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  املرأة وضع جلنة
  واخلمسون الثالثة الدورة

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٣-٢
  )ب( ٣ البند

ــة ــائج متابعـ ــؤمتر نتـ ــاملي املـ ــع العـ ــين الرابـ ــاملرأة املعـ  بـ
 العامـة  للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية والدورة
 اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة” املعنونــة
        “والعشرين احلادي القرن يف والسالم والتنمية

 متـس  الـيت  القـضايا  تناول يف اجلديدة والنهج الناشئة واالجتاهات القضايا    
  والرجل املرأة بني املساواة أو املرأة وضع

  
   املالية لألزمة اجلنسانية املنظورات    
  احللقة منسق من موجز    

 حواريـة  حلقـة  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٥ يف الثامنة، جلستها يف املرأة وضع جلنة عقدت  - ١
 اجللـسة  ونـسق  .املاليـة  لألزمـة  اجلنـسانية  املنظـورات  يف املتمثلـة  الناشـئة  املـسألة  لدراسة للخرباء
ــو ــا خولي ــن بريالت ــاراغواي م ــن ينو،وســيغ ســتيفاين :احملــاورون ومشــل .ب ــة م ــت، جامع  فريمون

 برنــامج مــن بــار، - فوكــودا ســاكيكوو ؛األمريكيــة املتحــدة الواليــات فريمونــت بورلينتــون،
 إيلـور،  وإليزابيـث  نيويـورك،  ،“سـكول  نيـو ” جامعـة  يف الدوليـة  الـشؤون  يف العليـا  لدراساتا

 وشـاميكا  أوغنـدا؛  مـن  الكلـي،  واالقتـصاد  اجلنـسني  بـني  املـساواة  مـسائل  يف مستقلة مستشارة
 البنـك  من بوفينيك، ومايرا ؛اهلادئ واحمليط آلسيا االجتماعيةو االقتصادية اللجنة من سريمياين،
   .العاصمة واشنطن يف الدويل
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 دوليـة  والتزامـات  تعهـدات  مـن  املاليـة  األزمـة  سـياق  يف يُهـم  مـا  إىل املشاركون وأشار  - ٢
 املــؤمتر التزامــات اتعهـد الت هــذه شملتــو .املـرأة  ومتكــني اجلنــسني بـني  املــساواة بتعزيــز متعلقـة 
ــاملرأة املعــين الرابــع العــاملي ــة لعــشرينوا الثالثــة االســتثنائية والــدورة )١٩٩٥( ب  العامــة للجمعي

 )٢٠٠٠( األلفيـة  قمـة  مـؤمتر  ذلـك  يف مبـا  الدوليـة،  احلكومية العمليات من اوغريمه ،)٢٠٠٠(
 املاليــــة األزمــــات بــــأن املــــشاركون واعتــــرف ).٢٠٠٢( التنميــــة لتمويــــل الــــدويل واملــــؤمتر

 عجبميـ  األشـخاص  متتـع  علـى  أيـضا  تـؤثر  بـل  نقديـة  تكـاليف  علـى  فقط تنطوي ال واالقتصادية
ــسان، حقــوق ــا اإلن ــصادية احلقــوق ذلــك يف مب ــة االقت  يف كُرســت حقــوق هــيو .واالجتماعي
 اإلنـسان،  حقـوق  صـكوك  مـن  عـدد  ويتـضمن  .اإلنـسان  حلقـوق  العاملي اإلعالن من ٢٢ املادة
 اخلــاص الــدويل والعهــد ،املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة ذلــك يف مبــا

ــاحلقوق ــصادية ب ــةواال االقت ــة، جتماعي ــا والثقافي ــصلة أحكام ــاحلقوق مت ــصادية ب ــرأة، االقت  للم
 خاصـة  صـلة  أسـرهم  وأفـراد  املهـاجرين  العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  لالتفاقية أن كما

   .املهاجرات حقوق حبماية
 عنــها  النامجــة االقتــصادية واألزمــة احلاليــة املاليــة  األزمــة بــأن املــشاركون واعتــرف  - ٣

 بــني فيمــا ســيختلف األثــر هــذا بــأن الوقــت نفــس يف واعترفــوا البلــدان، مجيــع علــى ســتؤثران
 يف والتوســع املاليــة، والــصكوك العقــارات يف املــضاربة أنــشطة أن ولــوحظ .وداخلــها البلــدان
 وقلــة الــدخل، يف التفــاوت وتزايــد األجــور، وركــود ســدادها، ميكــن ال الــيت القــروض تقــدمي
 زالـت  مـا  األزمـة  معـامل  وألن .احلاليـة  األزمـة  يف سـامهت  مـسائل  كلها ،املنتجات على الطلب

 بـني  املوجـودة  بـالفروق  املـشاركون  واعتـرف  .جمهـولني  زاال مـا  ومـدهتا  عمقهـا  فـإن  كشف،تت
 يف اآلسـيوية  االقتـصادية  األزمـة  احتـواء  جـرى  فمـثال،  .القريـب  املاضـي  وأزمات احلالية األزمة

 علــى القــائم النمــو طريــق عــن عليهــا التغلــب البلــدان واســتطاعت املنطقــة، داخــل التــسعينيات
ــصدير ــشاركون وأعــرب .الت ــ عــن امل ــن مقلقه ــدان أن م ــة، البل ــيت تلــك وحــىت النامي ــديها ال  ل
 غــري ثــاراآل علــى الــسيطرة علــى حاليــا قــادرة غــري ،ابينــه مــن ســليمة كليــة اقتــصادية سياســات
   .أخرى أماكن يف أتنش اليت احلالية املالية لألزمة البلدان عرب املتنقلة املباشرة

 زيـادة  إىل بفعاليـة،  تعـاجل  مل إذا األزمـة،  يدؤتـ  أن مـن  مقلقهـ  عن املشاركون وأعرب  - ٤
 واملهـاجرين  األقليـات  أن أيـضا  ولـوحظ  .للخطـر  املـستقبل  يف التنمية وتعريض الفقر مستويات
ــد ميلــك وال .االقتــصادية األزمــات أوقــات يف خــاص بــشكل احلرمــان مــن يعــانون  مــن العدي
 اخنفـاض  وسـيؤثر  .احلـوافز  جمموعـات  لتنفيـذ  ةالـضروري  احلكومية ةاملالي الفسحة النامية البلدان

 أفريقيـا،  يف سـيما  وال الناميـة،  للبلـدان  الوطنيـة  امليزانيـات  علـى  سـلبا  الرمسيـة  اإلمنائيـة  املساعدة
 .املــساعدة هــذه تــدفقات علــى كــبري بــشكل تعتمــد الــيت االجتماعيــة القطاعــات  علــىوخباصــة
 االقتـــصادي امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون منظمـــة أعـــضاء مجيـــع وفـــاء إىل املـــشاركون ودعـــا
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 اإلمنائيــة للمــساعدة بلــداهنميف  اإلمجــايل احمللـي  النــاتج مــن املائــة يف ٠,٧ بتخــصيص بالتزامـاهتم 
 كونمـشار  وأكـد  .احلاليـة  املاليـة  األزمـة  إىل بـالنظر  املعونـة  فعاليـة  زيـادة  أمهية وأكدوا ،الرمسية
   .النامية البلدان إىل الرمسية اإلمنائية املساعدة بتقدمي املتعلقة التزاماهتم جديد من آخرون

ــدفق أن وذُكــر  - ٥ ــة التحــويالت ت ــىع املالي ــدان ل ــة، البل ــذي النامي  خــالل مطــردا ظــل ال
 عـن  أيـضا  عـرب وأُ .احلاليـة  األزمـة  خـالل  يقـل  أن ميكـن  الـسابقة،  االقتصادي التراجع حاالت
 البلـدان  صـادرات  تعـوق  أن ميكـن  التقييديـة  التجارية والسياسات احلمائية التدابري أن من القلق
 االقتــصادات ســيما وال البلــدان، بعــض علــى احلاليــة األزمــة مــن االنتعــاش تــصعِّب وأن الناميــة
  .واملفتوحة الصغرية

 س،جـن  بكـل  خاصـة  تبعـات  واالقتـصادية  املاليـة  لألزمـات  أن علـى  املـشاركون  ووافق  - ٦
ــا تلقــى أهنــاو ــرأة كاهــل علــى متكــافئ غــري عبئ ــساء خاصــة بــصورة وتطــال ،امل  الفقــريات الن

 سـواء،  حـد  علـى  العمـل  فقـدان ب يتـأثران  والرجـل  املـرأة  أن عمو .األقليات ونساء واملهاجرات
ــإن ــرأة ف ــسّرح امل ــان غالــب يف أوال العمــل مــن ت ــرب الرجــل ألن نظــرا األحي ــديا يعت ــة تقلي  مبثاب

 البلـدان  بعـض  يف تقليديا الرجال عليها يسيطر اليت القطاعات أن حني ويف .رئيسيال “املعيل”
 فــرص يف خـسارة  سجلتــ أخـرى  لــداناب فـإن  العمـل،  فــرص يف ضـخمة  خــسارة حاليـا  تـسجل 
 يف العامـة  النفقـات  خفض ويؤثر .النساء عليها تسيطر اليت القطاعات يف رئيسية بصورة العمل
 املرتليـة  املـسؤوليات  وطـأة  مـن  يزيد حيث الرعاية، اقتصاد على اسلبي تأثريا االجتماعي القطاع

 يف العـامالت  النـساء  أن املـشاركون  والحـظ  .املـرأة  هبا تضطلع اليت الرعاية تقدمي ومسؤوليات
 تـؤدي  االقتـصادية  األزمـات  أن اعتبـار  علـى  خاص، حنو على بذلك تتأثرن الرمسي غري القطاع

 قطــاع زبــائن غالبيــة النــساء وتــشكل .القطــاع ذلــك جتوانــ علــى الطلــب يف كــبري تراجــع إىل
 مــن النــوع هــذا علــى حــصوهلم فــرص تتراجــع أن يــضاأ املتوقــع ومــن الــصغر، لغابــال التمويــل
  .املايل القطاع منها يعاين اليت السيولة مشاكل بسبب االئتمان

 رات،املهــاج علــى املاليــة لألزمــة احملتمــل األثــر حيــال قلقهــم عــن املــشاركون وأعــرب  - ٧
 .املتقدمــة االقتــصادات يف املعيــشية األســر ولــدى الرعايــة اقتــصاد يف منــهن العــامالت ســيما ال

 .للمهـاجرين  املعاديـة  مواقـف لل احملتمـل  التـصاعد  بـشأن  قلـق  مثـة  العمـل،  فقـدان  إىل وباإلضافة
 النـساء  ضـعف  زيـادة  إىل بـدورها  تقـود  قـد  العمـل  فـرص  وقلـة  االقتـصادية  الصعوبات أن كما
  .االجتار حيال

 ذروة يف بلغتـه  الـذي  املـستوى  نعـ  الـشيء  بعـض  تراجعـت  قد األغذية أسعار أن عوم  - ٨
ــة أزمــة ــزال ال االقتــصادية األزمــة اســتمرار فــإن ،٢٠٠٨ عــام يف األغذي ــاه يهــدد ي  النــساء رف

 تغـري  إزاء البلـدان  بعـض  يف الـضعف  حـدة  مـن  تزيد قد احلالية األزمة أن إىل وأشري .وعائالهتن
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 الزراعــةمــن قبيــل  قطاعــات يف ســيما ال اهلــادئ، احملــيط منطقــة بلــدان حــال هــو كمــا خ،املنــا
  .خاصة بصورة النساء فيها تتأثر قطاعات وهي الغذائي، واألمن

 مـن  عـددا  فـإن  احلاليـة،  األزمـة  احتواء يتم مل ما أنه من قلقهم عن املشاركون وأعرب  - ٩
 منـها  يتعلـق  مـا  سـيما  ال لأللفيـة،  اإلمنائيـة  افاألهـد  حتقيق من األرجح على تتمكن لن البلدان
 ،اجلنــسني بــني املــساواة وتعزيــز النفاســية، الوفيــات مــستوى وتقليــل األطفــال، وفيــات خبفــض
ــتم مل إذا أنــه إىل الــدويل البنــك تقــديرات تــشري املثــال، ســبيل فعلــى .املــرأة ومتكــني ــواء ي  احت
ــة، ــإن األزم ــصدمة ف ــة ال ــؤدي ســوف املالي ــاة إىل ت ــن إضــايف دعــد وف ــع م ــراوح الرّض ــني يت  ب
ــطيا رضـــيع ٤٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠ ــنة كـــل وسـ ــرة يف سـ ــام مـــن الفتـ ــام إىل ٢٠٠٩ عـ  عـ

ــشري .٢٠١٥ ــاتج تراجــع أن إىل األحبــاث وت ــي الن ــاع إىل أدى اإلمجــايل احملل  يف ملمــوس ارتف
  .بالذكور مقارنة اإلناث من الرضع وفيات متوسط

 اإلطـار  لتغـيري  احلكومـات  أمام الفرصة أتاحت قد ليةاملا األزمة أن املشاركون والحظ  - ١٠
 ويف .املـضاربة  عـن  واالبتعـاد  املنتج القطاع حنو املوارد توجيه وإعادة احلايل، الكلي االقتصادي

 وقـت  يف حـىت  اجلنـسني  بني املساواة حتقيق يف االستثمار أن على املشاركون شدد الشأن، هذا
 .القتصاديةا الناحية من ذكي استثمار هو األزمات

 ،احلاليـة  لألزمة للتصدي التدابري من جمموعة اختذت قد البلدان أن املشاركون والحظ  - ١١
 االقتـصادي  النمـو  تنـشيط  إىل هتـدف  توسعية مالية حكومية  سياسات تتضمن التدابري هذه وأن

ــة األساســية ياكــلاهل يف اســتثمارات اخلاصــة التــدابري ومشلــت .العمــل فــرص وخلــق  ويف املادي
ــة ططــاتخم ــة، احلماي ــا االجتماعي ــك يف مب ــأمني نظــم ذل ــة، ضــد الت ــربامج البطال ــة وال  التدريبي

 التحـويالت  غـرار  علـى  األمـان،  وشـبكات  االجتماعيـة  اخلـدمات  وتـوفري  العمل، عن للعاطلني
 يقـوم  الـيت  املوجهـة  املبـادرات  إىل املـشاركون  ونـّوه  .العامة األشغال وبرامج واإلعانات النقدية

 إلدمـاج  الـدويل  البنـك  وخيطـط  .املاليـة  األزمـة  خـالل  ةأاملـر  لـدعم  واخلـاص  العـام  نااعقطال هبا
 األولويـة  إعطـاء  مـع  الـضعف،  إنشاؤه ملواجهة أوجه   املقترح الصندوق يف اجلنسانية املنظورات

 واملؤسـسات  الصغر، بالغال والتمويل األساسية، ياكلواهل األمان، شبكات إىل االستثمارات يف
  .احلجم ملتوسطةوا الصغرية

 مبوجــب الــدول علــى املترتبــة لتزامــاتاال تكــون أن ضــرورة علــى املــشاركون وشــدد  - ١٢
 التـصدي  إىل الراميـة  الـسياسات  جلميـع  املوجـه  العنـصر  هـي  اإلنـسان  حلقـوق  الدولية الصكوك
 الــسياسات علــى أساســية، أو حــصرية بــصورة تعــّول أال للحكومــات وينبغــي .املاليــة لألزمــة
 توجيهـه  يـستمد  كليـا  هنجـا  تتبـع  أن عليهـا  بل العاملية، املالية األزمة لتصحيح الكلية يةاالقتصاد

 تركـز  وأن س،نـا ال حـول  االسـتجابات  تتمحـور  أن مـن  بـد  وال .ورخائـه  اإلنـسان  حقـوق  من
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 بـتغري  املتعلقـة  الـشواغل  االعتبـار  يف تأخـذ  وأن اجلنسني، بني واملساواة واالستدامة العمالة على
ــاخ، ــة وأمــن الغــذائي األمــن إىل احلاجــةو املن  إىل  هــذه االســتجابات هتــدف أن وينبغــي .الطاق
 يف للنـساء  بالنـسبة  األمهيـة  عظـيم  قطاعـا  يعّد الذي الزراعة قطاع يف سيما ال اإلنتاجية، حتسني
 الـذي  الزراعـة  قطـاع  علـى  اإلنفـاق  زيـادة  إىل املشاركون دعا الصدد، هذا ويف .النامية البلدان

  .لألزمة التصدي سياسات يف يف كثري من األحيان هجتاهل ريجي
 إدراج كفالــة أجــل مــن عمليــة وخطــوات متنوعــة تــدابري باختــاذ املــشاركون وأوصــى  - ١٣

 بالغـة  اجلنـسني  بـني  فاملـساواة  .املاليـة  لألزمة  السياسة العامة  استجابات يف ةاجلنساني اتاملنظور
ــة ــو األمهي ــصادي، للنم ــث االقت ــسبب حي ــز يت ــرأة ضــد التميي ــد يف امل ــصادية تكــاليف تكب  .اقت
 القـانون  حبكـم  ضـد املـرأة، سـواء منـها مـا هـو          التمييـز  أشـكال  جلميـع  التـصدي  يتعني مث، ومن

ــع، حبكــم وأ ــيت تلــك ســيما وال الواق ــد ال ــرأة حقــوق تقي  ينبغــي كمــا .العمــل يف وفرصــها امل
 أجـل  مـن  خطـوات  اختـاذ و االقتـصادية،  احليـاة  يف فـاعال  عنـصرا  باعتبارهـا  املرأة بدور النهوض
 املعيــشية، واألســر العــائالت، علــى الطويــل األجــل يف مفيــدة آثــار لــه ممــا املــرأة، دخــل زيــادة

 بوجـه  احلـرة  األعمـال  مباشـرة  علـى  املـرأة  قـدرة  تعزيز الضروري من أن كما .املقبلة واألجيال
   .صغربالغة الوال الصغرية املشاريع على ذلك يقتصر وأال عام،
 علــى التركيــز تتجــاوز أن يــتعني املاليــة احلــوافز جمموعــات أن علــى ملــشاركونا ووافــق  - ١٤
 علـى  أكـدوا  كمـا  .اإلنشاءات قطاع مثل الرجال، هبا يستأثر اليت القطاعات يف الوظائف خلق

 اختـاذ و ملـرأة الفـرص لعمـل ا     توفري يشمل مبا اجلنساين للمنظور املراعاة من أكرب قدر إىل احلاجة
 جمموعـات  تـستهدف  أن يـتعني  ولـذلك،  .لرعايةا  عن تقدمي  املرأة مسؤوليات من للحد تدابريال

 اقتـصاد  ذلـك  يف مبـا  الـسواء،  علـى  واالجتماعيـة  املاديـة  األساسـية  اهلياكل يف االستثماَر احلوافز
ــة ــي .الرعاي ــة وينبغ ــات محاي ــاعي، القطــاع نفق ــل االجتم ــاق مث ــى اإلنف ــصحة عل ــيم ال ، والتعل
  .وزيادهتا

 التمييـز  منـع  أجـل  مـن  التكلفـة  املنخفضة املبادرات من عدد باختاذ ياتتوص وصدرت  - ١٥
 .للفتيــات الــصحية واملرافــق املدرســية اءذالغــ وجبــات تــوفري مثــل لــه، والتــصدي اجلنــساين

 إىل الراميــة اجلهــود مــن جــزءا األجــر املــدفوع غــري املــرأة عمــل اعتبــار إىل حاجــة توجــد كمــا
 املـرأة  متكـني  تـستهدف  الـيت  التجريبيـة  املـشاريع  أمهيـة  وناملشارك يدرك فيماو .األزمة مواجهة
   .املشاريع تلكوالتوسع يف  االرتقاء ضرورة على شددوا فقد اقتصاديا،

 الكلـي،  االقتـصاد  أُطُـر  يف جنـساين  منظـور  إدمـاج  ضرورة على املشاركون شدد كما  - ١٦
 حتقـق  ملـا  ومراجعات اديةاالقتص للسياسات جنساين حتليل بإجراء أوصوا الغاية، تلك ولتحقيق

 للمنظـور  املراعيـة  للميزنـة  املنـهجي  باالستخدام  املشاركون ىأوصكما   .اجلنساين الصعيد على
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 لـضريبة  وميكن .احلالية ألزمةلا اجلنسانية للمنظورات لالستجابة استراتيجية باعتبارها اجلنساين
 سـلوك  مـن  تقلـل  وأن ةجنـساني  لـربامج  مـوارد  تـوفر  أن األجنيب الصرف معامالت على ُتفرض

 ذلـك  يف مبا القرار، صنع عمليات يف املرأة ملشاركة لويةواأل منح املشاركون واقترح .ضاربةامل
   .املالية القرارات اختاذ
 النفقــات، تتبــع وإىل االجتمــاعي، لإلنفــاق فعــال رصــد إجــراء إىل املــشاركون ودعــا  - ١٧
 الــضعيفة والفئــات املــرأة احتياجــات تلبيــة نكفــل حــىت احلــوافز، جمموعــات نفقــات ســيما وال

 نـوع  حـسب  مـصنفة  بيانـات  وباسـتخدام  البيانـات  جبمع النهوض ويتعني .احلالية األزمة خالل
 استقـصاءات  استخدام ويتعني .والرجل املرأة على املالية األزمة أثر تباين تقييم أجل من اجلنس

   .ألجرا املدفوع غري املرأة عمل نطاق إظهار أجل من الوقت استعمال
 واملــصارف احلكومــات فيهــا مبــا الفاعلــة، هــاتاجل مجيــع أن علــى املــشاركون وشــدد  - ١٨

 املاليـة  األزمـة  علـى  التغلـب  أجـل  مـن  املبذولـة  اجلهـود  يف هـا دور هلـا  املاحنـة،  واجلهات املركزية
 بــني الــسياسات جمــال يف التنــسيق وحتــسني املركزيــة، املــصارف دور يف النظــر ينبغــيو .العامليــة

 .للمــرأة ســيما وال الوظــائف خلــق علــى بقــوة التــشديد مــع املركزيــة، واملــصارف كومــاتاحل
ــ الــربح أهــدافلتحــسني املواءمــة بــني   تنظيميــة تــدابري اختــاذ يف الــدول تنظــر أن نبغــيوي دى ل

 جمــال يف إعانــات احلكومــات تقــدم أن وينبغــي .التنميــة أهــدافو اخلــاص القطــاع مــستثمري
 أن نبغــيوي .للمــرأة الوظــائف خلــق ُتَنّمــي الــيت القــروض تــضمن وأن للمــرأة املمنــوح االئتمــان
 أن املركزيـة  املـصارف  مـن   لـديها  لـسيولة ل دعـم  علـى  حتصل اليت التجارية املصارف من ُيطلب
 الـذي  رمسيال غري القطاع يف حيوي بدور يضطلع فهو الصغر، البالغ االئتمان متويل على ُتبقي
 املـساعدة  تـدفقات  علـى  املاحنـة  اجلهـات  بقيُت أن ينبغي كما .النساء من كبرية أعداد فيه تعمل
   .اجلنسانية املنظورات مراعاة ذلك يف مبا املعونة، نوعية من حتسن أنو الرمسية اإلمنائية
 الـدول  لرؤسـاء  ادميقراطيـ  منتـدىً  باعتبارهـا  املتحـدة  األمـم  دور إىل املشاركون وأشار  - ١٩

 اختاذهـا  ميكـن  الـيت  التـدابري  ملناقـشة  فحسب، املالية ال القطاعات، مجيع من احلكومات ووزراء
باملزيد مـن تعـدد      يتسم هنج باتباع واوأوص .أسباهبا دراسةو املالية األزمة على التغلب أجل من
 صـنع  عمليـات  لتكون التنوع بأمهية املشاركون وأقر .األزمة هذه حل أجل من ختصاصاتالا

ــر القــرار ــة، أكث ــرأة مــشاركة إىل ودعــوا فعالي  إىل ُدعــي اخلــصوص، هــذا ويف .أكــرب بقــدر امل
 ،٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  يف لنـدن،  يف عقـده  املقـرر  العـشرين  جمموعـة  اجتماع يف املرأة مشاركة

  .املالية األزمة ألثر التصدي أجل من
  


