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� الشــبكة العالمية ع� نقاط 
� بالمرأة والحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية  �

� أعدها الفريق العامل المع��
حاطة ال�� تركز سلســلة أوراق ا�

� مجــال الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة. تعــرض هــذه ا �وراق تحديــات نُظميــة محــددة 
 المــرأة وقضايــا محــددة � التقاطــع القائمــة بــ��

� الممارسة,وتستكشــف مقاربات تدريجيــة لتطبيق منظور المســاواة الحقيقية. وقد 
أمــام إعمــال حقــوق المرأة ا�قتصاديــة وا�جتماعية والثقافية ��

ــق  ــن طري ــينها ع ــا وتحس ــ¢غ عنه ب ــري ا £ ــا ت، ويج ــف المج � مختل
ــة � ــبكة العالمي ــاء الش ــل أعض ــتناد إª عم ــا با س ــذه ا �وراق أساًس ــت ه صيغ

� لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة 
� هــذا المجــال  أعــدت هــذه ا �وراق لتقديمهــا وا بــ¢غ عنهــا �

اء آخريــن � µ¶التحــاور مــع خــ
 ضــد المــرأة (ســيداو)، ولجنــة الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة  ا �مــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ¶�
وا جتماعيــة  ا قتصاديــة  والحقــوق  "النســاء  عنــوان  تحــت  وجــاء  جينيــف،   �

�  2015  µ¶نوفمــ/ �
الثا¼ يــن  ت¾½ مــن  الســابع   �

�  (CESCR)
حراز التقّدم". والثقافية: التحديات الحالية والفرص المتاحة  £

: �ªلمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع� تقرير ا جتماع يُرجى زيارة الرابط التا

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696 

� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة عــ� ا نتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــÈ عــ� 
Éيُشــجع الفريــق العامــل المعــ

ــ¢ت الخاصــة  ــة للتحلي ــق إعطــاء ا �ولوي ــن طري ــك ع ــة عــ� عمــل محــدد، وذل تب Ì¶ــار الم ــدرس ا �ث ــة أخــرى ت ــل إª مقارب ــة بالمث ــان المعامل ضم
 غــ¶� المبــاÐ½ المُمــارس بحــق  � التميــ¶�

وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة. بــادئ ذي بــدء، تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر � � م¾½
بالمقاربــة الحقيقيــة �

ــ¢ف  ــبب ا خت ــك بس ــة، وذل ــات متفاوت ــرأة بدرج � الم
ــلًبا � ــر س ــدة تؤث ــات المحاي ــات أو الممارس  أو السياس ــ�� ــح أن القوان ــث يتض ــرأة، حي الم

� العالــم عــ¶µ الفروقــات الجنســانية المحــددة اجتماعًيــا وثقافًيــا. عموًمــا، يتطلــب 
� تتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا �

ÌÉالبيولوجــي و/أو المكانــة الــ
(القائــم  الضعــف  موطــن  تُعالــج  ا �وجــه  متعــددة  مقاربــة  اتبــاع  الممارســة   �

� الحقيقيــة  المســاواة  تطبيــق 
نســان وتؤثر فيهــا)؛ وتتصــدى للصّور  � التمتــع بحقــوق ا £

� تحــدد قــدرات المــرأة �
ÌÉعــ� الهيــاكل ا جتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات القــوة الــ

� نظرة المرأة إª نفســها ونظرة ا Üخرين إليها وطريقة تعامل ا Üخرين معها)؛ وتحّول الهياكل 
� �Ýوالعنف (مع تغي¶� أســا � ّ النمطية والوصم والتح��

 عنها)؛ وتيّ£ ا�ندماج ا�جتماعي والمشاركة السياسية Þات النساء أو تتغا µ¶غالًبا ما تكون ذكورية التوّجه وتتجاهل خ �
ÌÉوالممارسات المؤسسية (ال

� عمليات صناعة السياسات كافة الرسمية وغ¶� الرسمية). ٢ 
�)

سلسلة أوراق إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اعتماد منظور المساواة الموضوعية

 �
Éصياغة هذه الدراسة ومراجعتها ومن بينهم: منتدى آسيا والمحيط الهادئ المع �

� بالمرأة والحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع� دورهم الريادي �
Éعراب عن بالغ تقديرنا  �عضاء الفريق العامل المع ١ -نوّد ا £

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

هم من ا �عضاء الذين قدموا إسهامات قّيمة. ، با ضافة إª المركز المتعدد التخصصات للدراسات المتعلقة بالتنمية (أوروغواي) وغ¶� �Ýا بو  غ¶� الحكومية للتنمية (المنطقة العربية)؛ ول¶�

طار، انظر: ٢ -لمزيد من المعلومات حول هذا ا £

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

التطورات ا�يجابية

المقاربة الُمعتمدة من لجنة سيداو
واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية

التطوّرات التدريجية على الصعيد الدولي

 �
ــ¢ت � ــاء العام ــبة النس ــاع نس ــام 1995، إª ارتف � ع

� ،  ــ�� ــ¢ن بيج ــار إع أش

وط عمــل ســيئة، مــع تعــّذر إمكانيــة وصولهــن  الوظائــف منخفضــة ا �جــر وبــ¾½

يــن عاًمــا،    ة. ٣  وبعــد مــرور ع¾½ � أحيــاٍن كثــ¶�
إª خدمــات حمايــة ا �مومــة �

� اتفاقيــة 
� مقــر العمــل، المنصــوص عليهــا �

� العمــل و�
تــزال حقــوق المــرأة �

 �ªالعهــد الــدو �
 ضــد المــرأة (ســيداو) و� القضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ¶�

الخــاص بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــات منظمــة 

العمــل الدوليــة ٤.  وغــ¶� ذلــك مــن ا �طــر القانونيــة، تتعــرض ل¢نتهــاك 

� أنحاء العالم. 
المنهجي �

يجابيــة عــ�   أيدينــا عــددا مــن التطــورات ا £ � بــ��
ÌÉحاطــة الــ تتضمــن ورقــة ا £

 �
ÌÉالعمــل وحقــوق المــرأة. كمــا تســتعرض المقاربــات الــ  مســتوى التقاطــع بــ��

 ضــد المــرأة (ســيداو) واللجنــة  اعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ¶�

المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة. ثــم تنتقــل بعــد ذلــك 

� هــذا المجــال، ويُســتدل عــ� ذلــك مــن 
إª بحــث عــدد مــن القضايــا الهامــة �

ا قتصاديــة  والحقــوق  بالمــرأة   �
Éالمعــ العامــل  الفريــق  أعضــاء  عمــل 

ا قتصاديــة  للحقــوق  العالميــة  للشــبكة  التابــع  والثقافيــة  وا جتماعيــة 

اء ا �مــم  µ¶تهــم وحوارهــم مــع مختلــف خــ µ¶وا جتماعيــة والثقافيــة وخ

ــادي  ــوذج ا قتص ــة: النم ــا الرئيس ــذه القضاي ــمل ه ــم. وتش ه ــدة وغ¶� المتح

 �
ــرأة � ــرة، والم ــرأة والهج ــة الم ــان؛ وعمال نس ــوق ا £ ــ� حق ــره ع ــائد وأث الس

 والحاجــة لتوحيــد ا �جــور   الجنســ�� � ا �جــور بــ��
النقابــات؛ والفجــوة �

المعيشــية؛ والطبيعــة الجنســانية؛ وقطاعــات العمــل الضعيفــة؛ وأعمــال 

ــف  ــوة، والعن ــازة ا �ب ــة وإج ــات ا �موم ــر؛ وإعان ــة ا �ج ــ¶� مدفوع ــة غ الرعاي

� مكان العمل. 
الممارس ضد المرأة �

�   تــزال بحاجــة للمعالجــة، شــهدت 
ÌÉاف بالقضايــا الــ Ì¶عــ� الرغــم مــن ا عــ

� تشــمل مــن جملــة أمــور 
ÌÉالســاحة الدوليــة عــددا مــن التطــورات البنــاءة الــ

أخرى: 

جــراء الرصــد الفّعــال باعتمــاد مقاربــة حقوقيــة  •   إتاحــة الفرصــة �

� أنحاء العالم 
للتنمية: ففي شهر أيلول/سبتم¶µ من عام 2015، تبنت الحكومات �

� تعزيز 
جــدول أعمــال التنمية المســتدامة ٥،2030  الذي يتضمن أهداًفــا تتمثل �

العمالة الكاملة والمنتجة وتوف¶� العمل ال¢ئق للجميع (الهدف 8) والحد من انعدام 

ابطــة وتطبيقهــا، ســواء عــن  Ì¶ات الم ½Ðالمســاواة (الهــدف 5). إن تحديــد المــؤ

جــراءات الحكوميــة ٦ أو بصورة مســتقلة عن طريق مبــادرات المجتمع  طريــق ا £

� القضايــا 
جــراءات المصّنفــة ذات الصلــة المعتمــدة � ، يســمح بجمــع ا £ �

المــد¼

الرعايــة  بأعمــال  اف  Ì¶ا عــ إمكانيــة  يتيــح  كمــا  المــرأة،  المتعلقــة بعمــل 

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

كة داخل ا �Ðة الواحدة.  Ì¶المش

لية وأعمال الرعايــة غ�� مدفوعة ا̈�جر  � اف التدريجــي با̈�عمــال الم�� •   ا�عــ��

ع¶µ ا Üليات الدولية مثل لجنة سيداو واللجنة المعنية بوضع المرأة

� العنــف عــ¯ أســاس النــوع ا�جتماعــي (الجنــدر) وا�نتهــاكات  •   الربــط بــ°�

� تطــال الحقــوق المتعلقــة بالعمــل ومعالجــة الع³قــة القائمــة بينهمــا: 
الــ��

� إطــار منظمــة العمــل 
ــة � ــا إª صياغــة اتفاقي ــة حالًي تســعى الجهــود المبذول

ــة عــ�  ــف المرتكب ــا العن ــرأة تتصــدى لقضاي ــف ضــد الم ــة بشــأن العن الدولي

أساس النوع ا جتماعي (الجندر) والمتعلقة بهيكليات العمل وممارساته.٧  يُذكر أن 

التوصيــة العامــة رقــم 19 الصــادرة عن لجنة ســيداو عــام 1992 تُصّنف العنف 

� مــكان 
� �ðــه التحــرش الجنــ ــوع ا جتماعــي، بمــا في ــم عــ� أســاس الن القائ

ــة  ــّرف اتفاقي ــرأة. وتع ــد الم  ض ــ¶� ــكال التمي ــن أش ــكل م ــه ش ــ� أن ــل، ع العم

ــتئصاله  ــه واس ــة علي ــرأة والمعاقب ــد الم ــف ض ــع العن ــة لمن كي ــدان ا �م¶� البل

 �
� �ð(اتفاقيــة بيليــم دو بــارا) العنــف ضــد المــرأة بأنــه يشــمل التحــرش الجنــ

مكان العمل. ٨

� عــام 
اف بالمعاهــدات المتعلقــة بالعمــل: � •   تشــجيع الدولــة عــ¯ ا�عــ��

� منظمــة العمــل الدوليــة ع� 
1995، صدقــت 126 دولــة مــن الــدول ا �عضــاء �

� ا �جور 1951 (رقم 100)، كما صدقت 122 دولة ع� 
اتفاقية بشأن المساواة �

� عام 
� مجال ا ستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111). و�

�)  اتفاقية بشأن التمي¶�

2015 ارتفــع هــذان الرقمــان، حيــث بلــغ عــدد الــدول الموقعــة عــ� ا تفاقيــة 

ا �وª 171 دولة، و172 دولة ع� ا تفاقية الثانية.٩ 

 �
� ســوق العمــل: وافقــت الحكومــات المشــاركة �

•    تيســ�� ُمشــاركة المــرأة ��

اليا عــام 2014، عــ� "ا �هداف  Ì¶أســ �
يــن الــذي ُعقــد � اجتمــاع مجموعــة الع¾½

 �
ــل � ــرأة والرج  الم ــ�� ــاركة ب ــد ت المش � مع

ــوة � ــص الفج � تقلي
ــة � المتمثل

� إدخال ما يزيــد ع� 100 
ب¢دنــا لتصــل إª 25 مــن المئــة بحلــول عــام 2025 و�

مليون امرأة إª القوة العاملة".١٠

 العام ل¢�مــم المتحدة  اف با̈�جــر العــادل: أكــد ا �م�� •    الوصــول إµ ا�عــ��

ــة  ــذي يقــدم رؤي ــره التجميعــي ال � تقري
ــة للمعيشــة � الحاجــة إª أجــور كافي

عن خطة التنمية لما بعد عام 2015. ١١

 ضــد المــرأة واللجنــة  أصــدرت كّل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ¶�

المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة توجيهــات مفيــدة 

للــدول بصيغــة توصيــات وتعليقــات عامــة. كمــا رفعــت لجنــة ســيداو 

� ا �جــور مقابــل العمــل ذي 
توصيــات تناولــت عــدة مســائل شــملت المســاواة �

 �
ــة � ــات ا �Ðي وع � الم¾½

ــر � ــ¶� أج ــن غ ــ¢ت م ــاوية،١٢  والعام ــة المتس القيم

� تمارســها المرأة ب¢ 
ÌÉلية ال  ية،١٣  وقياس ا �نشــطة الم¶ Èالمناطق الريفية والح

،١٤ ومسألة العام¢ت  �ªجما � الناتج القومي ا £
مقابل وتقدير هذه ا �نشطة وإقرارها �

 اقتــÈ التعليــق الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق  � حــ��
المهاجــرات،١٥  �

  � العمل.١٦  كذلك تطرقت ك¢ اللجنت��
ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع� الحق �

ــدول.  ــر ال ــة بتقاري ــة المتعلق ــا ذات الصل ــة إª القضاي ــا الختامي � م¢حظاتهم
�

ــروف  ــل وظ � العم
ــرأة � ــق الم ــا لح ا خاًص  ــ¶� ــيداو ح ــة س ــردت لجن ــد أف وق

عملهــا أوســع مــن ذلــك الــذي خصصتــه اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة 

 �
� قدّمــت تعليقــات إضافيــة عالجــت الحــق �

ÌÉوا جتماعيــة والثقافيــة الــ

ورة).  Èتركز ع� المرأة بال   �
ÌÉعموًما (وال  العمل وحقوق العامل��
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 ومنهاج العمل (١٩٩٥).  ٣-   هيئة ا �مم المتحدة للمرأة ، إع¢ن بيج��
� تــرّوج 

ÌÉ٤- عــ� قائمــة منتقــاة تتضمــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتوصيــات الصــادرة عنهــا الــ
، انظر:   الجنس�� للمساواة ب��

ILO Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations that 
Promote Gender Equality as of 2012 (2012)
 1/A/Res/70 ٥- ا �مــم المتحــدة، تحويــل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة ٢٠٣٠ (٢٠١٥)، وثيقة ا �مم المتحدة
ــة  ــداف التنمي � بأه

Éــ اء المع µ¶ــ ــق الخ ــوكا ت وفري  ال ــ�� اك ب Ì¶ــ ــع با ش ــي، وض ــؤÐ½ العالم ــار الم ٦- إط
� شــهر آذار/مارس ٢٠١٦، عــ� أن يتبناه  حًقا 

المســتدامة، وســتوافق عليــه لجنــة ا �مم المتحــدة ا حصائية �
 : �ªالمجلس ا قتصادي وا جتماعي والجمعية العامة. المزيد من المعلومات ع� الرابط التا

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
  : �

و¼ Ì¶لك ٧- انظر ع� سبيل المثال، هذا التقرير المنشور ع� موقع إيكوال تايمز ا £
http://www.equaltimes.org/will-the-ilo-take-a-stand-against?lang=en#.VrEiOMeMDsE

٨- المادة الثانية 

٩- للتصديقات الحالية، انظر: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:0

.٢٠١٤ µ¶نوفم/ �
ين الثا¼ � قمة بريسبان، من ١٥ إª ١٦ ت¾½

ين � ١٠- البيان الرسمي لزعماء دول مجموعة الع¾½
 العــام بشــأن خطــة التنمية المســتدامة لما بعــد عــام ٢٠١٥ (٢٠١٤)،  ١١- التقريــر التجميعــي مقــدم مــن ا �مــ��

ص.٢٤.
١٢- لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ١٣ (١٩٨٩).
١٣- لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ١٦ (١٩٩١).
١٤-لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ١٧ (١٩٩١).

١٥- لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ٢٦ (٢٠٠٨).
١٦- اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة، التوصيــة العامــة رقــم ١٨، وثيقــة ا �مم 

اير٢٠٠٦). µ¶٦ شباط/ف)  E/C.12/GC/18 المتحدة ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.equaltimes.org/will-the-ilo-take-a-stand-against?lang=en%23.VrEiOMeMDsE
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:0
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١٧-  انظر

١٨- انظر، عموًما:

تبــة عــ� الــدول  Ì¶ثــار الم Ü با �
Éنســان، تقريــر الخبــ¶� المســتقل المعــ ١٩- المفوضيــة الســامية لحقــوق ا £

امــات الماليــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتمتــع الكامــل بجميــع   Ì¶ه مــن ا ل مــن جــراء الديــن الخارجــي وغــ¶�
 ،٣٠٤/٦٧/A نسان، و  سيما الحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية(٢٠١٢)، وثيقة ا �مم المتحدة حقوق ا £
 �ªالــذي فرضــه صنــدوق النقــد الدو �Ýط ا �ســا الفقــرة ٥٨. وكان ت¾يــح عمــال مــن القطــاع الخــاص الــ¾½
�ú أثناء ا �زمــة المالية ا Üســيوية.  مقابــل منــح كوريــا الجنوبيــة حزمــة مســاعدات بقيمــة ٥٧ مليــار دو ر أمــ¶�
ط إª فقــدان النســاء لوظائفهــن بمعــدل يــوازي ضعــف معــدل  وأدى امتثــال كوريــا الجنوبيــة لهــذا الــ¾½

الت¾يح لدى الرجال ع� الرغم من أن نسبة البطالة كانت توازي نصف هذا العدد قبل ا �زمة. 
انظر أيضا: 

ــق  ــق المرف � المحل
�  ــ�� ــن اللجنت ــادرة ع ــية الص ــات ا �ساس ــت التعليق أُدرج

بهذه الورقة، وتشمل بيانات تحث الدول ع�: 

� مــا 
 ضــد المــرأة � � واضــح وقــوي للقضــاء عــ� التميــ¶�

•   إنشــاء إطــار قانــو¼

طار. � العمل وتعزيز هذا ا £
يخص حقها �

� العمــل، مــع 
� مــا يتعلــق بالحــق �

�   الجنســ�� •   ضمــان تحقيــق المســاواة بــ��

 �
 الرجــل والمــرأة واســتمرار الفجــوة � شــارة إª اختــ¢ف ســن التقاعــد بــ�� ا £

 .   الجنس�� ا �جور ب��

والتمثيــل  العاملــة عموًمــا،  القــوى   �
� المــرأة  عمالــة  نقــص  •   معالجــة 

� مهن رئيسة بعينها.
المنقوص للمرأة �

ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــانية وم ــة الجنس ــور النمطي � للص µÉــل ــر الس ــة ا �ث •   معالج

غياب لتكافؤ فرص عمل المرأة. 

اماتهمــا ا �Ðيــة ومســؤوليات   Ì¶ال   مــن التوفيــق بــ��  ا �بويــن العاملــ�� •   تمكــ��

 بســبب وضعهــا  العمــل عــن طريــق حمايــة المــرأة مــن التعــرض للتميــ¶�

العائــ�� أو الحمــل، ومعالجــة مســألة ا فتقــار إª مرافــق كافيــة لرعايــة 

ا �طفال. 

•   ضمان زيادة الفرص التعليمية للنساء.

•   جمع البيانات المصّنفة. 

والممارســات  العمــل،  مــكان   �
�  �ðالجنــ التحــرش  مشــكلة  معالجــة     •

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

للس¢مة. 

� تواجههــا الفئــات المســتضعفة مــن النســاء بمــا فيهــن 
ÌÉمعالجــة القضايــا الــ   •

الريفيــات،  عاقــة، والنســاء  العامــ¢ت المهاجــرات والنســاء مــن ذوات ا £

ــن  ــازل م � المن
ــال � ــة ا �طف � مجــال رعاي

ــن العامــ¢ت � والمســّنات، فضــً¢ ع

غ¶� أجر. 

� تحكــم القطــاع غــ¶� الرســمي وأثــر 
ÌÉمعالجــة غيــاب الضوابــط التنظيميــة الــ   •

ذلك ع� المرأة. 

اب وا نضمــام إª النقابــات والمشــاركة  û � ا £
�  اف بحــق العاملــ�� Ì¶ا عــ   •

� أنشطتها (اللجنة المعنية بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية).
�

ــه  ــاري، وعلي ــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد أو معي ليســت النســاء مجموع

ا، وذلــك اســتناًدا إª الموقــع  ً تختلــف تجاربهــن المتعلقــة بالعمــل اخت¢فــا كبــ¶�

ــة  ، وإª المكان �
 الســيا�Ý والقانــو¼ ، والمرحلــة العمريــة، والســياق�� �

الجغــرا�

ــذا  ــ� ه ــع ككل. وع ــ�� والمجتم ــا المح ــل مجتمعه ــرأة داخ ــا الم � تحتله
ÌÉــ ال

النحــو،   تســعى هــذه الدراســة إª معالجــة كل حالــة عــ� حــدة، بــل تطــرح 

ات  µ¶الخــ  ªإ مســتندًة  الرئيســة،  القضايــا  مــن  عــدًدا  ذلــك  عــن  عوًضــا 

� اكتســبها أعضــاء الفريــق العامــل عــ� مــدى الســنوات 
ÌÉوالتجــارب الــ

 ا عتبــار لــدى معالجــة القضايــا  �   بــّد مــن النظــر إليهــا بعــ��
ÌÉالماضيــة، والــ

المتعلقة بالمرأة والعمل من منظور المساواة الحقيقية. 

ــل  � عم
ــاواة � ــدام المس ــدة  نع ــزة العدي ــل المحف ــن العوام ــم م ــ� الرغ ع

� صميــم 
المــرأة، يبــدو أن النمــوذج التحــرري الجديــد الســائد للتنميــة يقــع �

ــة المســتدامة والمنصفــة  هــذه ال¢مســاواة، ويقــف عاجــًزا أمــام دعــم التنمي

ــد ت  � مع
ــات � ــزى التخفيض .١٧ وتُع  ــ��  الجنس ــ�� ــاواة ب ــ� المس ــة ع القائم

� المهــن المنخفضــة ا �جــور 
توظيــف النســاء وارتفــاع نســبة العامــ¢ت �

 نمــوذج التنميــة الُمشــار 
ّ � تمــ¶�

ÌÉعــدد مــن الســمات الــ ªوالمتدنيــة الجــودة إ

إليه، ونذكر من هذه السمات: 

عــات نحــو الخصخصة، فض¢   � القطــاع الخــاص: أســهمت ال¶
•    تخفيضــات ��

ــة، إســهاما  ــة الدولي ــا المؤسســات المالي � تفرضه
ÌÉــ ــ¶� التقشــفية ال ــن التداب ع

ــا  ــا مصــدرا هاًم ــل تقليديً ــا يُمث � طالــت قطاًع
ÌÉــ � هــذه التخفيضــات ال

ا � ً ــ¶� كب

لعمالــة المــرأة.١٨ إذ غالبــا مــا تكــون المــرأة أول مــن يُــ¾ح مــن العمــل وآخــر 

اض أنها معيل ثانوي. ١٩   Ì¶من يُعاد توظيفه، ع� اف

•   تحريــر التجــارة وا�ســتثمار: لقــد تــرك تحريــر ا �ســواق الزراعيــة أثــًرا غــ¶� 

 ،  � يُمثلــن الغالبيــة الســاحقة مــن العمــال الزراعيــ��
Ì¼متناســب عــ� النســاء اللــوا

ة أو الكفــاف ٢٠.  لذلك،  نتاجات الصغــ¶� � ا £
� يعملــن عــ� نطــاق واســع �

Ì¼واللــوا

� مجــال الزراعــة 
 متعــددي الجنســيات � يصعــب عــ� المــرأة منافســة المنتجــ��

: أوً ،  �ن   ــ��  اثن ــبب�� ــ¢ت لس ــة المدخ ــم بكثاف � تتس
ÌÉــ ى وال µ¶ــ ــة الك التجاري

� تواجههــا المــرأة لــدى ســعيها للحصــول عــ� 
ÌÉالحواجــز الهيكيليــة الــ

المــوارد، مثــل التســهي¢ت ا ئتمانيــة والمســاعدة التقنيــة والنقــل، تحــد 

 �
� الزراعــة عــ� المنافســة �

ة مــن قــدرة النســاء العامــ¢ت � بدرجــة كبــ¶�

ا �ســواق المفتوحــة، وغالبــا مــا تكــون المــرأة أول مــن يخــ¾ العمــل أو 
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 الكفــاءة   وتؤكــد البحــوث أن تشــجيع المحاصيــل النقديــة مــن أجــل تحســ��

إدارة  تُعــد  إذ  الزراعــة،   �
� العامــ¢ت  تهميــش  ظاهــرة  يُفاقــم  الزراعيــة 

المحاصيــل النقديــة مــن المهــام الذكوريــة (بينمــا يُنظــر إª محاصيــل الكفــاف 

  ــ¶� ــن التمي ــم ع ــر الناج ــط ا �ث ــك يرتب ــة) ٢٢.  كذل ــل أنثوي ــا محاصي ــ� أنه ع

� قطــاع الزراعــة المحــررة ارتباطــا وثيًقــا بعجــز المــرأة 
الُممــارس ضــد المــرأة �

، أو   ــ�� ــدان بســبب القوان ــن البل ــد م � العدي
ــا � ــ¢ك ا �رض أو حيازته ــن امت ع

 �
Ì¼ــوا ــاء الل ــظ أن النس ــة ٢٣.  ويُ¢ح ي  ــة التمي¶� ــد العرفي ــات، أو القواع الممارس

ة ومتوســطة الحجــم أقــل قــدرة  يملكــن مؤسســات صغــرى ومؤسســات صغــ¶�

نــه يتعــذر عليهــن التكّيــف ب¾عــة عــ�  عــ� منافســة المؤسســات ا �جنبيــة،  �

 �
� والثقــا�

 القانــو¼
ّ . ويُعــزى ســبب ذلــك إª التحــ¶� �

Éالصعيديــن العمــ�� والتقــ

ــا أو  � تديره
ÌÉــ ــطة ال ة والمتوس ــ¶� ــات الصغ ــًدا المؤسس ــه تحدي ــذي تواجه ال

ــة وصولهــا إª التجــارة وتحقيــق النمــو،  تملكهــا المــرأة، والــذي يعيــق إمكاني

ــل،  ــا عــ� التموي � تحــول دون حصوله
ÌÉــ ــة ال ــك الحواجــز الهيكلي ويشــمل ذل

ــائل  ــة بالمس ــة المتعلق ــات الهام ــول إª المعلوم ــ� الوص ــا ع ــدم قدرته وع

، وتأثــ¶� نظــم الدعــم ا جتماعــي لســيدات  �
Þالرئيســة مثــل تمّلــك ا �را

  .٢٤ والتعليــم  ا �طفــال  رعايــة  بينهــا  ومــن  ا �عمــال 

� تســاند قدرة 
ÌÉ141 دولــة يوثــق ا �طر القانونيــة ال �

ويدّعــم هــذا ببحــث أُعــّد �

� العمــل وإنشــاء مشــاريعه الخاصــة 
الرجــل، وليــس المــرأة، عــ� ا نخــراط �

 �
� كثــ¶� مــن ا �حيــان ٢٥.  ووفًقــا لمــا جــاء �

يــة �   التمي¶� ة عــ¶µ القوانــ�� ½Ðمبــا

� ا قتصــاد غــ¶� 
تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، إن النســاء �

� الكثــ¶� مــن ا �ربــاح"  ٢٦  الناتجــة عــن ازديــاد التكامــل 
Éجــ �

الرســمي "يفشــلن �

� س¢ســل 
ا قتصــادي العالمــي، وغالًبــا مــا "يُ¢حــظ أنهــن الحلقــات ا �ضعــف �

القيمة العالمية".  ٢٧ 

ــات  ــر ســوق العمــل إª تقليــص دور ا Üلي ــر ســوق العمــل: أدى تحري •   تحري

ــة  ــات القائم ــدور إª ا Üلي ــذا ال ــال ه ــزز انتق ــور، وع ــد ا �ج � تحدي
ــة � الوطني

ايــد النظــرة إª ا �جــور المتدنيــة بوصفهــا شــبكة أمــان   Ì¶عــ� الســوق. هــذا، وت

 �
عوًضــا عــن كونهــا عمليــة لتحديــد ا �جــور المعيشــية. وتُعــد الفجــوة �

ة التنافســية    وتــردي ظــروف عمــل المــرأة مصــدًرا للمــ¶�  الجنســ�� ا �جــور بــ��

� س¢ســل القيمــة العالميــة، ممــا يــؤدي بالنتيجــة إª خلــق حافــز للمحافظــة 
�

 �
ــك � ــ� ذل ــة. ويتج ــدان النامي � البل

ــرأة � ــل الم ــيئة لعم ــروف الس ــ� الظ ع

� المناطق النامية، بما فيها التصنيع.
القطاعات ذات التوّجه التصديري �

التجّمــع  حريــة  عــ�  قيــوًدا  التنظيميــة  الضوابــط  رفــع  يفــرض  كذلــك 

إمكانيــة  ويُصّعــب  النقابــات،   ªإ لزامــي  ا £ ا نضمــام  ويعيــق  اب،  û وا £

� القطاعــات غــ¶� النقابيــة وغــ¶� الرســمية. لقــد تكثــف 
ا نضمــام إª النقابــات �

امــن مــع اعتمــاد سياســات ا ســتثمار   Ì¶رفــع الضــواط التنظيميــة عــن الســوق بال

ــا  ــا لم . ووفًق ½Ðــا � المب µÉــ والسياســات الســاعية إª اســتقطاب ا ســتثمار ا �جن

ســكوا)، فــإن "الحاجــة  � آســيا (ا £ µ¼ذكرتــه اللجنــة ا قتصاديــة وا جتماعيــة لغــر

 �
ÌÉــاخ ا �عمــال ... الــ  من ــة" لجــذب ا ســتثمار وتحســ�� ــة مؤاتي إª إنشــاء "بيئ

قامــة مناطــق اســتثمارية إضافيــة يخضــع  ويــج  £ Ì¶غالبــا مــا تركــز عــ� ال

ائــب أقــل، وتســعى  û نظــم مخففــة وتُفــرض عليهــم ªالمســتثمرون فيهــا إ

� تحكــم ســوق 
ÌÉتطبيــق ا �نظمــة الــ �

إª تعزيــز حقــوق المســتثمر، والتســاهل �

ــر  ــتثمار وتحري ــة ا س ــات حماي ــن اتفاقي ــدة م اي  Ì¶ــداد م ــرام أع ــل، وإب العم

التجارة ...

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

� أنــواع 
مــن توفــ¶� فــرص عمــل إضافيــة للنســاء ظاهريـًـا،   بــّد مــن التدقيــق �

� هــذا الســياق، والتحــري مــا إذا كان هــذا 
الوظائــف المعروضــة عــ� المــرأة �

التوّجــه يعكــس تحســًنا عــ� جبهــة المســاواة والعدالــة أم أنــه يُعيــد فــرض 

ــات  ــل وإن بدرج ــو الحاص ــ� النح ــا ع ــاك حقوقه ــرأة وانته ــد الم  ض ــ¶� التمي

متفاوتة ٢٩. 

عــ� الرغــم مــن ارتفــاع معــد ت التعليــم، أدت الصــور النمطيــة الجنســانية 

  ــ¶� ــوء تمي ة إª نش ½Ðــا ــ¶� المب ــا وغ ة منه ½Ðــا ــة المب  المختلف ــ¶� ــكال التمي وأش

� أشــكال مــن العمالــة ا ســتغ¢لية 
وظيفــي ثابــت. إذ تتجمــع معظــم النســاء �

� أجر 
� العمل بانتظام،   ســيما الحق �

والضعيفــة ٣٠،  حيــث تُنتهــك حقوقهــن �

 ªا نضمــام إ �
� حمايــة الضمــان ا جتماعــي، والحــق �

، والحــق � �
½ðمعيــ

  ، تؤلــف النســاء الغالبيــة العظمــى مــن العاملــ�� �ªالوقــت الحــا �
النقابــات. و�

� مجال صناعة الم¢بس وقطاعات الخدمات الزراعية وزراعة الكفاف.
�

� تُــزاول ضمــن أÐة رب 
ÌÉليــة مدفوعــة ا �جــر، الــ  هــذا، وتعــّد ا �عمــال الم¶

كة  Ì¶ــن المهــن المشــ ــف، م ــة والتنظي ــال الرعاي �ª وأعم
 ــ¶� المــ¶ العمــل كالتدب

� أنحــاء العالــم؛ فعــ� ســبيل المثــال، تُمثــل هــذه المهــن ثلــث 
لــدى النســاء �

يقــدر  ال¢تينيــة  كا  أمــ¶�  �
و�   ،٣١ ا �جــر  مدفوعــة  نــاث  ا £ عمالــة  مجمــوع 

� المنازل بنحو ١٩٫٥ مليون عامل، ٩٠ من المئة منهم من النساء٣٢،  
�  عدد العامل��

� المنازل من النساء ٨٣ من المئة ٣٣.  ومع العلم 
�  أما عالمًيا، تبلغ نسبة العامل��

ــة  ــة ا جتماعي ــاد والتنمي � ا قتص
ا � ــ¶� ــهاما كب ــهم إس �ª يس

 ــ¶ ــل الم أن العم

للبلــدان،   ســيما عــ� شــكل حــوا ت، تشــ¶� مفاهيــم العمــل القائمــة عــ� 

� المجــال الخــاص" 
ــط المــرأة بالعمــل � � ترب

ÌÉــ ــوع ا جتماعــي، وال أســاس الن

ــكال  ــن أش ــف ضم ــال مصن ــن ا �عم ــوع م ــذا الن ــة، إª أن ه ــة والخدم للرعاي

ــظ أن  ــك، يُ¢ح ــ� ذل ــ¢وة ع ــا. ع ــة وتنظيًم ــل قيم ــًرا وا �ق ــل ا �د¼ أج العم

 �
 العمــل تفشــل � �ª يفتقــر إª الضوابــط التنظيميــة وأن قوانــ��

 العمــل المــ¶

 ªأو أنهــا تعتمــد معايــ¶� دنيــا، ويعــزى ذلــك إ  ليــ��  حمايــة حقــوق العمــال الم¶

�ª بوصفــه شــك¢ 
 اف بالعمــل المــ¶ Ì¶عــدم ا عــ ªوإ  ليــ��  عــزل العمــال الم¶

من أشكال العمل ٣٤.

 الحصــول عــ�  فعــ� ســبيل المثــال،  يحــق  �كــ¶½ مــن نصــف هــؤ ء العاملــ��

الحــد ا �د¼ ل¢�جــور ٣٥.  وبالنتيجــة ، يتعــرض عمــال المنازل ل¢ســتغ¢ل وســوء 

المعاملــة ٣٦.  كذلــك، إن عامــ¢ت المنــازل المهاجــرات هــن الفئــة ا �كــ¶½ عرضة 

� آن مًعــا ٣٧.  إًذا، 
ل¢ســتغ¢ل بدرجــة مضاعفــة ذلــك أنهــن نســاء وأجنبيــات �

 �
ÌÉتــزال هــذه المشــاكل قائمــة عــ� الرغــم مــن الصكــوك الدوليــة الهامــة الــ  

لية ٣٨.   توفر الحماية للعمالة الم¶

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

قطاعات العمالة الضعيفة القائمة على أساس النوع االجتماعي (الجندر) 

٢٨-انظر: 

٢٩- المرجع السابق. 
ــاص  ــابهم الخ  لحس ــ�� ــوع العامل ــا مجم ــتضعفة بأنه ــة المس ــة العمال ــل الدولي ــة العم ــرف منظم ٣٠- تع

 داخل أÐ من غ¶� أجر. انظر:  والعامل��
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 بعقود مؤقتة هم � العامل��

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.

ILO Global Employment Trends: May 2009 (2009

٣١- انظر

٣٢- منظمة العمل الدولية، آخر ا �خبار، (٢٠١٣) متاحة ع�: 

٣٣- المرجع السابق، ص.١٩.
. �

٣٤- المرجع السابق. الجزء الثا¼
٣٥- انظر: 

٣٦- انظر: 

٣٧- انظر: 

 رقم ١٨٩). لي��  ، ٢٠١١ (اتفاقية العمال الم¶  لي��  ٣٨- منظمة العمل الدولية، اتفاقية العمل ال¢ئق للعمال الم¶
٣٩- انظر: 

نســان، تقريــر عــن العمــــل غــــ¶�  � بالفقــر المدقــع وحقــوق ا £
É٤٠- مقــرر ا �مــم المتحــدة الخــاص المعــ

نسان (٢٠١٣)، وثيقة ا �مم المتحدة  � مجــال الرعايــة باعتبــاره مــسألة تتعلــق بحقوق ا £
المــدفوع ا �جــر �

 .٢٩٣/٦٨/A
٤١- انظر:

ILO Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal 
Protection (2013). 

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_201358/lang-es/index.htm

UN Women, Progress of the World’s Women (2015), p. 14

ILO Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal 
Protection (2013), p. 44.

APWLD, CARAM-Asia & UFDWRs The Right to Unite: A Handbook on Domestic Workers Rights 
Across Asia (2010), p. 13

Migrant Domestic Workers in Focus: An ILO Newsletter, Issue 2 (Oct 2013 – Feb 2014), p. 5.

European Commission Report on the Progress on Equality between Woman and Men 
(European Commission, 2013), p. 3.

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_201358/lang-es/index.htm
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دراسة حالة: نظام الكفالة في لبنان
ط غالبيــة الــدول العربيــة وجــود كفيــل محــ�� لعمــال المنــازل ترتبــط بــه إقامــة العامــل القانونيــة. ولبنــان واحــد مــن  Ì¶تشــ

ــات.  ــازل ا �جنبي ــ¢ت المن ــن عام ــة م ــف عامل ــ� 250 أل ــد ع ــا يزي ــه م ــم في ــة، ويقي ــام الكفال ــودها نظ � يس
ÌÉــ ــدول ال ال

مــع ذلــك، ووفًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة "  تــزال الحمايــة المؤسســية والقانونيــة لعامــ¢ت المنــازل ا �جنبيــات ضعيفــة 

� لبنــان مقارنــة بالمعايــ¶� الدوليــة، إذ تقتــÈ الجهــود المبذولــة لضمــان ظــروف عمــل  ئقــة عــ� عــدد محــدد مــن 
جــًدا �

 �
المعتمــد � الكفالــة  يُســهم نظــام  الواقــع،   �

�  .٣٩  "  الدوليــ��   المحليــة والناشــط�� المحليــة والجهــات  المنظمــات 

� ظاهــرة اســتغ¢ل عامــ¢ت المنــازل ا �جنبيــات وانتهــاك حقوقهــن، نظــًرا إª غيــاب الرقابــة مــن قبــل وزارة 
½ðتفــ �

لبنــان �

اف عــ� ممارســات  ½Ð ــاب ا £ ــة إª غي ضاف ــل، با £  وعــ� ظــروف العم ــ�� لي  ــال الم¶ ــف العم ــل عــ� اجــراءات توظي العم

وكا ت التوظيف.

أعمال الرعاية غير مدفوعة ا§جر التي تزاولها  المرأة 

عمالة المرأة والهجرة

� تقــوم 
ÌÉاف بأعمــال الرعايــة غــ¶� مدفوعــة ا �جــر الــ Ì¶ا عــ �

يُعــّد ا خفــاق �

ا  ً � تحديــد ا �جــر المناســب لهــذا النــوع مــن ا �عمــال عائًقــا كبــ¶�
بهــا المــرأة و�

 والتمتــع المتســاوي بالعديــد مــن   الجنســ�� يحــول دون تحقيــق المســاواة بــ��

نســان ( مثــل التعليــم والعمــل والصحــة والضمــان ا جتماعــي، مــن  حقــوق ا £

 ªــاء إ ــدة النس ــا ت عدي � ح
ــود � ــرى) ويق ــوق ا �خ ــن الحق ــة م ــن جمل ضم

� الفقر ٤٠.
العيش �

ليــة وأعمــال الرعايــة   ويُقصــد با �عمــال غــ¶� مدفوعــة ا �جــر كل ا �عمــال الم¶

ل، فضــ¢ عــن تقديــم الرعايــة   � تزاولهــا غالبيــة النســاء داخــل المــ¶
ÌÉالــ

عاقــة).   وا �شــخاص مــن ذوي ا £Þوالمــر  ل¢Üخريــن (كا �طفــال والمســن��

ومــع ذلــك،   يــزال هــذا النــوع مــن ا �عمــال منقــوص القيمــة ويُمــارس مــن 

� ا قتصاد وإعادة إنتاج الحياة.
غ¶� أجر ع� الرغم من إسهامه الكب¶� �

� مجــال الرعايــة 
�  فعــ� ســبيل المثــال، تتكــّون الغالبيــة العظمــى مــن العاملــ��

� هــذا 
� العاملــون �

Éجنــوب أفريقيــا مــن النســاء. مــع ذلــك   يجــ �
الصحيــة �

 �
ÌÉاف با �هميــة الــ Ì¶النــوع مــن الرعايــة ا �جــر العــادل، عــ� الرغــم مــن ا عــ

يــدز.  ية/ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½ � مكافحــة أوبئــة فــ¶�
يحتلهــا هــذا العمــل �

� راتــب مقابــل هــذا العمــل 
Þة   تُحــرم النســاء مــن تقــا ــان كثــ¶� ففــي أحي

وحســب، بــل تُعــّرض صحتهــن للخطــر يوميــا لــدى قيامهــن بتوفــ¶� احتياجــات 

المحليــة.  مجتمعاتهــن   �
� الصحيــة  الرعايــة 

ــة  � ممارس
ــاء � ــه النس ــذي أنفقت ــت ال ــدل الوق ــدر مع ــد ُق ــا، فق � أوروب

ــا � أم

مهــام الرعايــة وا �نشــطة ا �Ðيــة بـ26ســاعة أســبوعًيا مقابــل 9 ســاعات 

لدى الرجال ٤١.  

لذلــك،   بــّد مــن اتخــاذ التدابــ¶� الفعالــة وبــذل الجهــود الحثيثــة مــن أجــل 

مواجهــة    يجــ¶� نحــو  عــ�    والجنســ�� الســكانية  كيبــة  Ì¶ال أدوار  تغيــ¶� 

� ذلــك إعــادة صياغــة 
مســؤوليات أعمــال الرعايــة داخــل المجتمــع، بمــا �

 الضــوء  سياســات الحمايــة ا جتماعيــة وأولوياتهــا. ويســلط منهــج عمــل بيجــ��

� مجــال الرعايــة بــ¢ 
� للعمــل � � يفرضهــا التبــادل غــ¶� المتــكا�

ÌÉعــ� القيــود الــ

لهــا،   أجــر عــ� قــدرة المــرأة عــ� الوصــول إª مهــن مدفوعــة ا �جــر خــارج م¶

ومواصلة مزاولتها لهذا العمل حال حصولها عليه.

مــع ازديــاد خســارة المــرأة لمصــادر ســبل العيــش التقليديــة، أصبــح احتمــال 

ــلعة  ــة ا Üن س ــد العامل ــت الي ــد أضح ــا. فق ــ¶½ ترجيًح ــرة أك ــا إª الهج لجوئه

ع   � تــ¶
ÌÉالعديــد مــن البلــدان. وتتســم أنــواع العمالــة الــ �

تصديريــة رائجــة �

ــي  ــن الوظيف ــتوى ا �م ــاض مس ــا بانخف ــز فيه ك Ì¶ال ªــرات إ ــ¢ت المهاج العام

الفوائــد  مــن  المــرأة  العمــل  مــن  النــوع  هــذا  ويحــرم  ا �جــر.   �
وتــد¼

� التعليــم والتدريــب مقارنــة بالعمــل 
ا جتماعيــة، ويقلــص فــرص مشــاركتها �

تجــار  ــف وا £ � ا ســتغ¢ل والعن
ــك عــن ا �خطــار المتجســدة � الرســمي، ناهي

بها. 

٤٢-انظر:
 

٤٣- هيئــة ا �مــم المتحــدة للمــرأة، س¢ســل الرعايــة ا جتماعيــة: نتائــج تجميعيــة توصلــت إليهــا ٩ دراســات 
كا ال¢تينية وإسبانيا (٢٠١٢). � أم¶�

أُعدت �

٤٤- المرجع السابق.
نســان، تقريــر عــن العمــــل غــــ¶�  � بالفقــر المدقــع وحقــوق ا £

É٤٥- مقــرر ا �مــم المتحــدة الخــاص المعــ
نسان (٢٠١٣)، وثيقة ا �مم المتحدة � مجــال الرعايــة باعتبــاره مــسألة تتعلــق بحقوق ا £

المــدفوع ا �جــر �
. 293/A/68

٤٦- المرجع السابق. 
٤٧- انظر: 

٤٨- المرجع السابق، ص.١٢
٤٩-المرجع السابق. 

 �
� ا �حــزاب والنقابــات �

، احتياجــات تنظيمّيــة لتعزيــز مشــاركة النســاء � �
� الديمقراطــي اللبنــا¼

٥٠- النســا¼�
لبنان (٢٠١٤).

 

APWLD Beijing+20 Regional Review: Submission on Progress in Asia and the Pacific, pp. 23-24.

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 )

Bangladesh Institute of Labour Studies Women’s Participation in Trade Unions in Bangladesh: 
Status, Barriers and Overcoming Strategies (2009), p. 8.

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

Doris Weichselbaumer & Rudolf Winter-Ebner ‘A MetaAnalysis of the International Gender 
Wage Gap’ (2005) 19(3) Journal of Economic Surveys, pp. 479-51

UN Women Progress of the World’s Women (2015), p. 44
 

ILO Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across the World ILO Policy Brief (2015).

 ILO Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across the World ILO Policy Brief 
(2015), p. 3.

٥١-   انظر

 انظر ايضا 

٥٢- انظر: 

٥٣- المرجع السابق، ص. ١٢.
.(٢٠١١) �ª٥٤- منظمة العمل الدولية، تقرير المدير العام لمؤتمر العمل الدو

   الصادرت�� � منظمة العمل الدولية رقم ٩٥ و١٣١، والتوصيت��
ÌÉاتفاقي ªإ �

½ð٥٥- يستند مفهوم ا �جر المعي
نسان. ع¢ن العالمي لحقوق ا £ عن المنظمة رقم ١٣١ و١٣٥، وإª المادة رقم ٢٣ من ا £

٥٦-انظر:

٥٧-ع� ســبيل المثال، ا تفاقية رقم ٣ بشــأن حماية ا �مومة (١٩١٩)؛ اتفاقية حماية ا �مومة رقم ١٠٣ (١٩٥٢) 
وا تفاقية رقم ١٨٣ (٢٠٠٠)؛ واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات ا �Ðية رقم ١٥٦ (١٩٨١).

٥٨- انظر

 العــام ل¢�مــم المتحــدة : دراســة متعمقــة لــكل أشــكال   العــام ل¢�مــم المتحــدة ، تقريــر ا �مــ�� ٥٩- ا �مــ��
١.Add/١٢٢/٦١/A العنف ضد المرأة (٢٠٠٦) ، وثيقة ا �مم المتحدة

� ل¢حصــاء والجغرافيــا المعلوماتيــة، دراســة اســتقصائية وطنيــة لديناميــة الع¢قــات 
É٦٠-    المعهــد الوطــ

� ا �Ð المعيشية (٢٠١١).
�

� العمل : ردود الفعل الوطنية والدولية (٢٠٠٥) ص.٧
� �ð٦١- منظمة العمل الدولية، التحرش الجن
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 دراسة حالة: سياسة الهجرة في آسيا42
ــف  ــات توظي ــاد ترتيب ــا إª اعتم ــً¢ قويً ــيا مي � آس

ــرون � ــا المهاج � يقصده
ÌÉــ ــدول ال � ال

ــدة � ــرة الُمعتم ــة الهج ــل سياس تمي

، فتخلــق بذلــك هجــرة دائريــة وترّســخ  
ّ ة ا �جــل   تُشــجع المهاجريــن والعائــ¢ت عــ� ا ســتيطان أو الهجــرة الدائمــ�� قصــ¶�

ــخاص  : كا �ش  ــ�� ــن ال¢عب ــ¶� م ــدد كب ــ� ع ــوي ع � تنط
ÌÉــ ــة ال ــرة المواكب ــة الهج ــأت صناع ــي. ونش ــن الوظيف ــدام ا �م انع

ــل مغــادرة  � دول المنشــأ، ومنظمــي رحــ¢ت الســفر مــا قب
ــادي العمــال ومقرهــم �  عــ� اســتقدام العمــال صي القائمــ��

ــت.  ن Ì¶ــة عــ� ا ن ــات الهجــرة المختلف ــة خدم ــدان المقصــد، وباع � بل
ــوك¢ء � ، وســماÐة العمــل وال  ــ�� ــال والمدرب العم

� آســيا عــدد مــن ا �ثريــاء، مــع ذلــك يســعى معظمهــم إª البقــاء بعيــًدا عــن ا �ضــواء. ولذلــك 
� تجــارة الهجــرة �

وينخــرط �

� تعــادل أجــر شــهرين أو أكــ¶½ مــن أجــور 
ÌÉتطــال حــا ت التوظيــف ورســوم ا ســتخدام المفروضــة (الــ �

ÌÉتكــ¶½ الفضائــح الــ

تجــار الÈيــح، وفــرص العمــل الوهميــة، فضــ¢  هــا، واســتبدال رب العمــل، وا £ المهاجريــن)، واســتبدال العقــود وتغي¶�

 �
نســان وحقــوق المهاجريــن. ويتفاقــم هــذا الوضــع ســوًءا جــراء عجــز الحكومــات � عــن ا نتهــاكات المختلفــة لحقــوق ا £

� تحمــي 
ÌÉآن مًعــا عــن إبــرام اتفاقيــات ثُنائيــة ومتعــددة ا �طــراف لتنفيــذ ا تفاقــات الدوليــة الــ �

دول المنشــأ والمقصــد �

� المنطقــة عــ� اتفاقيــة ا �مــم المتحــدة لحمايــة 
� الواقــع، لــم تصــّدق ســوى أربــع دول �

 المهاجريــن. � حقــوق العاملــ��

ــة منظمــة  � صّدقــت عــ� اتفاقي
ÌÉــ ــة الوحيــدة ال  هــي الدول ــن وأفــراد أÐهــم، والفلبــ�� حقــوق جميــع العمــال المهاجري

.  لي��  العمل الدولية بشأن العمال الم¶

� نُظــم الرعايــة المعمــول بهــا حاليــا، 
أصبحــت ال¢مســاواة عنــÈًا متجــذًرا �

ــأ  ــد المنش ــرق وبل ــة والع ــس والطبق ــل الجن ات مث ــ¶� ــض المتغ ــي بع وتضف

ــة العالميــة بديناميكيــات ســلطة معينــة ٤٣.  فمــن ناحيــة، تقــع  س¢ســل الرعاي

� يفــرض تقســيما للعمــل 
� تؤديهــا المــرأة ضمــن ســياق ثقــا�

ÌÉأعمــال الرعايــة الــ

عــ� أســاس النــوع ا جتماعــي مانًعــا المــرأة مــن التفــاوض عــ� تقاســم مهــام 

ــة  ــة العام ــتند السياس ــة،   تس ــة ثاني ــن ناحي ــاص. وم ــاع الخ � القط
ــة � الرعاي

ــه، تتحــدد  ــاء علي ــادئ تعميــم ا نتفــاع. وبن ــة إª مب المتعلقــة بتقديــم الرعاي

إمكانيــة الوصــول إª الرعايــة ونوعيــة الخدمــات المتاحــة عــ� أســاس الحالــة 

 �
ا جتماعيــة وا قتصاديــة لــ¢�Ðة، فضــ¢ عــن جنســية أفرادهــا وأوضاعهــم �

  ــ��  انعــدام المســاواة ب ــ�� مــا يخــص الهجــرة. فينشــأ بنتيجــة هــذا الدمــج ب

ــع"  ــل "دف ــة عوام ــ¶� الرعاي ــن توف ــاûة ع ــة الق ــات العام  والسياس ــ�� الجنس

 �
�   الجنســ�� و"جــذب" متنوعــة تُشــجع هجــرة النســاء. إذ تدفــع التفاوتــات بــ��

ــال،  ــبيل المث ــ� س ــا�ª ع جم ــل ا £ � الدخ
ــ¶� � ــاوت الكب ــأ، كالتف ــدان المنش بل

المــرأة إª الهجــرة. عــ¢وة عــ� ذلــك، ثمــة طلــب كبــ¶� عــ� العامــ¢ت 

ــة  ــر إª الطبيع ــك بالنظ ــدة، وذل ــرة المعتم ــة الهج ــهله سياس ــرات تُس المهاج

 �
ــن � ــمية، والتباي ــة الرس ــات الرعاي ــول إª خدم ــرص الوص ــة لف ــ¶� المتكافئ غ

� نهاية المطاف،
� البلدان المتلقية. و�

نوعية هذه الخدمات �

أدى تدفق االنساء من مقدمات الرعاية إª عولمة اقتصاد الرعاية ٤٤.  

� بلــدان أخــرى 
� يهاجــرن للقيــام بوظائــف �

Ì¼ة للنســاء اللــوا إن ا �عــداد الكبــ¶�

� قطــاع خدمــات الرعايــة 
بصفــة عامــ¢ت منــازل، تســد الحاجــة غــ¶� الملبــاة �

ــة  � الرعاي
ــز � ــدة العج ــم ح ــا تُفاق ــد أنه ، بي Éــ ــودة ا �غ ــات المقص � الوجه

�

ــ�  ــادة ع ــة ع ضافي ــؤوليات ا £ ــع المس ــث تق ــر، حي ــدان ا �فق � البل
ــاملة � الش

المجتمــع٤٥.   أو  ا �Ðة   �
� ســًنا   µ¶ا �كــ والفتيــات  النســاء  عاتــق 

� بالفقــر المدقــع 
Éويــرى مقــرر ا �مــم المتحــدة الخــاص الســابق المعــ

نســان "إن س¢ســل الرعايــة العالميــة تعكــس، بطــرق مــا، التفــاوت  وحقــوق ا £

� وتفاقــم مــن حــدة هــذا 
Éثــ الهائــل مــن حيــث الطبقــة والجنــس والعــرق ا £

ــة  ــÌÉ الحلق ــا ا �وª وح ــن حلقته ــدءا م ــل، ب ــذه الس¢س ــف ه ــاوت. وتتأل التف

� البلــدان 
 إª أقليــة عرقيــة � � غالبــا مــا ينتمــ��

Ì¼ة منهــا، مــن النســاء اللــوا ا �خــ¶�

 �
� يقصدنهــا حيــث   يســعهن عمومــا ا عتمــاد عــ� دعــم الــدول �

ÌÉالــ

مسؤوليات تقديم الرعاية.٤٦" 

 

� العمــل بدرجــة 
يقــوض غيــاب المــرأة عــن القيــادة النقابيــة حمايــة حقوقهــا �

النســاء  نســبة  أن  يُ¢حــظ  بنغــ¢دش،   �
� المثــال،  ســبيل  فعــ�  ة.  كبــ¶�

المئــة٤٧،   مــن  الـــ١٤  تتعــدى     كافــة  العماليــة  النقابــات   �
� الُمشــاركات 

  ــل منصــب ا �مــ�� ــه ليــس ثمــة امــرأة تحت وخلصــت إحــدى الدراســات إª أن

  � أي مــن النقابات البالغ عددها ١٧ نقابة، وأنه ليس هناك ســوى امرأت��
العــام �

� تحول دون 
ÌÉأن العوائق ال ªتشغ¢ن منصب الرئاسة ٤٨.  لقد توصلت ا �بحاث إ

وصــول المــرأة إª عضويــة النقابــات العماليــة وقيادتهــا تشــمل ا �حــكام 

ــن  � أماك
ــوي � ــام ا �ب ــة النظ ــة، وثقاف ــة العمالي ــات النقاب ــة، وهيكلي يعي الت¾½

 ªلبنــان، يُســجل انتمــاء النســاء إ �
العمــل وداخــل المجتمــع وا �Ðة ٤٩.  أمــا �

 ٤٠ و٧٥ من المئة، بيــد أنه   تزال  اوح بــ�� Ì¶النقابــات العماليــة نســبة مرتفعــة تــ

ا مــن معــدل  ً � المجالــس التنفيذيــة للنقابــات أقــل كثــ¶�
مشــاركة المــرأة �

 إª النقابات العمالية ٥٠.  إجما�ª عدد ا �عضاء المنتم��

 �
ÌÉــ ــك ال ــب أقــل مــن تل  النســاء رواتÞــم، تتقــا ــدان العال ــد مــن بل � كل بل

�

 �
جــم � Ì¶ُيتقاضاهــا الرجــال مقابــل أداء عمــل متســاوي القيمــة، وهــذا ا �مــر ي

ــاه  ــذي تتقاض ــر ال ــل ا �ج ــم. إذ يق ــوال حيواته ــل ط � الدخ
� ــ¶� ــاوت الكب التف

 �
� المئــة  مــن   ٢٤ بنســبة  الرجــل  يتقاضــاه  الــذي  ذاك  عــن  المــرأة 

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

ــة  ــ¶� مدفوع ــك غ ــر وتل ــة ا �ج ــال مدفوع ــا ا �عم ــإذا جمعن ــل: ف ــل الرج عم

� اليــوم 
ــن عــدد ســاعات أطــول � ــدان يعمل � كل البل

ا �جــر نجــد أن النســاء �

 �
الواحــد مقارنــة بعــدد ســاعات عمــل الرجــال ٥٢.  عــ¢وة عــ� ذلــك، �

 ،  ــ��  الجنس ــ�� ــور ب � ا �ج
ــة � ــوة القائم ــت الفج ــث ضاق ــدان حي ــض البل بع

 جــراء  ــة لــك¢ الجنســ�� � ســياق انخفــاض ا �جــور الفعلي
حــدث هــذا ا �مــر �

� يتقاضهــا الرجــال انخفضــت أÐع مــن 
ÌÉتخفيــض ا �جــور، ذلــك أن ا �جــور الــ

� مســتوى ا �جــور" 
� تتقاضهــا النســاء، مــع تســجيل "انخفــاض كبــ¶� �

ÌÉتلــك الــ

أن   ªإ الدوليــة  العمــل  منظمــة  أشــارت  لقــد    .٥٣ الجميــع  لــدى 

 لــن تتحقــق قبــل حلــول عــام ٢٠٨٦، مــا لــم   الجنســ�� � ا �جــور بــ��
المســاواة �

� ظــل المعــد ت الُمســجلة 
ــ¶� موّجهــة � ــام بتدخــ¢ت واتخــاذ تداب يجــِر القي

حالًيا ٥٤.  

المرأة في النقابات العمالية 

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



� بأنــه مجــرد أداة لتحديــد ا �جــور ســائًدا 
½ðظــل المفهــوم عــن ا �جــر المعيــ

� بعــض البلــدان، وأُقــّره دســتور منظمــة العمــل الدوليــة 
 �كــ¶½ مــن مئــة ســنة �

ــة،  ــش بكرام ــ¢�Ðة العي ــمح ل ــذي يس ــر ال ــه ا �ج ــد ب ــام ١٩١٩ ٥٥.  ويُقص � ع
�

، والمــأوى، والمــوارد، والطاقــة، والرعايــة الصحيــة،  �
ويوفــر لهــا الغــذاء الــكا�

 Þفيــه. لــذا ينبغــي أن يكــون العامــل الــذي يتقــا Ì¶والتعليــم، وا تصــا ت وال

أجــًرا معيشــًيا  قــادًرا عــ� إعالــة أÐة مؤلفــة مــن أربعــة أفــراد مــن غــ¶� أن 

يضطــر إª ا ســتدانة أو ا عتمــاد عــ� دعــم مــا�ª مــن أفــراد ا �Ðة ا Üخريــن. 

  � والحــد ا �د¼ ل¢�جــر بســبب التميــ¶�
½ðا �جــر المعيــ  ظهــر الفــرق بــ��

ض ا �جــور الُمحــددة عنــد مســتوى  Ì¶إذ تفــ .   الجنســ�� المتأصــل والواضــح بــ��

ــك  ــه، وذل ــة أÐت ــل إعال  عــ� العام ــه   يتعــ�� � بأن
½ðــ ــن ا �جــر المعي أد¼ م

 وليســت  اضــات تُصنــف المــرأة بأنهــا مــن أفــراد ا �Ðة الُمعالــ�� Ì¶بنــاء عــ� اف

 الجنــ�ð إª تــآكل ا �جــور 
ّ اض القائــم عــ� التحــ¶� Ì¶عائلــة. وقــد أدى هــذا ا فــ

� توظــف النســاء، وقطــاع صناعــة 
ÌÉالقطاعــات الــ �

عــ� مــّر العقــود   ســيما �

الم¢بس خ¶� مثال ع� ذلك. 

بأنهــا  كة  Ì¶المشــ ا �بويــة  المســؤوليات  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عّرفــت 

 �
�  ــ��  الجنس ــ�� ــاواة ب ــة المس ــمح بمعالج ــل، تس ــية للتدخ اتيجية أساس Ì¶ــ اس

� تشــمل 
ÌÉإعانــات ا �مومــة المخصصــة للمــرأة الــ ªضافــة إ مــكان العمــل، با £

الوصــول إª الرعايــة الصحيــة قبــل الــو دة وبعدهــا مــن غــ¶� المســاس 

بالعمالــة ٥٦.  هــذا ويتســم عــدد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة 

ة ا �مومــة، وينبغــي النظــر  Ì¶ى لتحديــد احتياجــات المــرأة أثنــاء فــ µ¶بأهميــة كــ

 �
ÌÉهــذه ا تفاقيــات عــ� أنهــا أدوات تمكينيــة تســمح بمعالجــة الفجــوة الــ ªإ

تحول دون تحقيق المساواة ٥٧.  

� الحيــاة ا �Ðيــة وضمــان التوزيــع 
� المشــاركة �

يمــارس الرجــل دورا أساســًيا �

 �
العــادل  �عمــال الرعايــة. ويُمكــن إنجــاز ذلــك عــن طريــق مشــاركة الرجــل �

ــا، ُســجل نمــو ملحــوظ عــ� مســتوى  المراحــل ا �وª لرعايــة ا �طفــال. عالمًي

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

 �
ــال، � ــبيل المث ــ� س ــة. فع ــال المقبول ــة ا �طف ــة ورعاي ــؤوليات ا �Ðي المس

مــن  المئــة  مــن   ٣٨ أن  الــرأي  اســتط¢عات  أظهــرت   ،١٩٩٤ عــام 

� شــملها هــذا ا ســتط¢ع تمنــح إجــازة أمومة   تقــل عن ١٤ أســبوًعا؛ 
ÌÉالــدول الــ

وبحلــول عــام ٢٠١٣ ارتفعــت هــذه النســبة لتصــل إª ٥١ مــن المئــة ٥٨.  إن هــذه 

 تحقيــق توزيــع أكــ¶½ عــدً  لمســؤوليات الرعايــة عــن طريــق  التدخــ¢ت تجــ¶�

ام   Ì¶حيــب با لــ Ì¶إيجــاد بيئــة عمــل أشــد إنصاًفــا للمــرأة. وعــ� الرغــم مــن ال

،   يــزال التدقيــق مطلوبـًـا مــن أجــل ضمــان تنفيــذ   ايــد بإصــ¢ح القوانــ��  Ì¶الم

ــازة  ــدد إج ــوز أن تُح ــك،   يج ــرأة. كذل ــح الم � صال
ــب � ــ¶� لتص ــذه التداب ه

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

� يتقاســمها الجنســان، 
ÌÉة الــÐ� عــن ذلــك، أن تتخــذ شــكل إجــازة مســؤولية ا

ــرأة  ــق الم ــال عــ� عات ــة ا �طف ــا عــ� أن   تقــع مســؤولية رعاي ــك حرًص وذل

وحدها بعد مرور وقت قص¶� من و دة الطفل.

إعانات ا§مومة وإجازة ا§بوة 

العنف الممارس ضد المرأة في مكان العمل

الخالصة

� مــكان العمــل، فضــ¢ عــن تعرضهــن 
تنتــ¾½ ظاهــرة تعــرض النســاء للعنــف �

للتحــرش الجنــ�ð وا غتصــاب وغــ¶� ذلــك مــن أشــكال العنــف. فعــ� ســبيل 

� آســيا 
 ٣٠ و٤٠ مــن المئــة مــن النســاء العامــ¢ت � المثــال، يبل'ــغ مــا بــ��

والمحيــط الهــادئ عــن تعرضهــن  �شــكال مــن التحــرش اللفظــي أو الجســدي أو 

� المكسيك، يتعرض ٢٢٫٦ من المئة من إجما�ª النساء العام¢ت من 
الجن�ð ٥٩.  و�

 �
ــل زم¢ئهــن أو رؤســائهن � ــف مــن قب ــا فــوق للعن ة وم عمــر الخامســة عــ¾½

العمــل ٦٠.  تــرى منظمــة العمــل الدوليــة أن التحرش الجنــ�ð يُمثــل عائًقا بوجه 

ــع  ــق لجمي ــل ال¢ئ وط العم ½Ð ــز � تعزي
ــل � ــ�ð المتمث ــا الرئي ــق هدفه تحقي

ة إª أن التحــرش يقلــل مــن جــودة الحيــاة  � أنحــاء العالــم، مشــ¶�
�  العاملــ��

  المهنيــة، ويعــرض رفاهيــة النســاء والرجــال للخطــر، ويقــوض المســاواة بــ��

كات والمنظمات ٦١.   ، ويفرض أثمان ع� ال¾½  الجنس��

ــل  ــع العم ــد تقاط ــة عن ــازات الهام نج ــن ا £ ــدد م ــراز ع ــل إح  يتواص ــ�� � ح
�

القضايــا  تعكــس  للمــرأة،  والثقافيــة  وا جتماعيــة  ا قتصاديــة  والحقــوق 

� ســوق 
� ½Ðوغــ¶� المبــا ½Ðالمبــا  الُمشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة التميــ¶�

 �
ÌÉــ ــة غــ¶� مدفوعــة ا �جــر ال � أعمــال الرعاي

العمــل، فضــً¢ عــن ال¢مســاواة �

ــك، وحــÌÉ نتمكــن  يؤديهــا الرجــال والنســاء داخــل ا �Ðة والمجتمعــات. لذل

 �
ــا � ــع المــرأة بحقه ــة إزاء تمت ــة تتســم بالمســاواة الحقيقي ــاد مقارب مــن اعتم

� مــكان العمــل، علينــا إجــراء دراســة متأنيــة للقضايــا المبّينــة 
العمــل وحقهــا �

� تلــك 
Éهــا المــرأة، ونعــ µ¶تخت �

ÌÉآنًفــا للكشــف عــن حــا ت الحرمــان الــ

ات المتداخلــة بــدءا مــن سياســات ا قتصــاد  المرتبطــة بمجموعــة مــن التأثــ¶�

 الجنسانية ا جتماعية والثقافية. Éالب ªالك�� وممارساته وصوُ  إ
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التحالــف ا Üســيوي لتحديــد مســتوى ا �جــور، ترســيخ ا �جــر   •

� آسيا (٢٠٠٩).
اح  لتحديد مستوى ا �جور � Ì¶الحدود: اق µ¶ال¢ئق ع

والقانــون  بالمــرأة   �
Éالمعــ الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منتــدى   •

،  موجــز مــن إعــداد منتــدى آســيا  �
½ðوالتنميــة ، العمــل ال¢ئــق وا �جــر المعيــ

� بالمرأة والقانون والتنمية (٢٠١٥).
Éوالمحيط الهادئ المع

والقانــون  بالمــرأة   �
Éالمعــ الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منتــدى   •

 +٢٠: التقــّدم  � آســيا والمحيــط الهــادئ لبيجــ��
ــة � ــة، مراجعــة إقليمي والتنمي

� آسيا والمحيط الهادئ (٢٠١٤).
المحرز �

والقانــون  بالمــرأة   �
Éالمعــ الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منتــدى   •

� إطــار اتفاقيــة منظمــة العمــل 
والتنميــة، اعــرف حقوقــك وطالــب بهــا �

.(٢٠١٣)  لي��  الدولية الجديدة بشأن العمال الم¶

والقانــون  بالمــرأة   �
Éالمعــ الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منتــدى   •

ــيا  � آس
�  ــ�� لي  ــال الم¶ ــوق العم ــن حق ــب ع ــاد: كتي � ا تح

ــق � ــة، الح والتنمي

 .(٢٠١٠)

ــف  ــع: العن ــة وقائ ــان، صحيف نس ــوق ا £ الية لحق Ì¶ــ ــة ا �س اللجن  •

 . (٢٠١٤)  �ª وا �Ðي – قضية تتعلق بمكان العمل، قضية تمي¶�
 الم¶

الرعايــة:   �
� ا ســتثمار  نســان،  ا £ لحقــوق  الية  Ì¶ا �ســ اللجنــة   •

اف بمقدمي أعمال الرعاية وتقديرهم (٢٠١٣).  Ì¶ا ع

توجيهيــة  ومبــادئ  معلومــات  ا �خ¢قيــة،  التجاريــة  المبــادرة   •

.  لي��  للعمال الم¶

منظمة العمل الدولية، ا تجاهات العالمية لعمالة المرأة (٢٠١٢).  •

� العمــل: ردود 
� �ðمنظمــة العمــل الدوليــة، التحــرش الجنــ  •

الفعل الوطنية والدولية (٢٠٠٥).

 ا قتصــادي للمــرأة والنمــو الشــامل : تطويــر  ، التمكــ�� نبيلــة كبــ¶�  •

أسواق العمل، ورقة عمل من إعداد فريق مختص ٢٠١٢/١ (٢٠١٢) .

ســيغوينو، ا �زمــة ا قتصاديــة العالميــة ، انعاكاســاتها عــ� النــوع   •

الحلقــة   �
� لعرضهــا  أعــدت  دراســة  السياســات،  واســتجابة  ا جتماعــي 

الحواريــة عــن "المنظــورات الجنســانية ل¢�زمــات الماليــة"، عــ� هامــش 

 للجنة وضع المرأة (٢٠٠٩).  الدورة الثالثة والخمس��

هيئة ا �مم المتحدة للمرأة، تقّدم نســاء العالم ٢٠١٥-٢٠١٦: تحويل   •

ا قتصادات وإعمال الحقوق (٢٠١٥).

هيئــة ا �مــم المتحــدة للمــرأة (ج. غــوش)، ا �زمــات ا قتصاديــة   •

� بيئــة عالميــة تتغــ¶� 
اتيجيات التقدميــة � Ì¶وعمــل المــرأة : اكتشــاف ا ســ

ب¾عة (٢٠١٣).
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https://www.cleanclothes.org/resources/publications/afw.pdf
https://www.cleanclothes.org/resources/publications/afw.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2015/04/DECENT-WORK-LIVINGWAGE-BRIEFER.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2014/11/B20-submision.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2014/11/B20-submision.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2013/09/ILO-Convention-booklet.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2013/09/ILO-Convention-booklet.pdf
http://apwld.org/wp-content/uploads/2013/09/The-Right-to-Unite1.pdf
https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/investing-care-recognising-and-valuing-those-who-care
https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/investing-care-recognising-and-valuing-those-who-care
https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/investing-care-recognising-and-valuing-those-who-care
https://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/investing-care-recognising-and-valuing-those-who-care
http://www.ethicaltrade.org/in-action/programmes/homeworkers-project/guidelines
http://www.ethicaltrade.org/in-action/programmes/homeworkers-project/guidelines
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_2.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_2.pdf
http://www.idrc.ca/EN/Documents/NK-WEE-Concept-Paper.pdf
http://www.idrc.ca/EN/Documents/NK-WEE-Concept-Paper.pdf
https://www.uvm.edu/~sseguino/pdf/global_crisis.pdf
https://www.uvm.edu/~sseguino/pdf/global_crisis.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/1/economic-crises-and-womens-work
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/1/economic-crises-and-womens-work
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/1/economic-crises-and-womens-work
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 الرجــل والمــرأة،  أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اختــ¢ف ســن التقاعــد بــ��

ــة  ــن المئ ــد تصــل إª ٢٥ م � ق
ÌÉــ  وال  الجنســ�� ــ�� � ا �جــور ب

الفجــوة المســتمرة �

� بعض البلدان. 
�

٦٣ :µودعت الدول إ

� ا �جــر 
� تكفــل تحقيــق المســاواة �

ÌÉيعــات والمعايــ¶� السياســاتية الــ � الت¾½
Éتبــ    •

 الرجــل والمــرأة مقابــل أداء عمــل متســاوي القيمــة، وإª توحيــد ســن التقاعــد  بــ��

بينهما

ــدد  ــادة ع ــال، وزي ــو فًع ــ� نح ــل ع  العم ــ�� ــذ قوان ــل تنفي ــ¶� تكف ــاذ تداب •    اتخ

ــة  ــة ظــروف عمــل المــرأة مراقب ــن لتمكينهــم مــن مراقب � العمــل المجهزي
½ðــ مفت

فّعالة.

 الرجــل والمــرأة،  ــ�� ــ¢ف ســن التقاعــد ب ــا إزاء اخت ــة عــن قلقه ــت اللجن أعرب

ــن  ــل إª ٢٥ م ــد تص � ق
ÌÉــ  وال ــ��  الجنس ــ�� ــور ب � ا �ج

ــتمرة � ــوة المس والفج
� بعض البلدان.  ٦٤

المئة �
٦٥ :ªودعت الدول إ

 �
ــاواة � ــق المس ــل تحقي � تكف

ÌÉــ ــاتية ال ــ¶� السياس ــات والمعاي يع � الت¾½
Éــ •   تب

ــد  ــل أداء عمــل متســاوي القيمــة، وإª توحي  الرجــل والمــرأة مقاب ــ�� ا �جــر ب

سن التقاعد بينهما

 ــة للحــد ا �د¼ ــم مراجعــة دوري هــا لتقدي ــة وغ¶� يعي ــ¶� الت¾½ •   اتخــاذ التداب

  ــ�� ــع العامل ، واعتمــاد حــد كاٍف يُؤمــن لجمي �
Éل¢�جــور عــ� المســتوى الوطــ

�  ئق.
½ðهم مستوى معيÐ� و

� المناصــب 
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التمثيــل المنقــوص للمــرأة �

ــة،  � الحكوم
ــرار � ــة الق ــب صناع ــا، ومناص ــة منه ــيما ا �كاديمي ــة،   س الرفيع

ــل  ــز عم ــبة ترك ــاع نس ــة، وارتف ــات كاف � القطاع
ــرأة � ــة للم ــة الناقص والعمال

 ªالقطاعــات الزراعيــة وغــ¶� الرســمية (حيــث   يــزال العمــل يفتقــر إ �
المــرأة �

الضوابط التنظيمية إª حد بعيد). 
٦٧  :ªودعت الدول إ

ض عمالة المرأة. Ì¶تع �
ÌÉالعقبات ال �

•    إعادة النظر �

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

لزاميــة القانونيــة الدنيــا لتوظيــف المــرأة  ســبيل المثــال   الحــÈ، الحصــة ا £

وتعيينهــا وترقيتهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز وصــول جميــع النســاء إª كل أشــكال 

العمالة والتوظيف.

وط  � تتســم بــ¾½
ÌÉقائمــة الصناعــات والوظائــف والمهــن الــ �

•    إعــادة النظــر �

ة يُحظر عمل المرأة فيها. عمل خط¶�

٦٢- إن هــذا الملحــق قائمــة غــ¶� شــاملة للقضايــا المتعلقــة بالمــرأة والعمــل بنــاء عــ� الم¢حظــات الختاميــة للجنــة 
 عامي ٢٠١١ و٢٠١٥. المعنية بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ولجنة سيداو ما ب��

٦٣-   تشــاد، إÐائيــل، ســاحل العــاج، موريشــيوس، ُعمــان، جنــوب أفريقيــا، Ðي¢نــكا، طاجكســتان (٢٠١١)؛ بي¢روســيا ، 
 ،  وي¢ البوليفاريــة، جمهورية أفريقيا الوســطى، الهند، الص��  كمبوديــا ، مولدوفــا، ûبيــا، سيشــيل (٢٠١٣)؛ جمهوريــة ف¶

قية (٢٠١٥). تغال، جزر سليمان (٢٠١٤)؛ ما وي، سلوفينيا، إسبانيا، تيمور ال¾½ µ¶غينيا، لبنان، ليتوانيا، بولندا، ال
 بـمعدل ٣٠ من المئة ( الكويت ٢٠١٣).  الجنس�� � ا �جور ب��

� الكويت تُقدر الفجوة �
٦٤-   بي¢روسيا (٢٠١٣). �

تغال، فيتنــام (٢٠١٤)؛ غواتيما ، غوايانا،  µ¶الغابون، اليابان (٢٠١٣)؛ ال ،È٦٥-   ألبانيــا، أذربيجــان، البوســنة والهرســك، م
طاجكستان (٢٠١٥).

٦٦-    تشــاد، إÐائيــل، ســاحل العــاج، موريشــيوس، ُعمــان، جنــوب أفريقيــا، Ðي¢نــكا، طاجكســتان (٢٠١١)؛ بي¢روســيا، 
 ،  ويــ¢ البوليفارية، جمهوريــة أفريقيا الوســطى، الهند، الص��  كمبوديــا، مولدوفــا، ûبيــا، سيشــيل (٢٠١٣)؛ جمهورية ف¶

قية (٢٠١٥). تغال، جزر سليمان (٢٠١٤)؛ ما وي، سلوفينيا، إسبانيا، تيمور ال¾½ µ¶غينيا، لبنان، ليتوانيا، بولندا، ال
٦٧-   أنغــو ، النمســا، بي¢روســيا، البوســنة والهرســك، جمهورية الكونغــو الديمقراطية، دنمارك، مــÈ، راوندا (٢٠١٣)؛ 

جمهورية التشيك، غواتيما ، باراغواي، السلفادور (٢٠١٤)؛ السودان، غوايانا، إيطاليا، طاجكستان (٢٠١٥). 
ويــ¢   ٦٨-   إÐائيــل، تشــاد، باراغــواي، Ðي¢نــكا، طاجســكتان (٢٠١١)؛ بي¢روســيا، ûبيــا، سيشــيل (٢٠١٣)؛ جمهوريــة ف¶

تغال، سلوفينيا (٢٠١٥). µ¶بولندا (٢٠١٤)؛ ما وي ، ال ،  البوليفارية، الص��
تغال، فيتنــام (٢٠١٤)؛ غواتيما ، غوايانا،  µ¶الغابون، اليابان (٢٠١٣)، ال ،È٦٩-   ألبانيــا، أذربيجــان، البوســنة والهرســك، م

طاجكستان (٢٠١٥).
 (٢٠١٤)، لبنان (٢٠١٥). وي¢ البوليفارية، الص��  ٧٠-   إÐائيل (٢٠١١)؛ بي¢روسيا، كولومبيا، ûبيا (٢٠١٣)؛ جمهورية ف¶

ويــ¢   ٧١-   إÐائيــل، تشــاد، باراغــواي، Ðي¢نــكا، طاجكســتان (٢٠١١)؛ بي¢روســيا، ûبيــا، سيشــيل (٢٠١٣)؛ جمهوريــة ف¶
تغال، سلوفينيا (٢٠١٥). µ¶بولندا (٢٠١٤)؛ ما وي، ال ،  البوليفارية، الص��

ويــ¢   ٧٢-   إÐائيــل، تشــاد، باراغــواي، Ðي¢نــكا، طاجكســتان (٢٠١١)؛ بي¢روســيا، ûبيــا ، سيشــيل (٢٠١٣)؛ جمهوريــة ف¶
تغال، سلوفينيا (٢٠١٥). µ¶بولندا (٢٠١٤)؛ ما وي، ال ،  البوليفارية، الص��

٧٣- جامايكا، اليابان (٢٠١٣).

.(٢٠١٤)  ٧٤- الص��
٧٥-   مولدوفا (٢٠١٣).

٧٦-   بي¢روسيا، سيشيل (٢٠١٣). 
تغال، سلوفينيا (٢٠١٥). µ¶بيا (٢٠١٣)؛ بولندا (٢٠١٤)؛ ما وي، الû ،٧٧-   بي¢روسيا

٧٨- بي¢روسيا (٢٠١٣).
٧٩-    باراغواي (٢٠١١).

٨٠- بي¢روسيا (٢٠١٣)؛ فنلندا (٢٠١٤).
تغــال، فيتنــام (٢٠١٤)؛ غواتيما ، غوايانا،  µ¶الغابــون، اليابان (٢٠١٣)؛ ال ،È٨١- ألبانيــا، أذربيجــان، البوســنة والهرســك، م

طاجكستان (٢٠١٥).
وي¢ البوليفارية (٢٠١٤).  ٨٢-   موريشيوس، Ðي¢نكا (٢٠١١)؛ سيشيل (٢٠١٣)؛ جمهورية ف¶

٨٣-   أنغــو ، النمســا، بي¢روســيا، البوســنة والهرســك، جمهورية الكونغــو الديمقراطية، دنمارك، مــÈ، راوندا (٢٠١٣)؛ 
٨٤- جمهورية التشيك، غواتيما ، باراغواي، سلفادور (٢٠١٤)؛ السودان، اليونان، غوايانا، إيطاليا ، طاجكستان (٢٠١٥).

ساحل العاج (٢٠١١).
٨٥-   موريشيوس، ُعمان (٢٠١١)؛ ûبيا (٢٠١٣)؛ ليتوانيا (٢٠١٤)؛ لبنان (٢٠١٥).

تغال ، فيتنام (٢٠١٤)؛ غواتيما ، غوايانا،  µ¶الغابون، اليابان (٢٠١٣)؛  ال ،È٨٦-   ألبانيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، م
طاجكستان (٢٠١٥).
٨٧-   ûبيا (٢٠١٦).

٨٨-   باراغواي، طاجكستان (٢٠١١).
٨٩-  موريشيوس، ُعمان (٢٠١١)؛ ûبيا (٢٠١٣)؛ ليتوانيا (٢٠١٤)؛ لبنان (٢٠١٥). 
٩٠-   موريشيوس، ُعمان (٢٠١١)؛ ûبيا (٢٠١٣)؛ ليتوانيا (٢٠١٤)؛ لبنان (٢٠١٥).

٩١- باراغواي (٢٠١١).
٩٢-  موريشيوس، ُعمان (٢٠١١)؛ ûبيا (٢٠١٣)؛ ليتوانيا (٢٠١٤)؛ لبنان (٢٠١٥). 

٩٣- ألبانيا (٢٠١٣).
٩٤-   النمسا (٢٠١٣)؛ رومانيا (٢٠١٤).

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

 

ملحق: مسائل تتعلق بالمرأة والعمل أشارت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة 
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مالحظاتهما الختامية ٦٢ 

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)

� القطاعــات كافــة، 
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء العمالــة الناقصــة للمــرأة �

� القطاعــات الزراعيــة وغــ¶� الرســمية (حيــث   
وارتفــاع نســبة تركــز عمــل المــرأة �

يزال العمل يفتقر إª الضوابط التنظيمية إª حد بعيد). 
٦٦  :ªودعت الدول إ

ض عمالة المرأة. Ì¶تع �
ÌÉالعقبات ال �

•    إعادة النظر �

ــ�  ــمل ع ــ� أن تش ــات، ع ــذه العقب ــدي له ــة للتص ــة مؤقت ــ¶� خاص � تداب
Éــ •    تب

ــرأة  ــف الم ــا لتوظي ــة الدني ــة القانوني لزامي ــة ا £ ــÈ، الحص ــال   الح ــبيل المث س

ــع النســاء إª كل أشــكال  ــول جمي ــز وص ــدف تعزي ــك به ــا، وذل ــا وترقيته وتعيينه

العمالة والتوظيف.

ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالحق في العمل

معالجة العمالة الناقصة للمرأة في القوة العاملة
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، فنلندا، باراغواي، أوزباكستان،   ٩٦- النمسا، بي¢روسيا، دنمارك، الغابون، اليابان، الكويت، توغو، راوندا (٢٠١٣)؛ الص��
فيتنام (٢٠١٤)؛ العراق (٢٠١٥). 

٩٧-   أذربيجان (٢٠١٣).

٩٨-   أذربيجان (٢٠١٣).
أوكرانيا،  رومانيا، سلوفينيا،  ا �سود)،  (الجبل  مونتينيغرو  موناكو،  (٢٠١٣)؛  الكويت  والهرسك،  البوسنة  النمسا،     -٩٩

فيتنام (٢٠١٤).
١٠٠-   بي¢روسيا، اليابان (٢٠١٣)؛ مونتينيغرو (الجبل ا �سود) (٢٠١٤).

، فنلندا (٢٠١٤).   ١٠١- الص��
١٠٢-  بي¢روسيا (٢٠١٣).

إيطاليا  اليونان،  (٢٠١٤)؛  فيتنام  ا �سود)،  فنلندا، مونتينيغرو(الجبل   ،  الص�� (٢٠١٣)؛  اليابان، رواندا  بي¢روسيا،      -١٠٣
.(٢٠١٥)

١٠٤-   تشاد، اÐائيل، ساحل العاج، موريشيوس، ُعمان، جنوب أفريقيا، Ðي¢نكا، طاجكستان (٢٠١١)؛ بي¢روسيا، كمبوديا، 

، غينيا، لبنان،   وي¢ البوليفارية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الهند، الص��  مولدوفا، ûبيا، سيشيل (٢٠١٣)؛ جمهورية ف¶
قية (٢٠١٥). تغال، جزر سليمان (٢٠١٤)؛ ما وي، سلوفينيا، إسبانيا، تيمور ال¾½ µ¶ليتوانيا، بولندا، ال

أوكرانيا،  السلفادور،  باراغواي،  نيبال،  المغرب،  موناكو،  (٢٠١٣)؛  راوندا   ،Èم والهرسك،  البوسنة  أنغو ،     -١٠٥
أوزباكستان (٢٠١٤)؛ بوروندي، غوايانا، السودان، طاجكستان (٢٠١٥).

 ،  ١٠٦-   أذربيجان، أنغو ، ألبانيا، بي¢روسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، مÈ، الغابون، جامايكا، الكويت (٢٠١٣)؛ الص��
غواتيما ، إندونيسيا، موناكو، مونتينيغرو (الجبل ا �سود)، باراغواي، السلفادور، ûبيا، رومانيا، أوزباكستان، فيتنام 

(٢٠١٤)؛ إيطاليا، العراق، السودان (٢٠١٥).
 .(٢٠١٤)  ١٠٧- الص��

، غواتيما     ١٠٨-  أذربيجان، أنغو ، ألبانيا، بي¢روسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، مÈ، الغابون، إيران (٢٠١٣)؛ الص��
.(٢٠١٤)

 .(٢٠١٤)  ١٠٩-   الص��

 

� العمالــة 
�   الجنســ�� � ظاهــرة الفصــل بــ��

½ðأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تفــ

ــل المتســاوية للنســاء بســبب التصــور النمطــي  ــرص العم كة وانعــدام ف Ì¶المشــ

للدور التقليدي الُمسند إª المرأة. 

:ªودعت الدول إ

� وإلغــاء الصــور 
 الجنســا¼

ّ •   تكثيــف الجهــود المبذولــة للقضــاء عــ� التحــ¶�

النمطية  �دوار المرأة والرجل، وذلك عن طريق تنظيم حم¢ت التوعية. 

  ــ�� يعــات للفــوارق ب � تكفــل مراعــاة كل الت¾½
ÌÉــ •   اتخــاذ الخطــوات المناســبة ال

٦٨  .  الجنس��

� مكان العمل.٧٠ 
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حوادث التحرش الجن�ð المتكررة �

 :ªودعت الدول إ

ــمل  � تش
ÌÉــ ، وال �ðــ ــرش الجن ــاكل التح ــة مش ــة لمعالج ــ¶� الم¢ئم ــاذ التداب •   اتخ

 �
العمــل � � مــكان 

� �ðالجنــ التحــرش  إدراج   Èالحــ المثــال    عــ� ســبيل 

يعات الجنائية ٧١. الت¾½

ــاس  ــ� أس  ع ــ¶� ــة بالتمي ــكاوى المتعلق ــم الش ــن لتقدي ــام Ðي وآم ــاء نظ •   إنش

� مــكان العمــل؛ وضمــان وصــول الضحايــا 
� �ðالنــوع ا جتماعــي والتحــرش الجنــ

إª سبل ا نتصاف. ٧٢

� تحمــي المــرأة مــن التعــرض 
ÌÉأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب التدابــ¶� الــ

 بســبب وضعهــا العائــ�� أو الحمــل ٧٥،  وعــدم توافــر مرافــق كافيــة لرعايــة  للتميــ¶�

ا �طفال ٧٦.  

:ªودعت الدول إ

 مــن التوفيــق   ا �بويــن العاملــ�� •   مواصلــة المســاعي المبذولــة مــن أجــل تمكــ��

� ذلــك تمديــد إجــازة ا �بــوة 
اماتهمــا ا �Ðيــة ومســؤوليات العمــل، بمــا �  Ì¶ال  بــ��

ــر  ــان تواف ــوة، وضم ــازة أب ــذ إج ــ� أخ ــاء ع ب Ü ــجيع ا ــاص، وتش ــاع الخ � القط
�

مرافق لرعاية ا �طفال تتسم بالجودة العالية بأسعار معقولة ٧٧ .  

� التصديــق عــ� اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٥٦ (١٩٨١) بشــأن 
•   النظــر �

العمال ذوي المسؤوليات ا �Ðية ٧٨.

� تضــم أكــ¶½ 
ÌÉكات الــ •   تعزيــز آليــات تفتيــش العمــل وفــرض عقوبــات عــ� الــ¾½

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

� العمالــة 
�   الجنســ�� � ظاهــرة الفصــل بــ��

½ðأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تفــ

ــل المتســاوية للنســاء بســبب التصــور النمطــي  ــرص العم كة وانعــدام ف Ì¶المشــ

للدور التقليدي الُمسند إª المرأة. 

:ªودعت الدول إ

� وإلغــاء الصــور 
 الجنســا¼

ّ •   تكثيــف الجهــود المبذولــة للقضــاء عــ� التحــ¶�

النمطية  �دوار المرأة والرجل، وذلك عن طريق تنظيم حم¢ت التوعية. 

  ــ�� يعــات للفــوارق ب � تكفــل مراعــاة كل الت¾½
ÌÉــ •   اتخــاذ الخطــوات المناســبة ال

٦٩ .  الجنس��

 

ــكان  � م
ــررة � ــ�ð المتك ــرش الجن ــوادث التح ــا إزاء ح ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

العمل. ٧٣ 

 :ªودعت الدول إ

� تشــمل 
ÌÉــ ، وال �ðــ ــ¶� الم¢ئمــة لمعالجــة مشــاكل التحــرش الجن •    اتخــاذ التداب

 �
العمــل � � مــكان 

� �ðالجنــ التحــرش  إدراج   Èالحــ المثــال    عــ� ســبيل 
يعات الجنائية. ٧٤ الت¾½

� تحمــي المــرأة مــن التعــرض 
ÌÉأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب التدابــ¶� الــ

 بســبب وضعهــا العائــ�� أو الحمــل، وعــدم توافــر مرافــق كافيــة لرعايــة  للتميــ¶�

ا �طفال. 

:ªودعت الدول إ

ــة النســاء مــن الطــرد  يعــات مــن أجــل حماي ــال للت¾½ •   التأكــد مــن التنفيــذ الفّع

التعسفي المتعلق بوضعهن أثناء إجازة ا �مومة ٨٠ .

 مــن التوفيــق   ا �بويــن العاملــ�� •   مواصلــة المســاعي المبذولــة مــن أجــل تمكــ��

� ذلــك تمديــد إجــازة ا �بــوة 
اماتهمــا ا �Ðيــة ومســؤوليات العمــل، بمــا �  Ì¶ال  بــ��

ــر  ــان تواف ــوة، وضم ــازة أب ــذ إج ــ� أخ ــاء ع ب Ü ــجيع ا ــاص، وتش ــاع الخ � القط
�

مرافق لرعاية ا �طفال تتسم بالجودة العالية بأسعار معقولة ٨١. 

التصدي للتأثير السلبي الناجم عن الصور النمطية الجنسانية  

معالجة مشكلة التحرش الجنسي

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

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة
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 �
� العمالــة �

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء المشــاركة المتدنيــة للنســاء والفتيــات �

ــات  ــن النســاء والفتي ــة؛ والعــدد المنخفــض م ــن العلمي ــات والمه مجــال الرياضي

� والصناعــي، وانعكاســات ذلــك عــ� فــرص 
Éدورات التدريــب المهــ �

المســّج¢ت �
العمل. ٨٢

وحثت الدول ع�: 

ــا  ــن عليه � يهيم
ÌÉــ ــية ال ــول الدراس � الحق

ــات � ــل الفتي ــز تمثي ــعي إª تعزي •   الس

ــوم  ــة، والعل ــات، والهندس ــا المعلوم ــات وتكنولوجي ــا، كالرياضي ــور تقليديً الذك

الطبيعية، والمواد التكنولوجية.

 �
•   اتخــاذ التدابــ¶� ال¢زمــة للتأكــد مــن ترجمــة  ا Üداء ا �فضــل للنســاء والفتيــات �

� هذه القطاعات.
� توظيف المرأة �

دراسة الرياضيات والعلوم �

� سياســات تشــجع النســاء والفتيــات عــ� اختيــار المجــا ت الدراســية غــ¶� 
Éتبــ   •

ــام  ــق القي ــك عــن طري ، وذل �
Éوالمهــ �

Éــب التقــ ــك التدري ــة، ويشــمل ذل التقليدي

� مجــا ت الدراســة التقنيــة 
باجــراءات إيجابيــة مثــل تخصيــص حصــة للطالبــات �

والمهنية.

، والتدريــب الوظيفــي، وتوفــ¶�  �
Éتعزيــز التدريــب المهــ :ªدعــت اللجنــة الــدول إ

ــن  ــ¢ت ع ــاء العاط ــل للنس وط العم ½Ð ــؤ ــان تكاف ــب، وضم ــادة التدري ــرص إع ف
� وظائف منخفضة ا �جر. ٨٣

العمل والنساء العام¢ت �

ضمان زيادة الفرص التعليمية للنساء

النــوع ا جتماعــي  بيانــات مصنفــة حســب  الــدول إª: جمــع  اللجنــة  دعــت 

ها، وتتناول:  وتوف¶�

ــة  ــ¶� فّعال ــاذ تداب ــمي، واتخ ــ¶� الرس ــاص وغ  الخ ــ�� � القطاع
ــرأة � ــع الم •   وض

 وتحسينها ٨٤. � هذين القطاع��
لرصد ظروف عمل المرأة �

•   أعــداد النســاء المهاجــرات، وحقــول عملهــن،  والشــكاوى المقدمــة ضــد أربــاب 

العمل ونتائج التحقيقات ٨٥. 

حصاءات: ٨٦ دعت اللجنة الدول إª: جمع البيانات وا £

� تصّعــب دخــول المــرأة إª ســوق العمــل الرســمي 
ÌÉلتحديــد العوامــل الــ   •

والبقاء فيه وتقييم هذه العوامل.

•   توفــ¶� بيانــات مصنفــة بحســب النــوع ا جتماعــي والمهنــة وفــرع النشــاط 

 �
� التقاريــر الدوريــة المســتقبلية) حــول مشــاركة المــرأة �

ومســتوى المؤهــ¢ت (�

سوق العمل ومتوسط الدخل الذي تجنيه.

جمع البيانات المصّنفة 

  ــ¶� ــة التمي ــات، وممارس ــاء والفتي ــتبعاد النس ــا إزاء اس ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

ــتضعفة  ــات المس ــيما الفئ ــا،   س نه µ¶يخت �
ÌÉــ ــة ال ــاواة المتواصل ــن وال¢مس ضده

عاقــة،  ا £ ذوات  مــن  والنســاء  المهاجــرات،  العامــ¢ت  تشــمل   �
ÌÉوالــ منهــن 

� مجــال رعايــة 
العامــ¢ت � الريفيــات٨٧  ،  فضــً¢ عــن  والمســّنات، والنســاء 

� المنازل ب¢ أجر.  
ا �طفال �

وحثت الدول ع�:

 عــ� قــدم   العمــل عــ� العمــال المهاجريــن والمحليــ�� •   ضمــان تطبيــق قوانــ��
٨٩   المحلي�� المساواة، بغية تفادي حوادث ا ستغ¢ل من قبل المستخِدم��

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

•   تعزيــز مراقبــة عمالــة ا �طفــال المحليــة غــ¶� مدفوعــة ا �جــر وتنفيــذ السياســات 

ــع  ــة ووض ــ¢ت التوعي ــم حم ــن تنظي ــ¢ ع ــر، فض ــ� الفق ــاء ع ــة إª القض الهادف

امج التثقيفية العامة ٩١. µ¶ال

 ªضمــان تمتــع المــرأة الريفيــة،  ســيما المســّنات منهــن، بحــق الوصــول الحــر إ   •

مستويات معيشية ووظيفية م¢ئمة ٩٢. 

 �
عاقــة � أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التمثيــل المنقــوص ل¢�شــخاص مــن ذوي ا £

سوق العمل.
 مــن عملهــم ممــن يُطبــق   المّ¾حــ�� كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء عــدد العاملــ��

� تمنع توظيف المتقاعدين ٩٣. 
ÌÉال  عليهم قانون التقاعد، وإزاء القوان��

� تُرتكــب ضــد المهاجريــن، 
ÌÉيــة الــ  كذلــك أعربــت عــن قلقهــا إزاء الجرائــم التمي¶�

� اختيــار مهنتهــم٩٤،  وخــرق أربــاب العمــل 
� اللجــوء � µÉوالحريــة المحــدودة لطالــ

 ا �جانب ٩٥.  اماتهم القانونية تجاه العامل��  Ì¶ل 
:ªودعت الدول إ

ــز ســوق عمــل شــامل ل¢�شــخاص مــن ذوي  ــة إª تعزي ــام بالخطــوات ا Üيل •  القي
عاقة .٩٦ ا £

•  اتخــاذ التدابــ¶� الراميــة إª منــع الطــرد التعســفي للعمــال،   ســيما قبيــل 
بلوغهم سن التقاعد. ٩٧

ــا  ــا حالي ــة المعمــول به ي  يعــات التمي¶� ــ¢ت المناســبة عــ� الت¾½ •  إدخــال التعدي
بهدف السماح للمتقاعدين بالتماس العمل بحرية. ٩٨

وع الــذي تتســم بــه كل أعمــال  •  رفــع مســتوى الوعــي بشــأن الطابــع غــ¶� المــ¾½
ــا  ــون ضحاي ــن يقع ــن الذي ــة للمهاجري ــاف المتاح ــبل ا نتص ــأن س ، وبش  ــ¶� التمي

.   �عمال التمي¶�
 �

� العمــل، بمــا �
�  يعــات المناهضــة للتميــ¶� •  اتخــاذ تدابــ¶� ناجعــة لفــرض الت¾½

  � تضــم عمــال مهاجريــن معرضــ��
ÌÉالقطاعــات الــ �

ذلــك مراقبــة ظــروف العمــل �

 نتهاك حقوقهم العمالية.
�  ئــق 

½ðاللجــوء بمســتوى معيــ � µÉاتخــاذ اجــراءات ملموســة لصــون حــق طالــ  •
عن طريق السماح لهم بالوصول الكامل إª سوق العمل الرسمي. ٩٩

 ، �
Ì¼ــذا ــم ال  واكتفائه ــ�� ــن وال¢جئ ــوء والمهاجري � اللج µÉــ ــتق¢لية طال ــز اس •  تعزي

ــور  � حــال تمكنهــم مــن العث
وتيســ¶� وصولهــم إª نظــام الحــد ا �د¼ للدخــل �

ع� عمل.

معالجة القضايا التي تواجهها الفئات المستضعفة من النساء

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة



ة ا �جــل أو محــددة  أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتخدام عقــود العمــل قصــ¶�

� كل القطاعــات ا قتصاديــة، ومــا ينجم عنها من انعدام ل¢�مــن الوظيفي ١٠٠.  
المــدة �

وأعربــت عــن قلقهــا إزاء نقــص المعلومــات المتعلقــة بظــروف العمــل غــ¶� 

الم¢ئم أو غ¶� المراعية للس¢مة ١٠١.  

:ªودعت الدول إ

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

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

محــددة        للعقــود  التعســفي  التجديــد  دون  تحــول   �
ÌÉالــ الكافيــة  الضمانــات 

المدة .١٠٢

وط عمــل مرضيــة وعادلــة،    ½Ð ªاعتمــاد التدابــ¶� ال¢زمــة لضمــان التوصــل إ   •

� القطاع الخاص ١٠٣. 
�  سيما للعامل��

التصدي للممارسات االستغاللية في العمل، ومعالجة ظروف العمل غير المالئمة وغير المراعية للسالمة.

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إª تعريــف واضــح للقطــاع غــ¶� الرســمي 

ــ�  ــم ع � تخّي
ÌÉــ ــة ال ــ¶� المؤاتي ــتغ¢لية وغ ــل ا س ــروف العم ــات وظ يع � الت¾½

�

ــل  ــث تحت ــة عــ� النســاء (حي ــر بدرجــة متفاوت � تؤث
ÌÉــ القطــاع غــ¶� الرســمي، وال

� هذا القطاع).
ا من القوة العاملة � ً ا كب¶� ً  النساء ح¶�

 �
�  ــ�� ــاع العامل ــم أوض ــراءات لتنظي ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــدول إª اتخ ــت ال ودع

 التدريجــي لظــروف العمــل وإدخــال  القطــاع غــ¶� الرســمي، عــن طريــق التحســ��

 إª نظم الضمان ا جتماعي ١٠٤.  العامل��

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إª تعريــف واضــح للقطــاع غــ¶� الرســمي 

ــ�  ــم ع � تخّي
ÌÉــ ــة ال ــ¶� المؤاتي ــتغ¢لية وغ ــل ا س ــروف العم ــات وظ يع � الت¾½

�

ــل  ــث تحت ــة عــ� النســاء (حي ــر بدرجــة متفاوت � تؤث
ÌÉــ القطــاع غــ¶� الرســمي، وال

� هذا القطاع).
ا من القوة العاملة � ً ا كب¶� ً  النساء ح¶�

 �
�  ــ�� ــاع العامل ــم أوض ــراءات لتنظي ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــدول إª اتخ ــت ال ودع

 التدريجــي لظــروف العمــل وإدخــال  القطــاع غــ¶� الرســمي، عــن طريــق التحســ��

 إª نظم الضمان ا جتماعي ١٠٥.  العامل��

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

اب،  û � ا £
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القيــود المفروضــة عــ� حــق العمــال �

� أنشطتها ١٠٦،  كما أبدت مخاوفها من 
وتكوين النقابات وا نضمام إليها والمشاركة �

:ªوقمعهم ١٠٧.  ودعت الدول إ  حوادث قتل النقابي��
النقابــات  � تكويــن 

العمــال � يلــزم مــن تدابــ¶� لضمــان حــق  اتخــاذ مــا     •
وا نضمام إª نقابات من اختيارهم . ١٠٨

•   اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابــ¶� مــن شــأنها أن تكفــل تمتــع العمــال بحقوقهــم 

ر لها. µ¶النقابية من غ¶� قيود   م
 ومحاميهــم مــن أي شــكل  نســان وحمايــة النشــطاء العماليــ�� •   حمايــة حقــوق ا £
هيــب والتهديــد الــذي يطــال حياتهــم أو ممتلكاتهــم أو شــخصهم،  Ì¶مــن أشــكال ال
أو ا نتقــام جــراء تــو�ª دعــاوى تتعلــق بانتهــاك الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة 
وا جتماعيــة  ا قتصاديــة  لحقوقهــم  الكامــل  ام  Ì¶ا حــ وضمــان  والثقافيــة، 

والثقافية  ١٠٩. 

االعتراف بحق العاملين في ا�ضراب واالنضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها
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والحقوق  بالمرأة  المعني  العامل  وفريقها  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  العالمية  الشبكة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  � ســبع��
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة  مــا يزيــد ع� 270 منظمــة غ¶� حكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة �

اتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاûة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة ا جتماعيــة  Ì¶دولــة يعملــون عــ� تيســ¶� التبــادل ا ســ
كة والنهــوض بالعمــل الجماعــي  Ì¶اتيجيات المشــ Ì¶أعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع ا ســ ªنســان. ويتــو وا قتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق ا £
� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة. ويضــم هــذا الفريــق مــا 

Éبالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعــ  مســتعين��
المناطــق  مختلــف   �

� يعملــون    مســتقل�� ودعــاة  اجتماعيــة  وحــركات  حكوميــة  غــ¶�  منظمــات  مــن  عضــًوا   40 عــ�  يزيــد 
 ªــز المســاواة الحقيقيــة. كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ� نحــو جماعــي، إ ــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزي للنهــوض بالحقــوق ا قتصادي
� صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة، عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات 

ات والدراســات النســائية � µ¶وضــع الخــ
ا �مم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناûة ع� مستويات متعددة. 

� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة 
Éحاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ� معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعــ لتعليقاتكــم حــول أوراق ا £

   wescr@escr-net.org   : �ªوالثقافية، يُرجى مراسلتنا ع� العنوان التا
https://www.escr-net.org/ar/women   : أو زيارة موقعنا ع�

| 13 ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة


