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العالمي  الرابع  المؤتمر  انعقاد  على  عاماً  عشرين  مضي  بعد 
التاريخي المعني بالمرأة في بكين، وفي وقت يحدد فيه المجتمع 
يبدو   ،2015 عام  بعد  لما  المستدامة  التنمية  أهداَف  العالمي 
الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  الحاجة  على  الدولي  اإلجماع 
من  والفتيات  النساء  تمكين  ويعتبر  مضى.1  وقت  أي  من  أقوى 
المنظمات  من  بدءاً  الجميع؛  إليها  يسعى  التي  األهداف  بين 
الشعبية والنقابات والشركات وانتهاًء بالدول األعضاء والهيئات 
الحكومية الدولية. ولكن إلى أي مدى تمت ترجمة هذا اإلجماع 
األخرى  اإلجراءات  هي  وما  الواقع،  أرض  على  ملموس  تقدم  إلى 
المطلوبة لرأب الهوة بين المفاهيم النظرية والواقع الملموس 

على األرض؟

أرجاء  جميع  من  الواعدة  التجارب  من  االستفادة  على  اعتمادا 
الفاعلة  لألطراف  شاملة  أجندة  التقرير  هذا  يقترح  العالم، 
الداعين للمساواة  الرئيسية المعنية بالسياسات، بما في ذلك 
وذلك  الدولية،  والوكاالت  الوطنية،  والحكومات  الجنسين،  بين 
النساء  لجميع  ملموساً  واقًعا  اإلنسان  حقوق  جعل  أجل  من 

والفتيات.

ُملزِمة  بتعهدات  منطقة  كل  في  الحكومات  التزمت  وعليه، 
للمرأة،  اإلنسان  حقوق  وإحقاق  وحماية  باحترام  تقضي  قانوناً، 
أوجه  جانب  إلى  الحقوق،  لهذه  الجوهرية  بالقيمة  واالعتراف 
إذ  أوسع.  نطاق  على  االزدهار  تحقيق  مع  المرأة  حقوق  تضافر 
من  الالئقة  العمل  فرص  إلى  المرأة  وصول  يحّسن  أن  يُتوقع  ال 
المعيشية  األسرة  داخل  التوزيع  ديناميكيات  ومن  تمثيلها 
حالة  من  بأكملها  األسرة  ينتشل  أن  أيضاً  يمكنه  بل  فحسب، 
صحة  مجاالت  في  المتخذة  التحسين  إجراءات  وتشكل  الفقر. 
المرأة وتعليمها عوامل رئيسية مساهمة في رفاه المرأة وفرص 
بنتائج أفضل ألبنائها. إضافة  الحياة الخاصة بها، وترتبط أيضاً 
إلى ذلك، لن تصل المجتمعات واالقتصادات على المدى الطويل 
إلى حالة االزدهار إال إذا استفادت من مهارات المرأة وقدراتها على 

نحو كامل.

وقد تحققت إنجازات كبيرة منذ إعالن بكين تمثلت في ما يلي: 
التحاق المزيد من الفتيات بالمدارس، ودخول المزيد من النساء 
وأصبح  قيادية.  مناصب  وتوليهن  وانتخابهن  العمل،  ميدان  إلى 
أخيراً منع العنف ضد المرأة والفتاة والكشف عنه مدرجاً على 
أجندة السياسات العامة، بعد أن كان يُعتبر في السابق مسألة 

الحقوق  من  المزيد  المرأة  اكتسبت  ذلك،  إلى  إضافة  خاصة. 
القانونية لدخول قطاع العمل، وامتالك العقارات ووراثتها، والزواج 
والطالق بالشروط نفسها التي يتمتع بها الرجل. بالتالي، تُظهر 
مجاالت التقدم هذه أنه يمكن الحد من أوجه عدم المساواة بين 
الصعيد  على  المتخذة  والتدابير  اإلجراءات  خالل  من  الجنسين 

العام.

وعلى الرغم من أن هذه التغيرات في غاية األهمية، إال أنها لم 
تسفر حتى اآلن عن نتائج متساوية للمرأة والرجل. وعالمياً، تبيّن 
أن ثالثة أرباع الرجال في سن العمل مندرجون في القوى العاملة 
الذين  بين  ومن  نفسه.2  السن  في  النساء  عدد  بنصف  مقارنة 
يعملون، تشكل المرأة. حوالي ثلثّي عدد "العامالت المساهمات 
بدون  األسرية  التجارية  األعمال  يعملن في  اللواتي  األسرة"،  في 
الحصول على أجر مباشر.3 ويستمر حرمان المرأة من المساواة 
في األجر عن األعمال متساوية القيمة في كل مكان، وهي أقل 
حظاً من الرجل في الحصول على معاش تقاعدي، ما يعني تفاوتاً 
كبيراً في الدخل طيلة حياتها. و في المتوسط، يبلغ دخل المرأة 
بلدان  الرجل، وحتى في  أقل من  دخل  المائة  24 في  ما نسبته 
مثل ألمانيا، حيث تدعم السياسات عمالة المرأة بشكل متزايد، 
فإن ما تكسبه المرأة في المتوسط يبلغ فقط نصف دخل الرجل 
خالل حياتهما.4 ورغم ذلك، تعمل المرأة في كافة المناطق أكثر 
من الرجل، إذ في المتوسط، تقوم المرأة تقريباً بما يقوم به الرجل 
بمقدار مرتين ونصف من أعمال رعاية وأعمال منزلية بدون أجر، 
وفي حال تّم دمج العمل المدفوع األجر والعمل بدون أجر، يتبيّن 
أن المرأة تعمل ساعات أطول من الرجل كل يوم في كافة البلدان 

تقريباً.5

يركز هذا التقرير على األبعاد االقتصادية واالجتماعية للمساواة 
على  الحصول  في  النساء  جميع  حق  فيه  بما  الجنسين،  بين 
عمل الئق بأجر منصف وظروف عمل آمنة، وعلى معاش تقاعدي 
للشرب،  الصالحة  والمياه  الصحية،  والرعاية  للمسّنات،  مالئم 
واالجتماعي،  االقتصادي  كالوضع  عوامل  على  قائم  تمييز  دون 
يهدف  وهكذا،  العرقي.  االنتماء  أو  والعرق  الجغرافي  والموقع 
التي  والتناقضات  التحديات  بعض  كشف  إلى  التقرير  هذا 
تواجه العالم في الوقت الراهن: ففي الوقت الذي تحظى المرأة 
والفتاة فيه بفرص متساوية تقريباً فيما يتعلق بالتعليم، لماذاَ 
القوى  في  فقط  العمل  سن  البالغات  النساء  عدد  نصف  نجد 
أقل  المرأة تكسب  تزال  ال  ولماذا  العالم،  العاملة على مستوى 
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كثيراً من الرجل؟ وفي حقبة تتمتع بثروة عالمية غير مسبوقة، 
لَماذا هناك أعداد كبيرة من النساء غير قادرة على ممارسة حقها 
في الحصول حتى على المستويات األساسية للرعاية الصحية 

والمياه ومرافق الصرف الصحي؟ 

بوسع  إذ  حتمية،  ليست  التفاوتات  هذه  فإن  التقرير،  يبين  وكما 
استحداث  في  تساهم  أن  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
بين  ومساواة  استدامة  أكثر  ومجتمعات  أقوى  اقتصادات 
الجنسين، إذا تّم وضعها وتنفيذها على نحو يتمحور حول حقوق 

المرأة.

سياق عالمي أكثر تحدياً من أجل حقوق 
المرأة

تغيّر العالم على نحو كبير منذ مؤتمر بكين عام 1995، إذ أن ظهور 
التطرّف، وتصاعد حدة الصراعات العنيفة، واألزمات االقتصادية 
والطاقة،  الغذائية  المواد  أسعار  واشتعال  رة،  والمتجذِّ المتكررة 
المناخ،  تغير  وآثار  الطبيعية،  والكوارث  الغذائي،  األمن  وانعدام 
زادت من مكامن الضعف وعدم المساواة. كما أن عولمة النظام 
للخدمات  المستمرة  والخصخصة  التجارة،  وتحرير  المالي، 
العامة، ودور مصالح الشركات المستمر في التوسع في عملية 
يضعف  نحو  على  القوة  عالقات  حوّلت  عوامل  كلها  التنمية، 
المستدامة. وأصبح  العيش  وبناء سبل  التمتع بحقوق اإلنسان 
المساواة  الوقت يشوبه عدم  ثراًء، وفي نفس  أكثر  اليوم  العالم 
أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تملك 
 40 العالم حوالي  ثراء من سكان  المائة األكثر  نسبة واحد في 
في المائة من األصول، بينما ال يملك من هم في النصف األدنى 

أكثر من نسبة واحد في المائة.6

تظل الفجوة بين المرأة الثرية والفقيرة واسعة فيما بين البلدان 
للوفاة  أكثر عرضة  المرأة في سيراليون  أن  يتبيّن  وداخلها. حيث 
في  تلد  امرأة  وفاة  احتمال  مرة  مائة  تفوق  بنسبة  الوالدة  أثناء 
كندا.7 وفي أقل البلدان نمواً، ينخفض احتمال أن تلد المرأة التي 
تعيش في منطقة ريفية بمساعدة قابلة ماهرة بنسبة أقل 38 
في المائة من نظيرتها في المدينة.8 وفي أمريكا الالتينية، غالباً 
من  أكثر  األصلية  الشعوب  نساء  بين  األمية  معدالت  تكون  ما 
انحسرت  األصليين.9  غير  السكان  نساء  بين  معدالتها  ضعف 
هذه التفاوتات الحادة في بعض البلدان منذ عام 2000، لكنها 
بين  التمييز  ويشتمل  أخرى.10  بلدان  في  اتسعت  الواقع  في 
أساس  على  الضعف  مواطن  من  أخرى  أشكال  على  الجنسين 
والعرق،  الجغرافي،  والموقع  واالجتماعي،  االقتصادي  الوضع 
مما  اإلعاقة،  أو  الجنسي  والتوجه  العرقي،  واالنتماء  والطائفة، 

يحد من فرص الحياة للمرأة والفتاة.

وبعد انقضاء سبعة أعوام على األزمة المالية العالمية، ال يزال 
العالم مستمرًا في الكفاح في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدالت 
البطالة. ويواجه واضعو السياسات، في البلدان الفقيرة والغنية 
على حد سواء، تحديات هائلة في إيجاد فرص عمل الئق تكفي 
كل من هو بحاجة إلى عمل. فيما تلقي سياسات التقشف في 
البلدان النامية والبلدان المتقّدمة بعبء التكيّف والرعاية على 

كاهل األسر وال سيما السيدات والفتيات.11 

كذلك كان األمر بالنسبة للرجال، حيث إن التغيرات في االقتصاد 
المثال،  العالمي لم تكن مفيدة ألغلبيتهم أيضاً. فعلى سبيل 
ضاقت الفجوات في األجور بين الجنسين في بعض البلدان، وكان 
ذلك في سياق هبوط األجور الحقيقية لكل من الرجال والنساء، 
فقّلت الفجوات فقط ألن أجر الرجل هبط بشكل حاد أكثر من 
إنه  بالكاد اعتبار هذا األمر »تقدماً« حيث  المرأة. لذا، يمكن  أجر 

بدالً من أن تلحق المرأة بالرجل، حدث تراجٌع للجميع.

األطراف  من  مجموعة  أدركت  التحديات،  لهذه  واستجابة 
وحكومات،  األطراف،  ومتعددة  ثنائية  وكاالت  منها  الفاعلة، 
الحاجة  خاص،  قطاع  ومؤسسات  مدني  مجتمع  ومنظمات 
سوقاً  المرأة  في  البعض  يرى  حيث  اقتصادياً.  المرأة  لتمكين 
كبيرة من المستهلكين لم يتم استثمارها، بينما يتحدث آخرون 
وإمكاناتها"12  للمرأة  االقتصادية  القوة  عنان  »إطالق  فرصة  عن 
المالية  األزمة  عن  الناجمة  الملحة  القضايا  لحل  كوسيلة 
بين  المساواة  تساهم  وبينما  لكن،  المتباطئ.  والنمو  العالمية 
واجتماعية  اقتصادية  أهداف  تحقيق  في  بوضوح  الجنسين 
أوسع، ال تعزز جميع المسارات المؤدية إلى التنمية االقتصادية 
النمو  أنماط  بعض  ترتكز  وبالفعل،  الجنسين.13  بين  المساواة 
االقتصادي على الحفاظ على عدم المساواة بين الجنسين في 
ظروف العمل واألرباح، مع فرض نماذج غير متكافئة للعمل بدون 
أجر، مما يجعل المرأة ترزح تحت وطأة الكدح في المنزل. لذا، من 
الصعب معرفة ما إذا كان باستطاعة مطالبات تمكين المرأة أن 
تصمد أمام التمحيص الدقيق بدون إطار للرصد راسخ بثبات في 
حقوق اإلنسان. وعليه، يشدد هذا التقرير على أن حقوق اإلنسان 
و"الوسيلة"  التنمية  "غاية"  من  كال  تشكل  بالمرأة  الخاصة 

الفعالة لتحقيقها.

المساواة الجوهرية: اإلحقاق الفعلي 
لحقوق المرأة

متساوية  حقوقاً  والرجل  للمرأة  أن  تثبت  التي  القوانين  تقّدم 
الممارسة  في  بالمساواة  المطالبة  أجل  من  هامة  أسساً 
مركزية  نقطة  تشكل  أن  القوانين  لهذه  ويمكن  وتحقيقها. 
يدفع  مما  والثقافي،  السياسي  النضال  ألشكال  مرجعية 



والمواقف  االجتماعية  المعايير  في  التغيرات  تحقيق  باتجاه 
واقعا  المرأة  حقوق  جعل  لكن  السياسات.  وتحويل  الشعبية 
يتطلب أكثر من مجرد إصالح قانوني، إذ أن ترجمة المساواة أمام 
القوانين  ورغم وضع  تلقائياً.  تتم  نتائج متكافئة ال  إلى  القانون 
الالمساواة  أنماط  الجنسين، تستطيع  بين  بالمساواة  المعنية 
والممارسات  التمييزية،  االجتماعية  والمعايير  المستحكمة، 
العرفية الضارة، إلى جانب نماذج التنمية االقتصادية السائدة أن 

تضعف تنفيذها وتأثيرها اإليجابي.

تعتبر المعاهدات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان مثل اتفاقية 
 ،)CEDAW القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد 
بموجبها  الدول  وتقتضي  قانوناً  ُملزِمة   ،)ICESCR( والثقافية 
تحتضن  هكذا،  وتنفذها.  وتحميها  المرأة  حقوق  تحترم  أن 
الجنسين  بين  للمساواة  موضوعياً  فهماً  المعاهدات  هذه 
إلى  يسعون  للذين  عمل  وبرنامج  رؤية  تشكل  أن  يمكنها  التي 
الراهن. وفي حين  المتحّدي  المرأة في السياق  النهوض بحقوق 
تعامل  وسياسات  قوانين  اعتماد  إلى  الرسمية  المساواة  تشير 
المرأة والرجل بصورة متساوية، تكون المساواة الجوهرية معنية 
بنتائج هذه القوانين والسياسات: "مع ضمان أنها  ال تُبقي على 
بل  المعيّنة،  المجموعات  تلك  الذي تقاسيه  المتأصل  الحرمان 

أن تخففه".14  

يتبع هذا التقرير معايير حقوق اإلنسان الدولية من أجل تقييم 
القوانين والسياسات وفقاً ألثرها الفعلي على المرأة والفتاة على 
الجوهرية  المساواة  تحقيق  يتطلب  المنظور،  هذا  من  األرض. 
العمل في ثالثة مجاالت مترابطة: معالجة الحرمان االجتماعي 
واالقتصادي للمرأة، ومكافحة الصور النمطية والوصمة والعنف، 
تتحقق  أن  ويمكن  ومشاركتها.  وصوتها  المرأة  تمثيل  وتعزيز 
للعمل العام بشكل منسق عبر كل هذه األبعاد الثالثة القدرة 
المساواة  لتحقيق  الضرورية  الدائمة،  التحوالت  إطالق  على 

الجوهرية للمرأة.

لن يجدي مزيد من اإلجراءات المتشابهة نفعاً، إذ رغم أن التكافؤ 
العددي في الوصول إلى التعليم أو العمل أو الحماية االجتماعية 
هدف ذو أهمية، إال أنه ال يعني تمتعاً فعلياً بالحقوق أو المساواة 
من  المزيد  فقط  المدارس  تستوعب  أن  من  وبدالً  الجوهرية. 
أن  يجب  كاف،  بشكل  مموّلة  غير  تعليمية  نظم  في  الفتيات 
ويجدر   ، والفتيات  للفتية  آمنة  تعليم  وبيئة  جيداً  تعليماً  تقدم 
بها أيضاً أن تساهم في تعزيز المساواة من خالل مناهج دراسية 
تقدمية ومعلمين مدربين جيداً. وبدالً من إدخال المرأة في أعمال 
يتم تحويل  أن  ينبغي  وغير مجزية،  غير مستقرة بشكل متزايد 
والرجل على سواء  للمرأة  العمل على نحو يكون صالحاً  أسواق 

ويفيد المجتمع ككل. وتتطلب المساواة 

االقتصادية  للمؤسسات  جوهرياً  تحواّلً  أيضاً  الموضوعية 
والمواقف  والمعايير  المعتقدات  ذلك  في  بما  واالجتماعية، 
األسر  من  بدءاً  المجتمع  مستويات  كافة  على  تشكلها،  التي 
المعيشية ووصوالً إلى أسواق العمل، ومن المجتمعات المحلية 

إلى مؤسسات الحكم المحلية الوطنية والعالمية. 

الجوهرية  المساواة  إلى  الوصول  في  التقدم  قياس  ويجب 
الفقيرات  والفتيات  النساء  حقوق  اشتمال  على  لقدرته  وفقاً 
من  أبعد  هو  ما  إلى  النظر  المهم  من  وبالتالي،  والمهمشات. 
التمتع  على  قادرات  النساء  جميع  أن  من  للتأكد  "المعدالت" 
للتجزئة؛  قابلة  غير  الحقوق  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  بحقوقهن. 
الصحية  الرعاية  في  بحقوقها  تطالب  أن  للمرأة  يمكن  فكيف 
الجيدة، وظروف العمل الالئقة، أو أن تمتلك أرضاً تزرع فيها غذاءها 
القوانين  أن تتمتع بحق الحصول على معلومات بشأن  من دون 
التنظيم  وحق  الحكومة،  ميزانية  ومخصصات  والسياسات 
الميزانيات  تنظيم  حق  يوّجه  ما  وغالباً  بحقوقها؟  للمطالبة 
العامة والتدقيق فيها الجهود لضمان أن تلبي الخدمات العامة 
إلى سلسلة  الوصول  المرأة على نحو أفضل، وبوسع  احتياجات 
من الخدمات عالية الجودة أن يدعم بدوره حق المرأة في العمل، 

محدثاً تآزرات قوية.

تحويل االقتصادات، إحقاق الحقوق: 
برنامج عمل

يجب أن تعمل السياسات االقتصادية واالجتماعية بالترادف من 
أجل دعم المساواة الجوهرية. ويظهر دور السياسات االقتصادية 
إجماالً،  االقتصادي  النمو  بتعزيز  يتعلق  ما  األول في  المقام  في 
"الخسائر  تعالج  أن  االجتماعية  بالسياسات  يُفترض  بينما 
الناجمة عنها" من خالل معالجة الفقر والحرمان، والحد من عدم 
المساواة. لكن بإمكان سياسات االقتصاد الكلي أن تسعى إلى 
تحقيق مجموعة أوسع من األهداف، بما في ذلك المساواة بين 
الجنسين والعدالة االجتماعية. وبالمقابل، تستطيع السياسات 
الكلي  االقتصاد  نمو  تعزز  أن  التصميم  جيدة  االجتماعية 
واالنتعاش بعد انتهاء األزمات، من خالل تدابير إعادة التوزيع التي 

تزيد من فرص العمل واإلنتاجية والطلب اإلجمالي.

وفي نهاية المطاف، يكمن الهدف في استحداث دورة حميدة من 
خالل خلق فرص عمل الئق، وحماية وخدمات اجتماعية مراعية 
العتبارات النوع االجتماعي، إلى جانب تمكين سياسات االقتصاد 
الكلي التي تمنح األولوية لالستثمار في البشر وتحقيق األهداف 
الحقوق  وإحقاق  االقتصادات  تحويل  أجل  ومن  االجتماعية. 
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المساواة الحقيقية

إطار لفهم المساواة الحقيقية

الشكل 1



االجتماعية واالقتصادية للمرأة، ثمة حاجة للعمل في المجاالت 
والسياسات  للمرأة،  الالئق  العمل  األولوية:  ذات  اآلتية  الثالثة 
وسياسات  االجتماعي،  النوع  العتبارات  المراعية  االجتماعية 

االقتصاد الكلي القائم على الحقوق.

عمل الئق للمرأة

الموضوعية  للمساواة  أساساً  بأجر  العمل  يشكل  أن  يمكن 
القيام  تقاسم مسؤولية  مع  متوافقاً  يكون  أن  للمرأة، شريطة 
المرأة  يمنح  والرجل، وعندما  المرأة  بين  أجر  بدون  الرعاية  بعمل 
للحفاظ على  ويوفر عائدات كافية  والتعلم،  للترفيه  كافياً  وقتاً 
وتُصان  باحترام  المرأة  تُعامل  وعندما  الئق،  معيشي  مستوى 

كرامتها في العمل.

السياسات  وتكافح  نادراً،  يزال  ال  العمل  من  النوع  هذا  لكن 
الوظائف  من  كاف  عدد  إليجاد  المناطق  كافة  في  االقتصادية 
الالئقة للذين يحتاجون إليها. إضافة إلى ذلك، تحد أنماط النوع 
االجتماعي المنتشرة، والممارسات التمييزية داخل كل من األسر 
للمرأة.  المتوفرة  الفرص  نطاق  من  العمل  وأسواق  المعيشية 
ونتيجة لذلك، ال تزال األغلبية الساحقة من النساء تقوم بأعمال 

غير آمنة وغير مندرجة في قطاع العمل النظامي.

غير  الرعاية  عمل  في  الوطأة  ثقيلة  المرأة  مسؤوليات  وتحّد 
أن  يمكنها  التي  العمل  أنواع  من  المنزل  وأعمال  األجر  مدفوع 
تضطلع بها، مما يزيد من الحرمان االجتماعي واالقتصادي. لذا، 
من  األجر،  المدفوع  غير  العمل  كدح  من  الحد  تدابير  تستطيع 
المعنية  والسياسات  للوقت  االستثمار في هياكل موفرة  خالل 
بخدمات رعاية األطفال واإلجازة الوالدية، أن تمنح وقتاً للمرأة من 

أجل القيام بعمل مقابل أجر، كما توسع خياراتها.

وإلى جانب السياسات االقتصادية التي يمكنها أن تخلق فرص 
الدائم  التقليل  لمواجهة  إجراءات  التخاذ  ثمة حاجة  الئق،  عمل 
التمييز المهني، والفجوات  إلى  المرأة" مما يدفع  لقيمة "عمل 
والحماية  العمل  حقوق  تحتاج  لذا،  الجنسين.  بين  األجور  في 
بعمل  يقومون  الذين  لتشمل  توسيعها  يتم  ألن  االجتماعية 
الهياكل  في  باستثمارات  القيام  أيضاً  وتتطلب  نظامي،  غير 
جهود  وبذل  المدن،  في  وآمنة  سليمة  بيع  كأماكن  األساسية 

لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى األسواق.

سياسات اجتماعية مراعية العتبارات النوع 
االجتماعي

تحمي التحويالت االجتماعية بما فيها اإلعانات العائلية وإعانات 
في  والرجل  المرأة  من  كال  التقاعدية،  والمعاشات  البطالة 

األسر  أيضاً  وتساعد  والشيخوخة.  كالبطالة  الطوارئ  مواجهة 
على تحمل بعض التكاليف المتعلقة بتربية األطفال، أو رعاية 
في  إلحاحاً  أكثر  أصبحت  تحديات  تشكل  والتي  آخرين  معالين 
لذا،  المتغيرة.  األسرية  والهياكل  السكان  شيخوخة  مواجهة 
المرأة  حقوق  إحقاق  على  تعمل  التي  العامة  الخدمات  تتمتع 
من  أكثر  األحيان  غالبية  في  وتؤثر  نفسها،  باألهمية  مباشرة 
التحويالت االجتماعية في تخفيض حدة الفقر وعدم المساواة 

بين الجنسين.

ويشكل نهج شامل للسياسة االجتماعية يجمع بين استفادة 
الجميع من الخدمات االجتماعية والحماية االجتماعية من خالل 
نظم تحويل مشتركة أو غير مشتركة، الطريقة المثلى إلحقاق 
للجميع. حالياً، تحظى نسبة  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
االجتماعية  بالحماية  العالم  سكان  من  فقط  المائة  في   27
الكاملة، بينما نسبة 73 في المائة مغطاة جزئياً أو غير مغطاة.15 
أولئك  النسبة األكبر من  النساء  وفي كثير من األحيان، تشكل 

الذين ال يتمتعون بالحماية االجتماعية.

بالتالي، يجب وضع السياسات االجتماعية على نحو يتمحور حول 
حقوق المرأة من أجل المساهمة في المساواة الجوهرية. وهناك 
التحويالت  مثل  سياسات  أن  لضمان  خاصة  عناية  إلى  حاجة 
النقدية المشروطة، والتي تستهدف المرأة في غالبية األحيان، 
بإمكانها أن تعالج ما تعاني منه متلقيات التعويض من حرمان 
النوع  على  القائم  التنميط  تعزز  أن  دون  واقتصادي،  اجتماعي 
كما  للدعم.  حاجتهن  بسبب  بالعار  توصمهن  أن  أو  االجتماعي 
يعد االستثمار في خدمات إضافية وفضلى، بما فيها الخدمات 
الصحية ورعاية الطفل والمياه والمرافق الصحية، أمراً حاسماً 
هنا لتلبية احتياجات المرأة مباشرة، من أجل دعم تأمين دخلها 

على المدى الطويل.

سياسات االقتصاد الكلي القائمة على الحقوق

المساواة  تحقيق  دعم  في  الكلي  االقتصاد  سياسة  فشلت 
الجوهرية للمرأة كون هذه السياسة تعتبر محايدة من حيث نوع 
االقتصاد  سياسة  تحتاج  اإلنسان،  حقوق  منظور  ومن  الجنس. 
األهداف  من  واسعة  مجموعة  لتحقيق  تسعى  ألن  الكلي 
النقدية  االجتماعية، مما يعني توسيع نطاق أهداف السياسة 
كي تشمل إيجاد فرص عمل الئق، وتعبئة الموارد من أجل تمكين 
االستثمار في الخدمات االجتماعية، والتحويالت، وإنشاء قنوات 
النسائية، كي  الحركات  المدني، بما فيها  المجتمع  لمنظمات 
تشارك بشكل هادف في عمليات صنع القرار في االقتصاد الكلي.

تخفيض  هو  واحد،  هدف  عادةَ  التقليدية  النقدية  وللسياسة 
التضخم، وهناك مجموعة محدودة من األدوات لتحقيقه. لكن 
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هناك خيارات أخرى للسياسات: ففي أعقاب أزمة عام 2008، غيّر 
بالسياسة  المركزية نهجه في ما يتعلق  العديد من المصارف 
النقدية من خالل تحفيز النشاط االقتصادي الحقيقي من أجل 
حماية الوظائف، بدالً من التركيز حصراً على تخفيض التضخم. 
الموارد  زيادة  البلدان  تستطيع  المالية،  السياسة  مجال  وفي 
المراعية  االجتماعية  والخدمات  االجتماعية،  الحماية  أجل  من 
العتبارات النوع االجتماعي، من خالل تطبيق االلتزامات الضريبية 
القاعدة  وتوسيع  العام،  اإلنفاق  أولويات  ترتيب  وإعادة  الحالية، 
والمساعدة  الدولي  االقتراض  جانب  إلى  الشاملة،  الضريبية 

اإلنمائية.

أجل  من  أيضاً  ضروري  للسياسات  العالمي  التنسيق  ويعتبر 
ويعني  المرأة.  حقوق  إحقاق  إلى  تؤّدي  كلي  اقتصاد  بيئة  إنشاء 
تضطلع  التي  األعمال  أن  العالم  القتصادات  المتنامي  الدمج 
آخر. ويمكن  الحقوق في مكان  تؤثر على إحقاق  بها حكومة ما 
االقتصادية  الحقوق  إحقاق  أجل  من  العالمي  التعاون  تحقيق 
واالجتماعية فقط في حال تم إرساء الديمقراطية في مؤسسات 
الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  شأن  العالمية  الحوكمة 
ومجموعة العشرين )G20(، ومنظمة التجارة العالمية، وعندما 
الحكومات  من  بدءاً  النافذة  العالمية  الفاعلة  األطراف  توافق 
الوطنية وصوالً إلى الشركات عبر الوطنية، على أن يمتد التزام 

احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وإحقاقها إلى ما بعد الحدود.

تقاسم المسؤولية والعمل بشكل 
جماعي من أجل حقوق المرأة

إحقاقها  لكن  الفرد،  وحرية  كرامة  على  اإلنسان  حقوق  تؤكد 
وضع  ويتطلب  الجماعي.  والعمل  التضامن  على  كثيراً  يعتمد 
سياسات من أجل المساواة الجوهرية تمويالً جماعياً يكون مثالياً 
الضيّق  االستهداف  أن  يبدو  وقد  تصاعدية.  ضرائب  خالل  من 
التمويل  الفقيرة يجعل  المعيشية  للحماية االجتماعية لألسر 
الجماعي مقبوالً أكثر من وضع نظم عالمية تفيد الجميع. لكن 
النظم العالمية يمكنها في الواقع أن توّسع خيارات التمويل من 
خالل زيادة استعداد فئات الدخل المتوسط والعالي لدفع ضرائب 
من أجل أنظمة التعليم أو الصحة أو المعاش التقاعدي والتي 

تستخدمها هذه الفئات أيضاً.16  

التي  المرأة  تحتاج  إذ  أيضاً،  األهمية  بالغ  أمر  الجماعي  والعمل 
أوالً  تفهم  ألن  التمييز  من  ومتداخلة  متعددة  أشكاالً  تعاني 

عندما  األحيان  أغلب  في  يحدث  ما  وهو  بها،  وتطالب  حقوقها 
جماعي  بشكل  والعمل  مظالمهن  لمناقشة  النساء  تجتمع 
اللتماس حلول. بالتالي، يشكل التنظيم النسائي وقوة الحركات 
والسياسات  للقوانين  األقوى  المؤشرات  المستقلة  النسائية 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عبر سلسلة من المجاالت، 
عدم  ومن  المرأة،  ضد  العنف  إلى  وصوالً  األسرة  بقانون  بدءاً 

التمييز في العمل وصوالً إلى خدمات رعاية األطفال.17  

أكبر  الجوهرية  المساواة  إلى  للوصول  التقدم  إمكانية  وتكون 
وقبوالً  مداخل  المنظمة  المجموعات  مطالبات  تجد  عندما 
لدى األطراف الفاعلة في مراكز السلطة، وعندما تتواجد آليات 
لجان  أو  االلتماس  وعمليات  العامة  كالمشاورات  موضوعة 
برلمانية تستطيع المرأة من خاللها التعبير شرعاً عن مطالبها 

ومتطلباتها فيما يتصل بالسياسات.

الُمضي قدماً: أجندة للعمل العام 

المتطلبات إليجاد  أولويات تغطي  تحديد عشر  يلي  ما  تّم في   
المراعية  االجتماعية  السياسات  وتنفيذ  الئق،  عمل  فرص 
كلي  اقتصاد  سياسات  إطار  وتبّني  االجتماعي،  النوع  العتبارات 
الحاجة  على  الضوء  األولويات  هذه  تلقي  الحقوق.  على  قائم 
نة، ودعم التنظيم النسائي،  لتعبئة الموارد، وبيئة عالمية ُمَمكِّ
ودليل موسع بشأن حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية، بهدف 
تحقيق المساواة الجوهرية. يجب أن يتم تداول هذه المتطلبات 
الفعلية  المشاركة  يشمل  مفتوح  حوار  خالل  من  ومواءمتها 
لمنظمات المجتمع المدني التي تمثل مصالح المرأة والفتاة، 

ال سيما األكثر حرماناً. 

للمرأة  الجوهرية  بالمساواة  النهوض  في  الدول  قدرات  تختلف 
المعاهدات  وتوضح  فيها.  التنمية  ومستوى  لحجمها  وفقاً 
المعنية بحقوق اإلنسان أن هناك التزامات أساسية يجب على 
الدول أن تفي بها فوراً، بما في ذلك عدم التمييز والمساواة في 
التمتع بالحقوق، إلى جانب تحقيق المستويات الضرورية الُدنيا 
إحقاق  يتم  أن  على  الحرص  الدول  على  يجب  الحقوق. كما  من 
الحقوق تدريجياً مع الوقت وصونها من االندثار. لكن ضمن هذا 
اإلطار، ثمة نطاق للدول كي تحدد مساراتها وخيارات سياساتها 
الخاصة، وتكييفها وفقاً لخصوصيات سياقاتها من أجل تحقيق 

المساواة الجوهرية للمرأة.  



 10 أولويات 
للعمل العام
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 االستثمار في خدمات اجتماعية 
حساسة للنوع االجتماعي

 إيجاد بيئة عالمية مؤاتية 
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يشكل الدخل من العمل أساساً لسبل عيش األشخاص وفرص 
تراجعت على  العاملة  القوى  المرأة في  لكن مشاركة  حياتهم، 
الصعيد العالمي. إضافة إلى ذلك، فشلت السياسات االقتصادية 
الالئقة، مما يصعب على  العمل  إيجاد ما يكفي من فرص  في 
ويَْصدق هذا بشكل  الفقر.  براثن  العمل لإلفالت من  األشخاص 
العمل  فرص  من  األكبر  النسبة  تمثل  التي  المرأة،  على  خاص 
منخفضة األجر وغير المستقر وغير النظامي )انظر الشكل 1(. 
السياسات االقتصادية  أن يُعكس هذا االتجاه من خالل  ويمكن 

واالجتماعية المالئمة )انظر اإلطار 1(.

المعينة إليجاد فرص عمل  التدابير  إلى عدد من  الحاجة  وتدعو 
أكثر وأفضل للنساء:

االقتصادي،  • النشاط  تنعش  كلي  اقتصاد  سياسات  وضع 
على  التركيز  من  بدالً  العاملة  االيدي  على  الطلب  وتزيد 
مجموعة ضيقة جّداً من األهداف، مثل الحد من التضخم 

واإلبقاء عليه عند مستويات شديدة االنخفاض.

إيجاد فرص عمل  • أجل  العامة من  الخدمات  االستثمار في 
األطفال  ورعاية  والتعليم،  الصحة،  مجاالت  في  الئقة 

والمسنين، واإلدارة العامة، وخدمات اإلرشاد الزراعي.

الحر ومردوده من خالل االستثمار  • زيادة قابلية نجاح العمل 
األسواق،  إلى  والوصول  وغيره،  للنقل  التحتية  البنية  في 

والتدريب، والقروض المدعومة.

في  • الرسمي  غير  القطاع  في  العاملة  المرأة  إشراك 
بيئة  تكون  أن  لضمان  القرار  وصنع  الحضري  التخطيط 
وآمنة  الئقة  عمل  ظروف  وتوفير  لعملها،  مالئمة  المدينة 

لها.

وخدمات  • األراضي  لملكية  المشترك  التسجيل  تشجيع 
زيادة  وتدابير  المدعومة  ومستلزمات  الزراعي،  اإلرشاد 

إمكانية وصول المزارعات الصغيرات إلى األسواق.

 1.  إيجاد فرص عمل أكثر 
وأفضل للمرأة 

الشكل 2

 معدل المشاركة في قوة العمل حسب الجنس والمنطقة، 2013–1990
 على المستوى العالمي، ظلت معدالت مشاركة المرأة في قوة العمل ثابتة، مع وجود تفاوتات إقليمية معتبرة

المصدر: تم حساب المتوسطات المرجحة بواسطة منظمة األمم المتحدة للمرأة باالستعانة ببيانات من منظمة العمل الدولية. 2015. ”قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.“ تم االطالع عليها في يناير/كانون الثاني 2015.

ملحوظة: راجع التجمعات اإلقليمية منظمة األمم المتحدة للمرأة لالطالع على قائمة بالبلدان واألقاليم التي تقع ضمن كل منطقة في المرفق 7، التقدم الذي أحرزته نساء العالم في العام 2016-2015
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كافة  في  الجنس  نوع  على  القائم  المهني  التمييز  ينتشر 
بشكل  ممثلة  المرأة  نجد  العالمًي  المستوى  فعلى  المناطق. 
مقارنة   )63٪( المساندة  والوظائف  الكتابية  الوظائف  في  زائد 
للتمييز  ضرراً  األشد  التأثير  ويكمن   33٪(.18( اإلدارية  بالوظائف 
بين  األجور  في  الكبيرة  الفجوات  على  اإلبقاء  في  المهني 

الجنسين. 19

ستظل المساواة الجوهرية بعيدة المنال من دون معالجة حرمان 
المرأة االجتماعي واالقتصادي الناجم عن التمييز المهني وتفاوت 

األجور. لذا يجب أن يعالج العمل العام األسباب الجذرية للتمييز 
المهني، بما في ذلك الفروق في التعليم والتدريب والخبرة، إلى 
جانب األنماط الراسخة بعمق والمتعلقة بأدوار المرأة والرجل من 

خالل األعمال اآلتية:

التقييم السليم للمهن التي تكون الغلبة فيها  للنساء،  •
بما في ذلك وظائف الرعاية، كي تتناسب مستويات األجور 
فعالية  في  عملهن  ومساهمة  العامالت  مهارات  مع 

االقتصادات والمجتمعات بشكل أعم.

 2.  الحد من التمييز المهني والفجوات 
في األجور بين الجنسين

الشكل 3

 الفجوة غير المعدلة في األجور بين الجنسين، النسبة المئوية حسب المنطقة الجغرافية
 على المستوى العالمي، يقل كسب المرأة عن الرجل بنسبة 24 في المائة في المتوسط، مع وجود تفاوت بين المناطق

24

على الصعيد 
العاملي

جنوب آسيا جنوب صحراء 
أفريقيا

املناطق املتقدمة وسط وشرق أوروبا 
وآسيا الوسطى

 شرق آسيا 
واحمليط الهادئ

أمريكا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

14192022233033

ملحوظة: انظر المرفق 4 في التقدم الذي أحرزته نساء العالم في العام  2015-2016، لالطالع على قائمة كاملة بالمصادر والملحوظات.
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تّم ايجاد 17 مليون فرصة عمل جديدة في البرازيل فيما بين عامي 2001 و2009، من بينها 10 ماليين فرصة عمل يحمل شاغلوها 
البطالة،  التسعينات حينما تضاعفت  الحال عليه في  بطاقة تسجيل في الضمان االجتماعي. ويمثل هذا تحوالً كبيرا عما كان 
وارتفع معدل العمل غير النظامي بحدة، وانخفضت األجور الحقيقية.20  كما يبيّن أنه يمكن أن العمل الحكومي الصائب يمكنه أن 

يسفر عن نتائج مؤثرة حتى في ظل درجة متزايدة من مرونة وسرعة تأثر فرص العمل في االقتصاد العالمي.

ارتفعت معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة فيما بين عامي 2001 و2009 من 54% إلى 58%، وازدادت نسبة من يحصلون 
على وظائف من حملة بطاقات الضمان االجتماعي من 30% إلى 35%.21 كما كان لتضاعف الحد األدنى لألجر في العقد األول من 
القرن الجاري أيضاً تأثير كبير على الفجوة في األجور بين الجنسين، والتي تراجعت فيما بين عامّي 1995 و2007 من 38% إلى %29. 

والشيء األهم أن هذا االنخفاض تحقق من خالل زيادات في أجور كل من النساء والرجال ال نتيجة تراجع أجور الرجال.22 

البرازيل في إيجاد فرص عمل الئقة نتيجة مجموعة سياسات اقتصادية واجتماعية. وساهمت سياسات االقتصاد  جاءت إنجازات 
الكلي الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل في إيجاد فرص العمل، وعززت االستثمارات فيما يتعلق بتفتيش العمل وتبسيط تكاليف 
تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإدارة الضرائب، وشجعت إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف ومنشآت األعمال.23  
وساعد ارتفاع القيمة الحقيقية للحد األدنى لألجور في الحد من الفقر، وساهم بنسبة 66% من االنخفاض في التفاوت فيما بين 
16% في التفاوت  إذ جاء انخفاض إضافي بنسبة  تأثير كبير،  2000 و2008. كما كان لسياسات الحماية االجتماعية أيضاً  عامّي 

24. )Bolsa Familia( نتيجة زيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية، ونسبة 12% نتيجة برنامج الرفاه االجتماعي بولسا فاميليا

 اإلطار 1:
دور الدولة في ايجاد فرص للعمل الكريم في البرازيل

الكبيرات،  • النساء  أمية  محو  ذلك  في  بما  التعليم،  نشر 
والتدريب على رأس العمل، وتعزيز المهارات غير التقليدية، 

واإلرشاد لتمكين المرأة من الترقي على السلم المهني.

توفير المشورة المهنية للشابات، وتشجيعهن على دراسة  •
من  وغيرها  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
التخصصات التي يهيمن عليها الرجال، إلى جانب وصولهن 
يتمم  أن  على  والمهني،  الفني  والتدريب  التعليم  إلى 
غير  الرعاية  مسؤوليات  نظير  لهن  المساندة  تقديم  هذا 

مدفوعة األجر.

التصدي للتحرش الجنسي والعنف المنتشرين في أماكن  •

العاملين،  وتدريب  محددة،  قوانين  وضع  خالل  من  العمل، 

وتوفير إجراءات التظلم المالئمة، وتقديم المساندة للنساء 

لنقل قضاياهن إلى نظام العدالة.

تمثيل  • زيادة  أجل  من  والحصص  المستهدفات  استخدام 

المرأة في الوظائف التي يهيمن عليها الرجل، بما في ذلك 

أدوار صنع القرار في القطاع العام.



االقتصادي  األمن  النعدام  عرضة  أكثر  خاص  بشكل  المرأة 

وغلبة  العمل  في  فرصهن  تكافؤ  عدم  نتيجة  المالية  والتبعية 

الدراسات  وتظهر  األجر.  منخفضة  الوظائف  في  تشغيلهن 

المرأة  عيش  احتمال  ازدياد  أن  المعيشية  لألسر  االستقصائية 

التي في سن العمل في أسرة معيشية فقيرة مقارنة بالرجل في 

41 بلداً من أصل 75 متوفر بشأنها بيانات.

سليماً  تصميماً  المصممة  السياسات  تكون  أن  يمكن  لذا 

في  بما  االجتماعية   والحماية  واألجور  بالضرائب  المعنية 

والمعاشات  والطفل  األسرة  وعالوات  لألجور  األدنى  الحد  ذلك 

وإنصاف  الفقر  من  الحد  في  فعالة  أدوات  للمسنين  التقاعدية 

المرأة من الحرمان االجتماعي واالقتصادي، مع ضمان حقها في 

مستوى معيشي الئق )انظر الشكل 2(. ولهذه األمور أهميتها 

والعائلية  الديمغرافية  الهياكل  تغيير  سياق  في  خاص  بوجه 

ويمكن  االقتصادية.  الصدمات  وجه  وفي  المعيشية  واألسرية 

المرأة من  تأمين دخل  تعزيز  أجل  القيام بخطوات ملموسة من 

خالل اآلتي:

في  • بما  البطالة،  من  على حماية  الحصول  إمكانية  توفير 

ذلك من خالل برامج األشغال العامة، ووضع حد أدنى لألجور 

من خالل سياسات جيدة اإلعداد بشأن الحد األدنى 

لألجور، والتي تبيّن أيضاً أنها تقلص الفجوات في األجور بين   
الجنسين.

تربية  • تكاليف  في  األسر  لمساندة  أطفال  عالوات  توفير 
األطفال إلى جانب معاشات تقاعدية غير اكتتابية لضمان 

تأمين دخل المرأة في الشيخوخة )انظر الشكل 3(.

حيثما  • وعامة  مشروطة  غير  االجتماعية  التحويالت  جعل 
أمكن لتفادي الوصمة والتنميط. 

برامج  • صميم  في  المرأة  حقوق  تكون  أن  على  الحرص 
بين  المساواة  دعاة  إشراك  خالل  من  النقدي  التحويل 
لتوفير  كآلية  بهم  واالستعانة  وضعها،  في  الجنسين 
تؤدي  التي  الخدمات  إلى  والوصول  المهارات  على  التدريب 

إلى تمكين المرأة.

أجل  • من  االكتتابية  التقاعدية  المعاشات  نظم  إصالح 
الوصول  صعيدّي  على  الجنسين  بين  الفجوات  تخفيض 
الرعاية  ائتمانات  استحداث  ذلك  في  بما  واالستفادة، 
للتعويض عن المساهمات "المفقودة" خالل الفترات التي 

تُعيل فيها المرأة آخرين وتكون خارج القوى العاملة. 

الحرص على أن يتم تعديل كافة مستويات اإلعانة بانتظام  •
لتتناسب مع الزيادات في تكلفة المعيشة. 

 3.  تعزيز تأمين دخل المرأة في جميع 
مراحل الحياة
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المصدر: منظمة العمل الدولية، 2014. التقريرالعالمي للحماية االجتماعية 2014-2015: إرساء االنتعاش االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة االجتماعية، جنيف: منظمة العمل الدولية.

مالحظة: البيانات الواردة هي األحدث خالل الفترة المحددة. انظر المرفق 5 للتقرير للحصول على قائمة البلدان كاملة مع البيانات. يختلف مبلغ استحقاقات المعاشات التقاعدية الذي يحصل عليه كل من المرأة والرجل على نحو كبير من 
بلد إلى بلد وداخل البلد الواحد. وحتى إن كانت هناك نسبة كبيرة من النساء والرجال يحصلون على معاش شيخوخة، يحتمل أن توجد فجوات كبيرة بين الجنسين في مستويات اإلعانات، أو أال تكون المعاشات التقاعدية غير االكتتابيبة، 

التي تعتمد عليها المرأة أشد من الرجل، كافية لتخرجها من حالة الفقر )انظر البيانات بشأن مستويات اإلعانات في المرفق 5 للتقرير(.

 شكل 4 
نسبة األشخاص ممن هم فوق سن التقاعد القانوني الذين يتلقون معاش شيخوخة اكتتابي أو غير اكتتابي حسب نوع 

الجنس في بلدان مختارة فيما بين 2012-2006.

 يقل احتمال حصول المرأة على معاش تقاعدي مقارنة بالرجل في معظم البلدان. 

البرازيلبوتسوانا بوليفيا، دولة متعددة القوميات

الفجوة بني اجلنسني )بالنقاط املئوية(

0 0 to -200-1920-3940-5960-79 80 
أو أكثر 

البيانات غير 
متوفرة

100% 100%83% 91% 100% 100%

ألبانيا

أذربيجان

قيرغيزستان

أملانيا

أسبانيا
كرواتيا

الواليات املتحدة

فلندا

61%

79%

100%

100%

47%

44%

91%

100%

100%

83%

100%

100%

97%

85%

95%

100%

األردن

مصر

بوروندي

موزامبيق

الكاميرون

12%

8%

2%

16%

6%

6%

82%

62%

7%

20%

20%

السلفادور
10% 32%

17%

اجلمهوريةالدومينيكية

 هذه البلدان الثالثة تقترب من حتقيق تغطية شاملة وفجوات صغيرة نسبياً بني اجلنسني في 
التغطية التقاعدية، بفضل إدخال املعاشات التقاعدية غير قائمة على االشتراكات املتاحة على 

نطاق واسع.



التنمية  المنزلي غير مدفوعي األجر في  الرعاية والعمل  تساهم 
األشخاص  رعاية  خالل  من  وذلك  اإلنسان،  ورفاهية  االقتصادية 
واالبتكار. لكن عبء  التعلم  والقادرين على  والمنتجين  المؤهلين 
القيام بهذا العمل موزع على نحو غير متساو. وفي غياب الدعم 
المتناسبة  غير  المسؤولية  شأن  فمن  الرعاية،  لخدمات  المالئم 
التي تقع على عاتق المرأة عن الرعاية غير المدفوعة األجر والعمل 
من  وذلك  واالقتصادي،  االجتماعي  حرمانها  من  تزيد  أن  المنزلي 
خالل تقييد وصولها إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل بأجر، 
)انظر  والثقافية  السياسية  الحياة  في  مشاركتها  جانب  إلى 

الشكل 4(.

ومن أجل تحقيق مساواة جوهرية للمرأة هناك حاجة إلى االعتراف 
بالرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي األجر والحد منهما وإعادة 

توزيعهما من خالل ما يلي:

في  • بما  األساسية،  التحتية  البنية  في  االستثمارات  زيادة 
الوصول  يمكن  التي  الصحي  والصرف  المياه  مرافق  ذلك 

إليها والميسورة والتي تفي بمعايير الجودة.

تعزيز الخدمات االجتماعية األساسية، كالتعليم والصحة،  •
مصدراً  وتشكل  األجر،  المدفوعة  غير  الرعاية  تكمل  التي 

مهماً لتشغيل المرأة.

توفير الدعم للنساء مقّدمات الرعاية غير المدفوعة األجر،  •
وضع  عمليات  في  صوت  لهن  يكون  أن  على  الحرص  مع 
قوية  عامة  أنظمة  من  كجزء  بهن  واالعتراف  السياسات، 

للرعاية وليس كبديالت لها.

توفير رعاية ميسورة ويمكن الحصول عليها وجيدة لألطفال  •
العاملين  الوالدين  الحتياجات  تستجيب  والمسنين 

ومقّدمي الرعاية غير المدفوعة األجر.

بما في  • المدفوعة،  إيجاد نظام شامل لإلجازة  العمل على 
تكون  بحيث  الوالدية،  واإلجازة  واألبوة  األمومة  إجازة  ذلك 
متوفرة لجميع العاملين، بمن فيهم العاملون في القطاع 
غير النظامي، مع تقديم حوافز خاصة للوالد كي يضطلع 

بنصيبه من الرعاية.

4.  االعتراف بالرعاية والعمل المنزلي غير 
المأجورين والحد منهما وإعادة توزيعهما

 الشكل 5: 
 الترتيبات النموذجية لرعاية األطفال للمرأة العاملة التي لديها أطفال دون سن 6 سنوات

 ال يتمتع سوى القليل جداً من النساء العامالت في البلدان النامية بالقدرة على الحصول على رعاية منظمة لألطفال أو 
حضانات

المصدر: تم حساب المتوسطات المرجحة بواسطة منظمة األمم المتحدة للمرأة باالستعانة ببيانات من ICF International. 2015. "أداة ترجمة البيانات اإلحصائية Statcompiler لبرنامج االستقصاءات الديموغرافية والصحية." تم 
الوصول إليه في مارس/آذار 2015.

مالحظات: ن=32 بلداً نامياً. أجريت االستقصاءات فيما بين عامي 1995 و2002. هذا المؤشر يقابل النسبة المئوية للمستجيبين الذين أجابوا على سؤال "من يتولى رعاية طفلك )أطفالك(؟"

األكثر ثراء   األكثر فقرا   املتوسط

ائة
 امل

في
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5
0

اجمليبة
نفسها

أقارب آخرون طفلة أخرى جيران/
أصدقاء/آخرون

رعاية أطفال/حضانة 
منظمة

خدم املنازل/ مساعدة طفل آخر
مستأجرة

زوج/ الشريك
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5
1 2 31 0

5

39

26

12
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وتحقيق  المرأة،  حقوق  إلحقاق  ضرورية  العامة  الخدمات 
المساواة الجوهرية في مجاالت عدة. فعلى سبيل المثال، تناضل 
المرأة والفتاة إلحقاق حقوقهما الجنسية واإلنجابية في غياب 
حق  يكون  آنفاً،  نوقش  لما  ووفقاً  المالئمة.  الصحية  الخدمات 
المرأة في العمل مقيداً لعدم وجود خيارات رعاية أطفال متاحة 
وميسورة. لذا، يجب زيادة االستثمار في الخدمات العامة وتعديل 
)انظر  المرأة  لحقوق  يستجيب  نحو  على  تقديمها  طبيعة 

اإلطار 2(. وتشمل الخطوات الملموسة األعمال اآلتية:

بما  • كبير،  بشكل  العامة  الخدمات  في  االستثمارات  زيادة 
فيها الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والرعاية، 
وتأمين توفرها باستبدال أشكال تمويل جماعية، كالضمان 

االجتماعي أو النظام الضريبي العام، برسوم االستخدام.

الصحية  • الرعاية  إلى  العام  الوصول  تحقيق  على  العمل 
الميسورة من خالل أنظمة صحية وطنية أو الجمع بفعالية 

بين مساهمات التأمين والتمويل العام.

المرأة،  • من  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقريب 
والعيادات  المجتمعية  الصحة  بمجال  العاملين  خالل  من 

المتنقلة.

إلى  • المرأة،  ضد  للعنف  للتصدي  متكاملة  خدمات  توفير 
جانب خدمات شاملة للصحة الجنسية واإلنجابية، بما في 

ذلك تنظيم األسرة واإلعالم والتعليم.

زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية ذات جودة لألطفال  •
اإلعاقة  ذوو  األشخاص  ذلك  في  بما  الُمعالين،  والكبار 

والمسنون الضعفاء.

ومستخدمات  • مستخدمي  بين  اإليجابية  العالقات  تعزيز 
خدمات الرعاية الصحية ومقّدمي هذه الخدمات، من خالل 
الحوافز  وتقديم  الموظفين،  بين  المرأة  بحقوق  التوعية 
لهم الحترام حقوق المرأة، وضمان كفاية أجورهم ومالءمة 

ظروف عملهم.

5.  االستثمار في الخدمات االجتماعية 
المراعية العتبارات النوع االجتماعي

62 % من وفيات األمهات في العالم.25 ويمكن الوقاية من معظم  2013 كان بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تستحوذ على  في 
المضاعفات المسؤولة عن وفاة المرأة خالل فترة الحمل والوالدة بتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة والرعاية الفعالة 
للحوامل ووجود القابالت الماهرات، بما في ذلك توفير رعاية التوليد في الحاالت الطارئة. لكن يعوق الحصول على هذه الخدمات 
االفتقار إلى المعلومات وصعوبة الوصول إلى المرافق، والتكاليف الباهظة. وينجم النقص في جودة الرعاية عن القصور في 

تشخيص المضاعفات المتعلقة بالحمل ومعالجتها. 

لكن تجربة رواندا تظهر أنه يمكن تخطي هذه العقبات. فقد كانت رواندا بعد اإلبادة الجماعية في عام 1994 من بين البلدان 
رواندا  أن  العالم، ونظامها الصحي مدّمراً، ومعدالت وفيات األمهات فيها أعلى من المتوسط اإلقليمي. غير  األكثر فقراً في 
خفضت عدد وفيات األمومة بسرعة أكثر من معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من 1,400 حالة وفاة لكل 100,000 والدة 
حية في عام 1990 إلى 310 في عام 2013. وتمضي رواندا، من بين أربعة بلدان في المنطقة، في مسارها للوصول إلى تحقيق 

الهدف اإلنمائي لأللفية( المتمثل في تخفيض وفيات األمومة بمقدار ثالثة أرباع ما بين عامي 1990 و2015. 26

 اإلطار 2: 
االنخفاض السريع في معدالت وفيات األمهات في رواندا



يتطلب التقدم صوب تحقيق المساواة الموضوعية تعبئة الموارد 
الكافية وتخصيصها من أجل إحقاق حقوق المرأة. وتظهر الدراسات 
االجتماعية متوفرة حتى في  للحماية  األساسية  المستويات  أن 
البلدان المنخفضة الدخل. وتختلف إيرادات الحكومة اختالفاً كبيراً 
بين البلدان التي تتشابه في الناتج المحلي اإلجمالي، مما يوضح 
أنه يمكن لجميع البلدان أن تقوم بزيادة مواردها )انظر الشكل 5(. 
المساواة  لتحقيق  شاملة  سياسات  عمل  خطة  تمويل  لكن 
الموضوعية سيتطلب المزيد من تعبئة الموارد، إلى جانب التأكد 
والفتاة.  المرأة  لمصلحة  األموال  وتخصيص  تجميع  يتم  أن  من 
وتشمل التدابيرالملموسة التي تتخذها الحكومات األعمال اآلتية:

إعادة تحديد أولوية النفقات، مثالً من خالل إعادة توجيه اإلنفاق  •
العسكري إلى الخدمات العامة المستجيبة العتبارات النوع 

االجتماعي. 

زيادة العائدات من خالل النظام الضريبي العام بإنفاذ االلتزامات  •
الضريبية الحالية وتوسيع الوعاء الضريبي الكلي مع مراعاة 
العواقب التوزيعية. وتكون ضرائب الدخل واألمالك والضرائب 
على الكماليات والسلع الفاخرة تصاعدية أكثر من الضرائب 

غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة، والتي يمكن أيضاً 
جعلها تنازلية بدرجة أقل من خالل إعفاء السلع والخدمات 

األساسية.

أجل  • من  والدولي  المحلي  الصعيدين  على  االقتراض 
والصحة  التعليم  خدمات  في  االجتماعية  االستثمارات 
والرعاية التي تعزز القدرات البشرية، والتي يكون لها مثلها 
مثل االستثمار في البنية التحتية–مردودات مستقبلية بما في 

ذلك األيدي العاملة الماهرة والمعافاة.

ضمان الحصول على  إيرادات من استغالل الموارد الطبيعية،  •
من خالل تدابير كالعوائد، وتخصيص األموال من أجل إنفاقها 

على الحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية.

تنفيذ نُهج مستجيبة العتبارات النوع االجتماعي في وضع  •
الميزانية لضمان أن تكون السياسات الخاصة بتعبئة الموارد 
الدخل،  توزيع  على  تأثيرها  في  عادلة  النفقات  وتخصيص 

وداعمة لحقوق المرأة.

6.  تعبئة الموارد إلى الحد األقصى من أجل 
تحقيق المساواة الموضوعية

الوصول  أمام  المالية  الحواجز  الصحي  التأمين  نشر  أزالت سرعة  المبهر:27  التقدم  هذا  وراء  اآلتية  التدابير  وتكمن مجموعة 
إلى الخدمات، وال سيما فيما يتعلق بالنقل في سيارات اإلسعاف إلى مرافق رفيعة المستوى للتدخالت الطارئة. كما أن نشر 
القائم على األداء. ويوفر عمال الصحة  التمويل  البلد يتيح  أرجاء  التجهيز في  العامة المركزية اإلدارة ومالئمة  مراكز الصحة 
المجتمعية المدربون جيداً خدمات الرعاية للحوامل والوالدة في المراكز الصحية، إلى جانب تعزيز النظافة الصحية والتأمين 
الصحي وتنظيم األسرة. وتساعد تكنولوجيات الهواتف النقالة الجديدة عمال الصحة المجتمعية على متابعة فترات الحمل، 
وتمكنهم من االستجابة بسرعة للمضاعفات المتعلقة بالحمل، واإلحالة إلى رعاية التوليد في الحاالت الطارئة عند الحاجة. 
ويُمنح عمال الصحة المجتمعية واختصاصيي الرعاية الصحية حوافز من أجل تحقيق أهداف صحة األم والطفل، وتقديم رعاية 

جيدة من خالل القيام بزيارات منتظمة لمتابعة االمتثال.
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 يعد االنقسام بين السياسات االقتصادية واالجتماعية مصطنعاً؛ 
والربط بينهما أساسي في إحقاق الحقوق

الغاية النهائية
اإلحقاق التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية للجميع

تساعد االستثمارات في 
المياه والصرف الصحي على 

الحد من الرعاية واألعمال 
المنزلية غير مدفوعة األجر 

وإعادة توزيعها

توجه الميزنة المراعية 
للمساواة بين الجنسين 
سياسات المالية العامة 
والموازنة نحو تعزيز نواتج 
المساواة بين الجنسين

تقتصر أهمية الزيادات في 
إجمالي الناتج العام في 
كونها وسيلة لتحقيق 
نواتج اجتماعية أفضل 
بما في ذلك زيادة المساواة 
بين الجنسين

االهتمام الصارم بأهداف 
خفض التضخم يمكن أن 
تؤدي إلى قلة فرص التشغيل

من شأن شح فرص العمل 
وانعدام األمن االقتصادي أن 
يزيدا من قابلية االستضعاف 
ويعززا الصور النمطية 
والوصم والعنف

اإلنفاق على الصحة والتعليم 
يحقق منافع اقتصادية 

طويلة األجل، مع إمكانية رفع 
عائدات الحكومة مستقبالً

الرعاية غير مدفوعة األجر 
تحول الوقت والموارد من 

المرأة إلى اآلخرين، مما يفيد 
االقتصاد

اجلوهر هو إمناء 
اإلمكانيات البشرية

الخدمات 
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الشكل 6

نهج لسياسات االقتصاد الكلي مستند إلى الحقوق 



المساواة  لتحقيق  مفتاح  هو  النسوي  الجماعي  العمل 
المدافعون  يتمكن  عندما  فعالية  أعظم  ويكون  الموضوعية، 
عن حقوق المرأة على مستوى القاعدة الشعبية وفي المجتمع 
المدني، ومراكز الفكر، واألقسام الجامعية، من إقامة تحالفات 
استراتيجية مع الجهات الفاعلة في األحزاب السياسية، وأجهزة 
العمل  والعالمية. ويتطلب هذا  والمؤسسات اإلقليمية  الدولة، 
قدرة على الحكم ومهارة وبراعة ودأباً من المدافعين عن حقوق 
المرأة، إلى جانب الوصول إلى المعلومات ومناقشة السياسات 
وعمليات صنع القرار )انظر اإلطار 3(. ويمكن تعزيز صوت المرأة 

وتمثيلها ومشاركتها من خالل األعمال اآلتية:

تأمين إطار قانوني مالئم لتنظيم المرأة، بما في ذلك اتخاذ  •
المدني  المجتمع  لمدافعة  خاص  فضاء  لحماية  تدابير 
عن حقوق المرأة، وضمان حق تشكيل النقابات واالنضمام 

إليها.

في  • تشارك  أن  أجل  من  المرأة  لمنظمات  التمويل  زيادة 
الدعوة للسياسات مع حكوماتها، بما في ذلك زيادة التمويل 
فيه  يضطلع  مجال  وهذا  السنوات،  والمتعدد  األساسي 
الثنائية  المانحة  والجهات  الخاص  القطاع  من  المانحون 

والمنظمات الدولية بدور هام.

في  • متكافئ  بشكل  ممثلة  المرأة  تكون  أن  على  الحرص 
االجتماعية  والحركات  العمال  نقابات  في  القيادة  مراكز 
األخرى، وأن تحظى قضايا حقوق المرأة باألولوية في عمليات 

التفاوض الجماعية.

العامة  • السياسات  بقضايا  النسوية  المعرفة  خلق  دعم 
أنظمة  تصميم  أو  النقدية  كالسياسة  الرئيسية، 
والتي  الصحي،  القطاع  إصالح  أو  التقاعدية،  المعاشات 
تعتبر ذات أهمية جوهرية في حياة المرأة، لكن تتطلب في 

غالبية األحيان فهماً فنياً متخصصاً بالحقل المعنّي.

أجل  • من  النسائية  المنظمات  في  القدرات  بناء  تيسير 
التدريب  تمويل  خالل  من  مثالً  السياسات،  لتغيير  الدعوة 
االقتصادية  للسياسات  الجنسانية  المضامين  على 

واالجتماعية.

تنفيذ  • من  انطالقاً  التقييمية  للمالحظات  حلقات  خلق 
تقوم  التي  االجتماعي  التدقيق  عمليات  عبر  السياسات 
الخدمات،  من  والمستفيدون  النسائية  المنظمات  بها 
الجنسانية من  االعتبارات  ومراعاة  األداء،  أجل تحسين  من 
والخدمات  االجتماعية  والحماية  الحكومي  النظام  قبل 

االجتماعية.

7.  دعم منظمات المرأة للمطالبة بحقوقها 
ووضع خطط عمل للسياسات على كافة 

األصعدة
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2013 إلى  24 نيسان/أبريل  ذهب آالف من عمال المصانع في صباح 
الواقع خارج دكا   (Rana Plaza) رنا بالزا  العمل في المبنى التجاري 
والمؤلف من ثماني طوابق. انهار المبنى بعد وصولهم ببضع ساعات 
معظم  وكان  آخرون.   2,500 وأصيب  حتفهم  شخصاً   1,137 ولقي 

الذين توفوا في ذلك الصباح من النساء.

تشكل المرأة نسبة 80 في المائة من القوة العاملة القوية في صناعة 
تصدير المالبس الجاهزة التي يبلغ عدد العاملين بها 4.2 مليون شخص. 
لتحقيق  األولى  الفرصة  النساء  من  للعديد  الوظائف  هذه  وتعتبر 
مبنى  مأساة  لكن  المنزل.  خارج  وظيفة  ونيل  االقتصادي  االستقالل 
رنا بالزا أكدت أن هذا العمل سيف ذو حّدين، إذ أنشأت هذه الصناعة 
أماكن عمل غير آمنة واستغاللية وخطيرة على نحو مأساوي، تواجه 

فيه العامالت ضآلة األجر والالمساواة والتحرش والعنف.

تقول كلبونا آكتر، المديرة التنفيذية لمركز بنجالديش للتضامن مع 
العمال في، والتي بدأت حياتها العملية في الثانية عشرة من عمرها 
في مصنع للمالبس: "يسرهم إعطاء المرأة وظيفة كمشغلة ماكينة 
خياطة، لكن ال يسرّهم رؤيتها مشرفة". وأضافت: "العديد من هؤالء 
وغير منصفة  آمنة  غير  بيئة عمل  في  العمل  على  النساء مرغمات 

ألنهن غير قادرات على تغيير األمور". 

إذ أن السخط العالمي الذي  رنا بالزا بمثابة نقطة تحوّل؛  كان مبنى 
تغييرات  مجموعة  عن  بنجالديش  حكومة  إعالن  إلى  أّدى  الكارثة  تال 
في قوانين العمل لديها، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على 
العاملين المنضمين التحادات عمالية، وتوظيف المزيد من مفتشي 
المالبس  صناعة  في  للعاملين  لألجور  األدنى  الحد  وزيادة  المصانع، 

بنسبة %77.

وفي الوقت نفسه، انضمت عالمات تجارية دولية للمالبس تستصنع 
التضامن  وحركات  العمالية،  النقابات  إلى  بنجالديش  في  منتجاتها 
الدولية، والمنظمات غير الحكومية من أجل وضع االتفاق  العمالية 
وأمان  الحرائق  من  السالمة  حول  بنجالديش  "اتفاق  قانوناً  الُملزِم 
المباني". وقع على االتفاق حتى اآلن أكثر من 190 عالمة تجارية من 
أكثر من 20 بلداً تغطي 1,500 مصنعا يوظف حوالي مليونّي عامل. 
أعمال   2014 عام  في  مهندسا   110 من  المؤلفة  شبكتها  وأجرت 
مسألة   80,000 من  أكثر  خاللها  حددوا  المواقع  مئات  في  تفتيش 

تتعلق بالسالمة، وقاموا بتعليق اإلنتاج في 17 مصنعاً.

رنا بالزا أوجدت منصة للعمال كي ينظموا  وأفادت كلبونا بأن "كارثة 
أنفسهم". وتم تسجيل 200 نقابة عمال مالبس جديدة في العامين 
الماضيين حيث تشكل المرأة نسبة 65% من القيادة وأغلبية األعضاء  

من النساء.

يسجل  لم  الجديدة،   العمل  قوانين  وضع  فرغم  كثيرة،  التحديات 
من  وأقل  الجاهزة  المالبس  قطاع  عمال  من   %5 إال  النقابات  في 
األمم  المدعوم من  بالزا  رنا  مانحي  إنشاء صندوق  وتم  300 مصنع. 
المصابين  للعمال  التعويضات  من  دوالر  مليون   40 لتوفير  المتحدة 
يحقق  دوالر كي  9 ماليين  إلى  يحتاج  يزال  ال  لكنه  المتوفين،  وأقارب 
هدفه. لكن ثمة تفاؤل بأن التغييرات اإليجابية النابعة من أنقاض رنا 

بالزا تستطيع أن تصمد.

بأن  بنجالديش تشعر  العاملة في مصانع  المرأة  "بدأت  تقول كلبونا: 
صوتها يُسمع أخيراً، وهذا خطوة حقيقية إلى األمام."

إحداث تغيير إيجابي انطالقاً من 
مأساة بقطاع املالبس اجلاهزة في 

بنجالديش

من الرماد

إحداث التقدم/قصص التغيير

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة - أمي سيف الحق

القصة: أني كيلي. تعتبر هذه القصة من مقتطفات سلسلة "إحداث التقدم/قصص النجاح" الواردة في التقرير.



بدرجات  الحكومات،  قدرة  العالمي  االقتصادي  التكامل  قيّد 

أجل  من  الكلي  االقتصاد  سياسات  استخدام  على  متفاوتة، 

واالجتماعية.  االقتصادية  الحقوق  إلحقاق  مالئمة  بيئة  تهيئة 

فيما  الموارد  تعبئة  في  صعوبة  النامية  البلدان  تواجه  مثالً، 

تعمل بلدان أخرى كمالذ ضريبي أو تتبع أنظمة ضريبية شديدة 

االنخفاض. 

السياسات  بين  الفجوة  الراهن  العالمية  الحوكمة  نظام  ويعزز 

التوزيع،  لنواتج  التنبه  وعدم  واالقتصادية من جهة،  االجتماعية 

بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، من جهة أخرى. وتعتبر 

الجنسين  بين  والمساواة  البشرية  التنمية  في  االستثمارات 

باألولوية  تتمتع  ال  وبالتالي  المحلية،  بالسياسات  قضايا خاصة 

في منتديات السياسات االقتصادية العالمية. وتتضمن التدابير 

المساواة  لتحقيق  مالئمة  عالمية  بيئة  لتهيئة  الملموسة 

الجوهرية للمرأة النقاط اآلتية:

تعزيز االستقرار االقتصادي ومنع حدوث الصدمات واألزمات  •

خالل  من  وذلك  الفقير،  على  أكثر  قاسية  دوماً  تكون  التي 

التقلبات  تخفيف  إلى  تهدف  كّلية،  احترازية  سياسات 

الرقابة على  إلى جانب  المالية،  األزمات  االقتصادية وخطر 

رأس المال وتنظيم أفضل لألسواق المالية الدولية.

المالذات  • على  القضاء  بهدف  العالمي  التنسيق  تحسين 

والمنافسة  الضرائب  من  التهرب  من  والحد  الضريبية، 

الموارد  تعبئة  من  البلدان  تمكين  أجل  من  الضريبية، 

بفعالية أكبر في سياق العولمة.

الحرص على أال تختصر اتفاقات التجارة الدولية واالستثمار  •

المرأة،  حقوق  إحقاق  تضعف  بطريقة  السياسات  حيز 

مثالً من خالل استحداث حواجز تحول دون توسيع خدمات 

الصحة العامة أو النقل العام.

العالمية  • والمالية  االقتصادية  المؤسسات  محاسبة  زيادة 

ذلك  في  بما  أعمالها،  توزيع  على  المترتبة  اآلثار  على 

المساواة بين الجنسين.

تبني نهج مشترك رسمياً يكون قائم على مبادئ ماستريخت  •

عبر  والشركات  الوطنية  حدودها  خارج  الدول  اللتزامات 

الوطنية والمؤسسات الدولية.

االقتصادية  • الحوكمة  مؤسسات  إلى  الديمقراطية  إدخال 

العالمية من خالل إعالء أصوات البلدان الفقيرة ومنظمات 

المجتمع المدني في القرارات التي تؤثر بها.

 8.  تهيئة بيئة عالمية مالئمة 
إلحقاق حقوق المرأة
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اإلنسان  حقوق  معايير  بين  الفجوة  لسد  حتمية  ضرورة  ثمة 

من  المرأة  بحقوق  النهوض  وسياسات  جهة،  من  العالمية 

بتعريفه  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  النظام  وقد شدد  أخرى.  جهة 

يتعلق  فيما  المساواة  فهم  ضرورة  على  الموضوعية،  المساواة 

بالنواتج والفرص، مشيراً إلى األسباب الهيكلية لعدم المساواة 

ومحدداً التزامات الدول لمعالجتها.

صادقت معظم البلدان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

تحفظات  أبدى  منها  العديد  لكن  )سيداو(،  المرأة  ضد  التمييز 

حقوق  نظام  ويستطيع   .)5 الشكل  )انظر  تنفيذها  من  تحد 

اإلنسان، بما في ذلك مجلس حقوق اإلنسان والهيئات المنشأة 

بموجب المعاهدات والمقرِّرين الخاصين وهيئات حقوق اإلنسان 

الوطنية واإلقليمية، أن يدعم الحكومات بشكل أكبر لصياغة 

المساواة  وتحقيق  بالتزاماتها  الوفاء  أجل  السياسات من  ورصد 
الموضوعية للمرأة من خالل ما يلي: 

االعتراف  • بمستوى  النهوض  كيفية  حول  التوجيه  تقديم 
بعمل الرعاية غير المدفوع األجر والحد منه وإعادة توزيعه 

من خالل سياسات اقتصادية واجتماعية.

بها  • يمكن  التي  الكيفية  حول  والتوجيه  التوضيح  تقديم 
لسياسات االقتصاد الكلي أن تدعم تمتع المرأة بحقوقها 

بدالً من تقييدها.

اقتراح خطوات ملموسة حول كيفية تنفيذ الحدود الدنيا  •
للحماية االجتماعية على الصعيد الوطني، تضمن تمكن 
المرأة من التمتع بحقها في الضمان االجتماعي على قدم 

المساواة مع الرجل.

9.  استخدام معايير حقوق اإلنسان من أجل 
وضع السياسات وتحفيز التغيير

 الشكل 7: 
 التحفظات على سيداو

ً  صدقت جميع البلدان تقريباً على سيداو، إال أن العديد من بينها أبدى تحفظات عليها مما يحد من تطبيقها عمليا

المصدر: انظر المرفق 6 في التقدم الذي أحرزته نساء العالم في العام 2016-2015.

26 7 6617 1722
عدد البلدان 
التي لديها 

حتفظات

التوافق مع القوانني 
 واملمارسات الدينية 

أو العرفية أو 
التقليدية

 احلقوق املتساوية 
 في الزواج 

واألسرة

 املساواة 
في حقوق املواطنة

 القضاء 
على التمييز

 احلقوق املتساوية 
في اختيار  السكن

 احلماية 
االجتماعية

 املساواة 
في التشغيل



المرأة  بحقوق  المتعلقة  البيانات  في  كبيرة  الفجوات  زالت  ما 

لخطة  الرصد  لمتطلبات  ونتيجة  واالجتماعية.  االقتصادية 

بيانات".  "ثورة  إلى  الدعوات  تعالت   ،2015 عام  بعد  لما  التنمية 

شواهد  إيجاد  تتيح  لكي  هذه  البيانات"  "ثورة  إلى  حاجة  وهناك 

االجتماعي  والوضع  الجنس  لنوع  وفقاً  مصنفة  وأفضل،  أكثر 

لتحديد قضايا  واإلثنية،  والعرق  الجغرافي  والموقع  واالقتصادي 

لذا  المرأة.  تواجهها  التي  والمتداخلة  المتعددة  المساواة  عدم 

والحكومات  المانحين  من  وتمويل  منسق  دعم  إلى  حاجة  ثمة 

منخفضة  البلدان  في  سيما  ال  لإلحصاء،  الوطنية  للمكاتب 

المناسب  الوقت  وفي  المتسق  اإلعداد  ضمان  أجل  من  الدخل، 

لإلحصاءات الجنسانية في نطاق واسع من المجاالت. وتتضمن 

األولويات النقاط اآلتية:

بتدابير  • بالفقر  المتعلقة  العالمية  اإلحصاءات  تتميم 

لحصول المرأة على دخل شخصي من إيرادات سوق العمل 

أو الحماية االجتماعية كمؤشر غير مباشر على استقاللها 

االقتصادي.

وضمان  • الوقت،  استخدام  عن  بانتظام  استقصاءات  إجراء 

أثر  تقييم  أجل  من  الزمن،  مر  على  البلدان  بين  مقارنتها 

السياسات العامة والصدمات االقتصادية والكوارث البيئية 

على أعباء عمل المرأة.

ُمصنفة  • إحصاءات  بانتظام  تجمع  التي  البلدان  عدد  زيادة 

حسب نوع الجنس عن التشغيل غير الرسمي.

المتعلقة  • اإلحصاءات  وتحليل  لتجميع  معايير  وضع 
بالفجوات في األجور بين الجنسين، بما في ذلك منهجيات 
إيرادات  الجنسين في  بين  الالمساواة  نقاط  إيجاد  أجل  من 

العمل الحر.

دعم استمرار وضع منهجيات جديدة من أجل قياس ملكية  •
المرأة لألصول وريادة أعمال المرأة.

إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة ومصنفة تتعلق بمستويات  •
البطالة  وإعانات  العائلية،  والعالوات  األطفال  عالوات 

ومعاشات الشيخوخة.

الخدمات  • جودة  تقييم  أجل  من  وأساليب  معايير  وضع 
النساء  لحقوق  استجابتها  ذلك  في  بما  االجتماعية، 

والفتيات.

النساء  • ضد  العنف  بشأن  منتظمة  استقصاءات  إجراء 
والفتيات، تكون قائمة على المعايير المتفق عليها عالمياً.

االستثمار في التسجيل المدني والنظم الحيوية لضمان  •
جودة  تحسين  بهدف  بدقة،  والوفيات  الوالدات  تسجيل 

وتوافر البيانات المتعلقة بوفيات األمهات واألطفال.

تطوير وتمويل مصادر أخرى للشواهد، بما في ذلك البحوث  •
النوعية، لمعرفة أبعاد عدم المساواة التي ال يمكن قياسها 
بسهولة لكن لها دور حاسم في تشكيل مدى تمتع المرأة 
من  والحرمان  الوصمة  ذلك  في  بما   ، بحقوقهما  والفتاة 

المشاركة الرأي ومن التمثيل.

10.  إيجاد شواهد من أجل تقييم التقدم الُمحرز 
في حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية
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وافقت الدول األعضاء في لجنة وضع المرأة في الدورة 59 . 1
سياسي  "إعالن  على   ،2015 آذار/مارس  في  انعقدت  التي 
العالمي  الرابع  للمؤتمر  العشرين  الذكرى  بمناسبة 
الفرص  كافة  "بانتهاز  بموجبه  والتزمت  بالمرأة"،  المعني 
من  بعده  وما   2015 عام  في  العمليات  كافة  واإلفادة من 
إلعالن  والفعال  الكامل  التنفيذ  وتحقيق  تسريع  أجل 
الكامل  التحقيق  إلى  والسعي  بكين...  عمل  ومنهاج 
عام  بحلول  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة 

E/CN.6/2015/L.1 .2030"

منظمة . 2 من  مستقاة  بيانات  باستخدام  احتسبت 
المؤشرات  بيانات  "قاعدة   .2014 نسخة  الدولية.  العمل 
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هيئة األمم المتحدة للمرأة

هيئة األمم المتحدة للمرأة، هي هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  والهيئة 
هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية 

احتياجاتهن على الصعيد العالمي.

تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء باألمم المتحدة في جهودها إلرساء معايير عالمية من أجل تحقيق 
المساواة بين الجنسين، كما تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لسّن القوانين والسياسات والبرامج 
والخدمات الالزمة لتنفيذ هذه المعايير.  كما تساند الهيئة مشاركة المرأة على نحو متكافئ في كافة جوانب الحياة 
ومناحيها، مع التركيز على المجاالت الخمسة التالية ذات األولوية: زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها؛ وضع حد 
للعنف ضد المرأة؛ إشراك المرأة في جميع جوانب عمليات السالم واألمن؛ تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً؛ وجعل المساواة 
بين الجنسين في قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية ووضع ميزانياتها. كما تنسق هيئة األمم المتحدة للمرأة 

أعمال منظومة األمم المتحدة المعنية بتشجيع المساواة بين الجنسين وتعززها وتروِّج لها. 
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