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  أوال

  أوضـاع القــوى العاملـة العربيــة
  
  

  :تطور المشارآة النوعية للقوى العاملة  )1(

ارب            ا يق ام       ) 303(قدر عدد السكان فى البلدان العربية م سمة ع ون ن نهم   , 2003ملي م
وهذا يعنى أن عدد اإلناث يشكل ما يقارب نصف سكان          , ليون من اإلناث    م) 148(ما يقارب   

ارب           . الوطن العربى    ون يفترض    ) 107(آما يقدر إجمالى القوى العاملة لنفس العام ما يق ملي
ذه     , مليون من اإلناث فى سوق العمل      ) 52(أن يكون من بينهم      د ه ع التؤآ ائق الواق إال أن حق

ون  ) 26(موع اإلناث العامالت فى سوق العمل اليتجاوز النتيجة البحثية حيث أن مج  أى , ملي
اوز  أن  ل ال تتج وة العم ى ق ل ف ى سن العم اث ف شارآة اإلن دل م اث المحسوبات % 42مع ن اإلن م

سائية        ة الن سائية خارج                  , ضمن القوى العامل ة الن وى العامل ارب نصف الق ا يق اك م أى أن هن
ذه المق      , سوق العمل    رأة فى               وبالرغم من تدنى ه ساهمة الم اك تحسن ملحوظ فى م اييس فهن

شارآة من             ام   % 21.3سوق العمل حيث ارتفعت الم ى  1980ع ام  % 24 إل ا   , 2000ع آم
م  دول رق شير الج ت   , ) 1(ي شارآة مازال ذه الم د أن ه ة نج رات الدولي ع المؤش ة م وبالمقارن

صادية و                ة ذات األوضاع االقت ر العربي دان غي سبة للبل سياسية    متدنية حتى بالن ة وال االجتماعي
ا  , % 11.9حيث يالحظ أنها ارتفعت بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبى بحدود       , المتشابهة   أم

ة                 دان العربي اع يقترب من البل ة فاالرتف دان األفريقي شارآة    , %) 2.7(فى البل سبة الم إال أن ن
ا    ى أفريقي درت ف ث ق ساء حي ة للن ا أصال مرتفع يا % 57.4فيه ى آس ا أن , ) 1(% 62وف آم

ناد              ) 2000 – 1980( المقارنة البينية بين البلدان العربية لمشارآة اإلناث خالل فترتى االس
  :وهى , تشير إلى أن هناك أربعة مجموعات حددت حسب درجة تطور المشارآة 

  :بلدان مجلس التعاون الخليجى )  أ ( 

اث فى سوق العمل                شارآة اإلن ك هو     و, حدث تحسن آبير فى مستوى م لعل سبب ذل
ذلتها               . التحسن االجتماعى لمفهوم تشغيل اإلناث       ود التى ب يم والجه ع مستوى التعل ا أن رف آم

ى    يج العرب دان الخل وارد      , بل رة الم ى وف اث باإلضافة إل شغيل اإلن ع ت ا فى تحسين واق عموم
ن      اث م شارآة اإلن ع م ى رف اهمت ف ا س ة فيه ام % 10.6المالي ى 1980ع ام % 19.6 إل ع

                                                 
  . مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث – 2001 تقرير تنمية المرأة العربية - 1
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إال أن تأثير هذه , وهى نسبة مرتفعة جدا قياسا ببقية البلدان العربية , % 9أى بزيادة  , 2000
حيث أن نسبة القوى العاملة للجنسين فيها تقترب , الزيادة يبقى محدودا على المستوى القومى 

ة            % . 11من   ستويات متقدم ويشير الجدول أيضا إلى أن هناك بعض البلدان الخليجية بلغت م
ى   % 3.1حيث ارتفعت من      , ن صورة تشغيل اإلناث مثل الكويت       بتحسي وقطر  , % 31.3إل

  .خالل نفس فترة المقارنة % 15إلى % 6.7من 

  :بلدان المغرب العربى )  ب ( 

ذه    , استثنى من هذه المجموعة موريتانيا حيث وضعت فى موقع آخر            دان ه وتتصف بل
ن  اث م شارآة لإلن سبة الم اع ن ة بارتف ام %  25.6المجموع ى 1980ع ام %  29.6 إل ع

ادة المتواضعة        , % 4أى بزيادة   2000 ة        , وبالرغم من هذه الزي شارآة مرتفع سبة الم إال أن ن
يين      دين الماض ى العق ى ف ا أصال حت ى      , فيه ؤثرة عل شارآة م ى الم ادة ف ذه الزي ا أن ه آم

  .ية من العمالة العرب% 26المستوى القومى حيث أن العمالة فى هذه البلدان تشكل 

دان المجموعة تحسنا المغرب             ر بل ـن            , ومن أآث ا مـــ شارآة فيه سبة الم د ارتفعت ن فق
ة    , % 34.4إلى  % 33.5 ة الليبي دان    , ومن أقل البلدان تطورا هى الجماهيري فى مجموعة بل

ى من                           دان المغرب العرب شارآة فى بل سبة م ى ن ا حققت أعل الرغم من أنه المغرب العربى ب
  % .24.3إلى % 18.6

  :المشرق العربىبلدان  )  ج( 

دان   ى بل وريا , األردن ( وه راق , س سطين , الع ان , فل صر , لبن ذه  , ) م ددت ه وح
ة                سكانية ومحدودي ة ال شغيل والكثاف ة والت المجموعة لتشابه الظروف المختلفة المحيطة بالتنمي

ات سوق العمل  ع متطلب ق م دة تتواف ق فرص عمل جدي وارد وصعوبة خل ز. الم ذه وتتمي  ه
ان       , من إجمالى العمالة العربية     % 41البلدان بأنها تستقطب ما يقارب       ا آ وبذا أى حراك مهم

ا               ا يالحظ أن    . متواضعا فى واقع العمالة فيها يكون له تأثير واضح بالعمالة العربية عموم آم
ع من                  ا شبه ساآن حيث ارتف ى   % 20.9حراك معدالت المشارآة لإلناث فيه أى % 21.1إل

   ) .2000 – 1980( خالل الفترة % 0.2بزيادة 
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  :العربية األقل نموابلدان ال )  د( 

دان  ى بل يمن ( وه سودان , ال صومال , ال ا , ال ر , موريتاني زر القم وتى , ج , ) جيب
ارب      ا يق ا م ة فيه شكل العمال ة    % 22وت ة العربي الى العمال ن إجم ذه   , م دان ه صف بل وتت

شا        ة ال رة التنمي سئولة                 المجموعة بضعف وتي ر م دان غي ذه البل ا تكون ه ا ألسباب ربم ملة فيه
ببا فى                   ذه األسباب س د تكون ه عنها مسئولية مطلقة مثل الحروب األهلية وعدم االستقرار وق
رة      ة األس افية لرعاي سئوليات إض ا م ل وتحمله وق العم ى س اث ف شارآة اإلن سبة م اع ن ارتف

ن ال    ى س ال ف شغال الرج سبب ان شة ب ستوى المعي سين م روب  وتح ى الح ل ف ذا , عم ع ه وم
ة              ) 2000 – 1980( االرتفاع فقد انخفضت نسبة تطور المشارآة لإلناث خالل فترة المقارن

  % .2.4أى بانخفاض قدره % 34.5إلى % 36.9من 

ام   شرية لع ة الب ر التنمي ى تقري ا ورد ف ه م بق طرح ا س د م ا يؤآ اس 2003آم ى مقي  ف
ة  ين الجنوس ارا, تمك صنيف اإلم اء ت د ج ة فق يمن 68 ومصر 65ت بالمرتب ين 70 وال  من ب

الم      70ترتيب   ين                  ,  دولة فى الع دولى لتمك ى فى مؤخرة الترتيب ال الم العرب أى ان وضع الع
ة آانت                      , الجنوسة   ة فى أوضاعها المختلف دان العربي ة تقترب من البل دان أجنبي بينما هناك بل

ال  ل البرتغ ب مث ة بالترتي نغافورة 21متقدم ذل  . 29ا  وناميبي26 وس د ضرورة ب ذا يؤآ وه
  .مجهودات آبيرة حتى تقترب من توازن تمكين الجنوسة فى العالم العربى 

  :النوع االجتماعى والسكان النشيطون اقتصاديا  )2(

شيطين    **  سكان الن اعى لل وع االجتم ساهمة الن ى م وظ ف سن ملح اك تح وحظ أن هن ل
امى     ين ع ة ب الل المقارن ن خ صاديا م م  و , 2000 و 1990اقت دول رق شير الج دى ) 2(ي م

ة       , توزيع النشيطون اقتصاديا حسب النوع االجتماعى        ى أربع ويمكن تقسيم هذه التوزيعات إل
  :وهى , فئات 

اث        , بلدان مجلس التعاون الخليجى      : الفئة األولى  ا لإلن ويالحظ أن معدل المشارآة فيه
ن    ع م د ارتف ى % 15.1ق شار إل  % 18.9إل ة الم ى المقارن الل فترت ا خ اع  . يهم ل ارتف ولع

ة األنثى فى العمل                          ى مكان يم وتحسين النظرة إل ستويات التعل ا وتحسن م ة فيه الموارد المالي
  .ساهم فى هذا التحسن الملحوظ فى زيادة مساهمة المرأة فى قوة العمل 

دل من               يالحظ انخفاض المع ذآور ف ى   % 60.5وفيما يتعلق األمر بال خالل  % 57.5إل
   .نفس فترتى المقارنة
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ذآور                    سبة لل د انخفضت بالن ى ق يج العرب آما يالحظ أن النسب القطرية لكافة بلدان الخل
ة     دان           , خالل فترتى المقارن ة بل اث فى آاف ة لإلن وى العامل شارآة فى الق وارتفعت نسب الم

ة ألسباب  القوى العامل ذآور ب ساهمة ال سبة م ا يعزى سبب انخفاض ن ى ولربم يج العرب الخل
اين ا ى تب ع إل ذآور   ترج ساهمة لل ديرات الم ى تق ستخدمة ف ايير اإلحصائية الم اهيم والمع لمف

  .بالقوى العاملة لسنتى المقارنة 

اث            : الفئة الثانية  بلدان المغرب العربى حيث تتسم هذه المجموعة بارتفاع مساهمة اإلن
ة     نتى المقارن الل س ت خ ث ارتفع ة حي القوى العامل ن  ) 2000 – 1990( ب ى % 17.4م إل

اث                      , 21.4% شارآة لإلن سبة الم ا ن د ارتفعت فيه ذه المجموعة ق آما يالحظ أن آافة بلدان ه
ر حيث ارتفعت                        اث فى الجزائ شارآة اإلن ة ولعل أفضل تحسن لم خالل نفس فترتى المقارن

اث هى المغرب             , % 18.8إلى  % 12.1المشارآة من    شارآة لإلن ة م دان المغاربي وأآثر البل
ة        % 27.8حيث وصلت نسبة اإلناث إلى       ذه المجموعة تطورا هى الجماهيري دان ه وأدنى بل

  % .13.7الليبية 

فقد ارتفعت نسبة المشارآة    , أما فيما يتعلق األمر بمشارآة الذآور بالنشيطين اقتصاديا         
ة          , 2000عام  % 49 إلى   1990عام  % 46.7من   آما يالحظ أن هناك تحسن ملحوظ فى آاف

تثناء الجماهي ة باس دان المغاربي دود  البل ذآور بح شارآة ال سبة م ة حيث انخفضت ن ة الليبي ري
  .خالل فترتى المقارنة % 2.6

ود          : الفئة الثالثة  ذه المجموعة خالل العق دان ه ى حيث تتصف بل بلدان المشرق العرب
ا  ة موارده سبب محدودي ة ب ة البطيئ صادية واالجتماعي التغيرات االقت صرمة ب ة المن الثالث

دة       االقتصادية وآثافتها السكان   ق فرص عمل جدي اث    , ية وصعوبة خل شارآة اإلن وارتفعت م
ام            , % 15.3إلى  % 11.7فى بلدان هذه المجموعة من       اث فى ع شارآة لإلن دان م وأدنى البل

سطين  2000 ى فل سياسية    , % 4.3 ه ة وال صادية واالجتماعي ار االقت ك لآلث ود ذل ا يع وربم
ة لالحتالل اإلسرائيلى والستمراره           سياسية          السلبية والمتردي صادية وال دمير البنى االقت فى ت

  .للسلطة الفلسطينية 

راق  ذلك الع ى  , % 11.1وآ سين إل صاديا لكال الجن شيطين اقت سبة الن اض ن ود انخف حيث يع

يج واستمرار فرض                      داعيات حرب الخل سبب ت تدهور األوضاع االقتصادية وضعف سوق العمل ب

   .2003حتالل الشامل فى عام الحصار الشامل الجائر على العراق والذى توج باال
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  :البلدان العربية األقل نموا  : الفئة الرابعة

ذه المجموعة         دان ه ا , جزر القمر   ( وتتصف بل سودان   , موريتاني يمن   , الصومال   , ال أن  ) ال ب

ا بالمجموعات األخرى              شارآة   , ظاهرة معدالت المشارآة لإلناث فيها مرتفعة قياس دل الم إال أن مع

ة      يتصف بالثبات خال    ى المقارن ى   % 30.8حيث ارتفعت من       ) 2000 – 1990(ل فترت % 31.5إل

دار  ى      , % 0.7أى بمق ذآورة ف ة الم رة المقارن الل فت ضت خ اث انخف شارآة لإلن سبة الم ا أن ن آم

  % .23.7إلى % 20.1وارتفعت بشكل ملحوظ فى السودان من , الصومال واليمن 

شي  ى الن ذآور ف شارآة ال سبة لم ر بالن ذلك األم ـن وآ صاديا حيث ارتفعت مــــ طين اقت
  % .50.9إلى % 49.9

ذه       صاديات ه اد اقت ى اعتم ة ه ذه المجموع ى ه رأة ف شارآة الم اع م بب ارتف ل س ولع
ة      ردى األوضاع األمني سبب ت صاديا ب رة اقت سئولية األس ة وم ى رعاي رأة ف ى الم دان عل البل

  .وطبيعة العمل االقتصادى فى المجتمعات القبلية 

ام                  أما بال **   اعى لع وع االجتم وة العمل حسب الن  , 2000نسبة لمدى المشارآة فى ق
  :يالحظ ما يأتى ) 3(فمن خالل تحليل الجدول رقم 

ة    ة العمري ى الفئ املون ف شكل الع ة ي دان العربي وع البل سبة لمجم ال ) 44 – 25(بالن لك
ة والفئ     ) 24 – 20(الجنسين المرتبة األولى والفئة العمرية       ة الثاني ة    المرتب  ) 15( + ة العمري

  ) .19 – 15(وأخيرا الفئة العمرية , المرتبة الثالثة ولجميع األعمار المرتبة الرابعة 

صادية             دان مجلس   ( ويتوافق هذا التقسيم مع توزيع البلدان العربية حسب المجموعات االقت بل

ى  اون الخليج ى , التع شرق العرب دان الم ى , بل رب العرب دان المغ ل , بل دان األق وا البل ا )  نم , عموم

ذه المجموعات              ة         , وهناك اختالف بسيط فى ترتيب بعض ه ة العمري شكل الفئ ثال ت  ) 24 – 20(فم

ة  ى والفئ ة األول اث المرتب ى  ) 44 – 25(لإلن شرق العرب دان الم ى بل ة ف ة الثاني دان , المرتب ى بل وف

ى   ) 24 – 20(لإلناث المرتبة الرابعة والفئــة   ) 19 – 15(المغرب العربى تشكل الفئة      ة األول المرتب

ة الخامسة          ) 44 – 25(والفئة   ار المرتب اك أى اختالف         , المرتبة الثانية ولجميع األعم يس هن ا ل بينم

ـة       . للترتيب للذآور عن السياق العام       ة العمريـــــــ د انتقلت الفئ أما فى مجموعة البلدان األقل نموا فق

ة            إلى المرتبة الثالثة بدال من الم     ) 19 – 15( ة العمري ا الفئ ,  ) 15( + رتبة الخامسة والتى حلت فيه

ين                 شغل الفئت ) 24 – 20(وهذا التوزيع عموما منطقيا حيث أن الفئة العمرية العمرية للشباب والتى ت

  .تشكل المجال األآبر للتشغيل بخالف الفئات األخرى ) 44 – 25(و 
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ا             ذآور وانخف شغيل ال ة ت ا      آما يشير الجدول عموما إلى هيمن اث عموم شغيل اإلن , ض ت
سن                   د تلتحق بالعمل ب ا ق وهذا يتوافق مع ضعف مساهمة المرأة بالنشاط االقتصادى حيث أنه

ين             , مبكرة ثم تنقطع عنها فى فترة الحمل والرضاعة          د سن األربع ا بع وقد تعود إلى العمل م
  .بأعمال أغلبها هامشية 

  

  :خصائص القوى العاملة والنوع االجتماعى  )3(

  :النوع االجتماعى للقوى العاملة حسب النشاط االقتصادى )  أ ( 

م       شاط االقتصادى                ) 4(يشير الجدول رق ة حسب الن وى العامل وعى للق ع الن ى التوزي إل
ذآور و    % 79.7حيث يتوزع العاملون بنسبة     , الرئيسى   اث   % 20.3لل شير الجدول    , لإلن وي

  : األنشطة االقتصادية وآما يلى إلى األهمية النسبية النوعية لكال الجنسين فى) 5(رقم 

  :الذآــور ** 

ين                  - ا ب ارة م سنوات المخت ى خالل ال ة األول  ) 2003 - 2000( يستقطب قطاع الخدمات المرتب

سبة  ة   , % 28.7وبن اع الزراع ه قط صناعة   % 21.8يلي اع ال م قط اع  % 16.7ث را قط وأخي

 .البلدان العربية وتتفاوت األهمية النسبية لهذه القطاعات بين % . 12.5التجارة 

ة من أصل               - شورة فى     ) 18( يشكل قطاع الخدمات األهمية األولى لعشرة بلدان عربي من
سطين   , سلطنة عمان   , العراق  , اإلمارات  , األردن  ( الجدول وهى    , الكويت   , قطر   , فل

ــ   ةواألهمي, ) مصر , الجماهيرية الليبية  , لبنان   دان هـــــ ة بل ة لثماني ـى   النسبية الثاني ــــــ
 ) .اليمن , موريتانيا , المغرب , سوريا , السودان , السعودية , تونس , البحرين ( 

دان هى              - ة بل ونس  , البحرين  ( آما يشكل قطاع الصناعة األهمية النسبية األولى ألربع , ت
ان   , اإلمارات( واألهمية النسبية الثانية لست بلدان هى       , ) سوريا  , السعودية   , سلطنة عم

دان هى     , ) الجماهيرية الليبية , لبنان , قطر , ن  فلسطي ثالث بل ة ل واألهمية النسبية الرابع
 .واألهمية األخيرة لبقية البلدان العربية , ) موريتانيا , العراق , السودان ( 

ة        - دان العربي م البل ة لمعظ ة والرابع سبية الثالث ة الن شكل األهمي و ي ارة به اع التج ا قط أم
 .حيث يشكل فيهم األهمية الثانية ) ت والعراق والكويت اإلمارا( باستثناء 
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  :اإلنـــاث ** 

سبـــة                    - اث وبن شغيل اإلن ى لت ة األول ومى المرتب ى المستوى الق يشكل القطاع الزراعى عل
ة هى              , % 9.1 دان عربي سعودية   ( ويتوافق مع هذا االستنتاج قطريا ست بل , سوريا   , ال

 .) اليمن , المغرب , مصر , الصومال 

ة قطاع الخدمات         - سبة الثاني ة الن ة سبعة      , % 7.3يليه فى األهمي ذه األهمي ويتوافق مع ه
 ) .اليمن , المغرب , الصومال , سوريا , السعودية , تونس, البحرين( بلدان عربية هى 

ة             - سبية الثالث ة الن صناعة األهمي ة عشرة        , % 2.7ويأخذ قطاع ال ذه األهمي ويتوافق مع ه
سطين   , العراق   , سوريا, السودان  , السعودية   , جيبوتى( بلدان هى    ان , الكويت   , فل , لبن
 ) .اليمن , المغرب 

ة            - سبية الرابع ة الن دان        , % 1.2وأخيرا قطاع التجارة يشغل األهمي ان بل ا ثم ويتوافق معه
 ) .اليمن , المغرب, فلسطين, العراق, سوريا, السودان, السعودية , تونس( عربية هى 

ستو  - ى الم ا عل شارآة    أم صادية لم ات االقت سبية للقطاع ة الن رى أن األهمي رى فن ى القط
صناعة , الخدمات , الزراعة ( اإلناث فيها قد تختلف عن المستوى القومى       ) . التجارة  , ال

حيث تشير البيانات أن قطاع الخدمات يشكل األهمية النسبية األولى الثنتى عشر بلدا هى              
ارات , األردن (  وتى , اإلم راق , سودان ال, جيب ان , الع لطنة عم سطين , س ر , فل , قط

 .والمرتبة الرابعة لمصر , ) موريتانيا , ليبيا , لبنان , الكويت 

ا               - دين هم اك بل صناعة فهن ونس   , البحرين   ( أما فى قطاع ال ذا القطاع        ) ت ا ه شكل فيهم ي
ارات  , األردن ( األهمية األولى واألهمية الثانية فى ست بلدان هى        ل , اإلم ان  س , طنة عم

 ) .موريتانيا , الصومال , جيبوتى ( والرابعة فى ) مصر , ليبيا , قطر 

ة                      - ذا القطاع األهمي شكل ه ومى حيث ي أما فى قطاع التجارة فهو يتوافق مع التصنيف الق
دان هى        ) الكويت ولبنان   ( النسبية الثانية فى     ارات   , األردن  ( والثالثة فى عشرة بل , اإلم

 ) .موريتانيا , مصر , ليبيا , قطر , سلطنة عمان , الصومال  , جيبوتى, البحرين 
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  :النوع االجتماعى والنشاط المهنى )  ب ( 

  :النشاط المهنى للذآور ** 

ة             ) 6(يشير الجدول رقم     ى الستقطاع العمال ع األول إلى أن المهن اإلنتاجية تشغل المواق
ثم مهن البيع   % 23.5ه مهن الزراعة    يلي, من الذآور   % 31.3على المستوى القومى وبنسبة     

دمات   ون     , % 17.4والخ صاصيون والفني ن االخت م مه سبية    % 13.3ث ة الن أتى باألهمي وي
  % .6.3وأخيرا المهن الكتابية , % 8.2الخامسة العاملون فى المهن اإلدارية والمدراء بنسبة 

م       دان             ) 7(ويشير الجدول رق ذه المهن حسب البل سبية له ة الن ى األهمي ة حيث     إل  العربي
  ,يتوافق التصنيف القومى للذآور مع التصنيف القطرى 

دا هى                - ى فى إحدى عشر بل سبية األول , األردن ( حيث تشكل المهن اإلنتاجية األهمية الن
سطين   , سلطنة عمان   , العراق  , سوريا  , تونس  , البحرين  , اإلمارات   ان   , قطر   , فل , لبن

) مصر , ليبيا , السودان , السعودية ( انية ألربعة بلدان هى واألهمية النسبية الث , ) اليمن  
  ) .موريتانيا ( والثالثة فى 

ا      - دين هم ى لبل ة األول شكل األهمي ة في ن الزراع ا مه صر  ( أم سعودية وم ة , ) ال والثاني
يمن   , موريتانيا  , سوريا  , تونس  ( ألربعة بلدان    ة فى     , ) ال ة  , ) العراق   ( والثالث والرابع

 ) .بحرين وفلسطين ال( فى 

دان         - ى بعض البل ا ف داخل بياناته ى تت ة والت ال الكتابي دمات واألعم ع والخ ن البي ا مه أم
 .العربية فهو يشغل المرتبة الثالثة فى معظم البلدان العربية 

دان     , أما مهن االختصاصيون والفنيون فيشكل األهمية النسبية الرابعة          - والثالثة لمعظم البل
 .العربية 

ة   , تأتى المهن اإلدارية والمدراء وأخيرا   - ة وفني فهى مهن متميزة وتحتاج مواصفات علمي
  .وبذا تأتى باألهمية النسبية اإلجازة فى مجال تشغيل الذآور , محددة 
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  :النشاط المهنى لإلناث ** 

آما تشير البيانات إلى أن العامالت فى المهن الزراعية تشكلن أآثر من ثلث العامالت 
آما تأتى المهن االختصاصية والفنية بالمرتبة % . 37.5نشطة المهنية حيث بلغت فى آل األ

تم المهن الكتابية % 10.0تليها المهن الخدمية , % 15.7ثم المهن اإلنتاجية % 26.9الثانية 
ويالحظ أن توزيع اإلناث يختلف عن % . 3.0وأخير المهن اإلدارية والمدراء % 7.2

  .ية الذآور فى األنشطة المهن

  :آما يشير الجدول إلى التوزيع القطرى للمهن وآما يلى 

 تشكل المهن االختصاصية والفنية األهمية النسبية األولى فى معظم البلدان العربية يليها -
المهن الكتابية حيث تشكل األهمية النسبية الثالثة ثم المهن الزراعية فاإلدارية وأخيرا المهن 

هذه االستنتاجات بشأن التمكين الجنسائى ) 8(يؤآد الجدول رقم آما . الخدمية واإلنتاجية 
 حيث يشير أن التمكين الجنسائى للمهن االختصاصية والفنية على المستوى القوى 2للمهن 

ثم المهن الزراعية % 25.8يليها المهن الكتابية % 33.4تشكل المرتبة األولى بنسبة 
وأخيرا اإلنتاجية % 13.9خدمية والبيع فالمهن ال% 15.5ثم المهن اإلدارية , % 22.8
12.8. %  

  :النوع االجتماعى والحالة العملية للنشيطين اقتصاديا )  ج(

إلى أن شريحة العاملين بأجر تشكل الشريحة األآبر التى  ) 10 , 9( يشير الجدوالن 
من % 42.2ولإلناث % 47.1وقد بلغت نسبتها للذآور , تستوعب العمالة لكال الجنسين 

% 22.9مالى العاملين لكال الجنسين يليها شريحة العاملين لحسابهم بالنسبة للذآور إج
أما فى المرتبة الثالثة فهم أصحاب العمل من الذآور % 36.1والعامالت بدون أجر لإلناث 

ويأتى بالترتيب الرابع العاملون بدون أجر % 17.6والعامالت لحسابهم من اإلناث % 18.1
  % .2.9صاحبات العمل و, % 8.6من الذآور 

آما تشير هذه البيانات إلى تضخم العامالت فى شريحة العامالت بدون أجر ويعود ذلك 
أن أغلب العمل األسرى والريفى سواء بالحقل أو الرعى أو األعمال األسرية الصغرى ال 

  .تتقاضى المرأة عنه أى أجر 
                                                 

   100× ) بنفس المهنى ) إناث + ذآور ( العاملون / العامالت فى مهنة محددة = (  التمكين الجنسائى  2
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  :يم القوى العاملة العربية حسب النوع االجتماعى والتعل) د(

بالرغم من التحسن الملحوظ فى مستويات التعليم ومحاربة األمية فى البلدان العربية إال 
أن هناك تفاوت بين البلدان العربية فيما يتعلق ) 11(أن الواقع يشير آما فى الجدول رقم 

ى بمعدالت معرفة القراءة والكتابة للنوع االجتماعى الراشدين ويمكن تقسيم البلدان العربية إل
  :أربعة مجموعات وهى 

بلدان عربية فيها فجوة لصالح اإلناث أى أن معدالت معرفة القراءة والكتابة لإلناث   )أ (
أعلى من الذآور وفيها بلدين هما اإلمارات وقطر أما بقية المجموعات ففيها معدالت 

  .الذآور أعلى من اإلناث 

الذآور وتشمل دولتين لصالح  % ) 15 – 5( بلدان عربية تكون فيها الفجوة ما بين   )ب (
 .هما الكويت والبحرين 

األردن ( وفيها أربعة بلدان هى  %) 20 – 10(بلدان عربية الفجوة فيها ما بين   )ج (
 ) .لبنان , والسعودية وفلسطين 

 .وتشمل بقية البلدان العربية  %) 30 – 20( بلدان عربية الفجوة فيها آبيرة ما بين   )د (

ولإلناث % 74.0عام للذآور البالغين يقترب من آما يشير الجدول إلى أن المعدل ال
بشأن الحالة ) 12(وبالنظر إلى الجدول رقم % 14.4وأن الفجوة للنوع االجتماعى % 59.6

التعليمية للنوع االجتماعى فيشير إلى أن الذآور العاملون الحاصلين على الثانوية فأقل 
بة الثانية ثم األميون فى المرتبة يشكلون المرتبة األولى والذين يقرأون ويكتبون فى المرت

الثالثة وحاملى البكالوريوس فى المرتبة الرابعة وأخير ذوى الدبلومات فى المرتبة الخامسة 
  .واألخيرة 

  :أما بالنسبة للحالة التعليمية لإلناث فى القوى العاملة يشير نفس الجدول إلى ما يلى 

ن الذآور حيث أن اإلناث فى القوى هناك اختالف بمستوى الحاالت التعليمية لإلناث ع
العاملة الحاصالت على ثانوى فأقل تتوافق مع الذآور بالمرتبة األولى واألميات فى المرتبة 
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الثانية بينما الذآور فى المرتبة الثالثة والحاصالت على التعليم الجامعى فى المرتبة الثالثة 
  .بينما الذآور بنفس المستوى بالمرتبة الرابعة 

 اإلناث الحاصالت على الدبلوم المرتبة الرابعة فيما الذآور بنفس المستوى وتشغل
واإلنات الالواتى يقرأن ويكتبن بالمرتبة الخامسة فيما نظرائهم من الذآور , بالمرتبة الخامسة 

بالمرتبة الثانية وهذا يعنى أن المستوى التعليمى العام لإلناث فى القوى العاملة أفضل من 
  .لذآور وتتوافق المرأة والرجل بالمرتبة الخامسة للحاالت الغير مبينة نظرائهم من ا

  :النوع االجتماعى ومستويات األجور ) هـ(

بالنظر لندرة البيانات عن األجور والختالف تقديراتها ولصعوبة تعبيرها عن الواقع 
والذى ) 13(الحقيقى لألجور بما يتالئم مع مستويات المعيشية يمكن النظر للجدول رقم 

يحتوى على بيانات ألحدى عشر بلدا عربيا متنوعة الموقع الجغرافى باعتباره معبرا بقدر ما 
  .لمستويات األجور فى البلدان العربية 

ويشير الجدول عموما إلى أن هناك تباين وفروقات فى األجور لصالح الذآور حتى فى 
بتها قلت الفروق بين األجور وتوضح فجوة األجور التى آلما ارتفعت نس. نفس قطاع العمل 

  % .100بين الجنسين وتتحقق المساواة بين الجنسين عندما تبلغ نسبة الفجوة 

ونالحظ أن لبنان من أفضل البلدان العربية اقترابا من تحقيق المساواة باألجور بين 
% 87.4ففلسطين , % 88ثم األردن % 91.7تليها البحرين % 96.9الذآور واإلناث 

وأخيرا  , 78.5واليمن % 78.3ثم جمهورية مصر العربية % 87ة الليبية فالجماهيري
أى أن أجور اإلناث تقترب % 34.4موريتانيا والتى يظهر فيها تباين شاسع بفروق األجور 

  .من ثلث أجور الذآور 

ولربما يعود سبب انخفاض أجور اإلناث إلى أنهن يضطررن لقبول أجور منخفضة فى 
راعى وهو ما يتوافق مع رغبة أصحاب العمل فى هذين القطاعين القطاعين الخاص والز

آما أن , وألسباب تعود إلى أن الضغوط األسرية والعائلية وقلة فرص العمل المتاحة لهن 
أجورهن تفتقد المتيازات الذآور المالية من المنح العائلية واألبناء وبعض مخاطر المهنة ألن 

  .دارية والخدمية معظم عمالتهن تكون فى األعمال اإل
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 أشارت إلى أن هناك تفاوت بين دخول 3ويؤآد هذا االستنتاجات أن التقارير الدولية 
ومصــر % 21حيث أن نسبة الدخل التقديرى لإلناث تبلغ فى اإلمارات , النساء والذآور 

فى % 71فيما يقدر للبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة ما بين , % 30واليمن % 39
آما يؤآد التقرير أن نسبة مساهمة اإلناث , % 55وآروانيا % 53ارك واليونان الدنم

, للذآور % 46لإلناث و% 54فقد قدرت فى فلسطين , والذآور فى داخل األسرة متبانية 
للذآور % 78لإلناث مقابل % 22للذآور والمغرب % 47لإلناث مقابل % 43وفى مصر 

  .للذآور % 74مقابل % 26واليمن 

  :تعليم المهنى والنوع االجتماعى ال) و(

فقد يوضح , بالنظر لندرة البيانات عن أوضاع التعليم المهنى حسب النوع االجتماعى 
فكرة عن التعليم المهنى لإلناث ومن مقارنة التعليم المهنى لكال الجنسين ) 14(الجدول رقم 

لبيانات تشير إلى أن نسبة يالحظ عموما تدنى نسبة االلتحاق بالتعليم المهنى لكال الجنسين وا
تليها % 5والجماهيرية الليبية , % 5.01والبحرين % 7.2الملتحقين للذآور فى مصر 

أما بقية البلدان المشار إليها فنسبة االلتحاق للذآور فيها ال % 2.3فاألردن % 3.7سوريا 
ة لإلناث فإن أما بالنسب, من إجمالى الطلبة الملتحقين بمختلف مستويات التعليم % 1تتجاوز 

حيث تشير البيانات أن التعليم المهنى لإلناث , أآثر البلدان العربية تطورا لإلناث هى مصر 
أما % 2.75فالبحرين % 3ثم الجماهيرية الليبية % 3.6ثم سوريا % 5.8أدنى من الذآور 

م رغبة وهذا يعنى عد% 1بقية البلدان فنسبة التحاق اإلناث بالتعليم المهنى فيها ال يتجاوز 
آما وأن هناك نقص شديد بالتوعية اإلعالمية ألهمية التعليم , آال الجنسين بالتعليم المهنى 

آما يعنى أيضا بأنه ما زال هناك , المهنى ودورة فى التشغيل الذاتى وخلق فرص عمل 
رات جهود آبيرة على الجهات المعنية بالتعليم لتغيير واقع وفعالية التعليم بما يتوافق مع التغي

وبتحسين النظرة االجتماعية لمختلف المهن مهما , الحاصلة لسوق العمل ومجريات العولمة 
  .صغرت 
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  :النوع االجتماعى والبطالة ) ز(

يتصف سوق العمل فى البلدان العربية بارتفاع البطالة فيه ولعل تأثيرات العولمة وأتباع 
سوق المال فى معظم البلدان العربية سياسات االصالح االقتصادى والتحول الهيكلى وتقلبات 

ومشاآل عدم االستقرار لبلدان عربية أخرى وبسبب الحروب واالحتالل فى فلسطين 
  .والعراق قد أدى إلى ضعف التشغيل عموما 

والتى قسمت , إلى تطور معدالت البطالة فى البلدان العربية ) 15(ويشير الجدول رقم 
  :وعات حسب التوزيع الجغرافى إلى ثالث مجم

  :بلدان التعاون الخليجى : المجموعة األولى 

بالمقارنة % 4.5إلى % 3.7ويالحظ فيها عموما ازدياد نسب البطالة للذآور عموما من 
   ) .2002 – 2001( وفتــــــــرة  ) 1995 – 1990( بين فترة 

لى إ% 4.3آما تشير البيانات إلى أن هناك انخفاض فى نسبة البطالة فى البحرين من 
% 8.3إلى % 6.9وهناك ارتفاع بّين فى السعودية حيث ارتفعت بطالة الذآور من % 3.6

عموما آما أن آل بلدان الخليج % 9.4إلى % 1.4أما بطالة اإلناث فيالحظ أنها ارتفعت من 
ولعل ذلك يعود إلى اندفاع المرأة , العربى قد ارتفعت فيها نسب بطالة اإلناث وبنسب متفاوتة 

 نحو سوق العمل بأعداد آبيرة ألسباب تعود إلى تغيرات اجتماعية بالنظرة إلى الخليجية
عمالة المرأة وآذلك بسبب تحسن مستوى التعليم للمرأة والتى فاقت نسب الذآور فى بعض 

  .البلدان الخليجية وخاصة بالتعليم الجامعى 

  :بلدان المشرق العربى : المجموعة الثانية 

ة بارتفاع نسبة البطالة عن المجموعة األولى ويالحظ أن معدالت تتصف بلدان هذه المجموع
البطالة لنفس فترتى المقارنة قد ارتفعت فى آل بلدان هذه المجموعة آما أن معدل البطالة العام لها 

وقد تكون أوضاع سوق , % 26.5إلى % 9.8للذآور ولإلناث من % 21إلى % 11.7قد ارتفع من 
آما أن البلدان األخرى تجد صعوبة آبيرة , من أهم أسباب هذا االرتفاع العمل فى فلسطين والعراق 

, فى تحسين صورة سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة تتوافق مع الداخلين الجدد لسوق العمل 
آما أن محدودية الموارد فى هذه المجموعة وثقل أعباء التحوالت االقتصادية والمالية ساهمت فى 

  . بهذه الصورة المفزعة ازدياد معدالت البطالة
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  :بلدان المغرب العربى : المجموعة الثالثة 

% 16.2للذآور  ) 1995 – 1994( يالحظ ارتفاع نسب البطالة فى الفترة المقارنة 
أما فيما يتعلق , عن مثيالتها فى بلدان المجموعتين األولى والثانية % 18.3ولإلناث 

فأنها أعلى من بلدان المجموعة األولى  ) 2002 – 2001( بالمقارنة لفترة المقارنة الثانية 
  .لإلناث % 19.6للذآور و % 16.4واقل من بلدان المجموعة الثانية حيث قدرت بـ 

ويالحظ فى بلدان المغرب العربى أن هناك تحسن فى سوق العمل فى تونس 
 فترتى حيث انخفضت نسب البطالة سواء للذآور أو لإلناث خالل, والجماهيرية وموريتانيا 

أما على المستوى القومى والذى يتأثر بمعدالت البطالة للمجموعات الثالثة قد . المقارنة 
ولإلناث % 14.1إلى % 9.7ارتفعت فيه مستوى البطالة للذآور خالل فترتى المقارنة من 

  .% 17آما يقترب معدل البطالة العام فى البلدان العربية , % 18.5إلى % 8.1من 

  :مشارآة السياسية اإلناث وال) ح(

يالحظ عموما أن هناك تحسن ملحوظ فى تمكين المرأة من المناصب السياسية والقيادية 
والتشريعية ولعله من المناسب اإلشارة إلى أن تعيين الحكومات والبرلمانات والهيئات 
التشريعية األخرى ربما ال يمثل جميع المواطنين سواء من ناحية الجنس أو من ناحية 

إلى التمكين الجنسانى للنساء ) 16(يات أو الفئات األخرى وعموما يشير الجدول رقم القوم
  : حيث يمكن تقسيم البلدان العربية إلى أربعة مجموعات تسهيال للتحليل وهى 2000لعام 

بلدان مجلس التعاون الخليجى يالحظ أن بعضها ما زال لم يعطى المرأة حق الترشيح  -1
لمانية آما لم تشغل المرأة فى معظم بلدانها أية مناصب والتصويت لالنتخابات البر

 .وزارية وقيادية سياسية 

 حيث شغلت بعض النساء مناصب وزارية 2000وقد تحسنت الصورة ما بعد عام 
 ومناصب فى البرلمانات والقيادية فى معظم بلدان 2004آما فى سلطنة عمان فى عام 

  .الخليج العربى 

الحظ أن بلدان هذه المجموعة أعطى الحق للمرأة الترشيح ي: بلدان المغرب العربى  -2
 وهى أولى بلدان المجموعة وأخيرا الجماهيرية 1959لالنتخابات فى تونس فى عام 

آما أنها تعتبر فى مقدمة البلدان العربية فى انتخاب أو تعين المرأة  . 1964الليبية عام 
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آما أن هذه  . 1964 بالجماهيرية  وانتهى1959فى البرلمانات حيث ابتدأ فى تونس عام 
المجموعات من أفضل المجموعات فى تعيين المرأة فى المناصب الوزارية حيث بلغت 

آما أن % . 4.9وأدناها فى المغرب بمقياس %  12.5فى الجماهيرية الليبية مقياس 
ى بلدان هذه المجموعة تتصف بأن نسبة المقاعد البرلمانية للنساء من أعلى النسب األخر

 % .11.5لبقية البلدان فهى بحدود 

 تمتاز بلدان هذه المجموعة بأن من بينها لبنان من أولى البلدان :بلدان المشرق العربى  -3
التى منحت المرأة حق الترشيح لالنتخابات ومن أولى البلدان العربية التى عينت أو 

ل النساء فى آما تشغ , 1957انتخبت فيها إمرأة فى البرلمان آما حدث فى مصر عام 
 فى 12.0فى لبنان وحتى % 2.3آل بلدانها نسبة معقولة فى البرلمان تتراوح ما بين 

آما تشغل النساء فى آل بلدانها مناصب وزارية بالرغم من أن الجدول المشار , العراق 
 .إليها لم يشير إلى ذلك 

 منحت المرأة فيها البلدان العربية األقل نموا تتصف بلدان هذه المجموعة بأن آل بلدانها -4
آما أن  , 1986 وحتى جيبوتى فى 1956حق التصويت اعتبارا من جزر القمر فى عام 

فى جميعها تشغل المرأة مناصب فى البرلمان وبمستويات أدنى من المجموعات األخرى 
فى جيبوتى % 10.8 فى الســـــــودان و9.7 فى اليمن وحتى 0.7وتتراوح النسب فيها 

  % .13.6شغل المرأة فيها مناصب وزارية بلغت نسبتها فى موريتانيا آما أن بعضها ت

وعموما فأن أشغال المرأة فى المناصب الوزارية غير مستقر حيث أن التعديالت 
 , 2003الوزارية تحدث بفترات متقاربة فى معظم البلدان العربية ويشير الواقع فى عامى 

الوزارية والبرلمانية قد تحسن آثيرا فى  أن مقياس التمكين الجنسائى فى المناصب 2004
معظم البلدان العربية بسبب رغبتها لعملية اإلصالح السياسى والتغيير نحو األفضل فى 
مختلف مناحى الحياة بفضل التغييرات االجتماعية وجهود المنظمات غير الحكومية والدولية 

  .لتحسين الواقع االجتماعى والسياسى فى المنطقة العربية 

  

◙ ◙ ◙  

  
  جياب

  محمد/ ط


