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  جلنة وضع املرأة
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤-١٣
   ‘١’(أ)  ٣البند 

متابعة املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة     
االســـتثنائية الثالثـــة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة،  

: املساواة بني اجلنسني ٢٠٠٠املرأة عام ”املعنونة 
“: والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين    

تنفيـــــذ األهـــــداف االســـــتراتيجية واإلجـــــراءات 
ــة    ــام احلامسـ ــاالت االهتمـ ــا يف جمـ ــب اختاذهـ الواجـ
واختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات واملبــادرات: متكــني  

  املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغير
     

  اآلخذ يف التغريمتكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل     
   

  االستنتاجات املتفق عليها    
  
، والوثـائق اخلتاميـة   )١(تؤكد جلنة وضع املرأة مـن جديـد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني        - ١

، واإلعالنات اليت اعتمدا اللجنة مبناسبة )٢(للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
  .)٣(والعشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأةالذكرى السنوية العاشرة واخلامسة عشرة 

__________ 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،         )١(  
  األول، املرفقان األول والثاين. الفصل األول، القرار ،)A.96.IV.13املبيع  رقم

 .املرفق، ٢٣/٣-، املرفق، وقرار اجلمعية العامة دإ٢٣/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )٢(  

 E/2005/27والتصــويب ( ٧، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، انظــر:   )٣(  
 ٧، امللحق رقم ٢٠١٠)، الفصل األول، الفرع ألف؛ واملرجع نفسه، Corr.1 و E/CN.6/2005/11 و Corr.1 و

، الفرع ألف؛ واملرجـع نفسـه،   ) الفصل األولCorr.1و  E/CN.6/2010/11و  Corr.1و  E/2010/27( والتصويب
 .٥٩/١األول، الفرع جيم، القرار )، الفصل E/2015/27-E/CN.6/2015/10( ٧، امللحق رقم ٢٠١٥
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 )٤(وتكرر اللجنة التأكيد على أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة       - ٢
، وكــذلك االتفاقيــات )٦(والربوتوكــوالت االختياريــة امللحقــة مــا  )٥(واتفاقيــة حقــوق الطفــل 

الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة    واملعاهدات األخرى ذات الصلة، مثل العهد 
، تـوفر إطـارا قانونيـا دوليـا وجمموعـة      )٨(، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة    )٧(والثقافية

شاملة من التدابري لتحقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـاء والفتيـات وإعمـال متتـع مجيـع         
ميـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية متتعـا       النساء والفتيات، يف مجيع مراحـل حيـان، جب  

اقتصـاديا يف عـامل العمـل اآلخـذ     كامال على قدم املساواة مع الرجل، مبـا يف ذلـك متكـني املـرأة     
  .التغري يف

مـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بإعمـال      وتدرك اللجنـة أمهيـة املعـايري الـيت وضـعتها منظمـة الع        - ٣
لعمـل، وهـي حقـوق حامسـة لـتمكني املـرأة اقتصـاديا،        املرأة يف العمل وحقوقها يف مكـان ا  حق

وتشري إىل برنامج توفري العمل الالئق الذي وضعته منظمة العمل الدولية وإعالن منظمة العمل 
  بادئ واحلقوق األساسية يف العمل.الدولية بشأن امل

ــة        - ٤ ــائق اخلتاميـ ــيجني والوثـ ــل بـ ــهاج عمـ ــالن ومنـ ــد أن إعـ ــن جديـ ــة مـ ــد اللجنـ وتؤكـ
اته، ونتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت عقدا األمم املتحـدة  الستعراض

ومتابعـة هـذه املـؤمترات، قـد أرسـت أساسـا متينـا ملسـاعي التنميـة املسـتدامة وأن تنفيـذ إعــالن            
ــل س       ــال ومعج ــو كامــل وفع ــى حن ــيجني عل ــل ب ــهاج عم ــهاما حامســا يف تنفيــذ    ومن يســهم إس

  ويف متكني املرأة اقتصاديا. )٩(٢٠٣٠امة لعام التنمية املستد خطة

وتؤكد اللجنة مـن جديـد أيضـاً االلتزامـات الـيت جـرى التعهـد ـا يف مـؤمترات القمـة             - ٥
واملؤمترات ذات الصلة اليت عقدا األمم املتحدة يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني مجيـع       

والوثــائق  )١٠(ســكان والتنميــة وبرنــامج عملــه النســاء والفتيــات، مبــا يف ذلــك املــؤمتر الــدويل لل  
 اخلتامية الستعراضاته.

__________ 

  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد   )٥(  

ــد    )٦(   ــه، الـ ــع نفسـ ــرقم ٢١٣١املرجـ ــدان ٢٠٣٧٨، الـ ــرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١؛ والـ ــرار ٢٧٥٣١، الـ ؛ والقـ
 ، املرفق.٦٦/١٣٨

 )، املرفق.٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٧(  

  )٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٩(  

(منشــورات األمــم املتحــدة،  ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٣-٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة، القــاهرة،   )١٠(  
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املبيع  رقم
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وتشدد اللجنة على العالقة التعاضدية بني كل من متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل   - ٦
ــال      ــال واملعجــل إلع ــام والفع ــذ الت ــتغري، والتنفي ــذ    اآلخــذ يف ال ــيجني، وتنفي ــل ب ــهاج عم ن ومن

علـى حنـو يراعـي االعتبـارات اجلنسـانية. وهـي تقـر بأمهيـة          ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعـام   خطة
ــا     ــى أن املسـ ــد علـ ــرر التأكيـ ــتدامة، وتكـ ــة املسـ ــق التنميـ ــات يف حتقيـ ــاء والفتيـ ــهام النسـ واة إسـ

اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات ومشـاركة املـرأة بصـورة كاملـة ومتسـاوية وتوليهـا        بني
قيق التنمية املستدامة، وبناء جمتمعات تنعم بالسـالم  زمام القيادة يف االقتصاد شروط حيوية لتح

والعدالة ال يهمش فيها أحد، وتعزيز منـو اقتصـادي مطـرد يشـمل اجلميـع ويتسـم باالسـتدامة،        
  يف كل مكان وكفالة رفاه اجلميع. والنهوض باإلنتاجية، وإاء الفقر جبميع أشكاله

جيــب أن تنفــذ  ٢٠٣٠ســتدامة لعــام وتكــرر اللجنــة التأكيــد علــى أن خطــة التنميــة امل   - ٧
بطريقـة شـاملة، علـى حنـو يعكـس طابعهـا العــاملي املتكامـل وغـري القابـل للتجزئـة، مـع مراعــاة            

ــة مــن بلــد آل    ــز السياســايت  اخــتالف الظــروف والقــدرات ومســتويات التنمي ــرام احلي خــر واحت
لتزامـات الدوليـة   بلد وقيادته، ومع احلفاظ يف الوقت نفسه على االتساق مع القواعـد واال  لكل

ذات الصلة، بسبل منها وضع استراتيجيات متماسكة للتنمية املسـتدامة ـدف حتقيـق املسـاواة     
بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. وتؤكد اللجنة أن احلكومات تتحمل املسؤولية الرئيسـية  

وطين ، علــى كــل مــن الصــعيد الــ٢٠٣٠عــن متابعــة واســتعراض خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
  لق بالتقدم احملرز يف هذا الصدد.واإلقليمي والعاملي، فيما يتع

ملبـادرات اإلقليميــة  وتسـلّم اللجنـة بالـدور اهلـام الــذي تؤديـه االتفاقيـات والصـكوك وا         - ٨
املناطق اإلقليمية والبلدان الـيت تشـملها كـل منـها، يف حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني           يف

ألغراض منها متكني املرأة اقتصاديا وإعمال حقهـا يف العمـل وحقوقهـا     مجيع النساء والفتيات،
  الئق.يف مكان العمل والنهوض بالعمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل ال

لمـرأة،  وحتيط اللجنة علما بأعمال الفريق الرفيع املستوى املعين بالتمكني االقتصـادي ل   - ٩
  الذي أنشأه األمني العام.

ــرام حقــوق اإلنســان     وتؤكــد   - ١٠ ــة مــن جديــد أن اختــاذ تــدابري تعزيــز ومحايــة واحت اللجن
واحلريات األساسية جلميع النساء و الفتيات، مبا فيها احلق يف التنميـة، باعتبارهـا حقوقـا عامليـة     
ال تقبل التجزئة ومتكاملة ومترابطة، هي تدابري حامسة لتمكني املرأة اقتصاديا وينبغـي إدماجهـا   

متكــني املـرأة اقتصـاديا، وتؤكــد   ياسـات والـربامج الراميــة إىل القضـاء علـى الفقـر و     يف مجيـع الس 
جديــد أيضــاً احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري لضــمان أن يكــون لكــل شــخص احلــق يف املشــاركة   مــن

واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والسياسـية والتمتـع ـا، وضـرورة إيـالء       
م املساواة ملوضوع تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   االهتمام على قد

  التام، والنظر فيه بصورة عاجلة. والثقافية ومحايتها وإعماهلا
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م اللجنة أيضا بأن احلواجز اهليكلية الـيت تعتـرض متكـني املـرأة اقتصـاديا يف مجيـع       وتسلّ  - ١١
الـتغري، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بشـروط وظـروف         مراحل حياا يف عامل العمـل اآلخـذ يف   

ــة  العمــل والتوظيــف واالســتبقاء والعــودة إىل ســوق العمــل والتر   ــة واعــتالء املناصــب اإلداري قي
املناصب العليـا والتقاعـد والفصـل عـن اخلدمـة، ميكـن أن تتفـاقم مـن جـراء أشـكال التمييـز             أو

كـذلك خـالل األزمـات االقتصـادية واملاليـة      املتعددة واملتداخلة يف القطـاعني اخلـاص والعـام، و   
زاع، والكـوارث الطبيعيـة والكـوارث    ـزاع املسلح، وحـاالت مـا بعـد انتـهاء النـ     ـواإلنسانية والن

  النامجة عن األنشطة البشرية، والسياقات اليت تؤدي إىل نزوح الالجئني والتشرد الداخلي.

ان بالكامـل، بوصـفهم عناصـر حتفـز     م اللجنة أيضا بأمهيـة إشـراك الرجـال والفتيـ    وتسلّ  - ١٢
ــه، يف مســعى حتقيــ     ــيري وتســتفيد من ــى التغ ــني اجلنســني ومتكــني مج   عل ــق املســاواة ب ــاء ي ع النس

والفتيات. وتشدد على دور الرجال بوصـفهم حلفـاء يف حتقيـق متكـني املـرأة اقتصـاديا يف عـامل        
  ء والفتيات.النساالعمل املتغري، ويف القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد 

وتعترف اللجنة بأمهية دور اآلليات الوطنية يف النهوض باملرأة والفتاة، وباملسامهة الـيت    - ١٣
تقدمها يف هذا الشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، حيثما وجدت، وبالدور اهلام الذي 

ن العمالـة الكاملـة   يقـوم بـه اتمـع املـدين يف تعزيـز متكـني املـرأة اقتصـاديا وكفالـة اسـتفادا مـ           
واملنتجة ومن فرص العمـل الالئـق، وكـذلك يف النـهوض بتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          

  اس مراعاة االعتبارات اجلنسانية.على أس ٢٠٣٠وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

وتــدين اللجنــة بقــوة العنــف ضــد النســاء والفتيــات جبميــع أشــكاله يف األمــاكن العامــة   - ١٤
صـة، مبـا يف ذلـك التحـرش يف عـامل العمــل، الـذي يشـمل يف مجلـة أمـور أخـرى التحــرش           واخلا

اجلنسي والعنف اجلنسي واجلنساين والعنف العائلي واالجتار باألشخاص وقتـل اإلنـاث، فضـال    
عن املمارسات الضـارة مـن قبيـل تـزويج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج القسـري وتشـويه           

م بأن أشـكال العنـف هـذه تضـع عقبـات رئيسـية أمـام متكـني         ث، وتسلّاألعضاء التناسلية لإلنا
املرأة اقتصاديا، وحتقيق تنميتها االجتماعية واالقتصادية، على حنو يؤدي يف كـثري مـن األحيـان    
إىل مجلة أمور منها التغيب عن العمل وضياع الترقيات وفقـدان الوظـائف، األمـر الـذي يعـوق      

ــه والترقــي يف الســلم الــوظيفي وتقــدمي    قــدرة النســاء علــى االلتحــاق بســو   ق العمــل والبقــاء في
ــدران؛ وتســلّ    ــع ق ــوق      مســامهات تتناســب م ــف هــذه ميكــن أن تع ــأن أشــكال العن م أيضــا ب

االستقالل االقتصادي وتفرض على اتمع واألفراد تكاليف مباشرة وغري مباشـرة يف األجلـني   
لناتج االقتصادي، وتكبد اآلثار النفسية القصري والطويل، مبا يف ذلك حسب االقتضاء، فقدان ا

واجلسدية املترتبة على ذلـك، إضـافة إىل النفقـات املتصـلة بالرعايـة الصـحية والقطـاع القـانوين         
والرعاية االجتماعية واخلدمات املتخصصة، وتسلم كذلك بـأن االسـتقالل االقتصـادي للمـرأة     

  .اء عالقات تتعرض فيها لإليذاءميكن أن يساهم يف توسيع نطاق اخليارات املتاحة هلا إل



E/CN.6/2017/L.5 

 

17-04886 5/23 

 

وتقر اللجنة بأن احلواجز اهليكلية اليت حتول دون حتقيق املساواة بني اجلنسني وأشكال   - ١٥
التمييز اجلنساين ال تزال مستمرة يف أسواق العمل يف مجيع أحناء العامل، وهـو مـا يفـرض قيـودا     

مــل واملســؤوليات األســرية وأن هــذه أكــرب علــى النســاء، مقارنــة بالرجــال، يف التوفيــق بــني الع 
احلواجز اهليكلية ينبغي أن تزاح من أجل متكني النساء من املشـاركة الكاملـة يف اتمـع وعلـى     
ــتمكني       ــأن التقــدم احملــرز يف حتقيــق ال قــدم املســاواة مــع الرجــل يف عــامل العمــل. وتقــر أيضــا ب

افيا، وهو ما حيول دون متكّن املرأة االقتصادي للمرأة يف عامل العمل اآلخذ يف التغري مل يكن ك
  قوق اإلنسان واحلريات األساسية.من حتقيق إمكاناا بالكامل ومتتعها الكامل حب

م اللجنة بأن تقاسم املسؤوليات األسرية يهيـئ بيئـة أسـرية مؤاتيـة لـتمكني املـرأة       وتسلّ  - ١٦
ــتغري علــى حنــو يســهم يف التنميــ     ــأن املــرأة والرجــل  اقتصــاديا يف عــامل العمــل اآلخــذ يف ال ة، وب

زل، مبا يف ذلـك  ـيسهمان إسهاما كبريا يف رفاه األسرة، وبأن مسامهة املرأة بوجه خاص يف املن
زلية غري املدفوعة األجر، اليت مل يعترف ا بعد بالقـدر الكـايف، تولّـد    ـأعمال الرعاية واملهام املن

  ية واالقتصادية.رأس مال بشري واجتماعي أساسي لتحقيق التنمية االجتماع

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فجوات كبرية بني اجلنسني من حيث املشاركة   - ١٧
يف القــوة العاملــة وتــويل املناصــب القياديــة واألجــور والــدخل واملعاشــات التقاعديــة واحلمايــة    

يضـا إزاء  االجتماعية، وكذلك الوصول إىل املوارد االقتصادية واإلنتاجية. وتعرب عـن قلقهـا أ  
احلواجز اهليكلية اليت تعترض متكني املرأة اقتصاديا، مبا يف ذلك القـوانني والسياسـات التمييزيـة    
والقوالب النمطية اجلنسانية واملعايري االجتماعية السلبية. ويساورها القلق كذلك إزاء ظـروف  

ــد أشــكال العمــل غــ      ــة فــرص التقــدم الــوظيفي وتزاي ــة، وحمدودي ري الرمســي العمــل غــري املتكافئ
  املنظم يف العديد من املناطق. ريوغ

ذلـك بعـديها األفقـي والعمـودي،     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفرقة املهنيـة، مبـا يف     - ١٨
مجيع القطاعات. وهي تدرك أن إتاحة مزيد من الفرص املتساوية للنساء والرجال يف سوق  يف

ئـق وتعزيـز مهاراـا ومشـاركتها وتوليهـا      العمل، ولتمكني املرأة من احلصـول علـى العمـل الال   
جلذريــة الكامنــة وراء التفرقــة القيــادة يف املناصــب الرفيعــة املســتوى ميكــن أن يعــاجل األســباب ا 

الرجل واملرأة يف احلياة املهنية، ويسـاهم يف متكـني النسـاء والرجـال مـن اقتحـام املهـن الـيت          بني
  اخلاص.عام ويهيمن عليها اجلنس اآلخر يف القطاعني ال

م اللجنة بـأن املـرأة تشـكل أغلبيـة العـاملني يف القطـاعني الصـحي واالجتمـاعي،         وتسلّ  - ١٩
وأـا تقـدم مـن خـالل عملـها يف هـذين القطـاعني إسـهاما كـبريا يف اجلهـود الراميـة إىل حتقيــق            

وحيول التنمية املستدامة، وأن االستثمار يف هذين القطاعني ميكن أن يعزز متكني املرأة اقتصاديا 
أدوار الرعاية غري املدفوعة األجر وغري الرمسية إىل عمل الئق من خالل حتسني ظـروف عملـها   

اراـا والنـهوض   واألجور اليت تتقاضاها وإجياد فرص لتمكينـها اقتصـاديا عـن طريـق حتسـني مه     
  بتقدمها الوظيفي.
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مـن عـبء الفقـر،     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حتمل النساء النصيب األكـرب   - ٢٠
وتؤكد أن القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع، شرط ال غىن عنه 

ــة    ــة املســتدامة. وتقــر اللجن ــتمكني املــرأة اقتصــاديا وحتقيــق التنمي ــالروابط املتداعمــة القائمــة   ل ب
علـى الفقـر، واحلاجـة    حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النسـاء والفتيـات والقضـاء     بني

ا تـوفري  إىل ضمان مستوى معيشي الئق للنساء والفتيات يف مجيع مراحل حيان، بوسائل منـه 
  نظم احلماية االجتماعية.

وتعرب اللجنة أيضـا عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار اخنفـاض األجـور الـيت تتقاضـاها النسـاء            - ٢١
معيشـية الئقـة وكرميـة وتـوفري      بظـروف  العامالت، األمر الذي كثريا مـا مينـع املـرأة مـن التمتـع     

هذه الظروف ألسرا، وتعترف بأمهية دور نقابات العمال واحلوار االجتماعي يف معاجلـة   مثل
  ك الفجوة يف األجور بني اجلنسني.التفاوتات االقتصادية املستمرة، مبا يف ذل

نــاخ بالنســبة وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء التحــدي الــذي يشــكله تغــري امل    - ٢٢
لتحقيق التنمية املستدامة، وألن النساء والفتيات، الاليت يواجهن عدم املساواة والتمييـز، كـثريا   
ما يتضررن على حنو غري متناسب من آثار تغري املناخ واملسـائل البيئيـة األخـرى، مبـا يف ذلـك،      

والكوارث الطبيعية يف مجلة أمور، التصحر وإزالة الغابات والعواصف الرملية وعواصف الغبار 
واجلفــاف املســتمر والظــواهر اجلويــة البالغــة الشــدة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والتحــات   

املعتمـد   )١١(الساحلي وحتمض احمليطات. وتشري اللجنـة، عـالوة علـى ذلـك، إىل اتفـاق بـاريس      
ي ، وتؤكــد مــن جديــد أنــه ينبغــ)١٢(مبوجـب اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغـري املنــاخ  

للبلدان، عند اختاذ إجراءات دف إىل التصدي لتغري املناخ، أن حتترم وتعـزز وتراعـي املسـاواة    
  اجلنسني ومتكني النساء والفتيات.بني 

وتدرك اللجنة أن العوملة تطرح حتديات أمام متكـني املـرأة اقتصـاديا، كمـا تتـيح فرصـا         - ٢٣
وبــة واســعة النطــاق مــن أجــل يئــة لتحقيقــه. وتــدرك أيضــا أن مثــة حاجــة إىل بــذل جهــود دؤ

لعوملــة منصــفة وشــاملة للجميــع، مسـتقبل مشــترك يقــوم علــى إنســانيتنا املشــتركة كـي تكــون ا  
  فيهم النساء والفتيات، وتصبح قوة إجيابية بشكل متزايد لتمكني املرأة اقتصاديا. مبن

ع التعلــيم، وكــذلك حصــول اجلميــ    وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد أن إعمــال احلــق يف       - ٢٤
التعليم اجليد، من األمور اليت تسهم يف حتقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني مجيـع النسـاء       على

والفتيات. وتالحظ اللجنـة بقلـق عـدم إحـراز تقـدم يف سـد الفجـوة بـني اجلنسـني فيمـا يتعلـق            
امـــه، وتشـــدد علـــى أمهيـــة إتاحـــة بنســـبة االلتحـــاق بـــالتعليم الثـــانوي والعـــايل ومواصـــلته وإمت

م بـأن التكنولوجيـات اجلديـدة، الـيت هـي بصـدد تغـيري هيكـل         تعلم مدى احليـاة. وتسـلّ  ال فرص
أسواق العمل، توفر فرص عمل جديدة وخمتلفة تقتضي من النساء والفتيات اكتساب مهارات 

__________ 

 .، املرفق٢١-/م أ١، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )١١(  

  )١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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تتراوح بني اإلملام باملعارف األساسية الرقمية وتطوير مهارات تقنية متقدمة يف جمـاالت العلـوم   
  .اهلندسة والرياضيات ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوالتكنولوجيا و

ــة مواتيــة        - ٢٥ ــة وجــود بيئــة خارجي ــدرك اللجنــة أمهي ــود الوطنيــة الراميــة    وت دعمــا للجه
متكــني املــرأة اقتصـــاديا، مبــا يشـــمل تعبئــة املــوارد املاليـــة الكافيــة وبنـــاء القــدرات ونقـــل         إىل

مـن شـأنه أن يعـزز اسـتخدام التكنولوجيـات      التكنولوجيا وفـق شـروط متفـق عليهـا، وهـو مـا       
  ألعمال احلرة ومتكينها اقتصاديا.التمكينية للنهوض بقدرة املرأة على مباشرة ا

وتنوه اللجنة باجلهود املبذولة على الصعيد العاملي من أجل سـد الفجـوة بـني اجلنسـني       - ٢٦
ل اختـاذ تـدابري خاصـة    يف أسواق العمل. بيد أا تالحظ إمكانية إحـراز تقـدم إضـايف مـن خـال     

  ة بني اجلنسني يف القوة العاملة.مؤقتة لضمان املساوا

وتؤكد اللجنة من جديد أمهية زيادة االستثمار بشكل ملحوظ من أجل سـد الثغـرات     - ٢٧
يف املوارد بغية حتقيق املساواة بني اجلنسـني ومتكـني كـل النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك متكـني         

ئل منها تعبئة املـوارد املاليـة مـن مجيـع املصـادر، مبـا يف ذلـك تعبئـة املـوارد          املرأة اقتصاديا، بوسا
احملليــة والدوليــة وختصيصــها، والتنفيــذ الكامــل لاللتزامــات املتصــلة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة،  
ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة، من أجل االستفادة من التقـدم احملـرز وتعزيـز التعـاون     

، مبا يف ذلك التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي،    الدويل
للتعـاون بــني الشـمال واجلنــوب،    مـع مراعـاة أن التعــاون فيمـا بـني بلــدان اجلنـوب لــيس بـديال      

  هو باألحرى عنصر مكمل له. بل

اسـتقالهلا االقتصـادي   م اللجنة بأن تعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمـل وحتقيـق   وتسلّ  - ٢٨
هـــا كلـــها عوامـــل تســـهم يف حتقيـــق  ومتكينـــها مـــن الوصـــول إىل املـــوارد االقتصـــادية وامتالك

  ت.اقتصادي مستدام يشمل اجلميع ويف بلوغ االزدهار والتنافسية والرفاه يف اتمعا منو

ــها و       - ٢٩ ــرأة باملســاواة يف احلقــوق االقتصــادية، ومتكين ــع امل ــأن متت ــة ب ــة وتســلّم اللجن كفال
. ٢٠٣٠استقالهلا اقتصاديا تعد أمورا أساسـية يف حتقيـق أهـداف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        

ــرأة         ــني امل ــق املســاواة ب ــة إجــراء إصــالحات تشــريعية وإصــالحات أخــرى لتحقي وتؤكــد أمهي
ــان حســب االقتضــاء،     ــات والفتي ــني الفتي ــة بالوصــول    والرجــل، وكــذلك ب ــوق املتعلق يف احلق

قتصــادية واإلنتاجيــة، مبــا يف ذلــك األراضــي واملــوارد الطبيعيــة، وحقــوق امللكيــة   املــوارد اال إىل
واإلرث، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة واخلدمات املاليـة، مبـا يف ذلـك التمويـل البـالغ الصـغر،       

ــة الكاملــة واملنت    ــة متتــع املــرأة باملســاواة يف فــرص العمال جــة والعمــل الالئــق، وباملســاواة  وكفال
ــة باملســامهة       األجــر يف ــرف اللجن عــن العمــل املتســاوي أو العمــل ذي القيمــة املتســاوية. وتعت

  شامل للجميع والتنمية املستدامة.اإلجيابية للعامالت املهاجرات يف حتقيق النمو ال
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م اللجنـة بـأن النسـاء والفتيـات يـتحملن نصـيبا غـري متناسـب مـن أعبـاء الرعايـة            وتسلّ  - ٣٠
ة األطفــال واملســنني واألشــخاص  فوعــة األجــر، مبــا يف ذلــك رعايــ  زلية غــري مدـواألعمــال املنــ 

اإلعاقة واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز، وأن هـذا التفـاوت       ذوي
يف توزيع املسؤوليات يشكل قيدا كبريا حيـول دون متكـن النسـاء والفتيـات مـن إمتـام تعلـيمهن        

قــدرة املــرأة علــى االلتحــاق بســوق العمــل املــدفوع  مواصــلته إىل مراحــل متقدمــة، ويعرقــل  أو
األجــر والعــودة إليــه والترقــي فيــه، واالســتفادة مــن الفــرص االقتصــادية واالضــطالع بأنشــطة    
ــة واملعاشــات         ــة االجتماعي ــن احلماي ــرات يف كــل م ــؤدي إىل ثغ ــال احلــرة، وميكــن أن ي األعم

نصيبا غري متناسـب مـن أعمـال     التقاعدية. وتشدد اللجنة على ضرورة االعتراف بتحمل املرأة
زلية غري مدفوعة األجر وختفـيض هـذا العـبء وإعـادة توزيعـه مـن خـالل        ـالرعاية واألعمال املن

تعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل وإعطاء األولوية االت منها سياسات 
  تماعية وتطوير اهلياكل األساسية.احلماية االج

ــدرك ال  - ٣١ ــل للحــق يف ا  وت ــة أن اإلعمــال الكام ــه    لجن ــأعلى مســتوى ميكــن بلوغ ــع ب لتمت
اء والفتيـــات ورفـــاههن وقـــدرن الصـــحة البدنيـــة والعقليـــة أمـــر حيـــوي يف حيـــاة النســـ  مـــن
املشاركة يف احلياة العامة واخلاصة، وشرط حاسم لتحقيق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني      على

ومشاركتها يف االقتصاد وقيامهـا بـأدوار قياديـة فيـه بشـكل      املرأة، مبا يف ذلك متكينها اقتصاديا 
  كامل وعلى قدم املساواة مع الرجل.

ــرة       - ٣٢ ــدد الســنوات للفت ــها املتع ــامج عمل ــة إىل برن ــذي  ،٢٠١٩-٢٠١٧وتشــري اللجن ال
ليكون جمال تركيزها يف دورا احلاديـة   “متكني نساء الشعوب األصلية”حددت فيه موضوع 

لفــرص يف جمــال حتقيــق املســاواة     التحــديات وا”يــه النظــر يف موضــوع    ســتني، وقــررت ف وال
ع ذا األولويــة يف دورــا باعتبــاره املوضــو “ومتكــني النســاء والفتيــات الريفيــات اجلنســني  بــني

  .تنيوالس الثانية

م اللجنة بأمهية دور ومسامهة النساء والفتيات الريفيـات يف القضـاء علـى الفقـر،     وتسلّ  - ٣٣
ة املســتدامة، واألمــن الغــذائي والتغذيــة، وال ســيما يف األســر الفقــرية والضــعيفة. وحتقيــق التنميــ

م اللجنة أيضا بأمهية متكني املرأة الريفية وقدرا على املشاركة بصـورة كاملـة ومتسـاوية    وتسلّ
  الة يف مجيع مستويات صنع القرار.وفع

األصــلية وإدمــاجهن  م اللجنــة بــأن جهـود الــتمكني االقتصــادي لنسـاء الشــعوب  وتسـلّ   - ٣٤
متلكهــا الشــعوب األصــلية، ميكــن  وتنميــة قــدران، بســبل منــها إنشــاء األعمــال التجاريــة الــيت 

تتيح هلن حتسني مشاركتهن على كل من الصعيد االجتمـاعي والثقـايف واملـدين والسياسـي،      أن
ــاء    ــادي، وبنـ ــتقالل االقتصـ ــن االسـ ــرب مـ ــدر أكـ ــق قـ ــدرة   وحتقيـ ــتدامة وقـ ــر اسـ ــات أكثـ جمتمعـ

  صلية يف االقتصاد على نطاق أوسع.الصمود، وتنوه إىل مسامهة الشعوب األ ىعل
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وتدرك اللجنة أمهية مسـامهة النسـاء والفتيـات املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي يف تنميـة           - ٣٥
اتمعات وتعزيز التفـاهم والتعدديـة الثقافيـة، وتشـري إىل التـزام الـدول بتعمـيم مراعـاة املنظـور          

ورصــد السياســات العامــة، آخــذة يف اعتبارهــا االحتياجــات والظــروف   اجلنســاين عنــد وضــع 
اخلاصة بالنساء والفتيات املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي، ومـع مراعـاة برنـامج األنشـطة لتنفيـذ          

م اللجنة أيضا بأمهية الـتمكني االقتصـادي   . وتسلّ)١٣(العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي
  للنساء املنحدرات من أصل أفريقي.

لنســـاء والفتيـــات املهـــاجرات،   وتســـلّم اللجنـــة باملســـامهة اإلجيابيـــة الـــيت تقـــدمها ا       - ٣٦
خــاص العــامالت املهــاجرات، يف حتقيــق التنميــة املســتدامة يف البلــدان األصــلية وبلــدان  وبوجــه

الت املهـاجرات مـن قيمـة    العبور وبلدان املقصد. وتشدد على مـا للعمـل الـذي تقـوم بـه العـام      
زلية ـمجيع القطاعات، مبا يف ذلك العمل الـذي تضـطلع بـه العـامالت يف اخلدمـة املنـ       وكرامة يف

  .ويف جمال الرعاية

وتشري اللجنة إىل ضرورة إيالء االعتبار الواجب لألوضاع اخلاصة اليت تعيشها النسـاء    - ٣٧
 والفتيــات املهــاجرات وملــا يتعرضــن لــه مــن خمــاطر. ويســاورها القلــق ألن العديــد مــن النســاء   

الرمســـي والـــاليت يـــؤدين أعمـــاال ســـيما منـــهن العـــامالت يف االقتصـــاد غـــري  املهـــاجرات، وال
اعتمادا على املهارات، يكـن عرضـة بشـكل خـاص لســوء املعاملـة واالسـتغالل، وتشـدد،          أقل
هذا الصدد، على أن من واجب الدول محايـة حقـوق اإلنسـان للمهـاجرات مـن أجـل منـع         يف

  والتصدي هلما.سوء املعاملة واالستغالل 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض معدل مشـاركة النسـاء ذوات اإلعاقـة يف القـوة       - ٣٨
العاملة وما يواجهنه مـن أشـكال متعـددة ومتشـابكة مـن التمييـز، ومـا يعترضـهن مـن حـواجز           

أمــاكن العمــل ومشــاركتهن فيهــا  هيكليــة وماديــة وســلوكية حتــول دون إمكانيــة وصــوهلن إىل 
ــة       قــدم علــى ــذ خطــة التنمي ــة تنفي ــدابري لكفال املســاواة مــع اآلخــرين، وتؤكــد ضــرورة اختــاذ ت

  ى حنو يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.عل ٢٠٣٠املستدامة لعام 

وترحب اللجنة باملسامهات الكربى اليت يقدمها اتمع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات       - ٣٩
عـــن حقـــوق اإلنســـان، واملنظمـــات  فعاتالنســـائية واتمعيـــة، واجلماعـــات النســـوية، واملـــدا

القيــادات املكونــة مــن الفتيــات والشــباب، مــن أجــل إدراج مصــاحل النســاء والفتيــات          ذات
واحتياجــان وأفكــارهن يف اخلطــط احملليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك خطــة    

اتمـع املـدين علـى حنـو     ، وتعترف بأمهية إقامة حوار مفتـوح مـع   ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
يف عـامل   يشمل اجلميع ويتسم بالشفافية يف سياق تنفيذ التدابري املتعلقة بـتمكني املـرأة اقتصـاديا   

  العمل اآلخذ يف التغري.

__________ 

 .، املرفق٦٩/١٦قرار اجلمعية العامة   )١٣(  
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ــع املســتوي     - ٤٠ ــى مجي ــة باحلكومــات عل ات وباالشــتراك، حســب االقتضــاء،  ويــب اللجن
ملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، كــل يف إطــار الكيانــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة وا مــع

واليتها ومع مراعاة األولويات الوطنية، كما تدعو اتمع املدين والقطاع اخلـاص، ومنظمـات   
  أرباب العمل، والنقابات العمالية، حسب االقتضاء، إىل اختاذ اإلجراءات التالية:

  
  عزيز األطر املعيارية والقانونيةت    

األولويـة بشـكل خـاص، يف التصـديق علـى اتفاقيـة القضـاء         النظر، على سبيل  (أ)  
ــة      علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل والربوتوكــوالت االختياري
امللحقة ما، أو االنضمام إليها، واحلد من نطاق أي حتفظات، وصياغة أي حتفظات مـن هـذا   

      ضـمن عـدم إبـداء حتفظـات ال تتفـق      مبـا ي  القبيل بأدق ما ميكـن مـن تعـابري وأضـيقها مـن معـان
هـدف هـاتني االتفــاقيتني والغـرض منـهما، واسـتعراض التحفظــات عليهمـا بانتظـام متهيــداً         مـع 

لسحبها، وسـحب التحفظـات الـيت تتعـارض مـع هـدف االتفاقيـة ذات الصـلة والغـرض منـها،           
  سات وطنية فعالة؛ضع تشريعات وسياوتنفيذ االتفاقيتني بالكامل عن طريق مجلة أمور منها و

النظــر يف التصــديق علــى االتفاقيــات األساســية ملنظمــة العمــل الدوليــة وهــي:     (ب)  
)، واتفاقية حق التنظـيم  ٨٧(رقم  ١٩٤٨اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب لعام 

)، ٢٩(رقـم   ١٩٣٠)، واتفاقية العمل اجلربي لعـام  ٩٨(رقم  ١٩٤٩واملفاوضة اجلماعية لعام 
فاقيـــة املتعلقـــة باحلـــد األدىن )، واالت١٠٥(رقـــم  ١٩٥٧واتفاقيـــة إلغـــاء العمـــل اجلـــربي لعـــام 

ــام   لســن ــم  ١٩٧٣االلتحــاق بالعمــل لع ــة حبظــر أســو  ١٣٨(رق ــة املتعلق أ أشــكال )، واالتفاقي
 ١٩٥١ســــاواة يف األجــــور لعــــام )، واتفاقيــــة امل١٨٢(رقــــم  ١٩٩٩األطفــــال لعــــام  عمــــل
)، والعمـل  ١١١(رقم  ١٩٥٨ملتعلقة بالتمييز (يف العمالة واملهن) لعام ) واالتفاقية ا١٠٠ (رقم

  فعــل، مــن أجــل اإلســهام يف إعمــال  قت عليهــا بالعلــى تنفيــذها فيمــا خيــص الــدول الــيت صــد
  عمل وحقوقها يف مكان العمل؛املرأة يف ال حق

ــة      (ج)   ــوانني وأطــر تنظيمي ــاذ ق ــز وإنف ــز    ســن أو تعزي ــع التميي ــل املســاواة ومتن تكف
كتها يف أســواق العمــل ومتكينــها   املــرأة، ال ســيما يف عــامل العمــل، مبــا يف ذلــك مشــار       دضــ
الوصول إليها، يف مجلة أمور أخرى، ووضع قوانني وأطر حتظر التمييز ضـدها علـى أسـاس     من

احلمل أو األمومة أو احلالة الزوجيـة أو العمـر، فضـال عـن غريهـا مـن أشـكال التمييـز املتعـددة          
ــة؛ وا ــع النســاء يف   واملتداخل ــدابري املناســبة لضــمان متت ــان بتكــافؤ   ختــاذ الت  خمتلــف مراحــل حي

العمـل الالئـق يف القطـاعني العـام واخلـاص، مـع التسـليم بـأن اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة              فرص
دف إىل التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ينبغي أال يعترب من بـاب التمييـز؛   

باب اجلذريــة الكامنــة وراء انعــدام املســاواة بــني اجلنســني والقوالــب النمطيــة       ومعاجلــة األســ 
ــني الرجــل واملــ       ــري املتكافئــة ب ــات القــوة غ ــانية وعالق رأة؛ والعمــل، حســب االقتضــاء،   اجلنس
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ــال      علــى ــة يف حــاالت عــدم االمتث ــة اللجــوء إىل العدال ــة وإمكاني تــوفري ســبل االنتصــاف الفعال
  ت وجتاوزات حقوق اإلنسان؛نتهاكاوإعمال املساءلة عن ا

سن تشـريعات وإدخـال إصـالحات لتحقيـق املسـاواة يف احلقـوق بـني النسـاء           )د(  
والرجال، وبـني الفتيـات والفتيـان حيثمـا ينطبـق، مـن أجـل احلصـول علـى املـوارد االقتصـادية            
واإلنتاجية، مبا يف ذلك احلصـول علـى األراضـي وملكيتـها والسـيطرة عليهـا، وحقـوق امللكيـة         

ــا اجلديــدة املالئمــة، واخلــدمات املاليــة، مبــا يف ذلــك    و اإلرث، واملــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجي
فادة املــرأة علــى قــدم املســاواة االئتمانــات واخلــدمات املصــرفية والتمويــل البــالغ الصــغر، واســت 

 الرجل يف فرص اللجوء إىل العدالة وتلقي املساعدة القانونيـة يف هـذا الصـدد، وكفالـة متتـع      مع
  عقود على قدم املساواة مع الرجل؛املرأة باألهلية القانونية وباحلق يف إبرام ال

القضــاء علــى التفرقــة املهنيــة عــن طريــق معاجلــة احلــواجز اهليكليــة والقوالــب      )ـه(  
النمطيــة اجلنســانية واملعــايري االجتماعيــة الســلبية، وتعزيــز قــدرة املــرأة علــى االلتحــاق بأســواق   

ليم والتـدريب ومشـاركتها فيهـا علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل، ودعـم          العمل ومؤسسات التع
املــرأة مــن أجــل تنويــع اخليــارات التعليميــة واملهنيــة املتاحــة هلــا يف امليــادين الناشــئة والقطاعــات  
االقتصادية املتنامية، مثـل العلـوم والتكنولوجيـا واهلندسـة والرياضـيات وتكنولوجيـا املعلومـات        

  يت توظف أعدادا كبرية من النساء؛اف بقيمة القطاعات الواالتصاالت، واالعتر

تــدعم مبــدأ املســاواة يف األجــر  ســن أو تعزيــز وإنفــاذ القــوانني واألنظمــة الــيت  )و(  
عني العـام واخلـاص باعتبـار ذلـك     العمل املتساوي أو العمـل ذي القيمـة املتسـاوية يف القطـا     عن
جلنســني، ويف هــذا الصــدد تــوفري  األجــور بــني االتــدابري احلامســة للقضــاء علــى الفجــوة يف   مــن
فعالة لالنتصاف واللجوء إىل العدالـة يف حـاالت عـدم االمتثـال، وتعزيـز تنفيـذ سياسـات         سبل

املساواة يف األجر بوسائل منها، علـى سـبيل املثـال، احلـوار االجتمـاعي، والتفـاوض اجلمـاعي،        
ية يف األجــور، وتــدقيق األجــور  وتقيــيم الوظــائف، وتنظــيم محــالت التوعيــة، وضــمان الشــفاف  

ــات        ــادة البيان ــع األجــور وزي املدفوعــة للجنســني، وكــذلك تصــديق واســتعراض ممارســات دف
  والتحليالت املتاحة بشأن الفجوة يف األجور بني اجلنسني؛

ــع        )ز(   ــى مجي ــة إىل القضــاء عل ــوانني والسياســات الرامي ــاذ الق ــز وإنف ســن أو تعزي
مــن مجيــع األعمــار يف عــامل العمــل، يف القطــاعني العــام  أشــكال العنــف والتحــرش ضــد النســاء

ــة يف حــاالت عــدم      ــوفري ســبل انتصــاف فعال ــال؛ وضــمان ســالمة النســاء   واخلــاص، وت االمتث
مكان العمل؛ ومعاجلة العواقب املتعددة للعنف والتحرش، بالنظر إىل أن العنف ضد النسـاء   يف

سني ومتكني املـرأة اقتصـاديا؛ وتشـجيع أنشـطة     والفتيات ميثل عقبة أمام حتقيق املساواة بني اجلن
التوعية، بسبل منها التوعية بالتكلفة الـيت يتكبـدها اتمـع واالقتصـاد مـن جـراء ذلـك العنـف؛         

  العمل؛ووضع تدابري لتشجيع عودة الضحايا والناجيات من العنف إىل سوق 
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مــن مجيــع  وضــع وتطبيــق تــدابري مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية تــوفر احلمايــة   )ح(  
أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف األماكن العامة واخلاصة، وتكفل منعها واملعاقبة عليها، 
مبا يف ذلك العنف العائلي والتحرش اجلنسي واالجتار باألشخاص وقتل اإلناث، مـن بـني أمـور    

رأة أخرى، للنهوض بإعمال احلقوق االقتصادية للنساء والفتيات ومتكينهن وتيسـري حصـول املـ   
على العمالة الكاملة واملنتجة ومسامهتها يف االقتصاد، بسبل منها تيسـري التغـيريات يف القوالـب    
النمطية اجلنسانية واملعايري االجتماعية السلبية، واملواقف والسلوكيات، يف مجلـة أمـور أخـرى،    

الرجــال  مـن خـالل النـهوض بتعبئــة اتمعـات احملليـة واالسـتقالل االقتصــادي للمـرأة وإشـراك        
والفتيان، وال سيما قادة اتمعات احمللية؛ والعمل حيثما أمكن، على استكشاف تـدابري ترمـي   
إىل معاجلة عواقب العنف ضد املرأة، مثل محاية الوظائف، وتوفري إجازة من العمل، والتدريب 

اعي يف جمــال التوعيــة، وتقــدمي اخلــدمات النفســية االجتماعيــة وإنشــاء شــبكات األمــان االجتمــ 
  للنساء والفتيات من ضحايا العنف والناجيات منه، وتعزيز الفرص االقتصادية املتاحة هلن؛

تعزيز القوانني واألطـر التنظيميـة الـيت تشـجع التوفيـق بـني مسـؤوليات العمـل           )ط(  
واألسرة وتقامسها بني النساء والرجال، بسبل منها صوغ وتنفيذ وتعزيز تشـريعات وسياسـات   

حتياجات األسـرة، مثـل اإلجـازات الوالديـة وغريهـا مـن بـرامج اإلجـازات،         وخدمات تراعي ا
ــدعم لألمهــات املرضــعات، وتطــوير اهلياكــل          ــادة املرونــة يف ترتيبــات العمــل، وتقــدمي ال وزي
األساسية والتكنولوجيا، وتقدمي اخلدمات، مبـا يف ذلـك تـوفري خـدمات جيـدة لرعايـة األطفـال        

ليهـا ويئـة مرافـق لرعايـة األطفـال وغريهـم مـن املُعـالني،         تكون يف املتناول ويسهل احلصول ع
وتشجيع الرجال على حتمل نصـيب متكـافئ مـن مسـؤوليات األعمـال املرتليـة باعتبـارهم آبـاء         
ومســؤولني عــن تقــدمي الرعايــة، وهــي كلــها أمــور تســهم يف يئــة بيئــة مؤاتيــة لــتمكني املــرأة     

  اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛

االمتناع عن سن وتطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو جتارية انفرادية تتناىف   )ي(  
ــق الت     ــل حتقي ــاق األمــم املتحــدة وتعرق ــدويل وميث ــانون ال ــة  مــع الق ــة االقتصــادية واالجتماعي نمي

  ؛حنو كامل، وال سيما يف البلدان النامية على
  

  تعزيز التعليم والتدريب وتنمية املهارات    

تعزيــز واحتــرام حــق النســاء والفتيــات يف التعلــيم يف خمتلــف مراحــل حيــان      )ك(  
مجيع املستويات، ال سيما ملن هن أشد ختلفا عن الركـب، وذلـك بتـوفري إمكانيـة حصـول       ويف

اجلميع على تعلـيم جيـد النوعيـة، وضـمان تعلـيم جيـد يشـمل اجلميـع ويكفـل املسـاواة وعـدم            
حليــاة للجميــع، وكفالــة إمتــام مــرحليت التعلــيم االبتــدائي  التمييــز، وتعزيــز فــرص الــتعلم مــدى ا 

والثــانوي، وإزالــة أوجــه التفــاوت بــني اجلنســني يف فــرص الوصــول إىل مجيــع جمــاالت التعلــيم    
الثــانوي والعــايل، وتعزيــز اإلملــام باملســائل املاليــة والرقميــة، وضــمان حصــول النســاء والفتيــات 

ــى ــوظ    عل ــة يف جمــاالت التطــوير ال ــرص متكافئ ــاالت،   ف ــنح الدراســية والزم ــدريب وامل يفي والت
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واعتماد إجراءات إجيابية لبنـاء مهـارات القيـادة والتـأثري لـدى النسـاء والفتيـات؛ واختـاذ تـدابري          
ــة املدرســية، وتــدابري لــدعم النســاء      ــرام وضــمان ســالمة النســاء والفتيــات يف البيئ لتعزيــز واحت

  م والتدريب؛والفتيات ذوات اإلعاقة يف مجيع مستويات التعلي

ــك       )ل(   ــدريب، مبــا يف ذل ــيم والت ــرامج التعل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف ب
يتعلق منها بالعلوم والتكنولوجيـا واهلندسـة والرياضـيات، والقضـاء علـى األميـة يف صـفوف         ما

اإلناث وتيسـري االنتقـال بفعاليـة مـن مرحلـة التعلـيم أو البطالـة إىل العمـل، بسـبل منـها تطـوير            
هـــارات الالزمـــة لـــتمكني النســـاء والفتيـــات مـــن املشـــاركة الفعالـــة يف التنميـــة االقتصـــادية   امل

ــرارات         ــاذ الق ــة واخت ــة يف احلوكم ــن املشــاركة الفعال ــرأة م ــة، ومتكــني امل ــة والثقافي واالجتماعي
مجيــع املســتويات، ويئــة الظــروف الــيت تيســر مشــاركة املــرأة وانــدماجها بشــكل كامــل   علــى

رمسي ووضع مناهج دراسية تراعي االختالفات بني اجلنسني يف الربامج التعليميـة  االقتصاد ال يف
علــى مجيــع املســتويات ألغــراض منــها التصــدي لألســباب اجلذريــة للتفرقــة املهنيــة بــني الرجــل  

  واملرأة يف احلياة العملية؛

إيالء اهتمام أكرب لتمكني الفتيات من احلصول على التعليم اجليـد، وال سـيما     )م(  
يف جمــال االتصــاالت والتكنولوجيــا، حيثمــا وجــد، مبــا يف ذلــك تــوفري التعلــيم للفتيــات اللــوايت  

ــة،       مل حيصــلن علــى تعلــيم نظــامي لتمكينــهن مــن تــدارك مــا فــان وتعلــيمهن القــراءة والكتاب
ــدائي،          ــد االبت ــا بع ــيم م ــة التعل ــدارس حــىت مرحل ــات يف امل ــتبقاء الفتي ــادرات اخلاصــة الس واملب

لفتيات اللوايت تزوجن أو محلن بالفعل، وتعزيز فرص اكتساب الشـابات للمهـارات   فيهن ا مبن
وتدريبهن على مباشرة األعمال احلرة والتصدي للقوالب النمطية اجلنسانية لكفالة توفر عمالـة  

  كاملة ومنتجة وتعويض منصف وعمل الئق للشابات اللوايت يدخلن سوق العمل؛

ــات احل   )ن(   ــة متكــني املراهق ــل واألمهــات الشــابات، وكــذلك األمهــات    كفال وام
ــد       ــذ، وعن ــام يف هــذا الصــدد، بوضــع وتنفي ــيمهن، والقي ــات، مــن مواصــلة وإكمــال تعل العازب
االقتضاء، تنقيح السياسات التعليمية للسماح هلن بالبقاء يف املدرسة أو العودة إليها، ومتكينـهن  

دعم االجتمـاعي، مبــا يف ذلــك  مـن احلصــول علـى الرعايــة الصـحية واخلــدمات االجتماعيـة والــ    
مرافق رعاية الطفل والرضاعة واحلضانة، وااللتحاق بربامج تعليميـة يف مواقـع يسـهل الوصـول     
إليها، وجبداول زمنية مرنة، وإتاحة إمكانيـة التعلـيم عـن بعـد، مبـا يف ذلـك الـتعلم اإللكتـروين،         

فــيهم الشــباب منــهم،    األخــذ بعــني االعتبــار الــدور اهلــام الــذي يقــوم بــه اآلبــاء، مبــن          مــع
  يتحملونه من مسؤوليات وما يواجهونه من حتديات يف هذا الصدد؛ وما
  

  تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية لتمكني املرأة اقتصاديا    

اعتمــاد وتنفيـــذ سياســـات االقتصـــاد الكلـــي املراعيـــة لالعتبـــارات اجلنســـانية    )س(  
النمـو الشـامل للجميـع، وتكفـل حصـول       وسياسات العمالة والسياسات االجتماعية اليت تعـزز 
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املــرأة علــى العمالــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق، وحتمــي حــق املــرأة يف العمــل وحقوقهــا   
  أماكن العمل، ورصد أثر تلك السياسات، والتخفيف من آثار الكساد االقتصادي؛ يف

أسـاس  اختاذ خطوات ملموسة للقضاء علـى ممارسـة التمييـز يف األسـعار علـى        (ع)  
؛، حيـث تكـون السـلع واخلـدمات املوجهـة      ‘)الضـريبة الورديـة  ’جنساين (املعروفة أيضـا باسـم   

للنساء والفتيات أو املسوقة يف أوسـاطهن أكثـر تكلفـة مـن السـلع واخلـدمات املماثلـة املوجهـة         
  الرجال والفتيان أو املسوقة يف أوساطهم؛ إىل

االعتبـارات اجلنسـانية يف التعامـل    اختاذ خطوات عملية لدعم اختاذ ج يراعي   (ف)  
مــع إدارة الشــؤون املاليــة العامــة وإضــفاء الطــابع املؤسســي عليــه، مبــا يف ذلــك امليزنــة املراعيــة    
للمنظور اجلنساين يف مجيـع قطاعـات اإلنفـاق العـام وتتبعهـا، وذلـك ملعاجلـة الثغـرات يف تـوفري          

وضـمان احتسـاب تكـاليف مجيـع اخلطـط      املوارد للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتـاة،  
والسياســات الوطنيــة والقطاعيــة لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والفتــاة ورصــد   

  يلزمها من موارد لضمان تنفيذها على حنو فعال؛ ما

ــة والعمــل املــرتيل       )ص(   تشــجيع اخلــدمات الالئقــة املدفوعــة األجــر يف جمــايل الرعاي
يف القطاعني العام واخلاص، بتوفري احلماية االجتماعية، وظروف العمل من املرأة والرجل  لكل

اآلمنة، واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة املتساوية، على حنو يسهم 
يف تيسري انتقال العاملني يف القطاع غري الرمسي، مبن فـيهم العـاملون يف قطـاع الرعايـة والعمـل      

  األجر غري الرمسي، إىل االقتصاد الرمسي؛ املرتيل املدفوع

تعزيز أمن املرأة وسالمتها أثناء ذهاـا إىل مكـان العمـل وعودـا منـه، وأمـن         (ق)  
النساء والفتيات وسالمتهن أثناء ذهان إىل املرافق التعليمية وعودن منها، وذلـك عـن طريـق    

ياكـل األساسـية تراعـي االعتبـارات     وضع استراتيجيات للتنمية الريفية والتخطيط احلضري واهل
اجلنسانية، مبا يف ذلك إنشاء شبكات للنقل العام تتسم باالستدامة واألمان والتكلفة امليسـورة،  
وإنارة الشـوارع، وإنشـاء مرافـق صـحية منفصـلة ومالئمـة، لتيسـري وصـول املـرأة إىل األمـاكن           

  واملنتجات واخلدمات والفرص االقتصادية؛

ت املاليــة لتــوفري البنيــة األساســية للحمايــة االجتماعيــة والرعايــة  ترشــيد النفقــا  (ر)  
املراعيـة لالعتبــارات اجلنسـانية، مثــل تـوفري خــدمات للتعلـيم يف مرحلــة الطفولـة املبكــرة تتســم      
باإلنصاف واجلودة ويسهل الوصول إليها وحتمل تكاليفها، وخدمات رعايـة األطفـال ورعايـة    

ري خـــدمات الرعايـــة واخلـــدمات االجتماعيـــة لألشـــخاص املســـنني، والرعايـــة الصـــحية، وتـــوف
اإلعاقــة واألشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز، تلــيب احتياجــات  ذوي
مـــن مقـــدمي الرعايـــة واحملتـــاجني إليهـــا، مـــع األخـــذ يف االعتبـــار أن سياســـات احلمايـــة   كـــل

املساواة، ويف دعـم النمـو الشـامل    االجتماعية تؤدي أيضا دورا حامسا يف احلد من الفقر وعدم 
  للجميع واملساواة بني اجلنسني؛
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ــع       (ش)   ــة الشــاملة للجمي ــة االجتماعي ــز نظــم احلماي العمــل مــن أجــل إنشــاء أو تعزي
واملراعية للمنظور اجلنساين، مبا يف ذلك وضع حدود دنيا هلا، لضـمان اسـتفادة اجلميـع بالكامـل     

من أي نوع، واختاذ تدابري تدرجيية لتحقيق مستويات  من خدمات احلماية االجتماعية دون متييز
  ؛أعلى من احلماية، مبا يف ذلك تسهيل االنتقال من العمل غري الرمسي إىل العمل الرمسي

تعزيز التدابري القانونية واإلدارية والسياساتية اليت تكفل حصول املـرأة بشـكل     (ت)  
تقاعديـة، مـن خــالل الـربامج القائمــة    كامـل وعلـى قــدم املسـاواة مـع الرجــل علـى املعاشــات ال     

االشــتراكات و/أو غــري القائمــة علــى االشــتراكات، وذلــك بصــرف النظــر عــن مســارها    علــى
  ؛املهين، واحلد من الفوارق بني اجلنسني يف مستويات االستحقاقات

اختاذ خطوات من أجل اإلعمال الكامل للحق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن   (ث)  
بدنية والعقلية عن طريق حتسني وصول النساء والفتيات يف الوقت املناسب بلوغه من الصحة ال

إىل الــنظم الصــحية اجليــدة بتكلفــة معقولــة مــن خــالل وضــع اســتراتيجيات وطنيــة تراعــي           
االعتبارات اجلنسـانية وسياسـات وبـرامج للصـحة العامـة تكـون شـاملة ويف املتنـاول وموجهـة          

عمــل علــى حتســني احلصـول علــى اإلجــازات مدفوعــة  بشـكل أفضــل إىل تلبيــة احتياجـان، وال  
ــة واملــرض      األجــر واســتحقاقات الضــمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد والبطال
والعجـز والشـيخوخة والعجـز عـن العمـل، ووضــع وتنفيـذ تـدابري الصـحة والسـالمة املهنيــتني،          

فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت       يف ذلك التدابري املناسبة لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء مبا
  أا مؤذية هلا؛

ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة وكفالـة متتـع       (خ)  
اجلميع بـاحلقوق اإلجنابيـة وفقـا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة ومنـهاج عمـل            

حصول اجلميع على خدمات الرعاية بيجني والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما، مبا يشمل 
الصحية اجلنسية واإلجنابية، ألغراض منها تنظيم األسـرة واإلعـالم والتثقيـف، وإدمـاج الصـحة      
اإلجنابية يف االستراتيجيات والربامج الوطنية، واالعتراف بأن حقـوق اإلنسـان املكفولـة للمـرأة     

ملسائل املتصلة حبياا اجلنسـية،  تشمل حقها يف أن تتحكم وأن تبت حبرية ومسؤولية يف مجيع ا
مبــا يف ذلــك الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، دون إكــراه أو متييــز أو عنــف، علــى ســبيل اإلســهام    

  إعمال حقوقها االقتصادية وحتقيق استقالليتها ومتكينها؛ يف

االعتــراف باألمهيــة االجتماعيــة لألمومــة واألبــوة ودور الوالــدين يف تنشــئة         (ذ)  
ع إجــازة األمومــة واألبــوة املدفوعــة األجــر أو إجــازة الوالديــة واســتحقاقات  األطفــال، وتشــجي

الضمان االجتماعي املناسبة للنساء والرجال على حد سواء، واختاذ اخلطوات املناسـبة لضـمان   
عدم التمييز ضدهم عندما يستفيدون من هذه االستحقاقات وتعزيـز وعـي الرجـال واسـتخدام     

  ة من زيادة مشاركتها يف سوق العمل؛مثل هذه الفرص لتمكني املرأ
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة لالعتراف مبـا تتحملـه النسـاء والفتيـات مـن عـبء         (ض)  
ــل املنــ          ــايل الرعايــة والعم ــري مدفوعــة األجــر يف جم ــال غ ــري متناســب مــن أعم زيل وتقلــيص ـغ

التوفيق بني العمل العبء وإعادة توزيعه من خالل تعزيز السياسات واملبادرات اليت تدعم  هذا
واحلياة األسرية واملساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املـرأة والرجـل، مـن خـالل تـوخي املرونـة       

ترتيبــات العمــل دون املســاس بتــدابري محايــة العمــل واحلمايــة االجتماعيــة، وتــوفري اهلياكــل     يف
ــاه والصــرف الصــحي والطا    ــا واخلــدمات العامــة، مثــل املي قــة املتجــددة األساســية والتكنولوجي

والنقل وتكنولوجيات املعلومات، وكذا إتاحة مرافـق جيـدة النوعيـة وميسـورة التكلفـة يسـهل       
الوصول إليها لرعاية األطفال وخدمات الرعاية، والتصدي للقوالب النمطية اجلنسانية واملعايري 

  اية؛االجتماعية السلبية وتعزيز مشاركة الرجال ومسؤوليام بصفتهم آباء ومقدمي الرع

زيل غــري املدفوعــة ـاختــاذ خطــوات لقيــاس قيمــة خــدمات الرعايــة والعمــل املنــ    )أ (أ  
األجر لتحديد مسـامهتها يف االقتصـاد الـوطين، بسـبل منـها علـى سـبيل املثـال إجـراء دراسـات           
استقصــائية دوريــة الســتخدام الوقــت، وإدراج هــذه القياســات يف صــياغة سياســات اقتصــادية  

  تبارات اجلنسانية؛واجتماعية تراعي االع

ــاء       (ب ب)   ــركاء وحلفــ ــارهم شــ ــل، باعتبــ ــان بالكامــ ــال والفتيــ ــراك الرجــ إشــ
اســتراتيجيني يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني مجيــع النســاء والفتيــات مــن خــالل           

وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية تعاجل أدوار ومسـؤوليات الرجـال والفتيـان، مبـا يف ذلـك       وضع
املسؤوليات يف جمال تقدمي الرعاية والعمل املرتيل، وتشجيع الرجال والفتيان املساواة يف تقاسم 

على املشاركة الكاملة، كعناصر فاعلة ومستفيدة من التغيري، دف القضاء على مجيع أشـكال  
التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات يف اــالني العــام واخلــاص، مــن خــالل فهــم ومعاجلــة      

املسـاواة بــني اجلنسـني، مثـل عالقــات القـوة غــري املتكافئـة، والقوالــب      األسـباب اجلذريـة لعــدم   
النمطية اجلنسانية واملعايري االجتماعيـة السـلبية الـيت تعتـرب النسـاء والفتيـات خاضـعات للرجـال         

  والفتيان، باعتبار ذلك مسامهة يف متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري؛

ــاق    (ج ج)   ــجيع التحـ ــدمهن     تشـ ــه وتقـ ــودن إليـ ــل وعـ ــوق العمـ ــاء بسـ ــع النسـ مجيـ
مساراته، بسبل منها وضـع السياسـات والـربامج الراميـة إىل القضـاء علـى احلـواجز اهليكليـة          يف

والقوالب النمطية الـيت تواجـه الشـابات يف االنتقـال مـن مرحلـة املدرسـة إىل العمـل، وكـذلك          
ن فتـرات التوقــف عـن العمــل ألســباب   التصـدي للتحــديات الـيت تواجههــا النسـاء العائــدات مــ   

تتعلـــق بتقـــدمي الرعايـــة والنســـاء املتقـــدمات يف العمـــر مـــن خـــالل تـــوفري إمكانيـــة حصـــوهلن   
التدريب يف املهـارات التقنيـة واملهنيـة، وتنميـة قـدران يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة،           على

دم هلــن التوجيــه وتزويــدهن خبــدمات تضــاهي مــا لــديهن مــن كفــاءات بالوظــائف املتاحــة وتقــ 
  املهين، مبا يف ذلك توجيههن صوب املهن ذات األجور العالية وإمكانات النمو املرتفعة؛
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ــة،         (د د)   ــات ذوات اإلعاق ــني اجلنســني ومتكــني كــل النســاء والفتي ــز املســاواة ب تعزي
واإلعمـال الكامــل حلقـوق اإلنســان اخلاصــة ـن وإدمــاجهن يف اتمــع، واختـاذ التــدابري الالزمــة     

ــق     ــل الالئ ــى العم ــة عل ــع اآلخــرين     لضــمان حصــول النســاء ذوات اإلعاق ــدم املســاواة م ــى ق عل
ل تفــتح أبواــا أمــام األشــخاص القطــاعني العــام واخلــاص، ويئــة أســواق عمــل وبيئــات عمــ  يف

ــف النســاء         ذوي ــادة توظي ــة لزي ــدابري إجيابي ــا، واختــاذ ت ــر دخــوهلم إليه ــة وتشــملهم وتيس اإلعاق
ضاء على التمييز على أساس اإلعاقة فيمـا خيـص مجيـع املسـائل املتعلقـة بكافـة       اإلعاقة والق ذوات

أشــكال العمالــة، مبــا يف ذلــك التوظيــف واالســتبقاء والترقيــة وتــوفري ظــروف العمــل الــيت تكفــل  
الســالمة واألمــن والصــحة، بالتشــاور مــع اآلليــات الوطنيــة ذات الصــلة ومنظمــات األشــخاص    

  ؛اإلعاقة ذوي

دعم مسامهات نساء األرياف واملزارعات يف القطاع الزراعي واألمـن  تعزيز و  )ه ه(  
الغذائي والتغذية والرفاه االقتصادي ألسرهن وجمتمعان احمللية، ويف النهوض بالتنميـة الزراعيـة   
والريفية، مبا يف ذلك املزارع الصغرية، وكفالة متتعهن بفرص متكافئة مـع الرجـال يف احلصـول    

زراعية، من خـالل االسـتثمارات ونقـل التكنولوجيـا وفـق شـروط متفـق        ال لتكنولوجياتعلى ا
عليهـا، واالبتكـار يف وســائل اإلنتـاج الزراعــي وتوزيـع املنتجــات الزراعيـة علــى نطـاق صــغري،       

ــة والــدخل     مــع دعمهــن بسياســات متكاملــة ومتعــددة القطاعــات لتحســني القــدرات اإلنتاجي
 تعتري االجتار مبنتجان الزراعيـة يف األسـواق   الثغرات اليت سدوتعزيز قدرن على الصمود، و

  احمللية واإلقليمية والدولية وإزالة احلواجز اليت تعترضهن يف هذا اال؛

دعم تشغيل املرأة الريفية مقابل أجر يف األعمـال غـري الزراعيـة، باختـاذ تـدابري        و) (و  
نتاجيــة، واالســتثمار ترمــي إىل حتســني ظــروف العمــل وزيــادة فــرص احلصــول علــى املــوارد اإل 

ــد،          يف ــت واجله ــوفر الوق ــيت ت ــات ال ــة، والتكنولوجي ــبة، واخلــدمات العام ــة املناس ــة التحتي البني
األجر للمرأة الريفية يف االقتصـاد الرمسـي، ومعاجلـة األسـباب اهليكليـة       دفوعوتشجيع العمل امل

  واألساسية لألحوال الصعبة اليت تعيشها املرأة الريفية؛

تدابري للنهوض بـتمكني نسـاء الشـعوب األصـلية اقتصـاديا، مبـا يف ذلـك        اختاذ   (ز ز)  
ضمان حصوهلن على التعليم اجليد والشامل للجميع ومشـاركتهن بصـورة هادفـة يف االقتصـاد     
عن طريق معاجلة ما تواجهنه من حواجز وأشكال متعددة ومتقاطعة مـن التمييـز، مبـا يف ذلـك     

نع القرار على مجيع املسـتويات ويف مجيـع اـاالت،    العنف، وتعزيز مشاركتهن يف عمليات ص
واحترام ومحاية معارفهن التقليدية واملتوارثة، مع التنويه إىل أمهيـة إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن      

  لكل من فتيات ونساء الشعوب األصلية؛ )١٤(حقوق الشعوب األصلية

__________ 

 .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة   )١٤(  
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بشــأن التخفيــف وضــع واعتمــاد اســتراتيجيات مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية   (ح ح)  
آثار تغري املنـاخ والتكيـف معهـا، متاشـيا مـع الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة، مـن أجـل دعـم             من

قدرات النساء والفتيات على الصمود يف مواجهة اآلثـار الضـارة لـتغري املنـاخ والتكيـف معهـا،       
االقتصادي، من خالل مجلـة أمـور منـها تعزيـز صـحتهن ورفـاههن،        ندف النهوض بتمكينه

كــذلك وصــوهلن إىل ســبل العــيش املســتدامة، مبــا يف ذلــك يف ســياق حتقيــق التحــول العــادل    و
  ؛للقوى العاملة

مواصلة تطـوير وتعزيـز املعـايري واملنـهجيات علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل           (ط ط)  
لتحســني مجــع وحتليــل ونشــر اإلحصــاءات اجلنســانية والبيانــات املتعلقــة باالقتصــاد الرمســي          

، مبا يشمل، يف مجلة أمـور، الفقـر يف صـفوف النسـاء، وتوزيـع الـدخل واألصـول        الرمسي وغري
ــالداخــل األســر املعيشــية، وأ   ــرأة يف االســتفادة       عم ــرص امل ــة األجــر، وف ــة غــري املدفوع الرعاي

األصــول واملــوارد اإلنتاجيــة والــتحكم فيهــا وامتالكهــا، ومشــاركة املــرأة يف صــنع القــرار    مــن
س التقدم احملرز من أجل متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخـذ  مجيع املستويات، لقيا على

اإلحصـائية الوطنيـة، بسـبل منـها تعزيـز حشـد املسـاعدة         قـدرات يف التغري، مـن خـالل تعزيـز ال   
املالية والتقنية من مجيع املصادر من أجل متكني البلـدان الناميـة مـن القيـام، علـى حنـو منـهجي،        

نـات موثوقـة وعاليـة اجلـودة وجيـدة التوقيـت ومصـنفة حسـب نـوع          بتصميم ومجع وإتاحـة بيا 
  ؛األمهية يف السياقات الوطنية ذاتاجلنس والعمر والدخل وغريها من اخلصائص 

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني مجيـع النسـاء والفتيـات عـن طريـق إعـادة          (ي ي)  
درة عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث تأكيــد االلتزامــات املتعهــد ــا يف خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــا

، والسعي إىل حتقيـق اتسـاق السياسـات ويئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـة املسـتدامة         )١٥(لتمويل التنمية
على مجيع املستويات ومن جانب كافـة اجلهـات الفاعلـة، وتنشـيط الشـراكة العامليـة مـن أجـل         

  التنمية املستدامة؛

برية يف االسـتثمار بغيـة سـد الثغـرات     اختاذ خطوات من أجـل حتقيـق زيـادة كـ      (ك ك)  
املــوارد، بأســاليب منــها تعبئــة املــوارد املاليــة مــن مجيــع املصــادر، ومنــها املؤسســات العامــة     يف

ــرادات         ــز إدارة اإلي ــها تعزي ــوارد، بوســائل من ــك امل ــة، وختصــيص تل ــة والدولي واخلاصــة واحمللي
نة، وزيـادة كفـاءة حتصـيل    خـالل نظـم ضـريبية تقدميـة وحمدثـة، وسياسـات ضـريبية محسـ         من

الضــرائب وزيــادة التركيــز علــى حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة ضــمن أولويــات    
املساعدة اإلمنائية الرمسية لالسـتفادة مـن التقـدم احملـرز، وضـمان االسـتخدام الفعـال للمسـاعدة         

  العمل اآلخذ يف التغري؛ اإلمنائية الرمسية للتعجيل بتحقيق هدف متكني املرأة اقتصاديا يف عامل

__________ 

 .، املرفق٦٩/٣١٣قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
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حــث البلــدان املتقدمــة النمــو علــى أن تفــي بصــورة تامــة بالتزامــات املســاعدة      (ل ل)  
اإلمنائية الرمسية اليت تعهد ا كل منـها، مبـا يف ذلـك االلتزامـات الـيت قطعهـا العديـد مـن البلـدان          

اإلمجايل للمسـاعدة   يف املائة من دخلها القومي ٠,٧املتقدمة النمو بتحقيق هدف ختصيص نسبة 
يف  ٠,٢ و ٠,١٥اإلمنائية الرمسية املوجهـة إىل البلـدان الناميـة وهـدف ختصـيص مـا يتـراوح بـني         

ــدان منــواً،       ــة املوجهــة إىل أقــل البل ــة الرمسي ــها القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائي ــة مــن دخل املائ
سـتخدام املسـاعدة اإلمنائيـة    وتشجيع البلدان النامية على أن تنطلـق مـن التقـدم احملـرز يف ضـمان ا     

الرمسية بشكل فعال للتمكن من حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية، ومسـاعدا، يف مجلـة أمـور،    
  ؛على النهوض بتمكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري

 تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان الشمال وبلـدان اجلنـوب    (م م)  
والتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، مــع مراعــاة أن التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب     

بديال عن التعاون بـني بلـدان الشـمال وبلـدان اجلنـوب بـل هـو مكمـل لـه، ودعـوة مجيـع             ليس
الــدول إىل تعزيــز التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي مــع التركيــز علــى األولويــات   

املشتركة مبشاركة مجيـع اجلهـات املعنيـة يف احلكومـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص         اإلمنائية 
القطاع، مـع مالحظـة أن تـويل اجلهـات الوطنيـة زمـام األمـور والقيـادة يف هـذا الصـدد عنصـر            

  غىن عنه لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛ ال
  

  العامالت يف قطاع العمل غري الرمسي وتزايد تنقلهن معاجلة ارتفاع معدل اخنراط النساء    

ــدفوع األجــر،         (ن ن)   ــامالت يف القطــاع غــري الرمســي امل ــال النســاء الع تشــجيع انتق
زل ويف املؤسســات البالغــة الصــغر والصــغرية واملتوســطة احلجــم، وكــذلك ـوالعــامالت مــن املنــ

إىل قطــاع العمالــة الرمسيــة، العــامالت يف القطــاع الزراعــي وحلســان اخلــاص وبــدوام جزئــي،  
وذلــك بتوســيع نطــاق التغطيــة فيمــا يتعلــق باحلمايــة االجتماعيــة وتــوفري األجــور الــيت تســمح     
مبستوى معيشي الئق، واختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة ظـروف العمـل غـري اآلمنـة وغـري الصـحية       

السالمة املهنية واحلمايـة  اليت ميكن أن يتسم ا العمل يف االقتصاد غري الرمسي من خالل تعزيز 
  الصحية للعاملني يف االقتصاد غري الرمسي؛

اعتمـاد سياسـات وتشــريعات وطنيـة تراعـي االعتبــارات اجلنسـانية يف جمــال        (س س)  
اهلجرة، متشيا مع التزاماا ذات الصلة مبوجب القانون الدويل، بغية تعزيز التمكني االقتصـادي  

اعـات؛ ومحايـة حقـوق اإلنسـان اخلاصـة ـن، بغـض النظـر         للعامالت املهاجرات يف مجيع القط
وضعهن القانوين من حيث اهلجرة؛ واالعتراف مبهارات املهاجرات وكفـاءان الدراسـية،    عن

والعمل حسب االقتضاء على تيسري التحاقهن بسوق العمل املنتج والالئق وإدماجهن يف القـوة  
  نولوجيا؛العاملة يف جماالت منها التعليم والعلوم والتك
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ــدور القيــادي للمــرأة يف جمتمعــات املهــاجرين      (ع ع)   االعتــراف باملســامهة اهلامــة وال
ــول        ــة يف إجيــاد احلل ــة واملتســاوية وادي واختــاذ اخلطــوات املناســبة لضــمان مشــاركتها الكامل
والفرص على املستوى احمللـي، واالعتـراف أيضـا بأمهيـة محايـة حقـوق العمـل ويئـة بيئـة آمنـة           

ل املهاجرين والعاملني يف الوظائف غري املسـتقرة، ومحايـة العـامالت املهـاجرات يف مجيـع      للعما
القطاعات وتعزيز تنقل العمالة، مبا يف ذلك اهلجرة الدائرية، متشيا مع إعالن نيويورك من أجل 

  ؛)١٦(الالجئني واملهاجرين

بالبشـر تـدمج   وضع وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات شاملة ملناهضـة االجتـار     (ف ف)  
منظوري حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، وإنفاذ األطر القانونية، حسب االقتضـاء، بطريقـة   
تراعــي نــوع اجلــنس والســن، مــن أجــل مكافحــة مجيــع أشــكال االجتــار باألشــخاص والقضــاء   

بري عليها، وإذكاء الوعي العام مبسألة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات، واختاذ تـدا 
للحد من تعرض النساء والفتيات ملخاطر الرق املعاصـر واالسـتغالل اجلنسـي، وتعزيـز التعـاون      
الـدويل ألغــراض منــها التصــدي للطلــب الــذي يشـجع مجيــع أشــكال االســتغالل، مبــا يف ذلــك   

  االستغالل اجلنسي والسخرة، دف القضاء على هذا الطلب ائيا؛
  

  ي لتمكني املرأة اقتصادياإدارة التغيري التكنولوجي والرقم    

دعــم اســتفادة املــرأة، يف خمتلــف مراحــل حياــا، مــن الوســائل الكفيلــة      (ص ص)  
ــدة والناشــئة،       ــها مــن احلصــول علــى العمــل الالئــق يف اــاالت اجلدي بتطــوير مهاراــا ومتكين

خـــالل توســـيع نطـــاق فـــرص التعلـــيم والتـــدريب املتاحـــة هلـــا يف جمـــاالت منـــها العلـــوم     مـــن
ولوجيــا واهلندســة والرياضــيات، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، واإلملــام بــالعلوم  والتكن

ــفهن     ــبا، بوصـ ــبما يكـــون مناسـ ــاء، وكـــذلك الفتيـــات حسـ ــاركة النسـ ــة، وتعزيـــز مشـ الرقميـ
مسـتخدمات هلــذه التكنولوجيــا ومسـامهات يف إنتــاج حمتوياــا وموظفـات ورائــدات لألعمــال    

   هذا املضمار؛قطاعاا ومبدعات وقائدات يف يف

تعزيز السياسات التعليميـة واملنـاهج الدراسـية يف جمـايل العلـوم والتكنولوجيـا،         (ق ق)  
حبيث تليب احتياجات النساء والفتيـات وتعـود بالفائـدة علـيهن، وتشـجيع االسـتثمار والبحـث        

متكـني   التكنولوجيا املستدامة، ألغراض منها بوجه خاص تعزيز قدرات البلدان النامية، بغية يف
املــرأة مــن تســخري العلــوم والتكنولوجيــا ألغــراض منــها مباشــرة األعمــال احلــرة والــتمكني           

  االقتصادي يف عامل األعمال اآلخذ يف التغري؛
  

__________ 

 .٧١/١قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
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  تعزيز الصوت اجلماعي للنساء واخنراطهن يف القيادة وصنع القرار    

الـة وتوليهـا مهـام    اختاذ تدابري تكفل للمرأة املشاركة الكاملة واملتسـاوية والفع   (ر ر)  
القيادة واملناصب الرفيعة املستوى، بسـبل منـها اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة، حسـب االقتضـاء،         

هياكـــل ومؤسســـات صـــنع القـــرارات االقتصـــادية، علـــى مجيـــع املســـتويات، وكـــذلك         يف
  املؤسسات التجارية وجمالس إدارة الشركات والنقابات العمالية؛ يف

ــدابري    (ش ش)   ــاذ تـ ــة اختـ ــلح   كفالـ ــرتاع املسـ ــاالت الـ ــاء يف حـ ــتمكني النسـ ــة لـ فعالـ
انتهاء الرتاع، والنساء املتضررات من الكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطـوارئ   بعد وما

اإلنسانية واملشردات داخليا من أجل تيسري مشاركتهن بصـورة فعالـة وجمديـة يف مهـام القيـادة      
ــة     ــرام واحلماي ــات صــنع القــرار وضــمان االحت ــع النســاء    وعملي ــامني حلقــوق اإلنســان جلمي الت

  والفتيات يف استراتيجيات االستجابة واإلنعاش؛

االعتراف بأن متكني النساء والفتيات واالستثمار فيهن، ومها أمـران بالغـا     (ت ت)  
األمهية لتحقيق النمو االقتصادي وبلـوغ أهـداف التنميـة املسـتدامة كافـة، مبـا يف ذلـك القضـاء         

يف اختــاذ القــرارات، مــن التــدابري  املــدقع، ومشــاركة النســاء علــى حنــو جمــد  علــى الفقــر والفقــر
ــة متــتعهن حبقــوق       األساســية الــيت ينبغــي اختاذهــا لكســر حلقــة التمييــز والعنــف ولتعزيــز ومحاي
اإلنسان على حنو كامل وفعال، واالعتراف كذلك بـأن متكـني الفتيـات يسـتدعي مشـاركتهن      

ــاذ القــرار،     ــات اخت ــان احملليــة،      بنشــاط يف عملي ــان وجمتمع وبوصــفهن عناصــر تغــيري يف حي
ذلــك مــن خــالل إنشــاء منظمــات للفتيــات، بــدعم مــن آبــائهن وأوصــيائهن القــانونيني     يف مبــا

وأســرهن ومقــدمي الرعايــة هلــن، الفتيــان منــهم والرجــال، وعناصــر اتمــع احمللــي علــى نطــاق  
  أوسع، وبإشراكهم على حنو فعال؛

زيـــز احلـــق يف حريـــة تكـــوين اجلمعيـــات والتجمـــع الســـلمي  محايـــة وتع  (ث ث)  
والتفــاوض اجلماعيــة مــن أجــل متكــني مجيــع النســاء العــامالت مــن تنظــيم أنفســهن واالنضــمام 

النقابات والتعاونيات ورابطات األعمال التجارية، مع االعتراف بأن إنشاء تلك الكيانـات   إىل
وطنيـة ومـع مراعـاة االلتزامـات القانونيـة الدوليـة       القانونية وتعديلها وحلها يتم وفقا للقـوانني ال 

  لكل دولة؛

ــاء العــامالت          (خ خ)   ــل والنس ــاب العم ــني احلكومــات وأرب ــي ب ــاون الثالث ــم التع دع
ومنظمان، مبا يف ذلك النقابات وسائر املنظمات التمثيلية، يف سبيل منع وإزالـة احلـواجز الـيت    

  ملرأة يف عامل العمل؛تعرقل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني ا

تشجيع ودعم مشاركة النساء وتوليهن أدوار القيـادة يف النقابـات ومنظمـات      (ذ ذ)  
العمال ومنظمات أربـاب العمـل، وحـث مجيـع قـادة هـذه املنظمـات علـى متثيـل مصـاحل مجيـع            

  العامالت متثيال فعاال؛
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ــة آمنــة ومواتيــة جلميــع فعاليــات اتمــع املــدين وز     (ض ض)   ــادة املــوارد يئــة بيئ ي
ــة       ــة واإلقليمي ــة والوطني ــدعم للمنظمــات النســائية ومنظمــات اتمــع املــدين الشــعبية واحمللي وال
والعاملية حىت تتمكن من اإلسهام بشكل كامل يف متكني املرأة اقتصاديا يف عـامل العمـل اآلخـذ    

  يف التغري؛

م يف حتقيق املساواة االعتراف بالدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه وسائط اإلعال  (أ أ أ)  
بني اجلنسني ومتكني املرأة اقتصـاديا، بسـبل منـها تـوفري تغطيـات إعالميـة غـري متييزيـة ومراعيـة          
لالعتبارات اجلنسانية والقضاء على التنميطات اجلنسانية، مبا فيها تلك اليت تسـاهم اإلعالنـات   

وتطــوير وتعزيــز آليــات  التجاريــة يف إدامتــها، وتشــجيع تــدريب العــاملني يف وســائط اإلعــالم   
   سـهم يف متكينـهنالتنظيم الذايت من أجل الترويج لصور متوازنة وغري منطية للنساء والفتيات، ت

  والقضاء على التمييز ضدهن واستغالهلن؛
  

  تعزيز دور القطاع اخلاص يف متكني املرأة اقتصاديا    

ــز مســؤولية القطــاع اخلــاص وم    (ب ب ب)   ــن املنظــور  تعزي االجتمــاعي ســاءلته م
يتصرف مبا يتماشى، يف مجلة أمور، مع املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق  لكي

، وإعالن منظمة )١٧(“احلماية واالحترام واالنتصاف”اإلنسان: تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون 
ــايري العمــل وامل       ــوق األساســية يف العمــل، ومع ــادئ واحلق ــة بشــأن املب ــة  العمــل الدولي ــايري البيئي ع

والصحية، ومبادئ متكني املرأة اليت أرستها هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني        
عامل  املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)، واالتفاق العاملي، بغية النهوض بتمكني املرأة اقتصاديا يف

 النسـاء والفتيـات وإعمـال متـتعهن     العمل اآلخذ يف التغري، وحتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكـني 
  ؛الكامل وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

التشجيع على يئة بيئات أمـاكن العمـل واملمارسـات املؤسسـية الـيت        (ج ج ج)  
تعترف بقيمة مجيـع العمـال وتتـيح هلـم فرصـا متسـاوية لتحقيـق كامـل إمكانـام، بسـبل منـها            

اعتبــار املســاواة بــني اجلنســني وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين بعــدا ضــروريا يف إدارة كفالــة 
املوارد البشرية، وال سيما فيمـا يتعلـق بتحـديث املنظمـات واملؤسسـات العلميـة والتكنولوجيـة        

  القطاعني العام واخلاص على حد سواء؛ يف

احلـرة، بسـبل منـها حتسـني     تشجيع وتيسري اخنراط املرأة يف مباشرة األعمال   (د د د)  
ــال     ــوير األعمـ ــائل تطـ ــة، ووسـ ــتثمار، واألدوات التجاريـ ــل واالسـ ــول إىل التمويـ فـــرص الوصـ
التجاريــة، والتــدريب، بغيــة زيــادة حصــة التجــارة واملشــتريات املتأتيــة مــن املشــاريع النســائية،   

ت املسـاعدة  ذلـك املشـاريع البالغـة الصـغر والصـغرية واملتوسـطة، والتعاونيـات وجمموعـا         يف مبـا 
  الذاتية يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء؛

__________ 

  )١٧(  A/HRC/17/31.املرفق ، 
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العمل مع القطاع اخلـاص مـن أجـل مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف سـياق          )ـه ـه ـ(ه  
إجراء حتليالت سالسل القيمة اليت يسترشد ا يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج الـيت تعـزز   

  .العمل يف سالسل القيمة العاملية وحتمي حق املرأة يف العمل وحقوقها يف مكان

م اللجنة بدورها الرئيسي يف متابعـة إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يسـتند        وتسلّ  - ٤١
إليهما عملها، وتؤكد األمهية البالغة ملعاجلة وإدماج مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء 

عامليــة لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة  والفتيــات يف مجيــع االستعراضــات الوطنيــة واإلقليميــة وال 
، وكفالة حتقيق التـآزر بـني متابعـة منـهاج عمـل بـيجني ومتابعـة تنفيـذ خطـة عـام           ٢٠٣٠ لعام

  من منظور االستجابة لالعتبارات اجلنسانية. ٢٠٣٠

وتدعو اللجنة احلكومات إىل العمل، حسب االقتضاء، على تعزيـز سـلطات وقـدرات      - ٤٢
زيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والفتــاة علــى مجيــع املســتويات،   اآلليــات الوطنيــة لتع

مسألة ينبغي االهتمام ا على أعلى مستوى حكـومي ممكـن، مـع رصـد التمويـل الكـايف        وهي
هلا، وتعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف مجيـع املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك         

والوكـاالت احلكوميـة االقتصـادية واملاليـة، مـن أجـل ضـمان إسـهام          وكاالت العمل احلكومية
عمليات التخطـيط الـوطين وصـنع القـرارات وصـياغة السياسـات وتنفيـذها، وامليزنـة واهلياكـل          

  املؤسسية يف متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري.

 كــــانون األول/ ١٧املــــؤرخ  ٧٠/١٦٣وتشــــري اللجنــــة إىل قــــرار اجلمعيــــة العامــــة    - ٤٣
، وتشـجع األمانـة علـى مواصـلة نظرهـا يف كيفيـة تعزيـز مشـاركة املؤسسـات          ٢٠١٥ ديسمرب

الوطنية حلقوق اإلنسان اليت متتثل امتثاال تاما للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز  
، حيثما وجدت، مبا يف ذلك مشاركتها يف الـدورة  )١٨(ن (مبادئ باريس)ومحاية حقوق اإلنسا

  الثانية والستني للجنة، وفقا للنظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

وتدعو اللجنة كيانات منظومة األمم املتحدة يف إطار والية كل منها إىل دعم الدول،   - ٤٤
  متكني املرأة اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري.بناء على طلبها، يف جهودها الرامية إىل 

ــرأة إىل مواصــلة االضــطالع بــدور حمــوري           - ٤٥ ــة األمــم املتحــدة للم ــدعو اللجنــة هيئ وت
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات ويف دعم احلكومات واآلليـات النسـائية    يف

نظومة األمم املتحدة وتعبئة اتمـع املـدين والقطـاع    الوطنية، بناء على طلبها، يف تنسيق عمل م
ــع        ــى مجي ــة األخــرى، عل ــة واجلهــات املعني ــات املهني ــاب العمــل والنقاب اخلــاص ومنظمــات أرب
املستويات، دعما لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني على حنو تام وفعال ومعجل ولتنفيذ خطة 

تبــارات اجلنســانية مــن أجــل متكــني املــرأة علــى حنــو يراعــي االع ٢٠٣٠التنميــة املســتدامة لعــام 
 .اقتصاديا يف عامل العمل اآلخذ يف التغري

__________ 

 .، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة   )١٨(  


