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تغييرات  العربية  والدول  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  اختبرت  لقد 

المكا�سب  اأن  غير   
2

الما�سي.  العقد  خالل  ديناميكية  اقت�سادية 

االقت�سادية لم تترجم غالبًا بما يكفي بفر�ص مت�ساوية للن�ساء والرجال. 

تمثل  تزال  ال  ككل  المنطقة  اأن  كما  الدول،  بين  مختلفًا  التقدم  وكان 

بع�ص اأكبر الفجوات على �سعيد الجن�سين في العالم. فمعدالت م�ساركة 

الن�ضاء في القوى العاملة المنخف�ضة ب�ضكل مفرط تبدو وا�ضحة في الدول 

العربية وجنوب اآ�سيا. وي�سير ذلك اإلى اأن الحواجز المتجذرة ب�سكل عميق 

تمنع تمكين الن�ساء اقت�ساديًا وتعيق الم�ساواة بين الجن�سين. ورغم اأن 

فر�ص الن�ساء االقت�سادية تح�سنت عمومًا، ال يزال ح�سول الن�ساء على 

نحو مفرط  على  ممثلة  الن�ضاء  تزال  وال  المنال.  بعيد  يبقى  الئق  عمل 

كاأع�ضاء م�ضاهمين في االأ�ضرة في قطاعات قليلة االإنتاجية وال تحتاج اإلى 

مهارات كثيرة وفي ترتيبات عمل غير ر�سمية. وبالتالي، تفتقر معظمهن 

اإلى حماية في العمل وحماية اجتماعية. 

على  الم�سادقة  �سعيد  على  متاأخرة  المنطقة  تبقى  ذلك،  عن  ف�ساًل 

معايير العمل الدولية والتقيد بها، واالأمر �ضيان لجهة التمثيل الن�ضائي في 

الحوار االجتماعي والمفاو�سة الجماعية. و�ستتحمل الدول بالتالي تكاليف 

باهظة تترتب على الفر�ص البديلة في حال بقي الو�ضع الراهن على ما 

هو عليه ولم تتّم معالجة الفجوة بين الجن�ضين. وبحلول العام 2030، قد 

يوؤدي ازدياد الم�ساواة بين الجن�سين الى ارتفاع اإجمالي الناتج المحلي 

في اآ�سيا والمحيط الهادئ، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، بن�سبة 

تتراوح بين 2.7 و4.7 في المائة. ويبدو اأن جنوب اآ�ضيا والدول العربية 

�ستحقق المكا�سب المحتملة االأكبر حيث قد ت�سجل ارتفاعات بين 8.0 
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و12.5 في المائة و7.3 و11.4 في المائة على التوالي. 

الفجوات بين الجن�سين في �سوق العمل

على �ضعيد المنطقة ككل، اإن معدالت م�ضاركة الن�ضاء في القوى العاملة 

اأدنى بن�ضبة 32 في المائة من تلك الخا�ضة بالرجال، لتبلغ 47 في المائة. 

وُتعتبر هذه الفجوات االأكبر، اإذ تفوق 50 نقطة مئوية، في الدول العربية 

وجنوب اآ�سيا )الر�سم 1(. 

المساواة بين الجنسين في سوق العمل 
في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية

الأغرا�ص هذه المالحظة، تعني »اآ�ضيا والمحيط الهادئ« المنطقة التي ت�ضم 47 بلدًا اإلى جانب االأر�ص الفل�ضطينية المحتلة، في مختلف م�ضتويات الدخل من �ضرق اآ�ضيا، جنوب �ضرق اآ�ضيا، 

جنوب اآ�ضيا، دول جزر المحيط الهادئ والدول العربية في غرب اآ�ضيا، ما لم ُيذكر �ضراحة غير ذلك.

ي�ضتند هذا الموجز اإلى حّد كبير اإلى منظمة العمل الدولية: بناء م�ضتقبل �ضامل بعمل الئق: نحو تنمية م�ضتدامة في اآ�ضيا والمحيط الهادئ، تقرير المدير العام لالجتماع االإقليمي لمنطقة 

اآ�سيا والمحيط الهادئ )جنيف، 2016(، ومنظمة العمل الدولية: المراأة في العمل: اتجاهات 2016 )جنيف، 2016(

بناء م�ضتقبل �ضامل بعمل الئق: نحو تنمية م�ضتدامة في اآ�ضيا والمحيط الهادئ، م�ضدر �ضبق ذكره.
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الر�شم 1: معدالت الم�شاركة في القوى العاملة وفق المنطقة 

دون االإقليمية والجن�س )%(، 2015
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قيا�ضية  اقت�ضادية  نماذج  الدولية:  العمل  منظمة  في  البحوث  ق�ضم  الم�صدر: 
لالتجاهات، ت�ضرين الثاني/نوفمبر 2015.

رغم اإحراز بع�ص التقدم على �سعيد ردم الفجوات بين الجن�سين على 

التعاون  مجل�ص  دول  في  �سيما  ال  العربية،  الدول  في  الم�ساركة  �سعيد 

التقدم  اأن  كما  اآ�ضيا،  جنوب  في  تت�ضع  الفجوات  هذه  كانت  الخليجي، 

جانب  واإلى  ومتفاوتًا.  بطيئًا  كان  الهادئ  والمحيط  اآ�ضيا  في  المحرز 

انخفا�ص معدالت الم�ضاركة في القوى العاملة في بع�ص المناطق دون 

االإقليمية، من المتوقع اأن تكون الن�ساء عاطالت عن العمل. وفي الدول 

 2015 المائة خالل  20.4 في  الن�ضاء عند  بطالة  ُقدر معدل  العربية، 

بالمقارنة مع 7.8 في المائة للرجال، ما يجعل الهوة بينهما عند 12.6 

كافة  في  بارزة،  بقيت  اإنما  ات�ضاعًا،  اأقل  الفجوة  وكانت  مئوية.  نقطة 

اآ�ضيا حيث كان معدل  المناطق دون االإقليمية االأخرى، با�ضتثناء �ضرق 

بطالة الرجال اأعلى من الن�ضاء بنحو نقطة مئوية.

يرجح اأكثر اأن تكون الن�شاء من اأفراد االأ�شرة العاملين بدون 

اأجر وغالباً ما ت�شتلمن عماًل غير ر�شمياً

من  مهمًا،  ُيعتبر  العاملة  القوى  في  الن�ضاء  م�ضاركة  ازدياد  اأن  رغم 

العامالت  للن�ضاء  الئقة  بنوعية  وظائف  توافر  �ضمان  اأي�ضًا  المهم 

حيث يمكنهن الم�ضاهمة ب�ضكل كامل في تحقيق نمو �ضامل وم�ضتدام، 

 54 نحو  اأن  بالمهارات. غير  والمرتبطة  التعليمية  ا�ضتثماراتهن  ورفع 

في المائة من العاملين والعامالت في منطقة اآ�ضيا والمحيط الهادئ 
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اأكبر  وقتًا  الن�ضاء  ت�ضتثمر  الهادئ،  والمحيط  اآ�ضيا  اأنحاء  في مختلف 

بخم�ص  اأكثر  اأجر:  بدون  المنزلي  والعمل  الرعاية  في  الرجال  من 

وجمهورية  كمبوديا  في  مرات  بـاأربع  اأكثر  كوريا،  في جمهورية  مرات 

الو الديمقراطية ال�ضعبية، ونحو ثالث مرات اأكثر في ال�ضين. اأما في 

الرعاية  اأعمال  في  الن�ساء  تم�سيه  الذي  الوقت  فيكون  اآ�سيا،  جنوب 

من  كل  في  الرجال  من  مرات  وثالث  �ضبع  بع�ضر،  اأكثر  اأجر  بدون 

يفوق  العربية،  الدول  وفي  التوالي.  على  وبنغالد�ص،  الهند  باك�ستان، 

المنزلية ورعاية  االأعمال  العراقيات في  التي تق�سيها  ال�ساعات  عدد 

االأطفال �ست مرات ذلك الذي يم�سيه الرجال. 

من  متفاوتة  ح�شة  ب�شبب  محدودة  الم�شاركة   :1 رقم   االإطار 

العمل في مجال الرعاية والعمل المنزلي

ونمو  ب�ضرعة  المجتمعات  �ضيخوخة  ازدياد  ظل  في  ذلك،  عن  ف�ضاًل 

اأكبر  المنطقة من  تعاني  الهادئ،  والمحيط  اآ�ضيا  ال�ضكان في منطقة 

االأمد  على  الرعاية  مجال  في  العاملين  �ضعيد  على  العالم  في  نق�ص 

الطويل، ومن المتوقع تنامي الطلب عليهم. وبما اأن الن�ساء ي�ستحوذن 

على الح�سة االأكبر من الرعاية باالأطفال والم�سنين بدون اأجر، يت�سبب 

ذلك بتقل�ص القوى العاملة الر�ضمية ويحّد من خيراتهن المهنية. كما 

الن�ساء على الح�سول  العالمية يعيق قدرة  الرعاية  اأن غياب خدمات 

على عمل الئق.

اأجر  13 امراأة تح�سل على  اأ�سل  اأن امراأة من  اإلى  التقديرات  ت�سير 

في منطقة اآ�ضيا والمحيط الهادئ هي عاملة منزل - تعمل ب�ضكل غير 

ر�ضمي، وباجر منخف�ص وفي ظل ظروف عمل �ضيئة. وال يح�ضل �ضوى 

الحد  على  المنطقة  في  المنزليين  العمال  من  فقط  المائة  في   12
االأدنى من االأجر، علمًا باأن الطلب على العمال المنزليين المهاجرين 

اأكثر ارتفاعًا في الدول العربية. 

حاجز غير مرئي يمنع الن�شاء من الح�شول على وظائف 

اإدارية 

الجن�سين،  بين  الفجوات  ردم  �سعيد  على  كبير  تقدم  اإحراز  تّم  لقد 

العمل  فر�ص  تح�ضين  اإلى  بال�ضرورة  توؤد  لم  المكا�ضب  هذه  لكن 

للن�ضاء. فالعوائق النموذجية التي تمنع الن�ضاء من التقدم مهنيًا تحّد 

ال�ضركات  اإلى  فالن�ضبة  العمل.  اأرباب  اأمام  المتوافرة  المواهب  من 

العاملة في اآ�ضيا والمحيط الهادئ، يرتب ذلك اأثمانًا باهظة اإذ تواجه 

بالمهارات  يتمتعون  لتوظيف مر�ضحين  اإ�ضافية  العديد منها تحديات 

المنا�ضبة. هذا وتترابط معدالت البطالة المرتفعة في المنطقة، وعدم 

التطابق بين المهارات المطلوبة وتلك المتوفرة، وعدم الم�ساواة بين 

الجن�ضين وتت�ضبب بتدهور الم�ضاكل ب�ضكل متبادل.

موؤ�ض�ضة  في  والعمل  الخا�ص  للح�ضاب  )العمل  ه�ضة  عمالة  يواجهون 

عائلية(. كما يرتفع معدل الن�ضاء ب�ضكل كبير في وظائف الرعاية بدون 

اأجر، ال �سيما في جنوب اآ�سيا، و�سرق جنوب اآ�سيا ودولة جزر المحيط 

الهادئ. اأما في الدول العربية، فتعر�ص الن�ساء الى العمالة اله�سة اأكثر 

احتواء نظرًا اإلى اأن القطاع العام ال يزال الموظف االأكبر لهن )الر�ضم 
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الر�شم 2: الو�شع من حيث العمالة وفق المنطقة دون 

االإقليمية والجن�س )2015( %
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قيا�ضية  اقت�ضادية  نماذج  الدولية:  العمل  منظمة  في  البحوث  الم�صدر:ق�ضم 
لالتجاهات، ت�ضرين الثاني/نوفمبر 2015.

الموؤ�ض�ضات  موؤ�ضر  االقت�ضادي:  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  الم�صدر: 
https://www.  )2014 )باري�ص،   ،2014 توليفي  تقرير  والجن�ضانية:  االجتماعية 

oecd.org/dev/ development-gender/BrochureSIGI2015-web.

pdf ]تّم النفاذ اإليه في 17 ت�ضرين االأول/اأكتوبر 2016 منظمة العمل الدولية: الن�ضاء 
في االأعمال واالإدارة: ح�ضد زخم في ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا )بيروت، 2016(، 

/http://www.ilo.org/beirut/publications

 29 في  اإليه  النفاذ  ]تّم   WCMS_446101/lang--en/index.htm pdf
اأيلول/�ضبتمبر 2016
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ورغم اأن عدد الن�ساء اللواتي تملكن عملهن الخا�ص وتتولين منا�سب 

الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  في  الن�ساء  تزال  ال  ازداد،  اإدارية 

م�ستبعدات من مجال اتخاذ القرارات على ال�سعيد االقت�سادي على 

يمنع  وقائمًا  يزال مهيمنًا  ال  فهناك »حاجز عير مرئي«  وا�ضع.  نطاق 

الن�ساء من الو�سول اإلى اأعلى المنا�سب ومن الدخول اإلى عالم االأعمال 

الن�ساء  اأ�سوات  اأن  كما  عادة.  الرجال  عليها  ي�سطر  التي  والقطاعات 

وتمثيلهن غير كاٍف في منظمات اأرباب العمل ونقابات العمال.

ويمكن تجاوز هذه الم�ضاكل من خالل )اأ( معالجة عمليات التوظيف 

النفاذ  وتح�ضين  )ب(  الجن�ضين؛  بين  التمييز  اأ�ضا�ص  على  القائمة 

الن�ضاء؛  لتمثيل  اأهداف  وتحديد  )ت(  االأجور؛  واأنظمة  التدريب  اإلى 

المعايير  بع�ص  ومعالجة  )ج(  الرعاية؛  بم�ضوؤوليات  واالعتراف  )ث( 

والمواقف التي تحدد اإطار »ثقافة الموؤ�ض�ضات«.

فجوات في االأجور بين الجن�شين يدعمها التمييز

التمييز.  من  مختلفة  باأ�سكال  الجن�سين  بين  االأجور  فجوات  ترتبط 

وتمامًا كالن�ضاء في اأجزاء اأخرى من العالم، تواجه ن�ضاء منطقة اآ�ضيا 

بما فيها  االأجور،  التمييز في  الهادئ م�ستويات �سخمة من  والمحيط 

الن�ضاء اللواتي ي�ضغلن وظيفة براتب. وُيقّدر اأن الن�ضاء توّلين 38 في 

المائة من كافة الوظائف برواتب في المنطقة خالل 2015. وفي بع�ص 

الدول، يت�سبب التمييز في االأجور بدفع رواتب منخف�سة للن�ساء وي�سكل 

عائقًا يمنعهن من دخول القوى العاملة والبقاء فيها. 

وفي حين هناك دليل على اإحراز بع�ص التقدم على �ضعيد ردم فجوات 

االأجور بين الجن�ضين، تجعل اأ�ضاليب جمع البيانات الراهنة تحديد كافة 

المقارنة  النظر عن  بالتحديات. وبغ�ص  الكامنة مليئًا  التمييز  عوامل 

ال�ضروري  نف�ضها، من  الوظيفة  تولي  لقاء  والرجال  الن�ضاء  اأجور  بين 

�ضواء  المتطلبات  التمييزية اختالفات في  التحديات  اعتبار هذه  )اأ( 

والم�ضوؤولية،  والموؤهالت؛  والمهارات  التعليمي،  الم�ضتوى  �ضعيد  على 

والجهود، وظروف العمل؛ )ب( ومعالجة تقييم العمل الذي تقوم بها 

الن�ساء عادة دون قيمته الفعلية. يجب اإتمام تقييمات عمل محايدة من 

حيث نوع الجن�ص لقيا�ص ومقارنة القيمة الن�ضبية للوظائف المختلفة، 

وبالتالي تحديد الممار�ضات التمييزية وم�ضوؤوليات الرعاية التي توؤثر 

على فوارق االأجور.

التابع  العمل  اأ�ضحاب  اأن�ضطة  مكتب  ا�ضتطلع   ،2013 العام  خالل 

اآ�سيا والمحيط  418 �سركة عاملة في منطقة  لمنظمة العمل الدولية 

الهادئ في �ضبع دول. وفي نحو ن�ضف هذه ال�ضركات )45 في المائة( 

�سكلت الن�ساء 10 في المائة اأو اأقل من كبار المدراء، ونحو 5 في المائة 

البور�سة.  في  المدرجة  ال�سركات  في  التنفيذيين  الروؤ�ساء  من  فقط 

الدول  بع�ص  ت�ضجع  العربية حيث  الدول  في  مماثل  ا�ضتطالع  واأجري 

المتحدة،  العربية  االإمارات  ففي  اإدارية.  منا�سب  تولي  على  الن�ساء 

�ضكلت ن�ضبة الن�ضاء اللواتي يتولين منا�ضب اإدارية 10 في المائة من 

الفل�ضطينية  واالأر�ص  المائة،  في   12.2 قطر  وفي  العامالت،  الن�ساء 

الدول  في  االإقليمية  دون  المناطق  اأن  غير  المائة.  في   15 المحتلة 

العربية �ضجلت اأدنى ن�ضبة تمثيل عالميًا.  

االإطار 2: قفزة نوعية على ال�شلم الوظيفي

الم�صدر: منظمة العمل الدولية: الن�ضاء في االأعمال واالإدارة: ح�ضد زخم في ال�ضرق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا، م�سدر �سبق ذكره.

اآ�سيا، با�ستثناء  في كافة الدول االأع�ساء في رابطة دول جنوب �سرق 

فجوة  بين  يتراوح  ما  في  الرجال،  من  اأقل  الن�ساء  تك�سب  الفلبين، 

و�ضنغافورة.  الربع في كمبوديا  نحو  اإلى  وتايلند  ماليزيا  محدودة في 

الن�ساء  بين  المتاح  الدخل  فجوة  اأن  اإلى  التقديرات  بع�ص  وت�سير 

الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  في  كبير  ب�سكل  ات�سعت  والرجال 

)با�ستثناء الدول العربية(، من 31 في المائة في 2000 اإلى 38 في 

المائة في 2013. 

االإطار 3: فجوة متعنتة وثابتة بين االأجور 

�ضرق  جنوب  دول  رابطة  االآ�ضيوي:  التنمية  وبنك  الدولية  العمل  منظمة  الم�صدر: 
2014(؛  )بانكوك،  م�ضترك  ورخاء  اأف�ضل  الأعمال  االإداري  التكامل   :2015 اآ�سيا 

منظمة العمل الدولية: االأجور في اآ�ضيا والمحيط الهادئ: تقدم ديناميكي اإنما متفاوت 

)بانكوك، 2014(.
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التطورات الأخيرة على �سعيد ال�سيا�سة

بين  الم�ساواة  عدم  مكافحة  اإلى  الرامية  والبرامج  ال�سيا�سات  على 

اقت�ضاديًا دعم:  الن�ضاء  تمكين  زيادة  واإلى  العمل  �ضوق  الجن�ضين في 

)ت(  والمهارات؛  الموؤ�س�سات  وتطوير  )ب(  المت�ساوي؛  االأجر  )اأ( 

والحماية االجتماعية العالمية؛ )ث( وا�ضتحقاقات االأمومة اإلى جانب 

على  والق�ساء  )ج(  واالأ�سرة؛  العمل  بين  بالتوفيق  مرتبطة  �سيا�سات 

اأماكن العمل. ويعتبر تعزيز الم�سادقة على معايير العمل  العنف في 

الدولية المرتبطة بالم�ساواة بين الجن�سين والتقيد بها �سروريًا اأي�سًا 

للتقدم نحو تحقيق الم�ضاواة بين الجن�ضين. 

 واالأهم من هذا اأن تمكين الن�ضاء اقت�ضاديًا يحتاج اإلى تغيير منا�ضب 

في اأدوار الجن�سين التقليدية، وتعزيز م�ساركة م�سوؤوليات الرعاية ب�سكل 

مت�ضاٍو اأكثر بين الن�ضاء والرجال. وبالتالي، فاإن ال�ضيا�ضات التي ت�ضجع 

عمل الن�ضاء، اإن كانت تهدف اإلى تجنب دعم اأدوار الجن�ضين التقليدية 

عن غير ق�ضد، يجب اأن تتاأثر بالتحّيزات القائمة. وُتعتبر مقاربة تركز 

ح�سرًا على اإجازة االأمومة عو�سًا عن ا�ستحقاقات الوالدين مثااًل على 

بيئة  باإن�ضاء  ال�ضيا�ضة  هذه  تطرحه  الذي  التحدي  ويتمثل  هذا  ذلك. 

الن�ضاء،  اأمام  العملية  الخيارات  من  اأو�ضع  نطاق  فيها  يتوافر  موؤاتية 

بهدف االبتعاد عن »حماية« الن�ضاء لتعزيز الم�ضاواة.

على   2030 لعام  الم�ضتدامة  التنمية  خطة  نحو  التقدم  و�ضيتوقف 

الوطني  والت�سريع  العامة،  ال�سيا�سات  العمل،  عالم  ا�ستجابة  كيفية 

اإزاء االتجاهات الرئي�ضية الراهنة ف�ضاًل عن المحركات الكامنة لعدم 

الم�ضاواة بين الجن�ضين. وفي حين تبرز الن�ضاء في كافة اأهداف التنمية 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  تحقيق  حول  الخام�ص  الهدف  الم�ضتدامة، 

النمو  بتعزيز  المرتبط  الثامن  والهدف  والفتيات،  الن�ضاء  وتمكين كل 

االقت�ضادي المطرد وال�ضامل للجميع والم�ضتدام، وتوفير العمل الالئق 

حقوقهن  الن�ضاء  تحقق  لكي  خا�ص  ب�ضكل  �ضرورية  ُتعتبر  للجميع، 

االقت�ضادية ونمو اقت�ضادي �ضامل يترافق مع عدالة اجتماعية.

وتوفر اأهداف التنمية الم�ضتدامة اإطار عمل لتحقيق ما يلي: )اأ( الغاية 

الغاية  )ب(  القيمة؛  المتكافئ  العمل  لقاء  االأجر  بتكافوؤ  الحق   ،8.5
االأجر  المنزلي غير مدفوعة  والعمل  الرعاية  باأعمال  5.4، االعتراف 
تقا�ضم  وتعزيز  االجتماعية  الحماية  �ضيا�ضات  خالل  من  وتقديرها 

الم�ضوؤولية داخل االأ�ضرة المعي�ضية والعائلة؛ و)ت( الغاية 5 اأ، القيام 

االقت�سادية  الموارد  في  مت�ساوية  حقوقًا  المراأة  لتخويل  باإ�سالحات 

وغيرها. يتعين على كافة الالعبين االجتماعيين الم�ضاركة في ت�ضافر 

الالئق،  والعمل  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  اأهداف  لتحقيق  الجهود 

ول�سمان عدم التخلي عن اأحد.

كما توّفر مبادرة الذكرى المائوية التي اأطلقتها منظمة العمل الدولية 

الجهود  لم�ساعفة  فر�سًا  العمل  وم�ستقبل  العمل  في  المراأة  حول 

العمل،  عالم  في  الجن�سين  بين  المتبقية  الفجوات  ردم  اإلى  الرامية 

بهدف تحقيق نمو �ضامل وتوفير العمل الالئق للجميع.

خطة التنمية الوطنية ال�شاملة

يجب اأن تت�سمن خطط التنمية الوطنية التي تحدد االأولويات الوطنية 

على المدى المتو�ضط اأدوات ال�ضيا�ضات والبرنامج ال�ضرورية لتمكين 

االأ�سا�سية  الن�ساء  حقوق  تاأمين  عن  م�سوؤولة  الدولة  وجعل  الن�ساء، 

والفر�ص واالمتيازات لهن. كما يجب اأن ُتترجم اأولويات خطط التنمية 

الوطنية باأنماط اإنفاق عامة في موازنات الحكومة و�ضيا�ضات متنا�ضقة 

لالقت�ساد الكلي.

وتتطلب �سيا�سات �سوق العمل ال�ساملة اأطر عمل عامة تدعم توفير العمل 

تدريجيًا  الوطنية  التنمية  خطط  بع�ص  �سملت  الغاية،  ولهذه  للجميع. 

الممثلة  للمجموعات غير  لردم فجوات محددة  اأهمية  تولي  �ضيا�ضات 

ب�ضكل كاٍف،  بما فيه الن�ضاء. وعلى �ضبيل المثال، ذكرت اإ�ضتراتيجية 

محفزات  »توفير  اإلى  الحاجة   2011-2016 الوطنية  للتنمية  قطر 

اأما  القطريات«.  الن�ساء  تف�سلها  التي  القطاعات  في  العمل  الأ�سحاب 

في اليابان،  في�سكل تمكين الن�ساء ميزة اأ�سا�سية من اإ�ستراتيجية النمو 

التي اأعلنها رئي�ص الوزراء خالل العام 2013.

وال�ضركاء  للحكومات  داعمة  الدولية  العمل  منظمة  كانت  لقد 

اأدراج  لجهة  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  في  االجتماعيين  

اعتبارات الجن�سين في التخطيط العام واأي�سًا لجهة ت�سميم وتنفيذ 

م�ساركة  وزيادة  الجن�سين  بين  الفجوات  لردم  موجهة  اإ�ستراتيجيات 

الن�ضاء في القوى العاملة. وقد �ضملت المبادرات التي اعتمدتها الدول 

االأع�ضاء في منظمة العمل الدولية ما يلي:

2012، �ضادقت االأر�ص الفل�ضطينية المحتلة على اإن�ضاء  العام  •����في 
اللجنة الوطنية لت�ضغيل الن�ضاء بهدف �ضياغة واعتماد اإطار عمل 

الن�ساء االقت�سادية وو�سع حد  اأجل تعزيز م�ساركة  لل�سيا�سة من 

للتمييز في اأماكن العمل. 

و�ضندوق  الدولية  العمل  منظمة  تعاونت   ،2015 العام  •����خالل 
االأمم المتحدة لل�سكان، واللجنة الوطنية للم�ساواة بين الجن�سين، 

للتوفيق  منغوليا  حكومة  لدعم  المنغولية  العمال  نقابات  واتحاد 

ميزانية  وو�ضع  الجن�ضين  بين  للم�ضاواة  الت�ضاركي  التدقيق  بين 

من  المخت�ضة  الوزارات  تتمكن  لكي  الجن�ضاني  للمنظور  مراعية 

بين  الم�ساواة  لتعزيز  المنا�سبة  الموارد  االأولويات وح�سد  تحديد 

المخت�ضة  الوزارات  العديد من  و�ضعت  لذلك،  نتيجًة  الجن�ضين. 

�سيا�سات ب�ساأن الم�ساواة بين الجن�سين قيد التنفيذ.
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�شيا�شات تطوير المهارات وريادة االأعمال 

اإلى  تهدف  �ضيا�ضات  الهادئ  والمحيط  اآ�ضيا  دول  من  العديد  اأعّدت 

من  الن�ضاء،  فيهم  بمن  عمل،  عن  الباحثين  توظيف  قابلية  زيادة 

التدريب؛  اإعادة  اأو  التدريب  )اأ(  التالية:  التدابير  من  مزيج  خالل 

المبتدئة  لل�ضركات  ال�ضغر  بالغة  ائتمانات  )ج(  الفني؛  الدعم  )ب( 

ل�ساحبات  م�ستهدفة  برامج  و)د(  والمتو�سطة؛  ال�سغيرة  والمن�ساآت 

االأعمال. كما ا�ستثمرت في تح�سين اأداء �سوق العمل من خالل تعزيز 

تدفق المعلومات، على �ضبيل المثال عبر تجان�ص اأف�ضل بين الوظائف 

خالل  ومن  عمل،  عن  والباحثين  ال�ضاغرة  الوظائف  والمهارات، 

وال�ضعودية  ُعمان  ففي  عام.  ب�ضكل  عمل  عن  البحث  في  الم�ضاعدة 

مثاًل، ترّكز �ضيا�ضات وتدابير التوظيف على تطوير المهارات وتطابق 

الوظائف مع اإيالء اهتمام خا�ص اإلى الن�ضاء. في هذا ال�ضياق، تدعو 

توظيف  وحدات  اإن�ضاء  اإلى   2009 ال�ضعودية  التوظيف  اإ�ضتراتيجية 

للن�ضاء �ضمن مكاتب العمل لتقديم خدمات التوظيف واالإر�ضاد المهني 

اإلى الباحثات عن عمل، وتزويدهن بكافة اأنواع خدمات التوظيف. 

وكانت العديد من التدابير في المنطقة قد رّكزت على ت�ضهيل تطوير 

ريادة االأعمال لدى الن�ضاء والعمل الحر، وهي طرق مهمة لترويج تمكين 

المراأة االقت�ضادي وا�ضتحداث فر�ص عمل. وقد تّم تقديم الدعم الفني 

والمالي من الحكومات والمنظمات الدولية لترويج انطالق ال�ضركات 

ت�ضجيع  واالإر�ضاد؛ )ب(  التدريب  برامج  )اأ(  بما في ذلك:  واإدارتها، 

توريد؛  �ضال�ضل  خالل  من  االأ�ضواق  اإلى  ن�ضاء  تقودها  �ضركات  دخول 

الطابع  اإ�ضفاء  على  الم�ضاعدة  )د(  ائتمانات؛  على  الح�ضول  )ج( 

االأعمال.  �ساحبات  رابطات  تقوية  و)ه(  ال�سركات؛  على  الر�سمي 

وت�ضمل االأمثلة ما يلي: 

2015-2014، طّبقت تيمور - لي�ستي حزمة تدريب �ساحبات  •����في 
االأعمال،  دعم  معهد  عبر  قدمًا  يم�سين  ال�سغيرة  الم�سروعات 

في  اال�ست�سارة  تقديم  فيها  بما  للمتابعة،  تدريبية  دورة  وعر�ست 

مجال االأعمال، ومعلومات متعلقة باالأعمال وخدمات الترويج.

لالأعمال  المقدمة  الم�ضاعدة  تنمية  برنامج  الهند  •����اعتمدت 
فائدة  معدالت  توفير  اأجل  من  للن�ضاء  بالتجارة  المت�ضلة  الحرة 

تف�ضيلية و�ضمان ائتمانات ل�ضاحبات االأعمال.

تدريب  اأّدى  كيف  الدولية  العمل  منظمة  اأظهرت  بنغالد�ص،  •����في 
على  المبني  التدريب  وا�ضتخدام  الطلب  على  القائم  المهارات 

ال  المحرومة،  المجموعات  توظيف  قابلية  زيادة  اإلى  الجماعات 

�سيما الن�ساء الفقيرات. 

على  الم�ساريع  تنظيم  مجال  في  التعليم  ال�سعودية  •����اأطلقت 
للموؤ�س�سة  التابعة  بالن�ساء  الخا�سة  الكليات  في  الوطني  ال�سعيد 

العامة للتدريب التقني والمهني.

التعليم في مجال  تاأميم  المحتلة في  الفل�ضطينية  االأر�ص  •����نجحت 
تنظيم الم�ساريع في التعليم الجامعي. 

الذي  الن�ضاء«  لدى  الم�ضاريع  تنظيم  قدرات  »تطوير  برنامج  يقوم 

في  الموؤ�س�سية  القدرة  بناء  )اأ(  على  الدولية  العمل  منظمة  اأعّدته 

عبر  الم�ضالح  واأ�ضحاب  الدولية  العمل  منظمة  مكّونات  اأو�ضاط 

وبناء  )ب(  االأدلة؛  اإلى  م�ستندة  العامة  بال�سيا�سات  خا�سة  تو�سيات 

الم�ساريع،  �ساحبات  حاجات  لتلبية  االأعمال  خدمات  مزودي  قدرات 

بما في ذلك ترويج النماذج، واالإلمام باالأمور المالية، واالإدارة وغيرها 

من المهارات ذات ال�سلة للموؤ�س�سات ال�سغيرة الحجم؛ و)ج( ت�سجيع 

ذاتية  م�ساعدة  مجموعات  اأو  اتحادات  �سمن  االأعمال  رواد  تنظيم 

اإلى  والنفاذ  الر�ضمي،  الطابع  اإ�ضفاء  اأقوى،  اأ�ضوات  اأجل تحقيق  من 

وفورات الحجم. وفي جمهورية الو الديمقراطية ال�ضعبية، اأظهر تقييم 

عام 2010 اأنه بعد تلقي تدريب ودعم برنامج »تطوير قدرات تنظيم 

قفزة  ن�ضاء  تقودها  التي  ال�ضركات  �ضهدت  الن�ضاء«،  لدى  الم�ضاريع 

ملحوظة في المبيعات واالأربح والتوظيف بدوام كامل. 

االإطار 2: قفزة نوعية على ال�شلم الوظيفي

الن�ضاء«:  لدى  الم�ضاريع  تنظيم  قدرات  »تطوير  الدولية:  العمل  منظمة  الم�صدر: 
ت�سجيع �ساحبات الم�ساريع على العمل والتنمية )جنيف، 2014(. 
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االأعمال  وريادة  المهارات  تطوير  �سيا�سات  فعالية  من  الرغم  على 

ريادة  برامج  من  العديد  ترّكز  الن�ساء،  اإلى  بالن�سبة  والتدخالت 

المعوقات  معالجة  دون  من  الفردية  القدرات  تقوية  على  االأعمال 

بيئة تمكين م�ضتدام. وعليه،  الجن�ص في خلق  القائمة على  االأ�ضا�ضية 

فاإن عدد الن�ضاء في ن�ضاطات قائمة على الحاجة يفوق عدد الرجال في 

االقت�ضاد غير الر�ضمي وفي قطاعات حيث اإمكانيات النمو منخف�ضة. 

متدنيًا  يزال  ال  يزداد،  العمل   ربات  عدد  اأن  ورغم  ذلك،  عن  ف�ضاًل 

للغاية في المنطقة.  

�شيا�شات العمل والحماية االجتماعية 

اإلى جانب �ضيا�ضات الحماية  العمل واالأمن االجتماعي  تندرج قوانين 

االجتماعية �سمن مجاالت تطوير الت�سريعات وال�سيا�سات التي لديها 

بين  والم�ضاواة  للن�ضاء  االقت�ضادي  التمكين  في  ملحوظة  تاأثيرات 

الجن�سين. وب�سكل خا�ص، تمّثل حقوق الم�ساواة في االأجر عن االأعمال 

المت�ضاوية القيمة وحماية االأمومة محفزات رئي�ضية في الم�ضاواة بين 

في  الم�ضاواة  عدم  يعود  اأن  ويمكن  هذا  العمل.  عالم  في  الجن�ضين 

االأجر اإلى التحّيز الجن�سي �سّد الن�ساء الذي ت�سّلل اإلى عمليات الموارد 

الب�سرية في المنظمات. وتبذل بع�ص البلدان حاليًا الم�ساعي لمعالجة 

فجوة االأجور بين الجن�ضين. وت�ضمل االأمثلة االأخيرة ما يلي: 

المنزلي،  العمل  االإقليمي:  الكفاءة  نموذج  الفلبين معايير  •����طّبقت 
مع  المنزليين  للعمال  والكفاءات  المهارات  معايير  تحّدد  التي 

االأجر الذي ينا�سبها. 

وحدة   )FWC( العادل  العمل  لجنة  اأ�ّس�ست  اأ�ستراليا،  •����في 
االأجر  في  بالم�ضاواة  متعلقة  بحوث  لتنفيذ  االأجر  في  الم�ضاواة 

االأجر  في  بالم�ضاواة  المتعلقة  الم�ضائل  في  المعلومات  وتوفير 

بموجب قانون العمل العادل 2009.

العمل  منظمة  بم�ساعدة  بنجاب  حكومة  اأطلقت  باك�ستان،  في  � � �•
الدولية خطة للعناية باالأطفال.

في ما يتعلق بحق حماية االأمومة، تمنح العديد من دول اآ�سيا والمحيط 

الهادئ اإجازة اأمومة بموجب قوانين العمل وال�ضمان االجتماعي التي 

تطبقها. وفي المنطقة، ثمة تفاوت في طول االإجازة واآليات التمويل. 

ففي حين اأن العديد من دول المنطقة تمنح اإجازة اأمومة تتراوح بين 

تتجاوز  بينما  اأ�سبوعًا،   12 من  اأقل  معظمها  تمنح  اأ�سبوعًا،  و13   12
االإجازة 14 اأ�سبوعًا في عدد قليل فقط من الدول.

اأما بالن�سبة اإلى اآليات التمويل، وفي حين اأن معظم الدول ال تزال تعتمد 

على م�سوؤولية �ساحب العمل، اعتمدت بع�ص الدول ال�سمان االجتماعي 

العربية،  الدول  في  الحال  لي�ضت  هذه  لكن  التمويل.  متعددة  ومنافع 

االأمومة،  لتمويل  العمل  البلدان تقريبًا على �ساحب  تعتمد كافة  حيث 

با�ستثناء االأردن الذي يمّول التكاليف عبر �سندوق تاأمين االأمومة. لم 

ت�سادق اأي دولة على اتفاقية حماية االأمومة، 2000 )رقم 183(، كما 

هو مبّين في الجدول رقم 1. وتتطلب المنطقة احتياجات وا�سحة من 

اأجل )اأ( اإحراز تقّدم في تغطية تكاليف االأمومة؛ )ب( واإعادة النظر 

في تدابير حماية االأمومة المعتمدة في اأماكن العمل؛ )ج( وتعديل مدة 

اإجازة االأمومة وم�سادر التمويل؛ و)د( ترويج االأبوة وحقوق الوالدين. 

ونظرًا اإلى عدد الن�ضاء العامالت في االقت�ضاد غير الر�ضمي، بما في 

اأ�ضكال العمالة غير  ذلك العمل العائلي غير مدفوع االأجر وغيره من 

العمل  و�ضيا�ضات  قوانين  نطاق  الن�ضاء خارج  الكثير من  تقع  العادية، 

على  الن�ضاء  ح�ضول  يتاأّثر  ذلك،  عن  ف�ضاًل  االجتماعية.  والحماية 

التقاعد �سلبًا بالطابع غير الر�سمي، والفجوة بين الجن�سين في العمل، 

والتمييز الوارد في القانون. وعليه، تحتاج المنطقة اإلى اإعطاء اأولوية 

للجهود الرامية اإلى اإدراج اأولئك الن�ساء في �سيا�سات العمل والحماية 

االجتماعية. وال بّد من اأن ت�ستفيد الن�ساء في االقت�ساد غير الر�سمي، 

بلدهن، من  المنزلي خارج  والعمل  الزراعة  في  العامالت  فيهن  بمن 

التقاعد، وا�ستحقاقات البطالة، وحماية االأمومة. وي�سّلط االإطار رقم 

5 ال�سوء على التدابير االأخيرة المن�سو�ص عليها في ال�سيا�سات. 

وفي  المنزلي.  العمل  الوزاري حول  القانون  تايلند  اأقّرت   ،2012 في 

حين ال يتما�سى اأبدًا مع المعايير المن�سو�ص عليها في اتفاقية منظمة 

حماية  توّفر   ،)189 )رقم   2011 المنزليين،  للعمال  الدولية  العمل 

مر�سية  واإجازة  االأ�سبوع  في  اإجازة  يوم  منح  ذلك  في  بما  اإ�سافية، 

مدفوعة االأجر وعطل.

واالأر�ص  والكويت  واالأردن  والعراق  البحرين  من  كل  واعتمدت 

وطنيًا  ت�سريعًا  ال�سورية  العربية  والجمهورية  المحتلة  الفل�سطينية 

جديدًا يتعلق بالعمال المنزليين.  

 االإطار 5: التقّدم في مجال حقوق العمال المنزليين

اتفاقيات الم�شاواة بين الجن�شين وغيرها من الت�شريعات 

والتدابير    

اآ�سيا  الدولية في  العمل  االأع�ساء في منظمة  الدول  العديد من  اأقّرت 

االأجور  في  للم�ساواة  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  الهادئ  والمحيط 

100( واالتفاقية ب�ساأن التمييز في اال�ستخدام والمهنة  1951 )رقم 
1958 )رقم 111(، كما هو مبّين في الجدول رقم 1. ومنذ االجتماع 
االإقليمي االأخير في اآ�سيا والمحيط الهادئ، ح�سلت فقط 6 ت�سديقات 

جديدة التفاقيات اأ�سا�سية )رقمي 100 و111(، في حين لم ت�سادق 

11 دولة بعد على اأي منهما. 
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�ضبه  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  ب�ضاأن  اأخرى  اتفاقيات  ت�ضديق  اأن  كما 

)رقم   1981 العائلية،  الم�ضوؤوليات  ذوي  العمال  اتفاقية  معدومة: 

العمال  ب�ساأن  اتفاقية   ،)183 2000 )رقم  االأمومة،  156(، حماية 
اآ�ضيوية  اقت�ضاديات  ثالثة  فقط   .)189 )رقم   2011 المنزليين، 

على  �سادقت  كوريا(  وجمهورية  اليابان  )اأ�ستراليا،  الدخل  مرتفعة 

االتفاقية رقم 156، اإلى جانب اليمن. ولم ت�ضادق اأي دولة ع�ضو في 

الدول ال�سبع واالأربعين في المنطقة االتفاقية رقم 183. واأخيرًا، وفي 

�ضامل،  معيار  عبارة عن  وهي   ،189 رقم  االتفاقية  اعتماد  كان  حين 

معدل  تفاوت  المنزليين،  العمال  حقوق  مجال  في  عالميًا  اإنجازًا 

التي  المنطقة  في  الوحيدة  الدولة  الفلبين  كانت  حيث  الم�ضادقة، 

�ضادقت عليها في تاريخ تحرير هذا الم�ضتند.

الجدول 1: الم�شادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

للم�شاواة بين الجن�شين

الم�صدر: منظمة العمل الدولية: قاعدة بيانات نظام المعلومات »نورملك�ص«

حتى حيث اأقدمت الدول على تح�ضين المعايير واالأنظمة، بما في ذلك 

والتطبيق  االإ�ضراف  ذلك  يقّو�ص  قد  مهمة،  اتفاقيات  على  الت�ضديق 

االتفاقية  تطبيق  عدم  المثال  �سبيل  على  اأ�سفر  فقد  الكافيين.  غير 

رقم 111 و100 عن ا�ستمرار التمييز والتحر�ص الجن�سي والفجوة في 

المحدود. ف�ساًل عن ذلك،  والنمو االقت�سادي  الجن�سين  بين  االأجور 

تفتي�ص  اإدارات  ت�ضّب  ممار�ضة،  اأو  قانوني  ت�ضميم  بموجب  و�ضواء 

العمل تركيزها على اأماكن عمل ر�ضمية، م�ضتثنية بالتالي العاملين في 

االقت�ساد غير الر�سمي، على غرار الزراعة والعمل المنزلي. 

الخارج  في  والفلبينيين  المهاجرين  العمال  قانون  بموجب  � �•
الخدمات  من  مجموعة  الفلبين  توّفر   ،)8042 الجمهوري  )القانون 

اإلى  ال�ضخ�ضية(  الحوادث  و�ضّد  الحياة  على  تاأمين  )مع  االجتماعية 

فيهم  بمن  عامل،  ماليين   3.8 عددهم  البالغ  المهاجرين  العمال 

العمال المنزليين.   

اإ�ضراف  واآلية  �ضلوك  قواعد  مدونة  اعتماد  تّم  ميانمار،  •����في 
ومعايير  ممار�سات  ل�سمان   2016 ني�ضان/اأبريل  في  جديدتْين 

التوظيف االأدبية. 

ب�ضاأن  ثالثية  وطنية  �ضلوك  قواعد  مدّونة  تطوير  تّم  فيتنام،  •����في 
التحر�ص الجن�سي بدعم من منظمة العمل الدولية. 

ب�ضاأن  اأحكامًا  يت�ضمن  عمل  قانون  منغوليا  اأقّرت   ،2015 •����في 
الم�ساواة في االأجر عن االأعمال المت�ساوية القيمة والم�ساواة في 

الفر�ص والمعاملة، تما�سيًا مع االتفاقيات رقم 100 و111. 

االأجور  في  للم�ساواة  الوطنية  اللجنة  االأردن  اأ�ّس�ص   ،2011 •����في 
الجن�ص،  على  القائم  االأجور  في  التمييز  اأبعاد  تحديد  بهدف 

وتطبيق االإ�ضالحات القانونية والترويج لحمالت توعية. 

المفاو�شة الجماعية والتمثيل

ت�سمل اأوجه الق�سور االإقليمية اأ�سوات الن�ساء وتمثيلهن. فالعديد من 

الن�ساء يوا�سلن العمل في اقت�ساد غير ر�سمي، وي�ستفدن من م�ستويات 

محدودة من االنخراط في النقابات والعمل الجماعي، رغم اأن بع�ص 

البحرين  وفي  التقدم.  بع�ص  اأحرزت  العمل  اأرباب  ونقابات  منظمات 

مهمة  قيادية  منا�سب  اإلى  الن�ساء  و�سلت  المثال،  �سبيل  على  وعمان 

�ضمن منظمات مماثلة. لكن عمومًا ال تزال الن�ضاء ممثلة تمثياًل �ضعيفًا 

في منا�سب متعلقة بالقيادة، والمفاو�سة الجماعية وو�سع ال�سيا�سات.

محدودة  الجماعية  المفاو�سة  اتفاقات  في  الن�ساء  م�ساركة  وتعتبر 

عادًة، رغم بع�ص الجهود الوطنية. وقد �سملت تدابير لمكافحة التحيز 

تمثيل  زيادة  عن  ف�ساًل  االأجور  تثبيت  عمليات  �سعيد  على  الجن�سي 

العاملين في القطاع غير الر�سمي، اأفراد االأ�سرة العاملين بدون اأجر، 

العاملين المنزليين والقطاعات االأخرى التي تهيمن عليها الن�ضاء، ما 

يلي:

المنزليين  العمال  ومنظمات  العمال  نقابات  اأ�ض�ضت  الهند،  •����في 
اإلى  هدفت  وقد  دلهي.  في  المنزليين  العمال  ت�ضامن  من�ضة 

من  الحكومة  مع  بالتن�ضيق  تعمل  اأنها  كما  التعاون،  اآليات  تعزيز 

اأجل تح�ضين ظروف العمل وتعزيز حماية العمال المنزليين.

المعادن  عمال  اتحاد  نجح   ،2016 العام  خالل  اإندوني�ضيا،  •����في 
العمالية  النقابات  باتحاد  المرتبط   )FSPMI( االإندوني�ضيين 

ن�ضبة  بلغت  مركزي  مجل�ص  انتخاب  في   ،)KSPI( االإندوني�ضي 

الن�ساء فيه 36 في المائة، نتيجة توفير المزيد من الفر�ص لبناء 

القدرات، بما في ذلك ن�ضاطات التدريب الخا�ضة بمنظمة العمل 

الدولية، اأمام قادة اتحادات الن�ساء.

بتعديل  العمال  نقابات  موؤتمر  قام   ،2012 العام  خالل  فيجي،  في 

د�ضتوره لي�ضمل بندًا ي�ضمن اأن يكون واحد من منا�ضب نائب الرئي�ص 

بند  2016، خ�س�ص  العام  اأنه خالل  للن�ضاء. كما  الثالثة مخ�ض�ضًا 

جديد مجااًل للن�ضاء كمراقبات في اجتماعات تنفيذية، بهدف منحهن 

خبرة اإ�ضافية على �ضعيد عمليات موؤتمر نقابات العمال.
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االإ�ضارات الجغرافية من جانب منظمة العمل الدولية.  

.2016 الدولية  العمل  لمنظمة  محفوظة  والن�ضر  التاأليف  © حقوق 

مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي للدول العربية

مركز اأري�سكو، �سارع ج�ستنيان، القنطاري
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مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي الآ�شيا والمحيط الهادئ
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�سبكة  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  اأ�س�ص   ،2011 العام  •����في 
المراأة النقابية العربية التي تدعم نظام الح�ض�ص، حيث يجب اأن 

ت�ضكل الن�ضاء ن�ضبة 30 في المائة على االأقل من اأع�ضاء االتحاد، 

على �سبيل المثال، واالأمر �سّيان بالن�سبة اإلى المنا�سب القيادية. 

التو�سيات

م�شاعفة الجهود للم�شادقة على اتفاقيات الم�شاواة بين الجن�شين 

و189(.   183  ،156  ،111  ،100 رقم  االتفاقات  )اأي  وتطبيقها 

قوانين  فيه  )بما  التمييزية  الت�ضريعات  اإ�ضالح  )اأ(  ذلك  وي�ضمل 

بحقوق  االإقرار  )ت(  واالإنفاذ؛  التطبيق  قدرة  تعزيز  )ب(  االإرث(؛ 

وحاجات المجموعات ال�سعيفة، بما فيها الن�ساء المهاجرات، العمال 

اأهمية  تكت�ضي  اأخرى  تدابير  وت�ضمل  المنزليين.  والعمال  المنزل  من 

تعزيز التوعية حول الحقوق القانونية واإنفاذها ف�ضاًل عن اآليات اأخرى 

لدعم حقوق المراأة في �سوق العمل.

دعم نفاذ الن�شاء اإلى عمل الئق. على الدول بذل المزيد من الجهود 

ل�سمان اأن تكون خطط التنمية الوطنية �ساملة واأن تعزز بفعالية دور 

�ضيا�ضات  تطبيق  )اأ(  خالل:  من  نا�ضطة  اقت�ضادية  كعنا�ضر  الن�ضاء 

تعزيز  )ب(  الجن�ضانية؛  االعتبارات   تراعي  التي  الكلي  االقت�ضاد 

ت�سمل  اأن  ويمكن  االأموال.  وتخ�سي�ص  )ت(  الموؤ�س�ساتية؛  القدرة 

الجن�ضين ل�ضمان  بين  الم�ضاواة  زيادة  االإ�ضتراتيجية في  الم�ضاهمات 

وظائف ومداخيل الئقة للن�ضاء والرجال برامج تطوير المهارات وريادة 

االأعمال تلبي حاجات الن�ساء والرجال على حد �سواء و�سط ترويج دفع 

اأجر مت�ضاٍو، التوازن بين العمل والحياة الخا�ضة وجهود دعم االنتقال 

من اقت�ساد غير ر�سمي اإلى اآخر ر�سمي. 

والعائدات  المت�شاوية  الفر�س  ل�شمان  االجتماعية  الحماية  تعزيز 

العادلة للن�شاء والرجال. وتقّر تو�سية اأر�سيات الحماية االجتماعية، 

2012 )رقم 202( ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية باأن ال�سمان 
االجتماعي ي�سّكل اأداة مهمة لتعزيز الم�ساواة بين الجن�سين والفر�ص 

الحماية  تمويل  اعتماد  في  االأولويات  اإحدى  وتنطوي  المت�ضاوية. 

المو�ّضع.  االجتماعي  والتاأمين  ال�ضرائب  من  مزيج  عبر  االجتماعية 

اأنماط  معالجة  االجتماعية  الحماية  �ضاأن  من  ذلك،  اإلى  باالإ�ضافة 

العمل المتغيرة، بما في ذلك واإلى جانب العمل غير الر�ضمي، اأ�ضكال 

العمل الغام�ضة وغير العادية. وفي ظل تغّير االأدوار النمطية المتعلقة 

بالجن�سين ب�سكل تدريجي، �ستحتاج الدول اإلى تطوير تحويالت ترّكز 

على االأطفال واالأ�ضرة واالأهم خدمات �ضاملة في مجال رعاية االأطفال 

والم�سنين، اإ�سافًة اإلى االأمومة، االأبوة واالإجازة الوالدية، مع االأخذ في 

الح�ضبان خ�ضائ�ص العمال غير الر�ضميين والمهاجرين.  

في  وزيادة  االجتماعي  والحوار  االأطراف  الثالثية  ال�شراكة  تعزيز 

�ساأن  من  ال�شيا�شات.  �شنع  في  المراأة  وتمثيل  �شوت  نف�شه  الوقت 

الجماعي  التفاو�ص  مجموعات  في  اأكبر  نحو  على  الن�ضاء  م�ضاركة 

للن�ساء  االإ�ستراتيجية  تلبية الحاجات  اأن ي�ساعد على  القيادة  ومراكز 

ون�ضر  جمع  ال�ضروري  من  ذلك،  اإطار  وفي  ال�ضواء.  على  والرجال 

مجموعات  في  الم�ضاركة  ب�ضاأن  الجن�ص  نوع  ح�ضب  م�ضنفة  بيانات 

على  ذلك  و�سي�ساعد  الحكومية.  المراكز  وفي  العمل  واأرباب  العمال 

االأع�ضاء في  اأكثر تمثياًل وزيادة عدد  المنظمات  تحديد و�ضائل جعل 

ال�ضركاء  م�ضاركة  تعّزز  اأن  التدابير  هذه  مثل  وباإمكان  نف�ضه.  الوقت 

االجتماعيين، مع قادة اأقوياء من الن�ساء والرجال وقدوات، في وفود 

الم�ضتوى.  الرفيعة  واالجتماعات  الجن�ضين  بين  اأكبر  بتوازن  تتمتع 

ف�ساًل عن ذلك، على ال�سركاء االجتماعيين موا�سلة التكّيف مع اأ�سكال 

غير  االقت�ضاد  اإلى  نف�ضه  الوقت  في  والو�ضول  التقليدية،  غير  العمل 

الر�سمي، ال �سيما العمال المهاجرين والمنزليين.

اال�شتثمار في بيانات وبحوث اأكثر واأف�شل في مجال �شنع ال�شيا�شات 

القائمة على الدليل والدفاع عن الم�شاواة بين الجن�شين. �ضي�ضاهم 

تعزيز جمع البيانات الوطنية، بما في ذلك البيانات الم�ضنفة والتحليل 

�سورة  توفير  عبر  الجن�سين  بين  الم�ساواة  في  الجن�ص،  اأ�سا�ص  على 

اأو�سح عن التقّدم المحرز والفجوات المتبقية على �سعيد ال�سيا�سات 

�سعيد  على  والم�ساءلة  الدفاع  تح�سين  على  �سي�ساعد  كما  والبرامج. 

حاجة  االإ�ضافية  والبحوث  البيانات  وت�ضّكل  الجن�ضين.  بين  الم�ضاواة 

ملحة في ما يتعلق بالعنف �ضد الن�ضاء والرجال في عالم العمل، وهو 

اأعمال  جدول  اأ�سا�ص  �سي�سّكل  ومو�سوع  حاليًا،  النقا�ص  قيد  مو�سوع 

منظمة العمل الدولية القادم لو�سع المعايير. 


