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املرأة واالقتصاد

 ينبغي للحكومات واملنظامت الدولية والقطاع الخاص أن تعرتف 
باملساهامت التي تسهم بها املرأة يف النمو االقتصادي عن طريق 

عملها املدفوع األجر وغري املدفوع األجر كربة عمل وموظفة 
ومنظمة مشاريع. وينبغي أن تعتمد ما ييل:

 ينبغي للحكومات واملنظامت الدولية والقطاع الخاص واملنظامت . ١
غري الحكومية والرشكاء االجتامعيني )منظامت أرباب العمل 

والنقابات( أن تعتمد نهجاً منتظامً ومتعدد الجوانب للتعجيل 
باملشاركة الكاملة للمرأة يف عملية صنع القرار االقتصادي عىل 

جميع املستويات وضامن إدماج منظور يراعي االعتبارات الخاصة 
بالجنسني يف التوجه الرئييس لتنفيذ السياسات االقتصادية، 

مبــا يف ذلك سياسات التنمية االقتصادية وبرامج القضاء عىل 
ع الحكومات عىل زيادة  الفقر. وتحقيقاً لهذه الغاية، تُشجَّ

قدرة املرأة عىل التأثري يف القرارات االقتصادية وعىل صنع هذه 
القرارات بوصفها عاملة مدفوعة األجر وغري مدفوعة األجر 

ومديرة، وموظفة، ومسؤولة منتخبة، وعضو يف املنظامت غري 
الحكومية ويف النقابات، ومنتجة، ومدبرة منزل، ومستهلكة. 
ع الحكومات عىل إجراء تحيلالت للسياسات والربامج  وتُشجَّ

تراعي االعتبارات الخاصة بالجنسني وتضم معلومات عن كامل 
نطاق النشاط االقتصادي املدفوع األجر وغري املدفوع األجر 

للمرأة والرجل. وينبغي للحكومات واملنظامت الدولية - وال 
سيام منظمة العمل الدولية - والقطاع الخاص واملنظامت غري 

الحكومية، أن تقوم بوضع وتقاسم دراسات حاالت إفرادية وأفضل 
املامرسات لتحليل االعتبارات الخاصة بالجنسني يف مجاالت 
السياسات العامة التي تؤثر عىل الحالة االقتصادية للمرأة.

 ومن أجل ضامن متكني املرأة يف مجال االقتصاد وضامن تقدمها . 2
االقتصادي، سيلزم أيضاً تعبئة املوارد تعبئة كافية عىل الصعيدين 
الوطني والدويل، فضالً عن تعبئة موارد جديدة وإضافية، من أجل 

البلدان النامية من جميع آليات التمويل املتاحة، مبا يف ذلك املصادر 
املتعددة األطراف والثنائية والخاصة، من أجل النهوض باملرأة.

 وينبغي للحكومات أن تعزز وتدعم القضاء عىل التحيزات يف . ٣
النظام التعليمي من أجل مكافحة العزل القائم عىل أساس نوع 

الجنس يف سوق العمل، وتعزيز قدرة املرأة عىل الحصول عىل 
العمل، وتحسني مهارات املرأة تحسيناً فعاًال، وتوسيع نطاق 
إمكانية وصول املرأة يف خيارات الحياة الوظيفية، وخاصة يف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيات الجديدة وغري ذلك من املجاالت 
املحتملة واالبتكارية اآلخذة يف التوسع من حيث العاملة.

 ينبغي أن توضع وتُرصد السياسات االقتصادية وبرامج التكيف . ٤
الهيكيل، مبا يف ذلك سياسات التحرير االقتصادي، التي تشمل 

الخصخصة، والسياسات املالية والتجارية، مع مدخالت من أشد 
النساء تأثراً بها، وذلك بطريقة تراعي مدخالت الخاصة بالجنسني 

من أجل توليد نتائج إيجابية للمرأة والرجل، مع االستفادة من 
البحوث التي أجريت بشأن أثر سياسات االقتصاد الكيل والجزيئ 

عىل الجنسني. وينبغي للحكومات أن تكفل، يف جملة أمور، 
مراعاة االعتبارات الخاصة بالجنسني يف سياسات االقتصاد الكيل، 

مبا يف ذلك اإلصالح املايل وإصالح القطاع العام وتوليد العاملة وأن 
تكون هذه السياسات مواتية للمشاريع الصغرية واملتوسطة. 

وينبغي أن تكون األنظمة والرتتيبات اإلدارية عىل الصعيد املحيل 
مواتية لقيام النساء بتنظيم املشاريع. وتتحمل الحكومات 

املسؤولية عن كفالة عدم التمييز ضد املرأة يف أوقات التغيري 
الهيكيل واالنتكاس االقتصادي.

 وينبغي للحكومات أن تكفل تعزيز وإعامل حقوق املرأة، ال سيام . 5
حقوق املرأة الريفية واملرأة التي تعيش يف فقر، وذلك من خالل 

متكينها من الوصول عىل قدم املساواة إىل املوارد االقتصادية، مبا يف 
ذلك األرض وحقوق امللكية وحق اإلرث، ونظم االئتامن واالدخار 

التقليدي، مثل مصارف وتعاونيات املرأة. 

 ينبغي أن يدعم املجتمع الدويل بنشاط الجهود الوطنية املبذولة . 6
لتعزيز نظم االئتامن الجزيئ التي تكفل للمرأة إمكانية الحصول 

عىل االئتامن، والعمل لحسابها، واالندماج يف االقتصاد.

 ينبغي دعم نظم االئتامن الجزيئ ورصدها من أجل تقييم مدى . ٧
كفاءتها من حيث تأثريها عىل زيادة التمكني االقتصادي للمرأة 

ورفاهها وقدرتها عىل كسب الدخل واندماجها يف االقتصاد.

 وينبغي للحكومات والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين . 8
التي توفر خدمات التدريب، والتي تنهض بتحقيق توازن بني 

الجنسني من حيث التعليم واالشرتاك يف النشاط االقتصادي، أن 
تركز عىل بناء القدرات املؤسسية وزيادة الوعي وكذلك تحسني 

ورفع مستوى املهارات التقنية، مبا يف ذلك مهارات األعامل 
التجارية ومهارات اإلدارة واستخدام التكنولوجيات الجديدة. 
وينبغي أيضاً دعم وتعزيز التكنولوجيات واملنتجات املحلية 

والتقليدية التي ترتكز عىل معارف النساء.

 وينبغي للمنظامت غري الحكومية واملنظامت النسائية أن تضع . ٩
حوافز للنساء البارزات يف مجال تنظيم املشاريع. ومن املهم أن 

تقوم الحكومات واملؤسسات املالية واملنظامت غري الحكومية 
واملجتمع املدين واملنظامت النسائية وغريها من الجهات الفاعلة 

ذات الصلة بتعزيز أنشطة املرأة بخصوص تنظيم املشاريع 
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والعمل لحسابها وذلك من خالل خدمات أو برامج للمساعدة 
التقنية؛ وتوفري معلومات عن األسواق؛ والتدريب؛ وإنشاء 

الشبكات، مبا يف ذلك شبكات عىل الصعيدين االقليمي والدويل؛ 
وتقديم الدعم املايل الكايف؛ وكذلك، حسبام يكون مناسباً، عن 

طريق وضع حوافز. ومن أجل تعزيز الصلة بني التنمية املستدامة 
والقضاء عىل الفقر، ينبغي أن ميتد هذا التشجيع والدعم 

ليشمال مشاريع األعامل التي متلكها املرأة يف الصناعات البيئية 
والصناعات القامئة عىل موارد واملوجهة نحو التصدير.

 ولضامن القدر الكايف من اشرتاك املرأة يف املواقع العليا لصنع . ١0
القرار، ينبغي للحكومات أن تنفذ وترصد قوانني منع التمييز. 
وينبغي لإلدارة العامة والقطاع الخاص أن ميتثال لهذه القوانني 
ويدخال تغيريات عىل هياكل الرشكات. وميكن أن يشكل العمل 

اإليجايب أداة فعالة من أدوات السياسة العامة لتحسني وضع املرأة 
يف قطاعات ومستويات االقتصاد التي مُتثَّل فيها متثيالً ناقصاً. 

وينبغي للحكومات أن تشجع أرباب العمل عىل األخذ بإجراءات 
موضوعية وشفافة للتعيني، وتخطيط الحياة الوظيفية مبا يراعي 

االعتبارات الخاصة بالجنسني، ووضع أنظمة للرصد واملساءلة.

 وينبغي للرشكاء االجتامعيني )النقابات ومنظامت أرباب العمل( . ١١
واملنظامت غري الحكومية النظر يف رصد املؤسسات واملنظامت 

التي تتخذ مبادرات من أجل النهوض باملرأة والدعاية لهذه 
املؤسسات واملنظامت ونرش املعلومات عن الرشكات التي تنتهك 

قوانني منع التمييز. 

 وينبغي للحكومات أن تكثِّف جهودها من أجل تنفيذ اإلجراءات . ١2
املحددة يف منهاج عمل بيجني )٥1( من أجل القضاء عىل العزل 

املهني وجميع أشكال التمييز يف العمل. ويف هذا الشأن، يلزم أن 
يكون األمن يف عمل املرأة وأوضاع إعادة إدماجها يف سوق العمل، 

موضوعاً يحظى باهتامم خاص. وينبغي أيضاً إيالء االهتامم 
الواجب للمرأة يف القطاع غري الرسمي والوظائف غري النمطية.

 وينبغي للحكومات والنقابات والقطاع الخاص وضع واستخدام . ١٣
أدوات تحليلية ملقارنة األجور يف املهن التي تغلب عليها اإلناث 

وتلك التي يغلب عليها الذكور، مبا يف ذلك وضع مقاييس وأدوات 
لتحسني إظهار القيمة الحقيقية للمهارات واملعارف والخربات 
التي تتوفر لدى املرأة عن طريق العمل املدفوع األجر والعمل 

غري املدفوع األجر، وكذلك كامل نطاق متطلبات ورشوط العمل 
املدفوع األجر، بهدف تحقيق األجر املتساوي لقاء العمل ذي 

القيمة املتساوية، مع الرتكيز بصورة خاصة عىل الحدود الدنيا 
لألجور والصناعات التي تتسم بانخفاض األجور. ويتسم الرصد 

الذي يراعي االعتبارات الخاصة بالجنسني بأهمية حاسمة يف إنفاذ 
مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل ذي القيمة املتساوية. وينبغي أن 

تشمل عملية رسم السياسات الشاملة يف هذا امليدان ما ييل:

)أ( استخدام األدوات التحليلية؛   

)ب( الترشيعات الفعالة؛   

)ج( الشفافية يف أجور املرأة والرجل؛   

)د(  تغيري تقسيم العمل القائم عىل أساس نوع الجنس والخيارات    
املقولبة للرجل واملرأة؛

)ه( التوجيه الفعال ألرباب العمل.   

ع الحكومات عىل وضع اسرتاتيجيات لزيادة رفاه العامل ذوي . ١٤  وتُشجَّ
األجور املنخفضة، مبا يف ذلك إنفاذ القوانني القامئة، وخاصة يف الصناعات 

التي يوجد فيها معظم العامل الضعفاء، وأغلبهم من النساء.

 ويعني اإلدماج الكامل للمرأة يف االقتصاد الرسمي، وبصفة خاصة . ١5
يف صنع القرار االقتصادي، تغيري التقسيم الحايل للعمل القائم 

عىل أساس نوع الجنس إىل هياكل اقتصادية جديدة تتمتع فيها 
املرأة والرجل باملساواة يف املعاملة واألجر والسلطة. وتحقيقاً 

لهذه الغاية، يلزم تحسني تقاسم العمل املدفوع األجر والعمل 
غري املدفوع األجر بني املرأة والرجل. وينبغي للحكومات اتخاذ 

أو تشجيع تدابري، مبا يف ذلك حسبام يكون مناسباً وضع وتعزيز 
وتنفيذ تدابري قانونية وإدارية لتيسري التوفيق بني العمل والحياة 

الشخصية و/أو األرسية، مثل رعاية الطفل واملعالني، وإجازة 
الوالدين ونظم العمل املرنة للرجل واملرأة وكذلك، حيثام يكون 

مناسباً، تقصري ساعات العمل. 

 وينبغي للحكومات أن تنظر يف التصديق عىل اتفاقية منظمة . ١6
العمل الدولية الجديدة املتعلقة بالعامل الذين تكون منازلهم 

مقراً ألعاملهم.

 وينبغي للحكومات وأرباب العمل أن يكفلوا حامية حقوق . ١٧
العامالت املهاجرات، عن طريق تهيئة فرص تعليم وعاملة أفضل، 

وأن مينعوا ويكافحوا االتجار بالنساء واألطفال، وأن يقضوا عىل 
التمييز ضد املرأة يف سوق العمل.

ذ سياسات تكافؤ الفرص . ١8  وينبغي للحكومات أن ترصد وتنفِّ
وقوانني العمل املتعلقة مبامرسات جميع الرشكات الوطنية 

والرشكات عرب الوطنية العاملة يف بلدانها.

 وينبغي للنساء والرجال تحديد ودعم الرشكات التي تراعي أوضاع . ١٩
املرأة واملشاريع التي تراعي مسؤولياتها االجتامعية وذلك عن 

طريق االستثامر فيها واستخدام خدماتها أو منتجاتها.
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 وعمل املرأة غري املدفوع األجر، مثل عملها يف الزراعة، وإنتاج . 20
األغذية، والعمل التطوعي، ومشاريع األعامل األرسية، والعمل 

الخاص باألرسة، وإدارة املوارد الطبيعية ويف إطار األرسة املعيشية، 
تشكل جميعها إسهاماً كبرياً يف االقتصاد. وينبغي قياس وتقييم 

العمل غري املدفوع األجر وذلك عن طريق اآلليات القامئة 
نة، مبا يف ذلك ما ييل: واملحسَّ

)أ(  القياس الكمي للعمل غري املدفوع األجر خارج نطاق    
الحسابات القومية، والعمل عىل تحسني أساليب تقدير 
قيمته والتعبري بدقة عن تنميته يف حسابات متابعة أو 

حسابات رسمية أخرى تكون منفصلة عن الحسابات القومية 
األساسية ولكن متسقة معها؛

)ب(  إجراء دراسات منتظمة الستغالل الوقت بغية قياس العمل    
غري املدفوع األجر قياساً كمياً؛

)ج(  تقديم موارد ومساعدة تقنية اىل البلدان النامية والبلدان    
التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، يف تقييم وإبراز عمل 

املرأة غري املدفوع األجر.

 وينبغي للمجتمع الدويل، وخاصة البلدان الدائنة واملؤسسات . 2١
املالية الدولية، مبا يف ذلك مؤسسات "بريتون وودز"، عىل انتهاج 

حلول فعالة ومنصفة وموجهة نحو التنمية ودامئة ملشاكل 
الديون الخارجية وخدمة الديون الواقعة عىل البلدان النامية، عىل 
أساس آليات تخفيف وتخفيض الديون القامئة، مبا يف ذلك تخفيض 

الديون وتقديم املنح والتدفقات املالية التساهلية، وخاصة من 
أجل أقل البلدان منواً، عىل أن يوضع يف الحسبان األثر السلبي 

لهذه القضايا عىل املرأة وبرامج املرأة. 

 وينبغي أن تقوم الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة . 22
ملنظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة 

العاملية، كل يف حدود واليتها، بتحسني التنسيق والحوار عىل 
جميع األصعدة، مبا يف ذلك الصعيد امليداين، من أجل كفالة 

فعالية برامجها وسياساتها لدعم املساواة بني الجنسني.

 وينبغي لسياسات التنمية أن تركز عىل التمكني االقتصادي . 2٣
للمرأة. وينبغي توضيح الرابطة بني السياسات الوطنية عىل 

الصعيد الكيل وأدوار وعالقات الجنسني االقتصادية واالجتامعية 
عىل الصعيد الجزيئ، وذلك من أجل جعل السياسات أكرث فعالية. 

وينبغي تقييم أثر سياسات التحرير االقتصادي، ومن بينها 
الخصخصة، عىل املرأة.

 وينبغي أن تلتزم الحكومات بهدف تحقيق التوازن بني الجنسني، . 2٤
مع التشديد بصفة خاصة عىل الوصول إىل ترشيح القدر الرضوري 

من النساء، يف أقرب وقت ممكن، عند ترشيح ممثلني للعمل 
يف هيئات املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة والهيئات 

الحكومية الدولية التي تُعنى بصنع السياسات يف مجاالت املالية 
والتنمية االقتصادية والتجارة )عىل سبيل املثال اللجنة الخامسة 

واللجنة الثانية للجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي 
ومجلس التجارة والتنمية ومجلس التنمية الصناعية واملجلس 

العام ملنظمة التجارة العاملية(.

 وينبغي الرتويج إلنتاج واستخدام إحصاءات مفصلة حسب . 25
الجنس وذلك كأداة أساسية لرصد تقسيم سوق العمل بني 

الجنسني واشرتاك املرأة يف مناصب اإلدارة الرفيعة املستوى، مبا 
يف ذلك صنع القرار االقتصادي، تبني مزايا اشرتاك املرأة يف اإلدارة 
العليا كام تبني يف املقابل تكاليف استبعاد املرأة. وفيام يتعلق 

مبنظومة األمم املتحدة، ينبغي أن يوجد فرع للبيانات بشأن 
املديرات كجزء من التقرير التوليفي لعام 1٩٩٨ وتقرير مركز 

املرأة يف العامل. وميكن أن يستخدم هذا الفرع كآلية خاصة لرصد 
كيفية تحقيق أهداف التوازن بني الجنسني.

 وينبغي زيادة دراسة قضايا مثل أثر التكيف الهيكيل وتحرير . 26
التجارة، مبا يف ذلك الخصخصة والسياسات املالية والتجارية، عىل 

املرأة، وهي قضايا ميكن بحثها يف سياق تقرير األمني العام عن 
إرشاك املرأة وإدماجها بفعالية يف مجال التنمية، الذي ستنظر فيه 

الجمعية العامة يف دورتها الثانية والخمسني.

 وينبغي للمجتمع الدويل، يف الوقت الذي يعزز فيه التعاون . 2٧
الدويل، أن يؤكد عىل أهمية وجود نظام تجاري متعدد األطراف 

مفتوح وقائم عىل قواعد وقانون وغري متييزي وشفاف وميكن 
التنبؤ به يكفل أيضاً وصول املرأة عىل قدم املساواة اىل األسواق 
والتكنولوجيات واملوارد عىل الصعيدين الوطني والدويل.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/1997/27 
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