
 

 نشرة صحفية 
 

 حظر

يُحظر اقتباس محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتعلق به أو تلخيصها في 

 14يوم وسائل اإلعالم المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو اإللكترونية قبل 
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 بضرر أكبر نساءتصيب ال يةالتقشفسياسة الاألمم المتحدة: 
  

تبعدن من فرص  - ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٤جنيف،  اء يُس اد إن النس لاليقول تقرير جديد لألونكت فضل ألا عم
  رغم أن مشاركتهن في العمالة تتزايد ومشاركة الرجال تتناقص.

 
د التقشف ٢٠١٧تقرير التجارة والتنمية، ويعزو  ا بع دة –: م ة جدي ادة التخصص  نحو صفقة عالمي ي فزي

  لة.اليد العام وتوفر الجيدة مقارنة بعرض محدودية توافر فرص العملالعمل بحسب نوع الجنس إلى  نوع
  

وظيف تقترن الوظائف الجيدةفي حين أن  ي ال ى، والترق ث األجور أعل ي أسهل بالعمل في القطاع الرسمي، حي
 ً دة  فترجع ،مناالً وظروف العمل أفضل تنظيما ى ندرة الوظائف الجي ة الإل اتية العالمالبيئ ائدةسياس ة الس ى و ي إل

  .ة الجارفةوالتكنولوجي هيكليةال اتالتغير
 

اواة اقم الالمس اض ويرى األونكتاد أن استبعاد النساء من الوظائف الجيدة يف ي انصيب  من خالل انخف ل ف لعم
  ، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الطلب الكلي والنمو.قوميالدخل ال

  
مل ازيادة عمالة النساء ال تؤدي مباشرة إلى نمو وتنمية  مجرد التقرير على أنمع ذلك، يشدد  عتش الجمي ل . وق

اواة بين الجنسين لتحقيق المسهناك الكثير الذى ينبغي عمله " كيتويي، إن األمين العام لألونكتاد، السيد موخيسا
ف ي التوظي ل، ف ر  والعم ر بكثي رد أكث ن مج واقم ي األس رأة ف اركة الم اتو مش ات االجتماع الس  قاع ومج

  اإلدارة".
 

ى  ق  ضرورةويخلص التقرير إل ى عمل الئ رأة عل ير حصول الم ة  -تيس ي البني تثمار ف طة االس السيما بواس
ل  ين العم ع ب ن الجم اء م ن النس ا يمّك ة بم ة االجتماعي رالتحتي دفوع األج ة م ق بالرعاي ؤوليات تتعل  وأي مس

ى سياسات تهدفبهذه الجهود  دتعضي. ومن شأن االسرية ةت إل ب قوي ي الطل ة  -الكل ك سياسات مالي ي ذل ا ف بم
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ى  من زيديللنساء و الً وشمكثر جعل النمو أيأن  - توسعية ؤدي أيضا إل ذي ي ر ال ة، األم د العامل ى الي الطلب عل
  آفاق اقتصادية أرحب للرجال.

  
ةجال الرعمفي  رئيسةالمرأة ال والتكنولوجي، ومسؤولية هيكلينظرا لتحديات العمالة المرتبطة بالتغيير الو  ،اي

دفوعة األجر غير المدفوعة األجر والمتحويل أنشطة الرعاية  يجب -في المدى البعيد  -أنه ب يوصي األونكتاد
  لجميع.اشمل تإلى عمل الئق، وأن يصبح ذلك جزءاً أصيالً من االستراتيجيات الرامية إلى بناء اقتصادات 

 
  الرجال؟استبعاد ام إدماج النساء 

  
ةالتقشف و سياساتفي ظل التقلبات االقتصادية وو دالل الحركات المتقلب اد مع ع ازدي ال، وم ة رأس الم ت عمال

ُق الممع و )كما هي الحال في معظم البلدان( ءالنسا د يصعب تحقي ة الرجال، ق ن تضاؤل معدالت عمال د م زي
ع؛  هذه ظاهرةعلى الرغم من أن المساواة بين الجنسين في العمل. و ى نطاق واس د عل ْدرس بع م تُ ع أنول ام  ه

ل فيألطريق الإنها في إال في االقتصادات األكثر تقدما،  أوضح ن سمات أسواق العم مة م ع  ن تصبح س جمي
 أنحاء العالم (انظر الشكل).

 
- ١٩٩١، عمالة الرجال مقابل معدل عمالة الرجال معدالت إلى منسوبة معدالت عمالة النساء

٢٠١٤  
 المئوية)(بالنسبة 

م المتحدة،  –: ما بعد التقشف 2017، تقرير التجارة والتنمية، 2017المصدر: األونكتاد،  ورات األم دة (منش ة جدي نحو صفقة عالمي

  ، نيويورك وجنيف).E.17.II.D.5رقم المبيع 
ْبعية التي تقع أعلى اليسار أن نسبة عمالة النساء إلى عمالة الرجال تزيد بت   الة الرجال.ناقص معدل عمملحوظة: تبين الرُّ

 
ام  رن الماضي وع ن الق ع التسعينات م ين مطل رة ب ن ، ٢٠١٤وفي الفت ين وم ـ ب ن ا ٨٠ ال ة م ي المائ دان ف لبل

ة. و ٥،٣ بلغ متوسط ذلك االنخفاض معدالت عمالة الرجال، فيها انخفضت التي المتقدمة ت نقاط مئوي ي الوق ف
روق ٢٬٣لبلدان بنسبة متوسطها نفسه، ارتفعت معدالت عمالة النساء في هذه ا ة ف ة. وثم اط مئوي ين  نق ر ب أكب

ة الرجال تدل على انخفاض معدالت عمال هناك مؤشرات هذه البلدان أكثر من نصف لكن فيالبلدان النامية، و
طها  بة متوس ة الرجال بنس اط  ٢,٧وارتفاع معدالت عمالة النساء. وفي هذه البلدان، انخفضت معدالت عمال نق

  نقاط مئوية. ٦٬٣رتفعت معدالت عمالة النساء بنسبة مئوية وا
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  لرجالبالنساء منها با كثر ضرراً إخفاقات التصنيع أ
  

ناعية  ات الص ة والمجتمع انع التقليدي ائف المص ع وظ ان تراج مة الك ياألس اواة ف امي الالمس رز لتن دان  ب البل
  الطبقات العاملة.في متوسطي العمر الرجال بشكل واضح على يؤثر  ذاالمتقدمة، وه

 
اً ألوانه في سابق راجعتيتضاءل عدد الوظائف في قطاع الصناعة في كثير من البلدان النامية التي تشهد  كذلكو

يت مالاالعساء أكثر بكثير على الن لهذا الوضع تعثّرا في التصنيع؛ واآلثار السلبيةتشهد  وأالنشاط الصناعي   ف
اع ناعة  قط نالص ال ع اع الرج س القط ي نف رة ف ي الفت ة ف دان النامي ي البل ان متوس٢٠١٤–١٩٩١. وف ط ، ك

ة  وع العمال ن مجم طه  ٧٬٥انخفاض نصيب العمالة الصناعية م ا متوس ة بم ة للرجال، مقارن ي المائ ي  ٣٩ف ف
  المئة للنساء.

 
ناعي  كذلكو اج الص ي اإلنت ادي المستخدم ف ال الم رمإن زيادة رأس الم ا ض ع زب اص. وم ادة لمرأة بوجه خ ي

ي،  غيل اآلل ة بالتش ال المقترن ة رأس الم زز فكثاف رجح أن تع ر الم ن غي ورة الم ة المسالث ين تكنولوجي اواة ب
  .في بلدان الجنوب الجنسين في المستقبل القريب
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