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مذكرة للقارئ
رسمت دورة لجنة األمم املتحدة املنعقدة يف  7102حول
وضع املرأة مسا ًرا واض ًحا تجاه متكني املرأة اقتصاديًا يف
عامل العمل املتغري .كام حددت «النتائج املتفق عليها”
من ِق َبل اللجنة يف دورتها الواحدة والستني ()E/2017/27
الخطوات واملعايري الالزمة للتغلب عىل استمرار حاالت
عدم املساواة والتمييز العنرصي والعوائق التي تعاين منها
املرأة يف عامل العمل الحايل باإلضافة إىل اإلجراءات الالزمة
لضامن استغالل املرأة األمثل للفرص الوليدة الناتجة عن
تغري عامل العمل.
يوضح الجزء التمهيدي (الفقرات من  1حتى )93
االلتزامات القامئة تجاه املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة .ويؤكد مجد ًدا عىل أن كل من إعالن ومنهاج عمل
بيجني وغريه من الوثائق الختامية قد وضع حجر األساس
لتحقيق تنمية مستدامة ،كام أن تنفيذ كالهام عىل أرض
الواقع بشكل كامل وفعال ورسيع سيؤدي إىل اإلسهام
بفعالية يف تطبيق خطة التنمية املستدامة لعام 0302
ومتكني املرأة اقتصاديًا .كام أن هذا الجزء التمهيدي يوضح
مدي جوهرية الحقوق االقتصادية املتساوية والتمكني
واالستقالل االقتصادي للمرأة يف تحقيق خطة عمل .0302
وباإلضافة إىل ذلك ،نجد أنه يحلل الروابط بني العديد
من أبعاد املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والفتيات،
ويحلل كيفية تأثري تلك الروابط عىل متكني املرأة اقتصاديًا
يف عامل األعامل املتغري.
وبعد هذا الجزء التمهيدي ،تقوم اللجنة ب َحثِّ الحكومات
واألطراف املعنية األخرى عىل اتخاذ إجراء حيال املجاالت
السبعة التالية:
•  تعزيز األطر املعيارية والقانونية (الفقرات من )a( 04
إىل ())j؛
• تعزيز تنمية التعليم والتدريب واملهارات (الفقرات من
 )k( 04إىل ())n؛
• تنفيذ سياسات اقتصادية واجتامعية لتمكني املرأة
اقتصاديًا (الفقرات من  )o( 04إىل ())mm؛

• معالجة تزايد الطابع غري الرسمي عىل عمل وتنقل
املرأة العاملة (الفقرات من  )nn( 04إىل ())qq؛
• إجراء تغيري تكنولوجي ورقمي لتمكني املرأة اقتصاديًا
(الفقرات من  )rr( 04إىل ())ss؛
• تعزيز صوت املرأة الجامعي وقيادتها وقدرتها عىل
اتخاذ القرار (الفقرات من  )tt( 04إىل ())aaa؛
• وتعزيز دور القطاع الخاص يف متكني املرأة اقتصاديًا
(الفقرات من  )bbb( 04إىل (.))eee
يحدد القسم األول اإلجراءات الالزمة لتعزيز األطر
املعيارية والقانونية .كام أنه يدعو إىل التصديق عىل
اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي ضد
املرأة واتفاقية حقوق الطفل باإلضافة إىل اتفاقيات
منظمة العمل الدولية األساسية ،وتنفيذها بالكامل.
تتناول اإلجراءات الحاجة إىل ضامن تحقيق املساواة
ومنع التمييز العنرصي ضد املرأة فيام يتعلق مبشاركتها
وانخراطها يف أسواق العمل .وقد متت تغطية نقاط
رئيسية ،مثل الحصول عىل املوارد االقتصادية واإلنتاجية
والقضاء عىل التفرقة املهنية ومساواة األجور بالنسبة
لألعامل املتساوية أو األعامل متساوية القيمة والقضاء
عىل كافة أشكال العنف والتحرش ضد املرأة والفتيات
واملصالحة وتقاسم العمل واملسؤوليات األُرسية.
يهدف القسم الثاين إىل تعزيز تنمية التعليم والتدريب
واملهارات .وتهدف اإلجراءات إىل ضامن إمكانية الوصول
الشامل إىل مستوى جيد من التعليم ،والوصول املتسا ٍو
إىل التنمية املهنية والتدريب واملنح الدراسية والزماالت
وتعميم منظور النوع الجنيس يف برامج التعليم والتدريب.
يرتكز االهتامم عىل مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات واالتصاالت والتعليم التكنولوجي واالنتقال
من مرحلة التعليم أو البطالة إىل العمل .تضع اإلجراءات
إطا ًرا لضامن استمرار املراهقات الحوامل واألمهات
الصغريات واألمهات الوحيدات يف الحصول عىل التعليم
وإمتام مراحل التعليم بأكملها.

املستوى يف كل من القطاعني العام والخاص ،وحقوقها
يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي واملفاوضة
الجامعية .وتتناول اإلجراءات دور التعاون الثاليث
والنقابات العاملية ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم،
وإسهاماتهم يف متكني املرأة اقتصاديًا يف عامل األعامل
املتغري.

يدعو القسم الثالث إىل تنفيذ سياسات اقتصادية
واجتامعية لتمكني املرأة اقتصاديًا .تشكّل حامية حق
املرأة يف العمل ويف الحصول عىل حقوقها داخل العمل
ركيزة أساسية .ويحتوي القسم عىل دعوات إىل وضع
سياسات لالقتصاد الكيل والعمل وسياسات اجتامعية
مراعية ملنظور النوع الجنيس؛ وذلك لتعزيز النمو الشامل،
باإلضافة إىل وضع معايري لضامن تحقيق العاملة الكاملة
واملنتجة وفرص عمل الئقة للمرأة .ينصب الرتكيز عىل
وضع نظم للحامية االجتامعية املراعية ملنظور النوع
الجنيس ،مبا يف ذلك الحامية االجتامعية األساسية .يتناول
القسم وضع مختلف الفئات من النساء والفتيات ،ويضع
معايري رامية إىل تخفيض وإعادة توزيع حصة النساء
والفتيات غري املتناسبة من الرعاية الصحية غري مدفوعة
التكاليف والعمل املنزيل .كام أنه يدعو إىل تحسين
اإلحصاءات وبيانات النوع الجنيس املتعلقة باالقتصاد
يف القطاعني الرسمي وغري الرسمي ،وإىل زيادة االستثامر
بدرجة كبرية لسد الثغرات يف املوارد.

يدعو القسم األخري إىل تعزيز دور القطاع الخاص يف
متكني املرأة اقتصاد ًيا .ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات
لتشجيع وجود قطاع خاص مسؤول اجتامع ًيا وخاضع
للمساءلة وبيئات عمل ومامرسات مؤسسية تقدر جميع
فرصا متكافئة لتحقيق كامل إمكاناتهم.
العامل وتتيح لهم ً
كام يدعو أيضً ا هذا القسم إىل تيسري األعامل الحرة للمرأة
وتعزيز وحامية حق املرأة يف الحصول عىل عمل وحقوقها
داخل العمل يف سالسل القيمة العاملية.
تلقي الفقرات الختامية (الفقرات من  14إىل  )54الضوء
عىل أدوار الجهات الفاعلة يف تحقيق التمكني االقتصادي
للمرأة يف عامل األعامل املتغري .كام تم تسليط الضوء عىل
أدوار اآلليات الوطنية للمساواة بني الجنسني وأدوار
«اللجنة» ذاتها .وهناك دعوة موجهة إىل كيانات منظمة
األمم املتحدة لدعم الدول ،كام ُدعت هيئة األمم املتحدة
للمرأة إىل مواصلة االضطالع بدور رئييس يف تعزيز
املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات ودعم
الدول األعضاء بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة وحشد
املجتمع املدين والقطاع الخاص ومنظامت أصحاب العمل
والنقابات العاملية واألطراف املعنية األخرى ذات الصلة.

يستهدف القسم الرابع تزايد الطابع غري الرسمي عىل
عمل وتنقل املرأة العاملة .تهدف اإلجراءات إىل انتقال
املرأة العاملة يف قطاع االقتصاد غري الرسمي واألعامل
متدنية املهارات إىل العاملة الرسمية .يتناول القسم
الحاجة إىل وضع سياسات وترشيعات وطنية للهجرة
مراعية ملنظور النوع الجنيس ،باإلضافة إىل القضاء عىل
كافة أشكال املتاجرة باألشخاص.
يهدف القسم الخامس إىل إجراء تغيري تكنولوجي ورقمي
لتمكني املرأة اقتصاديًا .كام أنه يدعو إىل متكني املرأة
من الوصول إىل تنمية املهارات وفرص العمل الالئقة يف
امليادين الجديدة والناشئة ،ويهدف إىل تعزيز مشاركة
املرأة كمستخدمة ومبدعة يف إنشاء محتوى وموظفة
وسيدة أعامل ومبتكرة وقائدة يف تلك املجاالت .وعالوة
عىل ذلك ،يدعو القسم الخامس إىل وضع معايري لتمكني
املرأة من استغالل العلوم والتكنولوجيا يف األعامل الحرة
ويف التمكني االقتصادي يف عامل األعامل املتغري.

متت دعوة الحكومات واألطراف املعنية األخرى إىل تنفيذ
اإلجراءات املتضمنة يف النتائج املتفق عليها لتحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات
والوصول الكامل إىل حقوقهن اإلنسانية .وتقف هيئة
األمم املتحدة للمرأة مستعدة لدعم كافة األطراف املعنية
يف تلك املجهودات.

يستهدف القسم السادس صوت املرأة الجامعي وقيادتها
وقدرتها عىل اتخاذ القرار .ويشتمل عىل معايري محددة
لضامن مشاركة املرأة مشاركة كاملة ومتساوية وفعالة،
وإمكانية وصولها إىل املناصب القيادية واملناصب رفيعة
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مع مراعاة اختالف الظروف والقدرات ومستويات التنمية من بلد آلخر واحرتام
الحيز السياسايت لكل بلد وقيادته ،ومع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل االتساق
مع القواعد وااللتزامات الدولية ذات الصلة ،بسبل منها وضع اسرتاتيجيات
متامسكة للتنمية املستدامة بهدف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء
والفتيات .وتؤكد اللجنة أن الحكومات تتحمل املسؤولية الرئيسية عن متابعة
واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030عىل كل من الصعيد الوطني
واإلقليمي والعاملي ،فيام يتعلق بالتقدم املحرز يف هذا الصدد.

 - ١تؤكد لجنة وضع املرأة من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني  ،والوثائق
الختامية للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة  ،واإلعالنات
التي اعتمدتها اللجنة مبناسبة الذكرى السنوية العارشة والخامسة عرشة
والعرشين للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

- ٨وتسلّم اللجنة بالدور الهام الذي تؤديه االتفاقيات والصكوك واملبادرات
اإلقليمية يف املناطق اإلقليمية والبلدان التي تشملها كل منها ،يف تحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات ،ألغراض منها متكني
املرأة اقتصاديا وإعامل حقها يف العمل وحقوقها يف مكان العمل والنهوض
بالعاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق.

- ٢وتكرر اللجنة التأكيد عىل أن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بهام ،
وكذلك االتفاقيات واملعاهدات األخرى ذات الصلة ،مثل العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة  ،توفر إطارا قانونيا دوليا ومجموعة شاملة من التدابري لتحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات وإعامل متتع جميع النساء
والفتيات ،يف جميع مراحل حياتهن ،بجميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية متتعا كامال عىل قدم املساواة مع الرجل ،مبا يف ذلك متكني املرأة
اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري.

- ٩وتحيط اللجنة علام بأعامل الفريق الرفيع املستوى املعني بالتمكني
االقتصادي للمرأة ،الذي أنشأه األمني العام.
-٠١وتؤكد اللجنة من جديد أن اتخاذ تدابري تعزيز وحامية واحرتام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية لجميع النساء و الفتيات ،مبا فيها الحق يف
التنمية ،باعتبارها حقوقا عاملية ال تقبل التجزئة ومتكاملة ومرتابطة ،هي
تدابري حاسمة لتمكني املرأة اقتصاديا وينبغي إدماجها يف جميع السياسات
والربامج الرامية إىل القضاء عىل الفقر ومتكني املرأة اقتصاديا ،وتؤكد
من جديد أيضاً الحاجة إىل اتخاذ تدابري لضامن أن يكون لكل شخص
الحق يف املشاركة واملساهمة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والسياسية والتمتع بها ،ورضورة إيالء االهتامم عىل قدم املساواة ملوضوع
تعزيز الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
وحاميتها وإعاملها التام ،والنظر فيه بصورة عاجلة.

- ٣وتدرك اللجنة أهمية املعايري التي وضعتها منظمة العمل الدولية فيام يتعلق
بإعامل حق املرأة يف العمل وحقوقها يف مكان العمل ،وهي حقوق حاسمة
لتمكني املرأة اقتصاديا ،وتشري إىل برنامج توفري العمل الالئق الذي وضعته
منظمة العمل الدولية وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق
األساسية يف العمل.
 - ٤وتؤكد اللجنة من جديد أن إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثائق الختامية
الستعراضاته ،ونتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة ذات الصلة التي
عقدتها األمم املتحدة ومتابعة هذه املؤمترات ،قد أرست أساسا متينا ملساعي
التنمية املستدامة وأن تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني عىل نحو كامل وفعال
ومع ّجل سيُسهم إسهاما حاسام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030
ويف متكني املرأة اقتصاديا.

-١١وتسلّم اللجنة أيضا بأن الحواجز الهيكلية التي تعرتض متكني املرأة اقتصاديا
يف جميع مراحل حياتها يف عامل العمل اآلخذ يف التغري ،مبا يف ذلك ما يتعلق
منها برشوط وظروف العمل والتوظيف واالستبقاء والعودة إىل سوق العمل
والرتقية واعتالء املناصب اإلدارية أو املناصب العليا والتقاعد والفصل عن
الخدمة ،ميكن أن تتفاقم من جراء أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة يف
القطاعني الخاص والعام ،وكذلك خالل األزمات االقتصادية واملالية واإلنسانية
والنـزاع املسلح ،وحاالت ما بعد انتهاء النـزاع ،والكوارث الطبيعية والكوارث
الناجمة عن األنشطة البرشية ،والسياقات التي تؤدي إىل نزوح الالجئني
والترشد الداخيل.

 - ٥وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً االلتزامات التي جرى التعهد بها يف مؤمترات
القمة واملؤمترات ذات الصلة التي عقدتها األمم املتحدة يف مجال املساواة
بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات ،مبا يف ذلك املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية وبرنامج عمله والوثائق الختامية الستعراضاته.
 - ٦وتشدد اللجنة عىل العالقة التعاضدية بني كل من متكني املرأة اقتصاديا يف
عامل العمل اآلخذ يف التغري ،والتنفيذ التام والفعال واملعجل إلعالن ومنهاج
عمل بيجني ،وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل نحو يراعي
االعتبارات الجنسانية .وهي تقر بأهمية إسهام النساء والفتيات يف تحقيق
التنمية املستدامة ،وتكرر التأكيد عىل أن املساواة بني الجنسني ومتكني جميع
النساء والفتيات ومشاركة املرأة بصورة كاملة ومتساوية وتوليها زمام القيادة
يف االقتصاد رشوط حيوية لتحقيق التنمية املستدامة ،وبناء مجتمعات تنعم
بالسالم والعدالة ال يُهمش فيها أحد ،وتعزيز منو اقتصادي مطرد يشمل
الجميع ويتسم باالستدامة ،والنهوض باإلنتاجية ،وإنهاء الفقر بجميع أشكاله
يف كل مكان وكفالة رفاه الجميع.

-٢١وتسلّم اللجنة أيضا بأهمية إرشاك الرجال والفتيان بالكامل ،بوصفهم عنارص
تحفز عىل التغيري وتستفيد منه ،يف مسعى تحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني جميع النساء والفتيات .وتشدد عىل دور الرجال بوصفهم حلفاء يف
تحقيق متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل املتغري ،ويف القضاء عىل جميع
أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
-٣١وتعرتف اللجنة بأهمية دور اآلليات الوطنية يف النهوض باملرأة والفتاة،
وباملساهمة التي تقدمها يف هذا الشأن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
حيثام وجدت ،وبالدور الهام الذي يقوم به املجتمع املدين يف تعزيز متكني
املرأة اقتصاديا وكفالة استفادتها من العاملة الكاملة واملنتجة ومن فرص
العمل الالئق ،وكذلك يف النهوض بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني وتنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل أساس مراعاة االعتبارات الجنسانية.

 - ٧وتكرر اللجنة التأكيد عىل أن خطة التنمية املستدامة لعام  2030يجب أن تنفذ
بطريقة شاملة ،عىل نحو يعكس طابعها العاملي املتكامل وغري القابل للتجزئة،
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بني الرجل واملرأة يف الحياة املهنية ،ويساهم يف متكني النساء والرجال من
اقتحام املهن التي يهيمن عليها الجنس اآلخر يف القطاعني العام والخاص.

 -٤١وتدين اللجنة بقوة العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله يف األماكن
العامة والخاصة ،مبا يف ذلك التحرش يف عامل العمل ،الذي يشمل يف جملة
أمور أخرى التحرش الجنيس والعنف الجنيس والجنساين والعنف العائيل
واالتجار باألشخاص وقتل اإلناث ،فضال عن املامرسات الضارة من قبيل
تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية
لإلناث ،وتسلّم بأن أشكال العنف هذه تضع عقبات رئيسية أمام متكني املرأة
اقتصاديا ،وتحقيق تنميتها االجتامعية واالقتصادية ،عىل نحو يؤدي يف كثري
من األحيان إىل جملة أمور منها التغيب عن العمل وضياع الرتقيات وفقدان
الوظائف ،األمر الذي يعوق قدرة النساء عىل االلتحاق بسوق العمل والبقاء
فيه والرتقي يف السلم الوظيفي وتقديم مساهامت تتناسب مع قدراتهن؛
وتسلّم أيضا بأن أشكال العنف هذه ميكن أن تعوق االستقالل االقتصادي
وتفرض عىل املجتمع واألفراد تكاليف مبارشة وغري مبارشة يف األجلني القصري
والطويل ،مبا يف ذلك حسب االقتضاء ،فقدان الناتج االقتصادي ،وتكبد اآلثار
النفسية والجسدية املرتتبة عىل ذلك ،إضافة إىل النفقات املتصلة بالرعاية
الصحية والقطاع القانوين والرعاية االجتامعية والخدمات املتخصصة ،وتسلم
كذلك بأن االستقالل االقتصادي للمرأة ميكن أن يساهم يف توسيع نطاق
الخيارات املتاحة لها إلنهاء عالقات تتعرض فيها لإليذاء.

-٩١وتسلّم اللجنة بأن املرأة تشكل أغلبية العاملني يف القطاعني الصحي
واالجتامعي ،وأنها تقدم من خالل عملها يف هذين القطاعني إسهاما كبريا
يف الجهود الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة ،وأن االستثامر يف هذين
القطاعني ميكن أن يعزز متكني املرأة اقتصاديا ويح ِّول أدوار الرعاية غري
املدفوعة األجر وغري الرسمية إىل عمل الئق من خالل تحسني ظروف عملها
واألجور التي تتقاضاها وإيجاد فرص لتمكينها اقتصاديا عن طريق تحسني
مهاراتها والنهوض بتقدمها الوظيفي.
-٠٢وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تحمل النساء النصيب األكرب من عبء
الفقر ،وتؤكد أن القضاء عىل الفقر بجميع صوره وأبعاده ،مبا يف ذلك الفقر
املدقع ،رشط ال غنى عنه لتمكني املرأة اقتصاديا وتحقيق التنمية املستدامة.
وتقر اللجنة بالروابط املتداعمة القامئة بني تحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني جميع النساء والفتيات والقضاء عىل الفقر ،والحاجة إىل ضامن
مستوى معييش الئق للنساء والفتيات يف جميع مراحل حياتهن ،بوسائل منها
توفري نظم الحامية االجتامعية.

- ٥١وتقر اللجنة بأن الحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق املساواة بني
الجنسني وأشكال التمييز الجنساين ال تزال مستمرة يف أسواق العمل يف
جميع أنحاء العامل ،وهو ما يفرض قيودا أكرب عىل النساء ،مقارنة بالرجال ،يف
التوفيق بني العمل واملسؤوليات األرسية وأن هذه الحواجز الهيكلية ينبغي
أن تُزاح من أجل متكني النساء من املشاركة الكاملة يف املجتمع وعىل قدم
املساواة مع الرجل يف عامل العمل .وتقر أيضا بأن التقدم املحرز يف تحقيق
التمكني االقتصادي للمرأة يف عامل العمل اآلخذ يف التغري مل يكن كافيا ،وهو
ما يحول دون متكّن املرأة من تحقيق إمكاناتها بالكامل ومتتعها الكامل
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

-١٢وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء استمرار انخفاض األجور التي تتقاضاها
النساء العامالت ،األمر الذي كثريا ما مينع املرأة من التمتع بظروف معيشية
الئقة وكرمية وتوفري مثل هذه الظروف ألرستها ،وتعرتف بأهمية دور نقابات
العامل والحوار االجتامعي يف معالجة التفاوتات االقتصادية املستمرة ،مبا يف
ذلك الفجوة يف األجور بني الجنسني.
-٢٢وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء التحدي الذي يشكله تغري املناخ
بالنسبة لتحقيق التنمية املستدامة ،وألن النساء والفتيات ،الاليت يواجهن
عدم املساواة والتمييز ،كثريا ما يترضرن عىل نحو غري متناسب من آثار تغري
املناخ واملسائل البيئية األخرى ،مبا يف ذلك ،يف جملة أمور ،التصحر وإزالة
الغابات والعواصف الرملية وعواصف الغبار والكوارث الطبيعية والجفاف
املستمر والظواهر الجوية البالغة الشدة وارتفاع مستوى سطح البحر
والتحات الساحيل وتحمض املحيطات .وتشري اللجنة ،عالوة عىل ذلك ،إىل
اتفاق باريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ  ،وتؤكد من جديد أنه ينبغي للبلدان ،عند اتخاذ إجراءات تهدف إىل
التصدي لتغري املناخ ،أن تحرتم وتعزز وتراعي املساواة بني الجنسني ومتكني
النساء والفتيات.

- ٦١وتسلّم اللجنة بأن تقاسم املسؤوليات األرسية يهيئ بيئة أرسية مؤاتية
لتمكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري عىل نحو يسهم يف
التنمية ،وبأن املرأة والرجل يسهامن إسهاما كبريا يف رفاه األرسة ،وبأن
مساهمة املرأة بوجه خاص يف املنـزل ،مبا يف ذلك أعامل الرعاية واملهام
املنـزلية غري املدفوعة األجر ،التي مل يعرتف بها بع ُد بالقدر الكايف ،تولّد رأس
مال برشي واجتامعي أسايس لتحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية.
- ٧١وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فجوات كبرية بني الجنسني من
حيث املشاركة يف القوة العاملة وتويل املناصب القيادية واألجور والدخل
واملعاشات التقاعدية والحامية االجتامعية ،وكذلك الوصول إىل املوارد
االقتصادية واإلنتاجية .وتعرب عن قلقها أيضا إزاء الحواجز الهيكلية التي
تعرتض متكني املرأة اقتصاديا ،مبا يف ذلك القوانني والسياسات التمييزية
والقوالب النمطية الجنسانية واملعايري االجتامعية السلبية .ويساورها القلق
كذلك إزاء ظروف العمل غري املتكافئة ،ومحدودية فرص التقدم الوظيفي
وتزايد أشكال العمل غري الرسمي وغري املنظم يف العديد من املناطق.

-٣٢وتدرك اللجنة أن العوملة تطرح تحديات أمام متكني املرأة اقتصاديا ،كام
تتيح فرصا لتحقيقه .وتدرك أيضا أن مثة حاجة إىل بذل جهود دؤوبة واسعة
النطاق من أجل تهيئة مستقبل مشرتك يقوم عىل إنسانيتنا املشرتكة يك تكون
العوملة منصفة وشاملة للجميع ،مبن فيهم النساء والفتيات ،وتصبح قوة
إيجابية بشكل متزايد لتمكني املرأة اقتصاديا.
-٤٢وتؤكد اللجنة من جديد أن إعامل الحق يف التعليم ،وكذلك حصول
الجميع عىل التعليم الجيد ،من األمور التي تسهم يف تحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات .وتالحظ اللجنة بقلق عدم إحراز
تقدم يف سد الفجوة بني الجنسني فيام يتعلق بنسبة االلتحاق بالتعليم
الثانوي والعايل ومواصلته وإمتامه ،وتشدد عىل أهمية إتاحة فرص التعلم
مدى الحياة .وتسلّم بأن التكنولوجيات الجديدة ،التي هي بصدد تغيري

- ٨١وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفرقة املهنية ،مبا يف ذلك بُعديها األفقي
والعمودي ،يف جميع القطاعات .وهي تدرك أن إتاحة مزيد من الفرص
املتساوية للنساء والرجال يف سوق العمل ،ولتمكني املرأة من الحصول
عىل العمل الالئق وتعزيز مهاراتها ومشاركتها وتوليها القيادة يف املناصب
الرفيعة املستوى ميكن أن يعالج األسباب الجذرية الكامنة وراء التفرقة
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متقدمة ،ويعرقل قدرة املرأة عىل االلتحاق بسوق العمل املدفوع األجر
والعودة إليه والرتقي فيه ،واالستفادة من الفرص االقتصادية واالضطالع
بأنشطة األعامل الحرة ،وميكن أن يؤدي إىل ثغرات يف كل من الحامية
االجتامعية واملعاشات التقاعدية .وتشدد اللجنة عىل رضورة االعرتاف بتحمل
املرأة نصيبا غري متناسب من أعامل الرعاية واألعامل املنـزلية غري مدفوعة
األجر وتخفيض هذا العبء وإعادة توزيعه من خالل تعزيز املساواة يف
تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل وإعطاء األولوية ملجاالت منها سياسات
الحامية االجتامعية وتطوير الهياكل األساسية.

هيكل أسواق العمل ،توفر فرص عمل جديدة ومختلفة تقتيض من النساء
والفتيات اكتساب مهارات ترتاوح بني اإلملام باملعارف األساسية الرقمية
وتطوير مهارات تقنية متقدمة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
- ٥٢وتدرك اللجنة أهمية وجود بيئة خارجية مواتية دعام للجهود الوطنية
الرامية إىل متكني املرأة اقتصاديا ،مبا يشمل تعبئة املوارد املالية الكافية وبناء
القدرات ونقل التكنولوجيا وفق رشوط متفق عليها ،وهو ما من شأنه أن
يعزز استخدام التكنولوجيات التمكينية للنهوض بقدرة املرأة عىل مبارشة
األعامل الحرة ومتكينها اقتصاديا.

-١٣وتدرك اللجنة أن اإلعامل الكامل للحق يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه
من الصحة البدنية والعقلية أمر حيوي يف حياة النساء والفتيات ورفاههن
وقدرتهن عىل املشاركة يف الحياة العامة والخاصة ،ورشط حاسم لتحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،مبا يف ذلك متكينها اقتصاديا ومشاركتها يف
االقتصاد وقيامها بأدوار قيادية فيه بشكل كامل وعىل قدم املساواة مع الرجل.

- ٦٢وتنوه اللجنة بالجهود املبذولة عىل الصعيد العاملي من أجل سد الفجوة
بني الجنسني يف أسواق العمل .بيد أنها تالحظ إمكانية إحراز تقدم إضايف
من خالل اتخاذ تدابري خاصة مؤقتة لضامن املساواة بني الجنسني يف القوة
العاملة.

-٢٣وتشري اللجنة إىل برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة  ،2017-2019الذي
حددت فيه موضوع ”متكني نساء الشعوب األصلية“ ليكون مجال تركيزها يف
دورتها الحادية والستني ،وقررت فيه النظر يف موضوع ”التحديات والفرص
يف مجال تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات الريفيات“
باعتباره املوضوع ذا األولوية يف دورتها الثانية والستني.

- ٧٢وتؤكد اللجنة من جديد أهمية زيادة االستثامر بشكل ملحوظ من أجل
سد الثغرات يف املوارد بغية تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات ،مبا يف ذلك متكني املرأة اقتصاديا ،بوسائل منها تعبئة املوارد املالية
من جميع املصادر ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد املحلية والدولية وتخصيصها،
والتنفيذ الكامل لاللتزامات املتصلة املساعدة اإلمنائية الرسمية ،ومكافحة
التدفقات املالية غري املرشوعة ،من أجل االستفادة من التقدم املحرز
وتعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك التعاون بني الشامل والجنوب وفيام
بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث ،مع مراعاة أن التعاون فيام بني بلدان
الجنوب ليس بديال للتعاون بني الشامل والجنوب ،بل هو باألحرى عنرص
مكمل له.

-٣٣وتسلّم اللجنة بأهمية دور ومساهمة النساء والفتيات الريفيات يف القضاء عىل
الفقر ،وتحقيق التنمية املستدامة ،واألمن الغذايئ والتغذية ،وال سيام يف األرس
الفقرية والضعيفة .وتسلّم اللجنة أيضا بأهمية متكني املرأة الريفية وقدرتها عىل
املشاركة بصورة كاملة ومتساوية وفعالة يف جميع مستويات صنع القرار.
-٤٣وتسلّم اللجنة بأن جهود التمكني االقتصادي لنساء الشعوب األصلية
وإدماجهن وتنمية قدراتهن ،بسبل منها إنشاء األعامل التجارية التي متلكها
الشعوب األصلية ،ميكن أن تتيح لهن تحسني مشاركتهن عىل كل من الصعيد
االجتامعي والثقايف واملدين والسيايس ،وتحقيق قدر أكرب من االستقالل
االقتصادي ،وبناء مجتمعات أكرث استدامة وقدرة عىل الصمود ،وتنوه إىل
مساهمة الشعوب األصلية يف االقتصاد عىل نطاق أوسع.

- ٨٢وتسلّم اللجنة بأن تعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل وتحقيق استقاللها
االقتصادي ومتكينها من الوصول إىل املوارد االقتصادية وامتالكها كلها عوامل
تسهم يف تحقيق منو اقتصادي مستدام يشمل الجميع ويف بلوغ االزدهار
والتنافسية والرفاه يف املجتمعات.
- ٩٢وتسلّم اللجنة بأن متتع املرأة باملساواة يف الحقوق االقتصادية ،ومتكينها
وكفالة استقاللها اقتصاديا تعد أمورا أساسية يف تحقيق أهداف خطة
التنمية املستدامة لعام  .2030وتؤكد أهمية إجراء إصالحات ترشيعية
وإصالحات أخرى لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل ،وكذلك بني الفتيات
والفتيان حسب االقتضاء ،يف الحقوق املتعلقة بالوصول إىل املوارد
االقتصادية واإلنتاجية ،مبا يف ذلك األرايض واملوارد الطبيعية ،وحقوق امللكية
واإلرث ،والتكنولوجيا الجديدة املالمئة والخدمات املالية ،مبا يف ذلك التمويل
البالغ الصغر ،وكفالة متتع املرأة باملساواة يف فرص العاملة الكاملة واملنتجة
والعمل الالئق ،وباملساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل ذي
القيمة املتساوية .وتعرتف اللجنة باملساهمة اإليجابية للعامالت املهاجرات
يف تحقيق النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة.

-٥٣وتدرك اللجنة أهمية مساهمة النساء والفتيات املنحدرات من أصل
أفريقي يف تنمية املجتمعات وتعزيز التفاهم والتعددية الثقافية ،وتشري إىل
التزام الدول بتعميم مراعاة املنظور الجنساين عند وضع ورصد السياسات
العامة ،آخذة يف اعتبارها االحتياجات والظروف الخاصة بالنساء والفتيات
املنحدرات من أصل أفريقي ،ومع مراعاة برنامج األنشطة لتنفيذ العقد
الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي  .وتسلّم اللجنة أيضا بأهمية التمكني
االقتصادي للنساء املنحدرات من أصل أفريقي.
-٦٣وتسلّم اللجنة باملساهمة اإليجابية التي تقدمها النساء والفتيات املهاجرات،
وبوجه خاص العامالت املهاجرات ،يف تحقيق التنمية املستدامة يف البلدان
األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد .وتشدد عىل ما للعمل الذي تقوم به
العامالت املهاجرات من قيمة وكرامة يف جميع القطاعات ،مبا يف ذلك العمل
الذي تضطلع به العامالت يف الخدمة املنـزلية ويف مجال الرعاية.

-٠٣وتسلّم اللجنة بأن النساء والفتيات يتحملن نصيبا غري متناسب من أعباء
الرعاية واألعامل املنـزلية غري مدفوعة األجر ،مبا يف ذلك رعاية األطفال
واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية واإليدز ،وأن هذا التفاوت يف توزيع املسؤوليات يشكل قيدا كبريا
يحول دون متكن النساء والفتيات من إمتام تعليمهن أو مواصلته إىل مراحل

-٧٣وتشري اللجنة إىل رضورة إيالء االعتبار الواجب لألوضاع الخاصة التي تعيشها
النساء والفتيات املهاجرات وملا يتعرضن له من مخاطر .ويساورها القلق
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والعمل عىل تنفيذها فيام يخص الدول التي صدّقت عليها بالفعل ،من أجل
اإلسهام يف إعامل حق املرأة يف العمل وحقوقها يف مكان العمل؛

ألن العديد من النساء املهاجرات ،وال سيام منهن العامالت يف االقتصاد غري
الرسمي والاليت يؤدين أعامال أقل اعتامدا عىل املهارات ،يكن عرضة بشكل
خاص لسـوء املعاملة واالستغالل ،وتشدد ،يف هذا الصدد ،عىل أن من
واجب الدول حامية حقوق اإلنسان للمهاجرات من أجل منع سوء املعاملة
واالستغالل والتصدي لهام.

(ج)سن أو تعزيز وإنفاذ قوانني وأطر تنظيمية تكفل املساواة ومتنع التمييز
ضد املرأة ،ال سيام يف عامل العمل ،مبا يف ذلك مشاركتها يف أسواق العمل
ومتكينها من الوصول إليها ،يف جملة أمور أخرى ،ووضع قوانني وأطر تحظر
التمييز ضدها عىل أساس الحمل أو األمومة أو الحالة الزوجية أو العمر،
فضال عن غريها من أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة؛ واتخاذ التدابري
املناسبة لضامن متتع النساء يف مختلف مراحل حياتهن بتكافؤ فرص العمل
الالئق يف القطاعني العام والخاص ،مع التسليم بأن اتخاذ تدابري خاصة
مؤقتة تهدف إىل التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة
ينبغي أال يُعترب من باب التمييز؛ ومعالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء
انعدام املساواة بني الجنسني والقوالب النمطية الجنسانية وعالقات القوة
غري املتكافئة بني الرجل واملرأة؛ والعمل ،حسب االقتضاء ،عىل توفري سبل
االنتصاف الفعالة وإمكانية اللجوء إىل العدالة يف حاالت عدم االمتثال
وإعامل املساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان؛

-٨٣وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدل مشاركة النساء ذوات اإلعاقة
يف القوة العاملة وما يواجهنه من أشكال متعددة ومتشابكة من التمييز ،وما
يعرتضهن من حواجز هيكلية ومادية وسلوكية تحول دون إمكانية وصولهن
إىل أماكن العمل ومشاركتهن فيها عىل قدم املساواة مع اآلخرين ،وتؤكد
رضورة اتخاذ تدابري لكفالة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل
نحو يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
- ٩٣وترحب اللجنة باملساهامت الكربى التي يقدمها املجتمع املدين ،مبا يف
ذلك املنظامت النسائية واملجتمعية ،والجامعات النسوية ،واملدافعات عن
حقوق اإلنسان ،واملنظامت ذات القيادات املكونة من الفتيات والشباب،
من أجل إدراج مصالح النساء والفتيات واحتياجاتهن وأفكارهن يف الخطط
املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030وتعرتف بأهمية إقامة حوار مفتوح مع املجتمع املدين عىل نحو
يشمل الجميع ويتسم بالشفافية يف سياق تنفيذ التدابري املتعلقة بتمكني
املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري.

(د)سن ترشيعات وإدخال إصالحات لتحقيق املساواة يف الحقوق بني النساء
والرجال ،وبني الفتيات والفتيان حيثام ينطبق ،من أجل الحصول عىل املوارد
االقتصادية واإلنتاجية ،مبا يف ذلك الحصول عىل األرايض وملكيتها والسيطرة
عليها ،وحقوق امللكية واإلرث ،واملوارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة
املالمئة ،والخدمات املالية ،مبا يف ذلك االئتامنات والخدمات املرصفية
والتمويل البالغ الصغر ،واستفادة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف فرص
اللجوء إىل العدالة وتلقي املساعدة القانونية يف هذا الصدد ،وكفالة متتع
املرأة باألهلية القانونية وبالحق يف إبرام العقود عىل قدم املساواة مع الرجل؛

-٠٤وتهيب اللجنة بالحكومات عىل جميع املستويات وباالشرتاك ،حسب
االقتضاء ،مع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،كل يف إطار واليتها ومع مراعاة األولويات الوطنية ،كام تدعو
املجتمع املدين والقطاع الخاص ،ومنظامت أرباب العمل ،والنقابات العاملية،
حسب االقتضاء ،إىل اتخاذ اإلجراءات التالية:

		

(هـ)القضاء عىل التفرقة املهنية عن طريق معالجة الحواجز الهيكلية
والقوالب النمطية الجنسانية واملعايري االجتامعية السلبية ،وتعزيز
قدرة املرأة عىل االلتحاق بأسواق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب
ومشاركتها فيها عىل قدم املساواة مع الرجل ،ودعم املرأة من أجل تنويع
الخيارات التعليمية واملهنية املتاحة لها يف امليادين الناشئة والقطاعات
االقتصادية املتنامية ،مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واالعرتاف بقيمة القطاعات التي
توظف أعدادا كبرية من النساء؛

تعزيز األطر المعيارية والقانونية

(أ)النظر ،عىل سبيل األولوية بشكل خاص ،يف التصديق عىل اتفاقية القضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت
االختيارية امللحقة بهام ،أو االنضامم إليها ،والحد من نطاق أي تحفظات،
وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأدق ما ميكن من تعابري وأضيقها من
معانٍ مبا يضمن عدم إبداء تحفظات ال تتفق مع هدف هاتني االتفاقيتني
والغرض منهام ،واستعراض التحفظات عليهام بانتظام متهيدا ً لسحبها ،وسحب
التحفظات التي تتعارض مع هدف االتفاقية ذات الصلة والغرض منها ،وتنفيذ
االتفاقيتني بالكامل عن طريق جملة أمور منها وضع ترشيعات وسياسات
وطنية فعالة؛

(و)سن أو تعزيز وإنفاذ القوانني واألنظمة التي تدعم مبدأ املساواة يف األجر
عن العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية يف القطاعني العام
والخاص باعتبار ذلك من التدابري الحاسمة للقضاء عىل الفجوة يف األجور بني
الجنسني ،ويف هذا الصدد توفري سبل فعالة لالنتصاف واللجوء إىل العدالة يف
حاالت عدم االمتثال ،وتعزيز تنفيذ سياسات املساواة يف األجر بوسائل منها،
عىل سبيل املثال ،الحوار االجتامعي ،والتفاوض الجامعي ،وتقييم الوظائف،
وتنظيم حمالت التوعية ،وضامن الشفافية يف األجور ،وتدقيق األجور
املدفوعة للجنسني ،وكذلك تصديق واستعراض مامرسات دفع األجور وزيادة
البيانات والتحليالت املتاحة بشأن الفجوة يف األجور بني الجنسني؛

(ب)النظر يف التصديق عىل االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية وهي:
اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم النقايب لعام ( 1948رقم ،)87
واتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية لعام ( 1949رقم  ،)98واتفاقية
العمل الجربي لعام ( 1930رقم  ،)29واتفاقية إلغاء العمل الجربي لعام
( 1957رقم  ،)105واالتفاقية املتعلقة بالحد األدىن لسن االلتحاق بالعمل
لعام ( 1973رقم  ،)138واالتفاقية املتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال
لعام ( 1999رقم  ،)182واتفاقية املساواة يف األجور لعام ( 1951رقم )100
واالتفاقية املتعلقة بالتمييز (يف العاملة واملهن) لعام ( 1958رقم ،)111

(ز)سن أو تعزيز وإنفاذ القوانني والسياسات الرامية إىل القضاء عىل جميع
أشكال العنف والتحرش ضد النساء من جميع األعامر يف عامل العمل ،يف
القطاعني العام والخاص ،وتوفري سبل انتصاف فعالة يف حاالت عدم االمتثال؛
وضامن سالمة النساء يف مكان العمل؛ ومعالجة العواقب املتعددة للعنف
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والفتيات يف البيئة املدرسية ،وتدابري لدعم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف
جميع مستويات التعليم والتدريب؛

والتحرش ،بالنظر إىل أن العنف ضد النساء والفتيات ميثل عقبة أمام تحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة اقتصاديا؛ وتشجيع أنشطة التوعية ،بسبل
منها التوعية بالتكلفة التي يتكبدها املجتمع واالقتصاد من جراء ذلك العنف؛
ووضع تدابري لتشجيع عودة الضحايا والناجيات من العنف إىل سوق العمل؛

(ل)تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف برامج التعليم والتدريب ،مبا يف ذلك
ما يتعلق منها بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،والقضاء
عىل األمية يف صفوف اإلناث وتيسري االنتقال بفعالية من مرحلة التعليم
أو البطالة إىل العمل ،بسبل منها تطوير املهارات الالزمة لتمكني النساء
والفتيات من املشاركة الفعالة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
ومتكني املرأة من املشاركة الفعالة يف الحوكمة واتخاذ القرارات عىل جميع
املستويات ،وتهيئة الظروف التي تيرس مشاركة املرأة واندماجها بشكل كامل
يف االقتصاد الرسمي ووضع مناهج دراسية تراعي االختالفات بني الجنسني
يف الربامج التعليمية عىل جميع املستويات ألغراض منها التصدي لألسباب
الجذرية للتفرقة املهنية بني الرجل واملرأة يف الحياة العملية؛

(ح)وضع وتطبيق تدابري مراعية لالعتبارات الجنسانية توفر الحامية من جميع
أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف األماكن العامة والخاصة ،وتكفل
منعها واملعاقبة عليها ،مبا يف ذلك العنف العائيل والتحرش الجنيس واالتجار
باألشخاص وقتل اإلناث ،من بني أمور أخرى ،للنهوض بإعامل الحقوق
االقتصادية للنساء والفتيات ومتكينهن وتيسري حصول املرأة عىل العاملة
الكاملة واملنتجة ومساهمتها يف االقتصاد ،بسبل منها تيسري التغيريات
يف القوالب النمطية الجنسانية واملعايري االجتامعية السلبية ،واملواقف
والسلوكيات ،يف جملة أمور أخرى ،من خالل النهوض بتعبئة املجتمعات
املحلية واالستقالل االقتصادي للمرأة وإرشاك الرجال والفتيان ،وال سيام قادة
املجتمعات املحلية؛ والعمل حيثام أمكن ،عىل استكشاف تدابري ترمي إىل
معالجة عواقب العنف ضد املرأة ،مثل حامية الوظائف ،وتوفري إجازة من
العمل ،والتدريب يف مجال التوعية ،وتقديم الخدمات النفسية االجتامعية
وإنشاء شبكات األمان االجتامعي للنساء والفتيات من ضحايا العنف
والناجيات منه ،وتعزيز الفرص االقتصادية املتاحة لهن؛

(م)إيالء اهتامم أكرب لتمكني الفتيات من الحصول عىل التعليم الجيد ،وال سيام يف
مجال االتصاالت والتكنولوجيا ،حيثام ُوجد ،مبا يف ذلك توفري التعليم للفتيات
اللوايت مل يحصلن عىل تعليم نظامي لتمكينهن من تدارك ما فاتهن وتعليمهن
القراءة والكتابة ،واملبادرات الخاصة الستبقاء الفتيات يف املدارس حتى مرحلة
التعليم ما بعد االبتدايئ ،مبن فيهن الفتيات اللوايت تزوجن أو حملن بالفعل،
وتعزيز فرص اكتساب الشابات للمهارات وتدريبهن عىل مبارشة األعامل
الحرة والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية لكفالة توفر عاملة كاملة ومنتجة
وتعويض منصف وعمل الئق للشابات اللوايت يدخلن سوق العمل؛

(ط)تعزيز القوانني واألطر التنظيمية التي تشجع التوفيق بني مسؤوليات العمل
واألرسة وتقاسمها بني النساء والرجال ،بسبل منها صوغ وتنفيذ وتعزيز
ترشيعات وسياسات وخدمات تراعي احتياجات األرسة ،مثل اإلجازات
الوالدية وغريها من برامج اإلجازات ،وزيادة املرونة يف ترتيبات العمل،
وتقديم الدعم لألمهات املرضعات ،وتطوير الهياكل األساسية والتكنولوجيا،
وتقديم الخدمات ،مبا يف ذلك توفري خدمات جيدة لرعاية األطفال تكون يف
املتناول ويسهل الحصول عليها وتهيئة مرافق لرعاية األطفال وغريهم من
امل ُعالني ،وتشجيع الرجال عىل تحمل نصيب متكافئ من مسؤوليات األعامل
املنزلية باعتبارهم آباء ومسؤولني عن تقديم الرعاية ،وهي كلها أمور تسهم
يف تهيئة بيئة مؤاتية لتمكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛

(ن)كفالة متكني املراهقات الحوامل واألمهات الشابات ،وكذلك األمهات
العازبات ،من مواصلة وإكامل تعليمهن ،والقيام يف هذا الصدد ،بوضع
وتنفيذ ،وعند االقتضاء ،تنقيح السياسات التعليمية للسامح لهن بالبقاء
يف املدرسة أو العودة إليها ،ومتكينهن من الحصول عىل الرعاية الصحية
والخدمات االجتامعية والدعم االجتامعي ،مبا يف ذلك مرافق رعاية الطفل
والرضاعة والحضانة ،وااللتحاق بربامج تعليمية يف مواقع يسهل الوصول
إليها ،وبجداول زمنية مرنة ،وإتاحة إمكانية التعليم عن بعد ،مبا يف ذلك
التعلم اإللكرتوين ،مع األخذ بعني االعتبار الدور الهام الذي يقوم به اآلباء،
مبن فيهم الشباب منهم ،وما يتحملونه من مسؤوليات وما يواجهونه من
تحديات يف هذا الصدد؛

(ي)االمتناع عن سن وتطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو تجارية انفرادية
تتناىف مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وتعرقل تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتامعية عىل نحو كامل ،وال سيام يف البلدان النامية؛

تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية لتمكين
المرأة اقتصاديا

تعزيز التعليم والتدريب وتنمية المهارات

(س)اعتامد وتنفيذ سياسات االقتصاد الكيل املراعية لالعتبارات الجنسانية
وسياسات العاملة والسياسات االجتامعية التي تعزز النمو الشامل للجميع،
وتكفل حصول املرأة عىل العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق ،وتحمي
حق املرأة يف العمل وحقوقها يف أماكن العمل ،ورصد أثر تلك السياسات،
والتخفيف من آثار الكساد االقتصادي؛

(ك)تعزيز واحرتام حق النساء والفتيات يف التعليم يف مختلف مراحل حياتهن
ويف جميع املستويات ،ال سيام ملن هن أشد تخلفا عن الركب ،وذلك بتوفري
إمكانية حصول الجميع عىل تعليم جيد النوعية ،وضامن تعليم جيد يشمل
الجميع ويكفل املساواة وعدم التمييز ،وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع ،وكفالة إمتام مرحلتي التعليم االبتدايئ والثانوي ،وإزالة أوجه
التفاوت بني الجنسني يف فرص الوصول إىل جميع مجاالت التعليم الثانوي
والعايل ،وتعزيز اإلملام باملسائل املالية والرقمية ،وضامن حصول النساء
والفتيات عىل فرص متكافئة يف مجاالت التطوير الوظيفي والتدريب واملنح
الدراسية والزماالت ،واعتامد إجراءات إيجابية لبناء مهارات القيادة والتأثري
لدى النساء والفتيات؛ واتخاذ تدابري لتعزيز واحرتام وضامن سالمة النساء

(ع)اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء عىل مامرسة التمييز يف األسعار عىل أساس
جنساين (املعروفة أيضا باسم ’الرضيبة الوردية‘)؛ ،حيث تكون السلع والخدمات
املوجهة للنساء والفتيات أو املسوقة يف أوساطهن أكرث تكلفة من السلع
والخدمات املامثلة املوجهة إىل الرجال والفتيان أو املسوقة يف أوساطهم؛

8

وبرامج للصحة العامة تكون شاملة ويف املتناول وموجهة بشكل أفضل إىل
تلبية احتياجاتهن ،والعمل عىل تحسني الحصول عىل اإلجازات مدفوعة
األجر واستحقاقات الضامن االجتامعي ،وال سيام يف حاالت التقاعد والبطالة
واملرض والعجز والشيخوخة والعجز عن العمل ،ووضع وتنفيذ تدابري الصحة
والسالمة املهنيتني ،مبا يف ذلك التدابري املناسبة لتوفري حامية خاصة للمرأة
أثناء فرتة الحمل يف األعامل التي يثبت أنها مؤذية لها؛

(ف)اتخاذ خطوات عملية لدعم اتخاذ نهج يراعي االعتبارات الجنسانية يف
التعامل مع إدارة الشؤون املالية العامة وإضفاء الطابع املؤسيس عليه ،مبا
يف ذلك امليزنة املراعية للمنظور الجنساين يف جميع قطاعات اإلنفاق العام
وتتبعها ،وذلك ملعالجة الثغرات يف توفري املوارد للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة والفتاة ،وضامن احتساب تكاليف جميع الخطط والسياسات
الوطنية والقطاعية لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والفتاة
ورصد ما يلزمها من موارد لضامن تنفيذها عىل نحو فعال؛

(خ)ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وكفالة
متتع الجميع بالحقوق اإلنجابية وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق الختامية ملؤمترات استعراضهام ،مبا
يشمل حصول الجميع عىل خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية،
ألغراض منها تنظيم األرسة واإلعالم والتثقيف ،وإدماج الصحة اإلنجابية يف
االسرتاتيجيات والربامج الوطنية ،واالعرتاف بأن حقوق اإلنسان املكفولة
للمرأة تشمل حقها يف أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية يف جميع
املسائل املتصلة بحياتها الجنسية ،مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية،
دون إكراه أو متييز أو عنف ،عىل سبيل اإلسهام يف إعامل حقوقها االقتصادية
وتحقيق استقالليتها ومتكينها؛

(ص)تشجيع الخدمات الالئقة املدفوعة األجر يف مجايل الرعاية والعمل
املنزيل لكل من املرأة والرجل يف القطاعني العام والخاص ،بتوفري الحامية
االجتامعية ،وظروف العمل اآلمنة ،واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي
أو العمل ذي القيمة املتساوية ،عىل نحو يسهم يف تيسري انتقال العاملني
يف القطاع غري الرسمي ،مبن فيهم العاملون يف قطاع الرعاية والعمل املنزيل
املدفوع األجر غري الرسمي ،إىل االقتصاد الرسمي؛
(ق)تعزيز أمن املرأة وسالمتها أثناء ذهابها إىل مكان العمل وعودتها منه ،وأمن
النساء والفتيات وسالمتهن أثناء ذهابهن إىل املرافق التعليمية وعودتهن
منها ،وذلك عن طريق وضع اسرتاتيجيات للتنمية الريفية والتخطيط
الحرضي والهياكل األساسية تراعي االعتبارات الجنسانية ،مبا يف ذلك إنشاء
شبكات للنقل العام تتسم باالستدامة واألمان والتكلفة امليسورة ،وإنارة
الشوارع ،وإنشاء مرافق صحية منفصلة ومالمئة ،لتيسري وصول املرأة إىل
األماكن واملنتجات والخدمات والفرص االقتصادية؛

(ذ)االعرتاف باألهمية االجتامعية لألمومة واألبوة ودور الوالدين يف تنشئة
األطفال ،وتشجيع إجازة األمومة واألبوة املدفوعة األجر أو إجازة الوالدية
واستحقاقات الضامن االجتامعي املناسبة للنساء والرجال عىل حد سواء،
واتخاذ الخطوات املناسبة لضامن عدم التمييز ضدهم عندما يستفيدون من
هذه االستحقاقات وتعزيز وعي الرجال واستخدام مثل هذه الفرص لتمكني
املرأة من زيادة مشاركتها يف سوق العمل؛

(ر)ترشيد النفقات املالية لتوفري البنية األساسية للحامية االجتامعية والرعاية
املراعية لالعتبارات الجنسانية ،مثل توفري خدمات للتعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة تتسم باإلنصاف والجودة ويسهل الوصول إليها وتحمل تكاليفها،
وخدمات رعاية األطفال ورعاية املسنني ،والرعاية الصحية ،وتوفري خدمات
الرعاية والخدمات االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز ،تلبي احتياجات كل من مقدمي
الرعاية واملحتاجني إليها ،مع األخذ يف االعتبار أن سياسات الحامية االجتامعية
تؤدي أيضا دورا حاسام يف الحد من الفقر وعدم املساواة ،ويف دعم النمو
الشامل للجميع واملساواة بني الجنسني؛

(ض)اتخاذ جميع التدابري املناسبة لالعرتاف مبا تتحمله النساء والفتيات من
عبء غري متناسب من أعامل غري مدفوعة األجر يف مجايل الرعاية والعمل
املنـزيل وتقليص هذا العبء وإعادة توزيعه من خالل تعزيز السياسات
واملبادرات التي تدعم التوفيق بني العمل والحياة األرسية واملساواة يف
تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل ،من خالل توخي املرونة يف ترتيبات
العمل دون املساس بتدابري حامية العمل والحامية االجتامعية ،وتوفري
الهياكل األساسية والتكنولوجيا والخدمات العامة ،مثل املياه والرصف
الصحي والطاقة املتجددة والنقل وتكنولوجيات املعلومات ،وكذا إتاحة
مرافق جيدة النوعية وميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها لرعاية
األطفال وخدمات الرعاية ،والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية واملعايري
االجتامعية السلبية وتعزيز مشاركة الرجال ومسؤولياتهم بصفتهم آباء
ومقدمي الرعاية؛

(ش)العمل من أجل إنشاء أو تعزيز نظم الحامية االجتامعية الشاملة للجميع
واملراعية للمنظور الجنساين ،مبا يف ذلك وضع حدود دنيا لها ،لضامن
استفادة الجميع بالكامل من خدمات الحامية االجتامعية دون متييز من
أي نوع ،واتخاذ تدابري تدريجية لتحقيق مستويات أعىل من الحامية ،مبا يف
ذلك تسهيل االنتقال من العمل غري الرسمي إىل العمل الرسمي؛

(أ أ)اتخاذ خطوات لقياس قيمة خدمات الرعاية والعمل املنـزيل غري املدفوعة
األجر لتحديد مساهمتها يف االقتصاد الوطني ،بسبل منها عىل سبيل املثال
إجراء دراسات استقصائية دورية الستخدام الوقت ،وإدراج هذه القياسات
يف صياغة سياسات اقتصادية واجتامعية تراعي االعتبارات الجنسانية؛

(ت)تعزيز التدابري القانونية واإلدارية والسياساتية التي تكفل حصول املرأة
بشكل كامل وعىل قدم املساواة مع الرجل عىل املعاشات التقاعدية ،من
خالل الربامج القامئة عىل االشرتاكات و/أو غري القامئة عىل االشرتاكات،
وذلك برصف النظر عن مسارها املهني ،والحد من الفوارق بني الجنسني يف
مستويات االستحقاقات؛

(بب)إرشاك الرجال والفتيان بالكامل ،باعتبارهم رشكاء وحلفاء اسرتاتيجيني يف
تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات من خالل
وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية تعالج أدوار ومسؤوليات الرجال
والفتيان ،مبا يف ذلك املساواة يف تقاسم املسؤوليات يف مجال تقديم الرعاية
والعمل املنزيل ،وتشجيع الرجال والفتيان عىل املشاركة الكاملة ،كعنارص
فاعلة ومستفيدة من التغيري ،بهدف القضاء عىل جميع أشكال التمييز

(ث)اتخاذ خطوات من أجل اإلعامل الكامل للحق يف التمتع بأعىل مستوى
ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية عن طريق تحسني وصول النساء
والفتيات يف الوقت املناسب إىل النظم الصحية الجيدة بتكلفة معقولة من
خالل وضع اسرتاتيجيات وطنية تراعي االعتبارات الجنسانية وسياسات
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ومتقاطعة من التمييز ،مبا يف ذلك العنف ،وتعزيز مشاركتهن يف عمليات صنع
القرار عىل جميع املستويات ويف جميع املجاالت ،واحرتام وحامية معارفهن
التقليدية واملتوارثة ،مع التنويه إىل أهمية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق
الشعوب األصلية لكل من فتيات ونساء الشعوب األصلية؛

والعنف ضد النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص ،من خالل فهم
ومعالجة األسباب الجذرية لعدم املساواة بني الجنسني ،مثل عالقات القوة
غري املتكافئة ،والقوالب النمطية الجنسانية واملعايري االجتامعية السلبية التي
تعترب النساء والفتيات خاضعات للرجال والفتيان ،باعتبار ذلك مساهمة يف
متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛

(ح ح)وضع واعتامد اسرتاتيجيات مراعية لالعتبارات الجنسانية بشأن التخفيف
من آثار تغري املناخ والتكيف معها ،متاشيا مع الصكوك الدولية واإلقليمية،
من أجل دعم قدرات النساء والفتيات عىل الصمود يف مواجهة اآلثار الضارة
لتغري املناخ والتكيف معها ،بهدف النهوض بتمكينهن االقتصادي ،من خالل
جملة أمور منها تعزيز صحتهن ورفاههن ،وكذلك وصولهن إىل سبل العيش
املستدامة ،مبا يف ذلك يف سياق تحقيق التحول العادل للقوى العاملة؛

(ج ج)تشجيع التحاق جميع النساء بسوق العمل وعودتهن إليه وتقدمهن
يف مساراته ،بسبل منها وضع السياسات والربامج الرامية إىل القضاء عىل
الحواجز الهيكلية والقوالب النمطية التي تواجه الشابات يف االنتقال
من مرحلة املدرسة إىل العمل ،وكذلك التصدي للتحديات التي تواجهها
النساء العائدات من فرتات التوقف عن العمل ألسباب تتعلق بتقديم
الرعاية والنساء املتقدمات يف العمر من خالل توفري إمكانية حصولهن
عىل التدريب يف املهارات التقنية واملهنية ،وتنمية قدراتهن يف مجال
مبارشة األعامل الحرة ،وتزويدهن بخدمات تضاهي ما لديهن من كفاءات
بالوظائف املتاحة وتقدم لهن التوجيه املهني ،مبا يف ذلك توجيههن صوب
املهن ذات األجور العالية وإمكانات النمو املرتفعة؛

(ط ط)مواصلة تطوير وتعزيز املعايري واملنهجيات عىل الصعيدين الوطني
والدويل لتحسني جمع وتحليل ونرش اإلحصاءات الجنسانية والبيانات
املتعلقة باالقتصاد الرسمي وغري الرسمي ،مبا يشمل ،يف جملة أمور،
الفقر يف صفوف النساء ،وتوزيع الدخل واألصول داخل األرس املعيشية،
وأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر ،وفرص املرأة يف االستفادة من األصول
واملوارد اإلنتاجية والتحكم فيها وامتالكها ،ومشاركة املرأة يف صنع
القرار عىل جميع املستويات ،لقياس التقدم املحرز من أجل متكني
املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري ،من خالل تعزيز القدرات
اإلحصائية الوطنية ،بسبل منها تعزيز حشد املساعدة املالية والتقنية
من جميع املصادر من أجل متكني البلدان النامية من القيام ،عىل نحو
منهجي ،بتصميم وجمع وإتاحة بيانات موثوقة وعالية الجودة وجيدة
التوقيت ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والدخل وغريها من
الخصائص ذات األهمية يف السياقات الوطنية؛

(د د)تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،
واإلعامل الكامل لحقوق اإلنسان الخاصة بهن وإدماجهن يف املجتمع،
واتخاذ التدابري الالزمة لضامن حصول النساء ذوات اإلعاقة عىل العمل
الالئق عىل قدم املساواة مع اآلخرين يف القطاعني العام والخاص ،وتهيئة
أسواق عمل وبيئات عمل تفتح أبوابها أمام األشخاص ذوي اإلعاقة
وتيس دخولهم إليها ،واتخاذ تدابري إيجابية لزيادة توظيف النساء
وتشملهم ّ
ذوات اإلعاقة والقضاء عىل التمييز عىل أساس اإلعاقة فيام يخص جميع
املسائل املتعلقة بكافة أشكال العاملة ،مبا يف ذلك التوظيف واالستبقاء
والرتقية وتوفري ظروف العمل التي تكفل السالمة واألمن والصحة ،بالتشاور
مع اآلليات الوطنية ذات الصلة ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ي ي)تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات عن طريق
إعادة تأكيد االلتزامات املتعهد بها يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة
عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،والسعي إىل تحقيق اتّساق
السياسات وتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية املستدامة عىل جميع املستويات
ومن جانب كافة الجهات الفاعلة ،وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل
التنمية املستدامة؛

(ﻫ ﻫ)تعزيز ودعم مساهامت نساء األرياف واملزارعات يف القطاع الزراعي واألمن
الغذايئ والتغذية والرفاه االقتصادي ألرسهن ومجتمعاتهن املحلية ،ويف
النهوض بالتنمية الزراعية والريفية ،مبا يف ذلك املزارع الصغرية ،وكفالة
متتعهن بفرص متكافئة مع الرجال يف الحصول عىل التكنولوجيات الزراعية،
من خالل االستثامرات ونقل التكنولوجيا وفق رشوط متفق عليها ،واالبتكار
يف وسائل اإلنتاج الزراعي وتوزيع املنتجات الزراعية عىل نطاق صغري،
مع دعمهن بسياسات متكاملة ومتعددة القطاعات لتحسني القدرات
اإلنتاجية والدخل وتعزيز قدرتهن عىل الصمود ،وسد الثغرات التي تعرتي
االتجار مبنتجاتهن الزراعية يف األسواق املحلية واإلقليمية والدولية وإزالة
الحواجز التي تعرتضهن يف هذا املجال؛

(ك ك)اتخاذ خطوات من أجل تحقيق زيادة كبرية يف االستثامر بغية سد الثغرات
يف املوارد ،بأساليب منها تعبئة املوارد املالية من جميع املصادر ،ومنها
املؤسسات العامة والخاصة واملحلية والدولية ،وتخصيص تلك املوارد،
بوسائل منها تعزيز إدارة اإليرادات من خالل نظم رضيبية تقدمية
حسنة ،وزيادة كفاءة تحصيل الرضائب
ومحدّثة ،وسياسات رضيبية ُم ّ
وزيادة الرتكيز عىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ضمن
أولويات املساعدة اإلمنائية الرسمية لالستفادة من التقدم املحرز ،وضامن
االستخدام الفعال للمساعدة اإلمنائية الرسمية للتعجيل بتحقيق هدف
متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛

(و و)دعم تشغيل املرأة الريفية مقابل أجر يف األعامل غري الزراعية ،باتخاذ تدابري
ترمي إىل تحسني ظروف العمل وزيادة فرص الحصول عىل املوارد اإلنتاجية،
واالستثامر يف البنية التحتية املناسبة ،والخدمات العامة ،والتكنولوجيات
التي توفر الوقت والجهد ،وتشجيع العمل املدفوع األجر للمرأة الريفية يف
االقتصاد الرسمي ،ومعالجة األسباب الهيكلية واألساسية لألحوال الصعبة
التي تعيشها املرأة الريفية؛

(ل ل)حث البلدان املتقدمة النمو عىل أن تفي بصورة تامة بالتزامات املساعدة
اإلمنائية الرسمية التي تعهد بها كل منها ،مبا يف ذلك االلتزامات التي
قطعها العديد من البلدان املتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص نسبة
 0.7يف املائة من دخلها القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية
املوجهة إىل البلدان النامية وهدف تخصيص ما يرتاوح بني  0.15و 0.2
يف املائة من دخلها القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية املوجهة

(ز ز)اتخاذ تدابري للنهوض بتمكني نساء الشعوب األصلية اقتصاديا ،مبا يف ذلك
ضامن حصولهن عىل التعليم الجيد والشامل للجميع ومشاركتهن بصورة
هادفة يف االقتصاد عن طريق معالجة ما تواجهنه من حواجز وأشكال متعددة
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حسب االقتضاء ،بطريقة تراعي نوع الجنس والسن ،من أجل مكافحة
جميع أشكال االتجار باألشخاص والقضاء عليها ،وإذكاء الوعي العام
مبسألة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء والفتيات ،واتخاذ تدابري للحد
من تعرض النساء والفتيات ملخاطر الرق املعارص واالستغالل الجنيس،
وتعزيز التعاون الدويل ألغراض منها التصدي للطلب الذي يشجع جميع
أشكال االستغالل ،مبا يف ذلك االستغالل الجنيس والسخرة ،بهدف القضاء
عىل هذا الطلب نهائيا؛

إىل أقل البلدان منوا ً ،وتشجيع البلدان النامية عىل أن تنطلق من التقدم
املحرز يف ضامن استخدام املساعدة اإلمنائية الرسمية بشكل فعال
للتمكن من تحقيق األهداف والغايات اإلمنائية ،ومساعدتها ،يف جملة
أمور ،عىل النهوض بتمكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛
(م م)تعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك التعاون بني بلدان الشامل وبلدان
الجنوب والتعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث ،مع مراعاة أن
التعاون بني بلدان الجنوب ليس بديال عن التعاون بني بلدان الشامل
وبلدان الجنوب بل هو مك ِّمل له ،ودعوة جميع الدول إىل تعزيز التعاون
بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث مع الرتكيز عىل األولويات اإلمنائية
املشرتكة مبشاركة جميع الجهات املعنية يف الحكومة واملجتمع املدين
والقطاع الخاص القطاع ،مع مالحظة أن تويل الجهات الوطنية زمام األمور
والقيادة يف هذا الصدد عنرص ال غنى عنه لتحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني النساء والفتيات؛

إدارة التغيير التكنولوجي والرقمي لتمكين
المرأة اقتصاديا
(ص ص)دعم استفادة املرأة ،يف مختلف مراحل حياتها ،من الوسائل الكفيلة
بتطوير مهاراتها ومتكينها من الحصول عىل العمل الالئق يف املجاالت
الجديدة والناشئة ،من خالل توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب
املتاحة لها يف مجاالت منها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واإلملام بالعلوم الرقمية ،وتعزيز
مشاركة النساء ،وكذلك الفتيات حسبام يكون مناسبا ،بوصفهن
مستخدمات لهذه التكنولوجيا ومساهامت يف إنتاج محتوياتها وموظفات
ورائدات لألعامل يف قطاعاتها ومبدعات وقائدات يف هذا املضامر؛

معالجة ارتفاع معدل انخراط النساء العامالت
في قطاع العمل غير الرسمي وتزايد تنقلهن
(ن ن)تشجيع انتقال النساء العامالت يف القطاع غري الرسمي املدفوع األجر،
والعامالت من املنـزل ويف املؤسسات البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة
الحجم ،وكذلك العامالت يف القطاع الزراعي ولحسابهن الخاص وبدوام
جزيئ ،إىل قطاع العاملة الرسمية ،وذلك بتوسيع نطاق التغطية فيام
يتعلق بالحامية االجتامعية وتوفري األجور التي تسمح مبستوى معييش
الئق ،واتخاذ التدابري الالزمة ملعالجة ظروف العمل غري اآلمنة وغري
الصحية التي ميكن أن يتسم بها العمل يف االقتصاد غري الرسمي من
خالل تعزيز السالمة املهنية والحامية الصحية للعاملني يف االقتصاد غري
الرسمي؛

(ق ق)تعزيز السياسات التعليمية واملناهج الدراسية يف مجايل العلوم
والتكنولوجيا ،بحيث تلبي احتياجات النساء والفتيات وتعود بالفائدة
عليهن ،وتشجيع االستثامر والبحث يف التكنولوجيا املستدامة ،ألغراض
منها بوجه خاص تعزيز قدرات البلدان النامية ،بغية متكني املرأة من
تسخري العلوم والتكنولوجيا ألغراض منها مبارشة األعامل الحرة والتمكني
االقتصادي يف عامل األعامل اآلخذ يف التغري؛

تعزيز الصوت الجماعي للنساء وانخراطهن في
القيادة وصنع القرار

(س س)اعتامد سياسات وترشيعات وطنية تراعي االعتبارات الجنسانية يف مجال
الهجرة ،متشيا مع التزاماتها ذات الصلة مبوجب القانون الدويل ،بغية
تعزيز التمكني االقتصادي للعامالت املهاجرات يف جميع القطاعات؛
وحامية حقوق اإلنسان الخاصة بهن ،بغض النظر عن وضعهن القانوين
من حيث الهجرة؛ واالعرتاف مبهارات املهاجرات وكفاءاتهن الدراسية،
والعمل حسب االقتضاء عىل تيسري التحاقهن بسوق العمل املنتج
والالئق وإدماجهن يف القوة العاملة يف مجاالت منها التعليم والعلوم
والتكنولوجيا؛

(ر ر)اتخاذ تدابري تكفل للمرأة املشاركة الكاملة واملتساوية والفعالة وتوليها مهام
القيادة واملناصب الرفيعة املستوى ،بسبل منها اتخاذ تدابري خاصة مؤقتة،
حسب االقتضاء ،يف هياكل ومؤسسات صنع القرارات االقتصادية ،عىل
جميع املستويات ،وكذلك يف املؤسسات التجارية ومجالس إدارة الرشكات
والنقابات العاملية؛

(ع ع)االعرتاف باملساهمة الهامة والدور القيادي للمرأة يف مجتمعات املهاجرين
واتخاذ الخطوات املناسبة لضامن مشاركتها الكاملة واملتساوية واملجدية يف
إيجاد الحلول والفرص عىل املستوى املحيل ،واالعرتاف أيضا بأهمية حامية
حقوق العمل وتهيئة بيئة آمنة للعامل املهاجرين والعاملني يف الوظائف
غري املستقرة ،وحامية العامالت املهاجرات يف جميع القطاعات وتعزيز
تنقل العاملة ،مبا يف ذلك الهجرة الدائرية ،متشيا مع إعالن نيويورك من
أجل الالجئني واملهاجرين؛

(ش ش)كفالة اتخاذ تدابري فعالة لتمكني النساء يف حاالت النزاع املسلح
وما بعد انتهاء النزاع ،والنساء املترضرات من الكوارث الطبيعية
وغريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية واملرشدات داخليا من أجل تيسري
مشاركتهن بصورة فعالة ومجدية يف مهام القيادة وعمليات صنع القرار
وضامن االحرتام والحامية التامني لحقوق اإلنسان لجميع النساء والفتيات
يف اسرتاتيجيات االستجابة واإلنعاش؛

(ف ف)وضع وتعزيز وتنفيذ اسرتاتيجيات شاملة ملناهضة االتجار بالبرش ت ُدمج
منظوري حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة ،وإنفاذ األطر القانونية،

(ت ت)االعرتاف بأن متكني النساء والفتيات واالستثامر فيهن ،وهام أمران بالغا
األهمية لتحقيق النمو االقتصادي وبلوغ أهداف التنمية املستدامة كافة،
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والصحية ،ومبادئ متكني املرأة التي أرستها هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)،
واالتفاق العاملي ،بغية النهوض بتمكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل
اآلخذ يف التغري ،وتحقيق املساواة بني الجنسني ،ومتكني النساء والفتيات
وإعامل متتعهن الكامل وعىل قدم املساواة بجميع حقوق اإلنسان
والحريات األساسية؛

مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر والفقر املدقع ،ومشاركة النساء عىل نحو
ٍ
مجد يف اتخاذ القرارات ،من التدابري األساسية التي ينبغي اتخاذها لكرس
حلقة التمييز والعنف ولتعزيز وحامية متتعهن بحقوق اإلنسان عىل نحو
كامل وفعال ،واالعرتاف كذلك بأن متكني الفتيات يستدعي مشاركتهن
بنشاط يف عمليات اتخاذ القرار ،وبوصفهن عنارص تغيري يف حياتهن
ومجتمعاتهن املحلية ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء منظامت للفتيات،
بدعم من آبائهن وأوصيائهن القانونيني وأرسهن ومقدِّمي الرعاية
له ّن ،الفتيان منهم والرجال ،وعنارص املجتمع املحيل عىل نطاق أوسع،
وبإرشاكهم عىل نحو فعال؛

(ج ج ج)التشجيع عىل تهيئة بيئات أماكن العمل واملامرسات املؤسسية التي
تعرتف بقيمة جميع العامل وتتيح لهم فرصا متساوية لتحقيق كامل
إمكاناتهم ،بسبل منها كفالة اعتبار املساواة بني الجنسني وتعميم
مراعاة املنظور الجنساين بعدا رضوريا يف إدارة املوارد البرشية ،وال
سيام فيام يتعلق بتحديث املنظامت واملؤسسات العلمية والتكنولوجية
يف القطاعني العام والخاص عىل حد سواء؛

(ث ث)حماية وتعزيز الحق يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
والتفاوض الجامعية من أجل متكني جميع النساء العامالت من
تنظيم أنفسهن واالنضامم إىل النقابات والتعاونيات ورابطات األعامل
التجارية ،مع االعرتاف بأن إنشاء تلك الكيانات القانونية وتعديلها
وحلها يتم وفقا للقوانني الوطنية ومع مراعاة االلتزامات القانونية
الدولية لكل دولة؛

(د د د)تشجيع وتيسري انخراط املرأة يف مبارشة األعامل الحرة ،بسبل منها تحسني
فرص الوصول إىل التمويل واالستثامر ،واألدوات التجارية ،ووسائل تطوير
األعامل التجارية ،والتدريب ،بغية زيادة حصة التجارة واملشرتيات املتأتية
من املشاريع النسائية ،مبا يف ذلك املشاريع البالغة الصغر والصغرية
واملتوسطة ،والتعاونيات ومجموعات املساعدة الذاتية يف القطاعني العام
والخاص عىل حد سواء؛

(خ خ)دعم التعاون الثاليث بني الحكومات وأرباب العمل والنساء العامالت
ومنظامتهن ،مبا يف ذلك النقابات وسائر املنظامت التمثيلية ،يف سبيل منع
وإزالة الحواجز التي تعرقل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف
عامل العمل؛

(هـهـهـ)العمل مع القطاع الخاص من أجل مراعاة املنظور الجنساين يف سياق
إجراء تحليالت سالسل القيمة التي يُسرتشد بها يف وضع وتنفيذ
السياسات والربامج التي تعزز وتحمي حق املرأة يف العمل وحقوقها يف
مكان العمل يف سالسل القيمة العاملية.

(ذ ذ)تشجيع ودعم مشاركة النساء وتوليهن أدوار القيادة يف النقابات ومنظامت
العامل ومنظامت أرباب العمل ،وحث جميع قادة هذه املنظامت عىل
متثيل مصالح جميع العامالت متثيال فعاال؛

- ١٤وتسلّم اللجنة بدورها الرئييس يف متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين
يستند إليهام عملها ،وتؤكد األهمية البالغة ملعالجة وإدماج مسألة املساواة
بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات يف جميع االستعراضات الوطنية
واإلقليمية والعاملية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وكفالة
تحقيق التآزر بني متابعة منهاج عمل بيجني ومتابعة تنفيذ خطة عام 2030
من منظور االستجابة لالعتبارات الجنسانية.

(ض ض)تهيئة بيئة آمنة ومواتية لجميع فعاليات املجتمع املدين وزيادة املوارد
والدعم للمنظامت النسائية ومنظامت املجتمع املدين الشعبية واملحلية
والوطنية واإلقليمية والعاملية حتى تتمكن من اإلسهام بشكل كامل يف
متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛
(أ أ أ)االعرتاف بالدور الهام الذي ميكن أن تؤديه وسائط اإلعالم يف تحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة اقتصاديا ،بسبل منها توفري تغطيات
إعالمية غري متييزية ومراعية لالعتبارات الجنسانية والقضاء عىل التنميطات
الجنسانية ،مبا فيها تلك التي تساهم اإلعالنات التجارية يف إدامتها ،وتشجيع
تدريب العاملني يف وسائط اإلعالم وتطوير وتعزيز آليات التنظيم الذايت من
أجل الرتويج لصور متوازنة وغري منطية للنساء والفتيات ،ت ُسهم يف متكينه ّن
والقضاء عىل التمييز ضدهن واستغاللهن؛

- ٢٤وتدعو اللجنة الحكومات إىل العمل ،حسب االقتضاء ،عىل تعزيز سلطات
وقدرات اآلليات الوطنية لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والفتاة
عىل جميع املستويات ،وهي مسألة ينبغي االهتامم بها عىل أعىل مستوى
حكومي ممكن ،مع رصد التمويل الكايف لها ،وتعميم مراعاة املنظور
الجنساين يف جميع املؤسسات الوطنية واملحلية املعنية ،مبا يف ذلك وكاالت
العمل الحكومية والوكاالت الحكومية االقتصادية واملالية ،من أجل ضامن
إسهام عمليات التخطيط الوطني وصنع القرارات وصياغة السياسات
وتنفيذها ،وامليزنة والهياكل املؤسسية يف متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل
اآلخذ يف التغري.

تعزيز دور القطاع الخاص في تمكين المرأة
اقتصاديا

- ٣٤وتشري اللجنة إىل قرار الجمعية العامة  70/163املؤرخ  17كانون األول/
ديسمرب  ،2015وتشجع األمانة عىل مواصلة نظرها يف كيفية تعزيز مشاركة
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي متتثل امتثاال تاما للمبادئ املتعلقة
مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)،
حيثام ُوجدت ،مبا يف ذلك مشاركتها يف الدورة الثانية والستني للجنة ،وفقا
للنظام الداخيل للمجلس االقتصادي واالجتامعي.

(ب ب ب)تعزيز مسؤولية القطاع الخاص ومساءلته من املنظور االجتامعي
ليك يترصف مبا يتامىش ،يف جملة أمور ،مع املبادئ التوجيهية بشأن
األعامل التجارية وحقوق اإلنسان :تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون
”الحامية واالحرتام واالنتصاف“ ،وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن
املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ،ومعايري العمل واملعايري البيئية
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- ٤٤وتدعو اللجنة كيانات منظومة األمم املتحدة يف إطار والية كل منها إىل دعم
الدول ،بناء عىل طلبها ،يف جهودها الرامية إىل متكني املرأة اقتصاديا يف عامل
العمل اآلخذ يف التغري.
- ٥٤وتدعو اللجنة هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل مواصلة االضطالع بدور
محوري يف تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات ويف دعم
الحكومات واآلليات النسائية الوطنية ،بناء عىل طلبها ،يف تنسيق عمل
منظومة األمم املتحدة وتعبئة املجتمع املدين والقطاع الخاص ومنظامت
أرباب العمل والنقابات املهنية والجهات املعنية األخرى ،عىل جميع
املستويات ،دعام لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني عىل نحو تام وفعال
ومع ّجل ولتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030عىل نحو يراعي
االعتبارات الجنسانية من أجل متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف
التغري.
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مرشوع التعريف بلجنة وضع املرأة:
التقدم املحرز نحو تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة ،وتحديدالتحديات ،ووضع املعايري العاملية ،والقواعد
والسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة يف جميع أنحاء العامل .وتشمل الدورة جلسات عامة
واجتامعات مائدة مستديرة رفيعة املستوى،وحوارات
تفاعلية واجتامعات لألفرقة ،فضال عن العديد من املناسبات
الجانبية .والناتج الرئييس للدورة هو ”االستنتاجات املتفق
عليها“ بشأن املوضوع ذي األولوية ،والذي يتم التفاوض
بشأنه بني جميع الدول .وتضطلع هيئة األمم املتحدة
للمرأة بدور األمانة الفنية للجنة ،وتقدم بهذه الصفة،
الدعم لها يف جميع جوانبعملها .وهى تعد تحليال
للسياسات وتوصيات تشكل أساسا ملداوالت اللجنة بشأن
املوضوعات التي يقعاالختيار عليها لكل دورة ،وكذلك
للنتائج التي يجرى التفاوض بشأنها .وتتواصل هيئة األمم
املتحدة للمرأة معأصحاب املصلحة بهدف التوعية وبناء
التحالفات بشأن املواضيع قيد النظر ،وتيرس أيضا مشاركة
ممثيلاملجتمع املدين يف دورات اللجنة.

لجنة وضع املرأة ،هي لجنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي
واالجتامعي لألمم املتحدة ،وهى هيئة عامليةلوضع
السياسات مكرسة حرصا لتعزيز املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة .وقد أنشئت اللجنة يف عام1946 وعهد إليها
بإعداد توصيات بشأن تعزيز حقوق املرأة يف املجاالت
السياسية واالقتصادية واملدنيةواالجتامعية والتعليمية.
وهي مسؤولة أيضا عن رصد واستعراض وتقييم التقدم
املحرز واملشاكل املواجهةيف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل
بيجني لعام1995 عىل جميع املستويات ،وعن دعم تعميم
مراعاة املنظور الجنساين.
ويشارك ممثلون عن الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة،
واملنظامت غري الحكومية ذات املركزاالستشاري لدى
املجلس االقتصادي واالجتامعي ،والجهات األخرى صاحبة
املصلحة ،يف الدورة السنويةللجنة التي تعقد يف مقر
األمم املتحدة يف نيويورك .وتتيح الدورة ،التي تعقد عادة
ملدة عرشة أيام يف شهرآذار/مارس ،الفرصة الستعراض
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هيئة األمم املتحدة للمرأة هي منظمة تابعة لألمم املتحدة مك ّرسة للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة ،وهي مدافعة عاملية عن النساء والبنات ،وقد تأسست لتعجيل
التقدم نحو تلبية احتياجاتهن يف جميع أنحاء العامل.
تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء يف األمم املتحدة العاكفة عىل تحديد
معايري عاملية لتحقيق املساواة بني الجنسني ،وتعمل مع الحكومات واملجتمع املدين
عىل تصميم القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة من أجل تنفيذ تلك
املعايري .وتدعم الهيئة املشا َركة املتساوية للمرأة يف جميع مجاالت الحياة ،وتركز عىل
خمسة مجاالت ذات أولوية ،وهي :زيادة القيادة واملشاركة النسائية؛ وإنهاء العنف
ضد املرأة؛ وإرشاك املرأة يف جميع جوانب العمليات املعنية بالسالم واألمن؛ وتعزيز
التمكني االقتصادي للمرأة؛ وجعل املساواة بني الجنسني أمرا ً مركزياً يف امليزنة الوطنية
والتخطيط اإلمنايئ الوطني .وتنهض هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز
عمل منظومة األمم املتحدة الرامي إىل الدفع باملساواة بني الجنسني.
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