
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في الدورة الحادیة والستین بیان 
 لمفوضیة وضع المرأة

 التمكین االقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغیر

مع مرور عام واحد على رحلة العالم التي تستغرق خمسة عشر عاماً لتحقیق جدول أعمال التنمیة المستدامة 
ً كبیراً. فلسنوات عدیدة، ورغم زیادة الحا، تكتسب  2030لعام  ً زخما جة الملحة لتمكین المرأة اقتصادیا

یرة التحسن في سد الفجوة بین تاالعتراف بأھمیة وإمكانات التمكین االقتصادي للنساء والفتیات، إال أن و
عراقیل بالنسبة سیر ببطء على نحو ال یُصدق. وتواجھ العدید من النساء والفتیات التالجنسین في عالم العمل 

للفرص المتاحة: في الحصول على أجر متساو، والحصول على وحیازة األراضي والممتلكات، والعمل في 
، والحصول على مناصب قیادیة، وذلك عمل تجاريالقطاع الرسمي، واكتساب المھارات ذات الصلة، وبدء 

 على سبیل المثال ال الحصر.

ة مالیین من المرشدات وفتیات للفتیات والشابات، مع وجود عشردة وباعتبارھا المنظمة التطوعیة الرائ
یرة الحالیة تتشعر الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بالقلق ألنھ إذا اتبعنا الو ،بلداً  146الكشافة في 

، بحسب ما ورد في 2133عام مع الرجال حتى لتطور األمور، فلن تحصل المرأة على التكافؤ االقتصادي 
فالجیل الحالي من الفتیات  لالنتظار وقتاً طویالً. فإن الفتیات لسن على استعدادقتصادي العالمي. لمنتدى االا

 . حیاتھنفترة عة وإحداث تغییر جذري خالل یحتاج إلى مراج

 الكثیر من الثغرات، والقلیل جداً من العمل

اس ألھداف التنمیة المستدامة، لقد ، حیث یجري وضع األس2030فجر تنفیذ جدول األعمال لعام  غمع بزو
إلى الحقیقة الواقعة. وھذه فرصة متاحة للعالم لیفي  البلیغ حان الوقت اآلن لالنتقال من مجرد الكالم المنمق

بوعوده والتزاماتھ وبذل العمل األصیل لخلق عالم تتمتع فیھ النساء والفتیات بحمایة حقوقھم واحترام عملھم 
ولھم على الموارد المالیة التي ال تتوقف على التشریعات القانونیة التمییزیة وعدم وتقدیرھم، فضالً عن حص

 في الحیاة بسبب الصور النمطیة السائدة بین الجنسین. المساس باختیاراتھم 

 2030ویُعد تمكین النساء والفتیات بما في ذلك التمكین االقتصادي، من األمور الحاسمة لتقدیم برنامج 
دامة. ومن ناحیة أخرى، لقد سلطت أھداف التنمیة المستدامة األضواء على عدد من المجاالت للتنمیة المست

تعبر عن قلقھا إزاء الھامة للتمكین االقتصادي، وال تزال الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 
على ھا "مالئمة بعض األھداف في إطار أھداف التنمیة المستدامة مع القول بأنتنفیذ  التصریحات بخصوص

أ حول االعتراف بالرعایة غیر مدفوعة األجر وتعزیز 6-5و 4-5السیما في األھداف  -"  الصعید الوطني
مشاركة المسئولیة داخل األسرة، وحصول المرأة على األراضي وغیرھا من أشكال الملكیة األخرى 

 والمیراث والموارد االقتصادیة والخدمات المالیة. 

وض كثیراً من طموحات األھداف وتسمح بخلق ثغرات في مواصلة التمییز المنھجي للفتیات إن ھذه اللغة تق
والنساء والتشریعات التمیزیة والقوانین العرفیة في منع النساء والفتیات من ممارسة حقوقھم على األرض 

لیة الرسمیة والممتلكات وغیرھا من المملكات. وتمیل أن تكون أقل قدرة في الوصول إلى المؤسسات الما
وآلیات االدخار (البنك الدولي، البیانات المالیة المدرجة، 

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender   .( فإن العمل غیر مدفوع األجر ضروري

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender
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فإن أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر التي تقوم  ،ھا. ورغم ذلكالمجتمعات ألداء واجباتلألسر ووأساسي 
أة والفتیات إلى حرمانھم من الوقت، بھا النساء والفتیات الزالت مبخسة القیمة إذ تؤدي الجھود الھائلة للمر

مل مدفوع األجر أو تعلم مھارات یمنعھم من أداء األشیاء األخرى، فمثالً استثمار الوقت في عاألمر الذي 
أي ال ". كموراء وھاتركت الھناك رسالة طموحة ومشرفة " 2030ال عام مجدیدة. وفي جوھر جدول أع

 .سیاق الوطنيحقوق المرأة والفتیات خاضعة لل ینبغي أن تكون

ً في عدم المساواة والقیم الھیكلیة ا لتي لم تعالج وتتأصل القیود المفروضة على تمكین المرأة اقتصادیا
، عدم وجود أھداف لمعالجة متعمقة للجذور  2030ومن الثغرات في برنامج عام داخل المجتمع. 
زیة والمعاییر والمواقف والسلوكیات التي تمنع الفتیات والنساء من التمتع بنطاق ھائل من یاالجتماعیة التمی

لتوقعات حول أنواع العمل التي تقوم بھا اإلنسانیة على أكمل وجھ. وھناك العدید من المعاییر وا نحقوقھ
النساء والرجال والفتیات والفتیان، وعن قیمة عمل المرأة وأھمیة تعلیم الفتیات. كما أن ھناك توقعات 
الختیار المواضیع في المدارس "الریاضیات والعلوم للفتیان" وتوجیھ الفتیات بعیداً عن ھذه الموضوعات 

ووجھات نظر جھات العمل في المستقبل بخصوص ھذه االنقسامات التقلیدیة بسبب عالقة قویة بین التعلیم 
بین الجنسین التي تحد من الخیارات الوظیفیة للفتیات والشابات في مرحلة البلوغ وتؤدي إلى وجود ثغرات 

 ). ورقة السیاسة2014(  (WAGGGGS)األجور بین الجنسین (الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في 
"). إن كل ھذه المعاییر تشكل عقبات أمام التمكین 2015عنوان "العالم الذي نریده للفتیات ما بعد عام تحت 

 االقتصادي للمرأة. 

ا عدم االستقرار االقتصادي في من أول ضحای فھنوال تزال الفتیات والشابات محرومات بشكل خاص. 
ملیون نسمة ممن تتراوح  628سكان الشباب البالغ  جمیع أنحاء العالم. "إنھم الغالبیة العظمى في تعداد

ً والذین ال یحصلون على وظیفة أو قسط من التعلیم." (الخطة الدولیة لعام  24و  15أعمارھم بین  عاما
"). فمن خالل مرحلة الطفولة وحتى سن البلوغ، ). "الشباب والنساء والعاطلون: التحدي الثالثي2015(

من المراحل المبكرة في الحیاة، األمر الذي یحد من  نواجھن التمییز ضدھالزالت الفتیات والشابات ی
مستقبلھم القتناص الفرص االقتصادیة: فالمرأة مسئولة عن األسرة ورعایة األشقاء، ومن ثم تفقد الكثیر من 

 ، وھكذاي الزالت في سن الطفولةعلى الزواج وإنجاب األطفال في سن مبكر وھ ھافرص التعلیم، فیجبرون
على المدى الطویل. إنھن أكثر عرضة للعنف والتحرش  صھم في التعلیم والصحة وتباشیر التقدمیفقدون فر

 من المشاركة في الحیاة المجتمعیة.  نالحركة ویمنعھ ي، األمر الذي یحد من قدرتھن علىالجنس

فتیات في جمیع لیون من البھذه ھي الثغرات التي لو تُركت دون عالج، سوف تقوض فرصة لتغییر حیاة 
 أنحاء العالم. 

 التوصیات

طالق طاقاتھن الكامنة على نإذ أنھن یعرفن ما یحتجن إلیھ إل ناألكثر خبرة بالنسبة الحتیاجاتھھن الشابات 
واضحاً  نمن القیام بذلك، وقد كان صوتھ نالثغرات والتحدیات التي تمنعھب ، فضالً عن معرفتھنأكمل وجھ

 یشكل مشكلة كبیرة.  تساویةوظائف الئقة وفرص مفإن الحصول على  –مدویاً 

وإلحداث تغییر جذري للفتیات والشابات، تناشد الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الدول األعضاء 
ر اإلرادة القویة وااللتزام لشركات والجھات األخرى المعنیة أن تظھوالمؤسسات متعددة األطراف وا

 بوعودھم. 



 والسلوكیات الضارةساسیة ومعالجة األعراف االجتماعیة التمییزیة تحدي القیم األ •

شرعیة على التمییز الجتماعیة التمییزیة إنما تضفي إن األیدلوجیات الكامنة للتفوق الذكوري واألعراف ا
ع الخاص أو ضد الفتیات والنساء في المجاالت السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، سواء في مجال القطا

جتماعیة التي تعیق تقدم في المعالجة الشاملة لألعراف اال 2030القطاع العام. ولقد فشلت أجندة أعمال عام 
فإن تقریر األمم  ،ضع مؤشرات لمتابعة التقدم المحرز طوال دورة حیاة المرأة. وفي غضون ذلكالمرأة وو

ً (تقریر للجنة رفیعة المستوى التابعالصادر عن االمتحدة األخیر  ة لألمین العام عن تمكین المرأة اقتصادیا
). "ال 2015اللجنة رفیعة المستوى التابعة لألمین العام لألمم المتحدة عن التمكین االقتصادي للمرأة (

" إنما ھو دعوة إلى العمل من أجل المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة اقتصادیاً. ") حیث ورائكمتتركوھا 
المعاییر السلبیة التي تحد من وصول الفتیات والنساء إلى العمل یجب أن تكون  رر أن تغییورد في التقری

 لتوسیع نطاق الفرص االقتصادیة للمرأة.   2030على رأس جدول أعمال عام 

العالمي للعنف القائم على نوع  الوبائي االنتشارمعالجة إنما تتطلب أي جھود لتمكین الفتیات والنساء  كما أن
ً شرط أساسي لتمكین المرأة إلس. لیس فحسب الجن ُ لحقوق اإلنسان، بل ھو أیضا ً صارخا نھ یشكل انتھاكا

اقتصادیاً. فإن خطر العنف یحد الفتیات والشابات من حریة الحركة، األمر الذي یحرمھم من الحصول 
 بصورة فعالة على قسط من التعلیم وعلى الموارد وغیرھا من الخدمات. 

ى إجراءات جریئة ومنسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني وقطاع األعمال لتحدي إننا نحتاج إل
وتغییر األعراف الضارة من خالل مجموعة من اإلصالحات التشریعیة وحمالت التوعیة الوطنیة والبرامج 

 والفتیات.  للفتیانالتعلیمیة 

•  ً  إبراز ما ھو غیر مرئي لیكون مرئیا
 

في  ما تكون غیر مرئیةة التي تواجھھا الفتیات، ففي كثیر من األحیان أیضاً بارزعلى الرغم من التحدیات ال
السیاسات واالستراتیجیات الحكومیة ضمن مجموعة من االحتیاجات الفریدة. وفي جھود للرصد والتقییم، 

م من السیاسة ومحركاتھا. وعلى الرغ وراً في جمع البیانات التي تقیس آثارتواجھ الفتیات مرة أخرى قص
 ً ولقد حدث تطور رئیسي في تحصیل البیانات  ،االعتقاد السائد بأن المعاییر االجتماعیة ال یمكن تحدیدھا كمیا

من ناحیة مصادر البیانات التي تجعل من الممكن اآلن قیاس المعاییر االجتماعیة (منظمة التعاون االقتصادي 
). كارولین 2015جتماعي في أجندة ما بعد عام ). "قیاس تمكین المرأة والتحول االOECD )2014والتنمیة 

 ).OECD، جایال فرانت،  ODI، ھنا ألدر  OECDكیكو نواكا، ؛  ODIالتنمیة فیما وراء البحار  ، معھدھاربر
 
تحتاج الحكومات إلى التأكد من أن البیانات الوطنیة تحت كل ھدف من أھداف التنمیة المستدامة مصنفة 

ً أن ث یتم استحواذ البیانات بخصوص الفتیات بحسب العمر والجنس، بحی على نحو كاف. وینبغي أیضا
تھدف الحكومات إلى جمع بیانات مفصلة لتتبع التقدم المحرز في التحول من المعاییر االجتماعیة التي 

 تتسبب في تخلف الفتیات والنساء إلى الوراء.
 

 
 تبني منھجیة قائمة على حقوق اإلنسان •

 



في النساء والفتیات االستثمار ب ھیمن بصورة سائدة یتعلقمنمق في السنوات األخیرة والملقد كان الخطاب ال
تریلیون دوالر  28ویشیر تقریر صادر عن معھد ماكینزي العالمي أن تحت مسمى "االقتصاد الذكي". 

ة العمل ) في حالة مشاركة النساء في قوGDP( أمریكي یمكن أن تُضاف إلى الناتج المحلي العالمي السنوي
على قدم المساواة مع الرجل. ومع أن التمكین االقتصادي للمرأة لھ أثر كبیر مضاعف بالتأكید، ولكنھ ال 

لنمو االقتصادي ولكن أوالً وقبل كل شيء ھناك مسألة حقوق اإلنسان والعدالة اً لحفزكون میعني بمفرده أن ی
ات والنساء في اتخاذ القرارات ألنفسھم وألسرھم، االجتماعیة. فإن التمكین االقتصادي یؤثر على قدرة الفتی

سواء كان ذلك في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، والتعلیم، أو الھروب من عالقات األذى وسوء 
المعاملة. ویوجد لدى أكثر من نصف دول العالم قانون واحد على األقل یحد من فرص المرأة االقتصادیة 

." تتالشى في وجھ االقتصاد الذكي": "تحقیق المساواة.") وإن مقولة 2016ون (المرأة، العمل التجاري وقان
   إنتھاك حقوق اإلنسان .

یجب على الحكومات أن تتبنى النھج القائم على حقوق اإلنسان من ناحیة التمكین االقتصادي للمرأة 
المساواة مع الرجال في  وإصالح التشریعات التمییزیة التي تمنع النساء والفتیات من المشاركة على قدم

 اقتصاد البالد. 
 بناء قدرات الفتیات والشابات للمشاركة في االقتصاد •

 
دودیة. فإن العقبات ق العمل أكثر محالمتاحة للنساء والشابات لدخول سووعلى الصعید العالمي، فإن الفرص 

حتاج إلى معالجة تعقیدھا. مشاركة الشابات بفعالیة في عالم العمل ھي متعددة األوجھ وت التي تحول دون
فعلى سبیل المثال، یجب سد الفجوات بین الجنسین في التعلیم على كافة المستویات إلیجاد فرص متكافئة 
للشابات لدخول سوق العمل على قدم المساواة مع الرجال من الشباب. وإن الفجوات بین الجنسین في 

خیارات التعلیمیة، وبالتالي ختالفات بین الجنسین في الإلى ااألجور المرتبطة بالفصل المھني، ترجع جزئیاً 
ؤدي إلى الخیارات یمكن أن تمشاركة الفتیات في التخصصات التي یھیمن علیھا الذكور في المدارس فإن 

 التوظیفیة األوسع نطاقاً للشابات.
 

ً للتقریر العالمي للشباب عام  ). 2016(تقریر الشباب العالمي لعام ( 2016ووفقا
-youth-world-nations-united-http://www.youtheconomicopportunities.org/resource/5023/report

2016-july-report(،  العالم تحصلن على فرص أقل لیصبحن رائدات أعمال الزالت الشابات في جمیع أنحاء
مقارنة بالشباب من الرجال. وإن تجھیز الشابات بالمھارات والثقة والفرص المتاحة إلقامة مشاریعھم 
الخاصة یُعد أمراً أساسیاً في خلق جیل من رائدات وسیدات األعمال. وغالباً ما یكون ذلك من خالل برامج 

محو األمیة المالیة والمھارات في روح التي تعمل على اكتساب الشابات فرص ي مدنمنظمات المجتمع ال
 المبادرة، ولكن أیضاً "المھارات الناعمة" مثل القیادة وحل المشاكل والثقة التي تُقدر قیمتھا في سوق العمل.

 
من اختیار وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ التدابیر الالزمة لمعالجة الصور النمطیة التي تمنع الفتیات 

إلتاحة  STEMالریاضیة والتكنولوجیا والھندسة و التخصصات التي یسیطر علیھا الرجال مثل العلوم
بحاجة إلى تخصیص الموارد ووضع الخطط المستھدفة لبرامج رائدات  نالخیارات المھنیة للشابات. إنھ

البرامج  ع المدني لتنظیمضافة إلى توفیر الدعم والتمویل لمنظمات المجتماألعمال من الشابات، باإل
 للشابات من خالل منصات التعلیم غیر النظامي.

 
رائد الذي تتوفر فیھ القدرة على تحقیق ي تاریخواتفاق  بمثابة انطالقة عمالقة 2030جدول أعمال ویُعد 

 م بوعودھم. تغییر كبیر بالنسبة للفتیات والنساء. والسر لكل الجھات المعنیة ھو إبراز اإلرادة القویة وااللتزا
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