
التمكین االقتصادي للمرأة في أھداف التنمیة المستدامة 

یمكن تعریف التمكین االقتصادي للمرأة بأنھ قدرة المرأة على 
تحقیق تغییــــــرات إیجابیة فـــــــي حیاتھا ومجتمعھا كنتیجة 
لمشاركتھا في األنشطة االقتصـادیة. إن وجود مصـدر منتظم 
ومســــتقل للدخل ال یوفر صوتا وتمثیال أفضـــــل في األسرة 

فحســب وإنما ینتج عنھ أیضــا زیادة االستثمارات في رفاھیة ً
أفراد األسرة اآلخرین وخصوصا األطفال حیث الفوائد للنمو ً

على المدى الطویل. وحتى اآلن ال یزال عدم المســـــاواة بین 
الجنسـین في سوق العمل أمرا منتشـرا فباإلضافة إلى مشـكلة 
حصـــــول الســــــیدات على عمل مناسب، ال تقل احتماالت 
مشـــاركة المرأة االقتصـــادیة فحســـب، بل تزداد احتماالت 
التركیز أیضــا على العمالة غیر اآلمنة وغیر المحمیة أو التي 
تفتقر إلى الحمایة أو التي تحصـــــــــــل من خاللھا على أجر 
ضعیف. وعالوة على ذلك، ال تعد المشاركة الفعالة للسـیدات 
في سوق العمل كافیة لضمان التمكین االقتصـادي، ألن ھذا ال 
یمكن تحقیقھ دون وجود تمثیل للســــیدات في مجاالت أخرى 
من حیاتھن ولیس فقط فــي مجال العمل. وقد أدت األعـــراف 
االجتماعیة وثقافة التفــــــرقة والقوانین المجحفة وتوفیــــــر 
الخدمات المحدود (مثل رعایة الطفل) وھیاكل القوى لتقســیم 
العمل على أساس النوع االجتماعي داخل وخارج المنزل إلى 
تشكیل السـیدات لغالبیة الرعایة غیر المدفوعة األجر والعمل 
المنزلي الذي یمكن أن یعیق وصولھن بشـــــــــــكل كبیر إلى 

حقوقھن االقتصادیة.

استنادا إلى ھذه الخلفیة، تدرك أھداف التنمیة المســـــــتدامة 
نتیجة عدم المســاواة في تقســـیم العمالة على أساس النوع 
االجتماعي على التمكین االقتصـــــــادي للمرأة، وتدعو إلى 
االعتـراف بقیمة الـرعایة غیـر المدفوعة والعمل المنـزلــي 
(الھدف ٤٫٥ االعتــراف بالــرعایة غیــر المدفوعة األجـــر 
والعمل المنزلي وتقدیـرھما من خالل توفیـر الخدمات العامة 
والبنى التحتیة ووضع سـیاسـات الحمایة االجتماعیة وتعزیز 
تقاسم المســــؤولیة داخل أفراد األسرة المعیشـــــیة والعائلة، 
حســــبما یكون ذلك مناسبا على الصــــعید الوطني). ویعزز 
جدول أعمال ٢٠٣٠ أیضـا مزید من المســاواة في الوصول 
إلى الموارد االقتصادیة (٤٫١ بحلول عام ٢٠٣٠، ضمان أن 

یتمتع جمیع الرجال والنســـاء، وال سیما الفقراء والضـــعفاء ّ
منھم، بنفس الحقوق في الحصـول على الموارد االقتصـادیة، 
وكذلك حصـــولھم على الخدمات األساسیة، وعلى حق ملكیة 

ّاألراضي والتصرف فیھا وغیره من الحقوق المتعلقة بأشكال ّ
الملكیة األخرى، وبالمیراث، وبالحصــــــــول على الموارد 
الطبیعیة، والتكنولوجیا الجدیدة المالئمة، والخدمات المالـیة، 

بما في ذلك التمویل المتناھي الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠)،

والتأكید على أن إمكانیة وصـول المرأة إلى عمل مناســب یعد 
تدبیرا مھما للنمو الشـمولي والمســتدام (٥٫٨ تحقیق العمالة 
الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال، 
بما في ذلك الشــــباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر 

لقاء العمل المتكافئ القیمة، بحلول عام ٢٠٣٠).

التقدم المحرز نحو تحقیق أھداف التنمیة المســـــــــــــتدامة  
المتعلقة بالتمكین االقتصادي للمرأة 

في األعوام الماضیة، حققت مصــــر بعض الخطوات المھمة 
في التشریعات والسیاسات ذات الصلة التي من شأنھا أن تحقق 

تقدم تجاه التمكین االقتصادي للمرأة، وتشمل: 

- استحداث مادة دستوریة تنص على المســاواة بین الجنســین 
في كل مناحي الحیاة، بما في ذلك االقتصــاد، وذلك في دستور 

عام ٢٠١٤ (مادة ١١)؛ 
- أصبح "النوع االجتماعي" فئة محمیة في بند عدم التمییز فى 

الدستور الجدید (المادة ٥٣)؛ 
- أصبح االلتزام بتحقیق العدالة االجتماعیة وتوفیر التضــامن 
ً االجتماعي لضــمان حیاة كریمة لكل المواطنین نصــا أساسیا ً

في الدستور (المادة ٨)؛ 
- تم إجراء تعدیل مؤخر على قانون العقوبات یجـرم التحـرش 
الجنســـــــــي في مكان العمل وأماكن التعلیم واألماكن العامة 

(المادة ٣٠٦ (أ) و(ب) فى قانون العقوبات)؛
- تم تعدیل قانون اإلرث في عام ٢٠١٧ لفـرض عقوبات أكثـر 
صـرامة على أولئك الذین یمنعون المیراث عن أي شـخص لھ 

الحق فیھ؛
- دمج التمكین االقتصــادي للمرأة كأحد محاور"االستراتیجیة 
الوطنیة لتمكین المرأة ٢٠٣٠" مع وضــــــــــــــــع األھداف 

والمؤشرات لذلك.



لمحة عن البیانات المتاحة لجمع مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بالتمكین االقتصادي للمرأة 

المؤشر ١٬٤٬٥: في عام ٢٠١٥، ٨٣٪ من الوقت المقضـــــى في األعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر كانت 
تقوم بھا النســـــــاء في مقابل ١٧٪ من الرجال (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـــــــاء). المؤشر ٥.أ.١ (أ): في عامي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ ، بلغت نسبة مالك األراضي الزراعیة  ٩٩٪ من الرجال و ١٪ من السیدات (وزارة الزراعة ٢٠١٠/٢٠٠٩).

المؤشر ١٫٣٫٨: تبلغ نسـبة التشــغیل غیر الرسمیة في التشــغیل غیر الزراعي ٢٩٬٤٪، بنســبة ١١٫٤٪ للســیدات و٣٣٫٢٪ 
للرجال (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصــــاء لعام ٢٠١٦).  المؤشر ٨ .٥ .١: في عام ٢٠١٥، بلغ متوسط الكســـــب 
إسبوعیا ٨٧٩ جنیھا، بنســبة ٨٨٤ جنیھا للرجال و٨٥٣ للســیدات (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصــاء لعام ٢٠١٥). 
المؤشر ٨ .٥ .٢: في عام ٢٠١٦، بلغ معدل البطالة بین السیدات ٢٣٫٦٪ وبین الرجال ٨٫٩٪. وكان المعدل األعلى للبطالة بین 

السیدات في المرحلة العمریة ٢٠:٢٤ ھو ٤٢٫٨٪ (الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعامي ٢٠١٥/٢٠١٦).  

المؤشر ١٫٥٫٤ و ١٫٦٫٤ : تحققت المسـاواة بین الجنسـین في التعلیم اإلبتدائي والثانوي والجامعي، ومع ذلك بلغ معدل األمیة 
بین السیدات ٦٩٫٢٪ وبین الرجال ٧٨٫٨٪.

ووفقا لبیانات غلوبال فیندكس، تضـاعفت نسـبة ملكیة النسـاء للحســابات إلى أكثر من ٣ أضعاف بین عامي ٢٠١١ و٢٠١٧ (من ٧٪ 
إلى ٢٧٪) ومع ذلك، یبقى المعدل أقل من معدل الرجال (٣٩٪) في عام ٢٠١٧. 

 التحدیات  المرتبطة بالقیاس

تحتاج البیانات الخاصة بالمشـاركة االقتصـادیة للمرأة إلى فھم 
المدى الكامل لمسـاھمة المرأة في االقتصــاد، وخصــوصا في ً

العمل مدفوع األجر باإلضــــــافة إلى الرعایة والعمل المنزلي 
غیـــر مدفوعین األجـــر. ومع ذلك، فإن تحلیل وإنتاج البیانات 
الخاصة بمساھمة النساء والفتایات في مصادر البیانات المتاحة 
یمكن أن یشــــكل تحدیا. على سبیل المثال، تمیل المســــوحات 
الخاصة بالقوى العاملة والتي تســـــأل فقط المســـــتجیبین عن 
"النشاط االقتصادي األساسي" إلى إغفال مسـاھمات السـیدات 
حیث یرون أن العمل مدفوع األجر یعد أمرا ثانویا بالنسبة لعمل 
الســــیدات المتعلق بالرعایة واألعمال المنزلیة غیر المدفوعة 
األجر١. إضافة إلى ذلك، تمیل المســــــوحات الخاصة بالقوى 
العاملة إلى التقلیل من نسبة تشغیل السیدات والتي على األرجح 
تعد أكثر من الرجال في مجاالت العمل الموســــــمي والمتقطع 

وغیر الرسمي وغیر مدفوع األجر.

 جھود ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مصـــــــــــر تجاه أھداف 
التنمیة المستدامة المتعلقة بالتمكین االقتصادي للمرأة

من أجل دعم الجھود تجاه تمكین المـــــــــرأة، نفذت ھیئة األمم 
المتحدة للمرأة العدید من المشــــروعات التي تركز على تنمیة 
المھارات الفنیة والریادیة للمرأة الریفیة فـي مجال الـزراعة، 
وتعزیز الشـمول المالي للمرأة وأیضـا تعزیز أماكن عمل آمنة 

للنساء في قطاع األعمال الزراعیة.
تعزیز الشــمول المالي للمرأة: ھدف تنفیذ منھجیة مجموعات 
اإلدخار واإلقراض بالشــــــــــراكة مع ھیئة "كیر" الدولیة إلى 

مواجھة التحدیات التي تواجھھا السیدات في المناطق الریفیة

 من حیث وصـــولھن المحدود إلى الموارد المالیة واألســــواق 
ورأس المال. كما دعم المشـــروع إنشـــاء ١٠٣٦ مجموعة من 
مجموعات اإلدخار واإلقـــراض  والمكونة من أكثـــر ١٨ ألف 
إمرأة. ومن خالل مشـــــــــــــــاركتھن في مجموعات اإلدخار 
واإلقراض، تعلمت النســاء إدارة مصـــروفات المنزل بطریقة 
أفضــــل وتم منحھن الفرصة لالستثمار في األنشـــــطة المدرة 
للدخل، وقد تم إدخار أكثر من ٤٫٥ ملیون جنیھا مصــــریا، كما 
ساھم ھذا المشــــروع في بناء قدرة النســـــاء على اتخاذ القرار 

وتنمیة مھارات ریادة األعمال لدیھن. 

تعزیز أماكن عمل آمنة للنســـــاء في قطاع األعمال الزراعیة: 
قامت شركات األعمال الزراعیة المصـــریة بتوفیر آلیة لتعزیز 
أماكن عمل آمنة وصــــــدیقة للمرأة داخل القطاع الزراعي  في 
مصـر من خالل تأیید وتفعیل "مباديء تمكین المرأة". وقد نجح 
النموذج في االبقاء على الســــــــیدات المتدربات داخل سالسل 
القیمة الخاصة بالشركات المشـاركة، وتعیین حوالي ٢٢٥ سیدة 
بعقود وظیفة ثابتة بمتوسط راتب شھري ١٥٠٠ جنیھا مصـریا 
بما فـي ذلك الحوافـز والبدالت وتوفیـر مـرافق لـرعایة األطفال 
ووســـــائل نقل آمنة، باإلضـــــافة إلى حمایة اجتماعیة وتأمین 

صحي، والتى تقصـــــى مقاولى العمال تماما. وقد ترجمت ھذه ً
الطفرة إلى ٤٫٠٥٠٫٠٠٠ جنیھا مصـــــریا من التدفقات النقدیة 

للرواتب التي مكنت الســیدات المھمشـــات اقتصـــادیا وعادت ً
بالفائدة على أسرھن ومجتمعاتھن واقتصــادھن المحلي الریفي. 
ھذا باإلضافة إلى ٨٦٨٫٠٠٠ جنیھا مصــــــریا تكالیف وسائل 
النقل الســــــــــنویة، و٦٤ ألف جنھیا نفقات على البنیة التحتیة، 
و٣٣٤٫٦٤٦ جنیھا مصــــــریا أدخرتھم األمھات العامالت في 
اقتصـاد الرعایة بســبب توفیر مرافق رعایة األطفال في أماكن 

عملھن.    

١ ھیئة األمم المتحدة للمـــــرأة (٢٠١٨) تحویل الوعود إلــــــى أفعال: 
المساواة بین الجنسین في أجندة ٢٠٣٠ للتنمیة المستدامة.
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