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نگاهـی بـه برخـی از مهم ترین تحـوالت حوزه رفـاه و تأمیـن اجتماعی 
در ماه مـارس 2019

برقراری نظام مستمری ها در لبنان: یک مسیر جدید در خاورمیانه
لبنـان	تنهـا	کشـور	در	میـان	شـانزده	کشـور	عـرب	و	179	کشـور	عضو	سـازمان	
بین	المللـی	کار	)ILO(	در	سراسـر	جهـان	اسـت	کـه	فاقـد	نظـام	مسـتمری	بـرای	
نیروهای	کار	اسـت.	در	ششـم	ماه	مارس	سـال	جاری	و	طی	دیداری	که	بین	فرانک	
هاگمن،	نماینده	ریاسـت	منطقه	ای	سـازمان	بین	المللی	کار	و	کامیل	ابوسلیمان،	وزیر	
کار	لبنان	برگزار	شـد،	توافقی	مبنی	بر	برقراری	مسـتمری	برای	نیروهای	کار	یعنی	
کارگـران	زن	و	مـرد	در	کشـور	لبنـان	صـورت	گرفت.	بر	اسـاس	ایـن	توافق	مقرر	
شـد	از	ایـن	پـس	اصالحاتی	در	جهت	پایـان	نظام	غرامت	و	حرکت	به	سـوی	نظام	

مسـتمری	در	لبنان	صـورت	پذیرد.1	

همچنین	در	جریان	این	جلسه	توافقاتی	برای	مدرن	سازی	قانون	کار	لبنان	و	نظام	
بیمه	ای	در	جهت	این	اصالحات	ایجاد	شد.	این	نظام	بیمه	ای	در	زمینه	های	سالمندی،	
از	کارافتادگی	و	بیمه	عمر	کارگران،	به	ارائه	خدمت	عمومی	به	کارگران	دست	خواهد	
زد.	وزیر	کار	لبنان	خواستار	همکاری	بیشتر	بین	سازمان	بین	المللی	کار	و	وزارت	کار	این	
کشور	در	جهت	ارتقای	حقوق	کارگران	در	لبنان	شد.	طبق	وعده	وزیر	کار	لبنان	ایجاد	
نظام	مستمری	ها	برای	کارگران	و	نیز	اصالحات	قانون	کار	در	جهت	حمایت	هرچه	

بیشتر	از	کارگران	در	راس	اقدامات	دولت	فعلی	لبنان	قرار	دارد.

در	جریـان	مذاکـرات	بـا	سـازمان	بین	المللی	کار	که	از	ماه	فوریه	آغاز	شـده	اسـت،	
نماینـدگان	صنـدوق	تامیـن	اجتماعی	ملی	لبنـان،	کنفدراسـیون	عمومـی	کارگران	
لبنـان،	کمیتـه	پارلمانی	کار،	امور	اجتماعی	و	سـالمت	عمومی	و	انجمن	صنعت	گران	
لبنـان	حضـور	داشـتند	تا	بتوانند	طرحـی	را	در	نهایت	بـرای	بیمه	و	برقـراری	نظام	

مسـتمری	بـرای	کارگران	بخـش	خصوصی	لبنان	برقـرار	کنند.	

قانـون	تامیـن	اجتماعـی	لبنـان	از	سـال	1963	بـه	طور	رسـمی	به	طـرح	پرداخت	
غرامـت	)EOI(		پایـان	داد.	بـا	ایـن	حـال	هنـوز	ایـن	طرح	قدرتمند	اسـت.

1. https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_675188/lang--en/
index.htm 
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برقـراری	نظـام	مسـتمری	در	ایـن	کشـور	می	توانـد	تامیـن	اقتصـادی	و	اجتماعی	
وسـیعی	را	بـرای	مـردم	در	دوران	سـالخوردگی،	ناتوانـی	یـا	مرگ	نـان	آور	خانواده	
فراهـم	کند	و	نیروهای	کار	و	وابسـتگان	آنها	را	از	افتـادن	در	ورطه	فقر	و	بینوایی	در	

زمـان	پیری	و	عسـرت	نجـات	دهد.

ایـن	طـرح	همچنیـن	می	تواند	منبعـی	را	بـرای	درآمـد	درازمدت	کارگـران	لبنانی	
فراهـم	کنـد.	سـازمان	بین	المللـی	کار	)ILO(	تعهـد	کـرده	اسـت	که	از	اجـرای	این	
طـرح	و	برقـراری	نظـام	مسـتمری	بـرای	کارگـران	لبنانـی	حمایـت	کند	تـا	نظام	
تامیـن	اجتماعـی	بـرای	حمایـت	از	کارگران	این	کشـور	به	طور	کامل	برقرار	شـود.	
همچنیـن	ایـن	طـرح	می	تواند	به	این	کشـور	کمک	کند	تا	به	سـوی	برقـراری	یک	
نظـام	حمایت	اجتماعـی	جامع	و	فراگیر	حرکـت	کند.	این	اصالحات	به	سـازمان	ها	
و	نهادهـای	بین	المللـی	نیـز	ایـن	مجـال	را	می	دهـد	تـا	گزارش	هـا	و	برآوردهـای	
دقیق	تـری	را	دربـاره	وضعیـت	کارگـران	در	ایـن	کشـور	داشـته	باشـند	و	بتواننـد	
بازخوردهای	درسـتی	را	از	شـرکای	سـه	گانه	اجتماعی	این	کشـور	)کارگران،	دولت،	

کارفرمایان(در	اختیار	داشـته	باشـند.

طـی	سـالهای	اخیر	هـم	کارگران	و	هـم	کارفرمایـان	روی	برقراری	نظام	مسـتمری	
ایمـن	و	فراگیـر	در	ایـن	کشـور	تاکید	داشـته	اند	و	خواسـتار	برقـراری	حداقل	نظام	
حمایتـی	مطابق	کنوانسـیون	تامین	اجتماعی	سـازمان	بین	المللی	کار	)شـماره	102(	

بوده	اند.

وضعیت کارگران غیررسمی در هند و فقدان تامین اجتماعی
طبـق	قواعـد	بین	المللی،	کارگران	در	هرکشـور	باید	تحت	پوشـش	فراگیـر	و	بدون	
تبعیـض	نظام	تامین	اجتماعی	قرار	داشـته	باشـند	امـا	اکثر	کارگران	بدون	سـازمان	
و	غیررسـمی	در	هنـد	هنـوز	زیر	پوشـش	بیمه	ای	و	حمایتـی	این	نهاد	قـرار	ندارند.	
در	مـاه	مارس،کمیسـیون	ملـی	مربوط	به	موسسـات	کارگران	بی	سـازمان	در	هند،	
نتایج	گزارشـی	را	منتشـر	کرد	که	نشـان	مـی	دهد	95	درصد	نیـروی	کاری	که	در	
بخش	سـازمان	نیافته	یا	غیررسـمی	مشـغول	به	کار	هسـتند،	بیش	از	نیمی	از	تولید	
ناخالـص	داخلـی)GDP(	این	کشـور	را	ایجاد	می	کننـد	اما	در	عـوض،	فاقد	هرگونه	

نظـام	یـا	صندوق	حمایـت	عمومی	یا	تامین	اجتماعی	در	این	کشـور	هسـتند.
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ایـن	کارگران	نیازمنـد	اقدامات	حمایتی	تامین	اجتماعی	در	زمینه	بیمـاری،	حوادث	
شـغلی،	بازماندگان،	سـالمندی	و	بازنشسـتگی	هسـتند.	با	این	حال	پوشـش	بیمه	ای	
در	هنـد	محـدود	بـه	برخـی	بیمـه	هـای	خصوصی	شـده	اسـت	کـه	تعداد	بسـیار	
اندکـی	از	کارگـران	را	که	دارای	توان	مالـی	پرداخت	هزینه	این	بیمه	های	خصوصی	
هسـتند،	تحت	پوشـش	قرار	می	دهد.	بنابرایـن	اکثریت	کارگران	که	دسـتمزدهای	
پاییـن	دارند	یا	فقیر	هسـتند،	از	پوشـش	بیمه	هـای	اجتماعی	محرومند.	موسسـات	
بیمه	ای	کارگران	غیررسـمی	تعداد	بسـیار	اندکی	از	کارگران	را	تحت	پوشـش	قرار	
می	دهنـد.	ایـن	در	حالی	اسـت	کـه	دولت	در	سـال	2015	طرح	مسـتمری	را	برای	
کارگـران	سـازمان	نیافته	بـه	اجرا	گذاشـت	اما	هیچ	تاثیـر	عملـی	ای	در	زندگی	این	
بخـش	از	کارگـران	نداشـته	اسـت.	این	طرح	هـا	بدون	رویکـردی	جامـع	و	فراگیر	
نمی	تواننـد	نیازهـای	اکثریـت	کارگـران	را	بـرآورده	کننـد	و	در	نتیجـه	اکثریـت	
کارگـران	از	مزایـای	تامیـن	اجتماعـی	دور	می	ماننـد.	هـم	اکنون	فعـاالن	مدنی	در	
هنـد	خواسـتار	اجرای	قانـون	تامیـن	اجتماعی	کارگران	سـازمان	نیافته	هسـتند	که	
در	سـال	2008	بـه	تصویـب	رسـید	اما	نه	هیچ	مرکـزی	و	نه	خود	دولـت	تا	کنون	
مسـئولیت	اجـرای	ایـن	قانـون	را	برعهـده	نگرفته	انـد،	قانونی	که	در	جهـت	احقاق	
حـق	ایـن	بخـش	از	کارگران	در	زمینـه	حق	برخـورداری	از	تامین	اجتماعی	اسـت.	
دولت	هـای	ایالتـی	نیـز	در	خصوص	اجـرای	این	قانـون،	همچنان	اهمـال	می	کنند.1

همچنیـن	در	بخـش	کارگـران	کشـاورزی	،کارگـران	شـهری	و	سـاختمانی	و	نیـز	
ماهیگیـران	در	هنـد	طبـق	گزارش	هـای	موجـود،	اوضاع	پوشـش	تامیـن	اجتماعی	
چندان	مناسـب	نیسـت.	اوضـاع	کارگران	در	ایالت	اودیشـا	در	هند	بـرای	کارگران	
از	ایـاالت	دیگـر	وخیم	تـر	اسـت.	در	واقع	بـه	رغم	وجود	مقـررات	قانونـی	و	دولتی	
بـرای	تامیـن	اجتماعـی	کارگـران	در	هند،	هنـوز	وضعیت	ایـن	نهاد	در	این	کشـور	
چندان	مسـاعد	نیسـت.	قانون	اساسـی	این	کشـور	روی	برابری	و	جامعیت	خدمات	
تامیـن	اجتماعـی	تاکیـد	دارد	اما	هنوز	بسـیاری	از	خدمات	تامیـن	اجتماعی	در	هند	
بـه	کارگـران	بخش	رسـمی	محدود	مانده	اسـت	و	شـامل	کارگران	سـازمان	نیافته	
و	غیررسـمی	نمی	شـود.	در	خصـوص	کارگـران	غیررسـمی	نـه	تنها	مقـررات	اجرا	

1. https://www.dailypioneer.com/2019/state-editions/unorganised-workers-
left-to-fend-for-themselves.html 
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نمی	شـود	بلکـه	در	سـالیان	اخیر	به	دلیل	سـلطه	سیاسـت	های	نئولیبـرال	در	حوزه	
کار	و	قوانیـن	کارگـری،	مقررات	زدایـی	گسـترده	ای	نیـز	صـورت	گرفته	اسـت	که	
وضـع	ایـن	قشـر	از	طبقه	کارگر	هند	را	بدتر	کرده	اسـت.	این	کارگـران	امروز	بیش	
از	هرچیـز،	تنهـا	تحت	حمایت	نظام	هـای	خانوادگی	قـرار	دارند	و	اگـر	این	حمایت	
را	نداشـته	باشـند،	وضعیت	معیشـت	و	زندگی	در	دوران	سالمندی	برای	آنها	بسیار	

سـخت	و	دشـوارتر	از	وضع	فعلـی	خواهد	بود.

گـزراش	اتحادیـه	بیـن	المللـی	تامیـن	اجتماعـی)ISSA(	در	سـال	2012	دربـاره	
کشـورهای	عضو	بریکـس)BRICS(	که	هند	نیز	یکی	از	اعضای	آن	اسـت،	می	گوید	
هنـد	یکـی	از	ضعیف	تریـن	سیاسـت	های	تامیـن	اجتماعـی	را	در	قیاس	بـا	برزیل،	
چین،	روسـیه	و	آفریقای	جنوبی	دارد.	این	گزارش	براسـاس	شـاخص	هایی	همچون	
پوشـش	هزینه	هـای	بیمـاری،	مسـتمری،	حمایت	از	مـادران،	سـالمندی،	خانـواده،	
بیکاری،	حوادث	شـعلی	و	غیره	تهیه	می	شـود.	همچنین	براسـاس	شـاخص	پایداری	
مسـتمری	ها	در	سـال	2014،	هنـد	یکـی	از	ضعیف	ترین	نظام	های	مسـتمری	را	در	

سراسـر	جهان	دارد.

تاسـیس پایگاهـی برای آگاهـی از حوادث شـغلی کارگـران در کانادا: یک 
جهانی الگوی 

در	مـاه	مـارس	کانـادا	اعالم	کـرد	که	مرکزی	را	بـرای	گـردآوری	داده	های	مربوط	
بـه	حـوادث	و	سـوانح	شـغلی	ایجـاد	کـرده	اسـت.	مرکز	ایمنی	و	سـالمت	شـغلی	
کانـادا	1	با	همکاری		کلینیک	سـالمت	شـغلی	کارگـران	اونتاریو2		تـالش	دارند	که	
پایگاهـی	جدیـد	بـرای	افزایـش	آگاهی	شـغلی	در	خصـوص	بیماری	هـا	و	حوادث	

شـغلی	مربوط	بـه	کارگران	ایجـاد	کنند.

طبـق	ایـن	طرح،	پایـگاه	»جلوگیری	از	بیماری	های	شـغلی«	به	مرکز	عمـده	و	اصلی	
برای	دسـتیابی	به	اطالعات،	ابزارها	و	منابع	در	خدمت	کارگران،	ناظران	و	شـرکای	
ایمنی	و	بهداشـت	شـغلی	تبدیل	می	شـود	تا	فهم	و	درک	از	بیماری	های	شـغلی	را	

افزایـش	دهند	و	اقدامات	پیشـگیرانه	را	اتخاذ	کنند.

1. Canadian Center for Occupational Health and Safety 
2. Occupational Health Clinics for Ontario Workers 
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مایـکل	روشـه،	مدیرعامـل	کلینیـک	سـالمت	شـغلی	اونتاریـو	در	ایـن	خصـوص	
می	گویـد:

 » ایـن پایـگاه منبعـی را بـرای اطالعـات داده محـور فراهم می کند تـا مخاطرات 
بیماری های شـغلی را بررسـی کند و پیشـگیری های الزم را بیاموزد. ما از کمک ها 
بـرای همـکاری شـرکا بـا یکدیگر اسـتقبال می کنیـم تا بتوانیـم این نظـام را که 

اولویت دارد، راه انـدازی کنیم.«1 

الزم	بـه	ذکر	اسـت	که	برقـراری	این	پایگاه	برای	بررسـی	حوادث	شـغلی	کارگران	
و	بیماری	هـای	مربـوط	به	آن،	به	سـود	کارفرمایـان	نیز	خواهد	بود	چـرا	که	امنیت	
جسـمی	و	روانـی	کارگـران	را	بـه	عنـوان	رکـن	اصلی	تولیـد،	هرچه	بیشـتر	تامین	

خواهـد	کرد.

پایـگاه	سـالمت	شـغلی	کانـادا	به	طور	مسـتمر	و	مکرر	بـا	محتواهـای	جدیدی	که	
دولـت	جمـع	آوری	و	منتشـر	می	کنـد،	به	روزرسـانی	خواهد	شـد.	برقـراری	نظام	
اطالعـات	کاری	آزاد،	قابـل	دسـترس	و	غیرتجـاری	کـه	منابـع	آن	در	دسـترس	
پژوهشـگران	و	همـگان	باشـد،	از	طریـق	ایـن	پایگاه	ممکن	خواهد	شـد.	ایـن	پایگاه	
می	توانـد	الگویـی	بـرای	سـایر	کشـورها	باشـد	تـا	بـا	تاسـیس	نهادهای	مشـابه	و	
گـردآوری	آمـار	و	اطالعـات	در	خصـوص	حـوادث	شـغلی،	بـه	بهبـود	وضعیـت	

کارگـران	یاری	رسـانند.

1. https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/18108-canadi-
an-groups-launch-website-on-preventing-occupational-diseases 
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زنان و حمایت اجتماعی: یک تصویر جهانی
در	دهه	هـای	گذشـته	نقش	هـای	جنسـیتی	و	خانوادگی	بـرای	زنان	
و	مردان	تغییرات	وسـیعی	را	پشـت	سـر	گذاشته	اسـت.	با	افزایش	
حضـور	زنـان	در	سـپهرهای	اقتصـادی	و	اجتماعـی،	مسـئله	میزان	
برخـورداری	زنـان	از	حمایت	هـای	اجتماعـی	در	قالـب	نظام	هـای	
تامیـن	اجتماعـی،	حمایت	اجتماعـی	در	محیط	کار	و	پـس	از	آن	در	
قالب	نظام	های	مسـتمری	و	بازنشسـتگی	اهمیت	روز	افزونی	را	پیدا	
کرده	اسـت.	این	موضـوع	امکان	های	فراوانی	را	بـرای	ایجاد	برابری	
اقتصـادی	و	اجتماعی	در	دسترسـی	به	حمایت	اجتماعـی	برای	زنان	
و	مـردان	و	برقـراری	توسـعه	همه	جانبـه	و	عادالنـه	مطـرح	کـرده	
اسـت.	بـا	ایـن	حال	معضـالت	اصلی	بـرای	زنان	همچنـان	در	نظام	

سـرمایه	داری	جهانی	پابرجـا	مانده	اند.	

نهادهای	 متفاوت	 توجه	 	،2019 سال	 مارس	 ماه	 اتفاق	 مهمترین	
بین	المللی	روی	وضعیت	اشتغال،	توانمندی،	سالمت	و	مزایای	رفاهی	
زنان	بود.	به	همین	خاطر	ما	در	ابتدا	سعی	خواهیم	کرد	توصیف	و	
تحلیل	از	وضعیت	شغلی	و	رفاهی	زنان	را	در	جهان	فعلی	ارائه	دهیم.	
در	پایان	نیز	برای	توجه	عمیق	تر	به	موقعیت	اقتصادی	و	اجتماعی	
از	 تغییر«	 کار	در	حال	 نیروی	 و	 مقاله	»کار	خانگی،	عدالت	 زنان	
خانم	پرمیال	ناداسن،	استاد	تاریخ	و	پژوهشگر	رفاه	اجتماعی	دانشگاه	
به	 مقاله	 این	 است.	 و	ضمیمه	شده	 ترجمه	 کامل	 طور	 به	 کلمبیا	
موضوع	حمایت	اجتماعی	و	نیز	تامین	اجتماعی	برای	مهمترین	قشر	
از	زنان	محروم	از	خدمات	حمایت	اجتماعی	یعنی	زنان	مشغول	به	
کار	خانگی	و	نیز	کارگران	خانگی	زن	می	پردازد.	با	تحلیل	وضعیت	
این	کارگران	زن	در	متن	یک	ساختار	تاریخی،	شاید	بتوان	نگاهی	
عمیق	تر	داشت	به	وضعیت	حمایت	شغلی	و	رفاهی	زنان	در	تحوالت	

گسترده	تر	اقتصاد	جهانی	تا	دوران	فعلی.

ژه
ویـ

ده 
نــ

رو
پ
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مسیری حداقل صدساله
روز	جهانی	زن	ابتدا	در	آمریکا	و	در	روز	28	فوریه	سـال	1909	در	شـهر	نیویورک	
نامگـذاری	و	برگزار	شـد	امـا	پس	از	آن	چندین	کشـور	اروپایـی	در	حمایت	از	حق	
رای	زنـان،	روز	هشـت	مـارس	را	بـه	عنـوان	روز	جهانـی	زن،	نامگـذاری	و	اعـالم	
کردنـد.	بـا	ایـن	حال	نخسـتین	کشـوری	کـه	در	جهان	ایـن	روز	را	تعطیل	رسـمی	
اعـالم	کـرد،	اتحـاد	جماهیـر	شـوروی	در	سـال	1965	بـود.	سـازمان	ملـل	نیـز	با	
تاکیـد	بـر	حق	توانمندی	زنان،	این	روز	را	در	سـال	1975	به	عنـوان	روز	جهانی	زن	

نامگـذاری	کـرد.	اکنـون	در	27	کشـور	جهان	این	روز،	تعطیل	رسـمی	اسـت.	

سـازمان	ملـل	می	گویـد	یـک	سـوم	زنان	طـی	زندگـی	خود	مـورد	خشـونت	قرار	
می	گیرنـد،	همچنیـن	ایـن	سـازمان	تصریح	می	کنـد	کـه	در	زمینه	رفـاه	و	خدمات	
عمومـی،	برنامه	ریـزی	شـهری،	سیسـتم	های	حمـل	و	نقـل	و	نیز	ایمنـی	و	تحرک	
اجتماعـی،	زنـان	در	معـرض	نابرابـری	و	تبعیض	قـرار	دارند.	حـدود	740	میلیون	
زن	در	سراسـر	جهان	در	مشـاغل	غیررسـمی	مشـغول	بـه	کارنـد	و	از	حداقل	های	
حمایـت	اجتماعـی،	خدمـات	عمومی	و	زیربنایی	کـه	می	تواند	بـه	بازتولید	اجتماعی	
آنهـا	کمـک	کنـد	و	امنیـت	درآمـدی	بـرای	آنها	ایجـاد	کنـد،	محرومنـد.1		با	این	
همـه،	هر	سـال	هم	زمان	با	هشـت	مـارس	و	روز	جهانی	زن،	یکـی	از	مضامین	اصلی	
ایـن	روز	بـه	یاد	آورده	می	شـود	یعنی	مسـئله	حمایت	اجتماعی	و	حـق	برخورداری	
از	تامیـن	اجتماعـی	بـرای	زنـان.	جهـان	در	سـال	2019	و	پس	از	گذشـت	بیش	از	
یـک	دهـه	از	بحـران	مالی	و	اقتصـادی	نظام	سـرمایه	داری،	چهره	متفاوتـی	را	برای	
وضعیـت	اشـتغال	و	پس	از	اشـتغال	زنان	ترسـیم	می	کند.	امسـال	مضمـون	»توازن	
بـرای	بهتـر	شـدن«	بـرای	روز	جهانـی	زنـان	انتخـاب	شـد.2		بنـا	به	ایـن	مضمون	
موضـوع	برابـری	برخـورداری	از	مزایـای	اقتصـادی	و	اجتماعی	کـه	مهمترین	آنها	
بهره	منـدی	از	نظام	هـای	تامیـن	اجتماعـی	و	حمایت	اجتماعی	جامع	و	مکفی	اسـت،	

در	دسـتور	کار	موسسـات،	پژوهشـگران	و	فعـاالن	این	حوزه	قـرار	گرفت.

1. https://www.aljazeera.com/news/2019/03/international-women-day-ex-
plained-190308064016431.html 
2. https://www.internationalwomensday.com/Theme 
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حمایت بهداشتی و درمانی از زنان
امـروز	و	طبـق	گـزارش	جهانی	اتحادیه	بین	المللـی	تامین	اجتماعـی	)ISSA(	کاهش	
میـزان	بـاروری،	زایمان	و	نیـز	کاهش	میزان	مرگ	و	میر	کـودکان	از	طریق	مزایای	
نظام	هـای	تامیـن	اجتماعـی	یکـی	از	ضرورت	هـا	و	معضـالت	جهانـی	فـوری	برای	
برقـراری	نظام	هـای	حمایـت	اجتماعی	اسـت.1	زنان	به	میـزان	2.6	برابر	بیشـتر	از	
مـردان،	خدمات	سـالمت،	مراقبـت	و	کار	خانگی	بدون	دسـتمزد	انجـام	می	دهند.	
همچنیـن	تنهـا	به	حدود	41	درصـد	از	مـادران	در	جهان،	مزایای	پـس	از	زایمان	و	
تولـد	فرزنـد	تعلق	می-گیرد.	گزارش	سـازمان	بهداشـت	جهانـی	)WHO(	تخمین	
می	زنـد	کـه	هر	سـال	حـدود	پانصد	هـزار	مـادر	در	زمان	بـه	دنیـا	آوردن	کودکان	
خـود	از	دنیـا	می	رونـد.	همچنیـن	حـدود	11	میلیـون	کـودک	بـه	خاطـر	عـدم	
مراقبت	هـای	بهداشـتی	و	حمایتـی	الزم	که	به	مراقبت	و	سـالمت	مادران	وابسـته	

اسـت،	قبل	از	سـن	5	سـالگی	از	دنیـا	می	روند.

بهبـود	دسترسـی	بـه	نظام	های	مراقبت	و	سـالمت	اجتماعـی	به	عنوان	کلیـد	و	راه	
اصلـی	کاهـش	میزان	مرگ	و	میر	مادران	و	نوزدان	اسـت.	مطالعات	بسـیار	نشـان	
می	دهـد	کـه	بیشـتر	خدمات	حمایتی	و	پوشـش	مزایای	نقـدی	در	دوره	قبل	و	پس	
از	زایمـان	زنـان،	تنهـا	محـدود	به	زنان	کارگر	رسـمی	اسـت.	به	عبـارت	دیگر،	آن	
بخش	از	زنان	که	در	مشـاغل	غیررسـمی	یا	مشـاغل	موقت	مشغول	به	کار	هستند	
از	مزایـای	نظام	هـای	تامیـن	اجتماعـی	و	نیـز	نظام	هـای	سـالمت	بی	بهره	هسـتند.	
همیچنیـن	تفاوت	هـای	بسـیار	زیـادی	درون	کشـورها	و	بین	کشـورها	در	خصوص	
پوشـش	های	حمایتـی	از	زنـان	در	برهه	هـای	مختلـف	زندگـی	شـغلی	و	اجتماعـی	
وجـود	دارد.	بـه	رغـم	بسـیاری	از	دسـتاوردها	در	برخـی	از	حوزه	ها،	در	کشـورهای	
بـا	درآمـد	پاییـن	فقـط	حـدود	35	درصد	زنان	روسـتایی	بـه	خدمات	بهداشـتی	و	
نظام	سـالمت	دسترسـی	دارند،	در	حالی	که	در	مناطق	شـهری	نرخ	دسترسـی	به	
خدمات	بهداشـتی	و	درمانی	حدود	70	درصد	اسـت.	این	میزان	دسترسـی،	حدود	
20	درصـد،	کمتـر	از	میـزان	دسترسـی	زنان	در	کشـورهای	با	درآمد	باال	اسـت.

1. https://www.issa.int/en_GB/-/women-s-day-highlights-the-gender-gap-in-
social-security 
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همچنیـن	طبق	شـاخصی	دیگر،	سـاالنه	حـدود	18	میلیـون	دختر	در	سـن	زیر	18	
سـال	بـه	انحـای	گوناگون	بـا	اجبار	به	ازدواج	واداشـته	می	شـوند،	یعنـی	در	هر	روز	
33	هـزار	دختـر	بـه	اجبـار	ازدواج	می	کنند.	به	عبـارت	دیگر،	در	هـر	دو	ثانیه	یک	
دختـر	در	زیـر	سـن	قانونی	مجبور	بـه	ازدواج	می	شـود.	همچنین	امـروز	نزدیک	به	
650	میلیون	زن	در	سراسـر	جهان	به	شـکل	اجبـاری	ازدواج	کـرده	و	دارای	فرزند،	
همسـر	و	خانـواده	شـده	اند.	دالیـل	ایـن	اجبار	بـه	ازدواج	در	زیر	سـن	بلـوغ	قانونی	
در	مناطـق	گوناگـون،	متعدد	و	مختلف	اسـت	امـا	دلیل	اصلی	این	پدیده	آن	اسـت	
کـه	دختران	همچون	پسـران	در	جوامع	مختلف	ارزشـمند	محسـوب	نمی	شـوند	و	
خانواده	هـا	سـعی	می	کننـد	بـا	ازدواج	هرچـه	سـریع	تر	آنهـا،	از	بار	اقتصـادی	آنها	

برای	خانـواده	بکاهند.

طبـق	گزارش	هـای	جهانـی،	بهبـود	سـرمایه	انسـانی	از	قبیـل	وضعیت	آمـوزش	و	
سـالمت	زنـان	موجـب	کاهـش	هزینه	هـای	مختلـف	در	مجموعـه	اقتصـاد	ملـی	
کشـورها	خواهـد	شـد.	طبق	گـزارش	بانـک	جهانی	طی	یـک	دهه	گذشـته	حدود	
132	کشـور	دسـت	بـه	275	اصـالح	در	حـوزه	قوانین	کار	وسـالمت	زنـان	زده	اند	
بـا	ایـن	حـال	وضعیت	زنـان	در	حـوزه	سـالمت،	آمـوزش	و	برابـری	در	خصوص	

حمایت	هـای	کار	چنـدان	بهبـود	نیافته	اسـت.1

حمایت اجتماعی از زنان در محیط کار
روز	جهانی	زن،	یادآور	تالش	و	مبارزه	زنان	برای	دسـتیابی	به	شـرایط	و	حقوق	کار	
شایسـته	و	برابـر	اسـت.	طبـق	آخریـن	آمارها	به	لحاظ	اشـتغال	بـه	کار،	هم	اکنون	
حـدود	یـک	میلیـارد	و	سـیصد	میلیون	نفـر	در	کل	جهان	مشـغول	به	کار	هسـتند	
و	ایـن	در	حالـی	اسـت	کـه	حـدود	دو	میلیارد	نفـر	نیـروی	کار	مرد	نیـز	در	جهان	
مشـغول	به	کار	هسـتند.2		امروز	در	آن	دسـته	از	کشـورهای	در	حال	توسعه	جهان	
که	دارای	رشـد	اقتصادی	باال	هسـتند،	تعداد	کارگرانی	که	در	مشـاغل	فاقد	تامین	
اجتماعی	هسـتند	یعنی	مشـاغل	موقت،	کار	خانگی	و	خوداشـتغالی	هرروز	افزایش	

1. https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/international-womens-
day-2019-bridging-the-gap-between-women-and-men 
2. https://news.un.org/en/story/2019/03/1034221 
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می	یابـد.	نکتـه	جالب	آن		اسـت	که	بیشـتر	این	کارگـران	محروم	از	پوشـش	تامین	
اجتماعـی،	زنان	هسـتند.	این	وضعیـت	و	تداوم	آن،	میزان	و	کیفیت	دسترسـی	زنان	

بـه	خدمـات	درمانـی	و	حمایتی	تامین	اجتماعـی	را	تحت	تاثیر	قـرار	میدهد.

تغییـرات	در	زمینـه	طراحـی	نظـام	مزایـای	عائله	منـدی	و	نیـز	بهبـود	اساسـی	
حمایت	هـای	ایـام	بـارداری	می	توانـد	تغییرات	مثبتی	بـرای	زنـان	در	جهت	نیل	به	
سازگارسـازی	حیـات	شـغلی	و	خانـواده	فراهم	کند.	ایـن	هدف	از	طریـق	برقراری	
عدالـت	و	برابـری	بـرای	زنـان	در	حـوزه	قانون	گـذاری	و	نیـز	اجـرای	قوانین	قابل	
دسـتیابی	اسـت.	بـا	این	حـال	هنـوز	نابرابری	بسـیاری	در	خصوص	مزایای	شـغلی	
بیـن	زنان	و	مردان	در	بیشـتر	کشـورها	قابل	مشـاهده	اسـت.	طبق	گـزارش	جدید	
بانـک	جهانـی	در	خصوص	تبعیض	جنسـیتی	در	حقوق	و	محیـط	کار	که	بین	187	
کشـور	جهـان	صـورت	گرفتـه	اسـت،	تنها	شـش	کشـور	در	میان	کل	کشـورهای	
جهـان	حقـوق	کاری	برابـر	بیـن	زنـان	و	مـردان	برقرار	کرده	اند.	این	شـش	کشـور	
عباتنـد	از	بلژیـک،	دانمـارک،	فرانسـه،	لتونـی،	لوکزامبورگ	و	سـوئد.	ایـن	برابری	
مشـتمل	بـر	دریافـت	مسـتمری	ها	تـا	آزادی	تحـرک،	جابه	جایـی	و	شـاخص	های	
دیگر	اسـت.	به	طور	متوسـط	و	تیپیکال	اکثر	کشـورها	تنها	سـه	چهارم	حقوق،	مزایا	

و	دسـتمزد	کار	مـردان	را	بـه	زنـان	طبقه	کارگـر	داده	اند.1

در حـوزه نـرخ اشـتغال کل در جهـان نیـز تنهـا 22 درصـد مشـاغل حرفـه ای 
جهـان زنانـه یـا در اختیار زنان اسـت و در مقابـل 78 درصد مشـاغل حرفه ای 
جهـان در اختیـار مـردان اسـت. طبـق آمارهـای سـازمان همـکاری و توسـعه 
اقتصـادی)OECD(  نیـز فقـط 14 درصـد زنانـی کـه در کشـورهای عضـو این 
سـازمان به دانشـگاه وارد می شـوند، مشـاغلی مرتبـط به تحصیالت خـود را در 

ایـن کشـورها بـه دسـت می آورند. 

این	در	حالی	است	که	این	شاخص	برای	مردان	حدود	39	درصد	است.	همچنین	طبق	
آمارهای	همین	سازمان،	زنانی	نیز	که	به	سطوح	عالی	تحصیلی	می	رسند،	میزان	اعتماد	
1. https://wbl.worldbank.org/# 
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به	آنها	به	عنوان	دانشمند	یک	حوزه	بسیار	پایین	است؛1	به	طوری	که	دختران	برای	
حل	مسائل	ریاضیاتی	و	علمی	معموال	مورد	اعتماد	و	اتکاء	نیستند.

در	مطالعـه	ای	دیگـر	که	در	دانشـگاه	کورنل	صورت	گرفته	اسـت،	روانشناسـان	به	
ایـن	یافتـه	رسـیدند	کـه	توانایی	هـا	و	مهارت	های	زنـان	بسـیار	پایین	تـر	از	مردان	
ارزیابـی	و	رده	بنـدی	می	شـود،	حتـی	بـا	وجـود	این	کـه	آنهـا	در	آزمون	هایـی	در	
همان	سـطح	و	کیفیت	شـرکت	کرده	و	پذیرفته	شـده	باشـند.2	محققان	این	تحقیق	
می	گوینـد:	»زنـان	بـه	شـکل	نامتناسـبی	از	تعقیـب	و	پیگیـری	تحصیـالت	علمی	
اجتنـاب	می	کننـد	زیـرا	نـگاه	غالب	به	آنهـا،	خصایصی	منفـی	را	در	انجـام	وظایف	

علمی	شـان	به	آنهـا	نسـبت	می-دهد.«

همچنیـن	بـه	لحـاظ	شـاخص	فرهنگـی،	طبـق	تحقیقی	که	موسسـه	جینـا	دیویس	
انجـام	داده	اسـت	بـه	ازای	بیش	از	2	کاراکتر	و	شـخصیت	مرد	کـه	در	نمایش	ها	و	
تئاترهـا	بـه	بـازی	گرفته	می	شـوند،	تنها	یـک	زن	در	ایـن	عرصه	هـای	فرهنگی	به	
کار	گرفتـه	می	شـود.	طبـق	این	تحقیـق	که	در	10	کشـور	مختلف	صـورت	گرفته	
اسـت	و	شـامل	بیـش	از	5799	شـخصیت	و	کاراکتـر	تئاتری	می	شـود،	تنها	حدود	
30	درصـد	ایـن	شـخصیت	ها	زن	هسـتند	و	نزدیک	به	هفتاد	درصد	شـخصیت	ها،	

مردانـه	و	در	اختیار	مردان	اسـت.3

همچنیـن	در	خصوص	مشـاغل	خانگـی	زنان،	توجه	بـه	این	آمار	حایز	توجه	اسـت	
کـه	امـروز	و	در	جهـان	فعلـی،	زنـان	حـدود	40	میلیارد	سـاعت	را	بـرای	فعالیتی	
ابتدایـی	از	قبیـل	»به	دسـت	آوردن	و	حمل	آب	و	چـوب«	صرف	می	کنند،	بی	آنکه	

بـه	هیـچ		نوعی	از		مزایا	یا	درآمد	دسترسـی	داشـته	باشـند.4

1. https://www.oecd-ilibrary.org/education/what-lies-behind-gender-inequal-
ity-in-education_5js4xffhhc30-en;jsessionid=I3Be8QRQ9vQ3zhwSV52XFffB.
ip-10-240-5-139 
2. https://pdfs.semanticscholar.org/1f54/81ffac7c9495782c423b3de8034d-
8d2acba5.pdf 
3. https://seejane.org/wp-content/uploads/gender-bias-without-bor-
ders-full-report.pdf 
4. https://www.weforum.org/agenda/2019/03/surprising-stats-about-gen-
der-inequality/ 
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طبـق	گـزارش	جدید	سـازمان	بیـن	المللـی	کار	)ILO(	کـه	به	بهانه	هشـت	مارس	
سـال	2019	منتشـر	شـد،	وضعیت	شکاف	جنسـیتی	مرتبط	به	کار	در	بیست	سال	
اخیـر	در	سـطح	جهانـی	بهبود	معناداری	پیدا	نکرده	اسـت	اما	مسـیر	پیشـرفت	در	
ایـن	حوزه	روشـن	اسـت.	طبـق	این	گـزارش	جدید	سـازمان	بین	المللـی	کار،	زنان	
دیگـر	نمی	تواننـد	پشـت	سـر	مـردان	بماننـد	و	بایـد	جهشـی	رو	به	پیـش	در	این	
خصـوص	رخ	دهـد.	طی	27	سـال	اخیر	تفاوت	در	نرخ	های	اشـتغال	بـرای	مردان	و	
زنـان	تنهـا	حدود	دو	درصد	در	سـطح	جهانی	کاهش	یافته	اسـت.	در	سـال	2018،	
هنـوز	نـرخ	اشـتغال	زنـان	هنـوز	26	درصد	کمتـر	از	مردان	اسـت.	چنیـن	چیزی	
درسـت	در	نقطـه	مقابل	یافته	های	گزارش	جهانی	مشـترک	موسسـه	نظرسـنجی	
گالوپ	و	سـازمان	بین	المللی	کار	در	سـال	2017	اسـت	که	طبق	آن		زنان	و	مردان	
نسـبت	به	لزوم	مشـارکت	زنان	در	مشـاغل	مختلف	هم	نظر	بودند.	همچنین	طبق	
آن	بررسـی،	70	درصـد	زنـان	ترجیـح	می	دهنـد	بـه	جای	اینکـه	در	خانـه	بمانند،	
مشـغول	بـه	انجـام	کار	در	محیط	بیرون	از	خانه	باشـند.1	طبق	این	گـزارش	مردان	

نیـز	بـا	زنـان	در	این	خصوص	موافق	هسـتند.

همچنیـن	طبـق	برآوردهـای	جهانـی،	زنان	هنوز	در	دسترسـی	به	مشـاغل	سـطح	
بـاال	بـا	موانـع	و	مشـکالت	گسـترده	ای	مواجه	هسـتند؛	وضعیتی	که	طی	30	سـال	
اخیـر	بـه	میـزان	بسـیار	اندکی	بهبـود	یافته	اسـت.	کمتر	از	یک	سـوم	مدیـران	در	
جهـان	زن	هسـتند،	به	رغم	اینکه	اکثر	آنها	از	تحصیالت	بسـیار	بیشـتری	نسـبت	
بـه	همگنـان	مرد	خـود	در	این	مشـاغل	برخوردارند.	گـزارش	سـازمان	بین		المللی	
کار	نشـان	می	دهـد	که	برخـورداری	یا	عدم	برخـورداری	از	آموزش	دلیل	اشـتغال	
کمتـر	یـا	میزان	دریافتـی	کمتر	برای	زنان	محسـوب	نمی	شـود	چرا	کـه	اکثر	زنان	
همـان	آموزش	هایـی	را	دیده	انـد	کـه	مـردان	می	بینند	بلکـه	حتی	بیـش	از	مردان	

دارای	تحصیالت	در	مشـاغل	مشـابه	هستند.

همچنیـن	طبق	شـاخصی	دیگر	بـه	نام	»مجازات	رهبـری	مادران«،	تنهـا	25	درصد	
از	مدیران	زن	،	دارای	کودکان	زیر	شـش	سـال	هسـتند.	این	سـهم	مدیریتی	برای	

زنـان	بدون	فرزنـد،	حدود	31	درصد	اسـت.

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_545963/
lang--en/index.htm 
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به	لحاظ	شکاف	دستمزدی	نیز	وضعیت	زنان	در	سطح	جهانی	چندان	مساعد	و	مناسب	
نیست؛	به	طوری	که	میزان	شکاف	دستمزدی	بین	زنان	و	مردان	در	سطح	جهانی	
رقمی	در	حدود	20	درصد	است.	این	وضعیت	برای	زنان	مادر	باز	هم	وخیم	تر	است.	
در	واقع	مفهوم	»مجازات	دستمزدی	مادران«	ناظر	است	به	محرومیت	های	دستمزدی	
که	زنان	مادر	طی	زندگی	شغلی	خود	از	آن	رنج	می	برند،	در	حالی	که	پدران	شاغل،	از	

یک	دستمزد	بهتر	نسبت	به	مادران	بهره	مند	هستند.

می	توان	گفت	که	شماری	از	عوامل	مختلف،	برابری	زنان	و	مردان	را	در	حوزه	اشتغال	
تحت	تاثیر	قرار	می	دهد	اما	عامل	محوری	که	بیشترین	نقش	را	در	این	زمینه	ایفا	
می	کند،	مفهوم	سطح	ارائه	مراقبت	و	نگهداری	از	دیگران	بین	زنان	و	مردان	است.	در	
بیست	سال	گذشته	میزان	زمانی	که	زنان	بدون	هرگونه	دستمزد	یا	دریافتی	به	مراقبت	
و	نگهداری	از	دیگران	پرداخته	اند	یا	به	کار	خانگی	بدون	دستمزد	می	پردازند،	به	میزان	
بسیار	اندکی	کاهش	یافته	است.	به	عبارت	دیگر	میزان	کار	مردان	در	این	حوزه	به	
طور	میانگین	صرفا	حدود	8	دقیقه	در	روز	افزایش	یافته	است.	طبق	گفته	مسئوالن	
سازمان	بین	المللی	کار	با	تداوم	روند	کنونی	چیزی	حدود	200	سال	طول	خواهد	کشید	
که	زنان	فقط	در	حوزه	خاص	نگهداری،	مراقبت	و	کار	بدون	دستمزد	خانگی	به	برابری	

با	مردان	دست	یابند.

بـه	دالیـل	فوق	و	با	روند	نامناسـب	شـکاف	های	اجتماعـی	و	اقتصادی	بیـن	زنان	و	
مـردان،	بایـد	قوانین	یا	اقداماتی	مدنظر	قرار	گیرد	تا	سـهم	برابر	هرچه	بیشـتری	را	
بیـن	زنـان	و	مـردان	در	حـوزه	مراقبت	و	خانـواده	و	نیز	بین	خانـواده	و	دولت	ایجاد	
کنـد.	زمانـی	که	مردان	سـهم	بیشـتری	را	از	مراقبت	یا	کار	خانگی	بدون	دسـتمزد	
بـر	عهـده	بگیرنـد،	احتماال	زنـان	نیـز	می	توانند	به	مشـاغل	و	موقعیت	های	سـطح	
باالتـر	مدیریتی	دسـت	یابنـد.	بنابراین	نقـش	مـردان	در	ایجاد	یک	شـرایط	کاری	

برابـر	و	نیز	رفع	تبعیض	جنسـیتی	حائز	اهمیت	اسـت.

براسـاس	مطالعـه	دیگـری	که	با	همکاری	سـازمان	بیـن	المللی	کار	و	وبگاه	شـغلی	
لینکدیـن)LinkedIn(	در	پنج	کشـور	مختلف	صورت	گرفتـه	و	22	درصد	جمعیت	
شـاغل	را	در	سـه	منطقه	مختلف	پوشـش	می	دهـد،	داده	های	میزان»زمـان	واقعی«	
کار	تحلیل	شـده	اسـت.	بر	اسـاس	این	مطالعه	مشـترک،	زنـان	دارای	مهارت	های	
دیجیتال	)که	به	تازگی	برای	مشـاغل	با	تقاضا	و	پرداختی	بسـیار	باال	در	حوزه	علم،	
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تکنولـوژی،	مهندسـی	و	مشـاغل	ریاضی	محـور	نیـاز	اسـت(	فقط	بین	یک	سـوم	تا	
یـک	چهـارم	اعضـای	وبگاه	لینکدین	را	تشـکیل	می	دهند.	با	این	حال	همیـن	داده	ها	
نشـان	می	دهـد	کـه	زنانی	کـه	بـه	موقعیتی	در	سـطح	مدیریتـی	دسـت	می	یابند،	

حـدود	یـک	سـال	زودتر	از	همتایـان	مرد	خود	به	چنین	سـطوحی	می	رسـند.

سالمندی با منزلت: یک  نابرابری جنسیتی
پوشـش	نظام	های	تامین	اجتماعی	در	سراسـر	جهان	به	طور	چشـمگیری	بین	زنان	
و	مردان	متفاوت	اسـت.	بدون	توجه	به	نوع	حوزه	پوشـش،	یک	شـکاف	چشـمگیر	
در	همـه	مناطق	بین	زنان	و	مردان	به	خصوص	در	زمینه	سـالمندی	و	بازنشسـتگی	
وجـود	دارد:	زنـان	مسـن	بسـیار	کمتـر	از	مردان	مسـن	تحـت	پوشـش	نظام	های	

تامیـن	اجتماعی،	مسـتمری	و	حمایت	اجتماعی	قـرار	دارند.	

در	تحلیل	این	موضوع	باید	توجه	داشت	که	طی	50	سال	گذشته،	امید	به	زندگی	زنان	
از	48	سال	به	حدود	67	سال	در	سطح	جهانی	افزایش	یافته	است.	به	خاطر	آن	که	
زنان	بیش	از	مردان	عمر	می	کنند	و	امید	به	زندگی	آنها	بیش	از	مردان	است،	این	زنان	
اکثریت	افراد	مسن	را	در	سطح	جهانی	تشکیل	می	دهند.	تحقیقات	اتحادیه	بین	المللی	
تامین	اجتماعی	نشان	می	دهد	که	زنان	از	انواع	محرومیت	ها	در	بهره	گیری	از	مزایای	
نظام	های	تامین	اجتماعی	طی	دوران	زندگی	و	اشتغال	رنج	می	برند.	بین	سال	های	
2005	تا	2015،	»مجازات	اشتغال	مادران«	یعنی	تفاوت	بین	سهم	زنان	سالمند	دارای	
کودکان	زیر	شش	سال	با	زنان	جوان	بدون	کودک،	به	طور	چشمگیری	یعنی	به	میزان	
38	درصد	افزایش	پیدا	کرده	است.		همچنین	بسیاری	از	مزایای	نظام	های	تامین	
اجتماعی	به	زنان	پرداخت	نمی	شود	یا	میزان	دریافتی	آنها	بسیار	پایین	تر	از	مردان	
است	و	یا	اینکه	زنان	در	بخش	غیررسمی	اقتصاد	مشغول	به	کار	هستند.	بنابراین	زنان	
از	مزایای	مستمری	به	مراتب	پایین	تری	از	مردان	در	سطح	جهانی	برخوردار	هستند.	
این	بدان	دلیل	است	که	از	مردان	درآمد	کمتر	و	دوره	های	مستمری	کمتری	دارند.

بـا	ایـن	حـال،	طی	سـال	های	اخیـر	در	سـطح	جهانـی	شـاهد	افزایش	توجهـات	به	
مقوله	سـالمندی	و	وضعیت	سـالمندان	هسـتیم،	در	بسـیاری	از	جوامع	هنـوز	افراد	
مسـن	و	به	ویژه	زنان	سـالمند	با	تبعیضات	بسـیاری	در	محیط	کار	و	درسترسـی	به	

حقـوق	خـود	در	زمینه	اشـتغال	و	تامین	اجتماعی	روبه	رو	هسـتند.
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نتیجه گیری: چشم انداز مبهم و انتظارات فراوان
اگرچـه	امـروز	در	جهـان	پذیرفته	شـده	اسـت	که	حق	برخـورداری	
از	تامیـن	اجتماعـی	رایـگان	و	عمومـی	در	زمینـه	بهداشـت،	درمان،	
مسـتمری	های	بازنشسـتگی	و	بیـکاری	یکـی	از	اجـزای	اصلی	حقوق	
بشـر	اسـت	اما	به	لحاظ	میزان	دسترسـی	هنوز	اقلیتی	از	مردم	جهان	
از	این	حق	بشـری	برخوردارند.	طبق	گزارش	دیده	بان	زنان	سـازمان	
ملـل،	هنـوز	وضعیـت	شـکاف	جنسـیتی	در	حـوزه	اشـتغال	و	تامین	
اجتماعـی	در	بخش	هـای	مختلـف	جهـان	چنـدان	مسـاعد	نیسـت.	
ایـن	شـکاف	نـه	تنها	بین	زنـان	و	مـردان،	بلکـه	بین	زنان	روسـتایی	
و	شـهری	شـدید	اسـت.1		به	رغم	بهبود	چشـمگیر	در	برخـورداری	
زنان	از	حق	تامین	اجتماعی،	هنوز	مشـکالت	بسـیاری	برای	پوشـش	
مکفـی	و	کامـل	حقـوق	اجتماعی	در	خصـوص	زنان	وجـود	دارد.	این	
موضـوع	بـه	ضـرر	تقویت	توسـعه	اجتماعـی	و	اقتصـادی	در	جوامع	
مختلـف	اسـت.	طبـق	برآوردهـای	آخرین	گـزارش	مجمـع	اقتصاد	
جهانـی	در	خصوص	زنان	و	شـکاف	جنسـیتی	جهانی،	با	تـداوم	روند	
کنونـی	حدود	108	سـال	طول	خواهد	کشـید	که	شـکاف	جنسـیتی	
بیـن	زنـان	و	مـردان	از	بین	بـرود	و	برابری	بین	این	دو	برقرار	شـود.2	
هنـوز	گام	هـای	بزرگی	برای	رفع	شـکاف	جنسـیتی	در	حـوزه	تامین	
اجتماعی	و	حمایت	اجتماعی	باید	برداشـته	شـود.	برای	ایجاد	برابری	
بیـن	زنـان	و	مـردان	باید	جهش	هـای	بزرگ	و	سـریعی	در	خصوص	
اشـتغال	و	مزایای	رفاهی	شـغلی	برداشته	شـود.	این	موضوع	مستلزم	
تغییـر	در	پارادایـم	سیاسـتگذاری	های	اجتماعـی	و	اقدامـات	اجرایی	
اسـت؛	به	طوری	که	باید	یک	دسـتورالعمل	عادالنه	بـرای	دگرگونی	
و	تغییر	در	جهت	برابری	جنسـیتی	در	حوزه	اشـتغال	و	رفاه	اجتماعی	
مدنظـر	قـرار	گیرد.	این	دسـتورالعمل	حقوقی	می	تواند	پایه	ای	باشـد	
بـرای	ایجـاد	جامعـه	و	جهانـی	بهتـر	در	حـوزه	کار	و	رفـاه	اجتماعی؛	

1. https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/
facts-figures.html 
2. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
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حـوزه	ای	که	شـامل	حق	برخـورداری	از	فرصت	های	برابر،	حـق	عدم	تبعیض،	عدم	
خشـونت،	عدم	آزار	و	نیز	حق	برخورداری	از	دسـتمزد	و	مزایـای	رفاهی	برابر	برای	
مشـاغل	با	ارزش	یکسـان	است.	در	خصوص	وضعیت	سـالمت	و	مراقبت	باید	این	
نکتـه	را	مدنظـر	داشـت	که	سـالمت	و	مراقبت	بهتر	و	بیشـتر	برای	زنـان،	نیازمند	
سیاسـتگذاری	های	مراقبتی	و	بهداشـتی	وسـیع	تر	برای	زنان	اسـت.	اما	دسـتیابی	به	
وضعیـت	بهتـر	برای	مراقبت	و	سـالمت	زنـان	نیازمند	اشـتغال	و	مزایای	اشـتغال	
هرچـه	مناسـب	تر	نیـز	بـرای	این	بخـش	از	نیروهـای	کار	در	جامعه	اسـت.	نیاز	به	
یـک	نظـام	تامین	و	حمایـت	اجتماعی	فراگیـر	و	چهارچوب	سـالم	در	اقتصاد	کالن	
بـرای	نیـل	بـه	ایـن	هدف	بسـیار	مهم	اسـت.	با	وقـوع	تغییـرات	گسـترده	جهانی	
در	حوزه	هـای	جمعیت	شـناختی،	تکنولوژیـک	و	اقلیمی،	نیاز	به	حمایـت	و	درگیری	
بیشـتر	زنـان	و	تغییـر	در	سلسـله	مراتب	کار	و	تامیـن	اجتماعی	روز	به	روز	بیشـتر	
احسـاس	می	شـود.	برای	حمایت	اجتماعی	بیشـتر	از	زنان،	افزایش	صدا	و	بازنمایی	
آنهـا	برای	اطمینان	از	مسـیرهای	پیش	رو	بـرای	برقراری	عدالـت	اجتماعی،	موثر	و	
ضروری	اسـت.	دسـتیابی	به	عدالـت	اجتماعی	در	حـوزه	کار	و	رفاه	اجتماعی	بدون	
اقـدام	در	جهـت	ایجاد	پیشـرفت	در	برابری	زنان	و	مردان	ممکن	نیسـت.	در	این	
خصـوص	بایـد	قوانیـن	و	مقـررات	شـغلی	و	رفاهـی	مـورد	بازنگری	قـرار	گیرند	
و	نقـش	بیشـتری	را	بـه	اشـتغال	زنـان	و	نیـز	حـوزه	مراقبت،	سـالمت	و	حمایت	

اجتماعی	از	زنـان	بدهند.

19



کار خانگی، عدالت و نیروی کار در حال تغییر1

پرمیال ناداسن/ استاد تاریخ و پژوهشگر رفاه اجتماعی دانشگاه کلمبیا 
مترجم:  سینا چگینی

نئولیبرالیسـم	از	طریق	مقررات	زدایی،	خصوصی	سـازی،	امنیتی	سازی	
و	نابودسازی	دولت	رفاه،	بستر	فرهنگی	و	اقتصادی	و	سیاسی	جدیدی	
را	ایجـاد	کرده	اسـت.	ایـن	تغییرات	تاثیـر	متناقضی	بر	زنان	داشـته	
اسـت.	طرفـداران	نئولیبرالیسـم	مزایـای	اقتصاد	بازارمحـور	و	بی	قید	
و	بنـد	را	سـتایش	می	کننـد،	فضایـل	انتخـاب	شـخصی	و	فردگرایی	
اقتصـادی	را	بـه	منزله		کلیدهای	آزادی	می	سـتایند	و	مدعی	هسـتند	
کـه	ایـن	سـاختارهای	اقتصـادی	ظاهـرا	خنثی	نسـبت	به	جنسـیت،	
فرصت	هایـی	را	بـرای	عاملیـت	و	توانمنـدی	زنـان	فراهـم	می	کنند.	
حقـوق	بشـر	زنان	به	بخشـی	از	توجیه	ایدئولوژیـک	و	گفتمانی2	برای	
اجرای	نئولیبرالیسـم	در	بخش	های	مختلف	جهان	بدل	شـده	اسـت.	
برخـی	زنـان،	بـه	ویـژه	زنـان	بـه	لحـاظ	اقتصـادی	قوی	تـر	و	زنـان	
تحصیل	کرد	ه	تـر	از	نابـودی	نظـم	پدرسـاالرانه	قدیمی	نفـع	می	برند.	
بـا	ایـن	حال	همانطـور	که	بسـیاری	از	محققـان	گفته	انـد،	از	آنجا	که	
نئولیبرالیسـم	ایده	فرد	عقالنی	معطوف	بـه	اراده	آزاد	را	ارتقا	می	دهد	
و	همزمـان	دمکراسـی	اجتماعـی	را	از	بیـن	می	بـرد،	زندگـی	را	برای	
اکثـر	زنان	سـخت	تر	می	کنـد	و	تقسـیم	بندی	نژادی/طبقاتـی	را	بین	
زنـان	گسـترش	می	دهـد.	فکـر	می	کنـم	بـه	رغـم	پیامدهـای	منفی	
تغییـرات	اقتصادی	نئولیبرال،	این	ازهم	گسـیختگی	های	شـگرف	نظم	
اجتماعی	ممکن	اسـت	مسـیرهایی	را	برای	بسـیج	جمعی	زنان	فقیر	و	

دگرگونی		سیاسـی	مترقی	ایجـاد	کند.

نئولیبرالیسـم	مزایـای	شـهروندی	رفـاه	اجتماعـی	را	که	نمـاد	دولت	
فوردیسـتی	قـرن	بیسـتم	بـود،	از	بین	می	بـرد.	نابودی	شـبکه	ایمنی	
1. http://sfonline.barnard.edu/gender-justice-and-neoliber-
al-transformations/domestic-work-neoliberalism-and-transform-
ing-labor/ 
2. discursive 
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اقتصـادی	توسـط	نئولیبرالیسـم،	بـه	سـوی	خصوصی	سـازی	جهـت	داده	می	شـود	
و	ظهـور	دولـت	امنیتـی	بـار	روی	دوش	زنـان	را	افزایـش	می	دهـد.	کاهـش	یـا	
نابـودی	مزایـای	رفاهی	بـرای	فقرا،	عقب	نشـینی	از	ارائه	خدمات	اجتماعـی،	اتکا	بر	
اسـتراتژی	های	بـازار	و	حبس	توده	ای،	منجر	به	بحران	بازتولید	اجتماعی	می	شـود	و	
متناظـر	بـا	آن،	فشـار	کاری	بر	زنـان	را	افزایش	می	دهد.	بـا	کاهش	حقوق	اجتماعی	
و	کاهـش	خدمـات	حمایتـی	دولتـی،	زنان	بـه	منابع	اقتصـادی	کمتری	دسترسـی	
می	یابند	و	باید	به	سـمت	بخش	خصوصی	و	افزایش	کار	بدون	دسـتمزد	خودشـان	

برونـد.	بدین	طریق	نئولیبرالیسـم،	سـتم	و	اسـتثمار	زنان	را	تشـدید	می-کند.

حقـوق	شـهروندی	اجتماعـی	در	ایـاالت	متحده	در	دهـه	1930	برقرار	شـد،	با	این	
حـال	بسـیار	دور	از	مسـاوات	طلبی	بـود.	آنهـا	از	طریـق	سیاسـت	های	رفاهـی	یک	
سلسـله	مراتب	نـژادی	و	جنسـیتی		را	ایجـاد	و	نهادینـه	کردنـد	کـه	رفتار	زنـان	را	
کنتـرل	و	تنظیـم	می	کرد	که	مدل	دسـتمزد	نان	آور	مرد	خانـواده	را	تقویت	می	کرد.	
زنان	به	جای	افراد	مسـتقل،	بیشـتر	در	مقام	وابسـتگان،	مزایای	اجتماعی	را	دریافت	
می	کردنـد	و	مزایـای	آنهـا	لکـه	ننـگ	بود	و	ناچیـز.	مضاف	بـر	اینها	قوانیـن	کاری	
حمایتـی،	مشـاغلی	از	قبیل	کشـاورزی،	کار	خانگی،	پاره	وقت	و	موقتـی	را	که	به	طور	
وسـیع	توسـط	زنـان	و	مردمـان	رنگین	پوسـت	انجـام	می	شـد،		در	بـر	نمی	گرفـت.	
ایـن	محرومیـت	نـه	تنها	ایـن	کارگـران	را	در	وضعیتـی	بی	ثبات	رهـا	می	کرد	بلکه	
تعریف	بسـیار	محدود	و	بسـته	ای	از	»کار«	ارائه	می	کرد.	گرچه	سـرانجام	برخی	از	
محرومیت	هـا	اصـالح	و	جبران	شـد	امـا	آنها	تاثیـر	طویل	المدت	خـود	را	از	طریق	
شـکل	دهی	بـه	مفهـوم	آمریکایـی	کار	»واقعـی«	برجـا	گذاشـتند،	مفهومـی	کـه	به	
طـور	دقیقـی	بـا	قشـر	]کارهـای[	کارخانـه	ای	در	پیوند	اسـت	و	بسـیار	از	زنـان	را	
در	بـر	نمی	گیـرد.	اتحادیه	هـای	کارگـری	صرفا	به	طور	حاشـیه	ای	به	سـازماندهی	
بخش	هـای	محـروم	عالقه	منـد	بودند.	طـرح	نیودیل1		و	دیگـر	اصالحات	اجتماعی	

The New Deal  .1: بـه برنامـه اقتصـادی و اجتماعـی  فرانکلیـن روزولـت رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده 

آمریـکا بعـد از بـروز رکـود بـزرگ در ایـاالت متحـده در سـال 1929 اطالق می شـود. نیـو دیل، دخالـت دولت 

در اقتصـاد بـرای خـروج از بحـران وخیـم رسمایـه داری و دمیـدن جـان تـاره بـه زیرسـاخت های این نظـام بود 

و مشـتمل اسـت بـر سیاسـت های حمایتـی مختلـف از طبقـه کارگـر و طبقه متوسـط در بخش هـای مختلف. 

روزولـت بـرای حمایـت از طبقـه کارگـر و متوسـط، حملـه بـه بخـش خصوصـی و بانک هـای خصوصـی را در 

محـور سیاسـت های خـود قـرار داد. بـه همیـن خاطـر محبوبیـت زیادی نیـز در بیـن مـردم آمریکا داشـت و با 

یکی از بیشرتین آرا به ریاست جمهوری رسید. 

21



نیمـه	قـرن	بیسـتم،	سلسـله	مراتب	نـژادی	و	جنسـیتی	را	طبیعـی	تلقـی	می	کرد	و	
مرزهـای	ثابتـی	را	بـرای	حقـوق	شـهروندی	کارگـری	برقـرار	کرد	کـه	مربوط	به	
اسـتخدام	تمـام	وقـت	و	بـه	طـور	گسـترده	ای	مردانه	بود.	زنـان	و	مردمـان	رنگین	

پوسـت	در	ایـن	شـکل	از	سـرمایه	داری	دولتی،	تحت	سـلطه	و	انقیـاد	بودند.

نئولیبرالیسـم	بـه	رغـم	ادعایـش	در	خصـوص	خنثی	بـودن	در	حیطه	جنسـیت	و	
نـژاد،	سلسـله	مراتب	قدیمـی	را	با	الگوی	های	جدید	نژادپرسـتی	و	تبعیض	جنسـی	
جایگزیـن	می	کنـد.	نئولیبرالیسـم	بخـش	خدمـات	بـا	دسـتمزد	پایین،	مشـروط	و	
پاره	وقـت	و	برون-سـپاری	کار	تولیـدی	را	کـه	بـه	طور	نامتناسـبی	بـر	دوش	زنان	
مهاجـر	رنگین	پوسـت	قـرار	داد،	افزایش	می	دهـد.	در	حالی	که	زنان	رنگین	پوسـت	
همیشـه	در	مشـاغل	با	دسـتمزد	پایین	و	نازل	کار	می	کنند،	گسـترش	شگفت	انگیز	
بخش	تولیدی	و	خدماتی	با	دسـتمزد	پایین،	اسـتثمار	این	زنان	را	در	سـطح	جهانی	
تشـدید	کـرده	و	بـازار	کار	را	تغییـر	شـکل	داده	اسـت.	ایـن	موضوع	با	شـکل	های	
جدید	انضباط	و	نظارت	که	ریشـه	در	تشـدید	بیگانه	هراسـی	و	کنترل	مرزها	دارد،	
عجیـن	شـده	اسـت.	این	بخش	های	اشـتغال	روبه	رشـد،	به	عـدم	پرداخـت	مزایا	و	
حمایت	هـای	کاری	تمایـل	دارند،	در	حالی	که	مشـاغل	تولیدی	تمـام	وقت	با	حقوق	
خـوب	و	اکثـرا	مردانـه	نیـز	رو	به	کاهش	اسـت.	این	چرخـش	در	بـازار	کار	منجر	
بـه	این	شـده	اسـت	کـه	زنان	به	طـور	فزاینـده	بـار	حمایت	مالـی	خانـواده	را	به	
دوش	بکشـند.	امـروز	به	طور	متوسـط	کارگـر	آمریکایی،	شـرایط	کاری	را	تجربه	
می	کند	که	مشـابه	اسـت	بـا	کارگران	محـروم	از	حقـوق	شـهروندی	کارگری	در	

نیمه	قرن	بیسـتم.

در	حالـی	کـه	اوضـاع	و	احـوال	جدیـد	سیاسـی	برای	بیشـتر	زنان	سـخت	تر	شـده	
اسـت،	ایـن	اوضـاع		همچنیـن	در	میـان	کارگـران	زن	با	دسـتمزد	پاییـن،	فعالیت	
در	سـطح	جنبـش	مردمـی	را	آفریـده	اسـت.	ایـن	فعالیـت	بیـش	از	همـه	در	بین	
کارگـران	روزانـه	مهاجـر،	کارگـران	خانگـی،	کارگـران	مهمـان،	کارگـران	مـزارع	
و	دیگـر	بخش	هـای	بـه	شـکل	تاریخـی	محـروم	از	حمایت	هـای	قانـون	کار	قابـل	
مشـاهده	است.	نابودسازی	سلسله	مراتب	جنسـیتی/نژادی	ساختاریافته	در	نیودیل	
توسـط	نئولیبرالیسـم،	روزنه	ای	را	برای	بسـیج	کارگری	ایجاد	کرده	و	ممکن	اسـت	
فرصت	هایـی	را	بـرای	بازاندیشـی	درباره	کار	و	عدالت	فراهم	سـازد.	ایـن	کارگران	
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بـه	دلیـل	این	محرومیت	هـا،	خـارج	از	منطق	ضـرورت،	اسـتراتژی	های	خالقانه	ای	
را	بـرای	سـازماندهی	گسـترش	داده	اند.	من	مثال	هایـی	را	از	سـازماندهی	کارگران	
خانگـی	مـی	آورم	تـا	تحلیل	کنم	کـه	چه	طـور	در	زمانه	سـلطه	نئولیبرالیسـم،	این	
سـازماندهی	مدلـی	اسـت	یگانه	بـرای	سـازماندهی	کارگری	فمنیسـیتی	و	مردمی.

شـکل	های	جدید	فعالیـت	کارگران	خانگی	خـارج	از	چهارچوب	دولـت	رفاه	مدرن	
نشـو	و	نمـو	یافتنـد.	طی	دهـه	1930،	کارگـران	خانگـی	از	مزایـای	اجتماعی	طرح	
نیودیـل	از	قبیـل	حداقـل	دسـتمزد،	تامین	اجتماعـی،	غرامـت	ایام	بیـکاری	و	حق	
سـازماندهی	و	چانه	زنـی	جمعـی	محـروم	ماندنـد.	در	حالی	کـه	این	کارگـران	طی	
قـرن	و	بیسـتم	بـه	برخـی	از	ایـن	مزایای	دسـت	یافتنـد	اما	آنهـا	هنوز	حـق	ایجاد	
اتحادیـه	را	ندارنـد	و	هنـوز	توسـط	حقوق	مدنی	و	قوانین	بهداشـت	و	ایمنی	شـغلی	
مـورد	حمایـت	نیسـتند.	به	خاطـر	آن	که	ایـن	کارگـران	خانگـی	در	مجموعه	های	
ایزولـه	و	محیـط	خصوصـی	خانه	هـا	کار	می	کنند	و	اغلـب	کارفرمایـان	چندگانه	ای	

دارنـد،	آنهـا	عموما	»غیرقابـل	سـازماندهی«	درنظر	گرفته	شـده	اند.	

ناتوانـی	بـرای	سـازمان	یابی	در	اتحادیه	های	سـنتی،	روش	های	بدیل	سـازماندهی	را	
رشـد	داد.	فعـاالن	کارگـران	خانگی	بـه	جای	شـغل،	از	طریق	جغرافیا	سـازماندهی	
شـده	اند؛	به	جـای	آنکه	حقوق	کارفرمامحور	بخواهند،	حقـوق	دولت	محور	را	مطالبه	
می	کننـد؛	بـه	جـای	آنکه	به	سلسـله	مراتب	اتحادیـه	و	مدل	نمایندگـی	و	چانه	زنی	
جمعـی	اتکا	کنند،	حمایت	سیاسـی	مردمـی	و	دمکراتیک	را	گسـترش	داده	اند؛	و	به	
جـای	آنکه	فقط	با	حوزه	خودشـان	صحبت	کنند،	حمایت	عمومـی	را	برانگیخته	اند.	
آنها	در	پی	آن	هسـتند	که	کار	مراقبتی	را	ارزشـی	دوباره	ببخشـند	و	آن	را	به	منزله	
کاری	مشـروع	در	نظـر	می	گیرنـد	کـه	محـق	و	شایسـته	برخـوداری	از	حمایت	ها	
و	حقـوق	همسـان	همچـون	بقیه	مشـاغل	اسـت.	کارگـران	خانگی	سـازمان		دهنده،	
تحلیلـی	متقاطـع1	را	بـه	کار	گرفتند	که	به	نـژاد،	طبقه،	جنسـیت،	فرهنگ	و	ملیت	
توجـه	می	کنـد	و	بـه	نیازهـای	خـاص	حوزه	زنـان	مهاجـر	رنگین	پوسـت	و	مهاجر	
می	پـردازد.	از	طریـق	ایـن	سـازماندهی،	کارگران	خانگـی	فرض	اصلـی	بنیادگرایی	
بـازار	را	به	پرسـش	و	چالش	کشـیدند	و	از	ضرورت	تنظیم	دولتـی	و	حمایت	کاری	

دفـاع	کردند.

1. intersectional  
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عـالوه	بـر	ایـن،	فعـاالن	کارگـران	خانگـی	مفهومـی	از	حقـوق	را	شـکل	داده	اند	که	
شـهروندمحور	نیسـت.	بسـیاری	از	جنبش	های	اجتماعی	طی	قرن	بیسـتم	شـامل	
جنبـش	حقـوق	مدنـی	و	جنبـش	حقـوق	زنـان،	از	گسـترش	و	ادغـام	در	حقـوق	
شـهروندی	طرفـداری	و	پشـتیبانی	کردند.	نئولیبرالیسـم	که	منجر	بـه	مهاجرت	و	
جابه	جایـی	جمعیـت	شـد،	بـه	کارگـران	مهاجر	بـه	ویژه	مهاجـران	بـدون	مدرک	
متکی	اسـت.	این	کارگران	معموال	از	حقوق	شـهروندی	یـا	حمایت	های	دولت	محور	
محرومنـد،	خـواه	به	دلیـل	جایگاه	مهاجرتی	شـان	و	خواه	به	دلیل	نوع	شغل	شـان.	با	
این	حال	کارگران	از	طریق	سـازماندهی	علیه	سـازوکارهای	انضباطی	نئولیبرالیسـم	
دسـت	به	عمل	زدنـد	و	مفهوم	پردازی	نوینی	از	عدالت	را	بیـرون	از	چهارچوب	های	
دولت-ملـت	مطـرح	کردند.	آنها	خواسـتار	حمایت	های	دولتی	هسـتند	اما	مصرند	
کـه	ایـن	حمایت	هـا	بـه	کسـانی	کـه	بیـرون	از	مرزهـای	شـهروندی	دولت	محور	
قـرار	دارد،	گسـترش	یابـد؛	بنابرایـن	آنها	مسـیری	را	بـرای	مفهوم	پـردازی	دوباره	
در	خصـوص	نقـش	دولـت	باز	کردنـد.	آنها	افـراد	دارای	مـدارک	و	فاقـد	مدارک	
را	سـازماندهی	و	بسـیج	می	کننـد	و	مطالباتی	را	بـرای	این	کارگران	فـارغ	از	جایگاه	
شهروندی	شـان	مطـرح	می	کننـد.	آنهـا	همچنین	اتحـاد	با	کارگـران	خانگـی	را	در	
دیگـر	بخش	هـای	جهان	گسـترش	دادند	و	این	بیشـتر	مسـیری	را	نشـان	می	دهد	

کـه	در	آن،	مبـارزه	آنهـا	تنها	و	صرفا	در	سـطح	ملی	نیسـت.

واژگونی	دسـتاوردهای	دموکراتیک	اجتماعی	نیمه	قرن	بیسـتم	توسط	نئولیبرالیسم،	
ضرورتـی	را	بـرای	درنظرگرفتـن	ارزش	اسـتراتژی	های	بدیـل	ایجـاد	کرده	اسـت.	
همانطـور	کـه	مزایـای	دولت	محـور	شـهروندی	کارگری	از	بیـن	مـی	رود،	کارگران	
سـنتی-تر)که	بـه	طـور	فزاینده	خودشـان	را	بدون	شـبکه	ایمنـی	و	تامین	می	بینند(	
بـه	کارگـران	محروم	قبلی	بـه	منزله	الگویی	ممکـن	از	سـازماندهی	توجه	می	کنند.	
نئولیبرالیسـم	مسیرهایی	برای	عمل	فمنیستی	جدید	و	شـیوه	های	جدید	اندیشیدن	

بـه	جنسـیت،	عدالت	و	تغییر	اجتماعـی	را	ایجاد	کرده	اسـت.
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