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 تنفيذي لخصم

استعراض التقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية في : يسعى هذا التقرير إلى تحقيق ثالثة أهداف هي
ل؛ تسليط الضوء على الجهود التي مساعدة الهيئات المكونة على تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العم

تبذلها المنظمة حاليًا لتنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي ومقررات مجلس اإلدارة بشأن تعزيز المساواة بين 
الجنسين وإدماجها في برنامج العمل الالئق؛ توفير عناصر أساسية تستند إليها الهيئات المكونة آي ترسم مسارًا 

وقد جعل سياق األزمة المالية واالقتصادية الحالية تحليل المبادرات الناجحة . المستقبلاستراتيجيًا لعملها في 
وستؤثر األزمة تأثيرًا آبيرًا على الجهود التي تبذلها النساء والرجال من أجل إيجاد عمل . يتسم بأهمية خاصة

نظمة العمل الدولية في آافة أرجاء الئق والمحافظة عليه، آما أنها تهدد التقدم الذي أحرزته الهيئات المكونة لم
وخطط اإلنعاش التي صممت باستعجال آبير ومن دون إجراء أي حوار اجتماعي آاٍف قد تفاقم عن غير . العالم

  .قصد التمييز على أساس الجنس في سوق العمل

الجنس في وينادي هذا التقرير باعتماد المزيد من التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس 
ويرسي نهج المنظمة أسسه . عالم العمل، ويسلط الضوء على تدخالت منظمة العمل الدولية في جميع األقاليم

فالمساواة بين الجنسين في عالم العمل ليست : على الحجة القائمة على الحقوق وعلى منطق الفعالية االقتصادية
ل فحسب، بل تعود بالمنفعة آذلك على أصحاب العمل، مسألة من مسائل حقوق اإلنسان والعدالة بالنسبة للعما

وقد يكون تحقيق تكافؤ . وهي أساسية في تحقيق النمو االقتصادي والحد من الفقر على المستويات الوطنية
الفرص والمساواة في المعاملة للنساء والرجال، بالرغم من سياق األزمة الحالية، هو الِمحك لتقييم مدى التزام 

  .اء بتحقيق المزيد من االتساق في السياسة االقتصادية واالجتماعيةالدول األعض

وقد تواجه النساء والرجال، منذ سنواتهم األولى وصوًال إلى . وتنطبق المساواة في الحقوق طيلة الحياة
ف عدد ويعتر. ولذلك أبعاد واضحة متعلقة بدورة الحياة. الشيخوخة، أشكاًال مختلفة من التمييز القائم على الجنس

بأنه ما لم تتخذ إجراءات لتصحيح الوضع، فقد تتراآم  -فضًال عن الشرآاء االجتماعيين  - متزايد من الحكومات 
التباينات وتتفاقم مع مرور الوقت وعبر األجيال، مع ما يصاحب ذلك من انعكاسات سلبية على النساء والعائالت 

  .والمجتمعات

حية الضرورية لبقاء األم وطفلها على قيد الحياة، في صميم وتندرج األمومة المأمونة والرعاية الص
وهي تحتل مكانة أساسية في العمل . الحياة نفسها بالنسبة إلى األمهات واألطفال والمجتمعات المحلية واألمم

جتماعية بإدراج حماية األمومة في السياسة اال موهناك تسليم في آافة األقالي. الالئق واإلنتاجية بالنسبة إلى النساء
أوًال، إنها تحافظ على العالقة الخاصة القائمة بين األم : ولحماية األمومة هدفان. واالقتصادية بوصفها جزءًا منها

ثانيًا، إنها توفر إجراًء يضمن األمن الوظيفي، وهي حاسمة لحماية العامالت الحوامل . ووليدها وعلى صحتهما
مومة مصدرًا للتمييز أمام الحصول على التدريب وتطوير المهارات وينبغي أّال يشكل الحمل أو األ. واألمهات
  .والعمالة

وحيث يسود الفقر والتمييز، . إن االضطرار للعمل هو من العوائق الكأداء التي تقف في وجه طفولة الئقة
دي ومن الممكن تحرير األطفال من براثن الفقر والتهميش االقتصا. يسود عمل األطفال على وجه االحتمال

وتشير البراهين المستمدة من طائفة من البلدان، إلى أن تعليم الفتيات هو أحدى . واالجتماعي من خالل تعليمهم
فهناك احتمال أآبر أن تحصل الفتيات المتعلمات على دخل أعلى وأن . الوسائل األآثر نجاعة لمكافحة الفقر

جن في مرحلة متأخرة وينجبن عددًا أقل من عندما يصبحن بالغات، وأن يتزو يتحكمن بقدر أآبر بالموارد
بل األهم من . األطفال الذين يتمتعون بصحة أفضل، وتكون لهّن قدرة أآبر على اتخاذ القرارات داخل األسرة

ذلك، إنهن يكن أآثر حرصًا على أن يتلقى أوالدهن التعليم، مما يزيد من اإليرادات ويجنب اللجوء إلى عمل 
  .يكسر حلقة الفقراألطفال في المستقبل و
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وينبغي اتخاذ المزيد من اإلجراءات للحؤول دون تفاقم بطالة الشباب وفقر العاملين، وهو أمر من المتوقع 
وال يشكل الجنس مؤشرًا للكفاءة، . أن يزداد سوءًا في ظل األزمة المالية واالقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا

ن الشابات والشبان أو تدريبهم أو ترقيتهم إلى أسباب من قبيل المهارات وينبغي على الدوام أن يستند قرار تعيي
ومن المقبول على صعيد واسع أّن االستثمارات طويلة األجل في رأس المال . واالشتراطات المالزمة للوظيفة

ت ومن الضروري ضمان حصول المراهقات والشابا. البشري تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز اإلنتاجية والنمو
وال بد من استثارة وعي الشابات والشبان بشأن حقوقهم، بما في . على برامج تربوية جيدة رسمية وغير رسمية

  .الجماعية، بوصف ذلك وسائل للحصول على عمل الئق المفاوضةوذلك الحرية النقابية 

د عائالتهم وتوفير وبالنسبة إلى البالغين، نساًء ورجاًال، فإن البحث عن عمل الئق وتلبية احتياجات أفرا
الرعاية لهم، إلى جانب الوفاء بالتزاماتهم تجاه المنشآت والمجتمعات المحلية والمجتمعات األعم، يمثل مهمة 

انطالقًا من معرفة ما إذا آّن  - وتواجه النساء حواجز منهجية في آافة جوانب العمل تقريبًا . شاقة بالفعل
؛ نوع العمل الذي يحصلن عليه أو يستبعدن عنه؛ توافر أنواع )يبدوام آامل أو جزئ(سيحصلن على عمل بأجر 

بأجر " ذآورية"الدعم من قبيل رعاية األطفال؛ أجورهن واإلعانات وظروف عملهن؛ حصولهن على وظائف 
أعلى؛ انعدام األمن في وظائفهن أو منشآتهن؛ عدم تمتعهن بالحق في الحصول على معاش تقاعدي أو إعانات؛ 

من شأن تغيير تقسيم األعمال المنزلية و. الوقت الكافي والموارد والمعلومات الالزمة إلنفاذ حقوقهن االفتقار إلى
بين الجنسين بشكل أآثر إنصافًا، فضًال عن االستثمار في التكنولوجيا المّدخرة لليد العاملة، أن يخلف آثارًا يعتد 

المزدوج من خالل إيجاد توازن أفضل بين العمل  ويستفيد الرجل من الشراآات ذات الدخل. بها على اإلنتاجية
واألسرة وتحسين عالقته مع أوالده وإندماجه في الحياة األسرية، إلى جانب زيادة قدرته على مواجهة الصدمات 

  .االقتصادية

ويعتبر . وطول العمر هو من الظواهر الديمغرافية األآثر إيجابية وأهمية، التي برزت في العقود األخيرة
وتقدم السكان في العمر والعالقات الجديدة . مجتمعات مؤاتية للناس من األعمار آافة هدفًا سياسيًا أساسيًا بناء

وتشدد منظمة العمل الدولية على أّن . القائمة بين األجيال تؤثر تأثيرًا جذريًا في المشهد البشري والعمل الالئق
لتعلم المتواصل، إنما هي أمور حاسمة في تنمية قدرات سياسات العمالة المناسبة وتنمية الموارد البشرية وا

 سمةوقد آان الُبعد الجنساني لمشارآة العمال المسنين في القوى العاملة . المسنين، رجاًال ونساًء، إلى أقصى حد
ة إن التراجع الذي شهدته المشارآة االقتصادية للمرأ. مهمة في سياسات العمالة التي تستهدف هذه الفئة العمرية

ومتى دخلت النساء . ن تبلغ سنًا متقدمةال شك، في وضع صعب اقتصاديًا ما أوعائداتها يعني أنها ستكون ب
األفضل تعليمًا سوق العمل بأعداد آبيرة، وحصلن على أجر متساٍو عن العمل ذي القيمة المتساوية، فإنهن 

  .سيستطعن تلبية احتياجاتهن الشخصية

ي تم تحقيقها منذ المناقشة األخيرة التي أجراها مؤتمر العمل الدولي في عام ولئن نظرنا إلى اإلنجازات الت
، لوجدنا أن هناك  تسليمًا عامًا بإحراز تحسينات في اإلطار السياسي والتشريعي للمساواة بين الجنسين ١٩٨٥

مساواة أو بحقوق وسواء تعلق األمر بقوانين عمل منقحة أو قوانين تعنى بال. في عالم العمل وإنفاذ القوانين
 اإلنسان أو أنظمة قائمة بذاتها بشأن المساواة في األجور، لم يكتِف المشرعون بإدراج حاالت حظر واضحة

، بل أدرجوا أحكامًا استباقية ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للتمييز على أساس الجنس
بيل نظم إدارة العمل، بما فيها هيئات تفتيش العمل والمحاآم من ق(وتقوم المبادرات الحكومية . في عالم العمل

من قبيل المسؤولية االجتماعية للشرآات (ومبادرات القطاع الخاص ) والهيئات القضائية في مجال العمل
  .برصد تطبيق القوانين والمبادئ المتفق عليها رصدًا أفضل) واالتفاقات اإلطارية

. ما يتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في جميع األقاليموقد ازداد الوعي بحقوق العمال في
 - وأفضت الحمالت اإلعالمية والدورات التدريبية للهيئات المكونة إلى منح القدرات للعمال والعامالت 

  .من أجل حماية حقوقهم -ومنظماتهم 

ألوجه التفاوت بين باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت حكومات عديدة سياسات نشطة لسوق العمل تتصدى 
وقد ساهمت . الجنسين في أهدافها اإلجمالية الشاملة المتمثلة في تحقيق نمو غني بالوظائف ومنشآت مستدامة

خبرة منظمة العمل الدولية في التقدم المحرز في تمكين المرأة اقتصاديًا من خالل أبحاثها وخدماتها والجهود 
بالتعلم المتواصل وتطوير المهارات وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع التي تبذلها في مجال التوعية فيما يتعلق 

  . واالئتمان الصغروالحصول على التمويل بالغ 

ويوفر هذا التقرير لمحة شاملة عن جهود منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحسين حماية العمال وتعزيز 
ومن شأن وضع . والرجال على حد سواءاعتماد مجموعة أساسية من الضمان االجتماعي لمساعدة النساء 

األطفال، ودعم / وسائل ُمجدية تقنيًا ومستدامة ماليًا لتوسيع تغطية الرعاية الصحية األساسية وإعانات العائلة
وبما . الدخل المستهدف للفقراء والعاطلين عن العمل، ومعاشات الشيخوخة والعجز، أن يوفر شبكة سالمة دنيا
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نيًا ال يمكن تجاهله وأن آثار النمو االقتصادي لم تصل إلى الناس األشد فقرًا، فمن شأن أّن للفقر ُبعدًا جنسا
السياسات العامة التي تشجع التوزيع المنصف للموارد الوطنية من خالل تنفيذ نظم الضمان االجتماعي، أن 

  .مدقعتساهم مساهمة جوهرية في انتشال الناس األشد فقرًا من بؤرة الفقر ال

األعمار آافة  صب نشاط منظمة العمل الدولية، في العقود األخيرة، على إسماع صوت المرأة منولقد ان
والهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ضروريان إذا آان ال بد من إحراز تقدم . وزيادة إطاللتها في عالم العمل

قدرة المؤسسية للدول األعضاء، وسيكون من الضروري زيادة ال. حقيقي سعيًا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين
إلى جانب المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، بهدف تسهيل الحوار االجتماعي المفيد والمتسق حول 

وليس األمر مجرد آليات جنسانية . المساواة بين الجنسين، وذلك من أجل إحراز تقدم في الممارسات القائمة
العمل، بل من األساسي أيضًا أن تزداد العضوية النسائية في مؤسسات وطنية تكون أآثر تحسسًا لقضايا عالم 

  .الحوار االجتماعي الوطنية بهدف التصدي للشواغل الجنسانية بجدية أآبر في سياساتها وبرامجها

الحواجز تعترض طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، من قبيل سوء تطبيق السياسات الوطنية  وال تزال
ففي الوقت الذي بات من المتوافق عليه فيه على نحو : الحواجز موجودة على مستويات مختلفة وهذه. وإنفاذها

متزايد أّن الحصول على بيانات مصنفة حسب الجنس واستخدامها، هو األساس المتين الوحيد لتحليل الوضع 
وينبغي . ة ضعيفةوالرصد والتقييم بما يراعي قضايا الجنسين، تبقى القدرة الوطني بشكل دقيق وللتخطيط

. للسياسات والبرامج اإلنمائية أن تتصدى لالفتراضات النمطية حول األدوار الجنسانية التي أصبحت منهجية
المتواصل  تطويرالوينبغي استخدام تدابير استباقية، آاإلجراءات اإليجابية وزيادة وعي العمال بحقوقهم و

الح النظم البالية التي تؤثر على عمليات تقييم الوظائف غير آما ينبغي إص. لمهارات وتمكين المرأة اقتصاديًال
  .المنحازة إلى أحد الجنسين بشأن المساواة في األجور

ومرة أخرى، يمكن التأثير على القيادة السياسية من خالل استخدام الحوار االجتماعي لصالح المساواة 
ثانيًا، يبرز . ن وضعها في عمليات الحوارأوًال، من الضروري زيادة مشارآة المرأة وتحسي. بين الجنسين

التحدي في إدراج المنظور الجنساني في مضمون المسائل المدرجة في برنامج الحوار االجتماعي، بحيث تتجلى 
وفي سياق إنمائي أوسع نطاقًا، تتعاون منظمة العمل . الطبيعة المتغيرة ألسواق العمل وأنماطها في عالم العمل

طًا في مجال المساواة بين الجنسين مع األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة في إطار عملية الدولية تعاونًا نش
  .وإصالح األمم المتحدة" توحيد األداء"

ويعّدد التقرير األولويات في األقسام الختامية من الفصول المتعلقة بدورة الحياة وفي الفصل األخير 
وقد تساعد تلك األولويات الهيئات . على المستويين الوطني والدوليالمعني بالتوجهات السياسية الرئيسية للنشاط 

المكونة الثالثية على تطبيق اإلجراءات الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل، في الوقت 
 الذي يجري فيه رسم مسار استراتيجي لنشاط منظمة العمل الدولية في المستقبل، وهي على قاب قوسين من

  .الذآرى المائة لتأسيسها
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 مقدمة

ألنفسهم  زاخر بالوعودحاسم للنساء والرجال ويتيح لهم بناء مستقبل أمر ضمان العمل الالئق إن  . ١
. على حد سواءالنساء والرجال  إسهامات بفضل ةالمستدام وتتحقق التنمية. ولعائالتهم ولمجتمعاتهم المحلية

 وطريقة والرجل المرأةبين  ةالبيولوجي فاتاجتماعية واالختال أسسوتشكل بالتالي أدوار الجنسين المبنية على 
توقع دستور منظمة العمل الدولية الحاجة إلى المساواة في لقد و .١العمل الالئق صميمفي عالم العمل  هاتفاعل

. تحقيق هذا الهدف تسعى اليوم، في القرن الحادي والعشرين، إلىمنظمة العمل الدولية  وما زالت ،مكان العمل
التاريخي لمنظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  اإلعالنوأعيد التأآيد على ذلك بشدة في 

ومن . ٢٠٠٨والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في عام  ةاعتمد في الدورة السابع ، الذي)٢٠٠٨إعالن عام ( عادلة
 ٢"المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق"باب المصدافة الخّيرة أن يكون قد تم اختيار البند المعنون 

منظمة العمل الدولية بذآرى فيه العام الذي تحتفل  وهو، ٢٠٠٩عام في مؤتمر العمل الدولي في لمناقشة عامة 
في حوار حول هذه  للضلوعفير أرضية للهيئات المكونة ويهدف هذا التقرير بالتالي إلى تو. تأسيسها التسعين
العمالة، الحماية (لمنظمة العمل الدولية  ةاألربع ستراتيجيةاإلفي صلب األهداف الواقعة المسألة الشاملة 

والفرضية األساسية في التقرير هي أن ). ، المبادئ والحقوقياالجتماعية، الحوار االجتماعي والهيكل الثالث
وتعتمد هذه الفرضية على البحث والتحليل والدعم . لكل جوانب عالم العمل ودورة حياة البشر ًايانجنس ًاعدهناك ُب
اتفاقية التمييز : ساسيةاأللمساواة االتي أقرت على أنها اتفاقيات  األربع ةالدولي اتفاقيات العمل لبفض يالقانون

واتفاقية  ،)١٠٠رقم ( ١٩٥١ ،اواة في األجورواتفاقية المس ،)١١١رقم ( ١٩٥٨ ،)في االستخدام والمهنة(
 ).١٨٣رقم ( ٢٠٠٠ ،واتفاقية حماية األمومة ،)١٥٦رقم ( ١٩٨١ ،العائلية العمال ذوي المسؤوليات

في مؤتمر العمل  ةعام في مناقشةالمساواة بين الجنسين  تداول موضوعن عامًا على وومضى عشر . ٢
 الرجالالفرص والمساواة في المعاملة بين  ؤتكاف"موضوع حين نوقش  ١٩٨٥وآانت آخر مرة في عام  ؛الدولي

حصلت عدة تطورات إيجابية في المساواة بين الجنسين في آل  ،١آما ُيظهر الجدول و .٣"والنساء في االستخدام
قضايا المساواة بين الجنسين معالجة وافية على العديد من عالج يولكن لم . أنحاء العالم خالل العقدين الماضيين

وفي . قائمة اليوم في مختلف أنحاء األقاليم ،١٩٨٥تقرير عام  ملحوظة فير السنين وال تزال ثغرات مهمة م
وبعد . االنكماش االقتصادي والمالي الحالي، يمكن أن تتعرض مكتسبات هشة للخطر من قبيلأوقات األزمات 

تمييز قدرًا آبيرًا من الالمؤسف في أن  عيلخص الواقعقود من االلتزام الدولي والوطني بالمساواة بين الجنسين، 
 .زال قائمًاما ي

                  
ار أي األنشطة   . حدد المجموعات االجتماعية والتقاليد الثقافية أدوار الجنسينت   ١ وتؤثر تأثيرًا آبيرًا في عالم العمل وتحدد طريقة اعتب

وتتكّون تقسيمات العمل هذه بحسب العمر والعرق واإلثنية والدين والثقافة وتتأثر أيضًا . ال وللنساءــوالمهام والمسؤوليات مالئمة للرج
ية  . وهي تتغير بمرور الزمن. قة االجتماعية االقتصادية والجو السياسيبالطب وتحكم االختالفات البيولوجية بين الجنسين سماتهما النفس

ة  ذه االختالف   . الفريدة مثل بنية الهيكل العظمي والعضالت للذآر ولألنثى أو وظائفهما اإلنجابي ؤثر ه الم العمل    وت ى ع . ات بوضوح عل
  .ILO: ABC of women workers’ rights and gender equality, second edition (Geneva, 2007), p. 89 ff : انظر

ة   ) ٢٠٠٧مارس / آذار( ٢٩٨اقترح بند جدول األعمال على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته    ٢ ال   "في الوثيق جدول أعم
واتخذ مجلس إدارة مكتب العمل ). ٧٥الفقرة  ،٦، النقطة  GB.298/2ثيقةالو" (لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٩(الدورة الثامنة والتسعين 

  .(GB.298/PV, para. 57(ii)) ٢٩٨الدولي القرار باختيار هذا البند من جدول األعمال، آما يتجلى في محاضر الدورة 
ين النساء والرجال في االستخ     : مكتب العمل الدولي   ٣ ابع   دام، تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ب ر الس ًا    (التقري ه الحق المشار إلي

  .١٩٨٥، جنيف، ٧١الدولي، الدورة  ، مؤتمر العمل)١٩٨٥بتقرير عام 
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  تواريخ مختارة: لمساواة بين الجنسين في عالم العمللمسيرة االزمني  التسلسل  :١الجدول 

  منظمة العمل الدولية دستور ١٩١٩
 )٣رقم ( اتفاقية حماية األمومة

  )إعالن فيالدلفيا( يةاإلعالن الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدول   ١٩٤٤

لحقوق اإلنسان ياإلعالن العالم  ١٩٤٨
 )٨٩رقم ( )مراجعة) (النساء(العمل ليًال  اتفاقية

 )١٠٠رقم ( المساواة في األجور اتفاقية  ١٩٥١
 ) ٩٥رقم ( حماية األمومةوتوصية ) ١٠٣رقم ( )مراجعة(حماية األمومة  اتفاقية  ١٩٥٢
 )١١١رقم ( )في االستخدام والمهنة(وتوصية التمييز ) ١١١رقم ( )في االستخدام والمهنة( اتفاقية التمييز  ١٩٥٨
 )١٢٢رقم ( سياسة العمالةوتوصية ) ١٢٢رقم ( اتفاقية سياسة العمالة  ١٩٦٤
 )١٤٠رقم ( اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر اتفاقية ١٩٧٤
  )كسيكو سيتيم( المعني بالمرأة األولالمؤتمر العالمي  ١٩٧٥

  المعاملة للمرأة العاملة اإلعالن المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في 
 )١٥٠رقم ( تنمية الموارد البشريةوتوصية ) ١٤٢رقم ( اتفاقية تنمية الموارد البشرية

 العامالت بمسائل خاصالالمستشار تأسيس مكتب  ١٩٧٦
 عددة الجنسية والسياسة االجتماعيةإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت مت  ١٩٧٧
 )١٩٨١دخلت حّيز التنفيذ في عام ( المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ١٩٧٩
)آوبنهاغن( المعني بالمرأة الثانيالمؤتمر العالمي  ١٩٨٠

 )١٦٥رقم (سؤوليات العائلية وتوصية العمال ذوي الم) ١٥٦رقم (العمال ذوي المسؤوليات العائلية  اتفاقية ١٩٨١
د حبوصفه أ" النساء العامالت"لمنظمة العمل الدولية تشمل موضوع ) ١٩٨٧-١٩٨٢(األمد  ةخطة متوسط ١٩٨٢

 المواضيع العالمية الستة
 )١٦٩رقم ) (أحكام تكميلية(توصية سياسة العمالة  ١٩٨٤
  )نيروبي( المعني بالمرأة الثالثالمؤتمر العالمي  ١٩٨٥

المعاملة بين الرجل المساواة في و الفرص تكافؤلمؤتمر العمل الدولي بشأن  ٧١دورة صادر عن القرار  
 االستخداموالمرأة في 

 مجلس اإلدارة يقيم برامج التعاون التقني الخاصة بالمرأة ويوصي بنهج تعزيز دور المرأة في التنمية ١٩٨٦
 االستخدامالمعاملة بين الرجل والمرأة في المساواة في و الفرص ن تكافؤبشأخطة العمل  مجلس اإلدارة يؤيد ١٩٨٧
 التعاون التقني مشاريعالمبادئ التوجيهية لدمج مصالح النساء في تصميم  ١٩٨٨
  )١٧٨رقم ( العمل الليلي وتوصية) ١٧١رقم ( اتفاقية العمل الليلي ١٩٩٠

 ساواة النساء في االستخداماستهالل المشروع المشترك بين اإلدارات بشأن م
 المرأة العاملة من أجلمنظمة العمل الدولية  بشأن إجراءاتلمؤتمر العمل الدولي  ٧٨الدورة صادر عن قرار  ١٩٩١
 وبرنامج العمل )فيينا(مؤتمر العالمي المتعلق بحقوق اإلنسان ال ١٩٩٣
 )١٨٢رقم ( عض الوقتالعمل ب وتوصية) ١٧٥رقم ( اتفاقية العمل بعض الوقت ١٩٩٤
  )آوبنهاغن( االجتماعية مؤتمر القمة العالمي للتنمية ١٩٩٥

  )بيجينغ( لمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةا 
  لمساواة بين الجنسينإدماج قضايا الجنسين تحقيقًا لخطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن  

 )٥٤٣رقم ( رش الجنسيالتحسياسة وإجراءات مواجهة بشأن المكتب تعميم 
 )١٨٤رقم (وتوصية العمل في المنزل ) ١٧٧رقم (اتفاقية العمل في المنزل  ١٩٩٦
 "توفير وظائف أفضل وأآثر للمرأة"التعاون التقني  مشروعإطالق  ١٩٩٧
  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ١٩٩٨

 )١٨٩رقم (في المنشآت الصغيرة والمتوسطة توصية خلق الوظائف 
 التمييز ضد المرأةجميع أشكال القضاء على البروتوآول االختياري التابع التفاقية  ١٩٩٩

  )١٩٠رقم ( أسوأ أشكال عمل األطفالتوصية و) ١٨٢رقم ( اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال
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  الجنسين بين المساواة مكتبإنشاء 
 )٥٦٤رقم (وإدماجها على نطاق منظمة العمل الدولية  الجنسين المساواة بينبشأن مكتب تعميم ال 

  )جنيف( ٥+آوبنهاغن  :وما بعدهمؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية  ٢٠٠٠
  )نيويورك( ٥+بيجينغ  :الدورة الخاصة الثالثة والعشرون للجمعية العامة 
  األهداف اإلنمائية لأللفية  

  )١٩١رقم ( حماية األمومة توصيةو) ١٨٣رقم ( حماية األمومة ةاتفاقي
 أول تدقيق في مسألة المساواة بين الجنسين في المكتب ٢٠٠١
 تدقيق في مسألة المساواة بين الجنسين في المكتبأول عن  تقريرالمجلس اإلدارة يدرس  ٢٠٠٢
 واإلنصافلعمل الدولي بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين الثانية والتسعين لمؤتمر ا صادر عن الدورةقرار  ٢٠٠٤

 وحماية األمومة األجورفي 
 المساواة بين الجنسين في التعاون التقني إلدراجتعليمات مجلس اإلدارة  ٢٠٠٥
 )١٩٨رقم (توصية بشأن عالقة االستخدام  ٢٠٠٦
 من أجل عولمة عادلةالعمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية  منظمةإعالن  ٢٠٠٨

مستوى النقاش حول المساواة بين الجنسين في تقدم بكل تأآيد  اأحرز فيهالتي جال من المجاالت يتمثل مو . ٣
أن أعطى قضية شاملة هذه المسألة آموضع  من شأن تحديدو. وآثافته ضمن منظمة العمل الدولية في حد ذاتها

ويعود ذلك إلى فهم أفضل لقضايا . عمل منظمة العمل الدولية جوانبي في آل اندفعًا قويًا إلدراج البعد الجنس
ولقد أدى التزام منظمة العمل الدولية . ارةإلدضمن المكتب نتيجة لتدفق الدعم من أعلى مستويات ا ينالجنس

كونة ئات المة األساسية وتقديمها المشورة للهيبتطوير قاعدة داللية رغم ندرة البيانات وتعزيزها اتفاقيات المساوا
الجهود الرامية  وأفضت. تقدم آبير خالل العقود الماضيةإحراز إلى  ،بشأن األطر القانونية والسياسية للمساواة

بناء ، إلى إلى رؤية قضايا الحماية االجتماعية والعمالة التي تواجه النساء والرجال من خالل منظار نوع الجنس
ويعمل المرآز الدولي للتدريب التابع لمنظمة . على حٍد سواءنة الهيئات المكو يًا وإلى التواصل معالقدرات داخل

موجهة إلى  على قضايا الجنسين،برامج تدريب وتنفيذ ورينو منذ أآثر من عقدين على وضع تالعمل الدولية في 
و منظمة العمل ثحاوتعقب ب. الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ووآاالت التنمية وأصحاب مصلحة آخرين

اواة بين الجنسين في قضايا متنوعة وواسعة متعلقة بالمس بشأنأولية  ًابحوثأجروا آاديمية واألدراسات الدولية ال
توسيع نطاق وأدى التزام مانحين أساسيين في منظمة العمل الدولية بالمساواة بين الجنسين إلى . ٤عالم العمل

 لجنسينل بالنسبة االنعكاساتنهج يدمج  في اتجاهة األهداف الخاصة بالمرأبما يتخطى  تقنيالتعاون المشاريع 
. ٥في التعاون التقني المساواة بين الجنسينبشأن تعميم  ٢٠٠٥لعام دارة ذلك في قرار مجلس اإلتجلى و. معًا

في سواء  على حدوأهمية الحوار االجتماعي في شق الطريق أمام المساواة بين الجنسين مسلم بها ومدمجة 
فرصة في الوقت  ٢٠٠٩وتقدم المناقشة العامة لعام . العمل الدولية ونتائجها المرجوةمنظمة  عملوسائل 

لتعزيز المساواة توخيًا التطلعات المستقبلية للمنظمة  وإرشادالمناسب لالنتقال من إلقاء المحاضرات إلى العمل 
 .٦بين الجنسين

منظمة العمل  للتقدم الذي أحرزتهلة إجراء مراجعة شام ) ١: (ة هيوأهداف هذه المناقشة العامة الثالث . ٤
ترآيز جهودها  ) ٢( ؛تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل علىالدولية في مساعدة الهيئات المكونة 

 وإدماجهامجلس اإلدارة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين  قرراتموالحالية لتنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي 
في رسم مسار استراتيجي للعمل توفير منتدى لمساعدة الهيئات المكونة على  ) ٣( ؛قالعمل الالئ برنامجفي 

. ٢٠١٥- ٢٠١٠لفترة لإطار السياسة االستراتيجي لتنفيذ وهذا الهدف الثالث حاسم فيما تستعد المنظمة . المستقبل

                  
  :انظر على سبيل المثال   ٤

M. Fetherolf Loutfi (ed.): Women, gender and work: What is equality and how do we get there? (Geneva, ILO, 
2001). 

  : انظر   ٥
ILO: Thematic evaluation report: Gender issues in technical cooperation, Governing Body, 292nd Session, 
Geneva, Mar. 2005, GB.292/TC/1, para. 46; and GB.292/PV, para. 223. 

ين الجنسين        ٦ اواة ب ة هو المس ي      . هدف منظمة العمل الدولي ين الجنس اواة ب يم المس ك تعم دعم ذل تعملة     وي ة مس ر أداة أولي ذي يعتب ن، ال
ين النساء والرجال    التعميم          . لتسريع التقدم نحو المساواة ب ق ب ق نهج من شقين متعل ة، يطب ة العمل الدولي أوًال، من خالل   : وفي منظم

اء    ان للنس ب األحي ي غال ة ف ددة والمختلف واغل المح ة لالحتياجات والش واء والتصدي بوضوح وبمنهجي د س ى ح ال عل ل الرج ي آ ف
ادة   -السياسات واالستراتيجيات والبرامج؛ ثانيًا، من خالل تدخالت مستهدفة عندما تظهر التحليالت أن أحد الجنسين  اني   -النساء ع يع

ين          . أو اقتصادي/من حرمان اجتماعي وسياسي و اواة ب يم المس يًا من تعم ين النساء جزءًا أساس ى تمك وتعتبر هذه المبادرات الهادفة إل
  . وقد تتضمن على سبيل المثال تدابير للعمل اإليجابي الجنسين
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تظل قد المقبل لضمان أن منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة خالل العبمثابة المرشد لاستنتاجاته  وستكون
  .المساواة بين الجنسين على رأس أولويات برامج العمل الالئق على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية

مقررات مجلس وفي ضوء قرارات مؤتمر العمل الدولي  األساس إلجراء استعراضويقدم هذا التقرير  . ٥
باإلضافة إلى المعالم المختارة . دولية المذآورة أعالهبشأن المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الاإلدارة 

 .٢ الجدولالوثائق السياسية المعنية في أهم ترد  ،١ الجدولوالمدرجة في 

 سياسة منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين  :٢ الجدول

 مجلس اإلدارة مقررات  قرارات مؤتمر العمل الدولي
منمنظمة العمل الدولية  اتإجراءبشأن  ١٩٩١عام قرار  

  .)٧٨الدولي، الدورة  مؤتمر العمل(المرأة العاملة أجل 
المساواة تشارآي بشأن تدقيقألول  ٢٠٠٢التأييد في عام  

إلى وثيقة استنادًا في منظمة العمل الدولية، بين الجنسين
،GB.285/ESP/7/1لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

  .٢٠٠٢نوفمبر  /لثانيتشرين ا ،٢٨٥الدورة 
بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ٢٠٠٤قرار عام  

مؤتمر العمل( واإلنصاف في األجور وحماية األمومة
  .)٩٢الدولي، الدورة 

المساواة بين الجنسين في إلدراج ٢٠٠٥تعليمات عام  
لجنة التعاون التقنيإلى وثيقة  استنادًاللمكتب التعاون التقني 
GB.292/TC/1،  ٢٠٠٥مارس  /آذار ،٢٩٢الدورة. 

شدة تقلب أسعار ووتجري هذه المناقشة العامة في وقت تؤثر فيه العولمة واألزمة المالية العالمية الراهنة  . ٦
الضوء  هذه األزماتسلط تو. في المجتمعات في جميع أنحاء العالم عميقًا تأثيرًا ،السلع الغذائية وأسعار النفط

التزام المنظمة بواليتها القائمة على الحقوق  وتبرر ،لعمل الالئق التابع لمنظمة العمل الدوليةامج انعلى أهمية بر
 اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي ، آانت٢٠٠٤وفي عام . ومبادئ الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

العديد من الناس المتساوي على في اإلشارة إلى الشاغل المستمر حول أثر العولمة غير متبصرة  للعولمة
هناك حاجة  ، بلللتصدي لتحديات العولمة أنهج مجزاعتماد ولن ينجح . ٧منافعهاآثيرين آخرين من واستبعاد 

  .للجميع اتساق أآبر في السياسات االجتماعية واالقتصادية وقدر أآبر من المساءلةإلى 

على األهداف اإلعالن، إذ يعيد التأآيد و. في توقيته أنه آان مستلهمًا ٢٠٠٨ام عوأثبت إعالن  . ٧
االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية آأسس سليمة للسياسات االجتماعية واالقتصادية والمساواة بين 

 بلدانال الحيلولة دون انجرافللمساعدة على  عالميًا وفر نطاقًاجميعها، يهذه األهداف  المشترآة بينالجنسين 
  ".لجميعومنصفة لصالح انتيجة محسَّنة "تحقيق هدف إلى يو. انعدام المساواة آبر نحوأ ًاانجرافالضعيفة 

للتباطؤ االقتصادي العالمي  ةتناسبمغير ال اآلثاراالنتباه إلى  ،٢٠٠٨٨ تقرير عالم العمل لعام ويسترعي . ٨
البلدان رغم الفترة  ويزداد بالفعل التباين في المداخيل في معظم. الحالي على المجموعات ذات الدخل المنخفض

ومع ذلك، ترافق نمو العمالة . في العالم المائة في العمالةفي  ٣٠الزيادة البالغة و االقتصادياألخيرة من التوسع 
 اوشهد ثلث. العمالةمن سب اوال ينعم الجميع بالفرصة ذاتها لتحقيق مك. على غير العمالإعادة توزيع الدخل ب

زيادة في التباين في المداخيل بين األسر الفقيرة  ،المذآورلتقرير في اة يالستقصائالبلدان التي شملتها الدراسة ا
على زيادة في التباين في المداخيل الأن تشير التوقعات الحالية إلى استمرار  وليس األمر مفاجئًا. واألسر الغنية

معدالت وارتفاع العنف وجتماعي في أسوأ الحاالت إلى انعدام االستقرار اال يؤدي ، وهو أمر قدالعالميالصعيد 
لمنظمة العمل الدولية في  اتجاهات العمالة العالمية تقرير ويتوقع. انخفاض متوسط العمر المتوقعو الجرائم

والعمالة سيتأثر فقر العاملين  ،باإلضافة إلى ذلك. في البطالةحادة زيادات  ،٢٠٠٩يناير  /آانون الثاني
على  تظل راآدةأو قد  ٢٠٠٧االتجاهات المشجعة التي حصلت في عام  كسالمستضعفة على السواء، وقد تنع

 .٩تقدير أقل

  :باالستناد إلى سببين هما السعي إلى المساواة بين الجنسين مبّرر ، فإنوباالستناد إلى هذه الخلفية . ٩

                  
  :انظر   ٧

ILO: Decent work for a fair globalization: Broadening and strengthening dialogue, Overview paper for the ILO 
Forum on Decent Work for a Fair Globalization, Lisbon, 31 October–2 November 2007, p. 2. 

  :انظر   ٨
International Institute for Labour Studies (IILS): World of work report 2008: Income inequalities in the age of 
financial globalization (Geneva, ILO, 2008), pp. 1–2. 

  .ILO: Global Employment Trends: January 2009 (Geneva, 2009), p. 24:  انظر   ٩
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هه النساء الذي تواج ١٠لتمييزل التصديالحاجة إلى  ويفند. القائم على الحقوق اإلنصافمفهوم هناك  ،أوًال 
ريم الذي يحدو تجورغم الهدف النبيل . والعدالةاألساسية حقوق اإلنسان مسائل في عالم العمل آمسألة من 
تستمر النساء في المعاناة من الحرمان مقارنة بالرجال الذين ينعمون بفرص  ،التمييز على أساس الجنس

العقود نت مشارآة النساء قد ازدادت في آا لئنو. في آل ميادين الحياة االقتصادية أفضلومعاملة  أآبر
 ١٫٢ حواليآانت  ،٢٠٠٧وفي عام . إن آمية العمل لم تتساو مع نوعية العمل، فاألخيرة في القوة العاملة

في منهن واجهن التمييز  ، باإلضافة إلى أن عدة ماليينعن وظيفة باحثاتأو  مستخدماتإما  امرأة مليار
حظين بفرص قليلة و ،في معظمها "نسائية"اقتصرن على مهن و ،والوظائفلحصول على التدريب ا

. متساوية أو آّن غير قادرات على آسب دخل مالئمذي قيمة متدنية لقاء عمل  تقاضين أجورًاللحراك و
 وتبلغ -المستخدمين غير فئات ما تزال النساء يبرزن بصورة غير متساوية بين  ،وفي عدد من األقاليم

ويتعرض . ١١في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئقريبًا تالمائة في  ٨٠نسبتهن 
إلى مختلف أشكال التمييز وقلما  ،النساء من الشعوب األصلية والقبلية وال سيما ،نوالسكان المهمش

هذه تحرم أنواع انعدام المساواة و. ١٢  االقتصادية والمعاملة -  ينجحون من حيث الفرص االجتماعية
 .والعدالة لإلنصاف االعتبارات المعياريةمع العمالة وتتعارض  الخيارات والفرص في منالمرأة 

عتبر أن بإمكانية النساء لعب دور أساسي آعامالت ي ، الذياالقتصادية الكفاءةمفهوم هناك  ،ثانيًا 
حد  ًا فيوليست المساواة قيمة جوهرية وحق. اقتصاديات قادرات على تحويل المجتمعات واالقتصادات

وإذ يعتبر تمكين المرأة اقتصاديًا . ي والحد من الفقردمفيدة في تحقيق النمو االقتصاهي فحسب بل  اذاته
وازدياد . ١٣لتنميةدافعة إلى اآقوة  االقتصادية الجتماعيةا فإنه يحرر طاقاتها ،األطر الثقافية مناسبًا لكل

ودخلهن  ّنهعن تحسين وضع األسرة فضًالالقرارات في  ذقوة المفاوضة لدى النساء وقدرتهن على اتخا
ممارسات والصحة والتعليم وإنما أدى إلى عدد من اآلثار الثانوية اإليجابية مثل تعزيز تغذية الطفل 

 .عمل األطفالتدني انخفاض معدل وفيات الرّضع وو ١٤باألطفال بصورة أفضل االعتناء

 ،باجة دستور منظمة العمل الدوليةيد م به فيوهذا أمر مسلـّ. الحياة طوالالحقوق المساواة في وتنطبق  . ١٠
إلى الحاجة للقضاء على الظلم في مكان العمل وتحسين ظروف  حيث تشير الديباجة ،١٩١٩الذي اعُتمد في عام 

، قضايا نوع الجنسلعلى دورة الحياة للتصدي  قائمًا واستعملت األمم المتحدة نهجًا. العمل في آل الفئات العمرية
 التقرير إطارًا هذا واعتمد. )١انظر الجدول ( نغ وآوبنهاغن على حد سواءيفي مؤتمري بيج دي بهوهو نهج نُو

  :نوع الجنس لألسباب اآلتيةلمراعيًا على دورة الحياة و قائمًا

بات اوالش ،ما تتعرض الرضيعات والفتيات وغالبًا. تراآم انعدام المساواة على مر الزمن وعبر األجيالي  )أ(
 أواخر ىحياتهن وحتأساس الجنس، مما يفضي إلى عبء تمييز متراآم طوال للتمييز على والراشدات 
عندما يدخل  ال ،المعاملة في العملالمساواة في وهناك حاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص و. أيام حياتهن

من خالل التعليم وية ذالصحة والتغمجاالت في  -سنه  حداثةالشخص سوق العمل فحسب بل منذ 
 ،وفي العمل. حياتهن لتمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الجنس طوالوقد تخضع النساء . يبوالتدر
                  

ون أو        يز على أنه أي تفريق أو استبعادالتمي ١١١من االتفاقية رقم ) أ)(١(تعّرف المادة    ١٠ ى أساس العرق أو الل وم عل أو تفضيل يق
ق  الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو األصل االجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف  افؤ الفرص    تطبي تك

  .ستخدام أو المهنةأو المعاملة في اال
  :انظر   ١١

IILS: World of work report 2008: Income inequalities in the age of financial globalization (Geneva, ILO, 2008), 
p. 1. 

ن الفئات األشد تكشف دراسات حديثة لمنظمة العمل الدولية أن النساء والفتيات المنتميات إلى السكان األصليين والقبليين آن من بي   ١٢
  :انظر. استضعافًا في سياق العولمة

ILO: Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in employment and occupation: A guide to 
ILO Convention No. 111 (Geneva, 2007). 

  :انظر أيضًا
ILO: Indigenous women in the world of work: Based on case studies from Bangladesh, Nepal and Latin America 
(Geneva, forthcoming). 

ة واالقتصادية للنساء        ١٣ من السكان األصليين من خالل      يتضمن ذلك برامج وسياسات وتدابير خاصة لتحسين الظروف االجتماعي
رن التقليدية وتوسي دعم مهنهّن ك  ع فرص العمالة البديلة إن اخت  .ILO: Indigenous women in the world of work, op  :انظر . ذل

cit.  
  :انظر   ١٤

N. Jones, M. Mukherjee and S. Galab: Ripple effects or deliberate intentions? Assessing linkages between 
women’s empowerment and childhood poverty (UNICEF, May 2007), p. 31. 
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وظائف  أداء منبصورة خاصة  يستبعد النساء تشريع شكلالتمييز المباشر على أساس الجنس  يتخذقد 
الجنس تراجع  ورغم أن التمييز المباشر على أساس. بين الرجال والنساء مختلفًاسن تقاعد  يحددمعينة أو 
تدابير محايدة  تخّلفويحدث عندما . في عدة أشكال مًائمباشر قاالالسنوات فما زال التمييز غير  على مر
يمكن  ،نفسه وقتالوفي . ة من السكانددبصورة غير متناسبة على مجموعة مح معاآسًا تأثيرًا ظاهريًا

  . ردمعالجة سلبيات التمييز وتخفيفها خالل مختلف مراحل حياة الف

 نساءًَ ،ومسنين شبابًا - وبالتالي جميع َمن يعملون أشكال العمل  جميعمفهوم العمل الالئق  شموليةتتضمن   )ب(
في األسرة وفي األجر العمل غير مدفوع  ،"عمل"ويشمل فهم منظمة العمل الدولية لكلمة . اًالورج

 أن والواقع. االقتصاد والمجتمعؤون شلتفكير الحالي في ا هتجاهليما  هو عمل غالبًاو ،المجتمع المحلي
ما يجري إلى جانب عمل النساء مدفوع  الذي غالبًاواألجر اإلنتاجية االجتماعية لعمل النساء غير مدفوع 

إيجاد مصادر معلومات لتحديد  ومن النادر جدًا. دعم اإلنتاجية االقتصادية على نحو غير مباشراألجر، ت
ة إلى إجراء الكثير من البحوث لتحليل إسهام العمل غير مدفوع وهناك حاج. حجم هذا العمل وقيمته

مساعدة المسنين أو تولي مسؤوليات إذا آان يشمل تنشئة أسرة أو ما ، وبصورة أفضل قيمته وتقديراألجر 
  . ١٥في المجتمع المحلي

 هذا التقرير عمل منظمة العمل الدولية خالل دورة الحياة وضمن إطار األهداف بنيةستعرض تو . ١١
 ٢ويعالج الفصل . المساواة بين الجنسين في صميم برنامج العمل الالئق ١ويضع الفصل . االستراتيجية األربعة

في صحة األم والعمالة وتأثيرهما  ٣ويبحث الفصل . المساواة بين الجنسين والتوترات في عالم يتسم بالعولمة
. ان والتحديات الجنسانية التي يواجهها األطفالالفتيات والفتي ٤ويتناول الفصل . اإليجابي على تربية الرضع

التي  ،لوجوه المتعددة للمساواة بين الجنسينل ٦يتصدى الفصل نظرة على الشابات والشبان فيما  ٥ويلقي الفصل 
. العامالت والعمال المسنين، المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين ٧ويدرس الفصل . تمس العمال الراشدين

في  عمل منظمة العمل الدولية بشأنصل األخير استنتاجات إلرشاد مناقشة مؤتمر العمل الدولي ويستخلص الف
  . المستقبل

 

                  
دورة        )جيم(، التقرير األول تغّير األنماط في عالم العمل: لعمل الدوليمكتب ا   ١٥ دولي، ال ؤتمر العمل ال ام، م دير الع ر الم ، ٩٥، تقري

  .vi، الصفحة ٢٠٠٦جنيف، 
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  ١ الفصل

  المساواة بين الجنسين وبرنامج العمل الالئق
على المستويين الوطني إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس  هوالهدف اإلجمالي للعمل الالئق  إن . ١٢

خالت مؤسسية من خالل سياسة متكاملة ومنسقة وتد هيبرنامج العمل الالئق  أفضل طريقة لتنفيذو. والمحلي
فرص العمل، الحماية االجتماعية، الهيكل الثالثي  خلق - تغطي األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

نهج شمولي بشأن المساواة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من  ويشكل. والحوار االجتماعي، المبادئ والحقوق
  .برنامج العمل الالئق

  الحصول على فرص العمل  ١- ١
تبرز الحاجة إلى النمو المستدام الغني بالوظائف الستحداث فرص العمالة المنتجة والالئقة للنساء  . ١٣

آما . على المستوى الوطني ًا ومتماسكًامنسقكون و أن يكون شامًال أيضًا ويجب أن يولكن، ينبغي للنم. والرجال
أهداف  تحقيق أن يكون مدعومًا من االستثمارات العامة والخاصة ويعتمد منظورًا جنسانيًا ويرمي إلى ينبغي

على تعزيز  ٢٠٠٨ويشدد إعالن عام . محددة ويتم تطويره بالتزام آامل من جانب الهيئات المكونة الثالثية
مؤسسية واقتصادية مستدامة بحيث يمكن لألفراد أن يواصلوا العمل المنتج ويمكن العمالة من خالل خلق بيئة 

للمنشآت أن تولد المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع ويمكن للمجتمعات أن تحقق أهدافها المتعلقة بالتنمية 
من شأن عمل الالئق، وفي سياق البرامج القطرية لل. االقتصادية ومستويات المعيشة الجيدة والتقدم االجتماعي

زيادة الطلب على اليد العاملة والقابلية لالستخدام ونوعية العمل استنادًا إلى مستويات التنمية، أن تكون معادلة 
من الفقر يكون  الصولكن، في حال وجود عجز في العمالة، فإّن التحدي الرامي إلى الخ .١رابحة لمكافحة الفقر

   .الرجال في صفوفساء منه أآثر إثباطًا للهمم في صفوف الن

استراتيجية ية استجابة لنداء األمم المتحدة العتماد وتم وضع برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدول . ١٤
دورًا  العمل الدولية منظمةوقد لعبت . تجة والمختارة بحريةدولية متسقة ومنسقة من أجل تعزيز العمالة المن

ؤيد على وجه ذي يالسين في برنامج العمالة العالمي، لمراعية لقضايا الجنحاسمًا في تعزيز سياسات العمالة ا
دعو آما ي. ستبعاد من الحياة العمليةالخصوص السياسات التي تستهدف الرجال والنساء المعرضين للتهميش واال

ترف ويع .٢إلى سياسات يمكنها أن تعزز المزيد من اإلنصاف وتضمن أن أسواق العمل ال يعتريها التمييز
في مجاالت خلق فرص العمل  جزء أساسيبرنامج العمالة العالمي بأّن معالجة مسألة المساواة بين الجنسين 

 معلومات سوق العملو. وتطوير المهارات والقابلية لالستخدام وتنمية المنشآت وسياسات سوق العمل
وسهلة المنال والمصنفة حسب  ةوالدقيق المتاحة في الوقت المناسب والتحليالت المراعية لقضايا الجنسين

آلها خدمات يمكن أن  إنما هي الجنس، إلى جانب التحليل المقارن للعناصر الرئيسية ألسواق العمل الوطنية،
والمعلومات بشأن االتجاهات العالمية واإلقليمية، من . تحصل عليها الهيئات المكونة من منظمة العمل الدولية

وتلقى استراتيجية . عدالت العمالة والبطالة، ضرورية لواضعي السياسات أيضًاالقوى العاملة وم تقديراتقبيل 

                  
اك  ٢٠٠٨بحلول نهاية عام    ١ ين الجنسين في           ٥٣، آان هن اواة ب ة بالمس ة المعني ائج القطري رامج     ٣٨نتيجة من النت ًا من الب برنامج

  .القطرية للعمل الالئق بصيغتها النهائية أو آمسودة
  :انظر   ٢

J. Rubery: Mainstreaming gender into the Global Employment Agenda, GEA Discussion Papers Series (Geneva, 
2005), unpublished document, at 
www.ilo.org/public/english/employment/empframe/practice/download/rubery.pdf. 
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السياسية بشأن األبعاد  القائمة المرجعيةدعمًا من  ،تعميم مراعاة المنظور الجنساني لبرنامج العمالة العالمي
  .٣الجنسانية لمختلف المجاالت التي يشملها برنامج العمالة العالمي

ة والسياسات النشطة لسوق العمل إلى تعزيز سير سوق العمل من أجل التأآد من تهدف سياسات العمالو . ١٥
قدرة بناء أن يكون النمو آثيف اليد العاملة وأن ُتستحدث الوظائف الجيدة من خالل وضع إطار تنظيمي مالئم و

إدماج جل وبسبب الطبيعة الجنسانية ألسواق العمل، تبرز الحاجة إلى آليات محددة من أ. مناسبة مؤسسية
ومن بين األمثلة على . وضع السياسات وتنفيذها على حد سواء في عمليةذات الصلة بقضايا الجنسين  الشواغل

هناك اللجان المختصة بتكافؤ الفرص ومدونات الممارسات للمنشآت والميزنة التي تراعي المساواة بين  ،ذلك
إعادة البناء بعد النزاعات على بالعمالة و لدولية المعنيةبرامج منظمة العمل ا شددوبشكل أآثر تحديدًا، ت. الجنسين

الجهود التي يبذلها  ، خالل تنفيذها،تدعم آماعمليات التقييم المنتظمة للفرص بأسلوب مصنف حسب الجنس، 
  .النساء والرجال إلقامة عالقات اجتماعية واقتصادية جديدة

. ٤لشامل وللمنشآت المستدامة والقادرة على التنافسهرة شرطًا ضروريًا للنمو اال القوى العاملة المتشّكو . ١٦
المسائل المثيرة للقلق، السيما الحاجة إلى ربط  أولى وقد حدد أصحاب العمل القصور في المهارات على أنه من

وقد شدد العمال . ٥المهارات المطلوبة في سوق العمل بالنظم التربوية والتدريب وتجديد المهارات واالرتقاء بها
همية الحوار االجتماعي بشأن مسائل التدريب وتوسيع الفرص لتطوير المهارات في مرحلة مبكرة والتعلم على أ

. المتواصل من أجل استدامة القابلية لالستخدام وتحسين المداخيل في وجه التغيرات التكنولوجية والسوقية
ى أجور أدنى وتمييز مهني بالنسبة وهو يفضي إل ،والتمييز القائم على الجنس أمر شائع عند تطوير المهارات

وترى منظمة العمل الدولية أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص إلى مسألة المساواة بين الجنسين في التلمذة . إلى النساء
باإلضافة إلى . الصناعية والتدريب القائم على المجتمع المحلي واإلقرار بالمهارات المكتسبة في إطار غير منظم

على أنه ينبغي للدول األعضاء  بصورة خاصة، )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤تنمية الموارد البشرية، ذلك، تنص توصية 
آما يولى اعتبار خاص إلى . أن تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في التعليم والتدريب والتعلم المتواصل

  .التي تضم استراتيجيات تراعي نوع الجنس ،برامج البنية التحتية آثيفة العمالة

ومن . مل البيئة المؤاتية لتنمية المنشآت المستدامة طائفة واسعة من العوامل التي تتمتع بأبعاد جنسانيةوتش . ١٧
السلم  ) ١: (ما يلي ٢٠٠٧مؤتمر العمل الدولي لعام  دورة بين بعض الشروط األساسية المتفق عليها خالل

احترام حقوق اإلنسان الشاملة  ) ٤(؛ الحوار االجتماعي ) ٣(اإلدارة السديدة؛  ) ٢(واالستقرار السياسي؛ 
سياسات اقتصاد آلي ناجعة وثابتة وإدارة سليمة  ) ٦(المشاريع؛  تنظيمثقافة  ) ٥(ومعايير العمل الدولية؛ 

سيادة القانون  ) ٩(بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية؛   )٨(التجارة والتكامل االقتصادي المستدام؛  ) ٧(لالقتصاد؛ 
البنية األساسية   )١٢(الوصول إلى الخدمات المالية؛  ) ١١(المنافسة الشريفة؛  ) ١٠(ية؛ وضمان حقوق الملك

العدالة   )١٥(التعليم والتدريب والتعلم المتواصل؛  ) ١٤(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  ) ١٣(المادية؛ 
البيئة بشكل اإلشراف على   )١٧(الحماية االجتماعية المالئمة؛  ) ١٦(االجتماعية واإلدماج االجتماعي؛ 

وقد تم االضطالع بالكثير من العمل من أجل استغالل روح المبادرة االبتكارية لدى النساء وتعزيزها  .٦مسؤول
وُتعتبر السياسات الوطنية وعمليات اإلصالح . منشآت مستدامة استحداثبناء القدرات والتدريب من أجل  بفضل

ساواة بين الجنسين، من زة للمنشآت، بما في ذلك احترام حقوق العمال والمالتنظيمية التي تدعم البيئة المحف
  .العمل الدولية منظمةأولويات 

حدى االستجابات أما إ .شكل الوصول إلى االئتمان الرسمي قيدًا واجهته النساء أآثر من الرجاللقد   . ١٨
إال إنه يحاول تمكين النساء  ،٧وحيدال الناجع الدواءوفي حين أنه ليس . التمويل بالغ الصغر فهيذلك لتذليل 

                  
دولي   : نتائج برنامج العمالة العالمي، انظراالطالع على آخر ما استجد في من أجل    ٣ المي    : مكتب العمل ال ة الع امج العمال ذ برن : تنفي

  .GB.303/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ، جنيف،٣٠٣، مجلس اإلدارة، الدورة آخر المستجدات
دورة    ،مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية: ليمكتب العمل الدو   ٤ دولي، ال ، ٩٧التقرير الخامس، مؤتمر العمل ال

  .٢٠٠٨جنيف، 
  :انظر   ٥

International Organisation of Employers (IOE): Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a 
globalizing world (Geneva, 2008), pp. 5–6. 

تدامة  : مكتب العمل الدولي   ٦ تدامة،     ،استنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المس ة المنشآت المس ر لجن ال المؤقت    تقري م   محضر األعم رق
  .١١، الفقرة ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٥
ومن شأن   . أن تؤخذ عناصر أخرى في االعتبار ال بد منًا، حتى يساهم التمويل بالغ الصغر مساهمة حقة في تمكين المرأة اقتصادي   ٧

ات في     سلطةديناميات ال ام وصنع القرارات داخل األسرة واالختالف ة وال    ب اإللم وق الملكي راءة وحق ة والق ة   مواقف الكتاب  إزاءالمجتمعي
  .المرأة أن تحد من أثر االئتمان
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لقد مكنت خدمات و. أسرهن ومجتمعاتهن المحليةسبل عيش المتحدرات من األسر األشد فقرًا من المساهمة في 
بحلول نهاية  ٨مليون امرأة من أشد النساء فقرًا في العالم ٧٩التي وصلت إلى أآثر من  - التمويل بالغ الصغر

وتبّين البحوث . ساء من إقامة مشاريعهن الخاصة وتسجيل معدالت أعلى من السدادالزبائن من الن -  ٢٠٠٦عام 
ممارسات ال حسينفي أسرهّن لتعليم األطفال وت يستثمرردة فعل إيجابية مفادها أن الدخل الذي تدره المقترضات 

، إذ هناك زيادة ورهنبد التمويل بالغ الصغر المنافع النساء من زبائنآما تجني بنات . من حيث الصحة والتغذية
  .البنات للمدرسة هاته تركفي معدالت االلتحاق بالمدرسة بدوام آامل وتراجع  احتماالتفي 

، إجراًء إيجابيًا آخر )١٩٣رقم ( ٢٠٠٢توصية تعزيز التعاونيات، وتمثل التعاونيات، آما تحددها  . ١٩
واة بين الجنسين في التعاونيات وفي وتدعو التوصية إلى تعزيز المسا. للتصدي للفقر وآسب سبل عيش مستدامة

أن  تالحظ وتشير بحوث أجريت مؤخرًا في أفريقيا إلى دينامية جديدة في قطاع التعاونيات، في حين. أنشطتها
 .٩معظم التعاونيات منشأة ومكونة ومدارة من جانب الرجال

  ١-١اإلطار 
  :االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم

  آافة أهداف منظمة العمل الدولية بمحاذاة
الضمان االجتماعي  باالفتقار إلىتتسم الوظائف غير المنظمة في األماآن الحضرية والريفية على حد سواء 

بمعرفة غير آافية بحقوق العمال  مقترنةإّن هذه الظروف، . حماية اليد العاملة وسوء ظروف العملعدم آفاية و
غالبًا ما تكون العامالت في و. ينّن العاملين في االقتصاد غير المنظم يعانون األمّروغياب الصوت والتمثيل، تعني أ
عرضة للمزيد من االستبعاد االجتماعي يكّن ر ورف سلسلة العمل الهش ومتدني األجاالقتصاد غير المنظم في أسفل ط

جع القطاع الصناعي وعدم قدرة معظم وال يزال لترا. نجابيإذ إنهّن يناضلن إليجاد توازن بين دورهّن اإلنتاجي واإل
االقتصادات على استحداث أعداد آافية من الوظائف الجيدة وأثر األزمة المالية واالقتصادية الحالية ارتدادات 

وستكون هناك حاجة لبذل جهود حثيثة من أجل دعم استحداث العمالة وتنمية المنشآت لالنتقال . محسوسة بشكل آامل
  .التنظيممن عدم التنظيم إلى 

. وتهدف منظمة العمل الدولية إلى االرتقاء باالقتصاد غير المنظم من خالل اعتماد مجموعة من السياسات
ومن . ويتطلب الخروج من السمة غير المنظمة برامج مساعدة اجتماعية واسعة النطاق لصالح األشخاص المحرومين

الناس من  تنتشل أعوزالئق واالنتقال إلى السمة المنظمة أن ز العمل البتدابير تعز مقترنةشأن التحويالت االجتماعية 
 معروضة الحلول التي تستهدف المساواة بين الجنسين في هذه األهداف أن تكونومن الضروري . بؤرة الفقر المدقع

متاحة أمام األخصائيين غير العاملين في مجال قضايا الجنسين والمسؤولين عن  بحيث تصبحبشكل واضح وبسيط، 
  .في نهاية المطاف نفيذ هذه الحلولت

، محضر تقرير لجنة االقتصاد غير المنظم في ،"العمل الالئق واالقتصاد غير المنظمبشأن استنتاجات : "مكتب العمل الدولي: المصدر
تقال إلى السمة العمل الالئق واالن :ومكتب العمل الدولي ؛٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٥رقم  األعمال المؤقت

التمكين : ، تقرير الندوة األقاليمية الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظماالتجاهات الحديثة والمناقشات السياسية والممارسات الجيدة: المنظمة
   .  )٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٩-٢٧جنيف، (من االنتقال إلى االقتصاد المنظم 

  تماعيةالحماية االجالحصول على سبل   ٢- ١
ويمكن أن تترافق السياسات . متينة للتخفيف من حدة الفقر وانعدام المساواة أداة ١٠الحماية االجتماعية . ٢٠

في  ٢ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، سيكون أقل من . االجتماعية المصممة بشكل جيد مع األداء االقتصادي القوي
فير مجموعة أساسية من إعانات الضمان االجتماعي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ضروريًا لتو

                  
  :انظر   ٨

S. Daley-Harris: State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007 (Washington, DC, Microcredit Summit 
Campaign, 2007). 

  :انظر   ٩
P. Develtere, I. Pollet and F. Wanyama, (eds): Cooperating out of poverty: The renaissance of the African 
cooperative movement (Geneva, ILO, 2008), pp. 33 and 59. 

معمم على جميع المواطنين، بغض النظر عن المساهمة أو تاريخ االستخدام  الحماية االجتماعية هي تقديم دعم اجتماعي أساسي   ١٠
 تعريفويمكن . الحقوق المكتسبة والرعاية الصحية لكافة السكان إلى من أجل دعم الدخل، مثًال، باالستناد إلى الحاجة أآثر منه

 خالف ذلك في وجه الضغوط االقتصادية واالجتماعية التي قد تنجم فرادهالحماية التي يوفرها المجتمع أل الضمان االجتماعي على أنه
  :انظر. من قبيل األمومة أو التقدم في السن أو البطالة بالحاالت الطارئةاإليرادات المرتبطة  أو شدة تدني عن توقف

ILO: ABC of women workers’ rights and gender equality, second edition (Geneva, 2007), pp. 172–176. 
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وضع أساليب مجدية من الناحية التقنية ومستدامة من الناحية المالية لتوسيع  ومن شأن .١١لجميع الفقراء في العالم
األطفال ودعم الدخل المستهدف للفقراء والعاطلين عن العمل / العائلة الرعاية الصحية األساسية وإعانة تغطية
استهلت الحملة العالمية بشأن الضمان  وقد .توفر الحد األدنى من شبكة السالمة أنات التقاعد واإلعاقة، ومعاش

بهدف تحقيق تحسينات  ٢٠٠٣التي تقودها منظمة العمل الدولية عام  ،االجتماعي وتوفير التغطية للجميع
الضمان االجتماعي يتصدر برنامج ملموسة في تغطية الضمان االجتماعي في أآبر عدد ممكن من البلدان وجعل 

وبما أّن الفقر يتمتع ببعد جنساني ال يمكن تجاهله وآثار النمو االقتصادي لم تصل إلى الناس . السياسات الدولي
األشد فقرًا، من شأن السياسات العامة التي تشجع التوزيع العادل للموارد الوطنية من خالل تنفيذ نظم الضمان 

  .الناس األشد فقرًا من بؤرة الفقر المدقع انتشالمساهمة جوهرية في أن تساهم  ،االجتماعي

تشّكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصرين أساسيين لنشاط منظمة العمل الدولية بشأن تحسين و . ٢١
تقرير وسّلط . األجور والدخل وساعات العمل وحماية األمومة والسالمة والصحة والتوفيق بين العمل واألسرة

آما . الضوء على االختالف المذهل في األجور بين المرأة والرجل ،٢٠٠٩١٢- ٢٠٠٨األجور في العالم للفترة 
في  لعمالبدوام جزئي ول في ظروف هشة وللعاملين ينلاماهتمام خاص لظروف العمل واالستخدام للع ُأولي

  .وغالبيتهم من النساء -  القطاع غير المنظم

مة، لم تتلَق االختالفات البيولوجية واإلنجابية القائمة بين الجنسين في وإلى جانب مسائل حماية األمو . ٢٢
وتهدف . اهتمامًا من باب األولوية من جانب منظمة العمل الدولية إال مؤخرًا ،السالمة والصحة المهنيتين

كونة لجعل مسألة االستراتيجية العالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين إلى دعم الجهود التي تبذلها الهيئات الم
السالمة والصحة المهنيتين تتصدر البرامج الوطنية من خالل استحداث ثقافة وقائية في مجالي السالمة والصحة 

وتشمل هذه االستراتيجية التزامًا بإدراج مسائل محددة من السالمة والصحة المهنيتين ذات صلة . ونهج نظامي
نية بالبرامج القطرية للعمل الالئق من أجل تعزيز نظم البلدان، وترتبط البرامج الوط. بصحة المرأة وسالمتها

بهدف توسيع التغطية لتشمل المنشآت الصغيرة واالقتصاد غير المنظم، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من 
 ، الذي يعزز ثقافة السالمة٢٠٠٩اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل لعام  أما. الترآيز على النساء آذلك

المساواة بين الجنسين في السالمة  مسألة ويعزز أيضًا بروزوالصحة والحوار بين الشرآاء االجتماعيين، 
  .أمّس الحاجة هذه المسألة بذلك الدعم الذي تحتاج إليهر فيوفـّ ،والصحة المهنيتين

عن العمل اإليدز على نحو غير متناسب الفقراء والعاطلين  /فيروس نقص المناعة البشرية وباء ويصيب . ٢٣
بغياب خدمات الوقاية  ،ويكون العمال المهاجرون والمتنقلون أآثر عرضة لهذا الوباء. والنساء والفتيات

جميع نسبة النساء في صفوف  أما. اإليدز /والرعاية الصحية ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية
 ٥٠ثابتة، وهي حوالي  فقد بقيت ،فوقسنة وما  ١٥شرية في سن المصابين بفيروس نقص المناعة الب األشخاص
في المائة من البالغين المصابين  ٦٠ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالنساء  شكلتوفي المقابل،  .في المائة

في المائة من البالغين المصابين  ٤٣ تمثل النساء حاليًا ،في منطقة الكاريبيو. ٢٠٠٠بالفيروس منذ سنة 
مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية  دعووت .٢٠٠١١٣نقاط مئوية منذ سنة  ٥من بالفيروس، أي زيادة بأآثر 

ارة مسائل المتعلقة بالجنسين عند استثتعميم ال إلى اإليدز وعالم العمل /بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
لدولية منظمة العمل ال ١٤  تشريعيةالبحوث ال تتضمنو. اإليدز /الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

                  
  :انظر   ١١

ILO: Social security policies for social cohesion and economic development: Towards a global social floor? 
دراسة أجريت مؤخرًا . ١حة ، الصف٢٠٠٧ورقة مسائل لمنتدى منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق من أجل عولمة عادلة، جنيف، 

ومن شأن هذه . التكلفة في الواقع معقولةكون اإلعانات المقبولة عالميًا قد ت من أدنىحد  مجموعةؤآد أّن جمهورية تنزانيا المتحدة ت في
 ١٫٨ا يكاد يتجاوز ل، أن تغطي ماطفاأل وإعانةالشيخوخة  عامًا لمعاشات ًاالمجموعة، التي تضم المساعدة االجتماعية المستهدفة ونظام

  :انظر. في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد
ILO: Tanzania mainland: Social protection expenditure and performance review and social budget, executive 
summary (Geneva, 2008), pp. 16–17. 

  :انظر   ١٢
ILO: Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence 
(Geneva, 2008). 

دورة   )١(، التقرير الرابع اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية:  مكتب العمل الدولي   ١٣ دولي، ال ، ٩٨، مؤتمر العمل ال
  .١٩، الفقرة ٢٠٠٩جنيف، 

  :انظر   ١٤
J. Hodges: Digest of good legislative practices relating to HIV/AIDS in selected African countries, Social 
Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch Paper No. 12 (Geneva, ILO, 2007), p. 5. 
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وقد . مكونات جنسانية مالزمة ،النزاعات والقضاة تسويةبناء قدرات موظفي وزارات العمل وهيئات أنشطة و
فيروس نقص بهدف اعتماد توصية مستقلة بشأن  التحضيرية إجراء مناقشة مزدوجة المكتب أعمالعممت 

  .مرأة وبقضايا الجنسينذات الصلة بال شواغلال ،٢٠١٠اإليدز وعالم العمل في  /المناعة البشرية

للنمو والتنمية، فإنها  دافعة قوة بوصفها والهجرة. إن هجرة اليد العاملة على الصعيد الدولي في ازدياد . ٢٤
بلدان المنشأ بالنسبة إلى بالنسبة إلى المهاجرين أنفسهم و ضرورةعندما تكون خيارًا وليس  تعود بأآبر المنافع
نهج يقوم على الحقوق لضمان وظائف الئقة للمهاجرين في بلدان  عتمادمن الضروري او. وبلدان المقصد

واستنادًا إلى البنك الدولي، سوف تؤدي . في التنمية مرئيةوتمثل تحويالت المهاجرين مساهمة مهمة و. المقصد
 .١٥النامي عالمفي المائة في حدة الفقر في ال ٢في المائة في حصة التحويالت إلى تراجع يقارب  ١٠زيادة بنسبة 

وآانت . في المائة منهم من النساء ٥٠قرابة  - مليون شخص ١٩٠هاجر أآثر من آان قد ، ٢٠٠٥حتى عام و
وتبقى الحماية الفعالة للعمال  .١٦)مليون ١٧٠ما يقارب (الغالبية تتكون من العمال المهاجرين وعائالتهم 

في التوفيق بين  األساسي ام التوازنالبعض انعد يمثل انفصال أفراد العائالت عن بعضهمالمهاجرين تحديًا و
بشأن نهج عادل للعمال المهاجرين في اقتصاد  ٢٠٠٤قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  يتصدىو. العمل واألسرة

، متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملةالمنبثقة عنه واإلطار عالمي وخطة العمل 
في سياق تطوير هجرة منتظمة ومحمية ومفيدة تستجيب الحتياجات سوق حتياجات الخاصة للمهاجرات لال

  .العمل في بلدان المقصد وتخفف من الضغوط في بلدان المنشأ

  الحوار االجتماعي سبل الوصول إلى  ٣- ١
في تحقيق المساواة  حقيقي إّن الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي أساسيان إذا آان ال بد من إحراز تقدم . ٢٥

الوظائف الهشة في البلدان المتقدمة تزايد عالقات االستخدام و يشهد تدهوروفي واقع اليوم الذي . نسينبين الج
. إنكار الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في القانون والممارسة يجب عدموالنامية على حد سواء، 

اعية ال تتمتع دائمًا بالقدرة أو السلطة أو والشؤون االجتم لغير أّن الوزارات المسؤولة عن االستخدام والعم
لمنظمات الممثلة ول زيادة القدرة المؤسسية للدول األعضاءف. المناسبة لالموارد الالزمة لصياغة سياسات العم

 ،ألصحاب العمل وللعمال، من أجل تسهيل الحوار االجتماعي المفيد والمتسق بشأن المساواة بين الجنسين
بذل الجهود على المستوى القطري لتعزيز مشارآة  ال بد منو. الممارسات الحالية ستكون ضرورية لتحسين

. الهيئات المكونة النسائية وخبرتها وتجاربها حتى تتمكن من المساهمة بنشاط في آليات الحوار االجتماعي
في  - عملالحكومات والعمال وأصحاب ال - في المائة من إجمالي األعضاء ١٥وتشكل النساء حاليًا حوالي 
في  ١٩(وتظهر الحكومات أعلى معدالت من المشارآة النسائية في هذه الهيئات . مؤسسات الحوار االجتماعي

 وتضمالمنظمات الممثلة ألصحاب العمل ثم في المائة  ١٣حوالي وتضم ، تليها المنظمات الممثلة للعمال )المائة
  .١٧في المائة ١٠

مات العمال وتعزيز قدرتها على المشارآة بفعالية في وضع ستبقى إقامة منظمات أصحاب العمل ومنظو . ٢٦
  االجتماعية واالقتصادية، إحدى أهم أولويات منظمة العمل الدولية والسياسة وتنفيذ سياسة العمل

وجود ف .١٨
بيئة محفزة للمنشآت المستدامة والقادرة على  رسم معالممنظمات ألصحاب العمل تعمل بشكل جيد أمر حاسم ل

 ترتيباتتوافر  أنويالحظ أصحاب العمل أّن النساء يعملن أآثر من أي وقت مضى في آافة األقاليم، و. التنافس
 هذه العملية يسّهل العمل التي تختلف عن العالقة التقليدية بين صاحب العمل والمستخَدم،

ويساور العمال  .١٩

                  
  : انظر   ١٥

R.H. Adams and J. Page: International migration, remittances and poverty in developing countries, Policy 
Research Working Paper Series, No. 3179 (Washington, DC, World Bank, 2003), p. 22. 

دولي      ١٦ اجرين         :مكتب العمل ال ال المه ة العم ة لحماي ة العمل الدولي تراتيجية منظم تقل إلس يم مس يم  ٢٠٠٧-٢٠٠١: تقي ، وحدة التقي
  .١٨ة ، الفقر)٢٠٠٨جنيف، (
  :انظر   ١٧

T. Breneman-Pennas and M. Rueda Catry: Women’s participation in social dialogue institutions at the national 
level, Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch, Paper No. 16 (Geneva, ILO, 2008). 

  :ًا بشأن قضايا الجنسين والكثافة النقابية فيعلى سبيل المثال بحث انظر   ١٨
J. Ishikawa and S. Lawrence: Trade union membership and collective bargaining coverage: Statistical concepts, 
methods and findings, Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch Paper No. 10 (Geneva, 
ILO, 2005), pp. 30–32. 

  .IOE: Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Geneva, 2008), p. 5:  انظر   ١٩
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من قبيل العمل المؤقت أو العمل  ف الهشة،المرنة في انعدام المساواة والوظائ الترتيباتأن تساهم هذه من  القلق
واعترافًا بمختلف  .٢٠سيئةالعمل الممارسات  ترسيخ عة التي تؤدي إلىأو عالقات االستخدام المقّن يدالتعاق

إنشاء آليات لرصد التطورات في  ،)١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وجهات النظر هذه، تشجع توصية عالقة االستخدام، 
لعمال أن تعمل معًا على قدم ت األآثر تمثيًال ألصحاب العمل ولي للمنظماوينبغ. سوق العمل وتنظيم العمل

وتبقى الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية األداتين الرئيسيتين لتمكين المرأة وضمان . في هذه اآلليات المساواة
ي في قطاعات إّن تعزيز الحوار االجتماعي القطاع. مكانها في تقاسم المعلومات والمشاورات والمفاوضات

اقتصادية محددة، العامة منها والخاصة، وترويج المعايير القطاعية لمنظمة العمل الدولية بمحاذاة اتفاقيات 
المساواة الرئيسية يتيحان معالجة قضايا الجنسين آمصدر قلق مشترك يمكن تحديد الممارسات الجيدة 

  .واستراتيجيات المفاوضة من أجله

يها نظم تفتيش العمل الفعالة والتي تتمتع بموارد جيدة، أساسية في إنفاذ تشريعات إّن إدارات العمل، بما ف . ٢٧
وتشير التجارب إلى أّنه حيث تكون التشريعات واضحة بشأن . وسياسات العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين

. اة بين الجنسينآثارها ذات الصلة بقضايا الجنسين ومطبقة بشكل جيد، تكون هناك فرص أفضل لتحقيق المساو
الصادر عن االتحاد األوروبي بشأن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة  ٢٠٠٦عام  توجيهومثال على ذلك هو 

الذي يتم إدراجه حاليًا في  ،)إعادة الدمج(في المعاملة بين الرجال والنساء في مسائل االستخدام والمهنة 
في المائة من هيئات الحوار  ٦٤ فيساواة بين الجنسين الم تغطية وقد أدى ذلك إلى. التشريعات الوطنية

  .٢١االجتماعي في االتحاد األوروبي

 .٢٢المساواة بين الجنسين في قانون العمل إدماجتتمتع منظمة العمل الدولية بعقود من الخبرة حول آيفية و . ٢٨
أن تجعل  من ول األعضاءللد ال بدو. اتباع نهج جنساني أمر حيوي لألحكام الجوهرية وبنود اإلنفاذ الناجعةف

أن  بد لها من المتمشية مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها، و على الصعيد الوطنيقوانينها وممارساتها 
بشأن المبادئ والحقوق  ١٩٩٨تحترم وتعزز وتحقق مبدأ المساواة الوارد في إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

باللجوء إلى المشاورات ( العتمادصياغة واال في عمليةاألمر مهم أيضًا وهذا . األساسية في العمل ومتابعته
في مرآز  تنظمالتي  ،الدورات حول صياغة قوانين العمل التشارآية وتشمل). المنظمات النسائية معالثالثية 

 لشاملةوالمضامين ا العمليات التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، نماذج متخصصة بشأن
  .قضايا الجنسينل

  المبادئ والحقوقالحصول على سبل   ٤- ١
تحسين ظروف العمل والعيش  الرامي إلىمعايير العمل الدولية وسيلة أولية لنشاط منظمة العمل الدولية  . ٢٩

وبغض النظر عن التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي دولة من . وترويج المساواة في مكان العمل لجميع العمال
ول األعضاء في منظمة العمل الدولية، فإّن االتفاقيات ذات الصلة تمثل حدًا أدنى من الحماية بالرغم من الد

  .توفير ظروف أآثر مواتاًة وفقًا لظروفها الوطنية، بطبيعة الحال، على تشجيع الدول

لتقييم العالمية للتمييز بعملية إعادة ا ًاوثيق ارتباطًايرتبط تطور المعايير عمومًا في منظمة العمل الدولية و . ٣٠
وبعد أولى العقود من النصوص التي وفرت الحماية للنساء في العمل المنظم، شهدت سنوات ما بعد . والمساواة

ومنذ النصف الثاني من السبعينات ولغاية اليوم، آرست . الحرب اعتماد أول اتفاقيتين رئيسيتين بشأن المساواة
ضعيفًا إلى االعتراف بها " شيئًا"ي تحولت من النظر إلى المرأة باعتبارها المعايير سياسات األمم المتحدة الت

مؤتمر القمة العالمي  انعقادعيد وُب .٢٣آجهة فاعلة مرآزية في جميع جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية

                  
  :انظر   ٢٠

M. Malentacchi: Precarious work – what needs to be done?, Global Unions/ACTRAV Forum Towards Social 
Justice: Applying Labour Standards to Precarious Workers, Geneva, 3 October 2008, p. 2. 

  : انظر   ٢١
T. Breneman-Pennas and M. Rueda Catry: Women’s participation in social dialogue institutions at the national 
level, Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch Paper No. 16 (Geneva, ILO, 2008), p. 25. 

  : انظر   ٢٢
Labour Legislation Guidelines on the web site of the Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration 
Branch, Chapter VII – Substantive provisions of labour legislation: The elimination of discrimination in respect 
of employment and occupation, at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm. 

  .ILO: ABC of women worker's rights and gender equality, second edition (Geneva, 2007), pp. 8–10:  انظر   ٢٣
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المبادئ  بشأن ١٩٩٨، اعتمد إعالن منظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٥للتنمية االجتماعية في آوبنهاغن سنة 
ها على المدير العام بشأن المساواة بين الجنسين وإدماج تعميم والحقوق األساسية في العمل ومتابعته وصدر

لغة محايدة من حيث ومن المهم استخدام ). في المقدمة ١انظر الجدول ( ١٩٩٩منظمة العمل الدولية لعام نطاق 
لقوانين الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما شمل الجنسين في النصوص الدولية والسياسات واالجنس وت

  .٢٤ويتجسد ذلك في تكييف اللغة المستخدمة في المعايير. يجعل النصوص تراعي الجنسين بشكل صريح

في  النقطة المرجعية للحق األساسي) ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(ُتعتبر اتفاقية التمييز و . ٣١
للدول األعضاء التي تصدق على  بد الو. األآثر شمولية بشأن هذا الموضوع الصك وهي. عدم التمييز في العمل

أن تعلن وتتبع سياسة وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق باالستخدام  من هذه االتفاقية
الجنس والعرق واللون  التي يحظر التمييز على أساسهاوتشمل األسباب . بهدف القضاء على التمييز ،والمهنة

التمييز القائم على الجنس التمييز على  ويشمل. اء الوطني واألصل االجتماعيوالدين والرأي السياسي واالنتم
الذي تتعرض له النساء والرجال على حد (ليشمل التحرش الجنسي  مومة والمسؤوليات العائلية ويمتدأساس األ

، من الممكن إضافة أسباب أخرى إلى هذه القائمة ١١١االتفاقية رقم من ) ب)(١(١واستنادًا إلى المادة ). سواء
وقد أضافت بعض . بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع هيئات مختصة أخرى

إزاء فيروس  وضعالمن قبيل السن و ،الدول األعضاء أسبابًا جديدة تتعلق بشكل آبير بالمساواة بين الجنسين
 -١١١ويشير المعدل المرتفع جدًا للتصديق على االتفاقية رقم  .٢٥اإليدز والتوجه الجنسيو لمناعة البشريةنقص ا
وبموجب ). ١-١انظر الشكل(لى أهميتها المستمرة إ - ٢٠٠٩يناير / دولة عضوًا منذ آانون الثاني ١٦٨

وًال، عندما يرتبط التمييز بأحد يكون فيها التمييز على أساس الجنس مقب فقط االتفاقية، هناك حاالت قليلة
 أداء في اشتراطًاعلى سبيل المثال، أن يكون المرء ذآرًا أو أنثى قد يكون (لوظيفة محددة  المالزمة المتطلبات

لعل و). آالموظفين الطبيين أو موظفي األمن في المطارات مقّربًاالفنون أو الوظائف التي تتطلب اتصاًال جسديًا 
أوجه عدم تدارك سوق العمل من أجل ة آتدبير مؤقت من تدابير إيجابي إجراءاتاتخاذ  األمثلة األخرى أحد

  .الجنس أساسالمساواة الماضية القائمة على 

بأّن العمل المتواصل  ١١١وتعترف االتفاقية رقم . ال يخلو أي مجتمع من التمييز على أساس الجنسو . ٣٢
التغطية القانونية لفئات معينة من العمل  االفتقار إلى: وتشمل الثغرات في التطبيق ما يلي. مطلوب للتصدي له

تشكل النساء السواد األعظم فيها، مثل العمل في الخدمة المنزلية والعمل العارض؛ القوانين المناهضة للتمييز 
 ؛ األحكام القانونية التمييزية)من التوظيف إلى إنهاء الخدمة(التي ال تغطي جميع جوانب االستخدام والمهنة 

؛ القوانين )به مثل العمل الليلي النساء العمل الذي يمكن أن تضطلع واعمثًال، القوانين التي تضع قيودًا على أن(
مثل تلك التي تسمح للزوج بمعارضة عمل زوجته خارج (األسرية و الشخصية العالقاتتحكم البالية التي 

. ة إلى الحماية من العمل الخطير أو العمل الليليلم ينتِه النقاش بعد حول ما إذا آانت المرأة بحاجو). المنزل
لنساء والرجال على حد سواء بدًال من استبعاد لفي عدد متزايد من البلدان، على ضرورة جعل العمل آمنًا اتفق و

وبدًال من حرمان النساء من المهن التي يهيمن عليها الرجال، تبرز الضرورة إلى . النساء فقط من بعض المهن
وال بد من تحسين إنفاذ  .٢٦اآن العمل إلى أماآن آمنة وخالية من المخاطر الصحية أو أية مخاطر أخرىتحويل أم

  .القوانين على أرض الممارسة

                  
  .ILO: Manual for drafting ILO instruments, Office of the Legal Adviser (Geneva, 2006), paras 254–266: انظر   ٢٤
ان العمل   / فيروس نقص المناعة البشرية: انظر، على سبيل المثال، مكتب العمل الدولي   ٢٥ دز ومك ع   اإلي ر الراب ؤتمر  )١(، التقري ، م

  .٢٤٦، الفقرة ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨العمل الدولي، الدورة 
  :انظر   ٢٦

N. Haspels and E. Majurin: Work, income and gender equality in East Asia (Bangkok, ILO, 2008), p. 58. 
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وهي تعالج، . صك المساواة الرئيسي الثاني ،)١٠٠رقم ( ١٩٥١جور، تشكل اتفاقية المساواة في األو . ٣٣
نص دستور  تكررو ،ةالمتساوي القيمة ذي على وجه التحديد، المساواة في األجور بين الرجال والنساء عن العمل

االعتراف بمبدأ "إلى تحسين عاجل في ظروف العمل من خالل  الذي دعا ،١٩١٩منظمة العمل الدولية لعام 
معدًال مرتفعًا  ١٠٠وتشهد االتفاقية رقم . ، ضمن أمور أخرى"المتساوية القيمة ذيجر المتساوي عن العمل األ

  ).٢- ١الشكل ( آذلك من التصديقات

في  ةالمتساوي القيمة ذي ر عن العمللمساواة في األجوال تزال هناك صعوبات جمة في تطبيق مبدأ ا . ٣٤
 ،نساء التعليمية المنخفضة ومشارآتهّن المتقطعة في سوق العملال آفاءاتعتبر وال ت. القانون والممارسة

وفي الواقع، ليست هذه الثغرة . لفوارق بين الجنسين في األجور، على عكس االعتقاد الشائعل اب الرئيسيةسباأل
ة فيبدو أّن ثمة عوامل، مثل وجود آراء مقولب. تمييز المتجذر والهيكلي على أساس الجنسظاهرة مرئية للإال 

، إلى جنس من الجنسين يف الوظائف المتحيزةنصونظم ت على أساس نوع الجنس واستمرارها، والفصل المهني
وال ُيفهم نطاق  .٢٧رللتفاوت في األجو هامةعتبر محددات وهياآل األجور وضعف المفاوضات الجماعية، ت

لعمل مبدأ األجر المتساوي عن ا تجاوزوهذا المفهوم ي .٢٨فهمًا جيدًا وآثاره" ةالمتساوي القيمة ذي العمل"تطبيق 
آليًا ولكنه يتمتع  مختلفةالطبيعة العمل ذي الفهو يشمل أيضًا ": المشابه"أو العمل " ذاته"أو العمل " المتساوي"
وهذا المفهوم أساسي من أجل التصدي للفصل المهني حيث يؤدي الرجال والنساء وظائف . متساويةقيمة ب

ومن المهم أيضًا، عند تحديد معدالت . في ظروف مختلفة، وحتى في أماآن مختلفةمختلفة في غالب األحيان، 
مقارنة بوظائف الرجال والذي غالبًا ما يكون نتيجة " لوظائف النساء"األجور، التصدي للتقدير المنتقص 
ل الدخل وقد ال يزيد تقييم الوظائف بشكل موضوعي دخل المرأة فحسب، ب. مواصفات الوظيفة المتحيزة جنسيًا

  .٢٩الوطني أيضًا

                  
وق   ةالتقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولي، زمن المساواة في العمل: مكتب العمل الدولي   ٢٧ بشأن المبادئ والحق

  .xii، الصفحة ٢٠٠٣ جنيف، ،٩١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(ول األساسية في العمل، التقرير األ
م      : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات    ٢٨ ة رق ة بشأن االتفاقي دولي    ، ١٠٠مالحظة عام ر   : في مكتب العمل ال تقري

، ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )ألف١الجزء (، التقرير الثالث لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
  .٢٧٢و ٢٧١الصفحتان 

د أجور      ٢٩ توقعت دراسة أجريت في أمريكا الالتينية أّن وضع حد ألوجه انعدام المساواة ضد المرأة في سوق العمل من شأنه أن يزي
  :انظر. في المائة ٥ة في المائة في الوقت الذي يرتفع فيه الناتج الوطني بنسب ٥٠النساء بنسبة 

United Nations Population Fund (UNFPA): The State of World Population 2000: Lives together, worlds apart: 
Men and women in a time of change (New York, 2000), p. 38. 
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رقم ( ١٩٨١وهناك اتفاقية رئيسية ثالثة بشأن المساواة هي اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،  . ٣٥
االعتراف بالحاجة إلى التوفيق بين  وقد بات. ٢٠٠٩يناير / ي آانون الثانيبلدًا ف ٤٠وقد صدق عليها ). ١٥٦

وآثارها على المساواة بين الجنسين في سوق العمل ) األوالد والمعالون الكبار على حد سواء(العمل واألسرة 
على النساء  ينًاتأثيرًا متباعوامل مثل ساعات العمل الطويلة وتؤثر . في القرن الحادي والعشرين يتزايد بروزًا

 التنقلمسافات وتوافر رعاية األطفال و .٣٠لعائالتهن أن يكّن مقدم الرعاية األساسي االحتماليحتمل أشد اللواتي 
ولالختالفات القائمة بين أنماط عمل النساء والرجال أثر سلبي . مكان العمل تتسم باألهمية أيضًاوالمنزل  بين

يفة وخياراتهّن المهنية ومسارهّن الوظيفي وأجورهّن، في الوقت الذي على توقعات النساء في الحصول على وظ
وإلى حد ما، فتح العمل لبعض الوقت األبواب أمام التوفيق بين . يزيد فيه حجم العمل اإلجمالي بالنسبة إليهّن

قسامات يعزز ان ، مما"عمل النساء"غير أنه في معظم البلدان، يبقى العمل لبعض الوقت  .٣١الوالديةالعمل و
وتواجه النساء والرجال في البلدان النامية تحديات إضافية لتحقيق التوازن  .٣٢العمل التقليدية القائمة على الجنس

بين العمل والعائلة، السيما في المناطق الريفية حيث تسود األعمال المستهلكة للوقت والمسافات الطويلة والبنية 
  .التحتية السيئة وحيث يعم الفقر عمومًا

وقد . منذ تأسيس منظمة العمل الدولية، آانت مسألة حماية األمومة من المسائل الرئيسية بالنسبة إليهاو . ٣٦
، ١٠٣رقم االتفاقية  ؛١٩١٩، ٣رقم  االتفاقية: هي ،اعتمدت المنظمة ثالث اتفاقيات بشأن حماية األمومة

إلى جانب التوصيات المقابلة لها، ، هذه االتفاقيات تدريجيًا وقد وسعت. ٢٠٠٠، ١٨٣رقم االتفاقية  ؛١٩٥٢
إرشادات مفصلة توجه السياسة والعمل على  قدمتفي العمل، و ستحقاتهانطاق تطبيق حماية األمومة وم

اإلنتاجي دورها الجمع بين دورها اإلنجابي و منتمكين المرأة  في المشاغل الرئيسية وتمثلت. المستوى الوطني
متساوية في الحصول على الوظائف والحفاظ عليها بسبب دورها بنجاح، والحؤول دون المعاملة غير ال

  .١٨٣على االتفاقية رقم  قد صدقت دولة عضوًا ١٦ آانت، ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني فيو. اإلنجابي

                  
  :انظر. ة بلغ ُسبع ما تمضيه النساءفي اليابان، مثًال، متوسط الوقت الذي يمضيه الرجال في المهام المنزلي   ٣٠

J.Y. Boulin et al. (eds): Decent working time: New trends, new issues (Geneva, ILO, 2006), p. 352. 
ة التحديات  : المساواة في العمل: مكتب العمل الدولي   ٣١ ة بشأن          ، مواجه ة العمل الدولي ة إعالن منظم المي بموجب متابع ر الع التقري
  .٣٠٢، الفقرة ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(ادئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول المب
  :انظر. في المائة من الرجال ١٣في المائة من النساء بدوام جزئي مقابل  ٤٣على سبيل المثال، تعمل في النرويج    ٣٢

Statistics Norway: “Still male and female professions”, 24 Jan. 2006, at 
http://ssb.no/ola_kari_en/arbeid_en/main.html. 

  .أّن النساء اللواتي لديهن أآثر من طفل واحد دون سن السادسة عشرة يعملن في الغالب بدوام جزئي أيضًا وأظهرت هذه الدراسة
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محددة  ًاآثاراألساسية لمنظمة العمل الدولية، العديد من االتفاقيات األخرى، والسيما االتفاقيات  خلفوت . ٣٧
وينبغي النظر في اآلثار الجنسانية لجميع  .٣٣هذا التقرير طوالبين الجنسين وسوف يشار إليها على المساواة 

وإلى جانب التصديق على . تطبيقها الفعال في القانون والممارسة التأآد منمعايير منظمة العمل الدولية عند 
ويسترشد إنفاذها على المستوى . يذهاأمام تنف الماثلةجميع االتفاقيات ذات الصلة، سيحدد هذا التقرير التحديات 

  ).١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(واتفاقية تفتيش العمل ) ٨١رقم ( ١٩٤٧الوطني باتفاقية تفتيش العمل، 

  قضايا الجنسين ومنظمة العمل الدولية   ٥- ١
  واألمم المتحدة

علق بالقضايا لتعاون المشترك بين الوآاالت فيما يتعلى مجاالت اهذا التقرير  طوال الضوء سيسلط . ٣٨
باإلضافة إلى ذلك، تتعاون منظمة العمل الدولية . حياة النساء والرجالددة المعنية بمختلف مراحل دورة المح

وإصالح " األداءتوحيد "المساواة بين الجنسين مع األمم المتحدة ووآاالتها في سياق  في مجالبشكل مكثف 
لناجحة لمنظمة العمل الدولية وجهود التعاون التي ُبذلت في وترد فيما يلي أمثلة عن اآلليات ا. األمم المتحدة

  .السنوات األخيرة

  أدوات منظمة العمل الدولية والتعاون   ١- ٥-١
  مع األمم المتحدة

مبرر اقتصادي متين  التسليم بوجودآانت منظمة العمل الدولية السباقة بين وآاالت األمم المتحدة في  . ٣٩
شكل العدالة االجتماعية المبرر األهم إليالء المساواة بين الجنسين االنتباه الذي للمساواة أيضًا، في الوقت الذي ت

ستخدام في ا وإلى جانب البنك الدولي، آانت منظمة العمل الدولية إحدى وآاالت األمم المتحدة األولى. تستحقه
نهج في المنتديات من قبيل حاليًا تعزيز هذا ال يجريو. على الحقوق ةالقائم لحجةإلى جانب ا الحجة االقتصادية

لجنة وضع المرأة، وفي السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الجنسانية التي وضعتها مؤخرًا وآاالت األمم 
  .المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واليونيسف واليونسكو

في تطبيق استراتيجية إدماج قضايا نوع الجنس التي ال تستبعد  ثابتة آانت منظمة العمل الدوليةولطالما  . ٤٠
من و. متى آانت النساء محرومات في عالم العمل ةاإليجابي اإلجراءاتأو /نشطة الخاصة بالنساء واستخدام األ

يم قضايا نهج المنظمة ذا الشقين في تعمالوآاالت الثنائية، فضًال عن األمم المتحدة،  وآاالتاعتمدت معظم  مث
وقد تم االعتراف بمنظمة العمل الدولية آمصدر للممارسات الجيدة . خالت الخاصة بالنساءنوع الجنس والتد

  .على مر السنين منها اإلرشاد بانتظامأسرة األمم المتحدة  والتمستبشأن تعميم قضايا نوع الجنس 

   خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل
  المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين إلى تقييم صريح ومنتظم لمختلف  من أجلخطة عمل منظمة العمل الدولية  تدعو . ٤١
ذلك تحليًال  يستدعيو. احتياجات النساء والرجال على حد سواء في جميع السياسات واالستراتيجيات والبرامج

خالت الخطة بالحاجة إلى تد نفسه، تقر وفي الوقت. مقارنًا لوضع المرأة والرجل في عالم العمل وسوق العمل
 آلياتالخطة التي تعزز لقيت و. حرمانًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًامستهدفة حيث يواجه أحد الجنسين 

ممارسة جيدة في تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن تحسين وضع المرأة في  التسليم بأنها ،الرصدو المساءلة
  .٣٤لى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستيني قدم إ، الذمنظومة األمم المتحدة

  التشارآي في المساواة بين الجنسين التدقيق
خالل العقد الماضي، خضعت منظمة العمل الدولية هي نفسها لعملية تحول مؤسسية فيما يتعلق بتعميم  . ٤٢

ظمة بمساعدة هيئاتها المكونة وااللتزام الذي تعهدت به المن. المساواة بين الجنسين في آافة جوانب واليتها
التشارآي ويشكل التدقيق . آخذ في تحقيق أهدافه بنجاح ،والمسؤولين على إعادة تقييم األبعاد الجنسانية لعملهم

                  
، الطبعة اتفاقيات وتوصيات مختارة تعزز المساواة بين الجنسين: المساواة بين الجنسين والعمل الالئق: مكتب العمل الدولي: انظر   ٣٣

  ).٢٠٠٦جنيف، (الثانية 
  .٤٦، الفقرة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول ١٨بتاريخ  A/63/364انظر وثيقة األمم المتحدة،    ٣٤
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وهو أداة فريدة لتقييم ورصد تحقيق  - محورًا مرآزيًا للجهود المبذولة في المساواة بين الجنسين للمنظمة،
  .٣٥منظمة وفي عالم العمل على حد سواءالمساواة بين الجنسين في ال

  ٢-١اإلطار 
  منظمة العمل الدوليةل التشارآي في المساواة بين الجنسينالتدقيق 

عبارة عن عملية تستند إلى منهجية متفاعلة من أجل تعزيز  التشارآي في المساواة بين الجنسين،التدقيق  إن
. آيفية تعميم المساواة بين الجنسين بصورة عملية وفعالةأن بش المنظمةالتعلم على مستوى الفرد أو وحدة العمل أو 

ذات الصلة في مجال إدماج قضايا نوع  الداخلية وهي عملية تبحث ما إذا آانت السياسات والممارسات ونظم الدعم
اعد على سوهي ت. د الثغرات والممارسات الجيدةالجنس فعالة ويعزز بعضها بعضًا من خالل وضع خط أساس وتحدي

  .سياق ذلكصقل التعلم في ناء الملكية التنظيمية لمبادرات المساواة بين الجنسين وتب
  :المصدر

ILO: A manual for gender audit facilitators: The ILO participatory gender audit methodology (Geneva, 2007). 

األول هو و -  لمساواة بين الجنسينالتشارآي في ا، أدخلت منظمة العمل الدولية التدقيق ٢٠٠١وفي عام  . ٤٣
آاالت األمم المتحدة في موزامبيق ونيجيريا وجمهورية ووقد مرت . إلى منظومة األمم المتحدة -  من نوعه

التدريب المكثف للميسرين بشأن  استنبط، ٢٠٠٧وبحلول عام . تنزانيا المتحدة وزمبابوي بعملية التدقيق هذه
 خبراءالحتى يتم تحقيق أثر مضاعف من خالل استحداث القدرات بين  ،قيقمهارات ومنهجية تيسير عملية التد

  .قضايا الجنسين وموظفي األمم المتحدةفي  الوطنيين

األمم  تجربة للوقوف على موقعبمثابة  التشارآي في المساواة بين الجنسينيكون التدقيق  ويمكن أن . ٤٤
السياسات إلى  تقصدها لتحويلينبغي للمؤسسات أن  يعلى الوجهة التالمتحدة اليوم من المساواة بين الجنسين و

القطرية لألمم المتحدة، على سبيل المثال في عملية إطار عمل األمم المتحدة  األفرقة على أيديتطبيق عملي 
على العديد من فرق العمل وعلى  التشارآي في المساواة بين الجنسينوقد ُعرض التدقيق . للمساعدة اإلنمائية

وفي سياق تطوير المعايير على مستوى المنظومة إلدماج قضايا نوع الجنس . تصادي واالجتماعيالمجلس االق
، قبوًال بوصفه عملية منظمة العمل الدوليةل التشارآي في المساواة بين الجنسينالتدقيق  لقيآإطار للمساءلة، 
المتحدة في مجال المساواة بين  ستخَدم آاستكمال لمؤشرات أداء األفرقة القطرية لألممة تقّيم ةتدخل تحضيري

  .٣٦)المعروفة ببطاقة تسجيل اإلنجاز(الجنسين وتمكين المرأة 

  اإلدارة القائمة على النتائج
آانت منظمة العمل الدولية إحدى أولى وآاالت األمم المتحدة في إدماج قضايا نوع الجنس في نهج  . ٤٥

ووجد . مع مرور السنين تجربةاألمم المتحدة هذه ال وآاالت أخرى في استغلتاإلدارة القائمة على النتائج؛ وقد 
أّن اإلدارة القائمة على  ،قضايا الجنسين في برمجة منظمة العمل الدوليةبشأن  ٢٠٠٦استعراض أجري في عام 

 في سلسلة النتائج واضحةالنتائج آانت محفزة على جعل المساواة بين الجنسين 
رغم وجود  وأظهر أنه .٣٧

فترة  منبرنامج منظمة العمل الدولية وميزانياتها قد ازداد  فيقضايا الجنسين  إدماجمدى إّن إمكانية للتحسن، ف
تراعي قضايا  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦في الفترة  بقليل أآثر من ثلث النتائج أن وذلك نظرًا إلىأخرى، إلى سنتين 

 .الجنسين قضايا عدد متزايد من المؤشرات المستخدمة والتي تراعيإلى وجود الجنسين و

                  
ب التدقيق التشارآي في باإلضافة إلى ذلك، اآتس. وحدة من وحدات منظمة العمل الدولية ٢٩حتى اليوم، تم تدقيق ما مجموعه    ٣٥

المساواة بين الجنسين زخمًا بين الهيئات المكونة من خالل بناء القدرات حول آيفية استخدام منهجية التقييم هذه في إطار البرمجة 
كا القطرية للعمل الالئق، وقد جرت عمليات التدقيق التشارآي في المساواة بين الجنسين في االتحاد الروسي وباآستان وسري الن

  . واليمن، وهناك المزيد من البلدان بانتظار دورها
ر  / شباط ٢١-١٩انظر تقرير الدورة السابعة للشبكة المشترآة بين الوآاالت بشأن المرأة والمساواة بين الجنسين، نيويورك،    ٣٦ فبراي

٢٠٠٨.  
  :انظر   ٣٧

C. Gaynor: Gender equality in ILO strategic programming, paper commissioned by the Bureau for Gender 
Equality (Geneva, ILO, 2006), unpublished. 
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  منظمة العمل الدولية والنظام المشترك بين الوآاالت  ٢- ٥-١
يشكل التوصل إلى اتساق أفضل بين األهداف الوطنية والتعاون الدولي أحد مشاغل منظومة األمم  . ٤٦

وتدرك منظمة العمل الدولية األهمية الحاسمة التي يتسم بها الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي وإدراج . المتحدة
 العمل الدولية لمنظمةويقدم الهيكل الثالثي  .٣٨"توحيد األداء"القطرية للعمل الالئق ضمن أهداف البرامج 

االقتصادية منها  ،فرصة أمام الوآاالت األخرى لألمم المتحدة من أجل التواصل مع الجهات الفاعلة المهمة
ت والعمال وأصحاب العمل سوف الحكوما وطبيعة الهيكل الثالثي يعنيان أنإن والية المنظمة . واالجتماعية

ولذلك صدًى خاص على المستوى القطري حيث تدعم منظمة . يناقشون مسألة المساواة بين الجنسين جماعيًا
  .٣٩الدول األعضاء فيها داخلالعمل الدولية الحوار االجتماعي 

إذا تمكن : "روتتعلق رسالة منظمة العمل الدولية بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية بالخالص من الفق . ٤٧
يعمال على  المجتمع الدولي، بالعمل معًا، أن يقدم سياسات متقاربة من شأنها أن تسمح لكل امرأة ورجل أن

ضمن منظومة األمم المتحدة، تحتل منظمة العمل الدولية الصدارة في و .٤٠"الباقي سيتبع الخالص من الفقر، فإن
مساهمة  -١١المؤشر : وهما ،عالم العملتصالن بفية ياألهداف اإلنمائية لألل مؤشرات مؤشرين محددين من

رية ـة العمـمعدالت البطالة في الفئ - ٤٥النساء في األعمال مدفوعة األجر خارج القطاع الزراعي؛ المؤشر 
منظمة  بناء على ما دعت إليه ،لأللفية ١هدف اإلنمائي للمحسنة غاية وضعت ، ٢٠٠٧ومنذ عام . سنة ٢٤-١٥

  .العمل الدولية

  ٣-١اإلطار 
  بالعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع ةالمتعلق ةالجديد غايةإدراج ال

منظمة العمل الدولية بأن تحقيق العمالة الكاملة  نادتخالل المناقشات حول األهداف اإلنمائية لأللفية، لطالما 
وقد تم . من براثن الفقر تفلتينبغي للناس أن يسلكوه لل والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع هو المسار الرئيسي الذي

من جانب األمين العام السابق لألمم المتحدة، السيد و ٢٠٠٥اختيار هذه الرسالة خالل مؤتمر القمة االجتماعي لعام 
فع إلى آوفي عنان، الذي أوصى بإدراج غايات جديدة في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية في تقريره األخير الذي ُر

  : ٢٠٠٦أغسطس / الجمعية العامة في آب
المنتجة والعمل الالئق للجميع، و الكاملة جعل أهداف توفير العمالة: ١هدف األلفية اإلنمائي غاية جديدة تحت "

  ."لسياساتنا الوطنية والدولية ذات الصلة واستراتيجياتنا اإلنمائية الوطنية هدفًا مرآزيًابما في ذلك النساء والشباب، 
وقد عملت منظمة العمل الدولية مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 

؛ وتمت الموافقة عليها ةالجديد الغايةوالبنك الدولي ووآاالت متخصصة من أجل وضع مجموعة من المؤشرات لقياس 
  .٢٠٠٧في عام 
العمالة : "شميت. ؛ د٢٤، الفقرة )٢٠٠٦نيويورك، ( A/61/1، الوثيقة لعام عن أعمال المنظمةتقرير األمين ااألمم المتحدة،  :المصادر

الطبعة الخامسة،  ،مؤشرات أساسية لسوق العمل: مكتب العمل الدوليفي ، "ةجديد غايةوصف وتحليل  .ئقة واألهداف اإلنمائية لأللفيةالال
  .)٢٠٠٧جنيف، (

تسريع عملية تنفيذ منهاج عمل بيجين وتحقيق جميع األهداف اإلنمائية يقدم العمل الالئق أساليب عملية لو . ٤٨
وترحب وآاالت أخرى في األمم المتحدة . بشأن المساواة بين الجنسين ٣لأللفية، السيما هدف األلفية اإلنمائي 

لتي تغطي وأنشطتها الجارية ا ،بالعمل الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتعزيز عمالة المرأة
 إدراجوتقوم المنظمة بمساعدة آامل منظومة األمم المتحدة من أجل  .٤١العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية

                  
  .ILO: Decent work and UN reform: What’s in it for the workers? (Geneva, 2008), p. 11:  انظر   ٣٨
دو      ٣٩ ك ال ائي والبن دة اإلنم م المتح امج األم وع الجنس في برن ة أّن هيكل وجد استعراض إلدراج قضايا ن ة العمل الدولي لي ومنظم

اواة   " استضافة"وواليتها األآثر " شفافية"اإلدارة في منظمة العمل الدولية هو األآثر  ز المس من بين الوآاالت الثالث بالنسبة إلى تعزي
  :انظر. معايير العمل الدولية وضع أطربين الجنسين من خالل 

S. Razavi and C. Miller: Gender mainstreaming: A study of efforts by the UNDP, the World Bank and the ILO to 
institutionalize gender issues (Geneva, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 
1995). 

ر   : مكتب العمل الدولي   ٤٠ ة واأل     : الخالص من الفق ة العمل الدولي ائع بشأن منظم ة   وق ة لأللفي ول  ( هداف اإلنمائي ف، أيل بتمبر  / جني س
٢٠٠٥(.  

  :انظر   ٤١
S.R. Osmani: The role of employment in promoting the Millennium Development Goals (Geneva, ILO, 2005). 
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مجموعة أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل العمالة والعمل الالئق في برامجها وسياساتها وأنشطتها من خالل 
  .٤٢التي تعمم هي نفسها قضايا الجنسين ،الالئق

القطرية  التقييماتتمس التعاون األفضل بين وآاالت األمم المتحدة وشرآائها الوطنيين من خالل ُيلو . ٤٩
المشترآة وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وعمليات استعراض األهداف اإلنمائية لأللفية وورقات 

شمل قضايا الجنسين مساهمة منظمة وتحدد البرامج القطرية للعمل الالئق التي ت. استراتيجيات الحد من الفقر
ففي جمهورية تنزانيا المتحدة، على سبيل المثال، تعاون صندوق األمم المتحدة . العمل الدولية في مثل هذه األطر

اإلنمائي للمرأة مع منظمة العمل الدولية إلدراج قضايا نوع الجنس والمسائل المتعلقة بالبرامج القطرية للعمل 
منظمة العمل الدولية هي الوآالة الرائدة في البالد و. قات استراتيجيات الحد من الفقرداد ورالالئق في عملية إع

 يندرج فيه تعميمبالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة بشأن تكوين الثروات والعمالة والتمكين االقتصادي، الذي 
ًا للتعاون بشأن ازمل الدولية دورًا حفوفي الصين، تؤدي منظمة الع. مسألة المساواة بين الجنسين والعمل الالئق

مشروعًا من المشاريع المشترآة بين الوآاالت مع  ٢٦المساواة بين الجنسين بين وآاالت األمم المتحدة؛ وهناك 
  .المنظمات غير الحكومية والعمال وأصحاب العمل

ءمة العمل المشترك بين لقد ساهمت منظمة العمل الدولية في عدد من المبادرات اإلقليمية التي تقوم بموا . ٥٠
اجتماع الفريق المشترك بين الوآاالت وفريق  قدمعلى سبيل المثال، و .٤٣الوآاالت مع األهداف اإلنمائية لأللفية

الذي نظمته اللجنة  ،الخبراء المعني بقضايا نوع الجنس واألهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية
لبحوث الدعم ل ،٢٠٠٧وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام ) االسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

والتحليالت في المساواة بين الجنسين ومؤشرات سوق العمل في الدول العربية في سياق األهداف اإلنمائية 
ائع بشأن تكييف مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية من أجل رصد وق رشادووفر تبادل الخبراء اإل .٤٤لأللفية

  .سوق العمل في الدول العربية

 ج القطرية ضمن مبادرة منظمة العمل الدولية والبرام  ٣- ٥-١
  "واحدةأمم متحدة "

ألبانيا والرأس األخضر وموزامبيق " (توحيد األداء"تقدم البلدان الثمانية التي تجرب فيها مبادرة  . ٥١
فرصة مهمة لتوليد الدروس والمعرفة بشأن  ،)وباآستان ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفيتنام

وقد اعترفت  .٤٥المساواة بين الجنسينب المتعلقة لتزاماتاال بتحسين تحقيقآيفية قيام منظومة األمم المتحدة 
 التشارآي في المساواة بين الجنسينالفرق القطرية لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بالتدقيق 

  .لعمل الدولية، وقيد االستخدام في ثالثة بلدان منها، على أنه أداة تحليل مفيدةمنظمة ال

                  
مجلس الرؤساء ووافق عليها  ،٢٠٠٦بناًء على طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي في عام  مجموعة األدواتوضعت    ٤٢

  . ٢٠٠٧أبريل / في نيسان المعني بالتنسيق، التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة
األهداف  انجازاتوحكومة اسبانيا اتفاقًا إلنشاء صندوق  اإلنمائي ، وقع برنامج األمم المتحدة٢٠٠٦ديسمبر / في آانون األول   ٤٣

حقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدان مختارة ومن أجل دعم عملية إصالح األمم اإلنمائية لأللفية من أجل تسريع الجهود المبذولة لت
الحصول على الموارد  ؛القدرات: تشكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أحد مواضيع الصندوق وتغطي ثالثة أبعادو. المتحدة
األهداف اإلنمائية لأللفية المعنية بالمساواة بين الجنسين في  انجازات منظمة العمل الدولية طرف في برامج صندوقو. األمن ؛والفرص

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (باإلضافة إلى ذلك، تعمل ست وآاالت تابعة لألمم المتحدة . الجزائر وبنغالديش والبرازيل والمغرب
معًا على برنامج ) ةومنظمة العمل الدولي األنرواوصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونسكو و

  .مشترك مدته ثالث سنوات من أجل تعزيز تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في األراضي الفلسطينية المحتلة
  :انظر   ٤٤

S. Esim: Gender equality and labour market indicators in the Arab States in the context of MDGs (Beirut, ILO, 
2007), unpublished. 

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " توحيد األداء"، ُنظم أول معتكف لألمم المتحدة حول ٢٠٠٨نوفمبر / في تشرين الثاني   ٤٥
صاصات المراعية لقضايا وأقر اجتماع فريق التنمية التابع لألمم المتحدة القرارات التي اتخذها المعتكف بشأن االخت ،في هانوي

والتي تحسن بناء القدرات على مستوى المنظومة وتحتسب الموارد  ،"توحيد األداء"الجنسين للتقييم متوسط األجل للبلدان التي تجرب 
  ). ٢٠٠٩يناير / نيويورك، آانون الثاني(توحيد الميزانية  في إطار
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  ٤-١اإلطار 
  في موزامبيق" توحيد األداء"

على الرغم من أّن منظمة العمل الدولية ليست وآالة مقيمة في موزامبيق، فإنها آانت شريكًا نشطًا في الفريق 
، خالل وضع برنامج األمم ٢٠٠٧وفي أوائل عام . الشؤون الجنسانيةالقطري لألمم المتحدة وفريقه المتخصص في 

المتحدة المشترك بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قدمت منظمة العمل الدولية مساهمات مفصلة بشأن 
بين الجنسين،  موادها وأدلتها وأدواتها التي وضعها الفريق المعني بتنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة

ومع تطور برنامج األمم المتحدة المشترك . في صفوف شرآاء األمم المتحدة عليها الطلب وقد استحث هذه األدوات
المعني بقضايا نوع الجنس، استمرت منظمة العمل الدولية في مساهماتها بشأن روح تنظيم المشاريع وتمكين المرأة 

وعند وضعه في صيغته . المتعلقة بالمساواة ومسائل ترتبط بحقوق العامالتاقتصاديًا واالتفاقيات الرئيسية األربع 
في موزامبيق لتمكينها من تكثيف هذه " توحيد األداء"من صندوق  العمل الدولية النهائية، تم تخصيص ميزانية لمنظمة

  .الُنهج واألنشطة

  اللجان الوظيفية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات   ٤- ٥-١
  مرأةلجنة وضع ال
تدعى منظمة العمل الدولية بانتظام إلى المشارآة في اجتماعات فريق الخبراء الذي ُيطلب منه إعداد  . ٥٢

وتساهم المنظمة أيضًا في األفرقة الرئيسية في اللجنة حول النقاشات . تقارير األمين العام للجنة وضع المرأة
وقد . وهي تنشط في األحداث ذات الصلة به آل عام جزءًا من البرنامج الرسميتكون المنظمة و. المواضيعية

. التشارآي في المساواة بين الجنسين، أنها تتمتع بشعبية آبيرةالتدقيق برهنت الجلسات اإلعالمية المنظمة حول 
 متساٍوأحداث جانبية تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على نحو  عولجت فيمواضيع حديثة  شملتو
من : وآسر حلقة العنف ضد الفتيات) ٢٠٠٨(بين الجنسين على المستوى القطري وتعزيز المساواة ) ٢٠٠٩(

العامالت في الفتيات على مكافحة استغالل  ذا الموضوعه انصب ترآيز ، وقد)٢٠٠٧(عمل األطفال إلى التعليم 
ة بين المساوا التمويل من أجل" للجنة وضع المرأة بشأن ٢٠٠٨وتحضيرًا الجتماع دورة . الخدمة المنزلية

، قامت منظمة العمل الدولية، إلى جانب صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة واللجنة "الجنسين وتمكين المرأة
االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي، بتقديم تدريب حول بناء القدرات لصالح الوزراء المعنيين بقضايا نوع 

  .تسليط الضوء على المنظور األفريقيالجنس من القارة من أجل مساعدتهم بفعالية على 

 الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمعنية 
  بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة

تتعاون منظمة العمل الدولية مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمعنية بحقوق اإلنسان في األمم  . ٥٣
لجان التي ترصد العهد الدولي الخاص بالحقوق التي تعالج المسائل المتعلقة بالمساواة، بما فيها الوالمتحدة 

إّن الهيئة . ١٩٦٦المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
الرئيسية المنشأة بموجب المعاهدات والتي تعمل معها منظمة العمل الدولية هي اللجنة المعنية بالقضاء على 

. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةتفاقية المرأة، والتي تنظر في تنفيذ ا مييز ضدالت أشكال جميع
بمعايير منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين  ًاوثيق ارتباطًافي االتفاقية  الواردة ويرتبط عدد من األحكام

أجل تعزيز التصديق على معايير منظمة  ل منمدخوبالتالي، تزود هذه االتفاقية منظمة العمل الدولية ب. الجنسين
وتقدم المنظمة تقاريرها مرآزيًا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز . العمل الدولية وتطبيقها في هذا المجال

، استنادًا إلى التوصيات التي تصدر عن هيئات اإلشراف في البحثضد المرأة بالنسبة إلى جميع البلدان قيد 
منظمة العمل الدولية والدراسات ل ذات الصلة بحوثالدولية وإلى معلومات مالئمة أخرى، مثل منظمة العمل ال

  .التي تجريها الهيئات المكونة ونتائج التعاون التقني
وتقَدم التقارير أيضًا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الخاصة التي ترآز  . ٥٤

وتسدى المشورة إلى اللجنة بشأن المسائل التقنية، من قبيل اإلجراءات المؤقتة . لدانعلى المسائل الخاصة بالب
األنشطة المتعلقة باللجنة في إطار الفرق القطرية  منظمة العمل الدولية تآما تابع. الخاصة أو األجر المتساوي

ة المنشأة لية مع هذه الهيئمنظمة العمل الدوتعاون من المزدوج  مقصدإجراء اللجنة ال يبينو. لألمم المتحدة
توصيات األمم المتحدة وهيئات اإلشراف في منظمة العمل اتساق وتماسك  ضمان ) ١: (، أيبموجب المعاهدات

توفير منصة للعمل المشترك ضمن منظومة األمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين على  ) ٢(الدولية؛ 
 .٤٦المستوى القطري

                  
دولي    ٤٦ ام    : مكتب العمل ال ر الوضع الع ة         نشاط م  بشأن تقري التمييز في االستخدام والمهن ق ب ا يتعل ة فيم ة العمل الدولي ، مجلس  نظم

  .٣٤، الفقرة GB.301/LILS/7، الوثيقة ٢٠٠٨مارس / ، جنيف، آذار٣٠١اإلدارة، الدورة 



 

21   

  ٢الفصل 

  رات ــن والتوتــالجنسي نـالمساواة بي
  يتسم بالعولمةفي عالم 

إن التغيرات في أدوار النساء والرجال وعالقات بعضهم ببعض وطبيعة األسر المعيشية واألسواق  . ٥٥
وال يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين . يتسم بالعولمةتتسارع في عالم  فتئت ما فيها، لمجتمعات التي يعيشونوا

وتظل . في المؤسسات االقتصادية واالجتماعية وفي العمليات اإلنمائية راسخةالساواة في ظل أوجه انعدام الم
 يحدث توترات تضخمها أحيانًا قيموتحريك الحدود وال. بطريقة غير سوية صححتأنها أو  تصحيحدون من  غالبًا

تجليات  يوميًاقد يعيشون  ،األدوار االجتماعية المنوطة بهم أداء إذ يواصلون ،الرجال والنساءو .العولمة السريعة
 اإلئتمان وفي الوصول إلى عن العمل ومشارآتهم في سوق العملداخل أسرهم وفي بحثهم  ضغوطهذه ال

أدوارهم الجنسانية  أداءيستمر آثيرون في وفيما قد يستفيد البعض من فرص جديدة، . والتكنولوجيا واألصول
  .باء المتزايدةاألعو الضغط التقليدية وتحمل

  النساء والرجال والفقر  ١- ٢
مليار شخص في  ١٫٤لفقر تكشف أن ما يقارب بشأن انشر البنك الدولي تقديرات جديدة ، ٢٠٠٨في عام  . ٥٦
في اليوم  ًادوالر ١٫٢٥عاشوا بأقل من  - من سكان العالم في المائة  ٢٦حوالي أي  -العالم  منمناطق تنمية ال أقل

التي بلغت  ،لفقرالسابقة لتقديرات الب مقارنةمليون شخص  ٥٠٠يادة بحوالي وهو ما يمثل ز. ٢٠٠٥في عام 
  .١مليون شخص ٩٣١

، استخدمت منظمة العمل الدولية االستدراكوعلى سبيل . ُبعد جنسانيحسب بولم تقدم هذه التقديرات  . ٥٧
ألمم المتحدة التي نشرها برنامج ا ،تقديرات البنك الدولي للفقر والبيانات المتعلقة بتقديرات دخل النساء والرجال

حسب الجنس في عام ب، لحساب نسب الفقر اإلجمالي ٢٠٠٨ /٢٠٠٧ لعام تقرير التنمية البشريةي في اإلنمائ
 .)قلحوالجدول ألف في الم ١-٢انظر الجدول ( ٢٠٠٥

الفتيات ( الفقر آانوا من اإلناث تحت خطمليون شخص يعيشون  ٨٢٩وتكشف البيانات أن قرابة  . ٥٨
وتؤآد . مليون شخص ٥٢٢ فقد بلغ في الوضع ذاته آانواعدد الرجال الذين أما ، )المسناتو بالغاتالالشابات وو

في المجتمعات  أيضًا راسخهو  بلليس له بعد أنثوي قوي فحسب  والفقر. ٢هذه النتائج أن الفقر ما فتئ يتأنث
 الريفية

المناطق  تي تسجلهالعدالت فقر أآبر من تلك اففي جل أنحاء العالم، تسجل المناطق الريفية م. ٣
في المائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية في  ٧٥ويشتد فيها الفقر؛ إذ أن ما يقارب  ،الحضرية

                  
  :انظر   ١

S. Chen and M. Ravallion: The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight 
against poverty, Policy Research Working Paper No. 4703, Development Research Group (Washington, DC, 
World Bank, Aug. 2008). 

 ١٫٤التقدير اإلجمالي البالغ  ًادوالر ١٫٢٥ال يبلغ مجموع أرقام الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد في  ،األرقام تدويربسبب    ٢
وربما تكون تقديرات منظمة العمل الدولية صارمة فيما يتعلق بهوة الفقر الجنسانية ألنها تفترض أن يكون األطفال دون . شخص اريمل

سنة موزعين على نحو متناسب بين األشخاص الفقراء واألشخاص الذين يعيشون بالكاد فوق خط الفقر حسب مجموع السكان  ١٥سن 
الذين هم بدورهم  بالغات الفقيرات نسبة آبيرة من األطفاليرجح أن تصاحب النساء ال ،ومع ذلك. فقراألطفال والمعدل اإلجمالي لل

  . فقراء، بسبب العالقة العكسية بين الخصوبة والدخل، وبسبب العبء االقتصادي لألسر الكبيرة
 .UNIFEM: Women, work and poverty, Progress of the World’s Women 2005 (New York, 2005)  :انظر   ٣
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، آان ١-٢فحسب الجدول . وجود فوراق بين األقاليمأيضًا وتبرز تحليالت منظمة العمل الدولية . ٤البلدان النامية
 تحت خط، يعيشون في أفريقيا ن شخصييمال ٩٠٩بحوالي ن يقدر مليون شخص، من مجموع سكا ٣٧٣قرابة 

 ١٥٨مليون شخص منهم آانوا من اإلناث و ٢١٤؛ وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية أن ٢٠٠٥الفقر عام 
 لكن اإلناث أشد فقرًا ،الفقر تحت خطائة من األفارقة يعيشون في الم ٤١ زهاء وآان. من الذآورمليون شخص 

  .األشخاص الذين يعيشون في الفقر مجموع في المائة من ٥٧ومثلت النساء ما يفوق  .من الذآور

  في اليوم ًادوالر ١٫٢٥تحت خط الفقر المحدد في الذين يعيشون نسب اإلناث والذآور ومجموع السكان   :١-٢الجدول 
  )٢٠٠٥الملخصات اإلقليمية،  ،*الدول األعضاء التي لديها بيانات(

لإلناث الالتي المقّدرالمجموع  اإلقليم
عشن تحت خط الفقر، ي

 )مطلقةأرقام ( ٢٠٠٥

للذآور الذين  المقّدرمجموع ال 
يعيشون تحت خط الفقر، 

 )مطلقةأرقام ( ٢٠٠٥

لسكان الذين ل المقّدرالمجموع  
، يعيشون تحت خط الفقر

 )مطلقةأرقام ( ٢٠٠٥

 billion 1.4 000 349 000522 047 829 العالم

 million 373 000 343 000158 365 214 أفريقيا

 million 46 000 628 00018 169 27 تاناألمريك

 million 913 000 019 000337 573 575 آسيا

 million 20 000 359 0008 940 11 أوروبا

أنتيغوا  -سيشل والصومال وليبيريا؛ في األمريكتين  :في أفريقيا: بشأنها البيانات عدم توافرول أعضاء في منظمة العمل الدولية غير مدرجة لد  *
، جزر مارشال، العراق، آيريباتي، ميانمار؛ في ليشتي - ، تيمور، توفالوأفغانستان -وبربودا، دومينيكا، سانت آيتس ونيفس، غرينادا؛ في آسيا 

  .مارينو، صربيا ود، سانـل األسـالجب -أوروبا 
 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( اإلنساني في عالم منقسم مجتمعال: محاربة تغير المناخ: ٢٠٠٨-٢٠٠٧لعام  تقرير التنمية البشريةعن : المصدر
 ."Povcalnetبوفكالنت "األداة الحاسوبية التفاعلية : ؛ ومجموعة البنك الدولي)٢٠٠٧

شون مليون شخص، يعي ٨٨٤مجموع سكان يقارب  من مليون شخص ٤٦ تين، آان قرابةكوفي األمري . ٥٩
 صبيمليون رجل و ١٩مليون امرأة وفتاة وحوالي  ٢٧من بينهم أآثر من  ؛٢٠٠٥في عام  تحت خط الفقر

 ٢٠آل في  منه في أفريقيا؛ إذ أن واحدًاتين في األمريكأقل ومعدل الفقر . حسب تقديرات منظمة العمل الدولية
في أفريقيا، إذ يمثلن  نظيراتهن من ًاتين أفقر نسبياألمريكاث في مع أن اإلنو. يعيش تحت خط الفقر شخصًا
  .  األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر مجموع في المائة من ٥٩حوالي 

 فمن مجموع: الذين يعيشون تحت خط الفقر السكان، تضم آسيا أآبر نسبة من حسب األعداد المطلقةو . ٦٠
أي  - فإن المعدل اإلجمالي  ومع ذلك. مليون شخص في الفقر ٩١٣مليار شخص، يعيش قرابة  ٣٫٧ سكان يبلغ

. تينمريكبلغ خمسة أضعاف معدل الفقر في األ لئنأفريقيا، و هسجلت ن الذيأقل بكثير م - في المائة ٢٥حوالي 
في المائة  ٦٣ فقر في صفوف اإلناثأفريقيا، إذ تمثل نسبة ال وأتين ألمريكابكثير منه في  وسعأاألنثوي والفقر 

  .ذين يعيشون تحت خط الفقريا الع األشخاص في آسوجمممن 

مليون  ٢٠ يعيشإذ : متدنيًا معدل فقر فيما بين األقاليم، تسجلفوارق واسعة  ظهروأوروبا، رغم أنها ت . ٦١
ومع  .في المائة ٢يفوق بالكاد نسبة  إجماليًا تحت خط الفقر في البلدان األوروبية، وهو ما يعطي معدًالشخص 

  .تينتلك المسجلة في األمريك ،)في المائة ٥٩أي ( حت خط الفقرتي يعشن تذلك، تساوي نسبة اإلناث الال
أعلى  أيضًاالتي تسجل ألصليين والشعوب القبلية هي والمناطق التي تسجل آثافة عالية من السكان ا . ٦٢

وثيقة بين السكان األصليين والفقر أو الفقر المدقع أن العامالت الصلة الوتبين . الفقر أو الفقر المدقع مستويات
نظرائهن من الذآور ومن غير السكان األصليين ب ين مقارنةيعانين األمّرقد ) وأطفالهن(السكان األصليين  من

  . ٥االجتماعية االقتصادية الجوانبفي معظم 

                  
  :انظر   ٤

World Bank: World Bank Development Report 2008: Agriculture for development (Washington, DC, 2007), 
p. 45. 

ون سوى     ١٥ أآثر من النساء والرجال المنتمون إلى السكان األصليين يمثلون   ٥ نهم ال يمثل ة  في الما  ٥في المائة من فقراء العالم لك ئ
  :انظر. من سكان العالم

World Bank: Implementation of Operational Directive 4.20 on indigenous peoples: An independent desk review, 
Report No. 25332, Operations Evaluation Department, Country Evaluation and Regional Relations (Washington, 
DC, 2003). See also M. Tomei: Indigenous and tribal peoples: An ethnic audit of selected Poverty Reduction 
Strategy Papers (Geneva, ILO, 2005). 
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  نوع الجنس واألزمة المالية واالقتصادية الحالية  ٢- ٢
 ٢٠٠٨متحدة في أواخر عام الالواليات  بدأ فيالذي  ،ي البلدان الصناعيةاضطراب األسواق المالية ف إن . ٦٣

وتتوقع بيانات منظمة العمل الدولية األخيرة أن يفقد . حالة ارتياب رهيبة ، آخذ في إحداثبأسرهالعالم  فيوانتشر 
  .٢٠٠٩٦ مليون رجل وامرأة وظائفهم عبر العالم بنهاية عام ٥٠ما يصل إلى 

العالمية والتأثير المباشر لألزمة  ق العملاسوأفي  غير المؤاتيوينبغي التمييز بين وضع النساء  . ٦٤
ضر بالرجال على األقل بقدر ت، توجد إشارات إلى أن األزمة قد متقدمةوفي االقتصادات ال. ادية الحاليةاالقتص

شهد على ذلك الزيادة القوية في معدل بطالة ت، آما على الرجال في البداية إن لم تكن أشد وقعًا، النساءما تضر ب
نقطة  ٠٫٨نقطة مئوية للرجال مقابل  ١٫١( ٢٠٠٨لنساء في االقتصادات المتقدمة في عام الرجال مقارنة با

ال هوة بين الجنسين في معدل البطالة، لكن ذلك إلى تضييق ال ٢٠٠٨هو ما قد أّدى في عام و .٧)مئوية للنساء
 أنماطذلك، تبين عالوة على . وضع الرجال في سوق العمل دهورإلى توإنما  مكاسب في المساواةإلى يعزى 

ليهما يسيطر ع نيلذال ،قطاعي البناء والسياراتالعمالة القطاعية للرجال والنساء أن فقدان الوظائف بدأ في 
، تمثل النساء نسبة الثلثين أو أآثر في القوة العاملة في قطاعي خدمات من الطيف في الطرف المقابلو. الرجال

وتشير التوقعات إلى مجاالت . باألزمة االقتصادية على المدى القريب اللذين لم يتأثرا آثيرًا ،التعليم والصحة
 اقتصادية أخرى تسيطر عليها النساء، مثل السياحة والدعم الفني، على أنها الثانية في الترتيب من حيث تسريح

  . في هذه القطاعات في بلدان عديدة فصل العمال الفائضين، مع ما بدأ يسببه ذلك بالفعل من العمال

تشمل وظائف مستدامة وعالية  أفضلنحو عولمة  ورة التحول جذريًاووجهت األزمة االهتمام إلى ضر . ٦٥
المستشارة األلمانية واألمين العام لمنظمة  توقد طالب. ًااجتماعي ًاوحوار اجتماعية واسعة ةحماي وأوجه الجودة

 العمل الدولي كتبوالمدير العام لم عالميةة الالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمدير العام لمنظمة التجار
لإلدارة االقتصادية المستدامة،  بوضع ميثاق جديد ،والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي

تتعلق بالعمالة وتنمية المنشآت  مكّملةيتيح عناصر "للعمل الالئق  برنامج منظمة العمل الدوليةأن مشيرين إلى 
  والحقوق في العمل ، وعالقات العمل السليمةنسانيةوظروف العمل اإل ية االجتماعيةوالحما

وتحتاج ". ٨
تحول دون والمختلفة على النساء والرجال  من اآلثار تخفف مستقبًالسات إلى مكونات جنسانية قوية السيا

ار بالمساهمة الفريدة التي يمكن القضاء على التمييز ضد المرأة على أهمية اإلقرب المعنيةلجنة الوتشدد . وقوعها
وتطالب بإدماج النساء في عمليات  ،أن تؤديها النساء في حل األزمة المالية واالقتصادية العالمية دون تأخير

العاملين واحتمال زيادة الفقراء وتبين توقعات منظمة العمل الدولية تأثير ذلك على . ٩قرارالحوار وصنع ال
الحرص على  ينبغيية، االستجابات السياس وعند تصميم .العاملين سيشتد فقرهمء الفقران ما يعني أمعددهم، 

  .آما هو مبين أعاله ،من النساء في معظمهم همالذين  العاملين ية الفقراءحما
وآما أشير إليه بالفعل، يمكن . ١٠ األزمة في صدارة جدول أعمالها بدورهاوتضع منظمة العمل الدولية  . ٦٦

. ١١ةإبان األزمات الوطني السيماالفقر وانعدام المساواة، و رية للعمل الالئق أداة للحد منأن تشكل البرامج القط
وتجديد التأمين، مخططات البطالة و إلعانات وسعتغطية أ  "١": ويمكن أن تشمل االستجابات السياسية ما يلي

؛ في األسواق المالية ةحاالت التدهور المدّمروحماية المعاشات من  مهارات العمال الزائدين عن الحاجة

                  
 ILO: Global Employment Trends, (Geneva, 2009):  .انظر   ٦
 ILO: Global Employment Trends for Women (Geneva, 2009), p.2:  .انظر   ٧
  :انظر   ٨

OECD:  Joint press release on the global economic crisis,available at: 
www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_34487_42124384_1_1_1_1,00.html. 

  :انظر   ٩
UN News Centre: “Women must be included in solving global economic meltdown, UN says” (New York, 6 Feb. 
2009). 

واسُتهلت المشاورات مع الهيئات المكونة بسلسلة من االجتماعات اإلقليمية مع وزراء . آانت استجابة المكتب منسقة وسريعة   ١٠
 تغال،لشبونة، البر(االجتماع اإلقليمي األوروبي ؛ )٢٠٠٩يناير / آانون الثاني ١٥(األرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك  منالعمل 

 ٢٠-١٨بين، مانيال، الفل(ألزمة االقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ ل التصدي منتدى إقليمي بشأن؛ )٢٠٠٩فبراير / شباط ١٣- ٩
منتدى حوار ؛ )٢٠٠٩فبراير / أواخر شباط(قيا منتدى ثالثي إقليمي بشأن التصدي لألزمة االقتصادية في أفري؛ )٢٠٠٩فبراير / شباط

  .)٢٠٠٩فبراير / شباط ٢٥-٢٤جنيف، (ة المالية على عمال القطاع المالي عالمي بشأن تأثير األزم
  :انظر   ١١

ILO: Shaping a fair globalization: Perspectives and prospects for the Decent Work Agenda, Working Party on 
the Social Dimension of Globalization, Governing Body, 303rd Session, Geneva, Nov. 2008, 
GB.303/WP/SDG/1. See also idem: Economic forecasts for 2008–09, GB.303/WP/SDG/1(Add.). 
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في  البنى األساسية المجتمعية والوظائف الخضراء، بمافي و في البنى األساسية واإلسكان اماالستثمار الع  "٢"
؛ اإلئتمان بالغ الصغردعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة و  "٣"؛ امة الطارئةذلك عن طريق األشغال الع

ة والقطاع وعلى المستوى الوطني، بما في ذلك عقد مشاورات المنشأ صعيدحوار اجتماعي على إجراء   "٤"
  . مع المنظمات النسائية الوطنية

  ١-٢اإلطار 
  ٢٠٠٨أولوية خالل األزمة المالية لعام : المساواة بين الجنسين في التنمية

في  ٢٠٠٨ ديسمبر /النشغال رؤساء الدول والحكومات وآبار الممثلين بتبعات األزمة، اجتمعوا في آانون األول
الفقر وتحقيق النمو  استئصالإلى  ،ضمن جملة أمور أخرى ،الدوحة لتأآيد عزمهم على اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف
نحو إنشاء نظام اقتصادي عالمي شامل  قدمًافي الوقت نفسه االقتصادي المستدام وتشجيع التنمية المستدامة والمضي 

  :ما يلي ذآرواو. وعادل
ساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق اإلنسان، وقيمة أساسية وقضية من قضايا العدالة نشير إلى أن الم -٤

. وفعالية التنمية النمو االقتصادي والحد من الفقر واالستدامة البيئية االجتماعية؛ وهي عنصر أساسي من عناصر
يذ السياسات اإلنمائية، بما فيها ونكرر التأآيد على الحاجة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني عند صياغة وتنف

ونلتزم ببذل المزيد من الجهود في سبيل الوفاء بتعهداتنا . سياسات تمويل التنمية وتخصيص الموارد لهذا الغرض
  . بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

]...[ 
. نشطة المنصفة والفعالة وتعزيز اقتصاد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران ال غنى عنهما لتحقيق التنمي - ١٩

التزامنا بالقضاء على التمييز الجنساني بجميع أشكاله، بما في ذلك في أسواق العمل واألسواق المالية، وآذلك  ؤآدون
، ًاوسنعزز حقوق المرأة، بما في ذلك تمكينها اقتصادي. في مجاالت أخرى منها حيازة األصول وحقوق الملكية

والبرامج  الجنساني في اإلصالحات القانونية وخدمات دعم األعمال التجاريةالمنظور إدماج ية نعمم بفعالسو
 أيضًاوسنقوم . لمرأة إمكانية الوصول بالكامل وعلى قدم المساواة إلى الموارد االقتصاديةا منحنساالقتصادية، و

 راعي نوعي على نحورة الشؤون العامة في مجال إداالدولة وأصحاب المصلحة اآلخرين بناء قدرات  عزيزبتشجيع وت
  . الجنس، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عملية الميزنة المراعية للمنظور الجنساني

الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ : إعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية :األمم المتحدة :المصدر
  ).A/CONF.212/L.1/Rev.1( ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون األول ٢افق آراء مونتيري، معتمد في تو

  تغير المناخ  ٣- ٢
لخبراء ل آانت مصدر قلق ًاإن تأثيرات تغير المناخ على األطفال والمسنين والمعوقين واألشد فقر . ٦٧
أن يضخم األنماط تغير المناخ  نمن شأ ،إلى جانب ذلكو. ١٢البلدان الناميةب فيما يتعلق القرار، السيما انعيوص

في العالم و. ١٤حقوق االقتصادية واالجتماعيةاللمرتبط بممارسة النساء والرجال ا ١٣القائمة للعائق الجنساني
التي قد تحسن األخرى الموارد ية ون الرجال إلى الموارد المالية والمؤسسمأقل على نحو النساء تصل ، بأسره
والمدخالت الزراعية  ئتمانلمناخ، بما في ذلك الوصول إلى األراضي واالعلى التكيف مع تغير ا نقدراته

وفي بلدان عديدة، يزيد الجفاف والفيضانات وإزالة . ١٥القرار والتكنولوجيا وخدمات التدريب وأجهزة صنع
 وأم من الوقت للتعل األحراج من عبء العمل غير مدفوع األجر الذي تتحمله الفتيات والنساء فال يجدن متسعًا

سكان ال، يهدد تغير المناخ اليوم استدامة الزراعة المعيشية وبقاء الماليين من وفي أفريقيا مثًال. دخل لكسب
 تداركتي يحاولن بالنسبة إلى النساء الال سوأوالوضع أ. ١٦ نهمم في المائة ٧٥، الذين تمثل النساء ريفيينال

                  
  :انظر   ١٢

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate change 2001: Impacts, adaptation and 
vulnerability, Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the IPCC, 2001. 

ة البشرية    : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ١٣ ر التنمي اخ   : ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقري ر المن ة تغي الم منقسم     : محارب  التضامن اإلنساني في ع
  . ٨٢-٨١الصفحتان ) ٢٠٠٧، نيويورك(
  .Gender Action: Gender Action Link: Climate change (Washington, DC, 2008)  :انظر   ١٤
  :انظر   ١٥

L. Aguilar: Is there a connection between gender and climate change?, International Union for Conservation of 
Nature, Office of the Senior Gender Adviser, Paper for presentation at the 3rd Global Congress of Women in 
Politics and Governance, Manila, 19–22 October 2008. 

  : انظر   ١٦
G. Gaphihan: “Climate change, subsistence farming, food security and poverty: The consequences of agricultural 
policies on women and men farmers in Burkina Faso and Cote d’Ivoire”, in Africa Policy Journal, John F. 
Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, Massachusetts, 2008), Vol. IV. 
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، آانت النساء، ٢٠٠٥أغسطس  /لينز في آبرنيوأو آاترينا والية عصارفعندما ضرب اإل. الكوارث البيئية
 الصبيانأن يحظى  رجحوفي بعض المجتمعات، ي. ١٧ومعظمهن من األمريكيات األفريقيات، األآثر تضررًا

من نقص األغذية  صبيانن الرجال والبمعاملة تفضيلية في جهود اإلغاثة، وتعاني النساء والفتيات أآثر م
 . ١٨ب الكوارثوالموارد االقتصادية في أعقا

وإدماج هدف المساواة بين الجنسين في تصميم السياسات والقوانين وتنفيذها يساعد على التصدي  . ٦٨
في إدارة " عناصر تغيير"ثابة بموتعمل النساء بدورهن . ١٩لتأثيرات التدهور البيئي المختلفة بحسب نوع الجنس

وقد تؤدي الجهود العالمية المبذولة من أجل . ٢٠خالموارد الطبيعية المجتمعية والزراعة والتكيف مع تغير المنا
هذه الوظائف فرصة لتعزيز ستتيح التصدي لتغير المناخ إلى استحداث ماليين الوظائف الخضراء، لكن هل 

وظائف في الطاقة المتجددة خالل السنوات  رجلو امرأةمليون  ٢٫٣المساواة بين الجنسين؟ فقد وجد حوالي 
ما يو حسب سينار ٢٠٣٠بحلول عام  أمريكي مليار دوالر ٦٣٠ بمبلغمارات المتوقعة األخيرة، ومن شأن االستث

ما يشير   يوجدأنه ال غير. ٢١على األقلإضافية مليون وظيفة  ٢٠استحداث ب تسمح أنقبل األزمة االقتصادية 
واالقتصادية  تحليل تأثير األزمة الماليةالضروري من  آما أنه. ه الوظائف الجديدةإلى نصيب النساء من هذ

  . خضراءوالوظائف ال خضراءالحالية على تطوير التكنولوجيا ال

  ينوع الجنس والوضع الديمغراف  ٤- ٢
في المناطق تعكس توترات حالية أخرى تغيرات في الوضع الديمغرافي العالمي وتحوالت سكانية  . ٦٩
لى ع متفق عليها بصورةز منظمة العمل الدولية ترآوعلى امتداد سنوات عديدة، ظلت . ريفيةال /حضريةال

. أطول من أي وقت مضى عمرًاالمقابل، يعيش سكان العالم  الطرف لكن في. ناستحداث وظائف للشابات والشبا
مقارنة عند في دورات حياة النساء والرجال،  الديمغرافي التغير ٢-٢و ١-٢ن وعلى سبيل المثال، يبين الشكال

تاريخ  ٢٠١٩خ إنشاء منظمة العمل الدولية، واألرقام المتوقعة لعام ، تاري١٩١٩متوسط األرقام العالمية لعام 
متوسط سن حدود إلى  نشويعيعدد قليل من األشخاص آان ، ١٩١٩وفي عام . الذآرى المئوية إلنشاء المنظمة

هم  نواآاالبلدان المتقدمة، وإن  إلى نتمينم عمومًاكانوا فمدة أطول الذين عاشوا أما ). نةس ٦٥(التقاعد الحالي 
 .فترة طويلة بعد بلوغ سن التقاعد الحالي يعيشون عمومًاال  أيضًا

                  
  :انظر   ١٧

OECD: Gender and sustainable development, maximizing the economic, social and environmental role of women 
(Paris, 2008), pp. 73–74. 

  : انظر   ١٨
E. Neumayer and T. Plümper: The gendered nature of natural disasters: The impact of catastrophic events on the 
gender gap in life expectancy, 1981–2002. 

  :انظر   ١٩
Network of Women Ministers and Leaders for the Environment and UNEP: Bridging the gap: Gender 
transforming environmental management, Concept Note for the First Joint Gender Forum, Nairobi, 15 February 
2009. The ILO’s work in this area was presented to the meeting. 

  :انظر   ٢٠
Women’s Environment & Development Organization (WEDO): Changing the Climate: Why women’s 
perspectives matter (New York, 2007), p. 3. 

  :انظر   ٢١
UNEP, ILO, IOE, ITUC: Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world (Nairobi, United 
Nations Office, 2008), p. 11. 
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  لنساء خالل القرن األول إلنشاء منظمة العمل الدوليةتوقع لمال العمر امتداد  :١-٢الشكل 

٢٠١٩حوالي 
سنة ٧١٫٧= تقدير العمر المتوقع 

١٩١٩حوالي 
سنة ٤٣= تقدير العمر المتوقع 

الوالدة
الوالدة

43

65

متوسط سن التقاعد

65

متوسط سن التقاعد المفترض

71,7

تقدير العمر المتوقع

انخفاض العمر المتوقع بالنسبة إلى متوسط سن التقاعد

ارتفاع العمر المتوقع بالنسبة إلى متوسط سن التقاعد
  

  .٢٠٠٩، )إدارة المساواة بين الجنسين(مكتب العمل الدولي   :المصدر

   خالل القرن األول إلنشاء منظمة العمل الدولية لرجالتوقع لمال العمرامتداد   :٢-٢الشكل 

٢٠١٩حوالي   
سنة ٦٧٫١= تقدير العمر المتوقع 

١٩١٩حوالي 
سنة ٤٠٫٥= تقدير العمر المتوقع 

الوالدة
الوالدة

40,5

65

متوسط سن التقاعد

65

متوسط سن التقاعد المفترض

67,1

تقدير العمر المتوقع

انخفاض العمر المتوقع بالنسبة إلى متوسط سن التقاعد

ارتفاع العمر المتوقع بالنسبة إلى متوسط سن التقاعد

  
 .٢٠٠٩، )إدارة المساواة بين الجنسين(مكتب العمل الدولي :  المصدر
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ما آان عسنة  ٣٠بحوالي  تزيدسنة والنساء مدة  ٢٧بحوالي  تزيدتوسط، يعيش الرجال اليوم مدة في المو . ٧٠
أن  إلى لنساء والرجاللمتوقع العمر البين  نتظرةلمتشير الفوارق ا ،٢٠١٩وفي عام . مضىعليه الحال قبل قرن 

ويتمثل بعد جديد في أن األشخاص ال يعيشون فترة . عدد الرجال المسنين آثيرًاد النساء المسنات سيتجاوز عد
في بعض ظهرت ن لئجل البلدان، و وهذا األمر يمس. أقل من األطفال عددًا أيضًاأطول فحسب وإنما ينجبون 

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يتجاوز عدد . مدة البقاء وانخفاض الخصوبة زيادةفي  تغيراتالمناطق 
في بالفعل هذه العتبة  د بلغت بلدان متقدمة عديدة؛ وق٢٠٤٧األشخاص المسنين عدد األطفال ألول مرة في عام 

لصناعية الغنية في البلدان ا خلفةالخصوبة دون مستويات النسبة ، ستكون ٢٠١٠وبحلول عام . ١٩٩٨٢٢ عام
عرض السكان المسنين تزيد بسرعة في أوروبا الشرقية، مما ي نسبةآما أن . ٢٣مثل فرنسا وإيطاليا واليابان

التي تعتبر اليوم  تلك بما فيهافي جميع البلدان، السكان  شيخوي. ٢٤مجموعة فريدة من المشاآلل المذآورة المنطقة
منخفض عند  المتوقع العمر متوسطلكن  صوبة عالية نسبيًاهذه البلدان معدالت خ سجلوت". شابة" نسبيًا
 الوالدة

على المجتمع والعمل  التأثير عاةوال بد من مرا. في أفريقيا والشرق األوسط هو الحال مثًالآما  - ٢٥
  . الرعاية عند إعادة صياغة سياسات وأولويات الحماية االجتماعية تقديم وأدوار الجنسين في

وي عملية التحضر العالمية على تبعات اجتماعية واقتصادية آبيرة بالنسبة إلى عالوة على ذلك، تنط . ٧١
إذ : ٢٠٠٨آخر في عام  وقد بلغ العالم منعطفًا. ٢٦إلى معدالت الوفياتبالنسبة  -  وإلى حّد ما - تراجع الخصوبة

حلول عام وب. في مناطق حضرية) شخصمليار  ٣٫٣( اليوم مألول مرة في التاريخ، يعيش نصف سكان العال
الالئق شديدة في  العمل مواطن العجز فيو. ٢٧مليارات ٥، يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقارب ٢٠٣٠

والوصول إلى الحماية االجتماعية محدود  عمومًامنخفضة  متفشية والدخول جزئيةال بطالة؛ فالريفيةالمناطق ال
مناطق  فإن، ٢٨يتجزأ من استراتيجيات العمالة الوطنيةال  وما لم تشكل استراتيجيات العمالة الريفية جزءًا. جدًا

ويتوقع أن تفقد بعض مناطق دول البلطيق وشرق . من سكانها عن طريق هجرة خارجية ستفرغ معينةنائية 
  . ٢٩في المائة من سكانها في المراآز الحضرية ١٨ما يصل إلى  ٢٠٣٠أوروبا بحلول عام 

شرين سنة خالل العالضعف  بمقدار نين الحضريالسكا يتضاعف عددي أفريقيا وآسيا، يتوقع أن وف . ٧٢
بالنسبة إلى عمل السكان في المدن واألرياف على حد  آبيرة وسينطوي هذا األمر على تبعات جنسانية. ٣٠القادمة
في المائة من األغذية في أفريقيا،  ٨٠تنتج وتعالج وتخزن ما يقدر بنسبة  مرأةوينبغي عدم إغفال أن ال. سواء

الجنساني  المنظورمساهمة  آفالةويتمثل التحدي في . ق آسيافي جنوب آسيا وجنوب شر تقريبًا لمائةفي ا ٦٠و
تيح للنساء ت ،الحد من الفقرو ت فعالة بشأن التنمية في األريافوفي صياغة سياسا ،في القضاء على التمييز

 يةإنتاجوالتحكم في أصول  حسابهن الخاصوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وأمن حيازة األراضي لال
وعلى الحكومات أن تجمع بيانات . رشادواألسمدة وخدمات اإل ئتمانوالوصول إلى مدخالت مثل اال أخرى

 انعيبحسب نوع الجنس، لمساعدة ص مفصلة ناتبيا هاسر الريفية، بما فياأل عيشموثوقة بشأن خصائص سبل 
  . دالئلوضع سياسات قائمة على الالسياسات في 

                  
  .xxvi، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان، الصفحة ٢٠٠٧ شيخوخة سكان العالم :األمم المتحدة   ٢٢
  :انظر. من المتوقع أن تشهد جميع البلدان تغيرات جذرية في هيكلها العمري   ٢٣

A. Hayutin: How population ageing differs across countries: A briefing on global demographics, Stanford Center 
on Longevity (Stanford, 2007), pp. 8–9. 

  :انظر   ٢٤
M. Chawla, et al : From red to gray: The “third transition” of aging populations in Eastern Europe and the 
former Soviet Union (Washington, DC, World Bank, 2007), p. 1. 

متوسط العمر ، ال يكون )أساسًا بسبب وفيات األطفال(منخفضًا عند الوالدة  المتوقعة ألعمارا متوسطحتى البلدان التي يكون فيها    ٢٥
نظرائهم في البلدان الغنية لمتوقع متوسط العمر الأقل بكثير من ) سنة أو أآثر ٦٠(الذين يعيشون عمرًا طويًال  ،لرجال والنساءلمتوقع ال

  .ند الوالدةمتوقع مرتفعًا عال متوسط العمر التي يكون فيها
  :انظر   ٢٦

United Nations: Report of the United Nations Expert Group Meeting on population distribution, urbanization, 
internal migration and development, New York, 21–23 January 2008, p. iii. 

الم     :للسكان صندوق األمم المتحدة    ٢٧ ـالة سكان الع و الحضري     ،٢٠٠٧ح ات النم ـ ، الصفح)٢٠٠٧ورك، ـنيوي (، إطالق إمكان ات ــ
٢٢-١٨.  
ال المؤقت  ، تقرير لجنة العمالة الريفية،  تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر استنتاجات بشأن: مكتب العمل الدولي   ٢٨  محضر األعم
 .٦٣، الصفحة ٢٠٠٨، جنيف، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ١٥
  .P. Runner: “European regions face population drain”, http://euobserver.com, 22 Aug. 2008:  ظران   ٢٩
  .١سابق، الصفحة ، مرجع ٢٠٠٧حالة سكان العالم  :للسكانصندوق األمم المتحدة    ٣٠
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شبيهة باحتياجات وقدرات وقدراتهن  الخاصة يراتلنساء والفتيات الفقا تاحتياجاض أن تكون يفترو . ٧٣
وزيادة على الفقر، فإن التمييز على أساس الجنس في . ال تؤخذ في الحسبانما  وغالبًاجال والصبيان الفقراء، لرا

اة في الوصول إلى التعليم والتدريب اجتماعية تقييدية، وانعدام المساوعادات الذي يتخذ شكل  ،المناطق الريفية
وفي غياب . ما يعيق تطور النساء غالبًا ،ئتماناألرض واإلعلى الملكية والحق في المفروضة والعمالة، والقيود 

 ات أفضلالمناطق الحضرية للنساء خيار قد تتيحلمناطق الريفية، ا في في البنى األساسية يةآاف اتاستثمار
وصول إلى خدمات مثل الماء واإلصحاح والتعليم والصحة والنقل سمح لهن بالتأآبر، و ومرونة وتنوعًا

في األحياء  متجليانفي معظم المناطق الحضرية و لكن الفقر وانعدام المساواة موجودان بالتأآيد. ٣١والعمالة
  . فةوتنطوي هي األخرى على تبعات جنسانية مختل. في ضواحي المدن وداخلها ظاهرة اإلجرامفي و الفقيرة

  العمل الالئق في دورة الحياة  ٥- ٢
التغيرات الجسدية التي تميز  فالناس يولدون ويعيشون. بعض مراحل دورة الحياة تتحكم فيها الفيزيولوجيا . ٧٤
 وإن ساعدت وهي مراحل عادية،. والطفولة والمراهقة والشباب والكهولة والشيخوخة الحداثة األولى اتفتر

شيخوخة أآثر مرحلة ما يسمح بمتمديد مرحلة الكهولة واإلنجاب،  في جيدةصحة الوال حديثةالتطورات العلمية ال
أن تكون الجهود الرامية إلى ، وينبغي حياة أطول وأسلم صحيًا آفالةسائل وال تمتلك شعوب عديدة و. نشاطًا
وهذه . مائيةمن مجموع األهداف اإلن جزءًا عالية النوعيةإلى رعاية  معقول التكلفةصول و سكان منال تمكين

ويتفاوت النمو الجسدي . دالليةإال  ٣- ٢ردة في الشكل األعمار الوا افملمراحل غير محددة بشكل صارم، ا
فاالنتقال من مرحلة إلى أخرى يحدث بشكل طبيعي، لكن المجتمع يحدد . فيما بين األفراد العاطفيوالعقلي و

وقد . انتقال خاصة بهاالثقافات والديانات طقوس ديد من علدى ال، فأو بأخرىليات االنتقال هذه بطريقة عم غالبًا
لعمل السن األدنى  الحد أو ل في المدرسةبسن التسجي تختلف البلدان في تعاريفها وأحكامها القانونية المتعلقة مثًال

  .٣٢أو سن التقاعد أو الزواج

  ربط العمل الالئق بدورة الحياة  :٣-٢الشكل 

شيخوخة منتجة وآمنة والوصول 
 إلى الحماية االجتماعية

سنوات الشيخوخة 
  سنة٦٥ما فوق 

الكهولة         
  سنة٦٤ سنة - ٢٥

 المراهقـة والشـباب 
  سنة ٢٤ سنة - ١٥

 الطفولة
  سنة١٤ - سنة ١

األمومة اآلمنة/ حداثة أولى 
 سليمة صحيًا

 التغذية والنمو الجسدي 
 والعقلي والعاطفي

التعليم والنمو الجسدي  
 والعقلي والعاطفي

االنتقال من المدرسة 
 إلى العمل

 تنمية الموارد البشرية

العمالة الجيدة والمداخيل 
 العادلة والكافية والمأمونة

 

  .٢٠٠٣برنامج النهوض بنوع الجنس،  :العمل الدولي كتبم باالستناد إلى:  المصدر

                  
  .٢٠-١٨المرجع ذاته، الصفحات    ٣١
  .انظر الجدولين جيم ودال في الملحق   ٣٢
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الحداثة  تافمرحل. عبر المجتمعات شائعةاالجتماعية ال النماذجقها والمراحل الجسدية لدورة الحياة تراف . ٧٥
 محيطالعاطفي الا االستكشاف المحمي للعالم المادي واالجتماعي ومما يحكمه والطفولة المبكرة غالبًا األولى

مرحلة  تمثلالطفولة ومرحلة . مهات، من أجل التغذية والرعايةاأل السيماعلى الكبار، و يعول آليًاي بالطفل الذ
الشباب إلى الكهولة  االنتقال من حلةمرو. عمل الكبار تتبعالتعليم الرسمي أو من خالل إما عن طريق  - التعلم 

تكرس  وأخيرًا. تحقيق الذاتو أسرةعالة ، وإالعيش آسبات وإنشاء األسر والعمل من أجل الشراآعقد  شهدت
من  والظروف االجتماعية االقتصادية، لإلفالت تدريجيًا موارد الماديةال سمحت، إذا عادة السنوات األخيرة

  . أنشطة متصلة بالدخل لممارسة وفسح المجال للهوايات المختارة أو العمل والمسؤوليات األسرية

آما هو مشار و. ًاتغيرتشهد  - المجتمع يولوجية أو المكتسبة من سواء منها الب -هذه دورة الحياة  أنماطو . ٧٦
واالنفصال أو الطالق، ومعاودة الزواج . الناس، حتى في البلدان النامية، حياة أفضل وأطول يعيشإليه أعاله، 

يعاد النظر في نموذج المعيل الذآر و. لى جميع مستويات المجتمعواألسر المرآبة أمور شائعة إلى حد ما ع
 - األسر المعيشية بوالد واحد و. حتى حيثما آان ذلك النموذج موجودًا ،في إطار الزواج "العامل مدى الحياة"
ن االثنين يعمالن إما أل(حفاد بسبب غياب الوالدين واألجداد قد يربون األ. واسعة االنتشار -ترأسها عادة النساء و
  ).ااألطفال ُهجروا أو تيّتمو، أو ألن أنهما مهاجران أو

ن إلى الطبقات يالمنتم نالشباو الشابات إنلمساواة بين الجنسين؟ ل بالنسبةهذه التغيرات  تعنيوما  . ٧٧
قد يتأخر و. االجتماعية الثرية في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء قد يقضون سنوات أطول في التعليم

 سنواتفي  ينجبني تالعدد النساء ال تزايدمع  إنشاء أسرة،قد يتأجل و. قطعًا نوجوزالشباب في الزواج أو ال يت
المهني المستمر حتى  رتقاءي االقتصاد المنظم، لم يعد االوف. ، واختيار بعض األزواج عدم اإلنجاب قطعًامتأخرة

 سمح بتغييرتوزيادة الحراك  المتواصللتعلم التحوالت المهنية وفرص ا الكثير من ، إذ أنالقاعدةالتقاعد هو 
غالق المنشآت وتسريح العمال، أو وهذه التغيرات قد تكون إما وليدة الضرورة، مثل إ. مهاراتديد التجمهنة وال
  .٣٣يارات فردية للبحث عن فرص أفضلخ

. االختياربا نهالضرورة أآثر مب محكومةالحياة  أنماط دورة غالبًا ما تكون لكن بالنسبة إلى األقل ثراء، . ٧٨
والمباعدة  ةتنظيم األسر لم يرسخولو . ات البقاءفالحياة تهيمن عليها احتياج ،اء والرجالالنس ألفقروأما بالنسبة 
 فخيارات الكسب. وقد يعيش النساء والرجال حياة أقصر. ، لزاد عدد وفيات األمهات واألطفالبين الوالدات

. وصعبةأجور متدنية، أو في أخرى خطرة وقذرة ما تنحصر في وظائف ذات مهارات أو  غالبًاو محدودة
   .اجتماعية حماية دون رمق آخر حتى العمل لىإ والنساء الرجال يضطر وقد ،هو السائد المنظمالعمل غير و

  رجال والعالقات بين الجنسينال  ٦- ٢
شراآة متناغمة فيما بين النساء والرجال أمران ضروريان لرفاههم  بالتساوي وقياممسؤوليات إن تقاسم ال . ٧٩

الرجال والنساء  ل فيهعمي بين الجنسين يقتضي سياقًاوتحقيق المساواة . ٣٤يةالديمقراط ولترسيخورفاه أسرهم، 
لتحقيق وألن إدماج البعد الجنساني أصبح إطار العمل المتفق عليه . العمل والمسؤوليات األسرية ويتقاسمون معًا

وتوجد أدلة على أن . ءالخاصة بالنسا هجلُنامقابل في الصبيان ر الرجال وواهتمام بد ظهرالمساواة بين الجنسين، 
طر المنهجية مهم عند تصميم األ أمر )مواقف الرجال وطموحاتهم وتخوفاتهم" (الخصائص الذآورية"مراعاة 

جال الرة واألدوات الناجعة إلنهاء التمييز على أساس الجنس وتحقيق المساواة بين يلومواالستراتيجيات الش
دون أداء العاملين الذآور  يكون هو الحائليف أن النظام األبوي قد تحليل آعبر العالم ب الباحثونيقوم و. والنساء

 .٣٥دورهم الكامل في المساواة بين الجنسين

                  
  :انظر   ٣٣

A. Bonilla García and J.V. Gruat: A life-cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and 
sustainable development (Geneva, ILO, 2003), p. 3. 

  .١٥، الفقرة ١٩٩٥سبتمبر / إعالن بيجينغ الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أيلول: األمم المتحدة   ٣٤
  .ILO: Men and masculinities and gender issues: An annotated bibliography, GENDER (Geneva)  :انظر   ٣٥

ر آمن و    ر  /غالبًا ما يكون الرجال ضحايا لقوالب نمطية ومعايير ثابتة بشأن سلوآيات الذآر، مما قد يؤدي إلى اتصال جنسي غي أو بغي
دولي   انظر م. اتفاق الطرفين روس نقص المناعة البشرية    : كتب العمل ال الم العمل   / في دز وع ع   اإلي ر الراب ؤتمر العمل   )١(، التقري ، م

  .١٢٦، الصفحة ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨الدولي، الدورة 
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ياة العامة في الح ىثنأو األ ربالذآ وضيح األدوار المقترنة عمومًايسمح النهج الجنساني بت ،وهكذا . ٨٠
 "رجالوظائف ال"اقع الكهولة المتمثل في و بلغفي الشباب إلى أن ت عززفولة وتتالط منذوالخاصة، التي تبدأ 

لحياة العامة لى دور الرجال في اإترآيز أآبر، وقيمة أآبر، إيالء  توزيع األدوار واصلوي. "نساءالوظائف "و
. الرعاية والعمل المجتمعيتقديم جر واأل غير مدفوعدور النساء في العمل األسري  مقابل وفي مكان العمل،

والوصول إلى  المسؤوليات المنوطة بهم واألنشطة المنجزةفيما يتعلق بنساء والرجال وتحليل الفوارق بين ال
كشف أوجه ت ماية مناسبة عندالتخاذ قرارات سياس عن صنع القرار، يتيح أساسًا الموارد والتحكم فيها، فضًال

  . انعدام المساواة

على تحقيق المساواة  واتعاوني لكيالرجال لنساء ومن إعادة تقييم عالقات السلطة القائمة بين االيوم وال بد  . ٨١
لتحول العالقات الجنسانية الداعمة لدور  - النساء والرجال معًا -ومن الضروري تجاوز مقاومة . بين الجنسين

 العناصر اإليجابية رويجوينبغي ت. الرجال اإليجابي في تحقيق المساواة بين الجنسين، والسيما في مكان العمل
رهم عيل وتعميق عالقاتهم بأسداء دور الممثل تخفيف الضغط عليهم أل(بالنسبة إلى الرجال ة نتائج المساوافي 

عن التعاون فيما بين  فضًال ،والحوافز والتوعية ،ستباقيةالتشريعات االية والتنظيمية ووالتدابير السياس). القريبة
لقضاء على ما يعيق المساواة بين أمور حاسمة ل ،الهيئات الفاعلة المؤسسيةأصحاب العمل والعمال وباقي 

  .الجنسين في مكان العمل

  دورة الحياة مراحل مواضيع مختارة مشترآة بين  ٧- ٢
. مراحل مختلفة عديدة من دورة الحياة وتستحق الذآر في هذا الفصل بوضوحتمس محددة ثمة مواضيع  . ٨٢

  . ة األمم المتحدةوالمجاالت المختارة التالية ذات صلة بنشاط منظمة العمل الدولية ومنظوم

  العنف ضد النساء والفتيات  ١- ٧-٢
 تداعيات، و٣٦ما يبدو، من ثقافة العنف، بما في ذلك العنف المنزلي الجنسانيفي، اتمجتمعتعاني جميع ال . ٨٣
ي القوة العاملة العالمية ينخرطن بشكل متزايد ف) والسيما الشابات(وبما أن النساء . ةفي مكان العمل حتمي ذلك
 في اإلنصاف حماية حريتهن وحقهنلإلى العنف في مكان العمل أآبر اهتمام ينبغي إيالء فإنه نزل، الم ترآنوي

بالطفولة والمراهقة والكهولة  ومرورًا حداثة األولىوجميع الناس، من فترة ال. وأمنهن وآرامتهن اإلنسانية
، ذآورر مما يمارس ضد الأآث ناثاإلويمارس العنف ضد . خطر العنف حدق بهميإلى الشيخوخة،  ووصوًال

وتفيد التقارير أن الشباب  .٣٧ذاته عتداءاهقة حيث يواجه الصبيان خطر االعدا خالل سنوات الطفولة والمر ما
ما يكونون مقترفي  الذآور في العديد من المجتمعات يتأثرون بشكل مفرط السيما بالعنف الجسدي، ألنهم غالبًا

الجنساني بين ما هو جسدي  انعدام المساواةم تجليات هذا النوع من وتنقس. في الوقت ذاته العنف وضحاياه
ورغم تزايد السياسات والقوانين ). ةالنفساني المضايقةو التهديدات(وما هو نفساني ) لجنسيا عتداءالضرب واال(

 العتداءاإذ يحدث جزء آبير من . ، يظل اإلنفاذ تحديًا٣٨هذه الرامية إلى القضاء على انتهاآات حقوق اإلنسان
في العديد من البلدان دون  الجنائيةويكون نظام إنفاذ القوانين  ر، ويخاف الضحايا من تقديم شكاوىبشكل مستت

 حصرمبررات  وعلى مر التاريخ، تمثل أحد. حاياالمستوى عندما يتعلق األمر بمعاقبة المذنبين وتعويض الض
وفي الواقع، معظم حاالت العنف ضد . عنف خارجهأنشطة النساء داخل المنزل في الخوف من تعرض النساء لل
وحسب منظمة الصحة العالمية، تتعرض امرأة من . النساء يمارسها الشرآاء أو األقارب الذآور داخل المنزل

وبما أن عدد . ٣٩أصل ست نساء إلى العنف داخل منزلها أآثر مما تتعرض له في األماآن العامة أو في العمل
                  

العنف   ، تقرير المقررة الخاصة المعن نحو التنفيذ الفعال للمعايير الدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة: األمم المتحدة   ٣٦ ة ب ي
  ).٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ٢٦ ،جنيف( E/CN.4/2004/66وأسبابه وعواقبه، لجنة حقوق اإلنسان، الوثيقة ضد المرأة 

المرأة في  :ة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة، إدارانظر مثًال. يصعب إيجاد بيانات دقيقة بشأن جنس الضحايا   ٣٧
وآشف هذا التحليل لقدرات البلدان على جمع وتوزيع البيانات . )٢٠٠٦نيويورك، ( قدم المحرز في اإلحصاءاتالت: ٢٠٠٥العالم عام 

عديدة ال تدمج نوع الجنس في جمع اإلحصاءات الرسمية  المتعلقة بالنساء والرجال باستخدام وسائل تراعي نوع الجنس أن بلدانًا
  .ة بالعنف أو تبلغ عنهاتجمع اإلحصاءات األساسية المتعلق ونشرها، وال

ة     ٣٨ ة الحديث مل األمثل ر تش ا والجزائ رو وترآي ل وبي وادور والبرازي يك  و إآ ا والمكس عبية وآولومبي ة الش ة الو الديمقراطي جمهوري
رأة        : الجمعية العامة لألمم المتحدة: انظر. وهولندا وهنغاريا ع أشكال العنف ضد الم ى جمي ر  ر، تقتكثيف الجهود من أجل القضاء عل ي

ر  . ٤، الصفحة )٢٠٠٨نيويورك، ( األمين العام دم األخي انون    وفي أفريقيا، يشمل التق اد ق ات اعتم دعم ضحايا  ل وإنشاء وحدات    العقوب
  .العنف على أساس الجنس في مخافر الشرطة في زامبيا وقانون االتجار بالبشر، وقانون العنف المنزلي وقانون األطفال في غانا

عمان، ( تقرير بشأن العنف ضد المرأة في الخليج والمملكة العربية السعودية: األمم المتحدة المعني بالمرأة آما يرد في صندوق   ٣٩
  . ٦الصفحة ) ٢٠٠٨
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وبما أن نسبة المسنات أآبر من نسبة . ٤٠عالم، فإن خطر االعتداء عليهم يزيد بدورهالمسنين يتزايد عبر ال
ويمكن أن يتخذ ذلك شكل عنف جسدي . المسنين فإن النساء معرضات أآثر لخطر العنف في مرحلة الشيخوخة

األخذ  وعالوة على تمكين المسنات والمسنين من. أو جنسي أو عاطفي أو نفساني، أو مجرد إهمال أو هجران
وضع حلول هيكلية تتمحور حول قوانين حماية قوية ورعاية صحية  ال بد منبزمام أمورهم وممارسة حقوقهم، 

  .٤١أفضل

على مبدأ اإلدارة  ويستند التزام منظمة العمل الدولية بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، أوًال . ٨٤
بأن أية سياسة ناجحة في هذا  اإلدراكعلى  ة، وثانيًاالمتمثل في احترام المعايير القضائية والمعنوية السائد

 الثالثية لمنظمة العمل الدولية وصوًال الهيئات المكونةوتتيح . مكان العملب الخاص ُبعدالالمجال يجب أن تتضمن 
والعمال في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الخدمات . أي عالم العمل: إلى بيئة تشهد العنف مميزًا

في  فحوادث العنف. تعرضهم إلى معدالت عنف عاليةلصحية والخدمات االجتماعية والعمل المنزلي، يشكون ا
في المائة  ٢٥في المائة من القوة العاملة، تمثل  ٨٠النساء فيه نسبة  تشكلالخدمات الصحية وحدها، وهو قطاع 

ض البلدان نسبة الوفيات الناجمة عن وفي قطاع البيع بالتجزئة، تتزايد في بع. ٤٢من العنف في مكان العمل
  . ٤٣العنف، وتمثل النساء نسبة آبيرة من الضحايا

العنف والضغط مدونة الممارسات بشأن : يلي ومن بين مبادرات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعنف ما . ٨٥
اع الصحة؛ ف في مكان العمل في قطالتصدي للعنمن أجل اإلطارية  المبادئ التوجيهيةفي قطاع الخدمات؛ 

ط في مكان العمل في قطاع التعليم والفنادق والمطاعم والسياحة والخدمات ورقات العمل بشأن العنف والضغ
البحوث والرزم التدريبية التي يقدمها البرنامج ؛ ٤٤وفي قطاعي البريد والنقل المالية والفنون التمثيلية والصحافة

 ر تعرض الفتيات والصبيان للعنف، والسيما مساهماته فيالدولي للقضاء على عمل األطفال فيما يتعلق بخط
المنشورات المتعلقة بالعنف في مكان العمل، بما فيها المنشور ؛ ٤٥التقرير العالمي المتعلق بالعنف ضد األطفال

مواد التدريب المتعلقة بالعنف على أساس نوع الجنس في فترات ما ؛ ٤٦العنف في العمل  ٢٠٠٦الرئيسي لعام 
برامج التعليم لمساعدة أصحاب العمل والعمال على وضع سياسات وإجراءات ترمي إلى التصدي ؛ ٤٧زاعبعد الن

  .٤٨للمشاآل النفسانية في مكان العمل

 ،٤٩ في إطار الحوافز التي تقدمها األمم المتحدة من أجل تنفيذ النصوص السياسية والمعيارية ذات الصلةو . ٨٦
اعتماد وإنفاذ  إلى من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات UNiTE حملة األمين العام لألمم المتحدة دعوت

                  
أو أي شخص  مقدم رعاية ، عن إدراك أو قصد أو إهمال،هو مصطلح جامع يشير إلى أي عمل يقوم به "المسنيناالعتداء على "   ٤٠

  :انظر. شخص بالغ ضعيفبإيذاء  جسيمًاًا أو خطر آخر ويسبب ضررًا
S. Perel-Levin: Discussing screening for elder abuse at primary health care level (Geneva, WHO, 2008). 

دان     ،WHO: Missing voices: Views of older persons on elder abuse:  انظر    ٤١ ة بل ا،   : دراسة من ثماني ين، النمس األرجنت
  ).٢٠٠٢جنيف، (زيل، آندا، الهند، آينيا، لبنان، السويد البرا
  :انظر   ٤٢

ILO/WHO/ICN/PSI: Framework guidelines for addressing workplace violence in the health sector: The training 
manual (Geneva, ILO, 2005), p. 5. 

  :انظر   ٤٣
 European Agency for Safety and Health at Work: OSH in figures: Young workers – Facts and figures (Brussels, 
2007), p. 13. 

  http://ilo.org/sector.  :الموقع اإللكتروني لبرنامج األنشطة القطاعية انظرمحددة لالطالع على المعلومات عن قطاعات    ٤٤
 .)٢٠٠٦نوفمبر / ويورك، تشرين الثانيني( التقرير العالمي بشأن العنف ضد األطفال: األمم المتحدة   ٤٥
  .D. Chappell, and V. Di Martino: Violence at work, third edition (Geneva, ILO, 2006):  انظر   ٤٦
  :انظر   ٤٧

ILO: ILO generic crisis response modules (Geneva, 2002), and ILO crisis response trainers’ guide (Geneva, 
2003). 

ة    ٤٨ رية (SOLVE انظر مجموع ة البش روس نقص المناع اقير وفي ول والعق غ والكح ك  / الضغط والتب ي ذل ا ف ف، بم دز والعن اإلي
 ).SAFEWORK(التحرش الجنسي، برنامج بشأن السالمة والصحة في العمل والبيئة 

رار ال الحصر لمثالعلى سبيل ا   ٤٩ م    ، ق ة لألم ة العام م    الجمعي دة رق د في   المع ٦٣/١٥٥المتح انون األول  ١٨تم ؛ ٢٠٠٠ ديسمبر / آ
م   قرار مجلس األمن دوليان؛  )S/RES/1325)2000(( ١٣٢٥رق دان ال ل    ؛ العه وق الطف ة حق ة  ؛ اتفاقي ع أشكال     اتفاقي ى جمي القضاء عل

 .المرأة التمييز ضد
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وأصدرت شعبة  .، وستقوم برصدها٢٠١٥٥٠القوانين الوطنية من أجل معاقبة جميع أشكال العنف بحلول عام 
لى ، إبشأن التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة نموذجيًا ًاوإطار توجيهية ئمباد بالمرأةاألمم المتحدة للنهوض 

وتدعم منظمة العمل الدولية مبادرات األمم المتحدة هذه من أجل التصدي . ٥١جانب إسهامات تقنية من المكتب
 ذات الصلة على نطاق المنظومةفرقة العمل عضوية  المشارآة في للعنف على أساس نوع الجنس من خالل

وأنشطتها المتعلقة بتقاسم  ن الجنسينللشبكة المشترآة بين الوآاالت المعنية بالمرأة والمساواة بيالتابعة و
في  منظمة العمل الدولية دورًال الهيئات المكونةوتؤدي . المعلومات خالل دورات اللجنة المعنية بوضع المرأة

والفتيات، وتملك إمكانات دعم االهتمام الوطني بالمسألة من  النساءمبادرات إقليمية متنوعة بشأن العنف ضد 
وعلى سبيل المثال، اتخذ . ٥٢طر اإلنمائية، وبخاصة البرامج القطرية للعمل الالئقخالل مشارآتها في األ

إجراءات إلنهاء العنف  - منظمة العمل الدوليةل الهيئات المكونةبدعم من  - المنتدى اإلنمائي األفريقي مؤخرًا
  .٥٣ضد النساء في أفريقيا

  العمل المنزلي  ٢- ٧-٢
وينبع البعد الجنساني من ارتفاع نسبة العامالت في . لعمل المنزلييمكن ألفراد من جميع األعمار إنجاز ا . ٨٧

وإذ يتزايد عدد النساء الالتي ينخرطن في القوة العاملة، توآل شؤون رعاية األسرة وتدبير . ٥٤هذه الوظائف
 مًالويعد الطلب على العاملين المنزليين عا. المنزل إلى عاملين منزليين قد يتولون رعاية رفاه أجيال آاملة

في فتح قنوات هجرة مؤقتة قانونية إلى بعض البلدان أمام عدد آبير من النساء الالتي لديهن خيارات  أساسيًا
مجتمعات معدومة من الرفاهية النسبية في  ه المهاجرات فتحت جيوبًااتوتحويالت ه. محدودة في بلدهنعمل 
، فإنه ينطوي على إمكانات هائلة للحد عادلةل وإذا ُأنجز العمل المنزلي في ظل ظروف عم. لوال ذلك الموارد

لكن بما أنه ينظر إلى العمل المنزلي في الغالب آامتداد لمسؤوليات النساء المعيشية . ٥٥من الفقر وتمكين النساء
وفي . واألسرية التقليدية غير مدفوعة األجر، فإنه يظل معظم الوقت غير ظاهر ومنتقص القيمة وغير محمي

كون العمل المنزلي غير مشمول بقانون العمل، إما ألنه مستبعد صراحة أو ألن رصد االمتثال في بلدان عديدة، ي
أدنى متفق  يمرجع معلم وتسّلم منظمة العمل الدولية بضرورة اعتماد. الحّيز الخاص لألسر المعيشية صعب جدًا

الضالعات في العمل للنساء  عليه لتوجيه السياسات والبرامج واألنشطة العالمية من أجل توفير عمل الئق
فيما يتعلق  ٢٠١١و ٢٠١٠وينطوي جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي بشأن وضع المعايير لعامي . المنزلي

  . من العمال وأصحاب عملهم مستضعفةبالعمال المنزليين على تبعات مهمة بالنسبة إلى هذه الفئة ال
 ىحدإوهو . وشابات وآبيرات وعمال مسنين وينجز العمل المنزلي في معظمه من قبل عامالت فتيات . ٨٨
وتمثل البنات تسعة أطفال من أصل عشرة يعملون في المنازل، . التي تهيمن عليها النساء األقل ظهورًا، مهنال

وإذ تعمل البنات العامالت المنزليات خارج . في منازل األقارب ويعملن عادة في منازل اآلخرين وأحيانًا
عزلة في مقرات عملهن، ويحظين بقليل من الحماية أو الدعم االجتماعي أو ال يحظين  منازلهن، فإنهن يعشن في

                  
  :انظر   ٥٠

United Nations: Words to action: An electronic newsletter on violence against women, Issue No. 1, Division for 
the Advancement of Women (DAW) (DESA) (New York, Oct. 2008).  

  :المبادئ التوجيهية متاحة على الرابط اإللكتروني   ٥١
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm.  

اد    ٣٠من أصل  بلدًا ١٩بالنسبة إلى أفريقيا، يكشف اعتماد    ٥٢ ر واعتم داً  ١٧للجيل األول من استراتيجيات الحد من الفق من أصل    بل
  : انظر. هاء العنف الجنسانيإلن ذا األولويةللجيل الثاني من استراتيجيات الحد من الفقر، الطابع  ١٨

ILO: Violence against women in PRS for African countries, INTEGRATION paper (Geneva, 2008), p. 2. 
ى         ةحدد بيان المنتدى بشأن توافق اآلراء وبرنامج عمله ثالث   ٥٣ ا للقضاء عل ى نطاق أفريقي ة عل ا حمل إجراءات ذات أولوية، من بينه

ات   وثوقة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساءنساء والفتيات، ورّآزا على جمع بيانات مالعنف ضد ال . والعنف ضد النساء والفتي
  :انظر. ، في أديس أبابا، إثيوبيا٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ٢١إلى  ١٩وعقد المنتدى خالل الفترة الممتدة من 

www.uneca.org/adfvi/index.asp. 
  :انظر   ٥٤

European Trade Union Confederation (ETUC): Out of the shadows. Organizing and protecting domestic workers 
in Europe: The role of trade unions (Brussels, 2005), p. 9.  

توجد تقديرات تتعلق بفرادى و. تتعلق بطبيعة ونطاق العمل المنزلي في االتحاد األوروبي سليمة يصعب الحصول على حقائق وأرقام
أن جمع  وصحيح أيضًا. على تغطية بعض فئات العمل ما تكون محل خالف، ألنها تقتصر مثًال البلدان مثل إيطاليا وفرنسا، لكنها غالبًا

  . تمستندا، والسيما منهم المهاجرون بال "غير ظاهرين"منزليين آثيرين بالتحديد ألنهم  البيانات الرسمي لن يشمل عماًال
ات    مرسومًا على سبيل المثال، أصدرت وزارة العمل اللبنانية مؤخرًا   ٥٥ امالت المنزلي بشأن تنظيم وآاالت االستخدام التي تستقدم الع

  .، واستخدام عقد موّحد للعمال المنزليين المهاجرين)٢٠٠٩ يناير/ آانون الثاني ٢٢(ى لبنان المهاجرات إل
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لشروط  من أسوأ أشكال عمل األطفال وفقًا وفي بعض البلدان، يعد عمل األطفال المنزلي واحدًا. البتة بهما
  .١٨٢٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اليد  عرض في ات المهاجرات من بلدان تسجل فائضًامن الشاب هائًال ويستقطب العمل المنزلي عددًا . ٨٩
. في نسبة البطالة، ويسود فيها التمييز ضد النساء على أساس الجنس في أسواق العمل الوطنية العاملة وارتفاعًا

في المائة من النساء المهاجرات من  ٣٨النساء المهاجرات من سري النكا و مجموع في المائة من ٨١ويعمل 
أن العاملين  ٥٨ويبين تحليل أجرته منظمة العمل الدولية بشأن الوضع في الفلبين. ٥٧لعمل المنزليالفلبين في ا

نزليون المنزليين المهاجرين الدوليين مستقدمون من مجمع يد عاملة مختلف عن ذلك الذي ينتمي إليه العمال الم
لمناطق الحضرية، ويتمتعون من ا عمومًا إلى الخارجد العاملون المهاجرون ويف. المهاجرون الداخليون

من  بكثير وفي الواقع، يتمتع بعضهم بمؤهالت أآبر. الميادين مختلفبمؤهالت حسنة وخبرة مهنية سابقة في 
ويستقطب القطاع . تلك المطلوبة في العمل المنزلي، لكنهم ال يجدون في بلدهم فرص عمل تتناسب ومؤهالتهم

مليون امرأة في أمريكا  ١١ويعمل ما يقارب . العمل ألول مرة باألساس النساء الشابات الالتي يدخلن سوق
في الخدمة المنزلية،  -األصول األفريقية  بات أو من السكان األصليين أو ذواتومعظمهن شا -الالتينية 

ويعملن في الغالب بأقل من األجور الدنيا . ٥٩ويحرمن بالتالي من التقدم في دراستهن أو حراآهن االجتماعي
  . أطول ألن القانون ال ينص على طول يوم عملهن ولساعات

الحاجة إلى تحسين ظروف عمل العمال  ١٩٥١وآشف اجتماع عقده خبراء منظمة العمل الدولية في عام  . ٩٠
استرعى بشأن ظروف عمل العمال المنزليين،  ، اعتمد مؤتمر العمل الدولي قرارًا١٩٦٥وفي عام . المنزليين

التي ستكفل لهم مستوى  األساسية اسة إلى تزويد العمال المنزليين بعناصر الحمايةاالهتمام إلى الحاجة الم فيه
ولقد أصدرت لجنة الخبراء . ٦٠عيش أدنى، يتماشى مع احترام الذات والكرامة الالزمين للعدالة االجتماعية

منذ و. عمل المنزليبشأن ال ًامباشر ًامالحظة وطلب ٢٠٧، ٢٠٠٢المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، منذ عام 
وقد . ٦١محددة إلى العمال المنزليين ، إشارة٢٠٠٦لعام  بشأن الهجرة ، تضمن اإلطار متعدد األطرافعهد أقرب

. رياديًا ُعقدت اجتماعات وطنية وإقليمية ودولية بشأن وضع العمل المنزلي وظروفه، أّدت النقابات فيها دورًا
وقد اعتمدت منظمات . ٦٢ليين رغم صعوبة التنظيم بسبب تشتتهمالعمال المنز مع النقابات اليوم تواصلوت

وّسعت منظمة العمل الدولية  آما. ٦٣أصحاب العمل في بعض البلدان مدونات سلوك الستخدام العمال المنزليين
وحماية  من زاوية المساواة بين الجنسين  بحوثها وتعاونها التقني بشأن العمل المنزلي، إذ تناولت الموضوع

 لقضاء على العمل الجبري واالتجاروا وق العمال المهاجرين والحرية النقابيةوحق االقتصاد غير المنظمعمال 
  . والقضاء على عمل األطفال، وخاصة أسوأ أشكاله

                  
  :المصدر   ٥٦

ILO–IPEC: Helping hands or shackled lives? Understanding child domestic labour and responses to it (Geneva, 
2007) in Child domestic labour information resources: A guide to IPEC child domestic labour publications and 
other materials. 

  :انظر   ٥٧
G. Moreno-Fontes Chammartin: “Women migrant workers’ protection in Arab League States” in: Gender and 
Migration in Arab States: The case of domestic workers (Beirut, ILO, 2004). 

 .N. J. Sayres:  An analysis of the situation of Filipino domestic workers (Manila, ILO, 2005):  انظر   ٥٨
 .ILO: Decent work and youth: Latin America (Trinidad and Tobago, 2007), pp. 40–41:  انظر   ٥٩
دورة      القرارات التي اعتمدها المؤتمر،: الثاني عشر، الملحق سجل اإلجراءات: مكتب العمل الدولي   ٦٠ دولي، ال ؤتمر العمل ال  ،٤٩م

  .١٩٦٥جنيف، 
  : انظر   ٦١

A. D’Souza: Decent work for domestic workers: Towards a new international labour standard (Geneva, ILO, 
forthcoming), pp. 29–31. 

  :انظر   ٦٢
International Restructuring Education Network Europe (IRENE) and IUF: Respect and rights: Protection for 
domestic/household workers!, Report of the international conference held in Amsterdam, 8–10 November 2006 
(Netherlands, 2008), p. 13. 

  :انظر مثًال   ٦٣
Employers’ Confederation of the Philippines: Ethical guidelines on the employment of domestic workers, pp. 3–4. 
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  فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  ٣- ٧-٢
ألفراد، وأن بشكل آبير من دورات حياة ا ٦٤يمكن أن ينال داء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز . ٩١

عند الوالدة في البلدان التي  المتوقع العمر متوسطولقد تراجع . لفيروس ومجتمعهأقارب حامل ا أقرب يؤثر في
عند  المتوقع ، يقدر أن يكون متوسط العمرالجنوبية وفي أفريقيا. يتفشى فيها فيروس نقص المناعة البشرية

 وتوقفت. سنة في شبه المنطقة آكل ٥٠؛ فهو اآلن دون ١٩٥٠الوالدة قد تراجع إلى مستويات لم تسجل منذ عام 
قيا الشرقية منذ بداية التي سجلتها أفري المتوقع، العمر متوسط في مطردةالزيادات ال في أواخر الثمانينات

أن يؤدي تراجع تفشي فيروس نقص المناعة البشرية في بعض بلدان أفريقيا  ، وإن آان متوقعًاالخمسينات
الحاملون  -  نساء ورجاًال - وفي مناطق عديدة، يواجه العمال الكبار . المتوقع العمرمتوسط يادة في الشرقية إلى ز

للفيروس الوصم والتمييز اللذين يالزمان األساطير التي تحيط بالمرض، ويجدون أنفسهم في الغالب دون 
 فقد عهد بها الب جد ضعيفة،مهمة تربية األطفال، بوسائل في الغأما . سيئةوظائف أو يعملون في ظروف عمل 

وفي أفريقيا والكاريبي، يطلب منهن أآثر . إلى األجداد، وبخاصة إلى الجدات الالتي فقدن أوالدهن جراء اإليدز
األسّرة في المستشفيات أو للوصم والتمييز المالزمين للمرض، وهو ما يجعل هذا  نقصفأآثر رعاية المريض ل

عدم الوصول و عدم آفاية برامج تقديم الخدمات االجتماعيةو. مستترًا عمًالالعمل غير مدفوع األجر مرة أخرى 
  . ٦٥ه المسناتإنما هي تحديات رئيسية تواجه هات وغياب الدخل، إلى الضمان االجتماعي

وبات وباء فيروس نقص المناعة البشرية أحد أقوى األسباب الرئيسية لعمل األطفال في البلدان والمناطق  . ٩٢
مليون  ١٢ما يقارب  إلى تيتم هذا الوباء أدىففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وحدها، . ٦٦االتي يتفشى فيه

الذين يحملون  ،وعلى الصعيد العالمي، زاد عدد األطفال دون سن الخامسة عشرة. طفل دون سن الثامنة عشرة
في  ٩٠ويعيش ؛ ٢٠٠٧إلى مليونين في عام  ٢٠٠١مليون في عام  ١٫٦فيروس نقص المناعة البشرية من 

في تأثير فيروس نقص  رئيسيًا وتؤدي الفوارق الجنسانية دورًا. في أفريقيا جنوب الصحراء المائة منهم تقريبًا
وتفيد . ٦٧ويتزايد وباء اإليدز في صفوف الشباب والفقراء واإلناث. المناعة البشرية على عمل األطفال

اإليدز، يطلب في الغالب من البنات ترك المدرسة ات أنه عندما يصاب أحد الوالدين بمرض متصل باإلحصاء
، يتوقع آالعادة أن تستمر البنت في تدبير شؤون المنزل، في وألن المرض يزيد انتشارًا. لتحمل عبء الرعاية

ويرجح أن يتبع الصبيان األنماط الذآورية في األسرة والتفاعل . الغالب إلى جانب العمل خارج المنزل
صيد في أعمال خطرة مثل التعدين أو  لدعم األسرة، فيزج بهم من ثم المال آسبع منهم تماعي، وقد يتوقاالج

  . أو العمل الزراعياألسماك 

 في المائة ٤٥وفي العالم، تقدر نسبة الشباب المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية بما يعادل  . ٩٣
وبسبب . ساء بشكل خاص لإلصابة بالمرضوألسباب بيولوجية واقتصادية، تتعرض الن. من اإلصابات الجديدة

إلى الدعارة من أجل البقاء، وهم في الغالب يمارسون الجنس  الشابات والشبانارتفاع البطالة والفقر، قد يلجأ 
وفي جميع مناطق العالم، تفيد التقارير أن البطالة والفقر يمثالن السببين الرئيسيين لتعاطي . بشكل غير آمن

وفي معظم االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، تبلغ معدالت البطالة في صفوف . الشباب تجارة الجنس
، بما في ذلك تعاطي ًاجتماعيستبعاد الشباب اا يزيد من امالشباب أآثر من ضعف معدل البطالة اإلجمالي، م

دول ال رابطةوأوروبا الشرقية و. المخدرات، ويساعد على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة
ات الحالية إلى أن وتشير اإلحصاء. ا يكون في العالمن ينتشر فيهما الوباء بأسرع مالمستقلة هما المنطقتان اللتا

  .اإليدز هم دون سن الثالثين/ يةحاملي فيروس نقص المناعة البشرمن  الغالبية العظمى

                  
ر   ) ٢٠٠٩( ٩٨ض على الدورة وعرم   ٦٤ دولي التقري الي  لمؤتمر العمل ال روس نقص المناعة البشرية    : الت الم العمل   / في دز وع ، اإلي

دة        . ، من أجل اعتماد معيار عمل دولي بهذا الشأن)١(التقرير الرابع  م المتح امج األم أخوذة من برن ا م ا هن وجميع البيانات المشار إليه
دز / المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية  روس نقص المناعة البشرية        : اإلي اء في ر عن انتشار وب الم   / تقري دز في الع ، اإلي

  ). ٢٠٠٨، جنيف( ٢٠٠٨
مساهمة النساء في االقتصاد والضمان االجتماعي السيما فيما يتصل : اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي/ األمم المتحدة   ٦٥

ة   في منطقة الكاريبيبالعمل غير مدفوع األجر الذي تنجزه النساء  ا الالتيني ، الدورة العاشرة للمؤتمر اإلقليمي المعني بالنساء في أمريك
استنتاجات بشأن الضمان االجتماعي، تقرير : العمل الدولي مكتبانظر أيضًا . ٢٠٠٧أغسطس / آب ٩-٦والكاريبي، آويتو، إآوادور، 

  . ٢٠٠١جنيف، ، ٨٩الدورة  مؤتمر العمل الدولي، لجنة الضمان االجتماعي،
  .ILO–IPEC: SCREAM: A special module on HIV, AIDS and child labour (Geneva, 2007), pp. 36–40   :انظر   ٦٦
أضعاف احتمال إصابة الذآور به في الفئة العمرية  ةيعتقد أن احتمال إصابة اإلناث بفيروس نقص المناعة البشرية يساوي ثالث   ٦٧

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة / حسب بيانات منظمة الصحة العالمية ،سنة ٢٤و ١٠المتراوحة بين 
  .اإليدز/ البشرية
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المناعة البشرية واإليدز في عدد وبالنسبة إلى العمال في مقتبل العمر، يمكن تعقب أثر فيروس نقص  . ٩٤
ويعمل أصحاب العمل والمنشآت ومنظمات . ٦٨العمل وهيئات قضاء حاالت التسريح المبلغ عنها إلى محاآم

على نحو فعال بشكل خاص العتماد استراتيجيات وقائية وسياسات مناهضة التمييز،  إلى جنب العمال جنبًا
وعلى صعيد المنشأة، . في عالم العمل والتخفيف منها اإليدز/ لبشريةدارة تكلفة فيروس نقص المناعة اإل وعمومًا

تظهر النتائج من برامج منظمة العمل الدولية آاالستجابات االستراتيجية للمنشآت بشأن فيروس نقص المناعة 
 وقد اعتمدت الهيئات المكونة سياسات قطاعية في). بلدًا ٢٤مكان عمل في  ٦٥٠نشطة في (اإليدز  /البشرية

ضع برامج وقائية وقد قامت الحكومات بو. على الصعيدين اإلقليمي والعالمي ٦٩قطاعات التعليم والنقل والصحة
بدعم من  ية واسعة بشأن الرعاية والمعالجة،حات قانونية وتقديم مشورة سياسوإجراء إصال تراعي نوع الجنس

وعالم العمل  اإليدز/ مناعة البشريةبشأن فيروس نقص ال ٢٠٠١إلى مدونة ممارسات عام  استنادًا المكتب
 .٧٠ومعايير العمل الدولية ذات الصلة بالمسألة

 

 

 

 

                  
  :انظر   ٦٨

J. Hodges: Digest of good legislative practices relating to HIV/AIDS in selected African countries, DIALOGUE 
Working Paper No. 12 (Geneva, ILO, 2007). 

ة      ٦٩ ين األمثل ة بشأن الخدمات الصحية              توجد من ب ة الصحة العالمي ة ومنظم ة العمل الدولي ين منظم ة المشترآة ب ادئ التوجيهي المب
دز / وفيروس نقص المناعة البشرية    دولي،     ( اإلي ف، مكتب العمل ال روس نقص المناعة        ؛ )٢٠٠٥جني ان العمل بشأن في وسياسة مك

  .ويجري إعداد مبادئ توجيهية لقطاعات أخرى، مثل التعدين والبناء). ٢٠٠٦( فيما يخص قطاع التعليم في الكاريبي اإليدز/ البشرية
تقرير : اإليدز وحقوق اإلنسان/بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ١٩٩٦المبادئ التوجيهية لعام تشمل صكوك دولية ذات صلة    ٧٠

آتاب ويدرج التوجيه المتعلق بدور القوانين عمومًا في . E/CN.4/1997/37 ة األمم المتحدةاألمين العام للجنة حقوق اإلنسان، وثيق
  :، فياإليدز وحقوق اإلنسان/ برنامج اليونيدز للمشرعين بشأن قانون فيروس نقص المناعة البشرية

WHO: Directory of legal instruments dealing with HIV infection and AIDS, WHO/UNAIDS/HLE/97.1, Geneva, 
1997. 

ة مشورة     يوقدم برنامج اليونيدز ومنظمة الصحة العالمية مشورة سياس ة العمل الدولي ة بشأن تشريعات الصحة العامة فيما قدمت منظم
  .سياسية بشأن تشريعات العمل
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  ٣الفصل 

  ع والوالدون العاملوناألمومة وصحة الرّض
الحياة ذاتها  تحتل صميمإن رعاية األمومة والصحة على نحو سليم من أجل بقاء األم والرضيع مسألة  . ٩٥

آما تكتسي أهمية رئيسية بالنسبة إلى العمل الالئق للنساء . ات واألممبالنسبة إلى األمهات والرّضع والمجتمع
بين األمومة  العامالت وقد سّلمت منظمة العمل الدولية، منذ سنواتها األولى، بأن توفيق النساء. وإنتاجيتهن

عهد منذ وقد أعلن المدير العام، . رهيبًا والمسؤوليات األسرية من جهة والعمل من جهة أخرى يشكل تحديًا
وإرضاعه لفترة من الزمن بعد والدته  مأمونًا ، أنه مطلب معقول أن ترغب المرأة في حمل طفل حمًالأقرب

وال يمكن أن تقتصر اإلجابة على قرار قائم على . دون الخوف من فقدان وظيفتها أو دخلها أو حياتها المهنية
  . ١عيبل إن القرار قرار مجتم -دوائر العمل أو السوق 

أرباع وتحقيق الوصول الشامل إلى  ةتخفيض معدل وفيات األمهات بثالث ٥وخى الهدف اإلنمائي ويت . ٩٦
وبينما سّجلت بلدان آثيرة تحسينات آبيرة، يبقى العديد من البلدان األخرى . ٢٠١٥الصحة اإلنجابية بحلول عام 

طيلة  ٧٦من  لنسبة إلى آل امرأة واحدًاوفي العالم النامي آكل، تبلغ احتماالت وفاة األمهات با. ٢عن الهدف بعيدًا
ومعدالت وفيات األمهات أعلى في . ٣بالنسبة إلى نساء البلدان الصناعية ٨٠٠٠حياتها مقارنة بواحد من 

. ٤سيما في المناطق النائية حيث يمكن أن تبلغ ضعف أو ثالثة أضعاف المتوسط الوطني ال ،المجتمعات األصلية
. الحمل أو أثناء الوضع مضاعفاتالعالمي بوفاة امرأة آل دقيقة من آل سنة جّراء  وتفيد التقديرات على الصعيد

الرّضع المبكرة بين وفاة الأما احتماالت . ٥امرأة إصابة أو إعاقة خطيرة ٢٠آل امرأة تموت تعاني نحو مقابل و
  . مرات واألطفال الصغار الذين فقدوا أمهاتهم عند الوالدة فأعلى من غيرهم بما يصل إلى عشر

ففي . آيفية تأّثر رعاية األمومة والرضع باختالف المواقف تجاه جنس المولود ٢- ٣و ١-٣ويبين الشكالن  . ٩٧
ويمكن في حاالت أخرى أن تعاني . النور إذا ما ُعرف الجنس الرضيع قد ال ترى الطفلة مثًالبعض المناطق 

ما يكون  وغالبًا. نها ُولدت أنثىأليء سوى اإلهمال وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية بعد الوالدة ال لش
وتتأثر العديد من هذه المواقف الجنسانية . الرضيع أآبر من فترة الرضاعة إلى الطفولة الصبي احتمال بقاء

في مجاالت الحقوق  العمل الدولية منظمةوإجراءات . بالمستويات االجتماعية االقتصادية والتعليمية للوالدين
عن التمثيل بواسطة  فضًال ،)السيما حماية األمومة(من حدة الفقر والحماية االجتماعية  والعمالة والتخفيف
 .من شأنه أن يشجع على التغيير ،الحوار االجتماعي

، التي نشرتها األمم المتحدة وإلى ٢٠٥٠ويستند الجدول باء في الملحق إلى توقعات الخصوبة حتى عام  . ٩٨
وقد وردت على السواء أعداد النساء . التي نشرتها منظمة العمل الدولية، ٢٠٢٠توقعات القوة العاملة حتى عام 

، والنساء ٢٠٥٠و ٢٠٢٠و ٢٠١٠والمتوقع أن يحملن في األعوام ) سنة ٤٩إلى  ١٥من (البالغات سن العمل 
وجدير بالذآر أن الجدول قائم على . ٢٠٢٠٦و ٢٠١٠المشارآات في القوة العاملة والمتوقع أن يحملن في عامي 

                  
  .٢٠٠٠يه يون/ حزيران ٥، ٨٨العام لمؤتمر العمل الدولي، الدورة  األمينخطاب السيد خوان سومافيا،    ١
ه ا  ملخص النقاش المواضيعي  : األمم المتحدة   ٢ ذي أجرت ة      ال ة لأللفي ة بشأن األهداف اإلنمائي ة العام ورك،  (، لجمعي / نيسان  ٤-١نيوي

 .)٢٠٠٨أبريل 
ة للمر         ٣   رة اإلنجابي داد الفت ى امت رتبط بالوضع عل . أةيعكس خطر وفاة األمهات طيلة حياتهن فرضية الحمل وفرضية الوفاة لسبب م

  .UNICEF: The state of the world’s children 2009: Maternal and newborn health (New York, 2009), pp. 7–8   :انظر
  :انظر   ٤

R.A. Montenegro and C. Stephens: “Indigenous health in Latin America and the Caribbean”, The Lancet, Vol. 
367, Issue 9525, pp. 1859–1869. 

    .UNFPA: Maternal mortality, Reproductive health fact sheet (New York, 2005) :انظر   ٥
جدير بالذآر أن أعداد النساء الحوامل في سنة ما قد ال ترقى إلى عدد الوالدات الحقيقية، إذ أن نسبة ضئيلة من النساء لكنها ثابتة    ٦

آما تقدر أعداد النساء الحوامل على نحو صارم، ألن . دان ذات معدالت خصوبة مرتفعةستنجب مرتين في سنة، السيما في البل
الخصوبة تشير فقط إلى المواليد األحياء، وهكذا ال يحسب فقدان الجنين في أي من مراحل الحمل، بما فيها حاالت إخفاق الحمل في 

  .وحاالت اإلمالص من الحمل الثالث الفصل
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إذ يفترض أن خصوبة النساء العامالت ال تختلف عن : افتراض أساسي مفاده عدم تضارب العمل واألمومة
وفي الواقع، توفق نساء آثيرات بين العمل واألمومة بحيث يبقين خارج سوق العمل . خصوبة غير العامالت

حتمال مواجهة مصاعب في أثناء الحمل واألمومة، مما يعرضهن في أحيان آثيرة الحتمال عدم العودة أو ا
  . العودة أو االضطرار إلى قبول حياة مهنية وتقاعد أدنى نوعية بعد العودة

 : ويبين الجدول ثالث ظواهر هي . ٩٩
مليار امرأة في عام  ١٫٧سنة من نحو  ٤٩و ١٥من المتوقع أن يرتفع عدد النساء المتراوحة أعمارهن بين  

، رغم أن الخصوبة ٢٠٥٠مليار امرأة في عام  ٢٫١و ٢٠٢٠مليار امرأة في عام  ١٫٩إلى  ٢٠١٠
ويعود ذلك إلى استمرار تأثيرات ارتفاع . تراجعت بالفعل على نطاق واسع ويتوقع استمرار تراجعها

 . فقد ولدت فتيات آثيرات وسيصبحن اليوم بالغات: الخصوبة خالل الفترة األخيرة في معظم المناطق
سنة من نحو  ٤٩و ١٥العامالت الحوامل المتراوحة أعمارهن بين من المتوقع أن يتراجع عدد النساء  

ويعود ذلك إلى . ٢٠٥٠مليونًا في عام  ١٢٣و ٢٠٢٠مليونًا في عام  ١٣٥إلى  ٢٠١٠مليونًا في عام  ١٣٦
ويمكن مالحظة تراجع عدد حاالت الحمل في جميع المناطق . تراجع الخصوبة العالمي الحديث والمستمر

ويعود ذلك، إلى أن تراجع الخصوبة . توقع أن يتواصل ارتفاع عدد النساء الحواملعدا أفريقيا حيث ي
 . أحدث عهدًا في أفريقيا وسيزيد بشكل آبير في المستقبل

رغم تراجع الخصوبة في معظم المناطق، من المتوقع أن يرتفع عدد النساء الحوامل المتراوحة أعمارهن  
، ٢٠٢٠مليونًا في عام  ٨٠إلى  ٢٠١٠مليونًا في عام  ٧٨نحو سنة في القوة العاملة من  ٤٩و ١٥بين 

ويستند هذا التوقع إلى الزيادة . وهو األجل األخير في توقعات منظمة العمل الدولية بشأن القوة العاملة
 .العالمية المتوقعة في عدد النساء النشطات اقتصاديًا في القوة العاملة

النساء واألزواج، على الصعيد العالمي، باتوا ينتظرون فترات ويفيد صندوق األمم المتحدة للسكان أن  . ١٠٠
سنة في  ٢٣سنة في أفريقيا و ٢٢ويبلغ المتوسط اإلقليمي لسن النساء عند الزواج . أطول قبل الزواج واإلنجاب

د ومتوسط سن الرجال عن. سنة في أوروبا وأمريكا الشمالية ٢٦سنة في أمريكا الالتينية و ٢٥آسيا وأقيانوسيا و
ويعزى االتجاه نحو تأجيل الزواج في جزء منه إلى . الزواج أعلى بكثير من متوسط سن النساء في جميع األقاليم

سنة  ١٫٦وقد ارتفع متوسط سن الزواج األول، على الصعيد العالمي، بما يعادل . الترآيز المتزايد على التعليم
  . وحدهسنة بين الرجال على مدى العقد الماضي  ١٫٢بين النساء و

وفي الثقافات التي يتعرض فيها المرء إلى ضغوط للتكيف مع التوقعات االجتماعية من خالل الزواج  . ١٠١
المبكر، تشكل الوالدية أحد العوامل التي تجعل حلقة الفقر متوارثة من جيل إلى جيل بالنسبة إلى الشابات والشبان 

وال تجد شابات . النسبة إلى األفراد والمجتمعاتوالتكاليف االجتماعية واالقتصادية مرتفعة ب. على حد سواء
آثيرات ينحدرن من أسر فقيرة، خيارًا آخر سوى الزواج الذي لن يكون على األرجح سوى انتقال من أسرة 

ويعني الزواج المبكر بالنسبة إلى ماليين العرائس المراهقات فقدان فرص التعليم فضًال عن . فقيرة إلى أخرى
ويعزز ذلك في بعض أنحاء العالم عدم استثمار الوالدين في تعليم . ٧االجتماعية والسياسيةضآلة فرص المشارآة 

وإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب الحمل المبكر في . الفتيات على افتراض أنهن سيترآن األسرة عند الزواج
بكر أحد العراقيل أمام وحتى في المناطق التي تشهد انخفاضًا في معدالت الخصوبة، يشكل الحمل الم. ٨تعقيدات

وستتحمل النساء الشابات . الحصول على وظائف منتجة، السيما بالنسبة إلى النساء الفقيرات متدنيات التعليم
المقبالت على األمومة، المتزوجات منهن وغير المتزوجات، مسؤولية رعاية أطفال رّضع باإلضافة إلى 

ويبلغ نطاق حاالت الحمل غير . ية وتقلص فرص آسب دخل الئقاألعمال المنزلية األخرى وزيادة األعباء المال
المقصودة في صفوف المراهقات أعلى معدل له في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآذلك في بعض 

في المائة من األمهات المراهقات أن حاالت  ٥٠بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أفادت نسبة تصل إلى 
ويشكل حمل المراهقات في أمريكا الالتينية أحد األسباب الرئيسية للتسرب . ٩ر مقصودةحملهن آانت غي

 .١٠المدرسي

                  
  .ILO : Decent work and youth: Latin America (Trinidad and Tobago, 2007):  انظر   ٧
  :انظر. سنة ١٩و ١٥الحمل هو السبب الرئيسي في وفيات الشابات المتراوحة أعمارهن بين    ٨

World Bank: Public health at a glance – Maternal mortality, May 2006. 
، التقدم المحرز والمعوقات فيما يتعلق برفاه الشباب ودورهم في المجتمع المدني: لمي للشبابتنفيذ برنامج العمل العا :األمم المتحدة   ٩

ة           ة والستون، الوثيق دورة الرابع ة، ال ة العام ى الجمعي ام إل ين الع ورك، تشرين األول  ( ،A/64/61–E/2009/3تقرير األم وبر  / نيوي أآت
 .١٠الصفحة  )٢٠٠٨

. في المائة ١٧ويال البوليفارية وآولومبيا ونيكاراغوا، معدالت خصوبة المراهقات تتجاوز نسبة في البرازيل وبنما وجمهورية فنز   ١٠
  .UNDESA: Young people’s transition to adulthood: Progress and challenges (New York, 2007) p. 58   :انظر
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  الفتيات: الوصول إلى رعاية األمومة والرضع  :١-٣ الشكل
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  الصبيان: الوصول إلى رعاية األمومة والرضع  :٢-٣الشكل 
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نية المهارات، يمكن أن تظهر وعندما تتاح للنساء الشابات فرص آسب دخل، حتى في وظائف متد . ١٠٢
، استطاعت الشابات العامالت تحسين أوضاعهن والتأثير في مثًالففي بنغالديش وماليزيا . خيارات مختلفة

ونتيجة لذلك استطعن التحكم بصورة أفضل في توقيت الزواج واختيار . أسرهن باعتبارهن صاحبات دخل
  .١١آن العمل بأجر بعيد الزواج، فال يعملن سوى سنوات قليلةغير أن هؤالء الشابات عادة ما يتر. شريك حياتهن

  العمل الدولية منظمة إجراءات  ١- ٣

  العمالة  ١- ١-٣
الحفاظ على العالقة الخاصة بين األم ووليدها : تتوخى حماية الحمل واألمومة تحقيق هدفين هما . ١٠٣

والمحافظة  على وظائف نجاباإلحصول النساء البالغات سن (وصحتهما؛ وتوفير أحد تدابير األمن الوظيفي 
وأمن العمالة ال غنى عنه لحماية العامالت ). التسريح من العملأثناء األمومة ومنع  واإلعاناتعلى الرواتب 

وينبغي أال يشكل الحمل أو األمومة مصدر تمييز في الحصول على التدريب وتطوير المهارات . الحوامل
المساواة بين الجنسين بشأن  ٢٠٠٤العمل الدولي المعتمد في عام  على نحو ما أّآده قرار مؤتمر ،وفرص العمل

ما تبين ممارسة التمييز في استخدام النساء  غير أن البحوث آثيرًا. في األجور وحماية األمومة اإلنصافو
وعلى سبيل المثال، بّين استقصاء أجري . خالل السنوات التي يمكن أن يحملن فيها من العمل العامالت وفصلهن

في المائة من المديرين يأخذون في االعتبار إمكانات حمل طالبات العمل بالنظر إلى  ٥٢في المملكة المتحدة أن 
في المائة من المديرين المشمولين باالستقصاء ال يعينون  ستة وسبعينوتبّين أن . سن المرشحة وحالتها المدنية

ورغم أن اتفاقية إنهاء . ١٢بعد بدء العمل موظفة جديدة إذا ما علموا أنها ستحمل في غضون ستة أشهر
العمل خالل  التغيب عنالقائم على أسس منها الحمل و تسريحتحظر صراحة ال) ١٥٨رقم ( ١٩٨٢ ،االستخدام

وتقدم توصية العمال ذوي . ١٤المتصل باألمومة شائعة في المحاآم تسريح، فإن شكاوى ال١٣إجازة األمومة
توجيهات عملية للمديرين بشأن سياسات مكان العمل الرامية إلى  ،)١٦٥رقم ( ١٩٨١ العائلية،المسؤوليات 

آما تقدم توجيهات بشأن الحد من ساعات العمل اليومية . ضمان توفيق العامالت بين العمل واألسرة واإلنتاجية
 عمًالوإعادة الترتيب حيثما استدعت الوظيفة  العمل في نوباتوالساعات اإلضافية واعتماد أوقات عمل مرنة و

  .حراك الزوج في حاالت النقلوخيارات ل ليليًا

ففي . األسرةمكّونًا يراعي األمومة وواعتمد عدد من البلدان سياسات نشطة متعلقة بسوق العمل تتضمن  . ١٠٤
من أجل منع التمييز على أساس الجنس والحمل  ٢٠٠٣القانون الفدرالي المعتمد في عام  نص، يمثًالالمكسيك 

وفي بلدان نامية أخرى، قد . ١٥في المنشآت إيجابيةاتخاذ إجراءات  على تشجيع ،والقضاء عليه ،والحالة المدنية
وعلى . تصطدم النساء العامالت في االقتصاد غير المنظم بعوائق في الوصول إلى موارد الرزق أثناء األمومة

لممارسة وتستبعد العامالت سبيل المثال، قد تكون شروط تطبيق أحكام حماية األمومة جد صارمة في القانون وا
من المهم مراعاة توافر تلك التدابير في االقتصاد غير المنظم  وترى منظمة العمل الدولية أن. ١٦في الزراعة

 . حيث تترآز أعداد آبيرة من النساء في العمل الموسمي والمؤقت

                  
ر    / البنك الدولي   ١١ دولي لإلنشاء والتعمي ك ال ر عن التنمي    :البن الم   تقري ادم،   : ٢٠٠٧ة في الع ل الق ة والجي واشنطن العاصمة،   ( التنمي

  .٥١، الصفحة )٢٠٠٦
  :انظر   ١٢

BBC: “Bosses weigh up pregnancy risk”, 21 April 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7357509.stm. 
  : بلدًا، انظر ٧٧بشأن  من أجل االطالع على مجموعة من الملخصات الوطنية والجداول المقارنة   ١٣

Termination of Employment Legislation Digest at: 
www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/termination/tables.htm. 

  :د األوروبي ونتائجها المفيدة فيما يتعلق بجانب المساواة بين الجنسين، تحلل فيحاالت االتحا   ١٤
E. Landau, and Y. Beigbeder: From ILO Standards to EU Law: The case of equality between men and women at 
work (Martinus Nijhoff, Leiden and Boston, 2008), pp. 143-165. 

، جنيف، ٩٦، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة مواجهة التحديات: المساواة في العمل: مل الدوليمكتب الع   ١٥
  .٥٦، الصفحة ٢٠٠٧

  :انظر   ١٦
World Bank/FAO/International Fund for Agricultural Development (IFAD): Gender in agriculture sourcebook 
(Washington, DC, 2009), p. 337. 
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   ١-٣اإلطار 
  األمومة والمساواة بين الجنسين في إسبانيا

 استغاللو). نجابطفل لكل امرأة في سن اإل ١٫٠٧(معدل والدات في االتحاد األوروبي تنفرد إسبانيا بأدنى 
عن تأخير الزواج ونقص رعاية الطفولة  لدى النساء من خالل المشارآة في سوق العمل فضًال العليامستويات التعليم 

ن اإلسبان إلى تأجيل اإلنجاب أسباب دفعت العديد م ، إنما هيوالضغوط االقتصادية والخوف من الفصل بسبب الحمل
وإذ تدرك الحكومة الضغوط المفروضة على . وينطوي ذلك على تبعات ديمغرافية بالنسبة إلى البلد. أو التخلي عنه

النساء في مكان العمل، فقد سعت إلى التصدي لمسائل انعدام المساواة، السيما عدم التعيين والفصل بسبب اعتبارات 
تجديد عقدها  عدم شكوى عاملة بلدية ُربط ٢٠٠١لعدل األوروبية في قرار صادر في عام قبلت محكمة ا(األمومة 
، ٢٠٠٧عن محكمة العمل، رأى القاضي أن قانون المساواة لعام  وفي قرار صادر مؤخرًا). مؤخرًا ًامولود هابوضع

 الحكمويشكل هذا . فصلهاإبطال ب حكم، ويضًا على حالة عاملة منزلية حاملالذي تضمن حماية األمومة، ينطبق أ
عن دعم  ، وتعبيرًا٢٠٠٨أبريل  /وفي نيسان. بالنسبة إلى فئة من العامالت آانت قبل ذلك بال حماية مهمًا قرارًا

أول مجلس وزراء في إسبانيا يضم  ٢٠٠٨أبريل  /واضح للمساواة بين الجنسين وحماية األمومة، ُعّين في نيسان
في الشهر السابع في ذلك الوقت ثم وضعت  حامًال ،آرمن تشاآون ،رة الدفاعوقد آانت وزي. أغلبية من النساء

  . مولودها وأخذت إجازة األمومة وعادت إلى العمل
  قضية خيمينيس ملغار ضد هيئة مساعدة األحياء،: محكمة العدل األوروبية: المصادر

Case C-438/99 reported in [2001] IRLR 848. 
  :قات العمل، المؤسسة األوروبية للنهوض بظروف المعيشة والعمل، انظرموقع المرصد األوروبي لعال

www.eurofound.europa.eu/areas/gender/; M. Gutiérrez-Doménech, “The impact of the labour market on the 
timing of marriage and births in Spain”, in Journal of Population Economics, Vol. 21, No. 1, Jan. 2008; J. 
Lazaro, ”Una sentencia aplica por primera vez la Ley de Igualdad al servicio doméstico”, in El País, 22 Apr. 
2008, printed edition. 

  الحماية االجتماعية  ٢- ١-٣
نظم وغير تشكل مخاطر مكان العمل التي يمكن أن تؤثر على الصحة اإلنجابية لعمال االقتصادين الم . ١٠٥

. إذ تعمل معظم النساء طيلة حملهن ثم يعدن إلى العمل بعد الوالدة. اعتبارات مهمة ،المنظم على حد سواء
عدم ويمكن أن تكون بعض متطلبات العمل مضرة مثل ساعات العمل الطويلة أو المفرطة أو العمل الليلي أو 

من  أيضًاالخطر  ويمكن أن يتأتى. ١٧الوالدةلرضاعة بعد فترات راحة لإجازة األمومة أو عدم وجود  آفاية
ت جاجاترأو اال هتزازاتالتعرض لعوامل بيولوجية أو آيميائية أو لظروف مادية تنطوي على حد مفرط من اال

  . وينبغي اإلقرار بتلك المخاطر والتخفيف من حدتها أو إزالتها. أو الضجيج أو درجات حرارة أو برودة قصوى

عية الكافية حماية حياة العمال وصحتهم في جميع المهن، بما في ذلك حماية رفاه وتشمل الحماية االجتما . ١٠٦
لى حماية اجتماعية في المائة من سكان العالم ع ٢٠وى صل سحلكن في الواقع ال ي. األمومةحماية الطفل و

بين أقل  وعمال االقتصاد غير المنظم هم من. آافية، بينما يفتقر أآثر من النصف إلى أي شكل من أشكالها
والنساء العامالت في . في هذا القطاع النساء تغلبإليها، و بالحماية االجتماعية أو من أآثرهم افتقارًا العمال تمتعًا

مكان العمل وفي االقتصاد غير المنظم معرضات بصفة خاصة إلى مخاطر متعددة بسبب دورهن المزدوج في 
  .بالحماية االجتماعية لهنالمنزل واستبعادهن االجتماعي األآبر وصعوبة شمو

وتعمل عدة برامج تابعة لمنظمة العمل الدولية على جوانب من األمومة واألبوة ورعاية األطفال وظروف  . ١٠٧
وتضع البرامج تحاليل مقارنة وأدوات وممارسات حسنة وتقدم التعاون . ضمان االجتماعيالعمل الصحية وال

عها على تحسين شروط استخدام العامالت والعمال باتباع نهج وتشجي للمنظمة التقني لمساعدة الهيئات المكونة
. العمل ظروفو مداخيل والعمل واألسرة وحماية األمومةواألجور وال امل إزاء وقت العمل وتنظيم العملمتك

ويرد . ويقيم المكتب سلسلة من الحوارات مع الشرآاء االجتماعيين بشأن العمل واألسرة، بما في ذلك األمومة
  . عرض بعض تدخالت المكتب الناجحةأدناه 

  تعويض الدخل ودعم الدخل: الضمان االجتماعي
  والرعاية الطبية متيسرة التكلفة

نقدية خالل إجازة األمومة بحيث يتسنى  إعاناتبدفع  )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠حماية األمومة،  تفاقيةتنادي ا . ١٠٨
الجنسين في عالم العمل ودورها آعامل من وتزايد االعتراف بالمساواة بين . للنساء إعالة أنفسهن وأطفالهن

                  
  :انظر   ١٧

J. Paul: Healthy beginnings: Guidance on safe maternity at work (Geneva, ILO, 2004); and ILO: Information 
sheet on maternity protection (No. 4), Conditions of Work and Employment Programme, (Geneva, 2004). 
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. هن اإلنجابي واإلنتاجي على حد سواءأمر ينبغي أن يدعم النساء في دور ،التنمية المستدامة الدافعة إلى عواملال
 -في المائة من البلدان حسب استقصاء أجرته منظمة العمل الدولية  ٩٧أي  -ولقد تبنت هذا المبدأ معظم البلدان 

وفي بلدان . ١٩أن ينص قانونها الوطني على دفع إعانة إجازة األمومة دون ١٨ خمسة بلدان فقط بينما تطبق
في المائة  ٣٦فلم تبلغ سوى : النقدية مع ذلك إلى المستوى المنصوص عليه في االتفاقية اإلعاناتآثيرة، ال تصل 

  .أسبوعًا ١٤املة في السابق على مدى من البلدان المشمولة باالستقصاء معيار الثلثين على األقل من إيرادات الع

مع المتطلبات السياسية الدولية، انتقلت البلدان من آليات تمويل تضع التكاليف  وبمرور الوقت، وتمشيًا . ١٠٩
للتمييز  محتمًال على أصحاب العمل ومصدرًا ًاعبئمما قد يجعلها  -المباشرة لألمومة على عاتق أصحاب العمل 

أو الصناديق الحكومية أو على نظام  لزاميبقدر أآبر على التأمين االجتماعي اإلإلى االعتماد  -ضد النساء 
ومن بين جميع البلدان المشمولة . ٢٠مختلط يقّسم المسؤولية بين أصحاب العمل ونظم الضمان االجتماعي

دية، ويعتمد النق بة ربعها اليوم مسؤولية تقديم اإلعاناتباالستقصاء، يتحمل أصحاب العمل بصفة مباشرة في قرا
 .٢١في المائة على نظم تمويل مختلطة ٢٠بينما يعتمد  ،االجتماعي أو الصناديق الحكومية تأميننصفهم على ال

   ٢-٣اإلطار 
  األمومة في األردن إعانات

مملكة النقدية لألمومة في  إعاناتبشأن تنفيذ مخطط  جدوى، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة ٢٠٠٧في عام 
تكلفة األمومة آاملة إلى زيادة التمييز ضد النساء العامالت فقد أّدى تحمل أصحاب العمل . ميةاشاله يةاألردن

مومة متيسر التكلفة لألردن يعود بالفائدة األحماية لوأشارت الدراسة إلى مخطط . باعتبارهن يكلفن أآثر من الرجال
نقدية لألمومة في  إعاناتنتاجات أن اعتماد مخطط وبينت االست. على النساء العامالت وأسواق العمل والمجتمع برمته

  . ٢٠٠٨وُقّدم اقتراح باعتماده إلى البرلمان األردني في عام . من الناحية المالية ومستدامًا ممكنًا األردن بدا أمرًا
دم إلى حكومة تقرير مق، ILO: Feasibility study on the implementation of a maternity cash benefits scheme :المصدر

  ).٢٠٠٧جنيف، (المملكة األردنية الهاشمية، إدارة الضمان االجتماعي والمكتب اإلقليمي للدول العربية 

العمل  منظمةوتبحث . غ الصغر وحماية األمومةويتمثل أحد النهج المبتكرة األخرى في ربط التمويل بال . ١١٠
ير المنظم عن طريق التأمين بالغ الصغر وغير ذلك سبل توفير حماية األمومة للعامالت في االقتصاد غ الدولية

وأجريت بحوث أولية تدرس آيفية إدماج تلك المبادرات المجتمعية . ٢٢من المخططات المجتمعية لتمويل الصحة
وُجّمعت المعلومات في تسعة . لحماية األمومة في الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها واألسر المستفيدة منها

األرجنتين وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة والسنغال وشيلي : هي ،ا وآسيا وأمريكا الالتينيةبلدان من أفريقي
رت المعلومات المجّمعة وتحليالتها الالحقة قاعدة القرائن المستخدمة ووف. ين وآولومبيا ونيبال والهندوالفلب

 .٢٣األمومة حمايةن خدمات لتمويل الصحة تتضم مخططاتلوضع مبادئ توجيهية عملية تساعد على ترويج 

                  
  .والواليات المتحدة ديدة وسوازيلند وليسوتوأستراليا وبابوا غينيا الج   ١٨
  :انظر   ١٩

I. Öun and G. Pardo Trujillo: Maternity at work: A review of national legislation (Geneva, ILO, 2005), p. 14. 
 .بلدًا ١٦٦وتستند األرقام إلى استعراض تشريعات 

  .٢٦المرجع ذاته، الصفحة    ٢٠
بشأن من يدفع إعانات التعويض خالل إجازة األمومة أن الضمان االجتماعي الوطني يغطي هذا  ٢٠٠١ت عام أفادت دراسة أجري   ٢١

داً  ١٢في ) أو جزئيًا آليًا(االحتمال  يا   بل ادئ وال   /من آس اً   دولالمحيط اله ة مع داً  ٢٧، وفي  العربي اً  بل داً  ٣٠، وفي  أفريقي ا    بل من أمريك
  :انظر. أوروبيًا بلدًا ٤٠الالتينية والكاريبي، وفي 

ILO: Maternity leave around the world, Information booklet on Convention No. 183 (Geneva, 2001). 
  :انظر   ٢٢

ILO: Extending maternity protection to women in the informal economy: An overview of community-based health 
financing schemes, Social Security Department – Strategies and Tools against Social Exclusion and Poverty 
Programme (STEP), and Conditions of Work and Employment Programme, TRAVAIL (Geneva, 2003). 

  :انظر   ٢٣
ILO: Extending maternity protection to women in the informal economy: The case of Nepal, STEP Working 
Paper (Geneva, 2002). 
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   ٣-٣اإلطار 
  األمومة في أمريكا الالتينية إعاناتتمويل 

اشتراآات أصحاب العمل في  أساس األمومة على إعاناتفي األرجنتين وأورغواي والبرازيل تقوم سبل تمويل 
ص خاصة بالشرآات أما في المكسيك فهذه االشتراآات ثالثية تتأتى من مساعدة حكومية وحص. الضمان االجتماعي
وفي هذه البلدان األربعة جميعها، تقوم اشتراآات أصحاب العمل على عدد العمال المسجلين . لاواشتراآات العم

بحيث يدفع من ال يستخدمون أية امرأة اشتراآات  ،بصرف النظر عن سنهم أو جنسهم ،ألغراض الضمان االجتماعي
  . العالم فيما يتعلق بأساس االشتراآاتويعكس ذلك مبدأ الضمان االجتماعي في . أيضًا

  :المصادر
L. Abramo and R. Todaro: Costos Laborales y Reproduciòn social: Analysis Comparativo de Cinco Paises 
Latinamericanos; in Abramo and Todaro (eds): Cuestionando un Mito: Costos Laborales de Hombres y 
Mujeres en America Latina (ILO Regional Office for Latin America and the Caribbean); C. Hein: Reconciling 
work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Geneva, ILO, 2005). 

  رعاية األطفال
إلى تخفيف  بها ومتيسرة التكلفة، سعيًا من المسّلم به أن وضع خدمات رعاية اجتماعية جيدة وموثوق . ١١١

من  فعاليةالتنازع بين العمل ورعاية أفراد األسرة الصغار أو المسنين أو المرضى، يشكل أحد أآثر الطرق 
إلى أن بحوث  وتجدر اإلشارة تحديدًا. احتياجات العمال تلبيةحيث التكلفة وأآثرها مراعاة لنوع الجنس في سبيل 

ة بشأن رعاية األطفال بالنسبة إلى الوالدين العاملين خلصت إلى أن تلك التدابير تعود بفوائد منظمة العمل الدولي
أن رعاية األطفال رعاية  بصورة خاصة ذلك. خارجية عديدة على المجتمع وأصحاب العمل والعمال وأسرهم

  :جيدة

ية أنفسهن واألخذ بزمام تنهض بالمساواة بين الجنسين وتحسن فرص النساء في الحصول على وظيفة وتنم 
 .األمور

عبر األجيال، وتعزز أمن  وارثتساعد على منع استمرار أوجه انعدام المساواة االجتماعية والفقر المت 
  . األسر االجتماعي واالقتصادي وتحد من تعرضها للخطر

مجتمع المتنامية أسواق العمل على نحو سلس وفعال، من خالل االستخدام الكامل الستثمارات ال سيرتسهل  
 .في تعليم المرأة وقوة عاملة متنوعة

تتيح لألطفال المحرومين انطالقة أقوى، إذ تعزز رفاههم الجسدي ومهاراتهم المعرفية واللغوية ونموهم  
 . االجتماعي والعاطفي

 .تساهم في خلق وظائف في قطاع الخدمات تحل محل بعض األعمال المنزلية غير مدفوعة األجر 
 . ٢٤يد اإليرادات الضريبية بما أن زيادة معدالت المشارآة وإيرادات الوالدين تزيد اإلنتاج الوطنيتز 

  مرونة وقت العمل
يتصل أحد التدابير المهمة األخرى بوقت عمل الئق يتيح للعامالت الوقت والمرونة الالزمين لالضطالع  . ١١٢

من أخذ وقت  - نساء ورجاًال -ة لتمكين الوالدين وال بد من تصميم تدابير تراعي األسر. بمسؤولياتهن األسرية
وبتمكين األفراد من تكييف أوقات عملهم بمرونة للوفاء بااللتزامات المنزلية . آاف لرعاية أسرهم آل يوم

  . ٢٥الضرورية، تعود مرونة وقت العمل بالفائدة على العمال وأماآن عملهم وعلى المجتمع برمته

  اإلجازات
لتمكين األمهات العامالت واآلباء العاملين من إنجاز عملهم دون إهمال  أيضًارية إن حماية العمل ضرو . ١١٣
وعالوة على إجازة األمومة توجد أنواع أخرى من اإلجازات التي يمكن أن تتيح للعمال تحقيق توازن . أسرهم

  . وإجازة التبني اإلجازة الوالديةبين العمل والحياة، بما في ذلك إجازة األبوة و

                  
 C. Hein and N. Cassirer: Workplace partnerships for childcare solutions, (Geneva, ILO, forthcoming):  .انظر   ٢٤
  :انظر   ٢٥

ILO: Decent working time: Balancing workers’ needs with business requirements, Conditions of Work and 
Employment Programme, TRAVAIL, (Geneva, 2007), pp. 8–9. 
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وتقضي االتفاقية . م في فترة راحة متصلة بالوالدة حق ال غنى عنه لحماية صحة األم وطفلهاوحق األ . ١١٤
ا بعد الوضع على ، يجب أن يؤخذ ستة منهأسبوعًا ١٤بأن توفر الدول المصدقة عليها ما ال يقل عن  ١٨٣رقم 
 ١٨فترة ما ال يقل عن أنه ينبغي أن تبلغ تلك ال )١٩١رقم ( ٢٠٠٠، حماية األمومة توصيةوتقترح . الفور

من التعرض للضغط للعودة إلى العمل في ظرف قد يكون فيه ذلك  مرأةحماية ال هو والهدف من ذلك. أسبوعًا
وتقر االتفاقية حق الحصول على إجازة إضافية في حال المرض أو حدوث . بصحتها وصحة طفلها مضرًا

ويبين الشكل . فيما بين بلدان العالم آبيرًا اختالفًاوعلى صعيد التطبيق، يختلف طول إجازة األمومة . مضاعفات
  . أن طول إجازة األمومة يزداد حتى وإن توّزعت التحسينات على نحو غير متكافئ بين المناطق ٣-٣

  )بلدًا ١٦٦( ٢٠٠٤ اإلقليم،طول إجازة األمومة بحسب   :٣-٣الشكل 
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  ).٢٠٠٥(العمالة بشأن حماية األمومة قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية لظروف العمل و: المصدر

وتمثل أحد التطورات المهمة في سياسة منظمة العمل الدولية في االعتراف بأهمية مشارآة اآلباء في  . ١١٥
اإلجازة وشكلت . المسؤوليات األسرية بصفة عامة وبالصلة بين المساواة في المنزل والمساواة في مكان العمل

سؤوليات األسرية واالعتراف بأن األمهات واآلباء مسؤولون على حد سواء خطوة مهمة في تقاسم الم الوالدية
التي ترد في  اإلجازة الوالديةعلى  ٢٧وال تنص أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ٢٦عن تربية أطفالهم

  .١٦٥ورقم  ١٩١التوصيتين رقم 

                  
  :انظر   ٢٦

I. Öun and G. Pardo Trujillo: Maternity at work: A review of national legislation (Geneva, ILO, 2005), p. 42. 
ويمكن أن تكون . فترة طويلة نسبيا تعقب انتهاء إجازة األمومة، وهي اإلجازة الوالديةتتاح في بعض البلدان للنساء والرجال     ٢٧

؛ أو استحقاقًا فرديًا غير قابل )مثلما يحدث في استونيا وفيتنام وآوبا وهنغاريا(استحقاقًا مشترآًا يمكن أن يحصل عليه آل من الوالدين 
آما هو الحال في السويد (ين االستحقاق الفردي واألسري ؛ أو استحقاقًا مختلطًا يجمع ب)مثل حالة أيرلندا وأيسلندا وبلجيكا(للنقل 

مساهمة أساسية في زيادة  اإلجازة الوالديةوفي االتحاد األوروبي، ساهم توجيه المجلس المتعلق باالتفاق اإلطاري الخاص ب). والنرويج
كتب م. جازة، مما يفضي إلى مساواة بين الجنسينالفردية وتشجع اآلباء من ثم على أخذ تلك اإل اإلجازة الوالديةعدد البلدان التي تتيح 

 ،)٢٠٠٧جنيف، ( ٩٦، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة مواجهة التحديات: المساواة في العمل: العمل الدولي
  .٧٨- ٧٧الصفحتان 
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   ٤-٣اإلطار 
  على نفقتهن -إجازات الموظفات الحكوميات 

استقصاء ألماآن العمل في أستراليا أن فرص النساء الالتي أخذن إجازة أمومة في الحصول على ترقية أظهر 
-٢٠٠٠الفترة فمن بين الموظفات الحكوميات الالتي أخذن إجازة أمومة في . بعد العودة إلى العمل أقل من غيرهن

في  ٤٢وفي المقابل، لم تحصل . ٢٠٠٧ يونيه /في المائة منهن على ترقية إلى غاية حزيران ٦٥، لم تحصل ٢٠٠١
وتفيد نقابة الخدمات المجتمعية والقطاع العام المنخرطة . المائة من النساء غير األمهات على ترقية خالل الفترة ذاتها

في االتحاد الدولي للوظيفة العامة بأن مجموعة من العوامل ساهمت في تلك األرقام، بما في ذلك االفتقار إلى ترتيبات 
ل مرنة والتحيز ضد إتاحة فرص العمل بعض الوقت في الرتب العليا، ونقص ترتيبات رعاية األطفال جيدة عم

وتضم الوظيفة العامة البعض من أفضل شروط العمل المراعية لألسرة في أستراليا، بما يشمل . التمويل والنوعية
  .وأوقات عمل مرنة أسبوعًا ١٢إجازة أمومة مدفوعة األجر على مدى 

  .www.world-psi.orgاالتحاد الدولي للوظيفة العامة، : لمصدرا

 أقاليمإذ يوجد بند رعاية األسرة في اتفاقات جماعية في . وال ينحصر وجود أحكام اإلجازات في القوانين . ١١٦
وعلى . للتفاوض بشأنها تقنيًا استعدادًاأصحاب العمل رغبة ومنظمات ل وامختلفة تبدي فيها آل من منظمات العم

المؤقتة في حالة مرض  حاالت الغياب سبيل المثال، تزيد بعض االتفاقات القطاعية في فنلندا حق العمال في
ساعة  ٣٢، للموظفين "آوسموتي" خلويوفي اليونان، يتيح مقدم خدمات الهاتف ال. أطفال دون سن العاشرة

وفي إيطاليا، تتيح اتفاقات جماعية على مستوى الشرآات للعمال . ال في المدرسةلرصد تقدم األطف إجازة سنويًا
في  وردتوفي آندا، . إجازات لرعاية أطفال األسرة المرضى واألبناء المعوقين أو المدمنين على المخدرات

اب أفراد من إجازات للموظفين الراغبين في اصطح على السواءاالتفاقات الجماعية في القطاعين العام والخاص 
  .٢٨األسرة إلى مواعيد طبية أو حفالت تخرج أو جلسات محاآم

ودعم األمهات في المهام  طفالهم الرّضعوتتيح إجازة األبوة فرصة مهمة لآلباء أثناء فترة الوالدة لتغذية أ . ١١٧
أنحاء العالم ويزداد االعتراف في جميع . الجسدية والعاطفية الكثيرة المتصلة بالوالدة ورعاية المواليد الجدد

مما يعكس تطور رؤية األبوة واحتياجات الرجال والنساء فيما يتصل بالتوفيق بين العمل  ،بفائدة إجازة األبوة
 غير مدفوعبين الجنسين إزاء تقديم الرعاية والعمل  هج أآثر توازنًاوقد ينبئ هذا االعتراف بُن. والحياة األسرية

عايير منظمة العمل الدولية صراحة بأن تقدم الدول المصدقة عليه وفي حين ال يقضي أي معيار من م. جراأل
عدد من  إجازة األبوة، فتلك اإلجازة منصوص عليها في القوانين الوطنية واتفاقات المفاوضة الجماعية في

ألبوة وتختلف مدة إجازة ا. ٢٩أعم بشأن اإلجازة األسرية يمكن أن تنطبق على اآلباء الجدد البلدان، بما فيها أحكام
وفي . دهاعة بخصوص أحكام إجازة األبوة واعتماوتقدم إيطاليا وفرنسا أمثلة مشج. ٣٠آبيرًا وتعويضاتها اختالفًا

على إجازتي األمومة واألبوة والحق في الرعاية  ٢٠٠٠مارس  /آذار ٨المؤرخ  ٥٣إيطاليا ينص القانون رقم 
توازن جنساني بين وقت العمل والمسؤوليات  في تعزيز ذلك وقد ساهم. والتدريب وتنسيق أوقات الترفيه

                  
  :وفنلندا واليونان، انظر بالنسبة إلى إيطاليا    ٢٨

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Reconciliation of work and family 
life and collective bargaining in the European Union, (Dublin, 2006); for Canada, see K. Bentham: “Labour’s 
collective bargaining record on women and family issues”, in G. Hunt, D. Rayside (eds): Equalizing labour: 
Union response to equity in Canada (University of Toronto Press, forthcoming) ; 

  .٨٦الصفحة  ،٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، تقرير المدير العام، الدورة مواجهة التحديات: المساواة في العمل: كتب العمل الدوليمو
  :انظر   ٢٩

I. Öun and G. Pardo Trujillo, Maternity at work: A review of national legislation (Geneva, ILO, 2005), p. 39. 
تنص القوانين  -تشاد وغابون والكاميرون وآوت ديفوار (توجد أحكام اإلجازة التي يمكن أن يستخدمها اآلباء الجدد في أفريقيا     ٣٠

يومان  -إندونيسيا (وفي آسيا  ؛)ر للمناسبات العائلية الخاصة بأسرة العاملأيام مدفوعة األج عشرةالوطنية على إجازة تصل إلى 
إجازة خاصة من  -إجازة أبوة على مدى سبعة أيام مدفوعة األجر للعمال المتزوجين، وآمبوديا  - مدفوع أجرهما عند الوالدة، والفلبين 

 - أبوة مدفوعة األجر مدتها سبعة أيام، واألرجنتين وباراغواي  إجازة - البرازيل (وفي األمريكتين  ؛)أيام للمناسبات العائلية عشرة
إجازة  - ، وفنلندا يومًا ٩٠إجازة أبوة مدفوعة األجر مدتها  - سلوفينيا (وفي االتحاد األوروبي  ؛)إجازة أبوة مدفوعة األجر مدتها يومان

مدفوعة األجر طيلة  يومًا وإجازة والدية ١٤مدتها  األجرة إجازة أبوة مدفوعة - يومًا، والدانمرك  ١٨أبوة مدفوعة األجر مدتها 
مدفوعة األجر طيلة شهرين،  عة األجر مدتها عشرة أيام وإجازة والديةإجازة أبوة مدفو - ، والسويد يومًا ١٤ - واستونيا  ،أسبوعين
وفي  .أشهر ةة مدفوعة األجر طيلة ثالثوتتيح دول أوروبية أخرى وبلدان تابعة لرابطة الدول المستقلة إجازة أبو). أيام عشرة -والتفيا 

أيام بينما تتيح تونس والمملكة العربية السعودية إجازة أبوة مدفوعة األجر مدتها  ثالثةمناطق أخرى، تتيح الجزائر إجازة أبوة مدتها 
  : انظر واإلجازات المشار إليها هنا هي تلك الخاصة باآلباء وال تشمل اإلجازات التي يمكن تقاسمها؛. يوم واحد

C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Geneva, 2005), 
pp. 120–121. 
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، يدفع صاحب العمل يومًا ١٤إجازة أبوة لمدة  ٢٠٠٢وفي فرنسا، أقر القانون الفرنسي المعتمد في عام . األسرية
في المائة من الراتب  ٨٠أجر األيام الثالثة األولى بالكامل ويتكفل الضمان االجتماعي بما تبّقى إلى حد أقصاه 

بمن فيهم العاملون (، آان نحو ثلثي اآلباء المؤهلين ٢٠٠٤ففي عام : باهرًا وقد حّقق هذا الحكم نجاحًا. اإلجمالي
  .٣١قد حصلوا على تلك اإلجازة) بأجور والعاملون للحساب الخاص والمزارعون

  الحوار االجتماعي  ٣- ١-٣
األمهات العامالت واآلباء  للوصول إلى االعتراف بأهمية حماية رئيسيًا يشكل الحوار االجتماعي سبيًال . ١١٨

وعلى المستوى الثالثي، يمكن أن يكفل الحوار االجتماعي أداء الدولة الدور المطلوب في اعتماد نظم . العاملين
فئات المجتمع التي قد تكافح من  فالمفاوضة الجماعية تمّكنأما على المستوى الثنائي، . حماية اجتماعية مستدامة
في المناصب  غير أن عدد النساء القليل نسبيًا. نازعة في الغالب من إسماع أصواتهاأجل التوفيق بين أدوار مت

الرئيسية داخل الهيئات التمثيلية يحد من إمكانات النهوض بالمساواة بين الجنسين بصفة عامة وتحسين حالة 
مسائل محددة من قبيل وسيتناول الحوار االجتماعي بانتظام . وذآورًا إناثًا ،العمال ذوي المسؤوليات األسرية

من النساء مشارآة نشطة  آتلة حرجةشارك ، عندما ترعاية األطفال ورعاية المسنين وترتيبات وقت العمل
وثمة حاجة ملحة إلى زيادة مشارآة . وفعلية في الحوار االجتماعي ويصلن إلى أدوار صنع القرار في العملية

بعد اليع الرجال على تناول مسائل المساواة بين الجنسين ودمج النساء في هياآل الحوار االجتماعي القائمة وتشج
 . ٣٢جنساني في المشاورات المتعلقة بصحة األم وحماية الرضيعال

   ٥-٣اإلطار 
  الحقوق والمسؤوليات

. إذا لم يدرك العمال وأصحاب العمل حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الوطني، فال يمكنهم ممارساتها
ظمة العمل الدولية الخاص بأفضل المصانع في آمبوديا مع المديرين والعمال في قطاع المالبس في ويعمل مشروع من

وقد وضع المشروع . بما في ذلك حماية األمومة -آمبوديا من أجل االرتقاء بوعيهم المتدني بقوانين العمل الوطنية 
في  ،لرضاعةفترات الراحة لو ازات واإلعاناتألصحاب العمل وللعمال بشأن أحكام اإلج أدوات للتوعية وقدم تدريبًا
آما أنتج حلقة بشأن حماية األمومة في العمل في إطار مسلسل تلفزيوني وطني شعبي يرمي . جملة شروط عمل أخرى

  .إلى التوعية بحقوق العمال ومسؤولياتهم من خالل قصة تدور أحداثها في مصنع آمبودي
  www.betterfactories.org. : المصدر

أصحاب العمل إلى االعتراف بالتحديات التي تواجهها المنشآت، وخاصة المنشآت  ولطالما دعت منظمات . ١١٩
ويود أصحاب العمل على . متوسطة، عندما تضطر إلى تحمل مسؤولية حماية األمومة بمفردهاالالصغيرة و

يف امتثال مفرطة فيما يتصل بإجازة األمومة، وقد أصروا على أن تكيف صواب عدم تحمل تكاليف مالية وتكال
وتعترف منظمات أصحاب . الحكومات السياسة الوطنية مع التوقعات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع آكل

في صعوبة الجمع بين  زال متمثًال العمل بأن أحد أآبر العوائق أمام تحقيق المساواة في مكان العمل ما
ؤوليات األسرية ووظيفة مدفوعة األجر، وبذلك تحتاج النساء إلى حماية خاصة لضمان عدم استخدام المس

والحظت دراسة أجرتها المنظمة الدولية ألصحاب . ٣٣دورهن اإلنجابي ضدهن في عملهن وفي حياتهن المهنية
المتيسرة لمشارآة العمل ضرورة إجراء المزيد من البحوث بشأن آيفية تشجيع رعاية األطفال المتاحة و

 بشأن ، السيما٣٥وقد أعدت منظمة العمل الدولية مجموعة تدريبية بشأن العمل واألسرة. ٣٤األمهات في العمل
، وخاصة تلك التي تظهر عائليةحماية األمومة واألساطير واألفكار الخاطئة المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات ال

  . اإلنجابخالل توظيف نساء في سن 

في الكفاح من أجل المساواة في  أساسيًا دعمت منظمات العمال حماية األمومة باعتبارها حقًاولطالما  . ١٢٠
وقد شارك االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد . في تجديد السكان والقوة العاملة حاسمًا وعنصرًا االستخدام

                  
   .D. Bauer and S. Penet: Le congé paternité, Etudes et Résultats No. 442 (Paris, DREES, 2005) :انظر   ٣١
    .ILO: Safe maternity and the world of work (Geneva, 2007), pp. 3–4:انظر   ٣٢
ين الجنسين     : مكتب العمل الدولي   ٣٣ اواة ب دان     : الدور الريادي لمنظمات أصحاب العمل في مجال المس ة من عشرة بل ، دراسات حال

  ).٢٠٠٥جنيف، (مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل 
   .IOE: Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Geneva, 2008):انظر   ٣٤
 .ILO: A training package on work and family, ACT/EMP and TRAVAIL (Geneva, 2008), p. 35   :انظر   ٣٥
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ويقدم . ٣٦الضوء على هذه المسألةالدولي للوظائف العامة ومنظمة التعليم الدولية مشارآة نشطة في تسليط 
نصائح عملية لمنظمات  ،٣٧دليل المفاوضة الجماعية: المساواة بين الجنسينالمعنون  كتب العمل الدوليمنشور م

 . منها األمومة ،أصحاب العمل وجهات أخرى بشأن المفاوضة الجماعية بخصوص مجموعة من المسائل

   ٦-٣اإلطار 
  أولوية نقابية: حماية األمومة

في  حقيقة واقعة بجعل حماية األمومة ٢٠٠٧جدد االتحاد الدولي لنقابات العمال التزاماته وجهوده في عام 
بسبب  االستخدامزلن يتعرضن لمعاملة غير متساوية في  آبيرة من النساء ما نسبةمن البلدان، إذ الحظ أن  المزيد

ويدعو االتحاد في . ف غير العادية هن األآثر تأثرًادورهن اإلنجابي وأن النساء في االقتصاد غير المنظم والوظائ
حملته من أجل حماية األمومة إلى اعتماد معيار قوي لحماية األمومة لفائدة جميع النساء العامالت؛ وبذل جهود جديدة 

وية وتنفيذهما؛ وقطع النقابات التزامات جديدة بإعطاء األول ١٩١والتوصية رقم  ١٨٣للتصديق على االتفاقية رقم 
نقابات العمال أن ويناشد اتحاد . لحماية األمومة من خالل تطبيق هذين الصكين في االتفاقات الجماعية وتشريع العمل

ماعية في بلدانها بهدف توعية الزعماء السياسيين وأصحاب العمل والمجتمع آكل بما تكتسيه حماية تنظم أنشطة ج"
  ". ة أساسيةاألمومة وإجازة األمومة مدفوعة األجر من أهمي

  :، متاح على٢٠٠٧مارس / آذار ٨بيان بشأن حماية األمومة، : االتحاد الدولي لنقابات العمال: المصدر
www.ituc-cis.org/IMG/pdf/Statement_8_march_EN.pdf. 

  المبادئ والحقوق  ٤- ١-٣
تنظيمية تراعي هذا الجانب من  عتماد الدول األعضاء أطرًاالمنظمة العمل الدولية أولوية آبيرة  تعطي . ١٢١

المساواة بين الجنسين وتدعم التحسينات المؤسسية في جميع المجاالت المتصلة بحالة النساء الحوامل 
أم غير  أم منظمًا اصًاأم خ سواء أآان عامًا - وحياتهن، السيما صحة األمهات في مكان العمل  مرضعاتوال

 فقد اعتمدت ثالث: ضاء في المنظمةلذلك حظيت حماية األمومة بعناية آبيرة من جانب الدول األع. منظم
ومع ذلك تبين السجالت أن اتفاقيات . ٣٨نطاق الموضوع واالستحقاقات ذات الصلة اتفاقيات وّسعت تدريجيًا

الهيئات المكونة إلى اعتماد صكوك ال تبالغ في طابعها  وقد سعت. حماية األمومة لم تصدق عليها دول آثيرة
؟ لقد خشيت فلم إذن يبقى التصديق محدودًا. حماية أآبر تقديملكنها توفر معايير دنيا تسمح للبلدان ب التقييدي

 قولوت. عدد أقل من البلدان بسبب انعدام المرونة أيضًابعض الحكومات من أن يصدق على أحدث نص 
االلتزام  بلدانن التصديق ليس غاية في حد ذاته، فالتصديق مهم ألنه يقتضي من الإالعمل منظمات أصحاب 

  . ٣٩بمواءمة قانونها الوطني مع أحكام االتفاقية وتنفيذها بالكامل

 ١٨٣غير أن االتفاقية رقم . واتفاقيات المساواة الرئيسية األربع متعلقة بطريقة أو بأخرى بمسألة األمومة . ١٢٢
الرائدة في مجال صحة األم والرضيع قبل الوضع وبعده والرضاعة الطبيعية وإجازة األمومة هي االتفاقية 

وتوّطد هذه االتفاقية الصلة بين صحة األم والتمييز . النقدية والطبية اإلعاناتو الممتدة على أربعة عشر أسبوعًا
لنساء آي ينشئن ويرعين األجيال واألمن االجتماعي االقتصادي الذي يجب توفيره ل اإلنجابضد النساء في سن 

أحد المصادر  ،عندما ال يحظى بحماية آافية يبقى، حق العودة إلى العمل الذي أيضًاوتكفل االتفاقية . القادمة

                  
  :انظر   ٣٦

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)–PSI–EI Maternity protection campaign kit for the 
ratification of ILO Convention No. 183 (Brussels and Ferney-Voltaire, 2001). 

  :انظر   ٣٧
S. Olney et al.: Gender equality: A guide to collective bargaining, Bureau for Workers’ Activities and InFocus 
Programme on Strengthening Social Dialogue (Geneva, ILO, 2002). 

. ، على النساء المستخدمات في منشآت صناعية أو تجارية عامة أو خاصة)٣رقم ( ١٩١٩ ،اقتصرت اتفاقية حماية األمومة   ٣٨
حة نقدية تضمن استمرار الدخل، وفترات را إعاناتأسبوعًا و ١٢الحماية األساسية من خالل منح النساء إجازة أمومة مدتها  تووفر

نطاق حمايتها  ،)١٠٣رقم ( ١٩٥٢ ،)مراجعة(ووسعت اتفاقية حماية األمومة . من الفصل خالل اإلجازة الحماية، ولإلرضاعيومية 
ليشمل فئات أآثر من النساء العامالت من بينها النساء المستخدمات في المنشآت الصناعية والنساء المستخدمات في األعمال غير 

ووفرت حماية إضافية بمنح الحق في إجازة للتعافي من المرض . عية، بما فيهن العامالت بأجر في منازلهنالصناعية واألعمال الزرا
والتوصية ) ١٨٣رقم ( ٢٠٠٠ ،وتمثل اتفاقية حماية األمومة. ، ووسعت أشكال اإلعانات الطبية المقدمةالوالدةالناجم عن الحمل أو 

خطوة إلى األمام فيما يتعلق باألشخاص المشمولين بالحماية والحماية المقدمة على أحدث المعايير، وهذه ) ١٩١رقم (المصاحبة لها 
  .  السواء

م     تقرير لجنة حماية األمومة مكتب العمل الدولي،   ٣٩ ال المؤقت رق دورة     ٢٠، محضر األعم دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٨٨، م ، جني
  .١٥، الفقرة ٢٠٠٠



 ع والوالدون العاملوناألمومة وصحة الرّض

49  

الرئيسية لحرمان النساء وانعدام المساواة بين الجنسين في سوق العمل ومصدر قلق بشأن انعدام األمن 
نطاق الحماية ليشمل جميع النساء العامالت بصرف النظر عن  ١٨٣قية رقم وتوسع االتفا. االقتصادي لألمهات

تي ال يحظين ير عادية من الوظائف التابعة الالمهنة أو نوع العمل، وبما في ذلك النساء العامالت في أشكال غ
 . حماية في أحيان آثيرةفيها بأي 

   ٧-٣اإلطار 
  تجاوز المعيار التقني لمنظمة العمل الدولية؟

ضع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي للتوجيه المتعلق بالعامالت الحوامل، الذي يشجع التدابير الرامية تخ
قبل فترة وجيزة أو  إلى النهوض بالصحة والسالمة في العمل للعامالت الحوامل والعامالت الالتي وضعن مولودًا

العمل على معيار أوروبي جديد  ٢٠٠٨ي عام وجدير بالذآر أن البرلمان األوروبي اقترح ف. يرضعن أطفالهن
 ١٤وفي إطار هذا االقتراح، سيجري تمديد إجازة األمومة من . لمساعدة النساء على الجمع بين العمل والحياة األسرية

  .في بعض األوساط وتثير هذه المسألة جدًال. في بعض الظروف أسبوعًا ٥٢، مع إمكانية تمديدها إلى سبوعًاأ ١٨إلى 
  :درالمصا

I. Öun and G. Pardo Trujillo: Maternity at work: A review of national legislation, TRAVAIL, (Geneva, ILO, 
2005); ILO Conditions of Work and Employment: Database on Maternity Protection; and EU: Council 
Directive 92/85/EEC of 19 Oct. 1992. See also European Commission: Renewed social agenda: 
Opportunities, access and solidarity in 21st century-Europe, 2 July 2008, COM (2008) 412 final. 

زالت أعداد آبيرة من النساء ال  تشمل بالحماية جميع النساء العامالت، ما ١٨٣ورغم أن االتفاقية رقم  . ١٢٣
وقد اتجهت الدول . ت مستبعدة من تشريع العمل أو من نظم الضمان االجتماعيحماية حيثما آان أي تتلقى

تنطبق أحكام حماية األمومة في أوروغواي بصريح العبارة  ،وعلى سبيل المثال. نحو سد هذه الثغرة تدريجيًا
عامالت على العامالت المنزليات؛ وفي موريشيوس، تشمل تلك األحكام العامالت بصفة مؤقتة والمتدربات وال

وحتى عندما يغطي . ٤٠بعض الوقت؛ وفي فيتنام، يرد في التشريعات ذآر المتدربات والعامالت المنزليات
تظل بعض التحديات العملية تعترض الوصول إليهن وضمان حصولهن  مستضعفة،القانون فئات النساء ال

ة من الممارسات الحسنة بهدف ويقوم الشرآاء االجتماعيون بتكوين مجموع. بصورة فعالة على حماية األمومة
توسيع نطاق حماية األمومة بواسطة أشكال جديدة من إجازة األمومة مدفوعة األجر، وتعمل بعض الحكومات 

على تمكين عمال االقتصاد غير المنظم من المساهمة في مخططات الضمان االجتماعي ) تايلند وغانا والفلبين(
  .الرسمية

هي األخرى أهمية آبيرة في ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢ ،)المعايير الدنيا(اعي وتكتسي اتفاقية الضمان االجتم . ١٢٤
وضع؛ اإلعانات النقدية لألمومة الرعاية الصحية أثناء الحمل وال: إذ تحدد متطلبات دنيا بشأن. هذا الصدد

ى وتوجد اتفاقيات أخر. الدخل والوصول إلى خدمات الصحة الوقائية والعالجية بصفة عامة للتعويض عن فقدان
التي تضع معايير بشأن الوصول  ،)١٣٠رقم ( ١٩٦٩ ،منها اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض ،ذات صلة

، ويساعد عدد وإناثًا ذآورًا ،ويهدد العمل الخطر الصحة اإلنجابية للعمال. إلى الرعاية الطبية الوقائية والعالجية
توجيهات بشأن الحماية في فروع  للعمل المأمون، مقدمًامن معايير السالمة والصحة المهنيتين على إنشاء سياق 

  . ٤١عن الحماية من مخاطر معينة محددة من النشاط االقتصادي فضًال

  الصالت مع األمم المتحدة والوآاالت الدولية  ٢- ٣
تعمل عدة وآاالت تابعة لألمم المتحدة على حماية صحة األمهات وحماية الرّضع في مجاالت وثيقة  . ١٢٥

وتتعاون منظمة . ٤٢ويتجلى ذلك في المساهمات المتنوعة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. م العملالصلة بعال
من  مثًالوالمساواة بين الجنسين، وذلك  بعدم التمييزالعمل الدولية مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان المعنية 

                  
  :انظر   ٤٠

I. Öun and G. Pardo Trujillo: Maternity at work: A review of national legislation, (Geneva, ILO, 2005), in 
particular p. 30. 

  :انظر   ٤١
ILO: Safe maternity and the world of work, Conditions of Work and Employment Programme, TRAVAIL, 
(Geneva, 2007), pp. 2–3. 

؛ )تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(لأللفية  ٣الهدف اإلنمائي : ذات الصلة بهذا الفصل هي ةلأللفي األهداف اإلنمائية   ٤٢
  ).تحسين الصحة اإلنجابية(لأللفية  ٥؛ الهدف اإلنمائي )تخفيض معدل وفيات األطفال(لأللفية  ٤الهدف اإلنمائي 
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وسياسات العمالة وتدابير الحماية خالل تقديم تقارير تتضمن بيانات مفصلة عن قوانين حماية األمومة 
فاعلة أخرى من أجل النهوض بحماية  هيئاتوتعاونت منظمة العمل الدولية مع األمم المتحدة و. ٤٣االجتماعية

األمومة في إطار مجموعة أوسع من السياسات الرامية إلى النهوض بصحة األم والوليد وإلى تعزيز حقوق 
المعني برصد الهدفين  ٢٠١٥لية عضو في فريق العد التنازلي حتى عام ومنظمة العمل الدو. النساء العامالت

في  أيضًاعضو  هيو. أحد مؤشرات التقدم نحو تحقيقهما ١٨٣حيث تشكل االتفاقية رقم  ،٥و ٤اإلنمائيين 
التي تتولى تعبئة الدعم لسياسات وإجراءات تحسين النتائج  ،الشراآة المتعلقة بصحة األم والوليد والطفل

مكان العمل  في األمومةالوعي باعتراف الشرآاء االجتماعيين بحماية  إدراجحية؛ وتساهم هذه العضوية في الص
  . جداول أعمال السياسات الدولية والوطنية في مجال الصحة في

 ٧٥وتدعم منظمة الصحة العالمية البلدان في جهودها الرامية إلى النهوض بصحة األمهات وترآز على  . ١٢٦
وتسعى المنظمة إلى الحد من . في المائة من مجموع وفيات األمهات في العالم ٩٧ية يسجل فيها ذا أولو بلدًا

وقد تعاون برنامج األنشطة . وفيات األمهات بتقديم وترويج توجيهات سريرية وبرنامجية قائمة على أدلة
مة الصحة العالمية، في سبيل مع الشرآاء الدوليين، السيما منظ مكثفًا القطاعية لمنظمة العمل الدولية تعاونًا

التحالف  ومنظمة العمل الدولية عضو في. تعزيز قدرات العاملين في الرعاية الصحية على الصعيد العالمي
  .العالمي للعاملين في مجال الصحة

ويقوم نهج صندوق األمم المتحدة للسكان إزاء الحد من وفيات األمهات على حقوق اإلنسان والمساواة بين  . ١٢٧
بدور نوع الجنس في التأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية وعلى نوعيتها، يطبق نهج  واعترافًا. الجنسين

ويترآز العمل . قائم على الحقوق يروج للنهوض بالمرأة ويدعم الظروف التي تتيح لها اختيار الوضع المأمون
وتشارك منظمة العمل الدولية . االتفي عدة مج المذآور الميداني المشترك بين منظمة العمل الدولية والصندوق

مما المتعلق بصحة األمهات في جمهورية تنزانيا المتحدة، " توحيد األداء"في برنامج األمم المتحدة المشترك 
الفاعلة في مجال الصحة من أجل مناقشة  الهيئاتالنقابات وأصحاب العمل ووزارة العمل و شملجمع إلى  يؤدي

تعاون المكتب الميداني المعني  ،٢٠٠٥إلى عام  ٢٠٠٠ومن عام . بحماية األمومة السياسات والبرامج المتعلقة
لمنظمة العمل الدولية وصندوق األمم المتحدة للسكان في غرب أفريقيا ووسطها من أجل دمج قضايا نوع الجنس 

واقعة في  يةجزر دول وفي ست. ورصد النساء العامالت في القطاع غير المنظم والحقوق اإلنجابية للنساء
فتئت المنظمة تعمل مع الصندوق على التصدي لمسائل الخصائص الذآورية والمساواة بين  ما ،المحيط الهادئ

  . الجنسين في صفوف العمال الذآور النشطين في االقتصاد المنظم

  المستقبلطريق   ٣- ٣
في دورة الحياة حماية األمهات العامالت الخطوة الرئيسية األولى صوب المزيد من المساواة  تشكل . ١٢٨

الصحية لدى استئناف ربات  وتعني صحة األمهات، إلى جانب شروط العمل. نسلهنبالنسبة إلى النساء أنفسهن و
. دفوعة األجر قد انخفضتعملهن، أن أوجه التباين القائمة على الجنس في مزاولة أعمال الرعاية غير ماألسر 

عن رعاية أطفال أو مسنين أو أقارب مرضى، فإن النساء جميع العمال المسؤولين  الصعوبات واجهوفي حين ت
أقل  هن الالتي يتحملن عادة المسؤولية الرئيسية، وهو ما يفسر تصور أن النساء العامالت يخصصن وقتًا

. أيضًاغير أن التوفيق بين العمل والحياة األسرية ما فتئ يثير مشكلة بالنسبة إلى العمال الرجال . لوظائفهن
وبرامجها  العمل الدولية منظمةتؤثر فيها سياسات ئمة اإلرشادية التالية المجاالت التي يمكن أن وتبرز القا
  :وأنشطتها

. االعتراف بدمج حماية األمومة ضمن مسؤولية الحكومات عن السياسة االجتماعية واالقتصادية آكل 
سألة سياسة اجتماعية تمكن العمال فحماية األمومة ال تقتصر على المساواة بالنسبة إلى النساء، بل إنها م

 .والعامالت من تكوين أسر وتجديد القوة العاملة

القضاء على التمييز المتصل باألمومة وضمان األمن الوظيفي من خالل أطر قانونية أفضل وتطبيقها  
 .مةبفعالية في أرض الواقع، بما في ذلك نشر القرارات القضائية المتعلقة بالتمييز على أساس األمو

من مجموعة التدابير  يمكن أن تشكل جزءًا ،وضع نظم ووسائل لتفعيل مبدأ إجازة األمومة مدفوعة األجر 
 .األساسية للضمان االجتماعي

                  
  :انظر   ٤٣

ILO: General status report on ILO action concerning discrimination in employment and occupation, Governing 
Body, 301st Session, Geneva, Mar. 2008, GB.301/LILS/7, para. 34. 
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ة المتعلقة بمرونة أوقات العمل ووقت العمل واإلجازات تكثيف تدخالت السياسات العامة والتدخالت العملي 
 .  ة األطفال وغيرها من الخدمات األسريةوالخدمات الحكومية لرعاي الوالدية

 قائمة، بما في ذلك تقاسم الوظائف واإلجازاتاعتماد سياسات جديدة بشأن األبوة أو تعزيز السياسات ال 
 .المتصلة بالعمالة بالنسبة إلى الرجال اإلعاناتوإعادة تكييف أوقات العمل و

لصحة المهنيتين وظروف العمل المأمونة طيلة فترة تدعيم اإلجراءات وإذآاء الوعي في مجال السالمة وا 
 . بالنسبة للصحة اإلنجابية لجميع الرجال والنساء على حد سواء أيضًااألمومة، و

المعاملة بين العامالت والعمال ذوي المساواة في تنظيم حمالت إعالمية أآبر بشأن تكافؤ الفرص و 
جاحها في القضاء على التمييز على أساس األمومة المسؤوليات األسرية ورصد تلك الحمالت لتقييم ن

 .١٨٣ورقم  ١٥٦واألسرة، بما يشمل تنفيذ أنشطة توعية لترويج االتفاقيتين رقم 

تلك وبمواضيع محددة تتصل بحماية  الدولية زيادة التدريب والمساعدة التقنية فيما يتعلق بمعايير العمل 
ل والنقابات من أجل إبراز أهميتها لمكان العمل والفوائد األمومة بالنسبة إلى الحكومات وأصحاب العم

 . من توفير صحة األم والرضيعالناشئة  الوطنية

 ا على العامالت والعمالغير مدفوعة األجر وتأثيره /زيادة البحوث المتعلقة بأعمال الرعاية مدفوعة 
ل والحقوق والمسؤوليات في العم شمولي لظروفوتكثيف نشر الممارسات الحسنة التي تتصّدى على نحو 

 . العمل

تعبئة الشبكات القطاعية واإلقليمية التي تضم الحكومات وأصحاب العمل والعمال واآلليات الجنسانية  
 .المختصة بغية إقامة حوار بشأن التدخالت المبتكرة في مجال األمومة واألسرة
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  ٤الفصل 

  للبنات والصبيان الئقةطفولة 
أن الطفولة ال  - تحقيق التعليم االبتدائي الشامل - ٢يؤآد الهدف اإلنمائي  ،عشرينفي القرن الحادي وال . ١٢٩

 رتوفيعلى الصعيد الدولي أن تحقيق هدف  به ومن المسّلم. تزال مرحلة حساسة في دورات حياة النساء والرجال
وسيلة رئيسية يمكن  ًاتمكيني ويشكل التعليم بوصفه حقًا. خطوة أساسية نحو التنمية والعمل الالئق التعليم للجميع

الفقر ويحصلوا على سبل أنفسهم من مخالب  واجتماعيًا ن اقتصاديًاواسطتها أن ينتشل األطفال المهمشوب
على مدى السنوات القليلة الماضية  قاليمولقد أحرز تقدم مذهل في جميع األ. ١في مجتمعاتهم ةالكاملالمشارآة 

مليون طفل إلى  ٦٤٧فارتفع عدد المسجلين في المدارس االبتدائية من . عالتعليم للجمي توفير صوب بلوغ أهداف
 ٢٢في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء و ٣٦، وازداد بنسبة ٢٠٠٥و ١٩٩٩بين عامي  في العالم طفل ٦٨٨

 ٩٦ونتيجة لذلك، تراجع عدد األطفال غير المسجلين في المدارس من . ٢وغربهاآسيا  جنوب في المائة في
  . ٢٠٠٢٣، وتزايدت وتيرة ذلك بعد عام ٢٠٠٥مليون طفل في عام  ٧٢إلى  ١٩٩٩ن طفل في عام مليو

  نوع الجنس والتعليم  ١- ٤
المتمثلة في المساواة بين الجنسين على  ةحجة منظمة العمل الدولية المزدوج أيضًاتنطبق في هذا السياق  . ١٣٠

بين الجنسين بوصفهما حقين من حقوق اإلنسان ولطالما اعُترف بالتعليم والمساواة . أساس الحقوق والجدوى
وال تقل حجة الجدوى االقتصادية للنهوض بالفتيات من خالل التعليم قوة بما أن قدرات النساء . األساسية

ولقد تحقق هدف المساواة بين الجنسين في . ٤آمساهمات رئيسيات في التنمية تعتمد على وصولهن إلى التعليم
. المجاني اإللزاميلكن العديد من هذه البلدان آانت تطبق بالفعل الحق في التعليم . بلدًا ١١٨التعليم االبتدائي في 

، لم يبلغ ٢٠٠٨وفي عام . ، أفاد نحو ثلث البلدان بتحقيق التكافؤ في التعليم االبتدائي والثانوي٢٠٠٥وفي عام 
  . ٥ذلك الهدف بعُد ويحتمل أال يبلغه بلدًا ٥٤

مدفوع أو غير مدفوع  -تأثير إيجابي على انتقال الفتيات من العمل  ٢ لفية رقملأل وآان للهدف اإلنمائي . ١٣١
. وقد ساهم إلغاء الرسوم المدرسية في عدد من البلدان في ردم الهوة الجنسانية األآاديمية. إلى المدرسة - األجر 

التوالي، بما يشمل الفتيات في المائة على  ١٨و ٢٣ارتفع التسجيل بنسبة  ،ففي جمهورية تنزانيا المتحدة وآينيا
مليون طفل  ٧٢من أصل  مليونًا ٤٤يبلغ  بأن عدد الفتيات اليونسكوأفادت  ومع ذلك،. مسجالت للمرة األولىال

، تبلغ نسبة الفتيات من غربهاآسيا و جنوب وفي. المدارس وهم في سن التعليم االبتدائيفي غير مسجلين 
ورغم . ٦في المائة ٦٠المائة، بينما تبلغ في الدول العربية  في ٦٦األطفال غير المسجلين في المدارس 

                  
  :انظر   ١

IPEC: IPEC action against child labour, 2006-2007: Progress and future priorities (Geneva, ILO, 2008), p. 73.  
  :انظر   ٢

UNESCO: Education for All Global Monitoring Report 2008: Education for all by 2015: Will we make it? (Paris, 
2008), pp.1 and 49. 

  .٤٩نفسه، صالمرجع    ٣
رأة، وا     : ٣الهدف اإلنمائي لأللفية رقم انظر    ٤ ين الم ين الجنسين وتمك اواة ب ة تعزيز المس ا  ): أ(٣ لغاي ة التف ين الجنسين في    إزال وت ب

  . ٢٠١٥، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في تاريخ ال يتجاوز عام ٢٠٠٥التعليم االبتدائي والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
  .UNESCO: Education for All Global Monitoring Report 2008, op.cit:  انظر   ٥
  .٤٩، الصفحة نفسهالمرجع    ٦
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تتعرض البنات للتمييز فيما يتصل  ،أقوى وسائل التقدم ىحدإاالعتراف الدولي المتزايد بأن تعليم البنات يشكل 
  . ٧بالتعليم

عن  ضًالتأثير القواعد الثقافية واالجتماعية على تعليم البنات والصبيان ف ٢- ٤و ١-٤ويبين الشكالن  . ١٣٢
وتبين أدلة تطبيقية من طائفة من البلدان أن . التأثير القوي للمستويات االجتماعية االقتصادية والتعليمية للوالدين

وحظوظ الفتيات المتعلمات أوفر في آسب دخل عال . تعليم البنات يشكل أحد أآثر السبل فعالية لمكافحة الفقر
وأآثر  موارد والزواج في مرحلة متأخرة وإنجاب أطفال أقل عددًاعندما يصبحن بالغات وفي التحكم أآثر في ال

ومن المهم اإلشارة إلى أن حظوظهن . بالصحة وفي المشارآة بصفة أآبر في صنع القرار داخل األسرة تمتعًا
. ٨وآسر حلقة الفقر ومن ثم زيادة اإليرادات وتجنب عمل األطفال مستقبًال طفالهنفي ضمان تعليم أ أيضًاأآبر 

 .٩وتبين البحوث الصلة بين تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم ونمو الدخل المحلي اإلجمالي

فما هي إذن األسباب األساسية وراء تفضيل الصبيان على البنات في التعليم في عدة مناطق من العالم؟ إن  . ١٣٣
فعندما تكون األسر محدودة  .المفاهيم االجتماعية والثقافية تحدد العناية الموجهة إلى تنمية الصبيان والبنات

مهارات أو الموارد يتعين عليها االختيار بين تعليم أبنائها أو بناتها بصرف النظر عن المؤهالت الطبيعية أو ال
ضاف إلى مبررات اختيار تعليم الصبيان التقاليد األبوية الضاربة في القدم والتفسيرات وقد ي. مستويات الحماس

لجنسانية الموجودة القائمة على افتراض تفوق الذآر وقوانين الميراث وعدم بروز عمل الدينية ونماذج األدوار ا
من عدم االستثمار بما يكفي في البنات طيلة  مفرغةوتفضي عالقات السلطة غير المتساوية إلى حلقة . المرأة

مليون  ٨٦٠لغ عددهم ثلثي األشخاص األميين في العالم البا لىواليوم تمثل النساء ما يزيد ع. دورات حياتهن
  ).لحقانظر الجدول ألف في الم(شخص، وتظهر هنا صلة ذلك بالفقر 

، بل إنها يمكن أن أيضًاالصبيان  صغار بالضرورة لمصلحة وقد ال تكون األدوار الجنسانية المحددة سلفًا . ١٣٤
 - تهم أحيانًااطاق فوق - فقد يشعرون منذ حداثة سنهم بعبء ثقيل يدفعهم إلى إحراز تفوق أآاديمي . تكون مضرة

واحتماالت تكرار الصفوف ومغادرة المدرسة لمزاولة عمل عند الصغر أآبر . لتحقيق توقعات أسرهم بالنجاح
وتفيد اليونيسيف بأن احتماالت تسرب الصبيان من المدارس ودخول القوة . بالنسبة إلى الصبيان منها إلى البنات

ما يؤول  وآثيرًا. ١٠الصبيان الفقراء منها في حالة البنات الفقيرات العاملة في شيلي أآبر بأربعة مرات في حالة
  . وقذرة وخطرة بعد مغادرة المدرسة الصبيان إلى وظائف متطلبة جسديًا

من التحيز الجنساني؟ إن  خاليًا ما التحق الصبيان والبنات بالمدارس، هل يتلقون فيها تعليمًا إذا لكن حتى . ١٣٥
التعليم للجميع أن  توفير ويفيد تقرير. ى أساس الجنس موجودة في معظم أنحاء العالمالمفاهيم النمطية للكفاءة عل

وظيفية نمطية آما أن المدرسين يمكن أن يساهموا في استمرار التحيز  ما تقدم أدوارًا الكتب المدرسية آثيرًا
  . أيضًاالجنساني 

                  
   .ILO: Formula for progress: Educate both girls and boys! (Geneva, 2008), p. 2:انظر   ٧
  :أيضًا انظرالمرجع نفسه،    ٨

M. Buvinić et al. (eds): Equality for women: Where do we stand on Millennium Development Goal 3? 
(Washington, DC, World Bank, 2008), p. 5. 

يرات إحدى الدراسات أنه إذا آانت بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط وشمال أفريقيا انفتحت تفيد تقد   ٩
وانسدت عند المعدل الذي  ١٩٦٠عند المعدل نفسه الذي سجلته شرق آسيا في عام  دراسةالجنسانية فيما يتعلق بمتوسط سنوات ال تهاهو

نقطة  ٠٫٩و ٠٫٥فرد قد يكون زاد بنسبة تتراوح بين عن آل ، فإن دخلها ١٩٩٢إلى  ١٩٦٠ة من حققه شرق آسيا خالل الفترة الممتد
وتبين التقديرات أنه حتى بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المتوسط والدخل . وهي أآبر بكثير من أرقام النمو الحقيقية - مئوية في السنة 

، تربط زيادة نسبة النساء الالتي بلغن التعليم الثانوي بنقطة مئوية واحدة بزيادة الدخل مستويات تعليم ابتدائية عاليةالتي لديها العالي و
  :انظر. وتدمج الدراستان المتغيرات األخرى الشائعة في آتب النمو. نقطة مئوية ٠٫٣فرد بنسبة عن آل 

World Bank: Engendering development through gender equality in rights, resources and voice, (2001) pp. 11–12.  
    .UNESCO: Education for all Global Monitoring Report 2008, op.cit. Box 2 .9:انظر   ١٠
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  الفتيات: الحصول على التعليم  :١-٤الشكل 
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  صبيانال: على التعليم الحصول  :٢-٤الشكل 
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  البنات والصبيان واألعمال المنزلية  ٢- ٤
ويبدأ عدم ظهور عمل النساء . الخاص المنزلي يوجد أحد المجاالت الخاصة النعدام المساواة في الفضاء . ١٣٦

في المنزل واالنتقاص من شأنه عندما تكون الفتيات في حداثة السن، فيوضع على عاتقهن عبء ثقيل يتمثل في 
وفي مناطق آثيرة، من الشائع أن تكّلف الفتيات بجزء آبير من العمل المنزلي . والنساء تحديدًا -عدة الكبار مسا

ويشارك الصبيان . لفائدة أسرهن، بما في ذلك تقديم الرعاية والطبخ والتنظيف والغسيل وجلب الماء والوقود
ورغم الترآيز الكبير على التأثير . تقضيه الفتياتمما  أقلفي األعمال المنزلية لكنهم يقضون فيها ساعات  أيضًا

ويقارن الجدول جيم . ١١آبيرًا دوليًا السلبي لعمل األطفال على التعليم فإن تأثير األعمال المنزلية لم يلق اهتمامًا
تالي والتحليل ال. لزاميستخدام بين بلدان مختارة بحسب سن انتهاء التعليم اإلااللبدء السن القانوني  في الملحق

الذي يبين النهاية الحقيقية لسن الدراسة في سياق تزايد آثافة األعمال المنزلية،  ،لبيانات منظمة العمل الدولية
كل ــويبين الش. ، لكن البنات أآثر تأثرًاعلى السواء يروي قصة الفرص الضائعة بالنسبة إلى الصبيان والبنات

والصبيان على السواء إذ يزداد الوقت المنفق على األعمال أن الحضور المدرسي يتراجع بالنسبة للبنات  ٣-٤
لكن الحضور المدرسي للفتيات ينخفض . ساعة في األسبوع ٢٨ساعة إلى أآثر من  ١٤المنزلية من أقل من 

إلى  ٩٠ساعة من األعمال المنزلية، ينخفض الحضور من  ٢٨و ١٤وبين . بوتيرة أسرع من حضور الصبيان
  . ينخفض حضور الصبيان بنصف تلك القيمة لزيادة مماثلة في عدد الساعاتفي المائة، بينما  ٧٠

   دولة عضوًا ٢٣معدل الحضور المدرسي بحسب ساعات األعمال المنزلية للفتيات والصبيان في   :٣-٤الشكل 
  ٢٠٠٦و ١٩٩٩في منظمة العمل الدولية في أحدث سنة بين عامي 
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  ساعات األعمال المنزلية في األسبوع

ئية والرصد المعني بعمل األطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، تستند إلى مجموعة حسابات برنامج المعلومات اإلحصا  :المصدر
؛ ١٩٩٩؛ أوآرانيا، ٢٠٠١؛ أوغندا، ٢٠٠٦؛ إآوادور، ٢٠٠٤؛ األرجنتين، ٢٠٠٥أذربيجان، : بيانات الدراسات االستقصائية التالية

؛ السنغال، ٢٠٠١؛ السلفادور، ٢٠٠١؛ رومانيا، ٢٠٠٠؛ الجمهورية الدومينيكية، ٢٠٠٦؛ ترآيا، ٢٠٠١؛ بليز، ٢٠٠٤البرازيل، 
؛ ٢٠٠٤؛ مالي، ٢٠٠١؛ آولومبيا، ٢٠٠٢؛ آوستاريكا، ٢٠٠٠؛ آمبوديا، ٢٠٠١؛ الفلبين، ٢٠٠٠؛ غواتيماال، ٢٠٠٠؛ غانا، ٢٠٠٥

  .٢٠٠٢؛ هندوراس، ٢٠٠٠؛ نيكاراغوا، ٢٠٠٢؛ منغوليا، ٢٠٠٢مالوي، 

                  
  : هي ،إحدى الدراسات الشاملة التي تتناول نوع الجنس واألعمال المنزلية   ١١

L. Guarcello, et al.: Child labour in the Latin America and Caribbean region: A gender-based analysis, (Geneva, 
ILO, 2006). 
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  نوع الجنس واألطفال العاملون  ٣- ٤
من  العديدأن  ويبين الجدول جيم من الملحق. ١٢ملن على األطفال التوفيق بين المدرسة والعقد يتعي . ١٣٧

وال يعادل التسجيل المدرسي بالضرورة الحضور . الصبيان والبنات يعملون ويذهبون إلى المدرسة في اآلن معًا
وفي . أوقات عمل األطفال يأن تمل والحصاد المحاصيل جنيلدورات يمكن  مثًالففي المناطق الريفية . المدرسي

يتعرض  -السيما في أفريقيا وآسيا  -المناطق الحضرية التي يعيش فيها قرابة نصف سكان العالم بالفعل 
أنشطة غير قانونية خطرة مثل  الضلوع فياألطفال، عندما يكونون خارج المدرسة، بصفة خاصة لخطر 

  . ل الجنسياالتجار بالمخدرات أو يمكن أن يكونوا عرضة لالستغال

ففي حين آان نحو سدس مجموع األطفال . وقد تراجعت في السنوات األخيرة حاالت عمل األطفال . ١٣٨
من أنواع النشاط االقتصادي في  يزاولون نوعًا - مليون طفل  ١٩١أي  - سنة  ١٤و ٥المتراوحة أعمارهم بين 

ربع أل لعمرية عما آان عليهعامل في هذه المجموعة ا مليون طفل ٢٠انخفض ذلك العدد بنحو  ،٢٠٠٤عام 
  . ١٣خلت سنوات

بما في ذلك  ،سنة ١٥معلومات عن البنات والصبيان دون سن  ١٤ويعرض الجدول جيم من الملحق . ١٣٩
وتقديرات نسب األطفال الذين يعملون فقط والذين  جيلهم المدرسي وتجربتهم في العمل،معدالت وفياتهم وتس

في بلدان  عامًا ١٥آبيرة من األطفال العاملين دون سن  نسبًاويبين الجدول . يجمعون بين العمل والدراسة
في سبعة (مرتفعة بصفة عامة  يترددون إلى المدرسةآما يبين أن نسبة األطفال الذين يعملون فقط وال . ١٥مختارة

بين وتجمع نسبة آبيرة من األطفال ). من بلدان العينة، أآثر من نصف األطفال العاملين ال يذهبون إلى المدرسة
في المائة من البنات  ٨٠ففي تسعة من البلدان األربع والعشرين المعروضة يالحظ أن أآثر من : الدراسة والعمل

، وفي ثمانية بلدان أخرى، يالحظ أن أآثر من نصف األطفال العاملين أيضًاوالصبيان العاملين يدرسون 
  . يدرسون

تسجيل الفتيات في معظم ) أو يعادل( يفوقبتدائي أن تسجيل الصبيان في التعليم اال أيضًاويبين الجدول  . ١٤٠
وللصبيان . البلدان المختارة؛ ومع ذلك تتمكن الفتيات من االستمرار إلى حدود الصف الخامس أآثر من الصبيان

  .األفضلية في التسجيل في التعليم اإلعدادي وذلك بقدر أآبر حتى من التسجيل في التعليم االبتدائي

وبصفة عامة، آلما ارتفعت نسبة : وجود فوارق جنسانية بين األطفال العاملين كآذل وتظهر البيانات . ١٤١
ازدادت احتماالت أن تكون نسبة الفتيات  - سنة  ١٤هم أي الذين ال تتجاوز أعمار - األطفال العاملين الصغار 
نسبة الصبيان أما في صفوف األطفال الذين يعملون فقط، فإن نسبة الفتيات أعلى من . أعلى من نسبة الصبيان

وتتعرض الفتيات للتمييز ألنهن يبدأن العمل في سن أصغر . في األغلبية الساحقة من البلدان المدروسة
فقد يستخدمون : ما يتعرض الصبيان للتمييز في حاالت معينة وآثيرًا. أقل في غالب األحيان ويتقاضين أجورًا

في  أيضًاويوجد الصبيان . في أوضاع خطرة غالبًاسلوك رجولي  هاجخطر أو يتوقع منهم انت" عمل رجالي"في 

                  
عن مفهوم أوسع من عمل األطفال يشمل جميع من " األطفال الذين يعملون"أو " األطفال العاملون"في هذا الفرع، يعبر مصطلحًا    ١٢

حصاءات العمال األطفال ضمن التعريف وتدمج اإل. وال يشمل ذلك المفهوم األعمال المنزلية ،يقدمون عمًال إلنتاج سلع وخدمات
أما . األوسع لألطفال العاملين، مما يجعل من الصعب التمييز بين العمل المشروع المناسب من حيث السن وما يشكل عمل أطفال

يمكن أن  فيشير إلى الحاجة الملحة إلى انتشال األطفال من تلك الظروف التي" أطفال في العمل الخطر"التمييز اإلضافي في مصطلح 
  . تؤدي إلى أسوأ أشكال عمل األطفال

اول   : وضع حد لعمل األطفال: مكتب العمل الدولي   ١٣ ر  ال، هدف في المتن ة        التقري ة العمل الدولي ة إعالن منظم المي بموجب متابع ع
ر     ل، التقري اء (األول بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العم دورة     )ب دولي، ال ؤتمر العمل ال ف، ٩٥، م . ١-١، الجدول  ٢٠٠٦ ، جني

 .F. Hagemann, et al.: Global child labour trends 2000 to 2004 (Geneva, ILO, 2006)  :انظر أيضًا
في دول مختارة أعضاء في منظمة  واألطفال الذين يدرسون واألطفال الذين يعملون،األطفال و الرضع توقعات وفيات: األطفال   ١٤

  . وآخر سنة متوفرة ٢٠١٠- ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ املألعو العمل الدولية بالنسبة
بالنسبة إلى الجنسين، يحتمل وجود تضارب بين السن القانونية إلنهاء التعليم اإلجباري والسن القانونية للعمل، وهو ما يمكن أن    ١٥

ن سن مغادرة المدرسة، وفي وفي سبعة بلدان، يالحظ أن السن القانونية للعمل أدنى م. الجنس نوع يفضي إلى نتيجة مختلفة بحسب
اقتصادية واجتماعية في بعض المجتمعات  ويعني ذلك أن األطفال الذين يواجهون ضغوطًا. حالة من تلك الحاالت يبلغ الفرق سنتين

ء الدراسة أو أن والذين يمكنهم قانونيًا أن يعملوا قبل أن يتسنى لهم قانونيًا االنقطاع عن الدراسة يحتمل أن يخلوا بالسن القانونية إلنها
أعلى بسنة أو أآثر من سن إنهاء التعليم  القانونية للعملسن الوفي اآلن ذاته، يالحظ في ستة بلدان أن . يشجعوا على اإلخالل بها

تفوق  حقيقية صول إلى فرص تعليميةوفي هذه الحاالت، يعني عدم الو. تسنوا ٤اإلجباري؛ وفي ثالث حاالت، يعادل الفرق سنتين أو 
وفي سبعة بلدان فقط، تعادل السن القانونية لمغادرة المدرسة . عليم اإلجباري أن األطفال يمكن أن يتجاهلوا السن القانونية الدنيا للعملالت

  . )١٣٨رقم ( ١٩٧٣الحد األدنى للسن، تفاقية ل، وهي الحالة المثلى في سياق االسن القانونية الدنيا للعم
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وقد يجد األطفال . األعمال التي تهيمن عليها اإلناث مثل العمل المنزلي أو االستغالل الجنسي ألغراض تجارية
  . ١٦على التسول يوميًا مثًالأنفسهم في ظروف القنانة، ويجبرون خاللها 

  أسوأ أشكال عمل األطفال  ١- ٣-٤
جميع أشكال   )أ( :ولي أسوأ أشكال عمل األطفال على أنه استخدام األطفال فييعرف اإلطار الد . ١٤٢

 لحة؛ـالنزاعات المس  )ب(؛ )اإللزامي أوالجبري مثل عبودية الدين أو العمل (الممارسات الشبيهة بالرق 
تجارة السيما (حظورة أنشطة م  )د(؛ )البغاء والمواد اإلباحية(رية االستغالل الجنسي ألغراض تجا  )ج(

ولطالما اعترف ). الذي يمكن أن يضر بصحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم(العمل الخطر   )ه(؛ )المخدرات
ولقي النزاع المسلح واالستغالل الجنسي لألغراض . عمل األطفال في بعض الحاالت والقطاعات حدوثب

إلى فئة أسوأ أشكال عمل األطفال؛  وتوجد قطاعات عديدة قد تحيلهم فيها ظروف العمل. آبيرًا التجارية اهتمامًا
  .  ويسلط الضوء أدناه على أمثلة الزراعة والتعدين والسياحة

 ١٢٧مليون طفل يمارسون عمل األطفال، ويزاول  ٢١٨وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن قرابة  . ١٤٣
التجار باألطفال أو آجنود ماليين على العمل في سياق ا ٨، بينما ُأرغم أآثر من خطرًا مليون طفل منهم عمًال

ويتأثر أطفال الشعوب األصلية على نحو مفرط . أو في ظروف االستغالل الجنسي عمال سدادًا لدينأطفال أو آ
وتتمثل عوامل أخرى تؤدي إلى عمل األطفال في فقدان أحد الوالدين أو آليهما جراء . بأسوأ أشكال عمل األطفال

  . غير متوفر بكل بساطة التي قد يكون فيها التعليم ،بعد النزاع اإليدز أو ظروف النزاع أو حاالت ما

  الزراعة
في  للغاية ءسيوهي قطاع ذو سجل  -العمال األطفال في الزراعة  مجموع يعمل سبعون في المائة من . ١٤٤

مليون بنت وصبي آعمال بأجر أو بال أجر في إنتاج المحاصيل  ١٥٠ويعمل أآثر من . مجال السالمة والصحة
وبصرف النظر عما إذا . ة الماشية وزرع المحاصيل وتشذيبها وجمعها وجز األغنام واالعتناء باآلالتوتربي

آان العمال األطفال يعملون في مزارع والديهم، أو مستخدمين في مزارع أو حقول أناس آخرين، أو يصطحبون 
ذاتها التي يؤديها الكبار ويواجهون  باألعمال والديهم المهاجرين العاملين في الزراعة، فإنهم يضطلعون تقريبًا

وال . العديد من المخاطر واألخطار ذاتها من حمل األثقال إلى التعرض لدرجات حرارة قصوى أو مواد خطرة
يحظى جل عملهم باالعتراف وال تسجل الحوادث التي يتعرضون لها واألمراض التي يصابون بها وال يبلغ 

رعاية  :هاما تقوم الفتيات الريفيات بأعمال منزلية عديدة، من آثيرًا وإضافة إلى العمل في الزراعة،. عنها
وفي المقابل، عادة ما . الطبخ والتنظيف وقطع مسافات طويلة لجلب الماء والحطبو األطفال األصغر منهن سنًا

  . يسمح بعمل الصبيان في أنشطة ترفيهية أآثر عندما ال يعملون في الحقول أو يتابعون الدراسة

  اع المسلحالنز
المدنية أثناء النزاعات  اإلصاباتفي المائة من  ٨٠تفيد التقديرات بأن النساء واألطفال يمثلون  . ١٤٥

يكون األطفال "وإضافة إلى ذلك . عن أفعال أطفال أجبروا على القتال اإلصاباتوقد تنجم بعض تلك . ١٧المسلحة
وأطفال  منهم يتامى وأطفال مشردون داخليًاالذين يعيشون في حاالت النزاع أو ما بعد النزاع، والكثيرون 

ضروب أخرى من أسوأ أشكال عمل  شرك عرضة بقدر آبير للسقوط في ،ضعفاء آخرون، السيما البنات
. ١٨"األطفال بهدف البقاء، مثل االستغالل الجنسي ألغراض تجارية أو مزاولة أنشطة محظورة أو عمل خطر

في أنشطة  أيضًالكنهم يستخدمون  أطفاًال آي يصبحوا جنودًاويتعرض الصبيان بصفة خاصة لخطر التجنيد 
ويتعود الصبيان الذين قاتلوا في الحروب على ثقافة العنف وعادة ما . فرعية آالطبخ أو الحمالة أو الجنس

  . يجهلون أي نمط آخر في الحياة

                  
فاسو ومالي  ، في بورآينا)١٨٢رقم ( ١٩٩٩ ،لخبراء بشأن تطبيق اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفالانظر مثًال، مالحظات فريق ا   ١٦

   :، في٢٠٠٨وموريتانيا والنيجر، 
ILO: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (RCE), 
Report III (Part 1A), ILC, 97th Session, Geneva, 2008. 

  :انظر   ١٧
UNICEF: The State of the World’s Children 2007, Women and children: The double dividend of gender equality 
(New York, 2006), p. 10. 

  :انظر   ١٨
ILO: Prevention of child recruitment and reintegration of children associated with armed forces and groups: 
Strategic framework for addressing the economic gap, (Geneva, 2007) p. iii. 
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در أآبر لخطر التحول يجندن للقيام بخدمة المجموعات المسلحة، فإنهن يتعرضن بق أيضًاورغم أن البنات  . ١٤٦
وفي بعض بلدان وسط أفريقيا آان . وتصبح بعض الفتيات مقاتالت بدورهن. ١٩إلى ضحايا لالستغالل الجنسي

 ١٠٠٠٠٠وتفيد التقديرات بأن . ٢٠فتياتال من في المائة من األطفال المشارآين في النزاع المسلح ٣٠ما يعادل 
حوال الفتيات بعد مغادرة الوحدات المسلحة أصعب بكثير منه وتقصي أ. ٢١فتاة قاتلن في أحداث العنف األخيرة

وتفيد تقارير بأن فتيات آثيرات يغادرن عندما يحملن؛ ومن ثم فإنه بسبب هذا الحمل أو . في حالة الصبيان
 من وتعاني هؤالء الفتيات غالبًا. األمومة المبكرة ال تطالهن البرامج المصممة لفائدة الجنود األطفال السابقين

ومن بين جميع فئات األطفال . ٢٢غير متزوجاتالوصم المزدوج ألنهن شارآن في القتال وأصبحن أمهات 
والشباب المحرومة تحتاج هذه الفئة إلى عناية خاصة بسبب حالة الصدمة التي تعيشها الفتيات والحاجة الماسة 

  . إلى االندماج في المجتمع

  االستغالل الجنسي ألغراض تجارية
ويكون األطفال في أولى . ٢٣لحقوقهم فظيعًا تغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجارية انتهاآًايشكل االس . ١٤٧

واإلصابة بفيروس نقص المناعة  مراحل نموهم معرضين لالعتداء الجسدي والنفسي واألمراض المنقولة جنسيًا
جارية، لكن البنات والبنات والصبيان ضحايا على حد سواء لالستغالل الجنسي لألطفال ألغراض ت. البشرية

أو في بلدان أخرى على أيدي شبكات  ختطاف واالتجار داخل بلدانهنفقد يتعرضن لال. تتأثرن بصورة مفرطة
، البرنامج الدولي للقضاء على عمل ٢٠٠٢في زامبيا في عام  وقد خلص تقييم سريع أجراه. منظمة إجرامية

في البغاء من اليتامى، وقد فقد نصفهم والديهما آليهما  أرباع األطفال المستغلين ثالثة األطفال إلى أن قرابة
وبالتحديد األسر الريفية الفقيرة  -وتعتمد فئات آبيرة من المجتمع في جنوب شرق آسيا . ٢٤وربعهم أحد الوالدين

من  وقد اعتمد عدد آبير. على تحويالت البغاء لرفاهها إن لم يكن لمجرد بقائها -التي ترسل بناتها للعمل آبغايا 
وفي . حظر استخدام أو شراء أو تقديم أطفال دون سن الثامنة عشرة ألغراض البغاءل ًاالبلدان أو نّقح تشريع

توسيع نطاق حظر االستغالل بحاالت معينة، طالبت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات البلدان 
  . ا آان التشريع ال ينطبق إال على الفتياتالجنسي لألطفال ألغراض تجارية بحيث يشمل الصبيان حيثم

  التعدين
وهذا النوع من العمل خطر على . لقد ُقدر عدد األطفال الذين يعملون في التعدين بما يقارب مليون طفل . ١٤٨

والتعدين الحرفي مهنة يهيمن عليها الذآور، وهو ما يفسر اعتياد وجود الصبيان في . من آل النواحياألطفال 
األعباء الثقيلة والصعبة والعمل الشاق والهياآل غير الثابتة ( وهو عمل خطر جسديًا. لعمل الخطرهذا النوع من ا

ما  وآثيرًا). ودرجات الحر والبرد القصوى واد الكيميائية السامة والمتفجرةوالم واألدوات والمعدات الخطرة
قتصادي واالجتماعي والنزاعات يتعرض األطفال العاملون في المناجم في المناطق النائية، لالضطراب اال

ولفرط المخاطر، ال . التي يمكن أن تذآي العنف وتدفع إلى سوء استعمال العقاقير وإلى البغاء األهليةوالحروب 
  . فيها عمل األطفال في التعدين يطاقيمكن أن  -بما في ذلك الفقر  - توجد ظروف 

ما يقمن بنقل المعادن  وغالبًا. بأعداد أقلفي التعدين، ولو آان ذلك  أيضًاوتعمل الفتيات والنساء  . ١٤٩
وتشكل هذه المادة . وتجهيزها وفرزها خارج المناجم الباطنية وحمل األثقال والعمل بمواد خطرة مثل الزئبق

                  
بحثت هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية االستغالل الجنسي للفتيات والنساء خالل الحرب العالمية الثانية في سياق    ١٩

انظر مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، ). ٢٩رقم ( ١٩٣٠ ،تطبيق اليابان التفاقية العمل الجبري
في  ١١١التفاقية رقم بموجب االمسألة  آما بحثت). تقرير لجنة الخبراء، سنوات مختلفة مكتب العمل الدولي في(، ٢٠٠٨- ٢٠٠٢

  ).، المرجع السابق٢٠٠٨الخبراء،  تقرير لجنة(وأوغندا، في جمهورية آونغو الديمقراطية  ١٨٢التفاقية رقم وا) دارفور(السودان 

   .I. Specht: Red shoes: Experiences of girl combatants in Liberia, (Geneva, ILO, 2006):انظر ٢٠  
  :انظر   ٢١

Plan: Because I am a girl: The State of the World’s Girls 2008, Special focus: In the shadow of war, p. 14. 
 :انظر   ٢٢

ILO : Breaking the cycle of violence against girls: From child labour to Education, panel discussion (Geneva, 
2007), unpublished. 

العمل الدولية  واتفاقية منظمة ،١٩٧٩ ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،١٩٨٩ ،انظر اتفاقية حقوق الطفل   ٢٣
  . ١٨٢رقم 
  :انظر   ٢٤

ILO: HIV/AIDS and work: Global estimates, impact on children and youth, and response 2006 (Geneva), p. 37. 
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لساعات  في أنشطة السوق في مجتمع التعدين، وذلك غالبًا أيضًاويعملن . ٢٥خطر تسمم خاص بالنسبة إليهن
  . بيان ألن من واجبهن أداء وظائف وخدمات منزلية أخرى لفائدة عمال المناجم الذآورأطول من التي يعملها الص

  السياحة
. ٢٦مليون شخص دون سن الثامنة عشرة في العالم في مهنة متصلة بالسياحة ١٩و ١٣يعمل ما بين  . ١٥٠

اليس السكن ويعمل الصبيان والبنات في آو. في المائة من القوة العاملة في السياحة ١٥-١٠ويمثلون قرابة 
، أو يدعمون )السيما في ظروف الشارع غير المنظمة(السياحي الرخيص حيث يقدمون الطعام والشراب 

. أو ينتجون ويبيعون البضائع الرخيصة والتذآارات) حمل المعدات الرياضية والمشتريات(األنشطة الترفيهية 
وتفيد التقديرات بأن مليوني طفل في . ويعمل الكثيرون منهم ساعات طويلة في ظروف عمل رديئة أو خطرة

وُبذلت . الذي يرتبط جزء آبير منه بالترفيه والسياحة ،العالم يقعون ضحايا االستغالل الجنسي ألغراض تجارية
ففي . جهود ال يستهان بها إلبراز الممارسات الدنيئة للسياحة الجنسية، السيما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الفتيات

نادق ومحالت عمل األطفال في المطاعم والف ،١٩٨٦ ،عمل األطفال) حظر وتنظيم(ر قانون ، يحظمثًالالهند 
  . اتقالشاي المحاذية للطر

  العمل الخطر
مليون طفل في عام  ١٢٥يهيمن العمل الخطر على جميع أسوأ أشكال عمل األطفال، وآان يمس أآثر من  . ١٥١
 ).٤-٤الشكل (ية آلما تقّدمت السن ع الهوة الجنسانوتتس). ٢٠٠٠في عام  مليونًا ١٧٠بعد أن آان يضم ( ٢٠٠٤

سنة، يوجد فرق طفيف بين نسبة الصبيان ونسبة الفتيات في  ١١سنوات و ٥ففي فئات األعمار المتراوحة بين 
آل فتاتين صبيان في العمل الخطر مقابل  ةسنة، يوجد ثالث ١٤و ١٢وفي الفئة المتراوحة بين . العمل الخطر

  . ، فترتفع نسبة الصبيان مقارنة بالبنات مجددًاسنة ١٧و ١٥الفئة المتراوحة بين أما في . اثنتين

  لعمريةفئة االاألطفال في العمل الخطر بحسب الجنس و  :٤-٤الشكل 

50,5

60,6 62,1

55,1
58,0

49,5

39,4 37,9

44,9
42,0

0

20

40

60

80

5–11 12–14 15–17 5–14 5–17

صبيان فتيات

العمرية الفئة

(%
س (

لجن
ع ا
وزي
ت

  
 .F. Hagemann et al.: Global child labour trends 2000 to 2004 (Geneva, ILO, 2006), chart 7 :  المصدر

                  
  : انظر. جنينتبين البحوث أنه حتى الكميات الصغيرة تؤثر بشكل خطر على النظام العصبي لل   ٢٥

GENDER/IPEC: Girls in mining: Research findings from Ghana, Niger, Peru and the United Republic of 
Tanzania (Geneva, ILO, 2007).  

  :انظر   ٢٦
M. Black : In the twilight zone: Child workers in the hotel, tourism and catering industry, ILO Child Labour 
Collection, (Geneva, ILO, 1995).  

 ٩٠ ٠٠٠سنة بزهاء  ١٩-١٢وفي ترآيا، قّدر عدد العاملين في المجموعة العمرية . تستند األرقام إلى تقديرات منظمة السياحة العالمية
وفي الفلبين، تقدر توقعات تستند إلى استقصاء وطني لألطفال والشباب . في المائة من المستخدمين في هذا القطاع ١٦٫٤شخص، أي 

  .شاب يعملون في صناعة السياحة ٦٦ ٠٠٠سنة، أن عدد هؤالء يقارب  ١٧سنوات و ٥ارح أعمارهم بين العاملين الذين تتو
C. Plüss: Quick money – Easy money? – A report on child labour in tourism, Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC)Working Paper 1/99 (Berne, 1999). 
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  عمل الدوليةنشاط منظمة ال  ٤- ٤

  من عمل األطفال بدًال البالغيناستخدام   ١- ٤-٤
ويمثل عمل األطفال . ضروري للقضاء على أشكال عمل األطفال المتعددة للبالغينإن توفير العمل الالئق  . ١٥٢

النساء والرجال البالغين من وظائف يمكن أن يضطلعوا بها  فهو يحرم أوًال: مشكلة مزدوجة لفعالية سوق العمل
دون وضع سياسات وبرامج حكيمة في مجال العمالة، بما أن األطفال  و أفضل من األطفال؛ ويحول ثانيًاعلى نح
، يمكن أن مثًالوفي الزراعة . لمجرد أنهم يعملون بأجور أدنى بالغينمن الشباب أو ال ما يستخدمون بدًال غالبًا

لكن من المؤسف أن . جر إضافييصحب األطفال والديهم ويساعدوهم على إنجاز الحصص اليومية دون أ
المكاسب قصيرة األمد تلغيها خسائر طويلة األمد يتحملها نساء ورجال المستقبل من حيث نقص تعليمهم 

  . ويتصل عمل األطفال على نحو وثيق باستمرار االقتصاد غير المنظم ونموه. وتطورهم الشخصي

وقد أّدت . وأسرتها عود بفوائد آبيرة على أطفالهاي وتفيد األدلة بأن النهوض بالمرأة من الناحية االقتصادية . ١٥٣
إلى  ،زيادة السلطة التفاوضية والقدرة على صنع القرار داخل األسرة، فضال عن تحسن وضع المرأة ودخلها

ار عمل األطفال وزيادة وتراجع معدالت وفيات الرّضع وانحسنتائج إيجابية مثل تحسن الحالة الغذائية لألسر 
وتكشف دراسات استهالك األسر ونفقاتها عن فوارق آبيرة بحسب ما إذا آان دخل . إلى التعليموصول األطفال 

فحيثما يتحكم رجل في الدخل تزيد احتماالت نقص االستثمار في األطفال . ٢٧األسرة خاضعا لسلطة ذآر أو أنثى
آبر آان األطفال أول حيثما آان وصول النساء إلى التعليم والدخل أوفي المقابل، . بخاصة في الفتياتو

  . المستفيدين

وينبغي أن تأخذ استراتيجيات مكافحة عمل األطفال بعين االعتبار فرص العمل الالئق المتاحة للوالدين  . ١٥٤
وعلى . بنجاح" االنتقال من العمل إلى المدرسة"وتنفذ سياسات وبرامج . وفرص التعليم الجيد المتاحة لألطفال

في " القضاء على عمل األطفال"لمنظمة العمل الدولية بشأن  بعًاتا وروبي مشروعًاسبيل المثال، مّول االتحاد األ
في أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بهدف القضاء على عمل األطفال من خالل الوصول  أحد عشر بلدًا
العمال من ت منظمارتي التعليم والعمل ومع منظمات أصحاب العمل واويعمل المشروع مع وز. ٢٨إلى التعليم

 شاباتأجل استتباع الحوار السياسي بالعمل النشط؛ ووجهت عناية خاصة إلى توعية جميع األطراف بقدرات ال
  .المتعلمات على الكسب

العالمية التي تربط  التوريدمن سالسل  جزءًا ،عمل األطفال على وتشكل قطاعات اقتصادية آثيرة تحتوي . ١٥٥
ويعالج إلغاء عمل األطفال من . آت ومواقع اإلنتاج باألسواق العالميةالمنش -في ظروف منظمة وغير منظمة  -

وتشمل األمثلة قطاع السلع الرياضية في باآستان . ٢٩العالمية عن طريق الحوار االجتماعي التوريدسالسل 
لى وقد نفذ البرنامج الدولي للقضاء ع. وقطاع المالبس في بنغالديش وقطاع الكاآاو العالمي في غرب أفريقيا

التي تمثل هدفها العام في ضمان عدم تعرض األطفال لالستغالل  ،عمل األطفال فكرة رصد عمل األطفال
  .٣٠ويوّجه اهتمام خاص إلى أبعاد الرصد الجنسانية. والعمل الخطر

  الحماية االجتماعية  ٢- ٤-٤
م من عمل وهي الحافز الرئيسي على تخليصه ،تشكل سالمة العمال األطفال وصحتهم مبعث قلق بالغ . ١٥٦

ما  وغالبًا. وتقترن مخاطر آثيرة متصلة بالسالمة والصحة المهنيتين بأنواع شتى من عمل األطفال. األطفال
وتستهدف . يتعذر تصحيح ما يلحق باألطفال من ضرر، ويمكن أن يتسبب لهم ذلك في آثار صحية مدى الحياة

                  
  :انظر   ٢٧

ILO: Small change, big changes: Women and microfinance, GENDER/Social Finance Programme (Geneva, 
2007), p. 2.  

  :انظر   ٢٨
IPEC: Tackle child labour through education: Moving children from work to school in 11 countries (Geneva, 
ILO, undated). 
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تيش العمل مسائل من قبيل تسجيل الحوادث برامج منظمة العمل الدولية الرامية إلى االرتقاء بخدمات تف
إلى طابع القطاع الزراعي المشتت جغرافيا ومحدودية  ونظرًا. واألمراض التي يتعرض لها العمال األطفال

إال في  األطفال عملإنفاذ تشريع  موارد خدمات تفتيش العمل، ال يستطيع مفتشو العمل في بلدان عديدة
غير أن دور مفتشي العمل في مكافحة عمل األطفال في جميع . جارية الكبرىالمؤسسات الزراعية والمزارع الت

ونتيجة . القطاعات االقتصادية قد ازداد في السنوات األخيرة بالتعاون مع الوآاالت المسؤولة عن رفاه األطفال
دى العقد تحسنت بقدر آبير على مدولي للقضاء على عمل األطفال، التدريب المحدد الذي يقدمه البرنامج ال

  . الماضي قدرة مفتشي العمل على تحديد العمال دون السن القانونية والعوامل التي تجعلهم عرضة لخطر خاص

وتبين األدلة الواردة في . وإذا تمتع الوالدون بحماية اجتماعية آافية فمن األرجح أن أطفالهم  لن يعملوا . ١٥٧
على مستوى معيشة  أيضًاال على آبار السن فقط بل  ملحوظًا الدراسات أن المعاشات االجتماعية تؤثر تأثيرًا

 ةأساسي ةشامل عانةوخلصت دراسات منظمة العمل الدولية إلى أن التكاليف المتوقعة إل. ٣١أسرهم وأطفالهم
 الناتجفي المائة من  ١٫٢ختلف في بلدان نامية مختارة في أفريقيا وآسيا بين ست ٢٠١٠باألطفال في عام  ةخاص

 - ومع ذلك فإن جل سكان العالم . ٣٢في المائة منه في جمهورية تنزانيا المتحدة ٣٫٦لي في الهند والمحلي اإلجما
  . ما زالوا ال يصلون إلى حماية الضمان االجتماعي الشاملة - في المائة ٨٠أي 

أن توفر الدول المصدقة عليها ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(وتقتضي اتفاقية الضمان االجتماعي  . ١٥٨
. أو سن الخامسة عشرة لزاميلألطفال حتى سن إنهاء التعليم اإل مزيج منهما معًانقدية أو عينية أو  ة عائليةإعان

على أساس منتظم أو تشترط  فقيرةلألسر ال معينًا نقديًا وعادة ما تمنح برامج التحويالت النقدية المشروطة مبلغًا
إلى المدارس أو المشارآة  ، مثل إرسال أطفالهملتنمية البشريةوفاء المستفيدين ببعض االلتزامات الرامية إلى ا

ونفذت معظم برامج التحويالت النقدية المشروطة التي آان البرازيل والمكسيك . في برامج الصحة والتغذية
. برامجمن أنواع تلك ال نوعًا سباقين إليها في أواسط التسعينات في أمريكا الالتينية حيث ينفذ معظم البلدان حاليًا

ورغم أن األدلة . وقد آان للعديد من هذه البرامج تأثير ملحوظ على الحد من الفقر وعلى الحضور المدرسي
المتعلقة بتأثيراتها على الحد من أسوأ أشكال عمل األطفال ليست قاطعة، يفيد التقييم بحدوث تأثير إيجابي في 

برنامج آلثار ًا حديث ًاغير أن تقييم. ٣٣بأنشطة بعد المدرسةبعض البلدان، السيما حيثما اقترنت المساعدات النقدية 
قد خلص إلى االستنتاج المفاجئ المتمثل في أن  )Tekoporã(التحويالت النقدية المشروطة النموذجي لباراغواي 

يضطر األطفال إلى العمل إذا آانت  ّالوآان يفترض أ. ألمهات إلى العملعمل األطفال قد يزداد بخروج ا
دخل تشجع األطفال على العمل من أجل لوآشفت هذه الدراسة أن أمثلة آسب األمهات ل. ت يكسبن دخًالاألمها

  . ٣٤تحسين رفاههم الشخصي

وأظهرت تقييمات آثار أخرى أن التحويالت النقدية المشروطة تساهم بفعالية في زيادة لجوء األسر إلى  . ١٥٩
ف يمكن القضاء على الفوارق الجنسانية بتقديم حوافز المدارس والخدمات الصحية بقدر آبير، وتبين األدلة آي

في المكسيك تحويالت نقدية أآبر " الفرص"وعلى سبيل المثال، يدفع برنامج . مالية لألسر آي تستثمر في بناتها
وفي بنغالديش، يعطي برنامج مساعدة التعليم الثانوي لإلناث المال . لألمهات لقاء تسجيل بناتهن في المدارس

وفي باآستان . إلى الفتيات شريطة تسجيلهن في التعليم الثانوي وعدم الزواج حتى سن الثامنة عشرة مباشرة
ويبقى . ٣٥وآمبوديا، تقدم برامج المنح الدراسية تحويالت نقدية لألسر شريطة تسجيل بناتها في التعليم الثانوي

تحويالت نقدية مشروطة آبير هدفه  برنامجطفال في البرازيل المثال الوحيد على عمل األ استئصالبرنامج 
ويشترط هذا البرنامج مباشرة من الطفل وقف العمل آي تحصل أسرته على . عمل األطفال الحد منالرئيسي 
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ت  ،يـدمجه بصفة تدريجية في برنامج التحويالت النقدية المشروطة الوطن ، ويجري حاليًا٣٦اإلعانا
Bolsa Família )السلة العائلية(.  

 لكنها قد تؤثر سلبًا. يالت النقدية المشروطة نجاعتها في التصدي لبواعث القلق الجنسانيةوتثبت التحو . ١٦٠
مساعدة أآبر للفتيات الملتحقات بالمدارس بهدف  "الفرص"وعلى سبيل المثال، يدفع برنامج . على نساء األسرة

تحويالته إلى اآلباء وإنما إلى لكن البرنامج ال يدفع . التنويهوهو أمر يستحق  بين الجنسين،تصحيح التباينات 
وقد يكون دفع . األمهات، مما يرّسخ الدور التقليدي الذي تؤديه األم آمسؤولة عن األطفال والمحيط األسري

إلحساسهن بقيمتهن آأمهات مسؤوالت، آما أنه يزيد احتماالت وصول األموال إلى  التحويالت للنساء مهمًا
وال تغير سلوك الرجال بتشجيعهم على االضطالع بدور  ض بهن شخصيًالكن تلك المدفوعات ال تنه. أطفالهن

آما تساهم شروط أخرى لتلقي تلك التحويالت النقدية، مثل الطلب من النساء إنجاز عمل مجتمعي . أسري أقوى
  . ٣٧غير مدفوع األجر، في تعزيز القوالب النمطية وتزيد من أعباء النساء غير مدفوعة األجر

  عن األطفال ًاالجتماعي دفاعالحوار ا  ٣- ٤-٤
بما أن صوت األطفال قّلما يسمع، فمن واجب من يمكنهم التحدث باسمهم أن يدافعوا عن حقوقهم في  . ١٦١

واتفاقية حق التنظيم  ،)٨٧رقم ( ١٩٤٨ ،وتمثل اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. الئقةطفولة 
فبتعزيز . يين تقوم عليهما جهود مكافحة عمل األطفالصكين رئيس ،)٩٨رقم ( ١٩٤٩ ،والمفاوضة الجماعية

أن يكون  أيضًاومن المهم . تمثيل العامالت والعمال، يمكن المحافظة على صحة األطفال ورفاههم ونمائهم
سنة في  ١٦أو  ١٥(سن العمل الحد األدنى الوطني ل الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة لكنهم تجاوزوا الشبابالعمال 
  .ادرين على االنضمام إلى النقاباتق) الغالب

وحيثما آانت النساء أقل قدرة على التعبير أو التحكم في الموارد األسرية أو البحث عن عمل الئق، آان  . ١٦٢
أدنى في معظم المجتمعات  اجتماعيًا مرآزًا يشغلنوألن الفتيات والنساء . ٣٨التأثير على األطفال ملحوظًا

تيسير وصول الفتيات إلى لمحددة ، فال بد من تشجيع اتخاذ تدابير مباشرويتعرضن للتمييز المباشر وغير ال
ستغل الحكومات والشرآاء ، يمكن أن تولتحقيق ذلك. التعليم في الخطط والسياسات والبرامج الوطنية

االجتماعيون الهيكل الثالثي في الحوار االجتماعي والمفاوضات والمشاورات وتقاسم المعلومات على الصعيد 
تبين بحوث أجراها المكتب أن المجالس االقتصادية واالجتماعية يمكن أن تقود  ،وعلى سبيل المثال. طنيالو

ويمكن أن يستخدم الشرآاء الثالثيون قدرتهم على التأثير لضمان ترآيز . ٣٩النقاش المتعلق بوقف عمل األطفال
  . الجنسانيةاإلجراءات الوطنية لمكافحة عمل األطفال وأسوأ أشكاله على األبعاد 

إذ يمكن أن . على مستويات مختلفة في مكافحة عمل األطفال أساسيًا فتئ أصحاب العمل يؤدون دورًا وما . ١٦٣
بالفعل يمكنها سحب  المحلية استخدام األطفال أو إذا آان عمل األطفال موجودًا صناعاتترفض المنشآت وال
من أجل توفير  حاب العمل ومنظماتهم ضغطًاوعلى المستوى السياسي يمكن أن يمارس أص. األطفال من العمل

وتشرف منظمة العمل الدولية على برنامج تعاون تقني يراعي البعد . نظم تدريب وتعليم فعالة للبنات والصبيان
الجنساني تموله حكومة النرويج، ويرمي إلى بناء قدرات أصحاب العمل ومنظماتهم في مجال مكافحة عمل 

أصحاب العمل والمنظمة الدولية ألصحاب العمل عن آثب من ب الخاصة نشطةألاوقد تعاون مكتب . األطفال
أصحاب العمل ومنظماتهم وتبقي  منظورأجل وضع مجموعة من األدلة العملية التي تتناول عمل األطفال من 

  . ٤٠في اآلن ذاته رفاه األطفال وأسرهم في صميم التحليل

                  
  .G. Issamu Hirata: Cash transfers and child labour, op.cit:  عمل األطفال، نوقش في استئصالبرنامج    ٣٦
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فحة عمل األطفال على الصعيد المحلي والوطني بدور ريادي في مكا أيضًاوتقوم منظمات العمال  . ١٦٤
أن تصبح ذات مصداقية لحماية البنات والصبيان من  ،من خالل تدخالت مناسبة ،ويمكن للنقابات. والدولي

مما يقّلص اعتماد األسر الفقيرة على عمل  ،وتعزز النقابات حق العمال في أجور مناسبة. االعتداءاالستغالل و
العمال برامج تعاون تقني في سبيل تكثيف مشارآة منظمات العمال في ب الخاصة نشطةاأل وينفذ مكتب. أطفالها

  . ٤١أيضًاآبيرة لدمج األبعاد الجنسانية  مكافحة عمل األطفال في جميع أصقاع العالم، ويبذل جهودًا

ك المتخذة على بما أن اإلجراءات الدولية يمكن أن تكمل تل مهمًا وتؤدي االتحادات النقابية الدولية دورًا . ١٦٥
من أجل وتعمل بعض االتحادات النقابية العالمية بنشاط . المستوى اإلقليمي أو الوطني أو على مستوى المنشأة

المطاعم والمقاصف لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق و االتحاد الدولي وقدم. مكافحة عمل األطفال
نطاق مناقشة المساواة بين الجنسين لدمجها في  ووسعوالتبغ والرابطات المتصلة بها، خبرات ومعلومات 

اإليدز  /مواضيع حماية البيئة واستعمال المواد الكيميائية والصحة والسالمة وفيروس نقص المناعة البشرية
العمال في الخاصة بنشطة األوترآز أنشطة التعاون التقني التي يرعاها مكتب . وسياسات العمالة وعمل األطفال

. نقابية وطنية ودولية لمكافحته استراتيجياتألطفال على أدوار الفتيات والصبيان وسبل وضع مجال عمل ا
 ورـة في منشـة المتمثلـة الناجحـدعايومنظمات أخرى أحد أدوات ال المذآورويستخدم االتحاد الدولي 

Bitter Harvest٤٢.  

التي يمكن تعبئتها لمكافحة عمل  لتعليم شبكة من العناصر الفاعلة الرئيسيةالدولية ل الرابطةوتوفر  . ١٦٦
وهي تعمل على إذآاء الوعي بضرورة . بلدًا ١٧٠مليون مدرس في العالم في أآثر من  ٣٠األطفال، إذ تمثل 

لتعليم تتناول البعد الدولية ل الرابطةوما فتئت . ٤٣التعليم للجميع توفير ربط جهود مكافحة عمل األطفال بإطار
قادرة  الرابطةأن التعليم مهنة تهيمن عليها اإلناث على الصعيد العالمي، فإن هذه  وبما. الجنساني لعمل األطفال

 . على تشجيع الفتيات على فهم قيمة التعليم آوسيلة للخالص من الفقر والمضي قدمًا

  المبادئ والحقوق  ٤- ٤-٤
وتنص اتفاقية . فالتملك منظمة العمل الدولية قاعدة معيارية قوية لعملها المتعلق بالقضاء على عمل األط . ١٦٧

على أنه ال يجوز أن يستخدم أو يعمل في أي مهنة أي طفل دون الحد  ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ ،الحد األدنى للسن
وتحث اتفاقية أسوأ أشكال ). سنة العادة ١٥(األدنى لسن العمل الذي ينبغي أن يتوافق وسن إنهاء التعليم اإللزامي 

ذ إجراءات فورية لمكافحة عمل األطفال مثل استخدام أي فتيات أو على اتخا ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩ ،عمل األطفال
، صبيان دون سن الثامنة عشرة في العمل الجبري أو النزاع المسلح أو البغاء أو المواد اإلباحية أو العمل الخطر

 رالمنظوبمراعاة  ١٣٨وتطبق بعض أحكام االتفاقية رقم . ٤٤على المستوى الوطني على أن يحدد هذا األخير
حكم  ،كون أدنى من سن إنهاء التعليم اإللزاميعمل ينبغي أال ياللسن األدنى  لحدوالحكم القاضي بأن ا. الجنساني

إذ يمكن استخدامه للتصدي للممارسات الجارية في بعض البلدان حيث يمكن إخراج الفتيات : ينطبق على الفتيات
ة اإلشراف لمنظمة العمل الدولية ترآز على حالة الفتيات، فتئت آلي وما. من المدرسة قبل إنهاء تعليمهن اإللزامي

  . مبرزة ضرورة مراعاة احتياجاتهن الخاصة آسبيل لمنع عمل األطفال

تراعي الوضع الخاص "بوجه التحديد على أن الدول األعضاء ينبغي أن  ١٨٢وتنص االتفاقية رقم  . ١٦٨
  . بهذه الصيغة ين متأثرًامنذ ذلك الح األخرى وأصبح رصد تطبيق االتفاقيات". تياتللف

وقيام بلدان عديدة نتيجة لذلك  ١٨٢رقم و ١٣٨ورغم تصديق عدد آبير من البلدان على االتفاقيتين رقم  . ١٦٩
لسن االستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، فإن التنفيذ ما زالت لتعريف الحد األدنى بسن تشريعات 

في الغالب العمل المنجز في أماآن خاصة وداخل  اللوائحال تشمل وعلى سبيل المثال، . تعتريه ثغرات مهمة
من أسوأ أشكال عمل األطفال، لكن  العمل المنزلي صراحة بوصفه شكًال ١٨٢وال تعرف االتفاقية رقم . األسر

                  
  : انظر   ٤١

www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/genact/child/index.htm. See also ILO: ILO–IPEC, Interregional 
Workshop on Child Domestic Labour and Trade Unions: Report, Geneva, 1–3 Feb. 2006. 

  .ILO: Bitter Harvest : Child Labour in Agriculture (Geneva, 2002)  :انظر   ٤٢
  :انظر   ٤٣

ILO/EI: World Day Against Child Labour 2008: Quality education is the right response to child labour: A 
resource for teachers and educators (Geneva, 2008). 

حتى  بلدًا ١٦٩صّدق عليها  ١٨٢واالتفاقية رقم  بلدًا ١٥١صّدق عليها  ١٣٨االتفاقية رقم : االتفاقيتان مصدق عليهما بشكل واسع   ٤٤
  .٢٠٠٩يناير  /آانون الثاني
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وهي  ،من العمل الخطر الذي ينبغي حماية األطفال منه أحكامها يمكن أن تنطبق إذا اعتبرت هذه المهنة ضربًا
وإضافة إلى ذلك، يتعرض الكثيرون من العمال المنزليين األطفال لخطر . مكانية متاحة في إطار االتفاقيتينإ

  .من أسوأ أشكال عمل األطفال االتجار أو العمل الجبري، وهي حاالت يصبح فيها ذلك العمل شكًال

مجموعة من معايير  ،)٢٩رقم ( ١٩٣٠ ،إلى جانب اتفاقية العمل الجبري ،١٨٢وتتيح االتفاقية رقم  . ١٧٠
وتشمل أسوأ أشكال عمل األطفال آما وصفت في . العمل الدولية الرامية إلى التصدي لالتجار بالبنات والصبيان

جميع أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق مثل بيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الدين  ١٨٢االتفاقية رقم 
وتوفر هذه االتفاقية الحماية من استغالل األطفال في العمل واستغاللهم . ٤٥اإللزاميوالقنانة والعمل الجبري أو 

وعالوة على ذلك تعمل منظمة العمل الدولية . ٤٦ألغراض تجارية، وهي ممارسة تمس الفتيات بقدر أآبر جنسيًا
من  ذلك جزءًا لغاء تجنيد األطفال الستعمالهم في النزاع المسلح باعتبارإ سعيًا إلى من خالل هيئاتها المكونة

  . ٤٧برنامجها الرامي إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال

ولقد استحوذ القضاء على عمل األطفال على قلوب وعقول الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  . ١٧١
والبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال التابع لمنظمة العمل . ٤٨ومجتمع المانحين منذ أوائل التسعينات

الدولية هو البرنامج الرائد الرامي إلى إنهاء عمل األطفال ودعم الجهود المتصلة بالوفاء بااللتزامات الدولية 
هائلة نحو  وقد قطع البرنامج أشواطًا. ٤٩بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك ذات الصلة

هدافه في مراعاة ويتمثل أحد أ. يع جوانب تدخالتهالقيام بصورة منهجية بتطبيق نهج يراعي نوع الجنس على جم
المساواة بين "و" التعليم للجميعتوفير "و" القضاء على عمل األطفال"ة والبرمجية بين الصالت السياسي

تكافؤ الفرص المتاحة للصبيان والبنات، فقد ورغم وجود التزام عام قوي ب. موسةمراعاة آاملة ومل" الجنسين
في مجاالت آثيرة وأن  البعد الجنساني الشامل في مكافحة عمل األطفال ال يزال غالبًااستنتجت البحوث أن 

  .أن يستند إلى جميع مبادرات مكافحة عمل األطفال من التحليل الجنساني الوافي ال بد

 ٢٠٠٠فبين عامي . مذهًال إقليميًا وقد حققت تدخالت البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال انتشارًا . ١٧٢
، ساهم مشروع اليمن في إنشاء ثالثة مراآز إلعادة تأهيل األطفال العاملين، واستفاد من تلك المراآز ٢٠٠٨و

أما . ٥٠وقد نّسق المشروع إجراء تقييم سريع لعمل البنات أفضى إلى خطة عمل محددة. بنت وصبي ٢٠٠٠نحو 
والقضاء عليها في أمريكا الوسطى  المنزلي أسوأ أشكال عمل األطفال بمنعالبرنامج دون اإلقليمي المتعلق 

على تشجيع التفكير بقدر أآبر في الجوانب  خالل سنوات تنفيذه الثالث األولى ، فقد عملوالجمهورية الدومينيكية

                  
في في العمل " االستغالل"بجانب عمل األطفال يعمل على الصعيد العالمي من أجل التوعية للقضاء على  ما فتئ البرنامج الدولي   ٤٥

من البرامج اإلقليمية والوطنية على  ذ البرنامج بالتعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الشريكة المحلية، عددًاوقد نف. االتجار باألطفال
البلقان وأوآرانيا، مدى السنوات االثنتي عشرة الماضية في غرب أفريقيا ووسطها وفي شرقها وجنوبها، وفي أوروبا والسيما بلدان 

  :انظر .وفي أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وجنوب آسيا ومنطقة نهر الميكونغ الكبرى دون اإلقليمية والصين
ILO: Child trafficking. The ILO’s response through IPEC (Geneva, 2007).   

توآول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، إن عمل منظمة العمل الدولية في مجال عمل األطفال متأثر ببرو   ٤٦
، والمعروف باسم )٢٠٠٠(خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بو
‘ االتجار باألشخاص’بتعبير على أنه يقصد ) دون الثامنة عشرة(وينص هذا البروتوآول في حالة األطفال . "بروتوآول باليرمو"
 ". تجنيد أطفال أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لغرض االستغالل"
، التي اعتمدتها )مبادئ باريس( تشمل مبادئ وتوجيهات باريس بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة   ٤٧

، األطفال دون سن ٢٠٠٧لعمل الدولية، والمنظمات غير الحكومية في عام الحكومات ووآاالت األمم المتحدة، بما في ذلك منظمة ا
الصبيان والبنات  ،ال الحصر المثالعلى سبيل  ،الثامنة عشرة الذين تجندهم القوات والمجموعات المسلحة بأي صفة، بما في ذلك
  :ظران. المستخدمون آمقاتلين أو طباخين أو حمالين أو رسل أو جواسيس أو ألغراض جنسية

ILO: Prevention of child recruitment and reintegration of children associated with armed forces and groups: 
Strategic framework for addressing the economic gap (Geneva, 2007). 

  : انظر. بشكل منتظم على هذا الموضوع آنذاك إشارات قليلة إلى عمل األطفال ألن المكتب لم يكن يعمل ١٩٨٥يتضمن تقرير عام    ٤٨
ILO: Equal opportunities and equal treatment for men and women in employment, Report VII, ILC, 71st Session, 
Geneva, 1985.  

ر من        ٤٩ ا    ٨٠ينفذ البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال مشاريع في أآث دًا لمساعدة الحكوم ى    بل اعيين عل ت والشرآاء االجتم
والتعليم في صميم عمل البرنامج نظرًا إلى دوره األساسي في وضع   . وضع سياسات للقضاء على عمل األطفال وتقديم المساعدة إليهم

ا            م وألسرهم وللمجتمعات برمته ة له ول بديل وفير حل أهيلهم وت ادة ت انظر  . تدابير لمنع عمل األطفال وإخراجهم من العمل الخطر وإع
  :مثًال

ILO: Child domestic labour information resources: A guide to IPEC child domestic labour publications and 
other materials (Geneva, 2007), p. 7. 

  .ILO: Country Brief 3: Promoting decent work and gender equality in Yemen (Beirut, 2008)  :انظر   ٥٠
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  الجنسانية للمشكلة
استغالل األطفال في العمل المنزلي والقضاء عليه بواسطة التعليم  منع"وأما مشروع . ٥١

 بشأن تعميم، الذي ُأعّد في إطار استراتيجية منظمة العمل الدولية "نوب شرقهاجآسيا و شرق والتدريب في
 ال من خالل إجراءات تراعيالمساواة بين الجنسين في آسيا والمحيط الهادئ، فيتوخى القضاء على عمل األطف

والت النساء أنشطة مقا ،"والقضاء عليها في جنوب آسيا منع العمل سدادًا لدين"ويستخدم مشروع . نوع الجنس
توثيق الصالت بين عمالة النساء والحد من عمل "مشروع  آانو. في باآستان العمل سدادًا لدينآوسيلة لمكافحة 

المتمثل في تعزيز المشاريع النسائية آجزء من االستراتيجيات  يرابتكفي تطبيق النهج اال ، رائدًا"األطفال
تعزيز المساواة بين "وفي البلد ذاته أّدى مشروع . نيا المتحدةفي جمهورية تنزا العامة للقضاء على عمل األطفال

إلى تخفيض عمل األطفال وزيادة الحضور المدرسي بواسطة  ،"الجنسين والعمل الالئق في جميع مراحل الحياة
  .قروض بالغة الصغر

ندا منظمة العمل الدولية وهول بين شراآةالالمساواة بين الجنسين ضمن برنامج  موضوعوفي إطار  . ١٧٣
ُمّولت عدة مشاريع ذات صبغة جنسانية وُقّدمت مخصصات لدمج البعد الجنساني وعمل  ،)٢٠٠٦-٢٠٠٤(

منظمة العمل الدولية والنرويج عنصر تعاون تقني يتيح اتخاذ إجراءات  بين آذلك تضّمن اتفاق شراآة. األطفال
والعمال وأصحاب العمل بالتعاون مع ذات صبغة جنسانية من جانب البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال 

 استكمالوقّدمت إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة التمويالت الرامية إلى . مكتب المساواة بين الجنسين
صوب تحقيق أهداف في أفريقيا، والموجهة  من خارج الميزانيةوالموارد لمنظمة العمل الدولية الميزانية العادية 
  . ٥٢عمل األطفال الحد منللعمل الالئق القائمة على النتائج والخاضعة لمراقبة نوعية من أجل  البرامج القطرية

تورينو عدة دورات بشأن لي التابع لمنظمة العمل الدولية في ، نّظم مرآز التدريب الدو٢٠٠٧وفي عام  . ١٧٤
  :فيما يتصل بأنشطة تدريبية رئيسية، منهانوع الجنس وعمل األطفال 

 مكافحة االتجار باألطفال ألغراض االستغالل"جنساني محدد لموظفي وشرآاء مشروع  توفير تدريب  )١(
 ؛"في غرب أفريقيا ووسطها في العمل

 توفير تدريب محدد بشأن األبعاد الجنسانية وعمل األطفال لمسؤولي وزارة العمل الترآية؛  )٢(

 الزراعة؛ تنظيم دورات بشأن القضايا الجنسانية المتصلة بعمل األطفال في  )٣(

تنظيم دورات بشأن الممارسات السليمة في الجمع بين األبعاد الجنسانية والتعليم وعمل األطفال في   )٤(
 البرمجة

٥٣. 

  الصالت مع األمم المتحدة والوآاالت الدولية  ٥- ٤
ي المجموعة الكاملة من حقوق اإلنسان الخاصة باألطفال، بما ف لألمم المتحدة تتضمن اتفاقية حقوق الطفل . ١٧٥

وتشكل هذه االتفاقية مع اتفاقيتي منظمة . ٥٤ذلك الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ولم تؤثر منظمة العمل الدولية، . ، قاعدة الحقوق والمسؤوليات الملزمة قانونًا١٨٢ورقم  ١٣٨العمل الدولية رقم 

مساعدة  أيضًاع المرأة، على السياسات فحسب بل قدمت من خالل مشارآتها المنتظمة في اللجنة المعنية بوض
وتشير االستنتاجات . الموقف المشترك اإلفريقي وثيق تنسيق اء األفريقيين بهدفرللوزملموسين  تقنيًا ودعمًا

بما في ذلك تنفيذ  ،إلى عمل منظمة العمل الدولية) ٢٠٠٧(النهائية التي اتفقت بشأنها اللجنة المعنية بوضع المرأة 
. ووضع برامج خاصة بالفتيات من أجل التعليم وتطوير مهارات آسب الرزق ١٨٢ورقم  ١٣٨االتفاقيتين رقم 

                  
  :انظر   ٥١

ILO-IPEC: Good practices and lessons learned on child and adolescent domestic labour in Central America and 
the Dominican Republic: A gender perspective (San José, 2005). 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨لعمل الدولية للفترة بموجب االتفاق اإلطاري الثاني للشراآة بين إدارة التنمية الدولية ومنظمة ا   ٥٢
  :انظر   ٥٣

IPEC: IPEC Action against child labour 2006–2007 : Progress and future priorities (Geneva, ILO, 2008), p. 50. 
ن اللجنة التي لك. في هذا النص أي تمييز بين الجنسين يقيممؤنثة، فهو ال / إذا آان هذا الصك ال يستخدم ضمائر ونعوت مذآرة   ٥٤

 :لجنة حقوق الطفل انظر، مثًال،. من منظور المساواة بين الجنسين طرافبحثت تقارير الدول األ لهذه المعاهدة،متثال االتشرف على 
 .١٠، الفقرة CRC/GC/2001/1 ،٢٠٠١، التعليم بشأن أهداف ١التعليق العام رقم 



 المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق

  68 

القرار  ٢٠٠٦عندما اعتمدت في عام  العمل الدولية منظمةة المعنية بوضع المرأة من خبرة واستفادت اللجن
  . ٥٥تبعات على عمل األطفال أيضًاان له الذي آ ،اإليدز /المتعلق بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشرية

شراآات داخل اإلطار األعم لمنظومة األمم المتحدة وغير ذلك من  المنظمة ويوجه سعي حثيث نحو إقامة . ١٧٦
ويسّخر عدد من المنصات الدولية القائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء . المنظمات الحكومية الدولية

األهداف اإلنمائية لأللفية وورقات استراتيجيات الحد من  على ذلك لة الرئيسيةومن األمث. على عمل األطفال
ية في المؤتمر العالمي األول لمكافحة استغالل األطفال ملاوبوشرت اإلجراءات الع .التعليم للجميع توفيرالفقر و
احة فيما بعد إلى وأفضت جهود إشراك قطاع السي. ١٩٩٦المعقود في السويد في عام  ،ألغراض تجارية جنسيًا

  تشكيل فرقة العمل المعنية بحماية األطفال في السياحة
بشأن  ٢٠٠٧لعام  وتولي مبادئ وتوجيهات باريس. ٥٦
 الهيئاتطائفة واسعة من ب ، المدعومة)مبادئ باريس( حماية األطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة

ووآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، عناية  العمل الدولية علة، بما في ذلك الحكومات ومنظمةالفا
  . على ضرورة ضمان احتواء البرامج تدابير تراعي نوع الجنس قوي ينصب ترآيزو. خاصة إلى حالة البنات

 أنشئت الشراآة الدولية من أجل التعاون في مجال عمل األطفال في الزراعةو . ١٧٧
وتشمل . ٢٠٠٧في عام  ٥٧

حظر العمل الخطر على الوظائف الزراعية ولسن العمل القانونية  للحد األدنى طبيق الفعالأهدافها الرئيسية الت
ويتمثل هدف . في الزراعة بالنسبة إلى البنات والصبيان دون سن الثامنة عشرة، واستبعاد األطفال من ذلك العمل

معايير الصحة والسالمة في قطاع سن العمل القانونية بتحسين ل الحد األدنى آخر في حماية األطفال الذين بلغوا
مع  ، ال سيمافي أعمال جوهرية بشأن الفتيات في الزراعة وشارآت منظمة العمل الدولية مؤخرًا. الزراعة
  .)الفاو( ألغذية والزراعةاألمم المتحدة ل منظمة

عليم التتوفير ومنظمة العمل الدولية عضو أساسي في فرقة العمل العالمية المعنية بعمل األطفال و . ١٧٨
وتؤدي منظمة العمل الدولية وظيفة أمانة . التي تضع المساواة بين الجنسين في صدارة جدول أعمالها ،٥٨للجميع

وتهدف هذه المبادرة إلى . في مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات أيضًاوالمنظمة شريك رئيسي . فرقة العمل
لتعليم االبتدائي بحلول ي وإلى ضمان إآمال جميع األطفال اوتقليص الفجوة الجنسانية في التعليم االبتدائي والثان

  . ٢٠١٥عام 

مساهمة مهمة في إعداد األطفال للتدارك الدراسي أو استيعاب  رسميويمكن أن يشكل التعليم غير ال . ١٧٩
 اوتوثقه ومساعدة انتقالية مثل تلك التي تروجها" معادلة"ويمكن أن يتخذ ذلك شكل برامج . مهارات حياتية مهمة
وفي حاالت أخرى، وضعت برامج لتحسين مهارات األطفال الحياتية بهدف دعم موارد . مبادرة تعليم الفتيات

  . الرزق وتحقيق األمن الغذائي

لمكافحة ومنع االستغالل الجنسي  جديدًا نهجًا أيضًاواتبع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال  . ١٨٠
بمسيس الحاجة إلى  واعترافًا. الرجال والخصائص الذآورية التصدي لقضايا، عن طريق ألغراض تجارية

التصدي لمشكلة االستغالل الجنسي للبنات والصبيان من جانب الطلب، أدمجت مشاريع البرنامج الدولي للقضاء 
عناصر التدريب والتوعية وبناء القدرات فيما يخص  ٢٠٠٧على عمل األطفال في أمريكا الوسطى في عام 

وأثار ذلك اهتمام جهات منها وآاالت األمم المتحدة، مثل اليونيسيف وصندوق األمم . حتملينالم" الزبائن"
  . ٥٩بوصفه من الممارسات السليمة ولقي ترحيبًا ،المتحدة للسكان

                  
، التقرير النهائي المتعلق بالدورة ٥٠/٢القرار . اإليدز/ نقص المناعة البشرية فيروسالمرأة والطفلة و بشأنقرار : األمم المتحدة   ٥٥

، المجلس االقتصادي واالجتماعي، E/2006/27/Corr.1–E/CN.6/2006/15/Corr.1الخمسين للجنة المعنية بوضع المرأة، الوثيقة 
  .٧الرسمية، التكملة رقم  المحاضر

، انصب ترآيز نشاط )٢٠٠٧-١٩٩٧(خالل المرحلة األولى . التابع لمنظمة السياحة العالميةموقع حماية األطفال على االنترنت،    ٥٦
، جرى توسيع نطاق واليتها لتشمل جميع أشكال ٢٠٠٧وفي عام . فرقة العمل على منع االستغالل الجنسي لألطفال في السياحة

  .www.unwto.org/protect_children:  انظر. استغالل األطفال والشباب في السياحة
ألغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية األمم المتحدة ل منظمة العمل الدولية ومنظمة: أعضاء هذه الشراآة هم   ٥٧

والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية التابع للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واالتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين 
  . اد الدولي لألغذيةواالتح

األعضاء اآلخرون هم اليونسكو واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي واالتحاد الدولي للتعليم والمسيرة    ٥٨
  . العالمية ضد عمل األطفال، إلى جانب عدد من البلدان المانحة

  :انظر   ٥٩
IPEC: IPEC action against child labour, 2006-2007: Progress and future priorities (Geneva, ILO, 2008) p. 51. 
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  المستقبلطريق   ٦- ٤
ء أن ما يتعين على الوالدين الفقرا فغالبًا. الئقةيشكل االضطرار إلى العمل أحد أآبر العوائق أمام طفولة  . ١٨١

وحيثما تفشى الفقر . برمتهاأو إرسالهم إلى العمل بهدف المساعدة على إطعام األسرة  أطفالهميختاروا بين تعليم 
وهو مضر  ،ويرتبط عمل األطفال بحقوق اإلنسان الخاصة بالطفل. أيضًاوالتمييز يمكن أن يتفشى عمل األطفال 
إلرشادية التالية المجاالت التي يمكن أن تؤثر فيها سياسات وتبرز القائمة ا. بصحة الطفل وتعليمه ورفاهه ونمائه

   :منظمة العمل الدولية وبرامجها وأنشطتها

ال غنى  باعتبار ذلك عنصرًا ،وضع استراتيجيات خاصة للوالدين فيما يتعلق بخلق الوظائف وتوليد الدخل 
ر على إيداع األطفال في المدارس وقد تبين أن زيادة دخل األمهات تؤث. عنه في القضاء على عمل األطفال

 .أآثر من زيادة دخل اآلباء

تعليم الفتيات من خالل سياسات وخطط تعليمية حكيمة ومدعومة بما يكفي  تعيقاالعتراف بالعقبات التي  
 .من الموارد والحوافز الممكنة للتشجيع على تسجيل الفتيات في المدارس

في تعليم الصبيان وتشجيع بلورة صور جديدة ألدوار الذآور  ةيالجنسان القوالب النمطيةتقييم وتصحيح  
 . مستقبًال على قدم المساواةبغية النهوض بتقاسم المسؤوليات المهنية واألسرية 

متيسرة التكلفة وجيدة النوعية بهدف تخفيف الضغوط التي  تكون ألطفال الصغارتحسين توافر رعاية ل 
وستخفض رعاية األطفال . مع أخوات أآبر سنًا إلى العمل أو ترآهمطفالهم تدفع الوالدين إلى إرسال أ

 .الطلب على العمال المنزليين األطفال أيضًا

إتاحة برامج تعليمية رسمية وغير رسمية ذات نوعية جيدة للمراهقات بما يشمل التدريب المهني، بهدف  
 . ا يكبرنالنهوض بإمكاناتهن وإتاحة المزيد من فرص العمل الالئق لهن عندم

وضمان توفير أعداد  مناهج الدراسيةفي التعليم بواسطة إصالح ال ةالجنساني للقوالب النمطيةالتصدي  
 .آافية من المدرسين الذآور واإلناث في جميع مستويات التعليم واإلدارة األآاديمية

 .اء على عمل األطفالالقض الرامية إلى مشاريعاللقضايا الجنسانية في تصميم لاالهتمام  ايالء ضمان 

القيام على الصعيد الدولي بتقاسم الممارسات السليمة المتعلقة باستراتيجيات تسجيل الفتيات وإبقائهن في  
 .المدارس
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 ٥الفصل 

  نوع الجنس والشباب والعمالة
ة في اهتمام العالم إلى مساهمة الشباب الممكن استرعي، ١٩٨٥في العقدين اللذين أعقبا صدور تقرير عام  . ١٨٢

 والشباب هي المرحلة الفاصلة بين الطفولة والكهولة حيث يكون الرجال والنساء أشد عزمًا. التنمية المستدامة
وتعد هذه المرحلة . على الكد من أجل ضمان مستقبلهم واإلسهام في ضمان مستقبل أسرهم ووسطهم ومجتمعهم

مليون  ٥٠٠يتوقع أن يبلغ و. ١تجة وعمل الئقمن الحياة حاسمة في تحديد توجهات الشباب نحو بلوغ عمالة من
 ويمثل منحهم فرصة ضمان عمالة آاملة ومنتجة ومختارة بحرية تحديًا. ٢خالل العقد القادم لعملشاب سن ا

  .٣وال غرو في أن تتصدر عمالة الشباب جدول أعمال المجتمع الدولي. وعالميًا وطنيًا

هم يمثلون أحسن جيل من الشبان، والسيما من الشابات، وإذا آان الشباب ال يشكلون فئة متجانسة، فإن . ١٨٣
فهم يملكون مهارات تسمح بازدهار المجتمعات واستقواء األمم عن طريق المجهود . على اإلطالق وتدريبًا تعلمًا

إلى  لكن وإن زاد عدد األطفال الذين يصلون إلى التعليم فإن ذلك ال يترجم دائمًا. الشخصي والمواطنة النشطة
جديدة للعمل  وفيما قد تتيح العولمة السريعة والتغير التكنولوجي للبعض فرصًا. ة منتجة للشباب وعمل الئقعمال

. العمل الالئق من قابلية تأثر شباب آثيرين يدخلون سوق العمل االفتقار إلىالمنتج والكسب، تزيد توقعات 
وفي . الشابات والشبان إلى وظائف الئقة وسيذهب استثمار الحكومات في التعليم والتدريب سدى ما لم ينتقل

المتوسط، يحتمل أن تبلغ نسبة الشبان والشابات العاطلين عن العمل ضعفين إلى ثالثة أضعاف نسبة الكبار 
ما يعملون ساعات طويلة إلى حد  وغالبًا. ، ويظهر هذا بجالء خاص في صفوف الشابات٤العاطلين عن العمل

ل غير منظمة ومؤقتة وغير آمنة، تميزها اإلنتاجية المتدنية والدخول الضعيفة غير مقبول في إطار ترتيبات عم
الستحداث العمالة، بما فيها  أساسيًا ويمثل النمو االقتصادي العالي والمستدام شرطًا. للعمل والحماية المحدودة

لة واستدامته من خالل وهو ما يستوجب وضع سياسات اقتصاد آلي تدعم زيادة نمو العما. العمالة الجيدة للشباب
لكن بالنظر إلى . ٥طلب في ظل استقرار اقتصادي وسياسيالمنتجة ومجموع القدرات الواسع والستثمار اال

أآبر لعدم التقدم في معالجة مسائل  لشباب قلقًال سوق العمل بالنسبة، يثير وضع االقتصادي الحالي االنكماش
إلى تراجع استثمار الحكومات  النكماشا اؤدي هذيفهل س. ٦اهخالل سنوات الرف المتعلقة بالشباب سوق العمل

  وتدريب الشباب؟

التي تتطلب  الخاصة لكن لها خصائصها. بوضع العمالة اإلجمالي وثيقًا وترتبط عمالة الشباب ارتباطًا . ١٨٤
والتمييز  باالنتقال من المدرسة إلى العمل المتقدمة، قد ترتبط عمالة الشباب االقتصاداتوفي . استجابات محددة
وعدد من العوامل  لتجربة العملية واتجاهات سوق العمل الدوريةوالعراقيل المتصلة بغياب ا على أساس السن

                  
 آأشخاص والكبار ؛٢٤و ١٥ بين أعمارهم تتراوح آأشخاص الشباب لتعبير دوليًا تعريفًا تخصيصيًا الدولية العمل منظمة تستخدم   ١

. الشأن بهذا تشريعات وجدت أينما المدرسة لمغادرة دنىاأل بالسن للشباب األدنى السن ُيحدَّد ما وغالبًا. سنة ٢٥ أعمارهم أو تفوق تبلغ
 .للشباب العملية تعاريفها في البلدان وتختلف

 .ILO: Facts on youth employment (Geneva, 2006): انظر   ٢
 ١ اإلنمائي لهدفا غايات من واحد هو ،"والشباب النساء ذلك في بما للجميع، الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق"   ٣

 أجل من عالمية شراآة إقامة في المتمثل لأللفية ٨ اإلنمائي الهدف يسعى آما. والجوع المدقع الفقر على القضاء في المتمثل لأللفية
 . للشباب ومنتج الئق عمل توفير إلى النامية، البلدان مع بالتعاون التنمية،

 .ILO: Youth Employment web site, at http://ilo.org/public/english/employment/yett/index.htm  :انظر ٤  
باب،        : مكتب العمل الدولي   ٥ ة الش ة عمال ر لجن باب، تقري ق للش ال   استنتاجات بشأن تعزيز سبل الوصول إلى عمل الئ محضر األعم

 .٢٠، الفقرة ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠رقم  المؤقت
 .ILO: Global Employment Trends: January 2009 (Geneva, 2009), p. 12:  انظر   ٦
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في  مفرطًا ويمكن أن يؤثر تأثيرًاة من سمات النمو غير الكافي وفي االقتصادات النامية، يشكل ذلك سم. الهيكلية
واجه العديد من الشابات والشبان، في يجتمعات فقيرة آثيرة، وفي م. ولمةفوائد الع فيمن ليس لهم حصة بالفعل 

على  النجاح ويتعذر. عاملينفقر الو البطالة الجزئيةفي  نآفاحهم من أجل آسب دخل، مشكلتين عويصتين تتمثال
متدني في المناطق الريفية لغياب السياسات والبنى التعليمي المستوى المن الشباب ذوي  عدد آبير جدًا

  . ٧ةاألساسي

وتمثل في االقتصاد . آلية مهمة لنقل المهارات إلى الشباب، والسيما في البلدان النامية الصناعية والتلمذة . ١٨٥
إذ  هاوغربأفريقيا من أآبر مصادر التدريب على المهارات، وبخاصة في منطقتي شرق  غير المنظم، واحدًا

وغير باهظ التكلفة  عمليًا مثل في الغالب بديًالوت. تتصل فيهما على نحو وثيق بالعادات االجتماعية والثقافية
غير أن أحد مواطن . للتدريب المقدم في المراآز وتساعد الشباب على إنشاء شبكاتهم االجتماعية واالقتصادية

يتمثل في أنها تفضل في معظم األحيان الشبان على الشابات بترآّزها في  الصناعية الضعف الكبيرة في التلمذة
في قطاعات  الصناعية وتوجد عمليات التلمذة. موجهة عادة نحو الرجال، مثل النجارة والميكانيكالقطاعات ال

ويتمثل مكّون مهم من . ، لكنها تكون في الغالب أقل توسعًاتصفيف الشعر والتطريزتهيمن عليها النساء مثل 
ير الرسمية في النظر إلى أي حد نظم التلمذة غب بالنهوضمكونات بحوث منظمة العمل الدولية الحالية المتعلقة 

  .الوظيفي العزلداخل ثقافات محلية إلنهاء  الصناعية يمكن أن تستخدم عمليات التلمذة

الجنس والسن واالنتماء اإلثني ومستوى  وقد تتفاوت فرص عمالة الشباب بحسب عوامل من جملتها . ١٨٦
  الريفية /واقع الحضريةوالم التعليم والتدريب واالنتماء األسري والحالة الصحية واإلعاقة

كون بعض تو. ٨
فبالنسبة إلى : سوق العمل والبقاء فيها إلى لدخولا عند صعوبات خاصة اوتواجهه أآثر تأثرًا المجموعات

  . ، أو ذوات إعاقة، يمتزج التمييز بالعائقالشابات المنتميات إلى األقليات اإلثنية مثًال

 شبابًا"تضعفون قد يصبحون فالشباب المس. م الشكاوىويكمن خطر عدم التصدي لهذه المسائل في تراآ . ١٨٧
، معتبرين أن البحث عن وظيفة البحث عن عمل الذين تخلوا عنوهو المصطلح المستخدم لوصف  - "محبطين

يفقدون الثقة في نظام اإلدارة الذي يشعرون أنه لم يرق إلى مستوى تطلعاتهم، وهو ما من و. غير ذي جدوى
  .قصوى إلى اضطراب سياسي تشأنه أن يؤدي في حاال

وتفيد . في المائة من الشباب في بلدان نامية حيث يتأثر آثيرون على نحو خاص بالفقر المدقع ٨٥ويعيش  . ١٨٨
مليون شابة وشاب عاطلون عن العمل في العالم، وهم يمثلون  ٧١تقديرات منظمة العمل الدولية أن ما يقارب 

ويتحول . ويكافح شباب آثيرون في االقتصاد غير المنظم. ٩لمفي المائة من العاطلين عن العمل في العا ٤٠
مقابل أجور  للحلول محلهمويستخدم األطفال الصغار . األطفال إلى شباب عاطلين وعديمي المهاراتالعمال 

  . دنيا، وتتقلص بشكل آبير فرص ضمان التعليم ألي من الفئتين

ثرت على الشباب وفرصهم في الحصول على وشهدت هذه العقود األخيرة تحوالت ديمغرافية واسعة أ . ١٨٩
. وستتباطأ وتيرة نمو السكان البالغين سن العمل في جل أصقاع العالم، بسبب تراجع الخصوبة. عمل الئق

ومع ذلك، ظلت . وسيتزايد ثقل عبء التقاعد الواقع على القوة العاملة في البلدان التي تنكمش فيها القوة العاملة
التي ترتفع فيها نسبة الشيخوخة وتزيد نسبة اإلعالة، آما في أوروبا الشرقية وآسيا  ليماألقابطالة الشباب في 

بالنسبة  ٢٠٠٧وتسجل أرقام منظمة العمل الدولية لعام . خالل العقد األخير الوسطى، في مستويات عالية جدًا
في المائة في  ٥١مائة مقارنة بنسبة في ال ٣٩إلى هذه األقاليم مشارآة القوة العاملة الشابة في هذه األقاليم بنسبة 

، يحتمل أن يبلغ عدد الشباب أوروبا وآسيا الوسطىوفي . ١٠بلدان االتحاد األوروبي ومعظم البلدان المتقدمة
  . ١١ضعيفة اإلنتاجية وقليلة األجرفي وظائف هشة  اف مقارنة بالكبار، أو أن يستخدموالعاطلين عن عمل الضع

                  
 .٢٠٠٨، جنيف، ٩٧، التقرير الرابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر: مكتب العمل الدولي :انظر   ٧
ى  الوصول  سبل : الشباب :الدولي العمل مكتب: انظر   ٨ ق  العمل  إل ة  هوض الن .الالئ ع  - الشباب  بعمال ر  التحدي،  رف  السادس،  التقري

 .٦-١الجزء  ،٢٠٠٥ جنيف، ،٩٣ الدورة الدولي، العمل مؤتمر
 ١٧ يعادل بما زاد أنه أي - ٢٠٠٧ عام في عامل مليون ٥٣١ بلغ العاملين الشباب فعدد. آذلك دور له الديمغرافية االتجاهات تغير   ٩

 بالنسبة الشباب العمال حصة وتراجعت الشباب؛ عمالة من أسرع بوتيرة تزيد الشباب السكان ةنسب لكن. ١٩٩٧ عام منذ عامل مليون
 الشباب إلى بالنسبة العالمية العمالة اتجاهات :الدولي العمل مكتب. ٢٠٠٧و ١٩٩٧ بين ما ٤٤٫٥ إلى ٤٩٫٢ من الشباب السكان إلى

 .٣ الصفحة ،)٢٠٠٨، جنيف(
 .٥٣، الصفحة )٣(المرجع نفسه، الجدول ألف    ١٠
  :انظر   ١١

ILO: Facts on youth employment, Seventh European Regional Meeting (Budapest, 2005), at : 
www.ilo.org/public/english/bureau/inf/download/factsheets/pdf/budapest/youth.pdf. 
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  المسائل الجنسانية  ١- ٥
فيها،  بالغشاب في حالة بطالة ثالثة أضعاف احتمال وجود شخص  شخص ين يظل احتمال وجودفي ح . ١٩٠
عن  إال قليًال ال تزيد في المائة ١٢٫٥البالغة ) سنة ٢٤و ١٥المتراوحة أعمارهن بين (نسبة بطالة الشابات  فإن

في  ٥٥٫٢شابة العالمية من وتراجعت نسبة مشارآة القوة العاملة ال. ١٢)في المائة ١٢٫٢(نسبة بطالة الشبان 
 وهذا التراجع ليس بالضرورة أمرًا. )١- ٥الجدول ( ٢٠٠٧ و ١٩٩٧في المائة بين عامي  ٥٠٫٥المائة إلى 

ويظل الكثير من الشباب اليوم في التعليم على . استمرار الشباب في التعليم لفترة أطول يكون عائدًا إلى، وقد سيئًا
  .سنة ٢٤و ١٥ة بين امتداد الفترة العمرية المتراوح

  ٢٠٠٧و ١٩٩٧مؤشرات سوق العمل العالمية بالنسبة إلى الشباب،   :١-٥الجدول 

 
 اثـاإلن  ورـالذآ  المجموع

٢٠٠٧ ١٩٩٧ ٢٠٠٧ ١٩٩٧ ٢٠٠٧  ١٩٩٧

 247.5  237.8  354.7  576.9602.2339.0 )بالماليين(القوة العاملة 

 217.3  211.1  313.5  514.0530.8302.9 )بالماليين(العمالة 

 30.1  26.7  41.2  62.871.436.1 )بالماليين(البطالة 

 42.6  46.5  58.0  55.250.563.5 )النسبة المئوية(معدل مشارآة القوة العاملة 

 37.4  41.3  51.3  49.244.556.7 نسبة العمالة إلى السكان

 12.2  11.2  11.6  10.911.910.7 )النسبة المئوية(معدل البطالة 

 .٥٢الصفحة  ،)١(الجدول ألف  ،)٢٠٠٨، جنيف( اتجاهات العمالة العالمية بالنسبة إلى الشباب :مكتب العمل الدولي :المصدر

لكن الفارق بين تجربة . ، عراقيل للدخول إلى سوق العملاألقاليم، في معظم الشاباتما تعترض  وغالبًا . ١٩١
وتضيق في جميع المناطق الهوة الجنسانية في . هذا السياق ظل يتراجع مع مرور السنوات الشبان والشابات في

تجاوز  ،وفي الواقع. ونسب العمالة إلى السكان ألنثويةنسب مشارآة القوة العاملة الذآورية إلى القوة العاملة ا
 دال في الملحقالجدول  ويحتوي. ١٣من أصل تسع مناطق مناطق نمو عمالة الشابات نمو عمالة الشبان في ست

عمار عند تغيرات الوضع القانوني ومعدالت النشاط على سلسلة من المعلومات المتعلقة بالشباب، السيما األ
. وتظهر الفوارق الجنسانية في صفوف الشباب ظهورها في صفوف األطفال. والتعليم والتدريب االقتصادي

لكن  ،مية بالنسبة إلى البنات والفتياناوى سن إنهاء الدراسة اإللزاوفي معظم البلدان التي تتاح بشأنها بيانات، يتس
 .إلى البنات مقارنة بالفتيانالسن األدنى للزواج منخفضة بالنسبة 

واقتربت بلدان في شرق آسيا . وتسجل أسوأ أوجه انعدام المساواة في التعليم في شمال أفريقيا وغربي آسيا . ١٩٢
وتشير تيارات مذهلة في أمريكا . بين الجنسين في الوصول إلى التعليموالمحيط الهادئ من تحقيق المساواة 

 ٩٠، تبلغ نسبة تسجيل الصبيان بلدًا ١١وفي . مشارآة الصبيان في التعليم الثانوي تدنيالالتينية والكاريبي إلى 
ب ى نسورغم أن الشابات رفعن مستوياتهن التعليمية مقارنة بالشباب، تبق. ١٤بنت ١٠٠أو أقل لكل  ًاصبي

  .ال تعملو تدرسعالوة على ذلك، يمثلن نسبة عالية من فئة الشباب التي ال . مشارآتهن في سوق العمل ضعيفة
وتواصل معظم الشابات اختيار أنشطة اقتصادية تعتبر في العادة وظائف نسائية، مما يستوجب امتالك  . ١٩٣

وال يتعلق . بقيمة عالية في سوق العمل مهارات عامة ومهنية مختلفة عن تلك التي يمتلكها الرجال، وال تحظى
بجودة وأهمية التعليم والتدريب لما ينطويان عليه من أهمية في  األمر بمستوى التعليم المحقق فقط، وإنما أيضًا

مثل الرياضيات  -ببعض المواضيع  وتمثل الصور النمطية البنات على أنهن أقل اهتمامًا. تأمين الوظائف الحقًا
ويقلص هذا األمر ال محالة من وصولهن إلى وظائف بأجور أفضل أو أسواق عمل . قل آفاءة فيهاأو أ -  والعلوم

  . قادرة على إتاحة فرص أفضل

                  
 .ILO: Global Employment Trends for Women (Geneva, 2008), p. 3:  انظر   ١٢
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في ،٢٠٠٧و ١٩٩٧ بين فيما الذآور العمال أعداد نمو ضعف اإلناث العامالت أعداد نمو بلغ   ١٣

 مشارآة نسبة أضعف تسجل المنطقة زالت ما األوسط، الشرق في المشجع االتجاه هذا ورغم. الكاريبي ومنطقة الالتينية وأمريكا
 مكتب). للشبان المائة في ٥٠٫٧ بنسبة مقارنة( ٢٠٠٧ عام في المائة في ٢١٫٥ بنسبة المناطق جميع في لعاملةا القوة في للشابات
 .٢٠و ٥- ٤، مرجع سابق، الصفحات الشباب إلى بالنسبة العالمية العمالة اتجاهات :الدولي العمل

  :انظر   ١٤
UNESCO: Education for All Global Monitoring Report 2008: Education for All by 2015: Will we make it? (Paris, 
2008), p. 83. 
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فقبل انتقالها إلى اقتصاد السوق، . أوروبا الشرقيةفي شتراآية السابقة ولم يكن الوضع هكذا في الدول اال . ١٩٤
آانت مشارآتهم على قدم المساواة في الدراسات و الية جدًاآانت نسبة البنات والصبيان المسجلين في المدارس ع

والثانوي في  التسجيل في المدرسة على المستويين االبتدائيوخالل فترة االنتقال، تراجع . العلمية محل تشجيع
وعلى العكس من ذلك، ظل التسجيل في التعليم العالي يتزايد في معظم االقتصادات التي . بعض بلدان المنطقة

وقد زادت حصة الشابات في التعليم العالي في بلدان . في السنوات األخيرة بل تزايد سرعةبمرحلة انتقالية،  تمر
  .وهي تتجاوز اليوم حصة الشبان ،ةالمنطق فيعديدة 

نشاط الشابات في الفئة العمرية ما بين  معدالتوفيما عدا استثناءات قليلة، تفوق معدالت نشاط الشبان  . ١٩٥
وتساهم عناصر آثيرة في هذا . سنة ٢٤و ٢٠ذلك هو الحال بالنسبة إلى الفئة العمرية ما بين وآ. سنة ١٩و ١٥

وعلى العموم، . أمام محاوالت النساء دخول القوة العاملة آبيرًا الفرق، لكن يحتمل أن تكون األمية الشديدة عائقًا
ويعزى هذا . بياناتالتتوافر بشأنها  ًابلد ٣٩من أصل بلدًا  ٢٦يفوق معدل تعلم الشبان معدل تعلم الشابات في 

والحضور المدرسي لألطفال  االبتدائيةاالختالل في نسبة التعلم إلى الفوارق الجنسانية في التسجيل في المدارس 
ومرة أخرى، يبلغ تسجيل الشبان في التدريب  .جيم في الملحقالعاملين وغير العاملين، آما هو مبين في الجدول 

  .بياناتالتتوافر بشأنها  بلدًا ٤٨من أصل بلدًا  ٢٦معدالت أآبر في والمهني  تقنيال

أو األقليات  الطوائفوتبرز البيانات أن الشباب من السكان األصليين أو الشباب المنتمين إلى بعض  . ١٩٦
 بفي المائة من الشبا ٧٠أن  ٢٠٠١م وتفيد تقارير أستراليا لعا. اإلثنية تواجههم عراقيل أآثر في معظم البلدان
وفي هنغاريا، . سنة ال يعملون وال يدرسون آامل الوقت ٢٤و ٢٠من السكان األصليين المتراوحة أعمارهم بين 
 ٣٧وفي الهند، . بكثير من متوسط مستوى تعليم بقية السكان أدنىيسجل شعب الروما متوسط مستوى تعليمي 

في المائة من  ٢٦يذهبن إلى المدرسة، مقابل  أو القبائل السفلى ال وائففي المائة من البنات المنتميات إلى الط
في المائة فقط من بنات السكان األصليين  ٢٦وفي غواتيماال، . قريناتهن غير المنتميات إلى السكان األصليين
في المائة من الفتيات المتكلمات باللغة  ٦٢مقارنة بنسبة  االبتدائيغير المتكلمات باللغة اإلسبانية يتممن تعليمهن 

  . ١٥انيةاإلسب

وتبرز الفوارق الجنسانية إلى حد . وتعد االستثمارات في بعض مراحل حياة الشباب حاسمة بشكل خاص . ١٩٧
في  يانًاآبير في بداية المراهقة، وهو ما يثير شواغل حماية المراهقات في بعض المجتمعات، إلى حد اإلفراط أح

وهو ما من شأنه أن يؤثر  ،ويج المراهقاتإلى تز وقد يؤدي ذلك أيضًا. ١٦عزلهن فرض القيود عليهن أو حتى
لصور لالمتثال لويضغط المجتمع في بعض األوساط على الشبان . آفاقهن المهنية الحقًاعلى على تعليمهن و

وقد يختار . ، فيكونون مصدر عار في حال فشلوا في تلبية هذه التطلعات"المعيل"النمطية الجنسانية مثل 
. اقتصاديًا ستعصى عليهم إيجاد عمل تمديد فترة تعليمهم، إذا آان هذا الخيار ممكنًاإذا ا ، شبانًا وشابات،الشباب

  .للرزق أو قد يفكرون في الهجرة إلى مكان آخر طلبًا

  واالستقرار االجتماعي نوع الجنس والشباب  ١- ١-٥
، ١٧ارفي ظل بعض الظروف، قد يعتبر نمو السكان السريع وتوسع فئة الشباب عنصرين يهددان االستقر . ١٩٨

لكل  إلى جانب نمو السكان الحضريين السريع، وتقلص إمدادات المحاصيل الزراعية والماء الصالح للشرب
وبما أن عمالة الشبان عنصر مهم يساهم . ، ومعدالت الوفيات العالية في صفوف الكبار البالغين سن العملفرد

في العقود األخيرة على استحداث وظائف  في االستقرار االجتماعي والسلم، رآزت معظم برامج عمالة الشباب
: حقيقيتين هما عاقبتين، تعّرضوا ومجتمعاتهم لمهمشينوإذا ما تعذر على الشبان إيجاد عمل وأصبحوا . للشبان

  .االجتماعي االضطراباالنحراف و

                  
  :انظر   ١٥

D. Freedman: Improving skills and productivity of disadvantaged youth, Employment Sector Working Paper No. 
7 (Geneva, ILO, 2008), p. 13. 

  :انظر   ١٦
World Bank: “A gender filter on the youth lens”, in World development report: Development and the next 
generation (Washington, DC, 2007). 

ة  النزاعات  معظم  وقعت   ١٧ ة  األهلي ي  الحديث ود  شهدتها  الت رة  العق دان  في  األخي ل  بل ا  يمث ة  في  ٦٠ الشباب  فيه ى  المائ ل  عل  من  األق
  :انظر. السكان مجموع

E. Leahy et al.: The shape of things to come: Why age structure matters to a safer, more equitable world 
(Washington, DC, Population Action International, 2007), p. 24. 
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 .االجتماعي من خالل توظيف نشط للشبان في قّواتها المسلحة االضطرابحكومات عديدة فتيل " تنزع"و . ١٩٩
السكان الذآور المنخرطين في القّوات المسلحة بالنسبة إلى  هاء في الملحق النسبة المئوية منويبين الجدول 

وبفضل االستقراء تستطيع المجتمعات تقديم فرص متكافئة لجميع . ١٨بياناتالجميع البلدان التي تتوافر بشأنها 
. مهني مسارالحصول على معاش أو وظيفة أو  وإضافة إلى الخدمة، يمكنهم. الشبان من جميع طبقات المجتمع

. في العمل المدني والخدمة في القوات المسلحة تزود الشباب بمهارات التدريب التي يمكن أن تثبت جدواها الحقًا
في األمور العسكرية ال في  لكن الميزانيات تصرف غالبًا. بمنح دراسية وفي بعض البلدان، ُتكافأ الخدمة أيضًا

أخرى مثل خلق وظائف  الزمةالعام على مجاالت  شباب، مما يحول دون صرف اإلنفاقي عمالة الاالستثمار ف
  .مدنية
نزاع، يخضع الشبان إلعادة تأهيل الآبيرة من المحاربين السابقين بعد انتهاء  وفي البلدان التي تضم أعدادًا . ٢٠٠
خالل فترة النزاع أو بعده، إلى دعم  ومع ذلك، تحتاج الفتيات والنساء الالتي آن ضحايا نزاع أو عنف،. مدني

، يشير إلى في سيراليون مثًال" زوجات األدغال"فكان مصطلح . خاص لتجاوز الصدمة والوصم واستعادة الثقة
. الفتيات والشابات الالتي تعرضن للخطف واالستغالل من قبل محاربين خالل النزاع المطول الذي شهده البلد

بحماية وال بعناية خاصة في إعادة التأهيل أو التوجيه أو التدريب، فلم يكن لكثير لكنهن لم يحظين بعد انتهائه 
وتكسر نساء عديدات الصورة النمطية الجنسانية خالل . ١٩منهن خيار سوى البقاء تحت رحمة مستغليهن

يحتجن إلى  وهن. ما تشكل النساء القوة العاملة عندما يذهب الرجال إلى الحرب غالبًا ،النزاعات؛ ففي الواقع
  . النزاع المتاحة بعدإلى الموارد  بسبل متساوية في الوصولدعم من أجل االحتفاظ 

  ١-٥اإلطار 
  السلم والوظائف ونوع الجنس

 ٢٠٠٦ر العمل الدولي في عام إلى مؤتم اريا، في خطابهيليب جمهورية إيلين جونسون سيرليف، رئيسة تصّرح
التقدم االجتماعي من  واستئناف ية تفادي النزاعات مستقبًالوأقرت بأهم". لسلمالعمل بالنسبة إلينا مرادف ل"إن  قائلة

ة وقالت الرئيس. مهمة بالنسبة إلى بلدها أيضًا انعكاساتالوظائف، وصّرحت أن عمالة النساء تنطوي على  خالل خلق
الدور المرآزي للعمل في حياة على  إنه قائم"دولية بشأن العمل الالئق سيرليف في إشارة إلى برنامج منظمة العمل ال

لريادي الذي إلى الدور ا ،الترآيز على النساءب ،آما لّمحت". مومجتمعاته موأوساطه موأسره الرجالالنساء وورفاهة 
وتوفير العمل الالئق للشابات والشبان ضروري في الحفاظ على السلم . االزدهارفي إحالل السلم و تتوقع منهن أداءه
  .بعد انتهاء النزاع عن المساعدة في استتبابها ة، فضًالالجتماعيمن خالل العدالة ا

مؤتمر العمل  ،١٢رقم  محضر األعمال المؤقت ريا،يخطاب فخامة الرئيسة إيلين جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليب: المصدر
 .٢٠٠٦، جنيف ،٩٥الدولي، الدورة 

  يةاألدوار الجنسانية ومشارآة القوة العاملة النسائ  ٢- ١-٥
رغم بعض التقدم المشجع، يجب االعتراف بأن الشابات تعترضهن صعوبات أآبر مما تعترض الشبان  . ٢٠١

في المائة بالنسبة إلى  ٥٨، بلغت معدالت مشارآة القوة العاملة الشابة العالمية ٢٠٠٧وفي عام . في إيجاد عمل
من  تكون فيها الشابات أآثر تعلمًا وحتى في المناطق التي. )٢-٥الجدول ( بالنسبة إلى النساء ٤٢٫٦و الرجال

وتقدم دراسات استقصائية . يحاولن إيجاد عمل مازلن يتعرضن للتمييز على أساس الجنس عند الشبان، ما
تواجه آما .  منظمة العمل الدولية بشأن االنتقال من المدرسة إلى العمل دالئل على ذلك في بلدان عديدة أجرتها

 ى قنوات اإلعالم وآليات البحث عنبر مقارنة بنظرائهن الذآور في الوصول إلأآ النساء سبًال محدودة بقدر
  .٢٠عمل، واألهم من ذلك أن أصحاب العمل في مجموعة من البلدان أبدوا تفضيلهم الصريح لتوظيف الشبان

                  
 ٢٩و ١٧٫٥ بين همأعمار المتراوحة الذآور السكان تقدير إلى نسبة المسلحة القوات في الذآور السكان أعداد: هاء الجدول انظر   ١٨
 إقليمية، وملخصات بيانات بشأنها تتوافر التي ،الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول المسلحة، القوات في النساء ونسبة سنة

 من العظمى الغالبية على تقتصر هنا العالقة لكن آبار، محترفين يضم إداري هرمي تسلسل الجيوش جميع في ويوجد. ٢٠٠٧- ٢٠٠٥
 . الشباب

دة لغرب    التنفيذ في غرب أفريقيا: ١٣٢٥قرار مجلس األمن : األمم المتحدة   ١٩ م المتح ، تقرير االجتماع، اجتماع الخبراء، مكتب األم
  ).٢٠٠٧أبريل / نيسان ٢٧داآار، ) (UNOWA(أفريقيا 

  :انظر. عملهن يترآن أو اجيةإنت أقل يصبحن وينجبن يتزوجن حالما الشابات أن العمل أصحاب اعتقادات إلى التقارير بعض تشير  ٢٠
C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Geneva, ILO, 
2005), p. 113. 

ق  والتوصيات  االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة الحظتباإلضافة إلى ذلك،  ارات  يستخدمون  العمل  أصحاب  بعض  أن بقل  اختب
  :انظر. الشابات استخدام لتفادي التوظيف في ممارساتهم من آجزء الحمل

RCE, 2008, Observations under Convention No. 111 addressed to the Dominican Republic and Mexico. 
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  ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ١٩٩٧ :حسب اإلقليممعدالت مشارآة القوة العاملة الشابة،   :٢-٥الجدول 

 
 )في المائة(اإلناث   )في المائة(الذآور   )مائةفي ال(المجموع  
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ١٩٩٧  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  ١٩٩٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ١٩٩٧ 

 42.6  42.8  46.5  58.0  55.250.950.563.558.6  العالم

 48.4  48.3  49.6  53.3  52.950.950.956.253.4 المتقدمة واالتحاد األوروبي االقتصادات

أوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا 
ر األعضاء في االتحاد ـدول غيـال(

 ورابطة الدول المستقلة) األوروبي
 

45.040.039.350.746.0  45.1  39.1  33.9  33.4 

 27.5  27.5  29.8  64.3  49.046.946.666.864.8  جنوب آسيا

 45.1  45.8  48.9  60.0  56.653.452.764.260.8  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 61.8  62.2  72.1  53.5  69.758.257.567.454.5  شرق آسيا

 43.8  43.8  41.6  63.7  55.054.053.768.464.3  أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

 21.5  21.4  18.4  50.7  35.836.736.452.251.1  طالشرق األوس

 24.3  24.1  23.2  46.1  38.235.635.352.846.9  شمال أفريقيا

 51.0  51.1  .51.5  61.5  58.356.656.365.162.1  أفريقيا جنوب الصحراء

  .ILO: Global Employment Trends for Youth (Geneva, 2008), table A3, p. 53:  المصدر

تسجل فيها نسب بطالة أقل في صفوف الشابات منها في صفوف الشبان، لكن هذا  وتوجد بلدان ومناطق . ٢٠٢
ويقعدن في المنازل . ما يعني أن النساء ال يحاولن حتى إيجاد عمل ويغادرن سوق العمل محبطات تمامًا غالبًا

 ،يجدن عمًالوعندما . ٢١في جميع األحوال أنثويةعلى أنها وظيفة  حيث ظل ينظر إلى الشؤون المنزلية طويًال
انظر ( غير محمية في االقتصاد غير المنظمويكون في الغالب بأجر ضعيف وفي وظائف متدنية المهارات 

الوصول إلى التدريب المنظم أو الحماية  وحرمانهن من ما يعني زيادة انعدام األمن الوظيفيم، )١-٥الشكل 
 .للفقر والتهميش ًاأآثر تعرض االجتماعية أو موارد أخرى؛ وهو ما يجعلهن نسبيًا

  لوجود أعداد آبيرة من الشابات في االقتصاد غير المنظم )شجرة المشكلة(العالقة السببية  لىمثال ع  :١-٥الشكل 

أعداد آبيرة من الشابات في 
  االقتصاد غير المنظم

األفضلية للذآور في وظائف 
عديدة في االقتصاد المنظم

وصول ضعيف إلى التعليم 
 من الدراسةوتسرب مبكر

غياب التدريب بالنسبة إلى 
النساء في الوظائف غير 

 التقليدية

  االستخدامالتمييز في 
 لمهنةوا

 معايير اجتماعية تعيق  الحمل المبكر
  بالمدرسة البناتالتحاق

 األسباباألسباب

 األثر

  
  :المصدر

G. Rosas and G. Rossignotti: Guide for the preparation of national action plans on youth employment, YEP (Geneva, ILO, 2008). 

                  
  :انظر   ٢١

ILO: Regional labour market trends for youth: Africa, Youth Employment Programme (YEP) (Geneva, Sep. 
2006). 
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  المهني والصور النمطية العزل  ٣- ١-٥
على قبولها الوظائف التي جرت العادة  فيالمهني  للعزلمهمة في التصدي يكمن أحد التحديات ال . ٢٠٣

وألن النساء يجهلن في الغالب حقوقهن . من خالل فتحها أمام الجنسين معًا ،"اإلناث"و" الذآور" آوظائف
وتعترض الشابات، . القدوة، فإنهن يلجن ببطء الوظائف التي يسيطر عليها الرجال عادة يفتقرن إلىالقانونية و

. والسيما في البلدان النامية، عقبات في االستفادة من فرص التدريب بسبب التمييز والصور النمطية الجنسانية
  .ابات والشبان وجود أنماط متشابهةالش الصناعية الموجهة إلى تلمذةالوفي االقتصاد غير المنظم، تكشف نظم 

 المشارآة فيتبدر عن مقدمي التوجيه واإلرشاد المهنيين مواقف نمطية تثبط عزيمة الشابات على  وأحيانًا . ٢٠٤
وفي بلدان . برامج تدريبية قد تسمح لهن بتحقيق دخول عالية على المدى البعيد وتحسين قابليتهن لالستخدام

تكون  نسبيًا متدنية المهارات وضعيفة األجور" نسائية"تدريب على وظائف  اتباععديدة، تشجع الشابات على 
ويشجع الشبان على التوجه إلى التدريب والعمالة . ٢٢للعمل المنزلي، مثل إعداد الطعام وصناعة المالبس امتدادًا

 تشجع الشابات على على مستويات التعليم العليا إذ ال أيضًا العزلويوجد . العصريين المعتمدين على التكنولوجيا
التعليم  قطاعي في لةالتقليدية المتمثالرعاية  ائفنحو وظ وتوجه النساء غالبًا. اختيار بعض التخصصات

بالنسبة إلى االقتصاد والرفاه االجتماعي للبلدان التي تقدم فيها النساء إسهامات  هذه وظائف مهمةو. والتمريض
ن ينبغي ولك. ود بالفعل وسيتواصل في هذين القطاعين األساسيينآبيرة، السيما وأن نقص القوة العاملة موج

غير أن ما  .مما يؤدي إلى آسر الحواجز الجنسانية ،تشجيع الرجال على قدم المساواة على االلتحاق بهذه المهن
وظيفة ُيعتبر  - في بعض مناطق الهند  عمال البناء مثًالأآ - يعتبر في معظم األوقات وظيفة نسائية في ثقافة ما 

المعلومات واالتصاالت في آسيا الكثير من  تكنولوجياويوظف قطاع . رجالية في مناطق أخرى من العالم
التوجيه المهني واسطة وينبغي دعم الجهود المبذولة ب. يهيمن عليه الرجال ًافي أوروبا قطاع يعتبر النساء، لكنه

اإلرشاد المراعي لنوع الجنس واسطة ب أيضًاالمكيف بشكل أفضل مع قدرات واحتياجات الشبان والشابات، و
  . وخدمات التوظيف لتمكين الشابات من تحقيق ذاتهن

  مناطق تجهيز الصادرات  ٤- ١-٥
نشطة التجهيز البسيطة بالتجميع األولي وأ ، بدءًا٢٣توجد اليوم سلسلة مناطق مختلفة لتجهيز الصادرات . ٢٠٥

إلى  ٢٠٠٢وخالل الفترة الممتدة من . المرافق السياحية معات العلوم والتكنولوجيا العالية، وحتىمجب وانتهاء
مليون إلى  ٤٣في مناطق تجهيز الصادرات زادت من  مستخدمينأن أعداد الإلى ، تشير تقديرات تقريبية ٢٠٠٦
وتمنحهم . وتوظف مناطق تجهيز الصادرات في معظم األحيان الشباب، وبخاصة الشابات. مستخدممليون  ٦٦

من تلك المدفوعة في الزراعة أو الخدمة  دخول سوق العمل، برواتب أفضل أحيانًا هذه الوظائف فرصة
 بالغين في المائة من عمال مناطق تجهيز الصادرات شبابًا ٥٠، آان أآثر من وفي مدغشقر مثًال. المنزلية

ثلت النساء آما م. في المائة ٧١ ،وبلغت نسبة النساء ضمن هؤالء الشباب. سنة ٢٤و ١٩تتراوح أعمارهم بين 
وحده يوفر  قطاع المالبس علمًا أنفي المائة من عمال مناطق تجهيز الصادرات في سري النكا،  ٧٠العامالت 

من عمال مناطق  في المائة تقريبًا ٧٢ تمثل النساء نسبةوفي الهند، . امرأة ٣٠٠٠٠٠ لما يقارب مباشرًا عمًال
في المائة فقط إلى الفئة  ١٣سنة، و ٢٩و ٢٠راوحة بين إلى الفئة العمرية المت ، المنتميةتجهيز الصادرات

وآذلك . ٢٤أية نسبة ٤٩و ٤٠ل الفئة العمرية المتراوحة بين مثسنة، فيما ال ت ٣٩و ٣٠راوحة بين العمرية المت
  . ٢٥مايكا ونيكاراغواافي المائة من عمال مناطق تجهيز الصادرات في ج ٩٠تمثل النساء أآثر من 

                  
ق  بشأن  الحكومية التقارير بحثها عند والتوصيات، االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة تقدم   ٢٢ ة  تطبي م  االتفاقي ات  ،١١١ رق  تعليق

ي  والتدريب التقني التعليم من الشابات تستبعد التي الثقافية أو القانونية القيود بشأن دورية ثالً  رانظ . المهن ى     :م ة إل المالحظات الموجه
 .RCE, 2008:  الجزائر وغيانا وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن والكويت والجماهيرية العربية الليبية واالتحاد الروسي في

رف   ٢٣ ة تع ل منظم ة العم اطق الدولي ز من ى الصادرات تجهي ا عل اطق" أنه وافز ذات صناعية من ذاب خاصة ح تثمرين الجت  المس
ارة  ويمكن  ."تصديرها إعادة قبل التجهيز من معينة درجة إلى المستوردة المواد فيها تخضع جانب،األ ا  اإلش ر   أيضاً  إليه اطق بتعبي  من

 .الحرة الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الجمرآية والمستودعات الخاصة االقتصادية والمناطق الحرة التجارة
ILO: What are EPZs? Sectoral Activities web site, at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epzs.htm. 

  :انظر   ٢٤
A. Aggarwal: Impact of special economic zones on employment, poverty and human development, Indian Council 
for Research on International Economic Relations, Working Paper No. 194 (New Delhi, 2007), p. 21. 

  :انظرلالطالع على القائمة آاملة،    ٢٥
J.-P. Singa Boyenge: ILO database on export processing zones, Sectoral Activities Programme Working Paper 
No. 251 (Geneva, ILO, 2007), available at http://ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epz-db.pdf. 



 المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق

  78 

ن يالتجربة وغير واع ويمألنهم شباب وعد هيز الصادرات توظف الشباب تحديدًاوقد لوحظ أن مناطق تج . ٢٠٦
 متدنيةما يعني تكلفة ملوائح دنيا،  مستويات ضئيلة وتعتمد وتفرض مناطق تجهيز الصادرات رسومًا. بحقوقهم

 إلغاء الضوابطلكن . متسمة بالعولمةالتي تواجه منافسة في األسواق ال منشآتإلى ال على المدى القصير بالنسبة
العمل  تشريعاتشمل فيها توحتى في البلدان التي . ى العادييفضي في الغالب إلى ظروف عمل دون المستو

الشابات على الخصوص العمل  قبلوت. من الضعفتفتيش النفاذ واإلآليات  تعانيمناطق تجهيز الصادرات، 
وفي مناطق . سيئة الظروففي بيئات عمل  وغالبًا يد العاملةفي مراآز تصنيع آثيفة ال متدنية عادةمقابل أجور 

من  إزاءالفصل ب التهديدشدة  بسبب، ٢٦عديدة لتجهيز الصادرات، تنعدم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
التقليدية إلى تكنولوجيا  التصنيع أنشطةمن  وإذ تتحول مناطق تجهيز الصادرات تدريجيًا. يحاولون تنظيم العمال

من و. ٢٧ذوي مهارات، قد يتراجع عدد وظائف النساء العامالت الخدمات التي تستوجب عماًالالمعلومات و
تطوير مهارات الشابات لمساعدتهن على سد الثغرة التكنولوجية والتطلع إلى وظائف بأجور أفضل،  الضروري

  .إلى جانب الرجال للدفاع عن حقوقهن والحفاظ عليها نفاوضيأن  سيتحتم على النساءو

فغياب المرافق اآلمنة أو النقل اآلمن للنساء . عمل لساعات طويلة يكون على حساب صحة النساءوال . ٢٠٧
  .العامالت قد أّدى إلى تزايد خطر التحرش الجنسي والعنف مع احتمال ضعيف بإنصافهن

ويتحجج المدافعون عن مناطق تجهيز الصادرات بأن المناطق تستحدث وظائف جديدة وتوسع النشاط  . ٢٠٨
وفي بعض األحيان، تفوق رواتب مناطق تجهيز الصادرات متوسط الرواتب الوطنية؛ وقد توفر . ياالقتصاد
واالتفاقات . ٢٨منشآت مادية أحدث من تلك التي توفرها الصناعة المحلية مناطق تجهيز الصادرات أيضًا مصانع

لصعيد الوطني، بما في ذلك داخل قد يكون لها تأثير على ا ةمبرمة مع المنشآت متعددة الجنسياإلطارية الدولية ال
مختلف اآلراء المتعلقة بفوائد مكتب العمل الدولي، انطالقًا من إدراآه مجلس إدارة و. مناطق تجهيز الصادرات

مناطق تجهيز الصادرات، طلب إجراء بحوث إضافية بشأن العالقات الصناعية وإدارة العمل وتفتيش العمل في 
  .هذه المناطق

  لعمل الدوليةا منظمة نشاط  ٢- ٥

  العمالة  ١- ٢-٥

  وإدارات االستخدامدعم التعليم والمهارات 
والجيد واالستثمار في التدريب  مجانيوالثانوي الشامل وال االبتدائيإن الوصول إلى التعليم العمومي  . ٢٠٩
شباب عداد قابلية الإلو ضرورية للنهوض باألفراد والمجتمع، أمور المتواصلوالتعلم  المهاراتوتطوير  المهني

فهي . وهذه المساعدة ضرورية لتحسين واستدامة إنتاجية العمال وفرصهم في الكسب. ٢٩لالستخدام مستقبًال
 االعتماد علىويمكن . ٣٠تسمح بزيادة حراآهم في سوق العمل وتتيح إمكانات تضاعف خيارات المسار المهني

صة لوضع سياسات تراعي نوع الجنس االستخدام العامة والخا إداراتاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن 
ويمكن أن تتناول . ٣١لتقديم مساعدة تناسب الشابات والشبان على النحو المالئممصممة وموجهة  وتكون أيضًا
                  

ة      الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة:  مكتب العمل الدولي   ٢٦ ة إعالن منظم المي بموجب متابع ، التقرير الع
ر األول       ل، التقري ية في العم وق األساس اء (العمل الدولية بشأن المبادئ والحق دور    )ب دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٧ة ، م ، ٢٠٠٨، جني

ى أن       ٤٦والفقرة . ١٩٥الفقرة  ة، تنص عل ية والسياسة االجتماعي من إعالن منظمة العمل الدولية الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنس
  .الجماعية الحوافز الخاصة الجتذاب االستثمار األجنبي ينبغي أّال تشمل أي تقييد لحرية العمال النقابية أو حقهم في التنظيم أو المفاوضة

www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf. 
  :انظر   ٢٧

ILO: Report of the InFocus Initiative on export processing zones (EPZs): Trends and policy developments in 
EPZs, Governing Body, 301st Session, Geneva, Mar. 2008, GB.301/ESP/5, Geneva, para. 22. 

. الصادرات  تجهيز مناطق في معاملها في وظروفه العمل بيئة على مهمة تحسينات إجراء نايكي شرآة شجعت المثال، سبيل على   ٢٨
 .I. Kawachi and S. Wamala (eds): Globalization and health (Oxford University Press, 2006), pp. 142–143  :انظر

محضر استنتاجات بشأن تعزيز سبل الوصول إلى العمل الالئق من أجل الشباب، تقرير لجنة عمالة الشباب، : تب العمل الدوليمك   ٢٩
 .٣٢، الفقرة ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠رقم  األعمال المؤقت

ون   رالتقري ،٢٠٠٨ يونيه /حزيران في ٩٧ دورته في الدولي العمل مؤتمر بحث   ٣٠ ارات  المعن ة  تحسين  من أجل   مه و و اإلنتاجي  نم
 .المستقبلي بالعمل يتعلق فيما والمكتب المكونة الهيئات توجيه بهدف الجنس لنوع شاملة استنتاجات واعتمد ،وتنميتها العمالة

 ).١٨١ رقم( ١٩٩٧ ،الخاصة االستخدام وآاالت واتفاقية) ٨٨ رقم( ١٩٤٨ ،التوظيف إدارات اتفاقية   ٣١
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، تشترط ففي جنوب أفريقيا مثًال. التشريعات في هذا المجال التمييز على أساس الجنس في عمل هذه الخدمات
استخدام أو  مكتبعلى صاحب  ،)٢٠٠٠لعام  ٦٠٨الالئحة رقم ( دام الخاصةالمتعلقة بوآاالت االستخاللوائح 
مصنفين  ،تزويد سلطات العمل المختصة بتقرير سنوي عن عدد األشخاص الذين ُوظفوا أو استخدموا مديره

وعلى صعيد التطبيق، تقدم بعض خدمات االستخدام عن طريق مراآز . الجنس والمهنةنوع بحسب العرق و
وتقوم . اء أو عن طريق مستشارين متخصصين في تقديم المشورة إلى الشباب في مجال العملخاصة بالنس

إلى جانب مساعدة الهيئات المكونة على إصالح نظم تعليمها وتدريبها المهنية، بدعم  ؛ظمة العمل الدوليةمن
ن أفريقيا، ال يستطيعون فالعديد من الشابات والشبان، وبخاصة في بلدا. غير الرسمية الصناعية تعزيز التلمذة

غير الرسمية أبرز سبيل للتدريب من أجل  الصناعية وبالنسبة إليهم، تتيح التلمذة. الوصول إلى التدريب الرسمي
في االقتصاد غير المنظم يعني تيسير االنتقال بين التعليم والتدريب  الصناعية وتعزيز التلمذة. اآتساب المهارات

الصالت إلى تحسين  وينبغي أن تهدف هذه. نظام التدريب الرسمي وغير الرسميوالعمل، وإقامة الصالت بين 
وزيادة االعتراف بالمهارات المكتسبة عن  عملية التدريب وجودة التدريب واستخدام التكنولوجيات الجديدة

 . غير الرسمية الصناعية طريق التلمذة

  ٢-٥اإلطار 
  إدماج نوع الجنس والقابلية لالستخدام

ة في منطقة شوالفئات المهّم ية لالستخدام بالنسبة إلى الشابات والشبان المحرومينقابلال تحسين"وع ذ مشرُنف
، في أرمينيا وأذربيجان "المشاريع تنظيممن خالل تطوير المهارات والتعليم في مجال  ىالقوقاز وآسيا الوسط

الت محددة حسب نوع الجنس عن وأجريت سلسلة تدخ. روسياالتحاد الزستان ويوجورجيا وآازاخستان وقيرغ
وقد واصلت الحكومة . طريق دعم استراتيجية إدماج نوع الجنس؛ ولوحظت عناصر عديدة للممارسة الحسنة

وقد طور . زستاني، دعم مشروع تعزيز عمالة الشباب في أذربيجان وقيرغالتي مّولت هذه الجهود األولىالهولندية، 
 نوع الجنس في التدخالت المتعلقة بالعمالة وسوق العمل، ويروج حاليًا المشروع استراتيجية صريحة بشأن إدماج

  .بنشاط التفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بالمساواة
  :المصدر

ILO: Evaluation: “Increasing employability of disadvantaged young women and men and other marginalized 
groups in Caucasus and Central Asia through skills development and entrepreneurial education” (Geneva, 
2006). 

وفي سري النكا، تمضي منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتعليم المهني العالي والخدمة  . ٢١٠
الستخدامه في  ،التدريب في المهن التقنيةي مجال دليل بشأن نوع الجنس فامعية العالمية لكندا، في إتمام الج

دروس التوعية بنوع الجنس المقدمة إلى مصممي التدريب واألخصائيين في منظمات التدريب الحكومية وغير 
  . الحكومية

  استحداث فرص العمل
 ين التقنيينيعمل برنامج عمالة الشباب التابع لمنظمة العمل الدولية بواسطة شبكة عالمية من األخصائي . ٢١١

وهو يساعد البلدان على وضع تدابير متسقة . ًاميداني ًامكتب ٦٠وفي أآثر من  الموجودين في المقر الرئيسي
. والتوعية والمساعدة التقنية رفابناء المع: هي ويستند البرنامج إلى ثالث رآائز. ومنسقة بشأن عمالة الشباب

ويدعم مكتب . البرنامج في عمل أساسيأمر المعاملة بين الشابات والشبان المساواة في الفرص و كافؤوت
وتعّد السياسات . المساواة بين الجنسين بنشاط برنامج عمالة الشباب في إدماج األبعاد الجنسانية في عمالة الشباب

والبرامج النشطة المتعلقة بسوق العمل أدوات ضرورية لتشجيع العمالة والعمل الالئق في صفوف الشابات 
ية المشورة السياس مثل هذه وتحتاج. ٣٢حوث أنها تعزز أمن العمال وتساهم في عولمة عادلةوتكشف الب. والشبان

ويتيح المكتب نقطة االنطالق . عن عمليات تقييم آمية لواقع أسواق عمل الشباب إلى بحوث تجريبية متينة فضًال
اتجاهات عمالة الشباب جه الشباب في تحديد التحديات الرئيسية التي توا انطالقًا منها للبلدان تتيحالتحليلية التي 

  .مصنفة بحسب الجنس والسن ،العالمية

والدراسة االستقصائية التي أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن االنتقال من المدرسة إلى العمل أداة  . ٢١٢
ل وتسمح بتحلي. إحصائية ترمي إلى مساعدة البلدان على تحسين سياساتها وبرامجها المتعلقة بعمالة الشباب

انتقال الشابات والشبان من في اختالف د السهولة أو الصعوبة النسبيتين المتغيرات الكمية والنوعية التي تحد
                  

  :انظر   ٣٢
P. Auer, Ü. Efendioğlu and J. Leschke: Active labour market policies around the world: Coping with the 
consequences of globalization (Geneva, ILO, 2005). 
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وعملية  ت والطموحات فيما يتعلق بالعمالةوالتصورا ، مثل التعليم وخبرة التدريبيةحياة العملالالمدرسة إلى 
جر أو والتفضيل بين العمل مقابل أ لدخول إليهاق العمل وأشكال دعم اوالعراقيل أمام دخول سو طلب العمل

  .٣٣ومواقف أصحاب العمل من استخدام العمال الشباب للحساب الخاص

وقامت منظمة العمل الدولية من أجل مساعدة الهيئات المكونة على تحسين برامج التوجيه المهني الوطنية  . ٢١٣
وهو يتناول . ٢٠٠٦في عام  المنخفضتوسط وللبلدان ذات الدخل الم دليل موارد: المسار المهنيتوجيه بنشر 

سلسلة واسعة من األمثلة القطرية واألدوات  المسائل الرئيسية في إصالح خدمات توجيه المسار المهني متيحًا
  .وقد وضعت أدلة وطنية خاصة في إندونيسيا والفلبين ومنغوليا. المراعية لنوع الجنس

فيما بين  تساقلكن ال بد من التنسيق واال ،لة الشبابوالحكومات هي المسؤولة األولى عن تعزيز عما . ٢١٤
إلعداد خطط عمل وطنية بشأن عمالة  دليًالووضع المكتب . مختلف المؤسسات الحكومية والشرآاء االجتماعيين

دراية البإشراك الخبراء التقنيين ذوي  الدليلوينصح . في هذه المهمة الرئيسية ةالمكون الهيئات لمساعدة ،الشباب
وتحليلها، بهدف تحديد  ئل نوع الجنس  في صياغة السياسات وتحديد الفوارق الجنسانية في سوق العملبمسا

  .٣٤مختلف الحاالت التي تواجه الشابات والشبان في سوق العمل

إلى المساهمة في تحقيق أهداف  ،الذي تمّوله هولندا في موزامبيق ،"الخالص من الفقر"ويرمي مشروع  . ٢١٥
منظمة ل ةمكونال الهيئات مع عليه المتفق ،ويحدد البرنامج القطري للعمل الالئق. واألسرةالتوفيق بين العمل 

 .هدفه األساسي في الحد من الفقر عن طريق خلق العمالة، مع ترآيز خاص على الشباب ،العمل الدولية

  ٣-٥اإلطار 
  با الشرقيةوفي أور" األمن المرن"

مات وأصحاب العمل على أن المرونة في أسواق العمل ضرورية ما شددت الحكو في أوروبا الشرقية، غالبًا
 لويمكن اعتبار تشريعات العم. لتحسين اإلنتاجية االقتصادية، وعلى أن اإلنتاجية بدورها شرط أساسي للعمل الالئق

حماية أمام دخول سوق العمل، مع أن أشكال العمل المرنة وانعدام األمن يتالزمان في الغالب مع  الصارمة عائقًا
وهو ما يؤثر بالخصوص في الشابات والشبان في أسواق العمل . اجتماعية غير آافية من ناحية التغطية والفعالية

دولية، وأّآد أصحاب العمل أن العمال العمل اللعولمة عادلة تستند إلى معايير  ويعتبر أمن العمال ضروريًا. المتقلبة
يرمي إلى الحفاظ على القدرة التنافسية " أمن مرن"نهج  اعتماد ينطوي وقد. اآلمنين شرآاء في جهود رفع اإلنتاجية

، على تأثير إيجابي بالنسبة إلى عمالة الشابات إنتاجيعامل استخدام السياسات االجتماعية آب ويترافقوتحسينها، 
الوسطى مرونة سوق العمل واألمن الوظيفي في دول أوروبا " وقد أدرجت بلدان آثيرة في مشروع . والشبان

وتكشف بحوث أجريت في أوروبا الغربية . ، ما يؤآد على األبعاد الجنسانية لألمن المرن"والشرقية ومنطقة البلطيق
ذ في آرواتيا وهنغاريا وليتوانيا المنف(دام المرنة، وجمع المشروع أن النساء يمثلن بشكل مفرط في عالقات االستخ

ية بشأن األبعاد الجنسانية ة حسب الجنس، وأطلق نقاشات سياسنفبيانات مص) ٢٠٠٥-٢٠٠٤وبولندا خالل الفترة 
  . لألمن المرن في حلقات العمل الثالثية الوطنية

 :المصدر
ILO: Report, Seventh European Regional Meeting, Budapest, 14–18 February 2005, ERM/VII/D.7, p. 5. S. 
Cazes and A. Nesporova (eds): Flexicurity: A relevant approach in Central and Eastern Europe (Geneva, 
ILO, 2007). 

  وروح تنظيم المشاريع تنمية المنشآت تعزيز
إلى  ةالوصول المحدود ، بسبب سبلمشروع استهاللعند  ىالنساء من جميع األعمار عقبات آبرتواجه  . ٢١٦

وينظر عدد قليل من . عن غياب المعلومات رؤوس األموال، فضًالإلى التدريب على روح تنظيم المشاريع و
على أنه خيار عمل مجد أو مناسب، ويفضل آثير منهن البحث عن عمل  منشأةالشابات المتخرجات إلى إقامة 

. إما في القطاع العام المنكمش أو في القطاع الخاص الذي قد يمارس فيه تمييز صارخ ضد توظيف النساء
قد يسمح بتطور  ، وبديًالبديل عمل ال تلجأ إليه نساء آثيرات إال قليًال اريعتنمية روح تنظيم المشتمثل  ،وهكذا

  . ية مؤاتيةإذا ما توافرت بيئة سياس االبتكارمواهبهن وحسهن في اإلبداع و

                  
ر  وظائف " مشروع ييسر   ٣٣ ابات  وأفضل  أآث ام  في  للش ثالً " فيتن ال  ،م ى  المدرسة  من  االنتق ة  فرص  ويعزز  العمل  إل ة  العمال  الالئق

 .والتدريب المعارف خالل من الشابات إلى بالنسبة
  :انظر   ٣٤

G. Rosas and G. Rossignotti: Guide for the preparation of National Action Plans on Youth Employment, YEP 
(Geneva, ILO, 2008). 
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التنظيم في تعاونيات وجمعيات أخرى تسمح  في النساء الفقيرات أفلحتما  وعلى صعيد المنشأة، غالبًا . ٢١٧
وقد سمحت االدخارات القائمة على المجموعة ومخططات القروض باستفادة نساء . تاجبوفورات الحجم في اإلن

آثيرات من اآلثار المضاعفة التي ال تتيحها القروض الفردية، ويمكنها أن تيسر الوصول إلى التكنولوجيا 
  .  والتدريب على المهارات وتحسين الشكل والنوعية

 منهم حاليًا العاملين جميع الشباب سواءأمام شاريع مفتوحة ريع وروح تنظيم الموجل برامج إقامة المشا . ٢١٨
 المعنون آيف تبدأوبرنامج منظمة العمل الدولية . للحساب الخاص أو الذين يرغبون في إقامة مشاريعهم الخاصة

 ٢٥في المائة من المشارآين هم دون سن  ٥٠إلى  ٤٠ال يستهدف بالتحديد الشباب؛ غير أن  مشروعك وتحسنه،
  . من النساء ، ونصفهم تقريبًاعامًا

الصغيرة في مجال روح تنظيم المشاريع لدى  المنشآتوينشط برنامج منظمة العمل الدولية لتنمية  . ٢١٩
ويعمل برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين، الذي تموله حكومة . الشباب
تخاذ إجراءات إيجابية لدعم النساء، بما فيهن المعوقات ، على تحسين فرص النساء االقتصادية باأيرلندا

ويكمن نجاحه في التوجيه التطبيقي المقدم إلى النساء الالتي . وحامالت فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
األعمال، وخدمات  بالنساء صاحباتوينظمنها ويطورنها، بوضع قاعدة معارف خاصة  باستهالل منشآتهنيقمن 
المعلمين في مؤسسات التدريب المهني والتقني، وفي  ،وتستهدف مجموعة التعريف باألعمال. يةابتكاردعم 

. العالي حيث تشتمل المناهج الدراسية على التعليم على روح تنظيم المشاريع التقني التعليم الثانوي العام والتعليم
  .فيها ويجري تعديل المجموعة لزيادة إدماج المسائل الجنسانية

  الحماية االجتماعية  ٢- ٢-٥

  الضمان االجتماعي
 أشير إلى ذلك، يشغل جل الشباب العاملين في الغالب وظائف متدنية األجور أو يؤدون عمًال على حد ما . ٢٢٠
في المائة فقط من الشباب العاملين في البلدان منخفضة  ٢٥وتكشف التقديرات أن . غير مدفوع األجر أسريًا

في المائة في البلدان  ٧٤في المائة في البلدان متوسطة الدخل و ٥٧بلغ نسبتهم الدخل يعملون مقابل أجر، فيما ت
مقارنة بالعمال  ياالجتماعإلى الضمان  صولوفي ال أقل حظًامقابل أجر  بل إن الشباب العاملين. مرتفعة الدخل
رئيسي في بلدان  وإدماج طالبي العمل ألول مرة، وأغلبيتهم من الشابات، في سوق العمل شاغل. ٣٥األآبر سنًا

البطالة المرتبطة بأنشطة التدريب وسيلة مهمة لدعم دخول الشباب، وبخاصة  يمكن أن تشكل إعانةو. عديدة
 .الشابات، إلى سوق العمل

                  
  :انظر   ٣٥

World Bank: World Development Report 2007: Development and the next generation (Washington, DC, 2006), 
pp. 101–102. 
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  ٤-٥اإلطار 
  اعتماد إعانات البطالة: البحرين

البطالة  إعاناتوبدأ دفع قانونها األول المتعلق بتأمين البطالة،  ٢٠٠٦اعتمدت حكومة مملكة البحرين في عام 
وتبين اإلحصاءات أن معظم المستفيدين في . ، بعد مرور سنة على جمع االشتراآات٢٠٠٨ديسمبر  /في آانون األول

في المائة  ٢٢في المائة من النساء و ٧٨(الباحثين عن العمل ألول مرة  من سيما آانوا من الشابات، وال ٢٠٠٨عام 
  .)من الرجال

  ٢٠٠٨ نوفمبر /تشرين الثاني، حسب الجنس والمستوى التعليمي من إعانة البطالة، نودالمستفي :البحرين

رجال جامعيون
9%

نساء جامعيات
43%

رجال غير جامعيين
13%

نساء غير جامعيات
35%

  
  .٢٠٠٨، ، إدارة الضمان االجتماعيالعمل الدولي مكتب: المصدر

  السالمة والصحة المهنيتان وظروف العمل
مل لساعات الشباب يتمتعون بخاصيتي الصحة الجيدة والقوة، فإنه يتوقع منهم الع اعتبارانطالقًا من  . ٢٢١
وفي أوقات متعارضة مع الحياة  نوبات ليليةويطلب من العاملين الشباب في الغالب العمل في . طويلة

 إثبات أنفسهم إما لالحتفاظ بوظائفهم أو سعيًارغبة منهم في العمل ساعات طويلة  ختاروناالجتماعية، أو أنهم ي
  . طويلة مما يؤدي إلى حاالت  ضغط واستغالللكن في حاالت عديدة، يرغمون على العمل ساعات . للترقية

 الصحةو السالمةوتستحث حماية الصحة اإلنجابية وظروف العمل التي يعمل فيها الشباب اعتبارات  . ٢٢٢
من دون تدريب آاف أو تدابير  جسديًا فالشبان يمنحون في الغالب أخطر الوظائف وأآثرها إرهاقًا. المهنيتين

ادث أو المخاطر الناجمة عن المواد المتسببة في السرطان أو التي قد تسبب والشبان أآثر عرضة للحو. أمنية
إلى في الغالب  يملنأما النساء ف -آما قد تكون االحتياطات التي يتخذونها ضعيفة . دورية أو تنفسية ًاأمراض
  . ٣٦في القيام بعملهن طرق أآثر وقاية وحماية اعتماد

في ) مميتةلكن غير (، أآثر عرضة لحوادث خطرة هم األآبر سنًاوقد يكون العمال الشباب، مقارنة بزمالئ . ٢٢٣
المسجلة في صفوف العمال المتراوحة أعمارهم  ميتة، تزيد الحوادث غير الموفي االتحاد األوروبي مثًال. العمل
ي ف ميتةلكن معدالت الحوادث الم. ٣٧في المائة مقارنة بباقي الفئات العمرية ٥٠على األقل بنسبة  ٢٤و ١٨بين 

وفي أوروبا، تشهد الزراعة أآبر نسبة حوادث . صفوف العمال الشباب قد تكون آبيرة في بعض القطاعات
  .في صفوف العمال الشباب، متبوعة بالبناء والنقل ميتةم

تصفيف ف. ويساهم اختالف حاالت التعرض للخطر في اختالف العواقب الصحية بالنسبة إلى النساء . ٢٢٤
هم من  يوروباالتحاد األالقطاع في في المائة من العاملين في هذا  ٨٧إذ أن : اباتمهنة تسيطر عليها الش الشعر

                  
  :انظر   ٣٦

ILO: World Day for Safety and Health at Work 2005: A background paper, ILO InFocus Programme on 
SafeWork (Geneva), p. 7. 

 .١٠و ٩المرجع نفسه، الصفحتان    ٣٧
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وتمثل أمراض الجلد والربو واضطرابات العضالت . ٣٨أآثر من مليون شخص، وهو قطاع يستخدم النساء
لين نسبة عالية ضمن العام وعلى غرار ذلك، تمثل الشابات عمومًا. والهيكل العظمي عناصر الخطر الرئيسية

فة التي وإلى جانب ارتفاع ضغط العمل وسوء تنظيم العمل، تشمل عناصر الخطر المختل. في مراآز االتصال
 العمل معداتوالتصميم غير األورغونومي ل يتعرضن له الجلوس المطول والضجيج الخلفي ونقص التهوية

ت لفرنسا، احترم حق المرأة في وفي المغرب، في أحد مراآز االتصال التي تقدم الخدما .٣٩واالنهيار الجسدي
ثالثة أشهر من إجازة األمومة، لكن حين عادت إلى العمل بعد إجازة األمومة آان عليها أن تعمل ساعات 

  .٤٠إضافية لتعويض الوقت الضائع
وعادة ما يتم تجاهل مشاآل السالمة والصحة التي تعانيها المرأة، أو ال تبرز بدقة في البحوث وجمع  . ٢٢٥

أآبر إلى المشاآل المتصلة بالعمل الذي  بدو أن تحقيقات السالمة والصحة المهنيتين تولي اهتمامًاوي. البيانات
مؤسسات وبحوث السالمة والصحة المهنيتين  تتضمن البيانات التي تجمعهاما ال  يسيطر عليه الذآور، وغالبًا

ما يستبعد العمل الهش من  ، غالبًاوإلى جانب ذلك. األمراض واإلصابات التي تلحق بالنساء معلومات آافية عن
أو عمل في  عمل النساء عمل غير مدفوع األجر أو عمل للحساب الخاص وبما أن نسبة آبيرة من. جمع البيانات

إلزامية لمراعاة الفوارق  وتقدم البحوث حججًا. االقتصاد غير المنظم، فإن حوادث عديدة ال يشملها التسجيل
ال، من أجل ضمان تكيف مكان العمل مع الجوانب والقدرات الجسدية للجنسين على البيولوجية بين النساء والرج

  .٤١حد سواء؛ ويبدو أن النتائج قد ُأغفلت

  الهجرة
بحكم العولمة واألنماط الديمغرافية الحالية، أصبحت الهجرة ألغراض العمل تمثل أآثر فأآثر مسألة  . ٢٢٦

تساعد صانعي قد  ،الجنس مصنفة حسبع بيانات مفصلة اقتصادية واجتماعية وسياسية رئيسية، فبات يتوقع جم
، ٢٠٠٥وفي عام . ٤٢في سوق العمل العالمية هاتأثيرو صحيحًا ر أنماط الهجرة تقييمًاالسياسات على تقييم أث

أو /مليون امرأة ورجل يعبرون الحدود لإلقامة خارج بلدان مولدهم أو أوطانهم و ١٩١أفادت التقديرات أن 
في المائة من مجموع المهاجرين في العالم وأآثر  ٤٩٫٦ المهاجرات تلك السنة، مثلت النساء وفي. العمل فيها

وتفيد تقديرات منظمة العمل . ٤٣في المائة في أوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا ٥٠من 
 .٤٤اجرين نشطين اقتصاديًامه ، آانوا عماًالمهاجر مليون ١٩١مليون عامل مهاجر، من أصل  ٩٤الدولية أن 

قد يكون حوالي نصف المهاجرين من (واحتماالت الهجرة تبلغ ذروتها في نهاية سن المراهقة وبداية العشرينات 
ضمن المهاجرين في  مفرطة، فتكون بالتالي نسبة الشابات والشبان )عامًا ٢٩جميع البلدان النامية دون سن 

دة في البلدان النامية وشيخوخة السكان في البلدان المتقدمة، قد تزيد ونتيجة الرتفاع معدالت الوال. ٤٥العالم
 . الهجرة أآثر خالل السنوات القادمة

                  
  :انظر   ٣٨

EU: OSH in figures: Young workers – Facts and figures, Institute for Occupational Safety and Health, European 
Agency for Safety and Health at Work (Brussels, 2007), p. 11. 

 العاملة القوة مجموع من مائةال في ٢و ١٫٦ بين يتراوح بما االتصال مراآز في العاملين نسبة تقدر ،مثًال المتحدة المملكة في   ٣٩
 والصلب الفحم مناجم في العاملة القوة مجموع النسبة هذه وتفوق). االتصاالت عمال ونقابة االتصال مراآز جمعية من مقدمة أرقام(

 .٥٦المرجع نفسه، الصفحة  .معًا السيارات وصناعة
  :انظر   ٤٠

ITUC: “Spotlight interview with Laïla Nassimi, Morocco – CDT” (Brussels, 30 July 2008), at www.ituc-
csi.org/spip.php?article2332. 

  :انظر   ٤١
M. Cornish: Realizing the right of women to safe work – Building gender equality into occupational safety and 
health governance, ILO concept note for the XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul, 29 
June–2 July 2008. 

 .ILO: Global Employment Trends for Youth (Geneva, 2006), p. 15:  انظر   ٤٢
ؤون إدارة   ٤٣ ادية الش ة االقتص األمم واالجتماعي دة، ب كان المتح عبة الس ات :ش ي االتجاه وع ف دد مجم اجرين ع يح : المه  ٢٠٠٥تنق
 ).٢٠٠٥يورك، األمم المتحدة، نيو(
 .تقديرات إدارة الهجرة الدولية في مكتب العمل الدولي   ٤٤
  :انظر   ٤٥

World Bank: World Development Report 2007: Development and the next generation (Washington, DC, 2006),  
p. 14. 
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وتهاجر الشابات الماهرات في العادة بحثًا عن وظائف في خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا  . ٢٢٧
ح لهم الهجرة الدولية سلسلة أوسع من أما الشبان المهرة فتتي. المعلومات واالتصاالت والوظائف المكتبية

ويسعى عدد متزايد من الشابات غير الماهرات إلى إيجاد عمل خارج الحدود، ويواجهن تمييزًا في . الخيارات
أشكال العمل المتاحة لهن في الوظائف متدنية  وتزيد. االستخدام وقلة فرص العمل في أسواق العمل في بلدانهن

لمهاجرات، السيما عندما ترتبط بمشاآل وضع المهاجر واإلثنية والطبقة المهارات من ضعف النساء ا
فبموجب مذآرة التفاهم الموقعة . وتحاول بلدان المنشأ تحسين شروط استخدام مواطنيها المهاجرين. االجتماعية

، ثًالبين مكتب سري النكا للعمالة األجنبية ووآالء االستخدام في الشرق األوسط وسنغافورة وهونغ آونغ م
 نزليأصحاب العمل توقيع عقد عمل مصّدق عليه في سفارة سري النكا قبل أن يسمح ألي عامل م يتعين على

  .٤٦بمغادرة سري النكا

، ناهيك عن ٤٧المالية التي يرسلها العمال المهاجرون في شكل تحويالت إلى أسرهم مهمة جدًا اإلعاناتو . ٢٢٨
دخارات الصرف والتخفيف من الضغوطات على أسواق العمل الفوائد التي تجنيها البلدان المرسلة من حيث ا

ما يكون العمال المهاجرون أول المتضررين من  ، غالبًااالقتصادي حاالت االنكماشأنه خالل  بيد. المحلية
فقدان الوظائف، وعندما يختار بعضهم العودة إلى بلده، ال تساعده في ذلك السياسات الرامية إلى إعادة عمال 

وأثبتت التجربة أن مثل هذه السياسات قد تنطوي على عواقب وخيمة بالنسبة إلى التنمية، بالنظر إلى . المهاجرين
مستويات البطالة و) ٢٠٠٨مليار دوالر أمريكي إلى البلدان النامية في عام  ٢٨٣ما يقارب (سلم التحويالت 
  . ٤٨في البلدان النامية المرتفعة أصًال

  التحرش الجنسي
، يعد التحرش )الذي آان موضوع بحث في بداية هذا التقرير(الجنس  نوع القائم على على غرار العنف . ٢٢٩

ضوء وقد نظر فيه على هذا األساس في . على أساس الجنس في العمل مشكلة حقوق إنسان وتمييزًا ٤٩الجنسي
لتحرش ويعترض ا. شمل إلى جانب ذلك مسائل السالمة والصحة المهنيتينيو .١١١االتفاقية رقم  اشتراطات

الذين يضعهم سنهم ووظيفتهم تحت رحمة أشخاص أآبر  ،الجنسي بالخصوص الشابات والشبان عديمي الخبرة
  . يملكون سلطة آبيرة جدًا سنًا

 يةحياة العملاليضعف نوعية وهو  ،وخطر التحرش الجنسي خطر موجود في أماآن العمل عبر العالم . ٢٣٠
بالنسبة إلى  جسيمة وقد تترتب عنه تكاليف ن الجنسينويقوض رفاه النساء والرجال وينسف المساواة بي

آان يتهدد النساء  مكتومًا مهنيًا ولقد ساد االعتقاد أن التحرش الجنسي مّثل خطرًا. ٥٠الشرآات والمنظمات
البحوث الوطنية بما ال يقبل الشك أن النساء أآثر عرضة بكثير من الرجال لمعاناة التحرش  توتثب. العامالت

                  
  :انظر   ٤٦

G. Moreno-Fontes Chammartin: Migration, gender equality and development, Overview paper, International 
Conference on Gender, Migration and Development: Seizing Opportunities, Upholding Rights, Manila, 25–26 
September 2008, p. 41. 

أثير   ٤٧ ويالت ت ي التح اد ف اطق اقتص ي المن ي  الت ا يعن ل أن تتلقاه ي ردوال تحوي تج ١ أمريك ن ٢ ين ريكيين دوالري ي أم اط ف  النش
  :انظر. الصحية الرعاية أو التعليم أو اإلسكان في يستثمرون أو سلعًا المستلمون يشتري بحيث المحلي، االقتصادي

P. Martin: Sustainable migration policies in a globalizing world (Geneva, ILO–IILS, 2003). 
  :انظر   ٤٨

International Organization for Migration (IOM): The impact of the global financial crisis on migration, IOM 
Policy Brief, 12 Jan. 2009. 

 قرارات اتخاذ ظروف بتوفير ضمنيًا أو صراحة قبوله يسمح جنسية، طبيعة ذي شفهي مرفوض أو مادي سلوك آأي يعّرف   ٤٩
 رهيبة عمل بيئة خلق أو الفرد عمل أداء في معقول غير بشكل التدخل هدف أو غرض على ينطوي أو الفرد، لعم على تؤثر تفاضلية

  :انظر. تهجمية أو استغاللية أو عدائية أو
ILO: ABC of women workers’ rights and gender equality (Geneva, 2007), pp. 165–166. 

 في الجنسي، التحرش المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة وصفت محدد، دولي صكب مشمول غير زال التحرش الجنسي ال وفيما
 ضد العنف أشكال من وشكل الجنس، أساس على التمييز أشكال من شكل أنه على المرأة، ضد العنف بشأن ١٩ رقم العامة توصيتها
 الرسمية، السجالت العامة، الجمعية عشرة، الحادية ورةالد ،المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تقرير: المتحدة األمم انظر.  المرأة
 . ١٨ الفقرة ،)١٩٩٢ نيويورك،( A/47/38 ،٣٨ رقم التكملة ،٤٧ الدورة

  :انظر   ٥٠
D. McCann: Sexual harassment at work: National and international responses, Conditions of Work and 
Employment Series No. 2 (Geneva, ILO, 2005), p. vii. See also ILO: Cambodia: Women and work in the garment 
industry, Better Factories Cambodia project, pp. 16–20. 
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غير أن بعض الدراسات االستقصائية تبين أن الرجال بدورهم يتعرضون للتحرش الجنسي، . العملالجنسي في 
 نسبة ، زادتوفي الواليات المتحدة األمريكية مثًال. ٥١أآثر ولئن آان نطاق المشكلة بالنسبة إليهم محدودًا

في المائة  ١٥٫٤إلى  ١٩٩٦في المائة في عام  ١٠من  بدعوى التحرش الجنسي، الشكاوى المقدمة من الرجال
للرجال ضحايا التحرش الجنسي  فشيئًا ومعقول أن تمنح السياسات والمبادئ التوجيهية شيئًا. ٢٠٠٦٥٢في عام 

  . الحقوق ذاتها التي تمنحها للنساء

آقوانين (تشريعات  - في جميع مناطق العالم  - وشهدت السنوات األخيرة اعتماد عدد آبير من البلدان  . ٢٣١
) الجنائيةوالقوانين التصحيحية والقوانين  ولوائح السالمة والصحة المهنيتين العمل قوانينو ثًالالفرص م تكافؤ

أو ممارسة عمل غير  انتهاك للمبادئ والحقوق األساسية أو سلوك محظورتقر بأن التحرش الجنسي في العمل 
راءات وقائية لمنع حدوثها وهذه القوانين ال تعاقب على االنتهاآات فحسب وإنما تقتضي اتخاذ إج. نزيهة
ومكان العمل مجال مناسب لتمرير رسائل الوقاية عن طريق توعية النساء والرجال بالطبيعة التمييزية . مستقبًال

ذلك، يزيد حجم مدونات السلوك ولوائح  موازاةفي و. للتحرش الجنسي والخسارة االقتصادية الناجمة عنه
ة المتعلقة بالموضوع، ألن أصحاب العمل أصبحوا اليوم ينظرون إلى المبادئ التوجيهي سائر أشكالالمنشآت و

 العمالة في المساواة في وعلى سبيل المثال، يحظر قانون. لإلدارة التحرش الجنسي على أنه شاغل حقيقي
آوريا على أصحاب العمل وآبار العمال والعمال المساعدين ممارسة التحرش الجنسي في العمل،  جمهورية

. أصحاب العمل تنظيم برامج تعليمية ذات صلة واتخاذ تدابير تأديبية ضد ممارسي التحرش الجنسيويطلب من 
على أنه ال يجوز ألصحاب العمل وال  ،قانون منع التمييز الجنساني واإلغاثةوعلى غرار ذلك، ينص 

 المساواة في ويمكن للضحايا طلب وساطة لجنة. في المؤسسات العامة ممارسة التحرش الجنسي للمستخدمين
  .لدى مكاتب العمل اإلقليمية إيداع التماساتالعمالة أو 

االعتداء في مكان العمل هي اتفاقية النوع من واتفاقية العمل الدولية الوحيدة التي تحظر مباشرة هذا  . ٢٣٢
بشأن إجراءات  ١٩٩١وطلب قرار مؤتمر العمل الدولي لعام ). ١٦٩رقم ( ١٩٨٩ ،الشعوب األصلية والقبلية

ظمة العمل الدولية المتعلقة بالعامالت من المكتب عقد اجتماعات ثالثية بغرض وضع مبادئ توجيهية ومواد من
تدريبية وإعالمية متعلقة بمسائل ذات أهمية خاصة ورئيسية بالنسبة إلى النساء، مثل التحرش الجنسي في مكان 

تنظمها الوآاالت الحكومية  ة بالتحرش الجنسيبرامج تدريب متعلق: ، ما يليومن بين نتائج عمل المتابعة. العمل
تفسر مفهوم التحرش  نقابات العمال صادرة عن آتيباتمل واآلليات الجنسانية الوطنية؛ ومنظمات أصحاب الع

أعمال عن لحث األعضاء على التبليغ  النقاباتتنظمها  وعيةتات الممكنة بهذا الشأن، وحمالت الجنسي واإلجراء
للتحرش  يتصدللتحسين استخدام المفاوضة الجماعية آأداة عمل أو ممثلي نقابات العمال؛ التحرش إلى مجلس ال

، وّجهت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ٢٠٠٣وفي عام . الجنسي في بعض البلدان
عن التدابير ، لحثها على تقديم تقارير ١١١مالحظة عامة إلى جميع الدول التي صّدقت على االتفاقية رقم 

  . الوطنية المعززة للقضاء على التحرش الجنسي

  الحوار االجتماعي  ٣- ٢-٥
حوار  عملية التي اعتمدت من خالل ،ينبغي أن تكفل سياسات سوق العمل وتشريعات ولوائح االستخدام . ٢٣٣

وتمنح . ٥٣اجتماعي وتقر بالحق في المفاوضة الجماعية، حماية آافية للعمال الشباب وتحّسن آفاق استخدامهم
الحوار االجتماعي البعد العالمي الضروري  دوليةلمنظمة العمل الدولية والتحالفات ال يةالهيئات المكونة الثالث

وعلى الصعيد الوطني، تمثل الحكومات ومنظمات أصحاب . الدعم واإلجراءات فيما يتعلق بعمالة الشباب حفزل
مع  اتوالحوار والتحالف. وبرامجها مالة الشبابالعمل والعمال عناصر فاعلة رئيسية في وضع سياسات ع

 في تقديم الدعم ووضع الحلول إنما هي أمور مهمةوالشباب أنفسهم،  المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص
  .في هذا الصدد

                  
دولي    ٥١ ل ال ب العم انين    : مكت ة والثم دولي الثامن ل ال ؤتمر العم اريخ دورة م ا ) ٢٠٠٠(ت دول أعماله ا وج ان انعقاده س ومك ، مجل

  :انظر أيضًا ،١٥٩، الفقرة GB.271/4/1، الوثيقة ١٩٩٨مارس / ، جنيف، آذار٢٧١دورة اإلدارة، ال
J. Hodges-Aeberhard: “Sexual harassment in employment: Recent judicial and arbitral trends”, in International 
Labour Review, Vol. 135, No. 5 (Geneva, ILO, 1996). 

  :انظر   ٥٢
United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC): Sexual harassment charges: EEOC and 
FEPAs combined: FY 1997–FY 2006. 

باب،   : مكتب العمل الدولي   ٥٣ ة الش ال   استنتاجات بشأن تعزيز سبل وصول الشباب إلى العمل الالئق، تقرير لجنة عمال محضر األعم
  .٢٨، الفقرة ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣ؤتمر العمل الدولي، الدورة ، م٢٠رقم  المؤقت
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زالت توجد  للشباب، وأنه رغم تعلم الشباب ما يةلويقر أصحاب العمل بأن االنتقال إلى العمل يمثل إشكا . ٢٣٤
ويمكن أن يكون هذا األمر مبعث حسرة . ت عدم توافق فيما بين احتياجات أصحاب العمل ومهارات الشبابحاال

وقد ذآرت دراسة . أصحاب العمل الطالبين مجموعة محددة من المهاراتإلى بالنسبة إلى الباحثين عن عمل و
يشجع على إقامة  ال ي وطنيسسإطار قانوني ومؤ وجودالمهارات و االفتقار إلىاستقصائية ألصحاب العمل أن 

وينظر إلى الداخلين الجدد إلى سوق العمل نظرة . ٥٤النعدام السمة المنظمةمنظمة سببان رئيسيان  منشآت
إيجابية بحكم امتالآهم مهارات القراءة والحساب األساسية وموقفهم اإليجابي، لكن يبدو أن وعيهم بالمشاريع 

  .إلى تحسين تحتاجواإلدارة الذاتية ومعرفتهم بالوظائف 

وهذه . وتتزايد في بلدان عديدة المبادرات المحلية والوطنية لفرادى الشرآات أو جمعيات أصحاب العمل . ٢٣٥
ي، واحتياجات عمالة المؤسسالسياسي واق االجتماعي االقتصادي والمبادرات تتنوع بالضرورة حسب السي

على العموم، ينبغي إيالء المزيد من االهتمام إلى  لكن. رض مجتمع األعمال في بلد ماوالعوائق التي تعت ابالشب
وعندما أجرت المنظمة الدولية ألصحاب العمل دراسة استقصائية بشأن تأثير تشريعات العمل . عمالة الشابات

إلى وجود تأثير سلبي أو محايد على  في آن معًا ، أشارت النتائجالطردوالشؤون االجتماعية المتعلقة بالتوظيف و
ثير عكسي على للتشريعات الحمائية التي يمكن أن يكون لها تأ وآانت العامالت في الغالب هدفًا. النساءالشباب و

 ًامباشر ًافتكون بذلك سبب - المرأة ليًالمثلة عن التشريعات التي تحظر عمل األ عدد من وسيق. صعيد التطبيق
  .٥٥توظيف هذه الفئة من العمال يثني عن

ذلك حلقة عمل شبه  لىومثال ع. ٥٦بعمالة الشباب في عدد من الجبهاتويظل أصحاب العمل معنيين  . ٢٣٦
، وخلصت إلى نماذج ٢٠٠٨فبراير  /نيبال، في شباطنظمت في آاتماندو،  ،سيوية بشأن عمالة الشبابآإقليمية 

ويرآز . عمل من إندونيسيا وفيتنام وآمبوديا ونيبال والهندالمحددة حسب نوع الجنس من خالل تدريب أصحاب 
تحاد وقّدم ا.  العمل وعمالة الشباب شروع آخر، تموله الحكومة السويدية، على اإلدارة الحسنة في سوقم

مايكا من خالل صياغة سياسات بشأن عمالة االدعم لشبكة عمالة الشباب في ج في جامايكا أصحاب العمل
. لتحرش الجنسي في مكان العملقوية بشأن ا ةسياس مذآورعالوة على ذلك، يمتلك االتحاد ال. الشباب وتنفيذها
صحاب المشاريع أل الوطنية لجنةالمثل  األعمال مشارآة أصحاب المشاريع الشباب في منظمات وتشجَّع أيضًا

  .، التي أنشأها اتحاد أصحاب العمل في المكسيكالشباب في المكسيك

. نقابات العمال لتقوية مهم -على حد سواء  نساء ورجاًال - العمال الشباب  بين أعضاء جدد من اجتذابو . ٢٣٧
وإذ . وقد دأب العمال على الترويج لنهج قائم على الحقوق إزاء عمالة الشباب بغرض توفير عمل الئق للشباب

ما يتعذر على الشباب الحصول على وظائف ذات نوعية جيدة، تشدد على ضرورة  أنه غالبًا النقابات تقر
يمكن الحفاظ على ظروف بحيث النقابيين  مطريق ممثليهر االجتماعي عن إشراآهم في جميع عمليات الحوا

  . ٥٧إلى ضرورة توفير الضمان االجتماعي والحماية للشباب وتشير مجموعات العمال بالتحديد أيضًا. عمل جيدة

إلى الشباب العاملين في القطاع غير المنظم وعدم قدرتهم على  متزايدًا ظلت نقابات العمال تولي اهتمامًاو . ٢٣٨
شباب من خالل تقديم تعليم بشأن ال من أعضاء الجتذابوفي أوروبا الشرقية، ُبذلت جهود . حقوقهمالدفاع عن 

الستغالل ل المعرضاتإيالء اهتمام خاص إلى الشابات الفقيرات  ال بد منو. دور نقابات العمال وحقوق العمال
وفي أمريكا . السيئةالعمالة  شكال مقنعة منأللتحرش في العمل أو لي واالتجار ألغراض الدعارة، أو الجنس

لضم الشباب عن طريق إجراءات متعلقة بالتدريب المهني والحوار  الالتينية، بذلت نقابات العمال جهودًا
تمثل تجربة مفيدة بهذا الشأن في وت. عن دراسات بشأن العالقة بين الشباب ونقابات العمال والنقاش، فضًال

  .٥٨لشباب في األرجنتيناالتحاد النقابي العالمي، وهي شبكة ل

                  
 .IOE: Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Geneva, 2008), p. 18  :انظر   ٥٤
 .٢٠المرجع نفسه، الصفحة    ٥٥
  :انظر   ٥٦

IOE web site: http://ioe-emp.org/en/policy-areas/employment/youth-employment/index.html; and IOE–ILO: 
Youth: Making it happen. An electronic resource tool for employers, at www.ilo.org/youthmakingithappen. 

  :انظر   ٥٧
ICFTU (ITUC): Fulfilling the promise: Towards decent work for all young people, Youth Committee, 30–31 
May 2006 (Brussels), p.5. 

 .UNI Youth web site, at www.union-network.org/uniyouth.nsf  :انظر   ٥٨
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سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  بحمالت ترمي إلى التأثير على منظمات العمال تقومو . ٢٣٩
لنقابات تحاد الدولي ويلتزم اال. ٥٩لمنظمة العمل الدولية ساسيةالمعايير األ وإلى تعزيزومنظمة التجارة العالمية 

وعلى . م الشبان والشابات وتمثيلهم حماية للحقوق في العملتنظي من أجلبترويج سياسات وإجراءات العمال 
في  ، مشروعًالالتحادالتابع  العمال لنقاباتالهندي  العمال والمؤتمر لنقاباتبيل المثال، دعم االتحاد الدولي س

وقد استفاد عدد آبير من الشابات من عمل المشروع المتعلق بعمالة . ٢٠٠٤الهند في أعقاب تسونامي عام 
آما يمنح برنامج التعليم . ةالجنساني الجوانب النمطيةإذ ساعدهن على تحديد أشكال العمل الخالية من  ،شبابال

للقياديين  تورينو، الذي تشارك فيه الشابات بنسب آبيرة، تدريبًا في بشأن العمل في مرآز التدريب الدولي
  . على الحرية النقابيةالشباب 

  المبادئ والحقوق  ٤- ٢-٥
األساس لمعالجة عمالة الشابات والشبان في إطار نهج قائم على  فاقيات المساواة الرئيسية األربعتتيح ات . ٢٤٠

 ، ال تغطي التمييز على أساس الجنس فحسب، وإنما يمكن استخدامها أيضًامثًال ١١١فاالتفاقية رقم . الحقوق
إمكانية اتخاذ تدابير خاصة  لىع ٥المادة  تنصو). ب)(١(١للتصدي للتمييز على أساس السن من خالل مادتها 

ويمكن تطبيق هذه التدابير على الشباب الباحثين عن عمل، . مثل السن ألسباب لتلبية احتياجات العمال الخاصة
والوصول إلى العمالة  ت التوظيففيما يتعلق بالتوجيه المهني والتدريب المهني وخدما ،وبخاصة الشابات

  . ٦٠يفةلدى تسلم الوظالئقة العمل الوظروف 

لمساواة بين الجنسين في عمالة ل تحقيقًاية مهمة أداة سياس) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤ ،واتفاقية سياسة العمالة . ٢٤١
تتخذ وتطور تدابير : "فيما يتعلق بالشباب على أن) ٨٨رقم ( ١٩٤٨ ،وتنص اتفاقية إدارات التوظيف. الشباب

رقم ( ٢٠٠٦ ،قر توصية عالقة االستخداموت". نيخاصة لألحداث داخل إطار إدارات التوظيف والتوجيه المه
رقم ( ١٩٨٨ ،وتتضمن اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة. ف الشابات والشباناضعاستبمدى  ،)١٩٨
 ،وتنص اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة. خاصة لطالبي العمل الجدد، ومن بينهم الشباب أحكامًا ،)١٦٨
والتوصية ) ١٤٢رقم ( ١٩٧٥ ،اصة، أما اتفاقية تنمية الموارد البشريةعلى تدابير خ) ١٨١رقم ( ١٩٩٧

باعتماد وتطوير  نبالنسبة إلى العمال الشباب، إذ تنصحا فهما ذات أهمية أيضًا) ١٩٥رقم (المصاحبة لها 
ية تفتيش تفاقال أما الدور الهام. سياسات وبرامج بشأن التوجيه والتدريب المهنيين تكون ذات صلة وثيقة بالعمالة

 ضمانالحكومات ل أداة في متناولتفتيش العمل أهم يشكل : "فيبرز على النحو التالي) ٨١رقم ( ١٩٤٧ ،العمل
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  رآزتو. لتشريع الوطنيات في افجوقوانين العمل وتحديد اللمتثال اال
لحماية العمال الشباب والتصدي  ال سيمالزراعة، ا التوصيات على ضرورة تطوير أنشطة تفتيش العمل فيو

  .٦١"لعمل األطفال

وتتناول لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات حقوق الشابات ووضعهن في عالم العمل،  . ٢٤٢
وترحب باإلحصاءات التي تتلقاها مصنفة حسب الجنس، وبالبيانات المتعلقة بالتمثيل المتوازن للرجال والنساء 

سلط الضوء على الجهود الرامية إلى مكافحة تآما . ستبقاء الشابات في العمالةبرامج التدريب المهني وبافي 
، أطلقت حكومة فنلندا حملة حاولت فيها إيقاظ اهتمام الشابات والفتيات في مثًال ١٩٩٩المهني؛ ففي عام  العزل

 عن وآشفت النتائج بعد مرور سنوات قليلة. اتتدريب في قطاع تكنولوجيا المعلومال تماسالمدارس الثانوية بال
آما رآزت اللجنة على معدالت . ٦٢زيادة واضحة في نسبة الشابات الالتي يدخلن قطاع تكنولوجيا المعلومات

عن المسائل المتعلقة بالمساواة في األجور  التي تفوق بشكل منهجي معدالت بطالة الشبان، فضًال ،بطالة الشابات
 .الهشة للشابات وترتيبات العمالة

                  
   .http://ituc-csi.org/spip.php?rubrique94:انظر   ٥٩
ة  النهوض  .الالئق العمل لىالوصول إ سبل: الشباب :الدولي العمل مكتب   ٦٠ ع  - الشباب  بعمال ر  ،التحدي  رف ؤتمر  السادس،  التقري  م

 .٧٠الفقرة  ،٢٠٠٥ جنيف، ،٩٣ الدورة الدولي، العمل
ر     : مكتب العمل الدولي   ٦١ ة للحد من الفق ة الريفي دورة       تعزيز العمال دولي، ال ؤتمر العمل ال ع، م ر الراب ف،  ٩٧، التقري ، ٢٠٠٨، جني

 .٢٤٤الفقرة 
 .ILO: CEACR: Direct request 2003 on the application of Convention No. 111 by Finland  :انظر   ٦٢
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  ٥-٥اإلطار 
  نخلق فرص العمالة للشبا: ا الوسطىأمريك

وفي . قانونية بشأن عدم التمييز تجمع بين أحكام اتفاقيات مختلفة لتشجيع المساواة وضعت أقاليم متفرقة أطرًا
من  شبابشابات والالتمييز، وبخاصة الاألآثر استضعافًا، من السكان  آان الغرض من ذلك حمايةأمريكا الالتينية، 

 أن يتأثر الشبان تأثرًا لكن يمكن أيضًا. ذوي األصول األفريقية من الجنسين لشبابعن ا السكان األصليين، فضًال
وينتهي . يد من عصابات الشوارع العنيفةففي أمريكا الوسطى، يلتحق الشباب بعدد متزا. بالمشاآل االجتماعية شديدًا

واليوم، يقدر المسؤولون . عاملةقوة الالسبب اليأس وبعد مغادرتهم المدرسة أو العديد منهم في هذه العصابات ب
تمثل اليوم " "ماراس"وهذه العصابات المعروفة باسم . عضو ١٠٠٠٠٠و ٧٠٠٠٠المحليون عددهم بما يتراوح بين 

خبراء المعنية بتطبيق وإذ تدرك لجنة ال". أخطر تحد للسلم في المنطقة منذ نهاية الحروب األهلية في أمريكا الوسطى
رحبت بالجهود الملموسة الرامية إلى التصدي للمشكلة فقد االتفاقيات والتوصيات هذه التحديات وعدم إنفاذ القانون، 

 ينوظائف أولى للشباب المعرض"مبادرات بشأن عمالة الشباب، بما فيها مخططات توفير استحداثعن طريق 
  .دريب المهني وإدارات االستخداممن خالل زيادة الوصول إلى الت ،"للخطر
 :دراالمص

ILO: Decent work and youth. Latin America (Lima, 2008), pp. 39–40. A. Arana: “How the street gangs took 
Central America”, in Foreign Affairs (New York), May/June 2005. ILO: CEACR: Direct request on the 
application of Convention No. 122 by Honduras. 

  االتجار والعمل الجبري
أن عدد  ،١٩٩٨المقدم بموجب متابعة إعالن عام  ،العمل الجبري عنالحظ التقرير العالمي الثاني  . ٢٤٣

مليون شخص من ضحايا  ٢٫٤ مليون ضحية، منهم ١٢٫٣ضحايا العمل الجبري في العالم يقّدر بـما يعادل 
 من ورغم أن. ٦٣أو جماعات المتمردين ةأجبروا على العمل من قبل الدول صشخمليون  ٢٫٥و االتجار

في القرن الحادي والعشرين، فإنه  زال موجودًا أن يكون العمل الجبري ما من الشنيععلى الفهم و يستعصالم
 وفي حالة االتجار الدولي، تحقق السلطات في. ٦٤في جميع القارات بشكل أو بآخر بما ال يدحضه شكموجود 

  . قاضاتهمالمتجرين وم عصاباتمن التحقيق مع  بلدان المقصد في الغالب مع ضحية االتجار بدًال

من مقتضيات إعالن منظمة العمل  ويمثل القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي واحدًا . ٢٤٤
لي في هذا السياق، هي التي تمثل أهم معيار دو ،)٢٩رقم ( ١٩٣٠العمل الجبري،  تفاقيةوا. ١٩٩٨ة لعام الدولي

العمل الجبري  الواقعين في شراك ويقدر العدد األدنى لألشخاص. أآثر اتفاقيات منظمة العمل الدولية تصديقًا
في المائة من  ٤٤في المائة من النساء والفتيات، و ٥٦مليون شخص، منهم  ٢٫٤بسبب االتجار بما يعادل 

االستغالل الجنسي التجاري الجبري تمثل النساء والفتيات الغالبية  غير أنه فيما يتعلق بضحايا. الرجال والصبيان
وقلما يبّلغ عن السن الحقيقية للضحايا، غير أنه يمكن االفتراض دون ). في المائة ٩٨( من الضحايا الساحقة

  .شبانالشابات وال ، هيمغاالة أن الغالبية العظمى لألشخاص المتجر بهم

 نوشبابه جنسهن: عوائق هي ةمن ثالث سدادًا لدينوالفتيات في العمل  وفي جنوب آسيا، تعاني الشابات . ٢٤٥
وقد يجبرن على العمل في . حقوقات وذوإذ يكن مرهونات آأي سلعة، فإنه ال يعترف بهن آعامالت . طائفتهنو

 "بيع وشراء"ه النساء والفتيات قد يكن محل عملية اتوه. والزراعة وصناعة اآلجرالدعارة والعمل المنزلي 
 . ٦٥دين دون تشاور مسبق مع المعنيات تحويلعندما يتفق المالكون فيما بينهم على 

                  
ري  : مكتب العمل الدولي   ٦٣ ة بشأن          تحالف عالمي لمكافحة العمل الجب ة العمل الدولي ة إعالن منظم المي بموجب متابع ر الع ، التقري

ر األ    ل، التقري اء (ول المبادئ والحقوق األساسية في العم دورة     )ب دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٣، م رة  ٢٠٠٥، جني  تبحث و. ٣٧، الفق
ري  لعملعن ا الثالث العالمي التقرير ٢٠٠٩ لعام الدولي العمل مؤتمر دورة ات  المتضمن  الجب ة  بيان دولي    .حديث ثمن  : مكتب العمل ال

ر األول   ، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأناإلآراه اء (المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التقري ، )ب
 .٢٠٠٩، جنيف، ٩٨مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

 باألساس تؤثر التي الدين وعبودية ،آسيا جنوب من مناطق في الراسخة سدادًا لدين العمل نظم التقليدية الجبري العمل أشكال تشمل   ٦٤
 مناطق بعض في يكون ما أوضح اليوم هي التي رقبال المتصلة الممارسات وبقية الالتينية، ريكاأم من مناطق في األصليين السكان في

  :انظر. أفريقيا
ILO: Eradication of forced labour, General Survey, Report III (Part 1B), ILC, 96th Session, Geneva, 2007,    
para. 69. 

 .٣١، مرجع سابق، الصفحة مكافحة العمل الجبريتحالف عالمي ل: مكتب العمل الدولي   ٦٥
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، بعد إصدار التقرير ٢٠٠١في عام  ،التابع للمكتب ،برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري أنشئو . ٢٤٦
يستثير وهو . كلةعلى األبعاد الجنسانية للمش إنشائهمنذ  البرنامج وقد رّآز. العمل الجبريعن  األول العالمي

 بالعمل الجبري الحديث ويفّسره، ويساعد الحكومات على وضع قوانين وسياسات وخطط عمل الوعي العالمي
ويدير . العمل الجبري واالتجار األساسية في جوانبالوتنفيذها، وينشر مواد التوجيه والتدريب المتعلقة ب جديدة

  . العمل الجبري وتحديد ضحاياه وتأهيلهم مشاريع ميدانية تدعم مباشرة منع البرنامج أيضًا

  نتاالسالمة والصحة المهني
اتفاقيات السالمة  جميعتحسين جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحماية صحة العمال هدف أساسي في  . ٢٤٧

اإلطار الترويجي اتفاقية و) ١٥٥رقم ( ١٩٨١ ،وتطالب اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين. والصحة المهنيتين
الدول المصدقة بوضع سياسات وبرامج تكفل السالمة  ،)١٨٧رقم ( ٢٠٠٦ ،مة والصحة المهنيتينلسالل

وبما أن نص االتفاقيات ال يعزز وضع سياسات قائمة على . والصحة في مكان العمل، بما فيها نظم التفتيش
  .هيئات التفتيشج الخاصة بوالبرام التدريبات عند إعداد، فإنه يتعين دمج هذه األبعاد جنسال على نوع الجنس أو

  الشباب المعوقون
في البلدان النامية،  على وجه التقدير،مليون شخص معوق في العالم  ٦٥٠من أصل  في المائة ٨٠يعيش . ٢٤٨

 ١٥فاق عدد النساء والرجال المعوقين المتراوحة أعمارهم بين  ٢٠٠٣وفي عام . ٦٦ومعظمهم تحت خط الفقر
عراقيل مفرطة عندما يتعلق األمر بالعمالة، وبخاصة الشابات  وتواجههم. ٦٧مليون شخص ١٠٠سنة  ٢٤و
ومعدل مشارآة النساء . ثالث مرات ألنهن شابات وإناث ومعوقات قد يمارس ضدهن تمييز مضاعف لواتيال

، يبلغ معدل ففي الهند مثًال - المعوقات في القوة العاملة أدنى بكثير من معدل مشارآة الرجال المعوقين فيها 
من  أدنى أيضًاهذا المعدل و ؛لمشارآة نظرائهن الرجال ٦٨في المائة ٥٢٫٦في المائة مقابل  ١٦٫٦هن مشارآت

في  ٦٤في المائة مقابل  ٤٩، يبلغ في بلدان االتحاد األوروبي مثًال(معدل مشارآة النساء غير المعوقات 
أو التنقل، يمكن تجاوزها من وقد تتضاعف الممارسات التمييزية بسبب مشاآل مثل الوصول المادي . ٦٩)المائة

  . خالل سياسات مؤاتية مناسبة وتدابير عملية لتكييف بيئة العمل مع احتياجات العمال

تحترم المساواة في "على أن ) ١٥٩رقم ( ١٩٨٣ ،)المعوقون(وتنص اتفاقية التأهيل المهني والعمالة  . ٢٤٩
 فضًال ٧٠م أآبر إلى تمكين النساء المعوقاتويولى اهتما". الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين

 حميةوينظر أآثر فأآثر إلى حلقات العمل الم. عن إدماج الشابات والشبان المعوقين في التعليم والتدريب والعمالة
. في مجتمعاتهم واندماجهم اجتماعيًا الئقًا على أنها حاجز أمام وصول المعوقين إلى أسواق العمل وآسبهم دخًال

 . ٧١ن ذلك، توصي منظمة العمل الدولية بوضع استراتيجيات لدعم مشارآتهم في أسواق عمل مفتوحةع وعوضًا

                  
  :انظر   ٦٦

World Bank: Development Outreach: Disability and inclusive development (Washington, DC, July 2005). 
ة  النهوض  .الالئق العمل إلى الوصول سبل: الشباب :الدولي العمل مكتب   ٦٧ ع  - الشباب  بعمال ر  التحدي،  رف ؤتمر  السادس،  التقري  م

 .٨٣ الفقرة ،٢٠٠٥ جنيف، ،٩٣ الدورة الدولي، العمل
  :انظر   ٦٨

T. Powers: Recognizing ability: The skills and productivity of persons with disabilities, Employment Working 
Paper No. 3 (Geneva, ILO, 2008), p. 4. 

  :انظر   ٦٩
Statistical Office of the European Communities (Eurostat): Employment of disabled people (ad hoc module of the 
Labour Force Survey 2002). 

  :انظر   ٧٠
ILO: Count us in! How to make sure that women with disabilities can participate effectively in mainstream 
women’s entrepreneurship development activities (Geneva, 2008). 

 .T. Powers: Recognizing ability, op cit., p. 16  :انظر   ٧١
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  الصالت مع األمم المتحدة والوآاالت الدولية  ٣- ٥
وثمة اليوم اعتراف متزايد بأن حجم تحدي . عمالة الشباب ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى تطور المجتمعات . ٢٥٠

ائمة على الشراآة، آما يشهد على ذلك إدماج المسألة في أهداف األمم المتحدة عمالة الشباب يقتضي استجابة ق
  . ٧٢اإلنمائية لأللفية

منهاج  التي تصدى لهامجاالت الوتبحث األمم المتحدة المسائل التي تؤثر في الشابات والفتيات في سياق  . ٢٥١
مم المتحدة اإلنمائي للمرأة طور صندوق األوعلى سبيل المثال،  .٧٣عمل بيجينغ، والمسائل الطارئة أيضًا

للمساعدة في سد الثغرة الرقمية في أفريقيا من خالل إتاحة وصول النساء إلى تكنولوجيا المعلومات  برنامجًا
في مجاالت ذات اهتمام مشترك من منظمة العمل الدولية  ويجري التعاون مع .٧٤واالتصاالت لتحسين معيشتهن

وفيروس  الرعاية والبيئة والمشارآة في صنع القراراتتقديم و ع والصحةالتعليم والعمالة والفقر والجو قبيل
 من أجل تعميم مجموعة أدوات منظمة العمل الدوليةوتؤآد . والنزاعات المسلحة اإليدز /نقص المناعة البشرية
 الرامية إلىفي برامج منظومة األمم المتحدة أنه من الحاسم أن تولي السياسات والبرامج  العمالة والعمل الالئق

  .٧٥تدخل الشابات سوق العمل ويبقين فيه بحيثإلى التمييز الجنساني  النهوض بعمالة الشباب اهتمامًا

وتقر االتفاقية بأشكال التمييز . ٢٠٠٦واعتمدت األمم المتحدة اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين في عام  . ٢٥٢
عالوة على ذلك، تعزز . لتحديد إلى النساء واألطفالبا ٧و ٦إذ تتطرق المادتان  ،يها الجنس والسنالمتعددة، بما ف

للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة وتشجيع اإلدماج  جديدًا االتفاقية الجهود الوطنية والدولية وتقدم حافزًا
  . على نحو نشط

مثال  - وهي تحالف بين األمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية  - وتمثل شبكة عمالة الشباب  . ٢٥٣
وتتيح الشبكة فرصة . شراآة عالمية تسعى إلى تحسين االتساق والتنسيق وتقاسم المعلومات بشأن عمالة الشباب

العمالة  من أجلبناء توافق دولي في اآلراء والتأثير في جدول األعمال الدولي من خالل إستراتيجية شاملة 
رامية إلى وتتضمن الجهود األخيرة ال. أمانة الشبكة وتوفر منظمة العمل الدولية. واإلدماج االجتماعي للشباب

، مع ٧٦لشباب في اتحاد نهر مانومنظمات ال ًافي المشاريع مخطط منح تنافسي ًاقتصاديإدماج تمكين النساء ا
  .اإلنمائي وحكومة اليابان مشارآة اليونيدو وبرنامج األمم المتحدة

  المستقبلطريق   ٤- ٥
 وهو أمر، العاملينفقر البطالة المتزايدة في صفوف الشباب و لتجنب تفاقماتخاذ إجراءات عديدة  ال بد من . ٢٥٤

من النظر إلى وصول الشباب  وبدًال. في ظل األزمة المالية واالقتصادية العالمية الحالية يزداد سوءًايحتمل أن 
لتنمية االقتصادية هائلة وإمكانات ل أنه يتيح فرصًابينبغي االعتراف  ،المتوقع إلى سوق العمل على أنه مشكلة

 العمال والشرآاء اإلنمائيين الدوليينمنظمات ويتعين على الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و. واالجتماعية
وتسلط القائمة . لشابات والشبانا التي يتمتع بها استغالل اإلمكانات اإلنتاجية الواسعة والمجتمع المدني،

لعمل الدولية وبرامجها يمكن أن تؤثر فيها سياسات منظمة ااإلرشادية التالية الضوء على المجاالت التي 
  :وأنشطتها

                  
 إقامة خاللها من يمكن التي السبل يتناول الذي ٨ الهدف والسيما لأللفية، اإلنمائية األهداف بتحقيق ملتزمة الدولية العمل منظمة   ٧٢

 بحلول النصف إلى العالمي الفقر تخفيض فيها بما لأللفية، اإلنمائية األهداف لتحقيق والنامية مةالمتقد البلدان بين فيما عالمية شراآة
 السادس، التقرير التحدي، رفع - الشباب بعمالة النهوض .الالئق العمل إلى الوصول سبل: الشباب :الدولي العمل مكتب. ٢٠١٥ عام

 .١٨٩ة ، الفقر٢٠٠٥ جنيف، ،٩٣ الدورة الدولي، العمل مؤتمر
انظر . والشباب الجنس نوع موضوعي واالجتماعية االقتصادية للشؤون المتحدة األمم إلدارة التابعة بالمرأة النهوض إدارة تتناول   ٧٣

 .http://un.org/esa/socdev/unyin/index.html : المتحدة على العنوان واألمم الشبابأيضًا موقع 
 .http://unifem.org/campaigns/wsis/unifems_work.html  :انظر   ٧٤
ق  : مكتب العمل الدولي   ٧٥ ي         أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل الالئ دة المعن م المتح ة األم ذيين في منظوم ، مجلس الرؤساء التنفي

 ).٢٠٠٧جنيف، (بالتنسيق 
 . ريايوليب غينياو ديفوار وآوت سيراليون يشمل   ٧٦
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تكييف نهج متكامل ومتسق لعمالة الشباب يجمع بين تدخالت في االقتصادين الكلي والجزئي ويعالج  
وينبغي مراعاة عمالة الشباب في جميع السياسات . على حد سواء عرض اليد العاملة والطلب عليها

 . ي متوازن ومستجيب لنوع الجنسية ذات الصلة من خالل مزيج سياسوظيفية واالقتصاداالجتماعية والت

في ي الربط بين جانبي العرض والطلب ف حاسمًا تؤدي لوائح سوق العمل وسياساتها ومؤسساتها دورًا 
ظائف في الو) والسيما الشابات(وال بد من اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تزايد أعداد الشباب . سوق العمل

 .المؤقتة وغير اآلمنة ومتدنية األجور في بعض البلدان وتمثيلهم المفرط في االقتصاد غير المنظم

فالتعليم األساسي يشكل أساس قابلية الشباب لالستخدام، . توجد عالقة وثيقة بين آفاق عمالة الشباب والتعليم 
وثمة اليوم اعتراف واسع النطاق بأن . روسيلة فعالة للقضاء على عمل األطفال واستئصال الفق وهو أيضًا

ومن . في زيادة اإلنتاجية والنمو رئيسيًا االستثمارات طويلة األمد في الرأسمال البشري تؤدي دورًا
الضروري ضمان وصول المراهقات والشابات إلى برامج تعليم رسمي وغير رسمي جيدة، بما فيها 

 . سن البلوغ فرص العمل الالئق عندمن ن على مزيد سمح بتمكينهن وحصولهالتدريب المهني الذي قد ي

ومهارات القراءة . ال بد من دمج التدريب على المهارات األساسية والتقنية لزيادة القابلية لالستخدام 
ومهارات تكنولوجيا . والحساب والمؤهالت األساسية أدوات ضرورية للحصول على الوظيفة األولى

من طالبي العمل، يجب الترآيز عليها عندما  ينتعتبر نقطة ضعف الكثيرالمعلومات واالتصاالت، التي 
يز جنساني ينقل الترآيز من الوقت المنفق في حتدريب القائم على الكفاءة دون توال. يتعلق األمر بالشابات

 ويمثل إصدار الشهادات. الدروس التدريبية إلى ما يمكن أن ينجزه المدربون في الواقع بعد هذا التدريب
 .آخر ينبغي تحسينه التنافسية المكتسبة في الوظائف مجاًال كفاءاتبشأن المهارات واالعتراف بال

على حد سواء طريقة تدريب مدمجة في عملية  نالمتاحة للشابات والشبا الصناعية تمثل عمليات التلمذة 
الرسمية  الصناعية لمذةوينبغي أن تشرك نظم الت. تتيح مهارات ذات صلة جاهزة للتطبيق منشآت،إنتاج ال
غير الرسمية المعززة أصحاب العمل ونقابات العمال في تحديد المعايير المهنية  الصناعية والتلمذة

مثل التواصل وعالقات المستهلك وعمل " الخفيفة"وينبغي أن تمثل المهارات . والمقررات المدرسية
 . من مجموعات التدريب جزءًا ،الفريق وحل المشاآل

إلى  ترقية الشابات والشبان دائمًا وأتدريب  وأتوظيف وينبغي أن يستند قرار . ر آفاءةل الجنس مؤشال يمث 
 . لوظائف، ال إلى جنس الفردل المالزمة متطلباتالأسباب مثل المهارات و

يمكن لسياسات وبرامج سوق العمل النشطة أن تيسر بشكل آبير دخول الشباب سوق العمل وعودتهم  
وقد ينبغي أن . الضروري آفالة وصول الشابات إلى العمل من خالل هذه السياسات والبرامج ومن. إليها

 .يرافق ذلك بتدابير تكميلية مثل توفير رعاية األطفال لتيسير مشارآتهن

. التدريب لدى استالم العمل مالءمة قد يمثل ارتفاع البطالة والبحث الطويل عن العمل تجليات ضعف 
 االختالل بين التعليم وطلب السوقاسات نوع الجنس وعمالة الشباب، مثل تصحيح وإعادة تقييم سي

والتنبؤ باحتياجات السوق واالحتياجات من المهارات،  المهني وتعزيز التدريب المهني عزلوالتصدي لل
 . لعمالة واإلنتاجيةمن ا" حميدةحلقة "في خلق  فعاًال أمرًا سيكون

في  تنظيم المشاريع لدى الشباب مكون مهم لخلق الوظائف، وروح نمو القطاع الخاص محرك رئيسي 
وفي معظم البلدان التي توجد فيها فئات شباب واسعة بشكل متناسب، تكون عوائق إقامة . سياسات العمالة

ويشجع عدم التنظيم  استحداث المنشآتوهو ما يعرقل . أآبر بالنسبة إلى الشاباتبل المشاريع آبيرة، 
 . للتنمية االجتماعية واالقتصادية أعمال سيقدم حافزًا صاحباتودعم الشابات آ. سديدةة الويضر باإلدار

ل لبلوغ يوالمفاوضة الجماعية آسب ما فيها الحرية النقابيةبحقوقهم، ب الشابات والشبان ال بد من أن يعي 
 .العمل الالئق
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 ٦الفصل 

  في سن الكهولة ونلامالعامالت والع
وإذ يتسم نضج الكهولة بالخبرة واإلدراك، فإنه يكسب  .رحلة الرئيسية في الحياة المهنيةتمثل الكهولة الم . ٢٥٥

، من الصعب السعي ١"الذروة هذه من الحياة"وفي ساعة . النساء والرجال حس الواقعية والتنازالت والمسؤولية
مات تجاه المنشآت والجماعات إلى العمل الالئق وإعالة أفراد األسرة ورعايتهم والوفاء في اآلن ذاته بااللتزا

  . المحلية والمجتمعات

في الملحق تقديرات أعداد النساء والرجال المشارآين في القوة  ٣إلى واو  ١وتعرض الجداول من واو  . ٢٥٦
، ومعدالت النشاط المتصلة بتلك التقديرات التي نشرتها ٢٠٢٠و ٢٠٠٠العاملة والبالغين سن العمل في عامي 

أن النساء آن أقل نشاطًا من الرجال في االقتصاد في جميع  ٢٠٠٠وتبين تقديرات عام  .منظمة العمل الدولية
زيادات في أعداد النساء والرجال المشارآين في القوة  ٢٠٢٠وتبين توقعات عام . األعمار وجميع مناطق العالم

  . العاملة بحيث يتوقع أن يبقى عدد الرجال أآبر من عدد النساء في مكان العمل

وتوجد فوارق بحسب . شارآة النساء في االقتصاد ستزيد بحسب توقعات منظمة العمل الدوليةلكن م . ٢٥٧
األقاليم، لكن معدالت نشاط المرأة يتوقع أن تبقى على حالها أو أن تزيد في أفريقيا وأن تزيد في األمريكتين وأن 

ظاهرة في معدالت نشاط ويحتمل أن تكون بعض االنخفاضات ال. تبقى منخفضة في آسيا وتزيد في أوروبا
ناجمة عما يتوقع من زيادة في توفير التعليم الجامعي  - سنة  ٢٤و ١٥المتراوحة أعمارهم بين  -العمال الشباب 

  .والوصول إليه في مناطق آثيرة من العالم في العقود المقبلة

مؤشر المنتدى وتقييم منظمة العمل الدولية للتقدم في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين مدعوم ب . ٢٥٨
 قيسوي. ٢االقتصادي العالمي لقياس التباينات الجنسانية العالمية بمعايير اقتصادية وسياسية وتعليمية وصحية

العنصر االقتصادي من مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي الفرق في معدالت المشارآة في القوة العاملة 
ير إلى نسبة النساء إلى الرجال في صفوف المشرعين ويستند هذا األخ(واألجور والنهوض بالنساء والرجال، 

ورغم أن المؤشر يبين إحراز تقدم ال ). وآبار المسؤولين والمديرين وفي صفوف العمال التقنيين والمهنيين
يستهان به في سد الفوارق الجنسانية في الوصول إلى الصحة والتعليم، فإن الفارق في المشارآة االقتصادية 

  .في المائة ٥٨ال يزال شاسعًا، إذ لم تتقلص فوارق النواتج االقتصادية إال بنسبة  للرجال والنساء

بدءًا من إمكانية حصولهن على عمل مدفوع  -وتصطدم النساء بحواجز معممة في معظم جوانب العمل  . ٢٥٩
بتوافر  ، إلى نوع العمل الذي يحصلن عليه أو يستبعدن منه، مرورًا)آامل الوقت أو لبعض الوقت(األجر أصًال 

تدابير الدعم مثل رعاية األطفال، وصوًال إلى رواتبهن وإعاناتهن وشروط عملهن وحصولهن على وظائف 
أعلى أجرًا، وانعدام أمن وظائفهن أو منشآتهن ونقص استحقاقات المعاش المنصفة أو انعدام " ذآورية"

ويكون التمييز . المعلومات إلنفاذ حقوقهن االستحقاقات أساسًا، واالفتقار إلى ما يلزم من الوقت أو الموارد أو
أآثر حدة في حالة النساء الالتي يعانين من الحرمان متعدد األشكال بفعل عوامل من قبيل العرق أو اإلثنية أو 

  االنتماء إلى شعوب أصلية أو اإلعاقة
٣.  

                  
  .U. Klammer: “Flexicurity in a life course perspective”, in Transfer, Feb. 2004, p. 295  :انظر   ١
  :في المائة من سكان العالم انظر ٩٠، بما يغطي بلدًا ١٢٨يقيس مؤشر الفجوة الجنسانية العالمي حجم هذه الفجوة في    ٢

R. Hausmann, L. Tyson and S. Zahidi: The Global Gender Gap Report 2007 (Geneva, World Economic Forum, 
2007), p. 7. 

  :رانظ   ٣
M. Cornish: Securing pay equity for women’s work – Everyone benefits: The international experience, Paper for 
ILO International Seminar on Equal Pay for Work of Equal Value, Santiago, Chile, 25 August 2008, pp. 3–4. 



 المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق

  94 

المتاحة في القرن وال بد من مكافحة انعدام المساواة بين الجنسين باستخدام جميع تدابير سوق العمل  . ٢٦٠
 حاسمًا فمكان العمل موقع رئيسي النعدام المساواة بين النساء والرجال ويشكل من ثم ميدانًا. الحادي والعشرين

يدعى  برنامجًا ميشلن الفرنسية متعددة الجنسية وعلى سبيل المثال تدعم شرآة. تعزيز المساواة بين الجنسينل
Michelin Mentoring، تكافؤ فرص النمو والتطور المهنيين  ضمانستراتيجية ترمي إلى ويشكل جزءًا من إ

  . ٤في آنف بيئة مؤاتية ويشجع البرنامج النساء واألقليات على أداء أآثر امتيازًا. المتاحة لموظفيها

بأن أسواق العمل من بين آليات  - ) ١-٦الشكل (على غرار البنك الدولي  -وتتمسك منظمة العمل الدولية  . ٢٦١
وتقول حجة الجدوى االقتصادية . ٥اسية التي يمكن بواسطتها توزيع فوائد النمو على الفئات المحرومةالنقل األس

تبين األدلة أنه عندما تصل النساء إلى الموارد ويزداد تحكمهن : إن المساواة بين الجنسين تخدم مصلحة األسر
تفيد االقتصادات والمجتمعات من مشارآة باإلضافة إلى ذلك تس. ٦فيها، تتحسن تغذية األطفال وصحتهم وتعليمهم

تصنيع لدى وآثيرًا ما يشار إلى أن القوة الدافعة إلى ال. النساء بتسخير رأسمالهن البشري غير المستخدم
فاالستثمار في توفير العمل الالئق . ٧بفضل استخدام النساء في الصناعات التصديرية اآلسيوية تأتي" النمور"

  . بل إستراتيجية حكيمة أيضًاحقًا فحسب مللنساء ليس 

 المناهج: إيرادات النساء ورفاه األطفال وإجمالي الحد من الفقر والنمو االقتصادي  :١-٦الشكل 

 

 زيادة المساواة بين الجنسين في األسر واألسواق والمجتمع

 زيادة مشارآة النساء في القوة العاملة  تحسين رفاه األطفال
 وإنتاجيتهن وإيراداتهن 

الحد من الفقر والنمو االقتصادي 
 مستقبًال

 الحد من الفقر 
 والنمو االقتصادي حاليًا

زيادة تحكم األمهات في صنع 
 القرار داخل األسرة

تحسن تعليم النساء 
 وصحتهن

 وصول النساء إلى األسواق 
 على نحو أفضل

صحة أفضل وتحصيل علمي  الدخل واإلنفاق االستهالآي
أحسن وإنتاجية أعلى عند الكهولة

 تباين معدالت االدخار

  

  :المصدر
M. Buvinić et al. (eds): Equality for women: Where do we stand on Millennium Development Goal 3? (Washington, DC, World Bank, 
2008), p. 5. 

                  
 .Michelin: Michelin Mentoring, A better way to growth (2006):  مقتبس من   ٤
  .ILO: Global Employment Trends for Women, March 2008 (Geneva, 2008), p. 1:  انظر   ٥
  :انظر   ٦

M. Buvinić et al. (eds): Equality for women: Where do we stand on Millennium Development Goal 3? 
(Washington, DC, World Bank, 2008), pp. 5–6. 

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن أآثر المناطق نجاحًا في النمو االقتصادي على مدى العقد الماضي، أي شرق آسيا، هي أيضًا    ٧
ى نسبة مشارآة إقليمية للنساء في القوة العاملة، وأضعف معدالت البطالة بالنسبة إلى النساء والرجال، وفوارق المنطقة التي سّجلت أعل

  .جنسانية طفيفة نسبيًا في التوزيع القطاعي والتوزيع من حيث المرآز
ILO: Global Employment Trends for Women, March 2008, op. cit., p. 1. 
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وتمثل نهج اعتمدته إحدى المناطق لتعزيز المساواة بين الجنسين في وضع إطار تشريعي شامل مدعوم  . ٢٦٢
وعالوة على أساس عتيد متمثل في توجيهات المجلس واالتفاقات، استثمر االتحاد . بمخصصات من الميزانية

وارتفع معدل . تماعي األوروبياألوروبي في زيادة مشارآة النساء في سوق العمل بواسطة الصندوق االج
في  ٦٠، وبات هدف ٢٠٠٦و ٢٠٠١في المائة بين عامي  ٥٧٫٢إلى  ٥٤عمالة النساء في االتحاد األوروبي من 

 الحالية بشأن سير أعمال االتحاد األوروبي بأن يسعى وتقضي المعاهدة. في المتناول ٢٠١٠المائة بحلول عام 
وتضع . لى القضاء على التباينات وتعزيز المساواة بين الرجال والنساءاالتحاد األوروبي، في جميع أنشطته، إ

معالم التنفيذ الوطني بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني  ١-٦النصوص الواردة في اإلطار 
  . وجهات معنية أخرى

  ١-٦اإلطار 
 ١ إطار إقليمي أوروبي لتحقيق المساواة: جدول زمني

 العمل ظروفلرجال والنساء فيما يتصل بالوصول إلى العمالة والتدريب المهني والترقية والمعاملة لي المساواة ف ١٩٧٦

 الرجال والنساء أثناء الحمل واألمومة بين معاملةالتطبيق مبدأ المساواة في  ١٩٨٦

 للعامالت الحوامل في العملاعتماد تدابير لتشجيع النهوض بالسالمة والصحة  ١٩٩٢

المرآز و ،بين اتحاد رابطات الصناعة وأصحاب العمل في أوروبا اإلجازة الوالديةام االتفاق اإلطاري المتعلق بإبر ١٩٩٦
 ٢واتحاد النقابات األوروبية ،المنفعة االقتصادية العامة المشارآة العامة والمنشآت ذات لمنشآت ذاتاألوروبي ل

 عبء اإلثبات في قضايا التمييز على أساس الجنس ١٩٩٧

المرآز إبرام اتفاق إطاري بشأن العمل بعض الوقت بين اتحاد رابطات الصناعة وأصحاب العمل في أوروبا و ١٩٩٧
 المنفعة االقتصادية العامة واتحاد النقابات األوروبيةالمشارآة العامة والمنشآت ذات لمنشآت ذات األوروبي ل

 والمهنةفي االستخدام  للمساواة في المعاملةوضع إطار عام  ٢٠٠٠

 المتعلق بالمساواة في األجور ١٩٧٦تعديل توجيه عام  ٢٠٠٢

 الرجال والنساء في الحصول على السلع والخدمات واإلمداد بهابين معاملة التطبيق مبدأ المساواة في  ٢٠٠٤

 إطار عمل الشرآاء االجتماعيين لالتحاد األوروبي في مجال المساواة بين الجنسين ٢٠٠٥

 )صيغة جديدة(للرجال والنساء في االستخدام والمهنة  والمساواة في المعاملةبدأ تكافؤ الفرص تطبيق م ٢٠٠٦

المبرم بين اتحاد رجال األعمال األوروبيين ، االتفاق اإلطاري األوروبي المتعلق بالتحرش والعنف في العمل ٢٠٠٧
والجمعية األوروبية للحرف والمنشآت ) باسم اتحاد رابطات الصناعة وأصحاب العمل في أوروبا المعروف سابقًا(

المنفعة االقتصادية العامة  المشارآة العامة والمنشآت ذات لمنشآت ذاتالمرآز األوروبي لمتوسطة والالصغيرة و
 واتحاد النقابات األوروبية

  :انظر   ١
Council Directives 76/207/EEC, 86/613/EEC, 92/85/EEC, 96/34/EC, 97/80/EC, 97/81/EC, 2000/78/EC 
2002/73/EC, 2004/113/EC. 

تشريعات بشأن اقتراح تنقيح لاألوروبية  المفوضيةطلب البرلمان األوروبي من  ،٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ١٨في قرار صادر في 
  :متاح على. األجور المساواة في

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0544+0+DOC+XML+V0//EN. 
القتصادية المنفعة ا المشارآة العامة والمنشآت ذات لمنشآت ذاتالمرآز األوروبي لو اتحاد رابطات الصناعة وأصحاب العمل في أوروبا  ٢

 .العامة واتحاد النقابات األوروبية

، يبين رصد االتحاد األوروبي للتنفيذ أنه ال يزال ١-٦ورغم هذه الترسانة المذهلة الواردة في اإلطار  . ٢٦٣
  : هناك مجاالت في المساواة بين النساء والرجال تستدعي اهتمامًا، آما في المجاالت التالية

يبقى أقل من معدل عمالة الرجال، رغم أن النساء يمثلن أغلبية الطالب  تزايد معدل عمالة النساء لكنه 
 وخريجي الجامعات؛

في المائة لكل ساعة عمل،  ١٥أدنى من أجور الرجال بنسبة متوسطها  ما زالت النساء يتقاضين أجورًا 
 ويبقى هذا الرقم على حاله؛

تصادية والسياسية، رغم أن حصتهن ازدادت يبقى تمثيل النساء منقوصًا في مناصب صنع القرارات االق 
 على مدى العقد الماضي؛

 ما زال تقاسم المسؤوليات األسرية بين النساء والرجال متفاوتًا للغاية؛ 
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 احتمال الفقر أعلى بالنسبة إلى النساء منه إلى الرجال؛ 

 .٨يات بقدر أآبر لالتجارالنساء هن الضحايا الرئيسيات للعنف على أساس الجنس، وتتعرض النساء والفت 

ويؤثر عدد من العوامل على معدالت النشاط والمشارآة في القوة العاملة، بما في ذلك السن والجنس  . ٢٦٤
أن  ١-٦ويبين الجدول . واإلعاقة والفوارق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية بين البلدان والمناطق في العالم

 . ٩أعلى إلى حد آبير من معدل مشارآة النساءمعدل مشارآة الرجال في القوى العاملة ظل 

  )بالنسبة المئوية(العاملة في العالم  ىنسبة المشارآة في القو  :١-٦الجدول 

١٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣ ١٩٩٨ 

 65.1  65.1  65.1  65.2  65.2 65.765.665.565.465.2 65.8  المجموع

 77.5  77.6  77.7  77.9  78.0 79.178.978.778.478.2 79.2  الذآور

 52.6  52.6  52.6  52.5  52.3 52.352.352.352.352.3 52.4  اإلناث

 50.9  51.0  50.9  51.3  51.6 54.253.552.952.551.9 54.4  الشباب

 69.7  69.7  69.8  69.8  69.7 69.669.769.769.769.7 69.7  الكبار

 .تقديرات أولية   ١

 .ILO: Global Employment Trends for Women: March 2009 (Geneva, 2009), tables A3 and A4, p. 37: المصدر

في  إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل. ١٠وتكشف بيانات منظمة العمل الدولية عن االتجاهات البارزة التالية . ٢٦٥
في المائة في  ٣٫٦وآان معدل بطالة النساء . ١١مليون شخص ١٩٣على الصعيد العالمي بما يقارب  ٢٠٠٨عام 
زاد معدل بطالة  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وبين عامي . في المائة بالنسبة إلى الرجال ٥٫٩مقارنة بمعدل  ٢٠٠٨عام 

طفيف الفجوة الجنسانية في معدالت  ، مما قّلص على نحو)نقطة مئوية ٠٫٣(والنساء ) نقطة مئوية ٠٫٤(الرجال 
ويمكن أن تفسر تأثيرات االنكماش المالي الجاري سبب ارتفاع بطالة . البطالة المسجلة في العقد الماضي

أما بخصوص أعداد . الذآور، ألن الرجال يعملون في القطاعات التي تعرضت للموجة األولى من التسريحات
مليون  ١٩٣مليون امرأة من أصل  ٨١مليون رجل وعدد النساء  ١١٢ العاطلين عن العمل، فيبلغ عدد الرجال

 ).٢-٦الجدول (شخص 

. اإلناث أحد مؤشرات انعدام المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العالمية/ ويشكل معدل بطالة الذآور . ٢٦٦
وتضيق . نساءويتمثل مؤشر آخر في فارق الوصول إلى أسواق العمل، الذي يرتبط باإلمكانات االقتصادية لل

 ٢٠٠٨نقطة مئوية في عام  ٢٥الثغرة بين مشارآة الذآور واإلناث في سوق العمل ببطء شديد وقد بلغت نحو 
 ٣٩٫٩، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في المائة من القوى العاملة العالمية في عام  ٤٠٫٥ومثلت النساء ). ٢- ٦الجدول (

  . ١٩٩٨في المائة في عام 

                  
  :انظر   ٨

Commission of the European Communities: Renewed social agenda: Opportunities, access and solidarity in 21st 
century Europe, 

  إلى البرلمان األوروبي والمجلس واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة األقاليم، المفوضيةبالغ من 
COM(2008) 412 final; and idem: Report on equality between women and men, various years. 

  .في الملحق ٣إلى واو  ١انظر أيضًا الجداول من واو    ٩
  :البيانات الواردة في هذا الجزء مأخوذة إلى حد آبير من   ١٠

ILO: Global Employment Trends for Women: March 2009 (Geneva, 2009). 
ف البطال   ١١ ى تعري ى   لالطالع عل ر، يرجى الرجوع إل ذا التقري ي ه ة ف ل المناقش رات سوق العم ع مؤش اريف جمي اهيم وتع ة ومف

  ).٢٠٠٧جنيف، (، الطبعة الخامسة المؤشرات الرئيسية لسوق العمل
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  )بالماليين(عالم البطالة في ال  :٢-٦الجدول 

١٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣ ١٩٩٨ 
 192.7  178.9  184.4  188.3  189.1 172.1170.7173.4175.5183.9 165.1  المجموع
 111.7  103.4  105.9  108.0  108.7 99.5100.0100.7101.7107.2 95.7  الذآور

 81.0  75.5  78.5  80.3  80.3 72.570.772.773.876.7 69.3  إلناثا
 77.2  73.1  74.9  76.4  76.3 70.771.170.571.074.0 67.6  الشباب
 115.5  105.7  109.5  111.9  112.7 101.499.6102.8104.5110.0 97.4  الكبار

  .تقديرات أولية   ١
  .المرجع نفسه :المصدر

وال . مليار امرأة ١٫٢، يبلغ عدد النساء ٢٠٠٨مليار شخص مستخدمين في العالم في عام  ٣ومن أصل  . ٢٦٧
في المائة  ٢٦٫٦في المائة مقارنة بنسبة  ١٨٫٣(تعمل في الصناعة سوى نسبة ضئيلة من النساء المستخدمات 

ومّثل ). ٢-٦الشكل (تزايد في قطاع الخدمات ؛ وتعمل األغلبية الساحقة في الزراعة وعلى نحو م)من الرجال
في المائة من  ٤١٫٢مقارنة بنسبة  ٢٠٠٨في المائة من مجموع عمالة اإلناث في عام  ٤٦٫٣القطاع المذآور 
وعلى الصعيد العالمي، تبلغ نسبة النساء . وما زال تمثيل النساء في قطاع الزراعة مفرطًا. عمالة الذآور

في المائة من الرجال، لكن هذه النسبة تزيد إلى  ٣٢٫٢في المائة مقارنة بنسبة  ٣٥٫٤العامالت في الزراعة 
إذا استبعدت المناطق الصناعية الرئيسية مثل االقتصادات ) في المائة ٤٨٫٤(قرابة نصف مجموع عمالة اإلناث 

ورابطة ) بيمن خارج االتحاد األورو(المتقدمة واالتحاد األوروبي وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
في المائة من الذآور، مما يفضي إلى فارق  ٤٠وتقابلها نسبة . الدول المستقلة وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

وفي أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية، يمثل قطاع . نقاط مئوية في المناطق المتبقية من العالم ٨يناهز 
  .موع عمالة اإلناثفي المائة من مج ٦٠الزراعة ما يزيد على 

  ١٢٠٠٨، وبحسب الجنس والمنطقة، )آنسبة مئوية من مجموع العمالة(توزيع العمالة بحسب القطاع   :٢-٦الشكل 
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  .تقديرات أولية   ١

  .ILO: Global Employment Trends for Women, March 2009 (Geneva, 2009), figure 3, p. 11:  المصدر
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هذه األرقام إذ تتباطأ الصادرات العالمية للسلع المصنعة وتغلق المصانع وستؤثر األزمة المالية على  . ٢٦٨
  .أبوابها في المناطق الصناعية ويفصل العمال ويعود نساء ورجال آثيرون إلى المناطق الريفية

  سالسل التوريد العالمية  ١- ٦
وتعزى زيادة . اإلناث اعتمد األداء التصديري للبلدان النامية للسلع المصنعة اعتمادًا مكثفًا على عمل . ٢٦٩

الطلب على عمل النساء في الصناعات التصديرية، باألساس أو جزئيًا على األقل، إلى زيادة عمالة النساء 
مدفوعة األجر في البلدان النامية، حتى حيثما آانت مشارآة النساء في العمل مدفوع األجر منخفضة عادة وغير 

آما في (ظائف الجديدة في األعمال والخدمات المسندة إلى الخارج وازدادت أيضًا فرص الو. مقبولة اجتماعيًا
، نتيجة لتطورات )مراآز االتصال وإدخال البيانات وحسابات األجور والمحاسبة والبحوث القانونية والمالية

وفي العقود األخيرة، ظهرت صادرات بعض البلدان النامية من . التكنولوجيا وشبكات االتصاالت العالمية
آمجاالت جديدة للتجارة  - التي تعتمد اعتمادًا مكثفًا أيضًا على عمل النساء  - اآه والزهور والخضراوات الفو

  . ١٢والعمالة الدوليتين

وتعتبر رؤية متفائلة أن النساء استفدن إلى حد آبير من توسع تصدير المصنوعات والمواد الزراعية  . ٢٧٠
ئف مدفوعة األجر والفرص االقتصادية وآل ما يتصل وخدمات األعمال نظرًا إلى زيادة الوصول إلى الوظا

. ١٣)زيادة االستقالل الذاتي والسلطة التفاوضية والموارد(بالعمل مدفوع األجر من فوائد من ناحية المساواة 
رغم خلق الوظائف فإن معظمها غير مأمون إذ يعتمد "  ١: "ويشير الرأي األقل تفاؤًال إلى ثالث مسائل هي

ال عارضين أو مؤقتين أو متعاقدين أو ضعفاء وعلى مهاجرين موسميين وأشخاص يعملون في اإلنتاج على عم
رغم توسع عمالة النساء مدفوعة األجر توسعًا آبيرًا، يترآز عمل النساء في أجزاء دنيا من "  ٢"منازلهم؛ 
سبب زيادة التكامل المالي أصبح العمل في نظم اإلنتاج العالمية أقل استقرارًا ب"  ٣"العالمية؛  التوريدسالسل 
التي يجري بحثها في ضوء االنكماش  ١٤وأّدى ذلك إلى تكرار وتدعيم التباينات الجنسانية القائمة. والتجاري

ومن شأن أدوات بحثية من قبيل تحليل سالسل القيم، الذي يبحث األهمية المختلفة التي يكتسيها . المالي الحالي
ة من السلع، أن تساعد على فهم الصالت بين التجارة وانعدام المساواة بين آل عنصر فاعل في عملية إنتاج سلع

  .١٥الجنسين

فالرجال والنساء أيضًا جزء من مجموعة خدمات . غير أن السلع ليست الجزء الوحيد من سالسل التوريد . ٢٧١
راد أسرة أخرى ، التي يترك فيها المهاجرون معاليهم في رعاية أف"سلسلة الرعاية العالمية"مترابطة، السيما 

وأغلبية مقدمي الرعاية هؤالء من النساء، بدءًا من العامالت . للعمل آمقدمي رعاية في مدن أو بلدان أغنى
وبدًال من خلق الظروف التي يمكن أن تيّسر . المنزليات غير الماهرات إلى موظفات الخدمات الصحية الماهرات

إن استيراد عمال الرعاية ينقل موقع المشكلة تارآًا تقسيمات تحول الطرق القائمة لتنظيم الرعاية وتقييمها، ف
وفي اآلن ذاته، ال تشجع تلك الممارسة تحسين تقديم الدولة لخدمات . العمل الجنسانية غير المنصفة على حالها

  .١٦الرعاية أو تحسين تدابير الحماية االجتماعية لمقدمي الرعاية

                  
  :يعتمد هذا الجزء إلى حد آبير على معلومات مستمدة من   ١٢

A. King Dejardin: Gender dimensions of globalization, Discussion paper, Policy Integration and Statistics 
Department (Geneva, ILO, 2008). 

اطن، في                ١٣ دين من الب وردين ومتعاق دى م ال مستخدمون ل د من العم ة المستحدثة؛ فالعدي ليس من السهل تقدير الحجم الدقيق للعمال
  .العمالة المنظمة وغير المنظمة على حد سواء

والتعافي . خلصة من أزمات سابقة في البلدان النامية بأن العمالة غير المنظمة عادة ما ترتفع واإليرادات تنخفضتفيد العبر المست   ١٤
أو في المكسيك في أزمة  ١٩٩٧مثلما حدث في تايلند في األزمة اآلسيوية في عام (طويل وبطيء بالنسبة إلى أآثر العمال استضعافًا 

  :انظر. الة الرجال والنساء، مع تأثير متفاوت على عم)١٩٩٥عام 
A. King Dejardin: Gender dimensions of globalization, op. cit. 

 :انظر   ١٥
Z. Randriamaro: Gender and trade: Overview report, Institute of Development Studies, University of Sussex 
(Brighton), p. 2. 

  :انظر   ١٦
E. Esplen: Gender and care: Overview report, Institute of Development Studies, University of Sussex (Brighton, 
2009), p. 30. 
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  المستضعفةالعمالة   ٢- ٦
ة أقل نموًا، زاد احتمال أن تكون النساء من ضمن العمال المساهمين في األسرة أو آلما آانت المنطق . ٢٧٢

ومن غير المرجح أن . حديثة التعريف" العمالة المستضعفة"العاملين للحساب الخاص، الذين يشكلون معًا فئة 
  .١٧ةتكون العامالت اإلناث المساهمات في األسرة بوجه التحديد مستقالت من الناحية االقتصادي

في المائة في عام  ٥٢٫٧وعلى المستوى العالمي بلغت نسبة العمالة المستضعفة في مجموع عمالة اإلناث  . ٢٧٣
نقطة مئوية مقارنة  ٠٫٦في المائة من عمالة الرجال، وهو ما يمثل تراجعًا يساوي  ٤٩٫١مقارنة بنسبة  ٢٠٠٧

قال من العمالة المستضعفة إلى العمل بأجر ويمكن أن يشكل االنت. بالعام السابق للرجال والنساء على حد سواء
ويكون االستقالل االقتصادي أو على األقل المشارآة في تحديد . وراتب خطوة آبيرة صوب النهوض بالمرأة

توزيع الموارد داخل األسرة أعلى عندما تكون النساء في العمل بأجر وراتب أو يكن صاحبات عمل، ويكون 
ولقد . ت للحساب الخاص وأآثر تدنيًا عندما يكّن عامالت مساهمات في األسرةأدنى عندما تكون النساء عامال

في المائة في عام  ٤٥٫٥إلى  ١٩٩٧في المائة في عام  ٤١٫٨ارتفعت نسبة النساء في العمل بأجر وراتب من 
 )٣-٦الشكل (، لكن عدد النساء العامالت للحساب الخاص سجل ارتفاعًا أقوى ٢٠٠٧

  )بين قوسين ١٩٩٧التغير بالنقاط المئوية مقارنة بعام ( ٢٠٠٧ضع اإلناث في العمالة، توزيع و  :٣-٦الشكل 

 

صاحبات العمل
2% (+ 0.3)

العامالت بأجر وراتب
46% (+ 3.7)

العامالت المساهمات في األسرة
24% (-9.3) 

العامالت للحساب الخاص
28% (+ 5.4)

  
  .ILO: Global Employment Trends for Women, March 2009 (Geneva, 2009), figure 4, p. 12:  المصدر

ففي . المستضعفة من مجموع العمالةوتتنوع بحسب المناطق الفجوة الجنسانية في نسبة العمالة  . ٢٧٤
) خارج االتحاد األوروبي(االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 

، مما يعني أن ٢٠٠٧ورابطة الدول المستقلة وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، آانت هذه الفجوة سلبية في عام 
وتوجد أوسع ). ٣- ٦انظر الجدول (أقل ضعفًا من تلك التي يشغلها الرجال  النساء عادة ما يشغلن وظائف

وفي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وهما من أفقر مناطق . الفجوات في شمال أفريقيا والشرق األوسط
فجوة  العالم، ال توجد نسبة مرتفعة نسبيًا من العمالة المستضعفة من مجموع العمالة فحسب، وإنما توجد أيضًا

ويبرز التوزيع القطاعي لعمالة الذآور ). تفوق عشر نقاط مئوية(جنسانية واسعة في نسب العمالة المستضعفة 
واإلناث، إلى جانب فوارق نسب العمالة المستضعفة، أن زيادة الوصول إلى أسواق العمل ال تعني الوصول إلى 

 .وظائف الئقة

                  
العاملون ) ٣(أصحاب العمل؛ ) ٢(العمال بأجر ورواتب؛ ) ١: (يحدد التصنيف الدولي للوضع في العمالة أربعة أوضاع هي   ١٧

وتنطبق العمالة المستضعفة على األشخاص المستخدمين في ظروف هشة نسبيًا . ةالعمال المساهمون في األسر) ٤(للحساب الخاص؛ 
وألن العمال المساهمين في األسرة وأولئك العاملين للحساب الخاص قلما يتمتعون بترتيبات عمل . آما يشير إليه وضعهم في العمالة

فيما يخص الدورات االقتصادية، " للخطر"بقدر أآبر منظمة ويصلون إلى اإلعانات أو إلى برامج الحماية االجتماعية ويتعرضون 
لذلك يحسب معدل العمالة المستضعفة على أنه مجموع العاملين للحساب ". المستضعفة"يصنف هذان الوضعان ضمن األوضاع 

بما أن العمل  ويتأثر هذا المؤشر بقدر آبير بنوع الجنس. الخاص والعمال المساهمين في األسرة آنسبة مئوية من إجمالي العمالة
  :انظر أيضًا. المساهم في األسرة وضع طالما هيمنت عليه النساء

ILO: Key Indicators of the Labour Market, fifth edition (Geneva, 2007), Chapter 1. 
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  )بالنسبة المئوية(م واألقاليم نسب العمالة المستضعفة، العال  :٣-٦الجدول 

١٩٩٧٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ المجموع
 50.6  51.2  51.4  51.8  52.1 53.552.1  العالم

 10.1  10.4  10.7  10.8  10.5 11.810.5  المتقدمة واالتحاد األوروبي اتاالقتصاد
خارج دول (دول وسط وجنوب شرق أوروبا 

 الدول المستقلة رابطةو) ألوروبياالتحاد ا
 17.819.2 19.5  20.6  19.1  19.2  18.2 

 55.9  56.9  57.2  57.6  57.7 63.758.1  شرق آسيا
 61.9  62.6  62.8  63.4  64.8 65.664.8  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 77.5  78.4  78.8  79.0  79.3 79.879.1  جنوب آسيا
 31.9  32.1  33.0  34.4  35.1 32.435.2  ا الالتينية والكاريبيأمريك

 32.3  33.6  33.5  36.1  35.3 39.335.8  الشرق األوسط
 37.3  38.7  41.0  41.1  40.0 43.140.2  شمال أفريقيا

 76.8  77.8  77.1  76.8  78.5 80.278.7  أفريقيا جنوب الصحراء

١٩٩٧٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧  الذآور
 49.1  49.8  50.0  50.3  50.7 51.450.7  العالم

 11.4  11.6  11.9  12.0  11.5 12.211.4  المتقدمة واالتحاد األوروبي اتاالقتصاد
خارج دول (دول وسط وجنوب شرق أوروبا 

 الدول المستقلة رابطةو) االتحاد األوروبي
 18.419.2 19.8  21.2  19.6  19.5  18.6 

 51.1  52.3  52.5  53.0  53.2 58.453.5  شرق آسيا
 58.9  59.6  59.7  59.9  61.4 61.561.3  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 74.3  75.4  75.8  76.0  76.5 76.176.2  جنوب آسيا
 32.1  32.2  33.4  34.2  35.0 32.635.0  أمريكا الالتينية والكاريبي

 29.1  30.3  30.2  33.1  32.0 35.832.4  الشرق األوسط
 33.4  34.7  37.3  36.8  37.0 39.538.4  شمال أفريقيا

 71.3  72.4  71.1  70.1  72.8 75.673.4  أفريقيا جنوب الصحراء

١٩٩٧٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧  اإلناث
 52.7  53.3  53.6  54.1  54.2 56.754.3  العالم

 8.6  8.9  9.2  9.3  9.4 11.29.4  المتقدمة واالتحاد األوروبي اتاالقتصاد
خارج دول (دول وسط وجنوب شرق أوروبا 

 الدول المستقلة رابطةو) االتحاد األوروبي
 17.119.3 19.2  19.8  18.4  18.8  17.6 

 61.4  62.3  62.6  63.1  63.1 70.163.6  شرق آسيا
 66.2  66.9  67.3  68.4  69.7 71.369.9  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 85.1  86.0  86.1  86.4  86.5 89.186.4  جنوب آسيا
 31.5  31.9  32.5  34.6  35.3 32.035.5  أمريكا الالتينية والكاريبي

 43.6  45.3  45.7  46.9  47.9 54.148.6  الشرق األوسط
 48.4  50.0  52.0  54.2  49.0 54.945.8  شمال أفريقيا

 83.9  84.6  84.9  85.4  85.8 86.385.7  أفريقيا جنوب الصحراء

 .ILO: Global Employment Trends for Women, March 2009 (Geneva, 2009), table A7, p. 42:  المصدر
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  غير العاديةأشكال العمل   ٣- ٦
، أّدت إلى زيادة العمل بعض الوقت والعمل ١٨شهدت العقود األخيرة اتجاهًا نحو أشكال عمل غير عادية . ٢٧٥

وتوجد صلة واضحة بين هذا . المؤقت في االقتصادات المتقدمة وزيادة العمل غير المنظم في البلدان النامية
ن النساء يشغلن معظم هذه الوظائف، وذلك أحيانًا ويوجد أيضًا ما يدل على أ. ١٩النوع من العمل وتفاوت الدخل

وما فتئ العمل المنظم يتردى . آوسيلة للتوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية في غياب أي دعم مؤسسي
بدوره أآثر فأآثر، إذ تعتمد منشآت آثيرة على قوة عاملة يهيمن عليها عمال ضالعون في أشكال أخرى من 

وترى منظمات أصحاب العمل أن . ٢٠)ر النمطي أو المؤقت أو التعاقدي أو في المنزلالعمل غي(عالقات العمل 
التوفيق بين الكفاءة واالحتياجات األسرية ومسؤوليات العمال والعامالت ما فتئ يزداد أهمية بالنسبة إلى دوائر 

ب العمل االحتفاظ وتتيح ترتيبات العمل المرنة ألصحا. األعمال، السيما تلك النشطة في أسواق عمل ضيقة
بالمهارات الالزمة لتشغيل منشآتهم، وتمنح في الوقت ذاته العاملين، الذين قد يكونون لوالها مضطرين إلى ترك 

  .العمل ألسباب أسرية، فرصة أن يبقوا نشطين اقتصاديًا

ية فرص يتيح للعمال فرصًا محدودة أو ال يتيح لهم أ -المتسم بانعدام األمن الوظيفي  -والعمل الهش  . ٢٧٦
. للتحكم في شروط عملهم أو المطالبة باإلعانات أو بالضمان االجتماعي أو ممارسة حقهم في الحرية النقابية

ومن مظاهره الشائعة تعاقب العقود قصيرة األجل أو العقود محددة األجل، . ويكون األجر في العادة منخفضًا
زل شائعًا بزيادة اللجوء إلى التعاقد من الباطن وإسناد وبات العمل في المن. التي تفصل بينها فترات توقف قصيرة

وتمثل النساء المعوقات تمثيًال مفرطًا في . ٢١األنشطة الصناعية إلى الخارج وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .هذه المجموعة

  العمل بعض الوقت  ١- ٣-٦
عمل بعض الوقت آنسبة في ارتفعت في البلدان الصناعية على مدى السنوات العشرين الماضية حصة ال . ٢٧٧

وتوجد أعلى نسبة للعمل بعض الوقت في هولندا، حيث يعمل قرابة ثلث مجموع العمال بعقود . ٢٢مجموع العمالة
أن ظاهرة العمل  ٤- ٦ويبين الجدول . ٢٣عمل لبعض الوقت، تليها اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة

وتثير هذه المسألة تساؤالت بشأن آيفية تحقيق المساواة بين . الرجال بعض الوقت تمس النساء أآثر بكثير من
ولعل عددًا من العاملين حاليًا لبعض الوقت ما آان ليدخل القوة العاملة . الجنسين دون تعزيز التباين الجنساني

وقت في معظم ويكون العمل لبعض ال. ٢٤بتاتًا لوال توافر هذا النوع من العمل وآان سيبقى غير نشط اقتصاديًا
البلدان على حساب العامل إلى حد آبير، إذ تكون األجور أدنى مقارنة بما يتقاضاه من العمل الموازي آامل 

  . الوقت، عالوة على نقص الحقوق وإعانات الضمان االجتماعي والتمثيل والتعبير عن الرأي

. ن طوعيًا السيما في حالة النساءوفي البلدان المتقدمة، تفيد التقارير بأن معظم العمل بعض الوقت يكو . ٢٧٨
وقد يكون ذلك خيارًا يهدف إلى المحافظة على توازن بين العمل ورفاه األسرة، أو نتيجة لغياب أية بدائل ممكنة 

                  
ظائف والعقود محددة الووتقاسم  العارض والموسميالعمل : وعادة ما تستخدم التسميات التالية. تتنوع التسميات في هذا المجال   ١٨

وعمل األزواج أو أفراد  األجل والعمل المؤقت عن طريق الوآاالت والعمل في المنزل والعمل عن بعد والعمل للحساب الخاص
للعمال عادة حقوق واستحقاقات  فيها العمل لفترة محددة يكون "العارضالعمل "بتعبير  ويقصد. األسرة بال أجر في المنشآت الصغيرة

  .هشًا بالضرورةاإلشارة إلى أن العمل للحساب الخاص ال يكون  تجدرو. وتعاقدية أقل من الموظفين الدائمينقانونية 
  .U. Rani: Impact of changing work patterns on income inequality (Geneva, ILO–IILS, 2008), pp. 20–21: انظر   ١٩
  .٣٣-٣١، الفقرات ٢٠٠٦، جنيف، ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )١(الخامس ، التقرير عالقة االستخدام: مكتب العمل الدولي   ٢٠

M. Cornish: Securing pay equity for women’s work – Everyone benefits: The international experience, Paper for 
ILO International Seminar on Equal Pay for Work of Equal Value, Santiago, Chile, 25 August 2008, pp. 2–3. 

دون      توجيهًا ،)١٩٨رقم ( ٢٠٠٦ ،تقدم توصية منظمة العمل الدولية بشأن عالقة االستخدام   ٢١ د يفق ذين ق ال ال بشأن آيفية تغطية العم
ا    صراحةالحماية واإلعانات في هذه النظم؛ وتدمج قوانين عمل وطنية عديدة العمل في المنزل  ا، ش  بل(داخل نطاقه يلي، المغرب،  جيك

  ).نيوزيلندا
تقل ساعات عمله على أنه شخص مستخدم  "عامل بعض الوقت"، مصطلح )١٧٥رقم ( ١٩٩٤ ،اتفاقية العمل بعض الوقت تعرف   ٢٢

  .العادية عن ساعات العمل العادية للعاملين طيلة الوقت المماثلين
  .A. Ghose, N. Majid and C. Ernst: The global employment challenge (Geneva, ILO, 2008), p. 164  :انظر   ٢٣
  .المرجع نفسه   ٢٤
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مثل الدعم المؤسسي ورعاية األطفال متيسرة التكلفة وجيدة النوعية والقيود المفروضة على ساعات العمل 
  .٢٥العادية

  )بالنسب المئوية( ٢٠٠٣شرات الرئيسية للعمالة بحسب الجنس، المؤ  :٤-٦الجدول 

 أنثى  ذآر البلد
 PR  URURSURLPTETEMPPR  UR  URS  URL  PTE  TEMP 

– 1.0039.89 4.84 66.735.84–5.614.091.5215.67 82.69 أستراليا

6.00 1.0125.74 3.11 4.283.051.233.046.1464.664.12 80.09 النمسا

9.72 3.8533.28 4.14 7.444.123.325.865.2056.168.00 73.07 بلجيكا

– 0.5627.86 6.62 74.057.18–7.977.100.8811.07 84.87 آندا

9.79 1.0221.91 4.73 5.094.001.1010.527.1775.675.75 85.36  الدانمرك

18.24 1.8014.86 7.11 9.196.772.417.8910.6072.378.90 76.70 فنلندا

13.10 4.2622.02 6.68 8.705.293.414.529.8163.7310.94 75.50 فرنسا

11.30 4.8236.28 4.00 9.634.734.905.9610.4865.068.82 78.96 ألمانيا

8.64 8.7210.17 5.60 6.023.072.942.875.8452.7914.33 80.24 اليونان

5.28 31.18– – 10.244.1586.703.08––3.60 94.15  )١( اآيسلند

5.55 1.0334.37 2.83 4.762.781.987.583.3758.233.85 80.31 أيرلندا

9.72 7.0223.63 4.60 6.742.853.894.865.7448.8311.62 76.15 إيطاليا

– 1.1741.26 3.69 64.314.86–5.473.332.1414.37 91.74 اليابان

3.90 0.8730.06 3.77 3.002.030.961.632.7354.704.63 75.88  لكسمبرغ

14.79 1.0560.50 3.29 4.103.061.0414.9910.9868.384.34 84.74 هولندا

– 0.4735.40 4.53 70.334.99–4.343.760.5810.70 85.40  نيوزيلندا

10.76 0.2233.15 3.73 4.854.510.349.776.8577.163.95 84.54 النرويج

17.64 2.4914.98 4.84 5.553.931.625.8514.4269.407.33 83.88 البرتغال

29.63 6.5516.44 9.36 8.175.582.582.4623.8656.0015.91 81.63 اسبانيا

16.29 0.7820.35 4.40 6.315.121.197.7210.7377.695.18 82.63 السويد

10.70 1.3945.81 3.20 3.943.110.848.149.5374.134.59 88.55 سويسرا

6.17 0.6939.85 3.41 5.463.961.5010.034.3370.224.10 85.44  المملكة المتحدة

– 0.6217.28 5.04 71.885.66–6.275.490.786.87 85.09 الواليات المتحدة

 .٢٠٠٢عام إلى  بيانات بشأن العمل بعض الوقتتشير    )١(
PR :   معدل مشارآة القوة العاملة  
UR:    معدل البطالة  

URS : معدل البطالة قصيرة األمد  
URL :  معدل البطالة طويلة األمد  
PTE :   العمل بعض الوقت من مجموع العمالةحصة  

TEMP:  مجموع العمالةحصة العمل المؤقت من  
  بيانات غير متوفرة  = -

 .A. Ghose, N. Majid and C. Ernst: The global employment challenge (Geneva, ILO, 2008), p. 164:  المصدر

                  
  .U. Rani: Impact of changing work patterns on income inequality (Geneva, ILO–IILS, 2008), p. 3:  انظر   ٢٥
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وزيادة معدالت المشارآة ) الدراسة مثًال لمتابعة(ويمكن أن يساهم العمل بعض الوقت في زيادة المرونة  . ٢٧٩
وهو في بعض الحاالت مالذ من البطالة، آما يتجلى ذلك في زيادة . ه ليس طوعيًا دائمًافي القوى العاملة، لكن

نسبة العمل غير الطوعي لبعض الوقت في صفوف الرجال، على سبيل المثال في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 
صفوف وفي أوروبا الوسطى والشرقية يكون العمل لبعض الوقت أعلى على نحو منهجي في . ٢٦واليابان

في المائة في  ٢٫٤النساء، رغم أن األرقام اإلجمالية بالنسبة إلى الرجال والنساء منخفضة عمومًا، إذ تتراوح بين 
  . ويبقى انتشار العمل بعض الوقت محدودًا في معظم البلدان النامية. ٢٧في المائة في بولندا ١٠٫٨بلغاريا و

  االقتصاد غير المنظم  ٢- ٣-٦
غير المنظم والعمل المنظم على أنهما فئتان على حدة وإنما آفئتين مترابطتين على  ينبغي أال يفهم العمل . ٢٨٠

وعندما اعتمد مؤتمر العمل الدولي استنتاجات بشأن العمل الالئق . نحو وثيق ومتداخلتين في أحيان آثيرة
؛ إذ يجري العمل استمرار للعمل المنظم ، أشار إلى أن العمل غير المنظم٢٠٠٢في عام  واالقتصاد غير المنظم

ويتوسع االقتصاد غير المنظم بانتشار إسناد األنشطة إلى الخارج والتعاقد . غير المنظم خارج اإلطار التنظيمي
، أّدى تسريح العمال في االقتصاد المنظم إلى ٢٠٠٨وفي األزمة المالية لعام . من الباطن والعمل العارض

وفي البلدان النامية التي يكون فيها االقتصاد غير المنظم ممتدًا  .زيادات آبيرة في وظائف االقتصاد غير المنظم
وفي أوقات األزمات يوجد ترابط إيجابي . بالفعل، ال يتسبب فقدان وظائف في القطاع المنظم إال في تفاقم الوضع

يعملون  ويشمل االقتصاد غير المنظم عماًال. ٢٨وثيق بين زيادة الوظائف غير المنظمة وفقدان الوظائف المنظمة
وبما أن العمل المنظم . للحساب الخاص وعاملين بأجر ينشطون في مجموعة من القطاعات ومجاالت العمل

القاعدة بالنسبة إلى أآثر من نصف السكان في مناطق آثيرة من العالم، فقد ال يكون  مدفوع األجر لم يشكل أبدًا
وعند تحديد التدابير . أو أنفعها ألغراض التحليلدائمًا أنسب قاعدة " غير منظم"و" منظم"التصنيف إلى عمل 

الكفيلة بتحويل الوظائف غير المنظمة إلى القطاع المنظم، يجب اختيار مزيج مناسب من السياسات وتنفيذه، 
  . ٢٩ويحتاج عمال االقتصاد غير المنظم إلى صوت يمثلهم في هذه القرارات السياسية

مساهمة آبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي، إما آصاحبات وداخل االقتصاد غير المنظم تقدم النساء  . ٢٨١
غير أن الحسابات . مشاريع مستقالت أو في عالقات االستخدام في سالسل اإلنتاج العالمية أو المشاريع الصغيرة

ما وفي غرب أفريقيا والبحر الكاريبي وآسيا، تهيمن النساء على . الوطنية قّلما تأخذ بعين االعتبار هذه المساهمة
وتفيد التقديرات بأن أآشاك . في المائة من مجموع تجارة المنتجات الزراعية والبحرية ٩٠و ٧٠يتراوح بين 

وتفيد بعض التقديرات بأن االقتصاد . ٣٠في المائة من مجموع الثروة الحضرية ٣٠الشوارع واألسواق تولد نحو 
. ٣١لي غير الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراءفي المائة من الناتج المحلي اإلجما ٤١غير المنظم يساهم بنحو 

ورغم ذلك فإن استنتاجات مؤتمر العمل الدولي بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم واضحة بخصوص 
  . الحاجة إلى االنتقال من عدم التنظيم إلى التنظيم

: أن من الصعب التعميمغير . ومتوسط اإليرادات في االقتصاد غير المنظم أدنى منه في االقتصاد المنظم . ٢٨٢
. فقد يكون بعض العاملين بأجر في االقتصاد غير المنظم أفقر مثًال من أصحاب العمل في االقتصاد المنظم

                  
  .المرجع نفسه   ٢٦
  .A. Ghose, N. Majid and C. Ernst: The global employment challenge, op. cit., pp. 216–217  :انظر   ٢٧
  :انظر: تشمل إندونيسيا وتايلند والفلبين وماليزيا ١٩٩٧سيوية لعام أمثلة عن األزمة المالية اآل   ٢٨

A. King Dejardin and J. Owens: Asia in the global economic crisis: Impacts and responses from a gender 
perspective, Technical note for the Asia/Pacific Regional Forum, Responding to the Economic Crisis – Coherent 
Policies for Growth, Employment and Decent Work in Asia and the Pacific, Manila, 18–20 February 2009, p. 7. 

  :انظر   ٢٩
M. Chen: “Addressing informality, reducing poverty”, in Jobs, jobs, jobs – The policy challenge, Poverty in 
Focus No. 16 (Brasilia, International Poverty Centre, Dec. 2008), p. 7. 

الرجل والمرأة في زمن : العيش معًا، ولكن في عالمين متباعدين: ٢٠٠٠حالة سكان العالم في عام  :صندوق األمم المتحدة للسكان   ٣٠
  .التغير

الناتج المحلي اإلجمالي،  مجموع في المائة من ٣٦فاسو يساهم بنسبة  د البيانات القطرية بأن االقتصاد غير المنظم في بورآيناتفي   ٣١
في المائة ويساهم  ٢٦أما في مالي، فتساهم النساء بنسبة . في المائة ٧في المائة والرجال بنسبة  ٢٩بأن النساء يساهمن بنسبة  علمًا

  :انظر. في المائة ١٤الرجال بنسبة 
M. Blackden et al.: Gender and growth in sub-Saharan Africa, United Nations University, World Institute for 
Development Economics Research (UNU–WIDER), Research Paper No. 2006/37. 



 المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق

  104 

وعادة ما يكون الرجال ممثلين على نحو مفرط في الجزء األعلى من اإليرادات والنساء في الجزء األدنى، آما 
 .٤-٦يتجلى ذلك في الشكل 

 العمالة غير المنظمة بحسب متوسط اإليرادات والجنس تقسيم  :٤-٦الشكل 

 

  :المصدر
M. Chen: “Addressing informality, reducing poverty”, in Jobs, jobs, jobs – The policy challenge, Poverty in Focus No. 16 (Brasilia, 
International Poverty Centre, Dec. 2008), p. 6. 

  منزلالعمل في ال  ٣- ٣-٦
خيارًا طوعيًا ويمكن أن يكون أجره  ٣٢في بعض البلدان المتقدمة، يمكن أن يكون العمل في المنزل . ٢٨٣

والعمل انطالقًا من المنزل يمكن أن يوفر سبيًال للتوفيق بين العمل . محترمًا نسبيًا حتى وإن آانت الحماية ضعيفة
جتمعات الريفية التي يكون فيها التنقل مستهلكًا وفي الم. ٣٣والمسؤوليات األسرية بالنسبة إلى النساء والرجال

غير أن العمل في المنزل غالبًا ما يكون إستراتيجية بقاء . للوقت، يوفر العمل في المنزل أحد سبل آسب العيش
ويشكل خطرًا على العمل الالئق بسبب العيوب المرتبطة به، أي ساعات العمل الطويلة وتدني األجر والوصول 

الحماية االجتماعية ومشاآل السالمة والصحة والعزلة، مما يفضي إلى صعوبات في التنظيم المحدود إلى 
وإنفاذها بواسطة تفتيش  -حيثما وجدت  -ويكون من الصعب رصد االمتثال للوائح . والتفاوض بصورة فعالة

ما ال يعلن أصحاب وآثيرًا . العمل بسبب الشك في ما إذا آان الشخص يعمل بالفعل أو يبقى في منزله ببساطة
ويزداد العمل في المنزل انتشارًا السيما في صفوف النساء، في ظل العولمة  .٣٤العمل والعمال عن ذلك العمل

                  
ه باسم    "، العمل في المنزل على أنه )١٧٧رقم ( ١٩٩٦من اتفاقية العمل في المنزل،  ١المادة عّرف ت   ٣٢ عمل يؤديه شخص يشار إلي

  :العامل في المنزل
  في منزله أو في أماآن أخرى يختارها، خالف مكان عمل صاحب العمل؛"  ١"
  مقابل أجر؛"  ٢"
و      "  ٣" دات والم دم المع ي تق ة الت ن الجه ر ع ل، بصرف النظ ًا لمواصفات صاحب العم ة وفق اتج أو خدم ى ن ؤدي إل ائر وي اد أو س

المدخالت المستخدمة، ما لم يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة الالزمة من االستقاللية ومن االستقالل االقتصادي العتباره عامًال مستقًال 
  ".بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاآم

  :انظر   ٣٣
C. Hein: Reconciling work and family: Practical ideas from global experience (Geneva, ILO, 2005), pp. 151-155. 

  .W. von Richthofen: Labour inspection: A guide to the profession (Geneva, ILO, 2002), pp. 59–60  :انظر   ٣٤

 متوسط اإليرادات

 مرتفع

 منخفض

  أصحاب
  العمل في 

 االقتصاد غير المنظم

 عمال االقتصاد غير المنظم 

 مشغلون للحساب الخاص

 عمال بأجر لفترات عارضة

/  العمال في المنزل  العمال الصناعيون خارج المنشأة

التقسيم بحسب الجنس

رجال في الغالب

رجال ونساء

 نساء 
في الغالب
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أحد المشتقات الحديثة للعمل في المنزل في العمل عن بعد، وهو طريقة مرنة  ويتمثل. ونمو سالسل التوريد
تصاالت بحيث ال يحتاج العامل إلى الحضور جسديًا في مكان لتنظيم العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واال

  .اإلنتاج الرئيسي

، توجيهات بشأن تحديد ما إذا آان شخص ما يعتبر )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتقدم توصية عالقة االستخدام،  . ٢٨٤
طن بصفة متعاقد من البا(عامًال في المنزل لحساب طرف آخر أو عامًال مستقًال لحسابه الخاص يعمل من منزله 

وتوصية العمل ) ١٧٧رقم ( ١٩٩٦وتتناول اتفاقية العمل في المنزل، ). أو في إطار التوريد الخارجي الصناعي
وتطالب االتفاقية الدول األعضاء باعتماد سياسة . ، السمات الخاصة للعمل في المنزل)١٨٤رقم (في المنزل 

بين العاملين في المنزل وغيرهم من العاملين وطنية بهذا الشأن، وإيالء اهتمام خاص بالمساواة في المعاملة 
آذلك إلى  وُيولى االهتمام. ٣٥وفي عدد متزايد من البلدان، تغطي السياسات والقوانين هذا النوع من العمل. بأجر

ومن الناحية العملية، شملت الجهود الرامية إلى تحسين وضع العاملين في . اإلنفاذ بهدف الحد من التجاوزات
التنظيم بهدف زيادة الضغط للمطالبة بالحقوق وبأوجه الحماية، على غرار ما قامت به رابطة المنزل عنصر 

  .النساء العامالت في المنزل في بنغالديش والشبكة الوطنية للعاملين في المنزل في الفلبين

  إقامة المشاريع  ٤- ٦
لى وصولهن المحدود إلى عادة ما تكون مشاريع النساء أصغر من مشاريع الرجال، ويعود ذلك جزئيًا إ . ٢٨٥

وآثيرًا ما تقر استراتيجيات النمو والتخفيف من حدة الفقر بأهمية تشجيع النساء، وآذلك . الموارد اإلنتاجية
ويمكن لتلك االستراتيجيات، بفضل الدعم السليم، أن تتيح للنساء فرصة تعزيز . الشباب، على إقامة المشاريع

وما فتئت النساء . تمكنهن من آسب ما يكفي إلعالة أنفسهن وأسرهن مكانتهن االجتماعية واالقتصادية وأن
  .يقتحمن المنشآت الصغيرة اقتحامًا آبيرًا في االقتصاد المنظم وغير المنظم

وترتبط قدرة المنشآت على النمو بالحصول والسيطرة على موارد من قبيل األرض واالئتمان  . ٢٨٦
ووصول النساء المحدود إلى آل من هذه العوامل يعوق بشدة . والتكنولوجيا والشبكات والمعلومات واألسواق

  . فرص استدامة أنشطتهن المدرة للدخل، وهو ما يفسر ترآز صاحبات المشاريع في أصغر المشاريع وأضعفها

وتهيئة بيئة مالئمة وتطبيق اإلدارة السديدة وتوافر بنية أساسية مادية واجتماعية مستدامة، إنما هي  . ٢٨٧
فاالفتقار إلى دعم البنية . ٣٦مشاريع القائمة قادرة على التنافس والستهالل منشآت جديدةضرورية لتكون ال

األساسية إلى جانب بيئة األعمال الرديئة، بما في ذلك تعقيد التسجيل وارتفاع تكاليف المعامالت، عناصر تؤثر 
عملهن اإلضافية ومحدودية  سلبًا على جميع المنشآت لكن آثارها الضارة أشد وقعًا على النساء بسبب أعباء

لذلك، يقتضي تشجيع روح تنظيم المشاريع لدى المرأة تدابير من قبيل بيئة تنظيمية . مصادر اإلعالم العام
ويمكن أن يساعد تقديم . وقوانين عمل واتفاقات جماعية مناسبة، فضًال عن إجراءات تسجيل بسيطة وقيود أقل

فاذ إلى السوق على نمو المشاريع الجديدة ويساهم في إضفاء التنظيم حوافز ضريبية وأخرى تتصل بالتدريب والن
ويمكن أن تكون السياسات الضريبية مصدر دعم مهمًا لصاحبات . على المشاريع، السيما مشاريع النساء

  . المشاريع، إذ تقدم لهن هياآل ضريبية فردية فضًال عن إتاحة نظم تأمين ومعاشات تراعي أنماط عمل النساء

بد من أن تكفل السياسات دمج قضايا نوع الجنس في المؤسسات التي تدعم تطوير المشاريع من  وال . ٢٨٨
. خالل تحليل شامل للـتأثيرات المترتبة على الجنسين باإلضافة إلى تدخالت تستهدف النساء بوجه التحديد

. ودعم تنمية المنشآتوتؤدي مراآز المشورة الخاصة باألعمال دورًا أساسيًا في تحديد األسواق المتخصصة 
ونظرًا إلى النقائص التي تعتري تقديم الخدمات المالية إلى النساء الفقيرات، يمكن أن تقدم مؤسسات التمويل بالغ 

ورغم أن الوصول إلى التمويل . ٣٧الصغر قروضًا جماعية وفردية وأن تدعم تعبئة المدخرات ومنتجات التأمين

                  
يشكل عناصر جوهرية من  على سبيل المثال، تنطبق مدونة العمل في المغرب على العاملين في المنزل، وتقدم توجيهات بشأن ما   ٣٥

يوضح وجود عالقة استخدام رغم  تعريفًا" العامل في المنزل"في نيوزيلندا  ٢٠٠٠عام لويعّرف قانون عالقات االستخدام . ذلك العمل
  :انظر. أن العمل ينجز في المنزل

ILO: The employment relationship: An annotated guide to ILO Recommendation No. 198, DIALOGUE Paper 
No. 18 (Geneva, 2008).  

باب،  استنتاجات بشأن تعزيز سبل وصول الشباب إلى العمل الالئق،  :مكتب العمل الدولي   ٣٦ ة الش ال    تقرير لجنة عمال محضر األعم
  .٩، الفقرة ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠رقم  المؤقت

  :انظر   ٣٧
ILO: Small change, big changes: Women and microfinance, GENDER/Social Finance Programme (SFP) 
(Geneva, 2008). 
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يرات آثيرات في البلدان النامية، ينبغي أن يقدم في إطار يعزز الوصول إلى بالغ الصغر مهم بالنسبة إلى نساء فق
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون التدابير مصممة على نحو يحول . الخدمات المالية المنظمة على المدى الطويل

بطهن بشبكات والمساعدة على تنظيم المنتجات من النساء وتعبئتهن ور. دون تسبب القروض في تفاقم فقر النساء
. األعمال القائمة، يمكن أن تكفل الدعم المتبادل بينهن وأن تعزز تعبيرهن عن آرائهن وسلطتهن التفاوضية

  . ويتعاون المكتب مع مؤسسة بيل ومليندا غايتس فيما يتعلق ببرامج تجريبية خاصة بالتأمين بالغ الصغر

  في األجر المساواة  ٥- ٦
وتبقى فوارق األجور أحد أآثر أشكال انعدام المساواة . النساء عاليًا ، فلن يكون صوت"تحدث المال"إذا  . ٢٨٩

وتختلف هذه الفوارق من بلد إلى آخر وداخل البلدان وبين القطاعين العام . بين النساء والرجال استمرارًا
 وتساهم عوامل شتى في هذا الشرخ، ومن الصعب التمييز بين. والخاص وآذلك بين مختلف قطاعات االقتصاد

فوارق األجور الناجمة عن اختالف خصائص سوق العمل، أو بين تلك الناجمة عن التمييز المباشر أو غير 
المباشر، بما في ذلك الفوارق االجتماعية في تقييم العمل في القطاعات والمهن التي يهيمن عليها الذآور 

ت النساء ووظائفهن، وتوجد فوارق في فلطالما انتقصت قيمة مهارا: والسوق ذاتها متحيزة جنسانيًا. ٣٨واإلناث
والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز في األجر على أساس الجنس ال . القدرة على المفاوضة الجماعية

يتعين عليها أن تتصدى ألوجه انعدام المساواة في سوق العمل فحسب، بل أيضًا للنظرة إلى دور المرأة 
وتبين البحوث أن . ٣٩صعوبة التوفيق بين العمل والمسؤوليات األسريةفي الحوار االجتماعي و ومشارآتها

  . ٤٠ة ستقدم أجرًا مختلفًا للرجال والنساء إذا آانت تتوقع اختالفًا منهجيًا في تقاسم العمل بينهما داخل األسرةأالمنش

وتختلف . ماوبصفة عامة، ينشأ تفاوت األجور من تغيرات في أعلى سّلم األجور أو في أدناه أو في آليه . ٢٩٠
تصنيفًا يتضمن ثالثة أنواع مختلفة من الزيادة في  ٥-٦ولبيان ذلك، يقدم الشكل . التبعات السياسية اختالفًا عميقًا

إلى الحالة التي يتزايد فيها تفاوت األجور نتيجة  - " األسفل المتداعي"وهو  -ويشير النوع األول . تفاوت األجور
الحالة المضادة التي تزيد فيها إيرادات  -" األعلى المتصاعد"وهو  -ع الثاني ويمثل النو. لتدهور األجور الدنيا

أما النوع الثالث فيحدث فيه التغييران في آن معًا، مما . األجور العليا بوتيرة أسرع من فئات األجور األخرى
 . في إيرادات األجور" استقطاب"يفضي إلى 

وبحكم العزل المهني .  الطرفين في جميع هذه النماذجومن منظور جنساني، تتأثر النساء سلبًا في آال . ٢٩١
وبسبب العزل . األفقي تترآز النساء في أدنى الوظائف أجرًا، وهن أول من يشعر بتأثير األسفل المتداعي

العمودي، نادرًا ما تستفيد النساء من ارتفاع األجور أو التعويض نظرًا إلى أن عددًا محدودًا منهن يرتقي إلى 
  .٤١العليا سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاصالمناصب 

  

                  
  :انظر   ٣٨

Commission of the European Communities: Tackling the pay gap between women and men, Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions, COM(2007) 424 final (Brussels, 2007), p. 16. 

  :انظر   ٣٩
I. Bleijenbergh, J. de Bruijn and L. Dickens: Strengthening and mainstreaming equal opportunities through 
collective bargaining, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 

  :انظر   ٤٠
G. Chichilnisky and E. Hermann Frederiksen: “An equilibrium analysis of the gender wage gap”, in International 
Labour Review, Vol. 147, No. 4 (Geneva, ILO, 2008), p. 300. 

  :انظر   ٤١
N. Haspels and E. Majurin: Work, income and gender equality in East Asia: Action guide (Bangkok, ILO, 2008), 
p. 2. 
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  تصنيف: زيادة التفاوت في األجور  :٥-٦الشكل 

 
  .الجديدةالحالة " T2"الحالة األصلية و" T1"يقصد بمختصر : مالحظة
  .ILO: Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence (Geneva, 2008), p. 25: المصدر

لكن . ويسهل بصفة عامة تحديد التمييز المباشر في األجور بين رجل وامرأة يضطلعان بالوظيفة ذاتها . ٢٩٢
. بصرف النظر عن جنس العامل ،٤٢ذي القيمة المتساوية المعايير الدولية تقتضي المساواة في األجر عن العمل

ويجب أن . ا إذا آانت الوظائف المختلفة متساوية القيمة، يتعين فحص المهام المنوطة بكل طرفولتحديد م
على أساس معايير موضوعية وغير تمييزية بحيث تكون  - المسّمى عادة تقييمًا وظيفيًا  -يجرى هذا الفحص 

فة قد تكون ذات قيمة ودون اتباع منهجية لمقارنة أعمال مختل. ٤٣االستنتاجات خالية من التحيز الجنساني
متساوية، يصرف النظر عن جوانب رئيسية من وظائف النساء أو تقيم تقييمًا أدنى من تلك التي يؤديها الرجال، 

ولدى تقييم األجر المتساوي من المهم أيضًا بحث جميع عناصر حزمة األجور، بما . مما يعزز التمييز في األجر
وُحّددت مجموعتان من العوامل في بيان أسباب . لعالوات اإلضافيةيشمل األجر األساسي وجميع اإلعانات وا

المستوى التعليمي ومجال دراسة األفراد المعنيين؛ خبرتهم : وتتضمن المجموعة األولى. التمييز في األجور
 .المهنية في سوق العمل وأقدميتهم في المنظمة أو في الوظيفة؛ عدد ساعات العمل؛ حجم المنظمة وقطاع النشاط

القوالب النمطية واألحكام المسبقة المتصلة بعمل النساء والرجال؛ طرائق التقييم : أما المجموعة الثانية فتشمل
الوظائفي التقليدية المصممة على أساس متطلبات وظائف يهيمن عليها الذآور؛ القدرة التفاوضية األضعف 

  .٤٤للعامالت اإلناث

قيقة وموثوق بها بشأن فارق األجور بين الجنسين، موزعة وال تتوافر بيسر على صعيد عالمي بيانات د . ٢٩٣
لذلك فإن قيام االتحاد الدولي لنقابات العمال بجمع بيانات عالمية بشأن متوسط فارق األجور بين . بحسب المهنة

خطوة جديرة بالترحيب، وتؤآد أن النساء، على الصعيد  - ٦-٦آما يتجلى في الشكل  -الجنسين بحسب المهنة 
  . مي، مازلن يكسبن في المتوسط أجورًا أدنى من أجور الرجالالعال

                  
ابه "أو " هو ذاته"أو " مساو"عمل عن  متساويًا لكنه يتجاوز، راتبًايشمل ، المتساوية القيمة ذيالعمل  مفهوم   ٤٢ ؛ ويشمل العمل   "مش

  .ILO: RCE, 2007, General observation on Convention No. 100:  انظر .لكن من قيمة مساوية يعة مغايرة تمامًامن طب
  .المرجع نفسه   ٤٣

  :انظر٤٤   
M.-T. Chicha: Promoting pay equity: Gender-neutral job evaluation for equal pay: A step-by-step guide (Geneva, 
ILO, 2008). 

"األسفل المتداعي" "األعلى المتصاعد" "االستقطاب"
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  ٢٠٠٦فارق األجور بين الجنسين على صعيد العالم،   :٦-٦الشكل 

  
 إلى انعدام االتساق في جمع البيانات والمنهجية ولنقائص البيانات في عدد من البلدان، ينبغي لزوم الحذر عند تفسير ومقارنة المعلومات نظرًا: مالحظة

إلى انخفاض أجور العمال الذآور وليس إلى زيادة  وقد يكون تقلص الفوارق عائدًا. المتعلقة بفوارق األجور والواردة من مصادر مختلفة في شتى البلدان
ذوي المهارات وهجرة العمال الذآور  .ويبدو أن هذا ما حدث في البرازيل حيث تأثر الذآور العاملون بانخفاض في األجور. أجور العامالت اإلناث

  .المتدنية سيكون لها تأثير إحصائي على فوارق األجور بين الجنسين على غرار الهجرة من أوروبا الوسطى والشرقية إلى أوروبا الغربية
  :المصدر

ITUC: The global gender pay gap, ITUC report, Feb. 2008; EU average from 2007 Pay Developments, European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, 2008, www.eurofound.europa.eu. 

في المائة من البلدان التي تتوفر بشأنها بيانات تقلصًا  ٨٠شهدت قرابة  ووفقًا ألرقام منظمة العمل الدولية . ٢٩٤
وفي معظم البلدان، تمثل أجور  .في فجوة األجور، لكن التغير طفيف، بل ال يستحق الذآر في بعض الحاالت

في المائة من أجور الرجال، غير أنه  ٩٠و ٧٠النساء لقاء عمل مساٍو في القيمة نسبة تتراوح في المتوسط بين 
وذلك أمر مخيب لآلمال في ضوء اإلنجازات التعليمية التي حققتها النساء حديثًا . يمكن إيجاد فوارق أوسع بكثير

  .٤٥رق بين النساء والرجال في الخبرة المهنيةوالتقلص التدريجي في الفا

  الهجرة  ٦- ٦
يؤثر التمييز العالمي ألسواق العمل بصفة عامة على أنواع العمل المتاحة للعمال المهاجرين، ذآورًا  . ٢٩٥
وإذ تتعرض النساء للتمييز في االستخدام وتتاح لهن فرص قليلة في أسواق العمل المحلية، فإنهن يستأثرن . وإناثًا
وألن تجارب المهاجرات والمهاجرين غالبًا ما تختلف، يوّجه اليوم . متزايدة بسرعة بين العمال المهاجرين بنسبة

لذلك، تقتضي سياسة . اهتمام متزايد إلى األبعاد الجنسانية للهجرة، بما في ذلك مسائل الحماية الخاصة للنساء
في معظم  -سبب أنواع الوظائف المتاحة لهن وتت. الهجرة العامة تحليًال وحلوًال محددة تراعي نوع الجنس

في تفاقم استضعاف النساء المهاجرات، السيما عندما يكون ذلك مرتبطًا  - الحاالت في المهن متدنية المهارة 
وفي اآلن ذاته، يمكن أن تنهض الهجرة بقدرات النساء . بمشاآل الوضع في الهجرة واإلثنية والطبقة االجتماعية

                  
  :انظر٤٥   

ILO: Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence 
(Geneva, 2008). 
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وفي حين تفتح . ارات إضافية قابلة للتداول، وثقة أعلى بأنفسهم واستقاللية اقتصادية أآبرالالتي يكتسبن مه
قطاعات اقتصادية آثيرة أبوابها أمام الرجال، تترآز العامالت المهاجرات ترآزًا شديدًا في الوظائف التي تهيمن 

ويوجد . ن باألدوار الجنسانية التقليديةوآثيرًا ما تقترن تلك المه. عليها اإلناث، وذلك غالبًا في قطاع الخدمات
وعلى سبيل . طلب متزايد على العامالت المهاجرات، على جميع مستويات المهارات، في وظائف تقديم الرعاية

في  ١٨في المائة وبلغت نسبة األطباء األجانب األصل  ١١المثال بلغت نسبة الممرضات األجنبيات األصل 
  .٢٠٠٠٤٦ن والتنمية في الميدان االقتصادي في عام المائة في بلدان منظمة التعاو

ويواجه المهاجرون اليوم، رجاًال ونساًء على حد سواء، تحديات شديدة تشمل ظروف العمل السيئة  . ٢٩٦
ورغم المعايير الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين فإن . والتحيز الجنساني والعنصرية والتمييز في سوق العمل

دًا ما تنتهك، السيما إذا قصدوا الخارج بحثًا عن عمل، دون الحصول على مستندات آعمال غالبًا ج حقوقهم
وفي حين يتعذر إيجاد بيانات موثوق بها بشأن المهاجرين بال مستندات بحسب الجنس، فقد أفيد . السفر الالزمة

ة النساء أن االنتقاص من عمل النساء والقيود المفروضة على حقوقهن في العمل، عناصر تعني أن نسب
المهاجرات المغفالت إحصائيًا والالتي ال يحملن مستندات، أو يمكن أن يصبحن بال مستندات، أعلى من نسبة 

النساء القادمات آزوجات لعمال مؤقتين أنفسهن مستبعدات من االستخدام من وقد تجد أعداد آبيرة . ٤٧الرجال
لمهاجرات أن الوظائف التي يجدنها تترآز في ومن األسباب المهمة جدًا الستضعاف العامالت ا. القانوني

االقتصاد غير المنظم وال تشملها من ثم، أو تشملها جزئيًا، تشريعات العمل وأحكام الضمان االجتماعي والرفاه 
وبصفة عامة، يصعب تحديد ما تتعرض له العامالت المهاجرات من . ٤٨االجتماعي، المعتمدة في بلد المقصد

رنة بالعمال المهاجرين، بما أن ذلك يحدث إما في مرحلة مبكرة من عملية الهجرة أو في تجاوزات واستغالل مقا
. في سوق العمل تقترن بخدمات تفتيش مهني ضعيفة مثل العمل المنزلي وتقديم الرعاية" ظهورًا"أوضاع أقل 

قل أو انعدامها، وسحب ويمكن أن تشمل تلك التجاوزات عدم دفع األجور أو االحتفاظ بها، والتحكم في حرية التن
جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية، وأيام العمل الطويلة وأسابيع العمل الممتدة على سبعة أيام والتخويف 

وتهاجر النساء الماهرات وصاحبات المهارات العالية إليجاد وظائف أحسن أجرًا . والعقوبة الجسدية والنفسية
 .لدانهن التي غالبًا ما تكون أحوج إليهاويحرمن بذلك من مهاراتهن وخدماتهن ب

  اقتصاد الرعاية  ٧- ٦
. ويزداد تعقيده بفعل التغيرات الديمغرافية واألدوار الجنسانية. إن مفهوم اقتصاد الرعاية مفهوم معقد . ٢٩٧

ويعّرف عمل الرعاية بصفة عامة على أنه االعتناء باالحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية واإلنمائية لشخص 
. ويشمل الفضاءين العام والخاص ويجري في ظروف متنوعة وفي االقتصادين المنظم وغير المنظم. ٤٩و أآثرأ

ويقدم قطاع الخدمات . ، تشارك في عمل الرعاية مجموعة من الهيئات الفاعلة٧-٦وآما يتبين في الشكل 
أآثر  -عمل عدد آبير من النساء والقطاع صاحب . الصحية، السيما القطاع العام، قدرًا آبيرًا من تلك الرعاية

غير أن التمثيل النسائي ضعيف في الدرجات العليا من الخدمات . معظمهن في التمريض - في المائة  ٨٠من 
وتتداخل الخدمات الصحية والطبية مع أشكال أخرى . ٥٠الصحية، حيث يمثل الرجال أغلبية األطباء والمديرين

  .وذلك غالبًا بسبب نقص الوصول إلى خدمات صحية جيدة من الرعاية مدفوعة وغير مدفوعة األجر،

                  
  :انظر٤٦   

OECD: “International migration to OECD countries continues to grow in response to labour needs” (25 June 
2007), www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_33931_38835943_1_1_1_1,00.html [accessed 5 December 
2008]. 

  :انظر٤٧   
N. Piper: Gender and migration (2005), Paper prepared for the Global Commission on International 
Migration, p. 4. 

  :انظر٤٨   
ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: An information guide, 
Booklet 4 “Working and living abroad” (Geneva, ILO, 2004), p. 11. 

  .ILO: ABC of women workers’ rights and gender equality (Geneva, 2007), p. 27 : انظر   ٤٩
  .ILO: Social dialogue in the health services: A tool for practical guidance (Geneva, 2004)  :انظر   ٥٠
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  الهيئات الفاعلة في اقتصاد الرعاية  :٧-٦الشكل 
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عمل الرعاية غير مدفوع "و" عمل الرعاية"و" العمل غير مدفوع األجر"وآثيرًا ما تستخدم مصطلحات  . ٢٩٨
ورغم ارتباط تلك . ية في العملآمترادفات، وهو ما قد يؤدي إلى لبس عند تحليل التباينات الجنسان" األجر

ويساء تقدير العمل غير . ٨- ٦في الشكل  المفاهيم، فإن الفوارق والنقاط المشترآة يمكن التمييز بينها آما يتجّلى
مدفوع األجر ويقاس بصورة غير دقيقة؛ آما يستبعد من الناتج القومي اإلجمالي وعادة ما يغفل عند اتخاذ 

لتقديرات أن قيمة العمل غير مدفوع األجر يمكن أن تعادل ما ال يقل عن نصف الناتج وتبين ا. القرارات السياسية
وعادة ما يكتفي نظام الحسابات الوطنية، الذي يضع معايير دولية لقياس اقتصاد . ٥١المحلي اإلجمالي لبلد ما

منها مثًال العمل في السوق، بتقدير بعض أنواع العمل غير مدفوع األجر في حسابات الناتج المحلي اإلجمالي، 
وال يأخذ النظام في الحسبان أنشطة مثل الطبخ . المشاريع األسرية وأنشطة من قبيل جمع الحطب والماء

ونتيجة لذلك ال تزال . والغسيل والتنظيف ورعاية األطفال والمسنين والمرضى والمعوقين واألنشطة الطوعية
معترف بها في جمع البيانات وغير متجلية بما يكفي في  مساهمة النساء غير مدفوعة األجر في االقتصاد غير

وُسّجلت نقلة مهمة في مجال إحصاءات نوع الجنس والعمل في المؤتمر الدولي الثامن عشر . ٥٢وضع السياسات
ويوصى حاليًا بأن يعترف نظام الحسابات الوطنية بأن رسم صورة . ٢٠٠٨لخبراء إحصاءات العمل في عام 

حو المناسب يقتضي اإلقرار بجميع أنشطة العمل مدفوعة وغير مدفوعة األجر والصالت عالم العمل على الن
  . ٥٣فيما بينها وتقديرها وفهمها

وعلى سبيل المثال، وجدت . ٥٤وفي مختلف المناطق، غالبًا ما تضطلع النساء وليس الرجال بهذا العمل . ٢٩٩
ية آوريا، نيكاراغوا، جنوب أفريقيا، األرجنتين، الهند، جمهور(دراسات استقصائية أجريت في ستة بلدان 

أن متوسط الوقت الذي تنفقه المرأة في العمل غير مدفوع األجر أآثر بمقدارين من ) جمهورية تنزانيا المتحدة
النساء وقتًا يفوق  أنفقتوآانت الفجوة الجنسانية هي األبرز في الهند حيث . متوسط الوقت الذي ينفقه الرجل

وقد ساهم انحالل نموذج األسرة . ٥٥الرعاية غير مدفوع األجر، أآثر من الرجالمرات في عمل  ١٠قرابة 
متعددة األجيال وظهور األسرة النواة في جنوب آسيا في الصعوبات التي يواجهها النساء والرجال الذين 

األجر  ويمكن أن تعتمد الحكومات على عمل النساء منقوص. يحاولون التوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية
سعيًا إلى تخفيف عبء الرعاية المالي الملقى  ٥٦أو غير مدفوع األجر لتقديم الخدمات العامة بل االستعاضة عنها

غير أن عمل الرعاية غير مدفوع األجر يشكل أحد أآبر العوائق أمام المساواة بالنسبة للنساء، . على عاتق الدولة
ن وإيجاد وظائف عالية األجر واالنضمام إلى الحوار االجتماعي ويؤثر على قدرة النساء على االرتقاء بمهاراته

نساء المنتميات إلى المجموعات العرقية واإلثنية الولطالما اعتادت . واالستفادة من الحماية االجتماعية

                  
  :انظر   ٥١

ILO: Overview of gender-responsive budget initiatives (Geneva, 2007); and D. Elson: Gender-neutral, gender-
blind, or gender-sensitive budgets? Changing the conceptual framework to include women’s empowerment and 
the economy of care, Gender Budget Initiative – Background papers (London, Commonwealth Secretariat, 1999). 

  :انظر   ٥٢
UN DAW: The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of 
HIV/AIDS, Report of the Expert Group Meeting, Geneva, 6–9 October 2008, EGM/ESOR/2008/REPORT, para. 
47. 

 -بر نوفم/ تشرين الثاني ٢٤جنيف، ، المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء إحصاءات العمل، تقرير المؤتمر: مكتب العمل الدولي   ٥٣
؛ والقرار المتعلق بقياس ١٤والقرار المتعلق بإحصاءات عمل األطفال، الفقرة  ؛١٠١و ٩٠لفقرتان ، ا٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول ٥

، المعتمدة في المؤتمر قائمة الممارسات الحسنة المتعلقة بإدماج نوع الجنس في إحصاءات العمل : انظر أيضًا. ٥وقت العمل، الفقرة 
  .٢٠٠٣لخبراء إحصاءات العمل، في  الدولي السابع عشر

  :انظر   ٥٤
M. Daly: The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of 
HIV/AIDS, Background paper for the Expert Group Meeting, Geneva, 6–9 October 2008, 
EGM/ESOR/2008/BP.1. 

  :انظر   ٥٥
D. Budlender: The statistical evidence on care and non-care work across six countries, Gender and Development 
Programme Paper No. 4 (Geneva, UNRISD, 2008), p. v. 

  :انظر   ٥٦
M. Cornish: Securing pay equity for women’s work – Everyone benefits: The international experience, Paper for 
ILO International Seminar on Equal Pay for Work of Equal Value, Santiago, Chile, 25 August 2008, p. 3. 
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المحرومة، في مجموعة متنوعة من البلدان، تقديم خدمات الرعاية لتلبية احتياجات فئات اجتماعية أقوى في 
 .٥٧أن احتياجاتهن إلى الرعاية أهملت أو تراجعت أهميتهاحين 

  العمل غير مدفوع األجر وعمل الرعاية وعمل الرعاية غير مدفوع األجر  :٨-٦الشكل 

  

والسياسية والبرنامجية على افتراض هيكل أسري محدد عادة ما يكون فيه  القانونيةوتقوم معظم األطر  . ٣٠٠
سري الذي يكون فيه الذآر هو المعيل ال ينطبق في العديد من البلدان غير أن الهيكل األ. الذآر معيل األسرة

أما في البلدان المتقدمة، . النامية وفي ظروف نزاع معينة، في أفريقيا مثًال، حيث تتكفل النساء بإعالة أسر آثيرة
، نموذج في ةسرفنموذج األسرة التي يعيلها ذآر، والذي ال يأخذ في الحسبان مسؤوليات الرعاية المتصلة باأل

ويتحول هذا النموذج إلى ترتيب أسري قائم على معيلين، وهو ما يقّوض تعاريف األنوثة . طريقه إلى االنقراض
واالستثمار في وتحويل التقسيم الجنساني للعمل داخل األسرة إلى توزيع للوظائف يتسم بتكافؤ أآبر . والذآورة

ويستفيد الرجال بوجه التحديد في . ود بفوائد آبيرة على اإلنتاجيةرة لليد العاملة، أمور تعالتكنولوجيا المدخ
 الشراآات القائمة على مدخولين من خالل تحسين التوفيق بين العمل واألسرة

وتحسين التواصل مع األطفال  ٥٨

                  
  :انظر   ٥٧

S. Razavi: The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research 
questions and policy options, Gender and Development Programme Paper No. 3 (Geneva, UNRISD, 2007), p. 2. 

  :انظر   ٥٨
J. Marinova: Gender stereotypes and the socialization process, DAW/ILO/UNAIDS/UNDP, Expert Group 
Meeting on the role of men and boys in achieving gender equality, Brasilia, 
21–24 October 2003. 
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حقائق وسيكون االعتراف بهذه ال. واالندماج في الحياة األسرية والحد من القابلية للتأثر بالصدمات االقتصادية
  . ٥٩ضروريًا للتأثير على سياسات فعالة

  ٢-٦اإلطار 
  المحلي اإلجمالي عن طريق العمل  ناتجحساب مساهمة النساء في ال
  آوريا مستمد من جمهوريةمثال : غير مدفوع األجر

آوريا ثالث طرائق تقييمية لقياس األعمال المنزلية التي تقوم بها النساء في المنزل  في جمهورية استخدمت
في  ٢٣و ١٣النتائج بأن عمل النساء غير مدفوع األجر تراوح بين  تقدير القائمة على حساباتوأفادت ال. آامل الوقت
بما فيها توفير  ،ية قائمة على تلك النتائجتوصيات سياسووضعت . ١٩٩٩المحلي اإلجمالي في عام  الناتجالمائة من 

ألسري ورعاية األطفال سات تراعي األسرة في مجال الدعم اواعتماد سيا في المنزل آامل الوقتالتأمين للنساء 
  . وتقاسم الممتلكات الزوجية في حاالت الطالق د المدرسة وتكافؤ الفرص في العملما بعوالرعاية 
  :المصدر

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and UNDP: Integrating 
unpaid work into national policies, Module 6: Some country experiences (2003), pp. 174–184. 

وال بد من اعتماد سياسات تشجع الرجال بنشاط على المشارآة في المسؤوليات األسرية من خالل اتخاذ  . ٣٠١
ر قيمة الرعاية غير مدفوعة وتقدي). مثل إجازة األبوة واإلجازة الوالدية مدفوعة األجر(تدابير لتغيير السلوك 

وتتيح نظم . األجر بالسعر السوقي وقياس تقسيم العمل قياسًا واضحًا، أمور من شأنها أن تدعم القرارات السياسية
التعليم، التي تتصّدى ألوجه التحيز الجنساني من أجل تغيير األدوار الذآورية واألنثوية التقليدية النمطية، أسس 

الدول دورًا أساسيًا في وضع األطر التنظيمية المناسبة لمقدمي الرعاية ومتلقيها وفي وتؤدي . تلك التحوالت
ويمكن أن تشمل تلك األطر مدفوعات نقدية محايدة جنسانيًا وإعفاءات . تقديم خدمات عامة مجانية وجيدة النوعية

  . ان االجتماعيضريبية وأنواعًا مختلفة من اإلجازات مدفوعة وغير مدفوعة األجر وائتمانات للضم

  ٣-٦اإلطار 
  الرجال ورعاية المسنين

وتفيد التقديرات . يزداد انشغال الرجال في الواليات المتحدة بشأن التنازع بين رعاية والديهم ودورهم آمعيلين
م في المائة منهم في عا ١٩في المائة من مقدمي الرعاية األسرية بعد أن آانوا يمثلون  ٤٠بأن الرجال يمثلون قرابة 

وآما أصبحت األبوة النشطة تحظى . مليون رجل بدور مقدم الرعاية الرئيسي لشخص بالغ ١٧ويقوم نحو . ١٩٩٦
والدوهم في  بالنسبة إلى أبناء آثيرين يتقدم بات دور تقديم الرعاية معتادًا ،بقبول أآبر في جيل االنفجار الديمغرافي

ويشعر بعض الرجال . وزيادة عدد النساء العامالت آامل الوقت وساهم في هذا التحول تقلص حجم األسر. السن حاليًا
وهو ما يؤآد تفضيل الرجال في التوظيف عادة ألنهم  ،عليهم في مكان العمل تقديمهم للرعاية ؤخذبالقلق من أن ي

  . تامًا سيرآزون على عملهم ترآيزًا
  :المصدر

Alzheimer’s Association and National Alliance for Caregiving (United States); J. Leland: “More men take the 
lead role in caring for elderly parents”, in New York Times (New York), 28 Nov. 2008. 

غير أن أحد األبعاد الجديدة في القرن الحادي والعشرين يتمثل في هيمنة العمال المهاجرين على اقتصاد  . ٣٠٢
صحة الماهرين إلى العمال المنزليين، يتنقل المهاجرون للعمل في اقتصاد الرعاية المتسم فمن مهنيي ال. الرعاية
وفي البلدان المتقدمة، أّدت مجموعة من العوامل إلى طلب آثيف على مهنيي الصحة المهرة وعمال . بالعولمة

األسر إلى معيلين؛ سرعة  ارتفاع مشارآة النساء في القوة العاملة؛ حاجة: الرعاية الشخصية، وهذه العوامل هي
في استيراد " السريعة"وتتمثل أحد الحلول . ٦٠شيخوخة السكان؛ انخفاض تقديم الدولة للخدمات االجتماعية

وتعتمد بعض البلدان بين دول الخليج وفي أوروبا وأمريكا الشمالية اعتمادًا آبيرًا على عمال الصحة . الرعاية
غير أن هذه الهجرة تساهم في أزمات . لضمان تقديم خدماتها الصحية) جاألصل أو المدربين في الخار(األجانب 

                  
  :انظر   ٥٩

R.W. Connell: The role of men and boys in achieving gender equality, DAW/ILO/UNAIDS/UNDP, Expert 
Group Meeting, Brasilia, 21–24 October 2003. 

  :انظر   ٦٠
A. King Dejardin: Gender dimensions of globalization, Policy Integration and Statistics Department (Geneva, 
ILO, 2008), p. 15. 
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وتقبل ممرضات آثيرات وظيفة مقدمة رعاية شخصية وعاملة منزلية في . ٦١رعاية صحية في بلدان المنشأ
ويحدث ذلك عندما تكون شروط عمل مقدمي الرعاية الصحية . الخارج، مما يؤثر سلبًا على مهاراتهن التقنية

وتقتضي اتفاقية منظمة العمل . وفرص ارتقائهن المهني معدومة وتعرض عليهن رواتب أعلى في الخارج متدنية
أن تعتمد الدول المصدقة عليها سياسة وطنية لخدمات ) ١٤٩رقم ( ١٩٧٧الدولية بشأن العاملين بالتمريض، 

، لبلوغ أعلى مستوى صحي التمريض والعاملين فيها تكفل تقديم الرعاية التمريضية الالزمة، نوعًا وآمًا
  . ٦٢للسكان

  العمل الدولية منظمةنشاط   ٨- ٦

  العمالة  ١- ٨-٦
تزيد اإلنتاجية والنمو، ما فتئ برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل  مساواةن الالمبدأ القائل إ من انطالقًا . ٣٠٣

ن تكافؤ فرص العمالة بشأ معلوماتوأنشئت قاعدة . قطاع العمالة نشاطالدولية يدمج قضايا نوع الجنس في 
األزمات وإعادة ، إضافة إلى أدوات جنسانية بشأن التعاونيات و)e.quality@work( ،المتاحة للنساء والرجال

روح تنظيم تطوير  برنامج منظمة العمل في معظم البلدان التي يوجد فيها طلب على إسهاماتالوتتوخى . البناء
روح تنظيم تطوير  برنامج وترمي إستراتيجية. آجزء من البرامج القطرية للعمل الالئق لدى المرأةشاريع الم

إلى تحرير القدرات االقتصادية للمشاريع النسائية آي تسهم في خلق وظائف جيدة وفي  لدى المرأةالمشاريع 
 الالئق وبرنامج العمالة العالمي امج العملالمساواة بين الجنسين والنمو االقتصادي والحد من الفقر في إطار برن

وآان . للتوجيهات المقدمة في استنتاجات مؤتمر العمل الدولي الحديثة بشأن تعزيز المنشآت المستدامة ووفقًا
  .تأثير آبير ٦٣"مساعدة"مدفوعة األجر في برامج  ألنشطة التنمية االقتصادية المحلية وعمالة النساء

ن تقني تنفذها منظمة العمل الدولية، تذليل أوجه انعدام المساواة القائمة على وتتوّخى عدة مشاريع تعاو . ٣٠٤
البرنامج اإلقليمي اآلسيوي  ١٩٩٧وعلى سبيل المثال، ينفذ منذ عام . نوع الجنس في االقتصاد غير المنظم

لمساهمة في المشترك بين منظمة العمل الدولية واليابان من أجل زيادة فرص العمل المتاحة للنساء، بهدف ا
الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وتشجيع المساواة بين الجنسين عن طريق النهوض بقدرات 

، ١٩٩٧ونيبال في عام  إندونيسياوُنّفذ هذا البرنامج أول مرة في مناطق ريفية في . النساء االجتماعية االقتصادية
وتواصل آمبوديا تنفيذ البرنامج . ٢٠٠٢وفيتنام في عام  ٢٠٠١وآمبوديا في عام  ٢٠٠٠ثم في تايلند في عام 

  . ٦٤باتباع ُنهج جديدة في التدريب ودمج قضايا نوع الجنس

 برنامج نوع الجنس والفقر والعمالة ٢٠٠٤و ٢٠٠٠وُنفذ في أمريكا الالتينية ومناطق أخرى بين عامي  . ٣٠٥
أدوات وضعها مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة وباستخدام . بتمويل من الوآالة الدانمرآية للتنمية الدولية

، أدمج شرآاء مؤسسيون من قبيل اللجان الوطنية لتكافؤ الفرص ووزارات العمل والرفاه ٦٥العمل الدولية
وإنجازات هذا البرنامج فريدة من حيث أنه ال يزال يستخدم آإطار . االجتماعي نهج البرنامج في أنشطتهم

أما اللجان الثالثية التي أنشئت آإطار مؤسسي . بالكامل في معظم البلدان التسعة المعنيةلسياسات العمالة وأدمج 
  . فال تزال تعمل بمثابة شبكات نشطة وفعالة في مجاالت منها بحوث نوع الجنس

                  
مثلت الممرضات األجنبيات أآثر من نصف العناصر الجديدة في سجل مجلس التمريض والقابالت في المملكة المتحدة في    ٦١

في المائة  ٥٧في غانا آان في المائة من العاملين في الطب تدريبهم في الخارج؛ و ٤٠وفي والية آوينزالند في أستراليا تلقى  ؛٢٠٠٣
في  ٥٢؛ وفي مالوي يبلغ معدل شغور وظائف الممرضات ٢٠٠٢في عام  من الوظائف المخصصة للممرضات المعتمدات شاغرًا

  :انظر. المائة
S. Maybud and C. Wiskow: “‘Care Trade’: The international brokering of health care professionals”, in C. 
Kuptsch: Merchants of labour (Geneva, ILO–IILS, 2006), pp. 223–238. See also K. van Eyck: Who cares? 
Women health workers in the global labour market (PSI, 2005).  

  . ووضع االتحاد الدولي للخدمات العامة مجموعة أدوات بشأن هجرة العامالت في الصحة
  .)٢٠٠٩يناير  /آانون الثاني( أربعون بلدًا ١٤٩اقية رقم االتف على لقد صّدق   ٦٢

  .الدعم االستشاري وخدمات المعلومات والتدريب من أجل برامج الهياآل األساسية آثيفة العمالة٦٣   
  :انظر   ٦٤

ILO: Expansion of Employment Opportunities for Women (EEOW) in Cambodia, Information sheet (Phnom 
Penh, 2008). 

ة  يواصل مرآز التدريب الدولي    ٦٥ ر           التابع لمنظمة العمل الدولي وع الجنس والفق امج ن بكة اإلنترنت بشأن برن ى ش ديم دروس عل تق
  . ٢٠٠٩لعام  A970001ذلك درس التعلم عن بعد رقم  لىوالعمالة، ومثال ع
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والمبادرة اإلقليمية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق العمال في االقتصادات غير المنظمة للدول  . ٣٠٦
فاإلحصاءات الرسمية والتشريعات والسياسات والبرامج في الدول العربية لم . ٦٦ال آخر على ذلكمث العربية،

ولسد هذه الثغرة، قام المكتب اإلقليمي للدول العربية، التابع . تستوعب بما يكفي مسألة انعدام تنظيم الوظائف
إطالق هذه المبادرة اإلقليمية في عام ب) آوثر(لمنظمة العمل الدولية، ومرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث 

ويبرز هذا المنظور ضرورة . ، انطالقًا من منظور قائم على المساواة بين الجنسين وحقوق العمال٢٠٠٧
استخدام معايير حقوق العمل وغيرها من  معايير حقوق اإلنسان ذات الصلة لتحديد المشاآل التي يواجهها 

بابها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ونتائج انعدام التنظيم العاملون في القطاع غير المنظم وأس
وتقوم اإلستراتيجية التي تستند إليها عناصر البحث . والمطالبات والمسؤوليات والقدرات واإلجراءات المطلوبة
هم وسيلة توسيع نطاق الحماية االجتماعية بوصفها أ: والحوار السياسي في المشروع على ثالث دعائم هي

للتغلب على عدم التنظيم؛ تمثيل العمال والتعبير عن آرائهم بغية إعطاء األولوية لحقوق عمال االقتصاد غير 
المنظم من خالل التنظيم النقابي واتخاذ إجراءات جماعية؛ القيام بإحصاءات تراعي نوع الجنس وتلم على نحو 

ونتيجة لذلك، ُسلط . بقدر أآبر والتأثير على السياسات آاٍف بسمة عدم التنظيم توخيًا إلبراز شواغل العمال
الضوء على تبعات الطابع الجنساني للعمالة غير المنظمة، من الفوارق في اإليرادات والخيارات ومواقع النشاط 

وتتضمن منشورات المشروع، لمحة إقليمية عامة ودراسات . ومستوى المنافسة والوقت المخصص للعمل
  .دًا لمصطلحات نوع الجنس والعمالة واالقتصاد غير المنظم وعدة ملخصات سياسيةحاالت قطرية ومسر

مثًال، ما فتئ برنامج تنمية روح  ٦٧ففي أفريقيا. وتمثل إقامة المشاريع إستراتيجية ناجحة هي األخرى . ٣٠٧
ناء القدرات تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين يدعم المشاريع المملوآة من النساء عن طريق ب

وتطوير المعارف في مجال األعمال، بما في ذلك النفاذ إلى األسواق بواسطة المعارض التجارية وتوفير 
، شارآت آالف ٢٠٠٠ومنذ عام . التدريب وتعزيز صوت صاحبات المشاريع وتمثيلهن عن طريق الشبكات

  . مهارات تنظيم المشاريع النساء في أفريقيا جنوب الصحراء في أنشطة البرنامج الرامية إلى صقل

. ووضعت بمساعدة منظمة العمل الدولية مجموعة متنوعة من سياسات وبرامج سوق العمل النشطة . ٣٠٨
وتبين البحوث المتعلقة بتأثير تلك السياسات والبرامج مثًال أن اإلجراءات اإليجابية مفيدة لتصحيح االختالالت 

وتسترشد المشورة السياسية لمنظمة . ٦٨حتفاظ بالوظائفالقائمة على الجنس في الوصول إلى التوظيف واال
وتقتضي االتفاقية من ). ١٧٥رقم ( ١٩٩٤العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت باتفاقية العمل بعض الوقت، 

بعض الوقت يلبي احتياجات  الدول المصدقة عليها اتخاذ تدابير لتسهيل الحصول على عمل منتج ومختار بحرية
  .٦٩لعمل والعمال، بشرط ضمان الحماية المنصوص عليها في االتفاقيةآل من أصحاب ا

  الحماية االجتماعية  ٢- ٨-٦

  السالمة والصحة المهنيتان
إن تزايد نسبة النساء في القوة العاملة تثير مجموعة من التساؤالت فيما يتعلق بالتأثيرات المختلفة  . ٣٠٩

نوع الجنس في السالمة والصحة المهنيتين ليس باألمر وإدراج نهج دمج . للمخاطر المهنية على الرجال والنساء

                  
ومنظمة العمل  )أغفند( عم منظمات األمم المتحدة اإلنمائيةبتمويل من مرآز بحوث التنمية الدولي، وبرنامج الخليج العربي لد   ٦٦

عن األراضي  ولبنان ومصر واليمن فضًال الجمهورية العربية السوريةاألردن وتونس و: والبلدان التي شملها المشروع هي. الدولية
  . المحتلة الفلسطينية

المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين لمدة سنة  ظيمتن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي عملت مع برنامج تنمية روح   ٦٧
. إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وآينيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق: التالية واحدة على األقل هي

توجد رواندا والسنغال  ،قل مع البرنامجللعمل سنة واحدة على األ مشروعًا ٢٠٠٩التي بدأت في عام  الجديدة ومن بين البلدان
  .يرياوالكاميرون ومالي ونيج

المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة بأن  ٥في توصيتها العامة رقم  ،أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،١٩٨٨منذ عام    ٦٨
المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص للنهوض بإدماج  تزيد الدول األطراف استخدام تدابير خاصة مؤقتة من قبيل التمييز اإليجابي أو

: المساواة في العمل: مكتب العمل الدولي انظر أيضًا). A/43/38وثيقة األمم المتحدة . (النساء في التعليم واالقتصاد والسياسة والعمالة
دئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبا ، التقرير العالميمواجهة التحديات

سياسات المشتريات العامة  وتناول هذا التقرير أيضًا( ٢٣٣، الفقرة ٢٠٠٧جنيف، ، ٩٦الدورة  ،، مؤتمر العمل الدولي)باء(األول 
  :وانظر أيضًا )في االستخدام التفضيلية آوسيلة لتحقيق المساواة

J. Hodges Aeberhard: “Affirmative action in employment”, in International Labour Review, Vol. 138, No. 3 
(Geneva, ILO, 1999). 

  .من االتفاقية) ١( ٩انظر المادة    ٦٩
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باتخاذ تدابير من أجل توفير حماية  ١٩٨٥فقد أوصى قرار صادر عن منظمة العمل الدولية في عام : الجديد
وأعرب عن شواغل بشأن تأثر . ٧٠خاصة للنساء والرجال فيما يتصل بالمخاطر اإلنجابية والتحرش الجنسي

على الصحة اإلنجابية، ال سيما آثار  و مختلف من جّراء التعرض لمواد تشكل خطرًاالنساء والرجال على نح
وتوجد أبعاد جنسانية في المتطلبات الجسدية لألعمال الثقيلة وتصميم أماآن العمل المكيف . العوامل البيولوجية

  .السيما إذا أضيفت إليها الواجبات المنزلية -لراحة العمال وطول ساعات يوم العمل 

في المائة من مجموع المستخدمين في  ٣٠وتفيد التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية بأن ما يزيد على  . ٣١٠
وتعطى األولوية عند تنفيذ تدابير التخفيض التدريجي . ٧١ساعة في األسبوع ٤٨بعض البلدان يعملون أآثر من 

ثقيل أو مخاطر صحية على العمال لساعات العمل للصناعات والمهن التي تنطوي على جهد بدني أو ذهني 
وعادة ما يعمل الرجال متوسط ساعات أطول . ٧٢المعنيين، وخاصة حين يتألف هؤالء أساسًا من نساء وشباب
، في حين تعمل النساء ساعات أقصر في معظم ٧٣من النساء في العمالة مدفوعة األجر في شتى أنحاء العالم

من أسباب القوالب النمطية حسب الجنس بشأن دور المعيل المسند  وهذا األمر سبب. البلدان المشمولة بالبحث
. ٧٤إلى الرجل ودور الرعاية المسند إلى المرأة ونتيجة له في اآلن ذاته، مما يعزز تقسيمات العمل القائمة

  . وساعات العمل الطويلة تؤثر سلبًا على استعداد الرجال والنساء لتقديم الرعاية في المنزل

بحوث السالمة والصحة المهنيتين بجميع التباينات القائمة على الجنس، غير أن المعلومات  وينبغي أن تلم . ٣١١
عالوة على . المتعلقة بمختلف مخاطر تعرض الرجال والنساء لمواد آيميائية معينة، نادرة في الوقت الحاضر

لى فئات محددة من ذلك، يتضح شيئًا فشيئًا أن مجموعات غير مفهومة من أمراض الجهاز التناسلي تؤثر ع
ولم تبحث إلى حد اآلن األسباب المهنية الممكنة، وال بد من إجراء بحوث الستكشاف الصالت القائمة . العمال

  . ٧٥بين تلك األمراض ومخاطر التعرض المهنية

ويحتمل . ومن جهة، يعمل الرجال البالغون أآثر من النساء البالغات في وظائف تعرضهم لخطر الحوادث . ٣١٢
وعادة ما يكون الرجال . ر أن يتعرضوا لحوادث مميتة وغير ذلك من أسباب الوفاة المتصلة بالعملبقدر أآب

أيضًا أآثر تعرضًا للمواد المسببة للسرطان أو التي يمكن أن تخلف أمراضًا في الجهاز الدوري والجهاز 
ومن جهة أخرى، تعمل . مايةوالحظ الباحثون أن النساء عادة ما يعتمدن أساليب عمل أآثر وقاية وح. التنفسي

أعداد آبيرة من النساء في الزراعة في البلدان النامية، حيث يتعرضن لألمراض المعدية من قبيل المالريا 
وتتطور أمراض واضطرابات مهنية . ٧٦والتهاب الكبد وغير ذلك من األمراض البكتيرية والفيروسية والمنقولة

كل نقص تأثير النساء في صنع قرارات السالمة والصحة ويش. آثيرة بمرور الوقت وطول مدة التعرض
فتأثير النساء محدود في وضع معايير السالمة والصحة المهنيتين ألنهن غالبًا ما يستبعدن من . المهنيتين عائقًا

وقد أّدى نقص . ٧٧هيئات صنع القرار أو يتخوفن من تلك العمليات أو ال يجدن ببساطة متسعًا من الوقت لذلك
والحظت منظمة العمل . هن إلى تحيز جنساني في تعويض النساء العامالت في حالة اإلصابة والمرضمشارآت

                  
  .١٩٨٥، جنيف، ٧١قرار بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للرجال والنساء في االستخدام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    ٧٠
  :انظر   ٧١

S. Lee, D. McCann and J.C. Messenger: Working time around the world: Trends in working hours, laws and 
policies in a global comparative perspective (Geneva, ILO, 2007).  

  ).١١٦رقم ( ١٩٦٢من توصية تخفيض ساعات العمل،  ٩الفقرة    ٧٢
بين قاعدة، إذ تساوي فيها احتماالت عمل النساء لساعات طويلة للغاية في العمالة مدفوعة األجر تمثل الفلبين استثناء من هذه ال   ٧٣

  . ساعة في األسبوع ٦٤أآثر من  أن النساء قد يعملن أحيانًا ثالثة أضعاف احتماالت ذلك بالنسبة إلى الرجال، علمًاضعفي و
ILO: Role reversal: When it comes to who works the longest hours, many Philippine women are the global 
exception, Press release (Geneva, 8 June 2007). 

  .S. Lee, D. McCann and J.C. Messenger: Working time around the world, op. cit  :انظر   ٧٤
  :انظر   ٧٥

S. Al-Tuwaijri, I. Fedotov et. al.: Beyond deaths and injuries: The ILO’s role in promoting safe and healthy jobs, 
Introductory Report for XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul, June 2008, p. 20. 

  :انظر   ٧٦
ILO: World Day for Safety and Health at Work 2005: A background paper, ILO InFocus Programme on 
SafeWork (Geneva), p. 7. 

بة     ٧٧ ين                ٢٠على العموم، تمثل النساء بالكاد نس اواة ب ود المكتب من أجل المس دولي، رغم جه ؤتمر العمل ال ود م ة في وف في المائ
  :انظر. الجنسين

ILO: Gender balance in the International Labour Conference, GENDER (Geneva, 2002–08). 
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الدولية أن من الالزم االهتمام بقدر أآبر بمسألة االدعاء بأن احتمال التعويض عن اإلصابات المزمنة المتصلة 
ات الحادة الناجمة عن الحوادث أضعف مقارنة بالتعويض عن اإلصاب) أعمال النساء عادة(باألعمال الخدمية 

  .٧٨)أعمال الرجال عادة(والمقترنة بقطاعات وصناعات الموارد األولية 

ساعات العمل واألجور والراحة األسبوعية (وتغطي معظم نظم تفتيش العمل أحكام حماية النساء  . ٣١٣
في رصد المساواة وتوجد اآلن قرائن تدل على دور مفتشي العمل المتزايد ). واإلجازات والحمل واألمومة

وقد دفعت النتائج االقتصادية الناجمة عن عدد من الظواهر المكشوفة حديثًا، بما في . والتنوع في مكان العمل
ذلك التحرش الجنسي في العمل، بلدانًا مثل السويد وسويسرا إلى توظيف وتدريب مفتشي عمل متخصصين في 

ة العمل الدولية بشأن التفتيش على وجوب أن يكون وتصر معايير منظم. ٧٩مجال الصحة العقلية في العمل
  . الرجال والنساء مؤهلين للتعيين وتقر بإمكانية إسناد وظائف خاصة للمفتشين الذآور واإلناث على التوالي

  الضمان االجتماعي
ويرآز النقاش الحالي على آيفية سد الثغرات القائمة . الضمان االجتماعي جزء من برنامج العمل الالئق . ٣١٤

ومن الواضح أن العامالت . في التغطية والوصول إلى جميع المحتاجين على النحو األسرع واألآثر فعالية
ويود المنادون بالحماية االجتماعية الشاملة على . ٨٠معرضات بقدر أآبر لالستبعاد االجتماعي ولمخاطر متعددة

فصل الحماية االجتماعية عن عالقة أسس اقتصادية تجنب تشوهات سوق العمل وانعدام الجدوى االقتصادية ب
. ٨١ويؤيد آخرون الحماية االجتماعية الشاملة استنادًا إلى مبدأي المساواة والتضامن بين األجيال. االستخدام

. وتتناول الحملة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي وتوفير التغطية للجميع آال الجانبين
بشأن الضمان  ٢٠٠١ت االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام إضافة إلى ذلك، اعتبر

نوع الجنس واإلعاقة، أحد المجاالت الرئيسية لبحوث الضمان  على المساواة والسيما بالترآيز االجتماعي أن
  .٨٢االجتماعي واجتماعات الخبراء مستقبًال

ظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان ومن منظور جنساني تجدر المالحظة أن بعض اتفاقيات من . ٣١٥
وشكل ذلك أحيانًا عائقًا أمام التصديق، مما بّين درجة . االجتماعي تتضمن إشارات إلى نموذج المعيل الذآر

وفي حين يمكن أال تتوافق اللغة المستخدمة في االتفاقيات التي صيغت في العقود . معينة من عدم فهم االتفاقيات
يوم، فإن مستويات أجور الرجال في معظم البلدان والقطاعات ما زالت أعلى من مستويات الماضية مع حقائق ال

أجور النساء؛ وهكذا، ال تزال إيرادات المعيل الذآري تشكل المرجع الرئيسي لحساب اإلعانات في إطار 
خذت دخولهن بعين االتفاقيات وإقرار مستويات إعانات للنساء المشموالت بالحماية أعلى مما ستكون عليه إذا أ

  . ٨٣االعتبار

                  
 :انظر   ٧٨

M. Cornish: Realizing the right of women to safe work – Building gender equality into occupational safety and 
health governance, ILO Concept Note for XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul,  
29 June–2 July 2008. 

  .ILO: Labour inspection, Report III(Part 1B), ILC, 95th Session, Geneva, 2006, paras 54–55  :انظر   ٧٩
  :انظر   ٨٠

S. Chant and C. Pedwell: Women, gender and the informal economy: An assessment of ILO research and 
suggested ways forward (Geneva, ILO, 2008), p. 31. 

  :انظر   ٨١
M. Chen: “Addressing informality, reducing poverty”, in Jobs, jobs, jobs – The policy challenge, Poverty in 
Focus No. 16 (Brasilia, International Poverty Centre, Dec. 2008). 

دولي   ٨٢ ل ال ب العم اعي، :مكت أن الضمان االجتم تنتاجات بش رار واس ال المؤقت ،٢٠٠٨ ق ل ١٦م رق محضر األعم ؤتمر العم ، م
  .١٨، الفقرة ٢٠٠١، جنيف، ٨٩الدولي، الدورة 

  :انظر   ٨٣
ILO: Setting social security standards in a global society: An analysis of present state and practice and of future 
options for global social security standard setting in the International Labour Organization, Social Security 
Department (Geneva, 2008), p. 40. 
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  المساواة في األجور
ما هي التدابير التي ساعدت على تقليص فجوة األجور؟ تكشف البحوث أوًال أن األجور الدنيا انتعشت  . ٣١٦

فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت األجور الدنيا على مدى . ٨٤واستفادت من تلك االنتعاشة العامالت األدنى أجرًا
، واحتلت البلدان النامية صدارة هذا االتجاه )بالقيم الحقيقية(في المائة  ٥٫٧بمتوسط قدره  ٢٠٠٧-٢٠٠١الفترة 

وآولومبيا من البلدان التي اقترنت فيها زيادة األجور الدنيا بتقلص ملحوظ في فارق األجور بين . ٨٥الصعودي
ور الدنيا القطاعات والوظائف ولتقليص التحيز الجنساني في تحديد األجور، من المهم أن تشمل األج. الجنسين

التي تهيمن عليها النساء العامالت بأجر وأال تنتقص عملية تحديد األجور ذاُتها من قيمة المهن التي تهيمن عليها 
  . ٨٦اإلناث

وثانيًا، يتزايد عدد البلدان التي تدرج أحكام المساواة في األجور بين الرجال والنساء في قوانين العمل  . ٣١٧
إسبانيا والبوسنة (أو في قوانينها المتعلقة بالمساواة ) ندا وترآيا والجمهورية التشيكية والتفيامثل بول(لديها 

واعتمدت بلدان أخرى قوانين خاصة تتعلق بالمساواة في ). والهرسك، وبيرو وسانت لوسيا وليتوانيا والنمسا
وانين استباقية تطالب أصحاب العمل ق) إسبانيا وفرنسا وفنلندا(واعتمدت بعض البلدان ). قبرص وآندا(األجور 

وتقوم بلدان أخرى بتصحيح مواطن القصور في الطريقة . ٨٧باتخاذ تدابير نشطة للنهوض بالمساواة في األجور
وعلى سبيل المثال، وقـّع الرئيس أوباما، . التي فسرت بها القوانين المعتمدة بخصوص المساواة في األجور

، ٢٠٠٩يناير / المتعلق بالمساواة في األجور في آانون الثاني" ليلي ليد بيتر"رئيس الواليات المتحدة، قانون 
ويعيد هذا القانون التفسير القديم . مما سّهل تقديم شكاوى فيما يتصل بالتمييز في األجور على أساس الجنس

ة بلدان غير أن عد. ٨٨لقانون تكافؤ الفرص، الذي يخول الموظفين الطعن في أي شك أجرة تمييزي يتلقونه
، وقد حثت هيئات اإلشراف في منظمة "العمل متساوي القيمة"مازالت تحتفظ بأحكام قانونية ال تجسد مفهوم 

  .العمل الدولية تلك البلدان على اتخاذ التدابير الالزمة لتغيير تشريعاتها

الالتينية مثًال، ففي أمريكا . ٨٩وثالثًا، توجد صلة إيجابية بين المفاوضة الجماعية والمساواة في األجور . ٣١٨
وقد تفاوضت نقابة . ٩٠تعّمق منظمة العمل الدولية بحوثها في هذا المجال بغية وضع خط أساس لرصد التأثير

عمال التجارة وتوريد األطعمة والعمال المنتسبين إليها في جنوب أفريقيا، التي تعنى بتنظيم عمال صناعة 
التحاد الدولي للنقابات، بشأن بنود قوية تتعلق بالمساواة بين األغذية التجارية في جنوب أفريقيا، وهي عضو في ا

وعلى سبيل المثال، . الجنسين منذ منتصف الثمانينات استجابة إلى الظروف الشاقة التي تعمل فيها النساء
إضافة إلى ذلك، . ٩١بوجه التحديد لصحة وسالمة النساء الحوامل ٢٠٠٧يتصّدى اتفاق جماعي مبرم في عام 

                  
  :انظر   ٨٤

D. Grimshaw and M. Miozzo: Minimum wages and pay equity in Latin America, DECLARATION Working 
Paper No. 12 (Geneva, ILO, 2003); J. Rubery: Pay equity, minimum wage and equality at work: Theoretical 
framework and empirical evidence, DECLARATION Working Paper No. 19 (Geneva, ILO, 2003); See also 
Canada’s combined sixth and seventh Periodic Report to the UN Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, CEDAW/C/CAN/7, 17 Aug. 2007. 

  :انظر   ٨٥
ILO: Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence 
(Geneva, 2008). 

مسؤولية، في الفلبين مثًال، ال تقدر مهنة التمريض، وهي مهنة تهيمن فيها النساء وتنطوي على قدٍر عاٍل من الضغط والخطر وال   ٨٦
ائقين والمرآبات حق قدرها مقارنة باإلشراف على مستودعات السيارات، وهي مهنة ضعيفة الخطر تتمثل في تنظيم مواعيد الس

  :انظر. وعادة ما يمتهنها الرجال وعمليات التسليم
G. Gust: Equality at work: Philippines (Manila, ILO Subregional Office for South-East Asia and the Pacific), 
p. 24. 

   .٢٠٢، مرجع سابق، الفقرة مواجهة التحديات: المساواة في العمل:  مكتب العمل الدولي   ٨٧
  .Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009, Public Law 111-2, 111th Congress:  انظر   ٨٨
  :انظر   ٨٩

A. Blackett and C. Sheppard: The links between collective bargaining and equality, DECLARATION Working 
Paper No. 10 (Geneva, ILO, 2002). 

  :انظر   ٩٠
L. Abramo and M. Rangel (eds): América Latina: Negociación colectiva y equidad de género (Santiago, ILO, 
2005). 

تسبين إليها في جنوب أفريقيا، اتفاق جماعي بشأن الحقوق الوالدية فيما بين شرآة نقابة عمال التجارة وتوريد األطعمة والعمال المن   ٩١
  .٢٠٠٧يوليه / تموز ٢٥سان إنترناشيونال ليميتيد والنقابة، 
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ة دانون الفرنسية بين االتحاد الدولي للنقابات وشرآ ١٩٨٨فاق اإلطاري الدولي األول، الموقع في عام ينص االت
على أن األطراف تتفق على تعزيز المبادرات المنسقة في مجاالت منها تهيئة ظروف تكفل  متعددة الجنسية

برنامج عمل للنهوض بالمساواة بين وتال هذا االلتزام اعتماد . مساواة حقيقية بين الرجال والنساء في العمل
  ).١٩٨٩(الرجال والنساء في مكان العمل 

دليل اإلجراءات المتعلقة بالعمل والدخل والمساواة بين الجنسين في شرق وتتصّدى أدوات من قبيل  . ٣١٩
ور وتنفذ في آسيا تدابير عملية للنهوض بالمساواة في األج. لفجوة األجور بين الجنسين في سياق إقليمي ٩٢آسيا

مبادرات نموذجية لتنقية أساليب تقييم العمل من التحيز الجنساني في : وتشمل األمثلة. بين النساء والرجال
جمهورية آوريا والفلبين؛ وضع مؤشرات إلكترونية لألجور في الصين وجمهورية آوريا؛ إجراءات ثالثية 

االستخدام، بما في ذلك المساواة في  تتمثل في اعتماد مبادئ توجيهية ومدونات بشأن ممارسات المساواة في
األجور في سنغافورة؛ وضع مبادئ توجيهية بشأن تقليص تباينات األجور بين الجنسين والتوفيق بين العمل 

  . والحياة في اليابان؛ الدعاية النقابية المتعلقة باإلنصاف في األجور في الفلبين والمنطقة اآلسيوية برمتها

  الحوار االجتماعي  ٣- ٨-٦
إن مشارآة الشرآاء الثالثيين، وخاصة في أوقات األزمات، وسيلة ال غنى عنها للمحافظة على  . ٣٢٠

ففي سياق االنكماش المالي واالقتصادي الحالي مثًال، . اإلنجازات المحققة في مجال المساواة بين الجنسين
مليون شخص، وأن  ٥١بقرابة أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن البطالة يمكن أن ترتفع على الصعيد العالمي 

في المائة  ٦٣وبما أن تقديرات المنظمة قبل األزمة أفادت بأن نسبة . عدد الفقراء العاملين يتوقع أن يرتفع أيضًا
، فليس من الصعب االستنتاج أن النساء سيشكلن أيضًا )في الملحق ألفانظر الجدول (من الفقراء هي من النساء 
وإقرارًا بضرورة جمع معلومات وبيانات إحصائية وإجراء بحوث بشأن التغيرات . زمةأغلبية المتأثرين بهذه األ

في أنماط العمل وهياآله على الصعيدين الوطني والقطاعي، على نحو يراعي توزيع الرجال والنساء، تناشد 
  .إدارات العمل الوطنية االضطالع بأنشطة رصد منتظمة) ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦توصية عالقة االستخدام، 

بد  وال). ١٤٤رقم ( ١٩٧٦ ،)معايير العمل الدولية(باتفاقية المشاورات الثالثية  ويمكن االسترشاد أيضًا . ٣٢١
 ،األزمة على العمل والمجتمع بعواقبأن تبقى أهمية المساواة بين الجنسين في تصميم االستجابات المتصلة من 

 باالنعكاساترآاء الثالثيين على الدوام ويتطلب ذلك وعي الش .في صدارة التزامات منظمة العمل الدولية
ومكتب . الجنسانية للسياسات والبرامج ودمج تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في جميع جوانب العمل

قدرات الهيئات المكونة لكل  قويةالعمال ملتزمان بتب الخاصة نشطةاألأصحاب العمل ومكتب ب الخاصة نشطةاأل
، دعا اجتماع المائدة مثًال هاتحليلوفي مجال تحسين جمع البيانات و .الجنسين منهما في مجال المساواة بين

أبريل  /نيسان( ، الذي نظمته منظمة العمل الدوليةأصحاب العمل الكاريبيينمنظمات المستديرة الحادي عشر ل
ليل بيانات جمع وتحلتمكينها من اإلقليمية  دون إلى بناء قدرات منظمات أصحاب العمل في المنطقة ،)٢٠٠٨

ويرآز دعم المكتب لنقابات العمال على زيادة تمثيل النساء . مصنفة بحسب الجنس بشأن اتجاهات سوق العمل
داخل النقابات وبناء القدرات في  مجال المفاوضة الجماعية المراعية لنوع الجنس ووضع سياسات وبرامج 

  .قويًا جنسانيًا العمال تتضمن بعدًا ثقيفلت

ا الخاصة للعالقات الصناعية التي تشكل منصات للحوار االجتماعي المتعلق بالمساواة بين وللبلدان نظمه . ٣٢٢
في حين توجد في بلدان أخرى هيئات يمكن أن تحتضن البعض منها لجان ثالثية وطنية،  وتوجد في. الجنسين

، بعد سلسلة من التدابير ٢٠٠٨نوفمبر / وفي بلغاريا، ناقش الشرآاء االجتماعيون في تشرين الثاني. حوارًا بناًء
المالئمة لألسرة والمتخذة على مدى السنوات القليلة الماضية، اإلستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين بغية 

ويشمل ذلك إجازة األمومة واألبوة ورعاية . االتفاق بشأن إجراءات محددة األهداف للقضاء على انعدام المساواة
وعند مساعدة . نة والعالوات األسرية وتشجيع مشارآة النساء في القوى العاملةاألطفال وساعات العمل المر

الحكومات والشرآاء االجتماعيين على إنشاء هيئات ثالثية جديدة للحوار االجتماعي وتدريب أعضائها الجدد، 
نظمة معاهد وساعدت الم. تدمج منظمة العمل الدولية مجموعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل

تدريب القضاة على إعداد وتقديم دورات تدريبية بشأن معايير العمل الدولية، بما في ذلك االتفاقيات الرئيسية 
آذلك، يقدم معهد التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو دورة تدريبية . األربع المتعلقة بالمساواة

  . انون، وتغطي مسألة المساواة بين الجنسينمخصصة للقضاة والعاملين في مجال الق

                  
  :انظر   ٩٢

N. Haspels and E. Majurin: Work, income and gender equality in East Asia: Action guide (Bangkok, ILO, 2008).  
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ويحدد تشريع المساواة القائم وإنفاذه أيضًا اعتماد الشرآاء االجتماعيين على الحوار االجتماعي، وبخاصة  . ٣٢٣
وينبغي أن تولي لجان الحوار االجتماعي الوطنية مزيدًا من االهتمام للنهوض بالتعليم . على المفاوضة الجماعية

ويمكن القيام بذلك في . ٩٣يين وتنفيذ سياسات سوق عمل نشطة لتصحيح االختالالت الجنسانيةوالتدريب المهن
وعلى سبيل المثال، يشمل دعم منظمة العمل الدولية لآلليات الوطنية في . شراآة مع اآلليات الجنسانية الوطنية

ن المسائل الجنسانية في سوق العمل، أمريكا الالتينية، برنامجًا ُنفذ في التسعينات لتعزيز الحوار االجتماعي بشأ
وأدى عمل اللجان الثالثية المعنية . ٩٤لصالح الدول األعضاء في السوق المشترآة لدول المخروط الجنوبي

إلى زيادة بروز مسائل  - إضافة إلى تعزيز لجنة شيلي القائمة  -بالمساواة بين الجنسين التي أنشئت الحقًا 
يد الوطني وتحسين إقامة الشبكات بين الهيئات الفاعلة الوطنية الرئيسية وزيادة المساواة بين الجنسين على الصع

تنسيق الحوار االجتماعي وزيادة القدرة التقنية على دمج منظورات نوع الجنس في عالم العمل وتعزيز البعد 
  . ٩٥اإلقليمي من خالل التزام السوق المشترآة لدول المخروط الجنوبي

ه أن تكون برامج التوعية الخاصة بأصحاب العمل وبالعمال والمتعلقة بالمساواة بين ومن المهم بالقدر ذات . ٣٢٤
فلمكافحة التحرش والعنف في مكان العمل مثًال، تشكل . الجنسين، شاملة للرجال بل أن تستهدفهم بوجه التحديد

لية في تورينو دورات ويقدم مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدو. مشارآة الرجال شرطًا أساسيًا
تدريبية بشأن المساواة بين الجنسين وروح تنظيم المشاريع لدى المرأة، إلى منظمات العمال ومنظمات أصحاب 

، متوفرة ٩٦العمل واألسرةبشأن تدريبية وتشمل مبادرات أصحاب العمل الحديثة مجموعة . العمل على السواء
علومات واألنشطة وأمثلة الممارسات السليمة وموارد أخرى على االنترنت، وتحتوي على طائفة موسعة من الم

  .إلرشاد اإلجراءات ودمج تلك العناصر في إدارة المنشآت على نحو تنافسي ومنتج

واتحاد نقابات . وما فتئت منظمات العمال بصفة خاصة تعرب عن انشغالها بتصحيح التباينات الجنسانية . ٣٢٥
) تكافؤ الحصص(لتصحيح االختالل بين الرجال والنساء في العضوية المنشأ حديثًا، مثال رئيسي  ،األمريكتين

وبينت الدراسات أن عضوية النقابات ذات ). في المائة من المناصب لإلناث ٤٠(والمشارآة في هياآل اإلدارة 
ة وطيلة سنوات عديدة نفذ االتحاد الدولي للخدمات العامة حمل. ٩٧تأثير إيجابي على فارق األجور بين الجنسين

عالمية لإلنصاف في األجور في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بهدف توفير الموارد والمواد التدريبية 
فبراير / وفي شباط. ومساعدة النساء والنقابات على التعبئة وإنفاذ حقوقهن المتصلة باإلنصاف في األجور

ت العمال على السواء، في بوروندي ، تلّقت النساء األعضاء في منظمات أصحاب العمل ومنظما٢٠٠٨
  .وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والكونغو، تدريبًا في مجال المفاوضة الجماعية

وفي الهند تعمل . ويولي الشرآاء االجتماعيون مزيدًا من االهتمام للعاملين في االقتصاد غير المنظم . ٣٢٦
تصاد الريفي غير المنظم والنهوض بقدراتهم عن طريق منظمة العمل الدولية منذ سنوات على تنظيم عمال االق

وُأعّد دليل . ٩٨مشروع تثقيف العمال المشترك بين المنظمة والنرويج والرامي إلى تعزيز الحوار االجتماعي
بهدف سد الثغرة اإلعالمية المتعلقة باألساليب والعمليات الفعالة في  ٩٩للنقابات في أربعة بلدان في غرب أفريقيا

وأصدرت المنظمة الدولية ألصحاب العمل ورقة . نظيم العاملين في االقتصاد غير المنظم، السيما النساءمجال ت
موقف بشأن نهج أصحاب العمل إزاء االقتصاد غير المنظم، قدمت فيها توجيهات إلى منظمات أصحاب العمل 

                  
  :انظر   ٩٣

P. Auer, Ü. Efendioğlu and J. Leschke: Active labour market policies around the world: Coping with the 
consequences of globalization (Geneva, ILO, 2005). 

  .األرجنتين وأورغواي وباراغواي والبرازيل وشيلي   ٩٤
  :انظر   ٩٥

L. Wirth: Breaking through the glass ceiling: Women in management (Geneva, ILO, 2001), pp. 172–174. 
  :انظر   ٩٦

ILO: Training package on work and family, ACT/EMP and TRAVAIL, available at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/projects/diversity.htm.. 

  .ITUC: The global gender pay gap (Brussels), p. 10:  انظر   ٩٧
  :انظر   ٩٨

T. Haque and S. Varghese: The path of deliverance: Organizing and empowering rural informal economy 
workers (New Delhi, ILO, 2007). 

  :انظر   ٩٩
ACTRAV–Ghana Trades Union Congress: Organising informal economy workers in West Africa: Focussing on 
women workers: Trade union strategies. 
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علق بتوسيع نطاق العمل الالئق وأجريت دراسات بشأن آيفية مساهمة إدارات العمل في النقاش المت. ١٠٠الوطنية
  . ١٠١بحيث يشمل العاملين في االقتصاد غير المنظم، المستبعدين من قوانين العمل والضمان االجتماعي

ويستفيد الحوار االجتماعي القطاعي على المستوى الدولي من التشاور المباشر مع الحكومات ومنظمات  . ٣٢٧
وعلى المستوى الوطني، . هذه الجهود على أبعاد جنسانيةوتحتوي الكثير من . أصحاب العمل ومنظمات العمال

تعمل منظمة العمل الدولية مع الشرآاء االجتماعيين على بلورة استجابات مبتكرة للتحديات التي تواجهها 
وأفضى الحوار االجتماعي القطاعي . قطاعاتهم ولتعزيز قدراتهم وإتاحة فرص تقاسم الشواغل المشترآة أمامهم

واسعة من معايير العمل القطاعية التي يمكن أن تغطي مهنًا طالما هيمنت عليها اإلناث أو هيمن إلى مجموعة 
واتفاقية السالمة ) ١٤٩رقم ( ١٩٧٧وتشمل األمثلة اتفاقية العاملين بالتمريض، . عليها الذآور أو آال الجنسين

  ).١٨٤رقم ( ٢٠٠١والصحة في الزراعة، 

  المبادئ والحقوق  ٤- ٨-٦

  ى التمييز على أساس الجنسالقضاء عل
على السياسات والتشريعات والتدابير العملية في مجال تكافؤ الفرص والمساواة في  ١١١أثرت االتفاقية  . ٣٢٨

وتقدم هذه االتفاقية توجيهات بشأن التدريب المهني والوصول إلى . المعاملة على مدى األعوام الخمسين الماضية
وتستعين . القضاء على التمييز على أساس الجنس في مكان العمل العمالة وشروط االستخدام وظروفه بهدف

منظمة العمل الدولية بهذه االتفاقية عند تقديم المساعدة التقنية في مجال مراجعة قوانين المساواة وتشريعات 
طريق  وطّبق عدد متزايد من البلدان هذه االتفاقية عن. العمل التي تتضمن أحكامًا بشأن المساواة بين الجنسين

مجموعة من التدابير التشريعية واإلدارية والسياسات العامة والبرامج العملية الرامية إلى منع التمييز وتصحيح 
التباينات الحقيقية، فضًال عن إنشاء هيئات متخصصة وطنية مكّلفة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وبتناول 

ء القوانين التمييزية أهمية واضحة، فإن ذلك ال يكفي وفي حين يكتسي إنفاذ تشريع المساواة وإلغا. شكاوى
للقضاء على انعدام المساواة بين الجنسين في العمل ألن المشكلة غالبًا ما تكون ناجمة عن مواقف ومعتقدات 

واعتمدت النرويج مثًال تشريعًا جديدًا في مجال المساواة وعدم التمييز يتعلق بالتزامات . اجتماعية وثقافية راسخة
أصحاب العمل والمنظمات والمؤسسات بمنع التحرش الجنسي والمعاملة التفضيلية وتقاسم عبء اإلثبات 

  . والمسؤولية الموضوعية عن األضرار إذا ما ثبت حدوث خرق للقانون

  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
لجنس، بشتى أشكاله التي تمس إن التدابير القائمة على الحقوق والرامية إلى التصدي للتمييز على أساس ا . ٣٢٩

لذلك من المهم أن . العمال البالغين، يمكن أن تشمل أحكامًا إلزامية وأحكامًا قانونية في سياق اتفاقات جماعية
يتضمن نظام الحرية النقابية إطارًا تشريعيًا يكفل للنساء والرجال حق التنظيم والتفاوض واتخاذ إجراءات 

م أيضًا مؤسسات شاملة جنسانيًا لتيسير المفاوضات الجماعية ومعالجة ويمكن أن ينشئ النظا. صناعية
وينبغي أن يحافظ على إدارة عمل فعالة وأن يشجع قيام منظمات عمال ومنظمات أصحاب . المنازعات الممكنة

  . ١٠٢عمل قوية وفعالة آيما يؤدي الهيكل الثالثي دورًا داعمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين

وتمثل أحد أسباب ذلك . مشارآة النساء في المفاوضة الجماعية وقيادة منظمات العمال ضعيفةولقد آانت  . ٣٣٠
، التي تعمل "الخدمات الحيوية"ما يسمى ) ومن ثم المفاوضة الجماعية(في أن البلدان استبعدت من حق التنظيم 

تمثل عامل آخر في أن القطاعات وي. الوظيفة العامة والتعليم وخدمات الصحة: فيها أعداد آبيرة من النساء، وهي
الزراعة والعمل في المنزل والعمل : التي تهيمن عليها النساء أصعب تنظيمًا ألسباب عملية، وهذه القطاعات هي

                  
  .IOE: The informal economy: Employers’ approach, revised:  انظر   ١٠٠
  :انظر   ١٠١

J.-L. Daza: Informal economy, undeclared work and labour administration, DIALOGUE Paper No. 9 (Geneva, 
ILO, 2005); and A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds): Informal economy: The growing challenge for 
labour administration (ILO, 2005). 

ة     الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: مكتب العمل الدولي   ١٠٢ ة إعالن منظم ، التقرير العالمي بموجب متابع
  .٢٠٠٨، جنيف، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء(مل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول الع
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ومع ذلك فقد تحققت إنجازات آبيرة في هذه القطاعات في دول أعضاء . ١٠٣المنزلي واالقتصاد غير المنظم
  . ١٠٤ا وجدت اإلرادةآثيرة، مما يبرهن أن التقدم ممكن إذ

  ٤-٦اإلطار 
  إدماج الُبعد الجنساني: تنظيم العمال الريفيين

 تقرو، توجيهات بشأن آيفية تنظيم العمال الريفيين، )١٤٩رقم ( ١٩٧٥ ،توصية منظمات العمال الريفيين تقدم
 ترآز علىبرامج ب أن تنهضوهي تشجع السلطات المختصة على . بالتحديات القائمة على نوع الجنس في اآلن ذاته

ي برامج التعليم والتدريب تدمج تلك البرامج ف ،أن تؤديه المرأة في المجتمع الريفي ،ينبغي، بل الدور الذي يمكن
العمال وتعليم  برامج تثقيفوتشجع التوصية . للحصول عليها لنساء والرجالالعامة، التي ينبغي توفير سبل متساوية ل

العمال الريفيين بما يشمل  فئات تياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لمختلفالحمع ا المكيفة خصيصًا ،الكبار
  . النساء

ويمكن أن تغطي المفاوضة الجماعية طائفة واسعة من المسائل، بما فيها األجور ووقت العمل وتنظيم  . ٣٣١
وتشمل . جنسانية العمل والتعيين وإعادة الهيكلة والسالمة والصحة والتدريب، وجميعها مسائل ذات أبعاد
وقد وضعت . ١٠٥مواضع أحدث عهدًا في المفاوضة الجماعية، التوازن بين العمل واألسرة واإلجازة الوالدية

منظمة العمل الدولية دليًال عمليًا بشأن نوع الجنس والمفاوضة الجماعية، وتساعد منظمات العمال على الترآيز 
آازاخستان مثًال، يشمل االتفاق العام الثالثي للفترة  وفي. ١٠٦على دمج نوع الجنس في المفاوضة الجماعية

، إعمال حقوق العامالت موصيًا بأن تتناول االتفاقات الجماعية اإلقليمية وتلك المبرمة على ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
  . صعيد الفرع والمنشأة، بوجه التحديد مسألة التمييز على أساس الجنس في سوق العمل

، التي "المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق"بشأن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وترآز حملة التوعية للفترة  . ٣٣٢
مولتها حكومة النرويج، على مختلف الحقوق في إطار مواضيعها الشهرية المقسمة على مدى فترة األشهر 

  . ١٠٧االثني عشر، التي تسبق مناقشة هذا التقرير في مؤتمر العمل الدولي

  العمالة
نى عنها لضمان أن تحتل العمالة المكانة الرئيسية في األطر السياسية تمثل سياسات العمالة وسائل ال غ . ٣٣٣

وتساهم المساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف نمو العمالة وأسواق العمل الفعالة . الوطنية العامة للنمو
م ، التي تعتبر وفقًا إلعالن عا١٠٨)١٢٢رقم ( ١٩٦٤وتقتضي اتفاقية سياسة العمالة، . والتماسك االجتماعي

، إحدى أهم االتفاقيات من وجهة نظر اإلدارة السديدة، أن تسعى الدول األعضاء إلى اتباع سياسة نشطة ٢٠٠٨
وتنص االتفاقية على أن السياسة المذآورة ينبغي . ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية
وتقترن حرية اختيار . س في جملة أسس أخرىأن تكفل لكل عامل حرية اختيار عمله بصرف النظر عن الجن

  . ١٠٩العمل في إطار االتفاقية بانعكاسات جنسانية عندما تنفذ تنفيذًا سليمًا

                  
نقابية وتقدمها منظمات عمال ال الحقوقتتلقى لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة من حين آلخر شكاوى يّدعى فيها انتهاك    ١٠٣

 ،٣٠٢ الدورة ،، مجلس اإلدارة٣٥٠التقرير  ،انظر مثًال. عليها اإلناث أو شكاوى بشأن حق النساء في التنظيممن قطاعات تهيمن 
، بخصوص )بنغالديش( ٢٤٠٢رقم و ٢١٨٨القضيتان رقم ( ٣٤-٣١ ، الفقراتGB.302/5 الوثيقة ،٢٠٠٨يونيه  /حزيرانجنيف، 

  . )تخويف أعضاء وزعماء رابطة ممرضات بنغالديش
  :انظر أيضًا. xi، مرجع سابق، ص الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: ب العمل الدوليمكت   ١٠٤

D. Tajgman (ed.): Extending labour law to all workers: Promoting decent work in the informal economy in 
Cambodia, Thailand and Mongolia (Bangkok, ILO, 2006). 

  .٨٨، مرجع سابق، الفقرة الدروس المستخلصة: الحرية النقابية على أرض الممارسة: مكتب العمل الدولي   ١٠٥
  .S. Olney et al.: Gender equality: A guide to collective bargaining (Geneva, ILO, 1998)  :انظر   ١٠٦
  :نظرلالطالع على معلومات مفصلة بشأن المواضيع الشهرية للحملة، ا   ١٠٧

www.ilo.org/gender/Events/Campaign2008-2009/lang--en/index.htm  
؛ )١٢٢رقم ( ١٩٦٤سياسة العمالة،  توصية، في تتمثل صكوك أخرى ذات صلة ينبغي استخدامها مع اتفاقيات المساواة األساسية   ١٠٨

تنمية  توصية؛ و)١٤٢رقم ( ١٩٧٥ ،؛ واتفاقية تنمية الموارد البشرية)١٦٩رقم ( ١٩٨٤ ،)تكميليةأحكام (العمالة  وتوصية سياسة
عن  فضًال ؛)١٨٩رقم ( ١٩٩٨ ،؛ وتوصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة)١٩٥رقم ( ٢٠٠٤الموارد البشرية، 
  .)١٦٦رقم ( ١٩٨٢إنهاء االستخدام،  توصيةو) ١٥٨رقم ( ١٩٨٢، داماتفاقية إنهاء االستخ

  :انظر   ١٠٩
ILO: Promoting employment: Policies, skills, enterprises, Report III(Part 1B), ILC, 92nd Session, Geneva, 2004, 
paras 122–126. 
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وعلى المستوى الوطني، آثيرًا ما تراعي سياسات تشجيع إقامة المشاريع األبعاد الجنسانية، وهناك  . ٣٣٤
ففي جنوب أفريقيا . لتقدم والتنمية المستدامةعالمي بما لوجود صاحبات المشاريع من أهمية لتحقيق ا فاعترا

، جرى تعزيز التدريب الرامي إلى النهوض بروح تنظيم المشاريع لدى المرأة ووصول النساء إلى وليتوانيا مثًال
فقد : ويمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يضطلع بدور مفيد في هذا الصدد. ١١٠الخدمات المالية والحماية القانونية

بغية إتاحة فرص إقامة " االتصال مع دوائر األعمال"ية األعمال في آندا في فروعه أفرقة أنشأ مصرف تنم
  . شبكات إقليمية لصاحبات المشاريع

  الضمان االجتماعي
بما أن معظم نظم الضمان االجتماعي أنشئت في األصل باالستناد إلى نموذج المعيل الذآري، فقد ُطبقت  . ٣٣٥

لكن التغيرات االجتماعية وانضمام المزيد من النساء إلى القوة العاملة . اءمعاملة مختلفة إزاء الرجال والنس
مدفوعة األجر، أمور ساهمت في إصالح نظم الضمان االجتماعي إصالحًا تدريجيًا يأخذ بعين االعتبار األدوار 

طة تدابير الجنسانية الجديدة إما من خالل القضاء على الممارسات التمييزية في تصميم المخططات أو بواس
للمساواة بين النواتج والتعويض عن التباينات الناشئة خارج نظام الضمان االجتماعي، آتلك الموجودة في سوق 

  . العمل

وقد حث ضعف نظم الضمان االجتماعي في معظم البلدان النامية اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي  . ٣٣٦
ن من البطالة ودعم الدخل والمعاشات التقاعدية والنظم الصحية للعولمة على إبراز ضرورة توسيع نطاق التأمي

بحيث يصبح حدًا أدنى معينًا من الحماية االجتماعية جزءًا مقبوًال وثابتًا من القاعدة االقتصادية االجتماعية 
مثل اتفاقية الضمان  -غير أن صكوك الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولية . ١١١لالقتصاد العالمي

لم يصدق عليها إال عدد قليل نسبيًا من الدول، وتستدعي  -  )١٠٢( رقم ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(تماعي االج
  . ١١٢األبعاد الجنسانية لتغطية الضمان االجتماعي أن تولى االهتمام

وال جدال في أن المجموعة الدنيا إلعانات الضمان االجتماعي غير القائمة على االشتراك، التي وضعتها  . ٣٣٧
وستكفل . العمل الدولية، سيكون لها تأثير آبير على تقليص التباينات الجنسانية طيلة دورة حياة النساءمنظمة 

  : هذه المجموعة ما يلي

حصول جميع المقيمين على إعانات الرعاية الصحية األساسية الضرورية، على أن تكون الدولة مسؤولة  
  عن ضمان مالءمة نظام التقديم وتمويل هذا المخطط؛

األطفال ترمي إلى تيسير /تمتع جميع األطفال بأمن الدخل األساسي من خالل إعانات خاصة باألسر 
 الوصول إلى التغذية والتعليم والرعاية؛

 وجود نوع من الدخل المحدد للفقراء والعاطلين عن العمل في الفئة العمرية النشطة اقتصاديًا؛ 

 .بأمن الدخل األساسي من خالل معاشات الشيخوخة واإلعاقة تمتع جميع المقيمين المسنين والمعوقين 

  األجور
هي من أآثر االتفاقيات التي صّدقت عليها الدول األعضاء في منظمة العمل  ١٠٠إن االتفاقية رقم  . ٣٣٨

الدولية، ويمكنها من خالل أحكامها المتعلقة بالمساواة في األجور، أن تؤثر على أسواق العمل التمييزية على 
وهذا ما يجعلها أيضًا مهمة للقضاء . الجنس وعلى وصول النساء إلى العمالة على قدم المساواة مع الرجالأساس 

وينبغي أن تعامل إجراءات اإلنصاف في األجور، . بصفة عامة على التمييز على أساس الجنس في االستخدام
                  

غير أن معظمهن يعنين بمشاريع محدودة االستثمار . ال األعماليفوق عدد رج بلإن عدد نساء األعمال في بعض البلدان يعادل    ١١٠
في المائة مقارنة بنسبة  ١١(آان نوعها بقليل نسبة الرجال  وفي جنوب أفريقيا، تفوق نسبة النساء صاحبات األعمال أيًا. وأقل إيرادات

في المائة من صاحبات المشاريع في  ٤٢(سطة متوالغير أن النساء يترآزن في القطاع المعيشي للمنشآت الصغيرة و). في المائة ٨
إلى  ٢٠٠٠في المائة من عام  ٢٩من  آبيرًا وفي ليتوانيا، ارتفعت نسبة النساء من إجمالي عدد مديري المشاريع ارتفاعًا). ١٩٩٦عام 
  .٣٩١و ٣٩٠المرجع نفسه، الفقرتان . ٢٠٠١في المائة في عام  ٤٠
  :انظر   ١١١

ILO: Setting social security standards in a global society, Social Security Department, Social Security Policy 
Briefings Paper No. 2 (Geneva, 2008), p. 19. 

ى نموذج        ،١٠٢عدم التصديق على االتفاقية رقم تعليل تشمل األسباب الجنسانية المقدمة ل   ١١٢ ارة إل ة للزوجة؛ واإلش تعريف االتفاقي
ة     ؛ واقتصار دفع إعانات"وي الذآري الماهرالعامل اليد"الذآري؛ ومفهوم المعيل  ى األرمل ة عل ؛ المرجع نفسه،   )دون األرمل (الورث

  .٣٨الصفحة 
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ق وليس مجرد امتياز أو زيادة في الرامية إلى تصحيح االنتقاص التمييزي من قيمة عمل النساء، على أنها ح
وقد . ١١٣األجور يمكن إلغاؤها عندما يتناسب ذلك مع برنامج المنشأة أو الحكومة، المتصل بتخفيض التكاليف

من  ،١١٤دليل مرحلي: نوع الجنس محايد إزاء تقييم الوظائف على نحو :اإلنصافتشجيع ُصّمم الدليل المعنون 
مثل ساعات العمل والتعليم والخبرة ومعدل (القتصادية لفجوة األجور أجل التصدي بوجه التحديد للخصائص ا

وُنفذ بالتعاون مع الصندوق االجتماعي . وألسباب التمييز) االنتماء النقابي والقطاع االقتصادي وحجم المنشأة
الدولية لالتحاد األوروبي والشرآاء الثالثيين الوطنيين في البرتغال مشروع نموذجي ابتكاري لمنظمة العمل 

وتشهد البرتغال دخوًال مكثفًا . بشأن طرائق تقييم الوظائف، تكون خالية من التحيز الجنساني في قطاع المطاعم
ومعدالت بطالة النساء أعلى بصورة منهجية من معدالت بطالة الرجال، وتكسب النساء . للنساء في سوق العمل

، تدأب األفرقة التقنية في ٢٠٠٧وفي مصر ومنذ عام  .في المائة من إيرادات نظرائهن الذآور ٧٩ما متوسطه 
مقر منظمة العمل الدولية والمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا في القاهرة، على إسداء المشورة للحكومة 
وللشرآاء االجتماعيين بهدف معالجة تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، في إطار 

، واعتمدت خطة "األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية"وجرى توضيح مفهوم . ١٠٠م االتفاقية رق
  . ١١٥عمل وتوصيات في هذا الصدد

ويبدو أن الممارسات التعسفية المتصلة باألجور أو عدم دفع أصحاب العمل لألجور أمور تؤثر تأثيرًا  . ٣٣٩
تحدث فيها تلك الممارسات تهيمن عليها القوة العاملة فالقطاعات التي آثيرًا ما . مفرطًا على العامالت اإلناث

وحيثما يستخدم عمال من الرجال والنساء، تعطى األولوية للرجال عندما يقرر أصحاب العمل دفع . النسائية
  . ١١٦أجور بعض العمال

  ٥-٦اإلطار 
  القضاء على الفوارق الجنسانية في األجور في موريشيوس

باهتمام المعلومات التي قدمتها حكومة  ]بتطبيق االتفاقيات والتوصياتالمعنية  الخبراء[تالحظ لجنة "
آما تالحظ . األجور الجنسانية في فوارقال جميع بشأن اإلجراءات التشريعية الجارية من أجل إزالة ]موريشيوس[

االستعاضة، في  أيضًاوتالحظ اللجنة . لتنظيم األجور إزالة التسميات الوظيفية الجنسانية في الئحتين معتمدتين مؤخرًا
" المزارعون الذآور: "ن مصطلحيعمال الزراعة والبستنة، ع) تنظيم أجور( شأنإطار اللوائح المنقحة بـ

 اللجنة ربوتع". الدرجة الثانية مزارعو"و" مزارعو الدرجة األولى: "على التوالي بمصطلحي" ن اإلناثالمزارعو"و
األجور  في معدالت تفاوت لن يعود هناك لجديدة المحايدة جنسانيًاالتسميات الوظيفية ا عن ثقتها من أنه بفضل
وهو ما  ،"مزارعي الدرجة الثانية"ضمن  لتجنب تصنيف النساء تلقائيًا ستتخذ تدابير ، وأنالمدفوعة للرجال والنساء

  ."سيبقي في الواقع على تباينات األجور بين الجنسين بصورة مقّنعة
  :المصدر

CEACR: Direct request addressed to Mauritius concerning its application of the Minimum Wage-Fixing 
Machinery Convention, 1928 (No. 26). 

 الهجرة
أن تتيح الدول المصدقة عليها للعمال ) ٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(تقتضي اتفاقية العمال المهاجرين  . ٣٤٠

ة التي تتيحها لمواطنيها، دون تمييز على أساس الجنس من جملة المهاجرين معاملة ال تقل مواتاة عن المعامل
بوجه التحديد مكافحة ) ١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(وتتوخى اتفاقية العمال المهاجرين . أسس أخرى

ولهاتين االتفاقيتين فائدة آبيرة في التصدي . الهجرة بشروط تعسفية وضمان المساواة في المعاملة للمهاجرين
                  

  :انظر   ١١٣
M. Cornish: Securing pay equity for women’s work – Everyone benefits: The international experience, Paper for 
ILO International Seminar on Equal Pay for Work of Equal Value, Santiago, Chile, 25 August 2008, p. 5. 

  :انظر   ١١٤
M.-T. Chicha: Promoting equity: Gender-neutral job evaluation for equal pay: A step-by-step guide (Geneva, 
ILO, 2008). 

  :انظر   ١١٥
ILO: Information document on ratifications and standards-related activities (as to 31 December 2007), Report 
III(Part 2), ILC, 97th Session, Geneva, 2008, para. 52. 

  :انظر   ١١٦
ILO: Protection of wages: Standards and safeguards relating to the payment of labour remuneration, General 
Survey of the Reports on the Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95), and the Protection of Wages 
Recommendation, 1949 (No. 85), Report III(Part 1B), ILC, 91st Session, Geneva, 2003, para. 25. 
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بيد أنه حتى هذا التاريخ، لم . يز الجنساني ضد العمال المنزليين وعمال اقتصاد الرعاية، على سبيل المثالللتح
تصدق على هاتين االتفاقيتين بلدان مقصد مهمة آثيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وبلدان منشأ رئيسية من 

ال المهاجرين إلى اتباع نهج قائم على ويدعو إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن العم. ١١٧آسيا
الحقوق إزاء سياسات الهجرة، ويقدم مجموعة شاملة من التوجيهات والمبادئ المراعية لنوع الجنس وممارسات 

  . سليمة لبلوغ المساواة في المعاملة

  العمل واألسرة
جاًال ونساًء، الذين على العمال، ر) ١٥٦رقم ( ١٩٨١تنطبق اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،  . ٣٤١

يتحملون مسؤوليات اتجاه أبنائهم المعالين وأفراد آخرين من أسرتهم القريبة، يحتاجون بوضوح إلى رعايتهم أو 
ومن سماتها الرئيسية . دعمهم، وتحظر التمييز ضد أصحاب المسؤوليات األسرية، وبخاصة فصلهم من العمل

اسم المسؤوليات األسرية وتطالب بأن تشمل السياسات الحكومية في تق) وآذلك المرأة(أنها تعترف بدور الرجل 
وهي تعيد النظر بصفة غير مباشرة في نموذج المعيل الذآر، وافتراض أن عمل . وتدابير الدعم الجنسين آليهما

بيق وغالبًا ما تبرز التقارير الوطنية المتعلقة بتط. المرأة أقل قيمة وأن المسؤوليات األسرية حكر على النساء
  . االتفاقية دور الدولة في توفير المرافق العامة المناسبة لرعاية األطفال والمسنين

وبعد مضي عشرين عامًا على اعتماد تلك االتفاقية، استطاعت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  . ٣٤٢
جنسين في الزواج ، أن تالحظ إعادة تفسير تدريجية لألدوار المحددة لكل من ال٢٠٠١والتوصيات، في عام 

والمسؤوليات األسرية والحياة المهنية، وذّآرت بأن ديباجة اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال 
مدرآة بأن تغييرًا في دور الرجال التقليدي وأيضًا "، تنص على أن الدول األطراف ١٩٧٩ة، أالتمييز ضد المر

وهذا التفسير الجديد أّدى إلى ". اواة الكاملة بين الرجل والمرأةفي دور النساء في المجتمع ضروري لتحقيق المس
ولعل هذه القواعد آانت في السابق تهدف إلى . تحول في القواعد الدولية التي تنظم وصول النساء إلى العمالة

دئ حماية النساء من ظروف العمل القاسية جدًا، لكن من الالزم اليوم إعادة ترآيزها لتعكس بشكل أفضل مبا
  .١١٨"العصر بشأن عدم التمييز في مكان العمل والمساواة بين الجنسين

وما استجد منذ هذا البيان هو اعتماد عدد آبير من التدابير التشريعية والعملية بهدف تحقيق التوازن بين  . ٣٤٣
ألجر في فقد انتقلت النساء إلى عالم العمل العام مدفوع ا. والعمل واألسرة آالهما يتغيران. ١١٩العمل واألسرة

معظم البلدان، لكن ذلك لم يقترن بصفة عامة بتحمل الرجال مزيدًا من المسؤوليات في عالم األعمال المنزلية 
آّلما قلت مشارآة الرجال في األعمال المنزلية  وفي األزواج، بّينت البحوث أنه). ٥- ٦انظر الجدول (الخاص 

وال بد من اتخاذ تدابير لتطوير أو تعزيز . ١٢٠عملآلما زاد الفارق بين أجور الذآور واإلناث في سوق ال
الخدمات المجتمعية العامة أو الخاصة، مثل مرافق وخدمات األسرة ورعاية األطفال، فضًال عن تكييف وقت 

 .١٢١العمل واإلجازة

                  
  :انظر   ١١٧

A. King Dejardin: Gender dimensions of globalization, Policy Integration and Statistics Department (Geneva, 
ILO, 2008), p. 17. 

  :انظر   ١١٨
ILO: Night work of women in industry, Report III(Part 1B), ILC, 89th Session, Geneva, 2001, para. 30. 

بالتحسينات التشريعية  ، إذ أحاطت علمًا٢٠٠٨وصيات في عام مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والت انظر مثًال   ١١٩
الذي يوفر لآلباء الحماية من الفصل ذاتها التي  ،والمعتمد في شيلي ٢٠٠٠ أبريل /نيسان ١٥المؤرخ  ١٩٦٧٠القانون رقم : التالية

- ٢٠٠٦(اواة بين الجنسين في آرواتيا تتمتع بها األمهات الالتي يتحملن مسؤوليات مهنية وأسرية؛ والسياسة الوطنية لتعزيز المس
 زيادة توافر خدمات رعاية األطفال؛التي تتضمن تدابير محددة تشجع على تقاسم المسؤوليات األسرية بين الرجال والنساء و) ٢٠١٠

اق اإلنفاق المعتمد في فرنسا والمتعلق بالمساواة في األجور بين الرجال والنساء، الذي يوسع نط ،٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٣وقانون 
المؤهل لإلعفاء الضريبي األسري بحيث يشمل إنفاق المنشآت على تدريب الموظفين المنتدبين بعد استقالتهم أو فصلهم من العمل خالل 

  .والدية إجازة تربية
  :انظر   ١٢٠

G. Chichilnisky and E. Hermann Frederiksen: “An equilibrium analysis of the gender wage gap”, in International 
Labour Review, Vol. 147, No. 4 (Geneva, ILO, 2008), p. 298. 

  :انظر   ١٢١
L. Addati and N. Cassirer: Equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the 
context of HIV/AIDS, Background paper for the Expert Group Meeting, Geneva,  
6–9 Oct. 2008, EGM/ESOR/2008/BP.2. 
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  * نوع الجنس وتوزيع الوقت في بلدان مختارة  :٥-٦الجدول 

 بالساعات  الطهي والتنظيف 
 والدقائق يوميًا

 بالساعات  ية األطفالرعا 
 والدقائق  يوميًا

)٪(نساء / رجال رجال نساء )٪(نساء  /رجال رجال نساء

 11 0:05 0:45 2:490:2711(1998) بنن

 32 0:09 0:28 3:040:4816(99–1989) فرنسا

 38 0:10 0:26 2:320:5222(02–2001) ألمانيا

 26 0:08 0:31 2:510:177(2001) مدغشقر

 30 0:13 0:44 3:330:309(2003) موريشيوس

 21 0:21 1:01 4:430:396(2002) المكسيك

 17 0:17 1:01 3:310:319(1998) نيكاراغوا

 50 0:17 0:34 2:140:5224(01–2000) النرويج

 41 0:16 0:39 3:131:0234(04–2003) بولندا

 27 0:15 0:55 2:360:209(2004) جمهورية آوريا

 10 0:04 0:39 3:061:0033(2000) جنوب أفريقيا

 50 0:24 0:48 1:540:3623(2005) الواليات المتحدة

  .سنة ٧٤و ٢٠تشير البيانات إلى متوسط يومي في السنة عن مجموع السكان المتراوحة أعمارهم بين   *
  :المصدر

M. Daly: The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS,
Background paper for the Expert Group Meeting, Geneva, 6–9 October 2008, EGM/ESOR/2008/BP.1. 

  العمل مع األمم المتحدة والوآاالت الدولية  ٩- ٦
ه طائفة واسعة من الهيئات السياسية، بما فيها االتحاد األوروبي أصبح العمل الالئق هدفًا عالميًا وتبنت . ٣٤٤

. واالتحاد األفريقي ومجموعة الدول الثماني ومنظمة الوحدة األفريقية والمجلس االقتصادي واالجتماعي
ض تورينو حاليًا مع صندوق األمم المتحدة للنهوالتابع لمنظمة العمل الدولية في ويتعاون مرآز التدريب الدولي 

بالمرأة والمفوضية األوروبية في إطار شراآة بين المفوضية األوروبية واألمم المتحدة بشأن المساواة بين 
الجنسين من أجل التنمية والسالم؛ وتهدف هذه الشراآة إلى ضمان احتالل المساواة بين الجنسين مرتبة بارزة 

لمساواة بين الجنسين وتخصيص اعتمادات لها في جدول أعمال فعالية المعونة الجديد وضمان تجسيد أولويات ا
وعلى المستوى . على النحو المناسب في األطر اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر على الصعيد الوطني

القطري، تشكل البرامج القطرية للعمل الالئق اآللية التشغيلية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق ببلوغ 
آذلك، يشكل العمل الالئق . داخل منظومة األمم المتحدة" توحيد األداء"اتيجية ومدخًال إلى األهداف اإلستر

 . عنصرًا رئيسيًا في إصالح منظومة األمم المتحدة، وقد أدمج في األهداف اإلنمائية لأللفية

نغ وبلوغ وهذا الترآيز على العمل الالئق للنساء يتيح سبًال عملية لإلسراع في تنفيذ منهاج عمل بيجي . ٣٤٥
وتقيم وآاالت أخرى . المتعلق بالمساواة بين الجنسين ٣جميع األهداف اإلنمائية لأللفية، السيما الهدف اإلنمائي 

إذ يشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مثًال . تابعة لألمم المتحدة أآثر فأآثر الروابط بين نوع الجنس والتنمية
وفي . ًا منه بتأثيرها اإليجابي على الصحة والتعليم ومن ثم على عدة أهداف إنمائية لأللفيةعمالة النساء، إقرار

المساواة : ٢٠٠٠المرأة في عام "إطار األعمال التحضيرية للجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة بعنوان 
العمل الدولية مع شعبة األمم المتحدة  ، تعاونت منظمة"بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين

ونوع  العولمة: دور المرأة في التنمية بشأن ١٩٩٩لعام  دراسة استقصائية عالميةللنهوض بالمرأة على إنجاز 
العمل غير ، استضاف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤتمرًا عالميًا بشأن ٢٠٠٥وفي عام . الجنس والعمل

، وشارآت منظمة العمل الدولية في هذا وع الجنس والفقر واألهداف اإلنمائية لأللفيةن: مدفوع األجر واالقتصاد
  .المؤتمر
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، وهو يروج ٢٠٠٠ومنظمة العمل الدولية عضو في االتفاق العالمي لألمم المتحدة، الذي ُأطلق في عام  . ٣٤٦
د بهدف تعزيز روح لعشرة مبادئ عالمية في مجاالت حقوق اإلنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفسا

وتشمل المبادرات الجديدة توسيع نطاق تكافؤ الفرص المتاحة للرجال والنساء . المواطنة المسؤولة لدى الشرآات
  . ١٢٢عن طريق ممارسات مسؤولة على مستوى المنشأة

ويتجلى فيها دمج . وتحدد البرامج القطرية للعمل الالئق مساهمة منظمة العمل الدولية في تلك األطر . ٣٤٧
وقد تعاون صندوق . ايا نوع الجنس في عالم العمل في البرامج القطرية لألمم المتحدة آما أنها تساهم فيهاقض

األمم المتحدة للنهوض بالمرأة ومنظمة العمل الدولية على دمج قضايا نوع الجنس والبرامج القطرية للعمل 
  .زانيا المتحدةالالئق في عملية ورقات استراتيجيات الحد من الفقر في جمهورية تن

  المستقبلطريق   ١٠- ٦
تبين وفرة المسائل المعالجة في هذا الفصل أهمية المساواة بين الجنسين بالنسبة إلى العمال البالغين، بما  . ٣٤٨

وتبين القائمة اإلرشادية التالية المجاالت التي يمكن أن . في ذلك تأثير التباينات المتراآمة على مدى دورة الحياة
  .ات منظمة العمل الدولية وبرامجها وأنشطتهاتؤثر فيها سياس

التصديق على المعايير ذات الصلة التي تدعم اتباع نهج شامل إزاء المساواة بين الجنسين في مكان العمل  
 .وتنفيذ تلك المعايير

مثل المشاريع النسائية  -وضع وتنفيذ سياسة عمالة وطنية تتضمن سياسات وبرامج سوق العمل النشطة  
بما في ذلك رصد وتقييم تأثيرها  -) حسب مقتضى الحال(تمييز اإليجابي لصالح النساء أو الرجال وال

 . المختلف على الجنسين على المستوى الوطني

تعزيز إدارة وممارسات الموارد البشرية عن طريق البحوث وبرامج بناء القدرات المتعلقة بالمساواة بين  
 . ولة غير التمييزية على مستوى المنشأةالجنسين وتشجيع الممارسات المسؤ

تدعيم الحماية القانونية من التمييز على أساس الجنس عن طريق النهوض ببرامج تدريب سلطات اإلنفاذ،  
 . السيما مفتشيات العمل وهيئات التحكيم المعنية بالعالقات الصناعية ومحاآم العمل

جال والنساء معاملة متساوية أو تساوي بين الدخول توفير حماية الضمان االجتماعي التي تعامل الر 
 .وتعوض عن التمييز على أساس الجنس

دمج شواغل نوع الجنس في استراتيجيات وسياسات النمو الداعمة للفقراء، وضمان التصدي على النحو  
 . الوافي لجانب العمالة فيها، السيما فيما يتعلق بالنساء

امًا لرعاية األطفال والمسنين جيد النوعية يتيح للعمال البالغين التوفيق تعزيز توفير الدول األعضاء نظ 
 .على نحو أفضل بين العمل والمسؤوليات األسرية

اعتماد سياسات ترمي إلى إقرار ساعات عمل مرنة تتيح التوفيق بين العمل واألسرة أو تسمح للنساء  
 . يزوالرجال بمواصلة مشوارهم المهني بال انقطاع وبال تمي

توسيع نطاق الحوار االجتماعي وبخاصة المفاوضة الجماعية، فيما يتعلق بالمسائل التي تمس المساواة  
 . بين الرجال والنساء، من خالل إزالة الحواجز أمام تمثيل جميع العمال

الثالثية أو  إعطاء األولوية لدعم اآلليات الجنسانية الوطنية، والقيام تحديدًا بتوثيق صالتها مع المؤسسات 
لجان المساواة أو حقوق اإلنسان بغية تشجيع اتباع نهج متكامل إزاء المساواة بين الجنسين في عالم العمل 

 .وإقامة صالت مع إطار السياسات الوطني والميزانية الوطنية

لتشريعي تقديم المساعدة التقنية بشأن الحماية القانونية من التمييز على أساس الجنس، بدعم اإلصالح ا 
وتوفير التدريب على صياغة تشريعات المساواة وتعزيز قدرات سلطات اإلنفاذ، السيما مفتشيات العمل 

 .ومحاآم العمل والهيئات البديلة المعنية بتسوية منازعات العمل

                  
  :انظر   ١٢٢

ILO: The labour principles of the United Nations Global Compact: A guide for business (Geneva, 2008). See also 
ILO and UN Global Compact: Your Rough Guide to the 2006 Global Compact Policy Dialogue: Combating 
discrimination and promoting equality (Geneva, 2006), pp. 59–65. 
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ا االقتداء بالتدابير المبتكرة لتدعيم روح تنظيم المشاريع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره 
مبادرات النهوض بالعمل في المنشآت الصغيرة؛ تحسين العمل في : مثل - سبًال ممكنة إلى العمل الالئق 

تنمية الجوار؛ برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين؛ برنامج آيف تباشر 
 . ودعم تهيئة بيئات مؤاتية لألعمال - مشروعك وتحسنه 

حليل البيانات المصنفة بحسب الجنس، بما في ذلك بناء قدرات طائفة واسعة من المؤسسات تعزيز جمع وت 
على سبيل المثال (الوطنية المسؤولة عن جمع البيانات وتحليلها وبناء قدرات الشرآاء االجتماعيين 

استقصاءات األسر المعيشية واستقصاءات استعمال الوقت وتحليالت أوضاع سوق العمل وعمليات 
 ).مسحال

دراسة أهمية اقتصاد الرعاية بالنسبة إلى االقتصادين المنظم وغير المنظم على السواء، بما في ذلك  
 .تحاليل سالسل الرعاية العالمية

 األجروالعمل مدفوع ) السوق(إجراء بحوث مخصصة بشأن االنتقال من العمل غير مدفوع األجر  
 . وضع منهجية تراعي نوع الجنس والمتسم بالهشاشة، إلى العمل الالئق، بهدف

تشجيع البحوث المنجزة حديثًا بشأن نظم الضمان االجتماعي المراعية لنوع الجنس بغية تحقيق هدف  
 . التغطية االجتماعية الشاملة

تعزيز دور الدول في دمج الرعاية االجتماعية في السياسة االجتماعية وتشجيع إنشاء نظم جيدة لرعاية  
 . مسنين والمعوقيناألطفال وال

تكثيف بناء القدرات في مجال المساواة في األجور وبخاصة وضع منهجيات تقييم وظيفي خالية من التحيز  
وينبغي أن . الجنساني، بما في ذلك التدخالت القطاعية، باعتبارها أساسية لتحقيق المساواة في األجور

، السيما في البلدان التي تفيد بأن "لقيمة المتساويةالعمل ذي ا"يشمل بناء القدرات شرحًا معمقًا لمفهوم 
 . هدف المساواة في األجور قد تحقق في أسواق العمل لديها

نتائج البحوث ومجموعات الممارسات السليمة والمبادئ (نشر أدوات منظمة العمل الدولية الحالية  
باعتبار ذلك مساهمة المكتب في حملة  المتعلقة بالتحرش الجنسي في العمل،) التوجيهية واألدلة التدريبية

 . األمين العام لألمم المتحدة من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

جمع معلومات شاملة عن نوع الجنس والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك أحكام االتفاقات الجماعية المتعلقة  
 .مساواةبتدابير القضاء على التمييز على أساس الجنس وتعزيز ال
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  ٧الفصل 

 الحقوق : العمال المسنون وسنوات الشيخوخة
  والوظائف والضمان االجتماعي

وتؤثر شيخوخة . إن طول العمر هو أحد أآثر الظواهر الديمغرافية إيجابية وأهمية في العقود األخيرة . ٣٤٩
لكن بما أن معظم . مل الالئقالسكان والعالقات الجديدة فيما بين األجيال تأثيرًا جذريًا على المشهد البشري والع

، فإن العيش لمدة أطول يعني أيضًا ١العمال المسنين في العالم ال يتمتعون بأي شكل من أشكال معاش الشيخوخة
وتقترن . بالنسبة إلى الكثيرين العيش في الِقلة لمدة أطول؛ والفقر في سن الشيخوخة مصدر قلق رئيسي اليوم

ويتمثل أحد التغيرات األساسية في االنتقال من . رات في دورة الحياة بأآملهاالعمر المتوقع بتغي الزيادات في
، إذ يبقى الكثيرون من أجداد اليوم مساهمين في ٢"رباعية األجيال"إلى مجتمعات " ثالثية األجيال"مجتمعات 

، هي "السن آبار"والخصائص التي آانت تنسب في العادة إلى . ٣مجاالت الحياة وقادرين على التنقل ونشطين
  . ٤)السبعينات والثمانينات(بصدد االنتقال إلى أشخاص في فئة أعمار أآبر 

في المائة من السكان بحلول  ٢٢ومن المتوقع أن ترتفع نسبة األشخاص الذين تجاوزوا سن الستين إلى  . ٣٥٠
في الستين ويعني ذلك أن شخصًا من آل خمسة أشخاص في العالم سيكون . ، أي ما يعادل المليارين٢٠٥٠عام 

والعيش فترة أطول يعني الحاجة إلى الحصول لفترة أطول على دخل . سنة تقريبًا ٤٠من عمره أو ما فوق، بعد 
ويجب على األسر والمجتمعات أن تتكاتف وتستحدث سبًال لتوفير . آاٍف ورعاية صحية جيدة ومتيسرة التكلفة

ئ جهودها لتوفير خدمات الرعاية الصحية الالزمة ترتيبات الرعاية والمعيشة للمسنين من أفرادها، وأن تعب
وال بد من التصدي أيضًا للتمييز ضد المسنين، وبخاصة النساء المسنات، ولالعتداء . ٥وغيرها من الخدمات

  . ٦على آبار السن

وفي البلدان النامية، قد يتعين على المسنين الذين يفتقرون إلى أشكال إعانات الشيخوخة أن يعملوا رغم  . ٣٥١
وفي اآلن ذاته، . دي صحتهم، ال لغرض سوى البقاء، وإن لم يتح لهم سوى القليل من فرص العمل الالئقتر

يتمتع الكثير من المسنين، نساًء ورجاًال، في البلدان المتقدمة بصحة بدنية وعقلية جيدة، وهم قادرون تمامًا على 
  . ن آان من حقهم أن يتقاعدواعرض خبراتهم ومهاراتهم على أصحاب العمل ومستعدون لذلك حتى وإ

                  
جميع العمال الذين يمكن أن يواجهوا صعوبات في االستخدام والمهنة "على ) ١٦٢رقم ( ١٩٨٠تنطبق توصية العمال المسنين،    ١

لى فئات عمرية أآثر تحديدًا بما يتفق مع القوانين واللوائح ، مع السماح لكل الدول األعضاء بتطبيقها ع"بسبب تقدمهم في السن
  . والممارسات الوطنية ويتناسب مع الظروف المحلية

  :آما يرد في   ٢
G. and R. Ben-Israel: “Senior citizens: Social dignity, status and the right to representative freedom of 
organization”, in International Labour Review, Vol. 141, No. 3 (Geneva, ILO, 2002), p. 253. 

  :ألول مرة في التسعينات، انظر" المسنين النشطين"استخدمت منظمة الصحة العالمية مفهوم    ٣
A. Walker: “A strategy for active ageing”, in International Social Security Review, Vol. 55, No. 1, 2002. 

  .M.C. Bateson: Composing a further life: The age of active wisdom, forthcoming:  انظر   ٤
  :انظر   ٥

Commission of the European Communities: Green Paper “Confronting demographic change: A new solidarity 
between the generations” (Brussels, 2005). 

   :انظر   ٦
S. Perel-Levin: Discussing screening for elder abuse at primary health-care level (WHO, Geneva, 2008). 
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وسيكون للتحوالت الديمغرافية نتائج اقتصادية عميقة على النمو واالدخار واالستثمار واالستهالك  . ٣٥٢
وما فتئت منظمة العمل الدولية . ٧وأسواق العمل والمعاشات التقاعدية والضريبة والتحويالت في ما بين األجيال

تزايد عدد العمال المسنين، بما في ذلك الطلبات الجديدة التي يواجهها تعنى باالنعكاسات السياسية، المتصلة ب
أي خيار، على نحو  -حتى للمعتلين منهم  -وقد ال يكون للمسنين في أنحاء آثيرة من العالم . اقتصاد الرعاية

أو الحصول وقد ال يحق لهم االنتفاع بتقاعد متيسر التكلفة . متزايد، سوى مواصلة العمل حتى سن متقدمة جدًا
ويدور في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي . على أي إعانات تقاعد لتغطية تكاليف معيشتهم

نقاش جدي بشأن سن التقاعد اإللزامية في الحاالت التي يحتاج فيها عمال آثيرون إلى مواصلة العمل أو 
ويقتضي العيش مدة أطول توفير . ٨هوض بعمالة الشبابيرغبون في ذلك، وما إذا آان هذا األمر يعوق جهود الن

وظائف أآثر وأفضل ووضع سياسات عمالة محددة األهداف ونظم ضمان اجتماعي فعالة تحتوي على 
  . استحقاقات تقاعد تتكيف مع تكاليف المعيشة بمرور األعوام

وعام  ٢٠٠٨ر في عام في الملحق، العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث والذآو ١ويبين الجدول زاي  . ٣٥٣
العمر المتوقع في سن الخمسين والستين والسبعين  في الملحق، فيبين ٢أما الجدول زاي . ٢٠٤٨وعام  ٢٠١٨

وبخاصة آلما ارتفعت نسبة وفيات الرضع (وفي أي بلد من البلدان . ٩والثمانين للنساء والرجال في األعوام ذاتها
فإذا ما بلغت النساء والرجال سن . في الكبر العمر المتوقع عند الوالدة، يفوق العمر المتوقع )واألطفال في البلد

الخمسين، يكونون قد عاشوا بالفعل أطول مما آان متوقعًا عند الوالدة، ويمكن توقع أن يعيشوا مدة أطول بحيث 
لدان وفي ويوجد فرق مهم بين الجنسين في هذه البيانات، يمكن مالحظته عمليًا في معظم الب. يدرآون الكبر
ويتعلق الجانب السلبي من . فالنساء يعشن أطول في جميع األعمار، بمن فيهن من بلغن الثمانين: جميع الفترات

  . ذلك بظروف معيشتهن السيما ظروف معيشة النساء المسنات وخطر فقر اإلناث

عاية والحماية؛ فإذا وعلى الصعيد العالمي، توجد أعداد آبيرة ومتزايدة من النساء الالتي سيحتجن إلى الر . ٣٥٤
دخلت النساء األرقى تعليمًا إلى القوة العاملة بأعداد أآبر وتلقين أجورًا متساوية لقاء عمل متساِو في القيمة، 

لكن حتى ذلك الحين يبقى تراجع إيرادات النساء . فسيكون باستطاعتهن اتخاذ ترتيبات مناسبة بأنفسهن
ويتمثل أحد األهداف . للحرمان االقتصادي الحتمي في الشيخوخة ومشارآتهن في الحياة االقتصادية مرادفًا

ويتصدر هذا األمر . ١٠السياسية األساسية في بناء مجتمعات تناسب جميع السكان على اختالف أعمارهم
اهتمامات المجتمع الدولي لتيسير إدماج جميع النساء والرجال المسنين في تلك المجتمعات، على نحو ما أعلنته 

ويقتضي بناء مجتمع مناسب لجميع . ٢٠٠٢١١أبريل  /العالمية للشيخوخة، الملتئمة في مدريد في نيسان الجمعية
ويتطلب ذلك اعتماد أنماط عمل أآثر مرونة وأحسن . األعمار إعادة النظر في المجرى التقليدي للحياة العملية

ذلك وحق التقاعد في ظروف الئقة  الحق في مواصلة العمل إن رغبوا في تصميمًا، على أن تكفل للناس أيضًا
  . ومتيسرة إن لم يرغبوا

، سيواجه الكبار من النساء والرجال العاملين في أقل البلدان نموًا ٢-٧و ١- ٧وآما يتبين في الشكلين  . ٣٥٥
وينبغي أن يكون المسنون قادرين على اختيار العمل، . والبلدان األآثر نموًا تحديات مختلفة في العقود المقبلة

الوقت أو لبعض الوقت، واالستفادة من الضمان االجتماعي أو إعانات الشيخوخة أو التقاعد أو طول آامل 
  .١٢الخدمة

                  
  .، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان٢٠٠٧شيخوخة سكان العالم  : األمم المتحدة   ٧
  :انظر. النظم التقاعد المبكر لم تزد عمالة الشباب في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا، حيث شجعت   ٨

OECD: Live longer, work longer: A synthesis report (Paris, 2006). 
البيانات مأخوذة من شعبة األمم المتحدة للسكان، ومقدمة بحسب البلد فقط ألن المناطق المشار إليها في المتوسطات المرجحة لألمم    ٩

  .اطق التي تشير إليها منظمة العمل الدوليةالمتحدة تختلف اختالفًا آبيرًا عن المن
  :انظر   ١٠

ILO: Promoting decent work for an ageing population: Actors, partners and corporate social responsibility, 
Background paper contributed by the ILO to the G8 high-level meeting on employment, Paris, 12–13 May 2003. 

  :األبعاد الجنسانية لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة وتنفيذها، انظر   ١١
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/433/34/PDF/N0343334.pdf.    

اإلعانة التي تقدم في حالة العيش بعد بلوغ سن "إعانة الشيخوخة على أنها ) ١٦٢ رقم( ١٩٨٠العمال المسنين،  تعّرف توصية   ١٢
؛ وإعانة األقدمية على "إعانة الشيخوخة التي يخضع منحها لشرط الكف عن أي نشاط مدر للكسب"؛ وإعانة التقاعد على أنها "مقررة

  ".على استكمال مدة مؤهلة طويلة بغض النظر عن السناإلعانة التي ال يتوقف منحها إال "أنها 
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  )أقل البلدان نموًا( ٢٠٠٥ ،النمو أهرام السكان بحسب فئة  :١-٧الشكل 
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وحاليًا، يفوق ). في المائة ٥٥(وبما أن النساء يعشن فترة أطول من الرجال، فهن يشكلن أغلبية المسنين  . ٣٥٦
وعلى مدى السنوات . ١٣سنة فما فوق ٦٠مليونًا في صفوف البالغين من العمر  ٧٠عدد النساء عدد الرجال بنحو 

سنة، في حين ارتفع متوقع عمر الرجال  ٦٧إلى  ٤٨الخمسين الماضية، ارتفع متوقع عمر النساء العالمي من 
النساء في فئة المسنين أعلى في البلدان األآثر نموًا منها في وتبين األرقام أن نسبة . سنة ٦٣إلى  ٤٥العالمي من 

  . البلدان األقل نموًا

فالنساء مستضعفات بصفة خاصة بسبب ارتفاع . وتتراآم لدى النساء أوجه الحرمان طول مدة حياتهن . ٣٥٧
ع أو العمل أعدادهن في العمل غير مدفوع األجر أو متدني األجر أو العمل لبعض الوقت أو العمل متكرر التقط

ونتيجة لذلك، تكون حظوظهن أقل في التمتع بأي حقوق في إعانات تقاعد قائمة على . في االقتصاد غير المنظم
وإذا حصلن على تلك الحقوق، فغالبًا ما تكون معاشات تقاعدهن أقل بكثير من   .االشتراك بصفتهن الخاصة

وفي ألمانيا مثًال، ُسّجل فارق بأآثر من . األقصرمعاشات الرجال بسبب إيراداتهن األدنى وفترات اشتراآهن 
  . ١٩٥٥١٤و ١٩٥١سبع سنوات عمل بين النساء والرجال المولودين بين عامي 

ويتمثل جزء آبير من المساهمة االقتصادية للنساء في الرعاية التي يقدمنها واألعمال المنزلية واألنشطة  . ٣٥٨
الضمان االجتماعي التي توفر ضمانات إعانة دنيا وتعوض ومخططات . االقتصادية غير المنظمة التي يقمن بها

ومن الواضح أن معاشات الضمان . عن خسارة الحقوق بسبب مسؤوليات أسرية، تتسم بأهمية خاصة للعامالت
االجتماعي األساسية غير القائمة على االشتراك تساعد على تخفيض الفوارق الجنسانية في الدخل وفي نوعية 

  . ١٥ات والمسنينالحياة بين المسن

ا المتـّوفى، ويمكن وفي بعض البلدان، آثيرًا ما تحرم األرملة من الحصول أو السيطرة على موارد زوجه . ٣٥٩
إذ عادة : وفي تلك البلدان يتجاوز الترمل معنى فقدان الزوج. الموارد بين أفراد األسرة اآلخرين أن  توزع تلك

والزيادة المتوقعة في أعداد األرامل على . اإلقصاء االجتماعيما يقترن بفقدان الوضع والهوية وبالتجريد بل ب
مدى القرن الجاري، ستضطر بالمجتمع ال إلى تقديم الدعم الالزم والضروري على الفور بواسطة إعانات 

  . الضمان االجتماعي النقدية فحسب، بل أيضًا إلى إتاحة فرص إعالة الذات بقدر أآبر

النساء المسنات في القوة العاملة أدنى من مشارآة الرجال المسنين وعادة ما تكون معدالت مشارآة  . ٣٦٠
وفي حين انصب اهتمام آبير على االحتفاظ بالعمال الذآور المسنين في القوة العاملة على ). ٣-٧ انظر الشكل(

نساء وال تعني مشارآتهن المتدنية أن ال. مدى العقود الماضية، فقد اختلف األمر في حالة العامالت المسنات
المسنات ال يعملن؛ فالنساء المسنات الالتي يعملن ساعات قليلة فقط أو يقمن بوظيفة موسمية أو غير منتظمة، أو 
النساء النشطات في العمل غير مدفوع األجر، أو الالتي يعملن بالقرب من منازلهن أو داخلها، قّلما تشملهن 

ية أن النساء المسنات الالتي يعملن فترات أقصر أو ال وتبين تحليالت منظمة العمل الدول. مؤشرات سوق العمل
 .١٦يعملن أبدًا في العمالة المنظمة قد ال تشملهن حماية نظم الضمان االجتماعي القائمة

                  
سنة أو ما فوق، يمثل عدد النساء تقريبًا ضعف عدد الرجال، ومن بين البالغين مائة سنة يمثل عدد  ٨٠من بين األشخاص البالغين    ١٣

ال        دد الرج عاف ع ة أض ة وخمس ين أربع ا ب اء م دة . النس م المتح الم   :  األم كان الع يخوخة س ادية  ، إد٢٠٠٧ش ؤون االقتص ارة الش
  .واالجتماعية، شعبة السكان

  :انظر   ١٤
U. Klammer: Flexicurity in a life course perspective, Institute of Economic and Social Research, WSI/Hans 
Böckler Foundation (Düsseldorf), p. 286. 

  :انظر   ١٥
S. Tabor: Assisting the poor with cash: Design and implementation of social transfer programs, Social Protection 
Discussion Paper Series No. 223, Social Protection Unit, Human Development Network (Washington, DC, World 
Bank, 2002). 

  .ILO: Key Indicators of the Labour Market, fifth edition (Geneva, 2007):  انظر   ١٦
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  ، بالنسب المئوية٢٠٠٨معدالت مشارآة القوى العاملة بحسب السن والجنس، على مستوى العالم،   :٣-٧الشكل 
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رجال نساء

  
  .٢٠٢٠-١٩٨٠ للفترة تقديرات وتوقعات السكان النشطين اقتصاديًا. ة العمل الدولية إلحصاءات العملقاعدة بيانات منظم: المصدر

ويتسبب التمييز على أساس السن في الكثير من الصعوبات التي يواجهها العمال المسنون، السيما النساء  . ٣٦١
بط بين التمييز الجنساني والحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات وجود ترا. ١٧منهم

والتمييز على أساس السن فيما يتصل بالحق في إعانات الضمان االجتماعي، التي تقوم على فوارق غير مبررة 
ففي الصين وفيتنام مثًال، يمثل اختالف سن التقاعد . في األعمار التي يحصل فيها الرجال والنساء على المعاشات

ويشكك أحيانًا في قدرة العمال األآبر سنًا على تعلم مهارات جديدة رغم . يمةاإللزامي للنساء والرجال مشكلة جس
وفي البلدان التي ترتبط فيها نظم . وفرة األدلة التي تدحض معظم هذه األحكام المسبقة ومعظمها ال أساس له

، )ات المتحدة واليابانبلجيكا وفرنسا والنمسا والوالي(األجور واإلعانات ارتباطًا وثيقًا بالسن وطول مدة الخدمة 
ويكون تغير التصورات االجتماعية بطيئًا، . يتردد أصحاب العمل في توظيف العمال المسنين واالحتفاظ بهم

أستراليا وفي بلدان مثل . وتشكل قوانين حظر التمييز على أساس السن وسيلة مهمة لحث وتيرة التغيير السلوآي
  . ١٨تحدة، يحظر القانون التمييز على أساس السن منذ أعوام طوالآندا والنمسا ونيوزيلندا والواليات المو

سنة  ٦٤و ٥٥ويسعى االتحاد األوروبي إلى زيادة معدل عمالة األشخاص المتراوحة أعمارهم بين  . ٣٦٢
في المائة في  ٤١٫٧، آان هذا المعدل يساوي ٢٠٠٣وفي عام . ٢٠١٠١٩في المائة بحلول عام  ٥٠وصوًال إلى 
                  

  :انظر   ١٧
ILO: Report III (Part 4B), Special Survey on equality in employment and occupation, ILC, 83rd Session, Geneva, 
1996, para. 253. A lower pensionable age for women constitutes formal discrimination against men. See ILO: 
Social security: A new consensus (Geneva, 2001), p. 75; and N. Haspels and E. Majurin: Work, income and 
gender equality in East Asia: Action guide (Bangkok, ILO, 2008), pp. 57–58. 

وق عم         ١٨ ذين يف املين ال ريكيين الع ر من أي       ٥٥رهم يفيد مكتب الواليات المتحدة إلحصاءات العمل أن عدد األم وم أآب نة هو الي س
  .ويعمل عدد آبير منهم بدافع الحفاظ على مستوى عيشه -وقت مضى خالل السنوات الثالثين الماضية 

ة وفي معدالت استخدامهم       ٦٤و ٥٥ُسّجل تقدم آبير في مشارآة العمال الكبار سنًا المتراوحة أعمارهم بين    ١٩ وة العامل . سنة في الق
بة         ١٥المؤلف من وروبي وفي االتحاد األ نًا بنس ار س دل االستخدام في صفوف الكب ين عامي      ٩٫٤بلدًا، زاد مع ة ب  ١٩٩٥نقطة مئوي

  :انظر. ٢٠٠٦و
ILO: Delivering decent work in Europe and Central Asia, Report of the Director-General, Vol. I, Part 1, Eighth 
European Regional Meeting, Lisbon, February 2009, p. 22. 
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في المائة في تلك  ٦٨٫٦بلدًا، وآانت السويد في المقدمة بمعدل عمالة يساوي  ١٥لمؤلف من االتحاد األوروبي ا
نقطة مئوية في معدالت عمالة الرجال والنساء في فئة  ٢٠ومع ذلك، فقد آان هناك فارق بنحو . الفئة العمرية

 ٢١إلطاري المتعلق بالمساواةوبحافز من التوجيه ا. ٢٠األآبر سنًا، ويعزى ذلك إلى تدني مستويات تعليم النساء
والصادر عن االتحاد األوروبي، ضّمنت معظم الدول األعضاء قانونها الوطني األحكام المتعلقة بالتمييز على 

، المعتمدة في المملكة )فيما يتعلق بالسن(وعلى سبيل المثال، تحظر لوائح المساواة في االستخدام . أساس السن
، التمييز والتحرش واالستغالل بصفة مباشرة وغير ٢٠٠٦أآتوبر / ين األولالمتحدة والبادئ نفاذها في تشر

  .مباشرة على أساس السن

وفي أوروبا الشرقية، تعتبر زيادة مستويات العمالة اإلجمالية ومن ثم نسبة المشترآين في صناديق  . ٣٦٣
دفت عدة فئات بدعم واسته. المعاشات إلى المنتفعين منها، الحل لمشكلة تمويل المعاشات وشيخوخة السكان

خاص يهدف إلى زيادة معدالت مشارآتها، ومنها النساء والمعوقون والشباب والمسنون، آما ُقّدمت حوافز مالية 
  .٢٢لتشجيع العمال المسنين على أن يبقوا نشطين لفترة أطول ويتقاعدوا تدريجيًا

ئق؟ إن النساء عندما يعملن وما هي السياسات التي وفرت لهن العمل الال المسنات فأين تعمل النساء . ٣٦٤
أي في وحدات اقتصادية صغيرة النطاق أو : ما ينشطن في فئات عمل هشة وغير محمية خارج المنزل، آثيرًا

غير مدفوع "، وهي أنشطة تصنفها إحصاءات سوق العمل آعمل )في الزراعة عادة(يعملن للحساب الخاص 
وال تؤخذ هذه األنشطة دائمًا في الحسبان لدى تقييم ". رةالعمال المساعدين لألس"أو تدرجها في خانة " األجر

وبالنسبة إلى أنشطة القطاع غير المنظم، تتمثل أهم الفئات نسبيًا في العمل من المنزل . المشارآة في القوة العاملة
ن ويمكن أن يتيح العمل من المنزل للنساء المسنات فرصة الجمع بي. والعمل للحساب الخاص والعمل المنزلي

ورغم أن النساء ينفقن عدة ساعات يوميًا في أداء . ٢٣مسؤولياتهن المنزلية واألسرية وأنشطتهن مدفوعة األجر
وظائف غير مدفوعة األجر تحد من مشارآتهن في العمل مدفوع األجر، ما زال العمل المنزلي غير محسوب 

  .٢٤"عمًال"بوصفه 

  نشاط منظمة العمل الدولية  ١- ٧

  العمالة  ١- ١-٧

  ات سوق العملسياس
إن سياسات سوق العمل المصممة والموجهة على نحو مناسب إلى العمال المسنين، بمن فيهم العامالت  . ٣٦٥

ورة ويمكن أن يؤدي التوجيه والمش. المسنات، يمكن أن تكون ذات فعالية آبيرة في تعزيز فرص عمالتهم
والتدريب . قابلية استخدام العمال المسنينن والمساعدة على البحث عن عمل، دورًا رئيسيًا في النهوض بالمهنيا

فالطلب على المهارات . والتعليم المستمر ضروريان في مساعدتهم على التكيف مع المتطلبات والفرص المتغيرة
والمعارف الجديدة يضعف مكانة العمال المسنين، بما أن تدريبهم السابق يحتمل أن يتقادم إذا لم يجر تحديثه 

                  
  :انظر   ٢٠

M. Ylikoski et al. (eds): Health in the world of work: Workplace health promotion as a tool for improving and 
extending work life, Ministry of Social Affairs and Health, Finnish Institute of Occupational Health (Helsinki, 
2006), p. 51. 

اوية في    ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني ٢٧المؤرخ  ،EC/2000/78توجيه المجلس رقم    ٢١ ة متس ، الذي وضع إطارًا عامًا بشأن معامل
  .االستخدام والمهنة

  :انظر   ٢٢
ILO: Report of the Seventh European Regional Meeting, Budapest, 14–18 February 2005, ERM/VII/D.7, para. 
30. 

  :انظر   ٢٣
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC): The contribution of women to the 
economy and social protection especially in relation to unpaid work performed by women in the Caribbean, 
Tenth Session of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, Quito, Ecuador, 6–9 
August 2007, pp. 8–9. 

  :انظر   ٢٤
S. Chant and C. Pedwell: Women, gender and the informal economy: An assessment of ILO research and 
suggested ways forward (Geneva, ILO, 2008). 
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البلدان النامية تكون احتماالت افتقار النساء المسنات إلى المستوى األساسي من مهارات وفي بعض . باستمرار
  .القراءة والكتابة والحساب أآبر مقارنة بالرجال

ويستبعد التعلم المتواصل فكرة مجتمع منظم بحسب السن، يكون فيه التعليم تجربة على مرحلة واحدة في  . ٣٦٦
الكبار الذين يعانون نقصًا في التعليم والتدريب األوليين، ومعظمهم من  وبالنسبة إلى. ٢٥فترة مبكرة من الحياة

النساء المتقدمات في السن، يمثل التعلم المتواصل فرصة للتعلم المتصل بالعمل وبناء األساس للمزيد من 
ين في فلن يوفر أصحاب العمل التدريب للعمال ذوي المهارات المتدنية أو العمال المتقدم. "التحصيل العلمي

واالتجاه المتوقع نحو تأخير سن انسحاب . السن إال إذا آان باستطاعتهم توقع عائد إيجابي من هذا االستثمار
العمال المسنين من القوة العاملة من شأنه أن يقدم حوافز ألصحاب العمل آي يستثمروا في التعلم المتواصل بما 

، أّآدت الدول األعضاء أن ٢٠٠٨دورة المؤتمر لعام  وفي. ٢٦"أنه سيمدد فترة االستفادة من ذلك االستثمار
تقديم خدمات التوظيف وتقديم التوجيه : برامج التعلم المتواصل ينبغي أن تستهدف العمال األآبر سنًا من خالل

واتخاذ تدابير سوق عمل نشطة مناسبة واعتماد تشريعات تتصّدى للتمييز على أساس السن وتيسر مشارآتهم في 
  . ٢٧ملةالقوة العا

وغالبًا ما تعود النساء الالتي قطعن نصف المشوار المهني والنساء األآبر سنًا إلى العمل بعد تربية  . ٣٦٧
وإذا لم تلّب هذه االحتياجات يمكن أن تضطر . أطفالهن ويمكن أن يحتجن إلى مهارات محددة وإعادة التدريب

ات العامالت هذا انعكاسات على اإلنتاجية ولنقص استعمال مهار. هؤالء النساء إلى قبول وظائف أدنى مستوى
وبرنامج العمالة العالمي، الذي يرآز على جعل العمالة في محور وضع السياسات االقتصادية . االقتصادية

واالجتماعية، بغية خلق وظائف أآثر وأفضل، من شأنه أن يقدم إطارًا مفيدًا لمعالجة تحديات العمالة التي 
وسياسات العمالة، السيما خدمات التوظيف العامة والخاصة، ال بد من أن تراعي نوع . يواجهها السكان المسنون

  . ٢٨الجنس وأن تصمم على نحو سليم يكفل مساعدة الفئة األآبر سنًا

وتشكل االستجابة إلى احتياجات النساء العائدات إلى سوق العمل بعد تربية األطفال من التدريب وإعادة  . ٣٦٨
إدماج النساء المتقدمات في السن الالتي لم يحصلن على قدم المساواة مع غيرهن على التدريب، إلى جانب إعادة 

وسيكون للتدريب . ٢٩فرص التعلم المتواصل في سوق العمل، جزءًا ال يتجزأ من النهج القائم على دورة الحياة
. ر مهم على آبار السنعلى استعمال التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تأثي

إذ تنطوي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على إمكانات آبيرة لتعزيز مساهمة آبار السن في االقتصاد 
آذلك، تساهم فرص أخرى الستخدام التقدم التكنولوجي المبتكر في مجاالت الصحة . وتحسين نوعية معيشتهم

ويحتاج العمال األآبر سنًا إلى أن ينظر إليهم . سية يومًا بيوموالطاقة واألمن واألرغونومية في االستجابات السيا
  .آمستعملين نشطين للتكنولوجيا، وهو ما يبرر الحاجة إلى االستثمار في تدريبهم أيضًا

وتشدد منظمة العمل الدولية في معايير عملها الدولية ذات الصلة، ومن خالل تعزيز برنامج العمل  . ٣٦٩
لة المناسبة وتنمية الموارد البشرية والتعلم المتواصل إنما هي عناصر أساسية في الالئق، على أن سياسات العما

وبخصوص طالبي عمل منتج مستمر، فإن تأثير التقدم . زيادة قدرات آبار السن، نساء ورجاًال، إلى أقصى حد
ار السن في القوة وقد شّكل البعد الجنساني لمشارآة آب. في السن والتمييز في العمل يكون أآبر على العامالت

العاملة سمة مهمة في سياسات العمالة الموّجهة إلى هذه الفئة العمرية، بما في ذلك توليد الفرص لنشاط إقامة 
  . المشاريع

                  
  :انظر   ٢٥

ILO: A guide on employment of older women workers in Estonia, Series on Gender in Life Cycle, Gender 
Promotion Programme (Geneva, 2004), p. 54. 

  :انظر   ٢٦
U. Klammer: Flexicurity in a life course perspective, Institute of Economic and Social Research, WSI/Hans 
Böckler Foundation (Düsseldorf, 2004). 

ارات،    : مكتب العمل الدولي   ٢٧ ة المه ر لجن ال المؤقت   استنتاجات، تقري م   محضر األعم دورة     ١٦رق دولي، ال ؤتمر العمل ال ، ٩٧، م
  ).د( ٣٧، الفقرة ٢٠٠٨جنيف، 

  :انظر   ٢٨
ILO: Promoting decent work for an ageing population: Actors, partners and corporate social responsibility, 
Background paper contributed by the ILO to the G8 high-level meeting on employment, Paris, 12–13 May 2003, 
p. 6. 

ة    :  مكتب العمل الدولي   ٢٩ ة والتنمي و العمال ة ونم ر ال مهارات من أجل تحسين اإلنتاجي دورة     خامس، ، التقري دولي، ال ؤتمر العمل ال  م
  .٢٠٠٨، جنيف، ٩٧
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  الحماية االجتماعية  ٢-١-٧

  الضمان االجتماعي
من واليتها تعتبر منظمة العمل الدولية الحصول على التقاعد بمعاشات آافية ورعاية صحية مالئمة جزءًا  . ٣٧٠

وتوفر بحوث المكتب قاعدة المعارف الالزمة لمواجهة . األساسية وعنصرًا ال غنى عنه في برنامج العمل الالئق
صعوبات الوصول إلى حماية الضمان االجتماعي الشاملة التي تنقص بشكل واضح آلما تقدم السكان في 

ماعية قد تراجعت بسبب انكماش نظم األسرة ويدرك المكتب أن اآلليات غير الرسمية للحماية االجت. ٣٠السن
  . ٣١الموسعة وسرعة التحضر وزيادة التنقل

وما زال هذا األمر يثير . وتتصدى منظمة العمل الدولية أيضًا لمشكلة ضعف تغطية الحماية االجتماعية . ٣٧١
فقراء الذين لم مشكلة في أمريكا الالتينية، حيث تولي الحكومات أهمية متزايدة لتوفير دعم الدخل للمسنين ال

وبما أن النساء المسنات ). أو لم يشترآوا فيها لفترة آافية(يشترآوا في مخططات الحماية االجتماعية الرسمية 
  . ٣٢ينزلن في المرتبة االقتصادية الدنيا، فعادة ما يستفدن بالقدر األآبر من تلك المخططات

ائلة، إذ يتناقص عدد العمال المساهمين في والتبعات الضريبية النخفاض نسبة العمال إلى المتقاعدين ه . ٣٧٢
وسيضغط هذا التراجع في نسبة العمال إلى المتقاعدين ضغطًا متزايدًا على الميزانيات . ٣٣دعم آل متقاعد

. الوطنية، إذ ينخفض عدد العمال الذين يمولون تكاليف المعاشات والرعاية الصحية لعدد متزايد من المتقاعدين
لدولية حالة البلدان التي تبحث في رفع سن التقاعد آي يتسنى لها اإلنفاق على شعوبها التي وتتابع منظمة العمل ا

وتشيد بلدان آثيرة أيضًا بمزايا إعانات طول الخدمة القائمة على سنوات االستخدام المتراآم . تتقدم في السن
اعد إلزامية وأن قرارات التقاعد وترى بعض البلدان أنه ينبغي عدم إقرار سن تق. عوض إقرار سن تقاعد إلزامية

  . وستستفيد النساء بصفة خاصة من هذه المرونة. ينبغي أن تكون طوعية

وال بد من إبراز دور الضمان االجتماعي آعامل منتج في النهوض بالعمالة وحث التغيير الهيكلي وتعزيز  . ٣٧٣
ن استدامة نظم الحماية وفي حين تواجه البلدان ذات الدخل المرتفع صعوبة ضما. ٣٤النمو االقتصادي

 بحيث تشمل االجتماعيالضمان  االجتماعية، تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض صعوبة توسيع تغطية
وفي . اسياألس ضمان االجتماعياألغلبيات غير المشمولة من خالل القيام على نحو تدريجي ببناء نظام لل

  . ٣٥ى تلك التغطيةالحالتين، ال بد من االهتمام بحصول النساء المسنات عل

، متطلبات دنيا لنظام ضمان )١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(وتحدد اتفاقية الضمان االجتماعي  . ٣٧٤
ويشجع المكتب تطبيق هذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة عن طريق حملته . ٣٦اجتماعي شامل

                  
  :انظر. ثمانون في المائة من سكان العالم ما زالوا غير مشمولين بالضمان االجتماعي   ٣٠

ILO: Can low-income countries afford basic social security?, Social Security Policy Briefings Paper No. 3, 
Geneva, 2008, p. 1. 

ذآرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أولويات تنافسية ضعيفة على التمويل وغياب القدرات المؤسسية لالستجابة إلى احتياجات    ٣١
متابعة : األمم المتحدة. وتقتصر تغطية الضمان االجتماعي في معظمها على االقتصاد المنظم والخدمات المدنية. الحماية االجتماعية

  .٤، الصفحة A/63/95، الوثيقة ٦٣العام، الجمعية العامة، نيويورك، الدورة  األمين، تقرير ة للشيخوخةالجمعية العالمية الثاني
، قامت شيلي بأآبر إصالح في تاريخها لنظام المعاشات الخاصة، بإضافة مدفوعات حكومية آبيرة للمسنين ذوي ٢٠٠٨في عام    ٣٢

مليار دوالر سنويًا نطاق المعاشات الحكومية بحيث يشمل الفئات غير  ٢ لفتهوسيوسع البرنامج الجديد البالغة تك. الدخل المنخفض
الفقراء والعاملون للحساب الخاص وربات البيوت والباعة المتجولون والمزارعون الذين لم يّدخروا  -المشمولة بالمعاشات الخاصة 

وسيكمل ذلك المعاشات . ٢٠١٢ملة الوطنية بحلول عام وذلك بتقديم معاشات حكومية إلى قرابة ربع القوة العا - لتقاعدهم  آثيرًا
الخاصة الحالية ولن يلغيها، في حين يواصل العاملون بأجر دفع اشتراآات في الصناديق الخاصة في إطار توليفة تجمع بين المساعدة 

  .الحكومية والسوق الحرة
  :انظر   ٣٣

A. Hayutin: How population ageing differs across countries: A briefing on global demographics, Stanford Center 
on Longevity, 2007, p. 33. 

  :انظر   ٣٤
ILO: Social security for all: Investing in global social and economic development: A consultation, Issues in 
Social Protection Discussion Paper No. 16 (Geneva, 2006). 

دولي   ٣٥ ل ال ب العم د : مكت ديمغرافي الجدي ياق ال ي الس ة ف ة االجتماعي ة والحماي دورة  ،العمال ف، آذار٢٩٨مجلس اإلدارة، ال / ، جني
  .١١، الصفحة GB.298/2، الوثيقة ٢٠٠٧مارس 

  :انظر   ٣٦
ILO: Setting social security standards in a global society: An analysis of present state and practice and of future 
options for global social security standard setting in the International Labour Organization, Social Security 
Policy Briefings Paper No. 2 (Geneva, 2008). 
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مل جميع النساء والرجال، التي بدأت في عام العالمية الرامية إلى توسيع نطاق الضمان االجتماعي بحيث يش
وتتضمن الحملة بعدًا جنسانيًا بما . ، بهدف إبراز ضرورة توفير مستوى أساسي من الضمان االجتماعي٢٠٠١

آما تعالج الحملة التحديات التي يثيرها تقدم . أن النساء غالبًا ما ال تغطيهن أية أحكام خاصة بالضمان االجتماعي
ان االجتماعي واالستجابات العالمية الرامية إلى توفير الحماية ألعداد متنامية من المسنات السن على الضم

  .والمسنين والقيام في اآلن ذاته بتأمين التمويل المستدام لتوسيع نظم الضمان االجتماعي

  السالمة والصحة المهنيتان
. ه فضًال عن تأثير ظروف عملهإن صحة الفرد المتقدم في السن مرتبطة بترآيبته الجينية ونمط حيات . ٣٧٥

ولهذا السبب، تتصدى سياسات وبرامج ونظم السالمة والصحة المهنيتين لظروف العمل الشاقة، مثل المناولة 
. اليدوية لألحمال الثقيلة والتعرض لضجيج مفرط والعمل ساعات غير نمطية ومتعارضة مع الحياة االجتماعية

. نون عن مستوى مهارات وخبرة ونضج يتعارض وتلك الشواغل الصحيةغير أن العمال المسنين غالبًا ما يبي
وتبين دراسات المكتب أن العمال المسنين أآثر تفانيًا في مكان العمل؛ فإجازاتهم المرضية أقل وبقاؤهم في 

ر ويؤخذ ذلك بعين االعتبا. ويمكن أن تحسن هذه العوامل ثقافة الصحة والسالمة في مكان العمل. وظائفهم أطول
على النحو الواجب في نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين والبرامج التدريبية الخاصة بالعمال المسنين إلى 

 جانب المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية
٣٧ .  

المتوقع والضغوط الدافعة إلى مواصلة العمل، سيتعين إجراء المزيد من  وإذ تتزايد معدالت العمر . ٣٧٦
وينبغي أن يتضمن تقييم المخاطر . التعرض للمواد الخطرة على صحة العمال األآبر سنًا البحوث بشأن تأثير

  .٣٨والعمل التنظيمي الالحق المتعلق بالمواد الخطرة على نحو منهجي دراسات بشأن حماية العمال المستضعفين

ميتة في العمل سنة فما فوق معرضون بقدر أآبر لإلصابات الم ٥٥ويبدو أن العمال البالغين من العمر  . ٣٧٧
في المائة  ٨وفي االتحاد األوروبي مثًال بلغ معدل الحوادث المميتة في العمل . مقارنة بزمالئهم األصغر سنًا

في المائة فقط لفئة األعمار  ٣٫٣، مقابل ٢٠٠٠سنة في عام  ٦٤و ٥٥بالنسبة إلى فئة األعمار المتراوحة بين 
تم منظمات آثيرة حاليًا بالمخاطر المهنية التي يواجهها العمال ونتيجة لذلك، ته. سنة ٢٤و ١٨المتراوحة بين 

  .٣٩األآبر سنًا وآيفية التصدي لها

  المسنون الذين يرعون األطفال
. لطالما ُنّوه باألسر متعددة األجيال بوصفها تعزز رفاه األسر النفساني من خالل المعونة والدعم المتبادلين . ٣٧٨

معالة، آثيرًا ما يتحملون المسؤولية الرئيسية عن رعاية األطفال أي وفي حين يشكل المسنون فئة مستضعفة و
. وتضطلع النساء المسنات بصفة خاصة بمسؤولية رعاية األطفال الصغار. الفئة المستضعفة والمعالة األخرى

وبّينت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بشأن المعاشات أن حصول الجدات على معاشات يقترن بتحسن الوضع 
  . ٤٠غذوي لألحفاد المقيمين معهنالت

وفي إطار دورة الحياة التقليدية، قام األجداد  بتحرير البالغين لزيادة قدراتهم على الكسب إلى أقصى حد  . ٣٧٩
غير أن التحضر والهجرة الداخلية والهجرة الدولية قطعت شبكات دعم . ومن ثم تأمين وضع األسرة برمتها

ى محو الصالت بين األجيال، لم يعد النظام التبادلي القائم على رعاية وإذ أدى الحراك إل. ٤١األسر الموّسعة
ففي . المسنين لألطفال وتوفير الحماية االجتماعية  غير الرسمية ألولئك المسنين في المقابل، نظامًا يعتمد عليه

                  
  :انظر   ٣٧

S. Al-Tuwaijri et al.: Beyond deaths and injuries: The ILO’s role in promoting safe and healthy jobs, Introductory 
Report for the XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul, June 2008, p. 21. 

  ,ILO: Background information for developing an ILO policy framework for hazardous substances:  انظر   ٣٨
مناقشة خالل اجتماع الخبراء لبحث الصكوك والمعارف والتوعية والتعاون التقني والتعاون الدولي آأدوات لوضع إطار سياسي وثيقة 

  ).٢٠٠٧جنيف، ( MEPFHS/2007للمواد الخطرة، الوثيقة 
  :انظر   ٣٩

ILO: World Day for Safety and Health at Work 2005: A background paper, ILO InFocus Programme on 
SafeWork (Geneva, 2005), pp. 9–10. 

  .orld Bank: World Development Report 2006: Equity and development (New York, 2005), p. 104:  انظر   ٤٠
  :انظر   ٤١

N. Cassirer and L. Addati: Expanding women’s employment opportunities: Informal economy workers and the 
need for childcare, Conditions of Work and Employment Programme (Geneva, ILO, 2007). 
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اليوم مضطرين إلى تايلند مثًال، حيث آان لألجداد على الدوام دور آبير في رعاية األطفال، بات بعض الوالدين 
  . ٤٢ترك مسؤوليات رعاية األطفال لألجداد فترة أطول من المعقول دون دعم مالي ونفسي

  الحوار االجتماعي  ٣- ١-٧
فمن جهة تضطلع . تتحمل فرادى الحكومات مسؤوليات رئيسية في زمن التحول الديمغرافي الهائل هذا . ٣٨٠

لى تجنب إقصاء العمال المسنين إقصاء مبكرًا من سوق الحكومات بصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إ
العمل، وتؤدي من جهة أخرى الدور الرئيسي في ضمان توفير أرضية اجتماعية ومستويات آافية من الحماية 

وتؤدي الحكومات دورًا قياديًا في زيادة الحوافز المالية المشجعة على مواصلة . االجتماعية لجميع المواطنين
ا رغب العمال المسنون في ذلك، وفي المكافأة على المرونة بتوفير دخل مستمد من العمل العمل، إذا م

  .والمعاشات معًا، مما يحسن وضع العمال المسنين

  ١-٧اإلطار 
  الحوار االجتماعي الفعال

 من أمثلة الحوار االجتماعي الفعال تضمين جداول أعمال الهيئات الثالثية التحديات التي يواجهها العمال
بإنشاء  ،استخدام العمال المسنين قابليةوفي سنغافورة أوصت اللجنة الثالثية المعنية بتنمية . المسنون من الجنسين

على عقليات أصحاب العمل  إيجابيًا تحالف ثالثي من أجل ممارسات االستخدام المنصفة بهدف التأثير تأثيرًا
منصفة ومسؤولة خالية من التمييز على أساس السن والموظفين وعامة الناس في سبيل وضع ممارسات استخدام 

استئصال التمييز في التوظيف واالستخدام، وقد عمل  ،٢٠٠٦الذي نشأ في عام  ،ويتوخى التحالف الثالثي. والجنس
  . منذ ذلك الحين على استحداث مواد وتنفيذ أنشطة للتوعية

  : المصدر
ILO: Re-engineering labour administration to promote decent work, p. 74. See also N. Haspels and 
E. Majurin: Work, income and gender equality in East Asia (Bangkok, ILO, 2008), pp. 65–66. 

ل ومنظمات العمال أيضًا بدور قيادي في النهوض بفرص العمل وتضطلع منظمات أصحاب العم . ٣٨١
. يما يتعلق بالنساء والرجال األآبر سنًا من خالل حوار اجتماعي نشطوسياسات العمالة والضمان االجتماعي ف

وينبغي عدم االستخفاف بانعدام األمن الذي يواجهه العمال األآبر سنًا وبمخاوفهم من التعرض للفصل أو 
ى وستنشأ حاجة ملحة إلى االستماع إلى أصوات المسنات والمسنين المتصاعدة بشأن قضايا التمييز عل. البطالة
والعمال الذين اعتادوا التنظيم  النقابي . وفرص العمالة المنتجة والوصول إلى الحماية االجتماعية سنأساس ال

. طيلة حياتهم المهنية يمكنهم االستفادة من هذه التجربة لمعالجة المشاآل التي يواجهها المسنون، نساء ورجاًال
ل بمشاآل العمال المسنين والتماس حلول مشترآة ومن المهم توعية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العما

وأفضل سبيل إلى تحقيق ذلك هو الحوار االجتماعي بين . بغية ضمان احترام خيارات أولئك العمال وحقوقهم
  . ٤٣شرآاء يتحلون باإلرادة والوعي

ار وأعّد مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل قرصًا مدمجًا مقروءًا بشأن التقدم في السن في إط . ٣٨٢
ويسلم أصحاب العمل بتأثير التحوالت الديمغرافية ". إدارة التنوع والمساواة في مكان العمل"سلسلته المعنونة 
ويتمثل هذا التحدي الرئيسي في التوفيق بين تنفيذ سياسات فعالة في أماآن العمل لفائدة قوى . على سوق العمل

رك أصحاب العمل تأثير تشريعات العمل والتشريعات وإذ يد. عاملة متنوعة وتلبية احتياجات دوائر األعمال
االجتماعية على التوظيف والفصل، فقد الحظوا في أحد البلدان أن االتفاقات الجماعية وفرت إعانات خاصة 
للعمال المسنين، مثل العالوات المستكملة لألجور والحماية من تدني األجور في حال تغيير المهام في العمل 

وإذ تقترن تلك اإلعانات بتكاليف بالنسبة إلى أصحاب العمل ال تقابلها فوائد مكافئة، . من الفصلوزيادة الحماية 
  .٤٤فقد اعتبرت غير مشجعة على خلق الوظائف للعمال المسنين

                  
  :انظر   ٤٢

K. Kusakabe: Reconciling work and family: Issues and policies in Thailand, Conditions of Work and 
Employment Series No. 14 (Geneva, ILO, 2006), p. xii. 

نين،       ٤٣ ال المس أن العم ة بش ل الدولي ة العم ية منظم دعو توص م ( ١٩٨٠ت ور    )١٦٢رق ف الجمه بة لتعري دابير مناس اذ ت ى اتخ ، إل
ة   دمات االجتماعي ف والخ دريب والتوظي ه والت ؤولين عن التوجي نهم    -والمس ل م ات آ ال ومنظم ل والعم ن أصحاب العم  -فضًال ع

  .بالمشاآل التي قد يواجهها العمال المسنون
  .IOE: Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a globalizing world (Geneva, 2008), p. 20:  انظر   ٤٤
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وأولت منظمات العمال اهتمامًا خاصًا لتقدم العمال في السن وهم في صحة جيدة، وذلك بالتصدي  . ٣٨٣
ويساور . الشيخوخة المبكرة، ساعية إلى ضمان سالمة وصحة العمال المسنينلظروف العمل التي تتسبب في 

بوآلر، وهي معهد البحوث  هانسوتفيد مؤسسة . منظمات العمال أيضًا قلق بشأن تزايد هشاشة العمالة
والمطبوعات التابع التحاد العمال األلماني، بأن تكاليف زيادة المرونة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان ضمن 

فالمنشآت الراغبة في زيادة المرونة ينبغي أن تدفع اشتراآات تأمين اجتماعي أعلى من . رات المنشآتخيا
أن اشتراك أصحاب " المرونة مقابل التأمين"ويعتبر اقتراح . المنشآت التي توفر ظروف عمل أفضل لموظفيها

نحو يعوض عن المخاطر  العقد على) هشاشة(العمل في الضمان االجتماعي ينبغي أن يتناسب مع مرونة 
ولحث أصحاب العمل على المساواة في ظروف عمل الموظفين العاديين والموظفين غير النمطيين . االجتماعية

. ٤٥في حماية البيئة" الضريبة الخضراء"يمكن اعتماد ضريبة مكان العمل لظروف العمل المتدنية مثلما تساهم 
غير نمطية، سيكون لهذا التنظيم نتائج جنسانية إيجابية على وبما أن نساء آثيرات يستخدمن في وظائف هشة و

  .دخلهن وإعاناتهن

  ٢-٧اإلطار 
  التفاوض بشأن المساواة بين الجنسين في حالة المسنين

وسيلة مهمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في حالة  ،)١٥٤رقم ( ١٩٨١ ،تشكل اتفاقية المفاوضة الجماعية
إلنفاذ في اتفاقات المفاوضة واجبة ااوض بشأن مشاآل العامالت المسنات إلى إدماج تدابير ويؤدي التف. العمال المسنين

غير . الجماعية، السيما بخصوص المساواة في األجور وساعات العمل والصحة وبيئة العمل والكرامة في مكان العمل
  .أن هذه الوسيلة ال تستخدم بالكامل وال بد من تخصيص بحوث لهذه المسألة

  .S. Olney and M. Rueda: Convention No. 154 – Promoting collective bargaining (Geneva, ILO)  :صدرالم

  المبادئ والحقوق  ٤- ١-٧
، وهي الصك الوحيد الخاص بالسن، إلى حماية حقوق )١٦٢رقم ( ١٩٨٠ترمي توصية العمال المسنين،  . ٣٨٤

 ٢وتنص الفقرة . ة عملية بشأن التدابير التي ينبغي تنفيذهاالعمال المسنين في المساواة في المعاملة وتقدم مشور
. تعالج مشاآل استخدام العمال المسنين في إطار استراتيجية شاملة ومتوازنة لتحقيق العمالة الكاملة: "على أن

وتعالج على مستوى المنشأة في إطار سياسة اجتماعية شاملة ومتوازنة، مع إيالء االهتمام الواجب لكل 
  ".وعات السكانية، مما يضمن عدم انتقال مشاآل االستخدام من مجموعة إلى أخرىالمجم

ولمنظمة العمل الدولية مجموعة من اتفاقيات الضمان االجتماعي، التي تتناول قضايا رئيسية يواجهها  . ٣٨٥
 العمال على مدى دورة الحياة وتقترن بتبعات واضحة على المسنين مثل إعانات المرض والعجز والشيخوخة

، مساهمة آبيرة في تطبيق حق الضمان االجتماعي تطبيقًا ١٠٢ولقد ساهمت االتفاقية الرائدة رقم . والورثة
وقد آانت ذات . ٤٦عمليًا من خالل وضع معايير دنيا ومبادئ مقبولة عالميًا بشأن الضمان االجتماعي األساسي

اسي من الضمان االجتماعي لفئات منها أهمية حاسمة في ترويج التغطية العالمية من خالل تطبيق مستوى أس
  . ٤٧النساء المسنات الالتي انحدرن إلى أسفل التل االجتماعي

، التي تشجع العمالة )١٢٢رقم ( ١٩٦٤وتتضمن صكوك أخرى ال تقل أهمية، اتفاقية سياسة العمالة،  . ٣٨٦
صادي والتنمية ورفع مستويات الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية للمتفرغين للعمل ولطالبيه بغية حث النمو االقت

ورغم عدم ذآر النساء وال العامالت المسنات بوجه التحديد، يمكن . المعيشة والتغلب على البطالة ونقص العمالة

                  
  :انظر   ٤٥

H. Seifert and A. Tangian: Is work in Europe decent? A study based on the 4th European survey of working 
conditions 2005, Hans Böckler Foundation (Düsseldorf, 2008). 

  :انظر   ٤٦
ILO: Setting social security standards in a global society: An analysis of present state and practice and of future 
options for global social security standard setting in the International Labour Organization, Social Security 
Policy Briefings Paper No. 2 (Geneva, 2008), p. 42. 

ط،         . دفع اإلعانة إلى األرامل الرجال ١٠٢ال تستبعد االتفاقية رقم    ٤٧ ى األرامل النساء فق ة إل ة الورث نح إعان دة تم لكن في بلدان عدي
  :انظر. ويمارس بذلك التمييز ضد الرجال

ILO: Setting social security standards in a global society: An analysis of present state and practice and of future 
options for global social security standard setting in the International Labour Organization, Social Security 
Policy Briefings Paper No. 2 (Geneva, 2008), p. 68; and ILO: Social security: A new consensus (Geneva, 2001), 
p. 73. 
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، لدعم التدريب المهني والتعلم المتواصل لجميع )١٤٢رقم ( ١٩٧٥أن تستخدم اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 
، )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤ي آل من توصية تنمية الموارد البشرية المعتمدة حديثًا، وترد إشارات محددة ف. الكبار

وإذا استخدمت هذه االتفاقيات معًا، ستشكل أساسًا قويًا إلدماج ). ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتوصية عالقة االستخدام، 
قة بإدارات ويمكن أن تستخدم اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعل. ٤٨العامالت المِسنات في العمل المنظم

  التوظيف العامة والخاصة
لوضع سياسات تراعي نوع الجنس وتصمم تصميمًا مناسبًا يتيح تقديم مساعدة  ٤٩

وتتضمن اتفاقيات السالمة والصحية المهنيتين اعتبارات مهمة تخص العمال المسنين، . مالئمة للفئات األآبر سنًا
  .أيضًا ويمكن استخدامها لتلبية االحتياجات الخاصة للعامالت

وهل من العدل التسليم بأن العمال المسنين واعون بحقوقهم في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية بشأن  . ٣٨٧
 ٩٨ورقم  ٨٧القضايا المتصلة بحاالت عملهم؟ لذلك ينبغي مرة أخرى تسليط الضوء على االتفاقيتين رقم 

صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة ويمكن أن تستخدم . بوصفهما أساس الحوار االجتماعي وتنفيذ السياسات
 ١١١بالعمال المسنين باالقتران مع الصكوك المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، مثل االتفاقيتين رقم 

وفي حين . المتعلقتين بالممارسات التمييزية ومبادئ األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ١٠٠ورقم 
، فقد استخدم عدد من ١١١ه التحديد ضمن قائمة أسباب التمييز المحظورة في االتفاقية رقم ال يذآر السن بوج

من االتفاقية على إمكانية اتخاذ تدابير خاصة  ٥وتنص المادة . لدمج السن في تلك القائمة) ب)(١(١البلدان المادة 
  .لتلبية احتياجات العمال المسنين، وغيرهم

يعات التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس والسن مهم في التصدي واستمرار تعزيز وتنفيذ التشر . ٣٨٨
. ٥٠ألشكال متعددة من التمييز ضد النساء المسنات، بما في ذلك إسناد القوالب النمطية على أساس الجنس والسن

تصادية ويمكن أن تحدث معايير المكتب ومساعدته التقنية على تنقيح القوانين والسياسات الفارق بين سياسات اق
  . واجتماعية حكيمة وانزالق في هوة الفقر بالنسبة إلى المسنين

  الصالت مع األمم المتحدة والوآاالت الدولية  ٢- ٧
وتشدد . ٥١منذ انعقاد الجمعيات العالمية للشيخوخة، ازداد الترآيز الدولي على القضايا الجنسانية والمسنين . ٣٨٩

. دور النساء المسنات في تقديم الرعاية غير مدفوعة األجرخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة على 
وتؤآد أن هؤالء النساء يدفعن الثمن في شكل خسائر مالية ناتجة عن انخفاض االشتراآات في المعاشات وضياع 
الترقيات وانخفاض الدخل، فضًال عن التكاليف الجسدية والعاطفية الناجمة عن التوفيق بين االلتزامات المهنية 

  . ألسريةوا

، ٢٠٠٨أآتوبر / ، الذي احتفل به في األول من تشرين األول٢٠٠٨٥٢وآان اليوم الدولي للمسنين لعام  . ٣٩٠
ومن المزمع أن تدمج االتفاقية المقترحة مبادئ . ٥٣بمثابة منصة للمطالبة باعتماد اتفاقية بشأن حقوق المسنين

  . لية المتعلقة بالشيخوخةاألمم المتحدة المتعلقة بالمسنين وتعكس خطة عمل مدريد الدو

. أيضًا عن قلق شديد بشأن انتهاك حقوق النساء المسنات ٥٤وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . ٣٩١
  . وتعترف اللجنة بأن النساء المسنات فئة مستضعفة، وتدرس فكرة توصية عامة بشأن حقوق النساء المسنات

                  
  . ١٩٨من التوصية رقم  ٦و ٥والفقرتين  ١٩٥من التوصية رقم ) ح(و) ز( ٥انظر الفقرتين    ٤٨
  ).١٨١رقم ( ١٩٩٧، واتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، )٨٨رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف،    ٤٩
  :انظر   ٥٠

ILO: Promoting decent work for an ageing population: Actors, partners and corporate social responsibility, 
Background paper contributed by the ILO to the G8 high-level meeting on employment, Paris, 12–13 May 2003, 
p. 6. 

  :انظر   ٥١
ILO: An inclusive society for an ageing population: The employment and social protection challenge, paper 
contributed by the ILO to the Second World Assembly of Ageing, Madrid, 8–12 April 2002. 

ن اإلعالم وإدارة األمم برعاية لجنة مؤتمر المنظمات غير الحكومية المعنية بالشيخوخة، بالتعاون مع إدارة األمم المتحدة لشؤو   ٥٢
  . المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية وصندوق األمم المتحدة للسكان

المساواة بين الجنسين في صميم   "احتفلت منظمة العمل الدولية بهذا اليوم من خالل حملتها العالمية لتوعية عموم الناس، المعنونة    ٥٣
  .رؤى جديدة للمسنات والمسنين: حقوق والوظائف والضمان االجتماعيال، التي آان موضوعها الشهري "العمل الالئق

  .www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm  :انظر موقع اللجنة على العنوان   ٥٤
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  المستقبلطريق   ٣- ٧
اتخاذ تدابير مناسبة لتعريف الجمهور والمسؤولين عن خدمات التوجيه إلى  ١٦٢تدعو التوصية رقم  . ٣٩٢

بالمشاآل  -فضًال عن أصحاب العمل والعمال ومنظمات آل منهم  -والتدريب والتوظيف والخدمات االجتماعية 
يها وتعرض القائمة اإلرشادية التالية المجاالت التي يمكن أن تؤثر ف. التي يمكن أن يواجهها العمال المسنون

  :سياسات منظمة العمل الدولية وبرامجها وأنشطتها

وفي حين ال تذآر السن تحديدًا ضمن قائمة أسس التمييز المحظورة، . ١١١التصديق على االتفاقية رقم  
من االتفاقية، آما  ٥وتنص المادة . من االتفاقية) ب)(١(١يمكن أن تضيف البلدان السن بمقتضى المادة 

 .نية اتخاذ تدابير خاصة لتلبية احتياجات العمال المسنين، وغيرهمسبق ذآره، على إمكا

تعزيز وتنفيذ التشريعات التي تحظر التمييز على أساس السن بغية ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في  
المعاملة للنساء المسنات، بما أن العامالت المسنات يواجهن أشكال تمييز متعددة بما فيها القوالب النمطية 

 .ى أساس الجنس والسنعل

إزالة الحواجز التي تحول دون توظيف العمال المسنين واالحتفاظ بهم، وذلك بواسطة إجراءات من جانب  
 . الحكومات والشرآاء االجتماعيين، باعتبار ذلك مسألة ذات أهمية خاصة

المهنية وإتاحة فرص تشجيع التعلم المتواصل وتطوير المهارات بغية االرتقاء بالمؤهالت طيلة الحياة  
وقد مثل اآتساب مهارات تنظيم المشاريع في السنوات األخيرة أحد . للعمال المسنين، السيما النساء

 .مجاالت النشاط آذلك

النهوض بروح تنظيم المشاريع لدى المسنين والمسنات عن طريق حوافز مالية وخدمات استشارية خاصة  
 . ار ذلك خيارًا سياسيًا إضافيًابالمشاريع والوصول إلى التمويل باعتب

توفير بيئة عمل مناسبة ومرنة للعمال المسنين بالقضاء على ظروف العمل غير السليمة وغير الصحية  
وينبغي القيام بذلك في سياق تحسين السالمة والصحة . التي يمكن تشكل خطرًا على قدراتهم وإنتاجيتهم

 .همالمهنيتين لجميع العمال على اختالف أعمار

الترآيز على الضمان االجتماعي باعتباره عامًال منتجًا في النهوض بالعمالة وحث التغيير الهيكلي  
وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، يعني هذا األمر قبل آل شيء ضمان نظم . وتعزيز النمو االقتصادي

تغطية الضمان االجتماعي حماية اجتماعية مستدامة، أما في البلدان ذات الدخل المنخفض فيعني توسيع 
وال بد من أن تأخذ جميع البلدان في الحسبان حصول النساء المسنات . بحيث تشمل الفئات غير المشمولة

 .على التغطية

تنظيم حمالت توعية بشأن قضايا التمييز على أساس السن وفرص العمالة المنتجة والوصول إلى الحماية  
 .االجتماعية

اعي بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلذآاء الوعي بمشاآل العمال تشجيع الحوار االجتم 
 .المسنين بغية إيجاد حلول مشترآة تكفل احترام خيارات هؤالء العمال وحقوقهم
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 ٨الفصل 

  ل ـوجهات السياسية الرئيسية للعمـالت
  على المستويين الدولي والوطني

  بين الجنسيناالرتقاء بالحوار االجتماعي للمساواة   ١- ٨
يتعلق الحوار االجتماعي أساسًا بالمشارآة المنصفة، وهي القناة التي يمكن من خاللها للنساء والرجال أن  . ٣٩٣

ومنظمة العمل . يحققوا العمل الالئق والمنتج في ظروف تسودها الحرية واإلنصاف واألمن والكرامة اإلنسانية
ستثمر في الطرق التي يمكن خاللها أن تبني قدرة هيئاتها المكونة الدولية، إدراآًا منها بالوالية الموآلة إليها، ت

وفي هذه المرحلة . للمشارآة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والتأثير فيها واالستفادة منها
مقراطية باألهمية التي تشهد أزمة مالية واقتصادية عالمية، يتسم هدف بناء التوافق في اآلراء والمشارآة الدي

  .أآثر من أي وقت مضى

: إّن التحديات المطروحة أمام تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل الحوار االجتماعي هي مزدوجة . ٣٩٤
ثانيًا، هناك التحدي الذي يتمثل في إدراج المنظور . المرأة ووضعها في العملية أوًال، هناك مسألة زيادة مشارآة
وبمناسبة . يعكس الطبيعة المتغيرة ألسواق العمل وتغير األنماط في عالم العمل الجنساني في المضمون بشكل

هذا العام، من المهم االعتراف بأهمية مرآز المفاوضة الجماعية في ٩٨االحتفال بالذآرى الستين لالتفاقية رقم 
  .هذه التحديات

ا مدخل لتعزيز المساواة بين إّن المشارآة المنصفة للمرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي هي بحد ذاته . ٣٩٥
وقد تم توثيق معدالت المشارآة المنخفضة للمرأة في . الجنسين من خالل الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

وفي بعض األقاليم، . منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وفي المؤسسات الثالثية ذات الصلة توثيقًا جيدًا
ملة بأجر، بصفتها صاحبة عمل أو عاملة، وترافق ذلك بزيادة مشارآتها في زادت مشارآة المرأة في القوى العا

وبدا آذلك أن المرأة تضع قضايا الجنسين على جدول  .مؤسسات الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ذات الصلة
مام بقضايا تزايد مشارآة المرأة في الحوار االجتماعي إلى المزيد من االهت ضىآما أف. األعمال أآثر من الرجل

  .، من قبيل بروز اآلليات الثالثية الوطنية المعنية بالمرأة في التسعينات في أمريكا الالتينية١الجنسين

ويعزى ذلك . ومع ذلك، بقيت مشارآة المرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي، بشكل عام، منخفضة نسبيًا . ٣٩٦
وقد حاولت . مات العمال ومنظمات أصحاب العملجزئيًا إلى تدني مشارآة المرأة في المناصب القيادية في منظ

الحكومات أن تعّين نسبة أآبر من النساء في المقاعد التي تمثلها داخل المؤسسات الثالثية الوطنية، آما نجحت 
 في إدراج نسبة أآبر من النساء في وفودها إلى مؤتمر العمل الدولي واالجتماعات اإلقليمية

. ومجلس اإلدارة ٢
تفسير تحّسن أداء الحكومات من خالل التقدم المحرز في مكافحة التمييز القائم على الجنس في ومن الممكن 

الخدمة المدنية، بما في ذلك من خالل التوظيف االستباقي وممارسات الترقية وقبول فكرة التوازن بين العمل 
  .واألسرة

                  
  :انظر   ١

T. Breneman-Pennas and M. Rueda Catry: Women’s participation in social dialogue institutions at the national 
level, Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration Branch Paper No. 16 (Geneva, ILO, 2008). 

ي ال  اإلحصاءات المصنفة حسب الجنس تبين   ٢ امن بشأن المشارآة في االجتماع اإلقليمي األوروب ة،     ث ة العمل الدولي بونة،  (لمنظم لش
ين في المجموع      (لمندوبات ، أن نسبة ا)٢٠٠٩فبراير / شباط واب األعضاء والمستشارين التقني الي  ) األعضاء ون ين   : آانت آالت من ب

  .في المائة ٢٦: في المائة؛ من بين أصحاب العمل ٣٢: في المائة؛ من بين العمال ٤٠حوالي  :الحكومات
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فيما بين مختلف  النقابيةلقوة وبالنسبة إلى منظمات العمال، تمثل التحدي في تخطي التفاوتات في ا . ٣٩٧
والقطاعات األخرى التي ) حيث آانت القوة النقابية مستقرة تمامًا(القطاعات التي يغلب فيها استخدام الرجال 

، أطلقت حملة إلثارة الوعي من جانب ما يعرف اآلن باسم االتحاد ٢٠٠٢وفي عام . يغلب فيها استخدام النساء
آما أطلق االتحاد حملة مدتها سنتان . ل زيادة مشارآة المرأة في منظمات العمالالدولي لنقابات العمال، من أج

وحث النقابات المنضمة إليه على استهداف . ٣"حملة العمل الالئق والحياة الالئقة للنساء"، بعنوان ٢٠٠٨في عام 
ختيار مبدأ المساواة بين تحقيق ثلث المشارآة من النساء في المناصب القيادية مع قيام بعض النقابات فعليًا با

آما ساعدت اللجان النسائية على استثارة الوعي، على مستوى االتحاد الدولي لنقابات العمال . الرجال والنساء
وفيما بين اتحادات النقابات العالمية على السواء، وشجعت على المزيد من مشارآة النساء في المناصب القيادية 

  .٤ألوليات الخاصة بنوع الجنسوتأييد تنظيم منصات مفصلة عن ا

وتؤيد المنظمة الدولية ألصحاب العمل وأصحاب العمل على الصعيد الوطني والمنظمات الممثلة لهم  . ٣٩٨
للمزيد من المساواة بين الرجال والنساء، ويسعى الكثير منهم لزيادة التنوع في مكان " دعم األعمال"فكرة 
وبدأت المنشآت المشارآة . آافة ب اإلدارة يبقى تحديًا في األقاليمغير أّن تشجيع مشارآة المرأة في مناص. العمل

في الحوار االجتماعي الثنائي تدرك وجود بعد جنساني في المسائل التي تكون عادة قيد المفاوضة، انطالقًا من 
. األجور مرورًا بظروف العمل وشروط االستخدام ووصوًال منذ عهد أقرب إلى التوازن بين العمل واألسرة

وعند مقارنة الُنهج التي يتبعها الشرآاء االجتماعيون، يبرز تقارب في وجهات النظر حول أهمية المساواة بين 
  .الجنسين في مكان العمل

  المناصب القياديةالرجال والنساء في   ٢- ٨
. آافة هناك برهان واضح على وجود فجوة بين الجنسين في المناصب رفيعة المستوى في أرجاء العالم . ٣٩٩
وقد . تفاوت الشروحات المعللة لوجود أعداد قليلة من النساء في مناصب عالية في القطاعين العام والخاصوت

يشدد النهج األول على االختالفات الملحوظة بين الرجال والنساء، : حددت البحوث ثالثة ُنهج لهذه المسألة
عدة سمات مسلكية في الطفولة قد ويرآز على مواضيع من قبيل عمليات الربط االجتماعي األولى وتطوير 

تؤدي إلى أنماط قيادية خاصة بنوع الجنس؛ ويقوم النهج الثاني على مقولة أّن اإلمكانيات التي تتمتع بها النساء 
مثل المناصب في (والرجال هي نفسها من حيث جوهرها ولكّن العمليات الهيكلية تشوه هذه اإلمكانيات 

؛ أما النهج الثالث فينظر في السياق الثقافي، أي أنه )تحيز في تقييم الوظائفوال" السقف الزجاجي"المنظمات، و
ويمكن أن يغير األفراد القوى . ٥يبحث آيف ترتسم معالم األدوار والتوقعات واألفضليات بفعل القوى الثقافية

وعلى سبيل . وقتالثقافية التي تحدد معالم األفكار بشأن نوع الجنس والقيادة، ولكّن ذلك قد يتطلب بعض ال
سنة خلت من أجل تحسين المساواة بين  ٣٠المثال، وبالرغم من أّن التشريعات اعتمدت في بريطانيا منذ 

 لإلجراءاتوينبغي . ٦الجنسين، ال تزال النساء غير قادرات على احتالل المناصب القيادية بشكل منصف
 .لى الكفاءاتاإليجابية أّال تمس البتة مبدأ الجدارة والقيادة القائمة ع
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M. Lyly-Yrjänäinen and E.Fernández Macías: Women managers and hierarchical structures in working life 
(Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2009). See also L. Wirth: 
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  ١-٨اإلطار 
  القيادة تبدأ مع التعليم

ففي المرحلة االبتدائية، . لسواءألنماط القيادة ضمن مهنة التعليم آثار على المهنة والمجتمع برمته على حد ا
من  ،في المائة من معلمي المرحلة االبتدائية ٩٠؛ وفي بعض البلدان، أآثر من عدد المعلمات عدد المعلمينفوق ي

 وعلى. وفي المدارس الثانوية، ال تزال النساء يشكلن أآثر من نصف عدد مجموع المعلمين في معظم البلدان. اثاإلن
ي على سبيل المثال، فو. إذ يشكل الرجال النسبة األآبر من المعلمين :مستوى التعليم العالي، ينعكس معدل الجنس

في المائة من معلمي  ٦٥علمي المرحلة االبتدائية وفي المائة من م ٩٥ نشكل، آانت النساء ي٢٠٠١إيطاليا عام 
والنقص في المعلمين الذآور في المرحلة االبتدائية . ١في المائة فقط من أساتذة التعليم العالي ٢٩المرحلة الثانوية و

في  داريةاإلمناصب ال غالبية آما يتبوأ الذآور. ٢التي يحتذي بها األطفال ي،الذآر في نماذج الدور ًايعني نقص
على  جدًا والنساء قليالت التمثيل. األآاديميات، من قبيل مديري المدارس أو رؤساء الكليات أو العمداء في الجامعات

في الحوار  الجنسانيويفضي ذلك إلى نوع من التحيز . ومنظمات المعلمين التعليمآافة المستويات في وزارات 
  .٣الدراسية والتوجيهاالجتماعي ويمكنه أن يؤثر في السياسات والمناهج 

  :انظر   ١
ILO: Breaking through the glass ceiling: Women in management, Update 2004 (Geneva, 2004), pp. 8–9. 

  :انظر   ٢
Education and communication: Occupational segregation in education, United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE), 2009, at 
 www.unece.org/stats/gender/genpols/keyinds/education/educonce.htm (accessed 20 March 2009). 

  :انظر   ٣
ILO and UNESCO: Interim report on allegations received from teachers’ organizations on non-observance 
of the Recommendations of 1966 and 1997 concerning teachers, Joint ILO–UNESCO Committee of Experts 
on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART), Geneva, 2008. 

  تحسين اإلدارة من خالل المساواة بين الجنسين  ٣- ٨
لة وتفتيش العمل، وهي تعني تمكين النساء اإلدارة السديدة ضرورية للهيكل الثالثي وسياسة العما . ٤٠٠

 من إسماع صوتهم عند مساءلة القادة والرجال،
إّن اإلدارة السديدة تدعم سيادة القانون وتحترم جميع حقوق . ٧

وتساهم زيادة . اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها دوليًا، وهي تتسم بالقابلية للتنبؤ والشفافية والموثوقية
ستقرار مساهمة مباشرة في تقليل االنقطاعات في حياة الفقراء االقتصادية وفي جعل المزيد من األمن واال

وفي هذا السياق، يترابط القضاء . ٨الموارد أآثر إتاحة لتوفير الخدمات، وبالتالي خلق بيئة محفزة إلدارة أفضل
 ٢٠٠٨، على نحو ما أآده إعالن عام على الفقر واحترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ترابطًا وثيقًا

  .بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

إّن تمثيل المرأة تمثيًال مناسبًا على أعلى المستويات التي يجري فيها صياغة السياسات الوطنية، شرٌط ال  . ٤٠١
السياسات المالية  وال بد من تصميم. غنى عنه للقضاء على التمييز القائم على الجنس في الفرص والمعاملة

وال بد أيضًا من أن تعترف السياسات . والتجارية وسياسات العمالة بحيث ال تتسبب بآثار جنسانية ضارة
باإلضافة إلى ذلك ينبغي للمرأة أن تشارك مشارآة نشطة في وضع . بمساهمة المرأة في االقتصاد غير المنظم

تهميش النساء واقعًا ملموسًا بالرغم من التقدم المحرز في وفي بعض األقاليم، يبقى . ٩سياسات االقتصاد الكلي
لضمان اإلدماج الكامل والفّعال للمرأة في التنمية  إجراءاتالسنوات األخيرة، وال بد من اتخاذ ما يلزم من 

  السياسية واالجتماعية االقتصادية
وبموجب األهداف اإلنمائية لأللفية، تكون الحكومات مسؤولة عن . ١٠

وبالتالي، تحتاج اإلدارات إلى فهم واضح للطريقة التي . ات السياسية واعتمادات الميزانية للحد من الفقرااللتزام
ولكن المرأة . قد تؤثر فيها السياسات الوطنية التي تقوم عليها األهداف، في النساء والرجال على نحو مختلف

                  
ة،      :العمل الدولي كتبم   ٧ ة الريفي ة العمال ر لجن ال المؤقت   استنتاجات بشأن تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر، تقري  محضر األعم

  .٧١، الصفحة ٢٠٠٨، جنيف، ٩٧مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،١٥رقم 
  :انظر   ٨

Inter-Parliamentary Union (IPU), UNDP, World Bank, UNIFEM: Parliament, the budget and gender, Handbook 
for Parliamentarians No. 6, 2004. 
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Commonwealth Secretariat: The Commonwealth plan of action for gender equality 2005–15 (London, 2005),  
pp. 9, 41–42. 
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لعامة وفي المقاعد الحكومية المنتخبة والحقائب تزال منتقصة التمثيل في المناصب القيادية داخل اإلدارات ا ال
وتظهر بيانات االتحاد البرلماني الدولي أّن المتوسط . الوزارية التي تشرف على تطبيق سياسة الحد من الفقر

في المائة، علمًا أن بعض البلدان  ١٨٫٤العالمي للبرلمانيات في المجلسين األدنى واألعلى معًا بالكاد يصل إلى 
أما البلد الذي يتمتع بأعلى نسبة مئوية من النساء في . ١١ع بأي وجود برلماني أنثوي فيها على اإلطالقال تتمت

في المائة، مما يعطيهّن دورًا قويًا في مرحلة  ٥٦٫٣برلمانه فهو رواندا، حيث تبلغ نسبة النساء في البرلمان 
في المائة من البرلمانيات وآوبا  ٤٧ولديها نسبة  ويلي هذا األداء السويد. المصالحة التي عقبت اإلبادة الجماعية

  .في المائة ٤٣٫٢ولديها نسبة 
ويمكن أن تضمن اللجان البرلمانية التي تتناول المسائل المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، المضي  . ٤٠٢

ويمكنها أن تعزز العمليات . ةقدمًا بالتقدم المحرز باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتوفير الموارد المناسب
برلمانًا وطنيًا لجانًا من أجل العمل على ضمان  ٦٠وقد أنشأ حوالي . الديمقراطية الوطنية لإلشراف والمساءلة

ومثال على ذلك، اللجنة المعنية بالمرأة في . ١٢بقاء المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين قيد البحث
مقترحات التشريعية فيما يتعلق بوضع المرأة في البالد وتعمل ضمن الخطة آوستاريكا، التي تنقح وتصوغ ال

ومن بين المسائل األساسية التي أثارتها اللجنة الحاجة . اإلنمائية الوطنية لوضع استراتيجية للحوار االجتماعي
خل بين إلى وضع سياسات ترمي إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتشجيع عمالة النساء وسد الفجوات في الد

 .١٣الرجل والمرأة وإنشاء هياآل أساسية لرعاية األطفال
إّن تعزيز المساواة بين الجنسين ليس مهمًا فقط في الحكومات والخدمات العامة، ولكنه أيضًا في مصلحة  . ٤٠٣

ى والتنوع يفيد األداء االقتصادي ألّن قطاع األعمال يمكنه االستفادة من قدرة الرجال والنساء عل. قطاع األعمال
 ٥٠٠مجلة آبريات الشرآات البالغة واستنادًا إلى دراسة أجرتها . ١٤اإلبداع واالبتكار ومن مهاراتهم على حد سواء

، فإّن وجود عدد أآبر من النساء في مجالس إدارة الشرآات يرتبط ارتباطًا قويًا بالعائدات )US Fortune(شرآة 
وتضفي النساء أيضًا وجهات نظر . ١٥أس المال العكسيالتي تفوق المتوسط من أصول المساهمين والمبيعات ور

غير أنهّن قليالت التمثيل في الوظائف اإلدارية العليا مقارنة بحصتهّن من العمالة اإلجمالية؛ . مختلفة إلى اإلدارة
وال يزال هناك اعتقاد . وعند الصعود في هرمية منظمة ما، نجد أّن نسبة النساء المديرات تتراجع بشكل حاد

وفي . ئد مفاده أّن النساء والرجال من المديرين يتمتعون بقيم أو أهداف مختلفة في العمل تعزى إلى جنسهمسا
الواقع، تظهر دراسة أجريت مؤخرًا أّن المديرين من الرجال والنساء في الشرآات العالمية الكبرى يتقاسمون 

في المائة من  ٩٫٧نت المرأة تستحوذ على وفي أوروبا، آا. ١٦القيم نفسها في أماآن عملهم ومسارهم الوظيفي
أّن  ٢٠٠٧وتظهر نتائج عام . ٢٠٠٤١٧في المائة في  ٨مقارنة مع نسبة  ٢٠٠٨المقاعد في مجالس اإلدارة في 

. ٢٠٠٤في المائة منذ عام  ٢٤إلى  ١٩نسبة النساء في المناصب اإلدارية العليا قد ازدادت على نحو طفيف من 
في المائة من المناصب اإلدارية التي تبوأتها النساء، يليها االتحاد  ٥٠سجلة نسبة واحتلت الفلبين الصدارة م

في  ٧و ١٢و ١٣وسجلت الدانمرك وبلجيكا واليابان نسبة ). في المائة ٣٨(وتايلند ) في المائة ٤٢(الروسي 
  .١٨المائة على التوالي
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  ٢-٨اإلطار 
  مبادرات الميزانية التي تراعي نوع الجنس

 وهي. تي تراعي نوع الجنس هي أداة لزيادة المساءلة بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسينالميزنة ال
ويتوقف نجاحها على ما إذا آان من الممكن توليد اإلرادة السياسية ضمن الحكومات لدعم عملية . آلية قوية للتغيير

السياسية عن طريق إزالة التحيزات المتأصلة التي تجعل التحويل التي يخضع لها إعداد الميزانية التقليدية واإلجراءات 
رعاية ال عمل تشمل على سبيل المثال، النظر في الروابط القائمة بين وهي. النساء والفتيات في موقف ضعيف

الذي آان ليقع على آاهل تخفف من عبء العمل المنزلي البنى التحتية التي  اإلنفاق علىجر، أو واالقتصاد مدفوع األ
وتساعد مبادرات الميزنة التي تراعي نوع الجنس على سد الفجوة في . د الجنسين بشكل غير متناسب لوال ذلكأح

أوجه انعدام المساواة بين النساء والرجال، من خالل إدراج قضايا نوع الجنس في سياسة االقتصاد الكلي والميزانيات 
: حقوق اإلنسانوع الجنس أنها أيضًا مسألة من مسائل الميزنة التي تراعي ندعاة  أيضًاويرى . واإلنفاق العام

وتشكل الميزانيات األدوات . أولويات وقيم بلٍد من البلدان أيضًافالميزانيات ال تتعلق باألرقام النقدية فحسب، بل تعكس 
  .١ قوق الناس االجتماعية واالقتصاديةمن خاللها، ح تطبقالرئيسية التي يمكن للحكومات أن 

لية هي الرائدة في الثمانينات وقد استلهم منها اآلخرون الستكشاف إمكانية الميزنة التي تراعي نوع آانت العمو
بلدًا يستخدم مبادرات الميزنة التي تراعي نوع  ٤٠هناك أآثر من و. ٢ الدول المستقلة رابطةالجنس، السيما في 

الجهود التي بذلها مؤخرًا صندوق األمم المتحدة وقد أسفرت . ٣على مستويات مختلفة من اقتصادات تلك البلدانالجنس 
والمغرب  ٢٠٠٦على سبيل المثال، منذ عام و. اإلنمائي للمرأة عن عدد من الممارسات الجيدة في آافة أرجاء العالم

ي يقّيم أثر ميزانيته الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين على المستويين الوطني والمحلي من خالل تحليل الميزنة الت
على وزارات المالية والتعليم والصحة والزراعة والتنمية الريفية  يتعيننهج متكامل،  إطار وفي. تراعي نوع الجنس

  .٤والنتائج المحققة بما يتمشى مع األهداف المحددة والمعنية بالمساواة بين الجنسين اإلنفاقأن تقدم التقارير عن 
إذ يغطي نطاقها العمالة  ،خاصة بالنسبة لمنظمة العمل الدوليةوتتسم الميزنة التي تراعي نوع الجنس بأهمية 

آشرط أساسي لتمكين المرأة اقتصاديًا، ويعزز التحليل الذي يراعي نوع الجنس في اقتصادات العمل، وينفذ اإلدارة 
في المنظمة  وتستخدم بعض البرامج القطرية للعمل الالئق. القائمة على النتائج من خالل إجراءات التخطيط والميزنة

وينظم مرآز التدريب الدولي في تورينو . الميزنة التي تراعي نوع الجنس آوسيلة لتحليل أثرها ومنافعها على المرأة
العمل الدولية  لشرآاء االجتماعيين لمنظمةفيما بين ا دورات تدريبية لبناء قدرة الميزنة التي تراعي نوع الجنس
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development-gender, 2003), p. 47. 
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في المائة في  ٢٢وشهدت النرويج نموًا مذهًال في عدد النساء في مجالس اإلدارة، إذ ارتفعت النسبة من  . ٤٠٤
ونجم هذا الوضع عن اعتماد أحكام قانونية تقتضي أن تشغل . ٢٠٠٨في المائة في  ٤٤٫٢لتصل إلى  ٢٠٠٤

األقل من المقاعد في مجالس إدارة الشرآات المملوآة للدولة والشرآات العامة في المائة على  ٤٠النساء نسبة 
 ،Female Futureولعب برنامج . في المائة على األقل من هذه المقاعد ٤٠المحدودة، وأن يشغل الرجال نسبة 

المرأة في  الذي وضعه اتحاد قطاع األعمال والصناعة النرويجي، دورًا مهمًا في استثارة الوعي وتعزيز دور
وأطلقت شرآات األعمال العالمية والبنك الدولي مؤخرًا منتدى قادة القطاع . ١٩مجالس اإلدارة وإدارة المنشآت

الخاص من أجل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك االستثمار في برامج 
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ILO: Employers’ organizations taking the lead on gender equality: Case studies from 10 countries, Bureau for 
Employers’ Activities, ACT/EMP No. 43, 2005, pp. 55–60. 
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صاحبات األعمال في البلدان النامية التي تعاني األمرين اإلقراض محددة األهداف وتنظيم دورات تدريبية للنساء 
  .٢٠من األزمة االقتصادية الجارية

  ما الذي آان فعاًال وما الذي يحتاج   ٤- ٨
  إلى مزيد من االهتمام

تماشيًا مع الوالية التي أوآلتها الهيئات المكونة إلى منظمة العمل الدولية في القرارات السياسية المتخذة  . ٤٠٥
ن الماضيين، ال شك في أّن المنظمة قد آّثفت جهودها في آافة أنحاء العالم إلحداث تغيير فيما يتعلق خالل العقدي

 ١٩٩١وانطالقًا من القرار الصادر عن مؤتمر العمل الدولي في عام . بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل
لصادر عن مؤتمر العمل الدولي في عام منظمة العمل الدولية لصالح العامالت مرورًا بالقرار ا إجراءاتبشأن 
وحتى التوجيه األحدث عهدًا  بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين واإلنصاف في األجور وحماية األمومة، ٢٠٠٤

والرصد من  الجنسين المساواة بينعمليات التدقيق في (الصادر عن مجلس اإلدارة بشأن مختلف التدابير العملية 
، رآزت الرسالة الواضحة )ات التعاون التقني فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينخالل خطط العمل واشتراط

وقد  .على أّنه يتعذر تحقيق التنمية المستدامة مع استمرار التباينات السافرة بين النساء والرجال في عالم العمل
ي من خالل أدوات من قبيل والتنفيذ العمل ٢٠٠٨إعالن عام بّين برنامج العمل الالئق، الذي تترسخ سياسته في 

البرامج القطرية للعمل الالئق، أّن منظمة العمل الدولية يمكنها أن تقدم خدماتها من وجهة نظر الحقوق والعمالة 
وتتضح فائدة تعميم المساواة بين الجنسين من خالل الجهود الحالية . والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي

  .تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي ومقررات مجلس اإلدارة في هذا الصدد التي تبذلها المنظمة من أجل

، تتيح البحوث المعدة لكل فصل من الفصول التوصل إلى نجاح المساواة بين الجنسينومن حيث  . ٤٠٦
ومن المقبول عمومًا أّن وضع الفتيات والنساء ومعاملتهّن في المجتمع قطعا شوطًا مهمًا في . استنتاجات إيجابية

وخاصة في تطبيق تدابير تصحيحية تتصدى للتحيز طويل األجل والتمييز (جالي اعتماد التشريعات وإنفاذها م
وتقديم فرص التعلم وإمكانية المشارآة في العمليات والمؤسسات وتوافر فرص العمل ) المباشر ضد المرأة

ناجحة التي ساعدت على المضي قدمًا ويذآر هذا التقرير عددًا آبيرًا من السياسات والبرامج ال .٢١واالستخدام
ويبّين النهج ثنائي الشقين لمنظمة العمل الدولية في مقاربة . بالمساواة بين النساء والرجال في مكان العمل

  .أنه نهج مجٍد) القائم على الحقوق والفعالية االقتصادية(المساواة بين الجنسين في عالم العمل 

ال يمكنها أن تحقق مثل هذا الهدف " الوحيدة"ليل أّن التدخالت من بين الدروس المستخلصة من التحو . ٤٠٧
تغيير السلوآيات المجتمعية وتصرفات األفراد بما يتماشى ( نهج شموليالمهم بمفردها؛ ومن الضروري وجود 

وال يفضي النمو االقتصادي وخلق ). مع التصدي للتحديات الهيكلية والتدابير المحددة المتخذة في عالم العمل
وعلى سبيل المثال، ال تزال بعض . لوظائف دائمًا إلى المزيد من التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسينا

وحيثما تبرهن الحمالت . االقتصادات المتطورة جدًا تشهد مستويات عالية من التمييز القائم على الجنس
ب، ولكنها تعود بالفائدة على األعمال ألنها اإلعالمية الواسعة والتعليم أّن المساواة بين الجنسين ليست هدفًا فحس

تستغل القوة اإلنتاجية واالبتكارية لدى آافة السكان وليس جزءًا منهم فقط، عندئٍذ يمكن التصدي للتغيير السياسي 
ومتى آان من الممكن للتشريعات أو لهيئات تفتيش العمل أن تتصدى للتمييز القائم على الجنس . بشكل أسهل

الجهود الرامية إلى حصول المرأة على وسائل اإلنتاج واإلعانات والتحكم بها، تكون هناك فرصة بالتوازي مع 
وحيثما يتوفر للناس األآثر استضعافًا سبل الوصول على قدم المساواة إلى . أفضل لتحقيق المساواة بين الجنسين

إلى تحسين معيشتهم، عندئٍذ تكون قاعدة اجتماعية ويكون لهم صوت عند وضع أطر السياسات والبرامج الرامية 
  .المساواة بين الجنسين تحديدًا في قلب العمل الالئق

أن تضطلع به، معًا  للهيئات المكونة الثالثيةويستخلص درس آخر أال وهو الدور الحيوي الذي يتعين  . ٤٠٨
التباينات في  ويسجل هذا التقرير الكثير من أوجه التقدم الذي أحرز في القضاء على. وضمن مجموعة آل منها

مكان العمل استنادًا إلى اآلراء المقولبة على أساس نوع الجنس، بفضل الجهود التي بذلتها منظمات العمال 
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President Robert B. Zoellick Announces 6 New World Bank Group Commitments on Gender Equality,  
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أنه يكمن في قلب  هدف المساواة بين الجنسين ووثقواوحيثما قام أصحاب العمل بتبني . ومنظمات أصحاب العمل
وقد اضطلع . د والقدرة على التنافس تزداد والنمو يتحققالعمل الالئق، هناك ما يدل على أن المنشآت تستفي

آافة بنشاط مناهض للتمييز، بدءًا بتحديث اإلجراءات والهياآل الداخلية  العديد من نقابات العمال في األقاليم
مرورًا بإطالق حمالت إعالمية وصوًال إلى الدفاع عن المبدأ في طائفة واسعة من المنتديات االقتصادية 

  .ماعيةواالجت

أخرى من جانب الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات  ناجحة وجرى الوقوف على تدخالت . ٤٠٩
  :العمال، أفضت إلى ما يلي

استراتيجيات مناصرة للفقراء تتماشى ووالية منظمة العمل الدولية في الحد من الفقر بالنسبة إلى األآثر  )أ(
  أن تخلفه على النساء والرجال على حد سواء؛استضعافًا وتأخذ في االعتبار األثر الذي يمكن 

  ؛١٠٠ورقم  ١١١معدالت مرتفعة من التصديق على االتفاقيتين رقم  )ب(

الوطنية، وفي بعض  أحكام جديدة للمساواة بين الجنسين في عدد آبير من القوانين والسياسات والبرامج )ج(
اب العمل والعمال على هذه األحكام فيما األقاليم إجراء تحسينات هامة في إنفاذ األحكام واطالع أصح

  يتصل بمكان العمل؛

  سياسات قائمة على نوع الجنس تعالج بعض نواحي حماية األمومة ورعاية صحة الرضع؛ )د(

  توفير التعليم للبنات والفتيان يقل فيه التحّيز ألحد الجنسين؛ )ه(

  المهنية للشابات والشبان؛زيادة تكافؤ الفرص لالرتقاء بالمهارات وزيادة الخيارات  )و(

الدخول الكثيف للنساء إلى سوق العمل وتزايد حضورهن في شرآات األعمال الصغيرة، وفي بعض  )ز(
  األقاليم في اإلدارة والتقدم الوظيفي للمرأة من خالل اإلجراءات اإليجابية؛

  الستخدام بالنسبة إليها؛إيالء اهتمام تشريعي تدريجي إلى الوضع التعاقدي للمرأة وتوضيح عالقات ا )ح(

وقبول صانعي السياسات في معظم األقاليم بأّن يحدد األجر  - ولو ببطء  -تراجع في الفجوات بين األجور  )ط(
  بين الرجال والنساء من دون اإلشارة إلى نوع جنس العامل؛

  .لفقيراتالتمويل االجتماعي آوسيلة لتعزيز روح تنظيم المشاريع والسيما في صفوف النساء ا )ي(

عديدة تحول دون تحقيق المساواة بين  وال يزال هناك عوائقلكّن التقدم يواجه تحديات باستمرار  . ٤١٠
الذي يشار إليه أحيانًا (ويمكن للرضا بالذات والرآود . الجنسين، من قبيل سوء تطبيق السياسات الوطنية وإنفاذها

ويمكن أن تفضي األزمات، آاالنكماش . اإلصالحوالتراجع أن تبطئ وتيرة عمليات ") التعب الجنساني"بتعبير
المالي واالقتصادي الحالي، إلى تدمير سنوات من اإلنجازات بلمح البصر، مؤدية إلى نشوء مواقف وسلوك 
تمييزية من جديد، إلى جانب إحداث تغيير في ممارسات مكان العمل، آانت في السابق خالية من التمييز القائم 

ينبغي التسليم بأهمية الرصد والتقييم، وما يرافقهما من المنهجيات المفيدة لتعقب التقدم  وبالتالي،. على الجنس
  .المحرز نحو تحقيق األهداف أو االنحراف عن طريقها

وإعداد مجموعات البيانات  أسواق العمل ويرتبط أحد التحديات الخاصة بالنظم المستخدمة عند تحليل . ٤١١
. تلف اآلثار التي يمكن أن تترآها السياسات والبرامج على النساء والرجالالوطنية التي لم تصمم بهدف تتبع مخ

وعلى وجه الخصوص، تستثنى األسر في بعض النظم من اإلطار النظري، مما يجعل من المستحيل شمول البعد 
ل القتصاد في معظم النظم إلى المزيد من التحلي وعلى سبيل المثال، تبرز الحاجة. الجنساني والتخطيط وفقًا لذلك

وبات من المتوافق عليه على نحو متزايد أّن الحصول على البيانات . الرعاية حيث يوجد العمل بأجر وبدون أجر
الفتيات  /المصنفة حسب الجنس والمعلومات الخاصة بسياق معين حول انعدام المساواة بين النساء

أي وضع تحليًال دقيقًا والتخطيط الذي يراعي  الصبيان واستخدامها، هو األساس المتين الوحيد لتحليل /والرجال
وال بد من أن يستند أي تحليل على بيانات إحصائية . نوع الجنس والرصد والتقييم في أي منظمة أو مكان عمل

وبهذه الطريقة، يمكن تحديد . يمكنها أن تحدد الثغرات االجتماعية واالقتصادية بين مختلف المجموعات السكانية
في حال  رفة تامة بالمشكلة الواجب حلها، ويمكن رصد السياسات والبرامج علميًا بحيث يمكن،األولويات بمع

أن يعاد تصميمها أو اتخاذ تدابير عالجية قبل تقويض اإلنجازات  ،آانت لها عواقب سلبية على أحد الجنسين
  .المحققة بشكل دائم

فهم محدداتها والنظر في الوسائل التي  من أجل -والحاجة إلى بحث االختالفات الجنسانية في المجتمع  . ٤١٢
تتطّلب قاعدة متينة وحسنة الترآيب من  - يمكن فيها تغيير هذه االختالفات واتخاذ التدابير لقياس التغيير المحقق 
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وعلى هذا األساس، من الممكن االستنتاج أّن جمع البيانات واألبحاث ذات الصلة ينبغي دائمًا أن تأخذ . البينات
ر الجنس آخاصية أساسية ويجب أن تشمل تحليًال مخصصًا بشأن األدوار التي تضطلع بها النساء في االعتبا
آما ينبغي للجهود الرامية إلى المضي قدمًا بالمعرفة وتحسين تقاسم المعلومات في هذا المجال، أن . والرجال

ي أسواق العمل والمزيد من التحليل تسترشد بالجمع المنهجي للبيانات على نحو يبين ما يقوم به الرجال والنساء ف
. المتعمق في تقارير نتائج البحث، ومن خالل إيالء االهتمام المنتظم للجنس باعتباره متغيرة من المتغيرات

وتقود منظمة العمل الدولية عملية قياس العمل الالئق في خمسة بلدان باستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس 
  .٢٠٠٨٢٢اعية للجنسين من أجل المساهمة في رصد تنفيذ إعالن عام ومجموعة من المؤشرات المر

وفي بعض السياقات  -ويظهر استمرار التمييز القائم على الجنس في عالم العمل غياب االلتزام السياسي  . ٤١٣
أن  وينبغي للسياسات والبرامج اإلنمائية. السلوك المجتمعيتسيبًا قانونيًا، لكّن السبب الكامن يبقى مرسخًا في  -

تتصدى لالفتراضات النمطية بشأن األدوار الجنسانية التي أصبحت مندرجة على نحو منهجي في األنماط 
وبالرغم من إيالء . االجتماعية والهياآل المؤسسية والبنى القانونية في أماآن العمل المنظمة وغير المنظمة

لمكثف إلى أسواق العمل، يظهر هذا التقرير اهتمام آبير لهذه المسألة خالل العقود األخيرة ودخول العامالت ا
تحقيق المزيد من التقدم لو اندثرت األحكام المسبقة بشأن ما يمكن أن تقوم به  -عمليًا  -أنه آان من الممكن 

ولعل أبلغ مثال هو االفتراض، على آافة المستويات وفي . النساء وما يمكن أن يقوم به زمالؤهّن من الرجال
وينبغي تصميم السياسات والبرامج بشكل . أّن عمل الرعاية هو من اختصاص النساء ال الرجالمعظم األقاليم، ب

يوسع فرص النساء وخياراتهّن بدًال من حصرهن فقط باألدوار الجنسانية التقليدية المرتبطة باألمومة والعمل 
يكسر القوالب النمطية  آما ينبغي لهذه السياسات واالستراتيجيات أن تشمل أيضًا الرجال بشكل. المنزلي

  .المرتبطة بنوع الجنس ويفسح المجال أمام الرجال والفتيان لالضطالع بدور أآثر فعالية في مجال تقديم الرعاية

الحواجز باإلضافة إلى ذلك، يمكن التصدي ألوجه التفاوت القائمة فعًال باتخاذ تدابير استباقية تزيل  . ٤١٤
نساء والرجال في عالم العمل، من قبيل اإلجراءات اإليجابية واستثارة الوعي القائمة أمام المساواة بين ال الهيكلية

  .وتطوير المهارات وتعزيز العمالة والتمكين االقتصادي وإصالح النظم والممارسات البالية

  النشاط المستقبلي  ٥- ٨
ل الدولية على ضوء ما ورد أعاله، يتوقف رسم خطوط دورة استراتيجية للنشاط المستقبلي لمنظمة العم . ٤١٥

  : من أجل المضي قدمًا في المساواة بين الجنسين في مكان العمل، على التدابير الرامية إلى ما يلي

  تطوير المعارف من أجل دعم وضع السياسات
تعزيز برنامج البحوث وقاعدة المعارف بشأن المسائل الجديدة والناشئة، السيما في سياق األزمة المالية  

تحديد اتجاهات وأنماط جديدة في عالم العمل، إلى جانب روابط بين فعالية االقتصاد العالمية، من خالل 
  .والمساواة بين الجنسين

تشجيع عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة بقدر أآبر حسب الجنس بحيث يمكن عرض المبررات  
وإجراء . األجور بين الجنسينالقائمة على البينات لصالح المساواة بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بثغرة 

دراسات استقصائية عن استخدام الوقت آوسيلة فعالة للوقوف على مشارآة النساء والرجال في العمل 
  .بأجر والعمل من دون أجر

بناء قدرة المكاتب الوطنية لإلحصاءات على تصميم نظم معلومات سوق العمل التي تراعي الجنسين  
  .اسيةوتستطيع تنوير الخيارات السي

استحداث ونشر أدوات عملية وأدلة وقوائم مرجعية لدعم صانعي السياسات والممارسين في جهودهم  
والسيما في مجال التعليم والمشارآة االقتصادية  -الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين في عملهم 

  .والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي

التي يواجهها الفتيان والرجال للتكيف مع القوالب النمطية الجنسانية في جمع المعلومات بشأن الضغوط  
  .عالم العمل

                  
مجلس ، اجتماع الخبراء الثالثي بشأن قياس العمل الالئق التقرير اإلضافي الثالث،: تقرير المدير العام: انظر مكتب العمل الدولي   ٢٢

نوفمبر / ستقدم نتائج هذه المبادرة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني .GB.303/19/3، الوثيقة ٢٠٠٨، جنيف، ٣٠٣اإلدارة، الدورة 
٢٠٠٩.  
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تجميع ونشر الممارسات الجيدة واالستراتيجيات االبتكارية لتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل  
  .من أجل دعم صياغة السياسات في البرامج القطرية للعمل الالئق بشكل أفضل

  خلق الوظائفالعمالة و
تنفيذ تدخالت محددة لخلق العمالة والدخل الالئقين والمنتجين، السيما بالنسبة إلى األشخاص العاطلين عن  

العمل أو الذين يعانون من بطالة جزئية في االقتصاد غير المنظم والقطاع الريفي، باإلضافة إلى تزايد 
وهذه اإلجراءات هامة بصورة خاصة نظرًا إلى . يتعميم قضايا الجنسين آجزء من برنامج العمالة العالم

  .تضاعف فقدان الوظائف في أنحاء المعمورة بسبب األزمة المالية واالقتصادية الحالية

الدعوة إلى خلق العمالة التي تراعي نوع الجنس آجزء من السياسات الوطنية واألطر اإلنمائية الوطنية  
  .قرمن قبيل ورقات استراتيجيات الحد من الف

التنسيق بين تدريب المهارات األساسية والتقنية والتعلم المتواصل من أجل تحسين القابلية لالستخدام  
  .وضمان مالءمة تطوير المهارات مع احتياجات السوق

الترآيز على مجموعات النساء المحرومة والمستضعفة من خالل سياسات سوق العمل الموجهة نحو الفقر  
عتبار الحاجة إلزالة الحواجز االقتصادية المحددة التي تواجهها بعض النساء، من قبيل والتي تأخذ في اال

  .النساء المعوقات أو تلك اللواتي ينتمين إلى األقليات اإلثنية أو المهاجرات

تعزيز العمالة الريفية للنساء والرجال، بما في ذلك تنمية التعاونيات وروح تنظيم المشاريع وتحسين البنى  
  .تحتيةال

  الحماية االجتماعية
إيالء المزيد من االهتمام إلى االحتياجات المحددة للنساء والرجال في مجال السالمة والصحة المهنيتين  

  .من خالل تعزيز السياسات والممارسات المرتكزة على اختالف الجنس، حيثما ينطبق ذلك

ملة وغير تمييزية وتأخذ في االعتبار احتياجات االرتقاء بالنظم الوطنية للضمان االجتماعي حتى تكون شا 
  .العمال ذوي المسؤوليات العائلية

في الخدمات العامة والمجتمعية، والسيما  -حتى في أوقات األزمات االقتصادية -المحافظة على االستثمار 
 في المناطق الريفية من أجل التخفيف من الطلب على العمل من دون أجر الذي يمس بصورة خاصة

ومن شأن ذلك أن يساعد الرجال والنساء على تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات . النساء والفتيات
  .األسرية، إلى جانب السياسات الوطنية الشاملة المعنية بالعمل واألسرة

الخيارات السياسية التي ترمي إلى تضييق ثغرة األجور بين الجنسين على الرصد المتسق إرساء  
. التي يشهدها سوق العمل وتنظيم هياآل العمل والتفاوتات في حجم هذه الثغرة  وفي أسبابها للتطورات

وحيثما تتعلق المشكلة المحددة بارتفاع انتشار األجور المنخفضة، ينبغي إيالء االعتبار إلى ضمان سياسة 
ة آبيرة وأسواق عمل وفي البلدان التي تتمتع باقتصادات منظم. حد أدنى لألجور فعالة وشاملة للجنسين

مصنفة حسب الجنس بشكل آبير، قد تبرهن نظم التصنيف المهنية وأساليب تقييم الوظائف الخالية من 
  .التحيز ألحد الجنسين عن فعالية أآبر

  الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي
ى الدولي الضلوع في حوار اجتماعي منصف وتشارآي من أجل التأثير في صنع السياسات على المستو 

وعلى وجه الخصوص، جعل أهداف . واإلقليمي والوطني وعلى مستوى المجتمع المحلي والمنشأة
المساواة بين الجنسين مرئية في االستراتيجيات والمؤشرات واألنشطة والنواتج الواردة في البرامج 

  .القطرية للعمل الالئق

زيز اآلليات القائمة، من قبيل لجان تكافؤ فرص استحداث آليات وطنية جديدة تعنى بقضايا الجنسين أو تع 
  .العمالة، التي تضم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

  .الحرص على تشكيل هيئات ثالثية متوازنة بين الجنسين 

  .إدراج شواغل المساواة بين الجنسين، والسيما القضاء على التمييز، في عمليات المفاوضة الجماعية 
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  ادئ والحقوق في العملالمب
دولة  ١٨٢دولة عضوًا من أصل  ١٦٨وقعت ( ١١١السعي إلى التصديق العالمي على االتفاقية رقم  

وتحسين معدالت ) دولة عضوًا ١٦٦صدقت عليها ( ١٠٠واالتفاقية رقم  )عضوًا على هذه االتفاقية
  .وتنفيذ أحكامهما) ١٨٣م ورق ١٥٦رقم (التصديق على اتفاقيتي المساواة األساسيتين األخريين 

االستمرار في تقديم المساعدة التقنية بشأن تحسين التشريع الوطني واألطر التنظيمية األخرى لدعم تطبيق  
  .١٨٣ورقم  ١٥٦ورقم  ١٠٠ورقم  ١١١االتفاقيات رقم 

هود الرامية إلى اتخاذ اإلجراءات لضمان اعتماد مبادئ حماية األمومة وتطبيقها تطبيقًا فعاًال، السيما الج 
التصدي بشكل مباشر أو غير مباشر على التمييز المرتبط باألمومة وإدراج إعانات األمومة في النظام 

  .األساسي للضمان االجتماعي

إنفاذ القوانين واالتفاقات الجماعية من خالل إدارات العمل، بما في ذلك مفتشيات العمل والهيئات القضائية  
  .ألخرى، ومن خالل شراآات أفضل مع اآلليات الوطنية المعنية بقضايا الجنسينوالوآاالت الحكومية ا

  الشراآات الدولية
تعزيز الشراآات الدولية مع أسرة األمم المتحدة في المجاالت التي تتمتع فيها آل منظمة بمواطن القوة،  

مل نحو تحقيق األهداف مثًال في الحمالت الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بالع
  ".توحيد األداء"اإلنمائية لأللفية وضمان نجاح مبادرة 

خلق الفرص لمزيد من الحوار والتعاون بين المؤسسات والمنظمات العاملة بشأن الجوانب االقتصادية  
  .واالجتماعية للتنمية من أجل التوصل إلى حلول شمولية مثًال في مجال عمل الرعاية

المجموعات والمؤسسات اإلقليمية، مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي ومنظمة (ت بناء الشراآا 
الدول األمريكية ومجلس التعاون الخليجي والجماعة الكاريبية ووآاالت األمم المتحدة ونقابات العمال 

يم والقطاعات وعلى من أجل تقاسم قواعد البيانات القائمة بشأن عالم العمل بين األقال) والرابطات القطاعية
  .نطاقها

تعميم قضايا الجنسين في آافة مواد وبرامج التدريب في منظومة األمم المتحدة لصالح أعضاء الفرق  
  .القطرية لألمم المتحدة

استخدام التدقيق التشارآي لقضايا الجنسين لمنظمة العمل الدولية آأداة لتقييم التقدم المحرز في اتجاه  
  .الجنسين تحقيق المساواة بين

المساعدة في تحقيق أهداف المساواة الجنسانية المقررة لألمم المتحدة، والسيما على مستوى آبار  
  .الموظفين وصناع السياسات، وفي نظام المنسقين المقيمين

إدراج هدف المساواة بين الجنسين على نحو منتظم في حشد الموارد وتقاسم المعارف والتعاون التقني،  
  .مع الجهات المانحة بالشراآة

  المعلومات والتوعية واستثارة الوعي
تنظيم أنشطة الستثارة الوعي تقوم على األبحاث، بما في ذلك إطالق حمالت آبرى مكيفة مع مختلف  

األقاليم وعلى المستويات الوطنية ومعدة بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين واآلليات الوطنية المعنية 
ينبغي أن تستهدف هذه األخيرة األفراد، رجاًال ونساًء، والمجتمعات المحلية وصانعي و. بقضايا الجنسين

  .السياسات والمجتمعات آكل

دعم الحمالت اإلعالمية وحمالت استثارة الوعي بالنسبة إلى الشرائح المستضعفة من القوى العاملة، من  
والعاملين لحسابهم الخاص والعمال العارضين قبيل العامالت الفتيات والعمال المنزليين والعمال الريفيين 

  .وغيرهم من فئات العاملين في االقتصاد غير المنظم
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ويبين هذا التقرير أّن استجابة منظمة العمل الدولية الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين قد  . ٤١٦
ع مرور الوقت يتماشى مع أصبحت أآثر قوة وتتمتع تدريجيًا بطابع عملي أآبر، مما يبين تطورًا بارزًا م

التطورات التي شهدتها التنمية االقتصادية واالجتماعية وظروف العمل عامة والتحسينات التي طرأت على 
مع شرآائها  -إّن استمرار األنشطة الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين يبرهن أّن المنظمة . وضع المرأة

قد ساهمت في االعتراف العام بمبدأ تكافؤ الفرص  - بات العمال الحكومات وأصحاب العمل ونقا: الثالثيين
ويسري هذا األمر على فترات األزمات مثل االنكماش . والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى النساء والرجال

هذا الكم من أمثلة البحوث والسياسات  يوثقوآون هذا التقرير . المالي واالقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا
والبرامج التي تفضي إلى المزيد من تكافؤ الفرص للنساء والرجال، إنما يمثل السمة المميزة للعمل الالئق وتبقى 
النية الثابتة لمنظمة العمل الدولية في تحويل السياسات إلى عمل ملموس ووضع حد للتمييز القائم على الجنس 

الة االجتماعية من خالل عولمة عادلة، يمكن أن يكون ومن خالل السعي إلى تحقيق العد. في مكان العمل نهائيًا
 .هذا الهدف في متناول المنظمة وهي على قاب قوسين من االحتفال بعيدها المائة
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 نقاط مقترحة للمناقشة

. إّن العولمة، بما تنطوي عليه من انعكاسات إيجابية وسلبية، تؤثر في النساء والرجال بطرائق مختلفة  .١
بعض المكاسب التي تحققت خالل العقود األخيرة، تطرح التغيرات السريعة في سوق العمل وبالرغم من 

فما هي العناصر األساسية التي ينبغي أن تشكل جزءًا من الردود على . تحديات خاصة بقضايا الجنسين
ة بين المستويين الدولي والوطني وعلى مستوى المنشآت من أجل التصدي لتلك التحديات وتحقيق المساوا

 الجنسين والعمل الالئق في بيئة سريعة التغير؟

نظرًا إلى األزمة العالمية واالقتصادية الحالية وتداعياتها على العمالة وما تنطوي عليه من آثار   .٢
اجتماعية، ما هي التدابير السريعة الواجب اتخاذها على األجلين المتوسط والبعيد، من أجل الحفاظ على 

بالنسبة إلى المساواة بين الجنسين والمضي بها قدمًا، وتخفيف اآلثار الجنسانية السلبية المكاسب المحققة 
 لألزمة؟

الحصول على الموارد اإلنتاجية عدم آفاية سبل إّن التمييز المباشر وغير المباشر واألنماط المقولبة و  .٣
الصوت والمشارآة في  إسماع االفتقار إلىة وغير النمطية للعمالة ومنظمواألشكال غير ال التحكم بهاو

فكيف . التي تواجهها المرأة في سوق العمل التحديات من تلك سوى أول الغيثليست  ،صنع القرارات
 نحيمكن أن تحقق األهداف االستراتيجية األربعة لبرنامج العمل الالئق المساواة بين الجنسين وأن تم

 القدرات بشكل ملموس ومستدام؟ المرأة

بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، آيف  ٢٠٠٨ن منظمة العمل الدولية لعام في ضوء إعال  .٤
أي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات  -يمكن للمنظمة أن تعزز قدرات الهيئات المكونة 

ا الذي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين واالستجابة بفعالية الحتياجات الهيئات المكونة؟ وم - العمال
 يمكن أن تقوم به الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لتحقيق المساواة بين الجنسين؟
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 الملحق

  الملحق
  آيًا، دوالرًا أمير ١٫٢٥ خط الفقر البالغاإلناث والذآور دون المقدرة من نسبة النسبة إجمالي السكان دون خط الفقر ووتقدير الدخل المكتسب لإلناث والذآور   :لفالجدول أ

  ٢٠٠٥،الموجزات العالمية واإلقليمية التي تتوفر لديها البيانات،الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

التي البلدان  بالنسبة إلجماليمجموع ال
 000 349 000522 047 829  811 069 2 568 018 2  378 257 2 756 345 6    بياناتتتوفر لديها ال

           

 000 343 000158 365 214  948 248 964 252  144 407 055 909    أفريقيا

 000 000752 479 1  929 10 691 10  234 11 854 32 6.8 3.0 515 10 546 3 الجزائر

 000 840 0003 901 4  036 4 198 4  861 7 095 16 54.3 8981.6 2 787 1 أنغوال

 000 629 0001 390 2  269 2 239 2  982 3 490 8 47.3 5432.1 1 732 بنن

 000 000194 379  558 563  715 836 1 31.2 0943.2 19 913 5 بوتسوانا

 000 533 0003 345 4  510 3 561 3  862 6 933 13 56.5 4581.5 1 966 بورآينا فاسو

 000 981 0002 410 3  983 1 124 2  752 3 859 7 81.3 7911.3 611 بوروندي

 000 376 0002 463 3  858 4 876 4  062 8 795 17 32.8 0862.0 3 519 1 الكاميرون

 000 00038 66  135 150  222 507 20.6 7562.8 8 087 3 الرأس األخضر

 000 139 0001 478 1  086 1 156 1  950 1 191 4 62.4 5301.6 1 933 ىجمهورية أفريقيا الوسط

 000 802 0002 482 3  550 2 606 2  990 4 146 10 61.9 7351.5 1 126 1 تشاد

 000 000151 217  221 221  356 798 46.1 6432.0 2 337 1 جزر القمر

 000 000797 156 1  981 001 1  629 1 610 3 54.1 6912.0 1 841 الكونغو

 000 555 0001 782 2  268 5 973 4  343 8 585 18 23.3 4723.1 2 795 آوت ديفوار

 000 612 00014 174 20  539 14 957 14  244 29 741 58 59.2 9441.9 488  جمهورية الكونغو الديمقراطية
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 00060 91  235 236  333 804 18.8 9352.1 2 422 1 جيبوتي

 000 000446 004 1  529 22 517 22  804 27 850 72 2.0 0244.3 7 635 1 مصر

 ––  128 132  225 484 – 8142.3 10 635 4 غينيا االستوائية

 ––  197 1 277 1  053 2 527 4 – 5442.2 1 689 إريتريا

 000 419 00013 417 17  595 20 993 20  398 37 986 78 39.0 3161.7 1 796 إثيوبيا

 000 00026 36  384 383  524 291 1 4.8 8761.8 8 049 5 غابون

 000 000230 325  445 446  726 617 1 34.3 5251.9 2 327 1 غامبيا

 000 051 0003 707 3  532 6 394 6  609 9 535 22 30.0 8931.4 2 056 2 غانا

 000 842 0002 471 3  433 2 388 2  181 4 003 9 70.1 7341.5 2 876 1 غينيا

 000 000327 453  388 403  806 597 1 48.8 1032.0 1 558 بيساو - غينيا 

 000 334 0003 686 3  665 9 799 9  135 16 599 35 19.7 3541.2 1 126 1 آينيا

 000 000356 504  488 598  894 981 1 43.4 4801.9 4 340 2 ليسوتو

 ––  040 2 858 1  020 2 918 5 – 4603.3 13 054 4 الجماهيرية العربية الليبية

 000 720 0005 925 6  911 4 979 4  753 8 643 18 67.8 0901.4 1 758 مدغشقر

 000 508 0004 260 5  247 3 357 3  623 6 226 13 73.9 7711.4 565 مالوي

 000 704 0002 268 3  689 2 961 2  961 5 611 11 51.4 2341.5 1 833 مالي

 000 000254 373  836 826  302 1 963 2 21.2 9962.0 2 489 1 موريتانيا

 ––  429 428  385 241 1 – 0982.4 18 407 7 موريشيوس

 000 000235 528  583 9 083 10  829 10 495 30 2.5 2974.0 7 846 1 المغرب

 000 243 0007 093 8  105 5 691 5  737 9 533 20 74.7 3781.2 1 115 1 موزامبيق

 000 000418 574  569 591  860 020 2 49.1 6791.8 9 527 5 ابينامي
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 الملحق

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 777 0003 961 4  241 3 245 3  778 6 264 13 65.9 9911.8 561 النيجر

 000 467 00035 580 55  998 36 549 37  809 66 356 141 64.4 5922.4 1 652 نيجيريا

 000 250 0003 819 3  361 2 630 2  243 4 234 9 76.6 3921.4 1 031 1 رواندا

 ––  40 42  70 153 – 3573.3 3 022 1 تومي وبرنسيبوسا

 000 652 0001 291 2  114 3 190 3  466 5 770 11 33.5 3461.9 2 256 1 السنغال

 000 190 0001 792 1  476 1 535 1  575 2 586 5 53.4 1142.2 1 507 سيراليون

 000 758 0004 802 7  013 15 495 15  430 17 939 47 26.2 4462.2 15 927 6 جنوب أفريقيا

 ––  336 10 250 10  313 16 900 36 – 3174.0 3 832 السودان

 000 000241 465  302 339  483 125 1 62.9 6593.5 7 187 2 سوازيلند

 000 440 00015 248 18  026 10 226 10  226 18 478 38 87.6 8631.4 627 جمهورية تنزانيا المتحدة

 000 000947 466 1  653 1 694 1  891 2 239 6 38.7 1192.3 2 907 توغو

 000 00081 177  436 3 404 3  264 3 105 10 2.6 9243.4 12 748 3 تونس

 000 829 0006 087 8  955 6 984 6  008 15 947 28 51.5 7081.4 1 199 1 أوغندا

 000 139 0003 240 4  932 2 964 2  583 5 478 11 64.3 3191.8 1 725 زامبيا

 ––  713 3 763 3  644 5 120 13 – 5851.7 2 499 1 زمبابوي

 000 628 00018 169 27  791 284 924 290  589 308 303 884    مريكتاناأل

 000 000706 038 1  157 12 403 12  187 14 747 38 4.5 6861.9 18 063 10 األرجنتين

 ––  104 110  109 323 – 8031.4 20 656 14 جزر البهاما

 ––  103 107  82 292 – 3091.6 20 868 12 بربادوس

 ––  81 79  115 276 – 1172.5 10 022 4 بليز

 000 000761 040 1  607 2 661 2  914 3 182 9 19.6 5841.7 3 059 2 بوليفيا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 983 0005 515 8  673 60 705 62  453 63 831 186 7.8 6641.7 10 204 6 البرازيل

 ––  224 11 119 11  927 9 271 32 – 0001.6 40 448 25 آندا

 000 00064 116  444 5 479 5  372 5 295 16 1.1 2932.5 17 871 6 شيلي

 000 952 0002 952 3  180 14 835 14  931 15 946 44 15.4 9661.6 8 680 5 آولومبيا

 000 00041 62  452 1 397 1  479 1 327 4 2.4 2711.9 13 983 6 آوستاريكا

 ––  929 3 904 3  427 3 260 11 – 4892.2 9 268 4 آوبا

 000 000178 293  878 2 894 2  698 3 470 9 5.0 4652.3 11 907 4 الجمهورية الدومينيكية

 000 000527 751  019 4 013 4  029 5 061 13 9.8 5721.8 5 102 3 إآوادور

 000 000353 597  954 1 074 2  640 2 668 6 14.3 5432.5 7 043 3 السلفادور

 000 000544 943  170 3 510 3  030 6 710 12 11.7 9903.1 6 267 2 غواتيماال

 000 00021 36  240 228  272 739 7.7 4672.4 6 665 2 غيانا

 000 088 0002 016 3  630 2 753 2  913 3 296 9 54.9 1951.9 2 146 1 هايتي

 000 000602 914  873 1 945 1  016 3 834 6 22.2 6802.2 4 160 2 هندوراس

 000 0003 4  796 836  050 1 682 2 0.2 5031.8 5 107 3 جامايكا

 000 000243 434  994 31 123 34  149 38 266 104 0.7 6802.6 15 039 6 المكسيك

 000 000302 562  567 1 610 1  286 2 463 5 15.8 5773.1 5 773 1 نيكاراغوا

 000 000123 174  036 1 021 1  175 1 232 3 9.2 6361.7 9 537 5 بنما

 000 000195 354  777 1 730 1  397 2 904 5 9.3 8922.9 6 358 2 باراغواي

 000 000911 320 1  552 8 539 8  184 10 274 27 8.2 7911.8 7 269 4 بيرو

 000 00013 20  51 53  57 161 20.9 8052.0 8 501 4 لوسيا تسان

 ––  38 38  43 119 – 7222.0 8 449 4 فنسنت وجزر غرينادين تسان
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 الملحق

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 00026 45  144 145  163 452 15.5 0292.5 11 426 4 سورينام

 000 00020 35  465 480  379 324 1 4.2 0532.2 20 307 9 ترينيداد وتوباغو

 ––  082 100 597 100  168 99 846 299 – 0001.6 40 005 25 الواليات المتحدة

 00  025 1 060 1  241 1 326 3 0.0 8901.8 12 203 7 أوروغواي

 000 972 0001 948 2  546 8 478 8  701 9 726 26 18.4 6831.9 8 560 4 جمهورية فنزويال البوليفارية

 000 019 000337 573 575  750 242 1 029 176 1  748 258 1 526 677 3    والمحيط الهادئ آسيا

 ––  871 6 812 6  627 6 310 20 – 4141.4 37 311 26 أستراليا

 ––  307 205  213 725 – 7962.8 29 496 10 البحرين

 000 402 00029 686 46  290 48 650 45  340 59 281 153 49.6 7922.2 2 282 1 شيبنغالد

 ––  130 121  122 374 – 5062.4 37 658 15 بروني دار السالم

 000 556 0002 052 3  969 3 306 4  680 5 956 13 40.2 1491.4 3 332 2 آمبوديا

 000 041 00088 985 120  989 478 754 449  236 384 979 312 1 15.9 2131.6 8 220 5 الصين

 ––  265 256  307 828 – 1032.1 8 928 3 فيجي

 000 325 000159 040 313  204 365 601 338  598 430 403 134 1 41.6 1943.2 5 620 1 الهند

 000 255 00018 213 30  732 74 710 74  621 76 063 226 21.4 2802.2 5 410 2 إندونيسيا

 000 000357 649  404 23 942 22  075 23 421 69 1.5 3632.5 11 475 4 جمهورية إيران اإلسالمية

 ––  728 42 156 42  013 43 897 127 – 0002.2 40 802 17 اليابان

 000 0007 14  712 1 593 1  239 2 544 5 0.4 2703.2 8 566 2 األردن

 ––  466 17 961 16  442 13 870 47 – 4762.5 31 531 12 جمهورية آوريا

 ––  275 1 736  689 700 2 – 4032.9 36 623 12 الكويت

 000 019 0001 471 1  586 1 626 1  452 2 664 5 44.0 6921.9 2 385 1 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 00  239 1 332 1  439 1 011 4 – 5853.2 8 701 2 لبنان

 000 00048 90  385 8 098 8  170 9 653 25 0.5 8612.8 15 751 5 ماليزيا

 000 000225 353  864 870  847 581 2 22.4 7992.0 2 413 1 منغوليا

 000 042 0006 892 8  577 7 970 7  547 11 094 27 55.1 0722.0 2 038 1 نيبال

 ––  343 1 377 1  377 1 097 4 – 4791.4 29 666 20 نيوزيلندا

 ––  938 656  913 507 2 – 8805.3 23 516 4 عمان

 000 108 00012 603 23  141 48 045 45  894 64 081 158 22.6 6073.4 3 059 1 باآستان

 000 000987 187 1  744 1 718 1  608 2 070 6 35.8 9601.4 2 140 2 بابوا غينيا الجديدة

 000 170 0008 959 10  518 25 238 25  810 33 566 84 22.6 3751.6 6 883 3 الفلبين

 ––  440 173  184 796 – 7744.1 37 211 9 قطر

 ––  53 48  83 184 – 7972.6 8 338 3 ساموا

 ––  606 8 196 6  810 8 612 23 – 6786.4 25 031 4 سعوديةالمملكة العربية ال

 ––  572 1 542 1  213 1 327 4 – 1502.0 39 044 20 سنغافورة

 ––  138 130  205 472 – 6722.0 2 345 1 جزر سليمان

 000 000945 722 1  528 6 730 6  862 5 121 19 14.0 4792.4 6 647 2 سري النكا

 ––  739 5 643 5  511 7 894 18 – 6843.0 5 907 1 الجمهورية العربية السورية

 000 000105 147  612 21 823 22  569 18 003 63 0.4 7321.6 10 695 6 تايلند

 ––  345 2 899  860 104 4 – 5554.0 33 329 8 اإلمارات العربية المتحدة

 ––  62 61  93 215 – 8301.5 3 601 2 فانواتو

 000 096 0008 143 10  462 27 639 27  927 29 029 85 21.5 6041.4 3 540 2 فيتنام

 000 331 0001 367 2  514 5 411 5  171 10 096 21 17.5 4223.4 1 424 اليمن
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 الملحق

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 359 0008 940 11  323 293 651 298  898 282 872 874    وآسيا الوسطى أوروبا

 000 00011 16  020 1 040 1  093 1 154 3 0.9 9301.9 6 728 3 ألبانيا

 000 000136 185  928 096 1  993 018 3 10.6 1501.6 6 893 3 أرمينيا

 ––  854 2 788 2  650 2 292 8 – 0002.2 40 397 18 النمسا

 000 0001 1  715 2 930 2  707 2 352 8 0.0 1371.5 6 960 3 أذربيجان

 00  319 3 532 3  944 2 795 9 0.0 8351.6 9 236 6 الروسيب

 ––  438 3 391 3  569 3 398 10 – 0001.8 40 182 22 بلجيكا

 000 0003 4  325 1 365 1  225 1 915 3 0.2 3411.5 4 864 2 كالبوسنة والهرس

 00  658 2 688 2  398 2 745 7 0.0 0101.5 11 176 7 بلغاريا

 00  525 1 537 1  490 1 551 4 0.0 6871.5 15 587 10 آرواتيا

 ––  277 292  268 836 – 8081.7 27 805 16 قبرص

 00  635 3 611 3  947 2 192 10 0.0 4402.0 27 992 13 الجمهورية التشيكية

 ––  808 1 773 1  836 1 417 5 – 2881.4 39 766 28 الدانمرك

 00  440 477  427 344 1 0.0 4301.6 19 112 12 إستونيا

 ––  769 1 731 1  746 1 246 5 – 7391.4 37 795 26 فنلندا

 ––  895 19 932 19  164 21 991 60 – 1691.6 37 945 23 فرنسا

 000 000200 401  423 1 565 1  485 1 473 4 13.4 1883.0 5 731 1 جورجيا

 ––  005 28 252 27  395 27 652 82 – 4611.7 37 823 21 ألمانيا

 ––  778 3 708 3  614 3 100 11 – 1841.8 30 738 16 اليونان

 00  431 3 531 3  124 3 086 10 0.0 0981.6 22 058 14 هنغاريا

 ––  99 96  100 296 – 0001.4 40 637 28 أيسلندا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 ––  422 1 402 1  320 1 143 4 – 0001.9 40 076 21 أيرلندا

 ––  066 2 082 2  544 2 692 6 – 3451.5 31 497 20 ائيلإسر

 ––  455 19 412 19  779 19 646 58 – 1632.1 39 501 18 إيطاليا

 000 000201 274  962 4 347 5  902 4 211 15 3.1 7231.6 9 141 6 آازاخستان

 000 000471 664  622 1 661 1  920 1 204 5 21.8 4551.7 2 414 1 قيرغيزستان

 00  766 822  714 302 2 0.0 8421.5 16 951 10 التفيا

 000 0006 8  123 1 203 1  099 1 425 3 0.4 3491.4 17 000 12 ليتوانيا

 ––  155 152  149 457 – 0002.0 40 446 20 غرلكسمب

 ––  142 138  123 403 – 6232.0 25 834 12 مالطة

 000 000133 183  299 1 374 1  204 1 877 3 8.1 6081.6 2 634 1 جمهورية مولدوفا

 ––  561 5 450 5  316 5 328 16 – 8451.6 39 625 25 هولندا

 ––  548 1 502 1  589 1 639 4 – 0001.3 40 749 30 النرويج

 000 00016 23  342 13 556 13  298 11 196 38 0.1 4931.7 17 414 10 بولندا

 ––  505 3 595 3  428 3 528 10 – 8811.7 25 294 15 البرتغال

 000 00071 91  481 7 563 7  583 6 628 21 0.8 7611.4 10 443 7 رومانيا

 000 00096 134  287 49 080 53  586 41 953 143 0.2 5811.6 13 476 8 االتحاد الروسي

 000 0006 8  915 1 936 1  536 1 387 5 0.3 2181.7 20 777 11 سلوفاآيا

 00  712 693  595 999 1 0.0 7791.6 27 022 17 سلوفينيا

 ––  063 15 773 14  561 13 397 43 – 3242.0 36 335 18 إسبانيا

 ––  000 3 907 2  130 3 038 9 – 0591.2 36 044 29 السويد

 ––  509 2 530 2  385 2 424 7 – 0001.6 40 056 25 سويسرا
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 الملحق

  البلد 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

تعادل (تقدير الدخل المكتسب  
القوة الشرائية بالدوالر 

 ١ ٢٠٠٥ ،)األميرآي

معدل الدخل الذي 
يكتسبه الذآور 

 لى دخل اإلناثإ

 دوننسبة السكان 
 ١٫٢٥(خط الفقر 

   أميرآيًا دوالرًا
 )٪( )في اليوم

تقدير إجمالي 
فيعدد السكان 

 ٢٠٠٥عام 
 )باآلالف(

تقدير السكان دون 
وما فوق  ١٥سن 
عام ل ٦٤سن 

 )باآلالف( ٢٠٠٥

السكان الذين تقدير عدد 
   ١٥بين  متتراوح أعماره

 ٢٠٠٥لعام  عامًا ٦٤وبين 
 )اآلالفب(

خط  دون سكانتقدير عدد ال
 )األرقام المطلقةب( ٢٠٠٥ ،الفقر

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 000 000596 812  827 1 890 1  833 2 550 6 21.5 7251.7 1 992 طاجيكستان

 000 0004 6  709 697  627 034 2 0.5 7342.1 9 676 4ية اليوغوسالفية السابقةجمهورية مقدون

 000 000680 305 1  430 24 820 23  720 24 970 72 2.7 3682.8 12 385 4 ترآيا

 000 000515 684  514 1 558 1  762 1 833 4 24.8 5961.6 9 108 6 ترآمانستان

 000 00019 28  569 15 924 16  424 14 918 46 0.1 0671.8 9 970 4 انياأوآر

 ––  787 19 947 19  511 20 245 60 – 0001.5 40 242 26 المملكة المتحدة

 000 194 0005 113 7  209 8 300 8  084 10 593 26 46.3 5851.7 2 547 1 أوزبكستان

 .غير متوفرة تمعلوما=   -
الذآور من السكان النشطينو اإلناث ونسبالذآور غير الزراعي، أجر إلى  ينسبة أجر اإلناث غير الزراعبيانات عن االفتقار إلى بيانات الدخل المفصل بحسب الجنس، ُيقدر الدخل المكتسب للذآور واإلناث مبدئيًا استنادًا إلى  بببس  ١

ولإلطالع .البيانات اتتوفر فيه ٢٠٠٥و ١٩٩٦بين  سنةوتستند نسب األجور في هذا الحساب إلى بيانات آخر . في تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكيلفرد الواحد لالناتج المحلي اإلجمالي الذآور وو اإلناث إجمالي عدد السكانواقتصاديًا، 
 ).٢٠٠٧نيويورك، ( في عالم منقسم اإلنسانيتضامن ال - محاربة تغير المناخ : ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير التنمية البشرية   :دة اإلنمائي، في برنامج األمم المتح١على أساليب الحساب انظر المالحظة التقنية 

  :و ٢٨الجدول  ،)٢٠٠٧ ،وركنيوي( في عالم منقسم اإلنسانيتضامن ال - محاربة تغير المناخ: ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير التنمية البشرية  :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :من مقتبس: المصادر
World Bank: PovcalNet, at http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povcalNet.html, accessed October 2008. 

مؤشرات التنمية: والبيانات السكانية الصادرة عن البنك الدولي) تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد  عن على أساس بيانات) تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(جرى حساب تقدير الدخل المكتسب 
LABORSTAقاعدة بيانات العمل : ة من مكتب العمل الدوليمن منشور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مرجع سابق؛ البيانات عن األجور مستمد ٢٨، ما لم يذآر خالف ذلك في الجدول )٢٠٠٧واشنطن العاصمة، ) (CD-ROM( ٢٠٠٧في العالم 

  :لبلدان مستمدة من؛ البيانات عن بعض اILO: Key Indicators of the Labour Market, fourth edition (CD-ROM) (Geneva, 2005)البيانات عن السكان النشطين اقتصاديًا مستمدة من  ؛http://laborsta.ilo.org, accessed April 2007على العنوان 
A. Heston, R. Summers and B. Aten: Penn World Table Version 6.2, University of Pennsylvania, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices, Philadelphia, at http://pwt.econ.upenn.edu/, accessed June 2007. 

  .بيانات عن التعريف العاديوتختلف ال



 
166

 

 

 
 

صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  ،٢٠٥٠، ٢٠٢٠، ٢٠١٠في  ،الحوامل في سن العملالنساء عدد  ، تقديرعامًا ٤٩و  ١٥العدد المتوقع من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين   :الجدول باء
   الموجزات اإلقليميةو وافر لديها البياناتالتي تت، الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية ٢٠٢٠و ٢٠١٠ ،في القوى العاملةالحوامل والنساء 

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

  مجموع إجمالي البلدان التي تتوفر 
000 447 80 000 239 00078 425 000123 339 000135 217 000136 812 068 0002 287 858 0001 861 744 1 لديها البيانات

000 064 23 000 363 00021 537 00039 644 00038 215 00036 096 000524 164 000295 388 236 أفريقيا

000 347 000 000322 000613 000707 000726 028 00011 988 00010 237 10 الجزائر

000 758 000 000650 133 0001 007 0001 000861 998 00011 587 0005 242 4 أنغوال

000 228 000 000207 000445 000421 000383 918 0005 059 0003 257 2 بنن

000 22 000 00022 00042 00047 00048 000710 000418 439 بوتسوانا

000 619 000 000546 000826 000774 000688 961 0009 742 0004 458 3 بورآينا فاسو

000 514 000 000418 000795 000550 000449 211 0007 726 0002 159 2 بوروندي

000 351 000 000349 000588 000639 000646 822 0008 370 0005 395 4 الكاميرون

000 6 000 0006 00015 00016 00016 000249 000185 152 الرأس األخضر

000 113 000 000111 000150 000164 000162 100 0002 245 0001 024 1 جمهورية أفريقيا الوسطى

000 399 000 000339 000694 000605 000520 881 0007 308 0003 445 2 تشاد

000 17 000 00017 00028 00029 00028 000444 000295 224 جزر القمر

000 75 000 00073 000138 000137 000134 037 0002 435 0001 015 1 الكونغو

000 499 000 000439 000626 000693 000693 195 0009 054 0006 759 4 آوت ديفوار

000 486 1 000 381 0001 716 0004 058 0004 375 0003 349 00050 143 00020 757 14 جمهورية الكونغو الديمقراطية

000 14 000 00013 00024 00025 00024 000380 000265 213 جيبوتي

000 442 000 000448 614 0001 817 0001 858 0001 160 00029 688 00024 860 20 مصر
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 الملحق

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 13 000 00011 00025 00024 00021 000315 000151 123 غينيا االستوائية

000 122 000 000121 000216 000201 000199 066 0003 673 0001 230 1 إريتريا

000 701 2 000 507 0002 585 0003 562 0003 316 0003 081 00049 523 00026 550 20 إثيوبيا

000 22 000 00022 00031 00034 00035 000521 000443 376 غابون

000 38 000 00037 00066 00065 00061 000950 000531 417 غامبيا

000 509 000 000497 000666 000713 000707 600 00010 000172 134 غانا

000 350 000 000322 000449 000422 000388 951 0005 090 0003 343 2 غينيا

000 72 000 00058 000143 000112 00091 408 0001 000550 399 بيساو -  غينيا

000 131 1 000 086 0001 672 0001 583 0001 531 0001 837 00022 166 00012 246 9 آينيا

000 26 000 00027 00044 00055 00058 000654 000449 465 ليسوتو

000 144 000 000115 000339 000257 000207 254 0003 117 0001 836 يرياليب

000 78 000 00068 000122 000128 000146 190 0002 018 0002 759 1 الجماهيرية العربية الليبية

000 634 000 000588 000830 000799 000744 887 00011 636 0006 997 4 مدغشقر

000 586 000 000514 000714 000671 000596 646 0008 178 0004 172 3 مالوي

000 555 000 000477 000800 000728 000633 304 0009 848 0004 479 3 مالي

000 60 000 00059 000105 000106 000104 611 0001 101 0001 833 موريتانيا

000 9 000 0009 00016 00018 00019 000306 000347 350 موريشيوس

000 206 000 000202 000529 000628 000652 723 0009 243 00010 297 9 المغرب

000 711 000 000704 000832 000859 000849 853 00010 331 0006 207 5 موزامبيق

000 29 000 00026 00051 00057 00055 000799 000617 540 نامبيا

000 732 000 000558 504 0001 000990 000761 293 00013 935 0004 469 3 النيجر
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 669 2 000 645 0002 611 0005 098 0006 051 0006 297 00077 214 00043 839 33 نيجيريا

000 402 000 000381 000488 000487 000465 164 0006 203 0003 572 2 رواندا

000 2 000 0002 0005 0005 0005 00076 00057 45 تومي وبرنسيبوسا

000 269 000 000261 000445 000455 000446 693 0006 205 0004 280 3 السنغال

000 196 000 000171 000346 000321 000282 641 0003 820 0001 417 1 سيراليون

000 277 000 000247 000463 000438 000392 652 0005 995 0002 238 2 الصومال

000 512 000 000544 000818 001 0001 063 0001 294 00014 064 00012 409 12 جنوب أفريقيا

000 308 000 000298 214 0001 276 0001 241 0001 823 00018 337 00012 026 10 السودان

000 11 000 00011 00026 00031 00032 000379 000248 259 سوازيلند

000 468 1 000 423 0001 529 0001 662 0001 618 0001 484 00023 728 00012 106 10 جمهورية تنزانيا المتحدة

000 134 000 000129 000231 000259 000250 820 0003 236 0002 682 1 توغو

000 80 000 00067 000147 000171 000174 702 0002 122 0003 068 3 تونس

000 525 1 000 260 0001 215 0002 868 0001 558 0001 998 00024 975 00010 287 7 أوغندا

000 355 000 000341 000492 000501 000480 310 0006 668 0003 889 2 زامبيا

000 238 000 000234 000319 000371 000378 071 0005 665 0003 413 3 زمبابوي

000 485 10 000 284 00010 086 00014 434 00015 935 00015 768 000266 682 000258 881 242 كتانياألمر

000 521 000 000484 000604 000676 000698 349 00011 229 00011 291 10 األرجنتين

000 4 000 0004 0005 0006 0006 00099 000101 95 جزر البهاما

000 2 000 0003 0003 0003 0003 00049 00065 73 بربادوس

000 4 000 0004 0006 0007 0007 000118 00095 79 بليز

000 169 000 000169 000197 000249 000261 681 0003 054 0003 529 2 بوليفيا
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 الملحق

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 366 2 000 413 0002 956 0002 402 0003 634 0003 751 00056 288 00057 955 53 البرازيل

000 308 000 000276 000440 000372 000347 421 0008 095 0008 188 8 آندا

000 125 000 000112 000225 000250 000253 251 0004 567 0004 554 4 شيلي

000 671 000 000641 000722 000837 000863 714 00013 264 00014 212 13 آولومبيا

000 53 000 00046 00071 00076 00079 366 0001 366 0001 262 1 آوستاريكا

000 69 000 00069 00082 000111 000115 683 0001 536 0002 021 3 آوبا

000 137 000 000124 000184 000228 000231 340 0003 819 0002 580 2 ينيكيةالجمهورية الدوم

000 209 000 000199 000217 000266 000278 072 0004 183 0004 703 3 إآوادور

000 93 000 00086 000126 000152 000156 350 0002 318 0002 008 2 السلفادور

– –000 0001 0002 0002 00020 00029 28 غرينادا

000 183 000 000168 000402 000476 000459 361 0007 590 0004 502 3 غواتيماال

000 6 000 0006 0005 00011 00012 00097 000198 213 غيانا

000 183 000 000170 000232 000268 000271 823 0003 769 0002 393 2 هايتي

000 136 000 000129 000162 000198 000201 995 0002 531 0002 049 2 هندوراس

000 30 000 00031 00035 00050 00053 000617 000708 722 جامايكا

000 914 000 000928 468 0001 828 0001 023 0002 404 00028 504 00034 099 32 المكسيك

000 55 000 00054 000104 000135 000140 931 0001 975 0001 610 1 نيكاراغوا

000 46 000 00043 00062 00069 00070 164 0001 022 0001 916 بنما

000 123 000 000117 000136 000152 000154 392 0002 147 0002 742 1 باراغواي

000 427 000 000399 000478 000572 000587 900 0008 027 0009 003 8 بيرو

000 2 000 0002 0003 0003 0003 00048 00047 47 لوسيا تسان
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 1 000 0002 0001 0002 0002 00021 00033 34 فنسنت وجزر غرينادين تسان

000 3 000 0004 0005 0008 0009 00086 000119 122 سورينام

000 10 000 00011 00015 00018 00020 000268 000341 374 ترينيداد وتوباغو

000 138 3 000 122 0003 583 0004 374 0004 352 0004 866 00086 098 00077 909 74 الواليات المتحدة

000 36 000 00036 00040 00047 00050 000766 000902 860 أوروغواي

000 461 000 000432 000516 000586 000599 765 0009 662 0008 708 7 جمهورية فنزويال البوليفارية

000 436 40 000 819 00039 026 00061 535 00071 556 00073 110 106 0001 535 097 0001 293 044 1 والمحيط الهادئ سياآ

000 855 000 000620 019 0002 797 0001 441 0001 556 00020 736 00010 734 7 أفغانستان

000 211 000 000193 000304 000281 000263 704 0005 296 0005 204 5 أستراليا

000 5 000 0004 00013 00012 00013 000243 000219 199 البحرين

000 263 2 000 265 0002 470 0003 965 0003 989 0003 679 00062 971 00047 605 40 شيبنغالد

000 4 000 0004 0009 0008 0008 000167 000141 120 بروني دار السالم

000 333 000 000318 000371 000415 000399 205 0006 872 0004 146 4 آمبوديا

000 780 14 000 794 00014 510 00014 677 00017 718 00017 010 000266 141 000337 889 367 الصين

000 10 000 00010 00011 00016 00017 000209 000238 229 فيجي

000 133 9 000 689 0009 234 00020 957 00024 788 00026 443 000384 496 000346 778 304 الهند

000 190 2 000 305 0002 380 0003 826 0003 239 0004 365 00065 228 00069 099 65 إندونيسيا

000 701 000 000588 146 0001 228 0001 174 0001 536 00021 553 00023 959 21 إلسالميةجمهورية إيران ا

000 288 000 000226 021 0001 018 0001 000941 755 00015 560 00010 172 8 العراق

000 566 000 000647 000736 000864 011 0001 461 00016 964 00024 335 27 اليابان

000 61 000 00053 000130 000146 000155 440 0002 032 0002 641 1 األردن
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 الملحق

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 229 000 000241 000288 000396 000433 686 0006 400 00011 872 12 جمهورية آوريا

000 34 000 00031 00059 00051 00052 103 0001 000894 760 الكويت

000 92 000 00092 000126 000158 000160 285 0002 069 0002 639 1 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

000 37 000 00033 00062 00072 00074 154 0001 087 0001 028 1 لبنان

000 330 000 000297 000476 000528 000552 976 0008 173 0008 180 7 ماليزيا

000 28 000 00029 00039 00047 00049 000736 000886 827 منغوليا

000 580 000 000613 000678 000807 000870 787 00012 111 00016 132 15 ميانمار

000 484 000 000448 000794 000846 000814 322 00013 574 0009 740 7 نيبال

000 42 000 00042 00055 00056 00057 048 0001 000992 020 1 نيوزيلندا

000 33 000 00019 00061 00066 00061 044 0001 000875 692 عمان

000 514 2 000 806 0001 322 0004 869 0004 681 0004 105 00070 323 00054 722 43 باآستان

000 142 000 000136 000181 000195 000188 908 0002 028 0002 652 1 بابوا غينيا الجديدة

000 482 1 000 397 0001 841 0001 178 0002 272 0002 384 00034 794 00027 849 23 الفلبين

000 6 000 0006 00014 00014 00014 000254 000212 179 قطر

000 2 000 0002 0003 0004 0004 00049 00046 43 ساموا

000 177 000 000138 000594 000646 000631 948 00010 795 0008 881 6 المملكة العربية السعودية

000 32 000 00024 00037 00043 00037 000815 058 0001 165 1 سنغافورة

000 9 000 0009 00015 00016 00015 000241 000172 134 جزر سليمان

000 110 000 000117 000208 000273 000290 866 0003 714 0005 758 5 سري النكا

000 265 000 000243 000451 000508 000542 359 0008 066 0007 741 5 الجمهورية العربية السورية

000 628 000 000674 000718 000838 000913 781 00013 830 00017 275 18 تايلند
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 39 000 00032 00076 00063 00052 000908 000364 279 تيشلي -تيمور 

000 38 000 00032 00081 00070 00072 540 0001 300 0001 050 1 متحدةاإلمارات العربية ال

000 6 000 0005 0007 0007 0007 000113 00072 59 فانواتو

000 269 1 000 326 0001 363 0001 557 0001 643 0001 669 00025 343 00027 854 25 فيتنام

000 428 000 000311 123 0001 016 0001 000915 256 00015 910 0007 652 5 اليمن

000 462 6 000 773 0006 776 0008 726 0009 511 00010 838 000171 906 000206 299 221 وآسيا الوسطى وروباأ

000 28 000 00030 00038 00049 00052 000697 000845 843 ألبانيا

000 20 000 00022 00023 00032 00038 000444 000764 858 أرمينيا

000 61 000 00058 00081 00079 00077 579 0001 696 0001 952 1 النمسا

000 115 000 000106 000107 000139 000143 888 0001 486 0002 626 2 أذربيجان

000 58 000 00066 00057 00077 00089 287 0001 187 0002 517 2 الروسيب

000 74 000 00073 000104 000108 000109 076 0002 196 0002 367 2 بلجيكا

000 27 000 00028 00025 00032 00034 000549 000874 974 البوسنة والهرسك

000 32 000 00038 00039 00053 00065 000841 558 0001 786 1 بلغاريا

000 28 000 00029 00036 00040 00041 000666 000949 057 1 آرواتيا

000 9 000 0008 00013 00012 00011 000239 000235 231 قبرص

000 59 000 00064 00073 00082 00092 535 0001 247 0002 463 2 الجمهورية التشيكية

000 46 000 00046 00057 00061 00060 105 0001 211 0001 243 1 الدانمرك

000 9 000 0009 00012 00013 00014 000218 000291 325 استونيا

000 46 000 00045 00057 00060 00059 057 0001 095 0001 158 1 فنلندا

000 488 000 000500 000711 000721 000742 613 00013 179 00013 785 13 فرنسا
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 الملحق

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 18 000 00020 00029 00041 00046 000560 000979 138 1 جورجيا

000 513 000 000496 000674 000690 000674 528 00013 599 00016 989 18 ألمانيا

000 69 000 00070 00095 00094 000102 916 0001 453 0002 663 2 اليونان

000 53 000 00055 00081 00086 00091 568 0001 225 0002 380 2 هنغاريا

000 3 000 0004 0004 0004 0004 00069 00076 75 يسلنداآ

000 48 000 00049 00067 00063 00068 271 0001 164 0001 140 1 أيرلندا

000 84 000 00084 000124 000133 000136 334 0002 984 0001 737 1 إسرائيل

000 290 000 000312 000472 000460 000516 700 0009 141 00011 011 13 إيطاليا

000 205 000 000233 000211 000258 000302 891 0003 947 0003 184 4 آازاخستان

000 63 000 00069 00080 000103 000117 499 0001 651 0001 530 1 قيرغيزستان

000 14 000 00014 00016 00020 00021 000321 000481 563 التفيا

000 22 000 00021 00023 00030 00031 000475 000745 872 ليتوانيا

000 4 000 0004 0008 0007 0006 000160 000129 122 لكسمبرغ

000 3 000 0002 0004 0004 0004 00079 00094 95 مالطة

000 32 000 00033 00029 00040 00044 000539 057 0001 159 1 جمهورية مولدوفا

000 6 000 0006 0007 0008 0008 000123 000142 147 الجبل األسود

000 143 000 000142 000177 000175 000176 456 0003 566 0003 813 3 هولندا

000 47 000 00045 00061 00059 00056 165 0001 079 0001 089 1 النرويج

000 223 000 000238 000242 000320 000360 183 0005 952 0008 634 9 بولندا

000 73 000 00081 00094 00099 000110 805 0001 374 0002 538 2 البرتغال

000 102 000 000120 000129 000170 000203 767 0002 916 0004 396 5 رومانيا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم بالترتيب األبجدي(

  عامًا ٤٩و  ١٥النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

الحوامل في القوى العاملةالنساء تقدير عدد   الحوامل في سن العملالنساء تقدير عدد  عدد النساء المتوقع

٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠ 

000 944 000 106 0001 048 0001 240 0001 489 0001 732 00021 333 00032 772 36 االتحاد الروسي

000 87 000 00087 000104 000117 000127 953 0001 392 0002 516 2 صربيا

000 35 000 00037 00039 00047 00053 000825 300 0001 407 1 سلوفاآيا

000 12 000 00014 00014 00016 00018 000286 000411 466 سلوفينيا

000 291 000 000326 000436 000408 000476 218 0008 661 0009 833 10 إسبانيا

000 84 000 00078 000115 000112 000105 124 0002 983 0001 064 2 السويد

000 66 000 00057 00089 00078 00070 736 0001 581 0001 732 1 سويسرا

000 103 000 00098 000151 000192 000190 716 0002 259 0002 901 1 طاجيكستان

000 11 000 00012 00015 00020 00022 000313 000495 529 ية السابقةجمهورية مقدونية اليوغوسالف

000 383 000 000411 143 0001 308 0001 377 0001 661 00021 012 00023 099 21 ترآيا

000 74 000 00075 00085 000103 000110 577 0001 622 0001 494 1 ترآمانستان

000 252 000 000289 000255 000345 000414 633 0005 587 0009 512 11 أوآرانيا

000 572 000 000550 000754 000752 000734 937 00013 761 00013 456 14 المملكة المتحدة

000 433 000 000413 000467 000569 000627 924 0008 942 0008 058 8 أوزبكستان

 .معلومات غير متوفرة –   =
  .٢٠٢٠ عام، ومكتب العمل الدولي، توقعات القوى العاملة لغاية )٢٠٠٧نيويورك، ( ٢٠٠٦تنقيح عام : التوقعات السكانية العالمية  :تماعية في األمم المتحدة، شعبة شؤون السكانباالستناد إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالج: المصادر
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  ،في منظمة العمل الدولية مختارةأعضاء ، دول األطفال في المدرسة واألطفال في العمل ،وفيات الرضع واألطفالالمتوقع لمعدل ال: األطفال  :الجدول جيم الملحق
  وآخر عام متوفر ٢٠١٠ - ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣

 بالترتيب األبجدي(البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم

 )آخر عام متوفر( األطفال في العمل  في المدرسة األطفال  وفياتالمعدل  

عدل ـمال  
المتوقع 

ات ـوفيل
عن(الرضع 

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

 رةــالفت
٢٠٠٥-
٢٠١٠ 

المتوقعمعدل ال 
وفيات األطفالل
احتمال الموت(

 نــسقبل 
عن() ةالخامس

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

  رةــالفت
٢٠١٠-٢٠٠٥

معدل االلتحاق الصافي  
 ،البتدائيبالتعليم ا
أو ( ٢٠٠٤أو  ٢٠٠٣

 )أي عام آخر ُأشير إليه

معدل البقاء حتى  
نهاية مرحلة التعليم 

 أو ٢٠٠٣ ،االبتدائي
أو أي عام ( ٢٠٠٤

 آذلك ؛آخر ُأشير إليه
للفتيات والفتيان 
مجموعين تحت 

الفتيات "عنوان
 ")والفتيان

اللتحاق لمعدل أدنى  
بالتعليم اإلجمالي 

ع ـجمي(وي ــالثان
إلى  ١٠امج من البر
  ٢٠٠٣ ،)عامًا ١٣
أو أي ( ٢٠٠٤أو 

 ؛عام آخر ُأشير إليه
ات ــللفتي آذلك
ن ـمجموعيان ـوالفتي
وان ــعنت ـتح
")انـالفتيات والفتي"

ن ــــس 
ة ــنهاي

التعليم 
 اإللزامي

الحد األدنى  
ن ـــــللس

القانونية 
 للعمل

النسبة المقدرة لألطفال  
العاملين الذين تتراوح 

 ١٤وبين  ٥رهم بين اأعم
  )٪(عامًا 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
  )٪(الذين يعملون فحسب 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
العاملين والملتحقين 

 )٪(بالمدرسة في آن واحد 

الفتيات    
 والفتيان

الفتيات  الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتياتالفتيات والفتيان
 والفتيان

الفتيات 
 والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

                                       أفريقيا

 29.6  28.4  30.2  70.4  71.6  69.8  37.9  31.0  44.3  15  16  19  14  74  78  46  35  186  116  بورآينا فاسو

 63.5  55.4  34.6  36.5  44.6  65.4  63.5  41.1  52.6  16  12  18  14  64  62  60  54  173  99  بوروندي

 59.9  66.0  31.2  40.1  34.0  68.8  59.9  75.6  79.8  14  15  28  9  51  39  68  46  195  112  تشاد

 65  91  56  غانا
(2005) 

 65 
(2005) 

 65 
(2005) 

 62 
(2005) 

 59 
(2005) 

 68 
(2005) 

 15  15  24.5  24.0  24.3  37.6  37.3  37.4  62.4  62.7  62.6 

 99.2  1.7  0.6  0.8  98.3  99.4  99.2  50.0  66.2  16  16  43  21  87  76  69  58  147  97  غينيا

 28.3  76.4  83.5  71.7  23.6  16.5  28.3  36.8  43.2  15  –  40  51  58  69  83  88  113  59   ليسوتو

 100.0  100.0  100.0 8.6  86.6  89.8  91.4  28.4  40.2  15  16  25  25  56  58  89  89  118  71  مدغشقر

 38  93  98  167  103  مالوي
(2002) 

 50 
(2002) 

 37  44  nc  14  24.9  21.0  23.0  20.1  19.5  20.0  79.9  80.5  80.0 

 35.5  29.3  39.2  64.5  70.7  60.8  46.7  35.2  57.6  15  15  37  23  78  70  50  43  206  126  مالي

 88.9  91.9  86.2  11.1  8.1  13.8  12.9  12.2  13.7  14  16  68  80  87  90  71  76  71  37  اناميبي
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 بالترتيب األبجدي(البلد 
 )االنكليزي حسب اإلقليم

 )آخر عام متوفر( األطفال في العمل  في المدرسة األطفال  وفياتالمعدل  

عدل ـمال  
المتوقع 

ات ـوفيل
عن(الرضع 

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

 رةــالفت
٢٠٠٥-
٢٠١٠ 

المتوقعمعدل ال 
وفيات األطفالل
احتمال الموت(

 نــسقبل 
عن() ةالخامس

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

  رةــالفت
٢٠١٠-٢٠٠٥

معدل االلتحاق الصافي  
 ،البتدائيبالتعليم ا
أو ( ٢٠٠٤أو  ٢٠٠٣

 )أي عام آخر ُأشير إليه

معدل البقاء حتى  
نهاية مرحلة التعليم 

 أو ٢٠٠٣ ،االبتدائي
أو أي عام ( ٢٠٠٤

 آذلك ؛آخر ُأشير إليه
للفتيات والفتيان 
مجموعين تحت 

الفتيات "عنوان
 ")والفتيان

اللتحاق لمعدل أدنى  
بالتعليم اإلجمالي 

ع ـجمي(وي ــالثان
إلى  ١٠امج من البر
  ٢٠٠٣ ،)عامًا ١٣
أو أي ( ٢٠٠٤أو 

 ؛عام آخر ُأشير إليه
ات ــللفتي آذلك
ن ـمجموعيان ـوالفتي
وان ــعنت ـتح
")انـالفتيات والفتي"

ن ــــس 
ة ــنهاي

التعليم 
 اإللزامي

الحد األدنى  
ن ـــــللس

القانونية 
 للعمل

النسبة المقدرة لألطفال  
العاملين الذين تتراوح 

 ١٤وبين  ٥رهم بين اأعم
  )٪(عامًا 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
  )٪(الذين يعملون فحسب 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
العاملين والملتحقين 

 )٪(بالمدرسة في آن واحد 

الفتيات    
 والفتيان

الفتيات  الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتياتالفتيات والفتيان
 والفتيان

الفتيات 
 والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

 41.3  74.5  57.5  58.7  25.5  42.5  41.3  38.8  46.5  14  13  19  17  43  49  72  75  191  112  رواندا

 93.1  92.7  93.1  6.9  7.3  6.9  24.8  23.4  26.1  15  15  92  97  82  87  88  89  73  39  جنوب أفريقيا

 23.2  86.0  77.8  76.8  14.0  22.2  23.2  12.6  19.6  15  –  49  51  74  80  76  77  135  64  سوازيلند

 42.4  77.4  52.2  57.6  22.6  47.8  42.4  75.6  83.4  14  15  69  38  79  73  85  72  127  88  توغو

                                       آسيا

 80.8  79.8  81.8  19.2  20.2  18.2  44.8  44.6  45.0  14  15  50  37  58  61  100  96  125  87   آمبوديا

 84  90  84  86  60  الهند
G&B 

 84 
G&B 

 63  77  14  14  9.7  5.9  94.2  93.8  89.9  5.8  10.4  10.1  94.2 

                                       األمريكتان

 84  82  85.2  15.9  17.8  14.8  6.3  4.6  8.1  14  14  96  95  –  –  95  96  39  29  بليز

 129  –  –  –  –  30  24  البرازيل
(2002) 

 123 
(2002) 

 14  16  7.7  3.7  5.7  7.8  5.6  7.0  92.2  94  93 

 93.7  93.2  94.3  6.3  6.8  5.7  14.3  7.3  21.3  14  –  76  85  54  65  85  87  43  30 الجمهورية الدومينيكية

 69.4  67.5  70.6  30.6  32.5  29.4  18.2  11.7  24.5  14  15  58  49  79  76  95  91  42  30  غواتيماال

 65  94  93  59  43  غيانا
(2002) 

 64 
(2002) 

 118 
G&B 

 118 
G&B 

 15  15  42.5  34.7  7.9  5.7  5.6  92.1  96.7  94.4  7.9 
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 بالترتيب األبجدي(البلد  الملحق
 )االنكليزي حسب اإلقليم

 )آخر عام متوفر( األطفال في العمل  في المدرسة األطفال  وفياتالمعدل  

عدل ـمال  
المتوقع 

ات ـوفيل
عن(الرضع 

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

 رةــالفت
٢٠٠٥-
٢٠١٠ 

المتوقعمعدل ال 
وفيات األطفالل
احتمال الموت(

 نــسقبل 
عن() ةالخامس

 ١٠٠٠ آل
) مولود حي

  رةــالفت
٢٠١٠-٢٠٠٥

معدل االلتحاق الصافي  
 ،البتدائيبالتعليم ا
أو ( ٢٠٠٤أو  ٢٠٠٣

 )أي عام آخر ُأشير إليه

معدل البقاء حتى  
نهاية مرحلة التعليم 

 أو ٢٠٠٣ ،االبتدائي
أو أي عام ( ٢٠٠٤

 آذلك ؛آخر ُأشير إليه
للفتيات والفتيان 
مجموعين تحت 

الفتيات "عنوان
 ")والفتيان

اللتحاق لمعدل أدنى  
بالتعليم اإلجمالي 

ع ـجمي(وي ــالثان
إلى  ١٠امج من البر
  ٢٠٠٣ ،)عامًا ١٣
أو أي ( ٢٠٠٤أو 

 ؛عام آخر ُأشير إليه
ات ــللفتي آذلك
ن ـمجموعيان ـوالفتي
وان ــعنت ـتح
")انـالفتيات والفتي"

ن ــــس 
ة ــنهاي

التعليم 
 اإللزامي

الحد األدنى  
ن ـــــللس

القانونية 
 للعمل

النسبة المقدرة لألطفال  
العاملين الذين تتراوح 

 ١٤وبين  ٥رهم بين اأعم
  )٪(عامًا 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
  )٪(الذين يعملون فحسب 

النسبة المقدرة لجميع األطفال 
العاملين والملتحقين 

 )٪(بالمدرسة في آن واحد 

الفتيات    
 والفتيان

الفتيات  الفتيان الفتيات الفتيان الفتيات الفتيان الفتياتالفتيات والفتيان
 والفتيان

الفتيات 
 والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

مجموع الفتيانالفتيات
الفتيات 
والفتيان

 58.7  70.0  54.1  41.3  30.0  45.9  9.2  5.0  13.3  14  13  56  64  –  –  90  92  43  28  هندوراس

 100  92  92  18  –  ترينيداد وتوباغو
G&B 

 100 
G&B 

 86  83  12  16  5.4  5.8  21.5  0.0  21.2  87.2  100.0  78.8  12.8 

                                       أوروبا

 97.7  98.5  97.2  2.3  1.5  2.8  2.4  1.8  3.1  16  15  94  93  –  –  82  82  17  15  أوآرانيا

 .معلومات غير متوفرة –  = 
 nc   =االلتحاق بالمدرسة ليس إلزاميًا.  

G&B :الفتيات والفتيان.  
باإلضافة إلى ذلك، ترد. ائية وعمليات تقييمالدولي للقضاء على عمل األطفال، التابع لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج المعلومات اإلحصائية والرصد بشأن عمل األطفال، دراسات استقص ترد البيانات عن النسب المقدرة لألطفال العاملين، عن آل البلدان التي أجرى فيها البرنامج
ونظرًا إلى الفوارق في أدوات االستقصاء األساسية وفي تواريخ. ما استقصاءات البنك الدولي لقياس مستويات المعيشة واستقصاءات اليونيسيف المتعددة لمجموعات المؤشراتال سي -البيانات عن آل البلدان التي توصلت بشأنها دراسات استقصائية أخرى إلى بيانات مماثلة 

  . إلى االستنتاجات المتعلقة بالمستويات النسبية للنشاط االقتصادي لألطفال بين البلدان أو األقاليم باالستناد إلى البيانات المنشورة وينبغي توخي الحذر عند الخلوص. ، ال يمكن مقارنة تقديرات عمل األطفال مقارنة تامة بين البلداناالستقصاءات
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  عامًا،  ٢٤-١٥الكتابة وااللتحاق بالمدرسة، النساء والرجال، عند الزواج ونهاية التعليم اإللزامي والقبول في االستخدام، معدالت النشاط، اإللمام بالقراءة و، السن السكان: الشباب  :الجدول دال
  ٢٠٠٥ حواليدول أعضاء مختارة في منظمة العمل الدولية، آخر البيانات المتاحة 

الترتيب ب(البلدان 
االنكليزي األبجدي 

 )حسب اإلقليم

العدد المقدر للسكان ما  
عامًا  ٢٤و ١٥بين 

 ٢٠٠٥، )باآلالف(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة   ت نشاط الشبابمعدال  أبرز السنوات
 لدى الشباب ٪

متوسط السن  
عند الزواج 

السن الوسطي (
 )للعزاب

السن عند نهاية 
التعليم اإللزامي

الحد األدنى لسن  
 الزواج

الحد األدنى 
القانوني لسن

 العمل

النسبة المقدرة من الشباب ما  
عامًا، النشطين  ١٩و ١٥بين 
، )معدل النشاط ٪(ديًا اقتصا
٢٠٠٦ 

لنسبة المقدرة من الشباب ما ا 
عامًا، النشطين  ٢٤و ٢٠بين 

، )معدل النشاط ٪(اقتصاديًا 
٢٠٠٦ 

  

 ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  إناث وذآور  ذآور إناث إناث وذآور  إناث  ذآور  إناث 

    أفريقيا

 84 63 89.8 1469.982.975.2 59819.4141818 6181 1   أنغوال

 59 33 83.2 1442.863.451.5 85288119.9121618   بنن

 92 96 65.0 1415.415.950.7 1416–21421726.9   بوتسوانا

 38 25 85.9 1571.076.875.6 37618.9161920 3461 1  بورآينا فاسو

 77 70 94.8 1683.979.994.1 85584822.5121818   بوروندي

 – – 75720.2na1518 1434.138.953.7 84.6 7451 1   الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
 70 47 89.4 1460.867.465.9 43041919.7141818  الوسطى

 56 23 64.5 1453.545.762.5 95794818.1151518   تشاد

 – – 83.0 1446.757.648.9 ––39639522.616   الكونغو

 71 52 94.3 1432.459.839.2 1818–99322.0 9901 1  آوت ديفوار

جمهورية الكونغو 
 78 63 93.1 1455.772.569.0 74120.0151514 7415 5  الديمقراطية

 – – 85.1 1634.348.654.7 ––––8081  جيبوتي

 95 95 95.5 1448.182.950.1 ––494921.712  غينيا االستوائية

 – – 45645119.6nc1818 1450.268.065.9 93.4   إريتريا
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الترتيب ب(البلدان 
االنكليزي األبجدي 

 )حسب اإلقليم

العدد المقدر للسكان ما  
عامًا  ٢٤و ١٥بين 

 ٢٠٠٥، )باآلالف(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة   ت نشاط الشبابمعدال  أبرز السنوات
 لدى الشباب ٪

متوسط السن  
عند الزواج 

السن الوسطي (
 )للعزاب

السن عند نهاية 
التعليم اإللزامي

الحد األدنى لسن  
 الزواج

الحد األدنى 
القانوني لسن

 العمل

النسبة المقدرة من الشباب ما  
عامًا، النشطين  ١٩و ١٥بين 
، )معدل النشاط ٪(ديًا اقتصا
٢٠٠٦ 

لنسبة المقدرة من الشباب ما ا 
عامًا، النشطين  ٢٤و ٢٠بين 

، )معدل النشاط ٪(اقتصاديًا 
٢٠٠٦ 

  

 ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  إناث وذآور  ذآور إناث إناث وذآور  إناث  ذآور  إناث 

 – – nc1518 1468.073.277.0 91.3 82520.5 8187 7   إثيوبيا

 – – 86.7 1648.749.961.1 161518 14214322.1   غابون

 – – nc–– 1448.559.257.5 86.8 14414319.6   غامبيا

 76 55 68.7 1534.934.067.1 151818 40521.2 3222 2   غانا

 59 34 85.9 1669.270.078.9 161718 86992418.7   غينيا

 – – 92.4 1462.178.766.8 1818– –150148  بيساو - غينيا 

 80 81 94.0 1656.566.866.2 141618 93121.7 9163 3   آينيا 

 – – 81.2 1524.433.047.2 2121– 23522621.3   ليسوتو

 – – 83.0 1647.348.856.0 161821 32933420.2   ليبيريا

 73 68 81.2 1561.658.075.5 161818 81420.6 8131 1   مدغشقر

 nc1818 1476.671.185.1 90.4 71 82 27318.9 2791 1   مالوي

 32 17 79.1 1565.568.070.9 151518 39318.4 3531 1   مالي

 – – nc1818 1561.742.585.0 83.6 00418.0 0112 2  موزامبيق

 91 93 55.3 1418.019.245.7 ––16 21321626.4  ناميبيا

 52 23 94.8 1466.389.071.0 161416 39417.6 3071 1  النيجر

 – – 82.0 1532.062.038.2 ––15 91521.4 40013 13  نيجيريا

 79 77 87.6 1460.759.679.6 13212 06022.7 0911 1  رواندا

 59 37 97.4 1257.778.065.0 151818 52652319.8  سيراليون

 93 94 80.1 1532.234.651.3 151214 84427.9 7804 4  جنوب أفريقيا
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 المساواة بين الجنسين في 

الترتيب ب(البلدان 
االنكليزي األبجدي 

 )حسب اإلقليم

العدد المقدر للسكان ما  
عامًا  ٢٤و ١٥بين 

 ٢٠٠٥، )باآلالف(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة   ت نشاط الشبابمعدال  أبرز السنوات
 لدى الشباب ٪

متوسط السن  
عند الزواج 

السن الوسطي (
 )للعزاب

السن عند نهاية 
التعليم اإللزامي

الحد األدنى لسن  
 الزواج

الحد األدنى 
القانوني لسن

 العمل

النسبة المقدرة من الشباب ما  
عامًا، النشطين  ١٩و ١٥بين 
، )معدل النشاط ٪(ديًا اقتصا
٢٠٠٦ 

لنسبة المقدرة من الشباب ما ا 
عامًا، النشطين  ٢٤و ٢٠بين 

، )معدل النشاط ٪(اقتصاديًا 
٢٠٠٦ 

  

 ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  إناث وذآور  ذآور إناث إناث وذآور  إناث  ذآور  إناث 

 na1315 1415.829.522.0 63.3 71 85 69122.7 5813 3  السودان

 87 90 87.4 1519.428.937.4 1618– 13613526.0   سوازيلند

جمهورية تنزانيا 
 81 76 92.2 1471.470.191.1 131518 12620.5 1104 4  المتحدة

 84 64 94.4 1444.368.050.4 151720 63863421.3  توغو

 83 71 84.8 1470.272.875.4 1816– 94119.6 9242 2  أوغندا

 nc2121 1565.774.675.7 94.1 66 73 28520.6 2801 1  زامبيا

 – – 89.8 1435.155.861.9 1618– 64121.1 6451 1  زمبابوي

         األمريكتان

 – – 70.0 1428.737.478.6 ––16 292827.2  جزر البهاما

 – – 90.1 1525.538.387.1 161616 202131.8  بربادوس

 – – 88.0 1421.245.052.2 141818 282926.2  بليز

 96 98 85.9 1639.551.265.8 141616 86923.4 47317 17  البرازيل

الجمهورية 
 93 95 83.8 1421.943.153.0 ––– 90393321.3  الدومينيكية

 86 78 87.9 1431.357.335.4 151416 25320.5 2991 1  غواتيماال

 – – 88.6 1522.851.846.8 151616 727327.8  غيانا

 – – 82.1 1539.451.563.6 1818– 01022.3 9961  هايتي

 87 91 92.0 1437.670.858.5 131618 74476920.4  دوراسهن

 – – 79.6 1511.918.459.1 141818 25125233.2  جامايكا
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الترتيب ب(البلدان 
االنكليزي األبجدي 

 )حسب اإلقليم

العدد المقدر للسكان ما  
عامًا  ٢٤و ١٥بين 

 ٢٠٠٥، )باآلالف(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة   ت نشاط الشبابمعدال  أبرز السنوات
 لدى الشباب ٪

متوسط السن  
عند الزواج 

السن الوسطي (
 )للعزاب

السن عند نهاية 
التعليم اإللزامي

الحد األدنى لسن  
 الزواج

الحد األدنى 
القانوني لسن

 العمل

النسبة المقدرة من الشباب ما  
عامًا، النشطين  ١٩و ١٥بين 
، )معدل النشاط ٪(ديًا اقتصا
٢٠٠٦ 

لنسبة المقدرة من الشباب ما ا 
عامًا، النشطين  ٢٤و ٢٠بين 

، )معدل النشاط ٪(اقتصاديًا 
٢٠٠٦ 

  

 ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  إناث وذآور  ذآور إناث إناث وذآور  إناث  ذآور  إناث 

 96 94 61.0 144.719.823.4 121518 444518.6  سورينام

 – – 89.1 1619.833.264.9 121214 13413626.8  ترينيداد وتوباغو

 – – 79.7 1646.345.573.0 ––1 16 72126.3 73721 20  الواليات المتحدة

         آسيا

 88 79 85.3 1458.740.480.9 151820 71622.5 6891 1   آمبوديا

 99 99 89.7 1655.848.885.8. ––15 55723.3 792113 103  الصين

 84 68 82.3 1422.442.430.6 141821 17619.9 078109 102  الهند

 96 93 87.5 1552.453.959.7 ––– 00524.5 9295 4  ميانمار

 98 98 77.2 1518.533.064.1 161717 48323.5 4115 5  تايلند

        أوروبا

 100 100 67.4 1611.116.257.0 151616 30621.8 99712 11  االتحاد الروسي

 100 100 72.3 1610.912.557.4 151718 70321.7 6283 3  أوآرانيا

  .معلومات غير متوفرة =  –
na =  ال تنطبق.  

 = nc االلتحاق بالمدرسة ليس إلزاميًا.  
  .في معظم الدول   ١

 .مكتب العمل الدولي: المصدر
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   ،عامًا ٢٩و ١٧٫٥ما بين  من الذآورالعدد المقدر آنسبة من القوات المسلحة،  فيعدد األشخاص   :الجدول هاء
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥لفترة خصات اإلقليمية، اانات والملالبي التي تتوفر لديهاالدول األعضاء في منظمة العمل الدولية 

  البلدان 
  االنكليزيالترتيب األبجدي ب(

 )حسب اإلقليم

 فيعدد األشخاص  
القوات المسلحة 

 ٢٠٠٧، )باآلالف(

الذين  الرجالعدد  
تتراوح أعمارهم بين 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥
 ٢٠٠٥، )باآلالف(

القوات  في عدد األشخاص 
العدد المقدر آنسبة من المسلحة 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥بين  ما رللذآو
 ٢٠٠٥، )بالنسبة المئوية(

2.0 257 135104 2  أفريقيا

3.1 417 1384   الجزائر

6.1 752 1071  أنغوال

0.5 5962  بنن

3.6 9249  بوتسوانا

0.7 610 111  بورآينا فاسو

3.9 35897  بوروندي

0.7 084 142  الكاميرون

1.6 162  األخضر الرأس

0.6 3467  جمهورية أفريقيا الوسطى

1.6 084 171  تشاد

2.4 10418  الكونغو

0.8 203 172  آوت ديفوار

0.8 369 516  جمهورية الكونغو الديمقراطية

11.5 1196  جيبوتي

5.4 714 4698  مصر

2.0 151  غينيا االستوائية

34.5 202585  اإريتري

1.8 642 1538  إثيوبيا

3.3 5151  غابون

0.6 1171  غامبيا

0.5 702 142  غانا

1.2 12993  غينيا

5.5 9163  بيساو - غينيا 

0.5 397 244  آينيا

0.8 2243  ليسوتو

9.4 76810  الجماهيرية العربية الليبية

0.7 019 142  مدغشقر

0.3 476 51  مالوي

0.5 276 71  مالي

4.6 16347  موريتانيا

0.0 0132  موريشيوس

5.6 607 2013  المغرب
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  البلدان 
  االنكليزيالترتيب األبجدي ب(

 )حسب اإلقليم

 فيعدد األشخاص  
القوات المسلحة 

 ٢٠٠٧، )باآلالف(

الذين  الرجالعدد  
تتراوح أعمارهم بين 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥
 ٢٠٠٥، )باآلالف(

القوات  في عدد األشخاص 
العدد المقدر آنسبة من المسلحة 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥بين  ما رللذآو
 ٢٠٠٥، )بالنسبة المئوية(

0.5 222 112  موزامبيق

3.7 9243  ناميبيا

0.4 185 51  النيجر

0.5 740 8515  نيجيريا

2.9 121 331  رواندا

1.1 333 141  السنغال

1.9 11583  سيراليون

1.1 712 625  جنوب أفريقيا

2.5 243 1054  السودان

0.6 390 274  جمهورية تنزانيا المتحدة

1.3 9706  توغو

2.7 286 351  تونس

1.4 185 453  أوغندا

1.1 356 151  زامبيا

1.6 809 291  زمبابوي

3.2 465 89689 2  ريكتاناألم

1.7 131 724  األرجنتين

3.0 134  جزر البهاما

3.8 127  بربادوس

3.0 133  بليز

4.5 014 461  بوليفيا

1.3 542 28821   البرازيل

2.3 776 632  آندا

4.7 632 761  شيلي

4.2 021 2095  آولومبيا

0.0 0510  آوستاريكا

5.1 49970  آوبا

2.4 029 251  الجمهورية الدومينيكية

3.9 472 571  اآوادور

2.0 16785  السلفادور

1.2 360 161  غواتيماال

1.3 175  غيانا

1.5 12795  هندوراس

1.1 3276  جامايكا

2.2 973 23810  المكسيك

2.1 14659  نيكاراغوا
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  البلدان 
  االنكليزيالترتيب األبجدي ب(

 )حسب اإلقليم

 فيعدد األشخاص  
القوات المسلحة 

 ٢٠٠٧، )باآلالف(

الذين  الرجالعدد  
تتراوح أعمارهم بين 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥
 ٢٠٠٥، )باآلالف(

القوات  في عدد األشخاص 
العدد المقدر آنسبة من المسلحة 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥بين  ما رللذآو
 ٢٠٠٥، )بالنسبة المئوية(

0.0 0352  بنما

1.4 10693  باراغواي

2.5 174 803  بيرو

4.0 250  سورينام

1.8 3167  ترينيداد وتوباغو

5.7 527 50626 1  الواليات المتحدة

8.0 25313  أوروغواي

2.7 073 823  البوليفارية فنزويالجمهورية 

2.2 896 879411 8  والمحيط الهادئ آسيا

2.9 770 521  أستراليا

12.0 1191  البحرين

0.7 359 12718  بنغالديش

15.5 745  بروني دار السالم

7.4 666 1241  آمبوديا

1.7 345 255132 2  الصين

4.1 498 فيجي

1.0 319 316133 1  الهند

1.1 403 30226  إندونيسيا

5.4 104 54510  هورية إيران اإلسالميةجم

2.4 949 2409  اليابان

14.9 101676  األردن

14.6 706 6874  جمهورية آوريا

4.1 16395  الكويت

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 
29663 4.4

16.6 72433  لبنان

3.8 904 1092  ماليزيا

2.6 9340  منغوليا

6.6 703 3755  ميانمار

2.2 096 693  نيبال

2.6 9352  نيوزيلندا

11.8 42357  عمان

3.2 356 61919  باآستان

0.4 3682  بابوا غينيا الجديدة

1.1 894 1069  الفلبين

9.9 12121  قطر
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  البلدان 
  االنكليزيالترتيب األبجدي ب(

 )حسب اإلقليم

 فيعدد األشخاص  
القوات المسلحة 

 ٢٠٠٧، )باآلالف(

الذين  الرجالعدد  
تتراوح أعمارهم بين 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥
 ٢٠٠٥، )باآلالف(

القوات  في عدد األشخاص 
العدد المقدر آنسبة من المسلحة 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥بين  ما رللذآو
 ٢٠٠٥، )بالنسبة المئوية(

7.4 032 2253  المملكة العربية السعودية

21.1 73346  رةسنغافو

7.2 094 1512  سري النكا

12.1 541 3082  الجمهورية العربية السورية

4.8 371 3076  تايلند

0.9 1114  ليشتي -تيمور 

6.5 51791  اإلمارات العربية المتحدة

4.4 289 45510  فيتنام

2.7 488 672  اليمن

5.1 954 16981 4  وآسيا الوسطى أوروبا

3.4 11320  ألبانيا

13.9 44317  أرمينيا

6.2 40645  النمسا

7.2 67937  أذربيجان

7.4 73982  بيالروس

5.0 40807  بلجيكا

3.3 12358  البوسنة والهرسك

7.2 51708  بلغاريا

5.3 21395  آرواتيا

12.5 1080  قبرص

2.6 25967  جمهورية التشيكيةال

5.6 22395  الدانمرك

3.1 4128  استونيا

6.9 29422  فنلندا

5.2 909 2554  فرنسا

2.6 11427  جورجيا

4.0 105 2466  ألمانيا

14.8 147993  اليونان

3.4 32930  هنغاريا

0.0 027  أيسلندا

2.3 10427  أيرلندا

24.7 168679  إسرائيل

4.5 249 1914  إيطاليا

3.8 717 661  آازاخستان

2.1 13620  قيرغيزستان

2.3 5217  التفيا
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  البلدان 
  االنكليزيالترتيب األبجدي ب(

 )حسب اإلقليم

 فيعدد األشخاص  
القوات المسلحة 

 ٢٠٠٧، )باآلالف(

الذين  الرجالعدد  
تتراوح أعمارهم بين 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥
 ٢٠٠٥، )باآلالف(

القوات  في عدد األشخاص 
العدد المقدر آنسبة من المسلحة 

عامًا  ٢٩و ١٧٫٥بين  ما رللذآو
 ٢٠٠٥، )بالنسبة المئوية(

3.8 12314  ليتوانيا

2.8 135  لكسمبرغ

5.1 239  مالطة

1.6 7429  جمهورية مولدوفا

4.3 234 531  هولندا

6.4 23359  يجالنرو

3.6 997 1423  بولندا

4.7 44940  البرتغال

3.2 189 702  رومانيا

6.9 859 02714 1  االتحاد الروسي

2.6 15571  سلوفاآيا

3.8 7182  سلوفينيا

3.7 979 1473  اسبانيا

4.0 28697  السويد

0.7 4568  سويسرا

1.1 8753  طاجيكستان

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية 
 السابقة

 
11208 5.3

6.0 581 5158  ترآيا

4.4 26588  ترآمانستان

4.1 600 1884  أوآرانيا

3.9 841 1914  المملكة المتحدة

1.7 229 553  أوزبكستان

برنامج األمم( التضامن اإلنساني في عالم منقسم: حاربة تغير المناخم - ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧تقرير التنمية البشرية مقتبس من : المصادر
:البيانات السكانية مستمدة من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، شعبة السكان). ٢٠٠٧المتحدة اإلنمائي، 

 ).٢٠٠٧نيويورك، ( ٢٠٠٦تنقيح عام : التوقعات السكانية في العالم



 

 

187 

 الملحق

  الدول األعضاء العمل والفئات العمرية الرئيسية،  ولسن) السكان النشطون اقتصاديًا(في القوى العاملة  المقدرة لإلناث والذآوراألعداد   :١و الجدول وا
  ٢٠٠٠والملخصات اإلقليمية،  التي تتوافر لديها البيانات في منظمة العمل الدولية

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 622 00058 203 62 000 928 00075 945 00076 364 00083 247 00082 098 55 000 421 35 000 729 00072 033 00047 498 00058 589 41 أفريقيا

000 436 0002 504 2 000 528 0003 437 0003 506 0003 380 0003 172 2 000 752 000 371 0003 415 0001 274 0002 886 الجزائر

000 000856 939 000 212 0001 257 0001 355 0001 373 0001 810 000 737 000 183 0001 000972 177 0001 011 1 أنغوال

000 000485 530 000 000652 000635 000718 000702 460 000 315 000 000627 000385 000542 356 بنن

000 000120 141 000 000173 000183 000202 000201 102 000 79 000 000153 000117 00085 71 بوتسوانا

000 000622 679 000 000960 000971 142 0001 118 0001 600 000 568 000 000932 000812 000953 837 بورآينا فاسو

000 000378 483 000 000483 000530 000651 000663 373 000 461 000 000476 000512 000553 586 بوروندي

000 047 0001 125 1 000 352 0001 376 0001 530 0001 523 0001 974 000 663 000 295 0001 000876 023 0001 697 الكاميرون

000 00020 34 000 00042 00044 00049 00050 17 000 11 000 00040 00021 00033 17الرأس األخضر

000 000262 309 000 000324 000343 000372 000384 254 000 249 000 000316 000248 000286 242جمهورية أفريقيا الوسطى

000 000529 576 000 000701 000720 000783 000792 510 000 426 000 000646 000492 000450 463 تشاد

000 00046 48 000 00068 00068 00075 00074 45 000 31 000 00067 00044 00052 38 جزر القمر

000 000213 234 000 000302 000305 000338 000340 208 000 155 000 000300 000172 000286 210 الكونغو

000 376 0001 162 1 000 531 0001 415 0001 759 0001 747 0001 317 1 000 505 000 513 0001 000613 321 0001 634 آوت ديفوار

000 100 0003 415 3 000 313 0004 365 0004 975 0004 975 0004 009 3 000 109 2 000 216 0004 835 0002 055 0004 051 3جمهورية الكونغو الديمقراطية

000 00052 55 000 00071 00070 00071 00070 49 000 33 000 00067 00045 00047 32 جيبوتي

000 474 0006 479 6 000 551 0006 641 0006 105 0007 873 0006 002 6 000 129 1 000 210 0006 853 0001 110 0003 314 1 مصر

000 00034 37 000 00039 00040 00042 00042 33 000 21 000 00038 00020 00037 20غينيا االستوائية

000 000210 265 000 000315 000324 000377 000382 204 000 156 000 000310 000203 000310 229 إريتريا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 644 0004 932 4 000 162 0006 278 0006 678 0006 682 0006 426 4 000 328 3 000 034 0006 038 0005 571 0005 898 4 إثيوبيا

000 00093 94 000 000118 000121 000126 000128 86 000 63 000 000115 00086 00085 72 غابون

000 000110 116 000 000128 000133 000120 000121 102 000 75 000 000122 00085 00086 65 غامبيا

000 520 0001 541 1 000 929 0001 899 0001 087 0002 023 0002 398 1 000 306 1 000 738 0001 618 0001 107 0001 091 1 غانا

000 000652 643 000 000806 000757 000817 000768 618 000 550 000 000775 000676 000652 571 غينيا

000 00090 97 000 000118 000123 000127 000128 88 000 59 000 000116 00079 000106 81 بيساو - غينيا 

000 830 0001 963 1 000 828 0002 845 0002 423 0003 408 0003 749 1 000 542 1 000 778 0002 211 0002 742 0002 136 2 آينيا

000 000110 163 000 000112 000168 000205 000216 99 000 92 000 000107 000104 000125 87 ليسوتو

000 000193 204 000 000275 000274 000309 000305 185 000 122 000 000268 000158 000205 157 ليبيريا

000 000523 425 000 000594 000568 000644 000623 481 000 108 000 000577 000229 000363 115الجماهيرية العربية الليبية

000 127 0001 175 1 000 506 0001 519 0001 563 0001 559 0001 090 1 000 007 1 000 446 0001 337 0001 044 0001 049 1 مدغشقر

000 000728 788 000 000964 044 0001 160 0001 166 0001 698 000 699 000 000938 000936 000926 924 مالوي

000 000625 744 000 000949 000986 205 0001 175 0001 591 000 573 000 000916 000781 000973 827 مالي

000 000183 205 000 000247 000258 000259 000259 171 000 122 000 000238 000164 000178 123 موريتانيا

000 000146 151 000 000151 000146 000108 000106 128 000 64 000 000146 00077 00069 38 شيوسموري

000 505 0002 750 2 000 301 0003 343 0003 181 0003 084 0003 347 2 000 722 000 110 0003 130 0001 108 0002 782 المغرب

000 185 0001 373 1 000 473 0001 849 0001 731 0001 811 0001 161 1 000 269 1 000 435 0001 693 0001 150 0001 377 1 موزامبيق

000 000126 142 000 000185 000189 000183 000181 100 000 74 000 000160 000127 00069 60 ناميبيا

000 000705 726 000 060 0001 000999 180 0001 106 0001 688 000 560 000 045 0001 000747 083 0001 758 النيجر

000 112 0008 522 8 000 481 00010 373 00010 877 00011 506 00011 757 7 000 266 5 000 998 0009 071 0005 596 0008 207 4 نيجيريا

000 000457 527 000 000627 000727 000836 000875 432 000 476 000 000607 000677 000643 665 رواندا
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  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 0008 9 000 00012 00012 00017 00017 7 000 3 000 00012 0006 00010 3ساوتومي وبرنسيب

000 000625 765 000 000915 000973 062 0001 057 0001 579 000 486 000 000885 000620 000784 584 السنغال

000 000361 391 000 000422 000434 000411 000414 355 000 208 000 000420 000257 000354 260 سيراليون

000 000475 510 000 000669 000687 000699 000703 469 000 282 000 000665 000413 000620 468 الصومال

000 252 0004 624 4 000 179 0005 383 0005 620 0004 605 0004 908 3 000 121 2 000 997 0004 318 0003 719 0002 044 2 أفريقياجنوب 

000 546 0002 633 2 000 313 0003 284 0003 403 0003 304 0003 164 2 000 698 000 805 0002 000906 604 0001 612 السودان

000 00066 78 000 00075 00097 000111 000116 57 000 24 000 00073 00044 00063 35 سوازيلند

000 365 0002 588 2 000 141 0003 151 0003 583 0003 575 0003 295 2 000 382 2 000 076 0003 976 0002 959 0002 953 2جمهورية تنزانيا المتحدة

000 000360 388 000 000479 000493 000543 000547 346 000 213 000 000471 000274 000443 272 توغو

000 000929 946 000 122 0001 132 0001 017 0001 000971 808 000 176 000 068 0001 000378 000511 281 تونس

000 274 0001 395 1 000 938 0001 917 0001 467 0002 454 0002 207 1 000 241 1 000 852 0001 656 0001 009 0002 802 1 أوغندا

000 000646 698 000 000935 000915 116 0001 112 0001 619 000 401 000 000923 000675 000934 789 زامبيا

000 000791 882 000 097 0001 144 0001 446 0001 453 0001 750 000 709 000 053 0001 000851 013 0001 709 زمبابوي

000 705 00096 325 102 000 489 00093 116 00095 860 00072 281 00071 481 83 000 334 61 000 609 00088 766 00063 495 00049 019 35 األمريكتان

000 274 0004 590 4 000 742 0003 753 0003 309 0003 250 0003 669 3 000 457 2 000 490 0003 427 0002 136 0002 407 1 األرجنتين

000 00031 34 000 00037 00039 00027 00028 24 000 21 000 00032 00035 00015 14 جزر البهاما

000 00033 37 000 00036 00036 00021 00021 29 000 27 000 00034 00032 00014 12 بربادوس

000 00018 17 000 00025 00025 00026 00025 17 000 7 000 00024 00012 00017 9 بليز

000 000674 730 000 000825 000845 000802 000790 640 000 510 000 000786 000597 000485 348 بوليفيا

000 891 00017 358 19 000 175 00020 851 00020 430 00017 191 00017 406 15 000 766 10 000 190 00019 086 00014 898 00012 879 8 البرازيل

000 864 0004 921 4 000 557 0003 491 0003 116 0002 012 0002 983 3 000 302 3 000 273 0003 780 0002 392 0001 265 1 آندا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 837 0001 927 1 000 881 0001 874 0001 265 0001 231 0001 649 1 000 790 000 774 0001 000908 000515 292 شيلي

000 960 0003 356 4 000 879 0004 103 0005 046 0004 962 0003 601 3 000 414 2 000 765 0004 752 0003 632 0002 983 1 آولومبيا

000 000402 396 000 000471 000450 000385 000366 359 000 146 000 000452 000211 000259 129 آوستاريكا

000 453 0001 504 1 000 647 0001 610 0001 000766 000733 263 1 000 668 000 567 0001 051 0001 000393 206 آوبا

000 000723 709 000 000977 000963 000860 000833 670 000 302 000 000938 000530 000553 289الجمهورية الدومينيكية

000 126 0001 150 1 000 359 0001 349 0001 241 0001 212 0001 058 1 000 696 000 313 0001 000927 000807 568 اآوادور

000 000493 558 000 000641 000703 000673 000660 445 000 283 000 000601 000416 000441 221 دورالسلفا

000 000764 825 000 000896 035 0001 114 0001 156 0001 706 000 282 000 000854 000388 000798 375 غواتيماال

000 00061 73 000 00087 00095 00081 00081 54 000 35 000 00082 00048 00057 28 غيانا

000 000533 649 000 000714 000758 000884 000877 508 000 376 000 000686 000492 000568 426 هايتي

000 000447 459 000 000645 000636 000676 000657 425 000 229 000 000626 000339 000536 248 هندوراس

000 000241 241 000 000281 000309 000228 000235 220 000 168 000 000266 000242 000116 94 جامايكا

000 584 0008 492 9 000 196 00011 172 00012 029 00010 147 00010 860 7 000 774 3 000 834 00010 685 0005 993 0006 700 3 المكسيك

000 000326 348 000 000474 000488 000548 000537 314 000 142 000 000459 000216 000398 141 نيكاراغوا

000 000296 295 000 000357 000353 000277 000268 266 000 140 000 000348 000206 000178 97 بنما

000 000457 450 000 000569 000556 000546 000531 421 000 264 000 000560 000395 000389 311 باراغواي

000 410 0002 428 2 000 915 0002 862 0002 607 0002 540 0002 253 2 000 333 1 000 808 0002 960 0001 556 0001 122 1 بيرو

000 00014 15 000 00017 00018 00015 00015 13 000 8 000 00016 00013 00010 7 سانت لوسيا

000 0009 9 000 00014 00013 00013 00013 8 000 5 000 00013 0009 0009 6سانت فنسنت وجزر غرينادين

000 00039 43 000 00051 00051 00042 00042 31 000 17 000 00043 00029 00016 6 سورينام

000 000151 158 000 000149 000152 000135 000132 129 000 76 000 000140 00096 00084 55ترينيداد وتوباغو
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 791 00041 685 43 000 755 00031 437 00031 017 00020 137 00019 913 34 000 589 30 000 631 00029 874 00023 478 00013 848 11الواليات المتحدة

000 000409 450 000 000345 000348 000268 000259 350 000 270 000 000331 000265 000194 127 أوروغواي

000 394 0002 418 2 000 772 0002 741 0002 413 0002 340 0002 197 2 000 237 1 000 673 0002 745 0001 558 0001 806البوليفارية فنزويالجمهورية 

000 659 000391 194 376 000 024 000434 506 000411 598 000319 668 000300 968 357 000 463 206 000 237 000421 174 000278 672 000212 742 142 والمحيط الهادئ آسيا

000 710 0001 614 1 000 180 0002 018 0002 312 0002 146 0002 641 1 000 591 000 139 0002 000823 738 0001 793 أفغانستان

000 875 0002 906 2 000 116 0002 195 0002 332 0001 287 0001 310 2 000 793 1 000 946 0001 516 0001 000921 873 أستراليا

000 00085 49 000 000135 00083 00061 00052 81 000 10 000 000134 00036 00036 12 البحرين

000 057 00011 668 10 000 580 00014 713 00013 457 00013 695 00012 543 10 000 064 6 000 235 00014 481 0008 729 0009 576 6 بنغالديش

000 00037 27 000 00046 00047 00031 00031 33 000 11 000 00045 00029 00017 11بروني دار السالم

000 000906 208 1 000 215 0001 329 0001 246 0001 244 0001 856 000 979 000 175 0001 135 0001 000723 855 آمبوديا

000 636 000165 487 154 000 106 000180 895 000171 085 000103 870 00095 421 150 000 788 100 000 901 000175 757 000157 316 00074 837 70 الصين

000 00084 85 000 00091 00088 00085 00081 79 000 45 000 00088 00052 00048 37 فيجي

000 200 000104 802 99 000 584 000118 935 000108 063 00099 047 00092 654 95 000 536 39 000 981 000114 111 00044 800 00063 600 24 الهند

000 234 00021 023 22 000 338 00025 023 00025 338 00021 889 00020 146 20 000 715 12 000 483 00024 128 00014 244 00014 963 8 إندونيسيا

000 352 0005 539 5 000 771 0006 587 0006 078 0008 717 0007 714 4 000 590 1 000 346 0006 689 0002 162 0004 293 2جمهورية إيران اإلسالمية

000 733 0001 732 1 000 628 0002 545 0002 562 0002 463 0002 423 1 000 257 000 522 0002 000645 529 0001 428 العراق

000 660 00021 964 21 000 619 00013 231 00013 241 0008 859 0007 006 20 000 624 13 000 214 00013 351 0008 907 0003 658 3 اليابان

000 000349 323 000 000634 000532 000537 000504 285 000 66 000 000613 000178 000296 110 األردن

000 775 0002 824 2 000 997 0002 883 0002 715 0001 646 0001 542 2 000 447 1 000 779 0002 723 0001 000716 548جمهورية آوريا

000 000318 147 000 000546 000276 000177 000154 283 000 46 000 000542 000174 00077 40 الكويت

000 000383 415 000 000501 000515 000518 000506 349 000 239 000 000482 000319 000320 248جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000325 382 000 000376 000402 000322 000315 299 000 113 000 000363 000194 000187 59 لبنان

000 417 0002 343 2 000 632 0002 585 0002 214 0002 112 0002 172 2 000 999 000 589 0002 423 0001 266 0001 858 ماليزيا

000 000193 198 000 000302 000302 000267 000263 179 000 114 000 000293 000191 000166 129 منغوليا

000 547 0004 773 4 000 463 0005 536 0005 851 0004 793 0004 268 4 000 532 3 000 272 0005 281 0004 508 0003 763 2 ميانمار

000 884 0001 139 2 000 295 0002 498 0002 437 0002 325 0002 686 1 000 028 1 000 153 0002 391 0001 515 0001 201 1 نيبال

000 000554 568 000 000411 000446 000258 000254 474 000 394 000 000376 000309 000169 152 نيوزيلندا

000 000232 125 000 000441 000202 000269 000231 209 000 20 000 000433 00061 000146 34 عمان

000 881 00011 174 11 000 010 00014 036 00013 670 00014 729 00013 086 11 000 626 3 000 556 00013 879 0004 307 00010 996 2 باآستان

000 000417 375 000 000575 000581 000532 000494 345 000 292 000 000478 000454 000307 300بابوا غينيا الجديدة

000 443 0006 578 6 000 169 0008 051 0008 842 0007 583 0007 045 6 000 799 3 000 936 0007 412 0004 622 0004 861 2 الفلبين

000 000118 40 000 000142 00060 00042 00037 114 000 15 000 000138 00029 00019 2 قطر

000 00014 13 000 00019 00018 00018 00015 13 000 6 000 00019 00010 00010 5 ساموا

000 884 0001 293 1 000 165 0003 184 0002 012 0002 888 0001 664 1 000 145 000 079 0003 000621 000969 142المملكة العربية السعودية

000 000644 638 000 000537 000536 000259 000241 567 000 308 000 000524 000390 000121 119 سنغافورة

000 00029 29 000 00043 00042 00046 00043 27 000 16 000 00041 00025 00030 23 جزر سليمان

000 487 0002 269 2 000 455 0002 327 0002 927 0001 874 0001 108 2 000 890 000 340 0002 126 0001 102 0001 580 سري النكا

000 100 0001 157 1 000 720 0001 709 0001 958 0001 901 0001 003 1 000 366 000 710 0001 000672 429 0001 695الجمهورية العربية السورية

000 712 0007 021 8 000 452 0007 854 0007 540 0005 458 0005 240 7 000 774 5 000 157 0007 454 0006 182 0003 649 2 تايلند

000 00066 62 000 00066 00051 00072 00055 60 000 33 000 00063 00029 00037 23ليشتي –تيمور 

000 000507 135 000 000945 000316 000309 000201 499 000 40 000 000936 000145 000201 47اإلمارات العربية المتحدة

000 00015 14 000 00019 00020 00018 00018 14 000 12 000 00018 00017 00014 13 فانواتو
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 678 0006 929 6 000 204 0009 367 0009 029 0008 890 0007 452 5 000 802 4 000 835 0008 323 0008 698 0005 853 5 فيتنام

000 118 0001 126 1 000 496 0001 488 0001 868 0001 757 0001 078 1 000 338 000 303 0001 000591 088 0001 356 اليمن

000 385 000125 274 134 000 069 00098 223 00097 866 00065 799 00063 021 97 000 544 77 000 025 00091 465 00071 693 00032 967 24 وآسيا الوسطى أوروبا

000 000381 365 000 000318 000334 000252 000268 323 000 199 000 000285 000229 000149 124 ألبانيا

000 000362 444 000 000289 000343 000261 000277 307 000 275 000 000261 000247 00071 75 أرمينيا

000 279 0001 278 1 000 013 0001 000975 000484 000463 963 000 674 000 000948 000769 000297 232 النمسا

000 000806 878 000 000941 052 0001 000729 000736 674 000 568 000 000885 000821 000377 314 أذربيجان

000 418 0001 648 1 000 088 0001 100 0001 000782 000748 072 1 000 057 1 000 000973 000955 000373 302 بيالروس

000 626 0001 618 1 000 159 0001 117 0001 000634 000611 172 1 000 780 000 108 0001 000914 000246 200 كابلجي

000 000597 651 000 000447 000447 000283 000276 469 000 393 000 000423 000368 000149 122البوسنة والهرسك

000 276 0001 375 1 000 000826 000810 000587 000559 849 000 762 000 000678 000588 000172 144 بلغاريا

000 000727 763 000 000465 000463 000317 000304 517 000 370 000 000431 000374 000143 120 آرواتيا

000 000112 117 000 00082 00087 00062 00059 97 000 63 000 00079 00064 00035 24 قبرص

000 661 0001 731 1 000 124 0001 083 0001 000799 000765 351 1 000 152 1 000 084 0001 000815 000410 311الجمهورية التشيكية

000 000879 868 000 000612 000589 000312 000302 713 000 622 000 000569 000497 000235 207 الدانمرك

000 000198 239 000 000137 000142 000101 00097 155 000 164 000 000129 000114 00048 34 استونيا

000 000884 883 000 000529 000508 000337 000323 681 000 658 000 000489 000412 000171 163 فنلندا

000 994 0008 200 9 000 335 0006 348 0006 926 0003 757 0003 026 7 000 908 5 000 991 0005 002 0005 306 0001 987 فرنسا

000 000633 732 000 000495 000530 000359 000364 549 000 505 000 000426 000326 000157 102 جورجيا

000 856 00013 769 13 000 887 0009 333 0009 690 0004 473 0004 743 10 000 246 8 000 235 0009 131 0007 593 0002 165 2 ألمانيا

000 645 0001 730 1 000 268 0001 235 0001 000828 000756 335 1 000 753 000 211 0001 000862 000362 275 اليونان
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 596 0001 783 1 000 071 0001 038 0001 000769 000736 041 1 000 931 000 000959 000696 000328 242 هنغاريا

000 00039 38 000 00032 00031 00022 00021 38 000 33 000 00030 00027 00015 15 آيسلندا

000 000524 522 000 000421 000424 000336 000325 430 000 246 000 000396 000310 000189 153 أيرلندا

000 000704 759 000 000627 000631 000534 000506 560 000 455 000 000519 000430 000176 182 إسرائيل

000 106 0009 434 9 000 921 0006 797 0006 410 0003 276 0003 693 6 000 630 3 000 247 0006 281 0004 519 0001 117 1 إيطاليا

000 729 0001 019 2 000 697 0001 743 0001 341 0001 323 0001 471 1 000 451 1 000 632 0001 543 0001 000742 644 آازاخستان

000 000430 468 000 000538 000543 000487 000482 363 000 311 000 000503 000404 000266 203 قيرغيزستان

000 000339 413 000 000246 000251 000172 000166 248 000 264 000 000223 000205 00073 51 التفيا

000 000477 567 000 000387 000392 000249 000243 382 000 390 000 000362 000343 000103 75 ليتوانيا

000 00068 66 000 00054 00053 00026 00025 52 000 29 000 00051 00038 00010 8 لكسمبرغ

000 00064 65 000 00039 00037 00030 00029 50 000 13 000 00038 00015 00019 16 مالطة

000 000569 666 000 000441 000459 000383 000375 471 000 422 000 000409 000400 000167 155جمهورية مولدوفا

000 605 0002 544 2 000 941 0001 856 0001 000945 000906 064 2 000 381 1 000 848 0001 449 0001 000682 636 هولندا

000 000689 671 000 000515 000497 000276 000264 593 000 517 000 000472 000411 000182 161 النرويج

000 855 0005 260 6 000 986 0003 875 0003 347 0003 216 0003 226 4 000 771 3 000 747 0003 043 0003 340 0001 067 1 بولندا

000 495 0001 629 1 000 144 0001 159 0001 000757 000732 233 1 000 993 000 063 0001 000955 000384 300 البرتغال

000 259 0003 495 3 000 426 0002 366 0002 808 0001 732 0001 535 2 000 201 2 000 225 0002 849 0001 000916 660 رومانيا

000 416 00021 352 25 000 715 00015 854 00015 854 00011 584 00011 372 16 000 584 16 000 534 00014 339 00013 359 0005 202 4االتحاد الروسي

000 601 0001 642 1 000 127 0001 074 0001 000834 000779 178 1 000 729 000 061 0001 000750 000430 268 صربيا

000 000781 842 000 000600 000586 000469 000451 612 000 521 000 000572 000474 000233 192 سلوفاآيا

000 000325 326 000 000225 000217 000147 000140 232 000 186 000 000212 000198 00062 50 سلوفينيا
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )محسب اإلقلي

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 841 0005 016 6 000 159 0005 003 0005 055 0003 908 0002 798 4 000 573 2 000 822 0004 547 0003 593 0001 216 1 اسبانيا

000 430 0001 402 1 000 000946 000908 000524 000499 212 1 000 121 1 000 000850 000758 000268 249 السويد

000 156 0001 192 1 000 000831 000832 000411 000415 050 1 000 827 000 000801 000653 000290 280 سويسرا

000 000422 422 000 000630 000642 000617 000610 330 000 224 000 000565 000414 000233 195 طاجيكستان

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية 
000 000287 293 000 000230 000223 000169 000162 215 000 127 000 000209 000143 00077 50 السابقة

000 856 0006 923 6 000 394 0008 048 0008 926 0006 681 0006 197 5 000 745 1 000 836 0007 443 0002 057 0004 862 1 ترآيا

000 000364 399 000 000503 000512 000452 000446 306 000 268 000 000476 000409 000237 194 ترآمانستان

000 185 0007 660 8 000 086 0005 241 0005 677 0003 618 0003 260 5 000 222 5 000 644 0004 384 0004 591 0001 361 1 أوآرانيا

000 877 0008 067 9 000 417 0006 680 0006 590 0003 546 0003 175 7 000 919 5 000 015 0006 035 0005 610 0002 313 2المملكة المتحدة

000 962 0001 050 2 000 705 0002 755 0002 506 0002 465 0002 638 1 000 311 1 000 499 0002 031 0002 248 0001 949 أوزبكستان

 .مكتب العمل الدولي: المصدر
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية ، ل والفئات العمرية الرئيسيةولسن العم) السكان النشطون اقتصاديًا(في القوى العاملة  لإلناث والذآوراألعداد المقدرة  :٢الجدول واو 
 ٢٠٢٠والملخصات اإلقليمية، التي تتوفر لديها البيانات 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 555 00098 095 00099 951 000133 415 000130 730 000123 424 000121 911 00090 396 00056 398 000128 092 00083 705 00084 511 62 أفريقيا

000 500 0005 426 0005 415 0005 263 0005 063 0003 946 0002 606 0004 390 0002 187 0005 999 0002 005 0002 913 الجزائر

000 516 0001 610 0001 308 0002 346 0002 362 0002 394 0002 422 0001 253 0001 252 0002 810 0001 004 0002 706 1 أنغوال

000 000990 000960 358 0001 307 0001 296 0001 253 0001 000926 000560 291 0001 000788 000921 570 بنن

000 00096 00083 000234 000195 000198 000196 00083 00037 000211 000118 00077 61 بوتسوانا

000 284 0001 289 0001 038 0002 954 0001 127 0002 064 0002 213 0001 098 0001 930 0001 652 0001 606 0001 504 1 اسوبورآينا ف

000 000709 000763 216 0001 223 0001 094 0001 102 0001 000700 000725 205 0001 178 0001 000970 978 بوروندي

000 638 0001 640 0001 440 0002 395 0002 137 0002 124 0002 502 0001 000934 329 0002 499 0001 241 0001 922 ميرونالكا

000 00064 00072 00083 00084 00065 00065 00049 00022 00079 00039 00034 20 الرأس األخضر

000 000312 000318 000544 000538 000540 000553 000303 000255 000533 000385 000422 348 جمهورية أفريقيا الوسطى

000 000871 000900 342 0001 350 0001 473 0001 481 0001 000821 000691 132 0001 000962 000769 848 تشاد

000 000101 000103 000127 000125 000117 000114 00098 00062 000125 00081 00080 56 جزر القمر

000 000375 000382 000581 000574 000652 000653 000370 000254 000571 000333 000451 312 الكونغو

000 371 0005 489 0005 188 0008 185 0008 934 0008 971 0008 758 0001 000636 749 0002 213 0001 880 0001 877 آوت ديفوار

000 833 0001 689 0001 776 0002 703 0002 458 0002 466 0002 216 0005 473 0003 029 0008 318 0005 366 0007 597 5 جمهورية الكونغو الديمقراطية

000 00090 00091 000116 000114 000106 000104 00083 00052 000112 00072 00070 45 جيبوتي

000 921 00010 112 00011 900 00010 028 00011 428 0008 230 0008 027 00010 885 0001 849 00010 347 0003 059 0003 416 1 مصر

000 00041 00040 00063 00060 00073 00073 00039 00025 00061 00031 00064 39 غينيا االستوائية
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000468 000504 000692 000694 000695 000686 000454 000299 000680 000438 000548 387 إريتريا

000 784 0007 958 0007 339 00011 225 00011 253 00011 200 00011 122 0007 315 0005 941 00010 000 0009 927 0008 077 8 إثيوبيا

000 000145 000145 000203 000194 000181 000178 000132 00098 000196 000137 000123 97 غابون

000 000194 000203 000222 000224 000208 000207 000181 000130 000210 000140 000150 108 غامبيا

000 703 0002 653 0002 493 0003 357 0003 884 0002 767 0002 413 0002 212 0002 212 0003 818 0002 409 0001 334 1 غانا

000 048 0001 000984 386 0001 274 0001 410 0001 323 0001 000949 000858 314 0001 138 0001 045 0001 973 غينيا

000 000147 000155 000217 000220 000247 000248 000144 00095 000214 000139 000210 160 بيساو -غينيا 

000 647 0003 352 0003 560 0005 453 0005 898 0004 877 0004 489 0003 612 0002 446 0005 281 0004 841 0003 925 2 آينيا

000 00077 000103 000204 000210 000193 000200 00065 00053 000192 000128 00096 66 ليسوتو

000 000296 000298 000466 000448 000520 000514 000268 000181 000444 000262 000286 263 ليبيريا

000 000976 000942 000954 000915 000620 000591 000857 000477 000940 000744 000342 127 الجماهيرية العربية الليبية

000 114 0002 169 0002 738 0002 744 0002 776 0002 775 0002 053 0002 848 0001 654 0002 406 0002 939 0001 903 1 مدغشقر

000 000991 000982 766 0001 670 0001 048 0002 020 0002 000941 000916 687 0001 527 0001 629 0001 657 1 مالوي

000 224 0001 341 0001 005 0002 965 0001 219 0002 139 0002 044 0001 104 0001 738 0001 609 0001 508 0001 452 1 مالي

000 000365 000386 000444 000449 000448 000447 000340 000229 000425 000286 000301 205 موريتانيا

000 000228 000234 000153 000150 000100 00097 000186 000116 000149 00086 00044 34 موريشيوس

000 932 0004 188 0005 588 0004 549 0004 234 0003 154 0003 505 0004 674 0001 282 0004 698 0001 998 0001 662 المغرب

000 575 0001 829 0001 706 0002 636 0002 795 0002 793 0002 517 0001 687 0001 590 0002 413 0002 673 0001 986 1 موزامبيق

000 000175 000168 000309 000285 000263 000260 000131 00080 000269 000188 00096 82 ناميبيا

000 450 0001 390 0001 093 0002 948 0001 387 0002 243 0002 415 0001 083 0001 061 0002 473 0001 190 0002 559 1 النيجر

000 839 00012 511 00012 603 00019 609 00018 053 00019 127 00018 185 00012 580 0007 734 00018 958 0008 391 00013 029 6 نيجيريا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000795 000926 413 0001 454 0001 221 0001 252 0001 000730 000818 375 0001 336 0001 000879 850 رواندا

000 00018 00020 00026 00026 00021 00020 00017 0006 00025 00011 00010 4 ساوتومي وبرنسيب

000 262 0001 414 0001 808 0001 842 0001 637 0001 617 0001 108 0001 000860 748 0001 184 0001 058 0001 795 السنغال

000 000581 000621 000745 000753 000755 000760 000572 000334 000742 000452 000664 469 سيراليون

000 000982 036 0001 165 0001 186 0001 257 0001 246 0001 000968 000596 159 0001 000726 102 0001 820 الصومال

000 656 0004 684 0004 079 0006 384 0005 978 0004 863 0004 137 0004 857 0001 880 0005 286 0003 743 0002 932 1 جنوب أفريقيا

000 588 0004 606 0004 429 0005 260 0005 856 0004 709 0004 941 0003 192 0001 708 0004 442 0001 850 0001 882 السودان

000 00035 00037 000137 000117 000119 000120 00031 00010 000133 00053 00066 34 سوازيلند

000 724 0003 634 0003 748 0005 543 0005 338 0005 302 0005 593 0003 327 0003 621 0005 225 0005 248 0004 224 4 نيا المتحدةجمهورية تنزا

000 000667 000703 000955 000956 000907 000913 000628 000362 000942 000526 000725 425 توغو

000 780 0001 807 0001 544 0001 478 0001 000839 000788 496 0001 000600 461 0001 000777 000391 289 تونس

000 623 0002 595 0002 470 0004 463 0004 988 0004 941 0004 410 0002 363 0002 089 0004 926 0003 642 0003 562 3 أوغندا

000 000872 000770 657 0001 568 0001 690 0001 684 0001 000837 000447 636 0001 153 0001 416 0001 177 1 زامبيا

000 000882 000780 905 0001 722 0001 569 0001 574 0001 000836 000625 856 0001 301 0001 146 0001 750 زمبابوي

000 608 000143 326 000152 146 000115 429 000114 083 00080 447 00077 388 000119 010 000101 003 000107 231 00086 360 00046 725 39 األمريكتان

000 939 0005 245 0006 028 0005 948 0004 430 0003 327 0003 011 0005 671 0004 706 0004 296 0004 236 0002 740 1 األرجنتين

000 00053 00059 00041 00045 00030 00030 00040 00035 00035 00040 00016 16 جزر البهاما

000 00052 00053 00029 00028 00016 00016 00043 00036 00028 00025 00011 9 بربادوس

000 00038 00039 00043 00042 00033 00032 00034 00020 00042 00030 00021 13 بليز

000 186 0001 252 0001 337 0001 317 0001 144 0001 105 0001 142 0001 056 0001 277 0001 000974 000750 535 بوليفيا

000 494 00029 442 00032 129 00025 162 00025 728 00017 184 00017 034 00023 632 00019 849 00022 628 00019 597 00010 450 9 البرازيل
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 305 0006 288 0006 803 0003 690 0003 107 0002 003 0002 037 0005 787 0004 593 0003 210 0003 455 0001 383 1 آندا

000 850 0002 939 0002 152 0002 110 0002 305 0001 263 0001 494 0002 415 0001 836 0001 300 0001 000311 297 شيلي

000 248 0007 872 0007 270 0006 205 0006 719 0004 528 0004 456 0006 674 0005 121 0006 625 0005 916 0002 640 2 آولومبيا

000 000761 000744 000668 000636 000422 000400 000681 000515 000650 000510 000225 176 آوستاريكا

000 112 0002 108 0002 137 0001 078 0001 000680 000644 770 0001 130 0001 070 0001 000762 000328 182 آوبا

000 284 0001 335 0001 292 0001 263 0001 000958 000924 141 0001 000862 208 0001 000874 000518 382 الجمهورية الدومينيكية

000 966 0001 036 0002 847 0001 831 0001 426 0001 375 0001 803 0001 603 0001 779 0001 566 0001 000947 846 اآوادور

000 000988 109 0001 000981 000975 000781 000757 000863 000697 000868 000702 000324 271 السلفادور

000 220 0001 558 0001 766 0001 948 0001 806 0001 809 0001 113 0001 000557 663 0001 000796 251 0001 649 غواتيماال

000 000103 000119 00083 00082 00062 00060 00091 00059 00077 00049 00043 23 غيانا

000 000880 000945 281 0001 270 0001 028 0001 003 0001 000842 000542 244 0001 002 0001 000684 589 هايتي

000 000943 000947 161 0001 124 0001 000952 000916 000873 000660 135 0001 000815 000775 556 هندوراس

000 000329 000373 000320 000313 000253 000240 000295 000232 000294 000224 000113 81 جامايكا

000 727 00016 852 00018 154 00014 869 00014 234 00010 238 00010 176 00015 690 0009 388 00013 342 0008 056 0004 321 3 المكسيك

000 000701 000746 000892 000890 000706 000686 000675 000323 000864 000425 000517 183 يكاراغوان

000 000546 000552 000448 000435 000343 000329 000482 000411 000425 000342 000161 131 بنما

000 000859 000870 000974 000956 000796 000770 000768 000621 000960 000831 000570 537 باراغواي

000 339 0004 398 0004 070 0004 991 0003 976 0002 879 0002 049 0004 138 0003 937 0003 444 0003 718 0001 555 1 بيرو

000 00023 00025 00023 00023 00014 00013 00020 00015 00021 00019 00010 7 سانت لوسيا

000 00018 00017 00015 00015 0009 0009 00015 00012 00014 00013 0006 5 سانت فنسنت وجزر غرينادين

000 00066 00068 00054 00052 00040 00039 00046 00027 00049 00028 00016 5 سورينام
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000202 000218 000166 000165 00085 00083 000169 000102 000161 00099 00048 34 ترينيداد وتوباغو

000 572 00051 164 00053 679 00035 711 00034 880 00022 777 00021 982 00040 770 00038 575 00032 377 00026 508 00013 645 12 الواليات المتحدة

000 000537 000561 000393 000381 000283 000271 000453 000423 000378 000333 000210 138 أوروغواي

000 267 0004 392 0004 910 0003 874 0003 837 0002 737 0002 790 0003 295 0003 756 0003 550 0003 019 0002 326 1 البوليفارية فنزويالجمهورية 

000 160 000630 545 000617 781 000515 957 000486 806 000346 599 083325 588 035558 000 094330 864 046492 199 060321 183 029215 401 142 والمحيط الهادئ آسيا

000 450 0003 274 0003 728 0004 397 0004 938 0004 604 0004 316 0003 548 0001 638 0004 269 0002 734 0003 924 1 أفغانستان

000 724 0003 855 0003 464 0002 397 0002 402 0001 346 0001 850 0002 769 0002 135 0002 784 0001 000972 937 أستراليا

000 000180 000121 000132 000101 00072 00066 000159 00021 000131 00052 00042 16 البحرين

000 369 00021 675 00020 128 00022 332 00021 943 00016 257 00016 169 00020 175 00010 572 00021 152 00013 845 00011 025 8 بنغالديش

000 00067 00065 00065 00067 00041 00039 00053 00022 00063 00039 00021 13 بروني دار السالم

000 486 0001 838 0001 421 0002 428 0002 713 0001 661 0001 391 0001 446 0001 312 0002 101 0002 024 0001 119 1 آمبوديا

000 274 000254 198 000248 709 000162 541 000149 540 00093 195 00084 376 000226 475 000148 796 000157 735 000137 035 00064 733 58 الصين

000 000126 000123 000112 000104 00082 00077 000117 00079 000109 00069 00046 37 فيجي

000 223 000172 700 000166 263 000163 457 000154 312 000119 041 000113 535 000154 194 00065 902 000157 541 00062 238 00067 549 29 الهند

000 627 00037 337 00038 360 00030 274 00030 013 00021 405 00020 103 00035 641 00023 468 00029 952 00018 543 00013 939 7 إندونيسيا

000 895 00010 797 00010 819 00012 315 00012 947 0005 677 0005 463 0008 171 0005 739 00011 963 0007 859 0002 169 2 جمهورية إيران اإلسالمية

000 958 0003 940 0003 626 0004 492 0004 127 0004 991 0003 208 0003 000762 457 0004 546 0001 471 0002 907 العراق

000 286 00021 122 00021 404 00010 990 0009 171 0006 866 0005 788 00018 623 00013 783 0009 249 0007 628 0002 513 2 ناليابا

000 000957 000842 000900 000860 000750 000717 000796 000262 000871 000452 000422 217 األردن

000 908 0003 977 0003 777 0002 692 0002 814 0001 753 0001 573 0003 956 0001 605 0002 597 0001 000676 602 جمهورية آوريا

000 000824 000444 000563 000401 000261 000245 000699 000222 000554 000335 000106 82 الكويت
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000729 000759 000917 000900 000809 000782 000667 000435 000885 000558 000505 395 شعبيةجمهورية الو الديمقراطية ال

000 000563 000621 000492 000483 000337 000326 000511 000244 000481 000327 000199 63 لبنان

000 211 0004 196 0004 763 0003 586 0003 801 0002 661 0002 685 0003 745 0001 736 0003 832 0002 536 0001 221 1 ماليزيا

000 000432 000444 000424 000415 000261 000250 000402 000244 000412 000261 000150 124 منغوليا

000 786 0007 391 0008 346 0007 366 0007 670 0004 574 0004 291 0007 155 0006 984 0006 813 0005 242 0003 512 2 ميانمار

000 310 0003 845 0003 195 0004 206 0004 581 0003 435 0003 916 0002 108 0002 922 0003 577 0002 227 0002 724 1 نيبال

000 000669 000725 000464 000441 000296 000280 000596 000594 000404 000336 000186 174 نيوزيلندا

000 000531 000323 000459 000401 000309 000291 000459 000118 000454 000265 000164 73 عمان

000 620 00021 301 00020 489 00026 898 00024 412 00020 232 00019 441 00018 757 00010 678 00023 468 00015 773 00014 699 6 باآستان

000 000775 000785 000955 000858 000814 000761 000634 000611 000799 000669 000508 475 بابوا غينيا الجديدة

000 108 00012 369 00012 563 00012 280 00012 766 0009 375 0009 187 00011 056 0009 040 00012 419 0009 129 0006 483 4 الفلبين

000 000255 000113 000203 00085 00072 00064 000238 00050 000190 00050 00025 4 قطر

000 00024 00021 00017 00017 00023 00020 00022 0009 00017 00010 00011 6 ساموا

000 271 0004 312 0003 508 0004 975 0003 182 0003 038 0003 699 0003 000542 375 0004 647 0001 544 0001 306 المملكة العربية السعودية

000 000965 000969 000510 000477 000290 000270 000764 000499 000508 000418 000134 136 سنغافورة

000 00065 00063 00078 00073 00070 00065 00060 00035 00075 00044 00043 33 جزر سليمان

000 774 0003 604 0003 647 0002 547 0002 618 0001 567 2960469435831 سري النكا

000 793 0002 818 0002 287 0003 186 0003 461 0002 365 0002 567 0002 253 0001 282 0003 910 0001 920 0001 983 الجمهورية العربية السورية

000 037 00011 104 00012 878 0007 848 0007 018 0005 908 0004 961 0009 397 0009 419 0007 947 0006 687 0002 826 1 تايلند

000 000128 000115 000181 000178 000140 000135 000110 00065 000180 000113 000100 79 ليشتي - تيمور 

000 510 0001 000565 344 0001 000587 000500 000359 477 0001 000242 332 0001 000400 000305 108 اإلمارات العربية المتحدة
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 00027 00027 00032 00032 00026 00026 00025 00023 00031 00026 00021 20 فانواتو

000 965 00013 469 00014 019 00013 843 00012 829 0007 595 0007 136 00011 562 0009 361 00012 458 00011 162 0005 274 5 فيتنام

000 258 0002 298 0002 539 0003 427 0003 395 0003 280 0003 144 0002 000890 164 0003 815 0001 950 0001 901 اليمن

000 332 000146 754 000155 577 00094 951 00092 155 00053 914 00050 414 000109 712 00094 610 00086 334 00071 384 00025 148 19 وآسيا الوسطى أوروبا

000 000457 000502 000403 000401 000259 000244 000331 000260 000335 000248 000145 110 ألبانيا

000 000387 000539 000381 000406 000180 000158 000310 000280 000330 000285 00041 39 أرمينيا

000 569 0001 516 0001 000824 000755 000428 000399 126 0001 000998 000743 000647 000245 189 النمسا

000 295 0001 587 0001 248 0001 251 0001 000648 000602 000920 056 0001 207 0001 139 0001 000363 332 أذربيجان

000 504 0001 741 0001 085 0001 084 0001 000439 000426 000912 000994 000932 000902 000207 157 بيالروس

000 840 0001 800 0001 000990 000953 000592 000573 212 0001 068 0001 000923 000784 000237 166 بلجيكا

000 000682 000713 000396 000387 000213 000202 000472 000469 000387 000359 000113 107 البوسنة والهرسك

000 248 0001 297 0001 000726 000696 000329 000312 000738 000669 000588 000453 00090 60 بلغاريا

000 000759 000788 000438 000423 000230 000219 000456 000394 000387 000343 00090 85 آرواتيا

000 000150 000166 000114 000111 00057 00055 000117 000112 000109 000102 00026 24 قبرص

000 836 0001 836 0001 000996 000955 000469 000447 469 0001 373 0001 000934 000725 000157 149 الجمهورية التشيكية

000 000947 000937 000508 000497 000362 000344 000758 000699 000463 000404 000255 208 الدانمرك

000 000199 000227 000144 000139 00064 00060 000156 000167 000129 000101 00024 16 استونيا

000 000868 000855 000521 000490 000306 000291 000663 000627 000483 000404 000158 159 فنلندا

000 986 0009 295 00010 803 0005 584 0005 828 0003 648 0003 158 0007 745 0006 321 0005 550 0004 272 0001 931 فرنسا

000 000624 000763 000467 000468 000244 000222 000563 000477 000401 000203 000107 50 جورجيا

000 826 00014 871 00014 795 0007 570 0007 232 0004 036 0004 578 00011 233 00011 122 0007 013 0006 055 0002 775 1 ألمانيا
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 الملحق

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 129 0002 103 0002 114 0001 032 0001 000568 000538 701 0001 398 0001 062 0001 000865 000211 168 اليونان

000 717 0001 778 0001 000973 000935 000510 000486 144 0001 040 0001 000850 000673 000128 110 هنغاريا

000 00052 00052 00034 00034 00022 00021 00050 00045 00033 00028 00016 15 أيسلندا

000 000878 000875 000484 000479 000289 000278 000721 000695 000449 000407 000158 121 أيرلندا

000 092 0001 119 0001 000861 000828 000681 000645 000789 000766 000697 000633 000178 221 إسرائيل

000 756 00010 809 00010 565 0004 382 0004 826 0002 665 0002 797 0007 701 0005 019 0004 294 0003 000893 731 إيطاليا

000 085 0002 481 0002 889 0001 911 0001 000986 000962 767 0001 960 0001 760 0001 691 0001 000537 476 آازاخستان

000 000738 000813 000777 000769 000525 000506 000608 000537 000700 000514 000300 206 قيرغيزستان

000 000349 000392 000244 000236 00098 00093 000253 000268 000219 000183 00040 27 التفيا

000 000529 000598 000378 000368 000162 000153 000417 000412 000343 000322 00052 36 ليتوانيا

000 000100 000100 00056 00056 00032 00031 00073 00061 00053 00045 0009 7 لكسمبرغ

000 00071 00068 00045 00043 00023 00022 00051 00032 00045 00037 00012 12 مالطة

000 000656 000737 000540 000531 000223 000212 000529 000418 000500 000462 000104 93 جمهورية مولدوفا

000 014 0003 939 0002 578 0001 506 0001 036 0001 000990 353 0002 831 0001 502 0001 276 0001 000842 744 هولندا

000 000814 000802 000474 000461 000315 000302 000675 000650 000431 000390 000217 196 النرويج

000 517 0006 720 0006 383 0004 225 0004 943 0001 844 0001 044 0004 532 0003 026 0004 439 0003 000532 490 بولندا

000 990 0001 034 0002 000964 000946 000607 000579 603 0001 531 0001 000889 000830 000281 227 البرتغال

000 683 0003 838 0003 245 0002 171 0002 086 0001 035 0001 455 0002 044 0002 853 0001 535 0001 000250 237 رومانيا

000 798 00020 485 00025 252 00015 547 00015 023 0007 742 0006 305 00015 120 00016 616 00014 955 00013 707 0002 993 1 االتحاد الروسي

000 735 0001 713 0001 149 0001 078 0001 000630 000586 245 0001 000926 117 0001 000927 000334 310 صربيا

000 000968 000996 000615 000593 000279 000267 000734 000591 000580 000468 000102 103 سلوفاآيا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

 األشخاص في سن العمل  )السكان النشطون اقتصاديًا(القوى العاملة 

 عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠ عامًا ٣٩-٢٥ عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث  ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

000 000367 000360 000191 000179 00092 00087 000264 000226 000186 000169 00042 21 سلوفينيا

000 752 0008 732 0008 871 0003 724 0003 229 0002 107 0002 154 0007 437 0005 587 0003 055 0003 023 0001 724 اسبانيا

000 503 0001 483 0001 000957 000900 000533 000496 265 0001 182 0001 000855 000736 000274 250 السويد

000 236 0001 328 0001 000679 000707 000405 000398 033 0001 056 0001 000643 000630 000287 278 سويسرا

000 000746 000859 044 0001 064 0001 000811 000790 000509 000413 000895 000673 000332 258 طاجيكستان

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية 
000 000355 000354 000240 000228 000125 000117 000259 000171 000215 000148 00053 30 السابقة

000 690 00012 586 00012 094 00010 910 0009 258 0007 024 0007 662 0009 105 0003 949 0008 079 0003 873 0004 971 1 ترآيا

000 000710 000790 000781 000781 000475 000467 000580 000503 000744 000644 000243 200 ترآمانستان

000 254 0006 852 0007 473 0004 654 0004 940 0001 865 0001 430 0004 408 0004 119 0004 858 0003 000816 603 أوآرانيا

000 998 0009 376 00010 431 0006 222 0006 760 0003 671 0003 861 0007 243 0007 744 0005 993 0004 496 0002 367 2 المملكة المتحدة

000 873 0003 149 0004 357 0004 281 0004 783 0002 697 0002 144 0003 789 0002 135 0004 713 0003 457 0001 366 1 أوزبكستان

.مكتب العمل الدولي: المصدر
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   ، الفئات العمرية الرئيسية، الدول األعضاء في منظمة العمل الدوليةآورلإلناث والذ شاط االقتصادي المقدرة والمتوقعةمعدالت الن :٣الجدول واو  الملحق
 ٢٠٢٠و ٢٠٠٠والملخصات اإلقليمية،  التي تتوفر لديها البيانات

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 56.992.2 95.9 56.994.051.568.563.7 50.670.261.195.8 فريقياأ

 44.083.7 95.8 30.089.231.065.557.0 26.264.941.295.5 الجزائر

 77.893.8 97.6 78.594.671.384.877.2 73.686.977.397.6 أنغوال

 58.393.5 95.1 59.494.845.571.160.3 50.775.560.696.2 بنن

 44.686.5 90.2 56.085.031.138.960.5 35.342.163.988.4 بوتسوانا

 85.294.5 94.7 83.796.572.975.584.5 74.983.583.697.1 بورآينا فاسو

 95.098.7 99.1 95.498.788.788.796.3 88.484.996.698.6 بوروندي

 57.091.7 95.5 58.993.043.458.162.6 45.866.963.795.8 الكاميرون

 30.676.6 95.2 32.485.030.852.346.4 34.067.347.795.2 الرأس األخضر

 80.297.1 98.0 80.696.962.978.171.6 63.076.972.397.5 الوسطى جمهورية أفريقيا

 76.894.3 84.4 74.096.457.352.271.3 58.557.568.392.2 تشاد

 60.297.0 98.4 64.697.849.168.464.8 51.469.364.798.5 جزر القمر

 66.598.7 98.3 66.297.747.869.258.0 61.884.656.499.3 الكونغو

 11.632.7 33.6 43.595.79.821.014.8 36.375.143.398.8 آوت ديفوار

 205.6284.6 289.2 61.897.1227.0299.7196.7 61.381.564.997.8 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 57.192.2 96.6 60.094.243.366.063.2 45.766.264.394.4 جيبوتي

 17.091.8 99.5 17.492.717.236.330.4 19.143.827.994.8 مصر

 62.595.1 96.8 56.897.153.487.751.7 47.688.150.097.4 غينيا االستوائية

 59.397.0 98.3 58.997.156.478.863.1 59.982.262.798.4 إريتريا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 66.891.5 96.5 67.595.372.179.380.2 73.383.480.297.9 إثيوبيا

 67.691.0 96.6 67.092.554.568.070.6 56.367.571.197.5 غابون

 64.093.3 94.6 64.792.752.272.162.5 53.771.763.995.3 غامبيا

 83.489.3 92.0 84.892.048.248.983.9 53.953.085.290.1 غانا

 87.290.6 94.8 85.594.873.574.189.3 74.379.889.396.2 غينيا

 61.398.0 98.6 60.897.864.585.063.2 63.383.564.298.3 بيساو -غينيا 

 77.995.7 97.9 78.695.660.078.478.5 62.780.177.798.2 آينيا

 51.584.4 94.1 56.490.033.049.761.0 40.361.061.995.5 ليسوتو

 60.790.5 95.3 59.895.951.255.058.5 51.566.357.797.5 ليبيريا

 50.687.8 98.5 25.492.021.555.281.3 18.556.440.397.1 الجماهيرية العربية الليبية

 85.297.1 96.9 85.796.768.669.887.7 67.366.888.096.0 مدغشقر

 93.395.0 95.5 88.795.982.079.591.4 79.279.889.797.3 مالوي

 82.385.3 86.7 77.094.667.968.081.9 70.480.779.296.5 مالي

 59.393.2 95.7 59.593.445.967.263.7 47.568.763.696.4 موريتانيا

 49.681.6 97.4 42.487.735.144.057.3 35.863.952.796.7 موريشيوس

 32.391.3 93.3 26.393.721.061.837.3 25.466.333.894.2 المغرب

 92.296.3 95.7 92.498.071.159.991.5 76.066.491.697.4 موزامبيق

 47.674.9 87.1 52.179.431.536.566.0 33.137.767.286.5 ناميبيا

 77.997.6 98.5 77.197.669.591.775.6 68.591.874.898.6 النيجر

 60.694.9 95.6 61.895.633.370.348.1 36.672.448.995.4 نيجيريا

 88.391.8 97.3 90.394.567.972.091.9 76.076.993.196.8 رواندا
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 الملحق

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 30.094.4 96.2 33.387.520.047.642.3 17.658.850.0100.0 ساوتومي وبرنسيب

 60.887.8 96.7 63.592.649.264.664.3 55.373.863.796.7 السنغال

 53.898.5 99.6 53.298.361.787.960.0 62.886.159.299.5 سيراليون

 57.598.6 99.5 55.398.765.887.761.2 66.688.760.199.4 الصومال

 39.688.9 96.7 45.991.939.755.161.0 44.458.961.696.5 جنوب أفريقيا

 25.985.9 86.7 26.585.018.738.127.4 18.547.127.684.7 السودان

 27.088.6 97.1 30.886.428.355.545.3 30.256.845.497.3 سوازيلند

 91.696.5 97.8 92.097.079.779.694.3 82.682.694.497.9 جمهورية تنزانيا المتحدة

 51.594.2 98.6 54.996.146.579.955.0 49.781.655.698.3 توغو

 33.284.0 94.6 18.687.036.746.652.6 28.950.233.495.2 تونس

 91.191.9 91.5 89.094.772.173.088.0 73.481.486.495.6 أوغندا

 58.196.0 98.7 57.495.869.983.873.5 71.083.773.898.7 زامبيا

 80.194.8 97.4 80.494.847.673.075.6 48.870.174.496.0 زمبابوي

 66.383.1 92.9 59.986.351.357.975.4 49.167.967.094.8 اناألمريكت

 74.884.4 93.6 53.585.852.365.286.8 43.364.664.793.3 األرجنتين

 59.375.5 85.4 61.877.453.353.388.9 50.055.689.786.5 جزر البهاما

 67.982.7 96.6 73.087.956.368.889.3 57.166.788.994.4 بربادوس

 51.389.5 97.7 41.294.440.663.671.4 36.065.448.096.0 بليز

 84.396.3 95.5 69.995.048.465.674.0 44.160.570.795.3 بوليفيا

 60.578.1 90.9 55.686.155.059.878.0 51.674.067.695.1 البرازيل

 76.179.9 94.5 67.181.969.069.187.0 62.965.879.692.0 آندا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 48.187.5 85.3 41.089.823.523.861.6 23.740.748.594.3 شيلي

 72.189.1 97.6 55.490.958.361.890.7 50.165.173.597.7 آولومبيا

 69.289.5 97.3 36.989.344.053.380.2 35.267.346.996.0 آوستاريكا

 53.683.8 94.1 44.486.928.348.270.7 28.151.365.395.1 آوبا

 64.688.9 93.5 42.692.741.354.169.2 34.764.355.096.0 الجمهورية الدومينيكية

 78.791.7 96.3 60.594.061.566.485.5 46.965.068.796.6 اآوادور

 62.887.3 88.5 50.790.335.841.572.0 33.565.559.293.8 السلفادور

 35.891.2 94.2 34.292.435.969.340.9 32.471.637.595.3 غواتيماال

 49.688.3 92.8 47.988.538.369.459.8 34.670.450.594.3 غيانا

 57.495.7 97.1 57.995.358.766.578.9 48.664.364.996.1 هايتي

 69.792.6 97.8 49.995.160.781.472.5 37.779.353.397.1 هندوراس

 62.289.7 91.9 69.791.333.844.771.6 40.050.978.394.7 جامايكا

 51.490.7 94.6 39.891.632.439.656.1 36.569.746.796.8 المكسيك

 43.396.3 96.9 40.896.326.773.247.8 26.372.644.396.8 نيكاراغوا

 74.588.3 94.9 47.589.939.846.978.6 36.264.358.497.5 بنما

 71.489.4 98.6 58.792.169.771.686.9 58.671.271.098.4 باراغواي

 71.493.3 96.7 54.993.554.057.786.3 44.259.768.596.3 بيرو

 60.087.0 91.3 53.392.953.871.482.6 46.766.772.294.1 سانت لوسيا

 70.683.3 93.3 55.688.955.666.786.7 46.269.269.292.9 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 39.769.7 90.7 39.579.512.840.053.8 14.338.156.984.3 سورينام

 46.883.7 97.0 48.185.441.056.560.0 41.762.263.294.0 ترينيداد وتوباغو



 

 

209 

 الملحق

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 72.979.5 91.3 70.083.558.159.076.0 61.967.375.993.3 الواليات المتحدة

 75.484.4 96.2 60.085.650.974.287.4 49.072.476.195.9 أوروغواي

 75.088.8 96.1 51.291.848.471.291.6 34.464.663.796.4 البوليفارية فنزويالجمهورية 

 53.488.6 95.6 54.991.443.762.066.0 47.566.567.697.1 والمحيط الهادئ آسيا

 47.396.1 98.1 36.696.041.875.651.6 37.075.240.898.1 أفغانستان

 71.876.5 86.6 61.780.369.669.374.4 67.869.169.192.0 أستراليا

 17.488.3 99.2 20.495.324.258.351.5 23.159.043.499.3 البحرين

 49.294.4 97.5 56.895.449.469.961.7 51.872.361.897.6 بنغالديش

 33.879.1 96.9 40.789.233.351.258.2 35.554.861.797.8 بروني دار السالم

 78.793.6 95.5 81.094.567.459.886.5 68.758.085.496.7 آمبوديا

 59.889.0 97.0 65.290.869.868.592.1 73.972.191.897.7 الصين

 64.292.9 97.3 52.994.048.156.166.3 45.756.559.196.7 فيجي

 39.189.7 96.7 39.691.826.156.440.5 26.764.440.597.0 الهند

 61.793.3 97.1 57.794.938.964.562.6 42.966.856.596.6 إندونيسيا

 47.977.7 91.6 28.788.138.248.164.7 29.751.540.893.7 جمهورية إيران اإلسالمية

 19.381.1 96.3 14.882.122.759.934.4 17.459.725.396.0 العراق

 64.588.3 94.0 62.092.442.842.672.6 46.547.463.197.0 اليابان

 31.183.2 96.8 20.481.730.356.352.6 21.855.133.596.7 األردن

 49.291.4 93.8 51.291.634.337.359.3 33.341.759.892.7 ورياجمهورية آ

 50.084.8 98.4 31.389.033.540.683.5 26.043.563.099.3 الكويت

 57.391.5 96.5 57.691.150.562.462.0 49.061.861.996.2 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 39.390.8 97.8 29.692.019.359.167.7 18.758.148.396.5 لبنان

 41.687.5 99.3 42.689.945.954.879.0 40.657.255.098.4 ماليزيا

 55.093.1 97.2 57.692.749.657.562.9 49.062.263.297.0 منغوليا

 73.493.6 95.1 74.093.954.969.478.9 57.672.377.396.5 ميانمار

 54.888.1 93.5 48.189.550.262.261.3 51.762.255.793.8 نيبال

 81.989.1 87.1 69.485.662.162.876.2 59.865.569.391.5 نيوزيلندا

 36.586.4 98.9 16.090.125.153.166.1 14.754.330.298.2 عمان

 53.085.3 89.4 32.593.334.872.462.1 21.870.337.496.8 باآستان

 77.881.8 83.7 77.982.762.462.478.0 60.757.778.183.1 بابوا غينيا الجديدة

 73.292.4 95.8 57.893.847.862.876.7 37.758.954.897.1 الفلبين

 44.293.3 93.6 37.596.66.334.758.8 5.445.248.397.2 قطر

 42.991.7 100.0 46.292.930.047.858.8 33.355.655.6100.0 ساموا

 16.486.6 97.0 11.288.310.148.541.4 7.548.228.497.3 المملكة العربية السعودية

 51.579.2 99.6 48.388.050.446.287.6 49.446.772.897.6 سنغافورة

 55.692.3 96.2 55.293.150.861.460.3 53.565.259.595.3 جزر سليمان

 0.00.0 0.0 39.284.80.00.00.0 30.957.248.495.3 سري النكا

 44.591.9 99.8 31.691.241.678.059.9 36.673.039.399.4 الجمهورية العربية السورية

 77.690.3 94.2 72.093.937.253.588.5 48.557.482.296.0 ايلندت

 56.585.9 99.4 53.290.958.571.463.5 41.851.456.995.5 ليشتي –تيمور 

 42.897.8 99.1 29.698.430.161.068.1 23.465.045.999.0 اإلمارات العربية المتحدة

 85.292.6 96.9 85.793.376.980.881.3 72.277.885.094.7 فانواتو
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 الملحق

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 66.179.7 94.9 69.381.669.465.989.2 74.271.088.996.0 فيتنام

 38.795.0 89.4 30.096.427.557.453.0 20.358.239.787.1 اليمن

 60.874.8 91.6 57.877.437.647.876.7 39.149.673.592.8 وآسيا الوسطى أوروبا

 51.872.4 83.1 54.584.845.156.061.8 46.359.168.689.6 ألبانيا

 51.980.1 86.6 61.984.824.722.870.2 27.127.272.090.3 أرمينيا

 65.871.8 90.2 52.775.347.457.285.7 50.161.478.993.6 النمسا

 66.571.0 96.7 64.783.655.156.091.0 42.751.778.094.0 أذربيجان

 57.160.6 85.9 64.175.636.947.283.2 40.447.786.889.4 بيالروس

 59.365.9 93.2 48.272.129.040.082.3 32.738.881.895.6 بلجيكا

 65.869.2 97.7 60.478.653.053.192.8 44.252.782.394.6 البوسنة والهرسك

 51.659.1 81.0 55.466.519.227.465.1 25.829.372.682.1 بلغاريا

 50.060.1 88.4 48.571.138.839.181.1 39.545.180.892.7 آرواتيا

 67.578.0 95.6 53.886.643.645.691.9 40.756.573.696.3 قبرص

 74.880.0 93.8 66.681.333.333.575.9 40.751.375.396.4 الجمهورية التشيكية

 74.680.0 91.1 71.781.160.570.481.3 68.575.384.493.0 الدانمرك

 73.678.4 89.6 68.678.326.737.572.7 35.147.580.394.2 استونيا

 73.376.4 92.7 74.577.054.651.682.4 50.550.781.192.4 فنلندا

 65.571.7 91.7 64.278.125.533.281.5 26.333.378.894.6 فرنسا

 62.590.2 85.9 69.086.722.543.943.4 28.043.761.586.1 جورجيا

 75.578.1 91.4 59.977.544.048.679.4 48.455.376.493.4 ألمانيا

 66.579.9 95.3 43.581.231.237.183.8 36.443.769.895.5 اليونان
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 58.566.6 87.4 52.265.222.625.172.0 32.942.767.189.5 هنغاريا

 86.596.2 97.1 86.897.471.472.782.4 71.468.287.193.8 آيسلندا

 79.482.1 92.8 47.182.143.554.785.0 47.156.373.194.1 أيرلندا

 68.572.3 81.0 59.979.534.326.176.4 36.033.068.182.8 إسرائيل

 52.772.5 88.0 38.573.527.431.675.2 34.144.563.090.3 إيطاليا

 79.084.7 93.2 71.985.149.554.588.5 48.755.388.596.2 آازاخستان

 66.182.4 90.1 66.584.440.757.166.8 42.154.674.493.5 قيرغيزستان

 68.472.5 89.8 63.973.229.040.877.5 30.742.481.790.7 التفيا

 68.978.8 90.7 68.880.123.532.187.5 30.941.487.593.5 ليتوانيا

 61.073.0 94.6 43.976.522.628.180.4 32.038.571.794.4 لكسمبرغ

 47.171.8 100.0 20.078.154.552.286.0 55.263.340.597.4 مالطة

 56.780.6 92.6 63.482.843.946.687.0 41.343.687.192.7 جمهورية مولدوفا

 62.378.1 95.2 54.379.275.281.384.7 70.272.278.195.2 هولندا

 81.082.9 90.9 77.086.164.968.984.6 61.065.982.791.7 النرويج

 52.662.1 91.9 60.272.226.627.481.4 33.240.078.594.0 بولندا

 75.380.6 92.2 61.082.539.246.387.7 41.050.782.492.9 البرتغال

 53.366.7 82.5 63.077.822.923.070.7 38.150.778.191.7 رومانيا

 63.373.6 95.8 65.476.429.638.589.8 36.345.284.192.5 االتحاد الروسي

 54.171.8 97.2 44.473.652.953.086.0 34.451.669.894.1 صربيا

 59.375.8 94.3 61.978.438.636.678.9 42.649.780.995.3 سلوفاآيا

 62.871.9 97.4 57.171.424.145.794.4 35.742.291.294.2 سلوفينيا
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 الملحق

 البلدان 
  االنكليزي  الترتيب األبجديب(

 )حسب اإلقليم

٢٠٢٠  ٢٠٠٠ 

 عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥  عامًا ٦٤-٤٠  عامًا ٣٩-٢٥  عامًا ٢٤-١٥

 ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث  ذآور إناث

 62.381.7 92.7 42.882.134.445.982.0 41.852.170.993.5 اسبانيا

 79.784.2 89.3 80.084.850.451.481.8 49.951.183.589.9 السويد

 79.583.6 94.7 69.490.869.870.989.1 67.570.678.596.4 سويسرا

 48.168.2 85.7 53.178.232.740.963.3 32.037.864.589.7 طاجيكستان

  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية 
 48.373.0 89.6 43.374.925.642.464.9 30.945.664.190.9 السابقة

 24.776.1 88.7 25.275.828.167.131.1 27.958.630.493.4 ترآيا

 63.781.7 95.3 67.284.142.851.282.5 43.552.479.994.6 ترآمانستان

 56.170.8 92.1 60.373.232.342.182.9 37.643.383.691.3 أوآرانيا

 69.878.6 89.3 65.380.864.566.480.2 65.272.775.493.7 المتحدةالمملكة 

 67.281.2 94.9 64.083.550.652.486.7 38.549.873.792.4 أوزبكستان

 .مكتب العمل الدولي: المصدر

 



 
214

 

 

 
 

صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 ٢٠٤٨و ٢٠١٨و ٢٠٠٨ التي تتوفر لديها البيانات،لدول األعضاء في منظمة العمل الدولية من السكان، ا اإلناث والذآورالعمر المتوقع عند الوالدة،  اتإسقاط :١الجدول زاي 

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

             يقياأفر

77.1 73.770.976.172.880.9  الجزائر

56.2 44.341.248.245.060.2  أنغوال

69.6 57.855.662.560.271.8  بنن

65.8 50.750.554.054.767.9  بوتسوانا

65.7 56.652.660.155.770.6  بورآينا فاسو

61.7 51.048.154.651.365.9  بوروندي

63.2 50.850.054.953.365.7  الكاميرون

75.7 74.568.376.770.781.2  الرأس األخضر

56.2 46.143.349.446.461.1  جمهورية أفريقيا الوسطى

63.5 52.049.355.552.867.0  تشاد

73.4 67.463.071.466.678.4  جزر القمر

66.1 56.654.059.756.969.5  الكونغو

61.8 49.347.552.851.363.5  آوت ديفوار

59.3 47.745.251.048.262.5  جمهورية الكونغو الديمقراطية

67.1 56.053.661.158.370.5  جيبوتي

76.2 73.669.176.171.480.9  مصر

64.4 52.850.457.454.867.6  غينيا االستوائية

67.7 60.355.663.759.771.7  إريتريا

65.5 54.351.758.355.669.1  إثيوبيا

69.0 57.156.462.662.069.9  غابون



 

 

215 

 الملحق

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

70.4 60.358.664.263.272.5  غامبيا

69.7 60.559.664.262.872.2  غانا

69.8 57.654.462.959.374.1  غينيا

60.2 47.944.951.849.163.4  بيساو - غينيا 

65.4 55.253.060.257.169.0  آينيا

55.3 42.342.945.347.156.4  ليسوتو

59.4 46.644.850.348.561.6  ليبيريا

77.7 76.971.778.773.682.6  ماهيرية العربية الليبيةالج

69.0 61.357.764.960.373.6  مدغشقر

58.8 48.448.151.551.561.7  مالوي

65.8 56.652.160.456.070.4  مالي

71.5 66.062.469.265.375.8  موريتانيا

75.9 76.269.577.671.381.6  موريشيوس

76.1 73.469.075.971.380.8  المغرب

55.6 42.441.745.645.658.8  موزامبيق

61.7 53.152.554.054.763.3  ناميبيا

69.1 56.057.860.261.570.4  النيجر

61.4 47.346.450.849.962.9  نيجيريا

59.8 47.844.652.648.764.0  ارواند

71.7 67.463.669.965.776.1  ساوتومي وبرنسيب

68.5 65.161.167.863.373.6  السنغال

54.8 44.241.047.043.758.8  سيراليون

62.0 49.446.953.550.865.5  الصومال
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

61.2 49.748.851.852.164.1  جنوب أفريقيا

68.5 60.157.163.960.672.3  السودان

53.9 39.439.840.943.754.0  سوازيلند

64.6 53.651.457.455.067.6  جمهورية تنزانيا المتحدة

68.1 60.156.763.960.272.0  توغو

77.5 76.071.977.973.482.1  تونس

64.0 52.250.857.655.566.5  أوغندا

55.9 42.542.146.846.659.0  زامبيا

62.8 42.744.149.850.665.7  زمبابوي

   األمريكتان

77.0 79.171.680.873.384.5  األرجنتين

78.0 76.370.678.672.983.5  جزر البهاما

79.1 79.874.481.276.284.1  ربادوسب

78.4 79.273.379.372.582.9  بليز

74.0 67.763.471.066.679.0  بوليفيا

76.0 76.168.878.371.283.0  البرازيل

83.2 82.978.384.179.987.5  آندا

79.0 81.575.582.876.785.4  شيلي

76.0 76.669.278.471.482.0  آولومبيا

79.5 81.276.582.477.584.7  آوستاريكا

80.8 80.476.282.077.885.0  آوبا

74.6 75.569.377.471.181.1  الجمهورية الدومينيكية

77.1 78.072.179.573.683.0  اآوادور
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 الملحق

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

75.5 74.968.877.170.882.0  السلفادور

74.0 70.467.072.268.578.3  غرينادا

74.5 73.866.776.169.181.5  غواتيماال

73.5 69.964.273.167.778.7  غيانا

71.8 62.859.166.462.476.6  هايتي

74.4 73.766.975.769.480.4  هندوراس

75.2 75.270.076.571.679.8  جامايكا

78.9 78.673.780.675.883.5  المكسيك

75.2 76.069.978.972.681.6  نيكاراغوا

77.5 78.273.079.974.483.5  بنما

75.1 73.969.775.971.579.5  باراغواي

77.7 75.671.977.673.681.8  سانت لوسيا

75.2 73.869.575.671.279.5  سانت فنسنت وجزر غرينادين

74.8 73.667.075.569.280.1  سورينام

76.4 71.867.875.070.980.9  ترينيداد وتوباغو

80.4 80.875.682.176.885.7  الواليات المتحدة

78.5 79.972.881.474.684.7  أوروغواي

76.5 76.870.978.672.682.7  البوليفارية فنزويالجمهورية 

   والمحيط الهادئ آسيا

58.5 43.843.947.247.258.9  أفغانستان

84.1 83.678.984.880.688.0  أستراليا

79.2 77.574.379.175.782.9  البحرين

73.6 65.063.269.566.877.6  بنغالديش
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

78.7 79.775.081.076.083.7  بروني دار السالم

71.8 61.957.367.063.476.2  آمبوديا

77.4 74.871.376.973.281.3  الصين

73.8 71.166.672.968.278.6  فيجي

73.4 66.463.270.466.677.9  الهند

76.4 72.768.775.771.480.8  إندونيسيا

76.3 72.669.475.371.680.4  جمهورية إيران اإلسالمية

73.8 61.557.870.666.978.3  العراق

83.3 86.179.087.980.590.9  اليابان

77.1 74.570.876.772.881.3  األردن

79.9 82.275.083.876.687.1  جمهورية آوريا

80.5 79.976.081.277.384.4  الكويت

73.5 65.863.070.166.777.8  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

76.4 74.269.976.071.780.8  لبنان

77.8 76.772.078.573.882.4  ماليزيا

73.9 69.963.972.467.378.6  منغوليا

71.9 65.359.169.563.977.3  ميانمار

73.6 64.263.268.866.877.3  نيبال

83.5 82.278.283.479.986.8  نيوزيلندا

79.4 77.574.279.475.983.1  عمان

74.4 65.865.269.168.477.0  باآستان

65.8 60.454.662.757.369.7  بابوا غينيا الجديدة

76.4 73.969.576.371.781.0  الفلبين
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 الملحق

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

79.9 76.475.278.276.682.2  قطر

75.8 74.968.577.071.081.4  ساموا

77.1 75.370.977.372.881.6  المملكة العربية السعودية

82.6 81.978.083.279.286.7  سنغافورة

74.3 76.268.877.670.280.9  سري النكا

77.9 76.172.378.074.082.1  الجمهورية العربية السورية

74.9 75.066.576.669.181.1  تايلند

72.3 61.760.066.664.276.3  ليشتي -تيمور 

81.9 81.577.282.878.486.3  اإلمارات العربية المتحدة

75.8 72.168.374.970.780.2  فانواتو

78.2 76.272.378.474.282.5  فيتنام

72.7 64.461.168.965.177.3  اليمن

   وآسيا الوسطى أوروبا

78.7 79.773.481.075.084.3  ألبانيا

74.3 75.168.476.569.980.0  أرمينيا

81.7 82.676.983.878.287.2  النمسا

71.2 71.263.873.565.677.6  أذربيجان

71.2 75.263.176.465.080.0  بيالروس

81.3 82.376.583.677.887.0  بلجيكا

77.5 77.472.278.673.582.3  البوسنة والهرسك

75.9 76.769.578.071.281.8  بلغاريا

77.8 79.272.380.574.083.3  آرواتيا

81.0 81.676.582.977.886.0  قبرص
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

79.1 79.573.481.175.184.9  الجمهورية التشيكية

80.7 80.676.082.077.485.2  الدانمرك

75.4 76.865.978.468.882.4  استونيا

81.5 82.476.183.778.087.0  فنلندا

81.8 84.177.185.378.488.5  فرنسا

73.1 74.867.176.168.679.6  جورجيا

81.4 82.176.583.477.986.8  ألمانيا

81.8 81.977.183.278.486.6  اليونان

76.3 77.469.279.171.582.8  هنغاريا

84.5 83.380.284.581.387.7  آيسلندا

81.3 81.476.582.777.886.2  أيرلندا

83.4 82.878.684.080.187.3  إسرائيل

82.1 83.577.584.678.887.9  إيطاليا

73.0 72.461.675.365.780.4  تانآازاخس

70.9 69.962.072.064.377.3  قيرغيزستان

75.7 77.767.379.370.083.4  التفيا

75.8 78.367.579.870.183.4  ليتوانيا

80.7 81.675.783.077.186.4  لكسمبرغ

82.0 81.477.382.778.686.2  مالطة

72.8 72.565.174.267.078.5  جمهورية مولدوفا

77.1 76.872.478.173.781.9   الجبل األسود

82.1 81.977.583.078.885.9  هولندا

82.7 82.577.883.879.387.2  النرويج
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 الملحق

 البلدان 
 )حسب اإلقليم االنكليزي الترتيب األبجديب(

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة اتإسقاط 

٢٠٤٨    ٢٠١٨   ٢٠٠٨   

 الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث  الذآور  اإلناث

77.4 79.871.381.173.284.3  بولندا

79.9 81.275.082.576.585.7  البرتغال

76.1 76.169.078.071.382.1  رومانيا

68.5 72.659.073.760.877.9  االتحاد الروسي

77.2 76.371.777.773.181.7  صربيا

77.1 78.570.780.072.783.5  سلوفاآيا

79.6 81.574.182.975.786.3  سلوفينيا

82.3 84.277.785.478.988.6  اسبانيا

83.5 83.078.784.280.387.0  السويد

83.3 84.279.085.380.288.6  سويسرا

71.5 69.464.171.466.076.6  طاجيكستان

77.2 76.671.877.973.281.8  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

76.1 74.369.476.171.380.9  ترآيا

69.6 67.559.070.462.176.4  ترآمانستان

71.0 73.862.175.164.579.1  أوآرانيا

81.9 81.677.282.978.586.4  المملكة المتحدة

 .شعبة السكان في األمم المتحدة: المصدر
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

 ٢٠٤٨و ٢٠١٨و ٢٠٠٨بيانات، ال التي تتوفر لديها، الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية العمرفي الخمسين والستين والسبعين والثمانين من  اإلناث والذآورالعمر المتوقع،  اتإسقاط :٢الجدول زاي 

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

  أفريقيا

 6.8 9.0 12.5 15.5 20.2 23.7 29.1 32.8 5.7 7.1 10.8 12.8 18.0 20.5 26.6 29.3 5.5 6.8 10.4 12.3 17.4 19.7 25.9 28.3 الجزائر

 5.5 6.1 9.7 10.9 15.8 17.5 22.8 25.1 4.8 5.5 8.5 9.6 13.9 15.6 20.4 22.6 4.6 5.3 8.1 9.3 13.3 15.0 19.4 21.8 أنغوال

 5.5 6.1 10.6 12.0 17.9 19.9 26.4 28.9 4.8 5.3 9.2 10.4 15.7 17.6 23.4 25.9 4.6 5.1 8.7 9.9 14.9 16.8 22.3 24.9 بنن

 5.7 6.7 9.9 11.6 15.9 18.3 22.9 25.7 5.0 5.2 8.5 9.5 13.5 15.7 19.0 21.7 4.9 5.4 8.3 9.8 13.4 16.2 18.7 22.8 بوتسوانا

 4.9 5.3 9.5 11.0 16.3 19.0 24.7 28.1 4.6 4.9 8.3 9.4 13.9 16.1 21.2 24.3 4.6 5.0 8.0 9.2 13.2 15.4 20.1 23.3 بورآينا فاسو

 5.9 6.5 10.5 11.6 16.9 18.6 24.3 26.5 5.2 5.8 9.2 10.3 14.9 16.6 21.8 23.9 5.1 5.7 8.9 10.0 14.5 16.2 21.1 23.3 بوروندي

 6.1 6.5 10.7 11.7 17.2 18.7 24.6 26.5 5.4 5.9 9.4 10.4 15.3 16.8 22.0 24.0 5.2 5.7 9.1 10.1 14.7 16.3 21.3 23.3 الكاميرون

 6.5 9.0 11.8 15.6 19.1 23.8 27.8 32.9 5.8 7.0 10.4 12.7 17.1 20.4 25.2 29.3 5.6 6.3 10.0 11.7 16.4 19.1 24.3 27.8 الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا 
 5.8 6.3 9.9 11.3 15.8 18.2 22.3 25.8 5.1 5.8 8.7 10.2 14.0 16.4 19.8 23.1 4.9 5.6 8.4 9.8 13.5 15.9 19.1 22.4 الوسطى

 5.1 5.7 9.7 11.2 16.4 18.8 24.3 27.4 4.5 5.0 8.4 9.7 14.5 16.5 21.6 24.4 4.4 4.9 8.2 9.3 14.0 16.0 21.0 23.7 تشاد

 6.0 7.7 11.0 13.8 18.0 21.7 26.4 30.6 5.4 6.0 9.8 11.1 16.0 18.2 23.7 26.5 5.3 5.8 9.4 10.6 15.4 17.4 22.8 25.4 جزر القمر

 5.6 6.1 10.0 11.4 16.3 18.7 23.8 26.9 5.1 5.6 9.0 10.2 14.6 16.8 21.4 24.2 5.0 5.5 8.7 9.9 14.2 16.3 20.7 23.6 الكونغو

 5.0 5.6 9.5 11.0 16.1 18.5 23.7 26.8 4.4 4.9 8.3 9.5 14.1 16.3 21.0 23.9 4.3 4.8 8.0 9.2 13.6 15.8 20.2 23.2 فوارآوت دي

جمهورية الكونغو 
 5.8 6.3 10.2 11.2 16.4 18.1 23.7 25.8 5.0 5.7 8.8 9.9 14.4 16.0 21.0 23.2 4.9 5.5 8.5 9.6 14.0 15.6 20.4 22.6 الديمقراطية

 5.5 6.1 9.9 11.2 16.2 18.3 23.9 26.5 5.2 5.7 9.1 10.2 15.0 16.7 22.1 24.4 5.0 5.5 8.7 9.7 14.2 15.9 21.0 23.3 بوتيجي

 6.6 8.6 12.0 15.2 19.4 23.4 28.1 32.6 5.6 6.4 10.4 12.2 17.1 20.0 25.3 29.0 5.4 5.8 9.9 11.3 16.5 18.9 24.4 27.6 مصر

 6.2 6.6 10.8 11.7 17.4 18.7 25.1 26.8 5.5 6.0 9.7 10.6 15.8 17.1 23.0 24.7 5.3 5.8 9.3 10.2 15.2 16.5 22.0 23.9 غينيا االستوائية
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 الملحق

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 6.3 7.8 10.4 13.0 16.2 20.0 23.6 28.1 5.5 6.6 8.9 11.0 13.9 17.0 20.2 24.3 5.3 6.2 8.4 10.2 12.9 15.9 18.8 22.9 إريتريا

 6.2 6.7 11.0 12.0 17.7 19.3 25.5 27.5 5.5 6.0 9.7 10.7 15.7 17.2 22.8 24.8 5.3 5.8 9.2 10.2 15.0 16.5 21.9 23.9 إثيوبيا

 6.7 6.9 11.7 12.4 18.6 19.8 26.4 27.8 6.1 6.4 10.7 11.5 17.1 18.6 24.4 26.2 5.7 6.2 10.0 11.1 16.1 17.9 22.9 25.3 غابون

 5.4 7.0 10.6 12.9 18.0 20.8 26.7 29.6 4.6 4.9 8.9 9.7 15.5 16.8 23.6 25.2 4.7 4.9 8.7 9.3 14.7 15.9 22.2 24.0 غامبيا

 6.7 7.0 11.8 12.7 18.7 20.2 26.8 28.7 6.1 6.4 10.7 11.5 17.2 18.5 24.8 26.4 5.8 6.2 10.2 11.0 16.5 17.8 23.9 25.5 غانا

 5.5 6.5 10.7 12.7 18.0 20.9 26.5 30.0 4.8 5.4 9.1 10.5 15.6 17.8 23.3 26.1 4.6 5.1 8.7 9.9 14.8 16.8 22.3 24.9 غينيا

 5.9 6.4 10.3 11.3 16.6 18.2 23.9 26.1 5.1 5.7 9.0 10.0 14.7 16.3 21.4 23.5 4.8 5.5 8.5 9.7 13.9 15.7 20.3 22.7 بيساو -غينيا 

 6.3 6.8 11.0 12.2 17.6 19.5 25.1 27.6 5.7 6.2 9.9 11.1 16.0 17.8 22.9 25.4 5.5 6.0 9.5 10.7 15.3 17.2 21.7 24.4 آينيا

 5.3 5.8 9.0 10.7 14.5 17.5 20.3 24.5 4.8 5.1 8.1 9.3 12.8 15.5 17.6 21.3 4.6 5.1 7.6 9.3 12.0 15.3 16.3 21.1 ليسوتو

 5.2 5.7 9.2 10.3 15.0 16.8 22.0 24.4 4.8 5.3 8.3 9.3 13.5 15.1 19.9 22.1 4.7 5.1 8.1 9.0 13.1 14.7 19.2 21.4 ليبيريا

الجماهيرية العربية 
 8.0 10.3 13.5 17.0 20.8 25.1 29.5 34.2 7.0 9.0 11.8 14.9 18.3 22.5 26.4 31.3 6.7 8.4 11.2 14.1 17.4 21.4 25.3 30.0 الليبية

 6.5 7.0 11.5 12.6 18.4 20.1 26.4 28.7 5.8 6.4 10.3 11.4 16.6 18.3 24.0 26.3 5.6 6.2 10.0 10.9 16.2 17.6 23.5 25.4 مدغشقر

 4.9 5.8 9.3 11.3 15.7 19.0 22.5 27.0 4.5 5.0 8.3 9.9 14.1 16.9 20.3 24.1 4.4 4.9 8.0 9.6 13.5 16.4 19.4 23.5 مالوي

 5.3 5.8 10.1 11.6 17.1 19.7 25.5 28.8 5.3 5.8 9.4 10.7 15.5 17.8 23.0 26.1 5.5 6.2 9.5 11.0 15.3 17.7 22.5 25.8 مالي

 5.8 6.1 11.0 12.4 18.5 20.8 27.2 30.1 4.5 4.6 8.9 9.8 15.6 17.4 23.9 26.4 4.4 4.4 8.3 9.0 14.6 16.0 22.5 24.7 موريتانيا

 7.7 10.1 12.9 16.5 19.7 24.4 28.0 33.3 6.9 8.7 11.4 14.4 17.5 21.7 25.0 30.1 6.7 8.3 11.0 13.7 16.8 20.8 24.1 29.1 موريشيوس

 6.4 8.7 11.9 15.2 19.3 23.4 28.1 32.5 5.6 6.4 10.5 12.1 17.4 19.9 25.7 28.8 5.4 6.0 10.1 11.4 16.8 18.9 24.9 27.6 المغرب

 5.8 6.3 9.9 11.3 15.6 18.1 21.8 25.4 5.1 5.7 8.6 9.9 13.7 16.0 19.1 22.2 4.9 5.5 8.2 9.7 13.2 15.7 18.4 22.0 موزامبيق

 5.6 6.9 9.7 12.0 15.5 18.9 21.9 26.0 5.1 5.4 8.7 10.0 14.0 16.6 19.6 23.0 5.1 5.6 8.7 10.3 14.1 17.1 19.9 24.1 ناميبيا

 6.0 5.7 11.4 11.5 19.0 19.5 27.8 28.6 6.1 5.6 11.1 10.5 18.2 17.5 26.5 25.9 6.5 5.8 11.4 10.5 18.2 17.1 26.2 25.0 النيجر
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 5.9 6.3 10.5 11.3 16.9 18.1 24.3 25.9 5.1 5.6 9.0 9.9 14.7 16.0 21.3 23.1 4.9 5.5 8.7 9.6 14.2 15.6 20.6 22.6 نيجيريا

 6.0 6.5 10.4 11.5 16.7 18.3 23.9 26.2 5.2 5.8 9.0 10.1 14.6 16.3 21.2 23.4 5.0 5.6 8.6 9.8 14.0 15.7 20.3 22.6 رواندا

 5.7 6.7 11.0 13.0 18.5 21.3 27.2 30.5 5.1 5.8 9.9 11.4 16.8 19.1 25.0 27.9 5.0 5.6 9.6 11.0 16.3 18.5 24.3 27.1 ساوتومي وبرنسيب

 5.3 5.7 10.3 11.8 17.6 20.1 26.2 29.4 4.9 5.1 9.3 10.4 16.0 18.0 24.2 26.9 4.8 5.0 9.0 10.0 15.4 17.2 23.3 25.9 السنغال

 4.6 5.1 8.7 9.9 14.8 16.8 22.3 25.0 4.2 4.6 7.7 8.7 13.3 14.9 20.2 22.4 4.1 4.4 7.5 8.4 13.0 14.4 19.7 21.9 سيراليون

 5.9 6.4 10.4 11.3 16.8 18.2 24.4 26.3 5.0 5.6 8.9 9.9 14.7 16.1 21.6 23.4 4.8 5.4 8.5 9.5 14.1 15.4 20.8 22.6 الصومال

 6.4 8.3 10.4 13.7 15.9 20.7 22.3 28.1 5.7 7.0 8.9 11.6 13.4 17.7 18.5 23.9 5.4 6.8 8.5 11.3 12.7 17.3 17.6 23.7 جنوب أفريقيا

 6.5 7.0 11.5 12.5 18.4 20.0 26.3 28.5 5.9 6.4 10.4 11.4 16.7 18.2 24.1 26.2 5.6 6.1 9.9 10.9 16.0 17.5 23.2 25.2 السودان

 5.2 5.1 8.7 9.4 13.6 15.5 18.8 21.7 4.6 4.8 7.6 8.8 11.8 14.5 15.8 19.4 4.7 5.0 7.7 9.2 11.9 15.2 15.8 20.9 سوازيلند

 6.3 6.8 11.0 12.1 17.6 19.4 25.0 27.5 5.6 6.2 9.7 10.9 15.6 17.6 22.3 25.0 5.4 5.9 9.3 10.5 15.0 16.9 21.4 24.0جمهورية تنزانيا المتحدة

 5.4 6.2 10.4 12.2 17.5 20.3 25.8 29.2 4.8 5.5 9.2 10.7 15.7 18.1 23.3 26.5 4.7 5.3 8.8 10.3 15.1 17.4 22.5 25.6 توغو

 7.2 9.2 12.8 16.0 20.4 24.4 29.2 33.6 5.9 7.2 10.8 13.3 17.8 21.3 26.2 30.3 5.7 6.4 10.5 12.2 17.3 20.0 25.5 29.0 تونس

 6.2 6.6 10.8 11.8 17.3 18.9 24.6 26.7 5.6 6.1 9.7 10.7 15.6 17.3 22.4 24.5 5.3 5.8 9.2 10.3 14.8 16.6 21.3 23.6 أوغندا

 5.8 6.2 9.8 11.0 15.4 17.6 21.4 24.6 5.1 5.7 8.7 9.9 13.8 16.0 19.2 22.2 4.9 5.5 8.3 9.6 13.2 15.6 18.3 21.7 زامبيا

 6.4 7.2 11.0 12.7 17.4 20.0 24.3 27.8 5.6 6.0 9.4 10.6 14.7 17.1 20.2 23.5 5.3 5.7 8.6 10.0 13.3 16.1 17.7 21.7 زمبابوي

                         األمريكتان

 8.5 11.1 14.0 18.2 21.3 26.7 29.6 35.9 7.4 9.7 12.4 16.1 19.1 24.2 27.1 33.1 6.9 9.0 11.6 15.2 18.1 23.0 25.9 31.8 األرجنتين

 8.8 11.3 14.6 18.2 22.0 26.5 30.5 35.6 8.0 9.7 13.1 16.1 19.8 24.2 27.6 33.0 8.1 9.2 13.1 15.4 19.5 23.2 27.0 31.8 جزر البهاما

 8.2 10.8 14.2 17.7 21.9 26.2 30.9 35.5 6.7 9.0 12.1 15.6 19.5 23.8 28.2 32.9 6.2 8.4 11.3 14.7 18.5 22.7 27.0 31.8 بربادوس

 8.6 10.7 14.5 17.4 22.0 25.5 30.7 34.6 7.7 9.7 13.1 16.1 20.3 24.2 28.4 33.2 7.7 9.3 13.2 15.6 20.4 23.5 28.7 32.5 بليز

 7.9 9.5 13.4 16.0 20.7 24.1 28.9 33.0 6.3 7.2 11.1 12.8 17.8 20.2 25.5 28.4 5.6 6.4 10.2 11.6 16.7 18.8 24.3 26.8 بوليفيا
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 الملحق

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 9.2 11.3 14.7 18.0 21.8 26.1 29.9 35.0 8.8 10.2 13.8 16.1 20.2 23.5 27.8 31.9 8.6 9.7 13.3 15.3 19.5 22.5 26.7 30.6 البرازيل

 10.3 12.6 17.1 20.1 25.3 28.9 34.5 38.3 8.9 10.8 15.0 17.8 22.8 26.2 31.7 35.4 8.3 10.2 14.1 16.9 21.7 25.2 30.4 34.3 آندا

 9.2 11.5 15.1 18.7 22.6 27.2 31.2 36.5 8.7 10.5 14.2 17.2 21.3 25.4 29.7 34.4 8.4 10.0 13.7 16.5 20.7 24.5 28.9 33.4 شيلي

 8.7 10.4 14.4 17.1 21.8 25.2 30.3 34.2 7.8 9.2 13.1 15.3 20.1 23.0 28.2 31.7 7.4 8.6 12.5 14.4 19.3 21.9 27.3 30.5 آولومبيا

 9.3 11.1 15.4 18.3 23.0 26.8 31.7 36.0 8.9 10.3 14.7 17.0 22.1 25.2 30.6 34.3 8.7 9.8 14.3 16.3 21.6 24.4 30.0 33.4 آوستاريكا

 9.6 11.2 15.8 18.3 23.5 26.8 32.3 36.1 8.6 9.9 14.3 16.5 21.7 24.6 30.2 33.6 8.1 9.3 13.6 15.6 20.8 23.5 29.1 32.3 آوبا

 9.3 11.1 14.7 17.5 21.6 25.3 29.6 34.0 9.2 10.4 14.2 16.3 20.7 23.6 28.3 31.9 9.1 10.0 14.0 15.7 20.3 22.7 27.7 30.9 الجمهورية الدومينيكية

 9.1 10.8 15.0 17.8 22.5 26.1 31.0 35.2 8.6 9.7 14.3 16.2 21.5 24.2 29.8 33.0 8.4 9.3 14.0 15.6 21.2 23.5 29.3 32.2 اآوادور

 8.4 10.7 14.0 17.4 21.3 25.6 29.6 34.6 7.4 9.3 12.5 15.3 19.3 22.9 27.2 31.5 6.9 8.7 11.9 14.5 18.6 21.9 26.4 30.3 السلفادور

 6.1 7.6 11.1 13.7 18.2 21.5 26.7 30.5 5.6 6.1 10.0 11.2 16.5 18.4 24.4 26.8 5.5 5.9 9.8 10.9 16.1 17.9 23.9 26.2 غرينادا

 8.5 10.5 14.2 17.2 21.5 25.4 29.8 34.4 7.5 8.9 12.8 14.9 19.8 22.5 27.7 31.0 7.1 8.3 12.2 14.0 19.2 21.5 27.0 29.9 غواتيماال

 7.4 9.1 12.5 15.3 19.4 23.1 27.6 32.0 6.7 7.9 11.3 13.6 17.7 21.1 25.3 29.5 6.4 7.4 10.7 12.8 16.7 20.0 24.1 28.2 غيانا

 7.9 9.4 13.2 15.6 20.3 23.4 28.4 32.2 6.0 6.6 10.5 11.6 16.8 18.4 24.3 26.5 5.8 5.8 10.2 10.4 16.6 17.0 23.6 24.7 هايتي

 8.8 10.6 14.4 17.3 21.6 25.5 29.7 34.3 7.9 9.4 13.0 15.6 19.8 23.3 27.6 31.8 7.5 8.9 12.5 14.8 19.1 22.4 26.7 30.8 هندوراس

 8.3 9.9 13.8 16.1 21.0 23.9 29.3 32.6 7.8 9.2 13.0 14.9 19.8 22.2 27.6 30.5 7.7 8.9 12.7 14.5 19.3 21.6 27.0 29.7 جامايكا

 9.2 10.8 15.2 17.7 22.8 26.0 31.4 35.0 8.5 9.8 14.2 16.2 21.5 24.1 29.8 32.9 8.1 9.2 13.5 15.2 20.7 22.9 28.9 31.6 المكسيك

 8.9 10.9 14.5 17.5 21.6 25.4 29.8 34.3 8.6 10.3 13.9 16.4 20.8 23.9 28.7 32.5 8.2 9.6 13.3 15.2 19.9 22.4 27.5 30.6 نيكاراغوا

 8.7 10.5 14.6 17.6 22.1 26.0 30.7 35.3 7.8 9.1 13.4 15.6 20.9 23.7 29.3 32.7 7.4 8.4 13.0 14.7 20.3 22.8 28.7 31.7 بنما

 8.6 10.0 14.2 16.3 21.4 24.2 29.7 32.9 7.9 8.9 13.2 14.8 20.1 22.3 28.2 30.8 7.6 8.3 12.7 14.0 19.4 21.3 27.4 29.6 باراغواي

 8.5 10.2 14.0 16.8 21.1 24.9 29.4 33.8 7.6 8.7 12.6 14.6 19.3 22.1 27.3 30.7 7.1 8.0 11.8 13.5 18.3 20.8 26.1 29.2 بيرو
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 7.9 10.2 13.5 16.7 20.8 24.7 29.5 33.7 7.0 9.0 11.8 14.7 18.3 22.0 26.6 30.6 6.9 8.6 11.4 14.0 17.7 21.0 25.7 29.3 سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 6.3 8.2 11.5 14.4 18.7 22.4 27.4 31.4 5.8 6.5 10.5 12.1 17.2 19.7 25.4 28.4 5.6 6.2 10.2 11.5 16.7 18.9 24.7 27.5 غرينادين

 8.3 9.9 13.6 16.0 20.5 23.8 28.7 32.6 7.8 8.6 12.5 14.2 18.7 21.4 26.3 29.9 7.5 8.2 11.9 13.5 17.8 20.5 25.2 28.9 سورينام

 7.4 9.8 12.8 16.2 20.0 24.1 28.4 32.9 6.5 8.4 11.2 14.0 17.5 21.2 25.2 29.3 6.5 7.8 10.8 12.9 16.9 19.7 24.2 27.7 ترينيداد وتوباغو

 9.3 11.9 15.6 19.1 23.5 27.7 32.4 37.0 8.3 10.6 13.9 17.1 21.1 25.1 29.6 34.1 7.9 10.1 13.3 16.4 20.3 24.2 28.6 33.0 الواليات المتحدة

 8.9 11.0 14.6 18.2 22.0 26.8 30.5 36.0 7.7 9.6 12.8 16.3 19.6 24.5 27.8 33.5 7.1 9.0 12.0 15.4 18.5 23.5 26.5 32.4 أوروغواي

 فنزويالجمهورية 
 8.7 10.5 14.4 17.3 21.7 25.5 30.1 34.6 7.9 9.0 13.1 15.1 20.0 22.8 28.1 31.6 7.5 8.3 12.5 14.2 19.3 21.7 27.3 30.3 البوليفارية

                         لهادئوالمحيط ا آسيا

 5.1 5.5 9.0 9.8 14.7 16.0 21.9 23.5 4.7 5.0 8.1 8.8 13.3 14.3 19.7 21.2 4.5 4.9 7.8 8.4 12.8 13.8 19.0 20.4 أفغانستان

 10.3 12.7 17.2 20.4 25.6 29.3 34.9 38.7 8.8 10.8 15.1 18.0 23.0 26.6 32.1 35.9 8.3 10.2 14.3 17.2 22.0 25.7 30.9 34.9 أستراليا

 8.1 9.8 14.1 16.6 21.9 25.0 30.8 34.2 6.6 7.9 11.9 14.1 19.2 22.1 27.8 31.1 6.3 7.2 11.3 13.1 18.4 20.9 26.8 29.8 البحرين

 6.0 7.3 11.0 13.2 18.0 21.0 26.4 29.9 5.5 5.9 9.8 10.8 16.1 17.7 23.8 25.9 5.3 5.7 9.4 10.3 15.4 16.9 22.9 24.8 بنغالديش

 7.0 10.5 13.2 17.3 21.3 25.6 30.3 34.9 5.6 9.2 11.3 15.5 19.2 23.4 28.1 32.5 5.1 8.6 10.6 14.7 18.4 22.4 27.2 31.4 بروني دار السالم

 5.9 7.0 10.7 12.8 17.5 20.5 25.7 29.3 5.3 5.8 9.5 10.6 15.5 17.4 22.9 25.4 5.1 5.7 8.9 10.2 14.5 16.7 21.3 24.4 آمبوديا

 7.8 9.7 13.5 16.2 21.0 24.4 29.8 33.5 6.9 8.1 12.0 14.1 18.9 21.7 27.2 30.6 6.6 7.6 11.5 13.2 18.2 20.7 26.3 29.4 الصين

 6.6 8.4 11.3 14.3 17.9 21.9 26.1 30.7 5.5 6.6 9.5 11.5 15.2 18.3 22.6 26.4 5.3 6.1 9.1 10.8 14.6 17.3 21.8 25.3 فيجي

 8.1 8.9 13.2 15.0 20.0 22.8 28.2 31.7 7.3 7.6 11.8 12.9 17.8 20.0 25.2 28.3 7.1 7.2 11.2 12.1 16.9 18.8 24.0 26.9 الهند

 6.8 8.8 12.2 15.3 19.6 23.4 28.3 32.5 5.8 6.6 10.6 12.2 17.3 19.8 25.5 28.5 5.6 6.1 10.1 11.3 16.5 18.5 24.4 27.0 إندونيسيا

جمهورية إيران 
 6.7 8.4 12.1 14.9 19.5 23.1 28.2 32.3 5.7 6.1 10.4 11.7 17.2 19.5 25.4 28.4 5.4 5.7 10.0 11.0 16.5 18.5 24.5 27.2 الميةاإلس
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 الملحق

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 5.9 7.4 10.9 13.5 18.0 21.6 26.4 30.6 5.2 5.6 9.6 10.7 15.9 17.9 23.7 26.4 4.9 5.2 8.8 9.7 14.7 16.4 22.0 24.3 العراق

 10.3 14.7 17.1 22.8 25.4 31.9 34.6 41.5 9.1 12.7 15.3 20.4 23.2 29.3 32.1 38.7 8.5 11.6 14.4 19.0 22.1 27.8 30.9 37.1 اليابان

 7.6 9.4 13.1 15.9 20.4 23.9 29.0 33.0 6.8 7.7 11.6 13.4 18.2 20.8 26.3 29.5 6.8 7.2 11.4 12.6 17.7 19.7 25.5 28.1 األردن

 8.5 12.2 14.6 19.7 22.5 28.5 31.4 38.0 7.1 10.1 12.5 17.1 19.8 25.6 28.4 35.0 6.5 9.1 11.6 15.9 18.6 24.3 27.0 33.5 جمهورية آوريا

 8.7 10.8 15.0 17.8 23.0 26.2 32.1 35.5 7.3 9.1 13.0 15.4 20.6 23.4 29.4 32.5 6.9 8.5 12.3 14.5 19.8 22.3 28.5 31.4 الكويت

جمهورية الو 
 6.0 7.5 11.0 13.4 18.0 21.2 26.4 30.1 5.5 5.9 9.8 10.9 16.0 17.8 23.8 26.1 5.3 5.8 9.4 10.4 15.4 17.1 22.9 25.0 لشعبيةالديمقراطية ا

 6.8 8.8 12.2 15.3 19.6 23.4 28.3 32.5 5.8 6.7 10.6 12.4 17.4 20.0 25.6 28.8 5.7 6.2 10.3 11.6 16.8 19.0 24.8 27.6 لبنان

 7.8 9.8 13.4 16.5 20.8 24.7 29.5 33.8 6.7 8.1 11.5 14.0 18.2 21.6 26.4 30.5 6.6 7.4 11.2 12.9 17.6 20.3 25.5 29.0 ماليزيا

 7.4 9.4 12.4 15.4 19.2 22.9 27.3 31.5 6.5 8.3 10.7 13.4 16.5 20.0 23.8 27.8 6.3 8.1 10.1 12.8 15.5 19.0 22.4 26.5 منغوليا

 7.6 9.1 12.8 15.2 19.8 22.9 28.0 31.7 6.8 7.7 11.3 13.0 17.6 20.1 25.1 28.3 6.5 7.3 10.7 12.2 16.6 18.9 23.6 26.8 ميانمار

 6.0 7.2 11.0 13.1 18.0 20.8 26.5 29.7 5.5 5.9 9.8 10.7 16.1 17.6 23.8 25.7 5.3 5.7 9.4 10.3 15.4 16.8 22.9 24.7 نيبال

 10.1 12.2 16.8 19.6 25.1 28.3 34.3 37.7 8.6 10.4 14.7 17.3 22.5 25.6 31.4 34.8 8.0 9.8 13.8 16.5 21.3 24.6 30.1 33.7 نيوزيلندا

 8.1 10.0 14.1 16.8 22.0 25.2 30.9 34.4 6.6 8.1 11.9 14.3 19.3 22.3 27.9 31.3 6.1 7.3 11.2 13.2 18.3 21.0 26.8 29.8 عمان

 8.0 8.4 13.3 14.4 20.2 22.1 28.6 30.9 7.3 7.1 11.9 12.2 18.2 19.1 26.1 27.4 7.0 6.8 11.4 11.6 17.4 18.2 25.1 26.3 باآستان

 6.0 7.3 9.9 12.2 15.4 18.9 22.5 26.7 5.3 6.4 8.6 10.6 13.2 16.5 19.3 23.7 5.2 6.1 8.2 10.1 12.7 15.7 18.6 22.7 بابوا غينيا الجديدة

 6.8 8.9 12.2 15.4 19.6 23.6 28.3 32.7 5.8 6.8 10.6 12.5 17.4 20.2 25.6 29.0 5.6 6.2 10.2 11.6 16.7 19.0 24.7 27.5 الفلبين

 8.7 10.3 14.8 16.8 22.6 24.8 31.5 33.8 7.5 8.9 12.9 14.7 20.2 22.0 28.7 30.6 7.0 8.5 12.2 13.9 19.2 20.9 27.6 29.2 قطر

 7.4 9.9 12.5 16.4 19.5 24.4 27.9 33.4 6.5 8.5 10.9 14.2 17.0 21.6 24.7 30.1 6.2 7.9 10.3 13.2 16.1 20.3 23.5 28.7 ساموا

 7.1 9.2 12.7 15.8 20.2 24.1 29.0 33.2 5.9 7.2 10.8 13.1 17.7 20.9 26.1 29.7 5.8 6.4 10.4 11.9 17.1 19.5 25.2 28.2المملكة العربية السعودية

 9.9 11.9 16.5 19.4 24.6 28.1 33.8 37.5 8.5 9.8 14.4 16.7 21.9 25.1 30.8 34.3 8.0 9.1 13.6 15.7 21.0 23.9 29.7 33.1 سنغافورة
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 7.2 9.4 12.2 15.7 18.9 23.7 27.1 32.7 7.2 8.2 11.7 13.9 17.7 21.4 25.2 30.1 7.2 7.7 11.6 13.3 17.4 20.5 24.7 29.1 سري النكا

الجمهورية العربية 
 7.4 9.5 13.2 16.1 20.8 24.4 29.6 33.6 6.1 7.5 11.1 13.5 18.2 21.3 26.6 30.2 5.9 6.7 10.7 12.4 17.5 20.0 25.8 28.8 السورية

 7.0 10.6 12.3 17.1 19.4 25.0 27.7 33.8 6.7 9.8 11.3 15.6 17.7 23.0 25.4 31.2 6.7 9.7 11.1 15.3 17.3 22.3 24.6 30.3 تايلند

 5.9 6.8 10.7 12.5 17.5 20.2 25.8 28.9 5.3 5.8 9.5 10.5 15.6 17.2 23.1 25.2 5.2 5.6 9.1 10.0 14.9 16.4 22.2 24.1 ليشتي -تيمور 

 9.3 11.8 15.8 19.2 24.0 27.8 33.1 37.2 7.6 9.8 13.5 16.6 21.2 25.0 30.1 34.2 7.1 9.1 12.7 15.7 20.2 23.9 29.0 33.1اإلمارات العربية المتحدة

 6.5 8.5 11.8 14.9 19.1 23.0 27.8 32.0 5.8 6.3 10.4 11.8 17.1 19.3 25.2 28.0 5.6 6.1 10.0 11.2 16.4 18.4 24.3 26.8 فانواتو

 8.1 9.9 14.1 16.7 21.9 25.0 30.7 34.2 7.1 8.2 12.6 14.4 20.0 22.3 28.5 31.2 6.8 7.5 12.1 13.3 19.3 21.1 27.6 29.8 فيتنام

 5.9 7.2 10.8 13.1 17.7 20.9 26.0 29.7 5.4 5.9 9.6 10.7 15.7 17.6 23.3 25.8 5.2 5.7 9.2 10.3 15.1 16.8 22.4 24.7 اليمن

 وآسيا الوسطى أوروبا

 7.8 10.5 13.8 17.8 21.7 26.4 30.7 35.8 6.5 8.8 11.9 15.6 19.3 24.2 28.0 33.5 6.4 8.2 11.6 14.9 18.9 23.4 27.5 32.7 ألبانيا

 7.6 9.3 12.6 15.5 19.3 23.3 27.5 32.3 6.9 8.1 11.3 13.7 17.3 21.1 24.9 29.9 6.7 7.7 10.8 13.1 16.6 20.3 24.1 29.0 أرمينيا

 9.6 12.2 16.0 19.8 24.1 28.6 33.1 38.0 8.2 10.0 14.0 17.1 21.6 25.7 30.2 35.0 7.7 9.3 13.3 16.1 20.7 24.6 29.1 33.8 النمسا

 7.4 9.3 12.3 15.5 18.8 23.2 26.8 32.0 6.9 8.6 11.2 14.4 17.1 21.7 24.5 30.3 6.7 8.3 10.9 13.9 16.6 21.1 23.8 29.5 أذربيجان

 6.4 8.8 10.7 15.0 16.7 22.8 24.3 31.7 5.5 7.3 9.0 12.8 14.0 20.2 20.6 28.7 5.3 6.8 8.6 12.1 13.3 19.4 19.6 27.8 بيالروس

 9.3 12.1 15.7 19.6 23.8 28.4 32.8 37.8 7.8 10.0 13.6 17.0 21.2 25.5 29.9 34.8 7.3 9.3 12.8 16.1 20.3 24.5 28.8 33.7 بلجيكا

 7.6 9.7 13.2 16.4 20.5 24.6 29.2 33.7 6.5 8.1 11.3 14.1 18.0 21.8 26.2 30.7 6.4 7.6 11.0 13.3 17.5 20.9 25.4 29.7 البوسنة والهرسك

 6.8 9.2 12.0 15.9 19.2 24.2 27.6 33.3 5.9 7.3 10.4 13.3 16.7 21.2 24.4 30.1 5.8 6.7 10.0 12.5 16.0 20.3 23.4 29.1 بلغاريا

 7.9 9.9 13.5 16.7 20.9 25.2 29.5 34.4 6.7 8.3 11.7 14.7 18.5 22.9 26.6 32.0 6.4 7.6 11.0 13.8 17.5 21.8 25.3 30.8 آرواتيا

 8.5 11.2 14.9 18.6 23.1 27.4 32.2 36.9 7.1 9.2 13.0 16.2 20.9 24.7 29.8 34.1 6.6 8.4 12.4 15.1 20.1 23.6 28.9 32.9 قبرص

 8.1 10.8 14.0 17.9 21.7 26.5 30.5 35.8 6.4 8.5 11.5 14.9 18.5 23.2 26.8 32.3 6.1 7.6 10.9 13.8 17.6 21.8 25.6 30.8 الجمهورية التشيكية
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 الملحق

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 8.9 11.5 15.1 18.5 22.9 27.0 31.9 36.2 7.7 10.0 13.3 16.5 20.6 24.4 29.3 33.4 7.3 9.4 12.6 15.6 19.7 23.4 28.2 32.2 الدانمرك

 7.1 9.9 12.3 16.5 19.2 24.7 27.5 33.8 6.3 8.0 10.5 14.1 16.4 22.0 23.5 30.7 6.2 7.3 10.1 13.1 15.6 20.8 22.2 29.4 استونيا

 9.2 12.0 15.5 19.6 23.6 28.4 32.6 37.8 7.9 9.9 13.6 16.9 21.2 25.5 29.9 34.8 7.2 9.1 12.7 16.0 20.0 24.5 28.5 33.7 فنلندا

 9.8 13.1 16.3 20.9 24.4 29.8 33.4 39.3 8.4 11.1 14.3 18.4 21.9 27.1 30.6 36.4 8.0 10.5 13.7 17.6 21.1 26.2 29.6 35.4 فرنسا

 7.0 8.8 12.1 15.1 19.1 23.1 27.3 32.2 6.2 7.5 10.8 13.4 17.3 21.1 25.0 30.0 6.0 7.1 10.5 12.8 16.8 20.4 24.3 29.2 جورجيا

 9.3 12.1 15.7 19.5 23.7 28.3 32.7 37.7 7.8 10.0 13.5 16.9 20.9 25.4 29.6 34.6 7.3 9.3 12.7 16.0 20.0 24.3 28.5 33.5 ألمانيا

 9.4 11.7 15.8 19.2 23.8 28.0 32.9 37.5 8.1 9.5 14.0 16.5 21.6 25.1 30.3 34.4 7.7 8.7 13.4 15.5 20.8 24.0 29.4 33.3 اليونان

 7.2 9.9 12.5 16.7 19.6 25.0 28.0 34.1 6.2 8.1 10.7 14.2 16.9 22.1 24.4 30.9 6.0 7.4 10.2 13.2 16.0 21.0 23.0 29.6 هنغاريا

 10.4 12.5 17.4 20.1 25.8 28.9 35.2 38.4 8.9 10.5 15.3 17.6 23.3 26.1 32.4 35.4 8.4 9.8 14.6 16.7 22.5 25.1 31.5 34.3 آيسلندا

 8.9 11.7 15.2 19.0 23.2 27.7 32.3 37.1 7.5 9.7 13.1 16.4 20.6 24.7 29.5 33.9 7.0 9.0 12.4 15.5 19.7 23.7 28.4 32.8 أيرلندا

 10.2 12.2 17.1 19.8 25.5 28.7 34.7 38.2 8.7 10.0 15.0 17.1 23.0 25.7 32.0 35.1 8.1 9.3 14.1 16.2 21.9 24.7 30.8 34.0 إسرائيل

 9.7 12.7 16.3 20.4 24.5 29.2 33.6 38.7 8.3 10.6 14.2 17.8 21.9 26.5 30.8 35.8 7.8 9.9 13.5 17.0 21.1 25.5 29.8 34.8 إيطاليا

 7.1 9.4 11.7 15.7 18.0 23.5 25.9 32.4 6.3 7.6 10.0 13.0 15.2 20.2 21.9 28.6 6.0 7.0 9.3 12.0 13.9 18.8 20.0 26.8 آازاخستان

 6.6 8.4 11.4 14.3 18.0 22.1 25.9 30.8 5.6 6.9 9.7 12.2 15.6 19.4 22.7 27.8 5.2 6.4 9.1 11.5 14.8 18.5 21.7 26.7 قيرغيزستان

 7.0 10.3 12.2 17.2 19.2 25.6 27.6 34.8 6.0 8.4 10.3 14.6 16.4 22.5 23.8 31.4 5.8 7.8 9.8 13.7 15.4 21.4 22.4 30.1 التفيا

 7.4 10.4 12.6 17.3 19.6 25.6 27.9 34.8 7.0 8.8 11.4 15.0 17.3 23.0 24.6 31.9 7.0 8.2 11.1 14.2 16.6 22.0 23.4 30.7 ياليتوان

 8.6 11.7 14.9 19.1 22.9 27.9 31.9 37.3 7.2 9.7 12.9 16.6 20.4 25.1 29.1 34.3 6.8 9.0 12.2 15.7 19.6 24.0 28.1 33.2 لكسمبرغ

 9.2 11.8 15.8 19.1 24.1 27.7 33.3 37.1 7.5 9.8 13.5 16.5 21.3 24.8 30.3 34.0 6.9 9.1 12.6 15.6 20.4 23.7 29.3 32.8 مالطة

 7.0 8.5 11.8 14.5 18.3 22.1 26.2 30.9 6.0 6.9 10.0 12.1 15.7 19.2 22.6 27.5 5.6 6.3 9.3 11.1 14.7 17.8 21.4 25.9 جمهورية مولدوفا

 9.2 10.3 14.6 16.9 21.5 25.1 29.7 34.2 9.3 8.8 14.1 14.9 20.3 22.6 28.0 31.5 9.0 8.1 13.7 14.0 19.7 21.6 27.2 30.4  الجبل األسود

 9.6 11.6 16.1 18.9 24.3 27.5 33.4 36.9 8.0 9.9 13.9 16.7 21.6 25.1 30.5 34.3 7.5 9.3 13.1 15.9 20.7 24.2 29.4 33.3 هولندا
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صميم العمل الالئق
 المساواة بين الجنسين في 

  البلدان 
 الترتيب األبجديب(

)حسب اإلقليماالنكليزي 

 )بالسنوات(إسقاط العمر المتوقع
 ٢٠٤٨في عام   ٢٠١٨في عام  ٢٠٠٨ام في ع

 عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠ عامًا ٨٠ عامًا ٧٠ عامًا ٦٠ عامًا ٥٠

 ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث ذآور إناثذآور إناث ذآور إناث ذآور إناث

 9.5 12.2 16.2 19.7 24.4 28.5 33.6 38.0 8.0 10.1 14.1 17.1 22.0 25.6 30.9 34.9 7.5 9.3 13.3 16.1 21.0 24.5 29.9 33.7 النرويج

 7.9 10.7 13.4 17.7 20.6 26.2 29.1 35.5 6.9 8.9 11.6 15.4 18.1 23.6 25.9 32.6 6.8 8.3 11.3 14.5 17.4 22.5 24.8 31.4 بولندا

 8.3 11.2 14.5 18.6 22.5 27.3 31.5 36.7 6.7 9.2 12.3 16.1 19.8 24.7 28.5 33.9 6.2 8.4 11.4 15.2 18.7 23.6 27.4 32.8 البرتغال

 6.9 9.4 12.2 16.1 19.5 24.4 28.0 33.6 6.0 7.5 10.5 13.5 16.9 21.3 24.7 30.2 5.7 6.7 10.0 12.4 16.1 20.0 23.6 28.8 رومانيا

 6.4 8.5 10.5 14.5 16.3 22.3 23.5 30.9 5.5 7.0 8.9 12.3 13.6 19.5 19.5 27.8 5.3 6.6 8.5 11.7 13.0 18.7 18.6 26.8 االتحاد الروسي

 7.6 9.2 13.1 15.8 20.3 24.0 28.9 33.1 6.6 7.3 11.3 13.2 17.8 20.9 25.8 29.8 6.5 6.8 11.0 12.4 17.2 20.0 25.0 28.7 صربيا

 7.5 10.1 12.9 17.0 20.1 25.4 28.6 34.7 6.4 8.2 10.9 14.5 17.3 22.5 25.2 31.5 6.2 7.5 10.5 13.5 16.5 21.3 24.0 30.2 سلوفاآيا

 8.4 11.8 14.4 19.2 22.2 27.9 31.0 37.3 6.8 9.8 12.0 16.6 19.1 24.9 27.6 34.2 6.3 9.1 11.2 15.7 18.1 23.9 26.3 33.0 سلوفينيا

 9.8 13.0 16.4 20.8 24.6 29.8 33.7 39.3 8.4 10.8 14.4 18.2 22.1 27.0 30.9 36.4 7.9 10.0 13.7 17.2 21.3 26.0 29.9 35.4 اسبانيا

 9.8 12.0 16.6 19.5 25.0 28.3 34.3 37.7 8.3 10.2 14.5 17.3 22.5 25.8 31.5 35.2 7.6 9.5 13.6 16.4 21.4 24.8 30.3 34.1 السويد

 10.3 13.2 17.1 20.9 25.5 29.8 34.7 39.4 8.8 11.1 15.1 18.4 23.1 27.1 32.0 36.4 8.4 10.4 14.4 17.5 22.2 26.1 31.1 35.4 سويسرا

 7.4 9.1 12.3 15.1 19.0 22.7 27.0 31.4 6.8 8.2 11.2 13.7 17.3 20.7 24.8 29.0 6.6 8.0 10.9 13.2 16.8 20.1 24.1 28.2 طاجيكستان

 جمهورية مقدونية 
 7.1 9.5 12.7 16.0 20.1 24.1 28.9 33.3 5.9 7.8 10.7 13.6 17.5 21.3 25.8 30.1 5.7 7.3 10.3 12.9 16.9 20.4 25.0 29.1 اليوغوسالفية السابقة

 6.6 8.6 12.0 15.2 19.3 23.5 28.0 32.6 5.6 6.4 10.3 12.2 17.1 20.1 25.3 29.0 5.4 5.9 10.0 11.4 16.5 19.1 24.5 27.9 ترآيا

 6.9 8.4 11.6 14.4 18.1 22.1 25.9 30.9 6.0 7.1 10.1 12.4 15.8 19.7 22.9 28.1 5.7 6.6 9.6 11.7 15.1 18.7 21.9 26.9 ترآمانستان

 6.6 8.7 11.1 14.9 17.3 22.8 24.8 31.6 5.8 7.1 9.5 12.7 14.8 20.2 21.3 28.6 5.5 6.6 9.0 11.9 14.0 19.2 20.1 27.5 أوآرانيا

 9.3 11.9 15.7 19.2 23.7 27.9 32.9 37.3 8.0 10.1 13.8 16.8 21.3 25.0 30.1 34.2 7.5 9.4 13.1 15.9 20.4 24.0 29.1 33.0 المملكة المتحدة

 7.5 9.1 12.4 15.0 18.9 22.6 26.8 31.3 6.9 8.1 11.2 13.4 17.0 20.4 24.3 28.7 6.7 7.8 10.8 12.9 16.5 19.7 23.6 27.9 أوزبكستان

 .شعبة السكان في األمم المتحدة: المصدر
 



 

 

 


