حمایت از کارگران زن در پرتوی مفهوم کار شایسته :بررسی حقوق
ایران و هند
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چکیده

زنـان کارگـر بـه عنـوان یکـی از قشـرهای مـورد حمایـت اجتماعـی ،در معـرض
آسـیبهای گوناگونـی قرار دارنـد .به همین دلیـل ،حمایتهای خـاص از زنان کارگر
در اسـناد مختلف بینالمللی از جمله اسـناد حقوق بشـری و نیز مقاولهنامههای سازمان
بینالمللـی کار درج گردیده اسـت .تسـاوی حقوق میان زنان و مـردان کارگر از اصول
بدیهـی اسـت که بایـد در تمـام نظامهای حقوقـی مورد احتـرام قرار گیـرد .در حقوق
داخلی ،مقررات قانون کار ،قانون اساسـی و اسـناد باالدسـتی حمایتهای مناسبی را در
خصـوص کارگران زن به رسـمیت شـناختهاند .یکـی از موضوعات نوین مطرح شـده
توسـط سـازمان بینالمللی کار ،مفهوم کار شایسـته اسـت که بر اسـاس آن ،کار باید بر
مبنای احترام به کرامت و شـأن انسـانی باشـد .بر این اسـاس ،سـازمان بینالمللی کار،
برنامهها و اهداف کار شایسـته را در کشـورهای مختلف دنبال میکند .کشور هند یکی
از ایـن کشـورها اسـت که برنامه جامعی را برای کار شایسـته پیاده میکنـد .در این اثر،
بـه طـور تطبیقـی به وضعیـت حمایت از زنان کارگـر در حقوق هند و ایـران از دریچه
کار شایسـته میپردازیم.
واژگان کلیـدی :کارگران زن ،کار شایسـته ،حقوق هند ،حقوق ایران ،سـازمان
بینالمللی کار

 .1دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

بش
ژپوهشانهم حقوق ری
مقدمه

حقوق کار یکی از گرایشهای حقوق عمومی اسـت که در کشـورهای غربی ،پس
از انقالب صنعتی رشـد چشـمگیری کرده اسـت .حقـوق کار از آغـاز جنبهی حمایتی
بـه خـود گرفت ه اسـت ،با تأسـیس سـازمان بینالمللـی کار در سـال 1919م حقوق کار
جنبـهی بینالمللـی نیز پیدا میکنـد .باید اذعان کرد سـازمان بینالمللـی کار در ارتقای
حقـوق کار و بهبـود وضعیت کارگـران نقش مؤثری ایفا کرده اسـت .از جمله اقدامات
این سـازمان ،طرح مفهوم کار شایسـته در سـال 1998م و بیان شـاخصها و مؤلفههای
آن اسـت .از دیدگاه سـازمان شـاخصها عبارتاند از :حقوق بنیادین کار (شامل آزادی
سـندیکایی ،ممنوعیـت کار اجبـاری ،ممنوعیـت کار کـودک و ممنوعیـت تبعیـض در
کار) ،گفتگـوی اجتماعی ،حمایت اجتماعی و اشـتغال کامل .امـروزه حقوق کار دارای
جنبـهی بینالمللـی اسـت و نقش سـازمان بینالمللی کار نقشـی انکارناشـدنی اسـت.
وضعیت نامناسـب کارگران در برخی از کشـورها سـازمان را بر آن داشـت تا با انجام
اقداماتـی وضعیـت موجـود را بهبود بخشـد .کار شایسـته بـرای زنان کارگر بـه عنوان
قشـری ضعیـف واجـد اهمیت مضاعفی اسـت؛ چراکه زنـان به دلیل فرهنـگ حاکم بر
بسـیاری از جوامع در انزوا قرار گرفتهاند و فرصتهای شـغلی بیشـتر در اختیار مردان
قـرار گرفته اسـت .کار شایسـته در مؤلفه مربـوط به حقوق بنیادیـن کار ،میتواند نقش
مهمـی در تحقق برابری حقوق کارگـران زن و مرد ایفا نماید .همچنین از دیدگاه مؤلفه
حمایـت اجتماعـی ،زنـان به دلیل اینکـه در خانواده نیـز نقش مادری و همسـری را بر
عهده دارند ،نیازمند حمایتهای خاص در دوران بارداری ،زایمان و شـیردهی هسـتند.
در ایـن مطالعـه ،بـه بررسـی قوانیـن و مقـررات دو کشـور ایـران و هنـد از حیث
حمایـت از حقـوق زنان و نیز برنامه کار شایسـته در این دو کشـور با تأکید بر حمایت
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از کارگـران زن مـورد بررسـی و تحلیل قرار میگیرد .پرسـش اصلـی در این پژوهش،
بررسی رویکرد مقررات قانون کار از جنبه کار شایسته در دو کشور ایران و هند است.
با توجه به مطالعات انجام شـده به نظر میرسـد ،علیرغم اینکه هر دو کشـور گامهایی
را در این زمینه برداشـتهاند ،اما تا تحقق کامل مفهوم کار شایسـته برای شـرایط کار زنان
فاصله وجود دارد .روش تحقیق از نوع توصیفی  -تحلیلی است و در جمعآوری منابع
از روش کتابخانهای اسـتفاده شـده اسـت .در قسـمت اول این پژوهش به طرح مفهوم
کار شایسـته و مؤلفههـای آن میپردازیم .در بخـش دوم ،قوانین حمایتی از کارگران زن
در هنـد و نیـز وضعیـت برنامه کار شایسـته در این کشـور میپردازیـم و در نهایت در
بخـش پایانـی مقـررات حمایتـی قانون کار ایـران و وضعیت کار شایسـته را در حقوق
داخلی بررسـی خواهیم کرد.
مفهومشناسی

-1کار شایسته
کار شایسـته یکـی از مفاهیم جدیدی اسـت که توسـط سـازمان بینالمللـی کار در
سـال  1998مطرح شـد .کار شایسته بر ابعاد کیفی کار تأکید دارد و یکی از مبانی اصلی
آن ،احتـرام به کرامت ذاتی و شـأن انسـانی کارگران اسـت .در این بینـش ،کار کارگران
بایـد بـا رعایـت حقـوق بنیادین آنهـا انجام شـود و رفتارهـای تبعیضآمیـز و خالف
کرامـت انسـانی منع میگردد .میتوان این مفهوم را به عنـوان فرصتی برای افراد جهت
دسـتیابی و حفـظ کار خوب و سـودمند از لحاظ اقتصـادی در شـرایط آزادی ،برابری،
امنیـت و کرامـت انسـان تعریف کرد .در ایـن تعریف برخی ابعاد قابل اشـارهاند:
الف) توانایی افراد در یافتن و حفظ کاری که خواهان آناند؛
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ب) انجام کار بدون وجود اجبار؛
ج) وجود فرصتهای یکسان بدون تبعیض در کار؛
د) احساس امنیت در کار از جهت حفظ سالمتی و تأمین مالی در زمینه بازنشستگی،
از کارافتادگی و حوادث شغلی؛
ه) حفظ شـأن و کرامت انسـانی شـاغالن از طریق مشـارکت در تصمیمگیری برای
تعیین شـرایط کاری خـود( .هرندی)15 ،1389 ،

 -2مؤلفههای کار شایسته

 2-1احترام به حقوق بنیادین
یکـی از اجـزای الزم برای تحقق کار شایسـته ،احترام به اسـتانداردهای کار اسـت.
در سـالهای اخیـر اسـتانداردهای کار در ارتقـای حقـوق بنیادین کار مـورد توجه قرار
گرفتـه اسـت .برخی از ایـن اقدامات عبارتاند از :اجالس جهانی توسـعه اجتماعی که
در مارس سـال  1995در کپنهاک برگزار شـد .در این همایش ،حقوق بنیادین کار شامل
ممنوعیت کار اجباری ،ممنوعیت کار کودک ،آزادی سـندیکایی ،حق تشـکل سـازمانی

و قدرت چانهزنی در مسـائل دسـتهجمعی ،حقوق مسـاوی برای زنان و مردان در برابر
کار مسـاوی و منع تبعیض در آن ،مورد تأکید قرار گرفت .همچنین مطالعاتی در زمینه
آزادی سـندیکایی ،پیمانهای دسـتهجمعی ،از بین بردن اشـکال بهرهکشـی از کودکان،
ممنوعیـت کار اجبـاری و منع تبعیض در اشـتغال توسـط سـازمان همکاری و توسـعه
اقتصادی 1در سـال  1996صـورت گرفت .در کنفرانـس وزرای امورخارجه دولتهای
عضو سـازمان تجارت جهانی ،2در دسـامبر  1996دولتها تعهداتی را درباره شناسـایی
1. organization for economic co-opration and development
2. world trade organization
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اسـتانداردهای حقـوق کار پذیرفتنـد .یـک اقـدام مهم دیگـر ،تصویـب اعالمیه حقوق
بنیادین کار است که در هشتادوششمین اجالسیه سازمان بینالمللی کار در ژوئن 1998
صـورت گرفـت .این اعالمیه تأکیـد میکند که دولتهای عضو سـازمان بینالمللی کار
(در زمـان تصویـب اعالمیه  176عضو) ،مسـئولیت احترام به حقـوق زیر را دارند:
 -1آزادی سـندیکایی و به رسمیت شـناختن پیمانهای دستهجمعی؛  -2ممنوعیت
کار اجبـاری؛  -3ممنوعیـت کار کـودک و لغو مؤثر اشـکال کار کـودک؛  -4ممنوعیت
تبعیـض در بهکارگیری نیروی کار و

اسـتخدام)Fields, 2003: 241( .

توجـه بـه حقـوق بنیادین کار به عنوان بخشـی از حقـوق کار بینالمللی جلوهای از
حقوق بشـر اسـت .سـازمان بینالمللی کار در نشسـتهای سـاالنه خود ،هر ساله یکی
از ایـن حقـوق را مـورد بررسـی قـرار میدهـد و وضعیت کشـورها را در به رسـمیت
شـناختن ایـن حقـوق ارزیابی میکنـد .این امـر میتوانـد ضمانت اجرایی مناسـب در
اجـرای این حقوق باشـد .در همیـن زمینه و علیرغم تصویب اعالمیـه حقوق بنیادین،
نتایـج یـک تحقیق در حـوزه کشـورهای آمریکای التیـن و کارائیب نشـان میدهد که
بسـیاری از کشـورهای ایـن منطقه با مشـکالت جـدی در ایـن زمینه روبهرو هسـتند.
 69%از کشـورهای ایـن منطقـه همـه  8مقاولهنامه مرتبط با حقـوق بنیادین را تصویب
کردهاند ،اما علیرغم این درصد باال ،نقض مکرر این حقوق مشـاهده میشـود .اسـناد
رسـمی مختلـف و گزارشهـای نهادهای نظارتی سـازمان بینالمللـی کار عدم رعایت
اسـتانداردهای کار را نشـان میدهد .به طور تخمینی 103میلیون نفر از کارگران مجبور
بـه کار هسـتند .ادامـه نابرابریهـای جدی میـان زنان و مـردان هم در درآمـد و هم در
اشـتغال ،نشـان میدهد مشـکالت تبعیض ،همچنان وجود دارد .عالوه بر اینها ،منشـأ
قوم�ی ،زمینههای اجتماعی و س�ن ب�ر فرصتهای کاری مردان و زنان مؤثر اس�ت .

(�In

)ternational Organization Ofiicce, 2006: 43
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حقـوق بنیادیـن کار بـه عنوان یکی از مؤلفههای کار شایسـته بر عـدم تبعیض میان
زنـان و مردان تأکید دارد .بر این اسـاس ،هرگونـه نابرابری میان زنان و مردان در محیط
کاری و در حوزههای مختلف مانند درآمد ،سـاعات کاری ،اضافهکاری و ...باید ممنوع
باشد.

 2-2گفتگوی اجتماعی
دومیـن شـاخص کار شایسـته ایجـاد و ارتقـای گفتگـوی اجتماعـی بیـن کارگران
و کارفرمایـان بـه عنـوان دو طـرف اصلی رابطه کار اسـت .امـا این گفتگوهـا میتواند
بـه شـکل سـهجانبه و بـا حضـور نماینـدگان دولـت نیز صـورت گیـرد .گفتگـو ،بیان
نقطهنظرهـای خـود و طرح مسـئله و شـنیدن پاسـخ از طـرف مقابل در جهت روشـن
شـدن ابهامـات و چالشهـا میباشـد کـه به منظور دسـتیابی بـه تفاهم و توافـق و حد
عالیتـر آن تصمیمهـای مشـترک انجام میگیرد .بدون گفتگو هیچگاه وجوه اشـتراک و
افتـراق ،مشـکالت و عالیق شناسـایی نخواهند شـد( .محـدث)29 :1383 ،

گفتگـوی اجتماعـی نیازمنـد وجـود روحیـه دموکراسـی ،جامعهپذیری مناسـب و
تسـاهل و تسـامح در روابط کاری است .گفتگوی اجتماعی میان کارگران و کارفرمایان
و یـا نمایندگان آنها سـبب ارتقای بهبود شـرایط کاری میشـود .حضـور زنان در این
گفتگوهـا میتوانـد زمینه را بـرای طرح مباحث حقـوق ویژه آنـان فراهم آورد.

 2-3حمایت اجتماعی
دیگـر مؤلفـه کار شایسـته حمایت اجتماعی اسـت که به معنای مجموعـه اقدامات
دولتها جهت حمایت از اقشـار مختلف جامعه میباشـد .حمایت اجتماعی به عنوان
یکـی از مؤلفههـای حقـوق کار بـه معنـای تنظیـم و اعمال انـواع اسـتانداردهای کار و
پیشـگیری از حـوادث و امـراض ناشـی از کار ،حمایت در برابر شـرایط کاری دشـوار
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و تعییـن مقـررات بـرای کارهای سـخت و زیـانآور و از همیـن قبیل موارد میباشـد.
(بختیـاری)67 :1389 ،

در زمینهی ارتقای حمایت اجتماعی یک گروه مشـورتی در آگوسـت سـال 2010
توسـط سـازمان بینالمللی کار و سـازمان تجارت جهانی 1تشـکیل شـده است .دبیرکل
سـازمان ملـل متحد در پیام خود به مناسـبت روز جهانی عدالـت اجتماعی ( 20فوریه)
در سـال  2011یادآور میشـود که نظامهای چندگانه بر مبنای سیاسـت مشـترک عمل
کننـد .بـر مبنای برنامههای حمایت اجتماعی اصول بهداشـت ،سلامت و آموزش باید
برای همگان فراهم شـود .مفهوم حمایت اجتماعی در اصول اساسـی عدالت اجتماعی
در حقـوق مطـرح اسـت .مقررات ایجاد شـده در موضوع تأمین اجتماعـی در محدوده
حقوقی اس�ت که در اعالمیه جهانی حقوق بش�ر احصا ش�ده اس�ت.

(Mhchelle Bachelet,

)2011: 25

در قطعنامـ ه شـماره  9 ، 202گـروه مزایـای اجتماعی به این شـرح احصا شـدهاند:
مراقبتهـای پزشـکی ،مزایـای دوران بیمـاری ،مزایـای بیـکاری ،مزایـای زمـان پیری،
مزایای حوادث شـغلی ،مزایای خانوادگی ،مزایـای زایمان ،مزایای بازماندگان و مزایای
از کارافتادگـی ( .هرنـدی)17 :1389 ،

مهمتریـن و اصلیترین مؤلفه کار شایسـته در خصوص کارگـران زن را میتوان در
ایـن مؤلفـه یعنی حمایت اجتماعی دانسـت .حمایتهـای اجتماعی در طیف وسـیعی
قـرار میگیرنـد و تنهـا شـامل بیمههـای تأمیـن اجتماعی نمیشـوند .به عبـارت دیگر،
حمایـت اجتماعی شـامل حمایتهای مربوط بـه بارداری ،زایمـان ،مرخصی ،کارگران
مهاجر زن ،کارگران زن سرپرسـت خانوار ،زنان بیسرپرسـت جویای کار نیز میشـود.
1. WHO
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حمایـت اجتماعـی باید قادر باشـد تا همه جنبههـای مذکور را برای زنـان فراهم آورد.
یکی از ویژگیهای عمده و مهم کار شایسـته ایجاد فرصتهای برابر اشـتغال برای
زنان و مردان به منظور دسـتیابی به درآمد مناسـب و مکفی اسـت تا به این وسـیله افراد
بتواننـد حداقـل شـرایط و امکانات یک زندگـی راحت و آرام را در کنـار خانواده خود
داشـته باشـند ،اما متأسـفانه فقر و محرومیت بر زندگی بسـیاری از مردم سـایه افکنده،
وجدان بشـری را میآزارد( .امیری)27 :1384 ،

اسـناد بینالمللـی نیـز در زمینهی حمایت از اشـتغال وجـود دارد .اعالمی ه فیالدلفیا،
رسـم ًا سـازمان را موظف میداند تا در تحقق برنامههایی چون تأمین اشـتغال تام و باال
بردن سـطح زندگـی ،فراهم نمودن امکانـات آموزش حرفهای و تسـهیل در جابهجایی
نیـروی کار از جملـه مهاجرت برای اشـتغال ،فراهم کردن شـرایط عادالنه در زمینههای
مـزد ،سـاعات کار و تضمیـن حداقـل معیشـت بـرای همه شـاغلین ،حمایـت کافی از
زندگـی و تندرسـتی کارگـران ،با ملل مختلف جهان همـکاری نماید( .ابـدی)68 :1392 ،

 -3حمایت از زنان کارگر در پرتوی اسناد بینالمللی
در اسـناد سـازمان بینالمللی کار و در میان مقاولهنامهها و توصیهنامههای سـازمان
بینالمللـی کار مـواردی وجود دارد که به حقوق زنان توجه ویژهای شـده اسـت.
از مهمترین این اسناد میتوان به این موارد اشاره کرد:
 مقاولهنامه حمایت از زایمان ()183 مقاولهنامه در مورد ممنوعیت کار شبانه زنان ()4 مقاولهنامه حقوق بازنشستگی ()100 -مقاولهنامه ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال ()111
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 توصیهنامه کارگران سرپرست خانوار ()123 مقاولهنامه کارهای پارهوقت ()175 مقاولهنامه کارهای خانگی ()177 توصیهنامه ایجاد مشاغل خرد و متوسط ()189در اوایـل دهـه  ،1950تأکیـد بر ترویج برابری در اشـتغال میان زنـان و مردان مورد
توجـه قـرار گرفـت .مقاولهنامـه شـماره  100و توصیهنامه شـماره  90مصـوب ،1951
اصـول حقـوق برابـر بـرای کار برابر را بـدون توجه به جنسـیت مورد توجه قـرار داد.
در سـال  ،1958مقاولهنامـه شـماره  111و توصیهنامـه شـماره  111به منظـور پذیرش
اصـل ممنوعیت تبعیض در زمینههایی مانند جنسـیت ،دسترسـی به آمـوزش حرفهای،
دسترسـی به اشـتغال و شـرایط برابر برای اسـتخدام به تصویب رسـید .در سال ،1965
توصیهنامه شـماره  123در مورد کارگران با مسـئولیتهای خانوادگی به تصویب رسید
و شـامل اقداماتی اسـت تا زنان کارگر بتوانند مسئولیتهای مختلف خود را به صورت
هماهنگ و بدون تبعیض انجام دهند .مقاولهنامه شـماره  175و توصیهنامه شـماره 182
کـه هـر دو در سـال  1994تصویـب شـدهاند ،بـا هدف تسـاوی میان حقـوق کارگران
تماموقـت و نیمهوقـت اسـت و بیشـتر شـامل زنـان میشـود .مقاولهنامه شـماره 177
در مـورد کارهـای خانگـی و توصیهنامه شـماره  184مصوب  1996بـه بهبود وضعیت
میلیونهـا کارگـر خانگـی کـه اکثریت آنهـا را زنان تشـکیل میدهند ،کمـک میکنند.
مقاولهنامه شـماره  182و نیز توصیهنامه شـماره  190با هدف ممنوعیت و از بین بردن
بدترین شـیوههای کار کودکان ،دارای مؤلفههای جنسـیتی نیز هستند که خواستار توجه
بـه وضعیت دختران نیز میباشـد.
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 -4حقوق کارگران زن در هند
در حقـوق هند ،اقداماتی برای اجرای مقاولهنامههای بینالمللی در نظر گرفته شـده
اسـت .قوانین رفاهی برای کارگران زن دو نوع هسـتند .دسـته اول ،قوانینی هسـتند که
بـه طـور خـاص و انحصاری بـه کارگران زن اختصـاص یافتهاند ،به عنـوان مثال قانون
مزایـای زایمـان مصـوب  1961و قانون حقوق برابر مصوب  1976از این نوع هسـتند.
دسـته دوم ،مقرراتی هسـتند که شـامل تمامی کارگران میشـوند اما مقررات خاصی را
نیـز بـرای کارگـران زن در برمیگیرنـد .قوانین مقرر در این دسـته عبارتانـد از :قانون
کارخانههـا مصـوب  ،1948قانون معـادن مصوب  ،1952قانون کار کشـاورزی مصوب
 ،1951قانـون کارگـران زنبـورداری مصوب  ،1966قانـون کارگران مهاجـر بین دولتی
مصـوب  ،1979قانـون حداقـل دسـتمزد مصـوب  ،1948قانون بیمه کارگـران مصوب
.1948

 4-1اقدامات مربوط به ایمنی و رفاه بهداشتی زنان
فرآیند کارآمد کار نیازمند سلامتی زنانی اسـت که در آن درگیر هستند .در شرایطی
کـه جسـم ،روان و زندگـی کارگـران در امنیـت نباشـد ،کار صحیـح و مناسـب انجـام
نمیشـود .هـدف اصلـی خدمـات رفاهـی در صنعـت ،بهبـود وضعیت زندگـی و کار
کارگران اسـت .بدین منظور قوانین مختلفی در نظام حقوقی هند برای حفظ سلامتی،
ایمنـی و رفـاه کارگـران زن در نظر گرفته شـده اسـت .اولین قانون در ایـن زمینه قانون
کارخانههـا مصوب  1948اسـت .در قانون مزبور حمایتهـای خاصی از زنان صورت
گرفته است.
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 4-2ممنوعیت کار در مشاغل خطرناک
بخـش  22از قانـون مزبور بیان میکند زنان نباید در تمیـز کردن موتورهای موجود
در یک کارخانه یا حمل و نقل آنها مشـغول شـوند.

()Factory act, 1948: section 22

 4-3امکانات بهداشتی
همچنیـن به موجب بخـش  42این قانون ،امکانات بهداشـتی و حمامهای جداگانه
در محیـط کارخانههـا باید بـرای کارگران زن و مرد در نظر گرفته شـود)Ibid, section 42( .

 4-4مهدکودک
بخـش  48قان�ون کارخانهها تهیه محلهایی با عنوان مهدکودکهـا را برای کودکان
زنـان کارگـر مقـرر میدارد .بر این اسـاس ،در هر کارخانهای که بیـش از  30کارگر زن
مشـغول به کار هسـتند ،باید اتاق مناسـبی برای اسـکان کودکان زیر  6سال تهیه شود و
ایـن کودکان تحـت مراقبت زنان آموزشدیده ،فعالیت میکننـد.

()Ibid, section 48

 4-5ساعات کار
بر اسـاس قانون کارخانهها ،سـاعات روزانه کار بزرگساالن  9ساعت است؛ اگرچه
بـه مـردان اجازه میدهد که در شـرایط خاصـی بیش از  9سـاعت در روز کار کنند ،اما
سـاعت افزون بر  9سـاعت را مجاز نمیداند و تعطیالت خاصی را نیز برای زنان مقرر
نمیکند .حداکثر سـاعت مجاز کار برای زنان و مردان  48سـاعت کار در هفته اسـت.
همچنین در هر  5سـاعت کار ،نیم سـاعت زمان برای اسـتراحت مقرر شده است.

 4-6حمل حداکثر بار مجاز
بـرای حمایـت از زنـان در برابـر خطـرات ناشـی از حمل بار سـنگین ،ایـن قانون
حداکثـر وزنـی را کـه زنان باید حمل کنند ،مشـخص کرده اسـت :زنان بزرگسـال 65
پونـد ،دختـران نوجـوان  55پونـد و دختران خردسـال  30پوند.
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 4-7ممنوعیت کار شبانه
قانون کارخانهها ،اشـتغال زنان را در سـاعات شـب ممنوع میکند .بر اسـاس بخش
 66این قانون ،هیچ کارگر زنی در بین سـاعات  6شـب تا  7صبح در کارخانه کار کند.
()Ibid, section 66

متن دوم ،هند یک کشـور سـنتی اسـت با تنوع ادیان ،فرهنگ و آداب و رسـومهای
مختلـف .نقـش زنـان در هند عمدت ًا خانـهداری و محدود به مسـائل داخلی اسـت .در
بعضی موارد ،زنان میتوانند در برخی مشـاغل مشـغول گردند ،اما حتی اگر مهندسـان
و یا مدیران زن به خوبی واجد شـرایط باشـند ،اولویت دادن به مردانی اسـت که دارای
صالحیت برابر هستند.

 -5روند شغلی زنان در هند
افزایـش تعـداد زنان در بازار کار نشـانگر روند مهمی در زمینه اشـتغال زنان اسـت.
ایـن امـر در کنـار افزایش نیـروی کار به ویژه بـرای زنان شـهری روی میدهد؛ اگرچه
کارگران زن روسـتایی از لحاظ میزان مشـارکت درصد باالتری را تشـکیل میدهند ،اما
افزایش سـهم مشـارکت زنان در نیروی کار ،درآمد خانوارها و همچنین تولید ناخالص
داخلی نیازمند توجه به سـؤالهای سیاسـی در مورد ابعاد جنسـیتی اشـتغال است .سند
 11سـاله برنامه پنج سـاله برای نخسـتین بار در تاریخ هند ،زنان را به عنوان شهروندان
مسـاوی و مؤثـر در عوامـل رشـد و تغییـر اجتماعـی و نیز تحقـق اقتصاد پایـدار مورد
شناسـایی قرار داده

است)Gol, 2008: 5( .

تجزیـه و تحلیـل دادههای موجود در مورد جسـتجوی مشـاغل زنان نشـان میدهد
که زنان در تطابق با یک شـغل مشـکالت بیشـتری نسـبت به مردان دارند .در صورت
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ترجیـح زنـان برای اشـتغال در مشـاغل غیر کشـاورزی در مناطق روسـتایی و حاشـیه
شـهری ،عدم پذیرش زنان در این مشـاغل در نهایت منجر به کاهش مشـارکت نیروی
کار زنان میشـود .گزارشها در مورد مشـاغل زنان و خواسـت آنها با توجه به میزان
سـن متفـاوت اسـت ،اما عمدت ًا مشـاغل زنـان در هند از ماهیـت پاره وقـت برخوردار
اسـت و این امر به دلیل مسـئولیتهای خانوادگی ناشـی از ازدواج و فرزندآوری است.
 73درصـد از زنـان مایل به کار منظم و نیمهوقت هسـتند 22 .درصد به دنبال کار منظم
و تماموقـت میباشـند و  5درصـد باقیمانده ترکیبی از کار ،گاه بـه گاه و نیز تماموقت
را تجربه کنن�د.

()Barati, Arab, Masoumi, 2015: 15

زنـان بـا آمـوزش حرفهای بیشـتر در همه سـطوح آمـوزش کار میکنند .بر اسـاس
تحقیقات ،زنان مدتزمان بیشـتری را نسـبت به مردان برای جسـتجوی یک شغل باید
صرف کنند .اطالعات شـغلی معموالً برای مردان بیشـتر در دسـترس اسـت و این امر
سـبب میشـود تا زنان بـه دلیل وظایـف خانوادگی از اطالعات محروم شـوند.

 -6برنامه کار شایسته در هند
در سـال  ،2010دولـت هنـد و نیـز سـازمان کارگـری و کارفرمایـی ایـن کشـور با
سـازمان بینالمللی کار در مورد برنامهای با عنوان «کار شایسـته» 1توافق کردند .سازمان
بینالمللـی کار از ایـن توافـق بـه عنوان بزرگترین و گسـتردهترین برنامه کار شایسـته
که توسـط این سـازمان و شرکای اجتماعی در یک کشـور تاکنون صورت گرفتهاست،
یاد میکنـد.

()Ilod, 2010

1. Decent work programm
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برنامه کار شایسـته در هند در بازه زمانی  5سـاله طراحی شـده اسـت .این برنامه بر
روی ایجـاد اشـتغال با توسـعه مهارتها تأکیـد دارد .همچنین حمایـت اجتماعی برای
گروههـای شـاغل در اقتصـاد غیررسـمی و ادامـه حذف اشـکال غیرقابـل کار از دیگر
اهداف کار شایسـته در هند اسـت .سـازمان بینالمللی کار برای تأمین مالی مطالعات و
کمـک بـه سیاسـتگذاریها به دولت هند کمـک میکنـد)GoI and ILO, 2010( .

هن�د دارای جامعتری�ن قان�ون برای رف�اه و حمای�ت از کار در جهان اس�ت .

(�Desh

 )ingkar, 2009: 7امـا  93درصـد کارگـران هند در بخش اقتصاد غیررسـمی مشـغول به کار
هسـتند و در نتیجـه مشـمول این حمایتها قـرار نمیگیرند .همانگونـه که کمیته ملی
بـرای مشـارکت بخـش غیر سـازمانیافته ،1به این نتیجه رسـید که کارگران غیررسـمی
از حمایـت جامع و حداقل شـرایط کار برخوردار نیسـتند .اکثر قوانیـن کار مانند قانون
کارخانههـا در رابطه با سلامت ،ایمنـی و رفاه کارگران و نیز قانون اسـتخدام صنعتی

2

که به شـرایط اشـتغال مربوط میشـود و نیز قانون اختالفات صنعتی ،3تنها به کارگران
بخش رسـمی تعلق دارد.
با توجه به آنچه گفته شـد ،سیاسـتهای دولت هند به دور از دسـتور کار شایسـته
اسـت .وزارت کار به طور قطع معتقد اسـت که نخسـتین هدف این وزارتخانه رسـیدن
بـه اشـتغال بـرای هر کارگـر بالقوه اسـت و پس از آن کیفیت کار مهم اسـت .سـازمان
بینالمللـی کار اگرچـه موافـق با ایجاد اشـتغال به عنوان سیاسـت مهمـی در تحقق کار
شایسته است ،اما بر این نکته نیز تأکید دارد که کار باید مطابق با عالیق و تواناییهایی
افـراد باشـد .دولـت هند در میان هشـت مقاولهنامه حقوق بنیادیـن کار تنها چهار مورد
)1 . the Indian Government’s National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS
’2 .‘Industrial Employment Act
’3. ‘Industrial Disputes Act
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از آنها را نصویب کرده اسـت.ذمقاولهنامه ممنوعیت کار اجباری ،مقاولهنامه ممنوعیت
تبعیـض در امـر اشـتغال؛ امـا مقاولهنامـه ممنوعیت کار کـودکان و گفتگـوی اجتماعی
تصویب نشـده اسـت)GoI n.d: 2007; ITUC, EPW: 2011( .

قوانیـن ملـی هنـد در ایـن حوزههـا بـه طـور کامـل بـا دسـتورالعملهای سـازمان
بینالمللـی کار مطابقـت و همخوانـی ندارد .سیسـتمهای اجرایی و پروژههای توسـعه
دولت و سـازمانهای غیردولتی در مورد کار کودکان و ریشـهکن کردن کار اجباری در
حال اجرا اسـت .آمار رسـمی موفقیتهایی را در برخورد با کار کودکان نشـان میدهد.
در مورد کار اجباری ،موفقیت قابل توجهی از سـوی دولت هند صورت نگرفته اسـت.
نتیجه این اسـت که دولت نمیخواهد به طور جدی بازار کار را در اقتصاد غیررسـمی
تنظیـم کنـد .در زمینه حمایت اجتماعی ،هند اقدامات قابل توجهـی را مورد توجه قرار
داده اسـت .در سـال  2005قانـون تضمیـن اشـتغال ملی روسـتایی 1تصویب شـد .این
قانون 100 ،روز اشـتغال در یک سـال را برای هر عضو یک خانواده روسـتایی تضمین
میکنـد؛ اگرچـه ایـن قانون با مشـکالتی مانند فسـاد و اجرای جزئی رنـج میبرد ،ولی
در دو سـال اول به طور میانگین ،متوسـط  42تا  43روز کاری به هریک از اعضا رسید.
()Mehrotra, 2008

دومیـن طـرح در هنـد ،قانون تأمیـن اجتماعی برای همـه کارگران اسـت ،اما زمان
خاصـی بـرای اجـرای آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت ،بودجـه دولتـی خاصـی به آن
اختصـاص نیافتـه اسـت و اجـرای آن به طور کامـل در اختیـار دولت

اسـتSznkaran,( .

 )2009سـومین طـرح مهـم ،الیحـه تأمیـن امنیت غذایی اسـت که دولت در سـال 2011
بـه مجلـس ارسـال کـرد .این موضوع ،یـک برنامه هدفمند اسـت که مـواد غذایی را به
1. the National Rural Employment Guarantee Act became law
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صـورت یارانـهای بـرای  75درصـد جمعیت تضمین میکنـد .در این میـان 46 ،درصد
از جمعیـت روسـتایی و نیـز  28درصـد جمعیت شـهری کارگـران دریافـت کننده این
خدمات هس�تند .در برنامه کلی کار شایس�ته در هند ،تأکید اصلی بر کارگرانی اسـت که
در بخش غیررسـمی مشـغول به کار هسـتند .بیشـک ،زنان شـاغل در مشاغل خانگی،
زنـان شـاغل در کارهـای پارهوقـت بخش مهمـی از کارگران بخش اقتصاد غیررسـمی
هسـتند و برنامه کار شایسـته در هند به دنبال راهکارهایی برای تحت پوشش قرار دادن
ایـن گروهها اسـت .البته پیشـرفتهای قابـل توجهی در آمـوزش زنان وجـود دارد که
بـه طـور فزایندهای منجر به مشـارکت آنهـا در حوزههای مختلف کار گردیده اسـت.
البتـه هنجارهـای فرهنگی و اجتماعی تثبیت شـده که برای زنـان تبعیض ایجاد میکند،
اجـرای ضعیـف قوانیـن مبتنـی بر ترویج جنسـیت ،کمبـود زیرسـاختهای عمومی و
حمایتی برای مبارزه با خشـونت مبتنی بر جنسـیت سبب شـده تا نرخ مشارکت نیروی
کار زنـان بـه میـزان قابـل توجهی کمتر از مردان باشـد .طـرح  ،12تالشهایـی را برای
افزایـش اشـتغال زنـان در بخش رسـمی انجام داده اسـت .این تالشها بـا هدف بهبود
شـرایط زنـان خـود اشـتغال و اطمینان از کار شایسـته برای آنها از جملـه حقوق برابر
بـرای کار بـا ارزش برابـر اسـت .همچنین این برنامـه ،به دنبال حمایـت از کار زنان در
اقتصاد غیررسـمی اسـت .تقویت اجرای قانون حقوق برابر مصـوب  1976و نیز قانون
حمایـت از زایمـان مصوب  1961و دیگـر قوانین مربوطه عمدهترین گامهایی هسـتند
که برای افزایش توسـعه مهارتهای زنان در نظر گرفته شـده اسـت .در راستای محقق
نمودن مفاد مقاولهنامه شـماره  11سـازمان بینالمللی کار مبنی بر ممنوعیت کار شـبانه
زنـان و ممنوعیـت آزار و اذیـت جنسـی در محـل کار ،قانـون پیشـگیری ،ممنوعیت و
جبران خسـارت آزار زنان در محل کار در سـال  2013به تصویب رسـید.

1

(Decent Work

)century programme for india, 2017: 25
1. he Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act
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 -7قوانین حمایتی از زنان کارگر در حقوق ایران
مبنـای اصلـی قوانین حمایتی در خصـوص زنان کارگر در حقوق ایـران ،قانون کار
اسـت .مبحـث چهـارم قانـون کار مصوب سـال  1369با عنـوان «شـرایط کار زنان» از
مـاده  75تـا  79بـه حقوق خاص زنان پرداخته اسـت .ماده  75ایـن قانون ،به ممنوعیت
کارهـای خطرنـاک ،سـخت و زیـانآور و نیـز حمـل بار بیـش از حد مجاز بـرای زنان
پرداختـه اسـت .مـاده  76این قانـون نیز به بحث مرخصـی بارداری و زایمـان کارگران
زن پرداختـه و مـدت آن را جمعـ ًا  90روز میدانـد .مـاده  77نیـز مقـرر مـیدارد« :در
صورت تشـخیص پزشـک سـازمان تأمیـن اجتماعی مبنی بـر خطرناک بـودن نوع کار
بـرای مادر باردار ،کارفرما مکلف اسـت تا پایان دوره بارداری بدون کسـر حقالسـعی،
کار مناسـبتر و سـبکتری را بـه وی ارجـاع دهـد» .مـاده  78ایـن قانـون ،کارفرما را
مکلـف میکنـد تـا به مادران شـیرده تا پایان دوسـالگی کودک پس از هر سـه سـاعت،
نیم سـاعت فرصت شـیر دادن بدهد و کارفرما مکلف اسـت متناسـب با تعداد کودکان
و بـا در نظـر گرفتـن گـروه سـنی آنها مراکـز مربوط بـه نگهـداری کـودکان (از قبیل
شـیرخوارگاه ،مهدکـودک) را ایجاد نماید.
آییننامـه اجرایـی شـیرخوارگاهها و مهدکودکهـا در سـال  1370توسـط سـازمان
بهزیسـتی به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل داده شـد .ماده  1آییننامه مزبور مرکز
نگهـداری کـودکان را چنین تعریـف کرده اسـت« :مرکز نگهداری کودکان مؤسسـهای
اسـت ،آموزشـی ،پرورشـی ،رفاهی که کـودکان بانـوان شـاغل در کارگاه و کارخانه را
در سـه بخـش شـیرخوارگاه ،مهدکـودک و آمادگـی نگهـداری مینمایند .بـر طبق ماده
 14آییننامـه مزبـور کلیـه هزینههـای مرکـز اعـم از ثابـت و جـاری بر عهـده کارفرما
میباشـد» .در مـواد دیگـر قانون کار نیز به صـورت پراکنده مقـررات حمایتی در مورد
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زنـان بـه چشـم میخـورد .قانونگـذار بـا ذکـر مـاده  119و تبصرههـای آن به مسـئله
اشـتغال معلولیـن پرداختـه و آن را نادیـده نگرفتـه ،منتهی به حد کافی بـه این موضوع
نپرداخته اسـت .به عبارت بهتر ،مسـئله اشـتغال معلولین اعم از زن و مرد چیزی نیست
کـه بتـوان آن را بـه ایـن صورت خالصـه و کوتاه بیان کـرد و تنها در یک مـاده و چند
تبصره به آن اشـاره نمود .بنابراین ،پیشـنهاد میشـود که برای بهبود وضعیت معلولین،
علیالخصـوص زنـان کارگر معلول و در جهت کمک بـه آنان اقدام به وضع و تصویب
مجموعـه قوانین و مقررات با ضمانت اجرایی محکم نماییم( .موسـوی؛ رهوری)193 :1383 ،

در خصـوص مرخصـی زایمان نیـز ،مطابق مـاده  67قانون تأمیـن اجتماعی ،کمک
بـارداری حداکثـر برای مدت  12هفته جمع ًا برای قبل و بعد از زایمان پرداخت خواهد
شـد .در حالـی که مدت مرخصی مربوط به زایمان بر طبـق تصریح ماده  76قانون کار،
 90روز ( 13هفته) میباشـد .در نتیجه کارگر زن به مدت یک هفته از مرخصی زایمان
خـود کمـک بـارداری دریافـت نمیکند .بـه عالوه تعیین مبلغ دو سـوم آخریـن مزد یا
حقـوق بـه عنـوان کمک بـارداری نیز چندان صحیـح نیسـت ،زیـرا در دوران بارداری
و زایمـان هزینـه زندگـی افزایـش یافتـه و کاهش مزد این ایـام برای زنـان کارگر قطع ًا
سـختیهایی را بـه همـراه خواهد داشـت .در مجموع یکـی از ایرادهـای وارد بر قانون
کار ما این اسـت که متأسـفانه در این قانون هیچ اشـارهای به این امر نشـده که آیا زنان
شـاغل در بخـش کشـاورزی و یـا کارگـران زنی که به صـورت پارهوقت یـا فصلی در
خانههـا بـه عنـوان مسـتخدم کار میکننـد از مرخصـی مذکـور و مزایای مربـوط به آن
برخوردارنـد یـا خیـر؟ به نظر میرسـد ،به دلیل عدم وجـود قانون مـدون در مورد این
کارگـران آنهـا از مزایـای دوران بـارداری و زایمان از جمله مرخصی محروم شـدهاند.
در خصوص ممنوعیت کار شـبانه زنان ،علیرغم قانون سـال  1339قانون کار مصوب
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 1369در ایـن مورد سـکوت کرده اسـت ،امـا با توجه به اصول حمایتـی در مورد زنان
میتـوان گفـت ایـن ممنوعیـت همچنـان پابرجاسـت .در مورد مـزد کارگـران ،ماده 1
مقاولهنامـه شـماره  95مصـوب  1949تعریفی ارائه نموده اسـت و آن عبارت اسـت از
اجـرت یـا درآمـدی که قابل ارزیابی بـه وجه نقد بوده و میزان آن بـا موافقت طرفین یا
طبق قوانین ملی تعیین شـده به موجب قرارداد اشـتغال به کار ،کتبی یا شفاهی در مقابل
کار یا خدمتی که انجام شـده یا بعدا ً انجام خواهد شـد توسـط کارفرما در وجه کارگر
پرداخـت گـردد .قانون کار ایران بـرای مزد یک مفهوم قائل نبـوده بلکه تعریف عام آن
را از معنـای خـاص آن جدا و مزد به معنای اعم را حقالسـعی نامیده اسـت( .ماده )36
بالفاصلـه در مـاده بعـد مـزد به معنـای اخص آن تعریـف گردیده اسـت .در خصوص
برابـری مـزد میان زنان و مردان ،اگرچـه قانون کار تصریحی ندارد ولی میتوان با توجه
بـه رویکـرد کلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبنی بـر اصل برابری مندرج در
اصل  20قانون اساسـی و جایگاه واالی زنان در چشـمانداز قانون اساسی و نیز مقررات
بینالمللـی در مـورد ممنوعیت تبعیض میان زنان و مردان کارگر از حیث مزد و حقوق،
قاعـده تسـاوی حقوق میان زنـان و مردان کارگر را مورد پذیـرش قرار داد.

 -8برنامه کار شایسته در ایران
در خصـوص معیارهـای کار شایسـته در ایران باید گفت به نظر میرسـد ،در مورد
همـه معیارهـای این مفهوم ،در حقوق داخلی وضعیت مشـابهی وجود ندارد .به عبارت
دیگـر ،در برخـی مـوارد معیارهای کار شایسـته به خوبـی رعایت گردیـده و در مقابل
برخی از مؤلفهها از کاسـتیهایی برخوردار اسـت.
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در خصـوص لغـو کار اجبـاری ،مقاولهنامههـای شـماره  105و  29از سـوی دولت
ایـران مـورد تصویـب قـرار گرفته اسـت و از طرفی با توجـه به مسـتندات متعدد نظام
حقوقـی ایران شـامل قانون اساسـی (بنـد  6اصـل دوم)( ،اصل ( ،)28بنـد چهارم اصل
 )43و قوانیـن عـادی همچون قانون کار و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسـعه ،حقوق
ایـران در ایـن موضوع کمبودی ندارد .همچنین تسـاوی مزد و منـع تبعیض که در کنار
مبانـی قانونـی داخلی ،مقاولهنامههای آن نیـز (مقاولهنامه شـماره  100و  )111در ایران
پذیرفته شـده اسـت( .ابدی و دیگران)94 :1392 ،

یکـی از محورهایـی کـه سـازمان بینالمللی کار به عنوان کاسـتیهای کار شایسـته
در ایـران از آن یـاد میکنـد ،فاصلـه میان زنان و مردان در مشـارکت نیروی کار اسـت.
نرخ مشـارکت نیروی کار ،جمعیت فعال اقتصادی یک کشـور را در ارتباط با جمعیت
در سـن کار آن کشـور در یـک مقطـع زمانـی خـاص نشـان میدهد .جمعیت در سـن
کار شـامل کلیه افراد  15سـال و باالتر میباشـد .مشـارکتکنندگان در نیروی کار نیز،
شـامل هـر دو افـراد شـاغل و بیکار میشـود .شـاغلین بـه عنوان افـرادی کـه در تولید
کاال و خدمـات حتـی بـرای یـک سـاعت و یـک مقطـع زمانـی خـاص یا بـه صورت
عادی اشـتغال دارند و میتوانند شـامل کارفرمایان ،کارگران خود اشـتغال و کارآموزان
باشـند .مفهوم «مشـارکت نیروی کار» شـامل کلیه اشـکال اشـتغال از جمله پارهوقت و
هرگونه اشـتغال نامنظم دیگر میباشـد ،ولی عم ً
ال تعاریف ملی در این زمینه همیشه در
سـطح بینالمللـی با یکدیگـر تطابق ندارند .با این حال و معموالً نرخ مشـارکت نیروی
کار زنـان کمتـر از مردان اسـت .مسـئلهای کـه تحت عنوان اشـتغال زنان قابـل ارزیابی
میباشـد( .صادقیان)53 :1383 ،
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در ایـران علیرغـم آنکـه ،اوالً وفق اصـول پیش گفته قانون اساسـی بر منع تبعیض
میـان زنـان و مـردان تأکید شـده اسـت و در این میـان تنهـا عاملی کـه میتواند باعث
تبعیـض شـود« ،موازیـن اسلامی» اسـت که آن هـم تاکنون در راسـتای حمایـت و نه
محدودیـت زنـان اسـتفاده شـده ،ثانیـ ًا در قانـون کار نیز پیـروی قانون اساسـی به رفع
تبعیـض میـان زنان و مردان و از جمله در بحث تسـاوی مزدی تاکید شـده اسـت ،ثالث ًا
قانون کار ایران ضمن رعایت مقاولهنامههای سـازمان بینالمللی کار و حتی در مواردی
اجـرای اسـتانداردهایی باالتـر از آن ،حمایـت جامعـی از کارگران مادر بـه عمل آورده
اسـت ،مانعی حقوقی بر راه اشـتغال زنان وجود ندارد اما به نظر میرسـد ،حمایت بیش
از حـد از ایـن قشـر کارگر خود میتواند مانعی بر سـر راه اشـتغال زنان باشـد؛ چراکه
کارفرمـا در مواجهـه بـا حمایتهای قانونـی از زنان در بحث «حق مـادری» و نیز توان
فیزیکـی بیشـتر کارگران مرد نسـبت به زنان در کار ،ترجیح میدهـد ،از نیروی کار مرد
اسـتفاده کند( .ابـدی؛ آگاه)153 :1392 ،
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مسـئله کار زنان در مشـاغل کارگری یکی از مسائل حساس و مهم در هر جامعهای
اسـت و این امر به دلیل وظایف و مسـئولیتهای چندگانه زنان در محیط خانواده و نیز
کار است .جنبشهای حقوق بشری و نیز اقدامات سازمان بینالمللی کار در این جهت
حمایـت از حقـوق کارگـران زن قابـل توجه اسـت .قوانین داخلی کشـورهای مختلف
نیـز همگام با جنبشهـای بینالمللی گامهای حمایتی مؤثری را در این راه برداشـتهاند.
قانـون کار جمهـوری اسلامی ایران و نیز مقـررات قوانین پراکنده در هنـد مانند قانون
کارخانهها مؤید این امر اسـت و نشـاندهنده رویکرد نسـبت ًا مطلوب نسبت به کارگران
زن در هر دو کشـور اسـت ،اما تکمیل شـدن قوانین مزبور که دارای نواقصی نیز هستند
از طریق عملیاتی نمودن برنامههای کار شایسـته صورت میگیرد .کار شایسـته در هند
مورد توجه قرار گرفته و هدف عمده آن حمایت از کارگران مشـغول در بخش اقتصاد
غیررسـمی اسـت هدفی که در صورت تحقق منجر به بهبود وضع حقوقی کارگران زن
نیـز میگـردد؛ چراکه ایـن کارگران به دلیل شـرایط انزوای اجتماعی معمـوالً در بخش
غیررسـمی مشـغول به کار هسـتند .از بعد حمایتهای اجتماعی ،قوانیـن هند رویکرد
مناسـبی را در پیش گرفتهاند و از این حیث کار شایسـته محقق گردیده اسـت .به طور
کلـی ،بـه نظر میرسـد برنامـه کار شایسـته در هند اصولـی و در بازه زمانی مشـخص
در حـال اجـرا اسـت و قطع ًا آینده حقوق کار زنان در هند شـاهد پیشـرفتهای زیادی
خواهـد بـود .در نظـام حقوقی داخلی ،قانون کار در مبحثی خـاص به مقررات حمایتی
از کارگـران زن پرداختـه اسـت ،امـا بـه نظر میرسـد قانونگـذار میتوانسـت با توجه
بـه رویکـرد قانون اساسـی نسـبت به زنان و اختصـاص اصلی به آنان (اصـل  21قانون
اساسـی) ،حمایتهای بیشـتری را برای آنان مقرر نماید .تدوین سـند ملی ،کار شایسته
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نیز که در قانون برنامه ششـم توسـعه پیشبینی شـده اسـت ،امری درخور و قابل توجه
اسـت که متأسـفانه تاکنون روند تصویب آن راه به جایی نبردهاست .حمایت از حقوق
زنـان کارگـر در رویه قضایـی مراجعی مانند دیـوان عدالت اداری نیز بایـد مورد توجه
قرار گیرد .به نظر میرسـد با عملیاتی شـدن سـند کار شایسـته در حقوق ایران ،شـاهد
بهبـود اوضـاع کارگـران زن باشـیم .بـه هـر روی ،هر دو کشـور هند و ایـران علیرغم
تلاش بـرای بهبود اوضاع کار زنان ،با کاسـتیهایی روبهرو هسـتند کـه عوامل آنها نه
صرف ًا حقوقی بلکه اجتماعی و سیاسـی نیز هسـتند.
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