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وما بعدها 19-أثناء جائحة كوفيد قدرة على الصمودالنساء ودفع عجلة االنتعاش االقتصادي وال  

 

لوزراء المالية ومحافظات موجه  W20)) مجموعة تواصل المرأة العشرينوبيان صادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة 

  (G20) ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين

 2020يوليو تموز/  14

 

لعام   المئةفي  4.9- ـبالنمو عالمي حيث من المتوقع أن يُقدر معدل في تراجع اقتصادي عالمي هائل  19-تسببت جائحة كوفيد

في الربع الثاني  وذلك  في جميع أنحاء العالم المئةفي  14تصل إلى  ساعات العملفي خسائر الأن وتشير التقديرات إلى  .2020

قدمت اقتصادات مجموعة العشرين حزم دعم    وتصديًا لذلك،  مليون وظيفة بدوام كامل.  400، أي ما يعادل  فحسب  2020من عام  

من المهم وفي هذا الصدد، يصبح    عاش.تناال  ياتمجرل  ايسيرً دعم األسر والشركات وتبحيث ت  تريليون دوالر أمريكي  8قوية بقيمة  

وكذلك القيود التي يقابلنها، وأن تضمن االستفادة القصوى  نوإسهاماتهأن تتناول هذه الجهود الحثيثة أدوار النساء في االقتصاد 

 من هذه الفرصة لوضع المرأة في صميم االستثمارات الموضوعة بغية تحقيق االنتعاش المستدام.

في القطاعات األربعة األشد تضرًرا: اإلقامة والخدمات الغذائية والعقارات واألنشطة التجارية واإلدارية   مليون امرأة 527تعمل  

 في المئة من إجمالي عمالة اإلناث 41ويمثل ذلك  لعمل عن بعد.ال تسمح باالتجزئة، وهي قطاعات و والتصنيع وتجارة الجملة

)أو ما يعرف بغير  عاملة في االقتصاد غير الرسميامرأة مليون  740بين  منو ،في المئة من إجمالي عمالة الذكور 35مقابل 

 في المئة   70كما تشكل النساء  ،  في المئة من الرجال  32من تلك العامالت في هذه القطاعات مقابل    في المئة  42تعمل  ف  ؛النظامي(

القائمة على  وعالوة على إثقالهن وعنائهن بأسواق العمل  لالستجابة.في الخطوط األمامية ومن القوى العاملة الصحية العالمية، 

، بجانب ذلك  تأثرت النساء بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف، وانخفاض ساعات العمل واإلفالس.،  في النوع االجتماعي  التحيز

 حلاستفو  مدفوعة األجرلمأجورة وغير  اأعمال الرعاية  بالمثل في  ، والمخاطر الصحية على القوى العاملة في مجال الصحةاشتدت  

 اإلغالق. تدابيروفرض  19-مع تفشي جائحة كوفيد العنف ضد المرأة

، تولد جميع أنواع أعمال رعاية النساء، بما كعالوة على ذل  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.  37بنسبة  تساهم النساء  

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي(.   9تريليون دوالر أمريكي على مستوى العالم )  11  ،في ذلك العمل غير مدفوع األجر

من غير الواضح إلى أي مدى استثمرت فإنه ومع ذلك،  اإلمكانات الكاملة للمرأة أمر بالغ األهمية للتعافي االقتصادي.دعم إن 

، على الرغم من وجود أدلة على أن اآلثار االجتماعية نساءأولويات ال  فيالحزم االقتصادية الكبيرة لمجموعة العشرين )أو غيرها(  

 أسوأ بالنسبة للنساء. 19-واالقتصادية لكوفيد

على مستوى العالم بسبب  تريليون دوالر أمريكي 160خسارة بقيمة األزمة إلى تفاقم الخسائر االقتصادية، بما في ذلك  فضيست

لص الحيز المالي في بلدان جنوب العالم إلى تخفيضات في اإلنفاق على الخدمات العامة،  فجوات األجور بين الجنسين. إذا أدى تق

 في النساء والفتيات الفقيرات. ات أكثر قساوة وحدةفسيكون لذلك تأثير

ًرا يجب أن يكون التوسع المتعمد في الحيز المالي الذي يعترف باألولويات الخاصة بالمرأة ويستثمر فيها أموفي هذا اإلطار، 

محوريًا في تصميم حزم اإلنعاش؛ فتمكين المرأة وتعزيز قدراتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجال يعزز النمو المستدام 

األجيال، وعليه، فهو يخفف من حدة األزمات. عبر    والمتوازن والشامل، ويحسن تمثيل المرأة في المؤسسات وكذلك نتائج التنمية
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، وتحقيق التزامات مجموعة العشرين فيما يتعلق بالمساواة 19-ن إعادة بناء أفضل بعد انتهاء أزمة كوفيدسيضمفضاًل عن أن ذلك  

 .2030بين الجنسين، وتسريع تنفيذ منهاج عمل بيجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 

ي ات ومحافظمالية مجموعة العشرين ومحافظندعو وزراء ومجموعة تواصل المرأة العشرين نحن هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 لتعزيز: هاوتنسيق البنك المركزي لقيادة الجهود العالمية

 كل من آثار األزمة، حزم وخطط التعافي الموضوعة في جميع أنحاء العالم،لستعراض من منظور النوع االجتماعي الا - 1

 .أولويات االستثمار إرشادمن أجل وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات األكثر تضرًرا، 

بما في ذلك من خالل تخفيف/ إلغاء الديون، وزيادة السيولة العالمية من خالل   مساحة مالية أكبر لبلدان الجنوب العالمي،. 2

حقوق السحب الخاصة، والسياسات النقدية التوسعية التي تعزز توفر التسهيالت االئتمانية بما في ذلك للقطاعات الخاصة بالمرأة  

 ريق ضمانات القروض وأدوات القروض األخرى. عن ط

على الصعيد العالمي لضمان أن السياسات المالية تعزز  زيادة االستثمار في الميزانية المراعية لمنظور النوع االجتماعي - 3

المساواة بين الجنسين في االنتعاش القصير والطويل األجل من خالل تشريعات تكرسها في تصميم السياسة المالية وعمليات 

 الميزانية واإلدارة المالية. 

ي ات ومحافظوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظ حثنومجموعة تواصل المرأة العشرين نحن هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 وطويلة المدى:البنك المركزي توجيه الوزارات القطاعية لالستثمار في أولويات المرأة الفورية 

 . الحوكمة الشاملة وصنع القرار1

 وبعد انتهائها. 19-في االستجابة لجائحة كوفيد• ضمان المشاركة النشطة للمرأة ودورها القيادي 

منظور النوع االجتماعي عن الوضع االقتصادي للمرأة  المبنية علىحصاءات اإلبيانات مصنفة حسب الجنس والمع ونشر • ج

 بعدها.و 19-خالل جائحة كوفيد

 . العمالة المستدامة وريادة األعمال2

 في البنى التحتية العامة واالجتماعية. للمرأة بما في ذلك  يًا  ئ• الحفاظ على وظائف المرأة وإتاحة وظائف جديدة والئقة ومستدامة بي

من خالل إتاحة الوصول إلى  • الحفاظ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرأة وضمان استدامتها 

 .التمويل المؤسسي المبتكرُسبل التكنولوجيا والتدريب واألسواق و

 ليها. شبكات األمان االجتماعي الموسعة والتي يمكن الوصول إ3

)المعاشات التقاعدية/  وبرامج التأمين االجتماعي)الدعم النقدي/الغذائي(  ضمان واستدامة المساعدة االجتماعية القوية• 

 الصحة/البطالة( للفئات األكثر عرضة بما في ذلك جميع النساء في االقتصاد غير الرسمي وخارج سوق العمل.

للوالدين العاملين، وال سيما النساء المهمشات،   المدفوعة، أو مرافق رعاية األطفال أو االستحقاقاتتوفير/تمديد اإلجازة الوالدية  •  

 . وعمالة الخدمات األساسية، والعامالت والعاملين عن بعد، وقوى العمل في مجال الرعاية غير مدفوعة األجر

بما في ذلك المياه والصرف الصحي   النوع االجتماعي المستجيبة العتبارات االستثمار في البنى التحتية العامة/االجتماعية•

 والطاقة والنقل وخدمات الرعاية. 

 . نظم رعاية صحية شاملة وذات جودة ومستدامة وخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي4

 .يةلجميع النساء العامالت في مجالي الصحة والرعاالجسدي والعاطفي واالجتماعي واالقتصادي  • ضمان األمن
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لألمهات  • توفير الخدمات الصحية والجنسية واإلنجابية والخدمات الصحية األساسية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 .وكذلك النساء األكثر تهميًشا، في البيئات التي يكثر فيها تفشي العدوى

 . األمدضمان االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات بوصفها خدمة أساسية طويلة • 

 

، بما في ذلك إعداد التقارير وإتاحة المآوى والصحة والعدالة السريعة للناجيات من العنف القائم توفير خدمات الوقاية والحماية•  

 على النوع االجتماعي.

 

 


