صورة من أرشيف األمم المتحدة /بعدسة ألبرت غونزاليز فران

ورقة حقائق عن حقوق النساء االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للنســاء
في جميع أنحاء العالم ،تشكل النساء ما نسبته  ٪70من  1.2مليار شخص يعانون من الفقر .وتتأثر النساء بشكل غير متناسب
بالبرامج والسياسات االجتماعية غير الكافية أو التي ال تراعي مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) والتي تهدف إلى ضمان الرعاية
الصحية ،والتعليم ،ورعاية األطفال ،والسكن ،والغذاء والماء؛ حيث أن الغالبية العظمى من هذه البرامج ال تأخذ في الحسبان
االحتياجات أو المصالح الخاصة للنساء ،ال سيما بالنظر إلى دورهن في تقديم الرعاية لآلخرين.
وعندمــا تفشــل الدولــة يف الوفــاء باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
فــإن العــبء يقــع بشــكل غــر متناســب عــى أكتــاف النــاء .كمــا أن انعــدام

الســكن المالئــم ،والرعايــة الصحيــة ،والعمــل والتعليــم يز يــد كثـ ً
ـرا مــن عرضهتــن
للعنــف واالســتغالل وســوء المعاملــة .لذلــك ،فــإن ضمــان احلقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة هــو متطلــب أاسيس لضمــان الكرامــة والمــاواة

للنــاء ،وينبغــي أن يكــون جـ ً
ـزءا مــن اســراتيجيات الدعــوة وحشــد التأييــد
إلعمــال حقــوق المــرأة اإلناسنيــة.

لكــن ،كمــا جنــد تنوعـ ًـا كبـ ً
ـرا بــن النــاء ،فــإن خــرات التميــز وعــدم المــاواة
الــي يعشــها ال ميكــن أن يتــم عالجهــا بشــكل حقيقــي دون اللجــوء إىل ســيااست
ومماراست وحلول تراعي السياق المحيل (أي هنج الماسواة احلقيقة) وهتدف
إىل تفعيــل حقــوق النــاء االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

الحق في العمل

حبســب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،تعــد النــاء أ كــر عرضــة مــن الرجــال
للحصــول عــى وظائــف غــر آمنــة ،بأجــر ومســتوى مهــي منخفضــن ،وبضمــان
اجتماعــي أو حقــوق أاسســية حمــدودة أو معدومــة 1.وعــى الصعيــد العالمــي،
تنخفض أجور الناسء مبا نسبته  ٪17عن أجور الرجال 2.يف حني يكفل «احلق

يف العمــل» للنــاء العامــات فرصــة كســب رزقهــن مــن العمــل الــذي خيرتنــه،

ويكفــل لهـ ّـن التكافــؤ يف الفــرص ،وظــروف عمــل آمنــة وكرميــة وصحيــة.

ومــن هنــا ،ينبغــي ضمــان أجــور عادلــة وماسويــة للعاملــن والعامــات ،دون

متيــز ،مبــا يف ذلــك التميــز المبــي عــى الصــور النمطيــة الاسئــدة عــن النــاء أو
الرجــال .كمــا ال جيــب التميــز ضــد النــاء احلوامــل يف مــا يتعلــق بفــرص العمــل

وظــروف العمــل.

الحق في الضمان االجتماعي

ينبغــي تزويــد النــاء بالســلع واخلدمــات الكافيــة

كمــا هــو مطلــوب لتحقيــق حيــاة كرميــة مــن دون أي
متيــز .وجيــب محايــة العامــات مــن «(أ) غيــاب
الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض ،أو العجــز،
أو األمومــة ،أو إصابــة حتــدث يف إطــار العمــل ،أو
صورة من أرشيف األمم المتحدة /بعدسة سيباستيان ريتش

البطالــة ،أو الشــيخوخة ،أو وفــاة أحــد أفــراد األرسة؛
(ب) ارتفــاع تكلفــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة؛ (ج)

عــدم كفايــة الدعــم األرسي ،خاصـ ًـة لألطفــال والبالغــن
المعا لــن».
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كمــا جيــب إيــاء اهتمــام خــاص للفئــات المحرومــة

والمهمشــة مثــل النــاء المســنّ ات والنــاء اللــوايت
ّ
يعملــن يف القطــاع غــر الرســمي ،وضمــان أن حتصــل

والدية
الناسء عىل منافع متاسوية مبا يتضمن إجازة
ّ

كافيــة لـ ّـكل مــن الرجــال والنــاء .وينبغــي أيضـ ًـا توفــر

اخلدمــات االجتماعيــة لتمكــن الوالديــن مــن اجلمــع بــن
الزتاماهتمــا األرسيــة وبــن مســؤوليات العمــل.

4

الحق في الغذاء

عــن عمليــات اإلخــاء القــري .كمــا جيــب أن تقــوم الــدول بضمــان أن ال يكــون
هنــاك أي متيــز قانــوين أو أي نــوع آخــر مــن التميــز يف مــا يتعلــق حبقــوق الملكيــة

أاشر برنــاجم الغــذاء العالمــي إىل أن انعــدام المــاواة بــن اجلنســن يعــد أحــد

(ومهنــا ملكيــة المنــازل) ،مبــا فهيــا احلــق يف التمتــع بالــراث الثقــايف .باإلضافــة

نســبته  ٪60مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اجلــوع المزمــن حــول العالــم هــم

اجلنــي واالســتغالل.

األســباب الرئيســية وأحــد اآلثــار الرئيســية أيضـ ًـا للجــوع والفقــر .ويقــدر بــأن مــا

مــن النــاء والفتيــات 5.وعــى ذلــك ،ينبغــي أن حتصــل النــاء عــى فرصــة

الوصــول إىل الغــذاء أو طــرق إنتاجــه ســواء بشــكل مــادي أو اقتصــادي ،يف مجيــع

األوقــات ودون أي متيــز.

كمــا جيــب أن تتمكــن النــاء أيضـ ًـا مــن احلصــول عــى أو التحكــم يف واسئــل
فعــال الممــاراست العرفيــة
اإلنتــاج الغــذايئ ،وعــى الدولــة أن تعالــج بشــكل ّ

الــي ال تســمح للنــاء بتنــاول الطعــام قبــل التأ كــد مــن تنــاول الرجــال حلاجهتــم

منــه ،أو تلــك الــي تســمح فقــط بتنــاول النــاء ألطعمــة ذات قيمــة غذائيــة أقــل
مــن تلــك الــي يتناولهــا الرجــال.

صورة من أرشيف األمم المتحدة /بعدسة مارتين بيريت

وعــى الــدول أن تقــوم بتطويــر ســيااست وطنيــة لضمــان هــذا احلــق واالمتنــاع

الحق في السكن

لذلــك ،ينبغــي عــى الــدول توفــر ماس كــن بديلــة وآمنــة للنــاء ضحايــا العنــف

الحق في الماء والصرف الصحي

كل يــوم ،تبــذل النــاء والفتيــات حــول العالــم مــا يز يــد عــى  152مليــون
اسعة من وقهتن يف تأمني االحتياجات األاسســية ،مبا فهيا مجع الماء لألغراض
المزنليــة 6.وحيــق للنــاء احلصــول عــى الميــاه وخدمــات الــرف الصحــي
يتعرضــن للهتديــد يف األمــن إذا اضطــررن للوصــول إىل
الكافيــة ،وينبغــي أن ال
ّ

هــذه المــوارد بأنفهســن؛ ال ســيما يف مناطــق الزناعــات الــي متثــل عمليــة احلصــول
عــى الميــاه فهيــا خطـ ًـرا حقيقيـ ًـا عــى النــاء والفتيــات.

إن التمتــع الفعـ ّـي والكامــل هبــذه احلقــوق

يعــي احلصــول عــى الميــاه وخدمــات الــرف

يتضمــن احلــق يف الســكن ضمــان األمــان مــن

الصحــي بطــرق غــر مكلفــة ،كافيــة ،آمنــة،

بيئــة معيشــية صحيــة ،أمــن احليــازة القانونيــة

هنا ،جيب عىل الدولة ضمان أن السيااست

الهتديــدات اخلارجيــة أو المزنليــة ،ضمــان

نظيفــة ويهســل الوصــول إلهيــا جسـ ً
ـديا .مــن

للمــكان ،القــدرة عــى حتمــل التكاليــف،

واالســتحقاقات المتعلقــة باحلصــول عــى

المالءمــة مــن الناحيــة الثقافيــة ،القــرب مــن

غــر المتناســب الــذي حتملــه النــاء أثنــاء

صالحيــة المــكان للســكىن ،هسولــة الوصــول،

الميــاه ينبغــي أن تأخــذ يف احلســبان العــبء

اخلدمــات الرضور يــة ،وحر يــة اختيــار الفــرد

مجــع المــاء واســتخدامه داخــل األرسة.

لمــكان إقامتــه.

كمــا أنــه «توجــد عوامــل اجتماعيــة حتــدد

الحق في التعليم

احلالــة الصحيــة للمــرأة ...ولهــذا الســبب،

وفقـ ًـا لمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص إىل االحتياجــات

اليونيســف ،إن  ٪53مــن جممــوع األطفــال

واحلقــوق الصحيــة للمــرأة الــي تنتمــي إىل

غــر الملتحقــن بالمدرســة هــم فتيــات حرمــن

فئــات ضعيفــة وحمرومــة».
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مــن حقهــن يف التعليــم .ومــن ناحيــة أخــرى،

وينبغــي عــى

الــدول أن تضمــن أ كــر قــدر ممكــن مــن الوفــرة،

فــإن الفقــر واالســتغالل والــزاع المســلح

وهسولــة الوصــول ،والمالءمــة ،واجلــودة

يضاعفــون مــن اخلطــر الــذي تتعــرض لــه

المرتفعــة للرعايــة الصحيــة للجميــع عــى

الفتيــات إذا مــا ذهــن إىل المدرســة ،ممــا جيــر

أاسس غــر متيــزي.

الكثــرات عــى البقــاء يف المــزل أو االنقطــاع

عــن الدراســة خوفـ ًـا عــى ســامهتن.

7

يف مجيــع أحنــاء العالــم ،تشــكل النــاء مــا يقــرب
مــن ثلــي الــ 776مليــون نســمة مــن األميــن البالغــن .وينبغــي أن تتمــع النــاء
8

والفتيــات حبقهــن يف احلصــول عــى مجيــع الفــرص التعليميــة عــى أاسس مــن

المــاواة وعــدم التميــز واحلر يــة يف اختيــار نــوع وحمتــوى التعليــم ،والــي جيــب
أن تكــون متوفــرة وهسلــة المنــال والئقــة وذات نوعيــة جيــدة.

ويعــد احلصــول عــى التعليــم األاسيس الزتامـ ًـا أاسسـ ًـيا باحلــد األدىن ،حيــث
ينبغــي أن يكــون التعليــم األاسيس إلزاميـ ًـا وجمانيـ ًـا للفتيــات والفتيــان .وجيــب

عــى الــدول تنفيــذ تدابــر خاصــة مؤقتــة لســد الفجــوة والقضــاء عــى التميــز

التارخيــي ضــد الفتيــات يف حــق احلصــول عــى التعليــم ،مبــا فهيــا وضــع نظــام
للحصــص (كوتــا) وحوافــز لتســجيل والتحــاق الفتيــات يف المــدارس .جيــب عــى

التدابــر غــر التميزييــة أن تتضمــن أيضـ ًـا نفــس معايــر القبــول يف المــدارس
للفتيــان والفتيــات لــكل المراحــل التعليميــة ،وتبــي المناهــج الــي تشــجع
المــاواة وعــدم التميــز ،وخلــق الظــروف المالمئــة لضمــان ســامة األطفــال يف

الحقوق الثقافية  /الزواج والعائلة

للنــاء احلــق يف حر يــة حتديــد هوياهتــن ،واختيــار الديــن الــذي يــردن اتباعــه

وتقر يــر اجتاهاهتــن السياســية اخلاصــة .كمــا ال ميكــن اســتخدام الممــاراست

الثقافيــة أو العرفيــة لتربيــر أي ممــاراست متـ ّـز ضــد النــاء أو تنهتــك حقوقهــن

اإلناسنيــة.

وينبغــي أن حتصــل النــاء عــى نفــس الفــرص للماشركــة يف الناشطــات
الرياضيــة وغريهــا مــن الناشطــات الرتفهييــة والثقافيــة ،كمــا جيــب القيــام

بالرتتيبــات التيســرية المعقولــة للنــاء ذوات اإلعاقــة .كمــا أن للنــاء احلــق

يف حر يــة اختيــار الــزواج ،وأن يتــم متثيلهــن عــى حــد ســواء؛ مبــا يف ذلــك منــح

جنســيهتن ألبناهئــن ،إهنــاء الــزواج ،االســتحقاقات العائليــة ،إجــراءات المحا كــم
واإلجــراءات اإلدار يــة ،العقــود والقــروض ،الوصايــة عــى األبنــاء ،اختيــار المهنــة

وامتــاك ومــراث الممتلــكات.

طريقهــم مــن وإىل المدرســة.

الحق في الصحة

تنتــر الفجــوات بــن اجلنســن يف النتــاجئ الصحيــة يف مجيــع أحنــاء العالــم .وعندمــا
نشــر إىل التميــز القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف الصحــة فــإن هــذا يعــي أن

احتياجــات الرعايــة الصحيــة لــدى النــاء تلقــى اهتمامـ ًـا متدنيـ ًـا ،ممــا يعــي أن
النــاء هــن أ كــر عرضــة لألمــراض وحلــاالت الوفــاة الــي ميكــن تفادهيــا .عــى

ً
عاما) يعد فريوس
سبيل المثال ،بالنسبة للناسء يف سن اإلجناب (44 – 15
ذلــك جزئيـ ًـا إىل أن انتــار وبــاء نقــص المناعة/اإليــدز يتفاقــم بســبب عــدم
المــاواة بــن اجلنســن 9.باإلضافــة لذلــك ،هنــاك مــا يقــرب مــن  800امــرأة
متــوت يوميـ ًـا نتيجــة ألســباب ميكــن تفادهيــا تتعلــق باحلمــل والــوالدة.
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إن احلــق يف التمتــع بأعــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة ،مبــا فهيــا الصحــة

اجلنســية واإلجنابيــة ،خيـ ّـول النــاء التحكــم بأجاسدهــن واختــاذ قــرارات مســتقلة

وواعيــة بــأن صحهتــن .وجيــب أن تقــوم الــدول «بالقضــاء عــى التميــز ضــد
المــرأة يف جمــال احلصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة طــوال دورة احليــاة،

وخباصــة يف جمــال تنظيــم األرسة ويف فــرات احلمــل والــوالدة ومــا بعــد الــوالدة».
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صورة من أرشيف األمم المتحدة /بعدسة جون إسحق

نقــص المناعة/اإليــدز الســبب الرئيــي للوفــاة والمــرض حــول العالــم؛ ويرجــع

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي

المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان

تعترف بحقوق النساء االقتصادية

التي تعترف بحقوق النساء االقتصادية

واالجتماعية والثقافية:

واالجتماعية والثقافية:
•االحتــاد األفريقــي  -بروتوكــول حقــوق المــرأة يف أفريقيــا الملحــق

•اإلعالن العالمي حلقوق اإلناسن

بالميثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــان والشــعوب (بروتوكــول مابوتــو)

•العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

•منظمــة الــدول األمريكيــة  -االتفاقيــة األمريكيــة بــأن منــع

•اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد المرأة (سيداو)

واســتئصال العنــف ضــد النــاء والعقــاب عليــه (اتفاقيــة بيليــم دو

•اتفاقية حقوق الطفل

بــارا) ،والربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــان يف
جمــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (بروتوكــول اسن

•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ســلفادور) ،وإمجــاع كيتــو

•االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال المهاجر يــن وأفــراد

•االحتــاد األورويب – الميثــاق األورويب االجتماعــي واتفاقيــة المجلــس

أرسهــم

األورويب بــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المــزيل
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