
 استبیان بشأن "حقوق اإلنسان للمرأة
 في عالم العمل المتغیّر"

تقریراً مواضیعیاً عن "حقوق اإلنسان للمرأة  و الفتیاتیعرض الفریق العامل المعني بالتمییز ضد النساء 
في عالم العمل المتغیّر" خالل الدورة الرابعة واألربعین لمجلس حقوق اإلنسان التي تعقد في حزیران/یونیو 

. وسیجري إعداد ھذا التقریر في إطار تركیز الفریق العامل على المجاالت الرئیسیة التي تؤثر 2020
والفتیات، وھو یھدف إلى إعادة تأكید حق المرأة في المساواة والتصدي للتراجع  على حقوق اإلنسان للنساء

 في ھذا المجال. ویقدم المرفق أدناه لمحة عامة عن نطاق ھذا التقریر.

وفي ھذا الصدد، یود الفریق العامل أن یلتمس آراء الدول والجھات المعنیة لالسترشاد بھا عند إعداد ھذا 
والیتھ المتمثلة باتباع نھج بنّاء یقوم على الحوار مع الدول والجھات المعنیة األخرى  التقریر، بما یتسق مع

المقترحات في مھلة أقصاھا  وال بد من إرساللمعالجة مسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة. 
، wgdiscriminationwomen@ohchr.orgالبرید اإللكتروني إلى  2019أیلول/سبتمبر  30

 .ریق العامل، ما لم یطلب خالف ذلكللف اإللكترونیھوستنشر على الصفحة 

 األسئلة الرئیسیة

ما ھي االتجاھات الرئیسیة التي تؤثر على حقوق اإلنسان للمرأة في عالم العمل في بلدكم وما ھي  •
 آثارھا:

العمل المتاحة للمرأة، ونوعیة العمل وظروفھ (بما في ذلك  عدد فرصعلى أنواع العمل و °
 الحصول على الحمایة االجتماعیة واألجر المتساوي)؟

 على سالمة المرأة في مكان العمل (بما في ذلك العنف والتحرش الجنسي)؟ °
 على حقوق المرأة في التنظیم والمطالبة بحقوقھا؟ °

لضمان إعمال حق المرأة في العمل وحقوقھا في مكان ما ھي الممارسات الواعدة الناشئة في بلدكم  •
العمل، في سیاق التقدم التكنولوجي، والتغیّر الدیمغرافي، واستمرار العولمة، والتحّول نحو 

 قوانین؛ السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة وسیاسات سوق العمل؛ البرامج).الاالستدامة؟ (

 أسئلة محددة

 التكنولوجیا

التكنولوجي على المرأة في مكان العمل في بلدكم؟ (مثل زیادة النفاذ إلى تكنولوجیا كیف یؤثر التقدم  •
 المعلومات واالتصاالت، والتحكم اآللي، والتعلّم اآللي، والتشغیل اآللي)

ما ھي بعض الممارسات الجیدة في مجال دعم النساء لالستفادة على قدم المساواة من التقدم  °
السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة، التدابیر المؤسسیة، القواعد (القوانین، التكنولوجي؟ 

 التنظیمیة، اإلجراءات من قبل أصحاب العمل)

 "سوق العمل المستقل" و"الخدمات تحت الطلب"

كیف یؤثر ظھور أشكال العمل األكثر مرونة، مثل "سوق العمل المستقل"  و"الخدمات تحت  •
 بلدكم؟على المرأة في مكان العمل في  الطلب"

mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org
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على األمن الوظیفي، ومسؤولیات المرأة في توفیر الرعایة، ما ھي تداعیات زیادة المرونة  °
 والعنف؟ ،والتحرش

 التي یرجح أن تتأثر بھذا النوع من العمل؟ من ھي أكثر الفئات النسائیة °
ما ھي بعض الممارسات الجیدة لضمان حصول المرأة على الحمایة االجتماعیة في القطاع  °

(القوانین، السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة، التدابیر غیر النظامي أو العمل "تحت الطلب"؟ 
 المؤسسیة، القواعد التنظیمیة، اإلجراءات من قبل أصحاب العمل)

التنظیم ضمن مجموعات في سیاق أشكال العمل األكثر  ما ھي الممارسات الجیدة للمرأة في °
 مرونة.

 التغیّر الدیمغرافي

 كیف یؤثر التغیّر الدیمغرافي في بلدكم على المرأة في مجال العمل؟ •
 ما ھي اآلثار المترتبة على ارتفاع نسبة كبار السن و"الطفرة الشبابیّة"؟ °
ن أن النمو في قطاع الرعایة یولد ما ھي السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة الالزمة لضما °

(القوانین، السیاسات فرص العمل الالئق للمرأة؟ ما ھي بعض الممارسات الواعدة الناشئة؟ 
االقتصادیة واالجتماعیة، التدابیر المؤسسیة، القواعد التنظیمیة، اإلجراءات من قبل أصحاب 

 العمل)

 التحّول نحو  االستدامة

لكفالة استفادة المرأة على قدم المساواة من التحّول نحو االستدامة في بلدكم؟ ما ھي التدابیر الالزمة  •
ما ھي بعض الممارسات الواعدة لضمان أن الوظائف الخضراء ال تكرر أوجھ عدم المساواة بین 

 الجنسین السائدة في قطاعات أخرى (مثل الفصل المھني والفجوة في األجور بین الجنسین)؟
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 مرفق

 عن التقریرلمحة عامة 

تتمثل األھداف المحددة للتقریر المواضیعي والسیاق الذي قاد الفریق العامل إلى إجراء ھذا التحلیل 
 المواضیعي في ما یلي:

التعّمق في فھم اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان للمرأة في مكان العمل في ظل االتجاھات  •
التقدم التكنولوجي، والتغیّر الدیمغرافي، والعولمة، الكبرى التي تغیّر عالم العمل، بما في ذلك 

 والتحّول نحو االستدامة؛
تحدید الفرص المتاحة والمخاطر التي تھدد حق المرأة في العمل وحقوق المرأة في مكان العمل  •

(مثل الوصول إلى العمل الالئق، واستحقاقات مكان العمل، والمساواة في األجور، وتقدیم الدعم 
وازن بین العمل المدفوع األجر ومسؤولیات الرعایة، والتحرر من التمییز والتحرش لتحقیق الت

 والعنف، ودعم العمل الجماعي للمرأة وحقھا في التنظیم، وغیرھا)
تحدید النُّھج الواعدة وتقدیم توصیات من أجل النھوض بحقوق اإلنسان للمرأة وحمایتھا في عالم  •

 العمل المتغیّر.

بین الجنسین وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة في عالم العمل، من أكثر التحدیات االقتصادیة  ال یزال سد الفجوة
، بلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة في 2018المجتمع العالمي الیوم. وفي عام  أمامواالجتماعیة إلحاحاً 

. وعلى الرغم 1جلنقطة مئویة من معدل مشاركة الر 26.5في المائة، وھو أقل بـ 48.5القوى العاملة 
العاملة قد تقلصت في معظم المناطق، ال تزال الفجوة  ىمن أن الفجوة بین الجنسین في المشاركة في القو

كبیرة بشكل خاص في الدول العربیة، وشمال أفریقیا، وجنوب آسیا، ومن المتوقع أن تبقى كذلك في 
 .2المستقبل القریب

على الصعید العالمي، ال تزال مشاركة فوجھ قصور كبیرة. وال تزال تشوب ظروف عمل المرأة ونوعیتھ أ
المرأة تتركز في الوظائف األقل أجراً، والوظائف الھشة بما في ذلك القطاع غیر النظامي، مع محدودیة 
أو انعدام فرص الحصول على ظروف العمل الالئق والحمایة االجتماعیة. وفي البلدان المنخفضة الدخل، 

في المائة من الرجال)، مع فرص  87.5من النساء بصورة غیر نظامیة (مقارنة مع في المائة  92تعمل 
ن بموجب عقود عمل العاملو التي یتمتع بھامحدودة للحصول على حقوق العمل والحمایة االجتماعیة 

. والفجوة األكثر وضوحاً بین الجنسین ھي في نسبة العاملین بشكل غیر نظامي الذین ال یتقاضون 3نظامیة
في  28.1ون أجر في المزارع أو المؤسسات األسریة (من د أي أجر أو راتب مباشر، مثل أفراد األسرة

 .4في المائة بین الرجال) 8.7المائة بین النساء، مقابل 

وال یزال التمییز المنھجي یعیق تمتع المرأة بحقھا في العمل وحقوقھا في مكان العمل في جمیع أنحاء 
المرأة في العمل المدفوع األجر والنھوض بمشاركة المرأة في  انخراطق الكبیر أمام . ویبقى العائ5العالم

                                                      
1 Global snapshot –World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018  .ILO (2018)  

International Labour Office – Geneva: ILO, 2018. 
 المرجع نفسھ. 2
3 . Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. ILO, Geneva)2018(ILO . 
 المرجع نفسھ. 4
عدم  —وللحقوق في مكان العمل  —في العمالة الكاملة والمنتجة  —تعترف اتفاقیات منظمة العمل الدولیة باألھمیة المحوریة للحق في العمل  5

 UN Women (2016) Progress of the لمزید من التفاصیل یمكن االطالع على اآلمنة، والعادلة.,التمییز، وظروف العمل المنصفة، 
World’s Women, Chapter 2, pp. 70-71. 
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الحیاة العامة، تحملّھا مسؤولیة غیر متكافئة في أعمال الرعایة والعمل المنزلي من دون أجر. ولھذا الواقع 
 عن ترّكز عمل تداعیات كبیرة على المرأة، تشمل التمییز العمودي واألفقي ضد العامالت (الناجم مثالً 

نسین في المساواة بین الج وأوجھ عدم ،المرأة في القطاعات غیر النظامیة وذات األجور المنخفضة
)، وانتشار التمییز القائم على نوع الجنس في مكان العمل، وارتفاع الوظائف المرتفعة األجر ومراكز النفوذ

تھا العمل إزالة الحواجز التي تعیق مشاركحق المرأة في  عمالإ یتطلبحاالت التحرش الجنسي والعنف. و
السیاسات  تركیزفي القوى العاملة، مثل الحواجز القانونیة والحواجز االجتماعیة والثقافیة ومنھا عدم 

. وھو یشمل أیضاً ضمان ظروف الئقة في 6الرعایة وتوفیر فرص العمل الالئق وغیرھا على دعمالعامة 
في الحصول على االستحقاقات والمساواة في األجر، وإزالة الحواجز مكان العمل، بما في ذلك المساواة 

التي تعیق حصول المرأة على فرص متساویة في التدرج الوظیفي والوصول إلى المناصب القیادیة، 
تاحة الظروف المؤاتیة لمشاركة المرأة في العمل الجماعي رر من العنف والتمییز والتحرش، وإوالتح

 وصنع القرار.

التقدم التكنولوجي، ال بل أیضاً  معویشھد سیاق حقوق المرأة في عالم العمل تحوالً جذریاً، ال سیما 
. وضخامة حجم ھذه التغیّرات وسرعتھا غیر مسبوقتین، 7التغیّرات الدیمغرافیة الھامة واستمرار العولمة

ي لم یشھد على أالتاریخ أن الواقع التركیز على تھیئة مستقبل مستدام. و وقت یزداد فیھوھي تحدث في 
 تغیّر صناعي أو تكنولوجي محاید من حیث نوع الجنس.

لحقوق  واآلراء المناھضةوتزامناً مع التقدم التكنولوجي والتغیّر الدیمغرافي، تزداد مستویات ردات الفعل 
زعات المحافظة تؤثر على حقوق المرأة في العمل. فغالباً ما تعمد النھي المرأة في مختلف أنحاء العالم و

والمتطرفة المتزایدة إلى إساءة تفسیر "الدین" والتقالید" و"الثقافة" للتصدي للمساواة بین الجنسین وحقوق 
المرأة وتعزیز أدوار الجنسین التقلیدیة، وال سیما فیما یتعلق بأدوار الجنسین في األسرة وحقوق المرأة 

حقوق مع فھوم المساواة بین الجنسین تضارب میوصحتھا الجنسیة واإلنجابیة. وفي بعض السیاقات، 
القیم األسریة. وتؤدي ھذه الضغوطات مع عارض ت"أیدیولوجیة" تویفسر على نحو ُمضلل بأنھ المرأة، 

 إلى حرمان المرأة من الحصول على التعلیم والفرص االقتصادیة، بما في ذلك الحق في العمل.

ئمة على التحریر المالي وضعف التنظیم، إلى جانب دورات وقد أدت النماذج االقتصادیة السائدة والقا
االزدھار والكساد الموجھة نحو األرباح القصیرة األجل، إلى اقتصاد عالمي تسوده حالة من عدم الیقین 

أوجھ ظھرت تغیّر ھیكل العمل على مدى العقود األخیرة أیضاً  ومعوالضعف وتفاوتات آخذة في االتساع. 
زیادة السالسل اإلمداد العالمیة، والتعاقد من الباطن،  بسببتزعزع مكان العمل  عنناجمة ضعف جدیدة 

واستخدام أشكال العمل المرنة. وتطرح ھذه االتجاھات تحدیات أمام المرأة في مجال العمل الجماعي 
 والتنظیم وھو أمر بالغ األھمیة من أجل حمایة حقوق المرأة في العمل.

مساواة بین الجنسین ولم تقیّم التھدیدات الجدیدة بشكل كامل، یبقى الخطر داھماً وما لم تعالج أوجھ عدم ال
في استمرار أوجھ عدم المساواة بین الجنسین ال بل تفاقمھا في عالم العمل المستقبلي. إن إرساء عالم عمل 

عمل واالقتصاد یضمن استفادة المرأة ومساھمتھا على قدم المساواة مع الرجل، یتطلب إعادة صیاغة ھیكل ال
 .ھماوضع حقوق اإلنسان للمرأة في صمیمل

                                                      
، تعّرف منظمة العمل الدولیة العمل الالئق على أنھ العمل المنتج والمدّر لدخل عادل، واألمن في مكان العمل والحمایة االجتماعیة لألسر 6

م والمشاركة في القرارات التي تؤثر على وإمكانات أفضل لتطویر الذات واالندماج في المجتمع، وحریة التعبیر عن الشواغل وحریة التنظی
 العاملین، وشروط متساویة في المعاملة بین الرجال والنساء.

7 ILO (2017) Inception Report for the Global Commission on the Future of Work. 
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في ھذا السیاق، یتناول التقریر عدة اتجاھات كبرى من شأنھا أن تؤثر على حقوق اإلنسان للمرأة فیما 
لى المواضیع الرئیسیة التي حددتھا اللجنة العالمیة المعنیة بمستقبل الستناد إیتعلق بالعمل في المستقبل، با

 .8بعة لمنظمة العمل الدولیةالعمل التا

في عالم العمل، مع زیادة النفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات یقود تغیّرات كبیرة  التقدم التكنولوجي
واالتصاالت، والذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي، والتشغیل اآللي. ولھذا التقدم آثار كبیرة على حصول 
المرأة على فرص العمل، وأنواع الوظائف المتاحة لھا، وحقوقھا في مكان العمل. وقد تبیّن أن زیادة نفاذ 

ى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أتاح وصول رائدات األعمال إلى األسواق والمعلومات. ومع المرأة إل
ً على النساء األكثر تھمیشاً، وقد  التكنولوجیات الجدیدة  أتاحتذلك، ال تزال الفجوة الرقمیة تؤثر سلبا

 مجاالت جدیدة للعنف والتحرش ضد المرأة.

وتتباین اآلراء بشأن كیفیة تأثیر نظم التشغیل اآللي على عمل المرأة، وتختلف بین المناطق والبلدان. 
، یستند إلى بیانات من الوالیات المتحدة، إلى أن 2018ویشیر تقریر للمنتدى االقتصادي العالمي لعام 

في المائة من ھذه  57، و2026في عام  مھددةملیون فرصة عمل في الوالیات المتحدة ستكون  1.4
. وفي بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسیا، تشغل المرأة معظم المھن التي 9الوظائف تتوالھا حالیاً النساء

. أّما في 10لبطالةخطر المن الرجل من المرجح أن تخضع للتشغیل اآللي، وستكون بالتالي أكثر عرضةً 
في المائة،  61.3التحّول نحو التشغیل اآللي بنسبة  احتمال نساءالالتي تتوالھا وظائف التواجھ فاألرجنتین، 

. وفي مستقبل تقود فیھ 11الرجالالتي یتولھا وظائف الفي المائة في  66.1في حین تبلغ ھذه النسبة 
تعلیم العلوم  مجال التكنوجیا عملیة إیجاد فرص العمل، یطرح تحّدٍ رئیسي یتمثل في نقص تمثیل المرأة في

ة والریاضیات مّما یحد من إمكانیة حصولھا على فرص العمل في المجاالت العالیة والتكنولوجیا والھندس
 . 12النمو والمرتفعة األجر

ً إلى تغییر نوع العمل المتاح، إلى جانب نمو الوظائف في سوق العمل  ویؤدي التقدم التكنولوجي أیضا
لب ، فإنھا غیر آمنة في أغ. ومع أن ھذه الوظائف قد تتیح المرونة13المستقل أو الوظائف تحت الطلب

. وعلى نطاق أوسع، 14الحمایة االجتماعیة وفرص العمل الالئقو توفر االستحقاقات الالزمةوال األحیان 
یطرح تحدیات كبیرة أمام الحصول على الحمایة في المستقبل، ما من المتوقع تنامي العمل غیر النظامي 

 االجتماعیة وتحقیق األمن االقتصادي للمرأة.

یواصل أیضاً تغییر عالم العمل بطرق مختلفة. ففي البلدان المتقدمة ترتفع نسبة السكان  التغیّر الدیمغرافي
من كبار السن في حین أن معدالت الخصوبة منخفضة، أّما في البلدان النامیة فترتفع نسبة السكان الشباب 

اع نسبة كبار السن آثار كبیرة على المساواة . والرتف15بـ"الطفرة الشبابیة" وغالباً ما یشار إلى ھذه الظاھرة

                                                      
 المرجع نفسھ. 8
9 evolution. World Economic ForumWEF (2018) Towards a Reskilling R. 

10 ILO (2018) Issue Brief: No.6 The impact of technology on the quality and quantity of jobs. 
 المرجع نفسھ. 11
12 OECD (2017) Going Digital: The Future of Work for Women. 
13demand work, crowd work and -time workforce": on-in-De Stefano, Valerio. (2016) The rise of the "just 

labour protection in the "gig-economy" International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour 
Relations and  Working  Conditions  Branch.  - Geneva: ILO, 2016 Conditions of work and employment series; 

No. 71. 
14 ) Digital labour platforms and the future of work:  Towards decent work in the online world2018ILO ( 

International Labour Office. 
15Affairs/Population Division (2017) World Population United Nations Department of Economic and Social  

 :Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables
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ً بین الجنسین. فالفقر بین النساء في سن الشیخوخة یطرح شاغالً رئیسیاً  عدم الحصول على الحمایة ب متعلقا
االجتماعیة، وانخفاض نسبة المشاركة في العمل المدفوع األجر خالل دورة الحیاة، والفجوة في األجور 

تمال ملكیة األصول. ویؤدي ارتفاع نسبة كبار السن أیضاً إلى زیادة الطلب بین الجنسین، وانخفاض اح
بالنسبة على قضایا على الرعایة، من أعمال الرعایة المدفوعة وغیر مدفوعة األجر، مع آثار كبیرة 

. وسیؤدي 16. وحالیاً، من بین كل خمس نساء عامالت مقابل أجر، امرأة تعمل في قطاع الرعایةالجنسین
لمرأة، غیر أن الشاغل الرئیسي ھو نوعیة لوظائف في قطاع الرعایة إلى زیادة فرص العمل المتاحة نمو ال

إلتاحة ھذا العمل وشروطھ فضالً عن خطر استغالل مجموعة أخرى من العامالت في مجال الرعایة 
 في الوظائف المدفوعة األجر (سلسلة الرعایة العالمیة). للمرأة للعمل المجال

تتسم بزیادة المعامالت البشریة والمالیة واالقتصادیة والتكنولوجیة واالتصاالت عبر البلدان  العولمة
والمناطق. وفي البلدان النامیة، اكتسب النمو المرتكز على التصدیر، من خالل مثالً إنشاء مناطق تجھیز 

د فرص العمل الالئق، الصادرات والمناطق الصناعیة، أھمیة متزایدة لكنھ لم یساھم بالضرورة في إیجا
في البلدان النامیة فرص العمل الجدیدة ھي بشكل عام أقل أمناً واستقراراً. فعلى سبیل المثال، سجلت بل إن 
السنوات األخیرة أعداد كبیرة من النساء اللواتي یعملن في التجمیع في مجال الصناعة التحویلیة  خالل

تطبق فیھا معاییر العمل والمعاییر البیئیة بالكامل أو ضمن مناطق تجھیز الصادرات، وھي مناطق قد ال 
 .17ال تطبق البتة، ما یعرض المرأة لظروف عمل سیئة

بعض الشركات المتعددة مة البیئیة في بعض البلدان، عمد ومع التخفیف من صرامة أنظمة العمل واألنظ
السالمة والظروف متطلبات  لدان التي تكون فیھاالجنسیات إلى خوض "سباق نحو األسفل" بحثاً عن الب

أقل صرامة. كما سعت الحكومات إلى تزوید الشركات المتعددة الجنسیات بالید  في العمل والالئقة ةلعادلا
من دون إیالء اھتمام كاف لمعاییر السالمة والمعاییر البیئیة وذلك في إطار  األجر العاملة المنخفضة

على ذلك انھیار مبنى رانا بالزا في عام  الكارثیة جھودھا الرامیة إلى جذب االستثمارات. ومن األمثلة
شخص نتیجة ظروف العمل غیر اآلمنة. وال شك في أن  1,000الذي أودى بحیاة أكثر من  2013

ستستمر مع ما تحدثھ من تحّوالت مثل زیادة االستعانة بالمصادر الخارجیة في قطاع الخدمات العولمة 
ولكن ال بد من التركیز على توفیر ظروف العمل الالئق واستیفاء معاییر العمل والمعاییر  ،في البلدان النامیة

 البیئیة، كخطوات حاسمة لضمان تمتع المرأة بحقوق اإلنسان في مكان العمل.

والتحّول العادل أھمیة بالغة في عالم العمل المتغیّر. فاألنماط غیر المستدامة للتنمیة والتدھور  الستدامةل
البیئي تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة الدخل والفئات السكانیة الضعیفة، وتؤدي إلى تفاقم أوجھ 

ن على نحو غیر متكافئ من الصدمات عدم المساواة بین الجنسین ألن النساء والفتیات كثیراً ما یتضرر
والضغوط االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة. وال بد من أن یبنى مستقبل العمل وسبل العیش على أنماط 
التنمیة الشاملة للجمیع التي تعمل على الحد من أوجھ عدم المساواة وتحقیق العدالة االقتصادیة وضمان 

 .18االستدامة البیئیة

                                                      
-in-bomb-demographic-a-or-dividend-demographic-a-bulge-ttp://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youthh

countries-developing 
16 ILO (2017) Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work. Geneva: ILO. 
17elopment and working conditions in export Economic devMatthew Amengual and William Milberg,  

processing zones: A survey of trends (Geneva, ILO, 2008). 
18 aILO. 2019. Global Commission on the Future of Work. Work for a Brighter Future. ILO, Genev. 

http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
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. ویمثل 19المرأة بدور ھام في الحفاظ على البیئة الطبیعیة وال سیما في البلدان النامیة وغالباً ما تضطلع
تنامي التحركات المناصرة للمساواة بین الجنسین والقضایا البیئیة أحد التطورات الھامة التي شھدتھا العقود 

لتي تدعو إلى تعزیز رؤیة األخیرة. ومن األمثلة على ذلك التحركات المطالبة بالنھوض بحقوق الفالحات، ا
للزراعة الصغیرة النطاق تقوم على الحفاظ على النُّظم اإلیكولوجیة والسیادة الغذائیة، وإلى تحقیق المساواة 

 .20للمرأة في الحصول على األرض والمستلزمات الزراعیة والموارد الطبیعیة والتحكم فیھا

ألخضر، تبقى األدلة محدودة عن مدى استفادة ومع التركیز على إیجاد فرص عمل جدیدة في االقتصاد ا
ً  المرأة من تنمیة المھارات والتعلیم في مدى استفادتھا حالیاً و ،من الوظائف الجدیدة التي أنشئت مستقبلیا

ھذه المجاالت. وفي البلدان النامیة یتركز عمل المرأة بشكل خاص على الوظائف الخضراء المنخفضة 
ً ما تصبح ھذه األجر وغیر اآلمنة، مثل الع مل غیر النظامي في جمع النفایات وإعادة تدویرھا. وغالبا

الوظائف عرضةً للمخاطر مع التطّورات التكنولوجیة. وعالوة على ذلك، ومع استمرار االستثمار في 
ى آثار الصناعات االستخراجیة االستغاللیة على المجتمعات لالصناعات االستخراجیة، ال بد من التركیز ع

المحلیة وسبل العیش فیھا، بما في ذلك زیادة التعرض لخطر الفقر والعنف ضد المرأة، فضالً عن العنف 
 ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان.

___________________________________ 

 

                                                      
).  الدراسة االستقصائیة العالمیة حول دور المرأة في التنمیة، عن موضوع "المساواة بین الجنسین والتنمیة المستدامة"، 2014األمم المتحدة ( 19
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