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   الدولية العمل منظمة
   االقتصادية األزمة بسبب العمل عن العاطالت النساء عدد زيادة من تحذر

  
  

 إلى العمل عن العاطالت النساء نسبة زيادة إلى االقتصادية األزمة تؤدي أن توقعي - )د ع م أخبار( بيروت

 اتجاهات"  بعنوان الدولية العمل لمنظمة السنوي التقرير في ورد ما حسب وذلك ،٢٠٠٩ العام في مليون ٢٢

 يؤدي مما وحدةً سوءاً العالمية الوظائف أزمة ازدياد توقع أن إلى كذلك أشار حيث ،"ةأللمر العالمية االستخدام

   .٢٠٠٩ العام في االقتصادي الركود في زيادة إلى
  

 التي واجزالح من تزيد سوف العالمي االقتصاد أزمة أن إلى نفسه، الوقت في ،الدولية العمل منظمة ذكرت

 دعتو .ةأللمر الالئق العمل تعيق التي العقبات تنامي إلى يقود مما اجتماعياً المتكافئو مستدامال نموال تعيق

  .الجنسين بين الفجوة تقليص بهدف "وخالقة مبدعة حلول" إيجاد ضرورة إلى المجال هذا في المنظمة
  

 
 ١,٢هناك  أن إلى للمرأة، العالمي اليوم بمناسبة صدر الذي "للمرأة العالمية االستخدام جاهاتات"تقرير ويشير 

 العمل في  بليون شخص عاطل عن٣من اصل )  بالمئة٤٠,٤أي بمعدل (بليون امرأة عاطلة عن العمل 
، مقارنة ب ٢٠٠٩عام  بالمئة ٧,٤وأضاف إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى حوالي . ٢٠٠٨العالم في العام 

  . بالمئة للرجال٧
  

 االقتصادية على النوع االجتماعي في معدالت البطالة ضاراً األزمة تأثير يكون أنيتوقع وحسب التقرير، 
 الالتينية أمريكافي خاص لعالم وبشكل ا منه على الرجال في معظم مناطق أكثر اإلناثياً على ذومؤ

  . والكاريبي
  

ة هي أمعدالت البطالة اقل ضرراً على المرفيها  تكون أنمتوقع الحيدة  المناطق الوأن  التقريروأضاف
 ودول جنوب شرقي أوروبا غير العضو في ، والمتقدمةاالقتصادات الناميةودول ، آسياشرقي مناطق 
 األزمةعمل قبل الفرص في مجال ضيقة كومنولث حيث الفجوة بين الجنسين ال ودول األوروبياالتحاد 

  .ليةاالقتصادية الحا
  
،  في أسواق العمل العالمية لكل من الرجال والنساءاً تدهور٢٠٠٩أظهرت توقعات سوق العمل للعام و

 بالمئة، ٧,١ بالمئة و٦,٣بين  تتراوح أن معدالت البطالة العالمية يمكن أن تبرز منظمة العمل الدولية حيث
 بالمئة ٧ إلى بالمئة ٦,١ارنة ب مق( بالمئة ٧,٤ و٦,٥بين ما ة تتراوح أللمرمتشابهة  بطالةنسب مع 

 مليون شخص عاطل عن العمل ٥٢ و٢٤زيادة تتراوح بين ، األمر الذي من شانه أن يؤدي إلى )للرجال
  .ةأ مليون امر٢٢ إلى ١٠حول العالم، من بينهم 

  
ما بين  يتراوح  للنساءأن معدل االستخدام العالمي الهش، في الوقت نفسه، منظمة العمل الدولية أبرزتو

وأشارت المنظمة إلى .  للرجال بالمئة٥١,٨ و٤٧,٢مقارنة بنسبة ، و٢٠٠٩ بالمئة في العام ٥٤,٧و ٥٠,٥



 

تدفع   سوفاألزمة، فان ةأما زال كبيراً بالنسبة للمرفي العمل الهشاشة انه وعلى الرغم من أن عبء 
  .٢٠٠٧المزيد من الرجال إلى االستخدام الهش مقارنة بالعام 

 
  اإلجراءات المطلوبة والسياسات تداعيات 

  
معدالت الإلى أن "مديرة مكتب المساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية أشارت هذا السياق، وفي 

غير  االستخدام أشكالركز في موالموارد، والت الممتلكات علىالتحكم الضعيف ، وةأستخدام المرالمتدنية ال
ة أالمر دفع إلى الراهنة األزمةمن شانها جميعها، في ظل ، متدنيةة حماية اجتماعيوبأجور  نظامي والهشال

نفسها مضطرة للتعامل مع هذا الواقع، العمل ة ألمرفقد تجد ا. من الرجال تدنياً أكثر وضعية وموقع إلى
على التزامات متعددة متدنية الدخل ولكن مع وجوب الحفاظ  الحصول على وظائف أوساعات طويلة ل

 . "ر مدفوعةالرعاية الغي
  

 المساواة بين الجنسينأهمية أن تكون عن  المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا وأعلن
 تطال أبعاد أوسع  االقتصادية والماليةاألزمة أن اثر ، حيثات التعامل مع هذه األزمة في سياسأساسي مبدأ

مشيراً في هذا المجال االستقرار الشامل للمجتمع، ى حيث قد تصل أثاره إلة في عالم العمل وأالمرمن عمل 
  . تلعبهاأنة أللمرالتي يمكن المتعددة  األدوارإلى 
  

 عدم المساواة بين الجنسين في إن"ة  بمناسبة اليوم العالمي للمرأألقاهاوقال السيد سومافيا في الكلمة التي 
 زمنففي .  الحاليةاألزمةفاقم الوضع بسبب  يتأن ولكن من المحتمل –عالم العمل هو من ضمن اهتماماتنا 

في الوقت الذي يستفدن فيه من منافع   متسارعةاالقتصادية، غالباً ما تواجه النساء عواقب سلبيةالصعوبات 
عملن في االقتصاد غير النظامي وباجر منخفض وحماية ي فمعظم النساء .بشكل بطيءفترات االنتعاش 

  . اجتماعية قليلة
  

قع على اوالالعبء   توازنإعادةالتي في امكانها المساعدة على ومافيا بعدد من السياسات ونوه السيد س
توفير وظائف نوعية ومستدامة لكل من الرجال من حيث  العولمة تأثير أن وأشار المدير العام إلى ،ةأرالم

لتي تعترف بوضع ا التأميناتنظم غيره من البطالة و تامين ضد والنساء، وحماية اجتماعية واسعة تتضمن
ة في عملية أإشراك المرمن خالل جتماعي االحوار وباإلضافة إلى تعزيز الة الهش في سوق العمل أالمر

  . صنع القرار
  

  
  


