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  وضع املرأةجلنة 
  ة واخلمسونبعارالدورة ال

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١
   املؤقتمن جدول األعمال) أ( ٣البند 

 املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة       نتائجمتابعة  
للجمعيــة العامــة املعنونــة الثالثــة والعــشرين االســتثنائية 

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة  : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
تنفيذ األهداف : “والسالم يف القرن احلادي والعشرين

االستراتيجية واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت      
ــراءات     ــن اإلجــ ــد مــ ــاذ مزيــ ــة واختــ ــام احلامســ االهتمــ

ــادرات ــهاج عمــل     :واملب ــذ إعــالن ومن ــتعراض تنفي اس
بـــيجني ونتـــائج أعمـــال الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة      

كيل منظـور جنـساين     ومدى إسهامها يف تش     والعشرين
         ألهداف اإلمنائية لأللفيةيكفل إجناز ا
  متكني املرأة اقتصادياً يف سياق األزمة االقتصادية واملالية العاملية    

    
  موجز أعّدته مديرة احللقــة    

  
متكـني  ش حتاوريـة بـشأن      ا، عقدت جلنة وضع املرأة حلقة نقـ       ٢٠١٠مارس  / آذار ٨يف    - ١

 سـو،   ليـسا  املناقـشة الـسيدة   توأدار .اق األزمة االقتصادية واملالية العامليـة     املرأة اقتصادياً يف سي   
خـبرية  سـبينو،  إ الـسيدة أملـا   :وشارك يف احللقـة األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم      .  اللجنة ة رئيس ةنائب

 ة ومستـشار  خـبرية اقتـصادية    والسيدة مـىن خلـف،       ؛أوروغوايبيف جامعة اجلمهورية     اقتصادية
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 املـساواة   ة برنـامج  ونوبولـوس، مـدير   ت والسيدة رانيـا أن    ؛ والتنمية انية اجلنس ياالقضان  بشأ ةمستقل
 .نيويوركبليفي  معهديف بني اجلنسني واالقتصاد 

ــأن  ورأت املــشاركات أن   - ٢ ــد ب ــسليم يتزاي ــصادياً الت ــرأة اقت ــق  متكــني امل  ضــروري لتحقي
ى الـرغم مــن إحــراز  علــو. التنميـة والنمــو االقتـصاديني علــى أسـاس مــن اإلنــصاف واالسـتدامة    

  فـإن  مـن خـالل التعلـيم والعمالـة،        جمال متكـني املـرأة اقتـصادياً      تقدم كبري يف جوانب كثرية من       
حىت عنـدما   و. نتيجة للقواعد واملمارسات التمييزية    رسخاًال يزال مت  عدم املساواة بني اجلنسني     

ــائج قــد ت فــإن  والرجــل،مــرأة فــرص متــساوية للاحتتــ ز املــساواة بــني تعزيــو. ون خمتلفــةكــالنت
 ةفئـ امتك نتـائج     حتقيـق  اجلنسني يف التعليم والصحة، على سـبيل املثـال، ال يـؤدي بالـضرورة إىل              

 . والرجل يف سوق العملمرأةلل

. ا اقتـصادياً  ه لتمكينـ  ة أساسـية  يمه أ يسكت يف سوق العمل ت     املرأة مشاركةواعتربت أن     - ٣
، ولكـن هنـاك خمـاوف      سـوق العمـل    وصـول املـرأة إىل      فـرص   السنوات األخرية، زادت   فخالل

 وانعــدام االســتقرار الــوظيفيقلــة العمالــة املهــددة، مبــا يف ذلــك  تــدين األجــور وبــشأنمــستمرة 
ال تــزال الفجــوات بــني اجلنــسني يف األجــور والتفرقــة املهنيــة مــستمرة،  و. احلمايــة االجتماعيــة

 مبـدأ األجـر املتـساوي       تطبيـق يشكل  و.  العمل بدوام جزئي    وظائف والنساء هن أكثر متثيال يف    
زت جمموعـة    عـزّ  قـد و.  لتعزيـز العمـل الالئـق للمـرأة        اً حامس اًعن العمل ذي القيمة املتساوية أمر     

العمـل الـيت   قـوانني   ، مبا يف ذلـك      ه وصول املرأة إىل سوق العمل واملشاركة في        فرص من التدابري 
االجتمـاعي، ومـنح   ضمان  الـ نيأمتـ  معـايري العمـل، و   تعـزز كمـا   تعزز تكافؤ الفـرص للمـرأة،       
بــرامج العمــل وزيــادة ول، اطفــ املــرأة، وبــدالت لرعايــة األ توظيــفإعفــاءات ضــريبية لتــشجيع

 .املوارد املخصصة للتدريب املهين

مشاركة املرأة يف سوق العمل بزيـادة       ، مل يقترن تزايد     يف كثري من البلدان   وأكدت أنه     - ٤
  جمـال  بـني املـرأة والرجـل يف   تاوتف ال  أوجه  لذا فإن  .الرجال يف العمل غري املأجور     يف مشاركة 

 تـؤثر علـى خيـارات املــرأة يف    ،الرعايـة تقـدمي  العمـل غـري املـأجور، مبـا يف ذلـك العمـل املــرتيل و      
  ومـا فتئـت    .سوق العمل وقدرهتا على املـشاركة يف جمـاالت أخـرى مـن جمـاالت احليـاة العامـة                  

العمـل بـأجر والعمـل بـدون         توزيـع     القائمـة يف   تاوتفـ  ال أوجـه ل  ُتغف الكلي   صادتالقسياسات ا 
  للتـدخل يف  الرئيـسية  العمـل كـزت جمـاالت  تراو.  بني اجلنسني، وذلك على حـساب املـرأة       أجر
، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التوفيـق بـني              العمل بـدون أجـر     على احلد من عبء      ات العامة لسياسا

قد أظهـرت   و.  العامة مسؤوليات العمل واألسرة، وتوفري اخلدمات واالستثمار يف البنية التحتية        
 النـساء   الطريقة الـيت ختـصص هبـا      جريت يف عدد من البلدان       استخدام الوقت أُ    عن استقصاءات

ــا صص خيــو ــل   هب ــهم للعم ــدون أجــر   الرجــال وقت ــأجر والعمــل ب ــي. ب ــع أصــحاب   جلوينبغ مي
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ــي أن ،املــصلحة، مبــا يف ذلــك احلكومــة والقطــاع اخلــاص    ــدونقيمــة وتكلفــة العمــل  ب واعترف  ب
 .نوهويتم أجر

يف أوقـات األزمـات،   و. تركـز يف القطـاع غـري الرمسـي      ي عدد كبري من النساء      ال يزال و  - ٥
الزهيـدة  و غـري املـستقرة    األعمال   ىل الزيادة، وال سيما يف    إ يف سوق العمل      املرأة  مشاركة تنحو
  األسـرة  يف الرجـل     الذي ختلّفه بطالـة    ثراأل للتعويض عن     وذلك ،متردية أوضاع   يف ظل جر،  األ
ــ هــذه الوظــائف غالبــاًغــري أن. عيــشيةامل . ها قــوانني العمــل أو احلمايــة االجتماعيــة شمل مــا ال ت
ــذ ــذل  ف ا،ل ــن ب ــد م ــه ال ب ــود لإن ــأ اجله ــرأة يف القطــاعني الرمســي    نيمت ــة للم ــة االجتماعي  احلماي
  . على السواءالرمسي وغري
، األسـر املعيـشية   وجود أوجه عدم مساواة بني اجلنسني يف توزيع املوارد داخل           ونظراً ل   - ٦

ويلـزم بالتـايل اتبـاع هنـج شـامل إزاء      . تمكينـها  ليـست بالوسـيلة الكافيـة ل       يادة دخل املرأة  فإن ز 
ويف حــني أن  . للــتمكنيمتكــني املــرأة يركــز علــى األبعــاد االقتــصادية واالجتماعيــة والــسياسية  

يد مـن البلـدان، فإنـه       االئتمانات البالغة الصغر ال تزال تشكّل أداة هامة للحد من الفقر يف العد            
إىل أن ُتتـاح أمامهـا فـرص      وحتتاج املرأة    .اًديااقتص املرأة    دواء سحريا لتمكني   اعتبارهاال ينبغي   
ــأمني       الوصــول ــان واالدخــار والت ــك خــدمات االئتم ــا يف ذل ــة، مب ــة الرمسي  . إىل اخلــدمات املالي

 لتمكينـها   اًضـروري عتـرب   ُيأن وصول املرأة إىل التعلـيم والتـدريب والتكنولوجيـا واألسـواق              كما
جمــاالت ختــصص النــساء باحتياجــات ســوق   وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص ملــضاهاة  .اقتــصادياً

ــدريب املهــين     ــا يف ذلــك مــن خــالل الت ــة،  جمــال اصــة يف خبو العمــل، مب املهــارات غــري التقليدي
   .والتدريب على التكنولوجيات اجلديدة

كــي تــتمكن املــرأة مــن كــسب  حيويــاً ل األراضــي والــسكن أمــراًاحلــصول علــىوُيعــّد   - ٧
 عـدم املـساواة بـني اجلنـسني     ال تـزال فعلى سبيل املثال،    . االقتصاديالرزق والتمتع باالستقالل    

 بــسبب قــوانني املــرياث التمييزيــة واألعــراف واملمارســات   ســائدةيف احلــصول علــى األراضــي  
ان حـق املـرأة يف احلـصول        وميكن جلهود اإلصـالح الزراعـي أن تكـون فعالـة يف ضـم              .التقليدية

 . تسجيل األراضي املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية       عملياتعلى األراضي، وينبغي توسيع نطاق      
، فإهنـا غالبـاً مـا تتنـازل عنـها           يضـ راحىت عندما يكون من حق املرأة قانونـاً احلـصول علـى األ            و

وينبغـي إعطـاء    . نـاء الـذكور   يتم توارثها تقليدياً مـن اآلبـاء إىل األب        ألقارهبا الذكور ألن األرض     
لكفالـة حتقيـق املـساواة بـني      التشريعات والسياسات   إنفاذاألولوية لتعزيز معرفة املرأة حبقوقها و     

  . احلصول على املوارد االقتصادية والتحكم فيهااملرأة والرجل يف 
 علـى صـعيد   وتطرح األزمة املالية واالقتصادية العاملية الراهنـة حتـدياً أمـام التقـدم احملـرز           - ٨

وتـشري األدلـة املـستمدة مـن بعـض البلـدان إىل        . عديـدة حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمـاالت    
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أنه يف حني أن املزيد من الرجال قـد يـصبحون عـاطلني عـن العمـل نتيجـة لألزمـة االقتـصادية،               
لنـساء، مثـل     فئات معينة مـن ا     ُتعتربو. فإن البطالة بني النساء تستمر وقتاً أطول مقارنة بالرجال        

 يف أوقـــات التراجـــع  للبطالـــةرضـــة بوجـــه خـــاص عالنـــساء املهـــاجرات وخادمـــات املنـــازل،  
 .األصـلي بلد  التدفق التحويالت املالية سلبا على األسر املعيشية يف          ويؤثر اخنفاض  .االقتصادي

   .اأيضاً املرأة أكثر عرضة لالجتار هبجيعال وميكن للضائقة االقتصادية وانعدام فرص العمل أن 
حتقيـق أقـصى    يركـز علـى     غري املنظم الذي    ايل  املطاع  قهي وليدة ال   األزمة املالية    هذهو  - ٩

 التـضخم وحتقيـق التـوازن       ختفـيض  التركيـز علـى      ومل يؤدِّ  .ناساألرباح على حساب ال   قدر من   
لــي واالعتمــاد علــى  احملطلــب الكمــا أن إمهــال  .مطّــردقــوي ومنــو اقتــصادي حتقيــق املــايل إىل 

 ملـرأة الـتمكني    غـري مؤاتيـة    الصادرات جعال البلدان النامية عرضة لتقلبـات الـسوق وخلقـا بيئـة            
 األزمـــة املاليــــة واالقتــــصادية فرصـــة لتنفيــــذ وتعزيـــز سياســــات وبــــرامج    تتــــيحو .اقتـــصادياً 

ــة ــتراتيجيات مراعيـ ــارات اجلنـــسانية واسـ ــا لوينبغـــي  .لالعتبـ ت لـــسياسات االقتـــصادية وعمليـ
مــن أجــل تعزيــز  اهتمامــا منــهجيا التخطــيط أن تــويل أولويــات واحتياجــات النــساء والفتيــات  

عمل وحتقيـق النمـو     اللسياسات أن تركز على خلق فرص       لكما ينبغي    .التوزيع العادل للموارد  
ــساء والرجــال       ــع الن ــى مجي ــدة عل ــود بالفائ ــا يع ــراء مم ــصاحل الفق ــي أن ُينظــر  .ل ــرأة  إىل اوينبغ مل

  . التصدي لألزمةإطار عامل تغيري يف باعتبارها 
وميكــن للــسياسات املاليــة التوســعية أن ختفــف مــن اآلثــار الــسلبية املترتبــة علــى األزمــة    - ١٠

وينبغي أن ُتمنح األولويـة، يف إطـار الـسياسات           .النساء والرجال  بالنسبة إىل    املالية واالقتصادية 
ــيم والــصحة و   ــة والتعل ــستخدم  .اهلياكــل األساســيةاملاليــة، لالســتثمار يف التنمي وال ينبغــي أن ُت

 خمصصات امليزانية اليت ميكن أن تعـود بالفائـدة علـى            لتقليصكذريعة   األزمة املالية واالقتصادية  
ميكــن توليــد املــوارد املاليــة الالزمــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني مــن خــالل   ذلــك أنــه  .املــرأة

دوالر يف عـام    مليـار    ١ ٤٦٤صعيد العاملي مببلـغ     اإلنفاق العسكري، الذي قُدِّر على ال     ختفيض  
  علـى مـدى    الـيت ينبغـي تقـدميها     الزمـة   الضافية  اإلساعدات  امل قيمته   تجاوز، وهو مبلغ ت   ٢٠٠٨
ــول عــام    ٢٤ ــة حبل ــة لأللفي ــة   .٢٠١٥ ســنة لبلــوغ األهــداف اإلمنائي ــستخدم امليزن وميكــن أن ت

املــساواة بــني  مــوارد كافيــة لتعزيــز وإنفــاقاملراعيــة للمنظــور اجلنــساين كــأداة لكفالــة ختــصيص 
 مـن   وميكـن آلليـات    .اجلنسني والنساء ومتكني املرأة يف جمال التصدي لألزمة املالية واالقتصادية         

 يف رصـد مـدى اسـتجابة امليزانيـات       تضطلع بدور رئيسي  أن    مراصد املساواة بني اجلنسني    قبيل
  . كني املرأةوالسياسات االقتصادية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومت

طائفة متنوعـة مـن الـسياسات    من خالل تطبيق هلذه األزمة وعواقبها  تصدى البلدان   وت  - ١١
تـوافر املـوارد وقـدرة احلكومـات علـى تنفيـذ سياسـات ماليـة                 ومـدى    ثر األزمـة  أل تبعاوالتدابري  
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تـشمل    الوسائل اليت تتصدى هبا البلدان لألزمـة        أن معو .ونقدية معاكسة للدورات االقتصادية   
 نقاذ القطاع املايل والـشركات اخلاصـة، فهنـاك خمـاوف مـن أن             ات بتقدمي أموال إل    احلكوم قيام

  .ستدامة القطاع املايل على حساب رفاه األسر املعيشية املتضررة من األزمةُتعطى األولوية ال
مل وبـرامج توظيـف      عدد من احلكومات خمططات لضمان الع      طبقواستجابة لألزمة،     - ١٢
 وبــرامج الغــذاء مقابــل العمــل وبــرامج األشــغال العامــة وبــرامج املــالذ األخــري  العــاماعقطــيف ال

تقـدمي   تتـضمن  فـرص عمـل للنـساء و   ريضمن تـوف أن تـ ويلـزم هـذه اجلهـود      . عملاللتوفري فرص   
كمــا ينبغــي هلــا أن تركــز علــى القطاعــات   .  وتــوفر مرافــق لرعايــة الطفــل ،التــدريب املناســب

. د فــرص العمــل يف البنيــة التحتيــة   ليهــا املــرأة وذلــك ملوازنــة توليــ    االقتــصادية الــيت هتــيمن ع  
االستثمار يف القطاع االجتماعي ال يعزز متكني املرأة فحـسب بـل هـو جمـد أيـضا مـن الناحيـة             ف

 الطفولـة املبكـرة     اء يف مرحلـة   نمـ اللمـشاريع الـيت تركـز علـى         لإىل أن    وتشري األدلة  .االقتصادية
 علـى العمالـة والـدخل والنمـو لـصاحل الفقـراء أقـوى مـن مـشاريع                   اجيابيـ  إ اوالرعاية املرتلية تـأثري   

  . البنية التحتية
ومبا أنه مـن املتوقـع أن تـؤدي األزمـة إىل زيـادة الفقـر، ال سـيما بالنـسبة للمـرأة، يلـزم                  - ١٣

. تــستهدف األســر املعيــشية الفقــرية، ال ســيما يف املنــاطق الريفيــةينبغــي هلــا أن اختــاذ إجــراءات 
اخلـدمات  على   أن تشمل هذه اإلجراءات إمكانية احلصول على سكن بأسعار معقولة و           وميكن

 .الــصحية اجملانيــة والتــدريب املهــين والقــروض املدعومــة مــن احلكومــة بأســعار فائــدة منخفــضة 
هتدف تدابري من قبيـل التحـويالت النقديـة وتـوفري األمسـدة الرخيـصة وخطـط االئتمانـات                   كما
 .التعاونيات النسائية وتعزيز األنشطة احلرة للمـرأة، إىل معاجلـة فقـر املـرأة             بالغة الصغر وإنشاء    ال

وقد جنحت برامج االئتمان البالغ الصغر بدون ضمان وبفائدة منخفـضة يف زيـادة فـرص املـرأة            
ــسياسات ختفيــف حــدة الفقــر  . يف احلــصول علــى االئتمــان  مــع ذلــك، أن حتقــق  ، وال ميكــن ل

كمـا يلـزم بـرامج التحـويالت        . ها ومتكينـ  اوبنـاء قـدراهت   املـرأة   أهدافها ما مل تركز علـى حقـوق         
وينبغـي إيـالء اهتمـام      . النقدية، على سبيل املثال، توفري فرص التدريب والعمالـة املؤقتـة للمـرأة            

دفوع األجـر عـن كاهـل األسـر املعيـشية الـيت تعيلـها نـساء            املـ خاص لتخفيف عبء العمل غري      
   .ة يف سوق العمللزيادة الفرص املتاحة هلن للمشارك

وال تزال املرأة غائبة إىل حـد كـبري مـن مناصـب صـنع القـرار، ال سـيما يف القطاعـات                     - ١٤
لمرأة يف املناصـب القياديـة أن       بيد أنه ميكن ل    .على ختصيص املوارد  يؤثر  االقتصادية واملالية، مما    

 مــلتكــون قــدوة لــتمكني الــشابات مــن أجــل البحــث عــن فــرص يف مجيــع قطاعــات ســوق الع
 يف معاجلــة التمثيــل جنــح نظــام احلــصص يف القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص  قــد و. اومــستوياهت
إىل علـى سـبيل املثـال       بانـضمامها   صنع القرار الـسياسي واالقتـصادي،       أدوار   يف   مرأةالناقص لل 
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ويلزم اختـاذ مزيـد مـن التـدابري لـضمان التنفيـذ الفعـال لنظـام                 .  الشركات التجارية  إدارةجمالس  
  . ص، والتدابري اخلاصة املؤقتة األخرى لزيادة مشاركة املرأة يف صنع القراراحلص
دور املـرأة والرجـل يف      إزاء  كما يلزم اختاذ تدابري صارمة للقضاء على املواقف النمطية            - ١٥

ويظـل دور األسـر يف التنـشئة االجتماعيـة           .اجملتمع، اليت حتد من مشاركة املرأة يف سوق العمل        
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي     .بكرة حامسا يف القضاء على الصور اجلنسانية النمطيـة       اجلنسانية امل 

أكثـر توازنـا وواقعيـة للمـرأة،      البحث عـن فـرص لتعزيـز دور وسـائل اإلعـالم يف تقـدمي صـورة                  
  . يف ذلك يف املناصب القيادية مبا
 لتــأثري وميكــن لدراســات ســوق العمــل واجتماعــات اخلــرباء أن تــؤدي إىل فهــم أفــضل  - ١٦

ويـدعم تـوفر بيانـات جيـدة        . لفـروق اجلنـسانية   ل مراعيـة  وتصوغ استجابات    ،األزمة على املرأة  
 سياســاتإىل  ستند مــصنفة حــسب اجلــنس والعمــر صــياغة اســتجابات لألزمــة تــ   هبــاوموثــوق

  . مراعية للفوارق اجلنسانية
ــلــشراكات بــني خمتلــف أصــحاب املــصلحة    ااضــطلعتوقــد   - ١٧ ــز دور أساســي يف تعزب ي

ــرأة    ــسانية ومتكــني امل ــساواة اجلن ــسياسات      . امل ــني واضــعي ال ــاون ب ــسيق والتع ــاهم التن ــا س كم
. االقتصادية واالجتماعيـة يف إدمـاج األولويـات االجتماعيـة يف تـصميم الـسياسات االقتـصادية                

 شراكات مـع اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النـسائية، يف                  من الضروري إقامة وتعزيز   و
ينبغـي توسـيع نطـاق التعـاون بـني          كمـا    . املرأة حبقوقها  توعيةإىل متكني املرأة اقتصاديا و    الدعوة  
ــدعم متكــني      نيالقطــاع ــزه ل ــوفري فــرص العمــل للمــرأة، وتعزي ــام يف جمــال ت ــرأةا اخلــاص والع  مل
يف حتــسني ظــروف عمــل املــرأة يف  وينبغــي لنقابــات العمــال أن تــؤدي دورا نــشطا    .ااقتــصادي
  .العمل سوق

  
  


