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في جميیع أأنحاء االعالمم٬، يیقضي االكثيیرر منن االنساء وواالفتيیاتت ساعاتٍت ططوويیلة جددااً في ااالضططالعع بالمسؤؤووليیاتت ااألَُسرريیة – عاددةًة أأكثرر 
منن ضعفف االووقتت االذذيي يیقضيیهھ االررجالل وواالفتيیانن. إإنهھنن يیقمنن بررعايیة إإخووتهھنن االصغارر ووكبارر االسنن منن أأفرراادد ااألسررةة٬، وواالتعاملل 
مع متططلباتت االمررضض في محيیطط ااألسررةة٬، ووإإددااررةة االمنززلل. في كثيیرر منن االحاالتت٬، يیكوونن هھھھذذاا االتقسيیمم غيیرر االمتساوويي للعملل على 

حسابب فررصص االنساء وواالفتيیاتت في االتعلمّم٬، أأوو االعملل بأجرر٬، أأوو االرريیاضة٬، أأوو االمشارركة في االقيیاددةة االمددنيیة أأوو االمجتمعيیة. يیشّكلل ذذلكك 
قووااعدد االمززاايیا وواالعيیووبب االنسبيیة لووضع كللٍّ منن االنساء وواالررجالل في ااالقتصادد٬، ووااألعمالل االتي يیؤؤدديیهھا كلٌل منهھما بمهھاررةة٬، ووااألماكنن 

االتي سيیعملل فيیهھا كلٌل منهھما. 
 

هھھھذذاا هھھھوو االعالمم االذذيي ال يیتغيیرر منن االعملل بددوونن مكافأةة٬، ووهھھھوو مشهھدد مألووفف عالميیاً لمستقبلل ذذاابلل للنساء٬، حيیثث تعملل االفتيیاتت 
ووااألمهھاتت مجاناً لددعمم ااألسررةة٬، بيینما يیعشنن حيیاتهھنن بمساررااتت مختلفة جددااً عنن تلكك االتي يیسلكهھا االررجالل منن نفسس ااألسررةة. 

 
إإننا نرريیدد بناء عالمٍم للعملل مختلفٍف للنساء. بيینما تكبرر االفتيیاتت٬، يینبغي تعرريیضهھنن لطِطيْیفف ووااسع منن االمهھنن٬، ووتشجيیعهھنن على تحدديیدد 

خيیاررااتت تقووددهھھھنن لتجاووزز االمجاالتت االتقليیدديیة للخددمة وواالررعايیة - إإلى فررصٍص للعملل في االصناعة٬، وواالفنن٬، وواالخددمة االعامة٬، 
وواالززررااعة االحدديیثة٬، وواالعلوومم. 

 
عليینا أأنن نبددأأ االتغيیيیرر في االمنززلل ووفي ااأليیامم ااألوولى للمددررسة٬، بحيیثث ال تكوونن هھھھناكك أأماكنن في بيیئة االططفلل يیتعلمم فيیهھا أأنن االفتيیاتت 

يینبغي أأنن يیكنّن أأقلل٬، ووأأنن يیمتلكنن أأقلل٬، ووأأنن يیكوونن سقفف أأحالمهھنن أأقلل مما يیططمح إإليیهھ ااألووالدد. 
 

سيیتططلبب ذذلكك إإجررااء تعدديیالتت في ترربيیة ااألططفالل٬، وواالمناهھھھج االددررااسيیة٬، وواالمؤؤسساتت االتعليیميیة٬، ووقنووااتت صيیاغة االصوورر االنمططيیة 
االيیووميیة مثلل االتلفززيیوونن ووااإلعالنن وواالتررفيیهھ. كما سيیتططلبب ااتخاذذ خططووااتت حاززمة لحمايیة االفتيیاتت منن االمماررساتت االثقافيیة االضاررةة٬، 

مثلل االززووااجج االمبكرر٬، وومنن جميیع أأشكالل االعنفف. 
 

يیتعيّینن على االنساء وواالفتيیاتت ااالستعدداادد ليیكنّن جززءااً منن االثووررةة االررقميیة. تشّكلل االنساء حاليیاً 18% فقطط منن حَمَلة االشهھاددااتت 
االجامعيیة في علوومم االحاسبب. يینبغي أأنن نشهھدد تحووالً كبيیررااً في عدددد االفتيیاتت في جميیع أأنحاء االعالمم االالتي يیددررسنن مووضووعاتت في 

مجاالتت االعلوومم وواالتقنيیة وواالهھنددسة وواالرريیاضيیاتت٬، إإذذاا كانتت االمررأأةة ترريیدد أأنن تنجح في االمنافسة على ووظظائفف ذذوويي "االيیاقاتت 
االجدديیددةة" االتي ُتددرّر ررووااتبب عاليیة. حاليیا٬ً، %25 فقطط منن االعامليینن في االصناعاتت االررقميیة هھھھمم منن االنساء. 

  
سيیتططلبب تحقيیقق االمساووااةة في أأماكنن االعملل االتووّسع في فررصص االعملل وواالتووظظيیفف االالئقة٬، مما يیستلززمم بذذلل االحكووماتت االجهھوودد 

االررااميیة إإلى تشجيیع مشارركة االمررأأةة في االحيیاةة ااالقتصادديیة٬، ووددعمم االتعاوونيیاتت االمهھمة مثلل االنقاباتت االعماليیة٬، ووااالستماعع ألصووااتت 
االنساء أأنفسهھنن في صيیاغة االحلوولل االناجعة للتغلبب على االحووااجزز االحاليیة االتي تحوولل ددوونن مشارركة االمررأأةة٬، كما ددررسهھا االفرريیقق 
ررفيیع االمستووىى لألميینن االعامم لألممم االمتحددةة بشأنن االتمكيینن ااالقتصادديي للمررأأةة. االررهھھھاناتت كبيیررةة: حيیثث يیمكنن أأنن يیؤؤدديي االتقددمم في 

تحقيیقق االمساووااةة بيینن االمررأأةة وواالررجلل إإلى تعززيیزز االناتج االمحلي ااإلجمالي االعالمي بحوواالي 12 ترريیليیوونن ددووالرر أأمرريیكي بحلوولل عامم 
 .2025

 
كما يیتططلبب ذذلكك االترركيیزز بحززمم على إإززاالة االتميیيیزز االذذيي تووااجهھهھ االنساء على عددةة جبهھاتت متشابكة باإلضافة إإلى نووعهھنن 

ااالجتماعي٬، بما في ذذلكك: االتووجهھ االجنسي٬، ووااإلعاقة٬، ووِكَبرر االسنن٬، وواالِعرْرقق. يیتبع عددمم االمساووااةة في ااألجوورر تلكك االجوواانبب منن 
االتميیيیزز: فبيینما يیبلغ متووسطط االفجووةة في ااألجوورر بيینن االجنسيینن 23%٬، يیررتفع هھھھذذاا االمعددلل إإلى 40% بيینن االنساء ااألميیرركيیاتت منن 

أأصوولل اافرريیقيیة في االوواليیاتت االمتحددةة. ووفي بلدداانن ااالتحادد ااألووررووبي٬، االمسّناتت أأكثرر ُعررضًة للعيیشش في فقرر منن االمسنيینن منن 
االررجالل بنسبة تبلغ %37. 

 
في ااألددوواارر االتي ُتمثَّلل فيیهھا االمررأأةة بشكلٍل أأكبرر وولكنهھا تتقاضى أأجررااً قليیالً ووال تتووفرر لهھا االحمايیة ااالجتماعيیة االكافيیة٬، يینبغي عليینا 

https://www.empowerwomen.org/en/who-we-are/initiatives/sg-high-level-panel-on-womens-economic-empowerment
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth


أأنن نجعلل تلكك االصناعاتت مناسبة للمررأأةة بشكلٍل أأفضلل. ووذذلكك٬، على سبيیلل االمثالل٬، عنن ططرريیقق ااقتصادد ررعايیة قوويّي يیستجيیبب 
الحتيیاجاتت االنساء وويیووظّظفهھنن بططرريیقة ُمرربحة؛ ووسنّن أأحكامم ووشررووطط متكافئة لعملل االمررأأةة مددفووعع ااألجرر ووغيیرر مددفووعع ااألجرر؛ 
ووددعمم سيیددااتت ااألعمالل٬، بما في ذذلكك تيیسيیرر حصوولهھنن على االتموويیلل ووووصوولهھنن إإلى ااألسووااقق. تحتاجج االمررأأةة في االقططاعع غيیرر 

االررسمي أأيیضاً إإلى ااالعترراافف بمساهھھھماتهھا ووحمايیة تلكك االمساهھھھماتت. وويیتططلبب ذذلكك تمكيینن سيیاساتت ااالقتصادد االكلي االتي تساهھھھمم في 
تحقيیقق االنموو االشاملل ووتسرريیع االتقددمم بشكلل ملحووظظ لحوواالي 770 مليیوونن شخصص يیعيیشوونن في فقرر مددقع. 

 
ستتططلبب معالجة االمظظالمم عززيیمة وومرروونة منن أأرربابب االعملل في كللٍّ منن االقططاعيینن االعامم وواالخاصص. ستكوونن هھھھناكك حاجة إإلى حوواافزز 
لتووظظيیفف ووااستبقاء االمووظظفاتت منن االنساء٬، مثلل مستحقاتت مووّسعة لألموومة للمررأأةة تددعمم أأيیضاً عووددتهھا إإلى االعملل؛ ووااعتمادد مباددئئ 
تمكيینن االمررأأةة؛ وواالتمثيیلل االمباشرر للمررأأةة على مستوويیاتت صنع االقرراارر. بالتووااززيي مع ذذلكك٬، هھھھناكك حاجة إإلى تغيیيیررااتت هھھھامة لتووفيیرر 

إإعاناتت لآلباء االجدددد٬، باإلضافة إإلى تعززيیزز االتحووالتت االثقافيیة االتي تجعلل ااإلقبالل على أأخذذ إإجاززةة أأُموومة ووإإجاززةة أأُبوّوةة خيیاررااً قابال 
للتططبيیقق٬، ووبالتالي مصلحًة مشترركًة حقيیقيیًة لجميیع أأفرراادد ااألسررةة. 

 
ووسطط هھھھذذاا االتعقيیدد٬، هھھھناكك تغيیيیررااتت بسيیططة ووكبيیررةة يینبغي أأنن تتمم: للررجالل لكي يیقووموواا بددوورر ااألُبوّوةة٬، ووللمررأأةة لكي تشارركك٬، ووللفتيیاتت 
لكي يیكنّن أأحررااررااً في االنموو وواالتقددمم على قددمم االمساووااةة مع ااألووالدد. يینبغي أأنن تشملل االتعدديیالتت جميیع االجوواانبب إإذذاا أأررددنا ززيیاددةة عدددد 

االناسس االقاددرريینن على ااالنخررااطط في االعملل االالئقق٬، ووااإلبقاء على تجّمع االعملل هھھھذذاا شامال٬ً، ووتحقيیقق االفوواائدد االتي سيیستفيیدد منهھا 
االجميیع في عالمم االمساووااةة االذذيي ننشددهه منن خاللل جددوولل أأعمالنا للتنميیة االمستدداامة بحلوولل عامم 2030. 

http://weprinciples.org/Site/PrincipleOverview/

