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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

    متابعة قرارات الس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته
يئــة بيئــة مواتيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل إلجيــاد عمالــة كاملــة    

ثري ذلـك علـى التنميـة       رص العمـل الالئـق للجميـع، وتـأ        ومنتجة وتوفري فـ   
 املستدامة

  
 مذكرة من األمانة العامة  

  

 موجز 
، املؤرخـة   ٢٠٠٢/١دعا الس االقتصادي واالجتماعي، يف استنتاجاته املتفـق عليهـا            

، جلانه الفنيـة إىل اإلسـهام مبـدخالت يف املوضـوع العـام للجـزء املتعلـق                  ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٦
التنسيق واجلزء الرفيع املستوى مـن دورة الـس مـن حيـث اتـصال هـذين اجلـزأين مبجـاالت                     ب

وقــد أعــدت هــذه املــذكرة ملــساعدة جلنــة وضــع املــرأة إذا كانــت تعتــزم    . عمــل هــذه اللجــان
ــصادي       ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقت ــع املــستوى مــن ال املــسامهة مبــدخالت يف اجلــزء الرفي

 تيـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل         تعلـق مبوضـوع يئـة بيئـة موا         امل ٢٠٠٦واالجتماعي لعام   
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  للجميـع، وتـأثري ذلـك علـى التنميـة          إلجياد عمالـة كاملـة ومنتجـة وتـوفري فـرص العمـل الالئـق              
وتوفر املذكرة مناذج توصيات باإلجراءات املتعلقة بالعمالـة الكاملـة والعمـل الالئـق         . املستدامة
منـهاج عمـل بـيجني، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين                يف  على حنو ما ورد     للنساء  

اجلمعيــة العامــة دورات للجمعيــة العامــة، واســتنتاجات جلنــة وضــع املــرأة املتفــق عليهــا ونتــائج 
صالت الـ ذات الـصلة، وتـربز علـى وجـه اخلـصوص           األخرى  والس االقتصادي واالجتماعي    

 .نسني، والعمالة والتنمية املستدامةاجلبني ساواة املواملواتية بني البيئة 
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 معلومات أساسية -أوال  
، املؤرخـة   ٢٠٠٢/١ دعا الس االقتصادي واالجتماعي، يف اسـتنتاجاته املتفـق عليهـا           - ١

، جلانـه الفنيـة إىل اإلسـهام مبـدخالت يف املوضـوع العـام للجـزء املتعلـق                   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٦
 مـن دورة الـس مـن حيـث اتـصال هـذين اجلـزأين مبجـاالت                  بالتنسيق واجلزء الرفيع املـستوى    

ــذه اللجــان   ــل ه ــس    .عم ــشفوي للمجل ــالقرار ال ــال ب ــؤرخ   وعم ــاعي امل ــصادي واالجتم  االقت
، سينظر الـس، يف إطـار اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن دورتـه           ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ٢١

لصعيدين الـوطين والـدويل إلجيـاد       يئة بيئة مواتية على ا    ”، يف موضوع    ٢٠٠٦املوضوعية لعام   
 .“عمالة كاملة ومنتجة وتوفري فرص العمل الالئق للجميع، وتأثري ذلك على التنمية املستدامة

وقـد أعـدت األمانــة العامـة هــذه املـذكرة ملـساعدة جلنــة وضـع املــرأة إذا كانـت تعتــزم         - ٢
ــدورة املوضــوعية       ــستوى مــن ال ــع امل ــسامهة مبــدخالت يف اجلــزء الرفي ــصادي  امل للمجلــس االقت

 .٢٠٠٦واالجتماعي لعام 

وتــربز املــذكرة توصــيات بــاإلجراءات املتعلقــة بتعزيــز فــرص النــساء يف احلــصول علــى   - ٣
العمالة الكاملة والعمل الالئق على حنو ما ورد يف إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الـدورة                

ات جلنـة وضـع املـرأة املتفـق عليهـا منـذ        االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة، واسـتنتاج        
أحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال         و اجلمعية العامة ذات الصلة،      قرارات، و ١٩٩٦سنة  

 .التمييز ضد املرأة
 

 املساواة بني اجلنسني والعمالة - ثانيا 
ــرة أعربــت احلكومــات يف   - ٤ ــى     مــن ٢٦الفق ــصميمها عل ــيجني عــن ت ــز”إعــالن ب  تعزي

الفقـر  ، والقـضاء علـى عـبء        توفري فـرص العمـل هلـا      القتصادي للمرأة، مبا يف ذلك      االستقالل ا 
إجـراء  ألسباب اهليكلية للفقر عـن طريـق   ا من خالل معاجلة املرأة، الواقع علىاملستمر واملتزايد  

 .)١(“تغيريات يف اهلياكل االقتصادية

ويف مكافحـة الفقـر   رئيسي يف االقتـصاد  شريك وقد أكد منهاج عمل بيجني أن املرأة      - ٥
ــها  ـــزل ويف اتمــع احمللــي و   وأاملــأجور ســواء بعمل مكــان العمــل، وأن يف غــري املــأجور يف املن

وأبـرز   . متزايـدة مـن النـساء قـد حققـن االسـتقالل االقتـصادي عـن طريـق العمـل بـأجر           اأعـداد 
شية األشـد فقـرا     منهاج العمل أن األسر املعيشية اليت تعيلها املـرأة تكـون غالبـا بـني األسـر املعيـ                  

نتيجة للتمييز يف األجر وأمناط التمييز الوظيفي يف سوق العمل وعوائق أخرى قائمة على نـوع                
 .)٢(اجلنس
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ودعــا منــهاج عمــل بــيجني أيــضا إىل وضــع وتعزيــز بــرامج وخــدمات العمالــة للنــساء    - ٦
 مـن احلـضر     سيما النـساء الفقـريات      وال ،االلتحاق بسوق العمل  إىل  أو يعدن   /الالئي يلتحقن و  

التكيف سـلبا بـ   والريف ومن الشابات، والالئي يعملن حلسان اخلاص والنساء اللـوايت يتـأثرن             
 وإىل تنفيــذ ورصــد بــرامج العمــل اإلجيــايب وبــرامج اإلنــصاف يف العمــل يف القطــاعني ؛اهليكلــي

سـيما   العام واخلاص ملعاجلة التمييز الـذي تواجهـه املـرأة بـصورة منتظمـة يف القـوى العاملـة، ال                   
لنـساء يف مجيـع    بتعـيني ا  النساء املعوقات والالئي ينـتمني إىل فئـات حمرومـة، وذلـك فيمـا يتعلـق                 

احلاجـة إىل   إىل  أيـضا   وأشـار   .  وتوفري التدريب املهين هلـن     ؛القطاعات واالحتفاظ ن وترقيتهن   
ى كفالة وضع برامج خاصة للنساء املعوقات وضمان وصوهلن إليها لتمكينهن من احلصول علـ             

 وضمان حصوهلن علـى التعلـيم والتـدريب علـى مجيـع املـستويات               ؛فرص العمل واالحتفاظ ا   
 وتكييـف ظـروف العمـل       ؛بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني    لقواعد املوحدة   لاملالئمة، وفقا   

قــدر اإلمكــان مبــا يناســب احتياجــات النــساء املعوقــات الالئــي ينبغــي أن تكفــل هلــن احلمايــة     
) و(و ) هـــ (١٧٨الفقــرة  (قــد وظــائفهن علــى غــري أســاس لكــون معوقــات  القانونيــة ضــد ف

 .))ي( و

وأهاب منهاج العمـل باحلكومـات أن تعتمـد التـدابري الالزمـة إلدمـاج وإعـادة إدمـاج                    - ٧
املرأة اليت تعيش حتت وطأة الفقر واملهمشة اجتماعيا يف قـوى العمالـة املنتجـة والتيـار الرئيـسي                   

كفالـة   و ؛ املشردات داخليـا علـى الفـرص االقتـصادية حـصوال كـامال             لالقتصاد وإتاحة حصول  
 .))ل(و ) ي (٥٨الفقرة  (االعتراف مبؤهالت املهاجرات والالجئات ومهاران

وتضمن منهاج العمل أيـضا دعـوة إىل احلكومـات مـن أجـل ضـمان اإلعمـال الكامـل                  - ٨
رات ومحايتــهن مــن العنــف   مبــن فــيهن العــامالت املهــاج ،حلقــوق اإلنــسان جلميــع املهــاجرات 

واالســتغالل، واألخــذ بتــدابري مــن أجــل متكــني املهــاجرات املــسجالت، مبــن فــيهن العــامالت    
املهــاجرات، وتيــسري العمالــة املنتجــة للمهــاجرات املــسجالت مــن خــالل زيــادة االعتــراف          
مبهاران ومـا يكتـسبنه مـن تعلـيم أجـنيب ومـؤهالت وتيـسري إدمـاجهن إدماجـا كـامال يف قـوة                        

 )).ك (٥٨الفقرة  (العمل

ودعــا منــهاج العمــل كــذلك إىل تــشجيع ودعــم عمــل املــرأة حلــساا اخلــاص وقيامهــا   - ٩
مبشاريع صغرية، وتدعيم سبل حـصول املـرأة علـى االئتمـان ورؤوس األمـوال بـشروط مناسـبة                 
 على قدم املساواة مع الـشروط الـيت متـنح للرجـل وذلـك عـن طريـق الزيـادة التدرجييـة يف نـسبة                  
املؤسسات املكرسة لتـشجيع تنظـيم املـشاريع مـن قبـل املـرأة، مبـا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء،                       

إقامــة روابــط مبتكــرة مــع املؤســسات و، املتبــادل االئتمــان نظــماالئتمــان غــري التقليــدي ونظــم 
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ودعــا أيــضا احلكومــات إىل تــأمني وتعزيــز احتــرام حقــوق العمــل األساســية، مــن أجــل  .املاليــة
 )).ل(و ) أ (١٦٦الفقرة  (ي املطرد والتنمية املستدامة حقا االقتصادحتقيق النمو

ودعت نتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة احلكومات إىل تيـسري             - ١٠
فــرص العمــل للمــرأة مــن خــالل أمــور منــها تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة الكافيــة، وتبــسيط           

عوائق املالية، حسب االقتضاء، واختاذ تدابري أخرى مثل احلـصول          اإلجراءات اإلدارية، وإزالة ال   
على رأس املال الذايت، وخطط اإلقراض، والقروض الصغرية وغري ذلك مـن أشـكال التمويـل،                

ووجـه النـداء إىل احلكومـات     .وتيسري إقامة مؤسسات جتارية صـغرية جـدا وصـغرية ومتوسـطة    
ــة، مبــا فيهــا    ــة والدولي ــة    واملنظمــات اإلقليمي ــة الدولي منظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املالي

وغريهـا مـن اجلهــات الفاعلـة، حــسب االقتـضاء، كـي تقــوم باعتمـاد تــدابري لكفالـة االعتــراف        
بأعمال املرأة الريفية اليت ما زالت تؤدي دورا حيويا يف توفري األمن الغذائي والتغذيـة وتـشتغل                 

ــة ا   ــاج الزراعــي ويف املؤســسات التجاري ــوارد    باإلنت ــصلة بالزراعــة وصــيد األمســاك وإدارة امل ملت
واألنشطة املرتلية والسيما يف القطاع غري الرمسي، وتقدير هـذه األعمـال علـى النحـو الواجـب                  
وذلك لكي يتسىن تعزيـز أمنـها االقتـصادي وفـرص وصـوهلا إىل املـوارد وبـرامج االئتمـان وإىل                     

، ٢٣/٣-دإ(قـرار اجلمعيـة العامـة        (كينـها را عليهـا، ولكـي يتـسىن مت       اخلدمات واملنـافع وسـيط    
 )).هـ (٩٤ و ٧٥الفقرتان 

املتعلــق  ٥٩/٢٤٦قراراهــا  مــن ٥الفقــرة ، أقــرت اجلمعيــة العامــة يف ٢٠٠٤ويف ســنة  - ١١
بــدور االئتمانــات الــصغرية والتمويــل الــصغري يف القــضاء علــى الفقــر بــضرورة إنــشاء قطاعــات 

ص حصول من يعيشون يف فقر، وخباصة النـساء، علـى    مالية مفتوحة أمام اجلميع بغية تيسري فر      
االئتمانات الصغرية والتمويل الصغري، مبا ميكّنهم من االضطالع مبـشاريع صـغرية إلجيـاد فـرص        
العمــل واإلســهام يف متكينــهم ذاتيــا، وبغيــة تعزيــز قــدرم علــى زيــادة الــدخل وبنــاء األصــول     

 .فيف من حدة الضعف يف أوقات الشدةوالتخ

ــجع - ١٢ ــا    شـ ــق عليهـ ــتنتاجاا املتفـ ــرأة يف اسـ ــع املـ ــة وضـ ــرأة  ١٩٩٧يف ت جلنـ ــشأن املـ  بـ
واالقتصاد احلكومات على زيادة قدرة املرأة علـى التـأثري يف القـرارات االقتـصادية وعلـى صـنع        

 يف  ةة، وربة عمل ومسؤولة منتخبة وعـضو      هذه القرارات بوصفها عاملة مدفوعة األجر ومدير      
ولــضمان القــدر .  النقابــات، ومنتجــة ومــدبرة مــرتل ومــستهلكة املنظمــات غــري احلكوميــة ويف

الكـايف مــن اشــتراك املـرأة يف املواقــع العليــا لـصنع القــرار، ينبغــي للحكومـات أن تنفــذ وترصــد     
القطـاع اخلـاص أن ميتـثال هلـذه القـوانني ويـدخال             ووينبغـي لـإلدارة العامـة       . قوانني منـع التمييـز    

ــة مــن أدوات   وميكــن .تغــيريات علــى هياكــل الــشركات   أن يــشكل العمــل اإلجيــايب أداة فعال
                 ل فيهـا متثـيال     مثَّـ السياسة العامة لتحـسني وضـع املـرأة يف قطاعـات ومـستويات االقتـصاد الـيت ت
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وينبغي للحكومات أن تشجع أرباب العمل على األخذ بـإجراءات موضـوعية وشـفافة     .ناقصا
ات اخلاصة باجلنسني، ووضـع أنظمـة للرصـد         للتعيني وختطيط احلياة الوظيفية مبا يراعي االعتبار      

 .)٣(واملساءلة
 ولظـروف  لتـأمني عمالـة املـرأة   وشددت اللجنة أيضا على ضـرورة إيـالء أمهيـة خاصـة            - ١٣

 يف القطـاع     العاملـة  ويـتعني أيـضا إيـالء العنايـة الالزمـة للمـرأة           . إعادة إدماجها يف سوق العمـل     
ــة تعمــل أعمــاال غــري النظــامي والــيت   ــا يف القطــاع  أويعــين إدمــاج املــر .  غــري عادي ة إدماجــا تام

يف عمليــة صـنع القــرار االقتـصادي، حتويــل التقــسيم   إشــراكها االقتـصادي النظــامي، وال سـيما   
احلايل للعمـل القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس إىل هياكـل أساسـية اقتـصادية جديـدة يتمتـع يف             

ودعيـت احلكومـات إىل النظـر يف        . ةوالـسلط ظلها الرجل واملـرأة باملـساواة يف املعاملـة واألجـر            
دعيـت احلكومـات   كمـا  .  املـرتل مـن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملني       

إىل رصد وتنفيذ سياسات تكافؤ الفـرص وقـوانني العمـل املتعلقـة مبمارسـات كافـة الـشركات                   
الـيت  ديـد ودعـم الـشركات       وينبغـي للمـرأة والرجـل حت       .الوطنية وعرب الوطنية العاملة يف بلـداا      

املــرأة واألعمــال التجاريــة الــيت تتحلــى بــروح املــسؤولية االجتماعيــة مــن خــالل   تراعــي وضــع 
االسـتنتاجات املتفـق عليهـا يف جلنـة وضـع            ( واالستعانة خبدماا واقتناء منتجاـا      فيها االستثمار

 ).١٩ و ١٨ و ١٦ و ١٥ و ١٢، الفقرات ١٩٩٧املرأة يف عام 
 احلكومـات واملؤسـسات املاليـة واملنظمـات         ـوض لجنة كذلك على أمهيـة      ال وشددت - ١٤
 بأنــشطة ة األخــرى املعنيــةالفاعلــواجلهــات احلكوميــة واتمــع املــدين واملنظمــات النــسائية  غــري

و بـرامج املـساعدة التقنيـة؛       أخدمات   ، من خالل  تنظيم املشاريع والعمل حلساا    املرأة يف جمايل  
عـن األسـواق؛ والتـدريب؛ وإنـشاء الـشبكات، مبـا فيهـا الـشبكات اإلقليميـة                  وتوفري املعلومات   

 مـىت كـان     ،عن طريـق تطـوير حـوافز      ينبغي حتقيق ذلك     و .والدولية؛ وتقدمي الدعم املايل الكايف    
وسعيا إىل تقوية الصلة بني التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر، ينبغـي أن متتـد                  .ذلك مالئما 

 يف جمـال الـصناعات  متلكهـا املـرأة    التجاريـة الـيت     األعمـال   عم هذه لتشمل    أنشطة التشجيع والد  
 ).٩املرجع نفسه، الفقرة  (لتصديرحنو البيئة والقائمة على املوارد واملوجهة احملترمة ل

 إىل ١٩٩٩ة والــصحة يف عــام أن املــرأجنــة يف اســتنتاجاا املتفــق عليهــا بــشاللودعــت  - ١٥
والعـامالت  القطاعات، مبن فيهم العامالت يف القطاع الزراعـي         محاية صحة العامالت يف مجيع      

 عمـل   ةتأمني بيئـ  ، وإىل    يف جمال الصحة البيئة واملهنية      فعالة ، من خالل اتباع سياسات    املرتليات
وآمنـة ومـصممة علـى حنـو        ،   اجلنسي والتمييز  لفوارق بني اجلنسني وخالية من التحرش     مراعية ل 

ترمـي إىل وقايـة صـحة       حمـددة   ودعت كـذلك إىل اختـاذ تـدابري          .املهنيةمالئم يقي من األخطار     
 واملهنيــة املــضرة بالــصحة البيئيــة األخطــار أو املرضــعات مــن النفــساواتالعــامالت احلوامــل أو 
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لقـضاء  سـعيا ل  ووضع استراتيجيات مصممة من أجل ختفيض التركيز املهين القائم على اجلـنس             
س، وتأمني ظروف عمـل عاليـة اجلـودة للعـاملني           نوع اجلن بسبب  على عدم التكافؤ يف األجور      

 . )٤(تدريب مالئم على املهارات وتطويرهاوتوفري يف اال الصحي، 
لجنة االستنتاجات املتفـق عليهـا بـشأن القـضاء علـى الفقـر،            ال، أقرت   ٢٠٠٢ويف عام    - ١٦

ــها متكــني املــرأة مــدى حياــا يف عــامل     كومــات احلفيهــا  يف العوملــة، وحثــت آخــذبوســائل من
وسـائل  باألنشطة املـدرة للـدخل وتـوفري فـرص العمـل،            تشجيع   على   واجلهات الفاعلة األخرى  

توفري االئتمانات الصغرية وغريها من األدوات املالية؛ وضـمان املـساواة يف االسـتفادة مـن                منها  
 واختـاذ تـدابري ترمـي إىل        الـسكن؛  مبـا يف ذلـك    ،  واملمتلكـات األراضـي   املوارد، وخاصـة حيـازة      

. ة علـى التـصدي للكـوارث   أكني املرأة باعتبارها منتجا ومستهلكا، من أجل تعزيز قـدرة املـر         مت
وحثت اللجنة احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة على تعزيز فرص وصـول البلـدان الناميـة                

اليت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة إىل األسـواق، وال سـيما علـى مـستوى القطاعـات                    البلدان  و
 العـامالت يف األعمـال احلـرة      وتوسيع نطاق استفادة النـساء      ،  وفر فرص عمل أكرب للمرأة    اليت ت 

فرص العمـل   ودعت اللجنة أيضا إىل وضع استراتيجيات ترمي إىل زيادة          . من الفرص التجارية  
 شـروط وظـروف   مـن لمرأة وضمان محاية القانون للنساء، مبن فيهن النساء الفقـريات،  املتاحة ل 

 أي شكل من أشكال االستغالل، واسـتفادن اسـتفادة كاملـة مـن فـرص                ومنة  العمل التمييزي 
املهـن، وحـصوهلن    ومجيـع القطاعـات      من خالل متثيل متوازن للمـرأة والرجـل يف        املتاحة  العمل  

علــى أجــور متــساوية عــن العمــل املماثــل أو عــن العمــل ذي القيمــة املماثلــة مــن أجــل ختفــيض  
 .)٥(والرجلالفوارق يف املداخيل بني املرأة 

علـى  عـن العـزم      ٢٠٠٠ يف إعـالن األلفيـة املعتمـد يف مـؤمتر قمـة األلفيـة لعـام                  وأُعرب - ١٧
تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة باعتبارمهـا وسـيلتني فعـالتني ملكافحـة الفقـر واجلـوع                     

ــستدامة     ــة امل ــز التنمي ــرض، وحلف ــا وامل ــة   (حق ــة العام ــرار اجلمعي ــرة ٥٢/٢ق ــن .)٢٠، الفق  وم
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بـشأن تعزيـز             ٣مؤشرات رصد التقدم احملرز حنو حتقيـق اهلـدف          

 حــصة املــرأة مــن العــاملني بــأجر يف القطــاع غــري   مؤشــراملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
ويقــيس هــذا املؤشــر درجــة انفتــاح أســواق العمــل علــى املــرأة يف قطــاعي الــصناعة     .الزراعــي

ؤثر لـيس فقـط علـى تكـافؤ الفـرص أمـام املـرأة بـل أيـضا علـى الفعاليـة                       وذلك ما ي   واخلدمات،
 . )٦(االقتصادية من خالل مرونة سوق العمل وقدرة االقتصاد على التكيف مع التغريات

علـى تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني واستئـصال            العزم   ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي     وعقد - ١٨
 بوسـائل منـها تعزيـز وصـول املـرأة علـى قـدم املـساواة إىل أسـواق          بـني اجلنـسني  الـسائد  التمييز  

وأعـرب مـؤمتر القمـة عـن دعمـه      . العمل، والعمالة املستدامة، وتوفري احلماية الكافيـة يف العمـل      
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 وعقد العزم على جعل أهداف العمالة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري العمـل               ،الشديد للعوملة العادلة  
 للنـساء والـشباب، هـدفا مركزيـا يف الـسياسات الوطنيـة والدوليـة                الالئق للجميع، مبـا يف ذلـك      

ذات الصلة ويف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا فيها استراتيجيات احلد مـن الفقـر، كجـزء               
وينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابري أيـضا           . من اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

املتعلقـة   األطفال، كما هي حمددة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية           استئصال أسوء أشكال عمل   
رقــم االتفاقيــة (حبظــر أســوأ أشــكال تــشغيل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقــضاء عليهــا    

علــى ضــمان احتــرام املبــادئ واحلقــوق األساســية يف  العــزم  وعقــد مــؤمتر القمــة أيــضا  ).١٨٢
 )).د (٥٨ و ٤٧، الفقرتان ٦٠/١امة قرار اجلمعية الع (العمل احتراما تاما

 
 حلصول املرأة على العمل وعلى العمل الالئقإجياد بيئة مواتية   - ثالثا 

ــدورة االســتثنائية        - ١٩ ــة لل ــيجني والوثيقــة اخلتامي ــهاج عمــل ب ــاول كــل مــن إعــالن ومن تن
ــة ــة و   الثالث ــة العام ــشرين للجمعي ــتنتاجاتالوالع ــا     س ــق عليه ــرأة املتف ــة وضــع امل ــذ جلن ــام من  ع
حلــصول املــرأة علــى العمــل وقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة مــسألة البيئــة املواتيــة  ١٩٩٦
 .الئقالعمل وعلى ال

مـن برنـامج عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي         املواتية  وقد مت التشديد يف الفصل املتعلق بالبيئة         - ٢٠
ومـشاركة املـرأة    واإلنـصاف    للتنمية االجتماعية على مجلة أمور منها أن املـساواة بـني اجلنـسني            

كاملة يف مجيع األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية أمور أساسية، وأن العوائـق            بصورة  
عقد شـراكة عادلـة     جيب   و ،على العمل املنتج ينبغي القضاء عليها      اليت حدت من حصول املرأة    

  احليــاة األســرية بــني الرجــل واملــرأة قوامهــا مــشاركة الرجــل يف حتمــل املــسؤولية كاملــة يف        
)A/CONF.166/9 ٧، الفقرة.( 

بـشأن التجـارة الدوليـة والتنميـة أن يئـة            ٥٥/١٨٢ اجلمعية العامة يف قرارها      وأكدت - ٢١
لنمـو  أمران ضـروريان  إجيايب ت ماراثمناخ استإجياد بيئة دولية اقتصادية ومالية مواتية وإجيابية و     

ــة بمــل عفــرص إجيــاد مبــا يف ذلــك االقتــصاد العــاملي،  للنــساء والرجــال، تكــافؤ الفــرص مقترن
مـسؤول عـن    أيضا أن كل بلد    وأكدت،   وتنميتها نمو البلدان النامية  وضروريان بصفة خاصة ل   

 .التنمية املستدامةلتحقيق سياساته االقتصادية وضع 
بـضرورة   بـشأن النـهوض بـاملرأة اقتـصاديا،          ٤٩/٨وأقرت جلنة وضع املـرأة يف قرارهـا          - ٢٢

االقتـصادي، ألن التمييـز ضـد املـرأة         اسـتقالهلا    مـن أجـل حتقيـق         متكافئة أمام املرأة   فرصإتاحة  
وتنظـيم  العمـل   فـرص   على التعليم والتدريب واملوارد املاليـة و      وعدم حصوهلا على قدم املساواة      

اإلرث وغـري   وامللكيـة   عـدم متتعهـا حبقـوق       وغـري ذلـك مـن املـوارد االقتـصادية و          املشاريع احلرة   
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املطــرد للمــرأة االقتــصادي  عائقــا كــبريا أمــام النمــوتــشكل ه احلمايــة القانونيــة ذلــك مــن أوجــ
 .والتنمية املستدامة واالرتقاء االقتصادي املستدام باملرأة

احلفـاز  لجنة الدول األعضاء إىل تعزيـز الـدور         الدعت   من القرار نفسه     ١٥يف الفقرة   و - ٢٣
 . املرأة ومتكنها بشكل فعالت وجودتثبمن أجل يئة بيئة كرب عمل للقطاع العام 

املرأة يف التنميـة عـن إدراكهـا        دور  بشأن   ٦٠/٢١٠وأعربت اجلمعية العامة يف قرارها       - ٢٤
مرأة يف العديد مـن البلـدان، إال أمـا    للأنه يف حني أتاحت عمليتا العوملة والتحرير فرص عمل   

ألخص يف أقل البلدان منـوا، أكثـر عرضـة    جعلتا أيضا املرأة، وال سيما يف البلدان النامية وعلى ا     
للمشاكل اليت تتسبب فيها التقلبات االقتصادية املتزايدة، مبا يف ذلك يف القطاع الزراعـي، وأن               

ــصغار املزا ،تقــدمي دعــم خــاص  ــر ات، عــر وال ســيما ل ــهن أم ــسىن هلــن  ان ضــروريانومتكين  ليت
 . السوق الزراعيةراالستفادة من فرص حتري

علـى  مواتية حلـصول النـساء    يف يئة بيئة    احلامسةذكرة عددا من العوامل     وحتدد هذه امل   - ٢٥
ــق    ــى عمــل الئ ــة وعل ــة الكامل ــة     . العمال ــصادية املراعي ــسياسات االقت ــل ال ــذه العوام ــشمل ه وت

ــا والوصــول إىلللفــوارق بــني اجلنــسني؛ ومحايــة العــامالت والقــضاء علــى التمييــز؛      تكنولوجي
علـــى التعلـــيم والتـــدريب؛ وتـــوفري فـــرص التوفيـــق بـــني  االتـــصاالت واملعلومـــات؛ واحلـــصول 

اجلـنس واسـتخدامها مـن أجـل        نـوع    ومجع البيانات املبوبة حسب      املهنية واألسرية املسؤوليات  
 .ذلكعن رصد حالة حصول املرأة على العمل املنتج والالئق واإلبالغ 

 
 السياسات االقتصادية املراعية للفوارق بني اجلنسني -ألف  

لتأكيد على أمهيـة الـسياسات االقتـصادية املراعيـة للفـوارق بـني اجلنـسني، يف مجلـة                   مت ا  - ٢٦
 عمـل بـيجني، الـذي يـدعو إىل        منـهاج  مـن    ٢- وحـاء  ١-، منها اهلدف االستراتيجي ألف    أمور

سياســات اقتــصاد كلــي واســتراتيجيات واعتمــاد وإدامــة اختــاذ إجــراءات مــن أجــل اســتعراض  
 ومراعـاة املنظـور اجلنـساين    ملرأة اليت تعـيش حتـت وطـأة الفقـر؛      ا جهودواحتياجات  إمنائية تم ب  

 منـهاج وتشمل اإلجـراءات املقترحـة يف       . يف التشريعات والسياسات العامة والربامج واملشاريع     
 :العمليات احلكومية الدولية ما يلينتائج عمل بيجني وغريه من 

فيهـا تلـك املتـصلة بالعمالـة        القيام من منظور جنساين بتحليل السياسات والربامج، مبـا           • 
، ومجيع القطاعـات االقتـصادية ذات الـصلة، مـن حيـث تأثريهـا علـى الفقـر                  واألسواق

 ؛ وخاصة على النساء؛ وتقييم آثارها على رفاه األسـرة وظروفهـا           ،عدم املساواة وعلى  
 والثـروة والفـرص     يـة ألصول اإلنتاج حبيث تؤدي إىل توزيع     وتكييفها حسب االقتضاء    

 ؛))ب (٥٨  الفقرةمنهاج عمل بيجني،(بصورة أكثر إنصافا خلدمات والدخل وا
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ــامالت يف        •  ــل العـ ــة ودخـ ــى عمالـ ــايب علـ ــأثري إجيـ ــصادية ذات تـ ــات اقتـ ــع سياسـ وضـ
 ترمي إىل التـصدي      خاصة النظامي وغري النظامي على السواء واعتماد تدابري       القطاعني

املرجـــع نفـــسه، (األمـــد ، وال ســـيما البطالـــة الطويلـــة النـــساءإىل البطالـــة يف صـــفوف 
 ؛))ح (٥٨ الفقرة

 وتقيـيم أثـر   ،استعراض السياسات والربامج واملشاريع الوطنية بصفة منتظمة، وتنفيذها    • 
سياسات العمالة والدخل من أجل ضـمان اسـتفادة النـساء بـشكل مباشـر مـن التنميـة                   

ات اس، يف الـسي   بـأجر أو بغـري علـى حـد سـواء          ومراعاة إسـهامهن الكامـل يف التنميـة،         
 ؛))ب (٢٠٤، الفقرة املرجع نفسه( والتخطيط االقتصادي االقتصادية

اختالف تأثر الرجل واملرأة بعملية إجيـاد       إمكانية  حتليل األسباب الرئيسية الكامنة وراء       • 
وتقلص فـرص العمـل املـصاحبة ملـرور االقتـصاد مبرحلـة انتقاليـة وللتحـول اهليكلـي يف                    

قـرار اجلمعيـة    (التـصدي لتلـك األسـباب عنـد االقتـضاء           واالقتصاد مبا يف ذلـك العوملـة        
 ؛))ل (٨٢، الفقرة ٢٣/٣ -د إ (العامة 

املساعدة التقنية والـدعم    تقدمي   يف جمال السياسات و     إىل البلدان األعضاء   تقدمي املشورة  • 
إىل  من أجل تقليص آثار برامج التكيـف علـى الـشرائح الـضعيفة مــن اتمـع                هلا  املايل  
نـوع  املراعيـة ل   العمالـة     يف جمايل  ستراتيجياتاالسياسات و الع مراعاة أمهية    ، م  حد أدىن

 ؛)١٧، الفقرة ٥٩/٢٢٢قرار اجلمعية العامة (اجلنس والقضاء على الفقر 
 جلميــع مواتيــة قويــة البنيــاناختــاذ تــدابري تــشريعية وإداريــة وماليــة مــن أجــل يئــة بيئــة   • 

ومـن ذلـك وضـع      :  يف سـوق العمـل     تـسامهن  والنـساء الـاليت      منظمات املـشاريع احلـرة    
إطار اقتصادي كلي سليم؛ ونظم للمحاسبة يف جمال إدارة املوارد املاليـة؛ ويئـة منـاخ              

 مــن علــى التحــول والتــشجيع االســتثمار مــن شــأنه جــذبمــوات لألعمــال التجاريــة 
 القطاع غري النظامي إىل القطـاع النظـامي، جبملـة وسـائل منـها املنافـسة بـني األسـواق                   

 الفـساد واعتمـاد سياسـات تنظيميـة تعـزز الثقـة             والقـضاء علـى   والعقود القابلة لإلنفـاذ     
 الدوليـة يف غـضون فتـرة        ةد من احلواجز املوضوعة أمـام التجـار       احل و ،العامة يف السوق  

 .)٥، الفقرة ٤٩/٨قرار جلنة وضع املرأة  (مناسبةزمنية 
 

 محاية العامالت والقضاء على التمييز -باء  
 منـها، إىل    ١١، يف املـادة     اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              طلب  ت - ٢٧

الدول األطراف اختاذ كل التدابري املالئمة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكـي                
احلـق يف العمـل   ) أ: (ال سـيما تكفل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، نفـس احلقـوق،           
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يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، احلــق ) ب(؛  قابــل للتــصرف لكــل البــشربوصــفه حقــا غــري
احلــق يف حريــة اختيــار ) ج (التوظيــف؛ يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار نفــسها يف شــؤون  مبــا

مزايـا وشـروط اخلدمـة، واحلـق يف          املهنة والعمل، واحلق يف الترقي واألمن الوظيفي، ويف مجيـع         
التلمـذة الـصناعية والتـدريب املهـين املتقـدم           ملهين، مبـا يف ذلـك     تلقي التدريب وإعادة التدريب ا    

احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعـد، والبطالـة،            ) د (والتدريب املتكرر؛ 
ــشيخوخة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل،       واملــرض، والعجــز،  وال

ق يف الوقاية الصحية وسالمة ظـروف العمـل،         احل) هـ (األجر؛ وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة    
 .مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب

لتمييــز ضــد املــرأة بــسبب الــزواج  مــن االتفاقيــة، توخيــا ملنــع ا١١كمــا شــددت املــادة  - ٢٨
 :األمومــة ولــضمان حقهــا الفعلــي يف العمــل، علــى اختــاذ الــدول األطــراف التــدابري املالئمــة  أو
ة بـسبب احلمـل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل مـن العمـل         حلظر الفصل مـن اخلدمـ    )أ(

إلدخـال نظـام إجـازة      ) ب (أسـاس احلالـة الزوجيـة، مـع فـرض جـزاءات علـى املخـالفني؛                على
 املـرأة الوظيفـة الـيت       فقـد  أن ت  األمومة املدفوعـة األجـر أو املـشفوعة مبزايـا اجتماعيـة مماثلـة دون              

ــشغلها أو ــها أقدميت ــة؛ أو العــالوات االت ــوفري  ) ج (جتماعي ــشجيع ت ــزم مــن  لت ــا يل اخلــدمات م
 وبــني مــسؤوليات ســريةاألمــا لــتمكني الوالــدين مــن اجلمــع بــني التزاما  املــساندة االجتماعيــة

إنشاء وتنمية شـبكة مـن مرافـق     العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع     
 أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أـا                لتوفري محايـة خاصـة للمـرأة      ) د (رعاية األطفال؛ 

 .امؤذية هل
 ١-وعوجلــت مــسألة محايــة العــامالت، يف مجلــة أمــور، يف اهلــدفني االســتراتيجيني واو  - ٢٩
 من منهاج عمل بيجني الذي يدعو إىل اختاذ إجراءات للنـهوض بـاحلقوق االقتـصادية                ٥-وواو

سـتخدام  وظـروف اال  عمـل   صوهلا علـى فـرص ال     مبـا يف ذلـك حـ      للمرأة واسـتقالهلا االقتـصادي،      
االقتــصادية؛ والقــضاء علــى التفرقــة الوظيفيــة ومجيــع أشــكال   املــواردسيطرة علــى املالئمــة والــ

نتـائج  وتتضمن اإلجراءات املقترح اختاذها يف منهاج عمل بيجني وغريه مـن            . العمل التمييز يف 
 :ة ما يليالعمليات احلكومية الدولي

أو سن سياسات وطنية تدعم وضع قوانني للعمل لـضمان محايـة كـل     إصالح القوانني    • 
العامالت، مبا يف ذلك ممارسات العمل اآلمنة واحلـق يف التنظـيم والوصـول إىل العدالـة            

 ؛))ص (١٦٥منهاج عمل بيجني، الفقرة (
سن وإنفاذ قوانني ووضع سياسات ملكان العمل مناهـضة للتمييـز علـى أسـاس اجلـنس                  • 

، مع مراعـاة العـامالت املـسنات علـى وجـه اخلـصوص، ويف التوظيـف          يف سوق العمل  
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ــذلك فيمــا يتعلــق         ــل والــضمان االجتمــاعي، وك ــة يف مــنح اســتحقاقات العم والترقي
بــشروط العمــل التمييزيــة والتحــرش اجلنــسي؛ وينبغــي وضــع آليــات الســتعراض هــذه  

 ؛))ج (١٧٨املرجع نفسه، الفقرة (القوانني ورصدها بصورة منتظمة 
 رادواألعلــى املمارســات التمييزيــة الــيت ينتــهجها أربــاب العمــل علــى أســاس   القــضاء  • 

ها بـسبب احلمـل      املـرأة وفـصل    ، مبـا يف ذلـك رفـض توظيـف         ة للمرأة اإلجنابيوالوظائف  
 ؛))د (١٧٨املرجع نفسه، الفقرة (ت الرضاعة الثديية مسؤوليا أو

خـذ مبـادرات للنـهوض بوضـع        النظر يف رصد والترويج للمشاريع واملؤسسات الـيت تت         • 
املـــرأة ونـــشر معلومـــات عـــن الـــشركات الـــيت ختـــرق القـــوانني املناهـــضة للتمييـــز          

 ؛)١١، الفقرة ١٩٩٧/٣االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة (
فـضال  والقانونية   اهليكليةالعوائق  زالة  ختاذ ما يلزم إل   ، وا تتعزيز ومحاية حقوق العامال    • 

  املـساواة بـني اجلنـسني يف العمـل،         الـيت تعرقـل    نمطيةالنية على القوالب    املباملواقف  عن  
ومعاجلــة أمــور مــن مجلتــها التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس يف التوظيــف؛ وظــروف    

ــة؛      العمــل؛ ــة االجتماعي ــز يف اســتحقاقات احلماي ــيني؛ والتميي ــضايقة املهن ــزل وامل والع
فـرص املتـصلة باحليـاة الوظيفيـة؛     وسـالمتها يف العمـل؛ وعـدم تـساوي ال     وصـحة املـرأة  

 العامــة اجلمعيــةقــرار  (ل يف املــسؤوليات األســريةــــــالرج ةــــة مــشاركــــــدم كفايـــــوع
 ؛))أ (٨٢، الفقرة )٢٣/٣-دإ(

االعتبـار   إنشاء نظـم للحمايـة االجتماعيـة وكفالـة االسـتفادة منـها، علـى أن تأخـذ يف                   • 
الدميغرافيـــة   يعـــشن يف فقـــر، والـــتغرياتاالحتياجـــات احملـــددة جلميـــع النـــساء الـــاليت 

العمل املقترنـة بالعوملـة      توفري ضمانات ضد التقلبات والتغريات يف ظروف      ل،  يةتمعاو
ــة       ــدة واملرن ــل اجلدي ــتفادة أشــكال العم ــة اس ــى كفال ــل عل ــة    والعم ــن محاي ــئة م والناش

 ؛))ب (٧٤، الفقرة )٢٣/٣-دإ( العامة اجلمعيةقرار ( كافية اجتماعية
، ويف مكـان    توظيـف ضاء على التمييز ضد املـرأة يف سـوق العمـل، ويف ممارسـات ال              الق • 

العمل، مـع إتاحـة فـرص متكافئـة للمـرأة يف الفئـات والقطاعـات املهنيـة حيـث يكـون                      
متثيلهن فيها ناقـصا، ومـع تـوفري فـرص متكافئـة فيمـا يتعلـق بـاحلق يف تنظـيم النقابـات                       

جلمــاعي، مبــا يف ذلــك بــشأن شــروط العمــل  العماليــة واملــشاركة فيهــا ويف التفــاوض ا
لعمــل ل  مــع الرجــل لــدى تــساوي العمــل أوجــروفــرص التطــوير الــوظيفي وتكــافؤ األ

، واختاذ إجراءات إلزالـة احلـواجز اهليكليـة والقانونيـة، وكـذا املواقـف              القيمة املتساوي
 ،٤٩/٨قـرار جلنـة وضـع املـرأة         [...] (النمطية من نـوع اجلـنس يف العمـل والتـدريب            

 ؛)١١ الفقرة
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 احترام وتعزيز وإعمال املبادئ الواردة يف إعالن منظمة العمـل الدوليـة بـشأن املبـادئ     • 

ــه، والعمــل ومتابعمكــان واحلقــوق األساســية يف   ــات   ت ــى اتفاقي النظــر يف التــصديق عل
 العمـل وتنفيـذ   مكـان   املـرأة يف      حقوق  كبرية بكفالة  صلةيت هلا   منظمة العمل الدولية ال   

 ؛)١٢املرجع نفسه، الفقرة  (تاماتنفيذا قيات هذه االتفا
اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، مىت تطلب األمر ذلك، ترمي إىل اإلسراع باملـساواة الفعليـة                • 

بني الرجال والنساء يف مجيع قطاعات االقتصاد والتوظيف والفئـات املهنيـة، والتـسليم              
الفرص اليت توفرهـا التجـارة   باحلاجة إىل تقدمي أوجه دعم خاصة للمرأة لالستفادة من        

يف جمال السياسة العامـة، حـسب الـضرورة، لتفـادي مزيـد             وقائية  الدولية واختاذ تدابري    
 ؛)١٣املرجع نفسه، الفقرة (من ميش املرأة 

األجــر املتــساوي للعــاملني مــن الرجــال والنــساء الــذين   تــشجيع وكفالــة تطبيــق مبــدأ   • 
ل العمــال، مــن خــالل الوســائل املالئمــة   علــى كــمتــساوية يــؤدون أعمــاال ذات قيمــة

وميكـن  . ر، ومبـا ينـسجم وهـذه الطرائـق        لطرائق املعمول ا لتحديـد معـدالت األجـو        ل
أو آليـات   ) ب(القـوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة؛         ) أ: (تطبيق هذا املبدأ من خالل    

يـة بـني أربـاب      أو الترتيبـات اجلماع   ) ج(حتديد األجور املنشأة قانونيا أو املعتـرف ـا؛          
ــة (أو مجــع خمتلــف هــذه الوســائل  ) د(العمــل والعمــال؛  ــة منظمــة العمــل الدولي  اتفاقي

 املتعلقــة باملــساواة بــني العمــال والعــامالت يف األجــر عــن العمــل املتــساوي ١٠٠ رقــم
 ؛)القيمة يف

ــى وضــع      •  ــشجيع عل ــة والت ــوانني واألنظم ــاذ الق ــق وإنف ــسلوك  تطبي ــدونات قواعــد ال  م
، مــن قبيــل اتفاقيــة منظمــة العمــل  معــايري العمــل الدوليــة تكفــل انطبــاق الطوعيــة الــيت
 بــشأن األجــر املتــساوي وحقــوق العمــال، والعــامالت بــصورة       ١٠٠الدوليــة رقــم  

 ؛))أ (١٧٨منهاج عمل بيجني، الفقرة (متساوية 
زيادة اجلهود لسد الفجـوة بـني أجـور النـساء والرجـال، واختـاذ خطـوات لتنفيـذ مبـدأ             • 

 مـن خـالل تعزيـز       ساويةمـة املتـ   قيعن العمل املتساوي أو العمل ذي ال      ملتساوي  األجر ا 
ــة،         ــل الدولي ــايري العم ــوانني ومع ــال لق ــك االمتث ــا يف ذل ــذا اــال، مب ــشريعات يف ه الت

 مــن حيــث نــوع اجلــنس  علــى أســاس معــايري حمايــدةوظــائفأنظمــة تقيــيم الوتــشجيع 
 ؛))ك (١٧٨املرجع نفسه، الفقرة (

تغلــب عليهــا اإلنــاث  املهــن الــيت ام أدوات حتليليــة ملقارنــة األجــور يف  وضــع واســتخد • 
وتلك اليت يغلب عليها الذكور، مبـا يف ذلـك وضـع مقـاييس وأدوات لتحـسني إظهـار        
القيمة احلقيقية للمهارات واملعارف واخلربات اليت تتوفر لدى املـرأة عـن طريـق العمـل                
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ذلك كامـل نطـاق متطلبـات وشـروط         املدفوع األجر والعمل غري املدفوع األجر، وكـ       
، تـساوية  امل قيمـة ال يعمل ذ لقاء ال األجر املتساوي   العمل املدفوع األجر، دف حتقيق      

مع التركيز بصورة خاصة على احلدود الدنيا لألجور والصناعات اليت تتسم باخنفـاض             
ويتــسم الرصــد الــذي يراعــي االعتبــارات اخلاصــة باجلنــسني أمهيــة حامســة يف . األجــور

وينبغـي أن تـشمل عمليـة       . تـساوية  امل قيمةال يعمل ذ لقاء ال األجر املتساوي   نفاذ مبدأ   إ
اســتخدام األدوات التحليليــة؛ ) أ: (رســم الــسياسات الــشاملة يف هــذا امليــدان مــا يلــي 

تغــيري تقــسيم ) د(الــشفافية يف أجــور املــرأة والرجــل؛  ) ج(التــشريعات الفعالــة؛ ) ب(
التوجيـه  ) هــ (نس واخليارات املقولبة للرجـل واملـرأة؛   العمل القائم على أساس نوع اجل  

، ١٩٩٧االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املـرأة يف عـام     (الفعال ألرباب العمل    
 ؛)١٣الفقرة 

خطوات إجيابية لتشجيع تـساوي األجـر إذا تـساوى العمـل، أو إذا تـساوت قيمـة           بدء   • 
ــل  ــل وتقليـ ــني ال  العمـ ــدخل بـ ــروق يف الـ ــساءالفـ ــال نـ ــرار  (والرجـ ــةقـ ــةاجلمعيـ   العامـ

 ؛))ح (٨٢، الفقرة )٢٣/٣-دإ(
القضاء على الفروق يف األجور القائمة على نوع اجلنس من خـالل اتبـاع ـج متعـدد                  • 

ــيم         ــك الفــصل القطــاعي واملهــين، والتعل ــا يف ذل ــل األساســية، مب ــاجل العوام األوجــه يع
ــدفع      ــم الـ ــال ونظـ ــصنيف األعمـ ــدريب، وتـ ــة وضـــ  (والتـ ــرار جلنـ ــرأة قـ ، ٤٩/٨ع املـ

 ).١١ الفقرة
 

 احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصال -جيم  
عاجل منهاج عمل بـيجني تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصال يف األهـداف االسـتراتيجية                 - ٣٠
 الــيت تــدعو إىل اختــاذ إجــراءات لتحــسني وصــول املــرأة إىل التــدريب  ١- ويــاء٥- وبــاء٣-بــاء

لوجيا، والتعليم املستمر؛ وختصيص موارد كافية لإلصـالحات التعليميـة          املهين، والعلوم والتكنو  
ورصد تنفيذها؛ وزيادة مـشاركة املـرأة ووصـوهلا إىل وسـائل التعـبري واختـاذ القـرار يف وسـائط                     

وتتـضمن اإلجـراءات املقتـرح اختاذهـا        . اإلعالم والتكنولوجيات اجلديدة لالتصال ومن خالهلـا      
 :من نتائج العمليات احلكومية الدولية ما يلييف منهاج عمل بيجني وغريه 

تدريب املرأة على استخدام تكنولوجيا املعلومات ألغراض االتصال ووسائط اإلعـالم            • 
ــدويل       ــصعيد الــ ــى الــ ــك علــ ــا يف ذلــ ــرب، مبــ ــشكل أكــ ــيجني،  (بــ ــل بــ ــهاج عمــ  منــ

 ؛))ب (٢٤٢الفقرة 
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 فـرص حـصوهلا علـى       وضع سياسات وبرامج لزيادة مقبولية املرأة يف الوظائف وزيـادة          • 
 الرمســـي علـــيممـــن نوعيـــة جيـــدة عـــن طريـــق حتـــسني فـــرص وصـــوهلا إىل الت   أعمـــال

املهـين، والتعلـيم وإعـادة التـدريب مـدى احليـاة، والـتعلم عـن          الرمسـي والتـدريب   وغـري 
ــا يف ذلـــك يف ميـــداين  تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصال ومهـــارات تنظـــيم   بعـــد، مبـ

 لناميــة، لــدعم متكــني املــرأة يف خمتلــف مراحــل حياــاا ســيما يف البلــدان املــشاريع، وال
 ؛))هـ (٨٢، الفقرة )٢٣/٣-دإ( العامة اجلمعيةقرار (

  علــى قــدم املــساواة يف األنــشطة االقتــصادية القائمــة علــى  ةشاركاملــمتكــني املــرأة مــن  • 
ــن        ــصغرية والعمــل م ــة ال ــل األعمــال التجاري ــصاالت، مث ــات واالت ــا املعلوم تكنولوجي

 من نظـم املعلومـات ومـن التكنولوجيـا األكثـر تطـورا، ومـن فـرص                  ةداستفاالو املرتل،
املتاحة يف هذا اال، والنظر يف إنشاء مراكز لالتصال اإللكتـروين مـن              العمل اجلديدة 
ــز  ــد ومراكـ ــة      بعـ ــال التجاريـ ــن لألعمـ ــة وحماضـ ــول جمتمعيـ ــاط دخـ ــات ونقـ  للمعلومـ

 ؛))ك (٤، الفقرة ٢٠٠٣ عام االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة يف(
ضمان تكافؤ الفـرص للمـرأة ورصـد متثيـل نـوع اجلـنس يف خمتلـف فئـات ومـستويات                      • 

والتعلــــيم والتــــدريب يف جمــــايل وســــائط اإلعــــالم وتكنولوجيــــا املعلومــــات   العمــــل
زيـــادة مـــشاركة املـــرأة يف صـــنع القـــرار علـــى مجيـــع مـــستويات   واالتـــصاالت، بغيـــة

 ؛)٧(االتصال ووسائط اإلعالمو تكنولوجيات املعلومات
التعلــيم القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس الــيت حتــول دون احلــواجز العمــل علــى إزالــة  • 

املعلومات واالتصاالت وتـشجيع تـوفري فـرص متـساوية           والتدريب يف جمال تكنولوجيا   
. املتــصلة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  لتــدريب النــساء والفتيــات يف اــاالت 

 غي أن تستهدف برامج التدخل األولية يف العلوم والتكنولوجيا الفتيات بغية زيـادة        وينب
عدد النساء يف جماالت العمل املتـصلة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وتـشجيع               

املعلومـات   يف تعلـيم تكنولوجيـا    املنظـور اجلنـساين     ارسـات يف إدمـاج      مأفـضل امل   تبادل
 ؛))ز (١١املرفق، الفصل األول، باء، الفقرة ، A/C.2/59/3انظر (ت واالتصاال

مبنيـة   بالوسـائل اإللكترونيـة      للعاملني وأربـاب العمـل     تشجيع تطوير أفضل املمارسات    • 
 علـى املـستوى الـوطين، ومراعيـة جلميـع           ،مبـادئ العدالـة واملـساواة بـني اجلنـسني          على

 ؛))أ (١٩املرجع نفسه، الفقرة  (الدولية ذات الصلة املعايري
منـوا    ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلـدان        ،تشجيع العمل عن بعد لتمكني املواطنني      • 

  من العيش يف وسط جمتمعام ومن العمل يف أي مكـان           ،وبلدان االقتصادات الصغرية  
 ؛))ج (١٩املرجع نفسه، الفقرة  (وزيادة فرص عمل املرأة واملعوقني
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 علــوم وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصال، تــوفري تــدريب وتعلــيم فعــالني، وخاصــة يف  • 
ــاذ        ــة اخت ــشيط يف عملي ــساء وإشــراكهن الن ــات والن ــشاركة الفتي ــشجعان م ــزان وي حيف

، جــدول أعمــال تــونس تمــع )د (٩٠انظــر الفقــرة (قــرارات بنــاء جمتمــع املعلومــات 
 ).املعلومات

 
 التعليم والتدريب -دال  

لتـــدريب يف مجلـــة أمـــور، يف اهلـــدفني عوجلـــت ســـبل حـــصول املـــرأة علـــى التعلـــيم وا - ٣١
 مـــن منـــهاج عمـــل بـــيجني، اللـــذين يـــدعوان إىل اختـــاذ  ٢ - و واو ٣ -االســـتراتيجيني بـــاء 

إجراءات لتحسني إمكانيـة حـصول املـرأة علـى التـدريب املهـين والعلـم والتكنولوجيـا والتعلـيم              
ــوارد وال      ــساواة إىل امل ــدم امل ــى ق ــرأة عل ــسهيل ســبل وصــول امل ــة واألســواق  املتواصــل؛ وت عمال

وتــشمل اإلجــراءات املقترحــة يف منــهاج عمــل بــيجني وغــريه مــن نتــائج العمليــات   . والتجــارة
 :احلكومية الدولية ما يلي

صوغ وتنفيذ سياسات للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من أجل النساء، وال سـيما              • 
زمــة لتلبيــة الــشابات والعائــدات إىل ســوق العمــل، مــن أجــل إكــسان املهــارات الال   

 اقتــصادي مـتغري توخيـا لتحـسني فــرص    -االحتياجـات املوجـودة يف سـياق اجتمـاعي     
 ؛)من منهاج عمل بيجني) أ (٨٢الفقرة (حصوهلن على الوظائف 

ــدريب       •  ضــمان تكــافؤ فــرص حــصول املــرأة علــى التــدريب املهــين الفعــال وإعــادة الت
املرجــع (لعمــل التقليديــة وخــدمات املــشورة والتنــسيب الــيت ال تقتــصر علــى جمــاالت ا 

 ؛))ي (١٦٦نفسه، الفقرة 
تسليط الضوء على التـرابط بـني سياسـات التعلـيم والتـدريب، مـن ناحيـة، وسياسـات                 • 

سوق العمل، من الناحيـة األخـرى، مـع التأكيـد علـى العمالـة وفـرص العمالـة املتاحـة                     
 العلــــم ويتــــسم التعلــــيم األساســــي والتأهيــــل املهــــين، وخباصــــة يف ميــــداين. للمــــرأة

ونظـرا إىل وجـود املـرأة       . والتكنولوجيا، بأمهية كبرية يف تعزيز فرص العمالة أمام املرأة        
بــصورة واســعة يف املخططــات الــيت تتــسم مبرونــة أوقــات العمــل وأنــواع العمــل غــري    

التــدريب يف موقــع ”النمطيــة، فــإن مــن األمهيــة بــصفة خاصــة تيــسري اشــتراك املــرأة يف 
 ٦الفقـرة   (ن تـضمن وظيفتـها وأن ترتقـي يف حياـا الوظيفيـة              لكي ميكن هلا أ   “ العمل

 ؛)١٩٩٧من االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة يف 
تعزيز ودعم القضاء على التحيزات يف النظام التعليمي من أجل مكافحة العـزل القـائم                • 

ى العمـل  على أساس نوع اجلنس يف سوق العمل؛ وتعزيز قدرة املرأة على احلصول عل            
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وحتسني مهارات املرأة حتسينا فعاال وتوسيع إمكانية حصول املرأة إىل خيـارات احليـاة              
الوظيفيــة، وبــصفة خاصــة يف العلــوم والتكنولوجيــا اجلديــدة وغــري ذلــك مــن اــاالت  

 ؛)٣املرجع نفسه، الفقرة (احملتملة واالبتكارية اآلخذة يف التوسع من حيث العمالة 
امج لزيادة مقبولية املرأة يف الوظائف وزيادة فـرص حـصوهلا علـى    وضع سياسات وبر   • 

 وصـــوهلا إىل التعلـــيم الرمســـي أعمـــال مـــن نوعيـــة جيـــدة عـــن طريـــق حتـــسني فـــرص  
تعلم الرمســي والتــدريب املهــين، والتعلــيم وإعــادة التــدريب مــدى احليــاة، والــ         وغــري
هــارات تنظــيم بعــد، مبــا يف ذلــك يف ميــداين تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصال وم  عــن

ســيما يف البلــدان الناميــة، لــدعم متكــني املــرأة يف خمتلــف مراحــل حياــا  املــشاريع، وال
 ؛))٢٣/٣-دإ(من قرار اجلمعية العامة ) هـ (٨٢الفقرة (

اختــاذ إجــراءات لزيــادة مــشاركة املــرأة ولتحقيــق تــوازن متثيــل املــرأة والرجــل يف مجيــع  • 
بطرق عدة من بينـها تـشجيع إقامـة شـبكات           القطاعات واملهن يف سوق العمل وذلك       

مؤسسية لدعم التطوير الوظيفي للمـرأة والنـهوض ـا، أو التوسـع يف تلـك الـشبكات                  
 ؛))و (٨٢املرجع نفسه، الفقرة (

تشجيع ودعم تعليم الفتيات يف جماالت العلوم والرياضـيات والتكنولوجيـات اجلديـدة              • 
 الفنية وتشجيع املرأة، بطرق عدة من بينـها         مبا فيها تكنولوجيات املعلومات واملواضيع    

اإلرشاد املهين، على طلب العمل يف القطاعات والوظائف الـيت تتميـز بارتفـاع معـدل                 
 ؛))ط (٨٢املرجع نفسه، الفقرة (النمو واألجر 

القضاء على التمييز وكفالة املساواة يف احلقوق يف التعلـيم والتـدريب وسـبل احلـصول                 • 
م مة بتمكني النساء والفتيات مـن املـشاركة يف التعلـيم والتـدريب         عليهما وعلى القيا  

على كافـة املـستويات، مبـا يف ذلـك بوضـع الـربامج اهلادفـة إىل إمـداد النـساء مبهـارات            
تصريف األعمال والتجـارة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت واالشـتغال مبـشاريع              

 ).٤٩/٨رأة  من قرار جلنة وضع امل٤الفقرة (األعمال احلرة 
 

 التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة -هاء  
ــق بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة يف اهلــدفني االســتراتيجيني       - ٣٢ عــوجل موضــوع التوفي
 من منهاج عمل بيجني، الداعيني إىل اختاذ إجراءات لتعزيز حقوق املـرأة             ٦ - و واو    ١ - واو

ك حـــصوهلا علـــى فـــرص العمالـــة وظـــروف  االقتـــصادية واســـتقالهلا االقتـــصادي، مبـــا يف ذلـــ 
االستخدام املالئمة والسيطرة على املوارد االقتـصادية، وتعزيـز املواءمـة بـني مـسؤوليات العمـل          
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وتشمل اإلجراءات املقترحة يف منهاج عمل بيجني وغريه مـن نتـائج    .واألسرة للرجال والنساء
 :العمليات احلكومية الدولية ما يلي

 مبا ييـسر إعـادة هيكلـة أمنـاط العمـل مـن أجـل تـشجيع تقاسـم                    تعديل سياسات العمل   • 
 ؛)من منهاج عمل بيجني) م (١٦٥الفقرة (املسؤوليات األسرية 

كفالة حرية اختيار املـرأة والرجـل، علـى قـدم املـساواة، للعمـل كـل الوقـت أو بعـض                        • 
مالــة الوقــت، والنظــر يف تــوفري احلمايــة املناســبة للعمــال غــري النظــاميني مــن حيــث الع   

 ؛))ب (١٧٩املرجع نفسه، الفقرة (وظروف العمل والضمان االجتماعي 
ــة         •  ــسري األعمــال املهني ــن شــأا تي ــيت م ــات ال ــاء التكنولوجي ــرص اقتن ــة وف حتــسني تنمي

واملرتليــة، وتــشجيع اإلعالــة الذاتيــة، وتوليــد الــدخل، وإجــراء عمليــة حتــول يف األدوار  
تاجيـة، ومتكـني املـرأة مـن اخلـروج مـن نطـاق              املخصصة للجنسني يف إطار العمليـة اإلن      

 ؛))هـ (١٧٩املرجع نفسه، الفقرة (الوظائف املنخفضة األجر 
أو تدابري مـشجعة تـسمح للرجـال والنـساء باحلـصول            /سن تدابري تشريعية أو حوافز و      • 

وينبغـي أن تـوفر هـذه       . على إجازة الوالـدين وعلـى اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي           
ة للعمال ضد الفصل وتكفل هلم احلـق يف العـودة إىل العمـل يف وظـائف                 التدابري احلماي 

 ؛)٨(مساوية لوظائفهم السابقة
مراعــاة احلاجــة املتزايــدة إىل التمويــل إلنــشاء دور حــضانة، وال ســيما يف املنــاطق الــيت   • 

ــدريب األمهــات     ــسهيل ت ــة ت ــر، بغي ــا الفق ــأجر   يتركــز فيه ــى عمــل ب  أو حــصوهلن عل
 ؛)١٩٩٦تنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة يف عام  من االس١٥ الفقرة(

اختاذ أو تشجيع تدابري، مبا يف ذلك حسبما يكون مناسبا وضـع وتعزيـز وتنفيـذ تـدابري               • 
أو األسـرية، مثـل رعايـة    /قانونية وإدارية لتيسري التوفيق بني العمل واحلياة الشخـصية و      

مل املرنـة للرجـل واملـرأة وكـذلك، حيثمـا           الطفل واملعالني، وإجازة الوالدين ونظم الع     
 مـن االسـتنتاجات املتفـق عليهـا يف     ١٥الفقـرة  (يكون مناسبا، تقـصري سـاعات العمـل        

 ؛)١٩٩٧جلنة وضع املرأة يف عام 
تشجيع الربامج اهلادفة إىل متكـني املـرأة والرجـل مـن التوفيـق بـني العمـل ومـسؤوليات               • 

 خاصـة مبـشاركة املـرأة مـسؤوليات األسـرة           األسرة، وتشجيع الرجل على القيام بصفة     
 ؛))٢٣/٣ -دإ (من قرار اجلمعية العامة ) ب (٨٢الفقرة (املعيشية ورعاية األطفال 
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تعزيز التوافق بني املسؤوليات املهنية واألسرية، بطرق من بينها احلـد مـن العـزل املهـين         • 
مل املرنـة، مـن قبيـل       وتطبيق أو التوسع يف تطبيق ترتيبات إجازات األبوة وساعات الع         

 ؛)٩(العمل الطوعي غري التفرغي والعمل عن بعد وأشكال العمل األخرى من املنازل
التسليم بأمهية السياسات مبا يف ذلك السياسات املتعلقـة مبكـان العمـل ووجـوه الـدعم                  • 

األخرى، مـن مثـل اسـتحقاقات وإجـازة األمومـة واألبـوة، ورعايـة األطفـال والرعايـة                   
ــة إىل ــسر      املقدم ــيت تي ــسياسات، ال ــشجيع هــذه ال ــالني وإىل تطــوير وت  غريهــم مــن املع

ــة قيمــة اإلســهامات غــري        ــر بأمهي ــيت تق ــق بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة، وال التوفي
الــسوقية الــيت يقــدمها األفــراد واألســر إىل اتمــع واالقتــصاد، مبــا يكفــل حقــوق املــرأة 

دد األطفال وتوقيـت إجنـام واملباعـدة        والرجل يف اختاذ القرار احلر واملسؤول بشأن ع       
بني الوالدات، وتشجع الرجال علـى املـشاركة، علـى قـدم املـساواة مـع ربـات األسـر                    
املعيشية، يف رعاية األطفال وغريهـا مـن مـسؤوليات تقـدمي الرعايـة، ومـع القيـام أيـضا                  
 بكفالة أن يكون للمرأة حقوق متكافئـة يف اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي وغريهـا               

 ).٤٩/٨ من قرار جلنة وضع املرأة ١٤الفقرة (
 

 البيانات واملؤشرات املصنفة حسب نوع اجلنس -واو  
بنـصيب املـرأة يف   ” من األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلـق   ٣باإلضافة إىل مؤشر اهلدف    - ٣٣

ة يف ، الذي يقيس درجة انفتاح أسـواق العمـل أمـام املـرأ          “العمل بأجر يف القطاع غري الزراعي     
قطاعي الـصناعة واخلـدمات، أُعلنـت التزامـات يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة واجلمعيـة                
العامة وجلنة وضع املرأة بشأن مجع البيانات ووضع مؤشرات يف جمال وصول املرأة إىل العمالـة               

 مـن   وتشمل اإلجراءات املقترحـة يف منـهاج عمـل بـيجني وغـريه            . وحصوهلا على العمل الالئق   
 :نتائج العمليات احلكومية الدولية ما يلي

حتــسني مجــع البيانــات عــن العمــل بــدون أجــر املــدرج بالفعــل يف نظــام األمــم املتحــدة   • 
للحسابات القومية، كمـا يف الزراعـة، وال سـيما الزراعـة الكفافيـة، وغـري مـن أنـشطة                    

 ؛))من منهاج عمل بيجني) ‘١’) (و (٢٠٦الفقرة (اإلنتاج غري السوقي 
حتــسني املقــاييس الــيت تقلــل حاليــا مــن شــأن بطالــة املــرأة وعمالتــها الناقــصة يف ســوق    • 

 ؛))من منهاج عمل بيجني) ‘٢’) (و (٢٠٦الفقرة (العمل 
إجيــاد طــرق، يف املنتــديات املناســبة، لتقــدير قيمــة العمــل بــدون أجــر غــري املــدرج يف      • 

عداد الطعـام، الحتمـال التعـبري عنـه         احلسابات القومية تقديرا كميا، كرعاية املعالني وإ      
ــصورة        ــيت ميكــن إعــدادها ب ــة ال ــا مــن احلــسابات الرمسي ــة أو غريه يف احلــسابات التابع
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مــستقلة عــن احلــسابات القوميــة األساســية ولكنــها تكــون متــسقة معهــا، وذلــك بغيــة   
االعتــراف باملــسامهة االقتــصادية للمــرأة وإظهــار التوزيــع غــري املتــساوي للعمــل بــأجر   

 ؛))‘٣’) (و (٢٠٦املرجع نفسه، الفقرة (ن أجر بني النساء والرجال؛ وبدو
مـة واحملـسنة،    قياس وتقييم العمل غـري املـدفوع األجـر وذلـك عـن طريـق اآلليـات القائ                  • 

القيــاس الكمــي للعمــل غــري املــدفوع األجــر خــارج نطــاق   ) أ( :يف ذلــك مــا يلــي مبــا
ير قيمته والتعـبري بدقـة عـن تنميتـه       احلسابات القومية، والعمل على حتسني أساليب تقد      

يف حسابات متابعة أو حسابات رمسية أخـرى تكـون منفـصلة عـن احلـسابات القوميـة                 
إجـراء دراسـات منتظمـة السـتغالل الوقـت بغيـة            ) ب(األساسية ولكن متـسقة معهـا؛       

تقـدمي مـوارد ومـساعدة تقنيـة إىل         ) ج(قياس العمل غري املـدفوع األجـر قياسـا كميـا؛            
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليـة، يف تقيـيم وإبـراز عمـل املـرأة      البلدان  

 من االستنتاجات املتفق عليهـا يف جلنـة وضـع املـرأة يف              ٢٠الفقرة  (غري املدفوع األجر    
 ؛)١٩٩٧عام 

توفري بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن التدريب، مبـا يف ذلـك التـدريب الـذي                  • 
ايــة أربــاب العمــل، واالجتاهــات الــسائدة يف العمالــة، والفــرص املتاحــة  يقــدم حتــت رع

 ؛)٨املرجع نفسه، الفقرة (للدخل والعمالة مستقبال 
دعم أنشطة البحـث الـيت تراعـي نـوع اجلـنس بـشأن اآلثـار القـصرية األجـل والطويلـة                       • 

ــا ا       ــيت تؤديه ــة النامجــة عــن األعمــال ال ــة والبيئي ــصحية املهني ــساء األجــل لألخطــار ال لن
والرجال، مبا يف ذلك العمل يف القطاعني النظامي وغري النظـامي، واختـاذ تـدابري فعالـة                  
قانونيــة وغريهــا للحــد مــن هــذه األخطــار يف أمــاكن العمــل ويف البيئــة مــن األخطــار    
الناشئة عن املواد الكيميائية الضارة، مبا فيهـا مبيـدات اآلفـات، واإلشـعاع، والنفايـات                

مـن  ) أ (٥الفقـرة   (من تلك األخطار الـيت تـؤثر علـى صـحة املـرأة              السمية، وغري ذلك    
 ؛ ))١٩٩٩االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة يف عام 

وضع آليات مثل دراسات استغالل الوقـت وحتـسني تلـك اآلليـات لقيـاس العمـل غـري           • 
لعمـل املـأجور   إبراز عـدم التكـافؤ يف توزيـع ا   ) أ( :املأجور قياسا كميا من أجل ما يلي

والعمل غري املأجور بني املرأة والرجل، دف التـشجيع علـى إجـراء تغـيريات يف هـذا                  
تقدير القيمة احلقيقية للعمل غري املأجور وإدراجها على وجـه الدقـة يف   ) ب(الصدد ؛  

ــة       ــة أخــرى تكــون مــستقلة عــن احلــسابات القومي حــسابات تابعــة أو حــسابات رمسي
 ؛ ))س (١املرجع نفسه، الفقرة(ا األساسية ولكن متسقة معه
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زيــادة اجلهــود املبذولــة جلمــع إحــصاءات موزعــة حــسب نــوع اجلــنس والــسن بــشأن    • 
اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت، مــن أجــل وضــع مؤشــرات مراعيــة   
لنــوع اجلــنس بــشأن اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت واالحتياجــات    

انات موزعة حسب نوع اجلنس بـشأن أمنـاط العمالـة والتعلـيم يف              املتعلقة ا، ومجع بي   
) ر (٤الفقـرة (وسائط اإلعالم واملهـن املتعلقـة بتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت             

 )).٢٠٠٣من االستنتاجات املتفق عليها يف جلنة وضع املرأة يف عام 
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