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املرأة واﻻقتصاد

4.4ينبغي أن توضع وتُرصد السياسات اﻻقتصادية وب رامج التكيف
الهيكيل ،مبا يف ذلك سياسات التحرير اﻻقتصادي ،التي تشمل
الخصخصة ،والسياسات املالية والتجارية ،مع مدخالت من أشد
النساء تأث را ً بها ،وذلك بطريقة ت راعي مدخالت الخاصة بالجنسني
من أجل توليد نتائج إيجابية للمرأة والرجل ،مع اﻻستفادة من
البحوث التي أجريت بشأن أثر سياسات اﻻقتصاد الكيل والجزيئ
عىل الجنسني .وينبغي للحكومات أن تكفل ،يف جملة أمور،
م راعاة اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف سياسات اﻻقتصاد الكيل،
مبا يف ذلك اإلصالح املايل وإصالح القطاع العام وتوليد العاملة وأن
تكون هذه السياسات مواتية للمشاريع الصغرية واملتوسطة.
وينبغي أن تكون اﻷنظمة والرتتيبات اﻹدارية عىل الصعيد املحيل
مواتية لقيام النساء بتنظيم املشاريع .وتتحمل الحكومات
املسؤولية عن كفالة عدم التمييز ضد املرأة يف أوقات التغيري
الهيكيل واﻻنتكاس اﻻقتصادي.

ينبغي للحكومات واملنظامت الدولية والقطاع الخاص أن تعرتف
باملساهامت التي تسهم بها املرأة يف النمو اﻻقتصادي عن طريق
عملها املدفوع اﻷجر وغري املدفوع اﻷجر كربة عمل وموظفة
ومنظمة مشاريع .وينبغي أن تعتمد ما ييل:
1.1ينبغي للحكومات واملنظامت الدولية والقطاع الخاص واملنظامت
غري الحكومية والرشكاء اﻻجتامعيني (منظامت أرباب العمل
والنقابات) أن تعتمد نهج اً منتظ امً ومتعدد الجوانب للتعجيل
باملشاركة الكاملة للمرأة يف عملية صنع الق رار اﻻقتصادي عىل
جميع املستويات وضامن إدماج منظور ي راعي اﻻعتبارات الخاصة
بالجنسني يف التوجه الرئييس لتنفيذ السياسات اﻻقتصادية،
مبــا يف ذلك سياسات التنمية اﻻقتصادية وب رامج القضاء عىل
الفق ر .وتحقيق اً لهذه الغاية ،تُش ﱠج ع الحكومات عىل زيادة
قدرة املرأة عىل التأثري يف الق رارات اﻻقتصادية وعىل صنع هذه
الق رارات بوصفها عاملة مدفوعة اﻷجر وغري مدفوعة اﻷجر
ومديرة ،وموظفة ،ومسؤولة منتخبة ،وعضو يف املنظامت غري
الحكومية ويف النقابات ،ومنتجة ،ومدبرة منزل ،ومستهلكة.
وتُش ﱠج ع الحكومات عىل إج راء تحيلﻻت للسياسات وال ربامج
ت راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني وتضم معلومات عن كامل
نطاق النشاط اﻻقتصادي املدفوع اﻷجر وغري املدفوع اﻷجر
للمرأة والرجل .وينبغي للحكومات واملنظامت الدولية  -وﻻ
سيام منظمة العمل الدولية  -والقطاع الخاص واملنظامت غري
الحكومية ،أن تقوم بوضع وتقاسم دراسات حاﻻت إف رادية وأفضل
املامرسات لتحليل اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني يف مجاﻻت
السياسات العامة التي تؤثر عىل الحالة اﻻقتصادية للمرأة.

5.5وينبغي للحكومات أن تكفل تعزيز وإعامل حقوق املرأة ،ﻻ سيام
حقوق املرأة الريفية واملرأة التي تعيش يف فق ر ،وذلك من خالل
متكينها من الوصول عىل قدم املساواة إىل املوارد اﻻقتصادية ،مبا يف
ذلك اﻷرض وحقوق امللكية وحق اﻹرث ،ونظم اﻻئتامن واﻻدخار
التقليدي ،مثل مصارف وتعاونيات املرأة.
6.6ينبغي أن يدعم املجتمع الدويل بنشاط الجهود الوطنية املبذولة
لتعزيز نظم اﻻئتامن الجزيئ التي تكفل للمرأة إمكانية الحصول
عىل اﻻئتامن ،والعمل لحسابها ،واﻻندماج يف اﻻقتصاد.
7.7ينبغي دعم نظم اﻻئتامن الجزيئ ورصدها من أجل تقييم مدى
كفاءتها من حيث تأثريها عىل زيادة التمكني اﻻقتصادي للمرأة
ورفاهها وقدرتها عىل كسب الدخل واندماجها يف اﻻقتصاد.
8.8وينبغي للحكومات والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين
التي توفر خدمات التدريب ،والتي تنهض بتحقيق توازن بني
الجنسني من حيث التعليم واﻻش رتاك يف النشاط اﻻقتصادي ،أن
تركز عىل بناء القدرات املؤسسية وزيادة الوعي وكذلك تحسني
ورفع مستوى املهارات التقنية ،مبا يف ذلك مهارات اﻷعامل
التجارية ومهارات اﻹدارة واستخدام التكنولوجيات الجديدة.
وينبغي أيض اً دعم وتعزيز التكنولوجيات واملنتجات املحلية
والتقليدية التي ترتكز عىل معارف النساء.

2.2ومن أجل ضامن متكني امل رأة يف مجال اﻻقتصاد وضامن تقدمها
اﻻقتصادي ،سيلزم أيض اً تعبئة املوارد تعبئة كافية عىل الصعيدين
الوطني والدويل ،فض الً عن تعبئة موارد جديدة وإضافية ،من أجل
البلدان النامية من جميع آليات التمويل املتاحة ،مبا يف ذلك املصادر
املتعددة اﻷط راف والثنائية والخاصة ،من أجل النهوض بامل رأة.
3.3وينبغي للحكومات أن تعزز وتدعم القضاء عىل التحيزات يف
النظام التعليمي من أجل مكافحة العزل القائم عىل أساس نوع
الجنس يف سوق العمل ،وتعزيز قدرة املرأة عىل الحصول عىل
فعاﻻ ،وتوسيع نطاق
العمل ،وتحسني مهارات املرأة تحسين اً ً
إمكانية وصول املرأة يف خيارات الحياة الوظيفية ،وخاصة يف
مجاﻻت العلوم والتكنولوجيات الجديدة وغري ذلك من املجاﻻت
املحتملة واﻻبتكارية اﻵخذة يف التوسع من حيث العاملة.

9.9وينبغي للمنظامت غري الحكومية واملنظامت النسائية أن تضع
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 ب رامج للمساعدة
التقنية؛ وتوفري معلومات عن اﻷسواق؛ والتدريب؛ وإنشاء
الشبكات ،مبا يف ذلك شبكات عىل الصعيدين اﻻقليمي والدويل؛
وتقديم الدعم املايل الكايف؛ وكذلك ،حسبام يكون مناسب اً ،عن
طريق وضع حواف ز .ومن أجل تعزيز الصلة بني التنمية املستدامة
والقضاء عىل الفق ر ،ينبغي أن ميتد هذا التشجيع والدعم
ليشمال مشاريع اﻷعامل التي متلكها املرأة يف الصناعات البيئية
والصناعات القامئة عىل موارد واملوجهة نحو التصدي ر.

(أ) استخدام اﻷدوات التحليلية؛
		 (ب) الترشيعات الفعالة؛
(ج) الشفافية يف أجور املرأة والرجل؛
		 (د) تغيري تقسيم العمل القائم عىل أساس نوع الجنس والخيارات
املقولبة للرجل واملرأة؛

1010ولضامن القدر الكايف من اش رتاك املرأة يف املواقع العليا لصنع
الق رار ،ينبغي للحكومات أن تنفذ وترصد قوانني منع التميي ز.
وينبغي لإلدارة العامة والقطاع الخاص أن ميتثال لهذه القوانني
ويدخال تغي ريات عىل هياكل الرشكات .وميكن أن يشكل العمل
اﻹيجايب أداة فعالة من أدوات السياسة العامة لتحسني وضع املرأة
يف قطاعات ومستويات اﻻقتصاد التي تُ ثﱠل فيها متثي الً ناقص اً.
وينبغي للحكومات أن تشجع أرباب العمل عىل اﻷخذ بإج راءات
موضوعية وشفافة للتعيني ،وتخطيط الحياة الوظيفية مبا ي راعي
اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني ،ووضع أنظمة للرصد واملساءلة.

(ﻫ) التوجيه الفعال ﻷرباب العمل.
1414وتُش ﱠج ع الحكومات عىل وضع اس رتاتيجيات لزيادة رفاه العامل ذوي
اﻷجور املنخفضة ،مبا يف ذلك إنفاذ الق وانني القامئة ،وخاصة يف الصناعات
التي يوجد فيها معظم العامل الضعفاء ،وأغلبهم من النساء.
1515ويعني اﻹدماج الكامل للمرأة يف اﻻقتصاد الرسمي ،وبصفة خاصة
يف صنع الق رار اﻻقتصادي ،تغيري التقسيم الحايل للعمل القائم
عىل أساس نوع الجنس إىل هياكل اقتصادية جديدة تتمتع فيها
املرأة والرجل باملساواة يف املعاملة واﻷجر والسلطة .وتحقيق اً
لهذه الغاية ،يلزم تحسني تقاسم العمل املدفوع اﻷجر والعمل
غري املدفوع اﻷجر بني املرأة والرجل .وينبغي للحكومات اتخاذ
أو تشجيع تدابري ،مبا يف ذلك حسبام يكون مناسب اً وضع وتعزيز
وتنفيذ تدابري قانونية وإدارية لتيسري التوفيق بني العمل والحياة
الشخصية و/أو اﻷرسية ،مثل رعاية الطفل واملعالني ،وإجازة
الوالدين ونظم العمل املرنة للرجل واملرأة وكذلك ،حيثام يكون
مناسب اً ،تقصري ساعات العمل.

1111وينبغي للرشكاء اﻻجتامعيني (النقابات ومنظامت أرباب العمل)
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 التميي ز.
1212وينبغي للحكومات أن تك ثﱢف جهودها من أجل تنفيذ اﻹج راءات
املحددة يف منهاج عمل بيجني ( )٥١من أجل القضاء عىل العزل
املهني وجميع أشكال التمييز يف العمل .ويف هذا الشأن ،يلزم أن
يكون اﻷمن يف عمل املرأة وأوضاع إعادة إدماجها يف سوق العمل،
موضوع اً يحظى باهتامم خاص .وينبغي أيض اً إيالء اﻻهتامم
الواجب للمرأة يف القطاع غري الرسمي والوظائف غري النمطية.

1616وينبغي للحكومات أن تنظر يف التصديق عىل اتفاقية منظمة
العمل الدولية الجديدة املتعلقة بالعامل الذين تكون منازلهم
مق را ً ﻷعاملهم.
1717وينبغي للحكومات وأرباب العمل أن يكفلوا حامية حقوق
العامﻻت املهاج رات ،عن طريق تهيئة فرص تعليم وعاملة أفضل،
وأن مينعوا ويكافحوا اﻻتجار بالنساء واﻷطفال ،وأن يقضوا عىل
التمييز ضد املرأة يف سوق العمل.

1313وينبغي للحكومات والنقابات والقطاع الخاص وضع واستخدام
أدوات تحليلية ملقارنة اﻷجور يف املهن التي تغلب عليها اﻹناث
وتلك التي يغلب عليها الذكور ،مبا يف ذلك وضع مقاييس وأدوات
لتحسني إظهار القيمة الحقيقية للمهارات واملعارف والخ ربات
التي تتوفر لدى املرأة عن طريق العمل املدفوع اﻷجر والعمل
غري املدفوع اﻷج ر ،وكذلك كامل نطاق متطلبات ورشوط العمل
املدفوع اﻷج ر ،بهدف تحقيق اﻷجر املتساوي لقاء العمل ذي
القيمة املتساوية ،مع الرتكيز بصورة خاصة عىل الحدود الدنيا
لﻷجور والصناعات التي تتسم بانخفاض اﻷجور .ويتسم الرصد
الذي ي راعي اﻻعتبارات الخاصة بالجنسني بأهمية حاسمة يف إنفاذ
مبدأ اﻷجر املتساوي لقاء العمل ذي القيمة املتساوية .وينبغي أن
تشمل عملية رسم السياسات الشاملة يف هذا امليدان ما ييل:

1818وينبغي للحكومات أن ترصد وتن ﱢف ذ سياسات تكافؤ الفرص
وقوانني العمل املتعلقة مبامرسات جميع الرشكات الوطنية
والرشكات عرب الوطنية العاملة يف بلدانها.
1919وينبغي للنساء والرجال تحديد ودعم الرشكات التي ت راعي أوضاع
املرأة واملشاريع التي ت راعي مسؤولياتها اﻻجتامعية وذلك عن
طريق اﻻستثامر فيها واستخدام خدماتها أو منتجاتها.
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2424وينبغي أن تلتزم الحكومات بهدف تحقيق التوازن بني الجنسني،
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 اﻷمم املتحدة والهيئات
الحكومية الدولية التي تُعنى بصنع السياسات يف مجاﻻت املالية
والتنمية اﻻقتصادية والتجارة (عىل سبيل املثال اللجنة الخامسة
واللجنة الثانية للجمعية العامة واملجلس اﻻقتصادي واﻻجتامعي
ومجلس التجارة والتنمية ومجلس التنمية الصناعية واملجلس
العام ملنظمة التجارة العاملية).

2020وعمل املرأة غري املدفوع اﻷج ر ،مثل عملها يف الزراعة ،وإنتاج
اﻷغذية ،والعمل التطوعي ،ومشاريع اﻷعامل اﻷرسية ،والعمل
الخاص باﻷرسة ،وإدارة املوارد الطبيعية ويف إطار اﻷرسة املعيشية،
تشكل جميعها إسهام اً كب ريا ً يف اﻻقتصاد .وينبغي قياس وتقييم
العمل غري املدفوع اﻷجر وذلك عن طريق اﻵليات القامئة
واملحس نة ،مبا يف ذلك ما ييل:
ﱠ
		 (أ) القياس الكمي للعمل غري املدفوع اﻷجر 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
اﻷساسية ولكن متسقة معها؛

2525وينبغي الرتويج ﻹنتاج واستخدام إحصاءات مفصلة حسب
الجنس وذلك كأداة أساسية لرصد تقسيم سوق العمل بني
الجنسني واش رتاك املرأة يف مناصب اﻹدارة الرفيعة املستوى ،مبا
يف ذلك صنع الق رار اﻻقتصادي ،تبني مزايا اش رتاك املرأة يف اﻹدارة
العليا كام تبني يف املقابل تكاليف استبعاد املرأة .وفيام يتعلق
مبنظومة اﻷمم املتحدة ،ينبغي أن يوجد فرع للبيانات بشأن
املدي رات كجزء من التقرير التوليفي لعام  ١٩٩٨وتقرير مركز
املرأة يف العامل .وميكن أن يستخدم هذا الفرع كآلية خاصة لرصد
كيفية تحقيق أهداف التوازن بني الجنسني.

(ب) إج راء دراسات منتظمة الستغالل الوقت بغية قياس العمل
غري املدفوع اﻷجر قياس اً كمي اً؛
		 (ج) تقديم موارد ومساعدة تقنية اىل البلدان النامية والبلدان
التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية ،يف تقييم وإب راز عمل
املرأة غري املدفوع اﻷج ر.
2121وينبغي للمجتمع الدويل ،وخاصة البلدان الدائنة واملؤسسات
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 منوا ً ،عىل أن يوضع يف الحسبان اﻷثر السلبي
لهذه القضايا عىل املرأة وب رامج املرأة.

2626وينبغي زيادة دراسة قضايا مثل أثر التكيف الهيكيل وتحرير
التجارة ،مبا يف ذلك الخصخصة والسياسات املالية والتجارية ،عىل
املرأة ،وهي قضايا ميكن بحثها يف سياق تقرير اﻷمني العام عن
إرشاك املرأة وإدماجها بفعالية يف مجال التنمية ،الذي ستنظر فيه
الجمعية العامة يف دورتها الثانية والخمسني.
2727وينبغي للمجتمع الدويل ،يف الوقت الذي يعزز فيه التعاون
الدويل ،أن يؤكد عىل أهمية وجود نظام تجاري متعدد اﻷط راف
مفتوح وقائم عىل قواعد وقانون وغري متييزي وشفاف وميكن
التنبؤ به يكفل أيض اً وصول املرأة عىل قدم املساواة اىل اﻷسواق
والتكنولوجيات واملوارد عىل الصعيدين الوطني والدويل■ .

2222وينبغي أن تقوم الصناديق وال ربامج والوكاﻻت املتخصصة التابعة
ملنظومة اﻷمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة
العاملية ،كل يف حدود وﻻيتها ،بتحسني التنسيق والحوار عىل
جميع اﻷصعدة ،مبا يف ذلك الصعيد امليداين ،من أجل كفالة
فعالية ب رامجها وسياساتها لدعم املساواة بني الجنسني.
2323وينبغي لسياسات التنمية أن تركز عىل التمكني اﻻقتصادي
للمرأة .وينبغي توضيح ال رابطة بني السياسات الوطنية عىل
الصعيد الكيل وأدوار وعالقات الجنسني اﻻقتصادية واﻻجتامعية
عىل الصعيد الجزيئ ،وذلك من أجل جعل السياسات أكرث فعالية.
وينبغي تقييم أثر سياسات التحرير اﻻقتصادي ،ومن بينها
الخصخصة ،عىل املرأة.

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1997/27/
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