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  مقدمة  -أوال   
 االقتصادية واملالية وسيطرهتا علـى تلـك        ُيَعد حصول املرأة بصورة متكافئة على املوارد        - ١

املوارد أمراً جوهريـاً بالنـسبة لتحقيـق مـساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة إضـافة إىل حتقيـق التنميـة                      
وتـــشري املـــوارد االقتـــصادية . والنمـــو االقتـــصاديني علـــى أســـاس مـــن اإلنـــصاف واالســـتدامة  

 الــسكن مبــا يف ذلــك األرض واملنقولــةغــري العوامــل املباشــرة لإلنتــاج ومنــها مــثالً األصــول  إىل
 مثـل معـدات اإلنتـاج       املنقولـة  األصـول    فـضالً عـن    ، والبىن األساسـية   املشتركة املوارد   جمموعةو

 النقــودوتــشري املــوارد املاليــة إىل املــوارد القائمــة علــى أســاس  . والتكنولوجيــا والثــروة احليوانيــة
 فــضالً ،اصــة واملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــةاحلكوميــة والتــدفقات املاليــة اخلالنفقــات يف ذلــك  مبــا
ويترتـب علـى املـوارد املاليـة        .  من اخلارج  العاملنيحتويالت  واملدخرات و الدخل واالئتمان    عن

 إدامـة ملـرأة يف    ا  اليت تـضطلع هبـا     واالقتصادية على السواء آثار مهمة بالنسبة لألدوار االقتصادية       
  .يف جممل االقتصاد بشكل عامل بُسبل معيشة األسرة وكذلك يف أسواق العمل 

والعمل هو املورد األساسي املتـاح للغالبيـة العظمـى مـن النـاس وخاصـة أولئـك الـذين                     - ٢
 كمـا أن أسـواق العمـل هـي الوسـائل الـيت يتـسىن مـن خالهلـا          .يأتون من أسر منخفضة الدخل 

ــوهنم        ــن يعول ــوا احتياجــاهتم واحتياجــات م ــساء والرجــال أن يلّب ــن الن ــستثمرواوأنلكــثري م   ي
قتـــصادات املتقدمـــة  باالوفيمـــا تتواجـــد الغالبيـــة الـــساحقة مـــن قـــوة العمـــل       . املـــستقبل يف
 فـإن قـوة   ، يف جمال االسـتخدام املـدفوع أجـراً ورواتـب    االقتصادات اليت جتتاز مرحلة انتقالية، و

ــات شــىت         ــني نوعي ــاء أجــر أو مرتــب وب ــة بــني االســتخدام لق ــة موّزع ــدان النامي العمــل يف البل
  .االستخدام حلساب الذات من
وتتسم استراتيجيات ُسبل املعيشة بالنـسبة إىل األسـر املنخفـضة الـدخل يف العـامل بأهنـا                    - ٣

 إذ لـيس هنـاك نـشاط        ، مـن أشـكال النـشاط االقتـصادي         واحـد   شـكل  يف بشكل عام    ال تتركز 
طيـة مجيـع     لتغ جمزيـاً اقتصادي وحيد من املرّجح أن يكون منتظمـاً بـصورة كافيـة أو يـدر أجـراً                  

ــة  ــا ينخــرط  . احتياجــات هــذه الفئ ــساء  ومــن هن ــراد الرجــال والن ــشية  مــن أف  تلــك األســر املعي
وفيمـا ُتعـّد هـذه      . تشكيلة متنّوعة من األنشطة وكثرياً ما يهاجرون حبثـاً عـن فـرص جديـدة               يف

ذج  بصورة عامة كثيفة االستخدام للعمالة بطبيعتها إالّ أهنـا ال تـتالءم بدقـة مـع النمـا                   ،األنشطة
تــشكيلة ال مــن شــأنو. املــأجورســواق العمــل الــيت تركِّــز علــى العمــل   ألاالقتــصادية التقليديــة 

تنوعة من األنشطة الكثيفـة االسـتخدام لليـد العاملـة يف اسـتراتيجيات الكفـاف لـدى الفقـراء                     امل
 والعمــل علــى أســاس القطعــة والعمــل حلــساب الــذات  ، غــري املــدفوعالعــائليتــضم العمــل  أن
 مــن احلــرف واخلــدمات واملــشاريع الــصناعية غــري الرمسيــة والــصغرية   موعــة متنوعــةجمإطــار  يف
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 لنـسبة  املعيـشة وفيمـا تكفـل هـذه األنـشطة ُسـبل        ). ٢٠٠٥؛ شن وآخـرون،     ٢٠٠٥،  وايتهيد(
  . يف العامل إالّ أهنا قلّما تظهر بارزة يف اإلحصاءات الرمسيةالفقراء ضخمة من العاملني

 علـى نوعيـة عملـهم       ،ألنـشطة املعيـشية للنـساء والرجـال       ا  عـن   النامجـة  وتتوقف العوائد   - ٤
ــى مــا ميلكــون مــن    أو ــشري ” عل ــيت     “رأس املــال الب ــصادية واملاليــة ال إضــافة إىل املــوارد االقت

وطاملا أّدت ضروب الالمساواة الطويلة األجل من حيث التوزيـع اجلنـساين            . يستطيعون تعبئتها 
افئ بالنسبة للرجل من حيث قدرهتا علـى املـشاركة          للموارد إىل وضع املرأة يف موقف غري متك       

وكثرياً ما تـرك هـذا الوضـع املـرأة معتمـدة           .  عمليات التنمية األوسع نطاقاً    ، واالستفادة من  ،يف
  .يقدمه الرجل من أجل تلبية بعض أو كل احتياجات أسرهتما على ما

ــن شــأن   - ٥ ملــوارد  الــسياسات الــيت تــؤّدي إىل حتــسني فــرص حــصول املــرأة علــى ا       وم
 سـواء مـن حيـث     ، يـنجم عنـها آثـار مباشـرة        أناالقتصادية واملالية وسيطرهتا على تلـك املـوارد         

كما أن وضع هـذه الـسياسات     . التمكني االقتصادي للمرأة أو العمليات اإلمنائية األوسع نطاقاً       
ــوارد       ــى امل ــسيطر عل ــرأة أن حتــصل وت ــل للم ــوق يكف ــل جــزءاً   ،ضــمن إطــار احلق ــا ميثّ  وهــو م

 الدولــة ألرحييــةتحقاقاهتا كمــواطن بــدالً مــن أن ُيتــرك األمــر لتقــدير الرجــل العائــل أو  اســ مــن
  .لتقلّبات السوق أو
 علـى حنـو     ،وبرغم التقـّدم امللحـوظ يف كـثري مـن جوانـب الـتمكني االقتـصادي للمـرأة                   - ٦
زالـت   فما التعليمي وحصتها من العمل املدفوع األجر،        حتصيلها مثالً الزيادات يف     تشهد به  ما

 كمـا أن وتـرية التغيُّـر مـا برحـت بطيئـة وغـري        .هناك حاالت متأصلة من التمييز وعدم املساواة      
 يف مـساواة اجلنـسني مـن حيـث عائـد            زيادةاملستويات العليا من التعليم مل يصاحبها       ف ،متكافئة

املـأجور  العمل كما أن زيادة املشاركة يف العمل املأجور مل تترَجم إىل ختفيف أعباء العمل غري              
إمكانيـة  والعنف املـزمن الـذي ميـاَرس ضـد املـرأة يـؤّدي كـذلك إىل احلـد مـن                 .البيتيف نطاق   
 كــثري مــن النــساء يف مجيــع املنــاطق علــى املــوارد االقتــصادية واملاليــة واالنتفــاع الفّعــال  حــصول
 كمــا أن االفتقــار إىل ُســبل احلــصول والــسيطرة علــى مــوارد اقتــصادية مــن قبيــل األرض .منــها

 إىل خطـر   املـرأة     زيـادة تعـّرض    واملمتلكات الشخـصية واألجـور واالئتمـان ميكـن أن يـؤّدي إىل            
  ).٢٠٠٦األمم املتحدة، (لعنف ا
ــاك جمموعــة مــن القــرائن    - ٧ ــع  تــشري إىل أن الــيت  الوجيهــةوهن  مــساواة اجلنــسني يف توزي

 آثـاراً إجيابيـة   كـذلك   هلان ولكمتكينها،املوارد االقتصادية واملالية ال تسهم فقط يف رفاه املرأة و      
 الفقـر   احلـد مـن   مضاعفة بالنـسبة جملموعـة واسـعة مـن األهـداف اإلمنائيـة الرئيـسية مبـا يف ذلـك                     

األمهيـة اجلوهريـة لعمـل املـرأة مـدفوعاً          ب تـشهد  وقد تراكمـت قـرائن       .وحتقيق النمو االقتصادي  
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 يتـصل بـتمكني األسـر    إمكانيـة حـصوهلا وسـيطرهتا علـى املـوارد فيمـا         ب وتتعلـق  ،غري مدفوع  أو
  .التعايف من وطأة األزمات االقتصادية اليت كابدهتا يف العقود األخرية من
ــة متزايــدة    - ٨ ــ تتــصلوهنــاك أمثل ــة وشــركات ومنظمــات نــسائية   ب دول ومنظمــات دولي

 مـن أجـل التـصدي    وكلها تتخـذ إجـراءات   ،وحركات عمالية وقطاعات أخرى باجملتمع املدين 
واحلقيقة هي أن التغيُّر حيدث ويدل على أن أوجه عدم مساواة اجلنـسني             . ألوجه عدم املساواة  

 وأن هنـاك قـدراً كـبرياً ممـا ميكـن تعلّمـه       ،ليست باألمر املستعصي على التغـيري بـل ميكـن تغـيريه     
  العامليـة عـن دور املـرأة يف التنميـة           الدراسـة االستقـصائية    وتعمـل  .واقع ما مت إجنـازه بالفعـل       من
  . خطى هذا التقّدم أو تبطئّدم احملرز فضالً عن العقبات اليت ما زالت تعوق التقتداُرس على
 أوجه الـضعف     فيه طرحت وقت    يف  العاملية السادسة  وقد مت إعداد الدراسة االستقصائية      - ٩

ــصاد العــاملي   ــة يف االقت ــساط البحــث؛ املنظومي ــود الــيت   علــى ب  جتــسدت فأزمــات الغــذاء والوق
 ماليــة عامليــة بلــغ حجمهــا احلــد الــذي مــن املــرّجح أن حيوهلــا   حلقــت هبــا أزمــة٢٠٠٧ عــام يف
ــى مــستوى العــامل    إىل ــل األجــل عل ــة جتلّــت    .ركــود طوي ــة علــى األزم ــائج املترتب  كمــا أن النت

 مـع مـا حـدث       ،بوضوح صـارخ ضـمن بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                 
 املصارف األخرى باسـتخدام مبـالغ طائلـة          إنقاذ  عملية تداعي املصارف الرئيسية فضالً عن     من

ــضرائب   ــادة املطــردة يف فقــدان     ،مــن أمــوال دافعــي ال ــار ســوق اإلســكان والزي  إضــافة إىل اهني
  .ائف يف كثري من قطاعات االقتصادالوظ
 األزمة احلاليـة بالنـسبة للبلـدان الناميـة فهـي ُتحـِدث              املترتبة على  السلبية   التداعياتأما    - ١٠
التجـارة، اهلجـرة، تـدفقات رؤوس       :  العـاملي  املختلفـة لالقتـصاد   دوائر  الـ خـالل    ببطء مـن     أثرها

وتــدل القــرائن املبكّــرة علــى اخنفــاض     . األمــوال، االســتثمارات املباشــرة واملعونــات الرمسيــة    
ألخــذ بأســلوب لدعــوات  فــضالً عــنحتــويالت األمــوال مــن اخلــارج يف  التــصدير وطلبــات يف

 للوظــائف وتنــاقص يف حجــم  بفقــدان واســع النطــاق فتــوحي ملــستقبل اتنبــؤات أمــا . احلمائيــة
 باعتبـار أن اقتـصادات البلـدان املاحنـة          ، يف تدفقات املعونة   ختفيضاتاالستثمار األجنيب املباشر و   

 التـصدِّي مركزة على القضايا احمللية مما يوجب بالتـايل          إيراداهتا احلكومية    أصبحتتتقلّص كما   
  . بالنسبة ملساواة اجلنسنيلآلثار املترتبة على هذه األوضاع

  
  السياسات العاملية واُألطر القانونية  -ألف   

ــة وشــاملة إزاء مــساواة اجلنــسني وحقــوق املــرأة       - ١١ تعّهــد اجملتمــع الــدويل بالتزامــات قوي
 املعقـود   احلصول والسيطرة على املوارد وذلك يف املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة            يتعلق ب  فيما

ــام ــة    ،١٩٩٥ يف عــ ــشرين للجمعيــ ــة والعــ ــتثنائية الثالثــ ــدورة االســ ــة ويف الــ ــودة العامــ  املعقــ
األلفيـة املعقـود    ويف إطـار عمليـات حكوميـة دوليـة أخـرى مبـا يف ذلـك مـؤمتر          ،٢٠٠٠ عام يف
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 ومـؤمتر املتابعـة الـدويل       ،٢٠٠٥  املعقـود عـام     واملؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية     ،٢٠٠٢عام  
  .٢٠٠٨  املعقود عام الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريياملعين بتمويل التنمية

ولقد سلّم منهاج عمل املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة بـأن متكـني املـرأة هـو عامـل                        - ١٢
األضــواء علــى االختالفــات   ليــسلط  املنــهاجوجــاء. )١(جــوهري يف جمــال القــضاء علــى الفقــر  

ل االقتصادية يف جمتمعاهتما فضالً عـن الفـرص املتاحـة            اهلياك إىلاملرأة والرجل   وصول   سُبل بني
وأوصى املنهاج احلكومات واجملتمـع الـدويل       . )٢( اهلياكل على هذه لكل منهما ملمارسة السلطة     

بتحليل السياسات والـربامج مـن منظـور جنـساين مـن أجـل تعزيـز املزيـد مـن التوزيـع املنـصف                       
  .)٣(دماتلألصول اإلنتاجية والثروة والفرص والدخل واخل

 بـــضرورة وضـــعجلمعيـــة العامـــة ا  ســـلمت االســـتثنائية الثالثـــة والعـــشرينويف دورهتـــا  - ١٣
لحمايـة االجتماعيـة    ل  مالئمـة   تـدابري  أسـباب العـيش واختـاذ     تـأمني   ب  الكفيلة السياسات والربامج 

ليـة   املوارد املا  إىل املتكافئ   والوصول ةألسرا واألنظمة املعززة لدعم  يف ذلك شبكات األمان      مبا
  .)٤( والقضاء على الفقر املتزايد وغري املتناسب بني صفوف النساء والتحكم فيهاواالقتصادية

ــتنتاجاتويف   - ١٤ ــق عليهااالس ــسني ومت   ، املتف ــساواة اجلن ــل م ــشأن متوي ــب ــرك ــيت ،أةني امل  ال
ــة وضــع املــرأة احلكومــات علــى إجــراء اإلصــالحات    ٢٠٠٨اعتمادهــا يف عــام  مت ، حثّــت جلن

لمرأة فرصة احلصول الكامل واملتكافئ على املوارد االقتـصادية         لاإلدارية اليت تكفل    التشريعية و 
مبا يف ذلك احلقوق يف اإلرث ويف امتالك األرض وغريها مـن املمتلكـات فـضالً عـن احلـصول                    

 ،االسـتنتاجات املتفـق عليهــا  ويف . )٥(علـى االئتمـان واملـوارد الطبيعيـة والتكنولوجيــات املالئمـة     
ــام املعتمـــدة يف ــرأة والرجـــل   بـــشأن ،٢٠٠٩ عـ ــة يف املـــسؤوليات بـــني املـ  ،املـــشاركة املتكافئـ

، حثّـت اللجنـة احلكومـات    اإليـدز /وس نقـص املناعـة البـشرية     ذلك الرعايـة يف سـياق فـري        يف مبا
ــوم بتطــوير وحتــسني    ــى أن تق ــةعل ــة  أنظم ــة االجتماعي ــة للحماي ــستدامة وكافي ــأمني / و م أو الت

احتياجـات احلـد األدىن األساسـية       الـيت تلـيب     املـّدخرات   وتقاعديـة    املعاشـات ال    نظـم  ذلـك  يف مبا

__________ 
منـشور األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير مؤمتر القمة العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،           )١(  

  .٤٩، املرفق الثاين، الفقرة ١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13بيع رقم امل
  .١٥٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
  ).ب (٥٨املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  .٥٣، املرفق، الفقرة ٢٣/٣إ -قرار دال  )٤(  
ــاعي،      )٥(   ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــر الوثــ ــم  ٢٠٠٨انظــ ــق رقــ ، )E/2008/27 (٧، امللحــ

  .األول، الفرع ألف الفصل
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تقــدمي الرعايــة لــدى حــساب االســتحقاقات  يــتم فيهــا  الــيت االعتــراف بفتــرات اإلجــازات مــع
  .)٦(الصلة ذات
 جلنــة ، دعــت٢٠٠٥ يف عــام  الــصادر،ملرأةبــاالنــهوض االقتــصادي  بــشأن ويف قرارهــا  - ١٥

يـسري املزيـد مـن تنميـة القطـاع املـايل مـن أجـل توسـيع فـرص                     الدول األعـضاء إىل ت     وضع املرأة 
حصول املرأة وسيطرهتا على املدخرات واالئتمان واخلدمات املالية األخرى من خـالل احلـوافز       

 على أسـاس متكـافئ      األعمال احلرة بالت  غاملشت احتياجات النساء    تليبوتطوير الوساطات اليت    
ــسوا    ــى ال ــة واحلــضرية عل ــاطق الريفي ــامالً   يف املن ــرأة ك ــع إدراج امل ــات اإلدارة ضــمنء م  عملي

  .)٧(والتخطيط وصنع القرار
ــام     - ١٦ ــودة يف عـ ــة املعقـ ــة األلفيـ ــز  ٢٠٠٠ويف قمـ ــات بتعزيـ ــت احلكومـ ــ، التزمـ  ساواةاملـ
 حلفـز  ملكافحـة الفقـر واجلـوع واملـرض و     وسـيلتني فعـالتني  باعتبارمهـا اجلنسني ومتكني املرأة   بني

لأللفية اليت مت اعتمادها بعد ذلك مشلـت        كذلك فإن الغايات اإلمنائية     . )٨(فعالًستدامة  املالتنمية  
التوظيــف والتعلــيم  املــرأة مبــا يف ذلــك أهــداف مــن قبيــل ساواة اجلنــسني ومتكــنيمبــ تتعلــقغايــة 

 علـى تعزيـز      العـزم   قـادة العـامل    عقـد ،  ٢٠٠٥ولدى انعقاد مؤمتر القمة العاملي لعام       . واملشاركة
 بني اجلنسني بـُسبل شـىت مـن بينـها     الواسع االنتشار  والقضاء على التمييز     لاملرأة والرج مساواة  
متتع املرأة حبرية وعلى قـدم املـساواة بـاحلق يف امللكيـة واملـرياث وكفالـة ضـمان حيازهتـا             ضمان  

 إىل أســواق علــى قــدم املــساواة وصــول املــرأة إمكانيــة وتعزيــز املأمونــة للممتلكــات واملــساكن
إمكانيــة وصــول املــرأة علــى قــدم ضــمان و العمــل ُســبل الوقايــة املالئمــة يفو املــستدامة العمالــة

  .)٩( األصول واملوارد اإلنتاجية مبا يف ذلك األرض واالئتمان والتكنولوجيااملساواة إىل
 مـن جديـد االلتـزام        ليؤكـد  ٢٠٠٨ الـصادر  إعالن الدوحة بشأن متويل التنميـة        مث جاء   - ١٧

ــز علــى أســاس   ــع أشــكاله بالقــضاء علــى التميي ــساين جبمي ــا يف ذلــك ، جن  العمــل  أســواق يف مب
وصـّمم  .  األصول وحقـوق امللكيـة     من بينها حيازة   جماالت أخرى    وكذلك يف واألسواق املالية   

ــةمــع زعمــاء علــى تعزيــز حقــوق املــرأة مبــا يف ذلــك متكينــها اقتــصادياً    ال   املنظــورمراعــاة فعالي
 ، والــربامج االقتــصادية التجاريــةاألعمــال وخــدمات دعــم القانونيــةصــالحات اإل يف اجلنــساين

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،      )٦(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2008/27 (٧، امللحــق رقــم  ٢٠٠٩انظــر الوث

  .األول، الفرع ألف
، )Corr.1 و E/2005/27 (٧، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر   )٧(  

  .٤٩/٨ القرار الفصل األول، الفرع دال،
  .٢٠، الفقرة ٥٥/٢القرار   )٨(  
  .٥٨، الفقرة ٦٠/١القرار   )٩(  
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اتفقـوا  كمـا   . ملـوارد االقتـصادية   علـى ا    على قدم املـساواة     املرأة حلصولوإتاحة الفرصة الكاملة    
 املعنيــة وغريهــا مــن األطــراف  العناصــر الفاعلــة احلكوميــة بنــاء قــدراتتــشجيع وتــدعيمعلــى 

 مبـا يف ذلـك علـى سـبيل          اجلنسنيبأسلوب يستجيب الحتياجات     العامة   إدارة الشؤون  جمال يف
  .)١٠( اجلنساينللمنظور املراعية احلصر عملية امليزنة املثال ال

 رأة يف التنميـــةدور املـــ بـــشأن ٢٠٦/ ٦٢  قـــرار اجلمعيـــة العامـــة مـــن١٩يف الفقـــرة و  - ١٨
تقـوم، بـدعم مـن شـركائها يف التنميـة، باالسـتثمار        احلكومات على أن   شجعت اجلمعية العامة  

البنية األساسية املالئمة، وكذلك هتيئة الفرص من أجـل ختفيـف مـا تتحملـه النـساء                 يف مشاريع   
مـن القـرار    ) ف(٢ويف الفقـرة      .والفتيات مـن عـبء املهـام اليوميـة الـيت تـستغرق وقتـاً طـويالً                

حثـت اجلمعيـة الـدول األعـضاء علـى          “حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفيـة      ” بشأن   ٦٢/١٣٦
 لكفالــة مــنح املــرأة الريفيــة، يف حالــة وجــود ملكيــة خاصــة لألراضــي    وضــع وتنقــيح القــوانني 

والعقارات، احلقوق الكاملة واملتساوية، يف متلّك األراضي وغريها من العقـارات، بطـرق منـها               
احلق يف املرياث والقيـام بإصـالحات إداريـة، واختـاذ غـري ذلـك مـن التـدابري الـضرورية إلعطـاء                       

جــل يف احلــصول علــى االئتمانــات ورأس املــال والتكنولوجيــات   املــرأة نفــس احلــق املعطــى للر 
  . واحلصول على املعلوماتاألسواقاملناسبة والوصول إىل 

 معاهــدات وآليــات وصــكوك حقــوق اإلنــسان علــى أن تتــصدى بــدورها    حرصــتو  - ١٩
 مجيــع القـضاء علـى  اتفاقيـة   ف؛لقـضية حـصول املـرأة وسـيطرهتا علـى املـوارد االقتـصادية واملاليـة        

 من الدول األطراف أن تتخذ مجيـع التـدابري املالئمـة مـن أجـل        تطلب شكال التمييز ضد املرأة   أ
القضاء على التمييز ضد املرأة ولضمان التحقيق العملي ملبدأ مساواة املـرأة والرجـل يف امليـادين        

زام  وال يقتـصر األمـر علـى التـ    .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وأي ميادين أخرى    
 ولكن يتعدى األمـر أيـضاً إىل القـضاء علـى التمييـز      ،الدول باالمتناع عن ممارسة أعمال التمييز    

 وتغطـــي االتفاقيـــة حـــق املـــرأة .مؤســـسةضـــد املـــرأة مـــن جانـــب أي شـــخص أو منظمـــة أو  
املساواة وعدم التمييز يف جمـاالت العمالـة واحليـاة االقتـصادية فـضالً عـن األمـور املدنيـة مـن              يف

 كمـا أهنـا تتطلّـب مـن الـدول األطـراف أن تـضمن نفـس                  ،برام العقود وإدارة املمتلكـات    قبيل إ 
 مبلكية وحيازة املمتلكات وإدارهتـا واإلشـراف عليهـا     احلقوق بالنسبة لكال الزوجني فيما يتعلق       

  . والتصّرف فيهاهباوالتمّتع 
مـن الـدول    قافيـة   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والث         ويتطلب    - ٢٠

 التمّتع جبميـع احلقـوق االقتـصادية         حق  يف الذكور واإلناث مساواة  األطراف أن تتعهد بضمان     

__________ 
  .١٩، املرفق، الفقرة ٦٣/٢٣٩القرار   )١٠(  



A/64/93
 

10 09-37223 
 

 األجـر املنـصف    وهو يضم أحكاماً شىت من بينها حكم حمدَّد بـشأن            ، يف العهد  املنصوص عليها 
  .والتساوي يف األجر للمرأة عن العمل املساوي يف القيمة

 فيمـا يتعلـق   بـشأن التمييـز   )١٩٥٨ (١١١رقـم  ظمة العمل الدوليـة     وتتطلّب اتفاقية من    - ٢١
 سياسـة وطنيـة ترمـي إىل العمـل     بإعالن وانتـهاج  الدول األطراف  تقوم أن   ،املهنةاالستخدام و ب

  جمـال لظـروف الوطنيـة واملمارسـة علـى تعزيـز تكـافؤ الفرصـة واملعاملـة يف           ا اليت تالئم بالطرائق  
رق أو اللـون أو نـوع اجلـنس     على أي متييز  يتم على أسـاس العِـ  االستخدام واملهنة بغية القضاء  

منظمـة العمـل    وتـنص   . أو الديانة أو الـرأي الـسياسي أو املنبـت الـوطين أو األصـل االجتمـاعي                
الئمـة  امل بالـُسبل ،  كـل عـضو     على أن يعمل   بشأن األجر املتساوي  ) ١٩٥١( ١٠٠الدولية رقم 

جر، وبقدر ما يتسق مـع تلـك الطرائـق، علـى تعزيـز              للطرائق املعمول هبا يف حتديد معدالت األ      
نــساء لرجــال والا  للعــاملني مــنوكفالــة أن ينطبــق علــى مجيــع العــاملني مبــدأ األجــر املتــساوي  

  .العمل املتساوي يف القيمة عن
 املـسؤوليات   ذوي العمـال    بشأن) ١٩٨١ (٨٥٦ منظمة العمل الدولية رقم      أما اتفاقية   - ٢٢

 للعـاملني مـن الرجـال       من أجـل إجيـاد تكـافؤ فّعـال يف الفرصـة واملعاملـة             العائلية فتنص على أنه     
، تتخــذ مجيــع التــدابري الــيت تتفــق مــع الظــروف واإلمكانيــات الوطنيــة مــن أجــل متكــني والنـساء 

 ،العــاملني مــن االضــطالع مبــسؤولياهتم األســرية حــىت ميارســوا حقهــم يف االختيــار احلــر للعمــل
 وتعمـل  .ل بشروط وظروف االستخدام والـضمان االجتمـاعي   مراعاة احتياجاهتم فيما يتص    مع

 على تعزيـز املـساواة جلميـع        ، محاية األمومة  بشأن) ٢٠٠٠ (١٨٣ منظمة العمل الدولية     اتفاقية
  .يف قوة العمل إضافة إىل صحة وسالمة األم والطفلالنساء 
 ،ة وأسـبابه ونتائجـه     املقرِّرة اخلاصة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأ          قامتويف اآلونة األخرية      - ٢٣

 بــني النظــام االقتــصادي الــسياسي العــاملي الــراهن وبــني متتــع املــرأة  املترابطــة العالقــات بتــدارس
  ).A/HRC/11/6 (هلا من حقوق اإلنسان وال سيما اآلثار املترتبة على العنف ضد املرأة مبا
ــران     - ٢٤ ــودة يف حزي ــسعني، املعق ــة والت ــا الثامن ــه /ويف دورهت ــة  ، نا٢٠٠٩يوني ــشت منظم ق

 واعتمــدت ،العمــل الدوليــة مــساواة اجلنــسني يف عــامل العمــل بوصــفها أحــد مواضــيع الــدورة   
توصيات شاملة بشأن االستخدام واحلماية االجتماعية واملبادئ واحلقوق املعمـول هبـا يف جمـال               

  ومنظمـات أربـاب العمـل      العمل واحلـوار االجتمـاعي والنـهج الثالثـي املؤلـف مـن احلكومـات              
  .)١١(ت العاملني ومنظمة العمل الدوليةومنظما

__________ 
  .ILC98-PR13-2009-06-0323-1-En.doc: انظر  )١١(  
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  لى املوارد والسيطرة عليهاعصول املساواة بني اجلنسني يف احل  -باء   
   جنسانياًالعقبات احملدَّدة  -  ١  

  
 بني الفئـات املختلفـة يف اجملتمـع         فيما املعايري والقواعد اليت ُتعرِّف العالقات االجتماعية       - ٢٥

 بـني اخليـارات املتاحـة    متيِّـز  واآلخرينيف مواقع اهليمنة على وتعمد إىل وضع بعض هذه الفئات  
هياكـل  ” مت تعريفهـا مبـصطَلح   -هلم مبـا يف ذلـك مـا يتـصل باحلـصول والـسيطرة علـى املـوارد                  

احملــدَّدة جنــسانياً إىل األعــراف والقــيم “ التقييــدهياكــل ”وتــشري ). ١٩٩٤فلــربي، (“ التقييــد
ــأهن     ــن ش ــيت م ــة ال ــني     واملمارســات االجتماعي ــساواة ب ــدم امل ــه ع ــف أوج ــرأة والرجــل  ا تعري امل

 وتـضفي قيمـة أقـل علـى تلـك        ، أدوراً ومسؤوليات متباينة   ُتسندبصفة عامة    هياجملتمعات و  يف
أمـا األعـراف احملـّددة جنـسانياً فعـادة          . االجتاهات والقدرات واألنـشطة املرتبطـة تقليـدياً بـاملرأة         

يب ضــمن نطــاق األســرة إىل املــرأة بينمــا تــسند   تــشمل إســناد املــسؤولية عــن العمــل اإلجنــا   مــا
  .املسؤولية األّولية عن كسب األجر للرجل

علـى  قيوداً مفروضة علـى حركـة املـرأة يف النطـاق العـام              مثل هذه القيود تضم كذلك        - ٢٦
ــو ــاحن ــسود   م ــاءبعــض يف ي ــاملأحن ــاملرأة     ، الع ــصلة ب ــدة املت ــة اجلام ــب النمطي  إضــافة إىل القوال
. أنواعاً بعينها من األعمال أو يستخدمان أنواعاً بعينها مـن التكنولوجيـا      يؤّديان  الرجل ومها    أو

“ أنثويـة ”فالرجال من املرّجح أن يواجهوا حواجز ثقافية يف ممارسة األنشطة واملهـن الـيت ُتَعـد                 
“ ذكوريــة”  يــتم تعريفهــا بأهنــا أنــشطةممارســتهنتواجــه النــساء نفــس املواقــف لــدى  بقــدر مــا

 تتباين حـسب العمـر واحلالـة الزواجيـة          دليست موّحدة عرب دورة احلياة ولكنها ق      وهذه القيود   
  .واملوقع يف نطاق األسرة فضالً عن عوامل أخرى

وختلق القيود احملّددة جنسانياً حـاالت مـن عـدم املـساواة يف توزيـع املـوارد والقـدرات                     - ٢٧
وهنـاك أشـكال أوسـع انتـشاراً         .كل منها ذات القيمة بني الرجل واملرأة على أساس اختالفات         

 اإلنتاجية وباحلـصول علـى التعلـيم    باألصولمن عدم املساواة وتتصل حبقوق التملّك واإلرث و    
ــساب  ــأجور  واكت ــارات واالســتخدام امل ــر      ،امله ــذي ُينظَ ــام حتــايب الرجــل ال ــشكل ع ــها ب  وكل

بوصـفها الكاسـب   بوصفه املُنتج األساسي والكاسـب لألجـر مقابـل املـرأة الـيت ُينظـر إليهـا             إليه
  ).٢٠٠٥؛ غراون وآخرون، ٢٠٠١البنك الدويل، (الثانوي 

ــشيةن إىل أُســروفيمــا ميكــن للمــرأة والرجــل املنتمــيْ    - ٢٨ ــدخل  معي ــا  منخفــضة ال  أن يكون
ــيم أو املهــارات        يف ــار إىل التعل ــسبب االفتق ــُسبل العــيش ب وضــع ســليب مــن حيــث كــسبهما ل
 آثـار حـاالت     مـضاعفة  يـؤّدي العامـل اجلنـساين إىل         ، فغالبـاً مـا    شـبكة العالقـات   األصول أو    أو

  .عدم املساواة االجتماعية األخرى فيما يتصل باحلصول على املوارد والفرص
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 الطابع الفردي هلذه القيـود  فضالً عنومن املهم تسليط األضواء على الطابع املؤسسي         - ٢٩
 نتيجـة للتمييـز     العـام ق  فقد ُتفـَرض القيـود مـن جانـب املؤسـسات يف النطـا             ).  أ ٢٠٠٨،  كبري(

ــة    ــز غــري العمــدي أو نقــص املعرف ــال أو التحيُّ ــد. الفّع ــود احملــّددة  املؤســسات وُتَع ــصدراً للقي  َم
ألعـراف والقـيم    ا ، عـن وعـي أو غـري وعـي         تعـزِّز  عناصـرها الرئيـسية أو       تعكسجنسانياً عندما   

ة عـن القيـود اجلنـسانية       وهنـاك كـثري مـن األمثلـ       . التمييزية اليت تفرض قيوداً على خيارات املرأة      
وقد يعمد أرباب العمل سواء من نساء أو رجال إىل التمييز لصاحل الرجـل              . املفروضة مؤسسياً 

 املـرأة املفَتـرض     استخدام وضـع    إىل  أو ،باملسؤوليات اإلجنابية “ غري مثقَل ”الذي ُينظَر إليه بأنه     
نني والسياسات والـربامج التمييزيـة      وميكن للقوا .  أجراً أقل  ئهاها كاسباً ثانويا لتربير إعطا    صفبو

 حــاالت عــدم املــساواة اجلنــسانية مــن خــالل االفتراضــات املتعلقــة بــأدوار الرجــل  تــضاعفأن 
  .بوصفه كاسباً أّولياً لألجور وأدوار املرأة املرتلية اليت غالباً ما تكون جمافية للحقيقة الواقعة

  
  القدرات واإلمكانات احملّددة جنسانيا  -  ٢  

االختيـار   اليت حيتاجها البـشر ملمارسـة        واإلمكانيةيشري إىل القدرة    “ القدرات”هوم  مف  - ٣٠
وإلحراز األهداف ذات القيمة يف ضـوء املـوارد املتاحـة حتـت تـصرفهم وعلـى أسـاس مـوقعهم                     

تتعلـق مبـدى قـدرة الرجـل واملـرأة          ف“ اإلمكانيـة ”أمـا   ). ١٩٩٩سـن،    (الـسلطة ضمن عالقات   
 ومجيـع العناصـر الفاعلـة متـارس قـدراً مـن االختيـار               .اتعـوق حياهتمـ   على التـصّدي للقيـود الـيت        

 فقــدرة ، ولكــن مجيــع هــذه العناصــر تفعــل ذلــك ضــمن حــدود معّينــة  ،اســتخدام اإلمكانيــة أو
 احلـصول علـى  ر يف سياق العالقات اجلنسانية تستند إىل مـا يتمّيـز بـه الرجـل مـن إمكانيـة            كَالذَ

الــسلطة علــى املــرأة يف نطــاق األســرة وفيمــا يتجــاوز هــذا املــوارد املاديــة وقدرتــه علــى ممارســة 
 استقـصاءات وتتضح سلبية وضع املرأة من واقع البيانات املستقاة من          ). ٢٠٠١كبري،  (النطاق  

اُألسر املعيشية الـيت توّضـح أن املـرأة يف كـثري مـن املنـاطق لـيس هلـا سـوى سـيطرة مقّيـدة علـى                 
 ومــن ذلــك مــثالً مــا يتعلــق بــصحتها  ،رة املعيــشيةالقــرارات األساســية املتخــذة يف نطــاق األســ 

ــا ــا حيــّد مــن ممارســتها        . ورفاهه ــها مم ــى حركت ــوداً ملموســة عل ويف بعــض اجملــاالت تواجــه قي
  ).٢٠٠٨لنهوض باملرأة، ل  األمم املتحدةصندوق (إمكاناهتا

فتشري إىل الطرق املختلفة اليت تـسعى مـن خالهلـا           “ املساومة”و  “ الصوت”أما قدرة     - ٣١
؛ أغـــروال، ١٩٩٠ســـن، (جلماعـــات فاقـــدة الـــتمكني إىل ممارســـة النفـــوذ وإحـــداث التغيُّـــر   ا

املتاحـة هلـا لكـي      وقدرة هذه اجلماعات على ذلك حتّددها عوامل شـىت منـها املـوارد              ). ١٩٩٧
 أو علـى األقـل التهديـد        ،وعلى سـبيل املثـال فقـدرة املـرأة علـى اخلـروج            . حتصل وتسيطر عليها  

ــاخلروج مــن املواقــف  ــة ب ــاء يف نطــاق تلــك العالقــات    ، أو العالقــات غــري املواتي ــدالً مــن البق  ب
 فـاملرأة العاملـة مـن األرجـح     ؛ حتددها املوارد الـيت تتـاح لـصاحل املـرأة    ، إمنا بديلال حالة غياب  يف
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ليـه  إأن حتتج على املظـامل اجلنـسانية يف مكـان العمـل إذا مـا أتـيح هلـا ضـمان اجتمـاعي تـستند                           
  . جتعل التمييز ضد املرأة أمراً غري مشروع ساريةنضاهلا أو قوانني يف تؤازرهامنظمة  أو
سـلطة  مـن    أن املـرأة متـارس مزيـداً         توضـح  من البحوث الـيت      متزايدةوهناك جمموعات     - ٣٢

اختــاذ القــرار ضــمن نطــاق أســرهتا عنــدما يتــاح هلــا مــستوى معــّين مــن التعلــيم وعمــل مــستقر    
ول علـى املـوارد مثـل األرض أو االئتمـان أو الـدعم              لحـص ل بصورة معقولـة وُسـبل       أجر جمز  ذو

وحـصول املـرأة علـى عمـل        ). ١٩٩٥،  ي ب؛ جيغيبـهو   ٢٠٠٨كـبري،   (االجتماعي من الدولة    
 يف ختفيـف احتمـال حـدوث العنـف         يفيـد مدفوع األجر وعلى مسكن وعلى األرض ميكـن أن          

، ٢٠٠٥غـروال وبنـدا،     أ(األسري يف سياقات خمتلفة مثل اهلند وبنغالديش والواليات املتحـدة           
وميكـن للحـصول علـى املـوارد أن يزيـد           ). ٢٠٠٤، باسـو وفـامويي،      ٢٠٠٥لواي وآخرون   س

ويهّيــئ مزيــداً مــن األمــن املــايل للنــساء   العــائالت واجملتمعــات احملليــة  جانــبمــن االحتــرام مــن
أن تزيــد  هبــا النــساء املهــاجرات فمــن شــأهنا أيــضاً تبعــثأمــا التحــويالت املاليــة الــيت . املــسّنات

 الطـالق أو االنفـصال    حـاالت  وملكية األصول حتمي النساء من الفقر يف وجه        .أمن اُألسر  من
 اًحلـصول علـى املـوارد أمـر       يعد ا اإليدز  /ويف سياق فريوس نقص املناعة البشرية     . الزوجأو وفاة   
  ).٢٠٠٤ستريتالند، ( لبقاء األرامل واألطفال اًجوهري
 الطائفــة املــساواة اجلنــسانية تتقــاطع مــع الطبقــة و عــدموجــه التقريــر بــأن أ هــذاويــسلِّم  - ٣٣

وال يـشكّل الرجـال أو النـساء    . واألصل اإلثين وغري ذلـك مـن حمـاور عـدم املـساواة يف اجملتمـع          
كما أن االستراتيجيات اليت ترمـي إىل الـتمكني         . فئات متجانسة ذات هويات ومصاحل موّحدة     

نة من هذه االختالفـات فيمـا يتعلـق بتجـارب املـرأة             االقتصادي للمرأة ال بد وأن تكون على بيِّ       
  .واحتياجاهتا وأولوياهتا

  
  اآلثار املضاعفة للتمكني االقتصادي للمرأة  - ٣  

مساواة اجلنسني هدف له قيمته يف حد ذاته، فـضالً عـن كونـه وسـيلة مفيـدة لتحقيـق                      - ٣٤
رات إمنائيـة قويـة تـدعو       وهنـاك مـرب   . املزيد من أهداف إمنائية أخرى مشتركة على نطاق واسع        

ومثـة جمموعـة    .  مـن املـوارد االقتـصادية واملاليـة        قـدر واسـع   إىل تعزيز فرص حـصول املـرأة علـى          
 رفـاه   لـصاحل هذه املـربرات تتمحـور حـول اآلثـار املترتبـة علـى حـصول املـرأة علـى املـوارد                       من

 وطيـد  بنـاء هيكـل   وقد أّدت الدراسات اليت متت على مدار فترة مطّولة من الـزمن إىل         . أطفاهلا
 مبـا يف ذلــك التعلـيم والعمــل املــأجور   ،مـن القــرائن الـيت توّضــح أن حـصول املــرأة علـى املــوارد    

 ينجم عنه أثر أقـوى بكـثري        ،وغري ذلك من األصول اإلنتاجية    واالئتمان واألرض والتكنولوجيا    
ة الـيت توضـع حتـت    بالنسبة لبقاء الطفل ورفاهـه وتعليمـه بـأكثر ممـا هـو يف حالـة املـوارد املماثلـ                  

كـــذلك توّضـــح البحـــوث  ). ٢٠٠٣؛ كيـــسمنغ ٢٠٠٣مسيـــث وآخـــرون (تـــصّرف الرجـــل 
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 األولوية الحتياجات اُألسـر وخاصـة       جيعلنالنساء املهاجرات الالئي يبعثن بتحويالت مالية        أن
الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل      عهـد  امل( والتعليميـة  األطفال فيما يتصل بالنواحي الصحية 

هذه النتائج مت استخدامها كي تستنري هبا التدخالت الـيت تـستهدف األطفـال              ). ملرأةالنهوض با 
  .)الفصل السادسانظر (مبا يف ذلك التحويالت النقدية املشروطة 

وقـد أشـارت    .  الفقـر  احلـد مـن   ومثة جمموعة ثانية من املربرات تتمحور حـول أهـداف             - ٣٥
ملـرأة يف إعالـة اُألسـر املعيـشية يف االقتـصادات            البحوث املبكرة إىل املسامهة املهمة مـن جانـب ا         

أما البحوث اليت جرت مؤخراً فتوّضـح أن اإليـرادات الـيت تكـسبها املـرأة                . )١٢(الزراعية الفقرية 
شــن (كــثرياً مــا تكــون هــي الــسبب يف إبقــاء اُألســر ذات الــدخل املــنخفض فــوق خــط الفقــر   

اُألسر املعيـشية الـيت ترأسـها نـساء         وفيما يثور جدل واسع عّما إذا كانت        ). ٢٠٠٥وآخرون،  
يشري إىل وجـود     فإن هناك من األدلة ما    ) ٢٠٠٣شانت،  ( بني صفوف الفقراء     متواجدة بكثرة 

ارتباط قوي بني فقـر األسـرة املعيـشية وبـني االعتمـاد الوحيـد أو األساسـي علـى دخـل األنثـى                        
  ).٢٠٠٣، سندر ٢٠٠٥، شن وآخرون أ ٢٠٠٨كبري، (

ــلِّطت    - ٣٦ ــرأة بوصــفها    كــذلك ُس ــى دور امل ــان امللجــأ األخــري   ”األضــواء عل “ شــبكة أم
 بــرامج التكّيــف أدت حتلــيالتوبالفعــل ففــي عقــد الثمانينــات . حالــة األزمــات االقتــصادية يف

:  مـدى مـا حتّملتـه املـرأة مـن أعبـاء مـضاعفة علـى مـستوى األسـرة املعيـشية                       إىل توثيـق   اهليكلي
 ،أجور يف مقابـل االسـتقطاعات يف اإلنفـاق االجتمـاعي    املتطلبات املتزايدة علـى عملـها غـري املـ      

واحلاجة إىل مضاعفة جهودها املعيشية بوجه تقلّص فرص اسـتخدام الرجـل وارتفـاع تكـاليف                
ــة الكومنولــث، (املعيــشة  وقــد أكــدت ). ١٩٩١ون، س، إلــ١٩٨٩، اليونيــسيف، ١٩٨٩أمان

 غيـاب هتيئـة   يف وغريهـا أنـه    آسـيا الـيت أصـابت  البحوث اليت جرت يف أعقـاب األزمـات املاليـة         
املدفوعـة وغـري املدفوعـة      ، فقـد سـاعدت عمالـة املـرأة          الـرمسيني تأمينات اجتماعيـة للعمـال غـري        

   اللجنــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة آلســــيا واحملــــيط ،األمــــم املتحــــدة( أســــرهتا علــــى إعالــــة
  ).٢٠٠٣، إسكاب - اهلادئ
 الــصغر البالغــةالكفــاءة االقتــصادية  الــيت تؤيــد قــضية احلجــجومثــة جمموعــة أخــرى مــن   - ٣٧

فحــصول املــرأة علــى األرض والــسكن أثبــت أن تترتــب عليــه آثــار  . بالنــسبة ملــساواة اجلنــسني
). ٢٠٠٣؛ كـاتز وكـامورو،      ٢٠٠٤ديـري وآخـرون     (مهمة بالنسبة إلنتاجية األسرة املعيـشية       

املـوارد اإلنتاجيـة     حـاالت عـدم املـساواة بـني اجلنـسني يف توزيـع                ثبت أن  ومن الناحية األخرى  
__________ 

قم ، سبق بوسرب إىل إثارة مسألة دور املرأة يف التنمية االقتصادية، مدلالً يف ذلـك علـى تفـا                  ١٩٧٠منذ عام     )١٢(  
ثغـــرة اإلنتاجيـــة النامجـــة عـــن إمهـــال الـــسياسات لـــدور املـــرأة يف اإلنتـــاج الزراعـــي، وال ســـيما يف أفريقيـــا    

  .الصحراء جنوب
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 مـن قـدرة النـساء املزارعـات علـى االسـتجابة إىل حـوافز الـسوق                  حّدتداخل األسرة املعيشية    
 الــبىن تــوافر أيــضاً حمدوديــة أعاقهــا إن قــدرهتن علــى االســتجابة   بــل).٢٠٠١البنــك الــدويل (

ن عن شـراء    األساسية املادية واالجتماعية مبا يف ذلك ُسبل النقل إىل األسواق فضالً عن عجزه            
، ٢٠٠٠ايفـرز ووالتـرز      (ضيق الوقت املتاح هلن   التكنولوجيا أو استئجار العمالة للتعويض عن       

  ).٢٠٠١ويتهيد وكبري، 
وهنــاك مــن البــاحثني مــن ركَّــز علــى قــضية كفــاءة االقتــصاد الكلــي بالنــسبة ملــساواة      - ٣٨

ــة وسال  قــد توصــلت  و.اجلنــسني ــة وقطري ــةالدراســات الــيت تــستخدم بيانــات وطني  ،ســل زمني
ــة  إىل ــشهدأدلـ ــو     ب تـ ــدالت النمـ ــساواة اجلنـــسني ومعـ ــرات مـ ــة بـــني مؤشـ ــآزر إجيابيـ ــه تـ أوجـ

 الـيت تركِّـز علـى أمهيـة التعلـيم بالنـسبة             اجلـوهري  وانطالقاً مـن نظريـات النمـو         .)١٣(االقتصادي
ــد       ــع التأكيـ ــصيل التعليمـــي مـ ــثرية ركّـــزت علـــى التحـ ــات الكـ ــإن الدراسـ ــو فـ ملعـــدالت النمـ

وأغلــب تلــك الدراســات يفيــد . لفاصــلة بــني اجلنــسني يف جمــال التعلــيم الثــانويالثغــرات ا علـى 
 إجيابية بـني مـساواة اجلنـسني يف التعلـيم وبـني النمـو االقتـصادي حيـث أن تعلـيم                      بوجود عالقة 

رانيف وآخـرون  ( أقوى من تعليم الذكور      يف هذا الصدد    عالقة ارتباط  اإلناث كثرياً ما يوّضح   
ــن ٢٠٠٠ ــو١٩٩٩، كالسـ ــرون ، نـ ــيغينو ٢٠٠٢ليس وآخـ ــدت  )١٤()٢٠٠٠، سـ ــا أكـ  كمـ

 يف زيـادة  الدراسات أمهية زيادة املساواة بـني اجلنـسني يف املـشاركة يف قـوة العمـل ويف التعلـيم                    
 ).٢٠٠٩، المانا، كالسن و١٩٩٩كالسن، (النمو االقتصادي 

 ،نــة عــدم مــساواة اجلنــسني بالنــسبة لالقتــصادات الوطنيــة ليــست باهلي  تكلفــةعلــى أن   - ٣٩
 ٤٠ و   ٣٠عـدد مـن البلـدان اآلسـيوية، فـإن مـا يتـراوح بـني                 ل بالنـسبة  حماكاة مت    لنموذجطبقا  ف
 قـوة العمـل تكلّـف هـذه         الفاصلة بني اجلنسني من حيث املـشاركة يف       ة   الثغر  حجم املائة من  يف

__________ 
على أساس االنتقاد األعم لتحليالت االرتداد اليت متزج بني أوجه االرتباط واألسباب، يسود انتقـاد حلـاالت                   )١٣(  

ــصورة     ــة ب ــة عــرب ســياقات متباين ــداد القطري ــات     االرت ــد التباين ــنجح يف أن جتــّسد عــامالً يف تأكي واســعة مل ت
وينبغـي أن تعامـل النتـائج الـوارد     ) ٢٠٠١روديريغيـز ورودريـك،   (املؤسسية اليت ميكن أن تؤثّر علـى النتـائج     

مناقشتها يف هذا التقرير بوصفها مؤشرات دالة على حاالت انتظام امبرييقية مـن حيـث العالقـة بـني مـساواة                   
  . أداء االقتصاد الكلي بدالً من أن تكون قرينة سببية حامسةاجلنسني وبني

فيما اتضح أن مثة عالقة إجيابية بني مساواة اجلنسني يف التعليم والنمـو مقتـصرة علـى بلـدان الـدخل املتوسـط                         )١٤(  
، فإن هذا يبدو وكأنه يعكس اعتماد الدراسة على مقاييس منفـصلة  )١٩٩٩دوالر وغايت،   (والدخل املرتفع   

لتحــصيل التعليمــي للــذكور واإلنــاث بــدالً مــن نــسبة اإلنــاث إىل الــذكور يف التعلــيم، ومــن مث يــأيت العجــز   ل
ورمبـا تعكـس أيـضاً      . حتديد درجة قوية من االرتباط القطـري بـني التحـصيل التعليمـي للـذكور واإلنـاث                 عن

جــل أن تتجلــى مــردودات الفتـرة األقــصر الــيت تغطيهــا الدراســة يف ضــوء طــول األمــد الــزمين املــستغرق مــن أ 
ومع إعادة حتليل بعض البيانات املـستخدمة يف قيـاس النـسب، اتـضح              . مساواة اجلنسني يف التعليم على النمو     

أن الزيادات يف مساواة اجلنسني يف جمال التعليم مرتبطة بارتفـاع مـستويات النمـو بالنـسبة إىل البلـدان الغنيـة                       
  ).١٩٩٩كالسن، (والفقرية على السواء 



A/64/93
 

16 09-37223 
 

ــوايل  ــدان حـ ــنوياً ٤٧-٤٢البلـ ــو  . بليـــون دوالر سـ ــيم تكلّـــف حنـ ــسانية يف التعلـ ــرة اجلنـ   والثغـ
  . يف البلدان ذات الثغرات األوسعتزيد الكلفةمن املرجح أن و. ليون دوالر سنوياب ٣٠-١٦

  
  العمل اإلجنايب غري املدفوع واالقتصاد الكلي  - ٤  

اسـات الـيت متـت علـى مـستويات جزئيـة، وكـذلك املـستقاة                النتائج املتجّمعـة مـن الدر       - ٤٠
ت يف اسـترعاء االهتمـام إىل عيـب         جمموعات البيانات القطرية واملشتركة بني األقطـار أفـاد         من

سياســات يف  للنمــو االقتــصادي والذائعــة العمــل يف النظريــات التعامــل مــع عنــصر أساســي يف 
 تتـصل مبـساواة      ملموسـة   مـن آثـار    علـى ذلـك    مـع مـا يترتـب        ،االقتصاد الكلي اليت تستند إليها    

ــسون، إ (اجلنــسني ــرز، ، و١٩٩١ل ــه ويؤَخــذ العمــل بــشكل عــام علــى   ). ١٩٩٥الت  واحــدأن
 عوامل اإلنتاج مثل األرض واملوارد الطبيعية األخرى بـدالً مـن أن يعاَمـل بوصـفه                 معطيات من

  . من خالل جهد بشري مبذولإنتاجهمورداً ينبغي 
ــإن العمــل     - ٤١ ــع األمــر ف ــد    ويف واق ــذين ال ب ــشر ال ــشري يتجــّسدان يف الب ــال الب ورأس امل
وتتحمـل  . املبكّـرة واملتـأخرة مـن حيـاهتم       رعايتهم على أساس يـومي وال سـيما يف املراحـل             من

ــة وعــادة مــا يــتم ذلــك علــى أســاس غــري مــأجور     اً كــبرياًاملــرأة قــدر .  مــن أعمــال هــذه الرعاي
 دور األسـواق     وكـذلك   حيث يغيب إىل حـٍد كـبري دور الدولـة يف الرعايـة             ،البلدان النامية  ويف

 عـبء هـذا العمـل، متـضي      ختفيـف يفيف إتاحة الفرصـة ودور الـبىن األساسـية والتكنولوجيـات          
ــرأة ــسّنني       امل ــة امل ــاه ورعاي ــام ومجــع احلطــب واملي ــال وإعــداد الطع ــة األطف ــاً كــبرياً يف رعاي  وقت

 األنشطة االقتصادية مثل إنتـاج األغذيـة وتوليـد الـدخل وزراعـة            مزاولة  باإلضافة إىل  ،واملرضى
  .يةلزـاحملاصيل ورعاية املاشية وتعّهد احلدائق املن

ا طــرأ مــن ختفيــضات علــى اإلنفــاق احلكــومي يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم كمــا أن مــ  - ٤٢
 عبء العمل املرتيل بزيـادة الوقـت الـذي ال بـد             أدى إىل تفاقم  والنقل واملرافق يف بعض البلدان      

جـاء انتـشار فـريوس نقـص     مث . لرعاية ولتقدمي ما يسد رمق أسـرهتا ا  ألغراضوأن تكرِّسه املرأة  
ليؤكـد  و الرعاية وال سـيما يف أفريقيـا         يف جهود  فادحة أّدى إىل زيادات  ف اإليدز/املناعة البشرية 

ويف الـسياقات الـيت توّسـعت فيهـا املـوارد           .  التكاليف الفردية واالجتماعية للرعاية     جسامة على
املقّدمة إىل الصحة والرعاية، فـإن قـدراً كـبرياً مـن هـذه الرعايـة هـو الـذي قّدمـه أفـراد األسـرة                          

ــن النـــــساء وكـــــثرياً مـــــا يكـــــّن مـــــن املتقـــــّدمات يف الـــــسن        يكونـــــون وعـــــادة مـــــا   مـــ
ويف بلــدان كــثرية واجهــت النــساء طلبــات متزايــدة علــى عملــهن   ). ٢٠٠٨ وكــسيفر، أدايت(

 البيئــة األوســع ومــن ذلــك مــثالً تغيُّــر املنــاخ  طــرأت علــىاملــأجور كنتيجــة للتغيُّــرات الــيت  غــري
  .والتدهور البيئي
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 ألهنــا “امالــصاحل العــ”املــرتل مبثابــة عمــل مــن أعمــال  يف وعــة وُتعــّد الرعايــة غــري املدف  - ٤٣
ترعــى أجيــال املــستقبل مــن العــاملني  ، وهــي  قــوة العمــل علــى أســاس يــومي جتديــدتــؤدي إىل 

 ذلـك  وبـرغم    .واآلباء واملواطنني وتسهم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الـيت حتـوز اتفاقـاً مجاعيـاً                 
 .كــبري عــن نظريــات وسياســات االقتــصاد الكلــي غائــب إىل حــٍد التجديــدي العمــل  هــذافــإن

األنـشطة اإلنتاجيـة الـيت تـدخل سـوق املعـامالت الرمسيـة وحتـوز سـعراً مـن أسـعار                 وفيما تقاس   
السوق من خـالل اإلحـصاءات الرمسيـة يف ُنظـم احلـسابات القوميـة وتـشكّل معظـم مـا أصـبح                       

ــاس بوصــفه   ــوة العمــل  ” و“ نــشاطاً اقتــصاديا ”يق لــصعيدين الــوطين  علــى ا“ مــشاركة يف ق
 األنشطة غـري الرمسيـة وأنـشطة اإلعالـة الـيت تـشكّل اسـتراتيجيات إعاشـة الفقـراء                    فإن ،والدويل

الرعايــة غــري املدفوعــة األجــر ضــمن اقتــصاد ن إبــل ُتــدرج بــصورة كافيــة ال البلــدان الناميــة  يف
  ).٢٠٠٨رضوي وستاب، ( مستبعدة متاماً يف هذا اجملال زالت  مااألسرة املعيشية

 بأنه مع توّسع الفرص االقتصادية أمام املرأة فإن اُألسـر املعيـشية             تصّور مفترض وهناك    - ٤٤
كيِّف التقـسيم اجلنـساين للعمـل غـري املـدفوع األجـر بطـرق تتـيح للمـرأة أن تـستجيب              سوف ت 

 لكــن التجربــة مل تــسند هــذا .احلــوافز املتغّيــرة يف الــسوق علــى أســاس متكــافئ مــع الرجــل  إىل
بة يف نـصيب    مل تصاحبه زيادة مواكِ   األجر   فتزايد مشاركة النساء يف العمل املدفوع        ؛االفتراض

وقـد أظهـر    ). الفـصل الثالـث   انظـر   (الرجال من العمل غري املدفوع األجر ضـمن نطـاق البيـت             
 ومـا زال يـشكّل      الصمود من   ملحوظةالتقسيم اجلنساين للعمل املرتيل غري املدفوع األجر حالة         

إمكانيــة  كمــا أنــه يقّيــد ،يع فيهــا املــرأة أن تتــوىل هــذا العمــل غــري املــدفوع األســس الــيت تــستط
  . نطاقاً اجملتمع األوسععلى صعيد سواء يف نطاق املرتل أوستخدام املرأة يف أوضاع ا التحّول

  
   عن دور املرأة يف التنميةتنظيم الدراسة االستقصائية العاملية  - جيم  

  
 مـساواة اجلنـسني     لـى سة االستقصائية العاملية نظرة عامـة ع       الفصل الثاين من الدرا    يهيئ  - ٤٥
ــع ــام ــة و      م ــسياسات النقدي ــصادي ولل ــو االقت ــسبة للنم ــا بالن ــب عليه ــضريبية ترت ــة ال  والتجاري

  .وللتدفقات من رؤوس األموال كما يتدارس صوت املرأة يف جمال صنع القرار االقتصادي
عمـل والعوامـل الـيت حتـّد مـن قـدرهتا        الفـصل الثالـث وضـع املـرأة يف سـوق ال      ويتدارس  - ٤٦

ــتجابة   ــى االسـ ــدة و  علـ ــصادية اجلديـ ــرص االقتـ ــى إزاء الفـ ــصول   علـ ــل احلـ ــن أجـ ــساومة مـ املـ
 يف املــسؤولية التقاســم غـري املتكــافئ  وهــو مـا يــشمل  ،اً لقــاء عملـها فاصعائــدات أكثـر إنــ  علـى 
ني فيمـا يتـصل    العمل غري املدفوع األجر يف نطاق البيـت وأوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـس                  عن

  . سوق العملبإمكانية مشاركة املرأة يف
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 األرض  مثـل يركِّز الفصل الرابع على التوزيع اجلنساين للمـوارد االقتـصادية األخـرى             و  - ٤٧
اآلثـار املترتبـة علـى    وعلـى   ،واملمتلكات والسكن واملوارد املشتركة اجملّمعة واهلياكـل األساسـية       

يــشة لألســر املنخفــضة الــدخل يف الــسياقات الريفيــة       ُســبل املعالســتراتيجياتذلــك بالنــسبة  
  .واحلضرية على السواء

أمــا الفــصل اخلــامس فريكِّــز علــى ُســبل وصــول املــرأة إىل اخلــدمات املاليــة مــن خــالل    - ٤٨
صــعود ويوثّــق .  علــى الــسواءالرمســي وغــري الرمســيالقــروض واملــدخرات يف القطــاعني املــاليني 

وتـرد  .  أجل التعويض عن استبعاد املرأة من القطـاع الرمسـي           من منظمات التمويل البالغ الصغر   
للــُنظم ”تحــّول احلاصــل حاليــاً حنــو هنــج لل واملنظمــات املــذكورةدوديــة نطــاق حملأيــضاً مناقــشة 

  .“ الشاملةاملالية
حيـث   مـن خـالل احلمايـة االجتماعيـة          املتاحـة  الفـصل الـسادس املـوارد املاليـة          يعرضو  - ٤٩

 العمـل الدوليـة     منظمـة  خـذ هبـا    تأ  الـيت  “ العاملية للحماية االجتماعيـة    القاعدة”يستخدم الفصل   
  . االستراتيجيات املختلفة للحماية االجتماعية من منظور جنساينلتدارسبوصفها إطاراً 

  .مث يتوىل الفصل السابع جتميع االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للتقرير  - ٥٠
  

  االقتصادي للمرأةاالقتصاديات الكلية والتمكني   -ثانياً   
 وعلـى تؤثّر أُطر االقتصاد الكلي على منط وإيقاع خطى النمـو االقتـصادي يف أي بلـد          - ٥١

 سياســات االقتــصاد الكلــي  أنكمــا . شــرائحه الــسكانيةتوزيــع الفــرص واملــوارد بــني خمتلــف  
يـع   الـيت تـؤّدي إىل توز      ،على مساواة اجلنسني من خالل األسواق وتدخالت الدولـة        تأثريها   هلا

ــصادية    ــة والفــرص االقت ــصادية واملالي ــوارد االقت ــسية امل ــتم    . الرئي ــسانياً فت ــار احملــدَّدة جن ــا اآلث أم
 نطـاق اجملتمـع     علـى  املستـضعفة خالل استعداد وقدرة الدولة علـى التـدخل لـصاحل الفئـات              من
ــة          و ــستويات املختلف ــى امل ــة عل ــرأة ضــمن هياكــل احلوكم ــأثري امل ــن خــالل صــوت وت ــضاً م أي
  .معاجملت يف
ويــستعرض هــذا الفــصل العناصــر الرئيــسية إلطــار سياســات االقتــصاد الكلــي الراهنــة     - ٥٢

ــسبة حلــصول املــرأة وســيطرهتا علــى املــوارد     ــة بالن ــار املترتب وفيمــا طــرأ حتــّسن  . إضــافة إىل اآلث
التحـوالت املمكـن    إالّ أن    ،حصول املـرأة علـى التعلـيم وفـرص العمـل يف العقـود األخـرية                على

 منــها أوجــه عــدم املــساواة املزمنــة فيمــا يتــصل بتوزيــع ت تلــك التغــيريات حــّدضلحــدوثها بفــ
ــوارد بــني اجلنــسني ومــن مث    ــة  امل ــشة أمهي ــرأة برأيهــا يطــرح للمناق  يف صــنع التوســع يف إدالء امل

  .االقتصادي القرار
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  بيئة االقتصاد الكلي  -ألف   
وأتاحـت التغـيريات   . مليـاً شهدت العقود األخرية حركة مطردة حنو اقتصاد متكامـل عا           - ٥٣

 واألمـوال والبـضائع   األفـراد السريعة يف جمال تكنولوجيات املعلومـات واالتـصال والنقـل حتـّرك      
ــدويل    ــى املــستوى ال ــزمن  يف غــضونواخلــدمات عل  وبتكــاليف ســادت   كــسر خــاطف مــن ال

 يف نطـــاق املعـــامالت هائـــلوهـــذا أّدى بـــدوره إىل توّســـع . مـــدار نـــصف قـــرن مـــضى علـــى
 انفتـاح دوليـة لعمليـات اإلنتـاج والتوزيـع و        التـشكيل   ال العـامل إضـافة إىل إعـادة         عـرب ية  االقتصاد

  .االقتصادات الوطنية أمام املنافسة العاملية
وقد ركَّزت السياسات املالية والنقدية وسياسات أسعار الـصرف علـى الـسيطرة علـى                 - ٥٤

ولـة وتعزيـز املـشروع اخلـاص        التضّخم بينمـا اسـُتخِدمت الـسياسات اهليكليـة لتحجـيم دور الد            
 جـاءت   مث. الضوابط الناظمة لألسواق احملليـة وحتريـر التجـارة وتـدفقات رؤوس األمـوال              وإزالة

. حلكومــاتأمــام ااملتــاح “ حّيــز الــسياسات ”العــاملي لتحــّدد   التكامــلالــيت بلغهــا  درجــة ال
وطها احلاجــة إىل جــذب رؤوس أمــوال متحركــة دوليــاً واالحتفــاظ هبــا مارســت ضــغ  أن كمــا
البلدان لكي تبقي على أسعار فائدة مرتفعة ومعـدالت تـضخم منخفـضة وأسـواق عمالـة                  على

وهذه السياسات ما برحـت     .  تشجيع االستثمار األجنيب املباشر    من شأهنا مرنة وحوافز ضريبية    
ــدم خاضــعة  ــود     للجــدل احملت ــا أن مثــة قي ــسياسات يــتقلّص كم ــت تعــوق    مــااً ألن حيِّــز ال زال

ــتجابات الك ــاع سياســات        االس ــن خــالل اتب ــة م ــصادية احلالي ــة واالقت ــات املالي ــة إزاء األزم افي
  .تتصدى ألثر الدورات االقتصادية

إن إزالـة   . املـايل قطـاع   ال األزمة املالية احلالية نتاجاً ملـا مت مـن رفـع الـضوابط عـن                 وتعد  - ٥٥
لية أفـضى إىل تزايـد      الضوابط عن اعتمادات االئتمان يف األسواق احمللية وفتح احلسابات الرأمسا         

جــذور األزمــة املاليــة الراهنــة  وتكمــن . حــراك رأس املــال وإىل نــشوء األســواق املاليــة الدوليــة 
جنم عنها من آثار سلبية على مستوى العامل يف التفاعـل بـني األسـواق املاليـة سـيئة التنظـيم                      وما

  . التكاملشديدةاق رأمسالية وبني زيادة االعتماد على النواتج املالية املركّبة املستندة إىل أسو
 األزمة املالية واالقتصادية الراهنة، أثريت تـساؤالت بـشأن االفتـراض             وقوع وحىت قبل   - ٥٦

 مقترنـة بتحريـر     ، والـسياسات النقديـة التقييديـة      الـضرييب  االنـضباط     حالـة  األساسي القائـل بـأن    
ا االفتــراض كانــت وهــذ.  الفقــراحلــد مــن واالقتــصاد مــن شــأهنا أن تفــضي إىل منــو  ،األســواق

 اجتـاه   عـن  منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل للفـرد            كـشف ففـي البلـدان املتقدمـة،       . تسنده عدة قـرائن   
 لكــن البلــدان الناميــة شــهدت اجتاهــاً متــصاعداً  ).٢٠٠٦هــاينتز، (لالخنفــاض منــذ الــسبعينات 

. د والـصني  يف اهلن  ةالنمو منذ التسعينات وكان هذا يعكس إىل حٍد كبري معدالت منو سريع            يف
 الناتج للفرد يف البلدان النامية على مـدار العقـود الثالثـة األخـرية يـدنو                 زيادةواحلاصل أن اجتاه    
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كــثرياً عّمــا شــهده عقــد الــسبعينات عنــدما ُتــستبَعد كــل مــن اهلنــد والــصني خــارج التقــديرات  
  ).أ، ٢٠٠٨األمم املتحدة، (

 فطبقـاً لتقـديرات الفقـر       ؛ الفقـر  د مـن  باحلـ كذلك جاء التقدُّم غري متكافئ فيمـا يتـصل            - ٥٧
 دوالر يوميـاً بأسـعار   ١,٢٥ على أساس خـط للفقـر قوامـه    ،املنقّحة اليت أصدرها البنك الدويل 

ــة يعيــشون يف فقــر مــدقع عــام    ١,٤، كــان هنــاك ٢٠٠٥ ــدان نامي ــار نــسمة يف بل  ٢٠٠٥ ملي
ــونو شــن( ــدرها  )٢٠٠٨، رافي ــادة ق ــه حــس    ٤٠٠ وبزي ــا أشــارت إلي ــسمة عم ــون ن ابات  ملي

 يف املائـة    ١ ينخفض بنـسبة      كان زال معدل التناقص يف جمال الفقر هو نفسه حبيث         وما. سابقة
  .٢٠٠٥ و ١٩٨١  عاميسنوياً للعامل النامي ككل يف الفترة بني

ــاتج اإلمجــايل العــاملي أن يــنخفض بنــسبة    وطبقــاً   - ٥٨ ــة ٢,٦للتقــديرات، يتوقــع للن  يف املائ
 ومنـو سـنوي يكـاد يبلـغ     ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٢,١بته   عقب منـو إجيـايب نـس       ٢٠٠٩عام   يف
). ٢٠٠٩ -األمــم املتحــدة    (٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف املائــة ســنوياً خــالل الفتــرة     ٤املتوســط   يف

  األساسـية   أسعار السلع   يف  من جّراء اخنفاض   وسوف تتأثر البلدان النامية بالذات بصورة سلبية      
فــاض يف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة   اخن حــدوثنقــص يف الطلــب علــى الــصادرات وإمكانيــة و

ــة      ــويالت املاليـ ــذات التحـ ــة وبالـ ــوال اخلاصـ ــدفقات رؤوس األمـ ــات يف تـ ــن اخنفاضـ ــضالً عـ فـ
  .اخلارج من
 بـل سـيكون    كلـه،  العـامل على صـعيد  ولن يقتصر أثر األزمة املالية على األسواق املالية           - ٥٩

 وال سـيما يف البلـدان       البـشر يـاة   هلا أثـر خطـري وأوسـع نطاقـاً علـى االقتـصاد احلقيقـي وعلـى ح                 
وإذا مل يـتم احتـواء األزمـة،        ). ٢٠٠٨فوكـودا،   ( الركـود االقتـصادي العـاملي        جـراء النامية من   

ومــن املتوقــع أن تــؤدي األزمــة إىل . كارثيــاًً الفقــر أوضــاع فمــن املــرّجح أن يكــون أثرهــا علــى
 الفقـر  طون بـني بـراثن   يـسق مـن البـشر إىل الـذين         ماليـني  ١٠٣ مليون و    ٧٣بني   يضاف ما  أن
 مــن وفيــات ٤٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠فــضالً عــن وقــوع مــا بــني  ) ٢٠٠٩ ،األمــم املتحــدة(

وتـشري دراسـة متـت      ). ٢٠٠٩البنـك الـدويل،      (٢٠١٥ و   ٢٠٠٩الُرّضع اإلضـافية بـني عـامي        
 أن االخنفاضـات الـيت طـرأت علـى النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـن املـرّجح أن                      إىل  بلداً نامياً  ٥٩يف  
بــريد (أكثر مــن البــنني بــضي إىل زيــادات ملموســة يف معــدالت وفيــات الُرضــع بــني البنــات تفــ

 علـى معـدالت     أكثـر سـلبية     أثـر   ومن املتوقّع أن ينجم عـن األزمـة الراهنـة          .)٢٠٠٧وآخرون،  
 بالنسبة لنظريهتا عند الرجال يف معظم مناطق العـامل وال سـيما يف أمريكـا الالتينيـة                  النساءبطالة  

  ). أ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، (لبحر الكارييب ومنطقة ا
ــة           - ٦٠ الالزمــة ووال متتلــك البلــدان الناميــة ســوى مــوارد أقــل لتنفيــذ الــسياسات املالئم

ــدورات   ــصّدي لل ــصاديةللت ــة      االقت ــصادية الراهن ــة واالقت ــة املالي ــر األزم ــة أث ــن أجــل مواجه .  م
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 اإلمنائية املتفق عليها دوليـاً مبـا      الغاياتقيق  شأن األزمة أن هتدد تقّدم البلدان النامية حنو حت         ومن
 املرصــودة مــن أجــل مــساواة اجلنــسني  املــواردومــا زالــت. يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 الـالزم ة التمويـل  ثغـر كمـا أن  . قاصرة عن تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا بـشأن مـساواة اجلنـسني    
 نطـاق  تقدر ضـمن لبلدان املنخفضة الدخل ما برحت     يف ا  ٣لتحقيق الغاية اإلمنائية لأللفية رقم      

 ٢٠١٥ بليـــون دوالر يف عــــام  ٢٣,٨ إىل ٢٠٠٦ بليـــون دوالر يف عــــام  ٨,٦يتـــراوح بــــني  
 ستة بلـدان يف أمريكـا الالتينيـة قـّدرت أن الركـود         عنومثة دراسة   ) ٢٠٠٦غراون وآخرون،   (

و بلـوغ مـستويات      فـضالً عـن انتعـاش بطـيء وتـدرجيي حنـ            ،٢٠١٠  و ٢٠٠٩ عامياملتوقع يف   
 مـن شـأهنما أن يـضعا بعـض          ،٢٠١٥حبلـول عـام     وذلـك    ، األزمـة  اليت كانت سائدة قبل   النمو  

عـن   بكـثري    أبعـد البلدان املنخفضة الدخل مثـل بوليفيـا وهنـدوراس ونيكـاراغوا علـى مـسافات                
إمكانيـة   وأهنـاء الدراسـة االبتدائيـة       سـواء فيمـا يتعلـق بإ       ،إمكانية حتقيق الغايات اإلمنائية لأللفية    

شيز سنـ ( احلـصول علـى ميـاه الـشرب واملرافـق الـصحية        ُسـبل رعاية صحة الطفل واألم وإتاحة    
  ).٢٠٠٩، فوسو

كما أن الطريقة الـيت تـستجيب هبـا البلـدان إزاء حـاالت الركـود ميكـن أن تفـضي إىل                        - ٦١
ــاة   ــار غــري متناســبة علــى املــرأة والفت ت الــصحة  فاالســتقطاعات يف اإلنفــاق العــام يف جمــاال ،آث

ــاة        ــرأة والفت ــال أن حتــّد مــن فــرص حــصول امل ــيم ميكــن علــى ســبيل املث اخلــدمات علــى والتعل
 ، الرجـال  كان أن اسـتهدفت   فلدرء األزمة   كما أن شبكات األمان اليت متت إقامتها        . األساسية

. ميكن أن تضطر النساء والفتيات إىل االلتحاق بأعمـال خطـرة يف جمـال االقتـصاد غـري الرمسـي                   
إذا كانــت هــذه األزمــة  شــأن تــصميم وتنفيــذ االســتجابات يف هــذا الــصدد أن حيــدد مــا ومــن 

 الغايات اإلمنائية لأللفيـة مبـا فيهـا    إحرازستؤّدي إىل تبديد أي مكتسبات تكون قد حتققت حنو          
ركيـزة وطيـدة ومنـصفة مـن أجـل        تكفل   مبساواة اجلنسني وما إذا كانت       اهلدف الثالث املتصل  

  .بل وحتقيق تقدم يف جمال مساواة اجلنسنيالتعايف يف املستق
  سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية  -باء   

برييــك (للمــرأة والرجــل آثــار متباينــة بالنــسبة  يــنجم عــن سياســات االقتــصاد الكلــي     - ٦٢
فهمـاً واهتمامـاً    وضع السياسات املستجيبة لالعتبارات اجلنسانية ويتطلب ).٢٠٠٩وآخرون،  
الــضريبية والتجاريــة توزيعيــة الســتراتيجيات النمــو االقتــصادي وللــسياسات النقديــة وباآلثــار ال

علـى أن كـثرياً      .واالستثمارية فضالً عن العقبـات الـيت حتـول دون الـتمكني االقتـصادي للمـرأة               
وعلـى سـبيل   . من السياسات ال توىل اهتمامـاً للمنظـورات األساسـية املتعلقـة مبـساواة اجلنـسني       

ــال، فهــي تــ   ــنجم      جتاهــلرتع إىل املث ــا ي ــدفوع وم ــدفوع وغــري امل ــساين للعمــل امل ــع اجلن  التوزي
  .ول املرأة على الفرص االقتصاديةآثار بالنسبة إلمكانية حصذلك من  عن
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  النمو االقتصادي  - ١  

بــاين إىل أن أثــر النمــو االقتــصادي علــى مــساواة اجلنــسني ميكــن أن يت  تــشري البحــوث   - ٦٣
اس املــساواة بــني اجلنــسني   قيــ مسياســات النمــو االقتــصادي و   بــصورة واســعة طبقــاً لنوعيــة   

علــى ســبيل املثــال، فــالنمو االقتــصادي و). ٢٠٠٨برييــك ورودجــرز، ( يف التحليــل املــستخدم
 مـن وصـول     الناجم عن خصخصة اخلدمات العامة ميكن أن يفـضي إىل ارتفـاع األسـعار وحيـدّ               

صادي النــاجم عــن تــشجيع الــصادرات كــذلك فــالنمو االقتــ. املــرأة والفتــاة إىل تلــك اخلــدمات
 الــضغط مــارسميكــن أن يــؤدي إىل توســيع الثغــرات يف األجــور الفاصــلة بــني اجلنــسني إذا مــا  

  . األجور يف قطاعات التصدير اليت تستخدم نسبة مرتفعة من النساءخلفض
بيانـات  وتـوحي   . قتصادي واسـتخدام املـرأة    وقد خضع للدراسة االرتباط بني النمو اال        - ٦٤
ــرةلا ــة فــرص العمــل للنمــو االقتــصادي    ٢٠٠٣ إىل ١٩٩١  مــنفت ــأن مرون  أي التغــيريات - ب
 وأهنـا كانـت   ، كانت إجيابية على مدار تلك الفترة- االستخدام املرتبطة بالتغّيرات يف النمو     يف

ــرأة عــن الرجــل    ــسبة للم ــوحظ  . )١٥( )٢٠٠٥كاســبوس،  (أكــرب بالن ــد ل ــو كــذلك فق  أن النم
 التــسعينات هنايـة اسـتمر حـىت   قـد    الثمانينـات  الـذي شـهده عقــد  الـة  نـصيب املـرأة مـن العم    يف
 التـشغيلية رونـة  امل مع ذلك فقد بدأ االخنفاض يعتـري  ).٢٠٠٥، كاسبوس؛ ١٩٩٩ستاندنغ،  (

وظـل نـصيب املـرأة      ). ٢٠٠٥كاسـبوس،   (للنمو بالنسبة للرجال والنساء يف أواخر التسعينات        
منظمـة العمـل    (اً علـى مـدار الـسنوات العـشر املاضـية             يف املائـة تقريبـ     ٤٠من العمالة عند نسبة     

  ).ب٢٠٠٩الدولية، 
ومثـة مؤشـر   . وضـوحاً  أقـل   كـان  رفاه املـرأة يف العقـود األخـرية      علىعلى أن أثر النمو       - ٦٥

مستخَدم على نطاق واسع ويتمثـل يف األجـل املتوقـع حليـاة املـرأة بالنـسبة للرجـل وهـو مـوجز                   
ــام  ــاتخ ــن حيــ  للفروق ــسانية م ــة   اجلن ــصحية العام ــة ال ــول    . ث احلال ــشن أط ــادة يع ــساء ع فالن
مراعـاة  الرجال وتلـك مـسألة تعـويض جـيين وتتـصل بأسـاليب احليـاة الـيت تفتقـر أكثـر إىل                        من

 ولـيس   . نطاق السكان بـشكل عـام      على عدداً من الرجال     أكثر وهناك نساء    . الصحية القواعد
ــاين اجلنــس     ــة بــني النمــو االقتــصادي وعوامــل التب ــاة  مثــة عالق   وهــوانية يف األجــل املتوقــع للحي

 .ما مل جتده دراسـة مثانيـة بلـدان آسـيوية حيـث أشـارت إىل التبـاين الواسـع يف معـدالت النمـو                        
 املرأة املتوقع للحيـاة بالنـسبة للرجـل اسـتجاب           عمروتوحي النتائج اليت مت التوصل إليها إىل أن         

ــة   ــر إجيابي ــيت طــرأت علــى مــشار  إزاء بــصورة أكث ــادات ال ــوة العمــل وعلــى   الزي ــرأة يف ق كة امل
__________ 

تشري هذه األرقام أساساً إىل العمل الرمسـي مقابـل العمـل يف املـشاريع املـسّجلة املتوسـطة احلجـم إىل الكـبرية                          )١٥(  
وهي تستبعد جانباً كبرياً من العمل يف القطاع غري الرمسي الذي يشكّل نشاط قوة العمل يف البلـدان     . احلجم

  .الفقرية وينبغي من مث التعامل معه حبذر
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 قـدرهتا علـى املـساومة يف نطـاق          م ودعَّـ   صـوت املـرأة    عـزز معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة مما      
  ).أ٢٠٠٢سيغينو، (االقتصاد 

االرتباط بني معدالت النمو االقتصادي وبني مقياس أوسع نطاقـاً          وقد مت أيضاً تدارس       - ٦٦
 ١٩٨٠ للفتــرة مــن عــام بلــداً ٩٥ يف د ملــساواة اجلنــسني، املوحــاملؤشــر، هــو ملــساواة اجلنــسني

يتــألف  رقــم قياســي مركّــب وعبــارة عــن املقيــاس وهــذا). ٢٠٠٩ســيغينو،  (١٩٩٥ عــام إىل
 ،تعليم املـرأة بالنـسبة للرجـل ونـسبة اإلنـاث إىل الرجـال مـن حيـث األجـل املتوقّـع للحيـاة                        من

رأة من احلصول على املناصب التقنيـة       معدالت نسبية للمشاركة يف قوة العمل ونصيب امل       ومن  
كمــا أن النمــو االقتــصادي ارتــبط .  مقاعــد الربملــانحــصتها يف واإلداريــة والتنظيميــة واملهنيــةو

 أعلـى ربعـني للـدخل ولكـن االرتبـاط           حالـة   يف املؤّشـر املوّحـد املـذكور     ب املتعلـق إجيابياً بالتقّدم   
رتبطـت معـدالت النمـو االقتـصادي املرتفعـة          وا. كان سلبياً يف الربعني املتصفني بأدىن الـدخول       

  . بتدهور يف مساواة اجلنسني بشكل عاماألفقريف البلدان 
ــةاألكــذلك فقــد تدارســت البحــوث    - ٦٧  مؤشــرات مــساواة اجلنــسني   الــيت تتــسم هبــا مهي

العالقــة بــني تزايــد مــساواة   مــا مت مــن حبــث  ذلــك مــنو ،بالنــسبة ملعــدالت النمــو االقتــصادي 
 التغيُّـرات   مقـاييس مـن قبيـل    ومعـدالت النمـو االقتـصادي، باسـتخدام    العمالةل  اجلنسني يف جما  

 سـن العمـل يف جمـال العمالـة الرمسيـة املنظمـة وكـذلك                ممـن بلغـوا    املرأة بني الـسكان      نصيب يف
 آثـار  إىل املقـاييس  أدتوفيمـا  ). ١٩٩٩، كالسـن (التغيُّرات يف نصيب اإلناث من قوة العمـل        

 أثــر حــصة املــرأة مــن العمالــة الرمسيــة أكــرب وأنــه   فقــد اتــضح أننمــو إجيابيــة علــى معــدالت ال 
ــة إحــصائية  ذو ــد هبــا دالل ــل     .)١٦(.  ُيعت ــل مماث  ومثــة دراســة أجريــت بعــد ذلــك باســتخدام حتلي

ــعت  ــةفوّس ــات جمموع ــيت  البيان ــرة ســبق وأن مشلــت ال ــات   ١٩٩٠-١٩٦٠ الفت ــضم بيان ــا ي  مب
اجلنــسني يف املــشاركة يف قــوة العمــل  ومــن مث أكــدت أمهيــة زيــادة مــساواة  . ٢٠٠٠عــام  مــن
 تراجعـات وفيمـا أشـارت جمموعـة البيانـات األسـبق إىل            . التعليم بالنسبة للنمو االقتـصادي     ويف

ــسبة  ــاً ســنوياً يف معــدالت النمــو  ٠,٩بن ــة تقريب ــة   ، يف املائ  ســواء يف جنــوب آســيا أو يف منطق
فـإن تقلـيص اهلـوة       ،جلنـسني  بسبب حاالت عدم املـساواة بـني ا        ،أفريقيامشال  الشرق األوسط و  

 يف النمـو    تراجعـات  إىل   أدىأفريقيـا   مشـال   نطقـة الـشرق األوسـط و      مب اجلنسانية يف جمال التعلـيم    
أفريقيــا مقارنــة بنظريهتــا مشــال  يف املائــة ســنوياً يف منطقــة الــشرق األوســط و٠,٧للفــرد بنــسبة 

  ).٢٠٠٩، مانا والكالسن(يف جنوب آسيا ائة  يف امل١البالغة 
احملــاوالت الــيت كانــت ترمــي إىل تفــسري العالقــة بــني مــساواة اجلنــسني والنمــو  تــشري و  - ٦٨

 البالغـة  مـن خـالل اآلثـار اإلجيابيـة     يتحقـق  ومنها ما ،مكنةاملسارات امل عدد من  إىل االقتصادي
__________ 

  .سة بتوّخي احلذر بشأن هذه النتائج ألنه ميكن بوضوح أن ينصرف التعليل إىل االجتاه املعاكستنصح الدرا  )١٦(  
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الــصغر لتعلــيم اإلنــاث وللعمــل املــأجور علــى معــدالت اخلــصوبة وبقــاء الطفــل واالســتثمارات  
ومثة مسار آخر يتعلق بأوجـه الكفـاءة املتولّـدة          .  رأس املال البشري   لة بوصفها  الطفو املوظفة يف 

.  للعمـل واالسـتثمار يف رأس املـال البـشري يف البلـد املعـين               مثـل األستخدام  االبفضل املزيد من    
 تشري إىل أن من شأن توزيـع أعـدل   تستند على سبيل املثال إىل قرائن بالغة الصغر      وهذه املقولة   
ــة أن يولّــد زيــادات ملموســة         ولأللألراضــي ــار نظــم الزراعــة األفريقي مســدة واالئتمــان يف إط

 زيـادة   أن علـى املـستوى الكلـي        البحـوث الـيت أثبتـت     وهذه املقولة تدعمها أيـضاً      . اإلنتاجية يف
املساواة بني اجلنسني يف التعليم ترتبط بزيادة إنتاجية العمل على حنو ما يقـاس بواسـطة الـدخل                  

 وأن القــضاء علــى التمييــز بــني اجلنــسني يف جمــال املهــن   ،)٢٠٠٢آخــرون، نــولس و(الفــردي 
ــرأة     ــد أجــور امل ــاتوس، (واألجــور يزي ــنجم    ). ١٩٩٩زن ــة مل ي ــا الالتيني ــصادات أمريك ويف اقت

القــضاء علــى الفــصل اجلنــساين وعلــى ثغــرة األجــور الــيت زادت مــن أجــور املــرأة بنــسبة      عــن
رجــل مــع ارتفــاع النــاتج القــومي بنــسبة تتــراوح  املائــة ســوى أثــر ضــئيل علــى أجــور ال  يف ٥٠
وهنـاك دراسـة أحـدث أجريـت يف مثانيـة بلـدان             ). نفـسه املرجـع   ( يف املائـة     ٩ يف املائة و   ٣ بني
 احلـواجز الـيت حتـول دون مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل                 إزالـة أمريكا الالتينية تـشري إىل أن        من

 الفقـر   حـاالت ختلفة مـن شـأنه أن يقلـل مـن           وحتقيق املساواة يف حصوهلا على وظائف املهن امل       
  ).٢٠٠٩كوستا وآخرون، ( يف الدخل يف مجيع البلدان الثمانية زيادةويعزز 
 املشاركة يف قوة العمـل ويف التعلـيم   من حيثزيادة املساواة بني اجلنسني     ل ميكنفيما  و  - ٦٩

 قـد ال يكـون      جلنـسني  بني ا   األجور  هوة تضييق فإن   ، االقتصادي  النمو يف الوقت نفسه   أن حتفز 
 مـن بلـدان منخفـضة الـدخل وبلـدان متوسـطة             مجاعيةفتحليل بيانات   . له بالضرورة نفس األثر   

ــساواة بــني اجلنــسني         ــى مــن عــدم امل ــستويات األعل ــدان شــبه صــناعية وجــد أن امل ــدخل وبل ال
كمـا أن قـدرة     ). ٢٠٠٠سيغينو،  (األجور ارتبطت مبستويات مرتفعة من االستثمار والنمو         يف
لــشركات علــى دفــع أجــور منخفــضة للنــساء بالنــسبة إىل إنتاجيتــهن أمــر مــربح يف الــسياقات   ا

تــشهد أعــداداً كــبرية مــن النــساء املتعلّمــات وقــد تكدســن يف عــدد حمــدود مــن الوظــائف    الــيت
 قطاع الصناعة التحويلية الكثيفة االستخدام للعمالـة حيـث           ويف  حنو التصدير  املوجهقطاع  ال يف

 يف األســعار فــضالً عــن نــشاط شــديدةأهنــا ديناميــة احلركــة وتواجــه منافــسة الــشركات تتــسم ب
  ).٢٠٠٩سيغينو، (نقايب ضئيل أو معدوم 

  
  السياسات النقدية  -  ٢  

ــة يتمثــل يف الــسيطرة علــى التــضخم عــن طريــق     ظــل   - ٧٠ احملــور الرئيــسي للــسياسة النقدي
 .ا املـصارف املركزيـة الوطنيـة   قـوم هبـ  تعمليات التعديل يف سعر الفائدة يف األجـل القـصري الـيت            

ــع    ــك مــصحوباً برف ــة وكــان ذل ــوائح التنظيمي ــسري    الل ــي وتي ــايل احملل ــضوابط  عــن القطــاع امل ال
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ــا  املفروضـــة  أن تـــؤدي ميكـــنو.  علـــى تـــدفقات رؤوس األمـــوال إىل داخـــل الـــبالد وخارجهـ
ــارلـــسياسات النقديـــة ا   إىلوتـــشري الدراســـات.  ســـوق العمـــلعلـــى متباينـــة جنـــسانياً إىل آثـ
 يف   علـى العمالـة    تغّيرات سـعر الفائـدة جنمـت عنـها آثـار أكثـر تباينـاً مـن الناحيـة اجلنـسانية                     أن

البيانـات   والتنمية يف امليدان االقتصادي، كما أن        البلدان النامية بأكثر من بلدان منظمة التعاون      
 امليـدان    فيما يتعلق بتسعة من بلدان منظمة التعاون والتنميـة يف          ٢٠٠٤-١٩٨٠املتصلة بالفترة   

ــصادي أوضـــحت   ــى    االقتـ ــدل علـ ــيت تـ ــرائن الـ ــعف القـ ــة  ضـ ــة العمالـ ــة يف حالـ ــار النامجـ  اآلثـ
التغيريات يف أسعار الفائدة القصرية األجل يف البلدان املدروسـة حيـث مل يكـن هنـاك آثـار                    عن

  ).٢٠٠٩ختتامانوفا ومسرنسكا، (يف جمال العمالة تتسم بالتباين من الناحية اجلنسانية 
 فـــإن اســـتخدام سياســـات أســـعار الفائـــدة للـــسيطرة      ، النقـــيض مـــن ذلـــك  وعلـــى  - ٧١
 آثار ملحوظة يف جمال العمالة حـسب نـوع اجلـنس يف البلـدان الناميـة             عنهالتضخم جنمت    على

  مـن حـاالت ختفـيض التـضخم        ٥١ علـى  أجريتوهناك دراسة   ). ٢٠٠٦برونشتني وهاينتز،   (
ة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل      مـن البلـدان املنخفـض      ١٧ يف   ٢٠٠٧ و   ١٩٧٠بني عامي   

 يف املائـة    ٧١ يف معدالت منو العمالـة اإلمجاليـة يف          حاالت انكماش ووجدت الدراسة أن هناك     
 مـن    يف غالبيـة هـذه احلـاالت       ة الرجل لعمال سلبياً بالنسبة    ت تأثر عمالة املرأة  وأن   ،من احلاالت 
 حـاالت خفـض التـضخم       ءتجـا ومـن الناحيـة األخـرى فحيثمـا         ). نفـسه املرجـع    (.االنكماش

ــر حمــدد جنــسانياً    ــنجم أث ــة، مل ي وكــان ختفــيض التــضخم يفــضي  . مــصحوبة بتوســع يف العمال
آثــار ســلبية علــى املــرأة عنــدما اســتجابت ب اًمــصحوب يف العمالــة انكمــاش إىل عــّمألاالغالــب  يف

ــة للــضغوط التــضخمية   ــعاملــصارف املركزي ــة مبــا   برف ــدة احلقيقي ا هــهزاد علــى اجتا أســعار الفائ
ــسليب      . الطويــل األجــل  كمــا ســاعد احلفــاظ علــى ســعر صــرف تنافــسي يف التــصدي لألثــر ال

  ).املرجع نفسه(عمالة املرأة خالل فترات االنكماش  على
وتؤثر السياسات النقدية الصارمة وارتفاع األسعار احلقيقيـة للفائـدة واألسـواق املاليـة                - ٧٢

 االقتــصاد مبــا يف ذلــك إتاحتــه  ســاحةمــان يف علــى عــرض االئتالقواعــد الناظمــة،املتحــررة مــن 
املــرأة بوصــفها مزارعــاً مــن صــغار احلــائزين ومنظّمــاً   تعــد و. للعناصــر االقتــصادية األقــل حظــاً 

وجـاءت  . ملشاريع صغرية ومتوسطة احلجم بني الذين ُحرموا من فرص احلصول على االئتمـان            
اض واالسـتثمار يف املـصارف       عمليـات اإلقـر    اليت طرأت علـى    مث التغيُّرات    املصارفخصخصة  

 تاحـة إ  فـرص  حتّدد باتتاإلمنائية لتعين أن االعتبارات التجارية قبل االعتبارات اإلمنائية هي اليت     
واجتهـــت املـــصارف التجاريـــة لكـــي حتـــايب املقترضـــني الـــذين هلـــم تـــاريخ راســـخ    . االئتمـــان

املنـاطق احلـضرية   كمـا ركّـزت أنـشطتها علـى     .  وتكاليف منخفـضة يف املعـامالت     االقتراض يف
وفيمـا أُحـرز منـو هائـل        . فحرمت بذلك سكان الريف من فرص احلصول على اخلدمات املالية         

 فلـــم يعـــّوض هـــذا ،ســـيما ملـــصلحة النـــساء الفقـــريات  وال، الـــصغرالبـــالغ االئتمـــان  جمـــاليف
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الفــشل يف زيــادة فــرص الوصــول إىل نطــاق واســع مــن املؤســسات املاليــة بالنــسبة ألغلبيــة   عــن
  ).الفصل اخلامسانظر (قائمني على تنظيم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ال من

  
   وإصالح القطاع العامالضريبيةالسياسات   -  ٣  

 علــى خفــض متويــل عجــز اإلنفــاق العــام والتقليــل  الــضريبيةركّــز إصــالح الــسياسات   - ٧٣
ــضرييب    إىل ــبء ال ــن الع ــّد م ــروضأدىن ح ــشروع اخلــاص    املف ــى امل ــى أســاس  عل العتقــاد  اعل
 حــدة التــضخم تــؤجج االســتثمارات اخلاصــة و“تــزاحم”أوجــه العجــز الــضريبية ســوف   بــأن

ــا ســينجم عــن      ــستثمرين بينم ــة امل ــوتفــضي إىل ضــياع ثق ــسبة   رضف ــّبط بالن ــر مث ــضرائب أث  ال
 احلاجـة إىل اجتـذاب واسـتبقاء     بـسبب القيـود من  “ احليِّز الضرييب ” مث عاىن . للمشروع اخلاص 

ــة الــضرائب     رأس املــال املنقــول  ــة جباي ــدويل مبــا أفــضى إىل اخنفــاض مطــرد يف عملي احمللــي وال
 إىل مـوارد حمليـة حمـدودة        ممـا أدى  و). أ،  ٢٠٠٨منظمـة العمـل الدوليـة،       (ل  ارؤوس األمو  على

  .لالستثمار يف السياسات اهليكلية اليت تعّزز األولويات اإلمنائية
 االلتزامات املتعلقـة مبـساواة اجلنـسني        املسؤولية األّولية عن تنفيذ   ب احلكومات   تضطلعو  - ٧٤

 متثـل  علـى املـستويات الوطنيـة واحملليـة واإلقليميـة         املعمـول هبـا     كما أن امليزانيات   ،ومتكني املرأة 
علــى . مــن إنفــاق القطــاع العــام املــرأة إفــادة فــرص لكفالــةآليــة مهمــة تــستخدمها احلكومــات 

ص هبـا املـوارد ميكـن أن يـنجم عنـها أثـر          الطريقة اليت جتمع هبا احلكومات اإليـرادات وختـص         أن
  .متباين بالنسبة للمرأة والرجل

وكمـا  .  حـاالت الالمـساواة بـني اجلنـسني     تفـاقم إىلالـُنظم الـضريبية     أن تـؤدي     ميكنو  - ٧٥
ــؤثّر علــى اإلســلوب الــذي        ــة فإهنــا ميكــن أن ت ــدخول املنقول ــؤثّر الــضرائب علــى األجــور وال ت

ــل يف    ــرأة والرجـ ــن املـ ــل مـ ــستخدمه كـ ــنظّم    يـ ــري املـ ــنظّم وغـ ــل املـ ــه ألداء العمـ ــصيص وقتـ ختـ
وعلــى ســبيل املثــال فــإن تقــدمي اإلقــرارات  ). ٢٠٠٤ون، ابارنــت وغــر(املــدفوع األجــر  وغــري

 ُنظم ضرائب الدخل اليت تتسم مبعدالت ضريبية أعلى علـى الـدخول    املشتركة يف ظل الضريبية
ــرأة يف ســـوق    ــا ال تـــشّجع علـــى مـــشاركة املـ ــ(لعمـــل  ااألعلـــى ُوجـــد أهنـ ). ٢٠٠٦سون، إلـ

  اخلــدمات، االنتفــاع مــنرســوم أو ة ومنــها ضــريبة القيمــة املــضاف،الــضرائب غــري املباشــرة أمــا
 املــرأة الفقــرية ألن املــرأة جتــنح إىل اســتهالك الــسلع   كاهــل عبئــاً أكــرب علــىترتــبفــيمكن أن 

  ).٢٠٠٤ون، بارنت وغرا( الصحة والتعليم والتغذية يف جماالتواخلدمات اليت تفيد اُألسر 
 الفقـر   للحـد مـن   ومن شأن التمويل غري التـضخمي لـسياسات إعـادة التوزيـع الالزمـة                 - ٧٦

ويوضــح حتليــل ). ٢٠٠٦هــوبر، (وحتقيــق مــساواة اجلنــسني أن يتطلــب نظامــاً ضــرائبياً ســليما 
أُجري مؤخراً للميزانية أن نـسبة الـضريبة إىل اإليـراد احلكـومي العـام منخفـضة للغايـة يف كـثري                  

التقديرات مـن أوائـل القـرن احلـادي والعـشرين        ف:  مقارنة مع البلدان املتقدمة     البلدان النامية  من
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 يف املائـة يف نيجرييـا   ١٠ يف املائـة يف بـنغالديش واهلنـد و     ٨ تتـراوح مـن حنـو        بأن النسبة توحي  
 يف املائـــة ٣٠-٢٩وهـــذا يقـــاَرن مـــع نـــسبة .  يف املائـــة يف بربـــادوس وبوتـــسوانا٣٢إىل حنـــو 

). ٢٠٠٤بارنـــت وغـــراون،  ( يف املائـــة يف الـــسويد  ٥١ أســـتراليا والواليـــات املتحـــدة و   يف
حتـول  املستويات املنخفضة من الضرائب تضر الفقراء والنساء الفقـريات بالـذات ألهنـا               أن على
ساواة املتولّــدة  حــاالت الالمــ إنــشاء الــربامج اإلمنائيــة الــيت ميكــن مــن خالهلــا مواجهــة         دون
  .آليات السوق عن
 االســتقطاعات يف اإلنفــاق احلكــومي علــى اهلياكــل األساســية واخلــدمات  وتــنجم عــن  - ٧٧

جـــه اإلنفـــاق  اإلصـــالح الـــضرييب اســـتقطاعات يف أْوشمليـــوحيثمـــا  .آثــار متباينـــة جنـــسانياً 
ــرأة        ــا يتعــّين علــى امل ــاً م االجتمــاعي أو فــرض رســوم اســتعمال علــى اخلــدمات واملرافــق فغالب

 املخــصص لرعايــة األطفــال واملرضــى واملــسنني  الــزمن  حجــمبــأن تزيــدتعــوض عــن ذلــك  أن
 مــن أجــل الوصــول  مــشياً مــسافات أطــولقطــعالبيــت مــن أجــل تــوفري النقــود، فــضالً عــن  يف
مستوصف للعالج أو الوقوف يف صـفوف لـساعات أطـول مـن أجـل احلـصول علـى امليـاه                      إىل
  ).٢٠٠٧، ىضور(

ــيضكــذلك   - ٧٨ ــفتخف ــى بل  ُس ــ خــدمات احلــصول عل ــم اد الزراعــي واإلرش األمســدة دع
ــه أثــر ســليب علــى  والبــذور وغريهــا مــن املــدخالت   النــساء ال ســيما و صــغار احلــائزين كــان ل

ــثالً،   . املزارعــات ــا م ــي ناميبي ــاء  فف  وخصخــصة خــدمات اإلرشــاد    األســواقالسجمــجــاء إلغ
ريه علـى    مؤثراً على النساء املزارعات بـأكثر مـن تـأث           التكيف اهليكلي  إطار يف   واالئتمان الريفي 

وكانــت تعاونيــات الــسوق احملليــة قــد درجــت علــى أن تكــون واحــداً مــن  .  الرجــالاملــزارعني
ــان وخــدمات     ــة لالئتم ــصادر القليل ــاد للمامل ــات اإلرش ــر،  (زارع ــرز وولت ولكــن ). ٢٠٠٠إيف

تعّين على املنتجني أن خيرجوا بعيـداً عـن قـراهم لتـأمني احلـصول               ي  قد ،اخلدماتغياب هذه    يف
 النـساء أقـل قـدرة علـى القيـام بـذلك نظـراً ملـا يـتحملن بـه مـن أعبـاء                     بينمـا  فـضل على أسـعار أ   

 املتجـولني  بيـع حماصـيلهن للتجـار         علـى  جيـربن فقد  للعمل فضالً عن غياب ُسبل النقل، ومن مث         
  ).٢٠٠٩يتهيد، او( الثمن عيناً يدفعون أقل أو  أسعاراًندفعويالذين 
 أفضى إىل خصخصة احلماية االجتماعيـة يف دول         املايلكذلك فإن االهتمام بالتقّشف       - ٧٩

ــ التــرويجالرفــاه وإىل  ويف أعقــاب األزمــة .  ضــيقة األهــداف يف البلــدان الناميــة أمــانشبكات ل
 . إمهال احلماية االجتماعيـة    النامجة عن   التسليم بفداحة التكاليف   جرىأملت بشرقي آسيا،     اليت

  نظـم احلمايـة االجتماعيـة      ،عـن غيـاب    فضالً ،من جراء ضعف  النساء بالذات    تضررت   وهكذا
ــد مــن اخلطــر   حبكــم تواجــدهن يف  ــة مبزي ــع عمــل حمفوف ــتمكّن مــن االدخــار   وحبيــث مواق  ال ي
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للمستقبل أو من دفع أقساط التأمني اخلـاص وقلّمـا ميـتلكن قـدراً كافيـاً مـن الثـروة الـيت تكفـل                
  ).الفصل السادسر انظ (التقدم يف السّنتأمني حياهتن عند لهلن النجاة من األزمات أو 

ــة كــذلك فقــد انطــوى اإلصــالح الــضرييب علــى      - ٨٠ بــسبب  القطــاع العــام  ختفــيض عمال
 كانت تقدمه الدولة من خدمات فـضالً عـن خصخـصة الـشركات اململوكـة        مما االستقطاعات

ومــرة أخــرى تــأثرت النــساء بــصورة غــري متناســبة بفعــل تقلــيص حجــم العمــل ألهنــن  . للدولــة
 على تعليم أقل وميكن أن خيضعن إىل متييـز          حيصلنافية أقل من الرجال و    يشغلن مواقع إشر   كن

 أبلتـون (وعلى سبيل املثال، ففـي أوغنـدا وكـوت ديفـوار            ). ٢٠٠٨،  دودجرز و أبلتون(مباشر  
رامــا، (ت نــام يــ وكــذلك يف في)٢٠٠٢تــون وآخــرون،  أب(ويف الــصني ) ١٩٩٩وآخــرون، 

 مزيـداً   يـواجهن  وظـائفهن احلكوميـة كـن         عندما كانت النساء العامالت يسرّحن مـن       )٢٠٠٢
من الصعوبة يف احلصول على أعمال مشاهبة يف القطاع اخلاص ممـا كـان يـضطرهن إىل القبـول                   

  .الرمسيبوظائف أدىن مكانة أو دخول القطاع غري 
ــة إىل حتــسني الكفــاءة والــشفافية واملــساءلة       - ٨١ ــة العامــة الرامي وقــد أّدت إصــالحات املالي
  حمـدَّدة   اإليـرادات ووضـع أهـداف       لتجميـع  اتبـاع أسـلوب أكفـأ     يزانية من خالل    عمليات امل  يف

 ، امليزنة حسب بنود معيَّنة مركَّـزة علـى املـدخالت           أسلوب من اًألوجه اإلنفاق، إىل حتّول بعيد    
ــائج        ــدخالت والنت ــو امل ــة حن ــى أســاس األداء وموّجه ــة عل ــة قائم ). ٢٠٠٣شــارب، (إىل ميزن

 عمليات امليزانية أكثر استجابة جنسانياً مـن خـالل األخـذ بنـاتج     جلعلاالجتاه يتيح فرصاً     وهذا
كمـا أن التركيـز علـى الرصـد واملـساءلة يهيـئ بيئـة متكـني             . مساواة اجلنسني ومؤشرات النتائج   

  ).E/CN6/2008/2انظر  (لزيادة ختصيص املوارد لصاحل مساواة اجلنسني
ــام    و  - ٨٢ ــل الع ــدى اســتجابة إدارة التموي ــيم م ــارات للتقي ــسانيالعتب ــدى ةاجلن ــتالؤم  وم ال
اّتخـذت مبـادرات لتعزيـز        ختصيـصات املـوارد    وبـني التزامات الـسياسات مبـساواة اجلنـسني         بني

ــسانياً  ــة املــستجيبة جن ــر مــن عمليــات امليزن ــدا٦٠ً يف أكث كمــا أن التحليــل اجلنــساين أّدى  .  بل
ن املـــرأة والرجـــل تفـــصيل أثـــر اجلوانـــب املختلفـــة مـــن اإلصـــالح الـــضرييب علـــى كـــل مـــ  إىل

ــى ــوايل علـ ــى      . التـ ــل علـ ــز أقـ ــع تركيـ ــات مـ ــل امليزانيـ ــى حتليـ ــوت علـ ــادرات انطـ ــم املبـ ومعظـ
ــذ ــيالت     تنفيـ ــذه التحلـ ــن هـ ــستقاة مـ ــيات املـ ــتنتاجات والتوصـ ــصبّ  ،االسـ ــد انـ ــز وقـ  التركيـ
 والتركيز علـى القطاعـات االجتماعيـة بـدالً          ،اإلنفاق بدالً من جانب اإليراد يف امليزانيات       على

 نطـاق يـضم     علـى صـعيد    ويتوقف جناح هـذه املبـادرت علـى التعـاون            .طاعات اإلنتاجية من الق 
اآلليــات الوطنيــة كــذلك األطــراف صــاحبة املــصلحة مبــا يف ذلــك وزارات املاليــة والتخطــيط و 

ــوث       ــات البحـ ــراف وهيئـ ــددو األطـ ــائيون واملتعـ ــاحنون الثنـ ــانيون واملـ ــاملرأة والربملـ ــهوض بـ للنـ
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 حتــدياً مــا زالــت متثــلن حمدوديــة تــوافر بيانــات مفــّصلة جنــسانياً  علــى أ. واملنظمــات النــسائية
  .تنفيذ حتليل امليزانيات املستجيبة جنسانياًأمام رئيسياً 

  
   التجاريةالسياسات  -  ٤  

 علـى العمالـة   آثار على مساواة اجلنسني حبكم تأثريهـا لسياسات التجارية ا تترتب على   - ٨٣
ختلق فرص العمل للمرأة يف البلـدان الـيت تـصّدر سـلعاً               أن للتجارةوميكن  . واألسعار والدخول 

 ولكنها ميكن أن تفضي أيـضاً إىل بطالـة املـرأة إذا مـا كانـت                 ،مصّنعة كثيفة االستخدام للعمالة   
 الــصناعات احملليــة إىل إغــالق أبواهبــا أو تــسريح يــضطراملنافــسة مــن الــواردات األرخــص ســبباً 

 هـــاوغريويف الوقـــت نفـــسه فـــإن إلغـــاء التعريفـــات ). ١٩٩٩األمـــم املتحـــدة، (العـــاملني هبـــا 
احلواجز التجارية ميكن أن خيفّض اإليـرادات احلكوميـة مبـا يفـضي بـدوره إىل اسـتقطاعات                   من

مـن نتـائج سـلبية       مبا ينجم عن ذلـك       الرسوم الضريبية يف اإلنفاق االجتماعي أو إىل زيادات يف        
  ).٢٠٠٧ويليامز، (غري متناسب على املرأة بالنسبة مليزانيات اُألسر املعيشية فضالً عن أثر 

 أثـره ويبدو أن أثر النمو االقتـصادي علـى التوزيـع اجلنـساين لفـرص العمـل قـد مـارس                       - ٨٤
 مـن البلـدان املنخفـضة الـدخل         ١٦وهناك دراسة غطّت    .  أمناط حترير التجارة   من خالل جزئياً  

ار النمــو االقتــصادي ت آثــتدارســو ٢٠٠٣ - ١٩٧٠ عــن الفتــرةوالبلــدان املتوســطة الــدخل  
أمناط حترير التجارة وأسعار الفائدة ونصيب احلكومـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل سـواء علـى                    و

ــشاملة  ــتخدام الـ ــسانيا   أوأســـاس معـــدالت االسـ ــّددة جنـ ــتخدام احملـ ــاينتز، ( معـــدالت االسـ هـ
 فــاعبارتووجــدت الدراســة أن املعــدالت املرتفعــة للنــاتج احمللــي اإلمجــايل ارتبطــت    ). ٢٠٠٦

أداء قـوي   :  خمتلطـة   كما وجدت أن آثار حتريـر التجـارة جـاءت          ،املعدالت الشاملة لالستخدام  
 اختــراق الــواردات باَحَصــ بينمــا ، العمالــة اســتخدام زيــادة يف معــدالتللــصادرات صــاحبته

الـذي ارتـبط مبعـّدل خـاص      نـصيب احلكومـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل         أمـا . منو العمالة بطاء  إ
أســعار الفائــدة  إجيــايب علــى جممــل العمالــة فيمــا أّدت  لــه أثــراالقتــصادي فقــد كــانالنمــو  مــن

ــا    ــة رمبـ ــو العمالـ ــة إىل ختفـــيض منـ ــال الثابـــت   بـــسبباملرتفعـ ــتثمار رأس املـ ــدم تـــشجيع اسـ  عـ
  .االقتصاد جمال يف
ــصادرات      أوضــحو  - ٨٥ ــستوى ال ــة مل ــصورة إجيابي ــرأة اســتجاب ب ــل أن اســتخدام امل  التحلي

 أهـم    فكان اختراق الواردات  أما   ).املرجع نفسه (ة  اء معدالت الفائدة احلقيقي   وبصورة سلبية إز  
 واجتهـت .  على استخدام الرجال مفضياً إىل مستويات منخفضة من عمالة الـذكور           عامل مؤثر 

 اســتخدام علــى أن . يف عمالــة الرجــلســطحية زيــادة مــععمالــة املــرأة إىل زيــادة غــري متناســبة 
 يـشري إىل عالقـة      وهو ما  النساء   استخدام  يف سطحيةة إىل زيادة    ستجب بنفس القو  يالرجال مل   

 متواجــدان أهنمــادل علــى يــممــا تكامليــة قبــل أن تكــون تنافــسية بــني اســتخدام الــذكر واألنثــى 
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ــ و،قطــاعني خمــتلفني مــن ســوق العمــل   يف دل كــذلك علــى أن مــن املــرّجح للمــرأة والرجــل   ي
ة بينمـا كانـت املـرأة إىل حـٍد كـبري هـي              احلصول على وظائف خالل فترات منـو واسـع القاعـد          

  . التصديرحنواليت تفوز يف ظل ظروف النمو املوّجه 
 الـصناعات التحويليـة املوّجهـة       عمالة أن مكتسبات املرأة يف      ما يدل على  هناك  بيد أن     - ٨٦

مهوريـة  جب فنـصيب اإلنـاث يف عمالـة الـصناعة التحويليـة             ،حنو التصدير قـد ال تكـون مـستدامة        
). ٢٠٠٨بريـك،   (٢٠٠٤ و ١٩٨٠ يف املائـة بـني عـامي       ٣٥ إىل   ٣٩ اخنفض من    الً مث كوريا

ومع ذلك فهذه االخنفاضات ليـست      ) ٢٠٠٠سيل،  فو(ولوحظَت اجتاهات مماثلة يف املكسيك      
 يف الـصناعة التحويليـة      املرأةفتايلند مثالً ظلت تشهد صعوداً متواصالً يف نصيب         باألمر احملتوم،   

  ).٢٠٠٩جومو، (منذ عقد الثمانينات 
 يف عمالة املرأة يف جمال الـصناعة التحويليـة          باخنفاضكذلك جاء حترير التجارة مرتبطاً        - ٨٧

 مـن بلـدان منظمـة التعـاون         ١٠ عـن  دراسـة    أجريـت فعلى سـبيل املثـال      . يف عدد من السياقات   
ــدان االقتــصادي   ــة يف املي ــادة التجــارة بــني الــشمال واجلنــوب يف جمــال   فوالتنمي  وجــدت أن زي

 حتققـت الصناعة التحويلية أّدت إىل ختفيض عمالة املرأة بصورة مقاَرنة أكثر من الرجـل حيـث                
أكــرب اخلـــسائر يف البلـــدان الـــيت تـــضم قطاعـــات جتاريـــة كثيفـــة االســـتخدام للعمالـــة النـــسائية  

ــن ــواردات     مث ومـ ــع الـ ــسة مـ ــدرة علـــى املنافـ ــل قـ ــربغ، (كانـــت األقـ ــريا وملـ ). ٢٠٠٧كوسـ
ى آثــار اإلزاحــة مــن العمــل يف االقتــصاد غــري املــنظّم بــسياقات البلــدان  املــستبعد أن تتجلــ ومــن

ــا       ــشري إىل أهنــ ــات تــ ــت الدراســ ــة وإن كانــ ــات الرمسيــ ــة يف البيانــ ــل الناميــ ــودة بالفعــ  موجــ
  ).HomeNet؛٢٠٠٣ ويليامز،(

ومثــة عوامــل خمتلفــة طُرحــت لتفــسري مــا طــرأ مــن اخنفاضــات يف قــوة العمــل النــسائية     - ٨٨
ويف بعــض احلــاالت فقــدت ). ٢٠٠٩؛ غــوش، ٢٠٠٨برونــشتاين، (ويليــة الــصناعات التح يف

ــة أصــبح أكثــر كثافــة      ــار أن إنتــاج الــصناعات التحويلي النــساء الوظــائف لــصاحل الرجــال باعتب
وتكمــن أســباب ذلــك يف املــستويات املنخفــضة     . اســتخدام املهــارات أو رؤوس األمــوال   يف

 حـصوهلن علـى فـرص التـدريب أثنـاء العمـل              واملهارات بني النساء ويف ضـعف       النظامي للتعليم
 جـاء ويف بعض احلـاالت    .  الرجل يف الوظائف املرتفعة األجر      عمالة يف تفضيل أرباب العمل    أو

 الوظـائف   لحتـوّ  ما حـدث مـن انتقـال رؤوس األمـوال إىل بلـدان أخـرى أو                  يعكسل االخنفاض
ــصاد   ــن االقت ــري الرمســي  الرمســيم ــصاد غ ــتجابة إىل )١٧( إىل االقت ــن  مب خــذ األاس ــد م ــةاملزي  رون

  .ظروف العمل يف

__________ 
  .ال تعكس اإلحصاءات الرمسية بصورة كافية مشاركة املرأة يف االقتصاد غري الرمسي  )١٧(  
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ــاكو  - ٨٩ ــل      هنـ ــصدير وتتمثـ ــات التـ ــرأة يف قطاعـ ــة املـ ــسبة إىل عمالـ ــة بالنـ ــشكلة خاصـ  مـ
 مـن  يكـنّ  إىل حٍد كبري وظـائف منخفـضة األجـر وكـثرياً مـا               إليهن غالباً ما ُيسند     النساء أن يف

ملـستخَدمات يف صـناعة      النـساء ا   أنبـ   مـا اتـضح     فـرغم  وعلى سبيل املثال  . العامالت املهاجرات 
امللبوسات يف مدغشقر حصلن على مستوى تعليمي أقل نسبياً من مـستوى الرجـال وإن كـان                 

أعمـال غـري مـاهرة حيـث يكـسنب أجـوراً       بُيعَهد إليهن   النساء   غالبية فإن ،يقاَرن به بشكل عام   
ادات يف األجـور     الزي علماً بأن  ،منخفضة بينما يشغل الرجال املواقع املاهرة ذات األجر املرتفع        

كانت تقتصر على العمال املهرة دون غريهم بينما بقيـت أجـور العمالـة غـري املـاهرة منخفـضة                   
بفعل وجود جمموعات واسـعة النطـاق مـن األفـراد الـذين يعـانون البطالـة الكاملـة أو املنقوصـة                      

سـاس   صناعات التصدير على عاملني مستأجرين على أ       عتمدتما  وكثرياً  ). ٢٠٠٨األونكتاد،  (
األعمــال املؤقتــة جتــنح إىل أن يــشغلها بــصورة تكــاد تكــون كاملــة النــساء وهــي بينمــا  ،مؤقــت
 أجـــوراً أقـــل وتفتقـــر إىل معظـــم املزايـــا الـــيت تتمتـــع هبـــا الوظـــائف األكثـــر دوامـــاً          تعطـــي

  ).نفسه املرجع(
 ؛ حتريـر التجـارة يف جمـال األغذيـة بالـذات نتـائج خطـرية بالنـسبة للمـرأة               وقد جنـم عـن      - ٩٠

 ، زراعة احملاصـيل الغذائيـة احملليـة إىل الزراعـة املوّجهـة للتـصدير يف البلـدان الناميـة                    عن فالتحول
أمـن الغـذائي يف البلـدان     وتزايد االعتماد على أسواق األغذية العاملية أّدى إىل زيـادة حالـة الـال             

ــات الغذائيـــ        ــاض يف املخزونـ ــة واالخنفـ ــعار األغذيـ ــب أسـ ــى يف تقلُّـ ــا جتلّـ ــة ممـ ــة الناميـ ة العامليـ
ــام    ). ٢٠٠٣ بتنيـــك،( ــادة يف عـ ــة احلـ ــة الغذائيـ ــان الـــسبب الفـــوري لألزمـ ــا كـ  ٢٠٠٨وفيمـ
 سـلّط  )١٨(االرتفـاع الـذي حـدث يف أسـعار األغذيـة العامليـة، فـإن جتمُّـع األسـباب الكامنـة                  هو

ى  االعتمـاد علـ    وتزايـد األضواء على التكاليف اليت حتّملتها البلدان النامية نتيجة إمهـال الزراعـة             
 وطبقاً ألحـد التقـديرات، فرمبـا يكـون هنـاك عـدد إضـايف مـن                  .األسواق العاملية يف جمال الغذاء    

 خــط الفقــر وهــو دوالر إىل مــا دون نــسمة احنــدرت هبــم األحــوال ماليــني ١٠٩البــشر قوامــه 
األمم املتحـدة،   ( نتيجة االرتفاع يف أسعار األغذية       ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٦واحد يف اليوم بني عامي      

  ). ب،٢٠٠٨
ــا والواليــات         - ٩١ ــاً يف أوروب ــيت تتلقــى دعمــاً مرتفع ــة ال وبينمــا كانــت القطاعــات الزراعي

غذية رخيصة إىل البلدان الناميـة، فقـد تعـّين علـى صـغار املـزارعني                أاملتحدة قادرة على تصدير     
 االســتثمارات العامــة يف اهلياكــل علــىيف البلــدان الناميــة التــواؤم مــع التخفيــضات الــيت طــرأت 

__________ 
ة وإنتــاج تـشمل هــذه األســباب االرتفــاع احلــاد يف أســعار الــنفط الـذي زاد مــن تكــاليف نقــل الــسلع الغذائيــ    )١٨(  

األمسدة، إضافة إىل الشواغل بشأن أمن الطاقة وزيادة الطلب على أنواع الوقود األحيـائي ممـا أّدى إىل زيـادة           
إنتــاج قــصب الــسكر والــذرة واخنفــاض يف املطــروح مــن األغذيــة مــع زيــادة الطلــب علــى األغذيــة والوقــود   

  .)، ب٢٠٠٨األمم املتحدة، (البلدان النامية املرتفعة النمو  من
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ــعســيةاألسا ــة وخصخــصة        م ــدخالت الزراعي ــى امل ــدعم عل ــات ال ــاء معون ــن إلغ ــا حــدث م  م
جتـد النـساء املزارعـات      بوصـفهن منتجـات لألغذيـة       و. اخلدمات اإلرشادية واالئتمان املؤسسي   

 األسعار املرتفعة لألغذيـة حبكـم العقبـات الـيت يواجهنـها        التواؤم مع  من حيث أن األمر أصعب    
ــو  ــد واألصـ ــدريب   يف احلـــصول علـــى النقـ ــان والتـ ــذور واالئتمـ ــة مثـــل األرض والبـ ل اإلنتاجيـ

ــة تقــّوض قــدرة املــرأة    . )نظــر الفــصل الرابــع ا( التكنولــوجي كمــا أن األســعار املرتفعــة لألغذي
 تنـازهلن   مـن خـالل   ن إىل مواجهـة احلالـة       ومن النـساء مـن سـعيْ      . أن تطعم نفسها وعائلتها    على
هـو مـا حيـدث بـني صـفوف النـساء بـأكثر        و  تناول بعض الوجبات من أجل إطعام أطفاهلن     عن

 مـن الناحيـة التغذويـة     جـدوى  فـضالً عـن التحـّول إىل أغذيـة أرخـص سـعراً وأقـل       ،من الرجال 
  ).٢٠٠٨كيسنبنغ وآخرون، . (بيع األصول اليت ميلكنها مع

  التدفقات الرأمسالية  - ٥  

وأيـضاً  نيب املباشـر  تتألف التدفقات الرأمسالية من التدفقات اخلاصة من االسـتثمار األجـ           - ٩٢
ح َن استثمارات احلوافظ والتـدفقات الرمسيـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة الـيت تـأيت علـى شـكل مِـ                      من

 الـــضوابط وإلغـــاءوقـــد أّدى رفـــع القيـــود التنظيميـــة عـــن أســـواق رؤوس األمـــوال . وقـــروض
أ زيـادة   وقـد ظلـت تطـر     .  التدفقات املاليـة الدوليـة     زيادةتنظم حتّركات رؤوس األموال إىل       اليت

 التـــدفقات الرأمساليـــة اخلاصـــة الـــواردة إىل البلـــدان الناميـــة مـــصحوبة باخنفـــاض علـــىمطـــردة 
  .ة الديوناإلقراض الرمسي دون أن يشمل ذلك التخفيف من حّد يف
  

  تدفقات رؤوس األموال اخلاصة
ة  دوراً رئيـسياً يف توليـد فـرص العمـل بالنـسب            األجنيب املباشـر  تدفقات رأس املال     لعبت  - ٩٣

للمرأة يف بعض القطاعات ويف مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الكثيف االستخدام للعمـل             
واملوّجه حنو التـصدير يف شـرق وجنـوب شـرق آسـيا ويف أجـزاء مـن أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                        

النـساء العـامالت مباشـرة حلـساب الـشركات عـرب الوطنيـة              وكثرياً ما تتقاضى    . البحر الكارييب 
 مبــا يف ذلــك الــشركات ، حنــو التــصديرة العــامالت يف الــصناعات التحويليــة املوّجهــونظرياهتــن

ــة ــة     ، أجــوراً أعلــى احمللي ــشركات احمللي ــأكثر مــن العــامالت يف ال ــا ب ــد مــن املزاي   ويتمــتعن باملزي
). ٢٠٠٤يـا،   ري؛ راشـت مـاركيز ودي أوليف      ٢٠٠٤، دافـن،    ٢٠٠٤كـبري وحممـود،      (األخرى
 إعطــاء أربــاح أعلــى مــن الــشركات احملليــة ويــرّجح إىلة تــرتع ن الــشركات عــرب الوطنيــأ كمــا
جانــب تكــون أكــرب حجمــاً ومــن مث خاضــعة للــوائح العمــل وغالبــاً مــا ختــضع للــضغط مــن   أن

 معـايري   تبـاع ا مـن أجـل      املستوى العاملي   مبا يف ذلك ما يتم على      مجاعات املستهلكني والنقابات  
 يففــ. مــن األجـور إىل االخنفــاض عـرب الــزمن  ومــع ذلـك فقــد تتعـرض هــذه املـستويات    . معيَّنـة 

 معدالت لألجـور عـن العمـل    ا أن الرجال والنساء تقاضو١٩٩٥الصني مثالً أوضحت بيانات    
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 كنسبة مئويـة    ،األجنيب املباشر يف املقاطعات اليت كانت تشهد مستويات مرتفعة من رأس املال           
ا الـنمط مـا لبـث أن انعكـس           لكن هذ  ،من االستثمار الكلي حيث تقاضت النساء أجوراً أعلى       

ــام   ــول عـ ــساره حبلـ ــناعات   ٢٠٠٢مـ ــة لألجانـــب إىل صـ ــدما حتولـــت الـــشركات اململوكـ  عنـ
  ).٢٠٠٧برونشتاين وبرينر،  (إىل حد كبري قيمة مضافة أعلى استخدمت الرجال ذات
 أقـل حراكـاً علـى املـستوى الـدويل مـن تـدفقات               األجنيب املباشر رأس املال   فومع ذلك     - ٩٤

 أيضاً خطر التحـّول إىل مواقـع أخـرى إلبقـاء األجـور منخفـضة            راق املالية، وهناك  األوحوافظ  
وجتّنــب لــوائح العمــل وخاصــة يف القطاعــات الــيت تــشهد مــستويات منخفــضة مــن االســتثمار   

 التنـافس فـضي   يوقـد   ). ٢٠٠٩دوراسـامي،   . (الرأمسايل اليت تتركّز فيهـا النـساء بدرجـة كـبرية          
عــــايري العمالــــة مب  األخــــذتراخــــى إىل ألجــــنيب املباشــــراذب تــــدفقات رأس املــــال علــــى جــــ

ــرأة      يف ســيما وال ــؤدي إىل عــدم متكــني امل ــصادرات ممــا ي ــز ال ــاطق جتهي ــورو وآخــرون،  (من فل
٢٠٠٤.(  

مــن ناحيــة أخــرى ميكــن لتــدفقات رأس املــال اخلــاص أن تــؤثر علــى مــساواة اجلنــسني   - ٩٥
  الــذيفــاجئامل فــالتحول ،واق الرأمساليــة األزمــات املاليــة الدوريــة املرتبطــة بتحريــر األســ بفعــل

ــا   ــد م ــة إىل بل ــدفقات الرأمسالي ــشهده الت ــة    ،ت ــصاحبه اخنفــاض ســريع يف قيمــة العمل  ميكــن أن ي
تقلبــات تــدفق رؤوس وتــشري التجربــة املاضــية إىل أن أثــر . وانكمــاش اقتــصادي واســع النطــاق

طاعـات الكثيفــة   أكثـر مـن غريهـا الق   ت سـوف يتوقـف علـى مـا إذا كانـت قــد تـضرر      األمـوال 
 اخنفضت العمالة اإلمجاليـة للمـرأة بنـسبة       ففي مجهورية كوريا،    . االستخدام للذكور أو اإلناث   

 األزمـة املاليـة الـيت أصـابت شـرق آسـيا           يف غمـار   مـن الرجـال      ٤,١ يف املائة مقابـل نـسبة        ٦,١
بـــــل كانـــــت الفروقـــــات أكـــــرب بـــــني صـــــفوف العـــــاملني  . أواخـــــر عقـــــد التـــــسعينات يف

ميـــة لبحـــوث التّناألمـــم املتحـــدة معهـــد ( يف املائـــة ٦,٦يف املائـــة مقابـــل  ١٨ :)١٩(املنـــتظمني
ويف الفلــبني كــان األكثــر تــضرراً هــي القطاعــات الكثيفــة االســتخدام    ). ٢٠٠٥، االجتماعيــة

ومـع ذلـك فالنـساء      .  كما زادت بطالة الرجال بصورة أسرع من نظريهتـا بـني النـساء             ،للذكور
 كأسـلوب ملواجهـة     ساعات أطول وال سيما يف القطاع الزراعي      العامالت اضطررن إىل العمل     

تعــّرض العــاملون  بــاألرجنتني، ٢٠٠١وخــالل األزمــة املاليــة يف عــام ). ٢٠٠٠لــيم،  (املوقــف
 النــساء إىل زيــادة فيمــا عمــدتالرجــال إىل اخنفــاض صــاٍف يف االســتخدام بــأكثر مــن النــساء  

مـاكرتي،  (رأ علـى دخـل األسـرة املعيـشية           التدهور الـذي طـ     ملواجهةمشاركتهن يف قوة العمل     
وباإلضــافة إىل ذلــك اجتــه عمــل املــرأة غــري املــأجور للزيــادة مــن أجــل التعــويض           ). ٢٠٠٤

__________ 
أو العـاملون الـذين عملـوا لـسنة     /و“ العاملون مبوجب عقود لسنة أو أكثـر  ”يعّرف العاملون املنتظمون بأهنم       )١٩(  

  ).٢٠٠٧يل، (“ أو أكثر وهلم أن حيصلوا على استحقاقات إضافية
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سيما البنات، للـسحب مـن املدرسـة للمـساعدة       ، وال  بينما تعّرض األطفال   ،اقص املوارد تن عن
  .يف البيت أو لالخنراط يف عمل مأجور

 اليت جتـاوزت تـدفقات املـساعدة اإلمنائيـة          ،الية من اخلارج  التحويالت امل وقد أصبحت     - ٩٦
 مصدراً رئيسياً للتمويل اخلارجي لصاحل األسر املعيـشية يف البلـدان            ،الرمسية يف كثري من البلدان    

وقد قُدرت التحويالت املالية الرمسية املـسّجلة الـيت اجتهـت تـدفقاهتا إىل البلـدان الناميـة                  . النامية
 ٢٠٠٧ يف املائــة عــن عــام   ٦,٧ بزيــادة تــصل إىل  ٢٠٠٨دوالر يف عــام  بليــون ٢٨٣مببلــغ 
ومـع ذلـك فباألسـعار احلقيقيـة كـان مـن املتوقّـع أن تـنخفض                 . بليـون دوالر   ٢٦٥بلغت   حني

ــن   ــويالت مـ ــام     ٢التحـ ــايل يف عـ ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــن النـ ــسبة مـ ــة كنـ ــصبح ٢٠٠٧ يف املائـ  لتـ
ويقـّدر البنـك الـدويل أيـضاً أن هتـبط           ). أ٢٠٠٨البنـك الـدويل،      (٢٠٠٨املائة يف عام     يف ١,٨

 لألزمة املاليـة واالقتـصادية      نتيجة ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨ و   ٥التحويالت بنسبة تتراوح بني     
 وإن كــان هــذا االخنفــاض أقــل مــن اخنفــاض التــدفقات األخــرى مــن رؤوس األمــوال   ،العامليــة

ــا ــاملون مــن      مب ــيت يبعــث هبــا الع ــشري إىل أن التحــويالت ال ــة   ي اخلــارج ســتظل صــامدة باملقارن
 األخـــــرى مـــــن تـــــدفقات املـــــوارد املتجهـــــة إىل البلـــــدان الناميـــــة   البنـــــودكـــــثري مـــــن  إىل
  ).ب، ٢٠٠٩ الدويل، البنك(

 بـشكل مـستقل حبثـاً       يرتحـون ومتثّل النساء نسبة متزايدة من املهاجرين الدوليني الـذين            - ٩٧
وفيما تـستفيد النـساء     ). ٢٠٠٤املتحدة،  األمم   (،عن العمل واالستقالل االقتصادي والتمكني    

املهــاجرات مــن الفــرص الــيت خيلقهــا الطلــب املتزايــد علــى عمالــة اإلنــاث يف بعــض اخلــدمات    
ــة حنـــو التـــصدير، فـــإن اال   ــيما الـــصناعات املوّجهـ ــاموالـــصناعات، وال سـ بالنـــساء  يزيـــد هتمـ

رســلت نــسبة   وعلــى ســبيل املثــال، فقــد أ   )املرجــع نفــسه (املهــاجرات يف سياســات التنميــة   
 حتـويالت  ،املائة من النساء املهاجرات من ميامنار للعمل كخادمات باملنـازل يف تايالنـد     يف ٧٥

 ويف أندونيـــسيا حيـــث أرســـل العمـــال  .)٢٠٠٦كـــاوويت وآخـــرون، (علـــى أســـاس منـــتظم  
، ممــا جعــل مــن التحــويالت ٢٠٠٦ بليــون دوالر يف عــام ٦املهــاجرون إىل وطنــهم أكثــر مــن 

ــنفط، شـــكّلت النـــساء نـــسبة   أعظـــم مـــصدر لعائـــد  ــة ٨٠ات النقـــد األجـــنيب بعـــد الـ  يف املائـ
ــالغ عــددهم     مــن ــسمة  ٦٨٠املهــاجرين للعمــل فيمــا وراء البحــار الب ــدويل،  ( ألــف ن البنــك ال

 عــن دور ٢٠٠٤ ســنة  الــيت أجريــتوقــد حــّددت الدراســة االستقــصائية العامليــة . )ب٢٠٠٨
 هبا النساء املهاجرات بوصـفها مـصدراً مهمـاً مـن             التحويالت املالية اليت تبعث    ,املرأة يف التنمية  

فهــذه التحــويالت ) ٢٠٠٤األمــم املتحــدة، (مــصادر دخــل اُألســر املعيــشية يف البلــدان الناميــة  
ختـصيص املزيـد مـن       مـن    تؤدي إىل حتسني مستويات املعيشة مـن خـالل متكـني اُألسـر املعيـشية              

  للتنميــة الزراعيــةالــصندوق الــدويل (لــيم املــوارد ألغــراض تــدبري الغــذاء والرعايــة الــصحية والتع
  .)٢٠٠٨إيفاد،  -
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ــى   الدراســات وتطــرح  - ٩٨ ــدل عل ــا ي ــرائن م ــات مــن الق أمنــاط  بــني اجلنــسني يف  االختالف
فاالختالفـــات اجلنـــسانية ). ٢٠٠٥بـــايرب، ( ولكـــن لـــيس يف نفـــس املـــسار دائمـــا التحـــويالت

. )٢٠٠٥بــايرب،  (ؤوليات العائليـة املـس وعكـس فروقـاً يف األجــور املكتـسبة    تأمنـاط التحويـل    يف
ــى ســبيل املثــال    للعمــل تايلنــد إىل املهــاجرات  الــشعبية الدميقراطيــة مجهوريــة الو فنــساءوعل

 دوالر سـنوياً بينمـا كـان الرجـال      ٣٠٠كخادمات يف املنازل أرسـلن إىل وطنـهن مـا متوسـطه             
ــوطن     ــلون إىل الـــ ــة يرســـ ــاً يف الزراعـــ ــستخَدمون أساســـ ــذين ُيـــ ــاوويت ( اً دوالر٢٥٧الـــ كـــ

  ).٢٠٠٦ وآخرون،
ــرأة            - ٩٩ ــل متكــني امل ــن عوام ــل أن تكــون م ــى التحوي ــدرة عل ــهجرة والق ــا ميكــن لل وبينم
 فكـثري مـن النـساء       ،التكاليف اليت ينطوي عليها هـذا األمـر ال بـد مـن وضـعها يف االعتبـار                  فإن

 األمـم  ٢٠٠٨يفـاد،  إ(جهن ساعات عمل طويلـة ومزيـداً مـن االلتزامـات املاليـة            ااملهاجرات يو 
كما أن زيادة التهريب احملترف تعين أن بعض النساء الالئـي يتـصورن أهنـن               ). ٢٠٠٤املتحدة،  
 جيدن أنفسهن وقد سقطن يف فـخ اإلكـراه   ، االخنراط يف سلك مهن مشروعةمن أجليهاجرن  

 والعمـل يف مـصانع الـشقاء يف ظـل ظـروف تكـاد متاثـل                 يف البيـوت  على ممارسة البغاء واخلدمة     
  ).٢٠٠٤ -األمم املتحدة (سخرة عمالة ال

  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية

وعلــى مــدار .  بالنــسبة لــتمكني املــرأة اقتــصادياًحموريــة التعــاون اإلمنــائي آليــة زال مــا  - ١٠٠
 بليـون دوالر سـنوياً   ٣,١، كانت املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت بلغـت        ٢٠٠٣-١٩٩٩لفترة  ا

وكانـت التقـديرات    . ن دوالر و بلي ١٧,٢اقع مبلغ إمجايل هو     تركِّز على مساواة اجلنسني من و     
ــامي  ــداره      ٢٠٠٥ و ٢٠٠١لعــ ــغ مقــ ــع مبلــ ــن واقــ ــنوياً مــ ــني دوالر ســ ــسة باليــ ــي مخــ  هــ

ــون ٢٠ ــصادي،   (دوالر  بلي ــدان االقت ــة يف املي ــد ُخــصص  ). ٢٠٠٨منظمــة التعــاون والتنمي وق
 مـع مـوارد قليلـة للغايـة         معظم هـذه األمـوال للقطاعـات االجتماعيـة يف جمـايل الـصحة والتعلـيم               

  .توجهت إىل املرأة يف القطاعات اإلنتاجية للزراعة والطاقة والنقل أو التمويل
قياس التقّدم واملساءلة على مستوى املاحنني الثنائيني والـشركاء بالنـسبة           وفيما يتعلق ب    - ١٠١

م حمدودية البيانـات     تشكّل حتدياً حبك   هذه األمور  ما زالت ف ،إىل مساواة اجلنسني ومتكني املرأة    
 جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة    وعلـى مـدار العقـد املاضـي كـان أعـضاء         . املتعلقة بتخصيـصات املـوارد    

 لـسياسات مـساواة     مؤشراً” قد استخدموا     والتنمية يف امليدان االقتصادي    التابعة ملنظمة التعاون  
 . ومتكــني املــرأة املعونــة حبيــث يركِّــز علــى مــساواة اجلنــسنيعــنإلفــادة يف معــرض ا“ اجلنــسني

 إىل قيـاس األنـشطة املـستهدفة وجهـود مراعـاة البعـد اجلنـساين مـن خـالل                    املؤشرويهدف هذا   
وبـرغم مـا طـرأ    . حتديد األنشطة الـيت تعتمـد مـساواة اجلنـسني بوصـفها هـدفاً رئيـسياً أو مهمـاً                
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جلنـة   فـإن أعـضاء   ،حتـسُّن علـى هـذا املعيـار الـذي يقـيس الـسياسات يف الـسنوات األخـرية          مـن 
منظمـة التعـاون    (حتديات يف استخدام املنهجية       يواجهون املذكورةنظمة  امل  يف املساعدة اإلمنائية 

، ٢٠٠٤واعتبـاراً مـن عـام       ). ٢٠٠٧،  جلنة املساعدة اإلمنائيـة    - والتنمية يف امليدان االقتصادي   
ــاك   ــالغ       ١٥كــان هن ــتظم إىل نظــام اإلب ــشكل من ــات ب ــّدمون بيان ــذين يق  عــضواً فقــط هــم ال

 مجيــع وال كانــتومل يكــن كــل األعــضاء يــستخدمون املعيــار بــنفس الطريقــة   . االئتمــان نعــ
وكـان مثـة    .  سياسـات مـساواة اجلنـسني      مؤشـر األنشطة يتم فحصها بصورة شاملة على أساس        

الوكــاالت واإلدارات احلكوميــة مــن العــدد الكــبري  ومنــهاإعــداد التقــارير، حتــديات أخــرى يف 
منظمـة التعـاون   (ة فضالً عن زيادة األخذ بالالمركزية يف إدارة املعونـة   تقدمي املعون   يف ةاملشارك
  ).٢٠٠٥يف امليدان االقتصادي،  والتنمية
ويتيح تنفيذ املبادئ اخلمـسة املتعلقـة بامللكيـة واملـساءلة املتباَدلـة والتكييـف واملواءمـة                   - ١٠٢

م املــاحنني والبلــدان الــشريكة  فرصــة أمــا)٢٠(واإلدارة بالنــسبة للنتــائج الــواردة يف إعــالن بــاريس
ــر اجلنــساين علــى    هــذه األطــراف لكــي جتــري ــهجياً وتقييمــات لألث ــسانياً من ــيالً جن   وضــع حتل

شـبكة منظمـة    (سياسات التنمية وتنفيذها على كل من الصعيد الوطين والقطـاعي واملـشروعي             
اواة  بــــشأن مــــس  جلنــــة املــــساعدة اإلمنائيــــة    -التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتــــصادي     

ــال ). ٢٠٠٧ اجلنــسني، ــوارد    وعلــى ســبيل املث ــع مــسار امل ــائج فرصــة لتتب ــدأ إدارة النت ــيح مب  يت
  .املستثمرة يف متكني املرأة اقتصادياً

 توجيه مساعداهتم إىل املنظمـات غـري احلكوميـة عـن طريـق              باطراد إىل  املاحنون   مييلو  - ١٠٣
قعة يف البلدان املاحنة أو متويـل املنظمـات   احلكومات ومتويل املنظمات غري احلكومية الدولية الوا  

 وأحياناً يـتم ذلـك علـى حـساب املنظمـات النـسائية              .غري احلكومية الكبرية يف البلد املستهدف     
رابطـة حقـوق املـرأة      (األصغر حجماً وخباصة تلـك الـيت تعمـل علـى مـستوى القواعـد الـشعبية                  

على املستويات العامليـة واإلقليميـة      ملة  معظم املنظمات النسائية العا    وتدار). ٢٠٠٧،  التنمية يف
احمللية على أساس ميزانيـات ضـئيلة وجتـد صـعوبات متزايـدة يف تـأمني التمويـل الـذي                    /والوطنية

 دراســة استقــصائية أجرهتــا رابطــة حقــوق املــرأة يف التنميــة ومشلــت   قــد وجــدتو. حتتــاج إليــه
 ٥٠ ٠٠٠سنوية تقــل عــن منظمــة نــسائية أن ثلثــي تلــك املنظمــات كانــت ميزانياهتــا الــ   ٨٤٥
ــام . دوالر ــن   ٢٠٠٥ويف ع ــر م ــاك أكث ــى    ٧٠٠ كــان هن ــدة عل ــسائية القائ ــن املنظمــات الن  م

  ).املرجع نفسه( مليون دوالر ٧٦يبلغ جمموع دخلها ومستوى العامل كله 
  

__________ 
 الصادر عـن املنتـدى      اِمللكية واملواءمة والتنسيق والنتائج واملساءلة املتبادلة،     : إعالن باريس بشأن فعالية املعونة      )٢٠(  

  .٢٠٠٥مارس / آذار٢فرباير إىل / شباط٢٨الرفيع املستوى املعقود يف باريس، من 
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  صوت املرأة يف صنع القرار االقتصادي  -جيم   
لناجم عن متثيـل املـرأة يف عمليـة صـنع           هناك من األدلّة ما يكفي لتبيان األثر اإلجيايب ا          - ١٠٤

 مـن كبـار املـوظفني املـدنيني      ١ ٠٠٠ومثة استقـصاء مشـل      .  نطاق واسع من اجملاالت    عربالقرار  
جـد عالقـة مباشـرة بـني عـدد          وقـد و   ،من املستوى األعلى للخدمة التنفيذية بالواليات املتحـدة       

 املـذكورة للـدعوة إىل مـساواة        النساء العامالت يف وكالـة حكوميـة مـا وبـني اسـتعداد الوكالـة              
 املــرأة يف ســلك احلكــم احمللــي باهلنــد أن  عــن دراســةوجــدتكمــا ) ٢٠٠٠دوالن، (اجلنــسني 

 واإلمـداد القائدات املنتخبات كن أكثر ميالً إىل توزيع املوارد على جماالت التشييد واإلصـالح           
 واملرافـق الـصحية     ستوصفاتواملـ مبا يف ذلك الطـرق      (بالنسبة لتشكيلة متنوعة من املنافع العامة       

كمـا كـن   . نتـائج بـسعر أقـل   الومـن مث حتقيـق   ) والنقل ومراكز رعاية الطفل وتدريب القابالت    
ــافع العامــة الــيت تفــضلها النــساء      ــر قبــوالً لتخــصيص املــوارد لــصاحل املن بيمــان وآخــرون، (أكث

تـضم   وقد وجدت دراسة عن شركات جملة فورتشن اخلمسمائة أن الـشركات الـيت               ).٢٠٠٨
 ٥٣عدداً أكرب من النساء يف جمالس إداراهتـا حققـت عائـدات ماليـة أعلـى بكـثري، مبـا يف ذلـك                    

 يف املائـة    ٦٧  يف املائة عائدات أكرب على املبيعـات و        ٤٢ املائة عائدات أكرب على األسهم و      يف
منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان    (عائـــــدات أكـــــرب علـــــى رأس املـــــال املـــــستثمر     

  ).٢٠٠٨ االقتصادي،
من املعّوقات الرئيسية املتعلقة بتمكني املرأة اقتصادياً ما يتـصل           ف ،هذه القرائن وبرغم    - ١٠٥

بغياب املرأة عن احملافل العامة اليت يـتم فيهـا اختـاذ القـرارات الـيت تـؤثر بـصورة مباشـرة أو غـري                         
 يف هياكـل احلوكمـة      صـراً قا املـرأة    وما زال متثيل   . االقتصادية واملالية  مباشرة على توزيع املوارد   

وعلــى الــصعيد .  يف ختصيــصات املــواردحيــث يــتم صــنع قــرارات الــسياسات الرئيــسية والبــتّ 
 يف املائة من مقاعـد الربملانـات يف بلـدان منظمـة األمـن والتعـاون                 ٢١,٣ النساء   تشغلاإلقليمي  

ويف منـاطق  . ويد يف املائـة يف الـس  ٤٧ يف املائـة يف تركيـا إىل   ٩,١يف أوروبا ويتراوح ذلك بني     
 يف املائـة يف أفريقيـا       ١٨,١ يف املائـة يف األمـريكتني إىل         ٢١,٧املتوسـطات بـني     تتراوح   ،أخرى

 يف املائـة يف     ٩,٧ يف املائـة يف احملـيط اهلـادئ و           ١٣ يف املائـة يف آسـيا و         ١٨جنويب الصحراء و    
 االحتـاد األورويب   دولكمـا أن الـوزيرات يف    ). ٢٠٠٩االحتاد الربملاين الدويل،    (البلدان العربية   

 ثقافيـــة -هـــام اجتماعيـــة مب تتعلـــقُوجـــد أهنـــن يتـــولني حقائـــب وزاريـــة ) والعـــشرين الـــسبع(
مثــل الــشؤون االجتماعيــة والــصحة والطفولــة واألســرة والــشباب واملــسّنون ) يف املائــة ٣٦,٧(

والتمويــل )  يف املائــة١٧,٧( قبــل االقتــصاد  ،والتعلــيم والعلــوم والثقافــة واأللعــاب الرياضــية    
  ).أ، ٢٠٠٨املفوضية األوروبية، (والتجارة والصناعة والزراعة 
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قطــاعني العــام واخلـــاص علــى الـــسواء    إدارة الواقـــع كــذلك يقــل متثيـــل املــرأة يف م     - ١٠٦
 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي تبلـغ حـصة                 بلـدان  ويف نطـاق  . العـامل كلـه    عرب

  واململكـة املتحـدة   األمريكيـة  مـداها األعلـى يف الواليـات املتحـدة      املرأة يف قـوة العمـل بـاإلدارة       
 يف املائـة    ١٢ و   ٨ أيرلنـدا حيـث تتـراوح بـني          لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية وكـذلك يف        

لكنها األدىن مـن نوعهـا يف بلـدان اجلنـوب األورويب            . للرجل يف املائة    ١٨ و   ١٢ بنسبةمقارنة  
رؤسـاء  ال يف املائة فقط مـن  ٢ويف الواليات املتحدة تشكّل املرأة . نانمثل إيطاليا وإسبانيا واليو  

ويف نطاق منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          .  يف شركات جملة فورتشن اخلمسمائة     التنفيذيني
ــسبة االقتــصادي  ــرأة ن ــشغل امل ــدة   ٧ ت ــشركات القائ ــة مــن مــديري ال التعــاون منظمــة ( يف املائ

  ).٢٠٠٨صادي، والتنمية يف امليدان االقت
أكثر فــ. ل بــصورة جيـدة يف جمــالس إدارات الـشركات الكــربى  ثَّـ مت  الاملرأةفــكـذلك    - ١٠٧
 الشركات مبنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ال تـضم          كربى  يف املائة من   ٤٦من  

ــى     ــر عل ــصر األم ــا يقت ــسها بينم ــة ٢٣ســيدة يف جمال ــها يف املائ ــ من ــرأة واحــدة ت  وعــدد .ضم ام
. ديرات هــو األعلــى مــن نوعــه يف النــرويج والــسويد واألدىن يف إيطاليــا والربتغــال واليابــان   املــ

 الشركات يف أمريكا الـشمالية مـن بـني القيـادات العامليـة يف جماهلـا فمـا زالـت املـرأة                       تعدوفيما  
 يف املائـة يف  ١١ يف املائـة مـن أعـضاء جمـالس اإلدارة بالواليـات املتحـدة و             ١٣ أقل مـن     تشكل

متثـل    مجيع حمافظي املصارف املركزية مـن الرجـال فيمـا ال   زال ماويف االحتاد األورويب،  . نداك
 الرئيــسية يف تلــك املنظمــات ات يف املائــة فقــط يف هيئــات صــنع القــرار ١٧املــرأة ســوى نــسبة 

  ).٢٠٠٩املفوضية األوروبية، (
ألخـرى مـن العـامل،       يتوافر سـوى معلومـات أقـل تفـصيالً عـن املنـاطق ا              ن ال وبرغم أ   - ١٠٨

 بلـداً وجـد أن النـساء يـشكلن          ٧٠  بـشأن  ٢٠٠٠ت منظمة العمل الدولية لعـام       فإن حتليل بيانا  
ري والنفـوذ   ثاملكانـة والتـأ   ” مت تصنيفها على أهنـا تتمتـع بـــ            اليت ناصبامل يف املائة وهي     ٢٧نسبة  

الـشركات   أعـضاء الربملانـات وكبـار مـسؤويل احلكومـات ومـديري              مثـل “وسلطة صنع القـرار   
ــامني  ــديرين العـ ــراوح ).٣؛ ٢٠٠٥آنكـــر،  (واملـ ــل ويتـ ــسبة   املـــرأةمتثيـ ــني نـ  املائـــة يف ٣٢ بـ

 يف املائــة ٣١ يف املائــة يف البلــدان املتقدمــة و ٢٨جتتــاز مرحلــة انتقاليــة و  االقتــصادات الــيت يف
ــة و   ــة يف آســيا و ١٥مــثالً يف أمريكــا الالتيني ــة يف الــشرق األوســط  ٩ يف املائ منظمــة ( يف املائ

 لكــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل للفــرد مل يكــن عــامالً رئيــسياً يف تفــسري ).أ٢٠٠٤العمــل الدوليــة 
 ارتبـاط إجيـايب قـوي    إن كـان مثـة   النسب املئوية للمرأة يف مواقع صـنع القـرار و    بني االختالفات

ل قــوة العمــيف  بــني مــشاركتها و، مواقــع صــنع القــراربــني مــشاركة املــرأة يفومهــم إحــصائياً 
  ).٢٠٠٥آنكر، (الزراعية يف بلد ما  غري
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   تتيح التمكني االقتصادي للمرأةمواتيةإجياد بيئة   - دال  
 استراتيجية منو تنطوي علـى إمكانيـة حتـسني آفـاق           اتباع  بقوة املطروحةالقرائن  تؤيد    - ١٠٩

ــسواء    ــى ال ــرأة والرجــل عل ــن أجــل   : االســتخدام للم ــساواة ”اســتراتيجية م ــصاعد امل ــدالً “ ت ب
ــسون، ( الفقــر ومــساواة اجلنــسني  احلــد مــن هبوطهــا مبــا يتــسق مــع أهــداف    نمــ ). ٢٠٠٩إل
 صــوب تــوفريالتغيُّــر املطلــوب فلــسوف يتمثّــل يف حتــّول تركيــز سياســات االقتــصاد الكلــي  أمــا

العمالـة الكاملــة والعمــل الالئــق للجميــع بوصـفه اهلــدف املركــزي للتنميــة االقتــصادية مــدعوماً   
  .أسعار الصرفوسياسة  السياسات النقدية والضريبية مبزيد من التنسيق بني

 أن تقـوم علـى أسـاس إطـار حتليلـي            للجنـسني وينبغي للسياسات االقتـصادية املراعيـة         - ١١٠
 سـواء  ، الثـروة االقتـصادية والرفـاه البـشري     حتقيـق   األنـشطة املـسامهة يف     جممـل يضع يف اعتبـاره     

. الرمســي وغــري الرمســي ،ملــدفوع وغــري املــدفوع ا،كــان يف نطــاق النــشاط اإلنتــاجي أو اإلجنــايب
كما ينبغي الربط بني التنمية االقتصادية واالجتماعية مـن خـالل اسـتراتيجيات منـو تركِّـز علـى           

 تثمارات الــيت يــتم توظيفهــا يف جمــاالتالعمالــة وتراعــي االعتبــارات اجلنــسانية فــضالً عــن االســ
قدرة املرأة والرجـل علـى اجلمـع بـني العمـل            كذلك فإن   . الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية   

 التوزيــع املتكــافئ لفــرص العمــل املــأجور ومــسؤوليات   أن، فــضالً عــن وغــري املــأجوراملــأجور
يتحقــق  نتــائج الوصــول إىلالعمــل غــري املــأجور بــني النــساء والرجــال أمــر ال غــىن عنــه لكفالــة 

  ).٢٠٠٩بريك وآخرون، (صاف اجلنسني  إنبفضلها
 أكثـر فعاليـة للمـوارد احملليـة        تعبئـة  كذلك أن جتمـع الـسياسات الـضريبية بـني            وينبغي  - ١١١

 حتمي وتعّزز أنشطة كسب الرزق عـرب خمتلـف قطاعـات            حبيث وبني أوجه إنفاق عامة متوسعة    
 أن يـشكّل أداة مهمـة       ، مـستجيب للعوامـل اجلنـسانية      ،ومن شـأن حتليـل للميزانيـات      . االقتصاد

يــد التحيُّــزات املقــصودة وغــري املقــصودة يف تعبئــة وإنفــاق   مــن أدوات الــسياسة مــن أجــل حتد 
املوارد العامة حبيث يعرضها أمام املراجعـة اجلماهرييـة ويـضع احلكومـات أمـام مـسؤوليتها إزاء                  

  .التزاماهتا مبساواة اجلنسني
كمــا ينبغــي أن تــدعم الــسياسات النقديــة التوّســع الــضرييب وتــشجيع الــصادرات           - ١١٢
كافية القتـصاد نـام واتبـاع معـدالت فائـدة حقيقيـة منخفـضة ولكـن إجيابيـة                   الة  سيولال يهيئ مبا

ومن شـأن تقنيـات اإلدارة الرأمساليـة احلـصيفة، مبـا يف ذلـك               ). والعام(لصاحل االستثمار اخلاص    
، أن تفــضي إىل مــسار للنمــو أكثــر اســتقراراً وأقــل تعرضــاً   التــصميممتقنــةضــوابط رأس املــال 

 إطـالق العقـال حلـاالت هـروب      إىل أسـعار الفائـدة      ؤدي اخنفاض ي أن   ني ومبا حيول ب   ،لألزمات
 تعّزز قـوة املـساومة لـدى احلكومـات والعـاملني بالنـسبة               أهنا  كما ،رأس املال على نطاق واسع    

السياسات اليت تـؤدي إىل إبطـاء حركـة          ومن شأن . لتمويل رأس املال يف سياق اقتصاد مفتوح      
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ء العــامالت مــن أجــل املــساومة للحــصول علــى أجــور أعلــى   رأس املــال أن تتــيح جمــاالً للنــسا 
  ).٢٠٠٦سيغينو وغراون،  ( إنتاجيتهن تزايدقطاع التصدير اتساقاً مع يف

ــة للجميــع   التوصــل إىلوينبغــي   - ١١٣ ــة االجتماعي   مــستوى أساســي مــن مــستويات احلماي
يم تـدابري احلمايـة     وجيـب تـصم   .  جزءاً من العقد االجتماعي املربم بني الدولة ومواطنيها        ليشكل

 الـيت يتعـّين علـى النـساء مواجهتـها           اخلـريات الـصعبة    حبيـث تقلـل إىل أدىن حـد مـن         االجتماعية  
ــة   ــة واإلجنابي ــة تــدعو   . لــدى اضــطالعهن بــأدوارهن اإلنتاجي وفيمــا يتجــاوز احلمايــة االجتماعي

رضــى  جمموعــة أوســع مــن الــسياسات االجتماعيــة لــدعم رعايــة األطفــال وامل  اتبــاعاحلاجــة إىل
القدرات الالزمة إلدامة النمو يف األجـل       يف  ني ولزيادة االستثمار يف رأس املال البشري و       واملسّن

ومــــن املهــــم كــــذلك بــــذل اجلهــــود الكفيلــــة بزيــــادة مــــشاركة املــــرأة يف صــــنع  . الطويــــل
  .االقتصادي القرار

  
  احلصول على العمالة الكاملة والعمل الالئق  -ثالثا   

 . العـامل يف كـل أحنـاء    النـاس    لـدى  مـن حيـث التـوافر     وامـل اإلنتـاج      ع أكثرالعمل هو     - ١١٤
 املتـاح أمـام    عيـشهم بـل غالبـاً مـا يكـون املـورد الوحيـد                هبـا وهو الوسيلة األّولية اليت يكـسبون       

مـن خـالل تعـاطيهم مـع الـسوق نظـري عملـهم يـصبحون قـادرين          ف ،الغالبية الكبرية من الفقـراء  
 وأمهيــة إتاحــة الفرصــة للنــساء للوصــول إىل أســواق العمــل  . علــى تلبيــة احتياجــاهتم األساســية 

 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق مبساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة             ٣ يف اهلدف    التسليم هبا  مت
 وقــد أُدرج ذلــك بوصــفه مؤشــراً علــى .مــع زيــادة يف نــصيب املــرأة مــن العمالــة غــري الزراعيــة 

ينات اليت يتم إضفاؤها على نوعية العمل املدفوع مـن أجـل        كما أن إدراك أمهية التحس    . التقّدم
العمالـة الكاملـة   ”ضـافة  أفـضى إىل إ  ) ١اهلدف اإلمنائي رقم    (القضاء على الفقر املدقع واجلوع      

 األهـداف بوصـفه واحـداً مـن       “  والعمل الالئق للجميـع مبـا يف ذلـك للمـرأة والـشباب             واملنتجة

  ).٢٤الفقرة ، A/61/1(اإلمنائية لأللفية 
على حنو ما تورد تعريفه منظمة العمل الدوليـة، ينطـوي علـى فـرص               والعمل الالئق،     - ١١٥

لعمل ُمنِتج ويدّر دخالً معقوالً ويوفِّر األمن يف موقع العمل واحلماية االجتماعية لألسر وآفاقـاً               
أفضل للتنميـة الشخـصية والتكامـل االجتمـاعي وحريـة تتـاح لكـي يعبِّـر النـاس عـن شـواغلهم                       

يف  تكـافؤ     إتاحـة   ويشاركوا يف القرارات الـيت تـؤثر علـى حيـاهتم فـضالً عـن               صفوفهم وينظموا
 ومــن مث فــإن االفتقــار إىل العمــل الالئــق     .الفرصــة واملعاملــة للنــساء والرجــال علــى الــسواء     

  ).أ، ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، (حتديده بوصفه السبب األساسي للفقر  مت



A/64/93  
 

09-37223 41 
 

ــة إىلوقـــــد زادت النـــــساء مـــــن    - ١١٦ ــة ٤٠,٤  نـــــسبةمـــــشاركتهن يف العمالـــ  يف املائـــ
ــة،  (املــستخَدمني  مــن ــة   ) ب، ٢٠٠٩منظمــة العمــل الدولي ــرة أصــبحت فيهــا العمال خــالل فت

وبرغم التباينات على أساس املنطقة وعلى مدار الـزمن فـإن مثـة    . بصورة متزايدة حمفوفة باخلطر  
ــسانياً للعمــل مــا زال قائمــاً حيــث    ــوافرتقــسيماً جن مــايز  مــن املالمــح املترابطــة الــيت تُ   عــدديت

ومن هـذه املالمـح     . سلوب حصول املرأة والرجل على العمل وإفادة كل منهما من ورائه          أ بني
 وكـذلك التمييـز     “للخطـر ” غري املتناسب للنـساء يف أشـكال العمـل املعّرضـة             زالتركّما يشمل   

 غـري املتكـافئ للعمالـة املرتليـة          األجـور والتقـسيم اجلنـساين       الفاصلة يف  ثغراتالاجلنساين املهين و  
  .غري املدفوعة األجر

هذه العوامل تساعد على تفسري األثر احملّدد جنسانياً لـذلك التغـيري الواضـح يف جمـال                - ١١٧
االقتــصاد الكلــي واحملايــد جنــسانياً مبــا يف ذلــك اآلثــار الفوريــة والطويلــة األجــل املترتبــة علــى     

حالـة   بـدأ يف التزايـد مـرة أخـرى فقـر العـاملني و              ٢٠٠٨ام  ومـع هنايـة عـ     . األزمات االقتـصادية  
 التبـاطؤ  آثـار انتـشار       مـن   بوصـفهما  “املنكشفة أمـام العوامـل اخلارجيـة      ”االستخدام أو البطالة    

 ولسوف يصبح أثر األزمة حمسوساً علـى الرجـال والنـساء ولكـن لـيس بالـضرورة                  .االقتصادي
  .بنفس القدر

تـؤدي   و،مل اليت تعوق إمكانية حصول املرأة علـى العمـل    العواويتدارس هذا الفصل      - ١١٨
 شـروط    علـى  للحـصول تقييد إنتاجيـة جهودهـا يف العمـل وتقـويض قـدرهتا علـى املـساومة                 إىل  

 التــصّدي إىل العقبــات تقــصد إىل كمــا يستكــشف عــدداً مــن تــدخالت الــسياسة الــيت  .أفــضل
  .املتصلة بسوق العمل

  
  العمليف سوق العقبات   -ألف   

  سيادة أشكال العمل املفتقرة إىل املعايري  -  ١  
 التــسعينات ومنتــصف  عقــد يف املائــة بــني٣٠فيمــا توسَّــعت العمالــة مبــا يقــرب مــن    - ١١٩
 بانكمـاش يف جمـال       تلـك الفتـرة    فقـد اتـسمت   )  أ ٢٠٠٨منظمـة العمـل الدوليـة،        (٢٠٠٠ عام

ــة  ــة الرمسي ) هــا تــشريعات العمــل تغطيو ودائمــة  متفرغــةعقــود منتظمــة( والعمــل الالئــقالعمال
أو غـري اخلاضـعة ملعـايري سـواء يف البلـدان      ) غـري النمطيـة   (وبانتشار أنواع متعـددة مـن األعمـال         

كذلك فإن غالبية العمالـة اجلديـدة الـيت شـهدهتا الـسنوات األخـرية،       . املتقدمة أو البلدان النامية 
منظمــة (اع غــري الرمســي  كانــت يف القطــمرحلــة االنتقــالوال ســيما يف البلــدان الناميــة وبلــدان 

واخنفـاض   بـاخلطورة األشكال من العمل تتسم بـشكل عـام         وهذه  ).  أ ،٢٠٠٢العمل الدولية،   
 وقلــة املزايــا وخاصــة يف البلــدان الناميــة حبيــث ال تغطيهــا تــشريعات العمــل أو احلمايــة    األجــر

ــة ــري    . االجتماعيـ ــل غـ ــرية إىل أن العمـ ــديرات األخـ ــشري التقـ ــيوتـ ــشكِّل أك الرمسـ ــات يـ ــر  بـ ثـ
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 يف املائــة ٤٧أكثـر مـن   إضـافة إىل  املائـة يف االقتـصادات الـيت جتتـاز مرحلــة انتقاليـة       يف ٢٤ مـن 
جممـــوع العمالــة غـــري الزراعيــة يف منطقـــة الــشرق األوســـط ومشــال أفريقيـــا وأكثــر مـــن       مــن 
جنـوب  يف   يف املائة يف أفريقيا جنويب الصحراء و       ٧٠املائة يف أمريكا الالتينية وأكثر من        يف ٥٠
كمـــا تبـــيِّن التقـــديرات وجـــود تيـــار متـــصاعد يف جمـــال العمالـــة   ). ٢٠٠٩شـــرميس، (يا آســـ
  . جبميع املناطقالرمسية غري

وهناك عـدد مـن العوامـل الكامنـة وراء ارتفـاع أشـكال العمـل غـري اخلاضـعة ملعـايري                        - ١٢٠
 برينيـــــا؛ ٢٠٠٥ ،جتماعيـــــةاللبحوث التنميـــــة امعهـــــد األمـــــم املتحـــــدة،(النمطيـــــة وغـــــري 
ــور ــامكمــا أن حتجــيم القطــاع  ). ٢٠٠٥ و،وفل ــة   الع ــشركات اململوكــة للدول  وخصخــصة ال

 مـن القطــاع العـام كــثرياً   حنياملــسّرعوامـل تــساهم يف هـذه الظــاهرة بقـدر مــا أن املـستخدمني     
 ومثـة عامـل مـساهم يف هـذا          .كسب عيـشهم   من أجل    الرمسيحتولوا إىل جمال االقتصاد غري       ما

  مــن أجــل منظَّمــةفــرص عمــليجيات النمــو الراهنــة يف توليــد  الــصدد يتمثَّــل يف فــشل اســترات 
 مــا مت مــن جتاهــل اعكــس بــدورهت الرمســيكــذلك فــإن ارتفــاع ترتيبــات العمــل غــري  . جلميــعا

 حيـث أصـبح بإمكـان       ،الضوابط اليت تنظِّم أسواق العمل كجزء من عملية التحرير االقتصادي         
علـى خـالف   أمـن  الايـد فيهـا عنـصر ال     أرباب العمل أن يستأجروا عمالة على أسـاس عقـود يتز          

 البــاطن بالنــسبة لألنــشطة مــن إضــافة إىل مــا يــتم مــن تعاقــد  ،الرمسيــة إطــار املــشاريع املتــاح يف
؛ هـايرت   ٢٠٠٥برينيـا وفلـورو،      (املنـازل والعاملني املتواجدين يف الشركات غري املـسجَّلة أو يف          

رنة للعمالة يف ظـل بيئـة عامليـة          ترتيبات م  التماسكما أن   ). ٢٠٠٦مان،   ؛ توك ٢٠٠٥وبولني  
 مراحـل خمتلفـة بـل وعمليـات         تنفّـذ متزايدة املنافسة أدى بالشركات املتعددة اجلنـسيات إىل أن          

كاملــة مــن اإلنتــاج يف مواقــع خمتلفــة مــن العــامل مــن أجــل أن تفيــد مــن الفروقــات يف تكــاليف  
  .مةئال من عوامل اإلنتاج فضالً عن ظروف االستثمار املاملتاحاألجور ويف 

ــل           - ١٢١ ــن العم ــداً ع ــدخل بعي ــع ال ــى توزي ــيريات عل ــرأت تغ ــات ط ــذه االجتاه ونتيجــة هل
؛ منظمــة العمــل ٢٠٠٣أبــشتاين وبــاور، ( ولــصاحل رأس املــال يف عــدد مــن البلــدان ،كمــصدر
ــة ــع  ٥١ويف ).  أ،٢٠٠٨ الدولي ــن واق ــات   ٧٣ م ــها البيان ــوافرت عن ــداً ت ــصيب اخنفــض ، بل  ن

ــدخل    ــام    األجــور يف إمجــايل ال ــصف ع ــسعينات ومنت ــدايات الت ــني ب ــة العمــل   (٢٠٠٠ب منظم
 ومـستوى   القمـة ستوى  رة نفسها اتـسعت هـوة الـدخل بـني مـ           وخالل الفت ). أ ٢٠٠٨الدولية،  

 يف املائـة مـن البلـدان الـيت تتـوافر عنـها              ٧٠ يف املائة من كسبة األجـور يف         ١٠ نسبة   عندالقاع  
ــاءبيانـــات  ــسبة مث جـ ــاض يف نـ ــت  االخنفـ ــال املنـ ــاتمني العمـ ــثرية   يف إىل نقابـ ــدان كـ ــززلي بلـ  عـ

  .)٢٠٠٠كاتز،  (االجتاهات هذه
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توضِّح البيانات املتوافرة أن الدخول إىل أسـواق العمـل واالخنـراط يف أعمـال الئقـة          و  - ١٢٢
زالـت   فـاملرأة مـا   ). ج،  ٢٠٠٨منظمـة العمـل الدوليـة،       (زال مقيَّداً بالنـسبة للمـرأة بالـذات          ما

 وهي مركَّزة فيما بني أعمال منخفـضة النوعيـة   الرمسياسبة يف جمال العمل    ممثَّلة بصورة غري متن   
وعلـى املـستوى    ).  أ ،٢٠٠٧منظمـة العمـل الدوليـة،        (الذاتضمن قطاع االستخدام حلساب     

 نــــصيب العمالــــة املعرَّضــــة للمــــؤثرات املختلفــــة يف جممــــل اســــتخدام اإلنــــاث بلــــغالعــــاملي 
ومـع ذلـك فـالثغرة      .  يف املائة يف حالة الرجال     ٤٩,١  مقارنة بنسبة  ٢٠٠٧املائة عام    يف ٥٢,٧

اجلنسانية يف حصة االستخدام املنكشف أمـام املـؤثرات اخلارجيـة مـن جممـوع حـاالت العمالـة                   
ــال  ــوراًللنـــساء والرجـ ــرات   ترســـم صـ ــاطق حيـــث وجـــدت أوســـع الثغـ ــة حـــسب املنـ  متنوعـ

 جنـوب   ومنطقـة حراء   أفريقيـا جنـوب الـص       منطقـة   كمـا أن   .أفريقيا والـشرق األوسـط     مشال يف
يقتصر أمرمها على نـصيب مرتفـع نـسبياً مـن هـذا الـنمط مـن العمالـة املستـضعفة أمـام                        آسيا ال 

بـــل ).  ب،٢٠٠٩منظمـــة العمـــل الدوليـــة، ) ( نقـــاط مئويـــة١٠مبـــا يفـــوق نـــسبة (املـــؤثرات 
النساء يف جمال العمل غري املـنظَّم ال يتمـتعن بـأي فرصـة للحـصول علـى األمـن االجتمـاعي                       إن
 إنفـاذ معـايري     مبـا ال يكفـل     إن إمكانية تنظيم صفوفهن حمدودة       فضالً عن احلماية االجتماعية    أو

 وحيثمــا يعتمــد أربــاب العمــل  .)٢٠٠٨، بــدويلشــانت و(العمــل الدوليــة وحقــوق اإلنــسان  
 دفـع أجـور   م يـصبح بوسـعه    النـذر اليـسري مـن البـدائل،        سـوى     أمامهـا  تـوافر يقوة عمل ال     على

سبيل املثال أُثريت شواغل بشان استغالل النـساء العـامالت يف منـاطق جتهيـز                وعلى   .ةاستغاللي
ترويــع العــامالت الالئــي فــضالً عــن   متدنِّيــة أجــورمــا يتقاضــينه مــن مبــا يف ذلــك ،الــصادرات

ــفوفهن   ــيم صـ ــاولن تنظـ ــسي  مث حيـ ــة العنـــف والتحـــرش اجلنـ ــة،  (ممارسـ ــل الدوليـ ــة العمـ منظمـ
  ).ب ،٢٠٠٤
ــ اُألســر املعيــشية وقــد أوضــحت بيانــات   - ١٢٣  ومــصر وجنــوب استقاة مــن كوســتاريكامل

لفقر كـان هـو األعلـى بالنـسبة للعمالـة           بـا   لإلصـابة  أفريقيا وغانا والـسلفادور أن اخلطـر النـسيب        
ــري  وبالنــسبة لألنــشطة الزراعيــة بــأكثر مــن األنــشطة      الرمسيــة، بــأكثر مــن نظريهتــا   الرمسيــة غ
مـــن النوعيـــة و ،دام يف األنـــشطة غـــري الرمسيـــةوباإلضـــافة إىل ذلـــك فاالســـتخ. الزراعيـــة غـــري
 العــامالت حلــساب الــنفس والعــامالت بــأجر يف املــشاريع  يف حالــةتركَّــزت فيهــا النــساء  الــيت

 مبستويات أعلى من املتوسط من فقر اُألسر املعيـشة بـأكثر مـن أشـكال                مرتبطاً  جاء - اُألسرية
  ).٢٠٠٥  وآخرون،شن(االستخدام املأجور الذي كان الرجال مركَّزين فيه 

  
   املهين وثغرات األجورالفصل  -  ٢  

 اجلنـساين   الفـصل  خيـارات املـرأة يف سـوق العمـل يف درجـة              بشأنيتمثَّل مؤشر مهم      - ١٢٤
 األفقـي إمكانيـة وصـول املـرأة إىل قطاعـات            الفصل ويقيِّد   .يف قطاعات ومهن ومناصب حمدَّدة    
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ــرأة وبـــني بـــني حيـــول الرأســـي الفـــصلومهـــن حمـــدَّدة يف حـــني أن   ــويلاملـ ــة  تـ  مناصـــب معيَّنـ
  .التسلسل اهلرمي املهين ضمن
ويقتــصر األمــر علــى نــسبة صــغرية مــن النــساء املــستخدمات الالئــي يعملــن يف جمــال    - ١٢٥

 يف املائـة    ٢٦,٦ مقارنـة بنـسبة      ٢٠٠٨ يف املائـة عـام       ١٨,٣(الصناعة على مستوى العامل كلـه       
ــدة يف ق  ) للرجــال ــصورة متزاي ــساء ب ــذي شــكَّل يف عــام   وتوجــد الن  ٢٠٠٨طــاع اخلــدمات ال
 يف املائــة الســتخدام ٤١,٢ يف املائــة جلميــع اســتخدامات اإلنــاث مقارنــة بنــسبة   ٤٦,٣ نــسبة

ــذكور  ــة،   (ال ــة العمــل الدولي ــن قطــاع     ).  ب٢٠٠٩منظم ــساء اخلــروج م ــا واصــلت الن وفيم
بــشكل عــام  تــشري إىل أن النــساء ٢٠٠٧  عــامالزراعــة يف مجيــع منــاطق العــامل فــإن تقــديرات  

 فطبقـاً لتقـديرات منظمـة العمـل الدوليـة يظـل             . يف هـذا القطـاع     مفرطـة زلن ممثالت بصورة     ما
 يف املائـة مقابـل نـسبة    ٣٥,٤نصيب املـرأة عامليـاً مـن االسـتخدام يف قطـاع الزراعـة عنـد نـسبة                  

ــة للرجــل ٣٢,٢ ــيا   .  يف املائ ــوب آس ــصحراء ويف جن ــوب ال ــا جن ــاع  ،ويف أفريقي ــشكِّل القط  ي
ومعظــم ) املرجـع نفـسه  ( يف املائـة مـن مجيــع حـاالت اسـتخدام اإلنـاث      ٦٠ي أكثـر مـن   الزراعـ 

العاملني يف البلـدان املتقدمـة، مـن رجـال ونـساء علـى الـسواء، يوجـدون يف جمـال العمالـة الـيت                     
نـاً واسـعاً يف توزيـع اجلنـسني مـن العـاملني يف البلـدان                يمثـة تبا  أن   علـى    .مرتبات/تتقاضى أجوراً 

 يف جمال االستخدام حلـساب       كثرياً أن نريد نسبة املرأة عن الرجل        من األرجح  كانالنامية وإن   
الــنفس يف املنــاطق األفقــر مــن أفريقيــا جنــويب الــصحراء ومــن جنــوب آســيا فــضالً عــن شــرق    

  ). ج،٢٠٠٨منظمة العمل الدولية، (وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط 
ــزويــشري  - ١٢٦ ــساء  التميي ــز الن ــة مــن هــرم   يف والرجــال  الرأســي إىل تركُّ  مــستويات متباين
ــل ــع األفــضل          .العم ــادة املواق ــال ع ــشغل الرج ــساء، ي ــا الن ــسيطر عليه ــيت ت ــن ال  وحــىت يف امله

ويـشري  ).  أ ،٢٠٠٤منظمـة العمـل الدوليـة،       (واألجـر األعلـى     “ املسؤولية”وحيث املهارة    من
صــب أعلــى مرتبــة  إىل مناالــيت شــهدت ارتقــاء املــرأةاالت احلــإىل “ الــسقف الزجــاجي”هــذا 

هــــا حــــواجز مؤســــسية منــــها املعــــايري  ق يعو ولكــــنتــــساماً باملــــسؤوليات اإلداريــــةاوأكثــــر 
  ).املرجع نفسه( واملواقف
ــة يف الفــصل         - ١٢٧ ــدرجيي للغاي ــة إىل اخنفــاض ت ــات منظمــة العمــل الدولي ــشري بيان كمــا ت
ــني ــات      ب ــد الثمانين ــذ عق ــسني يف جمــال أســواق العمــل من ــاتمــع وجــود اجلن ــة اختالف .  إقليمي
 يف املائــة مــن قــوة العمــل ٨٠ أكثــر مــن ضــمت  بكــثري كــان هنــاك مهــن أقــل٢٠٠٠عــام  ويف
ومع ذلك ففي البلـدان املتقدِّمـة والناميـة         ). ٢٠٠٣أنكر وآخرون،   (من اإلناث أو الذكور      إما

بنــسبة متثيلــها  أكــرب مــن العــامالت يف جمــال الرعايــة مقارنــة بنــسبة املــرأة ، تــشاركعلــى الــسواء
 ١٢ربغ للـــدخل يف حالـــة م والبيانـــات املتـــوافرة مـــن دراســـة لكـــس .جممـــوع قـــوة العمـــل يف
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يف املائـة مـن جممـوع قـوة        ٥٤  و ٣٢البلدان املرتفعة الدخل توضِّح أن املرأة تشكِّل ما بني           من
ــا بـــني   ــة   ٨٨  و٦٨العمـــل ومـ ــال الرعايـ ــأجورين يف جمـ ــاملني املـ ــة مـــن العـ ــر( يف املائـ وي ضـ

االضـطالع بـأدوار يف     أجـل    للنـساء مـن      واسـعة اليوم هجرة دوليـة     ويوجد  ). ٢٠٠٨ ،بوستا
 يف وخاصـة  ،عـاملني سـواء يف املنـازل أو القطـاع العـام     ال يلـتحقن بوظـائف   تقدمي الرعاية حيث    

 الرعايــــة مقــــدميالبلــــدان الــــيت أدَّت فيهــــا أزمــــات الرعايــــة إىل ارتفــــاع يف الطلــــب علــــى 
  ).٢٠٠٨ بنرييا،(

ــة وطبقــاً ملنظمــة العمــ   - ١٢٨ ــساء حنــو  )  أ٢٠٠٤(ل الدولي ــة ٦٠ إىل ٣٠تــشغل الن  يف املائ
انظـر  (أعـاله   ومع ذلك، وكما لـوحظ      . الوظائف املهنية يف البلدان اليت تتوافر عنها بيانات        من

أو النفــوذ أو قــوة الــسلطة ، كانــت النــساء ينخــرطن يف قلــة مــن الوظــائف ذات )الفــصل الثــاين
ومل حتقِّـق النـساء مكتـسبات       ).  أو املـديرون   ار املـوظفني  كبـ أعـضاء الربملانـات أو      (ُصنع القـرار    

ــال املــ    ــن  اكــربى يف جمــال األعم ــدة”هرة يف احلــرف وامله ــا   “ اجلدي ضــمن صــناعة تكنولوجي
ــراوح     ،املعلومــات ــُنظم تت  كمــا أن نــصيبهن مــن املهــن يف جمــال برجمــة احلاســوب وحتلــيالت ال

 إىل فرنسا أو أملانيـا أو مجهوريـة كوريـا            يف املائة يف مواقع متنوعة ما بني الصني        ٣٠  و ٢٠ بني
 يف املائة من مـستخدمي األعمـال        ٧٠وفيما شكَّلت النساء يف غانا نسبة       . أو الواليات املتحدة  

املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت مثــل خــدمات إدخــال البيانــات ومراكــز الزيــارة  
  ).٢٠٠٨مج األمم املتحدة اإلمنائي، برنا( مواقع متدنية املستوى يف حد كبري إىل عملن فقد

 ويتمثَّــل يف ثغــرة ،ومثــة مؤشــر مهــم عــن تكــافؤ فــرص احلــصول علــى العمــل الالئــق   - ١٢٩
منظمـة  (الرجـل   يتقاضـاها   ها املـرأة و   ااألجور بني اجلنسني مبعىن الفرق بني األجـور الـيت تتقاضـ           

ــة،   أة تكــسب أجــوراً تقــل  أن املــر يقــدَّروعلــى املــستوى العــاملي  ).  ب،٢٠٠٩العمــل الدولي
وهنـاك دراسـة    ). ٢٠٠٨،  لااالحتـاد الـدويل لنقابـات العمـ       ( يف املائـة     ١٦,٥الرجل بنـسبة     عن

ــتثمار األجـــنيب املباشـــر يف عقـــ    ــارة واالسـ ــر النمـــو االقتـــصادي والتجـ ي الثمانينـــات دعـــن أثـ
 سـة للدراخضعت  قد   و . ثغرات األجور بني اجلنسني ضمن فئات مهنية معيَّنة        علىوالتسعينات  

ة تــدل علــى اخنفــاض يف هــوة األجــر  نــعينــة كــبرية مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة فوجــدت قري 
ومل َيلـح أي أثـر واضـح    ) ٢٠٠٩أوسـتوندورب،  (اجلنسني ولكن فقـط يف البلـدان األغـىن      بني

أو ملمـــوس فيمـــا بـــني البلـــدان األقـــل دخـــالً وال بالنـــسبة إىل مـــستويات املهـــارة أو احلـــرف   
  .املختلفة واملهن
 تفــسري القــرائن املرتبطــة بالتباينــات يف هــوة األجــور  تــوخي احلــذر لــدىوال بــد مــن  - ١٣٠
 األجـور بـني اجلنـسني يف قطـاع          ثغـرة  اخنفاض يف معظـم البلـدان علـى          طرأ  ففيما ؛اجلنسني بني

 فهنـاك بلـدان أخـرى شـهدت         ، واململكـة املتحـدة    االصناعة التحويلية يف بلدان مثل كوسـتاريك      
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وحيثمــا كانـت ثغــرة  ). ورمنـها مــثالً مـصر وسـري النكــا والـسلفاد    ( األجــور ثغـرة  يف اًاتـساع 
 فقد كان ذلـك يرجـع إىل اخنفـاض يف أجـور الـذكور قبـل أن يرجـع إىل زيـادة              ،يقاألجور تض 

خفـي وجـود    ويف بعـض احلـاالت فقـد يُ       ).  أ ،٢٠٠٧منظمة العمل الدوليـة،     (يف أجور اإلناث    
طبقــي بــني النــساء أنفــسهن النقــسام اال واملــرأة زيــادة يف اخنفــاض يف ثغــرة األجــور بــني الرجــل

  ).٢٠٠٣، بنرييا، ٢٠٠٠ماكريت، (
 ما طـرأ مـن تـضييق     وتوضِّح حتليالت أسواق العمل يف أوروبا ووسط آسيا أنه برغم           - ١٣١

 .زال التقـدُّم بطـيء اخلطـى        فمـا  ،اً رئيسي اً سياسي اً هدف يشكلبوصفه  هوة األجور بني اجلنسني     
تقاضـاه املـرأة والرجـل      ت متوسط مـا     بني  مرتفعاً زال الفرق   أحناء االحتاد األورويب، ما    مجيعويف  
منظمـة  ( يف املائـة     ١٥ بالـساعة عـرب االقتـصاد يف مجيـع املنـشآت ليبلـغ نـسبة                 إمجـايل األجـر   من  

  ). ب،٢٠٠٩العمل الدولية، 
 .الرمسـي  تـصاد غـري    الثغرات يف جمال األجور على النساء العـامالت يف االق          ؤثرتكما    - ١٣٢

بالقطعـة ومـن مث      ضـية أو  َرن يف سـلك أعمـال عَ      فكـثرياً مـا ينخـرطْ      عمالـة مـأجورة،      وبوصفهن
ضـية  َرففـي اهلنـد تتقاضـى العـامالت املنخرطـات يف أعمـال عَ      . يتقاضني أجوراً أقل من الرجال   

 يأريــاف مشــال شــرق ويف). ٢٠٠٦داس، (نــصف أجــور الرجــال العــاملني يف نفــس األعمــال  
ا، كانت النـساء العـامالت يف جمـال الزراعـة يتقاضـني أجـوراً تتـراوح بـني ثلـث إىل نـصف                        غان

  ).٢٠٠٩يتهيد، او(معدالت أجور الرجال 
ــة           - ١٣٣ ــشكيلة متنوع ــاطق ت ــسني عــرب املن ــني اجلن ــة يف األجــر ب ــرة املزمن ــد تعكــس الثغ وق
 ،علـق بـالتعليم واملهـارات     ه املـرأة فيمـا يت     يـ العوامل اليت تـشمل احلرمـان املتواصـل الـذي تعان           من

 فــضالً عــن العقبــات املــساومة وإىل قــدرات ،إضــافة إىل افتقارهــا إىل صــوت مــنظَّم يعبِّــر عنــها
احملدَّدة بالعوامل اجلنسانية واملتعلقة بـاحلراك يف إطـار سـوق العمـل ومبـشاركتها املرتفعـة نـسبياً                    

ز العـامالت يف أشـكال      وقد تعكـس كـذلك تركُّـ      .  جزئي أو أعمال مؤقتة    ذات دوام أعمال   يف
.  بفعل املنافسة العامليـة ممـا يبقـي األجـور عنـد مـستوى مـنخفض                اًاالستخدام تشهد ضغوط   من

ويف البلــدان . األجــر املــدفوعويف بعــض احلــاالت تعكــس متييــزاً مباشــراً بــني اجلنــسني يف جمــال 
خاصــة فيمــا الــصناعية علــى ســبيل املثــال لوحظــت مــشاكل تتعلَّــق بتمييــز مباشــر يف األجــور و 

  ). أ،٢٠٠٧منظمة العمل الدولية، (ستوى التنفيذي امل بوظائفيتصل باألعمال املهنية و
  

  التوزيع اجلنساين للعمل املأجور وغري املأجور  -  ٣  
ــن دراســات       كــشف ت  - ١٣٤ ــستقاة م ــك امل ــا يف ذل ــاطق، مب ــع املن ــن مجي ــات املتاحــة م البيان
 بـني املـرأة والرجـل    يف املـساواة  ت ملموسـة  عـن اختالفـات واخـتالال     ،الوقـت املـستخَدم    بشأن
 املـسؤوليات يف األسـرة املعيـشية        توزيـع  مبـا يف ذلـك       ،يتعلق بالعمل املأجور وغـري املـأجور       فيما
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ويف أوائـــل الـــسبعينات كـــان أثـــر هـــذه املـــسؤولية غـــري املتكافئـــة . ويف جمـــال أعمـــال الرعايـــة
إضـافية مفروضـة    “ إجنابيـة ”صـفها ضـريبة      بو  بالفعـل  العمل املرتيل غري املأجور يـشار إليهـا        عن

  ).١٩٩١باملر، (على وقت املرأة 
ــا زالــ   - ١٣٥ ــأجورة  توم ــة غــري م ــال الرعاي ــا ، أعم ــشاط   برحــت وم ــا ن ــى أهن ــصنَّف عل  ت
ــري ــصادي  غـ ــة،  (اقتـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــرغم )  ب،٢٠٠٩منظمـ ــدالبـ ــدور  اجلـ ــذي يـ ــم الـ  املهـ
ــإدراج العمــل غــري املــأجور ضــمن احلــسابات    بــشأن برنــامج األمــم املتحــدة  ( للــدخل ةالقومي

 وتؤثر مسؤوليات املرأة يف جمـال الرعايـة بـصورة مباشـرة علـى خياراهتـا       )٢١().١٩٩٥اإلمنائي،  
كمـا أن التغـيريات يف النـواحي الدميوغرافيـة باجملتمعـات الـسريعة الـشيخوخة                . يف سوق العمـل   

اجـــة للرعايـــة فـــضالً اإليـــدز زادت احل/ويف ســـياق اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 
 ممـن هـم يف أوج سـن         بـالغني توسيع حمور الرعاية مـن األطفـال إىل املـسنني وإىل أشـخاص               عن

التحوُّل احلـضري واهلجـرة وهـي عوامـل أضـعفت ُنظـم        فقد أدى   وباإلضافة على ذلك  . العمل
ــادة اُألســر املعيــشية الــيت يترأســها رب أســرة واحــد      ــة فــضالً عــن زي  ،الــدعم اُألســري التقليدي

  ).E/CN6/2009/2انظر (  العبء املتمثِّل يف أعمال الرعايةزيادة فادحة يف إىل
  يف معظــم الــسياقاتمل يــصاحبه مــشاركة املــرأة يف العمــل املــأجور  علــى أن اتــساع  - ١٣٦

قــد كــشفت  و. العمــل غــري املــأجور  نفــس زيــادة يف نــصيب مــشاركة الرجــل يف بــشكل عــام
اين للعمــل املــأجور وغــري املــأجور يف البلــدان املرتفعــة الــدخل البيانـات املتعلقــة بالتقــسيم اجلنــس 

أنه يف مجيع البلدان اليت غطتها الدراسة أنفق الرجال فترة أطول من وقـت عملـهم اليـومي                   عن
يف أعمــال موجَّهــة حنــو الــسوق بينمــا أنفقــت املــرأة وقتــاً أطــول مــن وقــت الرجــل يف الطهــي    

). ، رضــوي وســتاب١٩٩٥ألمــم املتحــدة اإلمنــائي، برنــامج ا(التنظيــف ورعايــة األطفــال  ويف
 النوردية، أدَّت األعمال الـسوقية       الشمال بلدان اليت غطتها الدراسة، باستثناء      ويف مجيع البلدان  

  .وغري السوقية إىل أيام عمل أطول للمرأة
وأوضحت الدراسات املفصَّلة عن استخدام الوقت يف األرجنتني واهلنـد ونيكـاراغوا              - ١٣٧
 أيـام   تقـضي هورية كوريا وجنوب أفريقيا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة أن املـرأة بـشكل عـام                  ومج

 العمـــل حجـــم وأن ، العمالـــة املدفوعـــة أو غـــري املدفوعـــةاحتـــسابعمـــل أطـــول ســـواء مـــع 
ويف حالـة اُألسـر   .  عندما يكون هناك طفل صغري يف البيـت     يزيد الذي تتم ممارسته  املأجور   غري

 أساسـية لتـوفري الوقـت       توافر مرافق حلال كان االحتمال األغلب هو إمكانية       املعيشية امليسورة ا  
من قبيل املياه اجلارية والكهرباء وكـذلك شـراء تكنولوجيـات تـوفري اجلهـد يف العمـل ووجـود                    

__________ 
 عــن اســتخدام الوقــت، عــدد خــاص عــن العمــل  Feminist Economist القــادم مــن ٢٠١٠انظــر أيــضاً عــدد  )٢١(  

  .املأجور والفقر والسياسة العامة غري
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ــا أدَّى إىل إنفـــاق وقـــت أقـــ   ــة ممـ ــة   صرمـــساعدة مرتليـ ــة غـــري املدفوعـ ــال أعمـــال الرعايـ  يف جمـ
  ).٢٠٠٨بودليندر، ( األجر
ا ومــسؤولياهتما اُألســرية، م املــرأة والرجــل يف التوفيــق بــني عملــه كــل مــنوملــساعدة  - ١٣٨

أدخل عدد من البلدان سياسات بشأن ترتيبـات العمـل منـها ختفـيض سـاعات العمـل القانونيـة                  
ــة ــال     ،الطويلـ ــة أعمـ ــة مزاولـ ــه وإمكانيـ ــة وقـــت العمـــل وموقعـ ــذ مبرونـ ــي   واألخـ ــدوام جزئـ بـ

ــر( ــشكل ) E/CN.6/2009/2 انظـ ــاص وبـ ــذلخـ ــز   بـ ــة لتعزيـ ــوداً ملموسـ ــاد األورويب جهـ  االحتـ
سياسات التوفيق فيما بني بلدانـه األعـضاء حيـث أن كـثرياً مـن البلـدان اختـذت كـذلك تـدابري                     

ــني    ــوازن ب ــى الت ــشريعية للمــساعدة عل ــني   أداءت ــال األســرة وب  ســوق العمــل  االنتظــام يف  أعم
  ).٢٠٠٨ بينريا،(

 املرونـــة بالنـــسبة للمـــرأة والرجـــل فيمـــا يتعلـــق ُســـبلويتـــيح العمـــل لـــبعض الوقـــت   - ١٣٩
وضـمن نطـاق منظمـة      .  املرأة من جانب  يستفاد منه أساساً     فهو ومع ذلك    .مبسؤوليات الرعاية 

وظـائف الـدوام      يقرب من ثالث من واقع أربـع       فإن ما  ،التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
 عمـل واحـد ضـمن كـل أربعـة أعمـال              أكثـر مـن     كمـا أن   ،ن أطفـاالً   تـشغلها نـساء يعلْـ      اجلزئي

منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان ( هـــــي أعمـــــال لـــــبعض الوقـــــت ،تـــــشغلها املـــــرأة
  الوالديـة يف كـثري مـن األحيـان          مـسؤوليات  ويف اململكة املتحدة أفـضت    ). ٢٠٠٨ االقتصادي،

ــا زاد     إىل ــت بينمــ ــبعض الوقــ ــرأة لــ ــل املــ ــل أن تعمــ ــه   الرجــ ــاعات عملــ ــن ســ ــي ( مــ بيالمــ
وكــثرياً مــا تواجــه النــساء الالئــي ينخــرطن يف أعمــال بــدوام جزئــي عقوبــة  ). ٢٠٠٥ وريــك،

 يف املائــة مــن األجــر الــذي ٨٢ فالنــساء الالئــي يعملــن بــدوام كامــل يكــسنب  ،جمــال األجــر يف
 النساء العامالت بـدوام جزئـي       تتقاضى فيما   ، بدوام كامل  العاملونيتقاضاه يف الساعة الرجال     

 وتشري القرائن املـستقاة مـن البلـدان الـصناعية         . ر نظرائهن من الرجال    يف املائة من أج    ٥٩نسبة  
 يف املائــة مــن األجــور عــن طفــل واحــد   ٧ إىل ٦ أن ثغــرة األجــور املرتبطــة بالوالديــة متثِّــل  إىل
ــة عــن طفلــني  ١٣ و ــة،  ( يف املائ ــسويد،   ).  أ،٢٠٠٤منظمــة العمــل الدولي ومــع ذلــك ففــي ال

ائة مـن العـاملني بـدوام جزئـي، يعـين دعـم الدولـة الـشامل                  يف امل  ٩٧تشكِّل النساء نسبة     حيث
ــن ــل       ال أهنــ ــدوام كامــ ــامالت بــ ــساء العــ ــة بالنــ ــر مقارنــ ــة األجــ ــتحملن عقوبــ ــي (يــ برداســ

  ).٢٠٠٨؛ ستارك، ٢٠٠٨ وجورنيك،
 ينطـوي علـى عقـاب      أنغياب اخليار بالنسبة للعمل اجلزئي      ل ميكنومن ناحية أخرى      - ١٤٠

ــرأة ل ــاجي، (لم ــد أد) ٢٠٠٨ن ــة      ىوق ــذي كــان ســائداً يف احلقب ــل ال ــة الطف ــم رعاي ــاء دع  إلغ
إىل  ،غيـاب أي تـدبري يكفـل العمالـة اجلزئيـة          مـع    ،كثري من بلـدان أوروبـا الـشرقية       باالشتراكية  
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 أمـر تـزداد     وهـو  ، وبني تربيـة األطفـال     أجريار بني العمل لقاء     تخ لال مضطرةأصبحت املرأة    أن
  ).٢٠٠٩فودور، (النشاطني  التوازن بني هذين  حتقيقصعوبته من حيث

سـتخدام حلـساب    االعلى أساس    كثري من النساء الفقريات      تعملويف البلدان النامية،      - ١٤١
ال يـشكل  وهـذا أمـر   . الذات كوسيلة للتوفيق بـني مـسؤولياهتن املرتليـة وبـني احلاجـة إىل دخـل         

 يف املائــة ٤٠ نــسبة  ففــي أحيــاء غواتيمــاال ســييت الفقــرية، لــن تــستطيع، قــراراُ طوعيــاًباســتمرار
متكّـن مـن اصـطحاب     إالّ إذا مـا  مزاولـة العمـل  الرمسـي  األمهات العامالت يف القطـاع غـري         من

وقد أوضـحت دراسـة أجريـت يف قريغيزسـتان أن نـسبة             . )٢٠٠٢هوملان وآخرون،   ( أطفاهلن
ال  يف املائـة مــن الرجــال ذكـرن أن مــسؤولياهتن يف جمــ  ٢ يف املائـة مــن النـساء مقابــل نــسبة   ٢٤

). ٢٠٠٧موريــسي وآخــرون، (الرعايــة حالــت بينــهن وبــني اإلفــادة مــن فــرص ســوق العمــل   
أمريكــا الالتينيــة ذكــر أكثــر مــن نــصف مجيــع النــساء غــري امللتحقــات بعمــل ممــن يتــراوح     ويف

ــدفوع هــو ســبب عــدم التحــاقهن      ، ســنة٢٤  و٢٠عمــرهن بــني    أن العمــل األســري غــري امل
  ..)٢٠٠٨، سربيرأدايت وكا(العمالة  بسلك
  يف الوقــت نفــسه نــساء فقــريات أخريــات يعلــن أطفــاالً فهنــاك،وعلــى خــالف ذلــك  - ١٤٢
قد يضطررن إىل االخنراط يف أعمـالٍ مدفوعـة األجـر إذ يفتقـرن أصـالً إىل رأس املـال                    و ،صغاراً
 أو ألن العمـل املـأجور       ،املعرفة والـشبكات االجتماعيـة الالزمـة لبـدء مـشاريعهن اخلاصـة            وإىل  

وهــؤالء النــساء . هلــنائــدات أعلــى مــن أي شــكل مــن أشــكال العمالــة الذاتيــة املتاحــة  يتــيح ع
ــامل ــُسبل   نيتعـ ــة مـــن الـ ــع تـــشكيلة متنوعـ ــبري، ( مـ ــريير، ) أ،٢٠٠٨كـ ) ٢٠٠٨؛ أدايت وكاسـ

 كـي يتـولني مـسؤولياهتن عـن         ، مبن يف ذلك األطفال األكرب سـناً       ،بعضهن يعتمد على قريباهتن   ف
 وبعـضهن يـصحنب   ، أن يؤثر سلبياً على اآلفاق التعليمية لألطفال    رعاية األطفال وهو أمر ميكن    

 واألخريـات يتـركن أطفـاهلن يف البيـت          ،أطفاهلن إىل السوق أو إىل احلقـل أو إىل الطريـق العـام            
  .حيث يتوىل األطفال رعاية أنفسهم

عــامل وقـد كــان اســتخدام العــاملني يف املنــازل حـالً شــائعاً باســتمرار يف مجيــع أحنــاء ال    - ١٤٣
بالنــسبة لُألســر األكثــر ثــراًء حيــث تــسعى للتوفيــق بــني املــسؤوليات اُألســرية وبــني متطلبــات     

 وعلـى   . واحداً من املصادر الرئيسية للعمالة بالنسبة للمرأة       يف البيوت أصبح العمل   حىت  العمالة  
 الالتينيـة    يف املائة من مجيع األعمال اجلديـدة الـيت تولَّـدت يف أمريكـا              ١٠  نسبة فإنسبيل املثال   

 والعاملون يف املنـازل     .)٢٠٠٨أنطونو بولوس،   ( كانت يف جمال اخلدمة املرتلية       ٢٠٠٤يف عام   
) وأغلبــهم مــن النــساء املهــاجرات يف كــثري مــن األحيــان أو ممــن ينتمــون إىل مجاعــات األقليــة  (

 للعنـــف  كــثرياً يعملــون يف ظـــل ظــروف صـــعبة يف كــثري مـــن البلــدان مبـــا يف ذلــك التعـــرُّض     
ن زو الكـثري مـن العـاملني يف املنـازل ال حيـو             كمـا أن   ). أ ،٢٠٠٦األمـم املتحـدة،     (ستغالل  واال
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عقــوداً رمسيــاً وال يتلقــون مزايــا اجتماعيــة مــن قبيــل الــضمان الــصحي أو املعاشــات التقاعديــة   
 الطــابع املــستتر للعمــل املــرتيل جيعــل مــن األصــعب إنفــاذ      فــضالً عــن أن ).٢٠٠٧، ىرضــو(

  ).  ج،٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، (لة التشريعات ذات الص
  

  تزايد إتاحة الفرص االقتصادية يف سوق العمل   - باء  
 وأهنـا تـشغل     ،حقيقة أن املـرأة متواجـدة يف كـثري مـن القطاعـات املختلقـة باالقتـصاد                  - ١٤٤

 مـن شـأهنا التـصدي للنطـاق         للـدخل   وحيـدة   توحي بأن ليس هناك سياسة     ،مواقع مهنية خمتلفة  
 التدخالت الرئيسية يف هذا الصدد علـى تنميـة          وتركز. ن العقبات اليت تواجهها املرأة    الكامل م 

رأس املــال والقــدرات البــشرية لــدى املــرأة واســتثمار قــدرهتا علــى التكيُّــف مــع أســواق العمــل  
 وإقرار أنظمة سوق العمـل املنـصفة وتعزيـز          ، الدعم ملسؤولياهتا يف جمال الرعاية     وإلتاحةاملتغيِّرة  
  .قدرهتا على العمل اجلماعيدعم  وت املعّبر عنهاالصو

  
  التعليم وتنمية املهارات  - ١  

 اليت ينطوي عليها التعلـيم بالنـسبة لتعزيـز مـساواة اجلنـسني ومتكـني                إمكانيات التغيري   - ١٤٥
فاهلــدف . املــرأة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة األوســع نطاقــاً مت االعتــراف هبــا علــى نطــاق واســع 

 اجلنــسانية اهلــّوةألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يــسلط األضــواء علــى احلاجــة إىل ردم   الثالــث مــن ا
البنـك الـدويل لإلنـشاء      (التعليم االبتـدائي وقـد حتقَّـق بالفعـل تقـدم ملمـوس يف هـذا الـصدد                    يف

ملعـارف واملهـارات الـيت يـتم اكتـساهبا مـن خـالل              فاكـذلك   ). ٢٠٠٨البنك الـدويل،    /والتعمري
وتشري التقديرات إىل أن من شأن سنة إضـافية مـن االخنـراط             . العملاق فرص   التعليم توسِّع نط  

ــراوح بــني     ــة ٢٠ إىل ١٠يف الدراســة أن يزيــد أجــور املــرأة بنــسبة تت بولوس وســاكور( يف املائ
ظ أن العائدات من التعليم أعلى يف البلدان النامية عنـها يف البلـدان       ويالَح) ٢٠٠٤نوس،  يوباتر

 ويف البلدان النامية توجد أكـرب       . اجلنس ومستوى التعليم    نوع اينها حسب املتقدمة فضالً عن تب   
 حيــّصل اجلــنس يف مــستوى التعلــيم االبتــدائي حيــث  نــوعفروقــات يف معــدالت العائــد حــسب

 وتـشمل التفـسريات املمكنـة يف هـذا          .الرجال مزايا اقتصادية أكرب من التعليم باملقارنـة بالنـساء         
ة واختالف فرص العمل املتاحة للمـرأة والرجـل عنـد املـستويات       الصدد عنصر التمييز ضد املرأ    

  ).٢٠٠٨البنك الدويل، /البنك الدويل لإلنشاء والتعمري(املختلفة من التعليم 
وُيعد التمييز ضد املرأة والفتاة يف فرص التعليم واحداً مـن العوامـل الـيت تكمـن وراء                    - ١٤٦

 كـان نـصيب املـرأة       ٢٠٠٦ ويف عـام     .اء العامل الفصل اجلنساين يف سوق العمل يف كثري من أحن        
 يف املائـة  ١٦  يف املائـة بـشكل عـام و    ٢٩ نسبة    يف املتوسط  من الدراسات العلمية اجلامعية يبلغ    

وحيتاج األمـر إىل جهـود ُتبـذل لتـشجيع الفتيـات علـى              ). ٢٠٠٨اليونسكو،  (يف جمال اهلندسة    
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. ات والعلوم واهلندسة وتكنولوجيا احلاسـوب     دراسة املواضيع غري التقليدية مبا يف ذلك الرياضي       
ــا أن ــية  كم ــاهج الدراس ــة املن ــسانية و    أمهي ــارات اجلن ــة لالعتب ــة املراعي ــربط  والتربوي ــيت ت ــنيال   ب

 أقـل بوصـفها     مل تلـق سـوى اهتمـام       ،ن التجربة اليومية للفتيات والفتيا    وبنيالرياضيات والعلوم   
  .لفتياتسبيالًَ إىل تعزيز االهتمام بالعلوم بني صفوف ا

 ألوجــه العجــز يف رأس املــال البــشري    االســتثمار يف التعلــيم إىل التــصدي   وحيتــاج  - ١٤٧
هتن توسُّـع   ا فالنساء الفقريات الالئـي فـ      ؛والقدرات البشرية يف اجليل احلايل من النساء العامالت       

  فـرص الترقـي     أعمـال تقـلّ فيهـا      ضحية معرضات للبطالة أو     الفرص التعليمية قد جيدن أنفسهن    
وميكـن لزيـادة التعلـيم والتـدريب للمـرأة أن تزيـد أيـضاً        . حبكم افتقارهن إىل التعليم واملهـارات    

املنظمــــة الدوليــــة ( يف إطــــار ُنظــــم هجــــرة املهــــارات   املــــرأةمــــن الفــــرص املتاحــــة هلجــــرة 
 أو تآكـل املهـارات      انعـدام كما ينبغي لتنمية املهارات أن تتـصدى حلـاالت          ). ٢٠٠٨ للهجرة،

وحيتـاج األمــر إىل تـشكيلة متنوعـة مــن الـُنهج املتبعـة يف هــذا      . ساء املهـاجرات  النــ صـفوف بـني 
 ،الصدد مبا يف ذلك التعليم غري النظامي والتـدريب الـتقين واملهـين وخـدمات اإلرشـاد الزراعـي       

 والتـدريب علـى التكنولوجيـات اجلديـدة         ،والتدريب يف موقع العمل والتعلُّم علـى مـدار احليـاة          
  . أفضليف البحث عن وظائفالء النساء من أجل مساعدة هؤ

ويف ســـياق التكنولوجيـــات وظـــروف األســـواق الـــسريعة التغيُّـــر، حيتـــاج العـــاملون    - ١٤٨
 نتـائج الـدورة الـسابعة والتـسعني     دعـت وقد . مهارات تتيح هلم اإلفادة من الفرص اجلديدة      إىل

ــدويل   ــل ال ــؤمتر العم ــود،مل ــام يفة املعق ــرص التع إتاحــة إىل،٢٠٠٨  ع ــة    ف ــستمر يف حال ــيم امل ل
العاملني بأجر أو العاملني حلساهبم الـذايت مـن أجـل ترقيـة كفـاءهتم وتعلُّمهـم مهـارات جديـدة                     

وحتتاج الفئات التابعة اجتماعياً مبا فيها النساء إىل مـدخالت تكفـل حتـسني              . على مدار حياهتم  
عمـــــل منظمـــــة ال( التفاوضـــــية بـــــاحلقوق واكتـــــساب املهـــــاراتالثقـــــة بـــــالنفس والـــــوعي 

  ).٢٠٠٨ الدولية،
 للتحـسني  جمـال واسـع   وتشري القرائن املتصلة بفرص حصول املرأة على التـدريب إىل             - ١٤٩

ــسانية يف الفــرص      ،يف هــذا اجملــال  ــزات جن ــها حتيُّ ــد عن ــة تولَّ ــدريب املهني ــرامج الت  فكــثري مــن ب
بنـــاء النجـــارة وأعمـــال املعـــادن وال(“ الـــذكور”هـــن مل  يف جهودهـــاواحملتـــوى حيـــث حتيَّـــزت

 ضـمن املواضـيع     متيـل إىل االحنـصار      فهـي  وحيثما تتـاح الـربامج للنـساء      . )وميكانيكا املوتورات 
 السكرتارية واحلياكـة    وظائفاليت من املتصوَّر تقليدياً أهنا موجَّهة نسائياً مثل االقتصاد املرتيل و          

 عـادة    يـؤدي هـذا التـدريب إىل فـرص للعمالـة فهـو             وفيمـا . وتصفيف الشعر وأعمـال التجميـل     
 وحىت عندما تشمل الـدورات تـدريباً يف جمـال تكنولوجيـا             . األجور منخفضة أعمال   يفضي إىل 
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تجهيـز الكلمـات بينمـا يـسود الرجــل     ب  تتعلـق  ُيـسند إليهـا أعمــال  الـيت  تنحـو املـرأة   ،املعلومـات 
  ).٢٠٠٥، شعبة النهوض باملرأة -األمم املتحدة (جمال وضع الرباجميات  يف

صول على مهارات جديدة عن طريق التدريب املهـين أن يـساعد علـى              ومن شأن احل    - ١٥٠
وقـد جـرى اسـتعراض جلهـود        . التصدي لـبعض احلـواجز الـيت تواجههـا املـرأة يف سـوق العمـل               

 وخلُـص إىل أن مثـة أعــداداً   ،تـدريب النـساء يف املهـارات غـري التقليديـة مبنطقــة البحـر الكـارييب       
  منــهن بــدأناتيف احلــرف غــري التقليديــة وكــثري متزايــدة مــن النــساء الالئــي وجــدن وظــائف   

 وإصالحات التركيبات الـصغرية والـصناعة   أعمال النجارة اخلاصة يف جماالت من قبيل      أعماهلن  
وأُجــري استقــصاء . املتــوقعنيجهنــه مــن حتيُّــز مــن جانــب مــستخدميهن االتحويليــة حبكــم مــا و

التدريب املنظَّم يف تكنولوجيـا البنـاء        أن   نللنساء يف قطاع التشييد فوجد أن األغلبية كان رأيه        
أدَّى إىل زيــادة اخليــارات املهنيــة املتاحــة أمــامهن ولكــن مــع اســتمرار حــواجز حتــول بــني املــرأة 

  ).٢٠٠٣إلليس، ( هذه األعمال سلكاالخنراط يف  وبني
  

  إعادة توزيع العمل غري املأجور  -  ٢  
ركة املتكافئــة يف املــسؤوليات أمــور  إعــادة توزيــع العمــل غــري املــأجور وتعزيــز املــشا    - ١٥١

 ومـن اخليـارات املطروحـة يف هـذا          . من التـدخالت يف جمـال الـسياسات        جمموعة واسعة تتطلب  
الــبىن إقامــة  وجهــد العمــلالــصدد مــا يتمثَّــل يف تقــدمي اخلــدمات العامــة وتكنولوجيــات تــوفري   

 واهلياكــلدمي اخلــدمات  ومنــها أيــضاً مــا يتمثَّــل يف دعــم تقــ،األساســية الالزمــة يف هــذا الــصدد
 ومثة خيار ثالث يتمثَّل يف إعادة توزيـع عـبء العمـل             .األساسية عن طريق عناصر فاعلة أخرى     

  .غري املأجور بني املرأة والرجل
ستثمارات يف اهلياكل األساسية مثل مرافق املياه والنقل والطاقـة أن تـؤدي             لالوميكن    - ١٥٢

ــا يف    ــشية    إىل خفــض ملمــوس يف أعمــال املــرتل مب ــة يف نطــاق األســر املعي  ذلــك أعمــال الرعاي
كــذلك فمــن شــأن أوجــه التقــدم التكنولوجيــة مثــل مرافــق امليــاه . ســيما يف البلــدان الناميــة وال

 علــى .اجلهــداجلاريــة والتركيبــات الكهربائيــة أن تــؤدي إىل املزيــد مــن ختفيــف عــبء الــزمن و 
 الفقـرية إىل املرافـق األساسـية        األسـر ل  األمر حيتاج إىل اختـاذ تـدابري لزيـادة إمكانيـات وصـو             أن

وعلــى ســبيل املثــال فــإن صــندوق رعايــة املــوظفني مبنطقــة جتهيــز الــصادرات  . والتكنولوجيــات
ادايت ( لـــشراء األجهـــزة املرتليـــة   تـــساهلية للعـــاملني بـــشروط  اًموريـــشيوس قـــدم قروضـــ   يف

  .انظر أيضاً الفصل الرابع) ٢٠٠٨ وكاسرير،
ميكـن  مات ومرافق رعاية األطفـال واملرضـى واملـسنني بـصورة            كذلك فإن تقدمي خد     - ١٥٣
  مقتـضيات  يف تيـسري التوفيـق بـني        رئيـسي   دور لـه  مـن حيـث التكـاليف         عليها وحتّملـها   التعويل
ــل  لآلبــاء  االســتثمار يف اخلــدمات التعليميــة   يتــيح  ويف بعــض احلــاالت .وحيــاة األســرة العم
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وأكثـر التيـسريات املقدَّمـة      . بات سوق العمـل    أسرهتم وبني متطل    مطالب واألمهات التوفيق بني  
 وتـشجِّع احلكومـات     .مار هو مؤسسات ما قبل املدرسـة وريـاض األطفـال          ضشيوعاً يف هذا امل   

 ، مـن أنـشط مقـدمي الرعايـة        تـصبح القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة علـى أن          أطراف  
 الوالـدين مبـا جيعـل خـدمات      عـالوات يف الـدخل إىل   تقدِّمومتنح إعانات إىل مقدمي الرعاية أو 

ــر   ــل أكث ــة الطف ــاالًرعاي ــاليف   احتم ــث التك ــن حي ــت كــل     .  م ــد حتوَّل ــال فق ــبيل املث ــى س وعل
ي ومجهورية كوريا وشيلي حنو هتيئة أمشل خلدمات الرعاية من خـالل            ااألرجنتني وأوروغو  من

د بيــــ. )E/CN.6/2009/2 ( يف جمــــال آليــــات التمويــــل والتنفيــــذالتــــدريبتقــــدمي اخلــــدمات و
 . لــصاحل األطفــال دون الثالثــةمنظمــةبلــدان العــامل ال يــضم بــرامج يكــاد يكــون نــصف  مــا أن
 حيـث  ،ومـع ذلـك ففـي إسـبانيا    . زالت التغطية حمـدودة  ماف هذه الربامج     تضم البلدان اليت  ويف

جمـاين  )  سـنوات  ٥-٣( فـإن تعلـيم مـا قبـل املدرسـة            ،يبدأ التعلـيم اإللزامـي عنـد سـن الـسادسة          
ــتظم يف كمــا ــسبة صــفوفه ين ــة    ٩٥ ن ــوق ســن الثالث ــال ف ــة مــن األطف ــا( يف املائ ــارتنيز بنريي  وم

  ).٢٠٠٩اغناسيوس، 
 إعادة توزيع عبء العمل غري املأجور بـني املـرأة والرجـل نطاقـاً واسـعاً مـن                 وتتطلَّب  - ١٥٤

 الترتيبــات املؤســسيةعلــى التــدخالت الــيت تركِّــز علــى حتويــل اجتاهــات األفــراد وســلوكياهتم و 
 من البلـدان املتقدمـة بـني عـامي          ٢٠ومثة دراسة أُجريت يف     .  وال سيما يف سوق العمل     تخذةامل

العوامـل الرئيـسية    أمـا    . للرجـال قـد زادت     ةوجدت أن العمالة غري املأجور    ف ٢٠٠٣  و ١٩٦٥
 يف زيـــادة مـــشاركة املـــرأة يف العمـــل املـــأجور إضـــافة ت متثَّلـــ فقـــدالكامنـــة وراء هـــذا التغـــيري

الــيت اتبعهــا أربــاب العمــل والدولــة مــن أجــل تيــسري اخنــراط الرجــال يف العمــل  الــسياسات  إىل
أوضحت الدراسـة أمهيـة حتديـد الـسياسات واهلياكـل الـيت             كما  ) ٢٠٠٦هووك،  (املأجور   غري

 يف جمـال   العمـل منهجيـة      اإلجـراءات وأكثـر   .  الرجل العمـل غـري املـأجور       مزاولةتعوق أو تيسِّر    
 يف بلـدان    تنفيذه والتقاسم املتكافئ للعمل غري املأجور مت        مي الرعاية، تقد أدوار    التكافؤ يف  تعزيز

الشمال النوردية وهي أيضاً البلدان اليت تضم عدداً من أكرب معدالت مـشاركة النـساء يف قـوة                  
منظمــة التعــاون والتنميــة (العمــل ضــمن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي 

  ).٢٠٠٨، امليدان االقتصادي يف
. ويف بعض احلاالت يتعزَّز التغيُّر من خالل اختاذ مبادرات مـن جانـب اجملتمـع املـدين                 - ١٥٥

 يف الربازيـل واملكـسيك   Programa H حتـت اسـم  وقـد وضـع برنـامج موثـق جيـداً مـع الـشباب        
 األبـــوة عـــناألدلـــة الـــصادرة  كتيبـــاتوهـــو يـــستخدم حلقـــات العمـــل وعـــروض الفيـــديو و 

اإليـدز مـن أجـل تعزيـز تغـيري املواقـف       /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     عـن   يـة و  تقدمي الرعا  عنو
 للعدالــــة اجلنــــسانية )Sonke (ســــنكيوتــــستخدم شــــبكة ) ٢٠٠٨بــــاركر، (والــــسلوكيات 

جنوب أفريقيا ُنهجاً مبتكرة لـدعم قـدرات الرجـال والتـزامهم إزاء تقـدمي الرعايـة لألطفـال                    يف
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اإليدز يف املنـاطق الريفيـة    /اء فريوس نقص املناعة البشرية     من جرَّ  املتضررونويف ذلك األيتام     مبا
قــام بتــدريب و يف زمبــابوي Africare اضــطلعت بــهومثــة مــشروع مبتكــر ). ٢٠٠٩إســبيلني، (

 سنة بوصفهم متطوعني لتقدمي الرعايـة مـن أجـل           ٦٥  و ٢٠ تتراوح أعمارهم بني     الً رج ١٢٠
ــشاركة  ــادة مــ ــة والتث  زيــ ــة املرتليــ ــال يف الرعايــ ــشأن قيــــف الرجــ ــة  بــ ــريوس نقــــص املناعــ فــ

  . )C/CN.6/2009/2( اإليدز/البشرية
ــن         - ١٥٦ ــرأة والرجــل ل ــني امل ــسؤوليات ب ــشاركة يف امل ــادة امل ــإن زي ــك ف ــع ذل ــستطيع وم ت

يف اجملتمـــع  بـــصورة كافيـــة للتحـــديات املزمنـــة الـــيت ينطـــوي عليهـــا تقـــدمي الرعايـــة  التـــصدي
)CA/CN.6/2009/2(  كة يف أعمال الرعاية من جانب مجيع األطـراف          إىل زيادة املشار    مما يدعو

 كمـا أن  .ذات الصلة سواء كانت الدولة أو القطاع اخلاص أو اجملتمع املدين أو اُألسر املعيـشية   
 على تقدمي خـدمات الرعايـة ييـسِّر التوفيـق بـني العمـل واحليـاة           التركيزما تقوم به احلكومة من      

ة وكــذلك يف بعــض بلــدان أخــرى ضــمن االحتــاد يف البلــدان النورديــوقــد أدى ذلــك  .اُألســرية
 أن  املتـوافرة وتوضِّـح الدراسـات     .  للمـرأة يف سـوق العمـل       املتاحـة  إىل زيادة الفـرص      ،األورويب

 مبـا يف ذلـك      ، مزايا لصاحل املـرأة والرجـل      تنجم عنه املزيد من املشاركة املتكافئة يف املسؤوليات       
 فـضالً عـن تعزيـز العالقـات         هحتسُّن يف حالة الرفا    و ،توازن أفضل بني العمل واحلياة     حتقيقمثالً  

ملؤسـسات الـيت تيـسِّر      با كما أنه يؤدي إىل ارتفاع مستويات اإلنتاجيـة          ،مع الشركاء واألطفال  
  . ظروف العمل وحياة اُألسرةالتوفيق بني

  
  اُألطر التنظيمية  -  ٣  

األساســـية  إعـــالن منظمـــة العمـــل الدوليـــة بـــشأن املبـــادئ واحلقـــوق  عنـــدما صـــدر  - ١٥٧
  ومتابعتـــه،١٩٩٨ يف عـــام ة املعقـــود،٨٦ ، مـــؤمتر العمـــل الـــدويل يف دورتـــهعـــن ،العمـــل يف
حتـرم وتعـزِّز وحتقـق       تَ بأن األعضاء   جانب األطراف  منالتزاماً عاملياً متجدداً    جاء ليشكل    فقد

يـع  مبادئ ُحرية تكوين اجلمعيات واالعتراف الفعَّال حبق املـساومة اجلماعيـة والقـضاء علـى مج               
أشــكال الــسخرة والعمــل اإلجبــاري واإللغــاء الفعَّــال لعمالــة األطفــال والقــضاء علــى التمييــز     

  . التشغيل واملهنةجمال يف
 للحـصول ل عمـا أل اصـحاب ويؤثر تنظيم سوق العمل علـى الطـرق الـيت يتعاقـد هبـا أ                - ١٥٨
 مــسؤوليات األطــراف وبنــود وشــروط العمــل وفــّضو ويــشمل حقــوق ،خــدمات العمــلعلـى  

 وميكن للتنظيم أن يكـون مفيـداً يف القـضاء علـى حـاالت الالمـساواة بـني اجلنـسني                     .ملنازعاتا
).  ب،٢٠٠٢ســيغينو، (والتمييــز يف ســوق العمــل وكفالــة حــصول املــرأة علــى العمــل الالئــق 

 الرجــل علــى مــاإ بوضــوحتنطبــق  وأ أن تتعلَّــق حتديــداً بأحــد اجلنــسني التنظيمــاتوميكــن هلــذه 
وتنطـوي األنظمـة احملـدَّدة جنـسانياً أو احملايـدة           . ون حمايدة من الناحيـة اجلنـسانية       أو تك  املرأة أو
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يفـضي  جنسانياً على إمكانية تعزيز مساواة اجلنسني ومتكـني املـرأة وإن كـان كالمهـا ميكـن أن                   
  .لبية بالنسبة للرجل واملرأة على السواءغاية يف الستأثريات  إىل

ومـن ذلـك    “ أن حيمـي  ”انياً يف التشريعات ما يقصد إىل        جنس ةومن األشكال احملدَّد    - ١٥٩
مـثالً حظــر تـشغيل املــرأة يف العمـل الليلــي ممــا ميكـن بــدالً مـن ذلــك أن يقيِّـد خيــارات تــشغيل       

ــرأة ــي  ,املفرطــة الطــول كمــا أن ســاعات العمــل  . امل ــا يف ذلــك العمــل الليل ــة  , مب  ليــست مواتي
ومـــات أن حتـــدِّد القيـــود الـــيت تفـــرض  وعلـــى احلك.لظـــروف األســـرة ال للرجـــال وال للنـــساء

وأن تعمـل علـى إنفـاذ لـوائح سـاعات            الرجـل،    وأ للمـرأة     سـواء   اإلضـايف  العمـل سـاعات    على
 جنــسانياً وتــسعى إىل التــصدي  ةوهنــاك لــوائح أخــرى حمــدَّد .  اإلضــايفالعمــلالعمــل وأجــور 

ــها قــد هتــدِّد الفــرص املتاحــة الســتخد      ــرأة إذا للعقبــات الــيت تــصادف تــشغيل املــرأة ولكن ام امل
التكــاليف علــى عــاتق أربــاب العمــل    هــذهإذا مــا وقعــت  وخاصــةانطــوت علــى تكــاليف  مــا
ياً بـني أربـاب   اناحملـدَّدة جنـس  وإن تقاسـم التكـاليف يف األحكـام املرغوبـة        . القطـاع اخلـاص    من

العمل واملستخدمني واحلكومة من شأنه أن يفضي تلقائياً إىل ختفيف التمييز علـى أسـاس نـوع                 
ــلنس واجلــ ــة األجــور   يقل ــن ناحي ــسلبية م ــار ال ــد .  اآلث ــود للحــد   انويف بعــض البل ــذلت جه  ُب
هجرة اإلناث يف حماولة حلمايتهن من االسـتغالل الـذي يـصادفنه يف سـوق العمـل وخاصـة                من

 خطـر وتقصد القوانني إىل محاية العاملني ولكنها قـد تنطـوي أيـضاً علـى               . كعامالت يف املنازل  
  ).٢٠٠٤األمم املتحدة، ( حصوهلا على العمل إمكانيةتقييد حراك املرأة و

هناك أيضاً بعض اللوائح الـيت قـد تبـدو وكأهنـا حمايـدة جنـسانياً وميكـن أن تنطـوي                     و  - ١٦٠
 ما ميكـن أن تفيـد بـه النـساء العـامالت        لكن يتوقف  ،على مزايا مهمة بالنسبة للنساء العامالت     

ــسائدة يف ســوق العمــ    ــى الظــروف ال ــضعفات عل ــاذ املست ــى مــدى إنف ــوائحل وعل ــاملني ل .  الع
 آثــار  إىل يف الغالــببأنــه يفــضيالدراســات الــيت تعرَّضــت ألثــر احلــد األدىن لألجــور تالحــظ و

احلـد  ف). ٢٠٠٥ديفـريي،   (إجيابية بالنسبة للشرائح األكثـر تعرُّضـاً لالسـتغالل مـن قـوة العمـل                
 حــىت ٍ“ أجــر ُمجــزســبيل”يف ن  للمــساومة الــيت يقــوم هبــا العــاملويتــيح أساســاًاألدىن لألجــور 

  .الرمسياالقتصاد غري  يف
املغلـوبني علـى    أن حتمي العـاملني    نفذة حسب األصول  املنصفة و املوائح  للاومن شأن     - ١٦١

 الرمســي والرمســي،  وأن تــساعد علــى جتــسري اهلــوة الفاصــلة بــني ظــروف العمــل غــري     أمــرهم،
 أن يكفــل باســتمرارك فمــن الــصعوبة ومــع ذلــ. ختلــق املزيــد مــن أســواق العمــل املوحَّــدة  وأن

 مـن عمـل املـرأة يف البلـدان الناميـة      قـدراً غالبـاً  جلميع النساء اإلفادة من لوائح سوق العمل ألن        
، ٢٠٠٧،  نشكـور ( الـذي مـا بـرح بعيـداً عـن نطـاق تلـك اللـوائح                  الرمسييتم يف القطاع غري     

 ال ســبيل بعــد ذلــك إىل  يالرمســاالقتــصاد غــري  بــأن تــسليماًوبــرغم أن مثــة ). ٢٠٠٨فرانــك، 
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 أن مثل هذا املفهوم الـضيق       باعتبار الرمسيتعريفه على أنه كل شيء ال يندرج ضمن االقتصاد          
 فـإن معـايري   ،)٥: ٢٠٠٧كوفمان،  ( االقتصاد منطْيال يتيح إدراج احلراك املتزايد للعاملني بني        

 الرمســيى النطــاق  بــصرف النظــر عــن مــدى فعاليتــها، كــثرياً مــا تقتــصر علــ  ،العمــل األساســية
 ترمـي إليـه بـرامج العمـل الالئـق يف منظمـة العمـل الدوليـة يتمثَّـل                    أقصى ما و). ٢٠٠٥لوس،  (
 مــن أجــل زيــادة فــرص حــصوهلم علــى  الرمســي العمــل  جمــالحتويــل املزيــد مــن العــاملني إىل يف

ــوق  ــوفرياحلقـ ــتعهموتـ ــ  متـ ــة    ُسبل بـ ــساومة اجلماعيـ ــدرة املـ ــة وقـ ــة االجتماعيـ ــانت (احلمايـ شـ
  ).٢٠٠٨ ويل،وبيد
 وهـو يـشري   ،الرمسيومثة تقرير ملنظمة العمل الدولية عن العمل الالئق واالقتصاد غري        - ١٦٢

ــري         ــصاد غ ــد إىل االقت ــث متت ــوق إىل حي ــيع احلق ــد لتوس . الرمســيإىل وجــود أســاس دويل وطي
  علـى الـصعيدين الـوطين      الرمسـي  احلقوق يف القطاع غري      قرارإ  عن عجزالالحظ التقرير أن     وقد

 فاذهـا مـن خـالل القـوانني واملمارسـات     واحمللي ميكن إرجاعه إىل كيفية التعبري عن احلقـوق وإن    
.  مــن املطالبــة حبقــوقهم  الرمســي متكــني العــاملني يف القطــاع غــري    أســلوبالوطنيــة واحملليــة و 

ربط التقرير عجـز احلقـوق مبـا إذا كانـت الـشركات مـسجَّلة وتراعـي اللـوائح الـيت تـنظِّم                        وقد
اإلدارات املــسؤولة  كمــا ســلَّط التقريــر األضــواء علــى العقبــات الــيت ُتجــسدها  .العمــلأنــشطة 

 بلـدان مراحـل االنتقـال    حيث أن دوائر تفتيش العمالة يف كثري من البلدان النامية و العمالة، عن
 الرمسـي ال تضم العدد الكايف من املوظفني وال العناصر املؤهلة إلنفـاذ املعـايري يف االقتـصاد غـري                   

 الصغر والـصغرية     البالغة صورة فعالة وخباصة فيما يتعلق بتغطية التشكيلة الواسعة من املشاريع         ب
  ). أ،٢٠٠٢منظمة العمل الدولية، (أو األعداد املتزايدة من العاملني باملنازل 

ــه تلــك العقبــات مبــا يف ذلــك  ملواجهــة وقــد وضــعت خمططــات مبتكــرة     - ١٦٣ ــا يقــوم ب   م
 ويف واليــة غوجــارات . أنفــسهمالــرمسينيالنقابــات والعــاملون غــري العمــل ومفتِّــشي  مــساعدو

باهلند وافقت احلكومة على سبيل املثال علـى أن تـسمح لرابطـة النـساء املـستخدمات حلـساب                   
 باملساعدة يف رصد ظروف العامالت باملنـازل وإقـرار املعـدالت الـدنيا للعـاملني                 )سيوا (الذات

  ).املرجع نفسه. (ألجربالقطعة مبا يتسق مع احلد األدىن ل
وهناك من البلدان مثل األرجنـتني وجنـوب أفريقيـا وشـيلي مـا أختـذ تـدابري تـشريعية                      - ١٦٤

ــازل       ــاملني باملنــ ــة للعــ ــوق االجتماعيــ ــية واحلقــ ــل األساســ ــوق العمــ ــوفري حقــ ــل تــ ــن أجــ  مــ
)E/CN.6/2009/4.(  ــا يتمتعــون   ٢٠٠٢ومنــذ عــام  أصــبح العــاملون باملنــازل يف جنــوب أفريقي

ــاحلق  ــة    ب ــازة مدفوع ــن األجــور ويف أج ــاء   األجــريف احلــد األدىن م ــدفوعات لق ــل ويف م  العم
وُيطلـب مـن أربـاب العمـل تـسجيل عمـال املنـازل لـدى               .  من اخلدمة  مقابل الصرف اإلضايف و 
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شــتراكات مبــا جيعلــهم مــستحقني ملــدفوعات البطالــة  الا ســدادوصــندوق التــأمني ضــد البطالــة  
  .)ج ،٢٠٠٩ لدولية،منظمة العمل ا(واألمومة 

إعـالن منظمـة    فضالً عن    ،نظمة العمل الدولية   املنبثقة عن م   ومن شأن املعايري الدولية     - ١٦٥
 مـن الـصكوك الدوليـة        واملبـادئ األساسـية للعمـل وغريهـا        العمل الدولية الصادر بشأن احلقوق    

ــة   ــة لأللفي ــها مــثالً األهــداف اإلمنائي ــة القــضاء علــى  ، ومنــهاج عمــل بــيجني ،ومن مجيــع  واتفاقي
 أساساً دوليـاً متينـاً لتوسـيع احلقـوق لكـي تـشمل االقتـصاد                هتيئ”أشكال التمييز ضد املرأة أن      

  ).٨:  ب،٢٠٠٢منظمة العمل الدولية، (“ الرمسيغري 
  

  الصوت والقدرة على املساومة  -  ٤  
ــواع       - ١٦٦ ــشمل احلــوار االجتمــاعي مجيــع أن  والتــشاور أو تبــادل املعلومــات   التفــاوضي
 بشأن القضايا موضع االهتمام املشترك املتعلقـة        ، احلكومات وأرباب العمل والعاملني    ممثلي بني

وينبغــي التعــبري يف إطــار هــذا احلــوار عــن أولويــات املــرأة   . بالــسياسة االقتــصادية واالجتماعيــة
الدراســة الــيت أجرهتــا منظمــة العمــل الدوليــة ومشلــت   ومــع ذلــك فقــد خلــصت  . واحتياجاهتــا

يـدرج القـضايا     أن مـا يكـاد يكـون النـصف منـها ال              إىلار االجتمـاعي    من مؤسسات احلو   ٥٠
ــ املتــصلة ــذلت بعــض اجلهــود ملعاجلــة هــذا   .  جــداول أعماهلــا ضــمنساواة اجلنــسني مب ولكــن ُب
فربنامج منظمة العمل الدولية اإلقليمي لتعزيز احلوار االجتمـاعي يف أفريقيـا الناطقـة              . االستبعاد

 بلـداً مت فيهـا إدراج مـساواة اجلنـسني     ٢٣حلـوار االجتمـاعي يف   بالفرنسية كفـل الـدعم لثقافـة ا     
 وقـد ضـمت اإلجـراءات املتخـذة علـى الـصعيد             .بوصفها قـضية متكاملـة بـني خمتلـف اجملـاالت          

الوطين اللجان الثالثية اليت تركِّز حـصراً علـى قـضايا مـساواة اجلنـسني يف بعـض بلـدان أمريكـا             
 الربيطانيـــة كـــذلك عملـــت الرابطـــة .ات حمـــدَّدةالالتينيـــة كمـــا اُتخـــذت إجـــراءات يف قطاعـــ

للــشرطيات يف شــراكة مــع منظمــات أخــرى علــى تعزيــز وجــود قــوة شــرطة متوازنــة جنــسانياً  
منظمــة العمــل . (بوصــفها بيئــة متكــني تكفــل جــودة األداء ومــشاركة املــرأة يف ُصــنع الــسياسة  

  ).٢٠٠٨ كاتري، ايد بناس ورو- د؛ برين مان ،٢٠٠٩ية، الدول

 قدرة النساء العـامالت علـى تأكيـد أولويـاهتن واحتياجـاهتن وطلبـهن           حتبطوكثرياً ما     - ١٦٧
 ففي بعض أجزاء من العـامل يـرجَّح أن تعمـل          ؛ سوق العمل  بسبب ضعف موقفهن يف   حلقوقهن  

 الرمسـي أعداد كبرية من النساء بأكثر من الرجال من البيت وحلـساهبن اخلـاص يف القطـاع غـري        
 بوصفهن عامالت باملنازل حيـث ميكـن أن يعـزلن عـن العـاملني اآلخـرين       اصةاخلبيوت الأو يف  

بنـاء قـدرة املـرأة العاملـة علـى االضـطالع بـدور فعَّـال                فومـن مث    . هن اهتماماهتن والذين يشارك 
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وقـد طالبـت النـساء حبقـوقهن        . املنظمات اليت ميكن أن متثِّل احتياجاهتا واهتماماهتا أمر مهـم          يف
دد كــبري متنــوع مــن املنظمــات مبــا يف ذلــك األحــزاب الــسياسية        االقتــصادية عــن طريــق عــ   

  .والنقابات فضالً عن املنظمات والشبكات النسائية
 مل تكــن يف كــل األحــوال  ، ســواء يف البلــدان الناميــة أو املتقدمــة ،علــى أن النقابــات  - ١٦٨

.  سـيما النـساء     وال املغلـوبني علـى أمـرهم     قوق العاملني   حل شهدت تأييداً تتصدَّر النضاالت اليت    
 من النجاح من جانب الناشطات لتعزيـز املزيـد     اً قدر حرزتأصحيح أن ُبذلت جهود متناسقة      

من الوعي باحتياجات النساء العامالت يف مسار النقابات العامـة، لكـن النقابـات يف عـدد مـن                   
 بــاألجور البلــدان زاد اهتمامهــا بالقــضايا االجتماعيــة الــيت تتجــاوز الــشواغل التقليديــة املتعلقــة  

وتكـرار  ساواة اجلنـسني    مبـ   املتعلقـة  بالقـضايا ل وتـشمل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام            وظروف العم 
ــة ــسياسات تراعــي ظــروف األســرة   املطالب ــصدي  ). ٢٠٠٨أدايت وكاســريير، ( ب ــد ت ــد تزاي وق

 ومن النقابات مـا عمـد إىل وضـع آليـات خاصـة تكفـل                .النقابات لقضايا العامالت املهاجرات   
  ).٢٠٠٦بريكنر، (ضايا املرأة ومن ذلك مثالً شبكة احتاد النساء يف املكسيك عدم جتاهل ق

  تعزيـز  إىلوتقـصد   ولقد كان مثة انتشار للنقابـات واملنظمـات املقتـصرة علـى النـساء                 - ١٦٩
 وقد أنشئت ثالث نقابـات نـسائية جديـدة يف مجهوريـة كوريـا علـى                 .حقوق النساء العامالت  

ــال يف أعقــاب األز  ــسعينات مــن أجــل مكافحــة     ســبيل املث ــة الــيت وقعــت يف أواخــر الت مــة املالي
ويف نيكـاراغوا،  ). ٢٠٠٧بـرود بينـت،   (االستغالل واإليذاء اللذين تتعرَّض هلمـا املـرأة العاملـة          

 بعـد فـشل النقابـة الرئيـسية     ١٩٩٤أُنشئت حركة النساء العامالت واملعرَّضات للبطالة يف عـام    
وتـشكِّل رابطـة    ) ٢٠٠٥خبـام منـديز،      (مصانع التجهيـز  ت يف   يف مؤازرة طلبات النساء العامال    

 يف جنـوب أفريقيـا   )سـتريت نـت   ( يف اهلند وشـبكة الـشوارع  حلساهبن اخلاصالنساء العامالت  
  .الرمسيأمثلة على منظمات معروفة جيداً تعمل مع النساء يف االقتصاد غري 

 املنـازل يف جنـوب     عمـال /شنيوقد أُحـرز قـدر مـن النجـاح يف تنظـيم العـاملني املهمَّـ                 - ١٧٠
ــ يــان، اشــيكارماين ونار( اخلــرق الباليــة باهلنــد  وجــامعي). ٢٠٠٤ديفينــيش وســكينر، (ا أفريقي
وهـذه املنظمـات اسـتخدمت أسـلوباً        ) ٢٠٠٦ليـونز،   (والنساء املهـاجرات يف ماليزيـا       ) ٢٠٠٥

على مجيـع أشـكال التمييـز     مبا يف ذلك اتفاقية القضاء    ة من االتفاقيات القانوني   اإلفادةمبتكراً يف   
ضد املرأة من أجل دعم مطالبها القاضية باالعتراف بأعمال أعضائها واملطالبـة بعائـدات جمزيـة           

  . الضمان االجتماعيوتوفري ُسبل احلصول على العملأكثر لقاء 
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   واملوارد اإلنتاجية األخرىالسكناحلصول على األرض و  -رابعاً   
  

 اســتراتيجيات ُســبل املعيــشة يف اُألســرة  تتــألف منــهاالــيت تــشكيلة األنــشطة تطلــب ت  - ١٧١
األرض ومتثــل . كــثري مــن أحنــاء العــامل احلــصول علــى طائفــة متنوعــة مــن املــوارد اإلنتاجيــة    يف

، وموارد للـدخل     حاالت الطوارئ  ملواجهة وُسبل محاية والسكن مواقع لإلنتاج وخمازن للقيمة      
.  ألغـراض االسـتهالك واالسـتثمار       املـستخدم  نحلـصول علـى االئتمـا     لـضمان ا   موازيـة    وأصوالً

 ، أن األرض وسـائر املـوارد الطبيعيـة   كمـا  ،وهـي أيـضاً تكفـل األمـن وحتـدِّد اهلويـة االجتماعيـة       
 أمـور ال غـىن عنـها        ،فضالً عن اهلياكل واخلدمات األساسية الالزمة لتحقيق إمكاناهتا اإلنتاجية        

ــسواء     ــى ال ــف واحلــضر عل ــشة يف الري ــُسبل املعي ــس حتو .ل ــاج الن ــة  اءت ــاطق الريفي   والرجــال باملن
ــة الالزمــة للعمــل      إىل ــاه واملنتجــات احلرجيــة إضــافة إىل املــدخالت اإلنتاجي احلــصول علــى املي
  .املزارع وخارجها لدعم استراتيجيات ُسبل معيشتهم يف

 احلاجــة  مــدىوتؤكــد أمهيــة املــرأة يف جمــال إنتــاج األغذيــة يف كــثري مــن أحنــاء العــامل   - ١٧٢
 هلا ضمان احليازة لألرض الـيت تزرعهـا إضـافة إىل تيـسري حـصوهلا وسـيطرهتا علـى                     يتاح أن إىل

؛ ٢٠٠٥غـراون وآخـرون،     (األمـن الغـذائي     كفالـة   املوارد الالزمـة لزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة و         
على أن حمدودية ُسـبل احلـصول علـى حقـوق األرض والـسكن واالئتمـان                ). ١٩٩٤ل،  اأغارو

  .سواق وخدمات اإلرشاد تقوِّض ُسبل املعيشة املستدامة للمرأةوالتكنولوجيا واأل
 الـسياسات االقتـصادية وتغـري     وعـن   كذلك فإن التغيُّرات النامجة عـن زيـادة الـسكان             - ١٧٣

 مـن   أوجدتـه  فـضالً عمـا    حتـديات جديـدة      ت األسـواق والتحـول احلـضري خلقـ        توسـع املناخ و 
 نظـرة عامـة    بلـورة  واحلـق أن     .املـوارد فرص جديـدة مـن حيـث حـصول املـرأة وسـيطرهتا علـى                

عاملية على هـذه القـضية املعقَّـدة أمـر صـعب وخاصـة نظـراً لالفتقـار إىل بيانـات مبوَّبـة حـسب                  
  .احلصول فيما يتصل باملواردُسبل /السيطرة/امللكية
 بالنــسبة ومتزايــدةويــشكِّل تغيُّــر املنــاخ وأزمــات األغذيــة والطاقــة هتديــدات خطــرية    - ١٧٤
 ألثــار اجلفــاف ، بالــذات، حبكــم أدوارهــا اإلنتاجيــة املهمــة  واملــرأة معرَّضــة. املــستدامةللتنميــة

عـدم التكـافؤ يف احلـصول والـسيطرة علـى      مما قـد يزيـد مـن حـاالت      ، هطول األمطار  اختاللو
، )اإليفـاد (الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة         /منظمـة األغذيـة والزراعـة     /الدويل كالبن(املوارد  
ــى). ٢٠٠٩ ــرة       عل ــستوى األس ــى م ــة عل ــوارد الطبيعي ــال إدارة امل ــرأة يف جم ــسؤوليات امل  أن م

ف إزاء  ايب بالنـسبة السـتراتيجيات التكيـ       تضعها يف موقف إجيـ     ،املعيشية ومستوى اجملتمع احمللي   
وأسـاليب   معرفتـها ومهاراهتـا يف إدارة امليـاه          ، كمـا أن   ُسبل املعيـشة مـع احلقـائق البيئيـة املتغيِّـرة          

 اسـتراتيجيات التكيـف      تفعيـل  إدارة الغابات والتنوع البيولوجي ميكن أن تـسهم يف        ع  التعامل م 
  ).٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (والتخفيف 
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 جاءت الزيادات اليت طرأت على أسعار األغذية نتيجة ألزمة الغذاء لتـؤثر علـى               وقد  - ١٧٥
 كمــا ،الطعــام مــن دخــوهلم علــى  أصــبح الفقــراء ينفقــون نــسبة أكــربحيــثاملاليــني مــن البــشر 

ومن شأن عدم التكافؤ يف فرص حـصول املـرأة          . ةسبتضرَّرت النساء والفتيات بصورة غري متنا     
كمـا أن تزايـد   .  من قـدرهتا علـى ضـمان األمـن الغـذائي يف اُألسـر املعيـشية              على املوارد أن حيدّ   

 غــىن عنــه مــن أجــل فعاليــة  االهتمــام بالتحــديات الــيت تواجههــا املــرأة يف جمــال الزراعــة أمــر ال 
 يف الطاقـة   احلاصـلة  كـذلك فـإن األزمـة   .ني القـصري والطويـل  التصدي لألزمة الغذائية يف األجلْـ     

تؤثر على النشاط االقتصادي للمرأة حيث أهنا تتحمَّل أكرب األعباء من حيث الوقـت والـصحة     
ــا يــصل إىل ثــالث ســاعات يوميــ      ــة وتنفــق م ــوفري واســتخدام الطاق وهــي جتمــع  ، اًمــن أجــل ت

 الوقـــود والـــروث والفحـــم النبـــايت واملخلَّفـــات الزراعيـــة باحملروقـــات التقليديـــة ومنـــها حطـــ
  ).٢٠٠٩إيفاد، /الفاو/الدويل البنك(

مــساواة اجلنــسانية يف توزيــع املــوارد الفــرع مــن الدراســة حــاالت الال هــذا يفحــصو  - ١٧٦
تـرد مناقـشة اجلهـود الالزمـة        و. االقتصادية األساسية مع إيالء اهتمام خـاص لـألرض والـسكن          

 ،نــة ويف الــسياسة العامــةملكافحــة التمييــز بــني اجلنــسني يف القــانون العــريف ويف التــشريعات املقّن
ُسبل الوصول إىل األسواق ويف التغيريات املطلوبـة يف جمـال البيئـة الـسياسية األوسـع نطاقـاً                    ويف
  . حتقيق استدامة تلك اجلهوديكفل مبا

  
  لكيةاألرض وامل  -ألف   

 تعزيــز حــصول املــرأة وســيطرهتا علــى املــوارد      يــستند إليهــا هنــاك حجــج وجيهــة     - ١٧٧
وتــضطلع املــرأة بــدور فعَّــال  . املعيــشيةســتراتيجياهتا ال الــيت تكفــل اإلنتاجيــة واألمــن األساســية 

الزراعة وُسبل املعيشة القروية بوصفها عامالً أُسرياً غري مـدفوع األجـر أو بوصـفها مزارعـة                  يف
 وغالبــاً مــا يكــون هــذا كلــه بغــري حــصول علــى األرض أو االئتمــان   .تقلة أو عــامالً بــأجرمــس
ــة األخــرى  أو ــة يف بعــض   اتــسعوقــد . األصــول اإلنتاجي ــة الريفي  دور املــرأة يف الزراعــة والتنمي

تشكِّل النساء نسبة متزايدة من قوة العمل الريفيـة يف بلـدان    حيث  املناطق نتيجة هجرة الرجال     
  ). ج،٢٠٠٨منظمة العمل الدولية، (آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية كثرية يف 

ــرتبط       - ١٧٨ ــسيطرة علــى األرض واملمتلكــات ي ــبل احلــصول وال ــرح االفتقــار إىل ُس ــا ب وم
العنف واإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة         بل إىل احلضر و   التحّوببصورة متزايدة بالفقر واهلجرة و    

وهنــاك أدلــة متزايــدة ). ٢٠٠٥؛ غــراون وآخــرون، ٢٠٠٧أغــاروال وبنــدا، (اإليــدز /البــشرية
تشري إىل أن زيادة حصول املرأة على املوارد املنقولة ميكـن أن تـضاعف املنـافع الـيت تعـود علـى            

ماســـون (زيـــادات اإلنتاجيـــة  وعلـــى جمتمعاهتـــا ســـواء مـــن ناحيـــة املـــرأة ذاهتـــا وعلـــى أُســـرهتا
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 مـــا يتعلـــق بـــصحة الطفـــل والتعلـــيم  مبـــا يف ذلـــكه الرفـــاعائـــداتأو ). ٢٠٠٤وكارلـــسون، 
  ).٢٠٠٠كوسومبينغ ودي ال بريري، (

أما القواعد واملعايري واألعراف اليت حتدِّد توزيـع املـوارد فهـي كامنـة يف صـلب كـثري                 - ١٧٩
  التمييـز  قـد أدى   و .من مؤسسات اجملتمع واألسرة والقرابة واجلماعة احمليطة واألسواق والـدول         

ــة التملّــكبــني  ــة إىل درجــات    وفــرص ا حال ــة والعرفي حلــصول والــسيطرة وبــني القــوانني املدوَّن
  . واملمتلكاتيضامتفاوتة من التعقيد يف توزيع األر

ــه       - ١٨٠ ــى األرض واملمتلكــات ميكــن تأمين ــرأة عل ــى أن حــصول امل ــق عل  اإلرث عــن طري
ت مـا برحـ   ومثـة أدوار أكـرب      . والزواج ومن خالل برامج اإلصالح الزراعي وأسواق األراضـي        

اإلصــالح التــشريعي والــسياسات احلكوميــة يف حتديــد  ووالــزواج  اإلرث كــل مــن ُمــسندة إىل
قدرة املرأة علـى احلـصول والـسيطرة علـى املـوارد بـأكثر مـن أسـواق األراضـي وهنـاك قنـوات                    

  .التغيري أكثر من سواها  صامدة أمامثبت أهنا
 حجــم بيانــات شــاملة عــن فريــووبــرغم أن عــدداً قلــيالً نــسبياً مــن الــدول هــو الــذي   - ١٨١

الالمساواة احلاصلة بني املرأة والرجـل فيمـا يتعلـق بـُسبل احلـصول والـسيطرة علـى املـوارد مـن           
 أن عـدم     إىل تـشري و متت يف كثري من أجزاء العامل        حمدودة فإن استقصاءات ودراسات     ،األرض

؛ ٢٠٠١ن، ؛ ديـري وليـو  ٢٠٠٥غـراون وآخـرون،    (واسـع النطـاق  املساواة بني اجلنـسني أمـر     
 هـذه األوضـاع مـن الالمـساواة         تـستند إليهـا   وهناك عدد مـن العوامـل الـيت         ). ١٩٩٤أغروال،  

 ،يضـ ايف ذلك ممارسات اإلرث التمييزية وعدم التكـافؤ يف فـرص الوصـول إىل أسـواق األر                 مبا
رب األســـرة ”واإلصـــالح الزراعـــي املتحيِّـــز جنـــسانياً مبـــا يف ذلـــك ممارســـة التـــسجيل باســـم 

  ).٢٠٠٥غراون وآخرون، ( الذي يكون هو الرجل يف أغلب األحيان “ةياملعيش
 . ملكيــة األرض وحيــازة املمتلكــات يف كــثري مــن البلــدانالتــشريعيةوتــنظِّم القــوانني   - ١٨٢

 والعرفية فقد ُبذلت جهود لتأمني املواءمـة        التشريعيةوحيثما توجد أنظمة مزدوجة من القوانني       
األصـول   مـع ملكيـة       جنبـاً إىل جنـب      األرض امتالكتعايش  ي أن   وميكن أيضاً . بني هذه األنظمة  
 ففــي موزامبيـق علــى ســبيل املثــال، ورغـم حقيقــة أن األرض مت تأميمهــا بعــد   ،العامـة واخلاصــة 

ــستند    مــاف ، يف القــواننياتاالســتقالل ومت االضــطالع بإصــالح  ــع إىل حــد كــبري ي زال التوزي
  ).٢٠٠٤رت، جينك (املنتِفعسند حقوق  إىل

فــي أفريقيــا ف . مــن العــامل ملكيــة مــشاعية لــألرض واألصــولأحنــاءويوجــد يف بعــض   - ١٨٣
 أن توجــد امللكيــة املــشاعية بوصــفها حقــاً مــن حقــوق القرابــة     مــثالًميكــن ،جنــوب الــصحراء

ألرض حيـث  االنتفـاع بـا  ويف بعض احلاالت ال يكون للمرأة أو الرجل سوى حق       . العشرية وأ
ويف أمـاكن أخـرى ختـصَّص األرض لألعـضاء الـذكور       . لرجـال  ا  مـن  كبـار التظل السيطرة بيـد     
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قطعـة مـن األرض     لمن األسرة الكبرية عندما يتزوجون يف حني تتلقـى النـساء حـق االسـتخدام                
 التقـدير بـشأن زراعـة األرض واسـتخدام عائـداهتا      سـالمة   بـدرجات متفاوتـة مـن    أزواجهنمن  

ــستريا ( ــل، -ل ــتم حي ). ١٩٩٧ كورني ــة مــشاعية  وهنــاك مــوارد أخــرى ي ازهتــا بوصــفها ملكي
حني أن الوصول إليها يتم توزيعـه علـى نطـاق واسـع ضـمن اجملتمـع احمللـي شـامالً يف ذلـك                         يف

 . وحبـريات القـرى    وأحـواض امليـاه   أراضي الرعـي املـشاعية والغابـات واألهنـار واجلـداول املائيـة              
 ولفئـات الـشعوب األصـلية    فقـراً األشـد  وهذه املوارد تتسم بقيمة كبرية بالنسبة لُألسر املعيشية    

ــساء الالئـــي يع  ــة النـ ــضالً    توخاصـ ــذاء والعلـــف فـ ــود والغـ ــصول علـــى الوقـ ــا للحـ ــدن عليهـ مـ
  .مصدراً للدخل كوهنا عن

ــرأة        - ١٨٤ ــصول املـ ــبل حـ ــد ُسـ ــسياً يف حتديـ ــزواج دوراً رئيـ ــم الـ ــب اإلرث وُنظـ ــد لعـ وقـ
تلــف قــوانني وخت). ١٩٩٤أغــاروال، (األرض والــسكن وغــري ذلــك مــن أشــكال امللكيــة  علــى

اإلرث ويعـد   .  تعترف يف إطاره حبقوق املرأة يف التملُّك       الذياإلرث العرفية من حيث السياق      
 العـريف بأفريقيـا وآسـيا       التوريـث أكثـر األشـكال شـيوعاً يف        ) األبوي(من خالل اخلط الذكري     

م ميكـن   وهـذه الـُنظ   .  الكـبرية  العائلـة  األعضاء الـذكور يف      , وعن طريق  ،حيث تنتقل امللكية إىل   
ــضعأن  ــرأة ت ــع امل ــزارع    يف موق ــأجور يف م ــة عامــل األســرة غــري امل ــة األعــداد  العائل  أو يف حال

ويف الـُنظم   . سند إليها دور العامل الزراعي بأجر     ياملتزايدة من اُألسر املعيشية املعدمة أو الفقرية        
األمـم  (ارسـة  األموية يعود األصل وامللكية إىل خط األم برغم وجود تباين واسع من حيث املم    

وهنــاك بعــض املنــاطق الــيت تــشهد ُنظمــاً مزدوجــة لــإلرث حيــث ). ٢٠٠٧ املوئــل، - املتحــدة
 علـى الـسواء علـى حنـو مـا هـو حاصـل يف جمتمـع                  الرجـل واملـرأة    وعن طريق    ،تنتقل امللكية إىل  

ــسينهايل يف ســري النكــا   ــع و). ١٩٩٤أغــاروال، (ال ــد تعايــشت مجي ــإلرث  ق ــة ل ــنظم الثالث  ال
 ُنظــم الوراثــة عــن طريــق كــان أكثرهــا شــيوعاً ولكــن أحنــاء شــىت مــن جنــوب آســيا تارخييــاً يف

  ).املرجع نفسه( األب
ي ويـتم اكتـساهبا     تـأتّ ت األصـول الـيت       وإدارة  متلُّـك  حتـدد  ُنظم امللكية الزواجية اليت      أما  - ١٨٥

ديـري  (ج  هـي الـيت حتـدِّد وضـع املـرأة يف حالـة الترمُّـل أو انفـصام رابطـة الـزوا                     فخالل الـزواج    
  فــإن الــسيطرة وغالبــاً امللكيــةالــزوجوحيثمــا تعــد املــرأة داخلــة حتــت قوامــة ). ٢٠٠٦ودوس، 
 وكــثري مــن النــساء معرَّضــات . للممتلكــات الزواجيــة تكــون يف يــد األزواج وأُســرهم بالنــسبة

 حقـوق   املـرأة  ويف أجـزاء مـن أفريقيـا قـد تفقـد             .لرتع امللكية عند فسخ الزواج أو وفاة الـزوج        
 وهنـاك تقـارير متزايـدة تفيـد         . يف حالة وفاة الزوج أو مفارقته هلا       رضألنتفاع اليت حتوزها با   اال

 واألصــول املاشــيةباستــضعاف املــرأة املترملــة بــسبب مــرض اإليــدز حيــث ُتحــرم مــن األرض و
ويف أحنــاء مــن جنــوب آســيا  ) ٢٠٠٤ســتريك النــد، (األخــرى مــن جانــب عــائالت األزواج  
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 كعمــال زراعــيني يف األراضــي الــيت  يــشتغلن  بــلعائــل علــى اإلطــالق األرامــل بغــري كرتــت قــد
  ).١٩٩٤أغاروال، (ميتلكها األثرياء من أخوة الزوج بعد حرماهنن من حقوقهن املشروعة 

 االعتـراف الـضمين مبـسامهات    يـؤدي  كثري من أحنـاء أمريكـا الالتينيـة           ففي ومع ذلك   - ١٨٦
 مبمتلكاهتــا االحتفــاظ يف حالــة فــسخ الــزواج هلــا إىل أن يكفــلاملــرأة عــن طريــق العمــل املــرتيل 

  ولكــن).٢٠٠٦، ودوسديــري (فــضالً عــن نــصف املمتلكــات املــشتركة     اخلاصــة الفرديــة 
 عليهـا املطالبـة بنـصيبها       رتذّتعـ  جتـد املـرأة نفـسها وقـد           قـد  جنوب آسيا مـن ناحيـة أخـرى        يف
  ).٢٠٠٢أغاروال، (املمتلكات املشتركة عند انفصام رابطة الزواج  يف
  

  اجلنسني أحوال يف ضوء مراعاةتوزيع األرض واملمتلكات إعادة     
لقــوانني حيــث مت تنفيــذ تــشريعات جديــدة  علــى ا كــثري مــن البلــدان إصــالحاًأدخــل  - ١٨٧
تنقيح التشريعات القائمة لضمان حق املرأة يف أن متتلـك أو تـرث األرض واألصـول بامسهـا                   أو

وقـــد صـــدر قـــانون األســـرة ). ٢٠٠٢شوب، بنـــ(مـــع حظـــر التمييـــز علـــى أســـاس جنـــساين  
 يف موزامبيق على سبيل املثال ليعترف حباالت الزواج العريف والرابطات الزواجيـة             ٢٠٠٤ لعام

غـــري الرمسيـــة وليتـــيح للمـــرأة املتزوجـــة مبوجـــب قـــانون عـــريف أن تطالـــب بامللكيـــة الزواجيـــة  
ــم( ــدة األمـ ــل، - املتحـ ــرأة  ) ٢٠٠٧ املوئـ ــوق املـ ــدا كُفلـــت حقـ ــزء ويف روانـ  يف األرض كجـ

فقـانون أنظمـة الـزواج واإلرث واحلريـات جيـسِّد املبـدأ             .  الـرتاع   انتـهاء  عمليـة الـتعمري بعـد      من
ــأن للمــرأة أن متتلــك وتــرث املمتلكــات علــى أســاس متكــافئ مــع أخيهــا، ويقتــضي        القائــل ب

د بـــالتزام مـــشترك يف تقاســـم امللكيـــة  الـــزواج بالتعهـــألغـــراض يقـــوم األزواج املـــسجلون  أن
 ٢٠٠٥ويف اهلنـد جـاء تعـديل        ). ٢٠٠٥غراون وآخرون،   (لتصرف يف املمتلكات الزواجية     وا

ــدوكي   ــشكلون  (لقــانون الترِكــات اهلن ــة مــن   يف ٨٠اهلنــدوس ي ــسكاناملائ ــاً ليكفــل) ال  حقوق
إلرث لألبنـــاء والبنـــات يف مجيـــع أشـــكال امللكيـــة مبـــا يف ذلـــك األرض الزراعيـــة ا  يفمتكافئـــة

  ).٢٠٠٥أغاروال، (
ــرجم بالــضرورة إىل    ولكــن   - ١٨٨ ــة علــى أن التغــيري التــشريعي ال يت حقــوق ”تــدل التجرب
 تقف يف صف حقوق الرجـل       هييف ضوء املعايري االجتماعية اليت طال عليها األمد و        “ حقيقية

 وحـىت مـع اعتـراف القـانون     . كما أن إنفاذ القوانني أمر غائب يف كثري من البلـدان  .يف األرض 
 علـــى األرض الواقعيـــة وبـــني الـــسيطرة املـــرأةألعـــراف أن حتـــول بـــني حبقـــوق املـــرأة، ميكـــن ل

األمهيـة  على أن   ). ١٩٩٤؛ أغاروال،   ٢٠٠١ديري وليون،   (األصول اإلنتاجية األخرى     وعلى
طويــل تعــين أنــه ميكــن احليلولــة  ال يف األمــداحملوريــة لــألرض يف الــُنظم اهلرميــة الريفيــة املــستقرة  

). ٢٠٠٣كـر،   و؛ و ٢٠٠٩يفـاد،   اإل - الفـاو    -البنك الـدويل    (ها  املرأة وبني املطالبة حبقوق    بني
خمـاوف بـشأن تـدمري      مـا يـساورهن مـن        وما يعانينه مـن أميـة و       ،كما أن الوضع الثانوي للنساء    
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 ، فضالً عن املعايري الثقافية اليت ترتبط بني الرجال وبـني ملكيـة األرض     ،العالقات ضمن األسرة  
 ومنـها أمـاكن     ، ويف بعـض املنـاطق     .بة وباهظـة التكـاليف    تتجمَّع كلها لكي جتعـل العمليـة صـع        
 بوصــفها علــى اُألســر الالئــي ولــدن فيهــا الالئــي يعتمــدنكــثرية يف جنــوب آســيا، فــإن النــساء 

جيـنحن أيـضاً إىل التخلـي       وهـن    ، يف حالة تعرُّضـهن لفـسخ الـزواج أو الترمُّـل           املؤازرةخيارات  
خـاص يف احلالـة الـيت يتـزوجن فيهـا علـى             بـشكل   هـذا   عن مطالباهتن لصاحل األخـوة، ويـصدق        

  ).١٩٩٤أغاروال، (مسافات بعيدة عن القرى اليت شهدت مسقط رأسهن 
وقـــد شـــهدت ســـنوات العقـــد األخـــري نقاشـــاً بـــشأن نوعيـــة احلقـــوق الـــيت تكفـــل     - ١٨٩
ــى األرض وزيــادة إنتاجيتــها          علــى رضــوي، (أفــضل وجــه حتــسني فــرص حــصول املــرأة عل

 االقتـصادية احملـدَّدة تقـرِّر مـدى مالءمـة      - أن الـسياقات االجتماعيـة       ومن املـسلَّم بـه    ). ٢٠٠٣
 وميكن للحقوق الفردية أن تكون أساسية بالنـسبة لزيـادة   .نوع احلقوق يف األرض واملمتلكات 

 علــى نــاتج عملــها ولكــي ختتــار  تــسيطرة وإتاحــة الفرصــة هلــا لكــي مقــدرة املــرأة علــى املــساو
ــا ــن أســلوب     م ــا م ــروق هل ــةي ــزاع زواجــي      الوراث ــة ن ــصيبها يف حال ــب بن ألرض ولكــي تطال
ويف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا حقــوق املــرأة يف األرض غائبــة أو واهيــة   ). ١٩٩٤أغــاروال، (

ميكــن مــع ذلــك التوصــل بــصورة أيــسر يف األجــل املتوســط إىل حقــوق مــشتركة مــع إمكانيــة   
). ٢٠٠١ون، ، ديـــري وليـــ٢٠٠٢أغـــاروال، (احلـــصول علـــى حقـــوق منفـــردة يف املـــستقبل 

ــسياقات، ويف  ويف ــإن       ضــوءبعــض ال ــريات، ف ــساء الفق ــاة الن ــرية يف حي ــات اُألس ــة العالق  أمهي
مــصاحلهن يــتم خدمتــها علــى أفــضل وجــه مــن خــالل اآلليــات الــيت تــضمن وتوسِّــع حقــوقهن  

  ).٢٠٠٣ووكر، (املوارد املشتركة لُألسرة املعيشية  يف
 لتحـصّ  املـرأة علـى أفـضل وجـه إذا مـا            ويف السياقات األخرى ميكن حتقيـق مـصاحل         - ١٩٠

 تتــيح  موقوفــة حبيــثأرضشــكل  تأسَّــست علــى  تكــون قــدالنــساء حقوقــاً مجاعيــة يف األرض
وقـد أُشـري إىل أنـه    ). ٢٠٠٢أغـاروال،  ( ولكـن لـيس حقـوق التـصرُّف بـالبيع        االنتفـاع حقوق  

 تزيـد   ،أسـاس مجـاعي   ما تسىن للنساء جتميع وزراعة قطع األرض الصغرية اليت ميلكنها على             إذا
 ، زراعتـها بـصورة أكثـر فعاليـة         مع قدرهتن على االحتفاظ مبقاليد السيطرة على األرض وناجتها       

باعتبار أن التشكيل اجلماعي يتيح هلن االستثمار يف املدخالت اليت ال يستطعن حتملـها كـأفراد                
د الـسياق إزاء مـسألة       هنـج متعـدد الـُسبل وحمـدَّ         اتباع وهذا يشري إىل احلاجة إىل    ) املرجع نفسه (

  . وخباصة ملكية األرض التملّكحقوق املرأة يف
ــه  تـــؤديوميكـــن لعمليـــات اإلصـــالح الزراعـــي أن    - ١٩١ ــاً يف التـــصدي ألوجـ  دوراً مهمـ

 ، وأقــدم حــاالت اإلصــالح الزراعــي .الالمــساواة يف حــصول املــرأة علــى األرض واملمتلكــات 
 اســتهدفت أربــاب اُألســر املعيــشية ،تينيــةومنــها تلــك الــيت متــت يف جنــوب آســيا وأمريكــا الال 
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 كـثرياً مـا أدَّت مـشاريع        ،ويف أفريقيا ). ٢٠٠١ وديري وليون،    ١٩٩٤أغاروال،  (الذكور   من
متليك األرض إىل تفريد حقوق األرض واألشجار واملياه واستبعاد الذين كان هلـم ُسـبل عرفيـة      

 يف املائـة  ٩٨ى سـبيل املثـال فـإن     ويف زمبـابوي علـ    .  إىل تلك احلقوق مبن فـيهم النـساء        للتوصل
بتـري  (األراضـي الزراعيـة واملراعـي حيوزهـا األزواج          ب فيمـا يتـصل   من تصاريح إعـادة التـوطني       

 ،، وقد أدَّت املقاومة الصلبة من جانـب أصـحاب املـصاحل اخلاصـة األقويـاء               )٢٠٠٣وآخرون،  
بكـرة مـن جهـود       إىل تقـويض بعـض مـا ُبـذل يف مرحلـة م             ،فضالً عن ضـعف اإلرادة الـسياسية      

  . عمليات أكثر مراعاة للنواحي اجلنسانيةتنفيذلضمان 
 ورغـم أن شـهادات   ،مع ذلك فالتغيري حيدث ببطء ففي فييت نـام علـى سـبيل املثـال           - ١٩٢

 يف الــسابق  أساســاًاســتخدام األرض يف عمليــات إعــادة التوزيــع كانــت قــد أُعطيــت مــسجَّلة   
 يتطلب أن تسجِّل مجيع املـستندات أصـول         ٢٠٠٣نة  بأمساء الرجال، فإن قانون األراضي يف س      

ــسواء         ــى ال ــزوجني عل ــشمل أمســاء ال ــازة األرض لكــي ت ــوق حي ــدويل  (األســرة وحق ــك ال البن
 وطبقــاً .مــستندات امللكيــة الــسابقةمــع ذلــك مل يتطلــب القــانون تغــيري  و). ٢٠٠٦وآخــرون، 

ــام لعــام      يــستأثرونالرجــال ، ال يــزال ٢٠٠٤الستقــصاء قيــاس مــستويات املعيــشة يف فييــت ن
  . يف املائة من األراضي السكنية٦٦  يف املائة من األراضي الزراعية و٦٠لكية مبمنفردين 
 يـد املـرأة    إىل   املمتلكـات  كانـت أسـواق األراضـي وسـيلة أضـعف لنقـل األرض و              بل  - ١٩٣
حـاالت الالمـساواة القائمـة    مـا زالـت   و). ٢٠٠٥غـراون وآخـرون،   (كثري من أحنـاء العـامل     يف
 حــصول إمكانيــةجمــال العمالــة ويف ُســبل الوصــول إىل املــوارد األخــرى مثــل االئتمــان تقيِّــد  يف

فراديـة يف أمريكـا الالتينيـة أوضـحت      وعلـى سـبيل املثـال فـإن الدراسـات اإل          .املرأة على املوارد  
 احلاجـة إىل اتبـاع سياسـات عامـة واضـحة         نوجود متييز جنساين يف أسواق األراضي فـضالً عـ         

علـى أن األسـواق ميكـن       ) ٢٠٠١ديـري وليـون،     (تيسري مشاركة املـرأة يف هـذا اجملـال           ل وفاعلة
تشكِّل قناة مهمة للحيازة بالنسبة للمرأة حىت بالنسبة للمرأة الفقـرية ضـمن سـياق االئتمـان                أن

 إمكانيــات األســواق يف أجــزاء مــن جنــوب آســيا حيــث        جتلــتوقــد .املــدعوم مــن الدولــة  
عدمات االئتمان املدعوم الذي قدمته احلكومة من أجل اسـتئجار          استخدمت مجاعات النساء امل   

ويف جنـوب   ) ٢٠٠٢أغـاروال،   ( زراعتها بصورة مشتركة      مث أو شراء األراضي بشكل مجاعي    
 من النساء الفقـريات ُنظـم اِملـنح ودعـم       ١٥ إىل   ١٠اهلند، استخدمت جمموعات قوامها ما بني       

 وعنـدما عملـت النـساء معـاً فقـد تعلمـن مـسح               .القروض احلكومية الستئجار أو شراء األرض     
 ،األراضي واستئجار املعدات والسفر إىل البلدات اجملاورة لالجتماع إىل املـسؤولني احلكـوميني            

ن  وتفيـد النـساء حبـدوث حتـس        . وتسويق املخرجـات الناجتـة     ،واحلصول على املدخالت الالزمة   
ــسيط    ــيم وتوســيع ال ــشية  يف األمــن الغــذائي وصــحة األطفــال والتعل رة علــى دخــل األســرة املعي

  ).املرجع نفسه(وتقليل حاالت العنف اُألسري وتعزيز املكانة االجتماعية 
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راعــي لنــوع اجلــنس لــألرض    وقــد مت تطــوير ممارســات مبتكــرة لتيــسري التوزيــع املُ       - ١٩٤
ق األراضــي الــيت اســوأ ففــي غواتيمــاال، تتطلــب بــرامج ،واملمتلكــات يف كــثري مــن أحنــاء العــامل

ــألرض    ترع ــصرف لـ ــستند إىل مـ ــة وتـ ــا الدولـ ــيإإدراج اهـ ــزوجني  مسـ ــال الـ ــستندات يف كـ  املـ
التـشجيع مـن خـالل تقـدمي        ب حقـوق امللكيـة      يظـ حتويف اهلنـد    ). ٢٠٠٧املوئل،  /املتحدة األمم(

 قامـت واليــة  ٢٠٠٢ ويف عـام  .حـوافز سـواء علـى صــعيد الدولـة أو صـعيد احلكومـات احملليــة      
ملمتلكــات املــسجَّلة ا املفروضــة علــى طــابع الــضرائب ســومر  بتخفــيضدهلــي علــى ســبيل املثــال

ــساء  ــة٦ إىل ٨مــن  بأمســاء الن ــصورة    ٧ وإىل  يف املائ ــة مــسجَّلة ب ــدما تكــون امللكي ــة عن  يف املائ
ويف بـنغالديش، أدَّت التعبئـة الـيت قامـت هبـا فئـات اجملتمـع املـدين                ). ٢٠٠٧يني،  انار(مشتركة  

إعطـاء األراضـي    ري املستخدمة على فئات املعدمني إىل       بشأن إعادة توزيع األراضي احلكومية غ     
 وكفلــت التعبئــة الــيت تولتــها النــساء إصــدار . األســاس ألربــاب اُألســر املعيــشية مــن الرجــاليف

ــشتركة    ــة م ــبري، (صــكوك ملكي ــا، ).  ج٢٠٠٨ك ــذويف غامبي ــة   ينف ــة الزراعي ــشروع للتنمي  م
  منـاطق األغـوار    ساء معـدمات اسـتوطنّ     األرض على ن   ويقضي بتوزيع مبوافقة من اجملتمع احمللي     

إيفـاد،  /الفـاو /البنـك الـدويل   (راضي مـن أجـل زراعـة األرز         األمؤخراً مقابل عملهن يف إصالح      
املــرأة يف كينيــا ومجهوريــة ترتانيــا  الــيت حــصلت عليهــا   ائتمانــات األراضــيكمــا أن ). ٢٠٠٩

 مــن اجلماعــات املتحــدة وأوغنــدا حــشدت األرض مــن الــسلطات احملليــة باســتخدام مــدخرات 
 تعمل بوصفها وسطاء بني النـساء املنخفـضات   التجمعات وهذه .النسائية وتعاونيات اإلسكان 

ــدخل و ــني الـ ــرى     بـ ــات األخـ ــاص والقطاعـ ــاع اخلـ ــل والقطـ ــسات التمويـ ــات ومؤسـ احلكومـ
  ).٢٠٠٩  و٢٠٠٦  و٢٠٠٤ املوئل، -املتحدة  ماألم(

يعات املــستجيبة للنــواحي اجلنــسانية وحيتــاج األمــر إىل جهــود متواصــلة لتعزيــز التــشر  - ١٩٥
 النظـام القـضائي حبيـث يـستجيب أكثـر        زيـادة فـرص الوصـول إىل      وإنفاذ التـشريعات القائمـة و     

ــرأةشــواغلإزاء  ــساين يف الوكــاالت      . امل ــوعي اجلن ــد مــن ال ــاء املزي ــة حاجــة كــذلك إىل بن  ومث
 ،لـساعيات للمطالبـة حبقـوقهن      وإىل تقدمي املعونة القانونيـة للنـساء ا        ،املسؤولة عن إنفاذ القانون   

نـوكس  (وشّن محالت السترعاء االنتباه إىل أمهية قضايا مـساواة اجلنـسني يف سياسـة األراضـي         
 اجلماعــات والــشبكات النــسائية  الــيت تبــذهلاجلهــودا  دعــمكــذلك ينبغــي). ٢٠٠٧وآخــرون، 

رتانيـا املتحـدة     ويف مجهوريـة ت    . األرض واملمتلكـات لـصاحل النـساء        يف قـوق احلالعاملة يف تعزيـز     
على سبيل املثال، وحيث فـشلت التعبئـة مـن جانـب قـوة العمـل املعنيـة بنـوع اجلـنس واألرض                  

ــاألرض يف      يف ــدة املتعلقــة ب التوصــل إىل اإلصــالح املرغــوب للقــانون العــريف يف القــوانني اجلدي
 تعــاجل فــإن جهــود الــدعوة واإلجــراءات املتخــذة كفلــت وجــود أحكــام واضــحة ،١٩٩٩ عــام

ــز احلــوار الواســع بــشأن   بعــض شــ لممارســات للتــصدي ا ضــرورةواغل املــرأة إضــافة إىل تعزي
  ). ٢٠٠٣سيكاتا،  (ضد املرأةالتمييزية 
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  املياه والغابات: املوارد اجملمَّعة املشتركة  -باء   
 .ألغـراض املرتليـة واإلنتاجيـة     ا مـن أجـل تلبيـة      الوصـول إىل املـوارد املائيـة         ال غىن عن    - ١٩٦

ــاه مــن بــني  مجــع املويعــد  ــة    أقــسىي ــة مــن حيــث اســتهالك الوقــت والطاق  أعمــال املــرأة املرتلي
 ويقــدَّر أن النــساء واألطفــال .املنــاطق الريفيــة والعــشوائيات احلــضرية يف كــثري مــن البلــدان  يف
 األمم املتحدة اإلمنـائي     صندوق( بليون ساعة سنوياً من أجل جتميع املياه         ٤٠أفريقيا ميضون    يف

مـا حـدث وأدَّت     إذا  ن أعباءهم من حيث الزمن سـوف تـزداد          إبل  ). ٢٠٠٨ ،للنهوض باملرأة 
 اتإمــداد إعاقــة الغابــات إىل ثاثــســوء هطــول األمطــار واجت وأالفيــضان  وأحــاالت اجلفــاف 

  .نوعيتها تدّني وأ املوارد املائية
ــةمــداداتإلاومــن شــأن حتــسني    - ١٩٧ ــضمأن  املائي ــاه ن  ت ــات املي  ضــمن ،كفــيي  مبــاكمي

 األنـشطة اإلنتاجيـة     لكـي متـارس    سـواء    ،املـرأة  األعباء الـيت تنـوء هبـا         فيخفلت ،معقولةمسافات  
 مزيـداً مـن الوقـت لقـضائه يف أنـشطة مـدِّرة للـدخل                هلـا مبـا يتـيح      وأ ، هبا تضطلعاملرتلية اليت    أو
وقد وجـدت مقارنـة إلمـدادات امليـاه احملليـة           . لفراغليف املشاركة السياسية فضالً عن وقت        وأ

يتـاح  ؤدي عمليـة اإلمـدادات بامليـاه دورهـا جيـداً            تاهلند على سبيل املثال أنه حينما       بريتني  يف ق 
 يف اإليـراد  يف أنشطة لكسب الدخل ويف حتقيق زيادة ملموسـة   لقضائه املزيد من الوقت للنساء

ــنة     ٥ ٥٠٠ إىل ٧٥٠الـــذي حيـــصلن عليـــه مـــن     سيبـــسما ( روبيـــة للفـــرد الواحـــد كـــل سـ
  ).٢٠٠٩ آخرون،و

 امليـاه   يف جمـال تحـسينات ال أمهيـة   علىالدروس املستقاة من التجارب امليدانية  وتؤكد    - ١٩٨
ــة     ــاطق الريفي ــرأة باملن ــة امل ــسبة إلنتاجي ــدوليفيلي، مبينغكوســو(بالن ــدا  ) ٢٠٠٨ وبان ــي أوغن فف

 مـسافة   علـى  الوقت املتحققة مـن وضـع مـصادر امليـاه            وفورات كانتوبوركينا فاسو وزامبيا،    
ــر مــن األُ ٤٠٠ ــشة   مت ــراوحســر املعي  ســاعة لكــل أســرة ســنوياً   ٦٦٤ ســاعة إىل ١٢٤ مــن تت

 حيــث حــدائق النــساء متثِّــل مــصدراً مهمــاً للــدخل   ،ويف أريــاف زمبــابوي) ١٩٩٦بارويــل، (
واألمن الغـذائي، كفـل مـشروع اآلبـار اإلمـداد بامليـاه لالسـتخدام املـرتيل مبـا يف ذلـك احلـدائق                    

 بصورة ملموسـة بـأكثر   كان مرتفعاًناء البئر وإنشاء احلدائق  وبرغم أن متوسط تكلفة ب    .املرتلية
 )علـى التـوايل   دوالر   ٤ ٧٠٠ ودوالر   ١٠ ٦٠٠(من احلُفرة اليت تنـصب فيهـا مـضخَّة يدويـة            

ــاً ــتم اســتثمار  فغالب ــا كــان ي ــوال  م ــة األم ُنظــم يف  مــن احلــدائق يف مــشاريع صــغرية أو   املتحقق
 إىل زيـادة   لُألسـر املعيـشية وللرعـاة         اآلبـار احملليـة     مـن   مبيعات املياه  أدتويف السنغال   . االدخار

اإليــرادات الــيت مت إقراضــها للجماعــات النــسائية املــشاركة يف مــشاريع مــن قبيــل بيــع الفاكهــة  
  . واخلضر والفول السوداين
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 .املاشـية  علـى الـسواء إىل امليـاه ألغـراض الـري وتربيـة               واملزارعاتوحيتاج املزارعون     - ١٩٩
 بــصفة عامــة عقبــات أكــرب باعتبــار أن الوصــول إىل ُنظــم الــري كــثرياً مــا يــرتبط  رأةاملــوتواجــه 

تجه مديرو مشاريع الـري إمـا إىل االفتـراض بـأن احتياجـات املـرأة مـن امليـاه            ي و .حبيازة األرض 
 وكـثرياً مـا ُتـستبعد النـساء         .أدىن مرتبة من احتياجات الرجـل أو أهنـا تـرادف األغـراض املرتليـة              

 يف هــذا  مــن جانبــها االقتــصار علــى مــشاركة هامــشيةيكــونستعملي امليــاه أو رابطــات مــ مــن
 فيجنحــون ،أمــا الرجــال، وال ســيما هــؤالء الــذين ينتمــون إىل أُســر ميــسورة احلــال  . املــضمار

 سياسـية مـع مـسؤويل الـري ومـن           عالقـات ارجيـة مبـا يف ذلـك        اخلصالت  إقامة املزيد من ال    إىل
ــاه واجتماعاهتــا ممــا  تزيــد فعاليتــهم يف رابطــات مــست  مث ــداً مــن يكفــل هلــمعملي املي ــأثري مزي  الت

  ).١٩٨٨ وزوارتيفني، ديك -ميرتين (قرارات إدارة املياه  على
 بليــون نــسمة ٢,٨وهتيــئ الغابــات الــدعم ملــا يقــرب مــن نــصف عــدد البــشر البــالع     - ٢٠٠
 دوراً حموريـاً  تـؤدي وهـي  ) ٢٠٠٢البنك الدويل، (على دوالرين أو أقل يف اليوم       يتعيشون   ممن
ويف كـل أحنـاء العـامل       . األمن الغـذائي العـاملي حيـث تـوفِّر الغـذاء والعلـف والوقـود والـدواء                 يف

النامي، تقـدِّم املـرأة مـسامهة ملموسـة إىل حفـظ الغابـات مبـا يف ذلـك مـا يـتم يف جمـال الزراعـة              
 الغابـات الـيت تـشكِّل    وللمرأة معرفة واسعة النطـاق مبـوارد  . احلرجية وإدارة املستجمعات املائية 

  .)٢٢( اُألسرلصاحلمصادر مهمة للتغذية وللدخل 
 ذلـك   ،على أن املرأة متضررة بصورة غري متناسبة من جـرَّاء نـضوب مـوارد الغابـات                 - ٢٠١

 الغابـات حيـرم املـرأة يف كـثري مـن أحنـاء العـامل مـن مـصدر رئيـسي حلطـب الوقـود                        ثاثألن اجت 
املكّمـالت  ومن علف احليـوان ومـن   ) ن أحناء العامل الناميأهم مصدر لوقود الطهي يف كثري م    (

منتجـــات الغابـــات غـــري اخلـــشبية املـــستخدمة للحـــصول علـــى دخـــل مـــومسي  مـــن  والغذائيـــة
  ).١٩٩٢أغاروال، ( األخرى يةواد الكفافامل الكثري من فضالً عناألعشاب الطبية  وعلى
قبـول أوسـع نطاقـاً بـأن اجملتمعـات          ويف سياق المركزية إدارة املوارد الطبيعيـة يـسود            - ٢٠٢
 وقـد أدى ذلـك إىل تـشكيل مجاعـات           . األراضي املشاعية والغابات وامليـاه     ميكن أن تدير  احمللية  

ــتفعني ــة  املن ــدان النامي ــوارد    ، يف عــدد مــن البل ــة علــى إدارة هــذه امل  وهــي تعمــل بــصورة مجاعي
  املعمـول هبـا  ملعـايري االجتماعيـة    يف العـضوية وا    االسـتبعادية على أن القواعد    . اجلماعية املشتركة 

أدَّت يف بعض األحيان إىل سيطرة الرجال على هذه اجلماعات مـن املـستعملني وإىل أن هـيمن                  
ــي       ــر حظــاً مــن اجملتمــع احملل ــشرائح األكث ــى أمورهــا ال ــاروال، ٢٠٠٦راو، (عل ). ٢٠٠١؛ أغ

 بــرامج ،بــالســبيل املثــال فقــد بــدأ يف عــدد مــن بلــدان جنــوب آســيا وخاصــة اهلنــد وني   وعلــى
__________ 

متـاح علـى    WebSite Fact Sheetاحلراجـة،  : ع اجلـنس واألمـن الغـذائي   ، نـو )الفـاو (منظمة األغذيـة والزراعـة    )٢٢(  
http://www.fao.org/gender/en/fore-e.htm   
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الغابات من أجل العمل علـى إحيـاء        ب املنتفعني مجاعات   تضمللغابات على صعيد اجملتمع احمللي      
ــدهور  ــة املت ــامج اهلنــدي املــشترك يف إطــارولكــن . ةالغابــات احمللي ــات،   الربن كــثرياً إلدارة الغاب

ــا ــسمح    م ــساء مــن العــضوية ألن القواعــد ال ت ــستبعد الن ــضمامُت ــشخص واحــد   باالن  ســوى ل
 حمـدود للغايـة     بقـدر وباملثـل فـاملرأة مـشاركة       . الرجـل كـل أسـرة وهـو بـاحلتم رب األسـرة             من
هيئات ُصـنع القـرار يف تلـك اجلماعـات بـرغم مـصلحتها الكـبرية للغايـة ومعرفتـها الواسـعة                       يف

علـى سـبيل     وعلى الصعيد الوطين يف نيبال فنسبة املرأة      ). ٢٠٠١،  ٢٠٠٠أغاروال،  (بالغابات  
شـيمريي  ( يف املائة    ٢٤وية اللجان التنفيذية جبماعات الغابات احمللية ال تزيد على           يف عض  املثال

 مـستخدمي وتوضِّح الدراسات اإلفرادية لكـل مـن مجاعـات    ). ٢٠٠٦ بستاكويت وآخرون،  -
  ).٢٠٠٦راو، ( ذلك يف كثري من املناطق أقل منالغابات نسباً مئوية 

 رئيـسي للغابـة وأن مـشاركتها تلقـى          مـستخدم   االعتـراف بـأن املـرأة      يتزايدمع ذلك     - ٢٠٣
ياكـل احلوكمـة فـإن مهـارات وكفـاءات العـضوية والقـدرة              وحيـث يـوىل االهتمـام هل      . تشجيعاً

  قـادرة علـى التـصرُّف بوصـفها    املنـتفعني ، جتعل مجاعات املنتفعنيعلى متثيل النطاق الكامل من    
 لعـضوية  ل بـادئ التوجيهيـة   املهلند مت تغيري    يف ا و . لتعزيز وصول املرأة إىل املوارد اإلنتاجية      وسائل

 توجـد   واهلنـد  ويف ونيبـال   .بعض الواليات لكي تـضم مجيـع األفـراد البـالغني          لهليئات العامة   ا يف
بـادئ توجيهيـة أكثـر مشـوالً للجنـسني يف تـشكيل اللجـان التنفيذيـة                 مب  األخـذ  حركة تنحـو حنـو    

اً مــا ال يــتم اتبــاع هــذه املبــادئ  ومــع ذلــك فعلــى الــصعيد الــواقعي كــثري ). ٢٠٠١أغــاروال، (
 تــؤدي مبجــرد ويالحــظ أن نــسبة كــبرية مــن النــساء يف اللجــان التنفيذيــة ثبــت أهنــا .التوجيهيــة

وجودهـا إىل حتــسني ملمــوس يف نتــائج حفـظ الغابــات فــضالً عــن حـصول املــرأة علــى حطــب    
  ). أغاروال، قيد الصدور(الوقود 

  
  نولوجيات احملسَّنةاهلياكل األساسية واخلدمات والتك  -جيم   

 أغـراض يف طاقـة كـبرية   تـستنفد    وقتـاً طـويالً و     تقـضي املـرأة   يف كثري من أحنـاء العـامل          - ٢٠٤
 النقل اليت ميكـن أن ختفِّـف   تالنقل وخاصة نقل احملاصيل حيث الوصول حمدود إىل تكنولوجيا 

مـا تعانيـه مـن حيـث      ويـسهم عـبء النقـل الـذي تتحمَّلـه املـرأة يف            .األعباء اليت تنـوء هبـا املـرأة       
 رأســها أن تنقــل فــوق ويف أفريقيــا تتحمَّــل املــرأة أعبــاء  .الفقــرحالــة ومــا تكابــده مــن الوقــت 

 وقُــدِّر أن املــرأة . للرجــلأطنــان ٧ مقابــل أقــل مــن   يف الــسنةاً طنــ٧٦حــدود مــا متوســطه  يف
 الـرأس    وأن األمحـال علـى     ،)١٩٩٩بالكـدين وهبـانو،     (ثلثي النقـل الريفـي يف أفريقيـا         ب تضطلع

). ٢٠٠٩ إيفـاد،    - الفـاو    -البنـك الـدويل     ( يف املائـة إىل وقـت سـفر النـساء            ٢٠تضيف نسبة   
ــة الطــرق   ــاث      املتاحــةكمــا اتــضح أن حمدودي ــات اإلن ــوة مــع ارتفــاع معــدالت وفي ــرتبط بق  ت
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ــة وال  ــاق باملدرســ ــيما بــــني صــــفوف الفتيــــات   واخنفــــاض معــــدالت االلتحــ ــر(ســ  تسروبــ
  ).٢٠٠٦ وآخرون،

 للتدخالت يف جمال النقل أن تزيد من إنتاجية ودخـل املـرأة مـن خـالل زيـادة                   وميكن  - ٢٠٥
التعليم والتدريب واملعلومات فضالً عن إتاحة املزيـد         على   وحصوهلاُسبل وصوهلا إىل األسواق     

). ٢٠٠٢فرناردو وبـورتر،    (من الوقت هلا من أجل الراحة واملشاركة يف أنشطة اجملتمع احمللي            
 املرأة فوائد يف جمـال الـصحة والرفـاه بطـرق شـىت منـها مـثالً زيـادة وصـوهلا                      كما ميكن أن جتين   

ــصحية  إىل ــذه  .اخلــدمات ال ــرغم ه ــا  املكاســب وب ــاف املمكــن حتقيقه ــساواة    م ــضايا م زالــت ق
 بــد لتــصميم ومــن هنــا فــال .اجلنــسني هامــشية بالنــسبة للكــثري مــن ممارســات وسياســات النقــل

التحـديات  تباره أولويـات واحتياجـات املـرأة فـضالً عـن            هياكل النقل األساسية أن يأخذ يف اع      
  .والعقبات اليت تواجهها

ــوينبغــي أن تواكــب التحــسينات الــيت    - ٢٠٦  علــى شــبكات الطــرق خــدمات   إدخاهلــاتمي
 ويف غيـاب مرافـق النقـل        . للنـساء الفقـريات     للنقل املنخفض التكاليف واملتـاح     منتظمة وموثوقة 

 مـن خـالل   واجهنـها  يف كينيـا علـى حـل مـشاكل النقـل الـيت         العام، عملت جمموعة من النـساء     
 تعاونيــة واحلــصول علــى قــرض لــشراء حافلــة يقمــن بتــشغيلها بوصــفها مــشروعاً  هيئــةتــشكيل

 .)٢٠٠٩إيفــاد، /الفــاو/البنــك الــدويل(للــربح مــع إعطــاء أولويــة التفــضيل لعــضوات التعاونيــة  
 ضـمت هـدف تلقـني   يف أوائـل التـسعينات و  اهلند ُنظِّمـت محلـة حملـو األميـة يف تاميـل نـادو             ويف

ــدخالً     ــدراجات بوصــفه ت ــارات ركــوب ال ــرأة مه ــن أجــل امل ــتمكنيا”  م ). ٢٠٠٢راو، (“ ل
 الــدنيا أساســاً الطوائــفالنــساء املــشاركات يف هــذا الــصدد فكــن مــن اُألســر الفقــرية ومــن  أمــا
ات بـشراء  وقامـت الكـثري  . كن ميضني سـاعات طويلـة مـن العمـل املـأجور وغـري املـأجور         وممن
 مــن األنــشطة مــا بــني  جموعــة واســعةمباقتــراض الــدراجات مــن األقــارب واجلــريان للقيــام   أو

 إىل املـــضارب ومجـــع  اخلـــاماحلـــصول علـــى امليـــاه مـــن املـــستودعات واآلبـــار إىل محـــل األرز  
  .والعلف الوقود
ومــن األمهيــة مبكــان إتاحــة خــدمات اإلرشــاد الزراعــي الــيت تــشمل تقــدمي اخلــدمات    - ٢٠٧

 بــذور التقــاوياالستــشارية واملعلومــات والتــدريب واحلــصول علــى املــدخالت اإلنتاجيــة مثــل  
 وبـرغم أدوارهـا اجلوهريــة   .واألمسـدة وكلـها ال غـىن عنـها يف زيـادة إنتاجيــة األنـشطة املزرعيـة       

الزراعة فإن املرأة املزارعة كثرياً ما تعرَّضت للتجاهل من جانب خـدمات اإلرشـاد يف كـثري                يف
 وفيمـــا أنفقـــت النـــساء ،ففـــي فييـــت نـــام علـــى ســـبيل املثـــال). ٢٠٠٨الفـــاو، (نـــاطق مـــن امل
 اخلـاص لحـساب   لاملائة من جممل جهودهن يف العمل يف جمال املشاريع الزراعية املنفَّـذة              يف ٣٠

 أن البيانــات املــستقاة مــن وزارة الزراعــة والتنميــة ال إ، يف املائــة مــن جانــب الرجــل٢٠مقابــل 
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 يف املائـة مـن املـشاركني يف الـربامج التدريبيـة املتعلقـة               ٢٥ ال تـشكِّل سـوى       أوضحت أن املرأة  
ــية و  ــة املاشـــ ــيل      ١٠ بتربيـــ ــة احملاصـــ ــصلة بزراعـــ ــربامج املتـــ ــن الـــ ــة مـــ ــة ( يف املائـــ حكومـــ

  ).٢٠٠٠ نام، فييت
 اإلرشـاد مـن الـذكور إىل اسـتهداف املـزارعني مـن الرجـال وتركيـز                ووجينح مـسؤول    - ٢٠٨

 وقـد خلـصت  ). ٢٠٠٩إيفـاد،  /الفـاو /البنـك الـدويل  ( علـى احتياجـاهتم     املعلومات واملـدخالت  
 أن املزارعات الالئـي تلقـني دعمـاً مـن جانـب              إىل ياريدراسة خلدمات اإلرشاد الزراعي يف نيج     

موظفي اإلرشاد الزراعي كن على األرجح قادرات على الوصـول خلـدمات اإلرشـاد واعتمـاد                
 واإلعـراب عـن االرتيـاح إزاء اخلـدمات بـأكثر            ،ااملمارسات املوصـى هبـ    أساليب  /تكنولوجيات

نا قامت النساء العامالت يف جمـال       اويف غ ) ٢٠٠٠الهاي وآخرون،   (من نظرائهن من الرجال     
ــي   ,اإلرشــاد ــاعي احملل ــستوى االجتم ــى امل ــارات عل ــبل  ، املخت ــة ُس ــني  اإلتفاعــل لل بتهيئ جيــايب ب

 يف  ١٥ذه اآلثار اإلجيابية فـإن نـسبة        وبرغم ه . اجلماعات النسائية وخدمات اإلرشاد احلكومية    
إيفـاد،  /الفـاو /البنـك الـدويل   (املائة فقط من العاملني يف جمال اإلرشاد يف العـامل هـم مـن النـساء                 

ــرأة حنــو     بــل ) ٢٠٠٩ ــا حيــث تــشكِّل امل ــرقم يف أفريقي ــنخفض هــذا ال ــة فقــط مــن  ٧ي  يف املائ
إلتاحـة   ال بـد للجهـود املبذولـة       ومـن مث  ). ٢٠٠٣ويليامز،  (العاملني يف جمال اإلرشاد الزراعي      

 خدمات اإلرشاد الزراعـي أن تـشمل تـدابري راميـة إىل زيـادة عـدد النـساء العـامالت                     املزيد من 
  .جمال اإلرشاد يف

 النساء وقتاً ويبذلن جهداً ملموساً من أجل ضخ امليـاه           تنفقويف كثري من أحناء العامل        - ٢٠٩
 كــان ميكــن أن تــتم مبزيــد مــن الفعاليــة ذه األنــشطةمجيــع هــ و،ونقــل احملاصــيل وجتهيــز األغذيــة

 للمــشاركة يف أنــشطة خيلــي للمــرأة وقــت ميكــن أن كمــا  ،باســتخدام التكنولوجيــات احلديثــة 
 فعلى سبيل املثـال فـإن األدوات واملعـدات املزرعيـة املكيَّفـة الحتياجـات              .أخرى إنتاجية وحملية 

جيات مصمَّمة ملهام تقوم هبـا املـرأة عـادة مثـل      أخف وزناً أو تكنولوث ومنها مثالً حماري   ,املرأة
 إنتاجيـة العمـل مـع تقليـل أعبـاء           علـى  زيـادة كـبرية      تـضفي  ميكـن أن     ,ميكنـة مطحنة احلبوب املُ  

 الينــابيع واملواقــد ذات الكفــاءة  , ومحايــة,ومــن ناحيــة أخــرى فتجميــع ميــاه األمطــار  . الوقــت
ميـع امليـاه    جتمن الـذي تتحملـه املـرأة يف          الطاقة تؤدي بدورها إىل ختفيف أعباء الـز        استخدام يف

 كمــا أن الفوائــد الــيت تعــود مــن حفــظ امليــاه .وحطــب الوقــود وغــري ذلــك مــن مــصادر الطاقــة
ة للـدخل ومـن ذلـك مـثالً         والطاقة متتد لتشمل أنشطة املرأة خارج املزرعـة ومنـها أنـشطة مـدرّ             

  ).٢٠٠٩إيفاد، /فاوال/البنك الدويل ( املدخن السمكجتهيز وبيع أو عمليات التخمري
ياري نسمة ال حيصلون على الكهرباء الالزمة لإلضـاءة         لوهناك حالياً ما يقرب من م       - ٢١٠

 ماليــني نــسمة يعتمــدون علــى الكتلــة األحيائيــة التقليديــة الســتخدامها  ٣  و،الطاقــةراض غــأو
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ــسخني      يف ــة احتياجــاهتم للت ــم وتلبي ــات الطهــي اخلاصــة هب ــدويل (عملي ــك ال ــاو/البن ــاد، إي/الف ف
 وخباصــة إذا مــا توجــه إىل االســتخدامات ،أمــا التزويــد بالكهربــاء يف املنــاطق الريفيــة). ٢٠٠٩

اجلوهرية الالزمة للمرأة مثل مطحنات احلبوب الكهربائية أو مضخات املياه أو من أجل تـوفري               
 فــيمكن بــدوره أن خيفِّــف أعبــاء العمــل عــن كاهــل املــرأة  ،اإلضــاءة يف املــستوصفات الــصحية

رِّر هلــا جــزءاً مــن الوقــت ملمارســة أنــشطة إنتاجيــة ومرتليــة فــضالً عــن املــشاركة يف أنــشطة وحيــ
وعلى سبيل املثال فإن املولِّـدات املـدارة بطاقـة الـديزل الـيت مت نـصبها يف أريـاف           . اجملتمع احمللي 

ــايل ــة   ,م ــة الالزم ــارة وأتاحــت الطاق ــاه   لإلن ــة وضــخ املي ــواد الزراعي ــز امل ــرأ , وجتهي ة  مكَّنــت امل
تـــوفري الوقـــت الـــذي تـــستخدمه يف تطـــوير املنتجـــات اجملهَّـــزة وزيـــادة العائـــدات مبعـــدل   مـــن

ومن الدراسات ما يوثِّق أنه يف أعقاب تزويد املرأة الريفية بالكهربـاء فـإن             . دوالر يومياً  ٠,٤٧
ــة     ــدأ أكثــــر مــــن الرجــــل يف الريــــف مــــشاريعها اخلاصــ ــا تبــ  /البنــــك الــــدويل(املــــرجح أهنــ

  ).٢٠٠٩ إيفاد،/الفاو
 .هفوائـد علـى الـصحة والرفـا    ب تعـود وباإلضافة إىل ذلك فـإن التكنولوجيـات احملـسَّنة           - ٢١١

 إذ أن املـرأة  ، اسـتخدام الوقـود التقليـدي خمـاطر صـحية     يترتـب علـى  ويف كثري مـن أحنـاء العـامل     
الُدخان املنبعـث مـن   ف  ومن هنا.الفقرية متضي ساعات يف جتهيز نار الطهي داخل أماكن مغلقة 

 مـن ماليـني الوفيـات يف البلـدان     ١,٦ بوقـوع رتبط يـ هذه النريان يف املكان املغلـق ومـن املواقـد     
منظمـــــة الـــــصحة (الناميـــــة ومعظمهـــــا بـــــني صـــــفوف النـــــساء واألطفـــــال دون اخلامـــــسة 

  ).٢٠٠٦ العاملية،
 اســتخدام التكنولوجيــات حتــول دونمــع ذلــك فكــثري مــن النــساء يــواجهن حــواجز    - ٢١٢
 هــذه العقبــات االفتقــار إىل التكيُّــف مــع الظــروف واالحتياجــات احملليــة إضــافة   ومــن .احملــسَّنة

الثقـايف وغيـاب النـشر الكـايف فـضالً          / واملمارسات التمييزيـة يف اجملـال االجتمـاعي        األعراف إىل
 النـساء بالـسودان بإدخـال مواقـد غـاز           توعلى سبيل املثال ففيمـا رحَّبـ      . عن ارتفاع التكاليف  

 مواقـد حطـب   عـن وهي تتسم مبزيد من النظافة والـسرعة وسـهولة االسـتخدام       الربوبني املسال   
 الفحــم وقــود مواقــد الفحــم بــرغم ارتفـاع كلفــة  دن إىل اسـتخدام الوقـود، إالّ أن الكــثريات عـُـ 

 يواجهنـه مـا    ويف ضـوء     .ةيكن متاحاً إالّ يف حاويـات كـبري        ويرجع هذا إىل أن الغاز مل        .النبايت
 نكوصــاًعــودهتن  الكافيــة لــشراء احلاويــات الكــبرية، جــاءت  نقــود ميلكــن ال الإذمــن مــشاكل 

إيفــاد، /الفــاو/البنــك الــدويل(شــراء مقــادير صــغرية مــن الفحــم النبــايت علــى أســاس يــومي    إىل
 وهـي   ، سـبندانا  ، بـادرت   مـشكلة مماثلـة ولكـن يف هـذه احلالـة           ورغم أن اهلند عانـت    ). ٢٠٠٩

عي مواقـد الغـاز ومـع        مـع أحـد مـصنّ      ضوافـ  الت إىل الـصغر للنـساء      للتمويـل البـالغ   منظمة كبرية   
 وقُـدِّمت   . عدد كبري من الزبائن اجلُدد      تدبري  مقابل أسعارمها إىل النصف  لتخفيض  شركة للغاز   

 ه مــا جمموعــحلــساهباوقَّــع  فكــان أن ،للنــساء قــروض لتمكينــهن مــن اإلفــادة مــن هــذه اخلدمــة 
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اً كـن عـادة ميـضينها يف مجـع           امرأة يف غضون ستة أشهر ووفرن ثالث ساعات يومي         ٧٠ ٠٠٠
ومن املهم التشاور مع النساء يف تصميم تكنولوجيات تـوفري العمـل            ). ٢٠٠٨موري،  (الوقود  

 إمكانيـــة احلـــصول علـــى املطلـــوب تـــستهدف زيـــادةوتكميـــل هـــذه التكنولوجيـــات بـــربامج 
  . مه كامالً مبا يف ذلك ُسبل التدريباواستخد
إفـادة املـرأة يف البلـدان        يتـيح واالتصاالت مـصدراً مهمـاً       املعلومات   ومتثِّل تكنولوجيا   - ٢١٣

ــى الــسواء    ــة عل ــة واملتقدم ــعو. النامي ــت و م ــوفري الوق ــبل احلــصول علــى    و، اجلهــد ت ــسري ُس تي
 شـبكة اإلنترنـت     إتاحـة  أثـر ملمـوس عـن        كـذلك   يـنجم  ،املعلومات وخلق فرص توليد الـدخل     

 ومـن ذلـك مـثالً زيـادة     . يف بلـدان كـثرية   احملمولـة بالنـسبة للنـساء يف املنـاطق الريفيـة     اهلواتـف و
املعلومــات املتعلقــة بأســعار معرفـة   الوصـول إىل األســواق اجلديــدة و بفــضلالفـرص االقتــصادية  

  .السوق اجلارية للمدخالت واحملاصيل الزراعية
ــن اإلمكا    - ٢١٤ ــت مـ ــا ثبـ ــرغم مـ ــا   وبـ ــا تكنولوجيـ ــوي عليهـ ــيت تنطـ ــات الـ ــانيـ ت  املعلومـ

زالـت متثِّـل     يـة فـإن الـُسبل املتاحـة حلـصول املـرأة الفقـرية عليهـا مـا                  من أجـل التنم    واالتصاالت
، شـعبة النـهوض بـاملرأة      -األمـم املتحـدة      ( يف البلـدان الناميـة     إشكالية وخاصة باملنـاطق الريفيـة     

ــام      ). ٢٠٠٥  ومنــها مــثالً املراكــز اهلاتفيــة    ،إن اســتفادة املــرأة مــن املرافــق املتاحــة بــشكل ع
 وعـدم مالءمـة      إىل تلـك املرافـق     هـا االفتقـار إىل ُسـبل النقـل        قن أن يعو   ميكـ  اإلنترنـت  منتدياتو

ــد  ــشطتهامواعي ــوافر  وأن ــات      عــدم ت ــاء العمــل فــضالً عــن البيئ ــسبب أعب ــرأة ب ــدى امل  الوقــت ل
 اسـتفادة  ميكـن بـدورها أن حتـد مـن           املتـاح  كذلك فـإن العقبـات املتعلقـة بالـدخل           .املأمونة غري

 كما أن االفتقار إىل احملتوى املالئم باللغـات احملليـة ميثِّـل عقبـة          .املرأة من التكنولوجيات القائمة   
 املعلومـات واالتـصاالت يف      ني اإلفادة الكاملـة مـن تكنولوجيـا       أخرى حتول بني املرأة الريفية وب     

  . )املرجع نفسه(كثري من البلدان 
  

  السكن واملنافع واخلدمات  -دال   
اص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         من العهد الدويل اخل    ١١املادة   تنص  - ٢١٥
 معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم مـن الغـذاء    يف مستوىحق كل شخص على  

 بـشأن احلـق     ٤ ويف التعليـق رقـم       .حتسني متواصل لظروفه املعيشية   يف  والكساء واملأوى، وحبقه    
 دية واالجتماعيـة والثقافيـة أنـه ينبغـي        يف املسكن الكايف الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا       

يع األشخاص درجة من درجات أمن احليازة اليت تضمن إسـباغ احلمايـة القانونيـة               أن ميتلك مج  
 وال بـد مـن النظـر إىل الـسكن املالئـم      . الطرد القسري واملالحقة وغري ذلك من التهديدات من

حظــت اللجنــة أنــه ينبغــي  ال كمــا .بوصــفه احلــق يف العــيش يف ظــل األمــن والــسالم والكرامــة  
 مبا يف ذلـك     ،خذ يف االعتبار عدد من العوامل من أجل حتديد ما إذا كان املسكن مالئماً             ؤي أن
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  والتكـاليف املمكـن    األمن القانوين للحيازة وتوافر اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل األساسية        
 وأشـارت   . الثقافيـة  املالءمـة   اإلقامة والدخول إىل املسكن وموقعه فضالً عن        وصالحية ،حتملها

 أنه يف ظل درجة التمييز القانوين وغريه من أشكال التمييز فيمـا يتعلـق حبقـوق                  إىل اللجنة أيضاً 
العــني اململوكــة بغــرض وحقــوق الــدخول والوصــول إىل ) مبــا يف ذلــك ملكيــة البيــت (امللكيــة 
يف ذلـك تـأثري أعمـال العنـف          مبـا    للمؤثرات اخلارجيـة   معرَّضة    تصبح  فإن املرأة بالذات   اإلقامة،

  .واإليذاء اجلنسي عندما تصبح بال مأوى
 املاضــي مبــا أدى إىل زيــادة  د ســكان احلــضر يف العقــ طــرأت زيــادة بالغــة علــى وقــد   - ٢١٦

ــاك  ٢٠٠٥ ويف عــام .العــشوائيات ــون مــن  ٩٩٨ كــان هن  . يف العــاملســكان العــشوائيات  ملي
ــا قُـــدر هلـــذه االجتاهـــات أن تـــستمر فلـــسوف    وإذا يـــصل حجـــم ســـكان العـــشوائيات إىل  مـ
وهناك مـا يقـرب مـن       ) ٢٠٠٦ املوئل،   -األمم املتحدة    (٢٠٢٠بليون نسمة حبلول عام      ١,٤
يعيــشون بغــري حيــازة مــضمونة يف مــستوطنات غــري رمسيــة باملنــاطق احلــضرية         نــسمة  ٩٣٤
مليـون   ٤فـضالً عـن    ، مليون نسمة على مستوى العامل كلـه ٦,٧ وأكثر من  ،البلدان النامية  يف

 وكـثري منـهم يف املنـاطق        ٢٠٠٢-٢٠٠١ طردهم من منازهلم يف الفتـرة        جرىنسمة يف أفريقيا    
  ).٢٠٠٧بيل وفوكس، (احلضرية 
 الـسكن يف كـثري مـن أحنـاء العـامل مبعـىن أنـه يفتقـر إىل امليـاه                القصور يشوب  وما زال   - ٢١٧

ــن النفايـــات و    ــتخلص مـ ــاري والـ ــسليمة يف اجملـ ــُنظم الـ ــة وإىل الـ إىل الـــصرف الـــصحي اجلاريـ
ــة    /والتهويــة ــاء بــصورة ســليمة وإىل ُســبل الوصــول إىل اخلــدمات االجتماعي التــسخني والكهرب

وكثري من املساكن تشغلها العـائالت الفقـرية وهـي          ). ٢٠٠٣املوئل،  /األمم املتحدة (األساسية  
يعيـشون  ة مـن الـذين     كمـا أن النـسب املقـدَّر       ،وغالبـاً مـا يكـون تـشييدها مبعرفتـهم          نظاميةغري  
 يف املائـة  ٦٦نخفضي الدخل الـيت تفتقـر إىل وصـالت امليـاه باألنابيـب كانـت          مستوطنات م  يف
ــر مــن   ١٠يف  ــا وأكث ــة يف ٥٠ مــدن مــن أفريقي ــة يف آســيا و ١٤ يف املائ ــة يف ٣٣  مدين  يف املائ
  ).٢٠٠١هاردوي وآخرون، (مدن يف أمريكا الالتينية  ٨

سهم يف اسـتقالل املـرأة وأمنـها االقتـصادي           يـ  أصل اقتصادي ملمـوس   السكن هو   إن    - ٢١٨
وبغـري الـسكن    ). ١٥٦:٢٠٠١مريافتـاب، (وقدرهتا التنافـسية ضـمن أُسـرهتا املعيـشية وجمتمعهـا            

 وتتهـــدَّد الـــصحة ويعـــاق التعلـــيم ويـــصبح ا واحلفـــاظ عليهـــيـــصعب تـــأمني العمالـــةاملناســـب 
وكـثري  ). ٢٠٠٣املوئـل،   /األمـم املتحـدة   (امليسور اإلقدام على ارتكـاب العنـف ضـد املـرأة             من

من النساء الالئي يتركن املرتل بسبب العنف املرتيل معرضات للتشرُّد وإىل املزيـد مـن التعـرض                 
نـساء اُألسـر املعيـشية املنخفـضة        تتركـز   ويف املناطق احلـضرية      ).E/CN.4/2005/43انظر   (للعنف

ــنف      ــشطة االســتخدام حلــساب ال ــر مــن الرجــال يف أن ــدخل إىل حــد كــبري أكث س يف القطــاع ال
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 مقارنــة ُسـبل حــصوهلن  قــلّت و، وغالبـاً مــا يكــون ذلـك يف املــرتل أو بـالقرب منــه   الرمســي، غـري 
ن أو التوسـع   مـشاريعه لترقيـة الرجال على املعلومـات واالئتمـان واألدوات واملعـدات الالزمـة         ب

مــن والالئــق كأولويــة  آلُســبل احلــصول علــى املــسكن ا لــت وقــد جت. إلنــشاء مــشاريع جديــدة 
جرن إىل املدن حبثـاً عـن العمـل أو فـراراً مـن التمييـز                انسبة ملاليني كثرية من النساء الالئي يه      بال

زال إنــصاف املــرأة مــن حيــث ُســبل احلــصول علــى املــسكن املالئــم    ومــع ذلــك فمــا.والعنــف
  . العاملرجاءل حتدياً يف كثري من أشكّي

 إالّ أنــه يقــدَّر ، العــاملأحنــاءثري مــن نــة يف كــوبــرغم حمدوديــة البيانــات املوثوقــة واملقاَر  - ٢١٩
نــسبة متزايــدة مــن الــذين يعيــشون يف مــساكن الفقــراء وكــذلك املــشردين هــم مــن النــساء    أن

  َشـْغل  مـن حيـث    خاصـة    عقبـات وتواجه النـساء    ). ٢٠٠٣ املوئل،   -األمم املتحدة   (واألطفال  
ــه    ــاظ علي ــم واحلف ــسكن املالئ ــسببامل ــراف وا  ب ــسياسات واألع ــوانني وال ــة  الق ــد التمييزي  لتقالي

 عـدم تكـافؤ ُسـبل       عوائق تتمثـل يف   كذلك ميكن أن تصادف املرأة      . )E/CN.4/2006/118 انظر(
 وهنـاك فئـات بعينـها مـن النـساء مثـل             .احلصول على املوارد االقتصادية مثل االئتمان والتمويل      

ئـي يترأسـن   ضحايا العنف اُألسري واألرامل واملـسنات واملطلقـات أو املنفـصالت والنـساء الال             
 القبائــل وذوات اإلعاقــة والالئــي يتواجــدن  نــساءاُألســر املعيــشية ونــساء الــشعوب األصــلية أو

النــساء املنتميــات إىل األقليــات اإلثنيــة  مــا بعــد الــرتاع، إضــافة إىل - حــاالت الــرتاع غمــار يف
 الطـرد   بـل ميكـن حلـاالت      .كلهن يـواجهن املزيـد مـن خطـر أن يـصبحن بـال مـأوى               ووالقومية  

سبب إزالـة العـشوائيات احلـضرية أو مـشاريع التطـوير العقـاري أن ترتِّـب عبئـاً غـري متناسـب                       ب
 باإلضافة إىل فقـدان بيتـها قـد تفقـد أيـضاً ُسـبل معيـشتها وُنظـم الـدعم          ، فهي على كاهل املرأة  
ن الطـــرد إ بـــل ،صـــدمات جـــسمية ونفـــسانية علـــى الـــسواءممـــا يعّرضـــها إىل  ،الـــيت تـــساندها

  .زيد من حاالت االعتالل والوفيات بني صفوف النساءيفضي إىل امل قد
 حيث تـنص التغـيريات التـشريعية علـى تكـافؤ فـرص احلـصول                ,ويف كثري من البلدان     - ٢٢٠

االفتقــار إىل املعرفــة بــشأن حـاالت   إالّ أن اهلياكــل التقليديـة واملواقــف األبويــة و ،علـى املــسكن 
تـصادية أدَّت بـصورة فعالـة إىل احليلولـة بـني       العقبات االق، فضالً عنالسكن وحقوق األراضي 

  ).E/CN.4/2003/55انظر  ( األرض سواء يف املناطق احلضرية أو الريفيةحيازةاملرأة وبني 
ــسري ا       - ٢٢١ ــم يف تي ــدور مه ــضطلع ب ــة أن ت ــى أن بوســع الدول ــى   عل حلــصول املتكــافئ عل

ــق  ــسكن الالئ ــة     ال ــام مباشــرة بتقــدمي مــسكن مــنخفض الكلف ــراء احلــضر  مــن خــالل القي  ، لفق
وعلـى سـبيل    .  اجملتمع احمللـي   فئاتتعزيز ودعم جهود العون الذايت يف جمال السكن بواسطة           أو

 مـن أجـل بنـاء وحـدات سـكنية      العقـارات  ضريبية ملقاويلاملثال تستطيع الدولة أن تقدِّم حوافز    
املنخفـضة   اُألسـر    ات وأن تنـشئ صـناديق اسـتئمانية لإلسـكان وتـدعم إجيـار             ،متهاودة األسـعار  
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الــدخل مــن خــالل تقــدمي اِملــنح وتعزيــز ملكيــة البيــت بــني صــفوف النــساء واُألســر املنخفــضة   
مركــز املنظمــات غــري احلكوميــة ألفــضل   (الــدخل مــن خــالل تقــدمي قــروض الــرهن العقــاري   

وفيما كان النهج السائد يف كثري من البلدان يركِّز على حقـوق امللكيـة              ). ٢٠٠٢املمارسات،  
ــة إالّ ــة     الفردي ــارات القانوني  أن األمــر ميكــن أن ينطــوي علــى النظــر يف طائفــة واســعة مــن اخلي

 وحقــوق الــشاغلني وحقــوق ، والــسكن التعــاوين الــسكن العــام واخلــاصاســتئجارذلــك  يف مبــا
أشــــكال شــــىت مــــن ترتيبــــات اإلجيــــار الفــــردي واجلمــــاعي إضــــافة إىل  املــــشتركة املنــــتفعني

  ). د،٢٠٠٧ املوئل، -املتحدة  األمم(
 مياثـل   انـدفاع حنـو تنظـيم حيـازة األرض يف املنـاطق احلـضرية علـى حنـو             حـدث ولقد    - ٢٢٢
 يف املنـاطق الريفيـة   اجهتـها  نفـس املـشكلة الـيت و    املـرأة  وهنا واجهت    . املناطق الريفية  شهدته ما

 مـن اجملتمعـات     ١٦ مشلـت  ومثة دراسـة متـت و      .إزاء التحول حنو صكوك ملكية األرض الفردية      
 بلـــدان يف أفريقيـــا وآســـيا وأمريكـــا الالتينيـــة فوجـــدت      ٨نخفـــضة الـــدخل يف  احلـــضرية امل

 يف  ٩١ يف املائـة مـن اُألسـر املعيـشية يف الـسنغال إىل               ٢٠ الشاغلني يتراوحون بـني      - املالك أن
 ، الــشاغلني كانــت أقــل بكــثري- وأن النــسبة املئويــة للنــساء مــن املــالك ،املائــة يف ســري النكــا

 يف املائـة يف كوسـتاريكا       ٧٦املائة مـن اُألسـر املعيـشية يف الـسنغال إىل             يف   ١٠تراوحت بني    إذ
 اُألسـر املعيـشية     ات ومثـة اسـتعراض أُجـري يف الفتـرة األخـرية الستقـصاء             .)٢٠٠١مريافتاب،  (

  يف املائـة   ٢١يف عدد من بلدان أمريكا الالتينية وجد أن ملكيـة النـساء ملـساكنهن تتـراوح مـن                   
 ويف زامبيـا كـان هنـاك    .)٢٠٠٩ديـري وآخـرون،   (ملائة يف غواتيماال     يف ا  ٧٣ إكوادور إىل    يف
األمــم  (املــشتركة لــزوجنيالكيــة مل يف املائــة فقــط مــن الوحــدات الــسكنية احملوَّلــة خاضــعة  ١٢

ومثــة اســتثناء مهــم شــهدته جنــوب أفريقيــا حيــث أتاحــت عمليــة ). ٢٠٠٧ املوئــل، -املتحــدة 
ئـي ترأسـن األسـر املعيـشية أن يـسجلن أمسـاءهن ألن       إسكان الشعب لعدد كبري من النـساء الال       

  .)املرجع نفسه(اإلقامة مع معالني كانت من املعايري اليت تكفل االستحقاق يف هذا الشأن 
 يف كثري من البلـدان فقـد كفلـت تقـدمي قطـع              املعتمدة“ اتاملواقع واخلدم ” نظمأما    - ٢٢٣

هم طبقـاً ملبـادئ     نقـراء أن يبنـوا مـساك       يتـاح للف   حيـث من األرض مـزوَّدة باخلـدمات األساسـية         
 العـشوائيات مـا كـان يتـألف مـن مبـادرات         تطـوير  ومن املمارسات الـشائعة يف       .توجيهية عامة 

رامية إىل حتسني املستوطنات القائمة عن طريق نقل امللكية القانونية لـألرض وتقـدمي اخلـدمات                
تطلَّـب مـشاركة اجملتمـع    ي التطـوير  وكـثرياً مـا كـان هـذا    . هلياكـل األساسـية  األساسية واملنافع وا  

ــة   ــشاريع التنمي ــي يف م ــذ  ,احملل ــل يف جمــال التنفي ــى األق ــاتإن مل يكــن يف  , عل  التخطــيط عملي
كمــا أن إشــراك املــرأة يف ختطــيط وتــصميم وتنفيــذ   ). ٢٠٠٩شــانت ومكلــواين،  (والتــصميم

هتمـام بـأدوار    وغريها مـن مـشاريع العـون الـذايت مـن شـأنه أن يكفـل اال                “ اتاملواقع واخلدم ”
  .املرأة احملدَّدة وتلبية احتياجاهتا فيما يتعلق باملسكن الالئق
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ــة مــن مــشاريع اإلســكان        - ٢٢٤ ــصورة متكافئ ــساء ب ــادة الن ــذلت جهــود تكفــل إف ــد ُب  .وق
وتــشمل املبــادرات املتخــذة يف هــذا الــصدد تعزيــز صــكوك امللكيــة املــشتركة لــألرض وتقــدمي    

ملرافـق الـصحية والطاقـة ممـا خيفِّـف عـبء الوقـت عـن كاهـل                  اخلدمات األساسـية مثـل امليـاه وا       
 ويكفل للمـرأة    ، ويشجِّع النساء على املشاركة الفعَّالة يف تصميم وتنفيذ وتقييم املشاريع          ،املرأة

 . التــدريب يف جمــال إدارة املــشاريع وتــصميم املــأوى وتــشييد املــسكن وصــيانته  ُســبلوالرجــل 
نتيجــة اقتــراح مــشترك طرحتــه اجلماعــات النــسائية   ، و٢٠٠٤ ففــي عــام ،وعلــى ســبيل املثــال 

ــة ســان بــ طلبــت وحركــة اإلســكان،   ــام   ابلدي ــرامج اإلســكان الع ــشمل ب ــل أن ت ولو يف الربازي
 من التـدابري املموَّلـة مـن         ذلك  كعناصر مستفيدة من العقود وغري     ة األولوي للنساءشروطاً تعطي   

 وقـــد ســـعت أيـــضاً بلديـــة ديربـــان) ٢٠٠٧ املوئـــل، -األمـــم املتحـــدة (االعتمـــادات البلديـــة 
 فرص احلصول علـى امليـاه أمـام اُألسـر املعيـشية املنخفـضة الـدخل                 إىل حتسني  جنوب أفريقيا  يف

وجنـم عـن    . “تعريفة خط احليـاة   ”  فيما ُيعرف بأنه   - من خالل حتميلها معدالت لألسعار أقل     
اه يف مزاولـة أعمـاهلم    ويعتمـدون علـى امليـ   من منـازهلم ذلك مزايا خاصة بالنسبة للذين يعملون   

ويف مقدمتهم النساء ومـن ذلـك مـثالً الطهـي ألغـراض البيـع يف املنافـذ احملليـة وغـسل املالبـس                        
  ). ٢٠٠٥شني وآخرون، (

ــستفيد    - ٢٢٥ ــد ت ــسائيةرابطــة الويف اهلن ــه    أن مــن الن ــسكن ميكــن احلــصول علي  احلــق يف ال
 لتـشجيع النـساء     التملـك وذلـك   يف  بالنسبة لألسـر املعيـشية املنخفـضة الـدخل بـأكثر مـن احلـق                

 أمسائهن يف املستندات املختلفـة مثـل فـواتري الكهربـاء والـسندات اإلذنيـة وضـريبة                  تسجيلعلى  
رض الرجال بشكل عام على هـذه املمارسـة وال علـى            تومل يع ). ٢٠٠٧باروا،  (األرض  /البيت
 حالـة الطـالق     كمـة يف  احمل أمـام   اليت تتيح للمرأة الفرصـة للمطالبـة حبـق الـسكن           املستنداتهذه  
  .االنفصال أو

 فإن الرجـال والنـساء املنخفـضي الـدخل          ،وفضالً عن خدمات السكن وما يتصل هبا        - ٢٢٦
لوصــول إىل احليــز العــام حبيــث يزاولــون ل حيتــاجون الرمسيــةواملــزاولني للتجــارة واخلــدمات غــري 

 مـن حـراك     اف اجلنـسانية حتـدّ     األعـر   فيهـا   ال تـزال   الـيت  وباستثناء ما يتم يف اجملتمعات       .أعماهلم
منظمـــة العمـــل الدوليـــة، ( مـــن بـــائعي الـــشوارع نـــسبة كـــربى فـــإن النـــساء يـــشكلن ،املـــرأة
 بـصورة  ، انتشار األنشطة غري املنظَّمـة يف االقتـصاد احلـضري        وكثرياً ما يتعارض  ). ب ،٢٠٠٢

ركزيـة   التـسوق امل   مواقـع مباشرة مع حماوالت خصخصة احليز احلضري مـن خـالل التوسُّـع يف              
ميكـن هلـذا التوسـع أن تـنجم عنـه            و .“رة بالبوابـات  املسوَّ” السكنية ومباين املكاتب     اجملمعاتو

 . مـشاريع صـغرية احلجـم   يعملـون يف  على ُسـبل معيـشة هـؤالء الـذين      تنعكس بالغة العمق آثار  
جـاً   احلضر أن يصمموا تقـسيماً أكثـر عـدالً للحيـز العـام ويتبعـوا هن         العقارات يف  قاويلمل وينبغي

  .أكثر تعاوناً إزاء تطويره
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وقد نشأ عدد من الشبكات اليت تـربط بـني خمتلـف سـكان احلـضر مـن أجـل تعظـيم                        - ٢٢٧
 ويف كـثري مـن املـدن جتـاوزت املنظمـات اجملتمعيـة جمـرَّد                . التأثري على السياسة العامـة     يفقدرهتم  

 أكثر فعالية يف ُصـنع      املشاركة يف تنفيذ مشاريع اإلسكان العام إىل حيث أصبحت متارس دوراً          
احتــاد ( ويف اهلنــد، عمــل مــاهيال مــيالن  .القــرار مــن حيــث التــصميم والتنفيــذ لتلــك املــشاريع  

سكان العـشوائيات ومجعيـة ترقيـة مراكـز املـوارد      لـ   الـوطين  حتـاد االو)  للنـساء  االدخارجلمعيات  
اإلسـكان   علـى التعـاون معـاً مـع أجـل تـشكيل سياسـات                ،وهي منظمة غري حكوميـة    اإلقليمية  

ــدن    ــن امل ــدد م ــساكن       ،احلــضري يف ع ــن امل ــضل م ــة األف ــى النوعي ــز عل ــور يركِّ ــأمني حم  ويف ت
واخلدمات األساسية كامليـاه والـصرف الـصحي واملـدارس وخـدمات الرعايـة الـصحية وتـأمني                   

فقـراء احلـضر نـشأت      ل  مـن نـساء ورجـال      وهناك احتادات مماثلـة   ). ٢٠٠٨ساترويت،  (احليازة  
تراوحـت عـضويتها مـن بـضعة آالف يف نيبـال            وا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة        يف مدن عـرب أفريقيـ     

 تغـيريات علـى   لتنفيـذ  ممارسـة تأثريهـا   وهـذه االحتـادات جنحـت يف    .مخسة ماليني يف تايلنـد    إىل
عـــدد مـــن املـــدن يف تايلنـــد يف بنـــوم بنـــه ويف  و باهلنـــدبـــايمميف مـــستوى املـــدن يف ديربـــان و

ــساء ) ٢٠٠٨ســاترويت، ( ــصدد حيــث يــشكلن    وتــضطلع الن ــدور فعــال يف هــذا ال ــة  ب األغلبي
  . املذكورةاتعضوية كثري من االحتاد من

 لكــي جتمــع علــى ٢٠٠٢ يف عــام )Street Net (كــذلك أنــشئت شــبكة الــشوارع  - ٢٢٨
ــة        ــدان خمتلف ــشوارع مــن بل ــضم يف عــضويتها جتــار ال ــيت ت ــنص .صــعيد واحــد املنظمــات ال  وي

 جملــسها  أعـضاء  يف املائـة علـى األقــل مـن   ٥٠سبة  نــالنـساء ضــرورة أن تـشكل  دسـتورها علـى   
 ، بلـداً ٢٥ فرعـاً منتـسباً يف   ٢٨ كـان لـديها   ٢٠٠٧وحبلـول عـام   . عضاء مكتبـها أالدويل ومن   

 ،ة والتفـاوض لـصاحل االقتـصاد غـري الرمسـي          مواستطاعت أن تـضع اسـتراتيجية مجاعيـة للمـساو         
 وعـزَّزت  ، جمـال التقاضـي القـانوين     كما أقرَّت استراتيجيات دفاعية واسـترايتجيات اسـتباقية يف        

 اتبــاع علــىعملــت كمــا  ،جهــود اإلصــالح القــانوين مــن أجــل محايــة حقــوق جتــار الــشوارع  
  ).٢٠٠٨لوند،  (الرمسي يف جمال االقتصاد غري للعاملنياستراتيجيات احلماية االجتماعية 

  
  احلصول على اخلدمات املالية  -خامساً  

ــة    - ٢٢٩ ــة تيــسِّر اخلــدمات املالي ــة إمكاني  مــن أجــل حتقيــق  إدارة النقــود عــرب املراحــل الزمني
 أو االسـتثمار يف املـستقبل والتـأمني ضـد           ،االدخـار بغـرض االسـتهالك     : تشكيلة مـن األهـداف    

 مواجهـــة  أو االســـتثمار أو، القـــروض ألغـــراض االســـتهالك اجلـــاري    إتاحـــةوأ ،الطـــوارئ
ستويني الوطين والـدويل ميكـن للخـدمات        ويف حقبة تشهد حراكاً متزايداً على امل      . االحتماالت

 التحويالت الـسريعة    تاحةإمع  لنقود على مستوى اِحلقب الزمنية املختلفة       ادارة  إاملالية أن تيسِّر    
  .عرب مسافات بعيدة
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 مبــا يف ذلــك ،تيــسري ُســبل حــصول املــرأة علــى مجيــع اخلــدمات املاليــة  عــن وال غــىن   - ٢٣٠
ئتمان مـن أجـل أن يتـاح هلـا اإلفـادة الكاملـة مـن الفـرص                  املدخرات والتأمني والتحويالت واال   

 ُسبل حصول املـرأة علـى اخلـدمات املاليـة        بشأنوقد ركَّزت البحوث اليت أُجريت      . االقتصادية
 الصغر وعلى اخلدمات املصرفية واملاليـة الـيت تـستهدف العمـالء مـن               البالغأساساً على التمويل    

  .النساء املنخفضات الدخل
 املـوارد املاليـة مـن خـالل القـروض           علـى  املرأة   حصولز هذا الفصل على ُسبل      ويركِّ  - ٢٣١

 املــرأة علــى مــا حــصولأ . علــى الــسواءالرمســي وغــري الرمســياملــدخرات يف القطــاعني املــاليني و
يوثِّــق نــشوء منظمــات الــذي تــرد مناقــشته يف الفــصل الــسادس فاملعاشــات التقاعديــة والتــأمني 

 باملؤسسات املالية الرمسية وما تطـوَّر إليـه    املرتبطة إزاء العراقيل ستجابة   الصغر كا  البالغاالئتمان  
 . الصغر الذي أعطى األفـضلية يف احلـصول عليـه للمـرأة    البالغأمرها لتصبح مؤسسات للتمويل  

 ، الـُنهج املختلفـة إزاء التمويـل املتنـاهي الـصغر     الـيت تتـسم هبـا    والـضعف  ةم أوجـه القـو   يِّوهو يق 
ــل كاســتراتيجية   فــضالً عــن حمدود  ــوع مــن التموي ــة هــذا الن ــستهدف ي ــرأة   ت ــادة حــصول امل زي

املـشتغالت باألعمـال     ُسـبل حـصول النـساء        وجيري أيضاً مناقـشة   . وسيطرهتا على املوارد املالية   
 ويــثري . علــى التمويـل فــضالً عـن وصــول املـرأة إىل ســاحة ُصـنع القــرار يف القطـاع املــايل     احلـرة 

 على إضفاء الطابع التجاري على اخلـدمات املاليـة بالنـسبة للـتمكني              الفصل قضية اآلثار املترتبة   
  .االقتصادي للمرأة

  
  وصول املرأة إىل اخلدمات املالية الرمسية  -ألف   

إىل جانـب شـركات     اخلدمات املالية الرمسية تقدمها ُنظـم املـصارف العامـة واخلاصـة               - ٢٣٢
ذه اخلـدمات متاحـة بـصورة واسـعة      ومثـل هـ  . وشـركات االئتمـان  الرهونـات  التأمني ومقـدمي  

 بلــداً ١٥ يف املائــة مــن الــسكان يف ٨٩حنــو ميتلــك  و.وإن مل تكــن شــاملة يف البلــدان املتقدمــة
ســكان الواليــات املتحــدة حــساباً مــصرفياً أو مــا يعادلــه  يف املائــة مــن ٩٩ اد األورويب وباالحتــ

  ). ب،٢٠٠٦األمم املتحدة، (
ــة ا   - ٢٣٣ ــى أن اخلــدمات املالي ــل     عل ــة حيــث أن أق ــدان النامي ــة يف البل ــة حمــدودة للغاي لرمسي
 يف املائـة    ٥النـسبة أقـل مـن       ن  إبـل   . نـصف الـسكان لـديهم حـساب مـصريف أو مـا يعادلـه               من
ــة    يف ــدان األفريقيـ ــم البلـ ــيمعظـ ــن  فهـ ــراوح مـ ــسوانا إىل  ٤٧ تتـ ــة يف بوتـ ــة ٦ يف املائـ  يف املائـ
شف فحص لـُسبل الوصـول إىل املؤسـسات         وقد ك . )املرجع نفسه (مجهورية ترتانيا املتحدة     يف

 شكل عـام   يقتـصر بـ     األمـر  أناملالية الرمسية وشـبه الرمسيـة وغـري الرمسيـة يف كينيـا وأوغنـدا عـن                  
 يف املائة فقط من السكان املفحوصـني الـذين ثبـت أن لـديهم إمكانيـة الوصـول                   ١٨على نسبة   

ــة   ــة الرمسي ــو  (إىل املؤســسات املالي ــسون ونيون ــسبة  .)٢٠٠٩رازوا، ذاجن ــاك ن ــة ٨ وهن  يف املائ
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 هلـــم الوصـــول إىل اً يف املائـــة يف أوغنـــدا هـــم الـــذين كـــان متاحـــ٣ الـــسكان يف كينيـــا و مـــن
تعاونيـات االدخـار   إىل   الـصغر و   البـالغ املؤسسات شبه الرمسية مبـا يف ذلـك مؤسـسات التمويـل             

ــان ــا أن  .واالئتمـ ــشكل     كمـ ــاً بـ ــاء مرتبطـ ــة جـ ــة الرمسيـ ــسات املاليـ ــول إىل املؤسـ ــوي الوصـ قـ
ــة   ب ــدى احلكومـ ــتخدام لـ ــاالسـ ــنس وبـ ــوع اجلـ ــني أن،التعليم ونـ ــة يف حـ ــساواة   حالـ ــدم املـ  عـ

ــسياقني      بـــني ــرأة يف كـــال الـ ــول بـــني املـ ــاجزاً حيـ ــوى إىل  وإناجلنـــسني كانـــت حـ  كانـــت أقـ
ــدا يف مــا حــد ــواجهن علــى    .أوغن ــنغالديش ومــالوي أن النــساء كــن ي  ووجــدت دراســة يف ب

 ديــــاغين( الرجـــال يف كــــال البلــــدين  واجــــهر ممــــا األرجـــح عقبــــة يف جمــــال االئتمـــان بــــأكث  
  ).٢٠٠٠ وآخرون،

ها مقــدمو ا فالتكــاليف الــيت يتقاضــ ،وجتــنح التغطيــة أن تكــون متحيــزة ضــد الفقــراء    - ٢٣٤
التمويل الرمسـي ملعـامالت تـشمل مبـالغ صـغرية مـن األمـوال إىل مبـالغ كـبرية غالبـاً مـا تكـون                          

 بالًسُـ  يتبعـون قرون إىل ُسبل املعيشة املضمونة والـذين         كما أن السكان الذين يفت     ،موزَّعة زمنياً 
 وحيثمــا يكــون التمــاس .باســتمرار معيــشية متقلِّبــة مومسيــاً جيــدون أن التكــاليف تفــوق املنــافع 

الربامج واملصارف اليت تشرف عليهـا احلكومـة سـبيالً للتعـويض عـن هـذا االسـتبعاد املؤسـسي                    
ــدَّ     ــات حم ــاً قطاع ــستهدف أساس ــربامج ت ــذه ال ــا   فه ــادة م ــة وع ــستبعددة األولوي ــن  ت ــة م  الغالبي

  .الفقراء السكان
 بـنن   وأما النتائج املستقاة مـن تقيـيم مت علـى مـستوى قطـري للمـدخرات يف أوغنـدا          - ٢٣٥

ــرغم ارتفــاع الطلــب علــى آليــات    واملكــسيك والفلــبنيواهلرســك البوســنة  و ــه ب  فتــشري إىل أن
لية الرمسية كان منخفضاً بني صفوف الفقراء مـن          فإن استخدام املؤسسات املا    ،االدخار الرمسية 
  وقــدرة التحمُّــل املكــانقــربن واشف التقيــيم عــن أن مــسائل األمــ كمــا كــ.النــساء والرجــال

 كانـــــت مـــــن بـــــني أســـــباب هـــــذا االخنفـــــاض يف اســـــتخدام اخلـــــدمات الرمسيـــــة  الفعلـــــي
  ).٢٠٠٦ ديشباندي،(

ــستطيع  - ٢٣٦ ــدخروا  وي ــساء والرجــال أن ي ــراء الن ــون ذلــك  وهــم . فق ــالغ  ،يفعل  ولكــن مبب
بــالغ امل حيــث تتــوافر  حتويــل قــدرهتم إىلمتكينــهم مــن وهــم حباجــة إىل .صــغرية وغــري منتظمــة 

  املطلوبـة  النفقـات :  شـىت  ألغـراض   من وقت آلخـر    اليت تفيد يف تلبية احتياجاهتم     الكبرية   نقديةال
 واملــصاريف ،وارئ حبــاالت املواليــد والــزواج والوفيــات والطــرتبط وتــعلــى مــدار دورة احليــاة

نوعيــة حيــاهتم  ب ينــهض الــصحة وشــراء الــسلع االســتهالكية املعمِّــرة ممــا      املطلوبــة ألغــراض 
ــشتهم     توظيــف جانــب  إىل ــبل معي ــة ُس ــؤدي إىل ترقي ــدة الــيت ت االســتثمارات يف الفــرص اجلدي
 علـى محايـة مـدخراهتا مـن        تكـون األحـرص    واملرأة بالـذات مـن األرجـح      ) ٢٠٠٠فورد،   ررز(

 حاالت املـرأة املـستخدمة حلـساب    زيادةيف ضوء و. ومن إحلاح األقارب   ة الكثري طالبه مب الزوج
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 الــــصغرية  ملــــشاريعهاالــــالزم الــــذات يــــتم تــــثمني فرصــــة االســــتثمار يف قاعــــدة رأس املــــال
  .احلجم ةواملتوسط
ويف البلدان املتقدمة والنامية يتضح اختالف األمناط االّدخاريـة بـني النـساء والرجـال                 - ٢٣٧

 فضالً عن اختالف اخليارات واملعّوقـات       ،تيجة اختالف مواقف كلٍ من الفئتني إزاء املخاطرة       ن
ــها علــى أن حــصول املــرأة علــى املــدخرات أمــر جــوهري بالنــسبة    ). ٢٠٠٢فلــورو، ( لتمكين

 االســتهالك يف ظــل   أمنــاطتيــسري باعتبــار أن املــّدخرات ميكــن أن تــساعد علــى     االقتــصادي
 استثمار متويلي مباشر أو غري مباشر من خـالل وجـود أصـول              وظيفتمتغريات الدخل، وعلى    

ــة  ــدارة االئتمانيـ ــامنة أو حتـــسني اجلـ ــا أن.)Corr.1 وA/56/32انظـــر  (ضـ منـــاط أ  اخـــتالف كمـ
 آثار مترتبـة بالنـسبة لتعبئـة املـدخرات وصـياغة        املرأة والرجل ميكن أن ينجم عنه      ملدخرات بني ا

  مــــن االقتــــصادات شــــبه الــــصناعية يغطــــي الفتــــرة ليــــل لعــــدد  ومثــــة حت.الــــسياسات املاليــــة
أشار إىل زيادة يف ُسبل حصول املرأة على دخـل مـن األجـور ممـا أفـضى      وقد   ١٩٩٥-١٩٧٥

  ).٢٠٠٣سيغينو وفلورو، ( اإلمجالية دخارالاإىل ارتفاع معدالت 
ــات        - ٢٣٨ ــسبعينات والثمانين ــا يف ال ــيت مت االضــطالع هب ــد جــاءت الدراســات ال ــوق  قلتوثّ
 تقدمـه احلكومـة مـن ائتمـان         وممـا واسـع مـن القطـاع املـايل الرمسـي           عاد النساء علـى نطـاق       استب

 اســتبعاد املــرأة مــن القطــاع ويــأيت. )١٩٨٩، بريغــر، ١٩٩٦، هريثــيوكبري ( الفقــرللحــد مــن
 ويعبِّـر عـن املخـاطر املتـصّورة الـيت تـرتبط        القـروض ضمانات  من    طولبت به  ما ليعكس   الرمسي

 ،ل عام والنساء بـشكل خـاص يف ضـوء افتقـار هـذه الفئـات إىل األصـول               بإقراض الفقراء بشك  
 . وأسـلوب معيـشتهم الـذي يتـسم بالعـشوائية ويفتقـر إىل االنتظـام            عائـداهتم   اخنفاض فضالً عن 

 الــشرائح األكثــر ســيطرةعتمــادات احلكومــة لالئتمــان يعكــس مــدى كمــا أن اســتبعادهم مــن ا
 املكاســب الــسياسية لتحقيــقم هــذه الــربامج حظــاً مــن الــسكان علــى هــذه الــربامج واســتخدا  

  .وحتيُّزها حنو الرجال من رؤساء األسر املعيشية
 كمــا أن املعــدالت ،ومــا بــرح حــصول املــرأة علــى اخلــدمات املاليــة الرمسيــة حمــدوداً    - ٢٣٩

 وتفــضيله للمقترضــني ،املرتفعــة للفائــدة الــيت يــتم تقاضــيها بواســطة قطــاع املــصارف التجاريــة 
 كـل   ،تركيـزه علـى اإلقـراض يف األجـل القـصري           فـضالً عـن    ، جتربتهم واختبـارهم   الذين سبقت 

 .الزراعيـــة وغـــري الزراعيـــة م إىل املـــشاريع الـــصغريةتقلـــيص االئتمـــان املقـــدَّذلـــك أفـــضى إىل 
 الشرائح الفقرية والريفية مـن الـسكان إىل حـٍد كـبري علـى يـد مؤسـسات                   استبعادكان   مث ومن

 الِصغر وكأنه يقدِّم حالً منوذجياً ملـشكلة        البالغ القبيل بدا التمويل     ويف سياق من هذا   . االئتمان
  ).١٩٩٨جونسون، ( الفقراء  معالتعامل
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   الِصغر ومساواة اجلنسنيالبالغالتمويل   -باء   
استجابة ملا حدث من فشل النظـام املـايل          الِصغر   البالغ التمويل   نشأ تقدمي خدمات    - ٢٤٠

كوميـة   مسريته منظمات غـري ح     توفيما تصّدر . ئل غري الرمسية  عوامل قصور البدا  من  الرمسي و 
 فـإن احلكومـات واملـصارف التجاريـة         ،املـاحنني واملؤسـسات   ومت ذلك عـادة بـدعم مـن جانـب           

“  الـِصغر  البـالغ ”عنـصر   العلـى أن    . أصبحت تشارك بصورة متزايدة بوصفها مـصادر لألمـوال        
غطّـي النطـاق    ي منـها    فكـثري  ؛الياهتـ  التمويـل ال يتـصل حبجـم عم         هـذا  الذي تتسم بـه مؤسـسات     

  . خدماهتااملتداولة يف سياق مببالغ األموال لكنه يتصلالوطين والدويل و
  

  قطاع غري متجانس  -  ١  
كمــا لــو كــان يتــسم بتجــانس “  الــِصغرالبــالغقطــاع ال”فيمــا يــسود اجتــاه يــشري إىل   - ٢٤١

 منوذجــاناسـُتخِدم  قـد  و. ورةداخلـي، فهنـاك عـدد مـن النمـاذج املختلفـة لتقـدمي اخلدمـة املـذك         
إقـراض  ”هنـاك هنـج   ف). ٢٠٠١روبنـسون،  (متعارضان من أجـل حتديـد االختالفـات الرئيـسية      

 .اًأشـدهم فقـر   مبـا يف ذلـك       الفقـراء    لـصاحل  مـن املـاحنني      اً مـدعوم  اًويتسم بوصفه إقراضـ   “ الفقر
صــفه هنجــاً إليــه بور بطائفــة متنوعــة مــن خــدمات الــدعم األخــرى وال ُينظَــ  وعــادة مــا يــرتبط  

 عليهـا علـى    ألن أموال املاحنني ال ميكـن التعويـل  ، من حيث التمويل يف األجل الطويل      اًمستدام
فيـشدِّد علـى االسـتدامة املاليـة حيـث يقـدِّم            “ الـُنظم املاليـة   ”أمـا هنـج     . دَّدستقَبل غري حم  مدى م 

 تعاملـهم  يتـاح الذين  الفقراء  ”حزمة حٍد أدىن موجَّهة جتارياً من اخلدمات املالية اليت تستهدف           
 وهو يستوعب مبالغ الدعم ويؤكّـد علـى اسـترداد التكـاليف ويـسعى إىل      .“لنظام املصريف مع ا 

غـــري صـــاحلني ”تـــشجيع املـــشاريع الـــصغرية واملتوســـطة وُينظَـــر إىل أفقـــر الفقـــراء علـــى أهنـــم 
 وظــــائف مدعومــــة أو تقــــدمي إجيــــادمــــن األفــــضل خدمتــــهم مــــن خــــالل ، بــــل “مــــصرفيا
  .جتماعيةاال املساعدة
  األخــذ الــصغر باحلاجــة إىلالبــالغويف جمــال املمارســة ُيــسلِّم معظــم مقــّدمي التمويــل   - ٢٤٢

وُتـستخَدم معونـات الـدعم      . املزيد من الكفاءة واالستدامة املالية بصرف النظـر عـن تـوجُّههم           ب
دَّد  وغالبـاً مـا حتـ      .من أجل ختفيض تكاليف تقدمي اخلدمات بدالً من ختفـيض معـدالت الفائـدة             
 الرمسي وإن كانـت     أسعار الفائدة عند مستويات أعلى من تلك املعمول هبا يف القطاع املصريف           

 ومنــهم مــثالً ،أدىن مــن املعــدالت الــيت يــتم تقاضــيها بواســطة مقــّدمي اخلــدمات غــري الــرمسيني  
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 اليـة بعـة يتعلـق مبـا إذا كانـت االسـتدامة امل           والفرق الرئيسي بـني الـُنُهج املتّ      . )٢٣(مقرضو األموال 
هي اليت تشكّل املعايري الوحيدة أو حىت الرئيسية اليت يـتم علـى أساسـها تقيـيم بـرامج االئتمـان                     

 وإذا كان ملنظمات هذا النوع من االئتمان أن حتقق أهدافاً اجتماعية هلـا قيمتـها،    . الصغر البالغ
 بـرامج الرفـاه      الفقـر ومتكـني املـرأة بـنفس القـدر مـن الفعاليـة أو أكثـر مـن                   احلد من مبا يف ذلك    

 الـذي جيمـع     “ األدىن املـزدوج   املعيـار ”املدعومة األخرى، فإن أداءها ينبغي تقييمه على أساس         
  ).٢٠٠٥كوبستيك وآخرون، ( واألثر اإلمنائي الستدامة املاليةا بني

 الـصغر مـا كـان يتعلـق     البـالغ ومن املالمـح احملـدَّدة الـيت تتـسم هبـا منظمـات التمويـل                 - ٢٤٣
 وصـــلت هـــذه املؤســـسات إىل عـــدد يبلـــغ  ٢٠٠٧ويف عـــام .  النـــساءاملـــها مـــعتعبإمكانيـــة 
 مليـون كـانوا مـن أفقـر الفقـراء الـذين حـصلوا               ١٠٦,٦ من بينـهم     العمالءمليون من    ١٥٤,٨

 يف املائة مـن اجملموعـة األخـرية    ٨٣,٤وشكّلت النساء ما يصل إىل      . يف حياهتم على أول قرض    
 الـــصغر علـــى التعـــويض جزئيـــاً  البـــالغلتمويـــل وهكـــذا ســـاعد ا). ٢٠٠٩ هـــاريس، -دايل (

كـذلك  . التحيُّز اجلنساين امللحوظ من حيث إمكانية الوصـول إىل اخلـدمات املاليـة الرمسيـة               عن
مـربِّراً هلـذا التحيُّـز اجلنـساين        فإن ارتفاع معدالت سداد النساء للقروض بالنـسبة للرجـال يتـيح             

 الـِصغر   البـالغ مجيـع منظمـات التمويـل        فـال تقـوم   ومع ذلك   . )٢٠٠٤دي أغيون وموردوخ،    (
إمنائيـة   فـالكثري منـها لـديها مـربرات     ،بإعطاء األولويـة إلقـراض النـساء علـى أسـس عمليـة حبتـة          

ــاً ــاين اجلنــسانية     ف .أوســع نطاق بالنــسبة لــبعض هــذه املؤســسات فهــو وســيلة ملعاجلــة أوجــه التب
ــل   مــن ــبل احلــصول علــى التموي ــبعض اآلخــر فهــو   .حيــث ُس ــسبة لل عنــصر مــن عناصــر   وبالن

  .استراتيجية أوسع نطاقاً ووسيلة لتحقيق األهداف األخرى املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
 شكل املتواليـة حيـث توجـد       الصغر   البالغ قطاع التمويل     يتخذ وعلى صعيد املمارسة    - ٢٤٤

راء  اسـتبعاد الفقـ    تتعامـل مـع    وهـي    “الـنظم املاليـة   ”هناك منظمات متجّمعـة عنـد هنايـة منظـور           
ــة  مــن ــه شــكل اخلــدمات املالي قــصور اليعكــس مــشاكل و مــن أشــكال فــشل الــسوق  علــى أن
وعلــى ســبيل املثــال فقــد قــدَّم بنــك راكيــات إندونيــسيا    . إنفــاذ التعاقــداتويف املعلومــات  يف

 ، أتاحــت االســترداد الكامــل للتكــاليف واملــسامهة يف حتقيــق األربــاحبأســعارقروضــاً إىل أفــراد 
لتخطـي املـشاكل    إلقـراض   ل  موظفني حمليـاً    وأعواناً  للتعريف خصيات مرجعية  ش  حملياً واستخَدم

ــاح كمــا ،املرتبطــة بتــضارب املعلومــات  ــز أداء املــستخَدمني   أت ــؤّدي إىل تعزي  ُنظمــاً للحــوافز ت

__________ 
املعـّدل   يف املائـة سـنوياً يف مقابـل    ٣٠مصرف غرامني على سبيل املثال يتقاضي معدل فائـدة فّعـاالً يبلـغ حنـو              )٢٣(  

أمـا أسـعار الفائـدة اإلمسيـة باملـصارف فهـي            .  يف املائـة   ١٠٠الذي يتقاضاه مقرضو األمـوال وهـو يزيـد علـى            
 يف املائة حسب عدد الزيـارات    ٦٥ولكن األسعار الفّعالة ميكن أن ترتفع لتصل إىل         .  يف املائة تقريباً   ١٢ تبلغ

  ).٢٠٠٤، أمحد، ٢٠٠٤دي أغيون وموردوخ، (والوقت الالزم الستكمال اإلجراءات 
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 ومــع ذلــك مل تكــن نــسبة النــساء بــني املقترضــني يف البنــك  .ســداد القــروض يف موعــدها وإىل
  ).٢٠٠٤ خواري،( يف املائة ١٨لتتجاوز 
ــر مــن        - ٢٤٥ ــيت تقتــرب أكث ــد الطــرف اآلخــر مــن املنظــور توجــد املنظمــات ال   طــابعوعن

 مركـز الـشباب والتنميـة االجتماعيـة يف أفقـر         يعمـل  وعلى هذا األسـاس    .احلركات االجتماعية 
واليات اهلند اليت تضم أفقر النساء وأشدهن هتميشاً من الناحية االجتماعيـة ومعظمهـن ينـتمني      

التجـــانس االجتمـــاعي بنـــاء  دعـــم ُســـبل معايـــشهن فـــضالً عـــن ويـــستهدفل قبليـــة إىل أصـــو
واملهـــارات الالزمـــة للمـــشاركة املدنيـــة واإلدارة املـــشتركة ملـــوارد اجملتمـــع احمللـــي واحلوكمـــة  

ــة  ــرأة يف   ). ١٣٤: ٢٠٠٣داش، (الدميقراطي ــؤازرة امل ــرى منظمــة م ــا دولــةوت  املتعــددة  بوليفي
ــشاء مجاعــات الــ القوميــات ــاَدل للنــساء   أن إن نقطــة  هــو املــشتغالت باألعمــال احلــرة دعم املتب

 حتقيـق أهـداف مرموقـة       لتنمية الشخـصية واجلماعيـة يـتم يف إطارهـا         لانطالق ببساطة يف عملية     
فيالســـكو  (.اجلمـــاعي التنظـــيم لـــصاحل تنميـــة املهـــارات التقنيـــة والقـــدرات الفنيـــة  تتمثـــل يف

  ).٢٠٠٤وماركوين، 
 ومجيعهـا معنيـة بتقـدمي    ، نقطـة هنـا أو هنـاك مـن هـذا املـسار      علـى ومثة منظمات تقع     - ٢٤٦

 ُنُهجـاً مجاعيـة األسـاس       يتـوخى  ومعظمهـا    . اسـتراتيجيات خمتلفـة    باتبـاع اخلدمات املالية ولكـن     
 املـسؤولية املـشتركة هـو األقـرب         فنهج. تقدمي اخلدمات مع اختالفات حول املبدأ األساسي       يف

 إىل األفراد مـن أعـضاء       اًالديش الذي يقدَّم مبقتضاه قروض     غرامني يف بنغ   مصرفكثرياً من هنج    
 شــريطة أن توافــق اجلماعــة علــى ضــمان مــشترك يكفــل   ، مــن مخــس نــساء املؤلّفــةاجلماعــات 

ــرد  ل اًقروضــ ــهاكــل ف ــساوية يف االجتماعــات    مث  ،من ــسّدد القــروض علــى أقــساط صــغرية مت ت
يكملـــوا عمليـــة الـــسداد  وميكـــن ألعـــضاء اجملموعـــة تلقـــي قـــرض آخـــر فـــور أن  .األســـبوعية

 الـذات وعلى سبيل املثال فإن رابطة النـساء املـستخدمات حلـساب            ). ٢٠٠٢وسريرام،   فيشر(
 يف اهلند جتمع بني تقدمي اخلدمات املصرفية إىل النـساء الفقـريات املـستخدمات حلـساب            )سيوا(

 يف التعاونيـــــات وبـــــني تعزيـــــز مـــــصاحلهن االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة والـــــسياسية  الـــــذات
  ).٢٠٠٢ ،داسغوبتا(

سوري إلعـادة التـوطني والتنميـة       لعون الذايت الذي تتصدره وكالـة مـ       أما هنج مجاعة ا     - ٢٤٧
 مجاعـات العـون الـذايت مـن عـدٍد           وتتـألف . يف جنوب اهلنـد فهـو هنـج تقـوده عمليـة املـدخرات             

ــاً إىل  ٢٠ و ١٥يتــراوح بــني  ــاحيتني االجتما أصــول امــرأة ينــتمني تقريب ــة  متجانــسة مــن الن عي
ــهرياً  ،واالقتـــصادية ــبوعني أو شـ ــبوعياً أو كـــل أسـ ــتمعن أسـ ــة  ، وجيـ ــوافقن بـــصورة منتظمـ  ويـ

 وتقتـرض العـضوات مـن       . مبلـغ مـشَترك     جتميـع  ادخار مبلغ حمّدد مـن املـال مث يـسهمن يف           على
 ومــا أن يــصبحن علــى إملــام مببــادئ .هــذا الــصندوق طبقــاً ملبــادئ متفــق عليهــا بــصورة متبادلــة
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  الــصغر بــنظم اإلقــراض احلكوميــةبــالغحــىت يــرتبطن مــن خــالل منظمــات متويــل اإلدارة املاليــة 
وفعالية منـوذج جمموعـات العـون الـذايت أفـضت إىل اتباعـه مـن جانـب                  .  لصاحل الفقراء  املوجَّهة

الفـروع احملليـة   و اجلماعـات  إجياد الـصلة بـني   برنامج الربط الذي يسعى إىل     عن طريق احلكومة  
 حاليـاً  تنـشأ جمموعات العون الذايت ومل تعد هذا   .قليمية أو التعاونية  من املصارف التجارية واإل   

 ولكـن أيـضاً بواسـطة الوكـاالت اإلمنائيـة احلكوميـة بـل                فقـط  بواسطة املنظمات غري احلكوميـة    
  ).٢٠٠٢فيشر وسريرام، (وحىت موظفي فروع املصارف 

 اتـضح أن اإلقـراض      فيمـا و. جمع بعض املنظمات بني اإلقراض اجلماعي والفردي      وَت  - ٢٤٨
 إال أن باإلمكــان هلــذا النــوع  ، للتــو أعمــاهلم التجاريــة واأبــد قــد ملــن يكونــون مفيــد اجلمــاعي

معهـد التمويـل   ستخِدم يـ و. اإلقراض أن يشكّل عقبة بوجه أصحاب املشاريع األكثر جناحاً   من
املـسؤولية   يف اهلنـد أسـلوب اإلقـراض اجلمـاعي املـشترك             )باسـكس (البالغ الصغر لُسبل املعيشة     

املنتمني إىل اُألسر املعدمة إلجياد فـرص االسـتخدام حلـساب           وال سيما النساء والرجال      ،لألفراد
 يف حالـــة دون تقـــدمي أصـــول ضـــامنة ، لألفـــراد إضـــافة إىل القـــروض الفرديـــة األكـــربالـــذات،

ــ ويف مقدمتــهم الرجــال الــذين مــن املــرّجح أن  ،املــزارعني ومنتجــي املــواد غــري الزراعيــة  وا يهيئ
 مــن خرجيــي نوالفئــة األخــرية عــادة مــا يكونــو). املرجــع نفــسه( بــأجر لــصاحل الفقــراء أعمــاالً

 ويتمتعــون بــسجل يف جنــاح الــسداد  ،مجاعــات العــون الــذايت أو مجاعــات املــسؤولية املــشتركة 
 تتـصاعد يف االرتفـاع كـل مـرة مـا أن يـسددوا              ُيـَزّودون مببـالغ      كمـا . بالنسبة لقرضني أو ثالثة   

. لقــرض بــدالً مــن ضــمان اجملموعــةاضــمان ويــصبح ســجل املقَتــرض هــو .  موعــدهالقــرض يف
ــراض          ــني اإلق ــدورها ب ــع ب ــنغالديش جتم ــالريف يف ب ــهوض ب ــنغالديش للن ــة ب ــإن جلن كــذلك ف

 وبـني اإلقـراض الفـردي       ،اجلماعي املشَترك املسؤولية بالنسبة للـذين يعيـشون حتـت خـط الفقـر             
الـربامج املنفّـذة يف االحتـاد الروسـي         وقـد أثبتـت      .)٢٤(ضعفةاملقّدم لغري الفقراء من الفئـات املستـ       

أغيــون  دي(ويف أوروبــا الــشرقية بــدورها جنــاح اجلمــع بــني شــكلي اإلنفــاق الــسابق ذكرمهــا   
  ).٢٠٠٠وخ، ردووم

 ، الـصغر ختتلـف مـن حيـث اخلـدمات الـيت تقـدمها              البـالغ على أن منظمـات التمويـل         - ٢٤٩
 الئتمــان مــع وجــود شــرط إجبــاري للمــدخرات ُيعَمــل بــه فبعــضها يركِّــز أساســاً علــى تقــدمي ا

 غرامني هذا النهج يف البداية ولكنه ما لبـث          مصرفوقد استخَدم   .  لالستحقاق كمجرد شرط 
 شـرط   التخلـي عـن   مـع   أن عدَّله بعد ذلـك لكـي ُيتـاح اتبـاع هنـج أكثـر مرونـة إزاء املـدخرات                     

وهـو يقـدِّم كـذلك      ). سـاس منـتظم   بـرغم أن اجملموعـة ال تـزال جتتمـع علـى أ            (ضمان اجملموعـة    
ــا قــروض اإلســكان        ــة متنوعــة مــن القــروض مبــا فيه وحتتــاج النــساء  ) ٢٠٠٢يــونس، (طائف

__________ 
  .www.brac.netانظر؛   )٢٤(  
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  ومثـة تعاونيــة حتمـل اسـم ســيف   .املنخفـضات الـدخل إىل اتبــاع طـرق مرنـة ومناســبة لالدخـار     
 زيـارات  ئوهتيـ   يف بـنغالديش  االدخار املأمون وهـي تعمـل وسـط عـشوائيات دكـا     مبعىنسيف  

 واملـسحوبات ومبـالغ الـصرف والـسداد الـيت تكـون هلـا          اإليداعاترتلية يومية للحصول على     م
  ).٢٠٠٠شينر، (أمهيتها اخلاصة للنساء الالئي يواجهن عقبات يف حتّركهن على الصعيد العام 

أما املنظمات اليت تستخِدم هنج مجاعة العون الذايت فال تقّدم خـدمات ماليـة مباشـرة                   - ٢٥٠
 ولكنها متكّن اجلماعات من بناء صناديقها املالية اخلاصـة هبـا وتعلُّـم مهـارات اإلدارة        ،احبد ذاهت 

 البــالغوفيمـا تعمـد بعـض منظمـات التمويـل      . املاليـة قبـل أن تـرتبط مبرافـق اإلقـراض احلكوميـة      
الصغر إىل قصر نواجتها على اخلدمات املاليـة، فـإن بعـضها يقـّدم حزمـة مـن مهـارات األعمـال                  

 فيما جيمع الـبعض اآلخـر بـني اخلـدمات املاليـة             ،األعمال احلرة ة من أجل تشجيع روح      التجاري
ومربِّر هذه احلاالت من الربط مـع اخلـدمات األخـرى يـستند             . وبني خدمات اجتماعية متنوعة   

وتعقــد اجلماعــات . احلجـج الــيت تتـصل بأوجــه التـآزر املرتبطــة مبنهجيـة اإلقــراض اجلمـاعي     إىل 
تـيح فرصـة الوصـول إلـيهن وتوعيتـهن          ي  ممـا   بانتظام يف نفس الوقت واملكان     ااجتماعاهت ئيةالنسا

وقـد ال تـصلح     . وإرشادهن بـشأن خـدمات الـصحة والتغذيـة واخلـدمات االجتماعيـة األخـرى              
ــة تقــدمي       ــة يف ختفيــف حــدة الفقــر علــى حنــو مــا يــتم يف حال ــة بــنفس الفعالي التــدخالت الفردي

  .ة والتعليم واخلدمات األخرى يف وقت واحداالئتمانات والرعاية الصحية األّولي
 اإلقـراض علـى     اتبـاع هنـج    بـني     مـثالً  وجيمع مركز الزراعة والتنمية الريفية يف الفلـبني         - ٢٥١

أمــا مركــز ) ٢٠٠٥كوبــستيك وآخــرون، (أســاس املــسؤولية املــشتركة وبــني تعزيــز التثقيــف   
 وبـــني طائفـــة متنوعـــة  فيجمـــع بـــني هنـــج املـــسؤولية املـــشتركة للنـــهوض بـــالريفبـــنغالديش 

اخلــدمات مبــا يف ذلــك اخلــدمات الــصحية واملــساعدة القانونيــة والتعلــيم االبتــدائي فــضالً     مــن
 هيئـة العمـل     وجتمـع  .)املرجـع نفـسه   (التدريب على القضايا االجتماعية والتثقيف القـانوين         عن

تقـدمي  بـني   لـذايت و  اهلند بني تشكيل مجاعـات العـون ا       بيف جمال املساعدة املهنية من أجل التنمية        
 مبــا يف ذلــك تعزيــز املمارســات الزراعيــة احملــّسنة  غــراض كــسب الــرزقألالــدعم إىل أنــشطتها 

يف حني أن هيئة مؤازرة املرأة يف بريو تتوىل أمـر برنـامج   ) املرجع نفسه( األسواق  التواصل مع و
دريب لـتمكني    الـصغر كمـا تكفـل ُسـبل التـ          البالغـة لالئتمان املتكامل والتدريب على املـشاريع       

 وتنظــيم األســرة وتــربط بــني أعــضائها وبــني اخلــدمات   لألســرة الــصحيةالرعايــةتقــدمي واملــرأة 
  ).املرجع نفسه (.الصحية ما استطاعت إىل ذلك سبيال

  
  توافق اآلراء وتعارض اآلراء:  الِصغرالبالغأثر التمويل   -  ٢  

ة متنوعـة مـن االسـتنتاجات حـاز          الصغر إىل جمموعـ    البالغأّدت تقييمات أثر االئتمان       - ٢٥٢
 ومـن أمشـل استعراضـات الدراسـات القائمـة      .بعضها توافق آراء واسع النطاق أكثر من سـواها    
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  بـشان األثـر النـاجم عنـها،     الصغر ما الحظ جماالت كان توافق اآلراء فيها قويـاً البالغلالئتمان  
 غيـاب هـذا      الحـظ  بـل  ، غريهـا مل حيـز سـوى أقـل القليـل مـن توافـق اآلراء                 أن بقدر ما الحـظ   

االسـتنتاجات الـيت القـت توافقـاً واسـعاً          ومـن   ). ٢٠٠١يل،  ردوخ وها وم(التوافق من األساس    
 الـصغر بأهنـا سـتقدِّم    البـالغ  أنه برغم تلك املهمة املعلَنة من جانب منظمات االئتمـان     بني اآلراء 

ــراء  ــة للفق ــل أفقــ    ،خــدمات مالي ــسبة كــبرية مــن تلــك املنظمــات هتِم ــراء إالّ أن ن ــسبة: ر الفق   ن
 وهنـاك مـن أرجـع    . يف املائة من سكان قاع اجملتمع الذين يتعيشون حتـت خـط الفقـر       ٥٠-١٠

ملؤسسات اليت تسعى إىل تقـدمي ائتمـان        فا :دامة املالية تتعلق باالس تذلك إىل تزايد اتباع أهداف      
و حنـو   ُيدّر الـدخل للفقـراء فيمـا تتـوخى يف الوقـت نفـسه هـدف االسـتمرار املـايل سـوف تنحـ                       

  ).١٠٢: ١٩٩٦هومل وموسلي، (“ املتوسطة”و “ العليا” شرحية الفقراءالتركيز على 
مـــــورودخ (“ قـــــدراً غالّبـــــاً مـــــن القـــــرائن ”ومـــــع ذلـــــك وجـــــد االســـــتعراض    - ٢٥٣
.  تقلبـات الـدخل    ختفيـف  يؤكّد األثر اإلجيايب على الدخل مبا يف ذلك على           )٢:٢٠٠١ وهايل،

 يتجهـون إىل اسـتخدام قروضـهم لتخفيـف احتمـال            ملذكوراوبصفة عامة كان عمالء االئتمان      
  .وقوع خماطرة بدالً من التعامل حبكم مواقعهم مع اآلثار النامجة عن أزمة ما

 البـالغ إالّ أنه توافرت قرائن أيضاً بشأن حمدودية زيادات الدخل النامجة عن االئتمـان         - ٢٥٤
 الــصغر إىل التــصدي للعقبــات الــيت البــالغوفيمــا عمــد الكــثري مــن منظمــات االئتمــان  . الــصغر

 فإن الكثري من تلك املنظمـات مل تـستطع          ،تواجه املرأة من حيث احلصول على اخلدمات املالية       
التعامل مع العقبات املتصلة بنوع اجلنس واليت مـن شـأهنا أن حتـصر النـساء صـاحبات املـشاريع           

سـبيل املثـال وجـدت      وعلـى   .  التجـارة واألعمـال     نـشاط  ضمن أشكال أضـيق وأقـل رحبيـة مـن         
انطوت على مقابلـة أعـداد متـساوية مـن العمـالء والعمـيالت              دراسة لربنامج ائتماين يف مصر و     

 . مـن املـشاريع املختلفـة الـيت أفـاد عنـها العمـالء       ٩٦ مـن واقـع   ٢٨أن النساء شاركن فقـط يف     
ألنـشطة   من بني ا    فقط  نشاطاً ١٤ أن النساء شاركن يف      اتضحويف إطار برنامج ائتمانات آخر      

  ).٢٠٠٠، سبستاد وكوهن (٤٣املفاد عنها وقد بلغ عددها 
ــدخل للمــرأة  واجهــتويف مــالوي   - ٢٥٥  مــن خلــيط بــسبب عقبــات كــأداء  إمكانــات ال

 الفصل اجلنساين يف األسواق والـصالت الرأسـية غـري املتكافئـة مـع الوسـطاء والتمييـز                   :العوامل
 احلـضر   أن أسـواق   مل يقتـصر األمـر علـى      و). ٢٠٠٥،  جونسون(املؤسسي الذي تواجهه املرأة     

 مكانيـاً حـسب نـوع       مميـزة  ولكـن كانـت      ،كانت موّزعة جنسانياً على أساس احملاصـيل الناجتـة        
  الـذكور  درج األجـزاء الـيت       إىل حيـث   اجلنس مبا جعل من الصعوبة مبكان على املرأة أن تدخل         

وكــثرياً مــا كانــت .  دون أن جتــذب اهتمامــاً ال ينطــوي علــى أي ترحيــب علــى اهليمنــة عليهــا
النساء ُيستبَعدن من بيع احملاصيل النقدية األكثر رحبية ومـن جمـال اجلـزارة وبيـع الـسلع املـصّنعة                    
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ومن مث اجتهت أسواق هذه املنتجات إىل أن ختضع هليمنة الوسـطاء األيـسر حـاالً ممـن                  . والتقنية
باجلملــة يف املراكــز يتــاح هلــم ُســبل النقــل واحلــصول علــى رؤوس األمــوال مــن واقــع تــسويقها 

وفضالً عـن ذلـك فـإن طـابع التلـف الـسريع الـذي تتـسم بـه منتجـات النـساء فـرض                         . احلضرية
ــصغريات         ــاجرات ال ــا الت ــيت تواجهه ــات ال ــصدد إضــافة إىل أن العقب ــذا ال ــات يف ه ــدوره عقب ب

  ).املرجع نفسه(يواكبها أيضاً تعرُّض النساء التاجرات ألشكال خمتلفة من التحرُّش اجلنسي 
وال يوجد سوى دراسات أقل بشأن اآلثار النامجة عّما سبق بالنسبة للحالة الـصحية                - ٢٥٦

 إىل حـٍد    حامسـة وإجيابيـة    ولكن القـرائن املتاحـة       .والتغذوية واالنتظام يف سلك التعليم االبتدائي     
 الـصغر عـن طريـق النـساء     البـالغ  وقـد أشـارت بعـض الدراسـات إىل أن توجيـه االئتمـان           .كبري
 من الرجال كان على األرجح يفضي إىل أثـر إجيـايب بالنـسبة إىل رفـاه الطفـل مبـا يف ذلـك              بدالً

  ).٢٠٠٤، غولوفوت، ١٩٩٩خندكر، ( باملدرسة  اجلنسنيلتحاقا يف الفاصلةثغرة خفض ال
 الـصغر دوراً    البـالغ وهناك قرائن قوية تدل على إمكانية أن تؤّدي منظمات االئتمـان              - ٢٥٧

 وقــد .التكنولوجيــات اجلديــدة الــيت ميكنــها أن تعــاِلج األعبــاء اإلجنابيــة للمــرأة  مهمــاً يف تعزيــز 
 كمـا أن  .ندانا يف اهلنـد سـب   منظمـة التمويـل البـالغ الـِصغر للنـساء     وردت يف الفصل الرابع حالة 

 فربنــامج هــاتف القريــة التــابع  ،التكنولوجيــات اجلديــدة ميكــن أن تتــيح فرصــاً إنتاجيــة جديــدة  
 بــنغالديش يتــيح لألعــضاء ذوي الــسجالت الطيبــة مــن حيــث الــسداد أن    غــرامني يفملــصرف

 اهلاتفيـة دمات  اخلـ  يتـاجرون يف    مث يشتروا هواتف متحركة مبوجب برنـامج لتمويـل االسـتئجار         
وقد أتاح ذلك نقل شـكل جديـد مـن أشـكال العمـل،              .  على مستوى القرية   الواردة والصادرة 

كمــا أثبــت أنــه مــربِح إىل حــٍد كــبري  . جــاريفــضالً عــن مهــارات جديــدة ملمارســة العمــل الت 
وفــضالً عــن ذلــك ففيمــا ). ٢٠٠٠ريتــشاردسون وآخــرون، (تــشغيله علــى ة للقــائمني بالنــسب

 يف املائـة مـن زبائنـه        ٨٢فـإن   )  يف املائـة مـن اجملمـوع       ٧٥حنـو   (على تشغيله   كانت النساء تقوم    
االً شـكّلت النـساء نـسبة       وحيثمـا كـان الـذين يقومـون بالتـشغيل رجـ           . كانوا أيـضاً مـن النـساء      

ورغــم أن النــساء القائمــات علــى التــشغيل اهلــاتفي كُــن   .  يف املائــة فقــط مــن املــستعِملني ٦,٣
بشكل عام من األفقر بالنسبة ملتوسط القرويني إالّ أن الدخل الالئي يكسبنه كان جمزيـاً حيـث                 

منــذ عــام و. ية يف املائــة مــن دخــل األســرة املعيــش٤٠ و ٣٠بلغــت نــسبته بــشكل عــام مــا بــني 
 مــا برحــت مؤســسة غــرامني تــروِّج ألعمــال جتاريــة تــتم علــى أســاس اهلواتــف القرويــة ٢٠٠٦

  .الكامريونو أوغندا ورواندا والفلبني يف
ــك    - ٢٥٨ ــع ذل ــإن استعراضــاً  م ــذا  ف ــصادرة يف ه ــات ال ــاب   للكتاب ــشري إىل غي  املوضــوع ي

 املــرأة مــن خــالل وصــوهلا إىل ملمــوس لتوافــق اآلراء بــشأن املــدى الــذي ميكــن أن يتــيح متكــني
مـن ناحيـة وجـدت الدراسـات أن احلـصول علـى             ف). أ،  ٢٠٠٨كـبري،   ( الـصغر    البالغاالئتمان  
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 ، الصغر زاد من قدرة املرأة على صنع القرار كما زاد من مقتنياهتـا مـن األصـول                 البالغاالئتمان  
 مقرضـي   بـراثن  مـن    وأفضى إىل اخنفاض يف العنف اُألسري وأتاح للمرأة التحّرر هـي وزوجهـا            

 كمــا أّدى إىل تــضييق اهلــّوة بــني اجلنــسني ،األمــوال ومــن األشــكال املهينــة مــن العمــل املــأجور
فـضالً   ، وزاد االحتـرام مـن جانـب األزواج وغريهـم مـن أفـراد العائلـة                ،جمال تعليم األطفال   يف

ضويتها  املــرأة بإمكانيــة الوصــول إىل الــشبكات االجتماعيــة اجلديــدة عــن طريــق عــ عــن تزويــد
 أن قروض املرأة كـان      خرىأ من ناحية    خرى وجدت األدراسات  ال ولكن   .مجاعات نسائية  يف

 ويزيـد   ،لنساء ميكن أن يزيد من العنف والتوترات األسرية       اقراض  إ وأن   ،يستويل عليها زوجها  
الـشرائح  ب ويـؤّدي إىل تـشبُّع الـسوق         ،من مديونية املـرأة بـل يـضيف إىل مـا تنـوء بـه مـن أعبـاء                  

يزانيــة األســرة املعيــشية ممــا   م يف مث خيفِّــض مــن مــسامهات الرجــال ،ائية مــن ســوق الــسلعالنــس
  .يفضي بدوره إىل هتميش الرجل ذاته

هذه النتائج املتعارضة تعكس جزئياً اسـتخدام طـرق ومؤشـرات حبثيـة خمتلفـة لقيـاس                   - ٢٥٩
لـف منظمـات االئتمـان     كما أهنا قد تعكس تباينات يف االستراتيجيات التنظيميـة ملخت   ،التمكني
  . الِصغر اليت متثّل تغيرياً ملموساً يف األثرالبالغ
 الـصغر علـى   البـالغ دراسات قليلة للغايـة هـي الـيت استكـشفت أثـر االئتمـان         على أن     - ٢٦٠

 وأقـوى الـدالئل يف هـذا الـشأن يـأيت مـن جنـوب                .مشاركة املرأة يف النطـاق األوسـع للـسياسة        
وعلـى  ). ٢٠٠٥كوبـستيك وآخـرون،     (راتيجيات لـدى فـرز األثـر        آسيا ليشري إىل أمهية االسـت     

 الــصغر البـالغ  وهــو برنـامج للحـد األدىن مـن االئتمـان     ،سـبيل املثـال فـإن عـضوية برنـامج شـري      
 أّدت إىل حتــسني نوعيــة عالقــات العمــل بــني ،وُينفَّــذ يف إحــدى أكثــر واليــات اهلنــد ديناميكيــة

األثر غاية يف الضعف فيما يتصل باملـشاركة الـسياسية           ولكن كان    ،الزبائن واملوّردين والعمالء  
مـن ناحيـة أخـرى فـإن مركـز الـشباب والتنميـة االجتماعيـة                . مع اجملتمـع احمللـي األوسـع نطاقـاً        

الذي مارس أنشطته يف أفقر واليات اهلند أفاد عن مستويات مرتفعة من النشاط السياسي مـن                
 واملـشاركة   ،تفاعل مـع املـسؤولني احلكـوميني      جانب عضواته فيما يتصل بالسلوك التصوييت وال      

 واالحتجـاج   ، والعمـل اجلمـاعي طلبـاً للمـدارس لـصاحل األطفـال            ، القـرى  جمالسيف اجتماعات   
 عــن رغبــة يف التنــافس    كــثرياتبــترمــن األعــضاء أع و. علــى إدمــان الرجــال الكحوليــات   

ــة  يف ــج تقــوم علــى أســاس مجــاعي   .االنتخابــات احمللي ــا املنظمــتني ُنُه  ولكــن االخــتالف   ولكلت
النتــائج بينــهما يــوحي بــأن العــضوية اجلماعيــة وحــدها ال تفــسِّر االختالفــات يف املــشاركة     يف

 نوعيـة االسـتراتيجيات اجلماعيـة        الوقـوف علـى     ولكن تشري إىل أن مـن األمهيـة كـذلك          ,املدنية
  .املتبعة إزاء بناء التضامن اجلماعي
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ــر      - ٢٦١ ــة ب ــاس فعالي ــدابري لقي ــان وميكــن اختــاذ ت ــالغامج االئتم ــرأة   الب ــصغر يف متكــني امل  ال
خالل حبوث السوق التشاركية ودورات التوعيـة املاليـة وتعزيـز حقـوق امللكيـة واملـشاركة                  من

  األساسـية  املاليـة التوعيـة وتـضم أوغنـدا منهجيـة لبحـوث الـسوق و       ). أ٢٠٠٩مايو،  (السياسية  
 وقــد اســتخَدمت نظامــاً    ،الدخــار املــشترك يف أوغنــدا   لحتــت اســم غــرين هــوم وبوكــونزو      

 النـساء والرجـال      كـل مـن     واسـتفاد  ،إلجراءات التعلُّم اجلنـساين لزيـادة أثـر الربنـامج التـابع هلـا             
 الفرديــة واجلماعيــة مــن أجــل خططهــم لتحديــد والعمليــات التــشاركيةالرســومات البيانيــة  مــن

ك مـع آخـرين هبـدف زيـادة          عملية للتعلُّم عرب الزمن وتبادل ذلـ       يف إطار التغيري مث متابعة املسار     
 صغار احلـائزين     األراضي وإعادة تأهيل    على ظافاحلكذلك فإن مشروع    ). املرجع نفسه (األثر  

وهو يقصد إىل إقراض الفقراء ويشرف عليـه الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة مشـل                 ،يف غانا 
اج والقيـادات   إجراء مفاوضات ناجحة مع مالكي األراضي ورؤساء القبائـل التقليـديني واألزو           

  ).املرجع نفسه(من الذكور من أجل زيادة ُسبل حصول النساء على األراضي املروية 
  

  إضفاء الطابع التجاري على اخلدمات املالية  -  ٣  
:  الـصغر مـع بعـض املبـادئ األساسـية للتحريـر االقتـصادي        البالغتقدمي االئتمان   يتفق    - ٢٦٢

 والتأكيـد علـى عنـصر اسـترداد التكـاليف           ،مال احلرة األعالتشديد على تزويد الفقراء مبهارات      
ــة  ــتدامة املاليـ ــالل    ،واالسـ ــن خـ ــدمات مـ ــدمي اخلـ ــا وتقـ ــة    هيئـ ــيطرة الدولـ ــارج سـ ــع خـ ت تقـ

 التمويـل   على أن العنصر الكـبري مـن الـدعم الـذي ينطـوي عليـه إقـراض                ). ١٩٩٨ جونسون،(
ــالغ ــادئ النيوليرب     الب ــع مب ــر ال يتفــق م ــه حنــو حــاالت الفق ــصغر املوّج ــة ال  عاشــت ومــن مث ،الي

 يف السنوات األخرية لكي تصبح مـستدامة        شديد التمويل حتت ضغط      هذا النمط من   منظمات
 التدفقات من جانـب مـساعدات املـاحنني لتـضاِعف مـن هـذه               مث جاء احنسار   .من الناحية املالية  

جلـأت إىل    الـصغر    البـالغ الضغوط لدرجة أن عدداً من املنظمات غري احلكومية املعنية باالئتمان           
ــة    ــا وخاصـ ــة حبيـــث تنـــوِّع نطـــاق منتجاهتـ ــة منظمـ ــة  يفالتحـــّول لتـــصبح كيانـــات جتاريـ  تعبئـ

  . مصادر جتارية للتمويلالتماسو )٢٥(اإليداعات
 عــرب العــامل جــذبت بــدورها طائلــة الهكــذا فــإن إمكانيــات تعبئــة مــدخرات الفقــراءو  - ٢٦٣

 التجاريـة وغريهـا مـن املؤسـسات      مـن املـصارف  ٢٢٥حنو  وعمل ،اهتمام املستثمرين الدوليني  
 إمكانية النمـو املـستدام وفـرص    بتها الصغر حيث اجتذالتمويل البالغ ميدان على دخول الرمسية  

هـــذه املـــصارف يف وضـــع جيـــد لالســـتثمار  و). ٢٠٠٥أيفـــرن وبرتيـــوس، (حتقيـــق األربـــاح 
. ية اخلدمات املاليـة    تغط التوسع يف املزيد من   هتيئ   التكنولوجية اليت من شأهنا أن       االبتكارات يف

__________ 
فيما يتطلّب الكثري من منظمات التمويل البالغ الصغر مدخرات إلزاميـة كجـزء مـن بـرامج اإلقـراض اخلاصـة                  )٢٥(  

  .إالّ أهنا تفتقر إىل السلطة القانونية لتعبئة الودائع الطوعية, هبا
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ــا املعلومــات اجلديــدة تنطــوي علــى إمكانيــة التغطيــة املتوّســعة علــى نطــاق      كمــا أن تكنولوجي
ستخَدم  تُـ مـن هنـا  ). ٢٠٠٦هيلمز، (شاسع فضالً عن تقليل املخاطر وختفيض تكاليف التنفيذ         

ن جانـب   بالفعل البطاقات الذكية وآالت قراءة البصمات وُسبل املساعدة الرقمية الشخصية مـ           
 وجنـوب أفريقيـا    املتعـددة القوميـات     بوليفيـا   دولـة   الـصغر يف كـل مـن       التمويـل البـالغ   منظمات  

  .واملكسيك واهلند
 األسر الفقرية وصغار منظمي املـشاريع       أنه فيما تستطيع  ويوّضح تقرير للبنك الدويل       - ٢٦٤

أثـر  ”يـدوا أكثـر مـن        كـان بوسـعهم أن يف      فقـد اإلفادة من الوصول املباشر إىل اخلدمات املاليـة         
وتـستطيع األسـر     ). ج٢٠٠٨البنـك الـدويل،     ( قطاع مـايل قـوي        وجود الناجم عن “ التساقط

ــد       ــيت تزي ــال ال ــن األعم ــد م ــرية أن تفي ــشية الفق ــاً املعي ــاً وكيف ــاءة    كم ــائج حتــسني الكف ــن نت  م
فيـد   كمـا تـستطيع املـشاريع الـصغرية أن ت          .االقتصادية العامة مبا يفضي إىل النمو وفرص العمل       

من الفرص املتسعة أمامها حىت إذا ما كان القطـاع املـايل خيـدم يف األسـاس املؤسـسات األكـرب                     
حبيـث  هتمـام   االور  حملـ   توسـيعاً   فإن سياسة قطاع التمويل لصاحل الفقراء تتطلب       ،وعليه. حجماً
 حتـسني ُسـبل احلـصول علـى          مبعـىن أن    أمـام الفقـراء     علـى اخلدمـة     إتاحـة ُسـبل احلـصول      يتجاوز

املتناهية الـصغر ميكـن أن يـنجم عنـه     وصغرية لطلوب لصاحل غري الفقراء من منظّمي املشاريع ا       امل
ّول يـتم    يطرح مربراً قويـاً لتحـ       وهذا :ج٢٠٠٨البنك الدويل،   (“ أثر بالغ اإلجيابية على الفقراء    

يـث   الـصغر إىل ح    بالغ إىل الفقراء عن طريق متويل        مباشرة خلدمةاتقدمي  بعيداً عن التركيز على     
  .)٢٠٠٦ب؛ هيلمز، ٢٠٠٦األمم املتحدة،  (من أجل اجلميعيتم تقدمي خدمات مالية شاملة 

 مـع   تواصـل  املـستبعدين مـن أي       ، البلـدان الناميـة    أهـل ويف ضوء األعداد الكثيفة مـن         - ٢٦٥
تركيـز  ال ومـن شـأن   . التركيز على اخلدمات املالية الشاملة  يربر فإن مثة منطقاً قوياً      ،خدمة مالية 

خلدمات املالية لكـي متتـد إىل قطـاع أوسـع بكـثري             اى عنصر الشمول أن ينطوي على توسيع        عل
أصـحاب املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة والنـساء، فـضالً            : “احملرومني من اخلدمة  ”من السكان   
ــة الــيت كانــت مقــصورة علــى      . عــن الرجــال ــه ميكــن أن يــضم كــذلك اخلــدمات املالي كمــا أن

ــاك طلــ . أصــحاب املــشاريع  ــشكيلة متنوعــة مــن املنتجــات املختلفــة الــيت ميكــن     وهن ب علــى ت
 الفـواتري   دفـع  قروض لشراء املنازل وسداد مصاريف املدارس أو      : للمؤسسات املالية أن تقّدمها   

 املعاشـات التقاعديـة حيتـاجون إىل        فأربـاب  ،لكـن الطلـب لـيس مقتـصراً علـى االئتمـان           . الطبية
 ،مــال حيتاجونــه لكــي يتــسلّموا شــيكات أجــورهم كمــا أن الع،نظــام موثــوق لتلقــي حتــويالهتم

 حيتــاج املهــاجرون مــن النــساء  فيمــا،وهنــاك آخــرون حيتــاجون مكانــاً آمنــاً إليــداع مــدخراهتم 
والنـــساء . والرجـــال إىل آليـــات موثوقـــة ومنخفـــضة الكلفـــة لتحـــويالهتم املاليـــة مـــن اخلـــارج 

 يتكبـدن غرية مـن النقـود ولكـن    املهاجرات الالئي يبعثن بتحويالهتن جينحن إىل إرسال مبالغ ص  
ــاً باســتمرار ــل  مبلغ ــصاريف التحوي ــن م ــساء     .  كــبرياً م ــة وصــول الن ــز إمكاني ــن شــأن تعزي وم
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املهاجرات إىل آليات منظمـة وموثوقـة ومعقولـة الكلفـة للتحويـل أن يزيـد أثـر حتـويالهتن علـى               
نظمـة  امل و أةالبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملر            معهـد    -األمم املتحـدة    (رفاه عائالهتن   
  ).الفصل السادسانظر (دمات التأمني خبيضاً أ اهتماموهناك ). ٢٠٠٧، الدولية للهجرة

 اجتاهـان متعارضــان يـسيطران حاليـاً علـى اجلــدل احملتـدم بـشأن اخلــدمات       مثـة ويبـدو    - ٢٦٦
ام  علـى احلاجـة إىل نظـ       شـامل نظـام مـايل      فمن ناحية تؤكّد الدعوة إىل       ؛املالية اليت تفيد الفقراء   

 علـى مبـدأ تنـّوع       مـع احملافظـة    ,تغطيـة ميكن أن يؤّدي إىل تعميـق وتوسـيع ال        ومايل أكثر تكامالً    
هنـج مـن هـذا      يـرى   و. املمارسات التنظيمية اليت هتـدف إىل معاجلـة عـدم جتـانس طبيعـة الفقـراء               

ىت  الصغر ضمن مصفوفة مـن اخلـدمات املاليـة املوّجهـة إىل شـ              البالغ للتمويل   دوراًالقبيل أن مثة    
لكن مـن الناحيـة األخـرى فـإن التركيـز املتزايـد علـى االسـتدامة املاليـة وزيـادة                    . شرائح السوق 

 حنـو مزيـد مـن جتـانس         السبيل أمام اجتاه   القطاع التجاري يف هذا الشأن تبدو وكأهنا متّهد          دور
  .منوذج نظم التمويلتقدمي اخلدمات املالية على أساس 

طابع التجاري علـى اخلـدمات املاليـة مـن منظـور جنـساين            إضفاء ال   بشأن ويثري حتليل   - ٢٦٧
 غطيــهت الــصغر يف البــالغ جنــاح منظمــات التمويــل أســباب ومنــها ،جمموعــة خمتلفــة مــن القــضايا

تصدى للعقبات الـيت تواجههـا املـرأة    ت ةمالمح تصميم مبتكر اعتمدت فقد،   حاالً النساء األفقر 
 هـذه العقبـات مل حتـز    تراعـي وجـود  الـيت ال   املنظمـات   خاصـة وأن ، حتديـداً  نوع جنسها حبكم  

ــرأة    ــام يف مشــول امل ــشكل ع ــة فمــن   . جناحــاً ب ــدان النامي مارســات مل األرجــحويف ســياقات البل
  . النساء بأكثر مما تفعل مؤسسات اإلقراض الفرديأن تضم اإلقراض اجلماعي

  الــصغرالبــالغ مــن منظمــات التمويــل ١٤٧وقــد وجــدت دراســة استقــصائية مشلــت   - ٢٦٨
 يف املائـة يف مجاعـات       ٧٣ يف املائـة مـن املقترضـني األفـراد و            ٤٦العـامل أن النـساء يـشكلن         عرب

ــضامن حيــث   ــل هــو الت ــة الكفي ــشكلّ  ، ضــمانات اجلماع ــا ي ــة ٨٩ نكم مــصارف ” يف يف املائ
بلـغ  ( وأفادت الدراسة كذلك مبا قُـدِّم مـن قـروض أكـرب حجمـاً إىل مقترضـني أفـراد                     .“القرى

 دوالراً ١٣٦ و دوالراً قُـــدمت إىل مجاعـــات التـــضامن  ٣٧١راً مقابـــل  دوال٩٧٣متوســـطها 
فــضالً عــن نــسبة مرتفعــة إىل حــد مــا مــن حــوافظ املخــاطرة بــني ) القــرىقُــدمت إىل مــصارف 

  .)٢٦() يف املائة على التوايل٣,٥ يف املائة و ٣,٦ يف املائة و ٣,٧(صفوف املقترضني األفراد 

__________ 
، تبــادل معلومــات التمويــل البــالغ الــصغر  Microbanking Bulletinنــشرة األعمــال املــصرفية املتناهيــة الــصغر    )٢٦(  

)http://www.mixmbb.org.(  



A/64/93  
 

09-37223 93 
 

   اخلدمات املاليةعلىاحلرة يع  املشارصاحبات النساء حصول  -جيم   
حصول املـرأة علـى اخلـدمات املاليـة     لضمان  قوي يف جمال األعمال التجارية   مربِّرمثة    - ٢٦٩

 املـسّجلة يف الواليـات       الـصغرية   يف املائـة مـن األعمـال التجاريـة         ٣٨حيث تشكّل النساء نـسبة      
 ومـا يقـرب مـن نـصف مجيـع           ، ونسبة الثلث يف األعمال التجاريـة الـصغرية يف الـصني           ،املتحدة

 يف املائـة مـن مجيـع األعمـال          ٣٩ ونسبة   ،املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف كينيا      
مجيع األعمـال التجاريـة       من ثلثال يف أوغندا مث نسبة      اخلاصة هبا التجارية املسّجلة داخل املباين     
  ).٢٠٠٩ناراين، (يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

غالبـاً   وهـي  . يف نطاق واسع من األنشطة االستثمارية   ،املرأة، أسوة بالرجل  تواجد  تو  - ٢٧٠
 الــصغر والــصغرية البالغــةجتــنح إىل التركُّــز بــأكثر مــن الرجــل يف نطــاق األعمــال التجاريــة   مــا 

تواجهـه   سؤولياهتا البيتيـة ومـا    مـ  إضافة إىل واملتوسطة احلجم حبكم افتقارها إىل أصول الضمان        
كمـا أن افتقـار املـرأة إىل تـاريخ رمسـي            . حراكها فضالً عن مهاراهتا املالية احملدودة     من قيود يف    

ــان وإىل  ــدة ”لالئتمـ ــذا الـــشأن   “  الـــسمعة للـــضمانحـــسنةأرصـ ــا يف هـ متثّـــل عقبـــات أمامهـ
البيئة التنظيمية احملايدة جنسانياً ميكن أن تفضي إىل نتائج متباينـة جنـسانياً             و). ٢٠٠٩ ناراين،(
أكثــر مــن الرجــل فيمــا يتعلــق ببــدء أو إدارة املــشاريع التجاريــة إذ أهنــا  ن املــرأة  ميكــن حرمــاإذ

 قمن حيث الـزمن املـستغرَ     ستكون أقل من الرجل من حيث حتّمل إجراءات التسجيل الطويلة           
  ).٢٠٠٧برداسي وآخرون، (والباهظة من حيث التكاليف 

 مـن اقتـصادات مـا بعـد     ٢٦ا  بلـداً، مبـا فيهـ   ٣٤وقد أوضحت البيانات املـستقاة مـن       - ٢٧١
 بيئـة األعمـال التجاريـة واستقـصاء         بـشأن  ,املرحلة االشـتراكية يف شـرقي أوروبـا ووسـط آسـيا           

  علــى أن الــشركات الــيت تــديرها نــساء كانــت تتلقــى قروضــاً مــا يــدل)٢٠٠٥(أداء املــشاريع 
 يف املتوسـط     نظريهتا الـيت يـديرها الرجـال يف حـني كانـت تـسدد               عن يف املائة  ٥ بنسبة تقل رمبا

ــدة       مورافيــــف ( مــــشاريع الرجــــال  أعلــــى مــــن نــــصف نقطــــة مئويــــة مــــن أســــعار الفائــ
رجـح لـصاحبات    األويف البلـدان الـيت تـضم قطاعـات ماليـة متقدمـة كـان                ). ٢٠٠٩ وآخرون،
  ).املرجع نفسه ( حجم الضمان املطلوباخنفاضمع يتلقني قرضاً مصرفياً  املشاريع أن

  جنــوب أفريقيــا فقــد ُوجــد أهنــن يــواجهن عقبــات يف رةاألعمــال احلــأمــا صــاحبات   - ٢٧٢
 ضــمنصــندوق أســهم الــتمكني االقتــصادي للــسود  :  مــن حيــث الوصــول إىل التمويــل كــأداء

 يف املائة من النـساء العمـيالت بعـد سـنتني            ٥لبلد مل يكن لديه سوى نسبة       يف ا مصرف رئيسي   
ساء سوى نـسبة تـسعة يف املائـة          الن تلقىت ويف أوغندا ال     ).٢٠٠٦نايدو وهيلتون،   (من تشغيله   

). ٢٠٠٦إيلـيس وآخـرون،     ( يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة          ١من االئتمان املتاح باخنفاض نسبته      
صـاحلات  ”ويف بنغالديش، وبعـد أكثـر مـن عقـدين مـن اجلهـود الـيت ترمـي لتأكيـد أن النـساء                        
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 وفيمـا تـشكّل املـرأة    . مـا زالـت املـرأة مهمـشة يف القطـاع املـصريف الرمسـي       ،“للتعامـل املـصريف  
 يف املائـة  ١,٨مـن االئتمـان الرمسـي كـان      فـإن نـصيبها     ،يف املائة من ودائع القطاع الرمسـي       ٢٧

ووجـدت دراسـة أحـدث أن املـشاريع االقتـصادية الـصغرية الـيت               ). ٢٠٠٠شودري ورحيـان،    (
). ٢٠٠٦نـاراين،   ( يف املائة من قروض املؤسسات الرمسيـة         ٢ نساء كانت متثّل أقل من       تديرها

 يف املائــة مــن صـاحبات املــشاريع التجاريــة لـديها ائتمــان مــصريف   ٤٧ويف تـونس كانــت نـسبة   
 يف املائــة يف اإلمــارات   ٣٢ يف املائــة يف األردن و ٣٤ فيمــا كــان الــرقم هــو    ٢٠٠٦عــام  يف

 ويف ضـــوء حمدوديـــة . يف املائـــة يف لبنـــان١٧ و البحـــرين يف املائـــة يف ٢٢العربيـــة املتحـــدة و 
إىل االئتمان الرمسي، كانت النساء ميّولن مشاريعهن التجارية بـشكل أعـّم عـن طريـق                الوصول  

املــصادر الشخــصية مثــل املــدخرات أو األصــدقاء أو العائلــة أو إعــادة اســتثمار عوائــد أعمــاهلن  
  ).٢٠٠٧، ز املرأة العربية للتدريب والبحثمرك(التجارية 
 البـالغ  مـن منظمـات التمويـل    ٢٧بعـدد يبلـغ   وهناك دراسة لتحليل البيانـات املتعلقـة      - ٢٧٣

 .٢٠٠٦-٢٠٠٠الصغر القائمة يف أمريكـا الالتينيـة وآسـيا والـشرق األوسـط وأفريقيـا للفتـرة                  
  إضـفاء الطـابع التجـاري علـى املؤسـسات املـذكورة إىل تقليـل       احتمـال أن يـؤدي  وهـي تؤكّـد   

حتّولت لتـصبح هيئـات     وكثري من تلك املؤسسات     ). ٢٠٠٨فرانك،  ( وصول املرأة إليها     صفر
 وجـدت الدراسـة أن التحـوُّل أّدى إىل زيـادة            وقد. قيد االستعراض   الفترة جتارية منظمة خالل  

 الـيت ظلّـت   بتلـك  العمالء والتعجيل خبطى النمو يف جممل حوافظ القروض مقارنـة         التواصل مع 
 مـع تزايـد   منظمات غري حكوميـة إضـافة إىل عـدد متزايـد مـن املقترضـني واملـّدخرين الناشـطني         

 توّسـع  يف ضـوء  النـساء   مـن ني اخلدمةمع ذلك ففيما زاد عدد من تلقّ. حجم متوسط القروض 
 يف املائـة    ٦٠لقد شكّلت املرأة    . قاعدة العمالء فإن النسب املئوية للنساء املخدومات اخنفضت       

 اخنفـاض مـن    هـذا و“  احلـديث   التجـاري  الطـابع  ذات”من املقترضني علـى مـستوى املنظمـات         
النـسبة املئويـة للنـساء املقترضـات         ومـن الناحيـة األخـرى ف       .اية الفتـرة   يف املائة عند بد    ٨٨نسبة  

أكَّــد  قــدو.  يف املائــة٧٧ يف املائــة إىل ٧٢علــى مــستوى املنظمــات غــري احلكوميــة زادت مــن  
 البـالغ معلومـات االئتمـان     الـيت قـّدمت تقاريرهـا إىل موقـع تبـادل            حتليل جلميع املنظمات املاليـة      

 أن النـساء ميـثّلن نـسبة أصـغر بكـثري مـن عمـالء املـصارف باملقارنـة مـع املنظمـات غـري                 ،رالصغ
نسبة مئويـة متناقـصة مـن       وكذلك  ) ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٧٩ يف املائة مقابل     ٤٦(احلكومية  

ــسبت جمــّدداً الطــابع التجــاري     ــيت اكت ــة يف عــام  ٧٣مــن : عمــالء املنظمــات ال  ١٩٩٩ يف املائ
  ).املرجع نفسه (٢٠٠٥ة يف عام  يف املائ٥٤ إىل

ع يف عملية تكامل اخلـدمات املاليـة        حلفاظ على التنوّ  ا  إىل تؤكّد هذه النتائج احلاجة   و  - ٢٧٤
 ،لحواجز اليت حتول بني صاحبات املشاريع وبني توسيع أعمـاهلن التجاريـة          ل التصّديفضالً عن   

 للمـرأة  منـو األعمـال التجاريـة        تعـوق ومن هذه العوامـل الـيت       . احلصول على اخلدمات املالية    وأ



A/64/93  
 

09-37223 95 
 

 الـذي   بـني األنـشطة اإلنتاجيـة والعمـل غـري املـأجور       املـوّزع  الزمنأمكن حتديده مبا يف ذلك       ما
ألسـرة املعيـشية   استهالك اواالجتاه الستخدام فوائض العمل لصاحل  ، أعمال الرعاية   أيضاً يشمل

 شـديدة   لقطاعات الفرعية األنثويـة    يف نطاق ا    تلبية احتياجات األطفال فضالً عن حصر املرأة       مث
 واجتاه النساء يف بعض املناطق إىل االستثمار يف أكثر من مشروع جتـاري              ، يف السوق  االزدحام

 إضــافة إىل األعــراف واملمارســات ،لكــي ال جيــذبن انتبــاه أفــراد األســرة املعيــشية مــن الــذكور  
 مـــشروع جتـــاري الثقافيـــة الـــيت حتـــّد مـــن قـــدرة املـــرأة علـــى أن تتـــصرف بوصـــفها صـــاحب  

 ومن املعّوقات الرئيسية اليت مت حتديدها يف دراسة جبنـوب أفريقيـا أنـه يف إطـار                  .)نفسه املرجع(
 تقتضي املمارسات من املرأة املتزوجة احلصول على توقيـع زوجهـا     لكية،الترتيبات اجملتمعية للمِ  

 وحـىت  .)ملرجـع نفـسه   ا( مل يكن مطلوباً مـن الـزوج         هو أمر وموافقته على املعامالت املصرفية و    
 البـالغ  بعـض منظمـات التمويـل        رارإصـ  هناك مـا يـدل علـى         ، يظل يف غياب املتطلبات القانونية   

  .الصغر على موافقة الزوج وتوقيعه على القروض املقّدمة إىل الزوجة
 وتتعلـق مبمارسـات القطـاع املـصريف         ،ببـدء النـشاط    أخـرى فيمـا يتـصل        ومثة عقبات   - ٢٧٥

 فقـــد وجـــدت دراســـة استقـــصائية أجرهتـــا املؤســـسة املاليـــة الدوليـــة   )٢٠٠٦مـــاك كـــارتر، (
 يف الغالب يعملـن     الشرق األوسط أن النساء من صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة كُنّ          يف

 ،يف نطــاق صــناعات اخلــدمات حيــث واجهــت املــصارف صــعوبة يف حتديــد حجــم النــاتج         
وباإلضـافة إىل   . ا قاعـدة لتقيـيم القـرض      يوجد أصول مادية مثل اآلالت لكـي يـتم اختاذهـ           ال إذ

تيـسري إمكانيـة   تقصري املـصارف عـن   من أشرن إىل   النساء القائمات بتنظيم املشاريع      فمنذلك  
  ).املرجع نفسه (ال ُيستهان هبا ذلك عقبة ورأين يف مع املرأةعامل الت

ــادة حــصول صــاحبات          - ٢٧٦ ــة لزي ــب املؤســسات املالي ــن جان ــادرات م ــد اُتخــذت مب وق
 ومـن ذلـك مـثالً اخلـدمات املـصرفية املنتظمـة ومتويـل الـديون              ، املاليـة  التسهيالتملشاريع على   ا

 ُســبل التــسويق ، وهــو مــصرف دويل,ســتاندارد شــارترقــد هّيــأ مــصرف و.  رأس املــالومتويــل
 وال سـيما يف البلـدان الـيت تـضم معـدالً أقـل               ،املركَّز على النـساء يف خدماتـه املـصرفية املنتظمـة          

 التـَزم بربنـامج   ٢٠٠٨ديـسمرب  /ويف كـانون األول   . ساء املتعـامالت رمسيـاً مـع املـصارف        الن من
ــه   ــرأة قوامـ ــتمكني املـ ــايل    ٤٥٠ ٠٠٠لـ ــيط املـ ــة والتخطـ ــة املاليـ ــدعم التوعيـ ــيا لـ  دوالر يف آسـ

واالستثمار وبناء القدرات لصاحل النساء صاحبات املشاريع التجارية الـصغرية هبـدف الوصـول              
 PNC مــصرف كمــا أن .)د، ٢٠٠٨البنــك الــدويل،  (٢٠١١لــول عــام  امــرأة حب٥ ٠٠٠إىل 
الواليات املتحـدة لديـه شـعبة للخـدمات املاليـة للمـرأة مكّرسـة لتقـدمي اخلدمـة إىل األعمـال                       يف

 . خدمـة شـيكات شخـصية ومـّدخرات وبـرامج لإلقـراض      تتيح حيث   ،التجارية اململوكة لنساء  
توسيع نطاق األعمال التجارية اململوكـة للنـساء        وتشمل خدمات املصرف أيضاً تقييم احلاجة ل      
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 Sero Lease and كذلك فإن شركة .)٢٧(وإعادة متويل القروض القائمة وتعظيم التدفّق النقدي

Finance Ltd.، للنــساء تتــيح ، وهــي شــركة لالســتئجار والتمويــل يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة 
 ُسـبل احلـصول علـى املعـدات       - الـضمان  حىت ولو افتقـرن إىل تـاريخ لالئتمـان و          -املقترضات  
ــة  ــة لألعمــال التجاريــة الــيت     علــى وومــا يف حكمهــا اإلنتاجي أمرهــا  يتــولني املنتجــات الالزم

  ).٢٠٠٦، املؤسسة املالية الدولية(
 علـى املـستوى الـوطين لتعزيـز قـدرة املـرأة علـى         اختاذهـا تميـ هناك كذلك مبادرات    و  - ٢٧٧

ــوطين ألعمــال املــرأة    ففــي الواليــات ا ؛تنظــيم املــشاريع   وهــو جملــس  ،ملتحــدة يعمــل اجمللــس ال
ــستقالً       ــصدراً م ــني احلــزبني بوصــفه م ــشترك ب ــشاري احتــادي م ــشورة ا  إلســداءاست ــدمي مل وتق

ملـــشاريع با  املعنيـــةدارة الواليـــات املتحـــدةإلالتوصـــيات الـــسياسية إىل الـــرئيس والكـــونغرس و
مهيــة للنــساء مــن صــاحبات األعمــال     التجاريــة الــصغرية بــشأن املــسائل االقتــصادية ذات األ    

ــة ــن مراكــز       . )٢٨(التجاري ــى شــبكة م ــسائية عل ــة الن ــة األعمــال التجاري ــب ملكي ــشرف مكت وي
 أحنــاء الواليــات املتحــدة حيــث تقــدِّم الــشبكة للنــساء مــن   مجيــعاألعمــال التجاريــة للنــساء يف 

تماعيـة تـدريباً    صاحبات املـشاريع، وخاصـة النـساء احملرومـات مـن الناحيـة االقتـصادية أو االج                
 ملــساعدهتن علــى بــدء عديــدة ، بلغــاتومــشورة شــاملني بــشأن نطــاق واســع مــن املوضــوعات

ــة  ــة أعمــاهلن التجاري ــة وامــتالكصــندوق الــضمان إلنــشاء   يكفــلويف فرنــسا . )٢٩(وتنمي  وتنمي
ــساء  ــة للنـ ــال التجاريـ ــستثمر    ،األعمـ ــال املـ ــل رأس املـ ــل لتمويـ ــطة األجـ ــروض متوسـ ــدمي قـ  تقـ

 أعـادت  أو   تكون املرأة قـد أنـشأهتا     الستثمارية ألي من األعمال التجارية اليت       االحتياجات ا  أو
 يـورو  ٥ ٠٠٠وهـذا القـرض املـضمون يتـراوح بـني      .  يف أقل من مخـس سـنوات مـضت         بدءها

ــنوات       ٣٨ ١١٢ و ــبع سـ ــنتني وسـ ــني سـ ــراوح بـ ــرات تتـ ــَنح لفتـ ــو ُيمـ ــورو وهـ ــية ( يـ املفوضـ
  ).ب، ٢٠٠٨ األوروبية،

 ، الشبكة األوروبية لتعزيز تنظـيم املـشاريع بـني النـساء           هتدفقليمي  وعلى الصعيد اإل    - ٢٧٨
 ، بـني النـساء يف بلـداهنم       االسـتثمار وهي مؤلّفة من ممثلني حكوميني مسؤولني عـن تعزيـز روح            

النـساء القائمـات حاليـاً بتنظـيم املـشاريع وإجيـاد منـاخٍ مـواٍت لزيـادة عـدد                    ب االهتمامإىل زيادة   
وقد هّيأت الشبكة منطلقـاً لتبـادل       .  حجم مشاريعهن التجارية القائمة    توسيعمع  هؤالء النساء   

يف جمـال  الـسياسات الوطنيـة بـشأن صـاحبات املـشاريع فـضالً عـن تواصـل لـه قيمتـه           معلومات  
  ).املرجع نفسه(لزيارات والتعاون عرب احلدود ا

__________ 
  .www.pnc.com: انظر  )٢٧(  
  .www.nwbe.gov: انظر  )٢٨(  
  .http://www.sba.gov/aboutsba/sbaprograms/onlinewbc/index.html: انظر  )٢٩(  
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 ،عاقـة  بـني صـفوف النـساء مـن ذوات اإل          األعمال احلرة وهناك مشروع لتنمية روح       - ٢٧٩
 ويقدِّم الدعم إىل هذه الفئة مـن النـساء لبـدء أو دعـم               ،نظمة العمل الدولية  مل تابعوهو مشروع   
وفيمــا كــان املــشروع املــذكور .  الــصغر يف بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراءالبالغــة مــشاريعهن

 عمـد إىل تعـديل االسـتراتيجية   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(قائماً وحده يف األصل فإنه يف مرحلته الثانية   
لنـساء مـن صـاحبات      ا عادة   اليت متارسها املتبعة كما تضم النساء من ذوات اإلعاقة يف األنشطة          

 وهـذه االسـتراتيجية     . وقد مت تنفيذه كجزء من مـشروع آخـر ملنظمـة العمـل الدوليـة               ،املشاريع
ميـع املـشاركات وأّدى إىل تغـيري املفـاهيم عـن اإلعاقـة              جل حـافز    تشجيعي  أثر الشاملة جنم عنها  

  ).٢٠٠٧ظمة العمل الدولية، من(
  

  مشاركة املرأة يف صنع القرار يف القطاع املايل  -دال   
 يـستوي يف ذلـك البلـدان    ،املرأة غائبة عن قمة املناصب اإلداريـة يف القطـاع املـصريف       - ٢٨٠

ــة و ــدان املتقدم ــةالبل ــسبة    . النامي ــساء ن ــشكِّل الن ــات املتحــدة، حيــث ت ــة ٧٥ويف الوالي  يف املائ
 مـن مناصـب املـدير    ١٢,٦خَدمني يف صـناعة اخلـدمات املاليـة، شـغلت النـساء نـسبة       املـست  مـن 

 واحـد  مـصرف  وكان هنـاك  ،لواليات املتحدةباالتنفيذي يف مصارف القمة التجارية اخلمسني  
ــساًء مــن العــامالت  مــصارف تنفيــذي رئيــسي وســبعة  مــسؤوليــضم ســيدة تعمــل ك   تــضم ن

ــذي   يف ــايل التنفي ــرئيس امل ــساء بــني رؤســاء جمــالس       ومل ي.منــصب ال ــان ن ــاك ســوى مث كــن هن
 يف املائــة ٨,٦وتـشكّل النـساء نـسبة    ) ٢٠٠٦ماكــارتر، (اإلدارات يف أكـرب احتـادات االئتمـان    

  ).٢٠٠٤برش وآخرون، (من صانعي قرارات رأس املال املستثَمر يف الواليات املتحدة 
وقامـت هبـا    اص  صارف القطاع اخل   م بشأن ٢٠٠٥قد وجدت دراسة أُجريت عام      و  - ٢٨١

 يف املائة فقط من جمـالس اإلدارات ومقاعـدها علـى            ١٠,٣ أن نسبة    ،ديرات الشركات دولية م 
 مـن أكـرب املـصارف       عـدداً  أن    بـل  , النـساء  كـان يـشغلها   مستوى أكرب مخسني مصرفاً يف العامل       

 مـصرف نورديـا يف الـسويد بوصـفه          فيصّنو هذا. العاملية مل يكن يضم مديرات على اإلطالق      
 أربـع  فهـو يـضم   املرأة يف عـضوية جملـس اإلدارة         من ناحية متثيل  )  يف املائة  ٣٦,٤نسبة  (على  األ

  ).٢٠٠٧دولية مديرات الشركات، (نساء من بني أعضاء جملس إدارته األحد عشر 
 بشكل معقول لتحسني القضايا املتعلقـة مبـساواة اجلنـسني ضـمن             إمكانية واسعة ومثة    - ٢٨٢

 التمويــل البــالغ دوليــة ٢٠٠٥يف عــام  وهنــاك استقــصاء أجرتــه. صغر الــالتمويــل البــالغقطــاع 
 بلداً فوجـدت أنـه فيمـا شـكّلت النـساء حنـو            ٦٥ مؤسسة يف    ١٩٨الصغر للنهوض باملرأة على     

ــصارف   ٩٠ إىل ٧٠ ــك امل ــن عمــالء تل ــة م ــا    ، يف املائ ــة العلي ــستوى احلوكم ــرأة يف م  إالّ أن امل
ماكـارتر،  ( يف املائة يف معظم املؤسسات       ٤٠ و   ٣٠ني  اإلدارة العليا كانت تتراوح نسبتها ب      أو

ملــرأة والرجــل علــى مجيــع ا  بــنيمــن هنــا فــاألمر يتطلــب مزيــداً مــن التمثيــل املنــصف). ٢٠٠٦



A/64/93
 

98 09-37223 
 

 املزيــد مــن املــساواة يف صــنع القــرار قــد يــؤّدي إىل حتــسني  أنباعتبــار ،مــستويات ُصــنع القــرار
 التمويـل البـالغ    مـن منظمـات      ٢٢٦على   دراسة أجريت     وقد خلصت  .األداء املايل بشكل عام   

  عــن أفــادت الــيت كــان علــى رأس جملــس إدارهتــا امــرأة  أن املؤســساتإىل بلــداً ٥٧الــصغر يف 
  ).٢٠٠٨مرلساند واسترم، (عائدات مرتفعة على األصول 

  
   اخلدمات املاليةعلى املرأة حصولزيادة   -هاء   

طــاع املــايل إىل أن تتــصّدى للعقبــات حتتــاج اإلصــالحات واملبــادرات الــيت تــتم يف الق  - ٢٨٣
. ُصـنع القـرار يف القطـاع املـايل    إىل واليت تواجه املـرأة مـن حيـث الوصـول إىل التمويـل الرمسـي            

 املغـارم مـدى    بـالغ اإلثـارة    لتـصّور علـى حنـو         الراهنـة   األزمات املاليـة واالقتـصادية     ولقد جاءت 
د بـادرت احلكومـات إىل التـدخل         وقـ  .للـضوابط  قطـاع مـايل غـري خاضـع          النامجـة عـن   اإلمنائية  
 التنظـيم مـن املـرّجح       باجتاهالضغط  وهذا   . أجزاء كبرية من القطاع املصريف     ، بل وتأمني  ،إلنقاذ

ــزداد ــادئ        . أن ي ــز مب ــر إصــالحات هتــدف إىل تعزي ــضي األم ــرة يقت ــة املتغّي ــذه البيئ ويف ظــل ه
صـالحات األوسـع نطاقـاً    وممارسات مساواة اجلنسني ضمن القطاع املايل الرمسـي مبـا يـساير اإل         

ــة   ــتم يف اهليكــل التنظيمــي للمؤســسات املالي ــواءم علــى حنــو أوثــق مــع    ،الــيت ت  مــن أجــل أن تت
وينبغـي تـشجيع املؤسـسات املاليـة علـى تبّنـي روابـط النمـو عـرب االقتـصاد                    . األولويات اإلمنائية 

ــة املنخفــضة الكلفــة    مــن ــاملوارد املالي ــد ب ــة قطاعــالــصاحلخــالل التزوي ضــمان مــع  ,ت األولوي
ــدة أو مبتكــرة     مواجهــة املخــاطر  ــة و الــيت ميكــن أن تلــوح لــدى توظيــف اســتثمارات جدي تلبي

 لـسلوك  أعمـق وال غـىن عـن فهـم    . احتياجات منظمي املشاريع غري الرمسيني وكثري منهم نـساء       
 وهــو أمــر يقتــضي  ، فــضالً عــن العقبــات الــيت تواجههــا  ،املــرأة يف جمــايل االدخــار واالســتثمار 

حلكومات واملؤسسات املالية قادرة على مواجهته مبا يزيل هـذه العقبـات الـيت حتـول     تصبح ا  أن
ــة و   ــوارد املاليـ ــرأة وبـــني املـ ــا يبـــني املـ ــستجيبة    مبـ ــة واملـ ــل املالئمـ ــات التمويـ ــوير آليـ ــل تطـ كفـ

  .مجيع النساء الحتياجات
ــل     - ٢٨٤ ــالغوميكــن أن يواصــل التموي ــبل    الب ــة ُس ــن خــالل هتيئ ــة م ــسامهته املهم ــصغر م   ال

  إجــراء ويف الوقــت نفــسه يقتــضي األمــر.لــشرائح الكــبرية مــن الفقــراءل احلــصول عليــه بالنــسبة
ــالغإصــالحات ضــمن قطــاع التمويــل   ــه الب ــة   حــىت الــصغر ذات  يــشارك علــى حنــو أكثــر منهجي

، ٢٠٠٩حـسني،   (لعوامل اليت تقوم عليها ظاهرة استبعاد املرأة مـن املـوارد املاليـة              ل التصدي يف
 ومتكـني   ،وتشمل هـذه اإلجـراءات التزامـاً واضـحا إزاء مـساواة اجلنـسني             . )ب،  ٢٠٠٩مايو،  

ــة    ــة تنظيمي ــرأة ضــمن رؤي ــاتامل ــة   ، وأهــداف واضــحة وتكليف ــسياسات التنظيمي  مــع وضــع ال
إن مراعـاة نـوع اجلـنس يف مـسار املبـادئ            . ميكن أن تترجم هذا االلتزام إىل ممارسة واقعيـة         اليت

 الـصغر مـن خـالل       البـالغ مبـادئ طّورهتـا شـبكات التمويـل          وهـي    ،التوجيهية حلماية املـستهلك   
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 معاملـة املـستهلكني      وضـرورة   السلوك األخالقـي    واتباع عنصر اخلصوصية مراعاة  التأكيد على   
مــا ميكــن أن تواجهــه املــرأة   ميكــن أن تــساعد علــى ،يف إطــار مــن االحتــرام والتــسعري املعقــول 

وميكـن للتـدابري املتخـذة يف هـذا الـصدد        . ايل القطاع املـ   على صعيد  سوء املعاملة مهال أو   اإل من
 ،تيــسري ودعــم التعــاون بــني خمتلــف مقــّدمي التمويــل الريفــي أن تــشمل أمــوراً شــىت مــن بينــها  

 ودعــم الــتعلُّم ، والــتمكني مــساواة اجلنــسنييف جمــالومــؤازرة جهــود الرصــد والبحــث وتعزيــز 
ة واملنظمـــات النـــسائية  خـــرباء األمــور اجلنـــساني مـــشاركة وشــبكات بنـــاء القـــدرات وضــمان  

  ).أ، ٢٠٠٩مايو، (“ تشريعات محاية املستهلكوضع تصميم اللوائح املالية و يف
  
  إسباغ احلماية االجتماعية  -سادسا  

  
 العامليـة مـا متثِّـل يف حتـسني قـدرة             االستقصائية كان من حماور التركيز القوية للدراسة       - ٢٨٥

 والوصول إىل املوارد اليت تـؤّدي إىل حتـسني     ،املختلفة بأنواعهاسواق  األاملرأة على املشاركة يف     
 كفالـة مع ذلك ال ميكن االعتماد على األسواق وحدها من أجل           . تبذله من جهود   عائدات ما 

 فاألسواق مل يقتصر أمرهـا علـى أهنـا مل ُتفِلـح يف توليـد فـرص العمـل بـالكم                      ،أمن ُسبل املعيشة  
حتياجـات األساسـية للـشرائح الكـبرية مـن سـكان العـامل               وال النوعية املطلوبـة لتلبيـة اال       ،الكايف
  . األمانافتقاد بل أهنا زادت أيضاً من التعّرض ألشكال جديدة من املخاطر و،العاملني
وخيتلــف األمــر بــاختالف نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق بكيفيــة مواجهــة الرجــل واملــرأة      - ٢٨٦

ــوع  ــاطرامللوقـ ــدوث    خـ ــن وحـ ــدام األمـ ــات وانعـ ــلوباألزمـ ــا  الوأسـ ــل معهـ ــة .تعامـ  ونتيجـ
 مـن انقطاعـات يف مـسار العمـل     فـضالً عمـا تتعـرض لـه املـرأة        ،التكافؤ يف حقوق امللكيـة     لعدم

املشاركة غري املتكافئة يف مـسؤوليات الرعايـة غـري املـأجورة ووجـود              وأ األطفال   إجناببسبب  
 كــثري مــن األجــر يف اخنفــاض مــستويات  إىلإضــافة ،أشــكال أقــل تنظيمــاً مــن العمــل  املــرأة يف

حــاالت يف مواجهـة   معيــشتهن، كــل ذلـك جعــل النـساء أقــل قـدرة علــى ضـمان     أرجـاء العـامل  
  ألوانـه مـن حيـث معرفـة نتيجـة األزمـة املاليـة واالقتـصادية                اًوفيما يبـدو األمـر سـابق      . الطوارئ
حـدة  األمـم املت  ( فإن دراسات األزمات السابقة أبرزت آثارهـا احملـّددة جنـسانياً             ، الراهنة العاملية

وبصرف النظر عّمـا إذا كانـت وظـائف الرجـال أو النـساء هـي األكثـر               ). ٢٠٠٣اسكاب،   -
ــاً أطــول  ،تــضرراً مــن جــّراء األزمــة  ــنفقن وقت  ســواء يف العمــل املــأجور أو غــري  ، فــإن النــساء ي

  . األسر املعيشيةتعود على من أجل التعويض عن أثر هذه األزمة على الدخول اليت ،املأجور
  وقد أصبحت يف موقف ضـعيف، غالبـاً مـا تتحـول          الشى الوظائف فإن املرأة،   تومع    - ٢٨٧

 الـدخل، ومـن ذلـك    احلـصول علـى    مدانة اجتماعياً أو مهينـة مـن أجـل           ُسبلكملجأ أخري، إىل    
 ملخــاطر جديــدة تتعــرض النــساء البغــاء حيــث  وحــىتمــثالً اخلدمــة يف البيــوت أو التــسّول بــل  

التنـــازل   األمـــريقتـــضيوعنـــدما ). ٢٠٠٠رفيلـــد،  ومساســـلنديغي، ١٩٩٨أتينـــك ووالـــنت، (
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ــن ــات ع ــام وجب ــن الطع ــتهالكها        م ــد إىل خفــض اس ــيت تعم ــي ال ــم ه ــب األع ــاملرأة يف الغال  ف
وبينمــا يــتم إخــراج األطفــال . ألطفاهلــا احلــصول علــى تغذيــة كافيــةاألغذيــة حبيــث تكفــل  مــن
 للـسحب  أول مـن يتعـّرض       املدرسة والدفع هبم إىل جمال العمل فغالباً ما تكون البنـات هـنّ             من

من املدرسة سواء ملمارسة أعمال مرتلية غري مدفوعة األجر فيما متضي أمهاهتن سـاعات أطـول     
  . أو لكي يتولني بأنفسهن هذا العمل املأجور،يف العمل املأجور

نظم احلماية االجتماعية هي اليت تعّزز رفاه وأمن املواطنني مـن خـالل محايتـهم مـن         و  - ٢٨٨
ويف كـثري مـن البلـدان كـان مثـة           ). ٢٠٠٣منظمة العمل الدوليـة،     (ستضعاف واحلرمان   مغبة اال 

 البطالــة ونظــم التغطيــة الــصحية الــشاملة التأمينــات يف حالــةأدوار أساســية اضــطلعت هبــا نظــم 
 فـضالً عـن ختفيـف       ، تعزيـز مـساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة          يفواملعاشات التقاعدية االجتماعية    

 املوجهـة وأظهـرت بـرامج التحـويالت النقديـة         .  النمـو االقتـصادي والتنميـة      حدة الفقـر وتعزيـز    
كمـا تـساعد املعاشـات      . يف حتسني صحة الطفـل وتغذيتـه وتعليمـه        ملصلحة الطفل نتائج إجيابية     

ــى االشــتراكات    ,االجتماعيــة األساســية   حــاالت الالمــساواة  ختفيــف علــى ,غــري القائمــة عل
ــدخل  يف ــى  ال ــاظ عل ــةواحلف ــانوعي ــاه اُألســر      احلي ــادة رف ــسنات والرجــال وزي ــساء امل ــني الن ة ب

 وبـني    بينـهم  شة أول صـلة   لفئـات املهمَّـ   ا  ألفـراد   احلمايـة االجتماعيـة    تكفـل  وكثرياً مـا     .املعيشية
تــؤدي إىل تعزيــز التجــانس  و ، كمــواطننيبوضــعهم وحقــوقهم فــضالً عــن أول وعــي  ،الدولــة
 يف حتقيــق مجيــع األهــداف املائيــة  هم مبــا يــسللجميــع  األساســياألمــن االجتمــاعيوشمول والــ

 يف تــدابري احلمايــة االجتماعيــة إىل دروس مهمــة ســواء لوضــع   التجريــب وقــد أفــضى .لأللفيــة
ــل أو     ــل الطويــ ــة يف األجــ ــة االجتماعيــ ــتراتيجيات احلمايــ ــتجابات لاســ ــوارث إزاءالســ  الكــ

  .من آثار يعقبها وما
 إزاء احلماية االجتماعيـة      بنهج عاملي  على أمهية األخذ   ليّدل الفرع من الدراسة  وهذا    - ٢٨٩

 عاملي أدىن من احلماية االجتماعيـة       حٍدفكرة  إىل  استناداً   ملهاحالبلدان أن تت  مجيع  يت تستطيع   لا
املختلفـة النعـدام األمـن      صادر  مـ ل ل لتصديبوصفها إطاراً عريضاً ل    العمل الدوليةً    منظمةتدعمه  

  . البشرحياةوحالة االستضعاف يف 
  

   للحماية االجتماعيةأساس عامليوضع   -ألف   
 مـن اإلعـالن العـاملي       ٢٢املـادة   تـنّص    و .األمن االجتماعي حق مـن حقـوق اإلنـسان          - ٢٩٠

ــسان  ــوق اإلنـ ــى حلقـ ــع   لن أ علـ ــضواً يف اجملتمـ ــفه عـ ــخص، بوصـ ــل شـ ــضمان  ،كـ ــاً يف الـ  حقـ
 لالغوائـ  يف مـا يـأمن بـه الـشخص           ” بأنـه احلـق    التعريـف    فتسهب يف  ٢٥أما املادة   .االجتماعي

يف حــاالت البطالــة أو املــرض أو العجــز أو الترّمــل أو الــشيخوخة أو غــري ذلــك مــن الظــروف   
 حتقيـق وينطلـق هـذا اإلعـالن مـن اإلميـان بقـدرة البـشر علـى              .“اخلارجة عـن إرادتـه أو إرادهتـا       

 أن ال جيـوز أن حتـدِّد    مبعـىن  ، ألنفسهم وللذين يعولوهنم   ،مستويات مقبولة اجتماعياً من املعيشة    
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 فيمــا يتــصل بإعالــة غــري املتكافئــة  التوزيعيــة أو القــدرة، املــستويات قــوى الــسوق وحــدهاهــذه
 حنـــو مـــا زال اإلعـــالن العـــاملي صـــدور علـــى  عامـــا٦٠ًومـــع ذلـــك فبعـــد انقـــضاء . همأنفـــس
منظمــــة العمــــل  (املائــــة مــــن ســــكان العــــامل حمــــرومني مــــن األمــــن االجتمــــاعي         يف ٨٠

  ).هـ ،٢٠٠٨ الدولية،
فــل ُنظــم الرفــاه الــيت تــسود يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   وبينمــا تك  - ٢٩١

 الــضمان إالّ أن ، مــن الــسخاءمتباينــة  األمــن االجتمــاعي لــسكاهنا بــدرجاتبل ُســاالقتــصادي
 يف البلـــدان الناميـــة مـــا زال مقتـــصراً إىل حـــٍد كـــبري علـــى الـــذي يكفلـــه القـــانوناالجتمـــاعي 

 متديد هـذه    ينشد يف كثري من البلدان       ضمين  افتراض يف ظل مسية  املنخرطني يف سلك العمالة الر    
إضـفاء الطـابع الرمسـي تـدرجيياً علـى          مـع    التنميـة االقتـصادية      إطـار التغطية إىل بقيـة الـسكان يف        

  .أسواق العمل
لكن كفالة األمن االجتماعي يف بلدان كثرية ما لبثت أن تقلّصت مع رفع الـضوابط                 - ٢٩٢

ــو   ــن األس ــة ع ــةحتجــيماق والتنظيمي ــي،     . دور الدول ــف اهليكل ــن التكيُّ ــرة م  ويف املراحــل املبكّ
غــارم امل التعامــل مــع  علــىيقتــصرتعريــف الــدور املــستهَدف مــن شــبكات الــضمان تعريفــاً    مت
جاءت حاالت تواتر األزمـات املاليـة لتجـذب االنتبـاه إىل احلاجـة              مث  . التكيفنتقالية لعملية   اال
 األزمـة املاليـة الـيت أملـت         مـار غويف  . ماية االجتماعية املتسعة القاعدة   ختاذ املزيد من تدابري احل    ال

ــرة  مبنطقــة شــرق آســيا  ــدابري    ١٩٩٨-١٩٩٧يف الفت ــلِّطت األضــواء علــى عوامــل قــصور ت  ُس
ــى       ــساعد عل ــة مــسبقة ت ــة اجتماعي ــى احلاجــة إىل محاي ــة وعل ــة االجتماعي ــاءاحلماي  املخــاطر اتق

ــرد    ــن جمـ ــدالً مـ ــا بـ ــف آثارهـ ــصوختفيـ ــى االقتـ ــات  ار علـ ــة األزمـ ــدة  ( مواجهـ ــم املتحـ  -األمـ
 وهـذا النـهج فـتح الـسبيل أمـام مناقـشات للحمايـة االجتماعيـة بوصـفها                   .)٢٠٠٣ اإلسكاب،

وكمــا الحظــت منظمــة العمــل  . ملمحــاً أكثــر دوامــاً مــن مالمــح الوضــع االجتمــاعي العــاملي  
 مـا حـدث مـؤخراً       عمـ  ،٢٠٠٤يف عـام     الدولية فإن كارثة أمواج التسونامي اليت أصابت آسيا       

تــدلِّل علــى أمهيــة احلمايــة االجتماعيــة  جــاءت مجيعــاً لكــي ،مــن األعاصــري يف أمريكــا الــشمالية
 الـضمان  لتـشمل  ولكـن متتـد أيـضاً        ،على الرعاية الصحية امليـسور بلوغهـا      تقتصر   العامة اليت ال  

مواجهـة النتـائج    االجتماعي والتحويالت النقدية يف حالة الوفاة أو العجز أو البطالـة مـن أجـل                
  ).ـه، ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية  (النامجة عن مثل هذه الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق

ــدان وداخــل  املتفاقمــة فيمــا وللتــصّدي للفقــر املــزمن وحلــاالت الالمــساواة     - ٢٩٣  بــني البل
عوملـــة ” للعوملـــة، املعنـــون بالبعـــد االجتمـــاعيحـــدودها، فـــإن تقريـــر اللجنـــة العامليـــة املعنيـــة  

ستوى للحــد األدىن مــن مبــقبــول ال ذكــر أن األمــر حباجــة إىل “خلــق الفــرص للجميــع :عادلــة
اجتمـاعي اقتـصادي    “ أسـاس ”احلماية االجتماعية لألفراد واألسر بال منازع بوصفه جزءاً من          
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وذكـرت اللجنـة أن منطـق العوملـة يـدفع           ). ب٢٠٠٤ منظمـة العمـل الدوليـة      (لالقتصاد العاملي 
 ودعـت   املتحـرك، يف منافسة الجتذاب رأس املـال الـدويل         “  قاع الرفاه   حنو سباق” البلدان إىل 

حلمايــة ايف  لتمويــل التوّســع الالزمــةلتوليــد املــوارد “ منــو اقتــصادي مركَّــز علــى العمالــة ”إىل 
ولكنها ذكرت أن من شأن اقتصاد عاملي متحـرر مـن الـضوابط     يف األجل الطويل  .االجتماعية
وباملثـل الحظـت    ). املرجـع نفـسه   (ن دخوالً مستقرة وال ظروف عمل الئقة         أالّ يضم  التنظيمية

الدول األعضاء يف اإلعالن الوزاري الصادر عن اجلزء الرفيع املـستوى مـن اجمللـس االقتـصادي                 
البلــدان حباجــة إىل وضــع الــسياسات الــيت متكّنــها مــن حتقيــق   أن ٢٠٠٦واالجتمــاعي يف عــام 

تتسم بتغطيـة فّعالـة     جتماعي ووضع نظم احلماية االجتماعية اليت       الكفاءة االقتصادية واألمن اال   
  .)٣٠(أوسع نطاقاً حنو لىوع

 وانطالقــاً مــن االلتزامــات باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، فــإن منظمــة العمــل الدوليــة،     - ٢٩٤
 شــّجعت علــى والــشمول اجلمــاعيضــمن ســياق محلتــها العامليــة بــشأن األمــن االجتمــاعي    يف
 علــى الــضمانات االجتماعيــة االقتــصادية حبيــث يقــوم االجتمــاعي لألمــنملي اء أســاس عــارســإ

  :التاليةاألساسية 
الطفـل  /ألسـرة استحقاقات  اأمن اجتماعي مضمون جلميع األطفال من خالل          )أ(  

 التعلـــيم  مبـــا يف ذلـــكإىل اخلـــدمات االجتماعيـــة األساســـية تيـــسري ُســـُبل الوصـــول يكفـــل مبـــا
  والسكن؛ والصحة
 االجتماعيـة   املـساعدة املستهدفة ذاتياً من    /حلصول على الُسبل املخَتربة   ضمان ا   )ب(  

   الناشطة؛يةفئات العمراللفقراء واملعّرضني للبطالة يف ا املقدمة لصاحل
أمـــن اجتمـــاعي مـــضمون لكبـــار الـــسن واملعـــاقني مـــن خـــالل معاشـــات           )ج(  
  أساسية؛ تقاعدية

مـن خـالل جمموعـة مـن         اسـتحقاقات الـصحة األساسـية        ضمان احلصول على    )د(  
ــدابري املترابطــة   ــة    امل(الت ــات االجتماعي ــضرائب والتأمين ــة بواســطة ال ــواد ومّول اخلاصــة وذات امل
  ).األساس اجملتمعي

 بــرغم ،ومــن املقــوالت الرئيــسية املعارضــة ألي شــكل مــن أشــكال الــشمول العــاملي   - ٢٩٥
ارت اللجنـة العامليـة املعنيـة        وقـد أشـ    . مـا كـان يتعلـق مبـسألة إمكانيـة حتّمـل التكـاليف              ،تواضعه

 للعوملة إىل إمكانية تـصميم أسـاس اجتمـاعي عـاملي لكـي يقـوم بـدور إمنـائي                    بالبعد االجتماعي 
__________ 

اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي لألمــم املتحــدة  اإلعــالن الــوزاري الــصادر عــن اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن    )٣٠(  
  .١٩، الفقرة ٢٠٠٦ عام
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ــة ميكــن   .وهبــذا ميــوِّل نفــسه يف األجــل الطويــل   ــة إىل أن الــضمانات األّولي  كمــا أومــأت اللجن
عنـد  ”ات معيـشية   حبيث تكفل على األقل مـستوي   األمانإرساؤها عند مستويات متواضعة من      

مث تطرأ عليها زيادات تراكمية مواكبة الرتفاع مستويات الناتج القـومي اإلمجـايل            “ خط الفقر 
وقــد أوضــحت حبــوث منظمــة العمــل الدوليــة إمكانيــة حتمُّــل   . للفــرد وتنــاقص نِــَسب اإلعالــة 

فتقديرات تكـاليف حزمـة   .  االجتماعي األساسي من جانب مجيع الدول قاطبة   الضماننفقات  
ــراوحاســتحقاقات أساســية تــشري إىل احتمــال أن    ــي   ٥ إىل ٢ بــني تت ــاتج احملل ــة مــن الن  يف املائ

ــة أو    ــدان النامي ــم البل ــسبةاإلمجــايل ملعظ ــصحي     ١٠ إىل ٤  ن ــدعم ال ــشمل ال ــدما ت ــة عن  يف املائ
هبــذا يــصبح باإلمكــان حتمُّــل تكــاليف أســاس وطيــد   و). ج، ٢٠٠٨منظمــة العمــل الدوليــة، (

ة االجتماعية مـع إتاحـة الفرصـة إلضـافات متدرجـة طبقـاً ملـستوى التنميـة                  متواضع للحماي  ولو
  ). هـ،٢٠٠٩منظمة العمل الدولية (االقتصادية 

 بطــةتتكــون مرال  احلمايــة  مــن التــزام بأشــكالأييــؤدي ومــن ناحيــة املبــدأ، وفيمــا   - ٢٩٦
ــة أو موقعهــا يف إطــار االقتــصاد   ب ــه مــن املــرّجح   إالّ، املــرأة والرجــل إفــادةإىلوضــعية العمال  أن
ــرأة   أن ــد امل ــو يفي ــى حن ــثري عل ــر بك ــادة     ؛ أكث ــة ع ــات االجتماعي ــشاريع التأمين ــشاركة يف م  فامل
هـذا يـضع كـثرياً مـن النـساء يف موقـع سـليب               و ،نـتظم امل االشـتراك تتوقف علـى القـدرة علـى         ما

ــة الســتخدامهن يف ســلك     ــة املتقطع ــزهن  العمــلحبكــم الطبيع ــضالً عــن تركُّ ــ، ف ــرب  صورة أكث
، معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتماعيــة  ،األمــم املتحــدة(جمــال العمالــة اجلزئيــة  يف

وكما نوِقش يف الفصل الثالث فإن جزءاً كـبرياً مـن املـسامهة االقتـصادية للمـرأة يـتم                   ). ٢٠٠٥
ــسائد       ــستوى ال ــن امل ــل م ــأجر أق ــدفوع أو ب ــشكل غــري م ــا ب ــا نظــم  .إّم ــاعي  أم ــن االجتم  األم

 لنــساء الالئــيل بــصورة خاصــة فهــي مهمــةحلــّد األدىن مــن ضــمانات االســتحقاق  اتكفــل الــيت
  . لقاء العمليتقاضني استحقاقات منخفضة للغاية أو مل يتقاضني أي أجرٍ ماإ

ــن شــأن   - ٢٩٧ ــاعي     وم ــضمان االجتم ــة ألســاس ال ــضي العناصــر األربع ــصميم أن تف  إىل ت
ات ومـصاحل كـل مـن اجلنـسني علـى مـدار       استراتيجيات احلماية االجتماعية املستجيبة الحتياج 

 ويتوقـف . يف الطفولة ويف سنوات اإلنتاج واإلجنـاب الفّعالـة مث يف الـسن املتقدمـة              : دورة احلياة 
ــصميم           ــدى تـ ــسني لـ ــساواة اجلنـ ــح مبـ ــام الواضـ ــى االهتمـ ــة علـ ــذه اإلمكانيـ ــق هـ ــدى حتقيـ مـ

  .الربامج ذات الصلة وتنفيذ
  

  ألطفالا  لصاحلأمن الدخل  -باء   
ــالحــق   - ٢٩٨ ــة  األطف ــة االجتماعي ــام  وارد يف احلماي ــة ع ــوق  ١٩٨٩ يف اتفاقي ــشأن حق  ب
 نطاق واسـع مـن اجملـاالت    عرب بالنسبة لألطفال آثار سلبية     تترتب عليه  ف فقر الدخل أما   .الطفل

الــيت تــشمل الــصحة والتغذيــة وااللتحــاق باملدرســة واإلجنــاز التعليمــي ومــن مث يف األداء ســواء  
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ف نَـ ن يف كَ  أووتوّضـح الدراسـات أن األطفـال الـذين ينـش          . يف سـوق العمـل    جمال احليـاة أو      يف
 البطالة واخنفـاض األجـر وسـوء الـصحة يف مرحلـة      يعانوا من املرّجح أكثر أن  ،عائالت حمرومة 

ألطفــال خــالل ســنوات ا  رفــاهويكفــل أمــن الــدخل). ٢٠٠١فليمــنكس ومسيــدنغ، (النــضوج 
تتخــذ عــادة مــا و.  مــن جانــب اآلخــرين املقّدمــةعمــرهم األوىل عنــدما يعتمــدون علــى الرعايــة

 ، شكل العالوات سواء نقـداً أو عينـاً   لصاحل الطفلدخلالمن أ  حتقيق  اليت تستهدف  السياسات
  .والسلع األساسية جماناً أو بشكل مدعوم اخلدمات تقدميوكذلك اإلعفاءات الضريبية أو 

 تـستهدف بـشكل أعـّم مقـّدمي         أو ،حتديـداً وقد تستهدف العالوات الرجل أو املرأة         - ٢٩٩
 فعــالوات األســرة يف بعــض البلــدان الــيت تــشمل إعانــات الــدعم  ، وعلــى ســبيل املثــال.الرعايــة

 االفتــراض بــأهنم انطالقــاً مــنلتعلــيم األطفــال ُتقــدَّم مباشــرة إىل الرجــال مــن خــالل مرتبــاهتم    
تهَدف األمهـات   ويف معظـم البلـدان ُتـس   .)٢٠٠٢، بيربس(مسؤولون عن مجيع نفقات األسرة   

ــم الطفــل   . هبــذه الــسياسات مــن منطلــق أهنــن مــسؤوالت أساســاً عــن األطفــال        ومنحــة دع
 ، الـربامج القليلـة الـيت تقـدِّم عـالوات لألطفـال يف البلـدان الناميـة                 أحد وهي   ،جنوب أفريقيا  يف

 وتلـك صـفة مهمـة يف سـياق          ،للطفل بدالً من األم البيولوجيـة     “ الراعي الرئيسي ”موّجهة حنو   
اإليـدز أن كـثرياً مـن األطفـال تتحـول رعايتـهم             /عين فيه اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      َت

فـي جمـال املمارسـة      فومـع ذلـك     . أو أهنم يتولون الرعايـة بأنفـسهم      أقارهبم  سائر  إىل أجدادهم و  
ــذكورة            فــإن األمهــات بــشكل أساســي هــن الالئــي تقــدمن طلبــاً للحــصول علــى املنحــة امل

  ).٢٠٠٣وآخرون،  كيس(
وميكن أن ُتترَجم االفتراضات املتعلقة بالنساء بوصفهن املقّدمات الرئيسيات للرعايـة             - ٣٠٠

 قـدرهتن علـى     ، إما إىل دعم أو تقـويض      ، إىل سياسات تؤّدي   ،واملسؤوالت عن األعمال املرتلية   
ا  وعلى سـبيل املثـال فنظـام اسـتحقاقات اُألسـر يف شـرقي أوروبـ       .مزاولة األعمال خارج البيت  

 مــن بــني النــساءخــالل احلقبــة االشــتراكية كــان ُمــصمَّماً لــدعم املعــدالت املرتفعــة مــن العمالــة 
وهـذه  ). ٢٠٠٦سـتينهلرب،   (خالل مساعدة األمهات على اجلمع بني العمل املأجور واألمومـة           

الُنظم كانت شاملة بشكل عام من حيث نطاقها وضـمت إجـازات األمومـة وخـدمات رعايـة                  
 وكـثرياً مـا كـان اآلبـاء ُيـستبعدون بوضـوح             .حكومياً وكذلك عالوات الطفولة    الطفل املمّولة 
نظـام الرفـاه    ل عمليـة إعـادة تـشكيل رئيـسية          متـت  التحـّول االقتـصادي      ويف ظل  .من هذه الُنظم  

فأفــضت إىل اختبــار لوســائل تقــدمي االســتحقاقات فــضالً عــن اهنيــار يف اإلنفــاق الكلــي علــى     
 الوالــدينلعــالوات وريــة التــشيكية واجهــت النــساء املتلقيــات ويف اجلمه. اســتحقاقات األســرة

  ).املرجع نفسه( يركّزن على رعاية أطفاهلن ألن ضماناًقيوداً يف سوق العمل 
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 التحـويالت النقديـة املـشروطة بوصـفها أداة مهمـة مـن أدوات                برامج من هنا نشأت    - ٣٠١
ربامج هتـدف إىل تقـدمي مـساعدة         وهذه ال  .)٢٠٠٧هنريش،  (السياسة االجتماعية واالقتصادية    

ــصرية األجــل إىل   ــر األســرق ــاين الفق ــيت تع ــال    ، ال ــة رأس امل ــشجيع االســتثمارات يف تنمي ــع ت  م
البشري يف األجل الطويل من خـالل مـشروطيات تـرتبط باملـسؤوليات املتعلقـة بـصحة وتعلـيم           

ت النقديـــة ويف منطقـــة أمريكـــا الالتينيـــة نفّـــذ عـــدد مـــن البلـــدان بـــرامج التحـــويال. األطفـــال
أعيـدت تـسميته    ( يف املكـسيك     ،progresa  التقـّدم  : مهـا  ذائعا الشهرة  برناجمان   ها ومن ،املشروطة

وصندوق األسـرة يف الربازيـل الـذي ُيعـد أكـرب برنـامج مـن نوعـه يف العـامل                     ) حتت اسم الفرص  
  . مليون أسرة١١  أكثر منحيث تفيد منه

وفيمــا مت حتديــد التحــويالت  .  إىل األمهــاتيــةســتحقاقات النقداالوغالبــاً مــا تقــدَّم    - ٣٠٢
 فهنـاك شـواغل   ،النقدية املقّدمة مباشرة إىل النساء باعتبارها ذات آثار إجيابية على رفاه األسـرة        

 باعتبارهـا تعـزِّز التقـسيم التقليـدي          املـشروطة  أثريت بـشأن تـصميم بـرامج التحـويالت النقديـة          
 علــى ســبيل املثــال أن يــضطلعن باملــسؤولية   األمهــاتتوقــع مــن، حيــث ُيللعمــل بــني اجلنــسني

الكاملــة عــن الوفــاء جبميــع الــشروط املرتبطــة باملــشاركة يف الربنــامج املــذكور بــصرف النظــر     
 لـشروط الربنـامج      مـثالً  ميتـثلن ولكـي   ). ٢٠٠٧مولينو،  (أي تبعات أخرى بالنسبة لوقتهن       عن

 أجــل تــشغيل املــدارس   كــان مــن املتوقّــع أن تــساهم النــساء بعمــل طــوعي مــن   ،يف املكــسيك
 به من مسؤوليات عن اصطحاب األطفـال إىل املدرسـة والقيـام             واملستوصفات فوق ما ينهضنّ   

 هـذه    وميكـن أن تـصبح     .بزيارات منتظمة للعيادات الصحية وحـضور التـدريب واالجتماعـات         
 أنـــشطة اقتـــصادية ممـــا أّدى متـــارس وخاصـــة إذا مـــا كانـــت املـــرأة  ،الـــشروط مرهقـــة للغايـــة

تبعاد بعض األمهات العامالت بينما ختلّت األخريات عن األنشطة االقتـصادية مـن أجـل      اس إىل
  ).٢٠٠٩، الروشا دى غونزاليزالتايب و( سابقة الذكر االمتثال للشروط

 كجـزء   املقـدم  التـدريب أدى فيهـا كما سلَّطت الدراسات األضواء على الطرق الـيت     - ٣٠٣
 من اجلنـسني مـن خـالل التركيـز أساسـاً            عن كل جلامدة   الصور النمطية ا   إىل تأكيد من الربامج   

 وقـد أعربـت النـساء أنفـسهن عـن تفـضيلهن للتـدريب الـذي مـن شـأنه                .على التعليم والـصحة   
 متطلبـات  ويفّضل أن يكـون ذلـك يف األنـشطة الـيت تـتالءم مـع                 ،تعزيز آفاق العمل بالنسبة هلن    

يفية للرجال تتـصل بـسلوك الرجـل ضـمن          وكانت أولوياهتن بالنسبة للربامج التثق    . رعاية الطفل 
 الرجــل يف جمــال الرعايــة  وعيــةت العنــف املــرتيل واحلاجــة إىل  قــضيةنطــاق األســرة مبــا يف ذلــك  

  ).٢٠٠٠أداتو ومنديك، (الصحية وتنظيم األسرة 
آلثـار  ل مبـا يف ذلـك تقـديرهن       ،كما أعربت النساء بشكل عام عن تقديرهن للـربامج          - ٣٠٤

بالنــسبة ألطفــاهلن ولتقــدمي عــالوة نقديــة منتظمــة وميكــن التنبــؤ هبــا وخاضــعة   اإلجيابيــة املترتبــة 
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 وقـد أشـار تقيـيم أجـري مـؤخراً         ).٢٠٠٩التايب وغرتاليز دى الروشا،     (للسيطرة من جانبهن    
إىل أنه بينما متتع معظم األطفال مبستويات من التعلـيم أعلـى مـن والـديهم، فـإن هـذا التحـسن                      

.  بني صـفوف األطفـال املنـتمني إىل األسـر املعيـشية املـستفيدة        وضحصورة أ بجتلى  بني األجيال   
 كـن حيـصلن   ،كما أشار التقييم إىل أن الشباب، وخاصة الشابات الالئي ختـرجن مـن الربنـامج    

ــسل     ــى يف التسلـ ــائف أعلـ ــى وظـ ــيعلـ ــدين    اهلرمـ ــن الوالـ ــأكثر مـ ــن بـ غـــونزاكيز دي ( للمهـ
ــا ــشن   ).٢٠٠٩ الروش ــي يع ــساء الالئ ــسبة إىل الن ــروف   وبالن ــاعي  ضــمن ظ ــيش اجتم  يف هتم

 رفـع    مـع   هلن مع الدولـة    تواصلدهن بأول   الربازيل، فقد أمكن لربنامج صندوق األسرة أن يزوّ       
  ).٢٠٠٦سواريز وآخرون، (مستوى وعيهن بوضعهن كمواطنات 

 أن بـرامج التحـويالت النقديـة كانـت فّعالـة يف حتقيـق أهـدافها          إىل وتشري التقييمـات    - ٢٠٥
ــارينتوس ودي جونــغ، ٢٠٠٤روجنــز، ( ــة الطفــل   ،٢٠٠٦؛ ب  وصــحته فقــد عــّززت مــن تغذي

ى سـبيل املثـال ُيقـدَّر أنـه         برنـامج املكـسيك علـ     و. والتحاقه باملدرسة كما قلّلت عمالة األطفال     
 يف املائـة كمـا قلّـل مـن حـاالت تقـزمي منـو الطفـل ومعـدالت                    ٣٦ من ثغرة الفقر بنـسبة       خفَّض

سـر املعيـشية املـشاركة مـع زيـادة حـاالت االلتحـاق باملدرسـة         اعتالل البـالغني واألطفـال يف األ    
  ).٢٠٠٤بارينتوس ودي جونغ، (يف الدراسة الثانوية وخاصة سيما بني البنات  وال

  
   يف الفئات االجتماعية الناشطةضني للبطالةلمعرَّلواملساعدة االجتماعية للفقراء   -جيم   

ــا زال   - ٣٠٦ ــذين يعــانو  م ــسبة لل ــدخل بالن ــة أمــن ال ــدان  يــشكِّلن البطال ــسياً للبل  حتــّدياً رئي
ــستويات اخــتالف  عــرب ــهام ــاملني    .تنميت ــة مــن الع ــانون البطال ــون   ومعظــم مــن يع ــذين يتلق  ال

 ُنظــم تــأمني البطالــة يف البلــدان وعــادة مــا تكــون.  يف البلــدان الــصناعيةاســتحقاقات يتركــزون
 يضفـ  العـاملني املنخ   جـد أغلـب   ويو .)٢٠٠١منظمـة العمـل الدوليـة،       (النامية حمـدودة التغطيـة      

الدخل خارج نطاق نظام الضمان االجتماعي الرمسي مبا يف ذلك الغالبيـة الـساحقة مـن النـساء         
 ، وبالنسبة للذين يعملون يف القطاعـات الريفيـة أو القطاعـات احلـضرية غـري الرمسيـة                 .العامالت
 الفئـات  لـصاحل لـدخل   ضـمان ا كفالـة  كمـا أن  . ضـد البطالـة     ضئيلة  محاية  سوى يتوافرال يكاد   

 إما عن إجيـاد وظيفـة أو أهنـم          يعجزون ولكناملستضعفة من األشخاص الذين بلغوا سن العمل        
منظمـة العمـل    ( ضمان اجتماعي أساسـي شـامل        قاعدةثّل جزءاً مهماً من     دام مت منقصو االستخ 

  ). هـ،٢٠٠٨الدولية، 
 لتـضم مان االجتمـاعي    وقد ُوضعت استراتيجيات متنوعة لتوسـيع نطـاق تغطيـة الـض             - ٣٠٧

 وهي تضم التوسيع التـدرجيي لـنظم التأمينـات      ،الذين ال تشملهم النظم القائمة يف بلدان خمتلفة       
 وضـع بـرامج جتمـع بـني       مع ،الرمسينياالجتماعية والعمل بترتيبات خاصة بالنسبة للعاملني غري        
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ان الً عـن ُنظـم ضـم     التحويالت النقدية وبني احلصول على فرص التعليم والرعاية الصحية، فض         
  ). ب،٢٠٠٧منظمة العمل الدولية،  (التوظيف
اتــسع نطــاق اســتخدام بــرامج األشــغال العامــة لــدعم األســر املعيــشية يف وقــت  وقــد   - ٣٠٨
 ويف بعــض احلــاالت، كمــا يف األرجنــتني، ُنفِّــذت هــذه الــربامج يف أعقــاب األزمــة        .الــشدة

 ملواجهـة الربامج على أساس أكثر دوامـاً        ويف حاالت أخرى تتاح      )٢٠٠٩،  تبوش (االقتصادية
ــة     ــى العمالـ ــب علـ ــة يف الطلـ ــات املومسيـ ــال التقلبـ ــنغالديش  يف جمـ ــد وبـ ــا يف اهلنـ ــة كمـ  الزراعـ

  .)٢٠٠٤ماكورد،  ( أو ملعاجلة البطالة املتفشية كما يف جنوب أفريقيا)٢٠٠٢ كيري،(
ر جنـساين الـضوء علـى        التقييمات اليت متت لربامج األشغال العامة من منظـو         وُتسلَّط  - ٣٠٩

 اليت تتراوح بني قدرة املرأة على املشاركة وبني اآلثار املترتبة علـى الـربامج               القضاياتشكيلة من   
وعلى سبيل املثال فمن شـأن العقبـات املتـصلة بنـوع        . املذكورة فيما يتعلق برفاه املرأة ومتكينها     

 الـربامج وأن حتـدِّد فئـات النـساء          اجلنس فيما يتعلق باحلراك أن حتّد من مشاركة املـرأة يف تلـك            
  ).ج، ٢٠٠٨كبري، (الاليت ميكنهن املشاركة 

 ففـي اجملتمعـات     ؛ آثـار تلـك العقبـات      ، إّما أن ُيعـزِّز أو ُيبـدِّد       ،وميكن لتصميم الربامج    - ٣١٠
 بني اجلنسني ميكن أن تـدعو احلاجـة إىل بـرامج مقتـصرة علـى النـساء،          صارماًًاليت تشهد فصالً    

 وهــو الربنــامج الرئيــسي ،املثــال فــإن برنــامج الغــذاء مقابــل العمــل يف بــنغالديش  وعلــى ســبيل 
برنـامج   يـستهدف إىل حـٍد كـبري الرجـال الفقـراء بينمـا يوجـد             ،لألشغال العامـة يف ذلـك البلـد       

مقابــل العمــل ويــستهدف النــساء     يقــدم النقــود لإلعالــة الريفيــة أصــغر نطاقــاً وهــو برنــامج      
بوســــتغيت (تقييمــــات إجيابيــــة إىل حــــٍد كــــبري بج األخــــري الربنــــام يوقــــد حظــــ. املعــــدمات
 يف املائـة مـن املـشاركني يف مـشروع االسـتخدام      ٢٨نـسبة     النساء وتشكل) ٢٠٠٣ وآخرون،

 ملــساعدة أفقــر الفقــراء علــى مواجهــة أســعار   ٢٠٠٨ملائــة يــوم الــذي ُنفِّــذ يف بــنغالديش عــام   
فيوريــو (ن اســتهداف النــساء  األغذيــة الباهظــة االرتفــاع بــرغم غيــاب شــروط حمــّددة بــشأ       

  ).٢٠٠٩ وماتن،
ربنـامج  ل  منـوذج   فهـو  ،أما املشروع القومي لضمان العمالة الذي ُنفّذ حـديثاً يف اهلنـد             - ٣١١

تعامل صراحة مـع مـشاركة   توهناك عدد من مالمح الربنامج اليت  . يكفل تفعيل احلق يف العمل    
 والـشرط الـذي يقـضي    ،ائف للنـساء املرأة مبا يف ذلك البند الذي يقضي بتخـصيص ثلـث الوظـ        

بإنشاء حـضانات لألطفـال عنـدما يكـون مـن بـني العـاملني يف الربنـامج مخـس نـساء أو أكثـر،                         
 أن عدداً كبرياً مـن النـساء شـاركن           إىل وتشري البيانات املتوافرة  . أجور متساوية إضافة إىل دفع    

يـة كانـت النـساء يـشكّلن         وال ٢٠ويف  ). ٢٠٠٩،  معهـد التنميـة البـشرية     (يف الربنامج املذكور    
ــسبة    ــل ن ــى األق ــام   ٣٠عل ــشاركني يف ع ــن امل ــة م ــوطين   ٢٠٠٨ يف املائ ــغ املتوســط ال ــا بل  بينم
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ــة يف ٤٩ ــى مــن معــدالت مــشاركتهن      . املائ ــساء مبعــدل أعل ــات كــثرية شــاركت الن ويف والي
 البائـسة   اهلجـرة  حـاالت    إىل اخنفاض يف  بعض النتائج اإلجيابية املبكّرة     وتشري   .القوى العاملة  يف

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـألن       . فضالً عن حتسينات طرأت على دخـل األسـرة املعيـشية وتغذيتـها            
 األجور ترتبط بفتح مكتب بريدي أو حـسابات مـصرفية يف كـثري مـن الـدول فـإن                    استالمآلية  

وتـشري  . الربنامج يعمل على الوصل بني شرائح السكان وبـني التمويـل املؤسـسي للمـرة األوىل               
 فضالً عـن    ،مات األّولية إىل أن وجود منظمات غري حكومية شعبية القاعدة وفّعالة األداء           التقيي

  . عامالً رئيسياً يف جناح الربنامج كان،قدرهتا على حشد اجلماعات األكثر فقراً
 أن نوعيــة األعمــال املطروحــة رمبــا   إىل تــشري تقييمــات بــرامج األشــغال العامــة كمــا  - ٣١٢

وجــدت دراســة ملــشاريع األشــغال وقــد  . أو تثبــيط مــشاركة املــرأة تــشجيعمــن عوامــلتكــون 
العامـــة يف جنـــوب أفريقيـــا أن املـــرأة شـــاركت إىل حـــٍد كـــبري يف مـــشاريع البيئـــة بـــأكثر مـــن  

“ الــذكور”كــان ُينظــر إليهــا بوصــفها مــن أعمــال  مــشاركتها يف مــشاريع تعبيــد الطــرق الــيت  
 البالغة االخنفاض للنساء الالئي شـاركن يف        النَِسب املئوية كما تعزي   ). ٢٠٠١أداتو وحداد،   (

ــز       ــة اآلســيوية إىل التحيُّ ــة املالي ــاب األزم ــة يف أعق ــرامج األشــغال العام ــصاحلب ــيت  ل ــال ال  األعم
التـشييد واإلصـالح والتجديـد يف جمـال اهلياكـل األساسـية             : ارتبطت بصورة أوثق بعمل الرجل    

 املتكامــل قنــوات الــري وتعبيــد نيت األمســإنتــاج الطــوبومــن مث زراعــة األراضــي املــستخدمة و 
 احملـدودة ويف مجهوريـة كوريـا أّدت جمموعـة األنـشطة           ). ٢٠٠٣ اإلسكاب،   -األمم املتحدة   (

 متثلـت إىل أن   “ رؤسـاء األسـر املعيـشية     ” فضالً عن تقييد االستحقاق ليقتـصر علـى          ،املطروحة
ألشــغال العامــة يف عــام  اجلولــة األوىل مــن مــشاريع امــن يف املائــة ٢٣ يفمــشاركة املــرأة فقــط 

ــة     .١٩٩٨ ــايري املتبع ــسري املع ــسائية أّدت إىل تي ــات الن ــن مث إىل ، لكــن احتجاجــات اجلماع  وم
ــاً أوســع مــن األنــشطة     مــن مــشاريع  نفّــذ مبــا يف ذلــك مــا  ،توّســع املــشاريع كــي تــشمل نطاق

لـة مـا    وقد عملت النساء بوصفهن مدرسـات يف مرح       .  اخلدمة العامة واجملاالت البيئية    ميدان يف
 وكــذلك كمــساعدات ،بعــد املدرســة لألطفــال املنــتمني إىل األســر املعيــشية املنخفــضة الــدخل 

 يف مكتبــات اجلامعــات  مــساعدةبوظــائف كتابيــة ومــستخدماتجمــال اخلدمــة االجتماعيــة  يف
ــة   ــدوائر احلكومي ــاوال ــه ارتفعــتمم ــرأة  مع ــشاركة امل ــى    إىل م ــد عل ــا يكــاد يزي ــة ٥٠ م  يف املائ

  ).٢٠٠٣اإلسكاب،  _ املتحدة األمم(
وجتذب إمكانية توسيع برامج األشغال العامة لكي تشمل أعمال الرعاية واخلـدمات              - ٣١٣

ــة         ــات الكامن ــبعض العقب ــربامج ل ــذه ال ــل ه ــصدى مث ــة أن تت ــام إىل إمكاني ــة، االهتم االجتماعي
. يل غـري املـأجور     أدائها العمل املرت   خاللتصادفها املسؤوليات األّولية اليت تضطلع هبا املرأة         اليت
ــبعض هــذه       إن ــسبة ل ــرامج األشــغال العامــة بالن ــة مــن خــالل ب االضــطالع باملــسؤولية اجلماعي

ــة   ــسؤوليات يف جمــال الرعاي ــيح ميكــن أن ،امل ــرأةل يت ــن لم ــداً م ــة    مزي ــاة العام ــشاركة يف احلي  امل



A/64/93  
 

09-37223 109 
 

كـن أن   كمـا مي  . مكانية التحـاق الفتيـات باملدرسـة      إ  يف سوق العمل إضافة إىل حتقيق زيادة      ويف
). ٢٠٠٧أنطونوبولـوس،   ( املشاركة املتكافئـة يف أعمـال الرعايـة          زيد من مب  االقتناع ييّسر زيادة 

 تزايـد  ضـوء  على“  مقابل الرعاية النقود” برامج   التعامل مع وهناك أدلّة قوية بالذات تدعو إىل       
ريقيـا جنـوب   اإليـدز يف أف / وباء فريوس نقص املناعة البـشرية   انتشار ضوءاحلاجة إىل الرعاية يف     

ويـضاف إىل ذلـك مـا يؤيـد إدمـاج أنـشطة الرعايـة ضـمن الـربامج           ). ٢٠٠٤لونـد،   (الصحراء  
 مشاريع أكثر استخداماً لقـوى عاملـة كثيفـة    أهنا ويتمثل ذلك يف    ،املصمَّمة لتوليد فرص العمل   

 والقيمـة الـيت ُتـضفى علـى أعمـال الرعايـة      .  يف جمـال الـبىن األساسـية        منفّـذه  من كوهنـا مـشاريع    
 العمـل يف الـربامج الـيت تعتـرف بـأن مثـل هـذه األعمـال                  استكـشاف ميكن تعزيزهـا مـن خـالل        

 لـصاحل   وفـورات متثّـل   فيمـا    الرعايـة    يتحملـها مقـدم   تنطوي علـى تكـاليف      أهنا  مهمة اقتصادياً و  
  ).٢٠٠٤لوند، (ميزانية الصحة والرفاه الرمسية 

  
  دعم الدخل يف حالة الشيخوخة واإلعاقة  -دال   

ــرتبط اإلعاقــة والــ   - ٣١٤  علــى مــستويات النــشاط  شيخوخة عــادة مبــا يطــرأ مــن اخنفــاض  ت
وهـذه التغيُّـرات ال يتعـّين أن تنطـوي علـى اإلصـابة مبزيـد مـن الفقـر               .  وقوة الكـسب   اجلسماين

ــدام األمــن  أو ــات اخلاصــة     . انع ــدخرات اخلاصــة والتأمين ــة وامل ــشبكات األســرية واجملتمعي إن ال
 أشـكاالً   يف جمموعهـا   شات التقاعدية واألصول املختلفة األنـواع تتـيح       االجتماعية ونظم املعا   أو

دائمـة االزديـاد   حقيقة أن كبار السن واملعاقني وخاصة النساء ممثّلون بصورة     لكن  . من احلماية 
 فــضالً عــن تعّرضــهم املستــضَعف للعزلــة واعــتالل   ،يف صــفوف الــشرائح األفقــر مــن الــسكان 

  .ىل احلماية الكافية إاالفتقارالصحة إمنا تشري إىل 
) ٢٠٠٢(وعلى حنو ما سلّمت بـه خطـة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة بالـشيخوخة                     - ٣١٥

ة تعـيش أطـول مـن        فـاملرأ  للنـساء، فإن الـشيخوخة هـي فتـرة مـن االستـضعاف اخلـاص بالنـسبة                
. الرجل وتواجـه فتـرة أطـول مـن الـشيخوخة، وغالبـاً مـا تكـون أرملـة وكـثرياً مـا تعـاين الفقـر                          

 مليـون بـني مـن    ٧٠ نظريهتـا عنـد الرجـل حبـوايل      تفـوق   أعداد املرأة  أصبحتاآلونة احلالية    يفو
بني الذين بلغوا الثمانني من العمر وما فوقها فإن عدد النـساء            أما  .  سنة وأكثر  ٦٠بلغ عمرهم   

  وكـثري مـن النـساء يتعرضـن لتجربـة       ).٢٠٠٧األمم املتحـدة،    (يبلغ ضعف عدد الرجال تقريباً      
 تقييـد فـرص احلـصول علـى الرعايـة الـصحية           مـا بـني     تتـراوح  اًدة املتكررة ويواجهن ظروف   الوال

لألصــول باملقارنــة بالرجــل نظــراً  تقــل يف الغالــب فــرص امــتالكهن  العمــل الــشاق، وواألوليــة 
 كمـا يـواجهن حرمانـاً بفعـل األثـر التراكمـي          ،قوق امللكية واإلرث  يف جمال ح  لتحيز اجلنساين   ل

 فضالً عـن احتمـال أن       ،ن على التعليم والعمل على مدار دورة احلياة ذاهتا        لتقييد فرص حصوهل  
 بـل وعلـى فتـرات       ،يعملن يف أشكال من النشاط االقتـصادي الـضئيلة األجـور مقارنـة بالرجـل              
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ــاً   ــر تقطع ــلأكث ــة االدخــار   واق ــا نظــم  ت أن احتمــال مــن حيــث  وأدىن مــن حيــث إمكاني غطيه
  . يف مثل تلك النظماالشتراكية القدرة على املعاشات التقاعدية إضافة إىل حمدود

 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة فيمــا يتعلــق ٦ املــادة قــد ركَّــزتو  - ٣١٦
 إىل الــدول األطـراف اختــاذ مجيـع التــدابري املالئمــة    علــى أن تطلـب ،بالنـساء مــن ذوات اإلعاقـة  
 حقــوق نْيــلد أن يكفــل للنــساء  بقــص، ومتكينــهاهبــا والنــهوض  للمــرأةلــضمان التنميــة الكاملــة

م الـدول   تـسلّ ٢٨ويف املـادة  . الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة     احلريـات األساسـية     التمتـع ب  اإلنسان و 
األطراف حبق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف احلماية االجتماعية ويف التمتع بـذلك احلـق دون                

  .متييز على أساس اإلعاقة
 مليـون نـسمة   ٦٥٠ن جممـوع سـكان العـامل أو حنـو      يف املائة م ١٠ويوجد اليوم حنو      - ٣١٧
ــذينمــن  ــة ٨٠ ويقــدر أن نــسبة . يعيــشون وهــم معــاقون ال ــدان منــهم يف املائ  يعيــشون يف البل
 - أفقـر سـكان العـامل         بـني صـفوف     كمـا يقـدر أن     ، وكـثري منـهم يعـاين ظـروف الفقـر          ،النامية
ــرون إ    أي ــوم ويفتقـ ــد يف اليـ ــن دوالر واحـ ــل مـ ــى أقـ ــشون علـ ــذين يتعيـ ــى  الـ ــصول علـ ىل احلـ

مــن ذوي   واحــديوجــد - الــضروريات األساســية كالغــذاء وامليــاه النظيفــة والكــساء واملــأوى  
ــزداد خطــر اإلعاقــة  مي و).E/CN.5/2008/6انظــر ( أشــخاص كــل مخــسة بــني اإلعاقــة كــن أن ي
االفتقار إىل التغذية اجليـدة والرعايـة الـصحية واملرافـق الـصحية فـضالً عـن أمـن املعيـشة                     بسبب  
 التعلــيم والعمــل يف جمــاالت ويواجــه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة حــواجز  .وف العمــلوظــر

 كمــا تواصــل املمارســات ،واخلــدمات العامــة الــيت ميكــن أن تــساعدهم علــى النجــاة مــن الفقــر
ــة مــن فــرص احلــصول علــى العمــل     ــة حرمــان األشــخاص ذوي اإلعاق وجــدت قــد  و.التمييزي

ت اإلعاقة باملناطق الريفية يف بلدان كـثرية أن أكثـر       الدراسات اليت أجريت على النساء من ذوا      
 يف املائة من هؤالء النساء ال ميلكـن وسـيلة مـستقلة للمعيـشة بـل أهنـن معتمـدات متامـاً                ٨٠من  

  .)٣١(على اآلخرين 
 عــادة -  ســواء العامــة أو اخلاصــة-كــذلك فــإن نظــم الــضمان االجتمــاعي الرمسيــة    - ٣١٨
 التقاعديـة وعـالوات اإلعاقـة ولكنـها تتبـاين بـصورة واسـعة مـن                 تضم بنداً يتعلق باملعاشات    ما

 باشـــتراكات فـــالنظم العامـــة تتـــسم )٢٠٠٢ الغـــو، -ميـــسا (حيـــث تقـــدمي تلـــك اخلـــدمات 
حمـسوبة  و اسـتحقاقات حمـددة      نطوي علـى  تكما   ،حمددة جتنح إىل الزيادة يف األجل الطويل       غري

 ولكـن حتكمهـا أيـضاً نظـم ماليـة تـستند       على أساس صيغة قانونية حتدد القيم القـصوى والـدنيا         
 أما النظم اخلاصة فهي تقـوم مـن ناحيـة أخـرى علـى أسـاس                 . الزمن على مر  السدادإىل مبادئ   
وقيمـة  .  طويـل األجـل    اً مـستوى ثابتـ    وترسـم  حسابات املدخرات الفرديـة      يف حمددة   اشتراكات
__________ 

 .٢٠٠٥بيان أدىل به مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باإلعاقة مبناسبة اليوم الدويل للمرأة،   )٣١(  
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ــاين حـــسب    ــراد تتبـ ــا األفـ ــتحقاقات الـــيت يتلقاهـ ــالغاالسـ ــتراكهممبـ ــسابات  يف  اشـ تلـــك احلـ
 على أموال املعاشـات التقاعديـة املـستثمرة وعلـى بيئـة االقتـصاد               تحققتالعائدات اليت    حسبو

ــاً  ــع نطاقـ ــي األوسـ ــد .الكلـ ــع وقـ ــضاً  تقـ ــنظم أيـ ــيطرة  الـ ــاً بـــني   إدارة حتـــت سـ ــشكل خليطـ تـ
  .واخلاص العام
دى الــذي  فــإن املــالعمالــةويف نظــم املعاشــات التقاعديــة الرمسيــة الــيت تــرتبط بوضــع    - ٣١٩

 علـى كيفيـة ارتبـاط املعـاش         يتوقـف  المـساواة جنـسانية يف الـسوق األوسـع           حالةتفضي به إىل    
واستحقاقاته بصورة وثيقة مع تاريخ االستخدام، فالنساء املسنات الالئي يعملن لفترات أقـصر             

 قــد ال يــتلقني احلمايــة مــن جانــب أي  ،أو مل ينخــرطن علــى اإلطــالق يف ســلك عمالــة رمسيــة 
تــدابري ميكـن ل و) ٢٠٠٧،  أمنظمـة العمـل الدوليـة    (ا الـضمان االجتمـاعي املعمـول هبــ   نظـم  مـن 

إعادة التوزيع ضمن نظم املعاشات التقاعدية أن تساعد على التصدي هلذه السلبيات يف سـوق               
 ضـمانات احلـد األدىن للـدخل         تـوافر   ومـن األمهيـة يف هـذا الـصدد         .)٢٠٠٥سـتاهلرب،   (العمل  

فتـــرات واحلـــد األدىن مـــن ســـقف الـــدخل  وأاملوحـــدة  املعـــدالتامالـــسن املتقدمـــة وأحكـــ يف
  .واألحكام املتعلقة حبساب االستحقاقاتاالشتراك 

 للـضمان  متطورة جيـداً ومنذ الثمانينات، عمل عدد كبري من البلدان اليت تضم نظماً       - ٣٢٠
ــالحات    ــراء إصـ ــى إجـ ــام علـ ــاعي العـ ــاق االجتمـ ــعة النطـ ــة  واسـ ــات التقاعديـ ــم املعاشـ  يف نظـ

 ســكاهنا ومــا ســاورها ه اإلصــالحات جزئيــاً مــن واقــع شــيوخة  وانطلقــت هــذ.صــعيدها علــى
 وانطوت اإلصالحات يف جمال املعـاش       .شواغل بشأن العبء املايل الذي متثله هذه الظاهرة        من

دار علــى مــستوى عــام يــنظــام إلزامــي و) أ(التقاعــدي علــى نظــام ثالثــي الركــائز يتــألف مــن   
حمور مدار بصورة خاصة وممّول بالكامل من واقـع حـسابات           ) ب( ؛ اخلدمة دىعلى م  للسداد

 .حمـور طـوعي ممـّول مـن املـدخرات الفرديـة بغـرض احلمايـة اإلضـافية                 ) ج (،املدخرات الفردية 
  .)٢٠٠٢ الغو، -ميسا ( متباينة من هذا النظام أشكاالً قد اعتمد معظم البلدانو

فيد يف ظل النظم اجلديدة الـيت خـضعت          إذا كانت املرأة تست    ما جدل بشأن    كما ثار   - ٣٢١
صـالح املعاشـات    إ  عـن   دراسـة للبنـك الـدويل       ومثّـة  .ثر من النظم العامة القدمية    للخصخصة بأك 

التقاعدية يف األرجنتني وشيلي واملكسيك الحظت أنه بسبب العالقة الوثيقة بـني االشـتراكات       
االســـتحقاقات مل تـــزد  فـــإن ،واالســـتحقاقات واملعـــاش التقاعـــدي الـــشهري الفـــردي للمـــرأة 

ومــع ذلــك أفــادت املــرأة مــن إعــادة توزيــع  .  يف املائــة مــن اســتحقاقات الرجــل٤٠-٣٠ علــى
وكــان هنــاك قــدر مــن إعــادة التوزيــع يف نطــاق .  مــن خــالل ضــمان معــاش احلــد األدىنهادفــة

ــه أن يتحمـــل    ــرة ألن الرجـــل كـــان يطلـــب منـ ــندات مـــشتركة مـــستحقة ”األسـ حيـــث “ سـ
وعنـدما  . عاليهم أساس العمر ونوع اجلنس للمستفيدين إضافة إىل مُ        االستحقاقات حتسب على  
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 فــضالً عــن معــاش املــستفيد البــاقي علــى قيــد ،تتلقــى املــرأة اســتحقاقات مــن حــساباهتا الفرديــة
 يف املائـة مـن    ٩٠  و ٧٠  مـا بـني    رتفع متوسط اسـتحقاقات احليـاة للمـرأة املتزوجـة إىل          ي ،احلياة

املائة يف حالة املرأة املتزوجة املنخرطة يف عمل بـدوام كامـل             يف   ١٠٠استحقاقات الرجل وإىل    
   .)٢٠٠٣جيمس وآخرون، (

 نظام املعاشات التقاعدية اخلاضع للخصخصة، ففيما توجـد         ناقدووطبقاً ملا يقول به       - ٣٢٢
 األعلـى يف النظـام   إال أهنـا  ، سـواء يف النظـام العـام أو اخلـاص    ،حاالت الالمساواة بـني اجلنـسني    

إن صــيغة االســتحقاق يف النظــام العــام . )٢٠٠٢ الغــو، -ميــسا ( لعــدد مــن األســباب األخــري
تـوزع معـه االسـتحقاقات      تتستخدم جداول األجل املتوقع للحياة بصورة حمايدة جنـسانياً ومبـا            

وتعـين االسـتحقاقات الـشهرية املتـساوية، يف ضـوء طـول             .املتساوية شـهرياً بـني املـرأة والرجـل        
 أن االشتراكات يف االستحقاق احملدد التعريف، إمنا تفيد املـرأة           ،لى قيد احلياة  أجل بقاء املرأة ع   
 أمــا الــنظم اخلاصــة فهــي تطبــق مــن ناحيــة أخــرى جــداول وفيــات حمــددة   .بــأكثر مــن الرجــل

 كمـا أن بنـد املعـاش التقاعـدي املتـراكم            .جنسانياً حلساب االستحقاقات واملسحوبات احملـددة     
متوسط سنوات األجل املتوقع للحيـاة حبيـث يـصبح معـاش املـرأة      م على يف حساب فردي يقسَّ   

  .أقل من معاش الرجل بل وتستمر هذه احلالة إذا ما تقاعدت يف فترة أبكر
 اتــسعت حــاالت الالمــساواة الــيت جتتــاز مراحــل انتقاليــةويف االقتــصادات األوروبيــة   - ٣٢٣

ت العمـل    من طال عليهم سـنوا     افأةمك فالنظام اجلديد يعمد إىل      ،اجلنسانية نتيجة لإلصالحات  
 ومـن مثّ فـإن اسـتحقاقات البـاقي          ،وال يتطلب األمر وثيقة مـشتركة     وتقاعدوا يف فترة متأخرة،     

 . واحملـور العـام ال يتـسم بـصفة إعـادة التوزيـع بـشكل خـاص                 .على قيد احلياة اعتراها الـضعف     
مـا جنـم   مـع   ,عاش التقاعـدي  إلغاء عنصر ثابت يف املظام البولندي على سبيل املثال أدى    ويف الن 

 ، ووضــعية الــشخص اخلاضــع للتــأمنيأجــورعــن ذلــك مــن اعتمــاد علــى عنــصر مــتغري يعكــس 
ــرأة التقاعــدي  معــاشن اخنفــضأ إىل ــسبة مــن امل ــة مــن معــاش الرجــل إىل  ٨٠  ن ــسبة يف املائ   ن
  ).٢٠٠٥ستايهلرب، (املائة  يف ٧٣

واخلاصـة أساسـاً علـى العـاملني يف         وتنطبق معظـم أنظمـة املعاشـات التقاعديـة العامـة              - ٣٢٤
وبينمـا يـستطيع    ؛ شـرحية متزايـدة مـن الـسكان العـاملني        وهبذا يـتم اسـتبعاد    جمال العمالة الرمسية    

 يف صــناديق املعاشــات  مــن حيــث املبــدأاالشــتراكيف شــيلي، العــاملون يف القطــاع غــري الرمســي 
امالت يف القطـاع غـري الرمسـي     يف املائـة فقـط مـن النـساء العـ     ٤٣التقاعدية اخلاصة، فـإن نـسبة      

 يف املائــــة فقــــط كانــــت تــــدفع اشــــتراكاهتا ١٦ ونــــسبة ، مرتبطــــات بتلــــك الــــصناديقكــــّن
ــادرو،( ــة يف أمريكــا     ) ٢٠٠٨ توت ــة ملــشريف صــناديق املعاشــات التقاعدي ــاً للرابطــة الدولي وطبق

نــشاط  يف املائــة فقــط مــن الــسكان املــشاركني يف ال ٣٧فــإن نــسبة ) ٢٠٠٨فــالنيت، (الالتينيــة 
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 إىل حد كبري العاملني مـن ذوي األجـور    يشكلونهم   و ،االقتصادي يف بلداهنا العشرة األعضاء    
  . كانت هي اليت تسدد بانتظام مدفوعاهتا يف صناديق املعاشات التقاعدية،األفضل
 إزاء احلمايـة    أمشـل  اًومتثل نظم املعاشات التقاعدية غـري القائمـة علـى االشـتراك ُنهجـ               - ٣٢٥

 تغطيـة  اففـي أمريكـا الالتينيـة تكفـل هـذه النوعيـة مـن الـنظم يف كوبـا ونيكـاراغو                  . يةاالجتماع
 وقـد أدخلــت شــيلي العمـل مبحــور غــري قـائم علــى االشــتراك يكفــل    .عامـة للمــواطنني املــسّنني 

 جلميع املواطنني فوق اخلامسة والستني من العمـر ممـن يتقاضـون معاشـاً               اً تضامني اً تقاعدي اًمعاش
 ختفـيض  وهـو ميـنح بـشكل عـام ولكـن مـع       . يف املائـة عـن احلـد األدىن لألجـر      ١٥٠ بنسبة   يقلّ

 احلاجـة  يقلـل  ومـن مثّ  ،تدرجيي إلعانة الدعم بالنسبة للذين يتقاضون معاشات تقاعديـة أخـرى       
ــوال األإىل  ــة ويكفــل حــوافز لالشــتراك يف النظــام    الم ــارينتوس وليودشــريلوك،  (عام ) ٢٠٠٢ب

 املغلوبة علـى أمرهـا    خاصة بالنسبة لألفراد املنتمني إىل اجلماعات       ومثل هذه النظم تتسم بأمهية      
األفـراد  ويواجـه  .  جيدون من الصعب الدخول إىل سوق العمل ويعـانون مـن أنـواع التمييـز         ممن

ــصعوبات           ــن ال ــد م ــذات املزي ــة بال ــري الرمسي ــة غ ــن العمال ــة م ــات خمتلف ــذين ينخرطــون يف فئ ال
 حبيــث يتقاضــون مرتبــات جمزيــة ويتمتعــون     هبــاعتــد ُيوالعقبــات يف احلــصول علــى وظــائف    

  .االجتماعي الضمانب
علـى نطـاق      تنفـذ  ا مـن بتـسوانا وجنـوب إفريقيـا وناميبيـ          الً فإن كـ   وعلى سبيل املثال    - ٣٢٦
) ٢٠٠١ديفريــة، ( للمعاشــات االجتماعيــة التقاعديــة غــري اخلاضــعة لالشــتراكات اً نظمــواســع

ــا علــى    ــُسبل املتاحــة، اخوفيمــا يقــوم اســتحقاق جنــوب إفريقي ــار ال  فــإن النظــامني اآلخــرين  تب
 وحمــدد كاســتحقاق ويــتم تفعيلــه تلقائيــاً موحــدواملعــاش التقاعــدي النــامييب هــو مبلــغ  .عامــان
 جلميع املـواطنني النـاميبيني يـستوي يف ذلـك املـرأة             سن الستني  بلوغ عمر معني هو   أساس   على

ــة   .والرجــل ــرادات احلكومي ــدالً مــن     وميــول النظــام مباشــرة مــن اإلي ــضرائب ب ــا يف ذلــك ال  مب
 الطالـب    هويـة   ويستخدم النظام طرق حتديد عمرية للتحقـق مـن         .االشتراكات يف نظام للتأمني   

ــار  اللالســتحقاق حبيــث  ــذين   ا ارتفــاع مــستوى   فقــط يؤخــذ يف االعتب ــة بــني صــفوف ال ألمي
  ).املرجع نفسه( الفساد  وقوع احتمالبل يقلل أيضاً من الفقراء  أفقريطلبونه من

وأوضحت التجارب األخرية بالنسبة إىل نظم املعاشات التقاعدية الـشاملة املتواضـعة              - ٣٢٧
منظمـة العمـل    ( الفقـر ألسـر بأكملـها        احلـد مـن    يفثـار اإلجيابيـة     آليف عدد مـن البلـدان الناميـة ا        

وهي تشمل االستحقاقات االقتصادية مثل استخدام املعاشات التقاعديـة         ).  هـ ٢٠٠٩الدولية،  
 إضافة إىل االستحقاقات االجتماعية فيما يتـصل بالـصحة          ،عزيز قاعدة أصول األسرة املعيشية    لت

  . املعاشات وغريهم من أفراد األسرةألربابوالتغذية 
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 ؛وقــد اختــذت بعــض التــدابري للوصــول إىل الفئــات الــيت مل تكــن مــشمولة يف الــسابق  - ٣٢٨
ــاً إلهنـــاء  ف ديـــد العـــاملني يف املنـــازل ويطلـــب   يـــستهدف بالتحاخلدمـــةوضـــعت شـــيلي برناجمـ

 يف املائـة مـن األجـر ضـمن          ٤,١١مستخدمي هذه النوعية من العـاملني أن يـسامهوا بنـسبة             من
 ويـتم   .حساب مدخرات إلهناء اخلدمة مـودع لـدى أي مـن نظـم املعاشـات التقاعديـة اخلاصـة                  

عامـل مـع حـسابات     فائـدة بـنفس الطريقـة الـيت يـتم هبـا الت         استثمار الرصيد يف أصول مالية تـدرّ      
ــد  ــدخرات التقاع ــن احلــساب      .م ــرتيل الرصــيد م ــل امل ــستحق العام ــاء العمــل، ي ــة إهن  . ويف حال

االشــتراك يف خطــط مــدخرات التقاعــد طوعيــاً بالنــسبة للعــاملني يف املنــازل يف شــيلي زال  ومــا
 .)٢٠٠٤بـارينتوس،   ( أن يـدعم مـشاركتهم الطوعيـة         اخلدمـة ولكن مـن املتوقـع لربنـامج إهنـاء          

 إىل توســيع االســتحقاق الــشامل ليــضم اســتحقاقات  ١٩٨٨ الربازيــل، عمــد دســتور عــام  ويف
ــة       ــة الريفيـ ــال العمالـ ــاقني يف جمـ ــسنني واملعـ ــراد املـ ــصاحل األفـ ــدي لـ ــاش التقاعـ ــية يف املعـ أساسـ

ويقـدم نظـام احلمايـة االجتماعيـة الريفيـة اسـتحقاقاً شـهرياً يكـافئ أجـر حـد أدىن                     . الرمسية غري
 الــذين تزيــد أعمــارهم علــى ســتني ســنة والعــامالت اإلنــاث فــوق اخلامــسة    للعــاملني الــذكور

واخلمسني يف جمال الزراعة الكفافية أو صيد األمسـاك أو التعـدين وإىل ُمعـاليهم يف حالـة الوفـاة                    
  ).املرجع نفسه(أو اإلعاقة للمستفيد الرئيسي 

  
  احلصول على االستحقاقات الصحية األساسية  -هاء   

 املوعـد النـهائي لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتـصلة               صـوب حرك العـامل    بينما يت   - ٣٢٩
 تعزيز النظم الـصحية وتقـدمي رعايـة صـحية معقولـة التكلفـة مـا زال حيتـل                     هدف بالصحة، فإن 

ومع ذلـك فـإن هنـاك أوجـه عجـز منـذرة بـاخلطر               .  متقدماً على جدول األعمال اإلمنائي     اًموقع
 بـني    فيما لصحية فضالً عن حاالت عدم اإلنصاف يف اجملال الصحي        يف مدى التغطية باحلماية ا    

ــها  ــدان ويف داخلـ ــاطق    و .البلـ ــاً بـــني املنـ ــاً ملموسـ ــصحة تباينـ ــة بالـ ــرات املتعلقـ ــح املؤشـ  ،توضـ
فاالختالفــات يف وفيــات األطفــال واألمهــات بــني البلــدان املرتفعــة الــدخل ونظريهتــا املنخفــضة  

 احلصول علـى خـدمات    إمكانيات الفقر و   الوفاة وبني   حاالت الدخل تعكس العالقة القوية بني    
  ب؛ صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي،٢٠٠٨منظمــة العمــل الدوليــة (صــحية معقولــة الكلفــة 

نـاً حــسب  كمـا أن خطـر الوفـاة نتيجـة احلمــل أو الـوالدة خيتلـف اختالفـاً بيّ       ). ٢٠٠٨، للمـرأة 
 بإفريقيـا جنـوب الـصحراء إىل حالـة           حالـة  ٢٢  تقريباً بـني    حالة واحدة  من ،الوضع االقتصادي 

  )ب، ٢٠٠٨األمم املتحدة ( يف البلدان املتقدمة  حالة٧ ٣٠٠ بنيواحدة 
ويف كــثري مــن البلــدان، يظــل مــن الــصعوبة مبكــان الوصــول إىل الرعايــة الــصحية            - ٣٣٠

 ففــي ضــوء األعــداد ، وباإلضــافة إىل ذلــك. مبــا يف ذلــك خــدمات الــصحة اإلجنابيــة،األساســية
ــذين يفتقــرون إىل   الكــبري ــشر ال ــاتة مــن الب ــى اخلــدمات   اإلمكان ــة للحــصول عل ــة الكافي  املالي
 ال يزال ماليني من الناس يف طول العامل وعرضـه يـسقطون يف بـراثن الفقـر كـل سـنة                      ،الصحية
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وعلــى . )ب ،٢٠٠٨ ،منظمــة العمــل الدوليــة(بفعــل احلاجــة لــدفع تكــاليف الرعايــة الــصحية  
يانــــات منظمــــة الــــصحة العامليــــة أن عــــدداً مــــن البــــشر يــــصل  الــــصعيد العــــاملي، توضِّــــح ب

 سـنوياً مـن    نسمة، ميكن أن يقاسوا من جراء كارثة مالية نتيجـة مـا يتحملونـه             مليون   ١٧٨ إىل
ــالغ باهظــة يف جمــال الــصحة   ــة الفقــر    ١٠٤، وأن مب ــسقطوا يف هاوي ــسمة ميكــن أن ي  ماليــني ن

منظمــة  -  األملانيــة للتعــاون الــتقينالوكالــة( ألغــراض الــصحة يتكبدونــه مــن مبــالغبــسبب مــا 
ويقــدر أن الــسكان يف البلــدان املنخفــضة ). ٢٠٠٧ منظمــة الــصحة العامليــة، -العمــل الدوليــة 

 الــصحية باملقارنــة مــع بلــدان الــدخل  تكــاليفهم يف املائــة مــن ٥٠الــدخل يتحملــون أكثــر مــن  
ــدخل املرتفــع   ــسنوات األخــرية أصــبحت .املتوســط األعلــى وبلــدان ال ــة   ويف ال  تكــاليف الرعاي

زيلـدا  ( من مصادر الديون يف الواليات املتحدة وسبباً رئيـسياً لإلفـالس             رئيسياًالصحية مصدراً   
  .)٣٢()٢٠٠٧وروكافينا، 

ــن   - ٣٣١ ــنجم ع ــوت ــصادية      ر اذّ تع ــة واقت ــب اجتماعي ــصحية عواق ــة ال ــى الرعاي حلــصول عل
 الوثيقـة بـني الـصحة وسـوق         ت فالـِصال  ، على الصحة والفقـر    اآلثاروفضالً عن   . ستهان هبا ُي ال

تـسهم احلمايـة الـصحية    كمـا   .العمل وتوليد الدخل هلا أثرهـا علـى النمـو االقتـصادي والتنميـة             
  .يزيد من إمكانات اإلنتاجية والنمو االقتصاديبناء رأس املال البشري الذي  يف

اد  االعتمــتزايــد فــضالً عــن ،ة العامــةدت االســتقطاعات يف اعتمــادات الــصحوقــد أ  - ٣٣٢
لـربح  ل  ممارسـات القطـاع اخلـاص اهلادفـة        على آليات متنوعة السـترداد التكـاليف، مبـا يف ذلـك           

ري ذ إىل حـاالت اخنفـاض جـ       ، وتكـاليف العقـاقري    ، املـستعملني   علـى كاهـل    صاريفحتميل امل و
ــرأة غــري املــدفوع املكــرس       يف ــادة يف وقــت امل ــصحية وزي للتعــويض االنتفــاع مــن اخلــدمات ال
 وفيمـا تـؤثر حـاالت الفـشل يف تقـدمي            .))٢٠٠٤مـاكنتوش وتيـدي بـانغ،       (هذه اخلدمات    عن

ة  إال أهنــا تــؤثر علــى املــرأة بــصورة خمتلفــة وأكثــر حــدّ   ،اخلدمــة علــى كــل مــن املــرأة والرجــل  
 ألن املـرأة غالبـاً مـا تقـل قـدرهتا علـى التعـويض                ، وخاصة إذا ما كانت املرأة فقـرية       ،الرجل من
صندوق األمـم املتحـدة   (اليف للحصول على خدمات أفضل قصور اخلدمة العامة بدفع تك     عن

وعلــى ســبيل املثــال فقــد وجــدت الدراســات القطريــة أن تكــاليف  ). ٢٠٠٨اإلمنــائي للمــرأة، 
اإلفـــادة  الـــيت أدخلتـــها إصـــالحات القطـــاع الـــصحي تـــسبب اخنفاضـــات حـــادة يف  املنـــتفعني

د أوصـت قـوة العمـل    وقـ ) ٢٠٠٥صندوق األمم املتحدة للـسكان،  (خدمات الصحة لألم    من
 بالنــسبة للخــدمات املنــتفعني مــصاريف بإلغــاءيف مــشروع األلفيــة املعنيــة بــصحة الطفــل واألم  

  ).٢٠٠٥فريدمان وآخرون، (الصحية األساسية 
__________ 

االئـتالف الـوطين    : واشنطن العاصمة (،  ٢٠٠٩حقائق بشأن تكلفة التأمني الصحي والرعاية الصحية،        : انظر  )٣٢(  
: جعــــــــل الرعايــــــــة الــــــــصحية للوالــــــــدين أولويــــــــة، انظــــــــر: َوَرد يف) شأن الرعايــــــــة الــــــــصحيةبــــــــ

http://www.nccp.org/publications/pdf/text_874.pdf.  
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والرعاية الـصحية االجتماعيـة، علـى حنـو مـا تعرَّفهـا بـه منظمـة العمـل الدوليـة، هـي                         - ٣٣٣
 وكلـها   ,شكل عام والتدابري اليت يكلَّف هبا جهـات خاصـة         سلسلة من التدابري العامة واملنظمة ب     

تتصدى للمعاناة االجتماعية وللخسائر االقتصادية اليت تتسبب فيهـا حـاالت خفـض اإلنتاجيـة                
أو وقـــف العمـــل أو ختفـــيض اإليـــرادات أو تكـــاليف العـــالج الـــالزم الـــذي ميكـــن أن يـــنجم  

ي تتـألف مـن خيـارات متنوعـة         وهـ ).  ب ٢٠٠٨منظمـة العمـل الدوليـة،       (اعتالل الـصحة     عن
 كافيـة مـن االسـتحقاقات يف سـبيل          مبجموعـات جمايل التمويل والتنظيم وتقصد إىل التزويـد         يف

ويوجـد عـدد مـن اآلليـات        . احلماية من خطر االعتالل الصحي وما يتـصل بـه مـن أعبـاء ماليـة               
لة مـن الـضرائب     ة الوطنية املموَّ  يدمات الصح اخل مبا يف ذلك     ،الكفيلة بتمويل اخلدمات الصحية   

 ونظـم االشـتراكات اإللزاميـة األسـاس يف جمـال            ، واالستحقاقات النقدية املـشروطة    ،والسندات
 إضــافة ، للــربحاهلــادف أو التــأمني الــصحي اخلــاص املــنظَّم غــري  ،التــأمني الــصحي االجتمــاعي

  ).رجع نفسهامل( للربح اهلادفةظم التأمني الصحي املتبادلة وذات األساس اجملتمعي وغري ُن إىل
طـر القانونيـة والـسياسات     م يف كثري من البلدان فيمـا يتعلـق بوضـع األُ           وقد أحرز تقدُّ    - ٣٣٤

ومـن بـني البلـدان    . الرعاية الصحية باستخدام تـشكيلة متنوعـة مـن الـُنهج    تّعميم  الالزمة لتعزيز   
داً نظامـاً ميـوَّل      بلـ  ١٥األعضاء الثالثني يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي يـضم              

 بلـداً لـديها     ١٢أساساً من االشتراكات اليت يتم جتميعها يف صناديق للتأمني االجتماعي ومنـها             
ــة بلــدان لــديها نظــام للتمويــل الــصحي      ُن ــة إىل حــد كــبري مــن الــضرائب العامــة وثالث ظــم مموَّل

ة تتلقـى كـذلك   اكات املتجمَّعـ قاطبـة الـيت تعتمـد علـى االشـتر        كمـا أن مجيـع البلـدان        . املختلط
 من إيرادات امليزانية احلكومية من أجـل هتيئـة ُسـبل التغطيـة لـصاحل فئـات سـكانية بعينـها                متويالً

 منظمـة الـصحة   - منظمـة العمـل الدوليـة    - الوكالة األملانية للتعاون الـتقين (ومنها مثالً الفقراء    
يل املثـال لـديها آليـات       وهنـاك بلـدان مثـل أملانيـا واململكـة املتحـدة علـى سـب               ). ٢٠٠٧العاملية،  

خمتلفـــة للحمايـــة الـــصحية وإن كـــان كالمهـــا قـــد حققـــا نفـــس هـــدف التغطيـــة الـــشاملة           
م االستحقاقات الطبيـة جلميـع      فالدائرة الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة تقدِّ      . الشاملة شبه أو

. خلمن يقيمون يف البالد بصرف النظـر عـن اجلنـسية أو سـداد اشـتراكات أو عـن ضـريبة الـد                     
ــيت       ــدان ال ــن البل ــا م ــدة وغريه ــدان الرائ ــذه البل ــضمويف ه ــا    ت ــة مب ــصحية االجتماعي ــة ال  احلماي

 صـغري للغايـة     جـزء ل التـأمني اخلـاص الرحبـي سـوى          بلجيكا وفرنـسا ولوكـسمبورغ ال ميثِّـ        فيها
  ). ب،٢٠٠٨منظمة العمل الدولية، (النفقات الصحية  من

ئحـــه فيمـــا يتعلـــق باســـتحقاق الـــشمول ويـــؤثر هيكـــل نظـــم التـــأمني الـــصحي ولوا  - ٣٣٥
لـق اختالفـات وحـاالت      ، وميكـن أن خي    إمكانية وصول الرجل واملرأة إىل الرعايـة الـصحية         على

  .أو يف النتائج الصحية ذاهتا/من عدم املساواة بني املرأة والرجل يف استخدام هذه اخلدمات و



A/64/93  
 

09-37223 117 
 

 ،دفوعات املـستعملني  وقد طرحت نظم التأمني الصحي بوصـفها بـديالً عـن نظـام مـ                - ٣٣٦
 وعلى سبيل املثال جربـت كوسـتاريكا        . يف بلدان شىت   ووسيلة لتمويل احلصول على اخلدمات    

العــاملون  (غــري املــأجورينلني حلــساب الــذات وللعــاملني  للتــأمني بالنــسبة للعــاماً طوعيــاًنظامــ
 صحة للـ نظـام ذين مل يـشتركوا قـط يف    وهو يستهدف الـ   ،) البيوت والطالب  األسريون وربات 

لـم تـتح هلـم مراكمـة     فذين اشـتركوا ولكـن لفتـرات أقـصر       فضالً عـن الـ     ،أو للمعاش التقاعدي  
 أقــل مــن الــسلة  منــهم األســري للفــردالــدخلعــضاء أن يكــون أللبــد  وال .اســتحقاقات كافيــة

 باشـتراكات   النظـام  وميّول,األساسية للمنتجات الغذائية اليت حيددها معهد اإلحصاءات الوطين 
 يف املائـة مـن الـدخل املرجعـي          ٠,٢٥ وتـسهم الدولـة بنـسبة        .واألفراد املنضمني إليه  من الدولة   

 وميكن أن يـتغري االشـتراك للفـرد نـزوالً           . يف املائة  ٧,٢٥بينما يسهم العاملون املستقلون بنسبة      
من العاملني املـستقلني يـسهمون   )  يف املائة٧٤( ويقدر أن حنو ثالثة أرباع . يف املائة٤,٧٥إىل  
  ).٢٠٠٤ -لوند (نظام التأمني الصحي يف 

 تعمـــل تـــدرجيياً علـــى توســـيع فـــرص احلـــصول  د ظلـــت تايالنـــ١٩٨١ومنـــذ عـــام   - ٣٣٧
 األسر املعيشية املنخفضة الدخل الواقعة خـارج نظـام الـضمان            بالنسبة إىل التأمني الصحي    على

ــانون وآخــرون،  (االجتمــاعي  ــ). ٢٠٠٥ليموات ــة  ويف مع ــة عام ــدعورض االســتجابة إىل محل   ت
. ٢٠٠٢نظام رعاية صحية شاملة، مت إقرار قانون للتـأمني الـصحي الـوطين يف عـام        ب األخذ إىل
فــرص احلـــصول  كـــي يتــيح أساســاً للمحـــرومني مــن    الــصحي  نظــام الـــثالثني باهــت    جــاء و

 مقابـل دفـع      نظـام الرعايـة الـصحية العـام         اإلفـادة مـن    ُسـبل االستحقاقات الصحية الرمسيـة      على
 النظـام ليـصبح برنـامج الرعايـة          هـذا املبلـغ وأعيـدت تـسمية        مث ألغـى   .يـارة  باهت يف كل ز    ٣٠

أن تطرأ زيادة مفرطـة     لبداية تتعلق باحتمال    وكانت الشواغل اليت جنمت يف ا     . الصحية الشاملة 
 وهنـاك  . ولكن ثبت أن هذا أمـر بغـري أسـاس         ، الطلب مبا يهدد االستدامة املالية للمشروع      على

 فيهـا حالـة     جتلـت  وهـي جمموعـة      مـرتيل لنساء العامالت علـى أسـاس       ا بشأن تنظيم يضم   دراسة
ــة اعــتالل الــصحة بوصــفها  ــرز مــصادر حال  أن هــذا النظــام  الدراســةجــدتوقــد والأمــن ال  أب

 يف املائـة مـن   ٨٥أكثر مـن  فـ   ولـذلك نظـم الرعايـة والرفـاه احلكـومي        من بـني  األكثر إتاحة    هو
 املائــة مــن احلــاالت مت تقييمهــا بوصــفها  يف٨٥ النظــام وأكثــر مــن اســتفدن مــنهــؤالء النــساء 

  ).٢٠٠٦دووان وآخرون، (إجيابية 
 ٢٠٠٤ برنــامج التــأمني الــصحي الــشعيب الــذي بــدأ يف عــام  يهــدفويف املكــسيك،   - ٣٣٨

وهـو  . ٢٠١٠ حبلـول عـام       شـاملة   التغطيـة  جعـل  إىل   ،ملساعدة السكان غري املشمولني بالتـأمني     
ــة بواســطة االشــتراكات مــن املــصادر   يــدعم جمموعــة واضــحة مــن التــدخالت الــص   حية املموَّل

والتمويل متـدرِّج حبيـث يـزداد االشـتراك         . الوطنية وحكومات الواليات فضالً عن أسر األفراد      
ويركِّز الربنامج علـى املـشاكل املتعلقـة حتديـداً بـصحة       . م من العائالت مع زيادات الدخل     املقدَّ
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اإليـدز وسـرطان احلـوض والثـدي        /املناعـة البـشرية   املرأة مبا يف ذلك وفيات األم وفريوس نقص         
وقد بدأ الربنامج الـوطين بـشأن املـرأة والـصحة يف نفـس الوقـت                . والعنف على أساس جنساين   

ــاً ــساين   ،تقريب ــه يف  وهــو يهــدف إىل إدراج منظــور جن ــتم مراعات ــربامج  ت ــسياسات وال ــع ال  مجي
ه الرئيــسية يف تلبيــة احتياجــات ل أولوياتــ وتتمثَّــ،الوطنيــة علــى صــعيد القطــاع الــصحي بأكملــه

 املـرأة مـن الرعايـة الـصحية علـى مــدار دورة حياهتـا والتـصدي للتحـديات الـيت تواجههـا املــرأة          
 بوصــفها مــن العــاملني املهنــيني يف جمــال الرعايــة الــصحية أو مــن مقــدمي الرعايــة ضــمن   ســواء
  ).٢٠٠٦النغر وكاتينو، (األسرة  نطاق
امتالكهــا وتــشغيلها مــن مث ي علــى أســاس جمتمعــي و  نظــم تــأمني صــح بــدءوميكــن   - ٣٣٩

بواســطة احلكومــات احملليــة واجملتمعــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والنقابــات واملرافــق    
 لـصغر يف ضـوء مــا تتمتـع بـه مـن ِصــالت      االبـالغ الـصحية أو التعاونيـات أو منظمـات التمويــل    

 أفـضل حلـشد مـا يلـزم مـن املعلومـات              يف وضـع    وهي تبـدو   .تظمة مع الفئات الفقرية   وثيقة ومن 
ــة بــني   ياتومــن ســلوك  ــود املربم ــاذ العق ــاملني    صــفوف الرصــد مــع إنف  أعــداد كــبرية مــن الع

ــة   ــصورة غــري رمسي ــستخدمني ب ــذه املنظمــات .املُ ــديها نظــم  وألن ه ــإلداراســخة  ل ــشر  ل رة ون
ىل حـوافظ   الـصغر إ البـالغ  إضـافة التـأمني     مـن حيـث    مشاريعها أقل    املعلومات فإن تكاليف بدء   

 الـصغر   البالغ منظمات التمويل    علىومن شأن الروابط السابقة الوجود      . اخلدمات اليت تقدمها  
وعلـى سـبيل    .  هبـا والثقـة فيهـا      االقتنـاع ي مـشاكل     األعـضاء وختطّـ    تعبئة جهود أن تساعد على    

ابطـة  هـة صـراحة إىل النـساء يف االقتـصاد غـري الرمسـي، ر              املثال فمن أقدم وأشـهر الـربامج املوجَّ       
أنشأت مـصرفها اخلـاص     والنهوض باملرأة اليت عمدت إىل إدماج نظام التأمني الصحي يف اهلند            

نــة مــن أن  وســرعان مــا أصــبحت علــى بيِّ.لتقــدمي املــدخرات وخــدمات اإلقــراض إىل عــضواهتا
ــساء عــن ســداد قروضــهن يف موعــدها      ــسياً يف عجــز الن وهكــذا فقــد  . املــرض كــان ســبباً رئي

ــة وأنــشأت يف عــام  للرعايــة الــصحية األوَّاًت برناجمــاســتهلَّ  للتــأمني  متكــامالًاً برناجمــ١٩٩٢ لي
. التـأمني علـى احليـاة والتـأمني علـى األصـول والتـأمني الـصحي               : يتألف مـن ثالثـة عناصـر هـي        

 وميكـن   .ٍد أقـصى مـن األيـام سـنوياً        حباستحقاقات عنصر الصحة العالج يف املستشفى       وتشمل  
 وتـسدي   .ايـة الـصحية هلـن سـواء مـن القطـاع العـام أو اخلـاص                للعضوات اختيـار مقـدمي الرع     

أما شـروط االنـضمام إىل الربنـامج    . الرابطة املشورة بشأن مقدمي الرعاية الذين ميكن الثقة هبم      
ــصرفها والقبــول بــاألجزاء الثالثــة مــن احلزمــة        وفهــي عــضوية الرابطــة    وجــود حــساب يف م

ة أو اختيار دفع مبلغ أكرب مرة واحـدة يـتم           وميكن للعضوات سداد اشتراكات سنوي    . املذكورة
د اشتراكهم السنوي حىت سـن الثامنـة        والفائدة على هذا املبلغ تسدِّ    . إيداعه يف مصرف الرابطة   

 مبلــغ  يــدفعفإنــه وعنــد هــذه النقطــة .واخلمــسني وهــو احلــد األقــصى للعمــر بالنــسبة للربنــامج 
ــة ــامجالوديعــ ــا.  لعــــضو الربنــ ــالغ  الــــذين أمــ ــون املبــ ــة اليودعــ ــع  فثابتــ ــة أوســ ــون حزمــ يتلقــ
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شـــــاترجي (االســـــتحقاقات مبــــا يف ذلـــــك إمكانيـــــة احلــــصول علـــــى منحــــة أمومـــــة     مــــن 
  ).٢٠٠٣ ورانسون،

وملواجهة العجز يف احلماية الصحية االجتماعية يف كثري من البلدان، وضعت منظمـة               - ٣٤٠
منظمــة العمــل (العمــل الدوليــة اســتراتيجية لتعجيــل إجنــاز التغطيــة الــشاملة وتعزيــز اإلنــصاف    

بـد مـن تقيـيم ثغـرة الـشمول وعجـز الوصـول مـن منظـور جنـساين                     وال).  ب ٢٠٠٨الدولية،  
  الـذي يـضم    حتـاد االقـوم   ي و .فضالً عن ضرورة مواجهة الثغرات والتحـديات اجلنـسانية حتديـداً          

 يلهالذي مت تـشك    , ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية      الوكالة األملانية للتعاون التقين   
 بتجميـع املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة فيمـا يتـصل بتوسـيع احلمايـة                ،٢٠٠٤يف عام   

 البلـدان   مـع مـساعدة    ، من البلدان  متباينة و  واسعة جمموعةاالجتماعية يف جمال الصحة من واقع       
    .ظم التأمني الصحي االجتماعيالشريكة املعنيَّة باألمر على إنشاء ُن

   والتوصياتاالستنتاجات  -سابعاً   
ظل االفتراض األساسي الذي ينطلق منه إطار الـسياسات العامليـة متمـثالً يف أن                 - ٣٤١

 ختـصيص   كفـاءة  إىلا تدخل الدولـة وزيـادة التنـافس العـاملي مـن شـأهنما أن يفـضي             احلد من 
 كما أن السيطرة على التضخم من خالل مزيج جيمع بني           .ملوارد وارتفاع معدالت النمو   ا

لنقديــة والــضريبية الــصارمة ظــل ميثــل اهلــدف الغالــب الــذي تتوخــاه سياســة    الــسياسات ا
 دور الدولــة وتعزيــز  حتجــيم وقــد ركــزت الــسياسات اهليكليــة علــى     .االقتــصاد الكلــي 

املــشروع اخلـــاص وحتريــر أســـواق العمــل مـــن اللــوائح املنظمـــة وإلغــاء الـــضوابط علـــى      
  .املال رأس
ــذك    - ٣٤٢ ــسياسات امل ــة   علــى أن أهــداف إطــار ال ــصورة جزئي ــا إال ب ــتم بلوغه ور مل ي
 منـذ الـسبعينات يف البلـدان املتقدمـة          ُتظهر اجتاهاً متناقـصاً   لفرد  لنمو  المعدالت  ظلت   فقد

بينما ظلت معدالت النمو يف ارتفاع بالبلـدان الناميـة منـذ التـسعينات إضـافة إىل اخنفـاض                   
 معـدالت  يف حـال اسـتبعاد  هذه االجتاهـات أقـل إجيابيـة    وتعد   .دخل الذين يعانون الفقر    يف

 كما أن الالمساواة مـن حيـث الـدخل ظلـت تتـسع يف معظـم بلـدان               ،النمو للهند والصني  
 ميثل مؤشـراً  ، العمل ولصاحل رأس املال جانب بعيداً عن، توزيع الدخل فضالً عن أن  العامل

ن احلصول على العمـل الالئـق تآكـل حيـث بـات عـدد               إ بل ، ثغرة طبقية متسعة   يدل على 
  . االقتصاد غري الرمسيإطار من النساء والرجال يعملون يف أكرب
 يف  السادسة عن دور املرأة يف التنميةاالستقصائية العامليةوقد مت إعداد الدراسة   - ٣٤٣
فــت أثارهــا علــى البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى    اقتــصادية وماليــة عامليــة خلّ أزمــةلظــال
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 املرتبطـة  املعانـاة نامية سوف تـؤدي األزمـة إىل تفـاقم       وبالنسبة لكثري من البلدان ال    . السواء
 البلــدان  ولــيس لــدى.٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الفتــرة شــهدهتابأزمــات الغــذاء والوقــود الــيت 

 وتتيح هلا هبا األزمات الدورية تعاجلموارد أقل لتنفيذ السياسات املالئمة اليت سوى النامية 
 اآلثـار  فـضالً عـن      ،جتماعية واالقتـصادية   كما أن التكاليف اال     الراهنة، زمةاألمواجهة أثر   

فـة وأن هتـدد    من املـرجح أن تكـون عني  ، تلك األزماتنتيجةاملترتبة على مساواة اجلنسني   
  . إمنائية متفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية من غاياتبلوغهما مت 

  
  الفشل يف التصدي للعقبات احملددة جنسانياً  -ألف   

العقبــات اهليكليــة الــيت حتــول دون الــتمكني االقتــصادي للمــرأة مل يــتم بــصورة     - ٣٤٤
 ومنظــورات مــساواة اجلنــسني مت جتاهلــها  .كافيــة التــصدي هلــا علــى مــدار العقــد املاضــي  

 معظــم تــدابري تعزيــز كمــا اختــذت .حـد كــبري يف التحلــيالت املتعلقــة باالقتــصاد الكلـي   إىل
 أن كثرياً من التدابري، اليت متـس احلاجـة إليهـا            الً عن فض الضآلة بالغ مستوى   عنداملساواة  

 مل تـستطع أن  ، الـصغر والتحـويالت النقديـة   البالغ ومنها مثالً تعزيز التمويل ،وإىل فعاليتها 
تتصدى على النحو الكايف للعقبات الكامنة اليت حتول بني املرأة وبني احلـصول والـسيطرة               

  .على املوارد االقتصادية واملالية
كذلك فإن التقدم على طريـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل فيمـا يتعلـق بتوزيـع                       - ٣٤٥

 ورغـم أن الثغـرة  .  التكافؤجاء أبعد ما يكون عناملوارد الرئيسية على مدار العقد املاضي     
الفاصــلة بــني اجلنــسني يف جمــال التعلــيم مت بالفعــل تــضييقها وخاصــة عنــد مــستوى التعلــيم  

 وجـود تباينـات واسـعة       يف ظـل  ن وترية التقدم كانت بطيئة اخلطـى         لك ،االبتدائي والثانوي 
فرص العمل يف اجملال غري      وفيما زادت إمكانية حصول املرأة على        .على الصعيد اإلقليمي  

 ظل على حاله نسبياً     املرأة من العمالة   فإن نصيب    ، خالل الثمانينات والتسعينات   الزراعي
 يف األعمال غـري الرمسيـة وذات الـدوام           املرأة تواجديزداد   ، حيث يف غضون العقد األخري   

كــثري مــن النــساء العــامالت يف البلــدان الناميــة يف ســلك أعمــال   وحيــث ينخــرط اجلزئــي 
  .الذاتسري غري املدفوع أو العمل حلساب مبا يف ذلك العمل اُأل“ معرضة للمؤثرات”

 جزئيـاً رد فعـل   شكلليـ من العمل “ ةغري املعياري ”ويأيت تركز املرأة يف األشكال        - ٣٤٦
أعمـال الرعايـة   عـن   واملـسؤولية غـري املتكافئـة عـن العمـل املـرتيل و      يود الفصل املهينإزاء ق 
كما أن تركزها يف أنشطة أقـل مـن حيـث العائـد اجملـزي ميثـل مؤشـراً          . املدفوعة األجر  غري

رأة علـى   على افتقارها إىل املـوارد وإىل قـوة املـساومة إضـافة إىل التمييـز الـذي تواجهـه املـ                    
  .صعيد االقتصاد بشكل عام
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 سواء على حاالت الفصل اجلنساين      ، ولكن ملحوظ  تدرجييوفيما طرأ اخنفاض      - ٣٤٧
ــاً ملموســاً ،الرأســي واألفقــي يف بعــض اجملــاالت   ســواء  يف هــذا املــضمار إال أن هنــاك تباين

عـام  العائدات مـن العمـل مـا زالـت منخفـضة بـشكل        ف. الصعيد القطري أو اإلقليمي    على
 . حيث ال تزال هناك ثغرات يف األجور يف مجيع أحناء العـامل            ،بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل   

 تقاسـم العمـل   علـى عتـد هبـا    زيـادة يُ فلـم تطـرأ  وبرغم زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل      
  .غري املأجور بني املرأة والرجل

 احلـصول علـى   ب فيمـا يتعلـق   يزاً  متياملرأة يف كثري من أحناء العامل تواجه        زالت   وما  - ٣٤٨
صحيح أن قدراً من التقـدم  .  والسكن واملمتلكات وغري ذلك من املوارد اإلنتاجية  األرض

 ، العرفيــة التمييزيــة مــا زالــت قائمــةالتقاليــد ولكــن القــوانني و،التــشريعاتأحــرز يف تغــيري 
وانني إىل ممارســة فــضالً عــن افتقــار املــرأة إىل معرفــة اســتحقاقاهتا ممــا حيــول دون ترمجــة القــ 

بد أن يواكب التغيري التشريعي دعوة وتـدريب جلميـع األطـراف الرئيـسية                هلذا ال  .واقعية
ــها  . التنفيــذ الكامــلمبــا يكفــلاملعنيــة  ــة القائمــة ومحايت  ، إن االعتــراف بــاحلقوق االجتماعي

 ُســبل أن تكفــلبــدوره مــن أجــل  لــه أمهيتــه  القــانون العــريف التقــدمي أمــراالنطــالق مــنو
  .صول املرأة الفقرية على املوارد اإلنتاجيةح

 من فقراء النساء والرجال، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة وعـشوائيات             ثريكيعّد  و  - ٣٤٩
 كمـا أن للمـرأة فرصـة حمـدودة للحـصول            ,ن من اخلدمات املالية الرمسيـة      مستبعدي ،احلضر

وفيمــا . ســسية وثقافيــة حــواجز قانونيــة وتنظيميــة ومؤبفعــلعلــى اخلــدمات املاليــة الرمسيــة 
 إىل النـساء الفقـريات إال أهنـا ال تـصل             الوصـول   الـصغر يف   البالغجنحت منظمات التمويل    

  .حالياً سوى إىل شرحية حمدودة من احملتاجات إىل اخلدمات املالية
ويف بعض البلـدان، أدى اإلصـالح االقتـصادي إىل تقييـد مـا تقدمـه الدولـة مـن                  - ٣٥٠

 يف معــرض حت شــبكات األمــان ضــيقة التعريــف هــي املعمــول هبــا أصــبف ،محايــة اجتماعيــة
 مـع اسـتبعادهن   كـثري مـن النـساء أشـكاالً خطـرة مـن العمـل               يواجه   و . لألزمات االستجابة

ال يــستطعن حتمــل أقــساط كمــا , العمالــة مبــصلحة الــسلطات العامــة فيمــا يتــصلهتكفلــ ممــا
لق أوجه استضعاف ملموسـة      خي  الوضع  وهذا .يدفعنها من أجل املشاركة يف النظم اخلاصة      

ــة    ــدم ويف حال ــسن املتق ــتالل   يف ال ــن اع ــضررين م ــصحة أواألشــخاص املت ــن ال ــة  م  اإلعاق
 أدلـة   تطـرح  احلمايـة االجتماعيـة      جتارب كما أن    .غري ذلك من أزمات احلياة     وأالبطالة   أو

 واسـعة القاعـدة هـي الـيت       اليـدة التـصميم و    اجلات احلماية االجتماعية    يتشهد بأن استراتيج  
  .تنطوي على استحقاقات تتجاوز جمرد مهام مواجهة األزمات
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وفيما يظل للمرأة وجود متسع النطاق يف احلياة العامـة فهـي مـا زالـت إىل حـد                     - ٣٥١
 ومثّـة   .قتصاديملموس قاصرة التمثيل يف معظم اجملاالت وال سيما يف جمال صنع القرار اال            

عهـا منظـورات وأولويـات جوهريـة فـضالً عـن           املرأة جتلب م    فعالية  متزايدة تشهد بأن   أدلة
تنوع املهارات والكفاءات مبا جيعـل عمليـات صـنع القـرارات يف امليزانيـة والـسياسة أكثـر             

وحيتاج األمر إىل بذل جهود منهجية لتعزيـز        . استجابة الحتياجات وأولويات الفئات كافة    
 .وعلى أعلى املستوياتت  اجملااليف مجيعمشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار االقتصادي    

 فـضالً عـن اسـتمرار مـسؤوليتها عـن           ، حصول املرأة وسيطرهتا على املـوارد      إن عدم تكافؤ  
 كمـا   ، الرعاية غري املدفوعـة األجـر تـؤدي إىل احلـد مـن إنتاجيتـها               أعمال املرتلية و  األعمال

 والفّعالـة   تقيد قدرهتا على االستجابة إزاء الفرص االقتـصادية اجلديـدة واملـشاركة الكاملـة             
ــ  الرئيــسيةافــلاحمل أن غياهبــا عــن إضــافة إىل ،احليــاة العامــة يف تبــّت  الــيت اتصنع القــرارل
  واحلاصـل أن . حالة الالمساواة بني اجلنـسني ميختصيص املوارد والفرص ذات القيمة يد      يف
علـى   يـنجم عنـه أثـر شـامل     لفشل يف تنميـة وتطـوير رأس املـال البـشري امللمـوس للمـرأة        ا

  .القتصادي والتنميةالنمو ا
  

   املضاعفة للتمكني االقتصادي للمرأة اآلثار  -باء   
ــاك   - ٣٥٢ ــة  هنـ ــج قويـ ــدعو إىلحجـ ــصافاً   تـ ــر إنـ ــع أكثـ ــذ بتوزيـ ــسني  األخـ ــني اجلنـ  بـ
، إضـافة    الـصغر  البالغفالقرائن املستقاة من دراسات متعمقة جرت على املستوى         .للموارد

 اآلثــار تــشهد بنطــاق واســع مــن ،ة الــشاملة مــسوح األســر املعيــشية والبيانــات الوطنيــ إىل
ضفي من حتسينات يف ُسبل حـصول املـرأة          أُ عمااملضاعفة االقتصادية واالجتماعية املتولدة     

وعلـى  .  لإلفادة الكاملـة مـن تلـك املـوارد          هلا وسيطرهتا على املوارد وزيادة الفرص املتاحة     
درة املـرأة علـى زيـادة إنتاجيـة          من خالل تعزيز قـ     اآلثار هذه   تتفاعل الصغر   البالغاملستوى  

 مـن أجـل    االسـتثمار    لـصاحل   املتـوافرة  جهودها املعيشية وختـصيص الوقـت املُـدخر والطاقـة         
ــي        ــشطة اجملتمــع احملل ــشاركة يف أن ــع امل ــهم الشخــصية م ــيمهم وتنميت ــا وتعل . صــحة أطفاهل

 الــذي ميكــن  واملواهــب الطاقــات العاملــة علــى الــصعيد الكلــي فهــي تــدعم جممــع       أمــا
  .ل عليه وتزيد بفضله إنتاجية الفرد على الصعيد الوطينتصادات أن تعّولالق

ــا   - ٣٥٣ ــد   وفيم ــة تؤك ــة قوي ــوافر أدل ــسني    تت ــساواة اجلن ــايب مل ــر اإلجي ــى ا األث ــو عل لنم
 فــإن القــرائن املتعلقــة بــأثر النمــو االقتــصادي علــى مــساواة اجلنــسني أضــعف ،االقتــصادي

لقـد عـزز   . املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل    وأكثر اختالطاً وخاصـة يف حالـة البلـدان      
ســيما يف البلــدان  النمــو االقتــصادي الفــرص املتاحــة للمــرأة يف جمــال العمالــة الرمسيــة وال  

 ومـع ذلـك فلـم يـنجم عنـه سـوى أثـر حمـدود علـى              ،النامية اليت تـضم صـناعات تـصديرية       
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ر على األجـل املتوقـع       األث فما زال  ؛اجلوانب املختلفة من مساواة اجلنسني يف تلك البلدان       
ال يزال اهلدف اإلمنـائي لأللفيـة املتـصل خبفـض وفيـات األم هـو أقـل                  و ،اًحلياة املرأة حمدود  

مل ينجم سوى أثر ضـئيل علـى متثيـل املـرأة عنـد        كما  األهداف من حيث التقدم حنو بلوغه       
من شأن  و. يف احلياة السياسيةمشاركتهااملستويات األعلى من صنع القرار االقتصادي أو 

 أثر إجيايب على متكني املرأة عندما يتم يف يف الغالب األرجح النمو االقتصادي أن ينجم عنه
ملــرأة واســتخدامها يف ســلك العمالــة وإقــرار حقــوق  اتعلــيم بيئــة سياســات واضــحة تعــزز  

  . قدرهتا على املساومة دعماإلنسان اليت تتمتع هبا فضالً عن
صلة باجلوانـب األساسـية مـن متكـني املـرأة مـا زالـت               مع ذلك فقاعدة األدلة املت      - ٣٥٤

 كـبرياً مـن التحليـل الـدقيق للنمـو           جانبـاً  إن   .غري متكافئة للغاية وخاصة يف البلدان النامية      
 التوزيعيـة  اآلثـار  دون اهتمـام ب إجـراؤه والنشاط االقتصادي ونتائج السياسات املختلفـة مت   

 اآلثــاراجلنــسانية ذات األمهيــة الفائقــة مثــل  أو التكــاليف االجتماعيــة مبــا فيهــا املنظــورات  
 االقتـصاد غـري الرمسـي أو عـدم التكـافؤ يف تقاسـم                جمـال   املـرأة يف   غلبة وجـود  املترتبة على   

وفيما حتقق قـدر مـن التقـدم يف جعـل البيانـات الرمسيـة اجملموعـة                 . أعباء العمل غري املأجور   
 يـزال حباجـة إىل مزيـد مـن املـوارد             فـاألمر ال   ،واملستخدمة أكثر مراعاة للنواحي اجلنسانية    

 يف  إليهـا متس احلاجـة    لبناء قدرة منظمات البحوث يف البلدان النامية على إجراء دراسات           
 إضافة إىل قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية       ،تمكني املرأة اقتصادياً  ب الوقت الراهن وتتعلق  

إمكانيـة  ب وقيت وتتعلـق   إحصائية جتمع بني الدقة وحسن الت       ومؤشرات بيانات إصدارعلى  
  .حصول املرأة وسيطرهتا على املوارد

  
تــصل جلنــسني وا تراعــي ظــروف علــى العمالــة والــيت تركــزاســتراتيجيات النمــو   -جيم   

   التنمية االقتصادية واالجتماعية بني ما
ضــمان الــتمكني االقتــصادي للمــرأة وكفالــة حــصوهلا وســيطرهتا علــى   يتطلــب   - ٣٥٥

 علـى تعزيـز العمالـة       يتركـز االهتمـام    إزاء النمـو والتنميـة حبيـث          ُيتبـع  الًاملوارد هنجاً متكام  
 .املراعية للنواحي اجلنسانية ويـستنري بعامـل التكافـل بـني التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة         

تعزيـز الفهـم وتـوفري      وينبغي أن تقوم استراتيجيات النمو املـستجيبة جنـسانياً علـى أسـاس              
  بـدوره  تطلـب ي هـو مـا    و ،التمكني االقتـصادي  بني  حتول بني املرأة و   العقبات اليت   ب االهتمام
 “يـتم إنتاجـه   ”التـسليم بـأن العمـل البـشري ميثـل عـامالً             ينطلـق مـن      شامالً لالقتـصاد     فهماً
جــسد بــصورة فريــدة يف  أنــه يت و، عوامــل اإلنتــاجضــمن “بديهيــة متاحــة” أن يكــون قبــل

مثـل هـذه   .  املدفوعة يف أغلب األحـوال كائنات بشرية تولد وتنشأ بفضل عمالة املرأة غري    
 مـن املـرأة والرجـل    كـل  فيمـا ينخـرط   بأنـه االستراتيجيات سوف تقتـضي بـدورها اعترافـاً       
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 نطــاق واســع مــن األنــشطة اإلنتاجيــة مــن أجــل تلبيــة احتياجاهتمــا واالســتثمار     ممارســة يف
اسـم غـري املتكـافئ      املستقبل، فإن مشاركة املرأة يف هـذه األنـشطة اإلنتاجيـة يعوقهـا التق              يف
 رأس املال   حمدودية الفرص املتاحة هلا لتنمية ما حتوزه من        فضالً عن    ،العمل غري املأجور   يف

 وهذه العقبات تترك كثرياً مـن       .البشري وضيق فرص الوصول إىل والسيطرة على املوارد       
  مـن قـدرهتن علـى   النساء وهن يعتمدن على ما يقدمه الرجال ضمن نطاق األسـرة ممـا حيـدّ        

 على مستوى األسـرة املعيـشية أو اجملتمـع احمللـي وأيـضاً              تأثريهنهن وممارسة   رأيالتعبري عن   
  .على املستوى الوطين ودون الوطين

 السياسات االقتـصادية واالجتماعيـة وبـني        ويلزم االعتراف حباالت التكافل بني      - ٣٥٦
التعامـل معهـا     ضالً عـن  فـ االقتصاد الرمسي وغري الرمسي وبني العمل املأجور وغـري املـأجور            

وعلى سبيل املثـال فاالسـتثمارات يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم واحلمايـة               . بصورة واضحة 
ال تـــؤدي فقـــط “ الـــسياسة االجتماعيـــة”االجتماعيـــة الـــيت ينظـــر إليهـــا تقليـــدياً بوصـــفها 

  إنتاجيتها حتقيق ولكن تسهم أيضاً يف، العمل غري املأجور عن كاهل املرأةختفيف عبء إىل
 .من العمل وقدرهتا على مواجهة املخاطر وعلى التكيـف إزاء الفـرص االقتـصادية املـتغرية               

 على الطـرق ونظـم النقـل الـيت تـصنف      يتم إدخاهلاومن ناحية أخرى فإن التحسينات اليت       
ــصادية ”بوصــفها  ــار  “ اســتثمارات اقت ــها أث ــنجم عن ــةت ــثالً حــاالت   اجتماعي ــك م ــن ذل  وم

ــات ا   ــدالت وفي ــاض يف مع ــاع حــاالت االلتحــاق باملدرســة وال   االخنف ــاث وارتف ســيما  إلن
  .بالنسبة للفتيات

أســواق مرونــة  الــيت تتولــد عــن املنافــسة العامليــة واألمــانعلــى أن أوجــه انعــدام   - ٣٥٧
 على دعم الدولة لزيادة الطلب اجملال كلها العمل وتواتر حدوث األزمات املالية أفسحت

 اًاسي للضمان بالنسبة للجميع ينبغي أن يشكل جزء   ومثّة مستوى أس   .للحماية االجتماعية 
على أن   ،من العقد االجتماعي بني الدولة ومواطنيها مبعزل عن قوى السوق قدر اإلمكان           
 تطـرح و. يتم متويله من خالل نظام للـضرائب ومعونـات الـدعم املـشتركة بـني القطاعـات                

ــة دروســاً   ــة احملدث ــدعو إىلالتجرب ــربط بــني االحتياجــات الف ت ــة واحتياجــات األجــل   ال وري
 يف هــذا اجملــال  املطروحــة ومــن األمثلــة. لالعتبــارات اجلنــسانيةتــستجيبالطويــل بطريقــة 

تـشمل الـبىن    لتجاوز مشاريع اهلياكل األساسـية التقليديـة        ي مباتوسع برامج األشغال العامة     
إن ومن خالل تشجيع مشاركة النساء والرجال ف      . االجتماعية وخدمات الرعاية  األساسية  

ــة وحتــسني      ــربامج ميكــن أن تــسهم يف تغــيريات يف املواقــف إزاء تقــدمي الرعاي مثــل هــذه ال
ــة غــري املدفوعــة األجــر      ــا  . التقاســم املتكــافئ للمــسؤوليات عــن أعمــال الرعاي ومــن املزاي

األخرى مـا يتمثـل يف اسـتخدام التحـويالت النقديـة الـيت تـشجع االسـتثمارات يف بـرامج                     
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ة دخــول ســوق العمــل ودعــم القــدرة علــى التكيــف إزاء        معــاودومبــا ييــسر التــدريب 
  .السوق السريعة التغري ظروف
مار م بــصورة متزايــدة بــأن االســتثومــا برحــت نظريــات النمــو االقتــصادي تــسلّ  - ٣٥٨
 ردم الثغرات  العمل على وقد أويل اهتمام كبري إىل. جوهرياًاملوارد البشرية ميثل عامالً يف

نسني يف جمال التعليم االبتدائي والثـانوي دون أن يـوىل االهتمـام             اجلنسانية الفاصلة بني اجل   
  مـن النـواحي    تغـرياً سـريعاً    يف حقبـة تـشهد       ،الكايف إىل حتـسني إنتاجيـة قـوة العمـل الراهنـة           

 العـــاملون إىل مهـــارات أساســـية  فيهـــاحيتـــاجوغرافيـــة واالقتـــصادية والتكنولوجيـــة والدمي
 يف جمــال االســتخدام يف نطــاق واســع    املتاحــة ومتحولــة علــى الــسواء لزيــادة اخليــارات    

ــهن      . القطاعــات مــن ــة املتقطعــة لعمل ــساء احتياجــات حمــددة حبكــم الطبيع ولكــثري مــن الن
األشكال املختلفة لبنـاء القـدرات والتـدريب        ف من هنا و. اجلزئيةوهيمنتهن يف جمال العمالة     

قدمـه  تثنـاء العمـل الـذي        مبا يف ذلـك التـدريب املهـين والتـدريب أ           ، احلاجة إليها  أمور متسّ 
 الـصغر والنقابـات واملنظمـات       البالغطائفة متنوعة من الفعاليات مبا فيها منظمات التمويل         

 كمــا ينبغــي تطــوير الــربامج املبتكــرة الــيت تــستخدم تكنولوجيــا املعلومــات .غــري احلكوميــة
  . وتبادل املعلوماتالتواصل الشبكيواالتصاالت لزيادة 

ــاً بوصــفها مــن    ومــا برحــت االســت   - ٣٥٩ ثمارات يف جمــال املــوارد البــشرية تنــشأ حالي
 ومن األمثلة على ذلك مـا يتمثـل يف احلاجـة إىل زيـادة               .األولويات املطروحة يف هذا اجملال    

تعزيـز التقاسـم األكثـر      مث    املدفوع األجـر،    غري  على األساس   الرعاية  تقدمي من أجل الدعم  
إن مـسؤوليات تقـدمي الرعايـة النامجـة         . رأة والرجـل  إنصافاً هلذه النوعية من األعمال بني امل      

اإليـدز تقـع إىل حـد كـبري علـى عـاتق املـرأة               /عن انتشار وباء فريوس نقص املناعة البـشرية       
 جـدول أعمـال   علـى  رعايـة املـسنني   ليـضع جاء  فضالً عن أن التحول الدميوغرايف     ،والفتاة

 فضالً  ،دة الكلفة واجليدة النوعية   وقد نشأت مرافق الرعاية املتهاو    . السياسات املعمول هبا  
  بالنسبةعن ُسبل احلصول على الصحة والتعليم عرب العامل كله بوصفها احتياجات أساسية        

 أو العـامالت حلـساب      ، النساء املنخرطات يف سـلك العمـل بـأجر         يستوي يف ذلك   ،للمرأة
 دعـم   فـضالً عـن النـساء غـري املـستخدمات يف سـلك العمـل بـسبب االفتقـار إىل               ،أنفسهن

كفــل مــشاركة متزايــدة    جــوهري بــدوره حــىت تُ  وتــوفري هــذا اجلانــب   .رعايــة األطفــال 
وحيتـاج األمـر إىل جهـود متزايـدة تكفـل االسـتخدام             . جانب الرجـل يف تقـدمي الرعايـة        من

 أمـر  املعمـول هبـا حاليـاً     كما أن إنفاذ لوائح العمـل        . والعمالة الالئقة للجميع   املنتج الكامل
 وجيـب كـذلك توسـيع لـوائح سـوق العمـل لكـي تغطـي العـاملني          .ددجوهري يف هذا الص  

 وكـثريات   ،الـذات  النـساء املـستخدمات حلـساب        إضافة إىل جمال االقتصاد غري الرمسي      يف
ميكـن أن يفـدن بـدورهن مـن الـدعم احلكـومي ومـن           ومنهن خارج نطاق تشريعات العمل      
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طة رغم أهنن مستبعدات مـن هـذا        اإلعانات احلكومية املقدمة إىل املشاريع الصغرية واملتوس      
 . أو غري املـسجل للمـشاريع الـيت يتـولني أمرهـا            احملدودالنطاق إىل حد كبري بسبب الطابع       

تبــــسيط إجــــراءات التــــسجيل واالســــتخدام اخلــــالق لتكنولوجيــــا املعلومــــات لوميكــــن 
واالتصاالت أن يـساعد علـى تقليـل تكـاليف املعـامالت ويـشجع املزيـد مـن النـساء علـى                      

  . األعمال التجارية اليت يقمن على أمرهاتسجيل
  

  هنج متناسق  -دال   
زيادة التنسيق بني خمتلف أدوات سياسة االقتصاد الكلي ستكون أمراً ضـرورياً              - ٣٦٠

. ز علـــى جانــب العمالـــة  ومركَّــ لالعتبــارات اجلنـــسانية مــن أجــل حتقيـــق منــو مـــستجيب    
 اًومزيـد  ،ة متوسعة حلفـز االقتـصاد     تشمل سياسة ضريبي  فالعوامل املهمة يف هذا الصدد       أما

ــام ب  ــاد      مــن االهتم ــل االعتم ــسياسات وتقلي ــذه ال ــل ه ــل مث ــة لتموي ــرادات احمللي ــة اإلي تعبئ
 التقليل من حالة تذبذهبا هبدف وتعزيز إدارة التدفقات الرأمسالية ،رأس املال اخلارجي على

  .وزيادة تنظيم األسواق املالية جتنباً حلاالت التقلب املفرط
 الــيت يــتم الــسياسات الــضريبية املتوســعة ضــرورية لتمويــل االســتثمارات تعــد و  - ٣٦١
 وأكثـر   ة منـصف  بتعبئـة  يف جمال اهلياكل األساسـية االجتماعيـة واالقتـصادية مقترنـة             توظيفها

 إن توسـيع القاعـدة الـضريبية والقـضاء علـى مبـالغ الـدعم املهـدرة            .فعالية للمـوارد احملليـة    
ة الضرائب من خـالل سـد الثغـرات وختفـيض معـدالت الـضريبة                جباي وزيادة اإلنصاف يف  

على االستهالك إىل الضرائب والتحول عن الضرائب غري املباشرة املفروضة  ،غري املباشرة 
 لتفعيــلالزمــة الوارد املــ تــوفري خطــوات مهمــة حنــو هــي ،املفروضــة علــى الثــروة والــدخل

ــس      ــاالت الالمـ ــه حـ ــن أن تواجـ ــيت ميكـ ــربامج الـ ــسياسات والـ ــدة  الـ ــسانية املتولـ اواة اجلنـ
  .السوق عن

وميكن إلصالح القطاع املـايل أن يعـزز املزيـد مـن اسـتراتيجيات النمـو املنـصفة                    - ٣٦٢
 أن ختفـف مـن      ، علـى رأس املـال     ، املفروضـة  ميكن أيضاً للـضوابط جيـدة التـصميم       بقدر ما   

زيد مـن    ي وهذا . حاالت هروب رؤوس األموال    متنعتذبذب التدفقات يف األجل القصري و     
للحـصول علـى أجـور أعلـى مبـا يتـسق مـع             املساومة على   قدرة العاملني وخاصة العامالت   

ى علـى القطـاع املـايل أن توسـع مـدى            ضفَكما ميكـن لإلصـالحات الـيت تُـ        .  اإلنتاجية زيادة
وصـول اإلمكانـات املاليــة إىل هـؤالء العـاملني وإىل املــزارعني وصـغار املـستثمرين وخاصــة       

  مــنيلمــسونه مــا اســتبعادهم بــسبب خصخــصة القطــاع املــصريف إىل  النــساء الــذين أدت
وتستطيع املصارف املركزية أن تعـزز منـواً واسـع القاعـدة            . يف تكاليف املعامالت  االرتفاع  

 مبـا يف    ،مـة إىل قطاعـات األولويـة      من خالل املصارف اإلمنائية وإعانات دعم االئتمـان املقدّ        
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 تـشكيلة أوسـع   ، أسوة بالرجل،ينبغي أن يتاح للمرأة  و. ذلك املشاريع اليت تتوالها النساء    
ونطـاق أوسـع مـن اخلـدمات الـيت تتجـاوز جمـرد تقـدمي االئتمـان مبـا يف                      من اخلدمات املالية  

 كـذلك ينبغـي أن      .ذلك املدخرات والتـأمني والتحـويالت النقديـة واخلـدمات االستـشارية           
 التنظيميــة واألهــداف فــاتالتكلي نــصوص إزاء مــساواة اجلنــسني يف حيتــوافر التــزام واضــ

 إفــادة املــرأة كــامالً مــن  مبــا يكفــلوالترتيبــات املؤســسية جلميــع مقــدمي اخلــدمات املاليــة   
  .اخلدمات توسع
االجتماعية لتعزيز  و ية االقتصاد  السياسة وحيتاج األمر إىل إطار متكامل يف جمال        - ٣٦٣

األهداف االجتماعية  إدراج  فيما حيتاج األمر إىل،نمو االقتصادي اللثمارالتوزيع املنصف 
 وينبغـــي أيـــضاً أن تركـــز اســـتراتيجيات النمـــو  .بـــدورها ضـــمن الـــسياسات االقتـــصادية 
فـرص  إجيـاد    خبلق العمالة الكاملة و    يزداد اهتمامها االقتصادي على االقتصاد احلقيقي وأن      

دابري وينبغـي تـصميم تـ   .  وحـدها  العوائـد املاليـة   قصر االهتمـام علـى    من العمل الالئق بدالً  
 الــيت يــتعني علــى املــرأة  اخليــارات البديلــةقلــل إىل أدىن حــد مــن  ي مبــااحلمايــة االجتماعيــة 

 مـع توسـيع قـدرة املـرأة علـى           ،مواجهتها فيما يتـصل بأدائهـا أدوارهـا اإلنتاجيـة واإلجنابيـة           
 وفيما يتجاوز نطاق احلمايـة االجتماعيـة حيتـاج األمـر     . بأكثر الطرق فعاليةوقتهااستخدام  

ــة األطفــال واملرضــى     كــذل ــدعم رعاي ــة ل ــسياسات االجتماعي ك إىل جمموعــة أوســع مــن ال
القدرات الالزمـة السـتدامة النمـو       يف   البشري و   ولزيادة االستثمار يف رأس املال     ،واملسنني

  .يف األجل الطويل
 أن قـوى الـسوق حبـد ذاهتـا ال ميكـن أن               يتـضح  من واقع جتربة العقود األخرية    و  - ٣٦٤
 تقليل حالة الالمساواة بني اجلنسني فيما يتصل باحلصول         من حيث  ر ضئيل  سوى أث  ختلّف

 ن حتديــد سياســات بعينــها تتــصدى هلــذهبــد مــ  ولــذلك ال.علــى املــوارد والــسيطرة عليهــا
 وجيــب يف هــذا .احلــاالت مــن عــدم املــساواة مــن خــالل إجــراءات مباشــرة وغــري مباشــرة  

يع جوانب اجلهود الراميـة إىل تعزيـز منـو          نسانية يف مج  اجلنظورات  امل حتديد ومراعاة الصدد  
وميثل حتليل امليزانيات املستجيب جنـسانياً أداة جوهريـة لكفالـة تعبئـة             . ز على العمالة  مركَّ

 وتـضع احلكومـات أمـام       ،املوارد العامة وإنفاقهـا بـصورة تـستجيب لالعتبـارات اجلنـسانية           
اج األمـــر  وحيتـــ.واة اجلنـــسنيمــسؤولياهتا إزاء التزاماهتـــا يف اجملـــال الـــسياسي بـــشأن مـــسا 

ستويات صـنع  ة يف مجيـع اجملـاالت وعلـى مجيـع مـ        كفالة متثيل املـرأ   إيالء اهتمام واضح ل    إىل
 احملـــددة مرحليـــاًوتعـــد التـــشريعات واحلـــصص . القـــرار املتعلـــق بإصـــالح إدارة التمويـــل

 إزاء الـيت طـال أمـدها   وإجراءات العمل اإلجيايب تدابري الزمة من أجـل التـصدي للمقاومـة     
  .التغري يف هذا اجملال
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تباع اوللدولة دور مهم تضطلع به يف هتيئة بيئة متكني هلذه التغيريات من خالل                - ٣٦٥
 . تغـيريات مؤسـسية     وإضـفاء  تـشريعات ولـوائح تقدميـة     سـّن   مـع   سياسات تعزز اإلنصاف    

واملنظمـات   مبـا يف ذلـك املـاحنون         ،هلا أدوار أساسية تقوم هبـا     كما أن سائر األطراف املعنية      
  .غري احلكومية والنقابات والقطاع اخلاص

 مبا يف ذلك ما يتم يف مجاعات مستخدمي املوارد          ، النساء  صفوف تنظيمل وميكن  - ٣٦٦
 وغـري ذلـك   ، ومجاعات العون الـذايت والنقابـات  ، الصغرالبالغ ومجاعات التمويل  ،الطبيعية

ــة   ــن أشــكال التنظيمــات العمالي ــ أن ،م ــرأة   ؤدي دوراً كــبرياً ي ــبل حــصول امل ــز ُس يف تعزي
ويف سياقات كثرية حول العـامل، أتـاح مثـل هـذا     . وسيطرهتا على املوارد االقتصادية واملالية 

ــيم  ــرأة  التنظ ــوق امل ــة حبق ــة   املطالب ــسياسات املتبع ــى ال ــأثري عل ــات ، والت ــساءلة احلكوم  ، وم
لنـسائية إىل   وحتتاج املنظمات والـشبكات ا    .تصادفهاوالتماس حلول مجاعية للمشاكل اليت      

 لكـي تـؤدي دورهـا اجلـوهري يف عمليـات التغـيري        الالزم بالتمويل تزويدها هبا و  االعتراف
  .وصوالً إىل منو وتنمية مستدامني يف اجملال االقتصادي

وقــد خــضعت الــشركات اخلاصــة إىل قــدر كــبري مــن الــضغوط لاللتــزام مببــادئ   - ٣٦٧
ــة للــشركات  ــسؤولية االجتماعي ــها ات .امل ــشمل    وكــثري من ــسلوك ت ــع مــدونات لقواعــد ال ب

ــزام إزاء مــساواة اجلنــسني يف معاملــة    إىل إرســاء أســس بعــضها عمــدو ،مــستخدميهاااللت
  .خاصة لدعم املشاريع اليت تنهض حبقوق املرأة يف نطاق واسع من السياقات

وقد أسهمت املـساعدة اإلمنائيـة املراعيـة العتبـارات اجلنـسني يف زيـادة مـساواة                   - ٣٦٨
 ولكـــن ينبغـــي أن يكـــون حمـــور هـــذه املـــساعدة هـــو أن تتوســـع .ني ومتكـــني املـــرأةاجلنـــس
 ومبـا يكفـل زيـادة       ،يتجاوز القطاعات االجتماعية إىل حيث القطاعات األكثر إنتاجية        فيما

وينبغـي كـذلك معاجلـة الـشواغل        . حصول املرأة وسيطرهتا على املوارد االقتصادية واملالية      
 حمور جـدول األعمـال اجلديـد لفعاليـة املعونـة إىل تقليـل               ياحتمال أن يفض  اليت تتجسد يف    

. التمويل الالزم لـسياسات وبـرامج مـساواة اجلنـسني بـسبب التركيـز علـى دعـم امليزانيـة                   
 زيادة رصد استخدام األموال الثنائية واملتعددة األطراف وتنمية القدرة          وتدعو احلاجة إىل  

ــصورة فّعا    ــدرج بـ ــى أن تـ ــة علـ ــاالت املاحنـ ــسني يف    يف الوكـ ــساواة اجلنـ ــورات مـ ــة منظـ لـ
  .جماالت الدعم مجيع

  
  التوصيات  -هاء   

 ،ضمان اإلنصاف يف حصول املرأة وسـيطرهتا علـى املـوارد االقتـصادية واملاليـة              ل  - ٣٦٩
 علـى   ينبغي للدول األعـضاء أن تنفـذ كـامالً االلتـزام إزاء مـساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   

 ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة         ، يف منهاج عمل بيجني    النحو الوارد 
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 الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع              وعلـى . العامة واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
  . كامالً االلتزامات املتعهد هبا مبوجب االتفاقيةتنفذأشكال التمييز ضد املرأة أن 

ــضاء و      - ٣٧٠ ــدول األع ــد ترغــب ال ــة ق ــذه الغاي ــة وهل ــات الدولي ــا يف ذلــك  ،املنظم  مب
 والنقابـات وسـائر     ، واملنظمـات غـري احلكوميـة      ، فـضالً عـن القطـاع اخلـاص        ،املتحدة األمم

  :األطراف املعنية أيضاً يف أن تتخذ اإلجراءات التالية
  

  بيئة االقتصاد الكلي  -  أ  
نسانية من  راعاة االعتبارات اجل  مب  تقضي دعم اجلهود الرامية إىل تنفيذ استراتيجية       ‘١’

خالل حتديد ومعاجلة املنظورات اجلنسانية فيمـا يتـصل جبميـع املـوارد االقتـصادية               
 مبا يف ذلك مـا يـتم مـن خـالل اسـتخدام التحليـل اجلنـساين وتقيـيم األثـر           ،واملالية

  ؛على اجلنسني وعمليات امليزنة املستجيبة جنسانياً
 االقتــصاد باســتقرارصلة إجــراء ونــشر حتليــل جنــساين للــسياسات والــربامج املتــ     ‘٢’

 مبــا يف ذلــك االســتثمار  ،الكلــي واإلصــالح اهليكلــي والــضرائب واالســتثمارات  
  املباشر األجنيب ومجيع قطاعات االقتصاد ذات الصلة؛ 

 ،ربط السياسات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية مبا يكفـل جلميـع النـاس              ‘٣’
إلفادة من النمو االقتصادي والتنمية طبقاً       ا ، الفقراء والفئات املستضعفة   فيهممبن  

  ألهداف توافق آراء مونتريي؛
ات منو مراعية للجنسني ومركـزة علـى العمالـة ومـستندة            يوضع وتنفيذ استراتيج    ‘٤’

   والعمل الالئق جلميع النساء والرجال؛واملنتجإىل التشغيل الكامل 
لـسلبية مـن األزمـة االقتـصادية       اجلوانـب ا   معاجلـة اختاذ التـدابري املالئمـة لتحديـد و         ‘٥’

 لـصاحل واملالية بالنسبة للمرأة والفتاة واحلفاظ على مستويات كافية مـن التمويـل             
  مساواة اجلنسني ومتكني املرأة؛

مبــا مــن شــأنه طــرح  و لألزمــة املاليــة االســتجابة  مــن أجــلتــصميم حــزم التحفيــز   ‘٦’
ديــة واالجتماعيــة علــى  األساســية املااســتثمارات مراعيــة للجنــسني يف جمــال الــبىن

 أخـذاًَ يف االعتبـار العمـل املـأجور وغـري املـأجور وحالـة                ،السواء ويف جمال العمالة   
  الفئات املستضعفة بشكل خاص ومنها مثالً النساء املهاجرات؛
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 والنفقات يف مجيع جمـاالت الـسياسة ودمـج          لإليراداتتنفيذ ونشر حتليل جنساين       ‘٧’
ــ عمليـــــاتالنتـــــائج ضـــــمن ــة املـــ ختـــــصيص وارد وختطـــــيط امليزانيـــــات و تعبئـــ

  وتقييمها؛ بنودها
 عمليـات   السـتخدامها يف  نـهجيات واألدوات وتطـوير القـدرات        املمواصلة وضع     ‘٨’

امليزنة املستجيبة جنـسانياً مبـا يكفـل الـدمج املنـهجي ملنظـورات اجلنـسني يف مجيـع                   
  عمليات امليزانية والتخطيط؛

زات اجلنـسانية يف نظـم مجـع        ض عن التحيُّ  ّووضع نظم للضريبة التصاعدية اليت تع       ‘٩’
وتعزيز اإليرادات الضريبية من خـالل املزيـد مـن كفـاءة جبايـة الـضرائب            اإليراد  

  املكافحة الفّعالة للتهرب الضرييب؛ووتوسيع القاعدة الضريبية 
 الفقــــر  مــــنّداحلــــ خطــــط التنميــــة الوطنيــــة واســــتراتيجيات تعمــــلكفالــــة أن   ‘١٠’

 وغري ذلك مـن أدوات التخطـيط        ،األهداف اإلمنائية لأللفية  واستراتيجيات تنفيذ   
 االعتبـار الكـايف لـدعم     علـى إيـالء  ،على املستوى الكلي وعمليات هذا التخطيط    

  حصول املرأة وسيطرهتا على املوارد االقتصادية واملالية؛
  املساعدة اإلمنائية اليت تستهدف مساواة اجلنسني      تركيز وتأثري جوهر  تدعيم حمور     ‘١١’

 أو متويــل اجلنــسانية ســواء مــن خــالل مراعــاة االعتبــارات ،ومتكــني املــرأة والفتــاة
 اآلليات وتعزيز ، احلوار بني املاحنني والشركاء تعزيزاألنشطة املستهدفة فضالً عن 

الراميــة إىل فعاليــة قيــاس املــوارد املخصــصة لــدمج املنظــورات اجلنــسانية يف مجيــع   
  جماالت املساعدة اإلمنائية؛

اختاذ خطوات لتخفيض كلفـة حتـويالت األمـوال مـن اخلـارج مـن خـالل تـشجيع            ‘١٢’
ويــل معلومــات دقيقــة فيمــا يتــصل  مــع اشــتراط أن تقــدم شــركات التح،املنافــسة
 وهتيئـة ُسـبل التوعيـة    ، وأسعار الصرف ورصد سالمة وأمـن التحـويالت       بالنفقات
لن التحــويالت  التــدريب ســواء للنــساء املهــاجرات الالئــي يرســ مــن خــاللاملاليــة
  ؛يتلقوهناللذين  أو

اعتمــاد تــدابري تكفــل التمثيــل املتكــافئ للمــرأة يف مجيــع جمــاالت صــنع القــرار           ‘١٣’
 أعلــى املــستويات يف الــوزارات احلكوميــة  عنــد مبــا يف ذلــك مــا يــتم،االقتــصادي

  املعنية ويف املنظمات الدولية وجمالس إدارات الشركات والقطاع املصريف؛
ع وتصنيف واستخدام البيانات املتعلقة مبـشاركة املـرأة يف هيئـات صـنع              حتسني مج   ‘١٤’

  القرار االقتصادي؛



A/64/93  
 

09-37223 131 
 

   والعمل الالئقاملنتجةالعمالة الكاملة و  -  ب  
اعتماد وإنفاذ مبادئ العمل الالئق يف القطاعني الرمسي وغري الرمسـي علـى النحـو                 ‘١’

 ١٨٣  و ١٥٦ و ١١١و  ١٠٠  بأرقـام  الوارد يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية     
  مع إيالء االعتبار الواجب ملنظورات مساواة اجلنسني عند التنفيذ؛

العمــل علــى وضــع سياســات ســوق العمــل الفعَّالــة ورفــدها بــاملوارد فيمــا يتعلــق     ‘٢’
 مبـا يف ذلـك املـشاركة الكاملـة          ، والعمل الالئـق للجميـع     املنتجةبالعمالة الكاملة و  

  ة واحلضرية على السواء؛للمرأة والرجل يف املناطق الريفي
إجراء حتليل جنساين لقوانني ومعايري العمـل الوطنيـة وإقـرار الـسياسات واملبـادئ                 ‘٣’

على  مبا يف ذلك ما يتم ،التوجيهية املراعية لنوع اجلنس بالنسبة ملمارسات العمالة
 اهتمـام خـاص مبنـاطق جتهيـز الـصادرات           إيـالء   مـع  لشركات عرب الوطنيـة   ا صعيد

 اتفاقيــة منــع مجيــع أشــكال فيهــامــن الــصكوك املتعــددة األطــراف مبــا واالنطــالق 
  التمييز ضد املرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

تشريعات والسياسات املراعية لنوع اجلنس الـيت      ال ،مراجعةأو  / و العمل على سنّ    ‘٤’
 ني من الرأسي واألفقي وتضييق ثغرات األجور بني اجلنسالتمييزمن شأهنا ختفيض 

  خالل تدابري حمددة األهداف؛ فضالً عن تنفيذها بالكامل؛
إنفاذ لوائح احلد األدىن لألجور يف القطـاعني الرمسـي وغـري الرمسـي وضـمان دفـع                ‘٥’

  أجور متساوية عن العمل املتساوي القيمة؛
قياس العمل غري املأجور الواقع خارج      ألدوات اإلحصائية الالزمة ل   اوضع وتعّهد     ‘٦’

ــةنطــاق احلــسا ــة ،بات القومي ــة وكيفي ــه يعكــسمــا كــي ، بــصورة كمي  علــى  قيمت
 الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط وامليزانيـات علـى مـستوى             علىأفضل   حنو

  القطاعات ذات الصلة كافة؛
 جبمـع شـامل      علـى حنـو فعـال      القيـام تدعيم قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية على         ‘٧’

 استقـصاءات اسـتخدام     تنفيـذ  ذلـك     مبـا يف   ، عن مجيع فئات األنشطة    لإلحصاءات
 وضــع الــسياسات الــيت تيــسر تقاســم العمــل   عمليــات اســتنارةمبــا يكفــلالوقــت 

  املأجور بني املرأة والرجل؛  غري
 بني الدولة  فيمابد من تقامسها    أوسع بأن أعمال الرعاية ال     اإلقرار على حنو  تعزيز    ‘٨’

كـذلك بـني املـرأة والرجـل مـع      والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألسر املعيـشية و       
   احلوار والتنسيق بني مجيع األطراف املعنية ذات الصلة؛دعم
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أو توسيع تقدمي خدمات الرعاية العامة ذات النوعية اجليـدة والتكـاليف            /تطوير و   ‘٩’
املعقولة من أجل األطفال واملسنني واملرضى وذوي اإلعاقـات واملـصابني بفـريوس       

 وضمان أن تلـيب هـذه اخلـدمات احتياجـات مقـدمي             ،زاإليد/نقص املناعة البشرية  
   والتكاليف؛املكاين ومواعيد العملالرعاية واملستفيدين منها فيما يتعلق بالقرب 

اعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إىل تعزيز التوفيـق بـني مـسؤوليات               ‘١٠’
ــادة       ــتم مــن خــالل زي ــا ي ــة يف العمــل واملــسؤوليات األســرية مبــا يف ذلــك م املرون

 النـساء والرجـال   ترتيبات العمل مثل الدوام اجلزئي مـع ضـمان إمكانيـة حـصول              
على إجازات األمومة واألبوة والوالدية وغري ذلك من أشكال اإلجازة دون متييز 

  ضدهم عندما يستفيدون من هذه املزايا؛
اركة  علـى املـش    ،تشجيع الرجال، من خالل التدريب والتثقيـف وبـرامج النظـراء            ‘١١’

 اإلعاقات واملـصابون    وذوو املسنون   فيهمالكاملة يف رعاية ومؤازرة اآلخرين مبن       
  اإليدز واملرضى واألطفال وغريهم من املعالني؛/بفريوس نقص املناعة البشرية

تدعيم اجلهود اليت من شأهنا محاية احلقوق وضمان ظروف العمل الالئق للعـاملني           ‘١٢’
هاجرات فيما يتصل بأمور شىت منـها سـاعات العمـل           باملنازل مبن فيهم النساء وامل    

وشــروط اخلدمــة واألجــور والوصــول إىل خــدمات الرعايــة الــصحية وغريهــا مــن  
   االجتماعية واالقتصادية؛االستحقاقات

اختاذ تـدابري حمـددة للتـصدي للقوالـب النمطيـة اجلامـدة املتعلقـة باسـتخدام املـرأة                     ‘١٣’
ل تعزيـز الـوعي وجهـود الـدعوة والوقـوف       مبا يف ذلك ما يـتم مـن خـال          ،والرجل

  على مناذج األدوار اإلجيابية؛
اختـــاذ التـــدابري املالئمـــة لتقليـــل حـــاالت عـــدم املـــساواة يف التعلـــيم علـــى مجيـــع     ‘١٤’

 مـن أجـل التـصدي للعقبـات الـيت حتـول        ، املـستوى الثـانوي    ال سيما  و ،املستويات
مـا يتعلـق باحلـصول علـى         وخاصـة في   ،دون مشاركة املرأة كامالً يف سـوق العمـل        

التعلــــيم والتــــدريب يف جمــــال العمــــل والتكنولوجيــــا مبــــا يف ذلــــك تكنولوجيــــا 
  واالتصاالت؛ املعلومات

تعزيز الـتعلم علـى مـدار احليـاة وتوسـيع فـرص الوصـول املتكـافئ أمـام املـرأة إىل                        ‘١٥’
الــربامج إضــافة إىل  ، املهنــة ويف موقــع العمــل ســلكبــرامج التعلــيم والتــدريب يف

 مبــا يف ذلــك مــا يــتم يف  ،االبتكاريــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 
اجملاالت غري التقليدية ويف برامج القيادة واإلدارة مع إيالء اهتمام خـاص للنـساء              

  الالئي يعانني البطالة والنساء الالئي يعاودن دخول سوق العمل؛
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 عليهــا الرجــل يف جمــايل الدراســة تــشجيع مــشاركة املــرأة يف امليــادين الــيت يهــيمن   ‘١٦’
   مشاركة الرجل يف امليادين اليت هتيمن عليها املرأة؛وكذلكوالعمالة والتدريب 

تأمني وتعزيز احلق يف التنظيم واملساومة اجلماعية وتيـسري مـشاركة املـرأة ومتثيلـها          ‘١٧’
ــضايا مــساواة اجلنــسني ضــمن جــداول    مواقــفيف   احلــوار االجتمــاعي وإدراج ق

   هذا احلوار االجتماعي؛أعمال
 بيئـة متكـني للمنظمـات والـشبكات     هتيِّـئ اعتماد الـسياسات وآليـات الـدعم الـيت            ‘١٨’

 مبــا يف ذلــك مجاعــات العــون الــذايت ومنظمــات وتعاونيــات العــاملني يف  ،النــسائية
 واالستخدام للفئات املستضعفة من قبيـل       التعليمفئات بعينها مما يدعم الفرص يف       

  .رات ونساء الشعوب األصلية والنساء من ذوات اإلعاقةالنساء املهاج
  

  ألرض والسكن واملوارد اإلنتاجية األخرىا  -  ج  
 حـصول املـرأة     شريعات والسياسات اليت تكفـل تكـافؤ      أو استعراض الت  /اعتماد و   ‘١’

 مبــا يف ذلـك مــا يـتم مــن   ،وسـيطرهتا علــى األرض والـسكن واملمتلكــات األخـرى   
ــرامج اإلصــال  ــالء االهتمــام    خــالل اإلرث وب ح الزراعــي وأســواق األراضــي وإي

  الواجب بعنصر اإلنفاذ؛
 احلـصول علـى األرض وحقـوق امللكيـة مـن خـالل       اختاذ التدابري اليت تيسر تكافؤ   ‘٢’

هتيئة ُسبل التدريب مبا جيعل النظام القضائي واإلداري أكثـر اسـتجابة إزاء قـضايا               
 للنـــساء الـــساعيات إىل املطالبـــة تقـــدمي املعونـــة القانونيـــةمـــع  ،مـــساواة اجلنـــسني

 محــالت التوعيــة  ودعــم جهــود اجلماعــات والــشبكات النــسائية وشــنّ ،حبقــوقهن
  جلذب االهتمام إزاء احلقوق املتساوية للمرأة يف األرض ويف املمتلكات؛

 حـصول املـرأة     بتكارية الكفيلة بضمان ُسـبل تكـافؤ      وضع وتوثيق ونشر الُنهج اال      ‘٣’
ملمتلكـات األخـرى مبـا يف ذلـك تقـدمي االئتمـان املـدعوم               على األرض والسكن وا   

   اجلهود اجلماعية للنساء؛رةمؤازو
اختاذ التدابري الرامية إىل التصدي للعناصر التمييزية من القانون العريف فيما يتعلق              ‘٤’

ــة      ــة واملراعيـــ ــب التقدميـــ ــن اجلوانـــ ــالق مـــ ــة واالنطـــ ــوق األرض وامللكيـــ حبقـــ
  ؛اجلنسانية لالعتبارات

عيم اجلهود واالستثمارات مبا من شـأنه زيـادة إنتاجيـة املـرأة الريفيـة يف عملـها                  تد  ‘٥’
 اهلياكـل   ووصوهلا إىل من خالل حتسني ُسبل حصوهلا على االئتمانات واملدخرات         

 اخلدمات الالزمة مثل النقل والطاقة واإلمدادات       اليت ال غىن عنها وإىل    األساسية  
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شـاد واألسـواق فـضالً عـن التكنولوجيـات          املائية واملرافق الصحية وخـدمات اإلر     
  املالئمة مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

تأكيد االعتراف واحلماية من خالل التدابري املالئمة بالنسبة للفرص املتاحة حاليـاً              ‘٦’
مـــساحات لوصـــول املـــرأة إىل املـــوارد احملليـــة مبـــا يف ذلـــك الغابـــات واألغـــوار و

  ؛األراضي املشاع
زيادة االستثمار يف الربامج اليت تكفـل اإلمـداد بامليـاه واملرافـق الـصحية للمنـاطق                 ‘٧’

الريفية وعشوائيات احلضر من خالل العمليات االستشارية والتشاركية من أجل          
 الصحة والرفاه وختفيف أعباء العمل عن كاهل املرأة والفتاة وحترير           توسيع نطاق 

ــهما   ــهما وطاقتـ ــصاحلوقتـ ــشطة اإللـ ــيم     األنـ ــك تنظـ ــا يف ذلـ ــرى مبـ ــة األخـ نتاجيـ
  التجارية؛ املشاريع

اختاذ التدابري اليت تكفـل املـشاركة الكاملـة للمـرأة يف عمليـات التخطـيط وصـنع                     ‘٨’
القـــرار فيمـــا يتـــصل بـــإدارة الغابـــات وامليـــاه وزيـــادة عـــدد النـــساء املـــشاركات 

  الربامج التدريبية؛ يف
ــرأة يف مج    ‘٩’ ــة للم ــشاركة الفّعال ــة امل ــات كفال ــتفعنياع ــوارد    املن ــشأ حــول امل ــيت تن  ال

اإلنتاجية األساسية كاملياه والغابات من خالل إقرار األهداف والـربامج التدريبيـة      
احلوافز اليت تكفل مشاركة املرأة يف القـرارات اجلوهريـة الـيت يـتم اختاذهـا            وسائر  

  بشأن ختصيص املوارد؛
لـدور  ا تفعيـل وإقـرار    الـيت تكفـل      استعراض السياسات واالستراتيجيات الزراعية     ‘١٠’

 يف جمال األمـن الغـذائي باعتبـاره جـزءاً ال يتجـزأ               املرأة اجلوهري الذي تضطلع به   
  أزمات الغذاء يف األجلني القصري والطويل؛من االستجابات إزاء 

 يف عمليـة  ،اختاذ التدابري الرامية إىل دمج املـرأة، علـى أسـاس متكـافئ مـع الرجـل               ‘١١’
القــرار وتنفيــذ مبــادرات التكيــف والتخفيــف يف إطــار اجلهــود   التخطــيط وصــنع 

الراميــــة ملكافحــــة تغــــري املنــــاخ وكفالــــة حــــصول املــــرأة علــــى املــــوارد املاليــــة 
  والتكنولوجيات ذات الصلة؛

وضع االستراتيجيات الـيت تزيـد ختـصيص املـوارد لـصاحل املـرأة مـن أجـل مزاولـة                      ‘١٢’
ا يف ذلـك مـا يـتم مـن خـالل حـصوهلا              ة للدخل مبـ   أنشطة بعيدة عن الزراعة ومدرّ    

  على اخلدمات املالية والتكنولوجيات احملّسنة؛
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تعزيــز وتيــسري تكــافؤ حــصول املــرأة والفتــاة، مبــن يف ذلــك املقيمــات يف املنــاطق      ‘١٣’
 على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خـالل ُسـبل شـىت منـها مـثالً                ،الريفية

 ألولويـات واحتياجـات     الـيت تـستجيب    ،بعدالوصول إىل مراكز التكنولوجيا عن      
ــل   ــوة بالرجـ ــرأة أسـ ــتخدام   ،املـ ــشأن اسـ ــدريب بـ ــيم والتـ ــافة إىل التعلـ ــذه إضـ   هـ

ــات     ال ــادل املعلومــ ــدعوة وتبــ ــشبكي والــ ــل الــ ــراض التواصــ ــا يف أغــ تكنولوجيــ
األنــــشطة التجاريـــة والتعليميــــة واإلفــــادة مـــن الفــــرص املتاحــــة   ب االضـــطالع و

  احملتوى املالئم؛ لتطوير
دعيم اجلهود وزيادة ختصيصات املوارد مبا يلـيب االحتياجـات األساسـية يف جمـال               ت  ‘١٤’

 واملــستندة إىل عمليــات  التكــاليفاحملَتملــةاإلســكان مــن خــالل بــرامج اإلســكان 
  استشارية وتشاركية تضم النساء والرجال على السواء؛

متيــز ضـد املــرأة  اختـاذ اخلطـوات الالزمــة لتنقـيح القـوانني وإلغــاء املمارسـات الـيت         ‘١٥’
  تكافؤ فرص احلصول على السكن املالئم؛من وحترمها من أمن احليازة و

زيــادة التــشاور والتــشارك مــع املــرأة يف مجيــع القــرارات املتخــذة بــشأن ختــصيص    ‘١٦’
 اهلياكل األساسية اجلوهرية واخلدمات األساسية مثـل النقـل          تطويراملوارد العامة و  

ضر واملنـاطق الريفيـة مبـا يكفـل تلبيـة األولويـات             واملياه وخاصة يف عشوائيات احل    
  واالحتياجات للمرأة والرجل على السواء؛

دعم زيادة البحوث ومجع البيانات بشأن حـصول وسـيطرة املـرأة علـى األراضـي                  ‘١٧’
  لعمليـات سـتنارة االوالسكن واملمتلكات وغريها من املـوارد اإلنتاجيـة مبـا يكفـل            

  .وضع السياسات واالستراتيجيات
  

  اخلدمات املالية  -  د  
 يف مجيع السياسات والربامج املّتبعة يف القطاع        اجلنسانيةعتبارات  االتعزيز مراعاة     ‘١’

املايل من خالل االستخدام املنهجي للتحليل اجلنساين وتقييمـات األثـر علـى كـل               
  من اجلنسني؛

ــرأة      ‘٢’ ــا امل ــيت تواجهه ــود ال ــد ومعاجلــة القي ــداًحتدي ــث احلــصو   حتدي ــن حي ــى  م ل عل
ــأمني وخــدمات       ــدخرات واالئتمــان والت ــا يف ذلــك امل ــة مب ــة الرمسي اخلــدمات املالي

  النقود؛ حتويل
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 التمييز ضد املرأة من حيث احلصول ومواجهةاختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحديد    ‘٣’
والسيطرة على القروض املـصرفية والرهنيـات وسـائر أشـكال االئتمـان املـايل مـع           

  للمرأة الفقرية؛إيالء اهتمام خاص 
 واألهـداف    بتكليفـات  اختاذ التدابري املالئمة لكفالة أن تنطوي الواليات الـصادرة          ‘٤’

 والترتيبات املؤسسية جلميع مقـدمي اخلـدمات املاليـة علـى التـزام صـريح                هاملتوخا
  إزاء مساواة اجلنسني وبأن تفيد املرأة كامالً من توسيع اخلدمات؛

 علـى الوصـول   , القائمـة والناشـئة    , الـصغر  البـالغ تمان  تدعيم قدرة مؤسسات االئ     ‘٥’
  إىل املرأة الفقرية يف املناطق الريفية وكذلك يف املناطق العشوائية باحلضر؛

 الصغر على تطوير منتجات املدخرات الـيت  البالغضمان أن تركز برامج التمويل    ‘٦’
فيما تبذلـه    املرأة   زرةا مع مؤ  ,منة ومناسبة وميسورة يف إتاحتها للمرأة     آتتسم بأهنا   

   السيطرة على مدخراهتا؛من جهود من أجل إبقاء
داً من الرصـد    وضع املنهجيات واألدوات، مبا يف ذلك املؤشرات، اليت تكفل مزي           ‘٧’

 الـصغر مـن خـالل القنـوات الرمسيـة وغـري             البـالغ ثـار التمويـل     املنهجي والفّعال آل  
 ذلـــك مـــن املؤشـــرات الرمسيـــة مبـــا يف ذلـــك مـــا يتـــصل بالـــدخل والرفـــاه وغـــري 

  االجتماعية؛
 الـصغر بالنـسبة   البـالغ  إضفاء الطابع التجـاري علـى التمويـل    التوسع يف تقييم أثر     ‘٨’

  لفرص حصول املرأة وسيطرهتا على املوارد املالية؛
اتـساع   و ميارسـن األعمـال احلـرة      إىل زيادة عدد النـساء الالئـي          يفضي خلق مناخ   ‘٩’

 املاليــة اإلمكانــات علــى احلــصول فــرص د مــنمزيــ  بــأن يتــاح هلــنحجــم أعمــاهلن
 وتيسري التواصل الـشبكي وتقاسـم       ،وتوفري ُسبل التدريب واخلدمات االستشارية    

 فضالً عن زيادة مشاركتهن يف اجملالس االستشارية وغريها من احملافـل      ،املعلومات
يف صــياغة واســتعراض الــسياسات والــربامج الــيت تــضعها      الــيت تتــيح املــسامهة   

  ت املالية؛املؤسسا
تعزيز تكافؤ متثيل املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات يف املؤسـسات املاليـة        ‘١٠’

  الرمسية وغري الرمسية على السواء؛
ــشأن احتياجــات          ‘١١’ ــائج ب ــشر النت ــة ن ــات وفعالي ــم إجــراء البحــوث ومجــع البيان دع

 الرمسية إضـافة    وأولويات املرأة وفرص حصوهلا على اخلدمات املالية الرمسية وغري        
  . هذه اخلدماتءمةإىل أثر ومدى مال
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  احلماية االجتماعية  -  هـ  
ــادة نــصيب اإلنفــاق    ‘١’ ــامزي  مبــا يكفــل  املخــصص لألمــن االجتمــاعي األساســي   الع

التــصدي ألوجــه االستــضعاف املتــصلة بالطفولــة والــشيخوخة واعــتالل الــصحة    
  واإلعاقة والبطالة وغري ذلك من األزمات احلياتية؛

افية ومـستدامة ومـستجيبة      ك  االجتماعية حبيث تكون   للحماية وضع وحتسني نظم    ‘٢’ 
 مبا يف ذلك الضمان االجتمـاعي واملعاشـات التقاعديـة ونظـم املـدخرات         ،جنسانياً

 مــع ،الــيت تلــيب االحتياجــات األساســية عنــد احلــد األدىن علــى مــدار دورة احليــاة 
عايـة لـدى حـساب االسـتحقاقات        االعتراف بفترات اإلجـازات لـصاحل تقـدمي الر        

  ذات الصلة؛ 
 مبن فيهم املهاجرون والنساء العامالت يف القطاع ، يتاح جلميع العاملنيضمان أن  ‘٣’

 تدابري احلمايـة االجتماعيـة مثـل التـأمني الـصحي وعـالوات الطفولـة                ،غري الرمسي 
ذه  تـؤدي هـ    أال علـى    ، املعلومـات املتـصلة هبـذه االسـتحقاقات         فضالً عن  واألسرة

  زات اجلنسانية؛التدابري إىل تعزيز التحيُّ
ـــ    ‘٤’ ــة لكـــي تلّب ــة االجتماعيـ ــيع احلمايـ ــدعيم وتوسـ ــتعراض وتـ ــة اسـ ي بـــصورة كافيـ

 أخـذاً يف االعتبـار احتياجـات وأولويـات       ،احتياجات األفراد الـذين يعـانون الفقـر       
  ؛لعمل غري املأجورلاملرأة على وجه التحديد فيما يتصل بالتقاسم غري املتكافئ 

 فـضالً عـن     ،فـرص العمـل    اليت تكفل ربامج  السياسات و ال وضع   يستند أن   ضمان  ‘٥’
 حتليـل جنـساين يراعـي       إىل ،برامج التحويالت النقدية املستندة إىل أحوال األسرة      

  زات اجلنسانية؛ احتياجات وأولويات املرأة والرجل وال يؤدي إىل تعزيز التحيُّ
وصـول املتكـافئ إىل     ال بلسُـ ت وذوات اإلعاقـة     ا تكفـل للمـسنّ    اختاذ التـدابري الـيت      ‘٦’

 ، االجتمـاعي الـضمان /اخلدمات االجتماعية األساسية وتدابري احلمايـة االجتماعيـة    
 اهتمام خاص بالنساء الالئي يعانني الفقر باملنـاطق الريفيـة والعـشوائيات              إيالء مع

   حياة مستقلة وصحية؛يتيح هلناحلضرية ومبا 
 ،للمعاشــات التقاعديــة مــستقلة عــن ســنوات االشــتراك وضــع نظــم للحــد األدىن   ‘٧’

  االحتياجات األساسية واالعتراف بفترات اإلجازة      من  احلد األدىن  يكفل تلبية  مبا
   من أجل تقدمي الرعاية لدى حساب استحقاقات املعاش التقاعدي؛اليت تتم

دمات كفالة الوصول الشامل، على أساس من املساواة بني املرأة والرجل، إىل خـ               ‘٨’
 التكلفة واجليـدة النوعيـة للمـرأة والفتـاة علـى            املتهاودةالرعاية الصحية املالئمة و   

  مدار دورة احلياة؛
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اختاذ تدابري مبتكـرة، عنـد االقتـضاء، مبـا يكفـل توسـيع التغطيـة بالتـأمني الـصحي                      ‘٩’
  األساسي للجميع؛

  اخلـدمات االجتماعيـة   تقدمياليت تكفلزيادة املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف        ‘١٠’
  األساسية املراعية لنوع اجلنس؛ 

 املوثوقــة والدقيقــة مــن حيــث    ,حتــسني مجــع وتــصنيف ونــشر البيانــات املقارنــة       ‘١١’
 مـع مواصـلة تطـوير املؤشـرات الكميـة           ، واملبوَّبة حسب اجلنس والعمـر     ،التوقيت

 االجتماعيـة    القدرة على قياس ُسبل الوصول إىل تـدابري احلمايـة          مبا يزيد والكيفية  
  .وأثرها على مدار دورة احلياة
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  .كوفمان مؤسسةو

ــة   ــة الزراعيــ ــة  )٢٠٠٨(الــــصندوق الــــدويل للتنميــ ــويالت والتنميــ ــة والتحــ ــرة الدوليــ ، اهلجــ
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تقيـيم التقـدم    ،)WEOGE(اجلنـسني  الدولية وتنمية مهارات املـرأة يف تنظـيم املـشاريع ومـساواة          

  .يف أربعة بلدان إفريقية، جنيف

ــاجي  ). أ، ٢٠٠٤( ــسقف الزجـ ــيم الـ ــال اإلدارة :حتطـ ــرأة يف جمـ ــام   :  املـ ــستكمل لعـ ــر ُمـ تقريـ
  .جنيف ،٢٠٠٤

  .عوملة عادلة، إجياد الفرص للجميع، جنيف). ب، ٢٠٠٤(

من أجل العدالة االجتماعيـة      احلياة   على مدار استثمار متواصل   : احلماية االجتماعية ). ٢٠٠٣(
  .واحلد من الفقر والتنمية االجتماعية، جنيف

 ملـؤمتر   نوالتـسع  الـدورة    ،العمل الالئق واالقتـصاد غـري الرمسـي، التقريـر الـسادس           ). أ،  ٢٠٠٢(
  .العمل الدويل، جنيف

  .صورة إحصائية، جنيف: املرأة والرجل يف االقتصاد غري الرمسي). ب، ٢٠٠٢(

  . جديد، جنيفتوافق آراء: االجتماعيالضمان ). ٢٠٠١(

 يف االقتــصاد الــةإدارة حــراك العم: ٢٠٠٨ اهلجــرة العامليــة، )٢٠٠٨(املنظمــة الدوليــة للــهجرة 
  .العاملي املتطور، جنيف

نـوع  ). ٢٠٠٧ (الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة          عهـد   امل -األمم املتحدة   
  .انتو دومنغواجلنس والتحويالت املالية والتنمية، س
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ــدويل لنقابــات   ــة )٢٠٠٨(العمــال االحتــاد ال ــاح علــى   بــني اجلنــسني، ، ثغــرة األجــور العاملي  مت
http;//www.ituc-csi.org/TMG/pdf/gop-1.pdf.  

 : متاح على ٢٠٠٩مايو / أيار٣١ يفاحلالة : املرأة يف الربملان) ٢٠٠٩(االحتاد الربملاين الدويل 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.  

 وإمكانيـة احلـصول علـى       املـشتغالت باألعمـال احلـرة     النـساء   ) ٢٠٠٦(املؤسسة املاليـة الدوليـة      
املؤسسة املالية الدولية ومؤسـسة     العاصمة،  ت عن برامج من أحناء العامل واشنطن        االتمويل، نبذ 
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 ١٠ يف الـسياسة التجاريـة الـذي نظمتـه جلنـة التجـارة والتنميـة، جنيـف،                   االعتبارات اجلنـسانية  
  .، جنيف٢٠٠٩مارس / آذار١١ و

ــائي للمــرأة     ــم املتحــدة اإلمن ــوع اجلــنس    ). ٢٠٠٨(صــندوق األم ــرأة؟ ن ــام امل ــسؤول أم مــن امل
  .، نيويورك٢٠٠٨/٩أة يف العامل تقدم املر: واملساءلة

املــرأة والعمالــة يف وســط وشــرقي أوروبــا وغــريب رابطــة  : األرقــام وراء مــاحكايــة ). ٢٠٠٦(
  . نيويورك،الدول املستقلة

دليــــل مرجعــــي بــــشأن نــــوع اجلــــنس وتغــــري ). ٢٠٠٩(برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 
  .نيويورك املناخ،

   .كني االقتصادي للمرأة، نيويوركُنهج مبتكرة إزاء تعزيز التم). ٢٠٠٨(

  .نوع اجلنس والتنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية، نيويورك) ١٩٩٥(

مـساواة اجلنـسني   :  ومـا بعـده  ٢٠٠٠املرأة عـام  ). ٢٠٠٥(شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة    
  .ومتكني املرأة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نيويورك

ــم املتحـــ  ــادئ     دةاألمـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــكاب (-، اللجنـ  )االسـ
 موجات الـصعود  ،  )٢٠٠٧(احلالة االقتصادية واالجتماعية يف آسيا واحمليط اهلادئ        ). ٢٠٠٧(

  .ديف أوقات متقلبة، تايالن

لـيم   التع تقريـر العـاملي لرصـد     ال ،أمهيـة احلوكمـة   : التغلب على الالمساواة  ). ٢٠٠٨(اليونيسكو  
  .، باريس٢٠٠٩، اجملاين للجميع
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  .بانكوك ،٤ والتنمية

  .األمم املتحدة، املوئل، خطة العمل ملساواة اجلنسني، نريويب

كيـة  دليـل صـانعي الـسياسات حلقـوق املـرأة يف األرض واملل      ). ٢٠٠٧( املوئـل    -األمم املتحدة   
  .والسكن عرب العامل، نريويب

 اإلخباريـة ، الرسـالة    “اجنجـا، منـوذج أوغنـد     حصول املرأة على األرض والسكن،      ”) ٢٠٠٧(
  .يوليه/ متوزاألول،عدد الملوئل األمم املتحدة يف منطقة حبرية فكتوريا، 

  .، نريويب٢٠٠٦/٧حالة املدن يف العامل ). ٢٠٠٦(

، مقـّدم إىل  “مـع الـشركاء لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني      التقييم الذايت بـشأن العمـل     ”) ٢٠٠٤(
  .اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مركز نوع اجلنس والتنمية، نريويب

وضـــع جمموعـــة مـــن املؤشـــرات لرصـــد اإلقـــرار الكامـــل : رصـــد حقـــوق الـــسكن). ٢٠٠٣(
ورقـة معلومـات أساسـية      . والتدرجيي للحق يف السكن الالئق بوصفه حقاً من حقـوق اإلنـسان           

 -األمـم املتحـدة     : فريق اخلـرباء املعـين برصـد حقـوق الـسكن، نـريويب            ال ٢٠٠٣سنة  تماع  الج
  .املوئل، برنامج حقوق السكن ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  .، نيويورك٢٠٠٥حالة السكان يف العامل، ). ٢٠٠٥(صندوق األمم املتحدة للسكان 

مــن االئتمــان ). ٢٠٠٦( الــصغر البــالغان صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومحلــة قمــة االئتمــ 
 الـصغر مـن أجـل متكـني         البـالغ دمـج الثقافـة الـصحية واالئتمـان         :  الصغر إىل التغري الكلـي     البالغ

  .املرأة واحلد من الفقر، نيويورك

مساواة اجلنـسني، النـضال مـن أجـل         ) ٢٠٠٥(معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية       
  .نصف، جنيفالعدالة يف عامل غري م
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