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منشورات األمم املتحدة التي تصدرها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية

متثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة واجهة بالغة األمهية للتفاعل بني السياسات العاملية 
يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبني اإلجراءات اليت ُتتخذ على الصعيد الوطين. وتعمل اإلدارة يف ثالثة جماالت 
رئيسية مرتابطة، على النحو التايل: ‘1’ تقوم بتجميع طائفة واسعة من البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت 
تستند إليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة الستعراض املشاكل املشرتكة وتقييم اخليارات املتعلقة بالسياسات العامة، فضاًل 
عن إنتاج هذه البيانات واملعلومات وحتليلها؛ ‘2’ تيّسر املفاوضات اليت جتريها الدول األعضاء يف كثري من اهليئات احلكومية 
الدولية بشأن مسارات العمل املشرتكة للتصدي للتحّديات العاملية القائمة أو الناشئة؛ ‘3’ تسدي املشورة للحكومات املهتمة 
بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بتحويل ما يوضع من ُأطر للسياسات العامة يف املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم 

املتحدة إىل برامج على الصعيد القطري، وتساعد، من خالل توفري املساعدة التقنية، على بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ال تعّب التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة الواردة يف هذا املنشور ضمنًا، بأّي شكل من األشكال، عن أّي 
رأي لألمانة العامة لألمم املتحدة يف الوضع القانوين ألّي بلد، أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، 
أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها. ويشري مصطلح ‘البلد’ كما هو مستخدم يف نص هذا املنشور أيضًا إىل األقاليم 
واملناطق، حسب االقتضاء. ونظراً لعدم وجود اتفاقية ثابتة لتحديد البلدان أو املناطق “املتقدمة النمو” و“النامية” يف 
منظومة األمم املتحدة، فإن هذا التمييز إمنا يستخدم لألغراض اإلحصائية والتحليلية فقط وال يعب بالضرورة عن حكم 
بشأن املرحلة اليت بلغها بلد معني أو منطقة معينة يف عملية التنمية. وال يعين ذكر اسم أّي شركة أو منظمة أو منتج أو 

موقع اعتماده من جانب األمم املتحدة.
اإلشارة املرجعية املقرتحة: األمم املتحدة، 2015. املرأة يف العامل، 2015: اجتاهات وإحصاءات. نيويورك: األمم املتحدة، 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة اإلحصاءات.



ج

رسالة من األمني العام

يصادف صدور املرأة يف العامل، 2015: اجتاهات وإحصاءات احتفال اجملتمع الدويل بذكرى مرور عشرين عامًا على صدور 
الوثيقة التارخيية إعالن ومنهاج عمل بيجني وتطلعه إىل اعتماد أهداف التنمية املستدامة لالهتداء هبا يف حربنا العاملية على 

الفقر إىل هناية عام 2030.
 وال يزال تقدم املرأة ومساواهتا بالرجل ومتكينها، ملا هلا من أمهية حمورية إلحراز تقدم بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، أمورًا

ال غىن عنها لتحقيق النجاح يف هذا الصدد.
ويؤكد هذا التقرير أن حياة املرأة قد حتسنت يف عدد من اجملاالت على مدى العقدين املاضيني - ولكن معدل التقدم بطيء 

ومتفاوت بني املناطق وداخل البلدان وفيما بينها.
وأوصي احلكومات والباحثني والدارسني واملنظمات غري احلكومية واملواطنني يف أرجاء العامل باالطالع على هذا املنشور. وأثق 
يف أن اجلميع سيفيدون باملعلومات القّيمة الواردة بني دّفتيه يف سعينا معًا لضمان أن تتمتع النساء كافة حبقوق اإلنسان املكفولة 

هلن وأن تتاح هلن الفرصة لتحقيق كامل إمكاناهتن.

بان كي - مون





ه 

تصديـر

تقدم هذه الطبعة السادسة من املرأة يف العامل: اجتاهات وإحصاءات أحدث اإلحصاءات والتحليالت املتعلقة بوضع املرأة 
التقدم احملرز صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني على مدى السنوات  العاملي واإلقليمي وتستعرض  والرجل على الصعيدين 
العشرين املاضية. وتتناول فصول التقرير الثمانية عدة جماالت عريضة للسياسات جرى حتديدها يف منهاج عمل بيجني لعام 
1995، وهو اإلطار الذي وضع برنامج العمل الدويل من أجل حتسني وضع املرأة. وتشمل هذه اجملاالت السكان واألسرة، 
والصحة، والتعليم، والعمل، والسلطة وصنع القرار، والعنف ضد املرأة، والبيئة، والفقر. ويتبع يف كل منها هنج قائم على دورة 
احلياة للكشف عن جتارب النساء والرجال خالل الفرتات املختلفة من حياهتم - من الطفولة والسنوات التكوينية، مروراً مبرحلة 

العمل واإلجناب، ومن مث إىل األعمار املتقدمة.
واإلحصاءات والتحليل املعروضان يف املرأة يف العامل، 2015 يستندان إىل تقييم شامل ودقيق جملموعة كبرية من البيانات املتاحة 
ويأخذان بعني االعتبار التطورات املنهجية اجلديدة والناشئة يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية. ويبني التقرير أن حياة املرأة قد 
حتسنت من بعض الوجوه. فالفجوة اجلنسانية يف التعليم، على سبيل املثال، تضيق، وال سيما على مستوى املدرسة االبتدائية، 
وتفوق النساء الرجال عدداً اليوم يف كثري من البلدان يف جمال التعليم العايل. ولكن التقدم يف جماالت أخرى قد تباطأ. فاليوم، 
يلتحق نصف نساء العامل بقوة العمل مقارنة بثالثة أرباع عدد الرجال، وهو حال ال خيتلف عما كان عليه األمر منذ 20 
عامًا. والنساء بعيدات عن التمتع بتأثري مماثل للرجال يف اجملاالت العامة واخلاصة. ومن غري املقبول أن تظل النساء يف مجيع 
مناطق العامل معرضات ألشكال خمتلفة من العنف. وهن كذلك تواجهن حتّديات جديدة، منها ما يتصل بالتغرّيات يف الرتتيبات 
املعيشية. ونتيجة لذلك، فاحتمال أن تعيش النساء األكب سنًا مبفردهن وأن يعانني من الفقر يزيد اليوم عن هذا االحتمال 

بالنسبة للرجال يف نفس أعمارهن.
وأرجو خملصًا أن يعّمق هذا املنشور فهمنا لوضع املرأة والرجل يف الوقت احلايل ولإلجنازات اليت حتققت بالنسبة لتمكني املرأة. 
وأثق أيضًا بأنه سيكون مبثابة منوذج للجهات صاحبة املصلحة على الصعيدين الوطين والدويل يف حتديد الفجوات املوجودة يف 
البيانات فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية ومعاجلتها. وما زال هناك الكثري مما يلزم عمله لسد الفجوات يف تغطية املواضيع الرئيسية، 
ولتحسني توقيت البيانات وقابليتها للمقارنة على مر الزمن وعب البلدان، ولتعزيز القدرات الوطنية على إنتاج اإلحصاءات 

اجلنسانية واستخدامها.

وو هونغبو
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية





ز 

كلمة شكر وتقدير

أعدت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، املرأة يف العامل، 2015: اجتاهات 
وإحصاءات. واملنشور نتيجة لتضافر جهود مجاعية، اشرتكت فيها جمموعة واسعة من املسامهني يف أرجاء العامل.

ونوّد أن نعرب عن امتنان خاص للموظفني واالستشاريني واملتدربني بفرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية التابع لشعبة 
اإلحصاءات اآليت بياهنم: جان بيز، وأيونيكا برييفوسكو، وهاويي تشني، وشارلوت فرينش، وفرانسيسكا غروم، وهارومي 
شيباتا ساالزار، وتوماس سبورنبغ، وسيف تاديس، لقيامهم بالبحث والتحليل والصياغة لفصول بعينها؛ وريتشارد بيلزبورو، 

وماريا إيزابيل كوبوس، وجيسون ديفيز، وأندرو مسيث، وفييب سبنسر، ووينجيان جو، على ما قدموه من دعم تقين وأحباث.
وقد أِعّد التقرير بتوجيه من فرانسيسكا غروم، رئيسة قسم اإلحصاءات االجتماعية والسكانية. وقدمت كيكو أوساكي - توميتا، 

رئيسة فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية، قدراً كبرياً من التوجيه الشامل.
ونعرب عن صادق تقديرنا للخباء التالني الذين قاموا باستعراض و/أو توفري مواد املشورة التقنية: روبرت بني، من برنامج رصد 
قطاع املياه واملرافق الصحية املشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(؛ وإليسا بينيس، 
من منظمة العمل الدولية؛ وتيس بويرما، من منظمة الصحة العاملية؛ وصويف بولني بوجنور، من منظمة الصحة العاملية؛ وكيارا 
برونيلي، من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ وكارلو كافريو، من منظمة األغذية والزراعة؛ وكلوديا كابا، من اليونيسيف؛ 
وبارين كوهني، من شعبة السكان باألمم املتحدة؛ وسارا دميوفونيت، وغيوسيبينا موراتوري، وليندا لورا ساباديين، من املعهد 
اإلحصائي اإليطايل؛ وهيئة حترير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ وسارا دويرتو فالريو، من هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ 
وجوآن فانك، من شبكة املرأة يف العمل غري الرمسي: العوملة والتنظيم؛ وباتريك غريلند، من شعبة السكان باألمم املتحدة؛ 
وإرليندا غو، االستشارية اإلحصائية؛ وريت غروينن، من هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وزينه هالل، من االحتاد البملاين الدويل؛ 
وهنرييت جانسن، الباحثة الدولية يف مسألة العنف ضد املرأة؛ وكارين جب، من االحتاد البملاين الدويل؛ وفالدميريا كانتوروفا، 
من شعبة السكان باألمم املتحدة؛ وأليسون كيندي، من معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)معهد اليونسكو لإلحصاء(؛ وأجنيال مي، من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وشانتانو موخرجي، من برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي؛ وفرانسوا نولت ومري سينها، من هيئة اإلحصاء الكندية؛ ولورين باندولفلي، من املشروع املشرتك بني 
شعبة اإلحصاءات ومبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛ وأنيت مارتني بروس - أوشتون، من منظمة الصحة 
العاملية؛ وشرييل سوير، من شعبة السكان باألمم املتحدة؛ وبابا سيك، من هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وفالنتينا ستويفسكا، 

من منظمة العمل الدولية.
وقدمت عدة منظمات إقليمية ودولية بيانات الستكمال البيانات اليت مجعتها مباشرة شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، 
بياهنا كالتايل: برنامج الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية - آي سي إف الدولية، ووكالة االحتاد األورويب للحقوق 
األساسية، ومنظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل ملرضى السكر، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب - شعبة الشؤون اجلنسانية، واليونيسيف، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، وبرنامج رصد قطاع املياه واملرافق الصحية 
التالية أيضًا باملسامهة بتقدمي  للبلدان  العاملية واليونيسيف. وتفّضلت الدوائر اإلحصائية الوطنية  املشرتك بني منظمة الصحة 
أحدث إحصاءاهتا الرمسية عن مؤشرات خمتارة: أرمينيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبتغال، 
وبولندا، وتركيا، وتونس، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، 
وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، وفييت نام، وكندا، وكوستاريكا، وليتوانيا، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة، والنرويج، والنمسا، 

والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، ودولة فلسطني.



املرأة يف العالم، 2015 ح

وينبغي توجيه شكر خاص لفريق اإلنتاج، مبا يف ذلك احملرران لويس جنسن وبيرت جاكسون، وخباء التصميم والتخطيط التابعني 
البياين وقسم حتضري النصوص وتصحيح التجارب املطبعية، على ما قدموه من دعم وما بذلوه من جهود  لوحدة التصميم 

ال تعرف الكلل إلصدار هذا املنشور رغم ضيق املهلة احملددة.



ط

موجز تنفيذي

يف مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة لعام 1995، اعتمدت احلكومات إعالن ومنهاج عمل بيجني، الذي “يسعى 
النساء يف مجيع مراحل دورة حياهتن”.  الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع  التمتع  إىل تعزيز ومحاية 
واسرتشاداً هبذه املبادئ، يعرض املرأة يف العامل، 2015: اجتاهات وإحصاءات أحدث اإلحصاءات والتحليالت لوضع املرأة 
والرجل يف اجملاالت ذات األمهية اليت حّددها منهاج العمل. ويستعرض هذا املؤلَّف أيضًا ما أحرز من تقدم حنو حتقيق املساواة 

بني اجلنسني على مدى العشرين عامًا املاضية. وهو ميثل اإلصدار السادس يف سلسلة.
ويضم املرأة يف العامل، 2015 مثانية فصول تغطي اجملاالت التالية ذات األمهية احلامسة للسياسات: السكان واألسرة، والصحة، 
والتعليم، والعمل، والسلطة وصنع القرار، والعنف ضد املرأة، والبيئة، والفقر. ويف كل جمال منها، اسُتحِدث هنج دورة احلياة 
ليكشف عن جتارب املرأة والرجل خالل فرتات خمتلفة من احلياة - بدًءا من الطفولة وسنوات التكوين، مروراً مبرحليت العمل 

واإلجناب، وصواًل إىل األعمار املتقدمة.
وتستند اإلحصاءات والتحليالت الواردة يف الصفحات التالية إىل تقييم شامل ودقيق جملموعة كبرية من البيانات املتاحة من 
الوكاالت اإلحصائية الدولية والوطنية. ويقدم كل فصل تقييمًا للفجوات املوجودة يف اإلحصاءات اجلنسانية، ويسلط الضوء 
على التقدم احملرز يف توافر اإلحصاءات، والتطورات املنهجية اجلديدة والناشئة، واجملاالت اليت تتطلب مزيداً من االهتمام من 
اجملتمع الدويل. وباإلضافة إىل البيانات الواردة يف الفصول، توجد جمموعة واسعة خمتارة من اإلحصاءات واملؤشرات على الصعيد 
العاملي واإلقليمي والقطري ميكن االطالع عليها يف املرفق اإلحصائي هبذا التقرير املتاح يف موقع شبكي خمصص، تستضيفه شعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة )http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html(. ويرد موجز االستنتاجات 

الرئيسية للتقرير أدناه.

السكان واألرُسة

على الصعيد العاملي، يفوق عدد الرجال عدد النساء بنحو 62 مليونًا. إذ يولد من األطفال الذكور أكثر مما يولد من اإلناث، 
وهذا من النواتج اجلانبية لعمليات االختيار الطبيعي الدائمة. وختتفي امليزة الطفيفة يف أعداد املواليد الذكور تدرجييًا يف أثناء 
الطفولة والشباب، بسبب ارتفاع معدل الوفيات بصفة عامة بني الذكور عنها بني اإلناث. وبالتايل، فإن عدد النساء يفوق 
عدد الرجال يف الفئات العمرية األكب سنًا. ومتثل النساء 54 يف املائة من السكان يف األعمار 60 سنة فما فوقها، و62 
يف املائة من الذين يبلغون 80 سنة من العمر أو أكثر من ذلك. وعدد سنوات احلياة للشخص يف سن 60 سنة فما فوقها 
يزيد يف حالة النساء عنه لدى الرجال بنحو ثالث سنوات. ومثة اختالفات ملحوظة أيضًا يف ترتيبات املعيشة لكبار السن من 
النساء والرجال. فاملرأة، يف املراحل الالحقة من احلياة، أكثر عرضة بكثري من الرجل للرتّمل والعيش مبفردها. وجيب أن يراعى 
ذلك يف البامج واخلدمات اليت تستهدف املسنني، وال سيما يف سياق تزايد نسبتهم بني صفوف السكان )شيخوخة السكان( 

احلادثة يف كل مكان.
وكذلك تغريت أمناط الزواج على مدى العقدين املاضيني. فالنساء والرجال على حّد سواء يتزوجون يف سن أكب من ذي قبل، 
وهو ما يعكس الزيادة يف مستويات التعليم، وااللتحاق املتأخر بالقوة العاملة، وزيادة االستقالل االقتصادي للمرأة، وزيادة 
االقرتان غري الرمسي. وال تزال املرأة تتزوج قبل الرجل بسنوات قليلة، يف سن 25 عامًا يف املتوسط، مقارنة بسن 29 عامًا للرجل. 
وقد اخنفض معدل زواج األطفال - وهو انتهاك أساسي حلقوق اإلنسان حيّد من فرص البنات يف التعليم والتنمية، ويعرضهن 
خلطر العنف املنـزيل والعزلة االجتماعية - اخنفاضًا طفيفًا. ومع ذلك، فإن قرابة نصف عدد النساء بني سن 20 عامًا و24 

عامًا يف جنوب آسيا ومخسيه يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبى تزوجن قبل سن الثامنة عشرة.
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وعلى الصعيد العاملي، بلغ معدل اخلصوبة اإلمجايل 2.5 من األطفال لكل امرأة يف الفرتة 2010 - 2015، مبا ميثل اخنفاضًا 
من ثالثة أطفال يف الفرتة 1990 - 1995. ورغم أن اخلصوبة اخنفضت بشكل طفيف يف البلدان ذات معدالت اخلصوبة 
املرتفعة واملتوسطة، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا يف بعض البلدان ذات اخلصوبة املنخفضة. وينفصل اإلجناب عن الزواج الرمسي 
على حنو متزايد، كما يتضح من الزيادة يف نسبة املواليد خارج إطار الزواج. ونتيجة هلذا االجتاه وحلدوث ارتفاع يف معدالت 
الطالق، فإن األسر املعيشية اليت يرعاها أحد الوالدين، واليت تشكل األمهات غري املتزوجات الالئي هلن أطفال أكثر من ثالثة 

أرباعها، آخذة يف الشيوع يف كل من املناطق النامية واملتقدمة على السواء.

الصحة

لقد أطالت التحسينات الطبية والتكنولوجية اليت جرت على مدى عدة عقود أعمار كل من النساء والرجال، الذين ُيتوقع هلم 
يف الوقت احلايل أن يعيشوا يف املتوسط 72 عامًا و68 عامًا، على التوايل. ويتبني من حتليل بيانات الوفيات يف مجيع الفئات 
العمرية واملناطق أن املرأة والرجل خيتلفان يف األسباب اليت تؤدي لوفاهتما. ويف مجيع املناطق، تؤثر العوامل البيولوجية، إىل جانب 

انعدام املساواة بني اجلنسني، واملعايري اجلنسانية، على االختالفات بني اجلنسني يف املسار الصحي طوال دورة احلياة.
وينبغي أن تتسم فرتة املراهقة وصدر الشباب بالصحة اجليدة واخنفاض معدالت الوفيات بصفة عامة. غري أن املضاعفات 
البشرية،  املرتبطة باحلمل والوالدة، والعدوى باألمراض اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنسي، وخباصة فريوس نقص املناعة 
ما زالت تزهق أرواح الكثريات من املراهقات والشابات يف املناطق النامية. وال يعزى هذا إىل أنظمة الصحة املتخلفة اليت تعجز عن 
تلبية احتياجات املرأة فحسب، وإمنا أيضًا إىل املسائل اجلنسانية. ذلك أن ضعف إمكانيات احلصول على املعلومات والتثقيف، 
والزواج املبكر، وانعدام سلطة اختاذ القرار يف أوساط الفتيات املتزوجات أو املرتبطات بعالقة تزيد من تعرضهن للعدوى باألمراض 
اليت تنتقل عن طريق اجلنس، وحاالت احلمل غري املرغوب فيه، وخطر اإلجهاض غري املأمون. وحُتِدث التطلعات التقليدية 
للجنسني أيضًا تأثرياً ضاراً على الرجل. فكثرياً ما يكتسب الصبية املراهقون والشبان العادات والسلوكيات احملفوفة باملخاطر 
املقرتنة بتصورات الذكورة. وخالل فرتيت املراهقة وأول الشباب، متثل إصابات الطرق، والعنف بني األشخاص، وإيذاء النفس 
األسباب الرئيسية للوفاة بني الشبان سواء يف املناطق املتقدمة النمو أو يف املناطق النامية. واإلصابات هي أيضًا سبب رئيسي 
من أسباب الوفاة بني الشابات يف املناطق النامية، رغم أن معدالت الوفيات املقابلة أدىن كثرياً منها بني صفوف الشبان الذكور.
إضافية.  احتياجات صحية  والوالدة  باحلمل  املتعلقة  البيولوجية  الوظائف  توِجد  اإلجناب،  اللوايت يف سن  للنساء  وبالنسبة 
من  متزايدة  نسبة  فهناك  املاضيني.  العقدين  مدى  على  بدرجة كبرية  والنفاسية  اإلجنابية  الصحة  لقد حتسنت  عام،  وبوجه 
النساء يستخدمن وسائل منع احلمل وجيري استيفاء الطلب على تنظيم األسرة بشكل متزايد. وعلى الصعيد العاملي، اخنفض 
 عدد الوفيات النفاسية بنسبة 45 يف املائة بني عام 1990 وعام 2013. ومع ذلك، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبى،
ال حيصل سوى نصف النساء احلوامل على الرعاية املناسبة أثناء الوالدة. ويف عام 2014، تلقت نسبة 83 يف املائة من النساء 
احلوامل يف املناطق النامية زيارة واحدة خاصة بالرعاية السابقة للوالدة على األقل، مبا ميثل حتسنًا قدره 19 نقطة مئوية منذ عام 
1990. غري أن نسبة الالئي تلقني احلّد األدىن املوصى به وهو أربع زيارات على سبيل الرعاية السابقة للوالدة ال تتجاوز 52 

يف املائة من النساء احلوامل.
ويف األعمار األكثر تقدمًا، متثل األمراض غري املعدية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، والسرطان، واالنسداد الرئوي املزمن 
وداء السكر أكثر أسباب الوفاة شيوعًا. وخالل دورة احلياة برمتها، حتتوي عوامل اخلطر اليت تسهم يف هذه األمراض على 
عنصر جنساين واضح. فالرجال، على سبيل املثال، يدخنون التبغ وحيتسون املشروبات الكحولية بدرجة أكب بكثري من النساء: 
فنسبة 36 يف املائة من الرجال الذين يبلغون من العمر 15 عامًا فأكثر يدخنون و48 يف املائة منهم يتعاطون الكحوليات، 
مقارنة بنسبة 8 يف املائة و29 يف املائة من النساء، على التوايل. غري أن أعداداً كبرية من النساء قد اكتسنب هاتني العادتني 
غري الصحيتني، وال سيما يف املناطق املتقدمة النمو. عالوة على ذلك، يف حني زاد انتشار البدانة بني اجلنسني، يبدو أن املرأة 
تأثرت هبا بدرجة أكب قلياًل )14 يف املائة من النساء يف سن 20 عامًا أو أكثر تعانني من السمنة مقارنة بنسبة 10 يف املائة 
من الرجال(. واالضطرابات العقلية، وال سيما اخلرف، من بني األسباب الرئيسية لإلعاقة يف املراحل املتقدمة من العمر. ويف 
عام 2013، كان ما يقدر بنحو 44 مليون شخص على نطاق العامل مصابني باخلرف، ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد 



تنفيذي كموجـز 

مرة كل 20 سنة. واملرأة أكثر تأثراً من الرجل يف هذا الصدد نظراً لعمر املرأة األطول وتأخر اإلصابة باخلرف يف العادة. ومتثل 
النساء أيضًا غالبية مقدمي الرعاية غري الرمسيني لألشخاص املصابني باخلرف - يف معظم األحيان كشريكات حياة أو بنات 

أو زوجات لألبناء. 

التعليم

لقد شهد العقدان املاضيان تقدمًا كبرياً يف املشاركة يف التعليم. فالتحاق األطفال بالتعليم االبتدائي اآلن شبه عام. وضاقت 
الفجوة بني اجلنسني، ويف بعض املناطق متيل البنات إىل التفوق على البنني يف األداء املدرسي وتتقدمن على حنو أسرع. ومع 
ذلك، ففي بعض البلدان النامية اليت مل تصل إىل درجة التكافؤ بني اجلنسني، التفاوتات صارخة يف غري صاحل الفتيات. ويوجد 
اليوم 58 مليون طفل يف سن الدراسة االبتدائية خارج املدارس يف مجيع أحناء العامل. وأكثر من نصف هؤالء األطفال من 

الفتيات وما يقرب من ثالثة أرباعهم يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبى ويف جنوب آسيا.
وقد زاد االلتحاق باملدارس الثانوية ولكنه ال يزال أقل من االلتحاق باملدارس االبتدائية. وعلى الرغم من أن التفاوتات بني 
التعليم  الثانوي قد اخنفضت، فإهنا ال تزال أوسع نطاقًا وأكثر شيوعًا منها على مستوى  التعليم  اجلنسني يف احلصول على 
االبتدائي - وهي لصاحل األوالد يف بعض البلدان والفتيات يف بلدان أخرى. ويتسع نطاق الفوارق بني اجلنسني حىت عن ذلك 
يف مرحلة التعليم العايل. وقد زادت مشاركة اإلناث يف التعليم العايل بوجه عام على نطاق العامل وهي حاليًا تفوق مشاركة 
الذكور يف مجيع البلدان املتقدمة النمو تقريبًا ويف نصف البلدان النامية. غري أن املرأة ممثلة متثياًل ناقصًا بشكل واضح يف اجملاالت 
املتصلة بالعلوم واهلندسة والصناعات التحويلية والتشييد. وينقص متثيل املرأة أيضًا يف برامج الشهادات العليا، وال سيما يف 
اجملاالت املتصلة بالعلوم، مما يؤدي إىل قلة عدد النساء عن الرجال يف جمال البحوث. وتشكل النساء نسبة 30 يف املائة من 

مجيع الباحثني - وهو ما ميثل زيادة باملقارنة مع العقود السابقة ولكنه ال يزال بعيداً عن التكافؤ.
وقد أسفر التقدم احملرز يف إمكانية احلصول على التعليم عن حتسينات يف إملام الكبار بالقراءة والكتابة ويف التحصيل التعليمي. 
إذ مت القضاء على األمية بني الشباب يف كثري من مناطق العامل، وتتمتع الغالبية العظمى من الشباب من النساء والرجال اآلن 
مبهارات القراءة والكتابة األساسية. ومع ذلك، تشري التقديرات إىل أن 781 مليون شخص من سن 15 سنة وأكثر ال يزالون 
أميني. وما يقرب من ثلثي هؤالء من النساء، وهي نسبة ظلت دون تغيري طوال عقدين من الزمان. وتبلغ معدالت األمية 
أعالها بني كبار السن، وهي أعلى بني النساء منها بني الرجال. ويف سن 65 عامًا فما فوقها، يعاين 30 يف املائة من النساء 
و19 يف املائة من الرجال من األمية. واألغلبية الساحقة من األشخاص األكب سنًا أميون يف مشال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبى وجنوب آسيا، حيث يالحظ أيضًا وجود فجوات بني اجلنسني. وكلما واجهت اجملتمعات شيخوخة السكان، 
أصبح من املهم بدرجة متزايدة أن متّكن برامج اإلملام بالقراءة والكتابة وغريها من برامج التعلم مدى احلياة النساء والرجال من 
أن يصبحوا أكثر اعتماداً على الذات، وأن يعملوا طوال املدة اليت يريدوهنا، وأن يظلوا ناشطني اجتماعيًا يف األعمار املتقدمة.

العمل

تعمل النساء، كفئة، مبقدار ما يعمل الرجال، إن مل يكّن أكثر عماًل. وعندما يؤخذ يف االعتبار العمل بأجر والعمل بدون أجر 
مثل األعمال املنـزلية ورعاية األطفال، تكون ساعات عمل املرأة أطول من الرجل - فهي أطول 30 دقيقة يف اليوم يف املتوسط 
يف البلدان املتقدمة النمو و50 دقيقة يف البلدان النامية. وضاقت الفوارق بني اجلنسني يف الساعات املخصصة ألداء أعمال 
املنـزلية على مّر الزمن، ويعزى ذلك بشكل أساسي إىل قضاء املرأة وقتًا أقل يف األعمال املنـزلية، وبدرجة أقل، إىل الزيادة يف 

الوقت الذي يقضيه الرجل يف رعاية األطفال.
وال تتجاوز نسبة النساء يف سن العمل امللتحقات بالقوة العاملة 50 يف املائة، مقابل 77 يف املائة من الرجال. وال تزال الفجوة 
بني اجلنسني يف املشاركة يف قوة العمل كبرية بشكل خاص يف مشال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا. وحجم املشاركة عمومًا 
يف سوق العمل أقل بدرجة طفيفة يف عام 2015 باملقارنة مع عام 1995. غري أنه طرأ اخنفاض على مشاركة النساء والرجال 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 سنة، حُيتمل أن يكون مرتبطًا بتوسيع نطاق الفرص التعليمية يف املرحلتني الثانوية والعالية. 
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وزادت مشاركة النساء األكب سنًا الالئي ترتاوح أعمارهن بني 25 و54 عامًا يف القوة العاملة يف معظم املناطق، يف حني 
اتسمت مشاركة الرجال يف تلك الفئة العمرية بالركود أو االخنفاض الطفيف يف مجيع املناطق. وارتفعت نسبة النساء الالئي 
ترتاوح أعمارهن بني 55 و64 عامًا يف القوة العاملة يف معظم املناطق، األمر الذي يعكس تغرّيات يف السن القانونية للتقاعد 

واإلصالحات يف املعاشات التقاعدية.

ويزيد احتمال إصابة املرأة عن الرجل بالبطالة أو كوهنا عاملة مسامهة من األسرة، وعادة ما يعين هذا أهنا ال متلك سبياًل إىل 
احلصول على دخل نقدي. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكبى وأوقيانوسيا وجنوب آسيا، ترتاوح نسبة النساء العامالت يف 
األسرة بني 30 و55 يف املائة من النساء العامالت، بفارق حنو 20 نقطة مئوية أعلى من نسبة الرجال يف نفس املناطق. والنساء 
كذلك أكثر عرضة من الرجال للعمل بدوام جزئي. غري أنه بينما قد يساعدهن ذلك على حتقيق توازن أفضل بني مسؤوليات 
العمل واألسرة املعيشية وتربية األطفال، فإن العمل بدوام جزئي يقرتن يف كثري من األحيان باخنفاض األجر يف الساعة وقلة 
األمن الوظيفي وتقلص فرص التدريب والرتقي عنها يف العمل على أساس التفرغ. والنساء أيضًا ممثالت متثياًل ناقصًا بدرجة 
ملحوظة يف مناصب صنع القرار مثل املشرعني وكبار املسؤولني واملديرين، ولكنهن ممثالت متثياًل زائداً يف جمال اخلدمة املنـزلية، 
اليت تتسم وظائفها باخنفاض األجور وطول ساعات العمل وانعدام احلماية االجتماعية. ويف مجيع القطاعات واملهن، تكسب 
النساء يف املتوسط أقل من الرجال: ففي معظم البلدان، حتصل املرأة يف وظائف العمل املتفرغ على ما بني 70 و90 يف املائة 
مما حيصل عليه الرجل. ويظهر يف كثري من البلدان املتقدمة اخنفاض طويل األجل يف فجوة األجور بني اجلنسني، ولكن االجتاه 

يف السنوات األخرية خمتلط.

وخالل السنوات العشرين املاضية، تزايد عدد البلدان اليت اعتمدت قوانني ملنح مستحقات األمومة واألبوة، مما ميكن العاملني 
من الوفاء مبسؤولياهتم خارج نطاق العمل. ويتيح أكثر من نصف مجيع البلدان اآلن إجازة أمومة ال تقل عن 14 أسبوعًا 
وتوجد لدى 48 يف املائة من البلدان أحكام بشأن إجازة األبوة. بيد أن هذه التدابري كثرياً ما تستبعد العمال يف قطاعات أو 
فئات حمّددة من العمل، مثل القائمني باخلدمة يف املنازل لقاء أجر والعاملني حلساهبم اخلاص والعاملني املسامهني من األسرة، 

والعمال العرضيني واملؤقتني، والعمال الزراعيني.

السلطة وصنع القرار

مييل التفاوت بني املرأة والرجل إىل الشدة والظهور بشكل واضح يف ساحات السلطة وصنع القرار. ذلك أن املرأة يف معظم 
اجملتمعات حول العامل، ال تشغل سوى قلة من مراكز صنع القرار يف املؤسسات العامة واخلاصة. وهناك إجنازات واضحة على 

مدى العقدين املاضيني يف مجيع املناطق ويف معظم البلدان، ولكن التقدم كان بطيئًا.

ويف الوقت احلايل، ال يتجاوز عدد النساء واحدة من كل مخسة أعضاء يف جمالس النواب أو يف البملانات الوحيدة اجمللس على 
نطاق العامل. وهناك بضعة عوامل تسهم يف هذا التدين الصارخ يف التمثيل. فنادراً ما تكون النساء من قادة األحزاب السياسية 
الرئيسية، اليت هلا تأثري كبري يف تكوين القادة السياسيني يف املستقبل ويف دعمهم طوال العملية االنتخابية. وحتّد املعايري والتوقعات 
العوائق املتعددة اليت  اجلنسانية أيضًا بشكل حاسم جمموعة املرشحات لالختيار منهن للتمثيل يف االنتخابات، وتسهم يف 
تواجهها املرأة خالل العملية االنتخابية. وحيّسن استخدام بعض البلدان نظام احلصص اجلنسانية من فرص املرأة يف االنتخاب. 

ولكن القليالت من النساء تبلغن األنساق العليا من تسلسل املناصب البملانية بعد انتخاهبن.

واملرأة مستبعدة إىل حّد كبري من الفروع التنفيذية للحكومة. فال تزال اإلناث بني رؤساء الدول أو احلكومات هن االستثناء، 
على الرغم من أن عددهن قد ازداد ازدياداً طفيفًا )من 12 إىل 19( على مدى العشرين عامًا املاضية. وباملثل، ال تتجاوز نسبة 
النساء 18 يف املائة من الوزيرات املعينات، وعادة ما تسند إليهن الوزارات ذات الصلة بالقضايا االجتماعية. وتعاين النساء أيضًا 

من نقص التمثيل بني املوظفني املدنيني الرفيعي املستوى، ويندر أن ميثلن حكوماهتن على الصعيد الدويل.

وال يزال متثيل املرأة منخفضًا بني مديري املؤسسات واملشرعني وكبار املسؤولني، إذ ال يزيد عدد البلدان اليت تشغل فيها النساء 
نسبة 30 يف املائة أو أكثر من املناصب اإلدارية عن النصف وال يوجد أّي بلد حقق املساواة أو جتاوزها. فالتكوين اجلنساين 



تنفيذي مموجـز 

للمجالس التنفيذية للشركات اخلاصة بعيد عن التكافؤ - مبعىن أن “احلاجز غري املرئي” ال يزال واقعًا بالنسبة للغالبية الساحقة 
من نساء العامل.

العنف ضد املرأة

تتعرض املرأة يف مجيع أحناء العامل للعنف البدين واجلنسي والنفسي واالقتصادي، بغّض النظر عن دخلها أو سنها أو حظها 
من التعليم. وميكن أن يؤدي هذا العنف إىل مشاكل طويلة األجل يف الصحة البدنية والعقلية والعاطفية. ويعاىن حوايل ثلث 
النساء على نطاق العامل من العنف البدين و/أو اجلنسي على يد عشري محيم أو من العنف اجلنسي على يد غري الشريك يف 
مرحلة ما من حياهتن. والعنف الذي يرتكبه العشري هو أكثر أشكال العنف شيوعًا، ويبلغ ذروته خالل سنوات خصوبة املرأة 
يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء. وينخفض معدل االنتشار بتقدم العمر ولكنه ال يزال قائمًا بني النساء 
املسنات. ويف احلاالت القصوى، ميكن أن يؤدي العنف ضد املرأة إىل الوفاة؛ ومتثل النساء حوايل ثلثي ضحايا جرائم القتل 

بواسطة العشري احلميم أو املرتبطة باألسرة.
ويف غالبية البلدان، أقل من نصف النساء الاليت عانني من العنف كّن يطلنب مساعدة من أّي نوع. ومن بني النساء الالئي 
التمسنها، كانت الغالبية تلجأ إىل أفراد األسرة واألصدقاء وليس إىل الشرطة واخلدمات الصحية. ويف مجيع البلدان اليت تتوافر عنها 
بيانات تقريبًا، كانت نسبة النساء الالئي طلنب مساعدة الشرطة، أقل من 15 يف املائة من مجيع النساء الالئي طلنب املساعدة. 
وقد يرتبط إحجام املرأة عن التماس املساعدة بالتقبل الواسع النطاق للعنف املوجه ضدها. ففي العديد من البلدان، يعتقد كل 
من املرأة والرجل أن ضرب الزوجة له ما يبره يف ظروف معينة. غري أن املواقف من العنف آخذة يف التغري. فقد تقلص مبرور 
الزمن مستوى قبول النساء والرجال على السواء للعنف تقريبًا يف مجيع البلدان املتاحة عنها معلومات ملدة تتجاوز سنة واحدة.
وقد تعرض ما يزيد عن 125 مليون فتاة وامرأة على قيد احلياة اليوم لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف مجيع بلدان أفريقيا 
والشرق األوسط حيث يرتكز هذا الشكل احملّدد من أشكال العنف ضد املرأة. ويقل االنتشار عادة بني صفوف النساء األصغر 
سنًا، مما يشري إىل حدوث اخنفاض يف هذه املمارسة الضارة. غري أهنا ال تزال شائعة يف عدد من هذه البلدان، مبعدالت انتشار 

عامة تزيد عن 80 يف املائة.

البيئـة

لقد حتسنت إمكانية احلصول على املياه النظيفة وخدمات الطاقة احلديثة يف كل مكان، ولكنها ال تزال منخفضة يف بعض 
املناطق النامية، ومنها أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبى وجنوب آسيا. ولصعوبة احلصول على كل من هذين النوعني 
من اخلدمات تأثري بالغ على الصحة والبقاء على قيد احلياة، إىل جانب زيادهتا أعباء العمل بالنسبة للرجال والنساء على حّد 
نة ملياه الشرب يف املنازل أو يف  سواء. وحوايل نصف عدد السكان الذين يعيشون يف املناطق النامية يفتقرون إىل مصادر حمسَّ
أماكن العمل، وتقع مهمة مجع املياه يف معظمها على عاتق املرأة. ويف األماكن اليت ال تتساوى فيها املرأة والرجل يف احلصول 
على اخلدمات الصحية، كما هو احلال يف بعض أجزاء من آسيا، قد يؤدي عدم كفاية املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
إىل وفيات يف صفوف اإلناث أكثر من الوفيات بني الذكور. واملرأة يف البلدان النامية كذلك أكثر تعرضًا من الرجل للملوثات 
النامجة عن استخدام احلطب وغريه من أنواع الوقود الصلب يف األماكن املغلقة، نظراً للدور الذي تقوم به يف الطهي ويف رعاية 

األطفال وغريهم من أفراد األسرة.
ومثة ُبعد جنساين أيضًا لتأثري األحداث املناخية والكوارث القاسية. ورغم أن البيانات املتاحة حمدودة، فهي تشري إىل أن العمر 
البلد  الطبيعية، ولكن مسامهتهما ختتلف باختالف  النامجة عن الكوارث  الوفيات  العوامل اهلامة يف معدل  واجلنس مها من 
ونوع اخلطر. فقد لوحظت، على سبيل املثال، زيادة تعرض النساء للوفاة عن الرجال بصفة رئيسية يف سياق أمواج التسونامي 
وموجات احلرارة الشديدة يف اآلونة األخرية. وميكن أيضًا ألدوار اجلنسني واملعايري اجلنسانية أن تؤدي دوراً يف أعقاب الكوارث. 
ففي بعض السياقات اليت تعقب الكوارث، ال تزال إمكانية حصول املرأة على العمل ومشاركتها يف صنع القرارات ذات الصلة 

جبهود اإلنعاش واسرتاتيجيات احلّد من املخاطر حمدودة باملقارنة بالرجل.



املرأة يف العالم، 2015 ن

اليومية ومتثيلهما  البيئة، والتنمية املستدامة بالتايل، مشاركة كل من املرأة والرجل بنشاط من خالل األنشطة  وتتطلب محاية 
بالتساوي يف مجيع مستويات صنع القرار. وقد أصبحت أعداد متزايدة من الناس تشارك يف أنشطة محاية البيئة، مبا يشمل 
عمليات إعادة التدوير واحلّد من القيادة بغية خفض التلوث؛ ومتيل النساء إىل املشاركة أكثر من الرجال، األمر الذي يرتبط 
إىل حّد ما بتقسيم العمل املنـزيل بني اجلنسني. غري أن مشاركة املرأة يف وضع السياسات احمللية والوطنية وصنع القرار يف جمال 

إدارة املوارد الطبيعية والبيئة ال يزال حمدوداً.

الفقــر

تكمن جذور الفوارق بني اجلنسني من حيث الفقر فيما بينهما من تفاوتات يف إمكانية احلصول على املوارد االقتصادية. 
فاملرأة، يف كثري من البلدان، ما زالت تعتمد اقتصاديًا على زوجها. وتنخفض نسبة النساء اللوايت حتصلن على دخل نقدي من 
العمل عن الرجال نتيجة لعدم املساواة يف توزيع العمل املأجور والعمل غري املدفوع األجر. ويف البلدان النامية، ال تزال القوانني 
الوضعية والعرفية تقيد فرص املرأة يف احلصول على األراضي واألصول األخرى، وسيطرة املرأة على املوارد االقتصادية لألسر 
املعيشية حمدودة. ففي حوايل ثلث البلدان النامية، ال تكفل القوانني نفس حقوق املرياث للمرأة والرجل، ويف نصف آخر من 
البلدان توجد ممارسات عرفية متييزية ضد املرأة. وعالوة على ذلك، فإن حوايل امرأة واحدة من كل ثالث نساء متزوجات يف 
 املناطق النامية ال سيطرة هلا على إنفاق األسرة املعيشية على املشرتوات الكبرية، وحوايل امرأة واحدة يف كل 10 نساء متزوجات

ال تستشار بشأن الكيفية اليت تنفق هبا إيراداهتا اخلاصة.
وتظهر الفوارق بني اجلنسني من حيث الفقر بشكل أكثر وضوحًا مع تنوع الرتتيبات األسرية، مبا يف ذلك الزيادة يف األسر 
املعيشية املؤلفة من شخص واحد واألسر الوحيدة العائل. ومن األرجح أن تكون النساء يف سن العمل يف البلدان املتقدمة النمو 
والبلدان النامية أفقر من الرجال عندما يكون هلن أطفال معالون وليس هلن عشري يسهم يف دخل األسرة املعيشية أو عندما 
يكون دخلهن اخلاص غري موجود أو أقل من أن ينفق على األسرة بأكملها. وكلما تقدم العمر باملرأة يف البلدان املتقدمة النمو 
كانت أكثر عرضة من الرجل للفقر، وال سيما عندما تقيم يف أسرة معيشية من شخص واحد. وقد بدأ الفارق يف معدالت 
الفقر بني النساء والرجال يضيق يف بعض البلدان، مبا يشمل أوساط اآلباء واألمهات الذين يعيشون مبفردهم مع أطفال معالني 
وأوساط كبار السن، يف حني ال يزال قائمًا يف بلدان أخرى. وهذا يشري إىل ضرورة نظم احلماية االجتماعية اليت تأخذ بعني 

االعتبار التنوع يف الرتتيبات األسرية.



س

إحراز تقدم بشأن اإلحصاءات الجنسانية

الزيادة يف توافر البيانات ألغراض التحليل الجنساني

اإلحصاءات اجلنسانية ذات الصلة واملوثوقة واجليدة التوقيت، الشاملة لعدة قطاعات يف جماالت اإلحصاءات التقليدية، مبا فيها 
التعليم والصحة والعمالة فضاًل عن اجملاالت الناشئة، من قبيل تغري املناخ، ال غىن عنها لفهم أوجه االختالف بني املرأة والرجل 
يف جمتمع ما. وهلذه املعلومات أمهية حامسة لواضعي السياسات وصانعي القرارات ولدفع عجلة التقدم حنو حتقيق املساواة بني 

اجلنسني.
وقد استفاد املرأة يف العامل، 2015 من تزايد توافر اإلحصاءات اجلنسانية. ونظراً ألن مزيداً من البلدان جيري اآلن دراسات 
استقصائية لألسر املعيشية، باإلضافة إىل التعدادات املنتظمة للسكان، فإن معظمها ميكنه اآلن إنتاج بيانات مصنفة حسب 
نوع اجلنس للمؤشرات األساسية بشأن السكان، واألسرة، والصحة، والتعليم، والعمل. وهناك دراسات استقصائية أخرى كثرية 
بيانات عن هذا املوضوع من  متاحة يف الوقت احلاضر عن جماالت بالغة األمهية مثل العنف ضد املرأة: فقد مجع 89 بلداً 
خالل الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية خالل الفرتة 2005 - 2014، يف مقابل 44 بلداً يف العقد السابق. وعالوة 
على ذلك، فإن اإلحصاءات اجلنسانية املستندة إىل السجالت اإلدارية يف سبيلها ألن تصبح متاحة على نطاق أوسع. وعلى 
سبيل املثال، اإلحصاءات املتعلقة بتمثيل املرأة يف جمالس النواب أو البملانات الوحيدة اجمللس متوافرة بالنسبة لـ 190 بلداً يف 

عام 2015، بزيادة عن 167 بلداً يف عام 1997.

... غري أن فجوات كبرية ال تزال قائمة من حيث التوافر والقابلية للمقارنة

ورغم التحسينات اليت طرأت مبرور الوقت، ما زالت اإلحصاءات اجلنسانية بعيدة عن أن تكون مرضية، وتوجد فيها كثري من 
الفجوات فيما يتعلق بتوافر البيانات وجودهتا وقابليتها للمقارنة وحسن توقيتها، حىت بالنسبة للمؤشرات األساسية. فعلى سبيل 
املثال، وفقًا آلخر البيانات الواردة يف التقارير على الصعيد الدويل، مل يتمكن سوى 46 بلداً من توفري إحصاءات موثوقة مصنفة 
حسب نوع اجلنس عن الوفيات، استناداً إىل نظم التسجيل املدين، مرة واحدة على األقل للفرتة 2011 - 2014. وأقل 
من نصف مجيع البلدان النامية لديها معلومات مصنفة حسب نوع اجلنس عن املشاركة يف القوة العاملة، والبطالة، والوضع يف 

العمل، والعمالة حسب املهنة يف نقطتني زمنيتني على األقل على مدى الفرتة 2005 - 2014.
وقياس املساواة بني اجلنسني يف جماالت مثل البيئة والفقر أكثر صعوبة حىت من ذلك. وقد جرى تقييم الصالت القائمة بني 
نوع اجلنس والبيئة على أساس دراسات نوعية أو كمية صغرية النطاق وال ميكن االستقراء منها خبصوص اجملتمع ككل أو فيما 
بني البلدان. والبيانات عن الفقر على مستوى األسر املعيشية، الذي جرت العادة على قياسه إما بناء على الدخل أو على 
استهالك األسر املعيشية، ال متثل توزيع املوارد داخل األسرة. ومن مث، فهي ال تسمح بتقييم الفقر على الصعيد الفردي، وهو 

ما يلزم إلنتاج إحصاءات جنسانية جمدية.
وتنطوي إمكانية مقارنة اإلحصاءات اجلنسانية على الصعيدين الوطين والدويل أيضًا على مشاكل، يعزى معظمها إىل االختالفات 
يف املصادر والتعاريف واملفاهيم والطرق املستخدمة للحصول على البيانات. فعلى سبيل املثال، تتأثر قابلية بيانات الدخل 
للمقارنة تأثراً كبرياً مبصدر البيانات املستخدم. والدراسات االستقصائية اليت جتريها مؤسسات الدولة تستبعد أحيانًا العاملني 
يف املؤسسات الصغرية ويف القطاع غري الرمسي. والدراسات االستقصائية للقوى العاملة، على الرغم من أهنا تشمل مجيع فئات 
العمال، مضطرة لالعتماد على اإلبالغ الذايت عن األجور، األمر الذي قد يدِخل أخطاء يف اإلبالغ. وتتأثر قابلية البيانات 
للمقارنة أيضًا باملفاهيم والطرق املستخدمة يف إنتاجها، مبا يف ذلك الكيفية اليت صيغت هبا األسئلة. فعلى سبيل املثال، قد تؤثر 
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طريقة إجراء املقابالت مع النساء بشأن العنف على استعدادهن للكشف عن جتارهبن وقدرهتن على ذلك، مما ينال من جودة 
البيانات املنتجة ومن قابليتها للمقارنة على الصعيد الدويل أيضًا.

 وحتى عندما يتم جمع املعلومات، كثرياً ما ال تجري جدولتها ونرشها
إلتاحة القيام بتحليل جنساني مجٍد

ومثة عيب آخر هو أن املعلومات اليت جُتمع ال تستغل يف كثري من األحيان بالقدر الكايف للتحليل اجلنساين. وكثرياً ما جتدول 
البيانات وُتنشر يف فئات ال أمهية هلا أو مفرطة العمومية حبيث ال تعكس بشكل كاف املسائل اجلنسانية. فعلى سبيل املثال، 
تقييم الفصل بني اجلنسني يف سوق العمل كثرياً ما يعوقه عدم توفر بيانات العمل يف فئات مهنية مفصلة. ويتعلق مثال آخر على 
نقص استخدام البيانات املوجودة باملعلومات اجملمعة من خالل استقصاءات استخدام الوقت. فعلى الرغم من أن البيانات يتم 
مجعها يف أكثر األحيان حسب الفئات املفصلة لألنشطة، فإن البيانات املنشورة عن استخدام الوقت كثرياً ما تكون مقصورة 
على فئات عامة فقط. فال تتاح يف كثري من األحيان فئات منفصلة للوقت الذي ينفق يف مجع املاء واحلطب، على سبيل املثال، 

مما جيعل من الصعب تقييم أثر هذه األنشطة احملّددة على عبء العمل لكل من املرأة والرجل.

وقد وضعت معايري وأساليب إحصائية جديدة

وقد أعدت املنظمات الدولية مبادئ توجيهية جديدة بشأن املنهجية، هبدف حتسني توافر اإلحصاءات اجلنسانية وجودهتا 
وقابليتها للمقارنة الدولية. وتشمل أحدث املبادئ التوجيهية الدليل إىل إدماج منظور جنساين يف اإلحصاءات )2015(؛ 
واملبادئ التوجيهية إلعداد اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة )2014(؛ واملبادئ التوجيهية املنهجية للتحليل اجلنساين 
لبيانات للتعداد الوطين للسكان واملساكن )2014( ؛ ودليل إعداد اإلحصاءات اجلنسانية: أداة عملية )2010(. ومن اجلهود 
املستمرة األخرى استحداث منهجيات لقياس ملكية األصول واألعمال احلرة من املنظور اجلنساين، ويضطلع به مشروع األدلة 
والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. وتتوىل تنفيذ املشروع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بالتعاون مع هيئة األمم 
املتحدة للمرأة. وعالوة على ذلك، تعّد منظمة العمل الدولية مبادئ توجيهية إحصائية جلمع البيانات عن العمل. وتعكس هذه 
املبادئ التوجيهية التعريف الذي اعتمده املؤمتر الدويل خلباء إحصاءات العمل يف عام 2013، وتشمل مجيع أشكال العمل، 

مبا يف ذلك إنتاج السلع واخلدمات بغرض االستخدام اخلاص، وهي تتسم بأمهية خاصة للتحليل اجلنساين.

ومثة إجناز آخر من أجل توحيد الطرق واملواءمة بني املؤشرات يتمثل يف اتفاق اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة لعام 2013 
على استخدام جمموعة احلّد األدىن من املؤشرات اجلنسانية، اليت تتألف من 52 مؤشراً كميًا و11 مؤشراً نوعيًا، كدليل إلعداد 

اإلحصاءات اجلنسانية على الصعيد الوطين وجتميعها على الصعيد الدويل.

... ولكن الحاجة تقتيض توفري توجيهات إضافية 

فما زالت الطرق اإلحصائية واإلحصاءات اجلنسانية متخلفة يف جماالت كثرية: منها مناصب صنع القرار يف احلكومات احمللية 
ويف القطاع اخلاص؛ والفقر باالستناد إىل بيانات على املستوى الفردي؛ وجودة التعليم والتعلم مدى احلياة؛ والفوارق يف األجور؛ 
وتدابري احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك املعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة؛ وتعميم التغطية الصحية للجميع؛ وتأثري 
الكوارث الطبيعية. وال يزال إنتاج إحصاءات جنسانية ذات صلة ودقيقة يف الوقت املناسب يشكل صعوبة بالنسبة لكثري من 
البلدان. ومن مث، ينبغي االضطالع على سبيل األولوية مببادرات لوضع املعايري اإلحصائية وتطوير القدرات الوطنية، وخاصة 

فيما يتعلق بإدماج البعد اجلنساين يف اإلحصاءات الرمسية.
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مالحظة تقنية

تقدم هذه الطبعة السادسة من املرأة يف العامل: اجتاهات وإحصاءات حتديثًا لإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة حبالة املرأة والرجل يف 
أحناء العامل. وهي جتميع شامل وموثوق للبيانات املوجودة ومصدر للمعلومات املصنفة حسب نوع اجلنس يف مثانية مواضيع هي: 
السكان واألسرة، والصحة، والتعليم، والعمل، والسلطة وصنع القرار، والعنف ضد املرأة، والبيئة، والفقر. والبيانات األساسية 
البيانية الواردة يف الفصول، فضاًل عن اإلحصاءات على املستوى القطري، منشورة  اليت تستند إليها مجيع اجلداول والرسوم 
.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html على شبكة اإلنرتنت يف املرفق اإلحصائي املتاح يف املوقع

املصادر اإلحصائية

تستند اإلحصاءات واملؤشرات الواردة يف التقرير فيما يتعلق باملرأة والرجل أساسًا إىل البيانات املقدمة من األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية األخرى اليت تضطلع بتجميع البيانات من املصادر الوطنية و/أو تقوم بتقديرها على حنو قابل للمقارنة فيما بني البلدان. 
واستخدمت مصادر إقليمية ووطنية رمسية إضافية، ويف حاالت قليلة بيانات قائمة على األحباث، الستكمال البيانات املتاحة. 
البيانات  وكانت االستعانة بتلك املصادر اإلضافية ضرورية يف جماالت اإلحصاء اليت ما زالت املفاهيم وطرق القياس ومجع 
اجلنسانية فيها يف طور اإلعداد، كما يف حالة السلطة وصنع القرار يف عامل الشركات ويف وسائط اإلعالم، على سبيل املثال.

وقد ختتلف البيانات الواردة يف التقرير عن البيانات املتاحة داخل البلدان. فعلى الرغم من أن البيانات اليت جتمعها املنظمات 
الدولية مستمدة يف معظمها من اإلحصاءات الرمسية اليت توفرها احلكومات، فهي أحيانًا ختضع للتعديل كذلك ألغراض املقارنة 
الدولية. وقد متأل املؤشرات اليت تنقصها بعض القيم أيضًا بتقديرات مقدمة من املنظمات الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، قد 

تكون لدى البلدان بيانات أحدث من اليت أتيحت يف وقت إجراء التحليل.

ومل ُيّدخر جهد يف اإلشارة والتوثيق الكاملني ملصادر البيانات الواردة يف هذا املنشور. وقد ال تكون اإلحصاءات الواردة يف 
الطبعات السابقة من املرأة يف العامل مماثلة، بسبب التنقيحات اليت أجريت على البيانات، والتغيريات يف املنهجية واالختالفات 
إىل  بني البلدان أو املناطق املتناولة واجملموعات اإلقليمية املستخدمة. ونتيجة لذلك، ينبغي جتنب حتليل االجتاهات استناداً 
ع القارئ بقوة على الرجوع إىل املصادر األصلية ألهنا تتضمن يف  البيانات الواردة يف طبعات خمتلفة من املرأة يف العامل. وُيشجَّ

العادة بيانات قابلة للمقارنة وجيري حتديثها بانتظام.

البلدان واملناطق واملجموعات الجغرافية

جتري يف املرأة يف العامل، 2015 تغطية 197 من البلدان أو املناطق اليت يبلغ عدد سكاهنا على األقل 000 100 نسمة يف 
1 متوز/يوليه 2015، فيما عدا الفصول املتعلقة بالسلطة وصنع القرار والعنف ضد املرأة والتعليم، اليت تشتمل على بلدان أو 
مناطق يقل عدد سكاهنا عن 000 100 نسمة بالنسبة ملؤشرات خمتارة. ويشري املصطلح “البلدان” إىل الكيانات السياسية 
اليت تشكل دواًل مستقلة. أما املصطلح “املناطق” فيشري إىل كيانات جغرافية ليس هلا أّي مركز سياسي مستقل؛ ومن مث 
فاملنطقة متثل بصفة عامة جزءاً من دولة مستقلة واحدة أو أكثر. ويف الفصول من 1 إىل 8، ال تغطي اجلداول واألشكال سوى 
البلدان أو املناطق اليت تتاح بيانات بشأهنا. وباملثل، يف املرفق اإلحصائي على شبكة اإلنرتنت، ال تغطي اجلداول إاّل البلدان 

أو املناطق اليت تتاح بيانات بشأهنا.
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ولألغراض التحليلية، جرى جتميع البلدان أو املناطق يف مناطق متقدمة يف النمو ومناطق نامية 1. وصنفت املناطق النامية 
كذلك إىل مناطق أو مناطق دون إقليمية جغرافية، جريًا على هنج اجملموعات اإلقليمية الرمسية لألهداف اإلمنائية لأللفية 2. ويف 
بعض احلاالت املشار إليها، قد ختتلف املناطق، وفقًا للتجميع الذي استخدمته املنظمات الدولية املقدمة للبيانات والتجميع 
اإلحصائي للبلدان تبعًا خلصائص خمتارة. ولالطالع على قائمة كاملة بالبلدان أو املناطق املشمولة والتجميعات املستخدمة، 

انظر اجلدول الوارد يف هناية التقرير.
واإلمجاليات واملتوسطات العاملية واإلقليمية اليت أعدهتا املنظمات الدولية واإلقليمية هي متوسطات مرجحة للبيانات القطرية. 
والتقديرات اإلقليمية اليت حتسبها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من البيانات على الصعيد القطري أو صعيد املناطق مرجحة 
أيضًا ما مل يشر خبالف ذلك إىل أهنا غري مرجحة يف حواٍش تفسريية للجداول واألشكال. وعادة ما تستخدم املتوسطات غري 
املرّجحة عندما يكون توافر البيانات اخلاصة بأحد املؤشرات حمدوداً. ويف هذه احلاالت، ُيذكر عدد البلدان أو املناطق املستخدمة 

حلساب املتوسطات اإلقليمية.

الرموز والعالمات املستخدمة

يقصد بالنقطتني )..( عدم توافر البيانات أو عدم اإلبالغ عنها بشكل منفصل.	 
ويقصد بالَشرطة القصرية )-( بني سنتني )مثاًل، 2010 - 2015( املتوسط خالل تلك الفرتة ما مل ُيذكر غري 	 

ذلك. وعندما تلي فرتة السنتني العبارة “أحدث البيانات املتاحة” بني قوسني )مثاًل، 2010 - 2013 )أحدث 
البيانات املتاحة((، فهذه تعين أن البيانات تشري إىل آخر سنة تتاح بشأهنا البيانات يف الفرتة الزمنية املعنية.

وُيقصد بالشرطة الطويلة )—( أن احلجم يساوي صفراً أو أقل من نصف الوحدة املستخدمة.	 
وُيقصد بالعالمة العشرية ).( الكسور العشرية. أما اآلالف فتفصلها مسافة خالية ) ( يف األعداد الواردة بالنص 	 

ومسافة خالية ) ( يف األعداد الواردة باجلداول.
 ويدل اخلط املائل )/( بني سنتني متتاليتني )مثاًل، 2006/2005( على أن مجع البيانات يف دراسة استقصائية	 

ما حدث على مدى فرتة مستمرة تغطي عدداً من األشهر داخل فرتة السنتني.
وقد ال يساوي حاصل مجع األعداد والنسب املئوية الواردة يف اجلداول دائمًا األرقام اإلمجالية املذكورة نظراً لتقريب 	 

األرقام.

نظراً لعدم وجود تقليد ثابت لتسمية البلدان أو املناطق “متقدمة النمو” أو “نامية” يف منظومة األمم املتحدة، جيرى هذا التمييز ألغراض   1
التحليل اإلحصائي فحسب.

.United Nations Statistics Division, 2015. Millennium Development Indicators: World and regional groupings  2 
mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm )مت االطالع عليه يف 10 نيسان/أبريل 2015(.
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١

الفصل 1

السكان واألرسة

مقدمـة

تؤثر الديناميات السكانية على حياة النساء والرجال يف كل 
مكان. وقد أدت معّدالت اخلصوبة املتناقصة وطول العمر 
املتزايد إىل تراجع يف نسب األطفال وتزايد يف نسب كبار 
السن بني سكان العامل. وتعّمر النساء عادة أكثر من الرجال، 
ومن نتائج ذلك أن عدد النساء يفوق عدد الرجال يف الفئات 
توزيع  يف  دقيقة  فروق  أيضًا  ظهرت  وقد  املتقدمة.  العمرية 
السكان حسب نوع اجلنس، تبدأ عند الوالدة ومتتد طوال 
دورة احلياة. وارتفعت النسبة بني اجلنسني على نطاق العامل 
)أّي عدد األوالد والرجال مقارنة بعدد الفتيات والنساء( يف 

مجيع الفئات العمرية تقريبًا، مما أّدى إىل تزايد نسبة األوالد 
والرجال يف سكان العامل.

النساء  أن  إىل  واخلصوبة  الزواج  أمناط  يف  التغريات  وتشري 
على  وسيطرة  ومتكينًا  استقالاًل  أكثر  يصبحن  عام  بشكل 
قدرهتن اإلجنابية وحياهتن. وقد ارتفع السن عند الزواج، بينما 
البلدان ذات معّدالت اخلصوبة  اخنفض معّدل اخلصوبة يف 
املرتفعة واملتوسطة. غري أن زواج األطفال، وخصوبة املراهقات 
مستمران يف كثري من البلدان، وال يلىب جانب كبري من الطلب 

على تنظيم األسرة.

النتائج الرئيسية

يزيد عدد الرجال بحوايل 62 مليوناً عن النساء يف جميع أنحاء العالم. ويف الفئات العمرية األصغر سناً، يفوق 	 
عدد الرجال عدد النساء؛ أما يف الفئات العمرية األكرب سناً، فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال.

النامية، 	  البلدان  يف  الرجال  املهاجرون  يغلب  ولكن  النساء،  من  الدوليني  املهاجرين  حوايل نصف جميع 
ومعظمهم يف شمال أفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب وغرب آسيا.

وقد ارتفع العمر عند الزواج للنساء والرجال عىل حّد سواء.	 

وانخفض زواج األطفال؛ ومع ذلك، فإن نصف النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 سنة تقريباً يف 	 
جنوب آسيا والُخمَسني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يتزوجن قبل سن الثامنة عرشة.

وانخفض متوسط عدد األطفال للمرأة يف البلدان ذات معّدالت الخصوبة املرتفعة واملتوسطة، ولكنه زاد 	 
زيادة طفيفة يف بعض البلدان ذات الخصوبة املنخفضة.

وانخفضت معّدالت والدة املراهقات يف كل مكان تقريباً ولكنها ال تزال مرتفعة يف كثري من بلدان أفريقيا 	 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتشكل األمهات الالئي تعشن بمفردهن ولديهن أطفال حوايل ثالثة أرباع األرس املعيشية التي يرعاها أحد 	 
الوالدين.

وتزيد نسبة النساء من األعمار 45 إىل 49 عاماً املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن 25 يف املائة عىل األقل 	 
عن نسبة الرجال يف نفس الفئة العمرية.

ويبلغ الرتمل بني النساء يف الفئة العمرية من 60 إىل 64 سنة نحو ثالثة أضعافه بني الرجال يف نفس الفئة 	 
العمرية.

وتمثل النساء غالبية كبار السن الذين يعيشون يف أرس معيشية مكونة من شخص واحد.	 
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ويف الوقت نفسه أصبحت األسر أكثر تنوعًا. وبينما أخذت 
أمناط الزواج، واالقرتان والطالق يف التحول، أصبحت األسر 
املعيشية املكونة من شخص واحد واليت يعوهلا أحد الوالدين 
أكثر شيوعًا. وتزداد األسر املعيشية املكونة من شخص واحد 
الصلة  ذات  القواعد  وتغرّي  السكان  شيوخة  بسبب  شيوعًا 
بالعالقات بني األجيال وإعالة األسرة. وبعض التغيريات يف 
الرتتيبات املعيشية ليست مدفوعة باالختيارات الشخصية وإمنا 
بظواهر أكرب حجمًا من ذلك. ففي البلدان املتضررة كثرياً من 

وباء فريوس نقص املناعة البشرية ومن النـزاعات، على سبيل 
املثال، تكون النساء أكثر عرضة للرتمل يف شباهبن واألطفال 
تتاح هلم يف كثري من  والرجال ال  النساء  ألن  لليتم. ونظراً 
األحيان نفس الفرص يف التعليم والعمل واحلصول على دخول 
خاصة هبم )انظر الفصول األخرى هبذا التقرير(، ميكن أن 
يكون للتغيريات يف الرتتيبات املعيشية تأثري على االختالفات 

يف الرفاه بشكل عام بني املرأة والرجل.

اإلطار ١ - ١

الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املتعلقة بالسكان واألرسة

منتظمة  السكانية بصورة  اإلحصاءات  يجري جمع 
من خالل تعدادات السكان واملساكن، وُنظم التسجيل 
املدني و/أو الدراسات االستقصائية بالعينة املمثلة 
السكان  تعدادات  وتشّكل  الوطني.  الصعيد  عىل 
حجم  عن  للمعلومات  الرئييس  املصدر  واملساكن 
وتكوين السكان بحسب السن ونوع الجنس فضالًً 
عن املواضيع الديمغرافية األخرى، بما يف ذلك الهجرة 
والخصوبة والوفيات. وتجري معظم البلدان تعداداً 
أ.  سنوات  عرش  كل  يف  األقل  عىل  للسكان   واحداً 
وفيما يتعلق بجولة تعداد عام 2010 )الذي يشمل 
العقد 2005 - 2014(، لم يقم بإجراء تعداد السكان 
21 بلداً أو منطقة، تغطي نسبة 7 يف املائة من سكان 
العالم، األمر الذي يمثل تحسناً طفيفاً مقارنًة بعقد 
الذي بلغ   ،)2004 العام السابق )1995 -  التعداد 

فيه هذا العدد 26 بلداً أو منطقة.

الدراسات  عىل  القائمة  البيانات  توافر  زاد  وقد 
يف  ملحوظة  زيادة  املعيشية  لألرس  االستقصائية 
العقدين املاضيني. فعىل سبيل املثال، زاد عدد البلدان 
القادرة عىل إجراء الدراسات االستقصائية الديمغرافية 
املؤرشات من  املتعدد  العنقودي  املسح  أو  والصحية 
99 بلداً )أجرت 189 دراسة استقصائية( يف الفرتة 
1995 - 2004 إىل 113 بلداً )أجرت 241 دراسة( 
الدراسات  هذه  وتؤدي   .2014  -  2005 الفرتة  يف 
االستقصائية دوراً بالغ األهمية يف توفري اإلحصاءات 
التي يكون  البلدان  املتعلقة بالخصوبة والوفيات يف 

فيها نظام التسجيل املدني قارصاً ب.

الجنس  السن ونوع  بيانات  تتأثر جودة  أن  ويمكن 
بطريقة اإلبالغ عن البيانات. فاألخطاء يف اإلبالغ عن 
العمر أمر شائع. ويف بعض السياقات الثقافية، يمكن 

أن يحدث انحراف يف النسب بني الجنسني يف  أيضاً 
أعمار مختلفة نتيجة للنقص أو الخطأ يف اإلبالغ عن 

عدد السكان اإلناث ج.

ويمكن أن تحدث أشكال من عدم االتساق بني مختلف 
مصادر البيانات نتيجة لالختالفات يف عمليات جمع 
البيانات، بما يف ذلك أطر أخذ العينات واالستبيانات. 
يمكن  ال  املثال،  سبيل  عىل  البلدان،  من  عدد  ففي 
تفسري الفروق الكبرية يف الحالة الزوجية للمرأة عىل 
فرتات زمنية إالّ بوجود اختالفات يف مصادر البيانات 
املستخدمة. وقد أظهرت األبحاث يف اآلونة األخرية أن 
بعض الدراسات االستقصائية لعينات األرس املعيشية، 
مقارنة بتعدادات السكان واملساكن، تعاني من تحيز 
ُتدَرج  أن  فاألرجح  “األرسة”.  بـ  يتعلق  منهجي 
الدراسة  عيّنات  يف  أطفال  لها  التي  املتزوجة  املرأة 
املتزوجة  غري  املرأة  تكون  حني  يف  االستقصائية، 
ممثلة تمثيالً ناقصاً بشكل منتظم تقريباً د. وتتباين 
املؤرشات الديمغرافية األساسية، مثل متوسط العمر 
عند الزواج أو عدد األطفال للمرأة، باختالف مصادر 

البيانات املستخدمة.

ويقل جمع البيانات عن بعض املواضيع الديمغرافية، 
كالبيانات املتعلقة بأشكال االقرتان غري الرسمية أو 
يقوم  فال  الزواج.  إطار  خارج  تتم  التي  الوالدات 
سوى عدد محدود من البلدان بجمع وإتاحة البيانات 
لتقرير  ووفقاً  الزواج.  نطاق  خارج  املواليد  عن 
هـ، لم يبلغ سوى  العالم لعام 2012  الخصوبة يف 
 91 بلداً بالبيانات عن الخصوبة خارج نطاق الزواج 
البيانات  هذه  تتوافر  ولم   ،2011  -  2000 للفرتة 
للفرتات الثالث )1965 - 1989، و1990 - 1999، 

و2000 - 2011( إالّ لدى 64 بلداً فقط.

http://un� :انظر املوقع أ 
stats.un.org/unsd/demo�
graphic/sources/census/

censusdates.htm )تم 
االطالع عليه يف كانون 

األول/ديسمرب 2014(.

انظر الفصل املتعلق  ب 
بالصحة يف شأن توافر 

وجودة إحصاءات 
األحوال املدنية املستمدة 

من ُنظم التسجيل 
املدني.
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٣السكان واألرسة

اليت جيري يف ظلها  اخللفية  أيضًا  الدميغرافية  التغريات  ومتثل 
تشكيل كثري من أبعاد احلياة — مبا فيها الصحة والتعليم 
والعمل والثروة. والواقع أن جمرد توزيع السكان بني املناطق 
والبلدان حيدد إىل مدى بعيد توزيع رأس املال البشري والفقر 
وعبء املرض يف أحناء العامل. ولذلك، يلزم أن يستند أّي 
إىل  أواًل  الرجل  مقابل  املرأة  وضع  يف  احملرز  للتقدم  تقييم 
التغيريات الدميغرافية الرئيسية. ويعرض هذا الفصل يف اجلزء 
األول منه اجتاهات تكوين السكان ومستوياته احلالية حسب 
العمر ونوع اجلنس واهلجرة؛ ويتطرق يف اجلزء الثاين إىل الزواج 
وأشكال االقرتان األخرى، واحنالهلا، واخلصوبة، والرتتيبات 
املعيشية. أما معّدل الوفيات فيجري تناوله يف الفصل التايل 

)انظر الفصل 2 عن الصحة(.

السكان  - ألف 

تكوين السكان حسب العمر ونوع   -  ١
الجنس

باليني   7.3 بـ   2015 عام  يف  العامل  سكان  عدد   يقدر 
قبل  عليه  عما كان  بليونًا   1.6 قدرها  بزيادة  نسمة — 
املائة  الوقت احلايل، يعيش 83 يف  الزمن. ويف  عقدين من 
من سكان العامل )6 باليني شخص( يف املناطق النامية وهذه 
للتوزيع  بالنسبة  آثار  على  هذا  وينطوي  ازدياد.  يف  احلصة 
العاملي لرأس املال البشري والفقر فضالًً عن عبء املرض. 
وتتوطن نسبة الــ 17 يف املائة املتبقية )1.3 بليون نسمة( يف 
املناطق املتقدمة النمو. ونسبة الذين يعيشون يف املناطق النامية 
من سكان العامل هي على النحو التايل: ما يقدر بنحو 45 
يف املائة يرتكزون يف شرق وجنوب آسيا؛ و14 يف املائة يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ وما يقرب من 9 يف املائة 
يف كل من جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
املتبقية معًا، )القوقاز وآسيا  النامية  املناطق  الكارييب. ومتثل 

الوسطى، ومشال أفريقيا، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا( أقل من 
7 يف املائة من سكان العامل 1.

 نسبة األطفال آخذة يف التناقص
يف معظم البلدان حول العالم

ويتمثل واحد من أبرز التغريات الدميغرافية يف العقود القليلة 
وتنجم  سنًا.  أكرب  هيكل  إىل  السكاين  التحول  املاضية يف 
الزيادة يف نسبة األشخاص يف  شيخوخة السكان — أّي 
الفئات العمرية املتقدمة، واالخنفاض يف نسبة األطفال — 
عن االخنفاض يف اخلصوبة وزيادة طول األعمار. فتقلصت 
 14 إىل  صفر  العمرية  الفئة  يف  األطفال  من  العامل  حصة 
عامًا من 32 يف املائة يف عام 1995 إىل 26 يف املائة يف 
عام 2015. ويزيد هذا االخنفاض حدة يف املناطق املتقدمة 
النمو، ولكنه حيدث يف معظم بلدان العامل. ونسبة األطفال 
يف املناطق املتقدمة النمو منخفضة حاليًا، تبلغ 17 يف املائة، 
النامية. ومن املناطق  مقارنة بنسبة 28 يف املائة يف املناطق 
اليت تنخفض فيها نسبة األطفال شرق آسيا )18 يف املائة(، 
الصني وسياستها  السكانية يف  الديناميات  إذ هتيمن عليها 
القائمة منذ وقت طويل يف االقتصار على طفل واحد. وعلى 
الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  توجد  اآلخر،  اجلانب 

أعلى نسبة لألطفال يف السكان، وهي 43 يف املائة 2.

 تزداد شيخوخـة السكـان
برسعة يف كثري من البلدان

وتزداد نسبة املسنني )البالغني من العمر 60 سنة فما فوقها( 
بني سكان العامل مبرور الزمن. ففي عام 2015، تبلغ نسبتهم 
12 يف املائة، مقارنة بنسبة 10 يف املائة يف عام 1995، ومن 
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نقُص  فيها  يشكل  التي  املواضيع  أحد  والهجرة 
يجري  ال  ما  فكثرياً  التحليل.  دون  عائقاً  التفاصيل 
جمع البيانات عن األسباب التي تدفع الناس للهجرة، 
وعندما تجمع، قد تقترص عىل سبب رئييس واحد فقط. 
وقد تبدو املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً بدرجة كبرية يف 
إحصاءات هجرة اليد العاملة، بالنظر إىل النساء كثرياً 
ما تذكرن فئة “الزواج أو األرسة” باعتبارها السبب يف 
هجرتهن، رغم أن الكثريات منهن تعملن قبل الهجرة 

وبعدها.

ويتفاوت توافر البيانات الديمغرافية بشأن الالجئني 
فئات  باختالف  اللجوء  وطالبي  داخلياً  واملرشدين 
أكثر  أحيان  يف  البيانات  فتتاح  املرشدين.  السكان 
عن الالجئني، وال سيما يف البلدان التي تشارك فيها 
بصورة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
مبارشة يف جمع البيانات، مستخدمة يف ذلك نظامها 
أتيحت  الالجئني. ويف عام 2013،  املكرّس لتسجيل 
بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لنسبة قدرها 71 
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املتوقع أن ترتفع إىل 21 يف املائة حبلول عام 2050. والسكان 
املسنون أنفسهم أيضًا يزدادون شيخوخة، وُيتوقع أن تنمو نسبة 
السكان الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر من 14 يف 
املائة يف عام 2015 إىل 19 يف املائة حبلول عام 2050 3.

رغم  والبلدان،  املناطق  مجيع  يف  السكان  شيخوخة  وحتدث 
أن كاًل منها متر مبرحلة خمتلفة يف التحول إليها. ففي املناطق 
املتقدمة النمو، اليت كانت أسبق إىل التحول، تبلغ نسبة كبار 
السن حاليًا 24 يف املائة. ومقارنة بذلك، تبلغ هذه النسبة 10 
يف املائة يف املناطق النامية. ومع ذلك، فإن شيخوخة السكان 
حتدث أيضًا يف املناطق النامية، وبوترية أسرع منها يف البلدان 
املتقدمة النمو. ومن املتوقع أن يستغرق ذات التحول الدميغرايف 
الذي متّر به املناطق املتقدمة النمو فرتة زمنية أقصر يف املناطق 
النامية 4. وهذا يعين أن لدى البلدان يف املناطق النامية وقتًا أقل 
بكثري لوضع اهلياكل األساسية الالزمة لتلبية احتياجات قطاع 
سكاين أكرب سنًا آخذ يف االتساع السريع. وأصبح األخذ بنهج 
قائم على مسار احلياة إزاء الشيخوخة املتمتعة بالصحة والفاعلة 
يكتسي أمهية حامسة. ذلك أنه ميكن دعم املشاركة واملسامهة 
املستمرين يف اجملتمع، مبا يف ذلك يف األعمار املتقدمة، من 
خالل تشجيع السلوكيات الصحية يف مجيع األعمار، ومنع 
التعلم  مبكر، وتشجيع  واكتشافها يف وقت  املزمنة  األمراض 
)انظر  املتقدمة  األعمار  التدرجيي يف  والتقاعد  احلياة،  مدى 

الفصول املتعلقة بالصحة والتعليم والعمل(.
السن  إىل كبار  املوجهة  واخلدمات  الربامج  تأخذ  أن  ويلزم 
يف االعتبار أن املرأة غالبًا ما تكون أطول عمراً من الرجل 
)الشكل 1 - 1(. وما إن تبلغ سن الستني، ُيتوقع هلا أن 
تعيش 24 سنة أخرى يف املناطق املتقدمة النمو وملدة 20 
النامية. أما الرجل، باملقارنة، فلدى  املناطق  سنة أخرى يف 
بلوغه سن الستني من املتوقع أن يعيش 21 عامًا آخر يف 

املناطق املتقدمة النمو و18 عامًا يف املناطق النامية.

تهيئ التغيريات يف هيكل األعمار فرصة ديمغرافية 
سانحة للنمو االقتصادي يف كثري من البلدان النامية

يتيح االخنفاض يف نسبة األطفال يف الوقت الذي ال تزال فيه 
نسبة كبار السن منخفضة نسبيًا، فرصة دميغرافية ساحنة للنمو 
االقتصادي والتنمية االجتماعية يف البلدان النامية 5. وهذه 
فرتة مؤاتية تنخفض خالهلا نسبة السكان املعالني )األطفال 
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)البالغون(.  العاملني  السكان  نسبة  تتزايد  بينما  واملسنون( 
من  السن  وكبار  األطفال  )نسبة  اإلعالة  نسبة  بلغت  وقد 
السكان إىل نسبة البالغني يف سن العمل( أدىن مستوى هلا 
يف عام 2015، ولكن من املتوقع أاّل تبقى عنده ألكثر من 
بالفعل  لديها  النمو  املتقدمة  البلدان  ومعظم   .6 عامًا   15
البلدان  من  ولكن كثريًا  املسنني،  السكان  من  أعداد كبرية 
النامية ميكنها االستفادة من هذا “العائد الدميغرايف”، باتباع 
سياسات اقتصادية واجتماعية مالئمة، وزيادة االستثمارات 
بني  سيما  وال  والصحة(،  )التعليم  البشري  املال  رأس  يف 
الفرصة  هذه  ويف  والشباب.  واملراهقني  األطفال  صفوف 
الساحنة القصرية، ميكن أن حُتدث املشاركة االقتصادية للمرأة 
فارقًا كبرياً. وميكن أن تسهم املساواة بني اجلنسني ومتتع النساء 
بكافة الفرص االقتصادية على اتساعها يف زيادة اإلنتاجية 

وحتسني النتائج النمائية ألطفاهلن.

النسبة بني الجنسني

 يقل عدد النساء عن عدد الرجال يف العالم 
ويف بعض املناطق النامية

إىل   ،2015 عام  يف  السكانية،  التوقعات  تقديرات  تشري 
نطاق  على  رجل  باليني  و3.7  امرأة  باليني   3.6 وجود 
النساء أقل قلياًل من نصف  العامل. وبعبارة أخرى، تشكل 
الذكور إىل  املائة(. وتدّل نسبة  العامل )49.6 يف  السكان 
رجاًل  هناك 102  أن  على  اجلنسني(  بني  )النسبة  اإلناث 
مقابل كل 100 امرأة 7. وقد فاق الرجال عدد النساء بقرابة 
44 مليونًا يف عام 1995، وبــ 62 مليونًا يف عام 2015. 
وهذه الزيادة هي نتيجة النمو السكاين واملزيد من التحسينات 
اليت طرأت على معّدالت بقاء الرجال على قيد احلياة مقارنًة 
النسبة بني  بالنساء. ويف غضون هذه الفرتة نفسها، زادت 
اجلنسني بقدر ضئيل جداً )أقل من 0.5 يف كل 100( 8.

مجيع  يف  النساء  إىل  الرجال  نسبة  يف  فروق كبرية  وتوجد 
يف  نقص  من  املناطق  بعض  تعاين  حيث  العامل،  أحناء 
النساء  عدد  يف  النقص  من  أخرى  ومناطق  الرجال   عدد 
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يعرتف رمسيًا بوجود جنس ثالث يف عدد متزايد من البلدان، ويتم   7
إدراجه يف الفئات الرمسية. ومينح قليل من البلدان احلقوق القانونية 
الذين خيتارون عدم وصفهم  الثالث  للجنس  املنتمني  لألشخاص 

بأهنم نساء أو رجال.
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يف  الرجال  عدد  النساء  عدد  ويفوق   .)2  -  1 )الشكل 
نامية  مناطق  تسع  من  ثالث  ويف  النمو،  املتقدمة  املناطق 
هي: منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب، وجنوب شرق آسيا. وتصل الزيادة يف عدد 
النساء باألرقام املطلقة أعالها يف املناطق املتقدمة النمو ويف 
مليونًا   36 فتبلغ  الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
و10 ماليني، على التوايل. وخالل العقدين املاضيني، أصبح 
النقص النسيب يف الرجال أصغر حجمًا يف املناطق املتقدمة 
أمريكا  الوسطى، وزاد حجمه يف  القوقاز وآسيا  النمو ويف 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )الشكل 1 - 2(. وتتمثل 
البلدان واملناطق اليت تشهد أكرب عجز نسيب يف الرجال، يف 
الوقت احلايل، يف كوراساو )82 رجاًل لكل 100 امرأة(، 
وليتوانيا  وأوكرانيا  امرأة(،   100 لكل  رجاًل   84( والتفيا 

امرأة(، واالحتاد  ومارتينيك )مجيعها 85 رجاًل لكل 100 
الروسي )86 رجاًل لكل 100 امرأة( 9.

ويتجاوز عدد الرجال عدد النساء يف شرق آسيا وجنوب آسيا 
أكرب  وسجل   .)2  -  1 )الشكل  آسيا  وغرب  وأوقيانوسيا 
فائض يف عدد الرجال يف غرب آسيا، حيث تشري التقديرات 
إىل وجود 111رجاًل يف مقابل كل 100 امرأة. ويشهد شرق 
آسيا وجنوب آسيا أيضًا فائضًا يف عدد الرجال، إذ تبلغ النسبة 
بني اجلنسني فيهما 107 و106، على التوايل. ويوجد يف هذه 
املناطق الثالث أعلى فائض من الرجال باألرقام املطلقة وهو: 
50.5 مليونًا يف شرق آسيا )يعزى بصفة رئيسية إىل الصني(، 
و49.5 مليونًا يف جنوب آسيا )يعزى بصفة رئيسية إىل اهلند(، 
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 الشكل ١ - ١
العمر املتوقع يف سن الستني حسب نوع الجنس، يف الفرتة من ١990 - ١995 إىل 20١0 - 20١5

 United Nations, World املصـدر: 
 Population Prospects: 

 The 2012 Revision (United
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البيانات معروضة  مالحظة: 
حسب املناطق املتبعة يف 

األهداف اإلنمائية لأللفية.
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و12.1 مليونًا يف غرب آسيا )يعزى بصفة رئيسية إىل اإلمارات 
العقدين  السعودية(. وخالل  العربية  املتحدة واململكة  العربية 
املاضيني، اخنفض الفائض النسيب يف عدد الرجال يف جنوب 
آسيا وأوقيانوسيا، وزاد يف شرق وغرب آسيا. وكانت الزيادة 
ملحوظة بشكل خاص يف غرب آسيا، حيث تضاعف الفائض 
النسيب من الرجال )الشكل 1 - 2(. وتقع يف هذه املنطقة 
البلدان اليت لوحظت فيها أعلى نسبة للرجال إىل النساء يف 
العامل، ومنها قطر )324 رجاًل لكل 100 امرأة(، واإلمارات 
العربية املتحدة )228 رجاًل لكل 100 امرأة(، وعمان )188 
رجاًل لكل 100 امرأة(، والكويت )148 رجاًل لكل 100 
لكل 100  السعودية )139 رجاًل  العربية  واململكة  امرأة(، 
امرأة(. وباألرقام املطلقة، البلدان ذات أكرب فائض من الرجال 
هي الصني )52 مليونًا(، يف شرق آسيا، واهلند )43 مليونًا(، 
يف جنوب آسيا. وحتدد نسبة الرجال إىل النساء والفائض يف 
عدد الرجال يف هذين البلدين األكثر اكتظاظًا بالسكان إىل 
حّد كبري فائض عدد الرجال املالحظ على مستوى العامل. أما 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى والشمال األفريقي، فعدد 
النساء مساٍو لعدد الرجال تقريبًا 10.

النسبة بني الجنسني عند الوالدة )أ( 

بني  النسبة  حتددها  السكان  عدد  يف  اجلنسني  بني  النسبة 
اجلنسني عند الوالدة — أّي عدد املواليد الذكور يف مقابل 
كل 100 مولودة — وفيما بعد الوالدة حتددها االختالفات 
يف وفيات اإلناث والذكور وهجرهتم يف مجيع الفئات العمرية.
ويف الوقت احلايل، يولد من األوالد أكثر مما يولد من البنات، 
الطبيعي  االنتقاء  لعمليات  الثانوية  النتائج  إحدى  وهذه 
الدميغرايف.  الوضع  يف  للغاية  النادرة  الثوابت  وأحد  الدائمة 
الوالدة  عند  اجلنسني  بني  للنسبة  البيولوجي  املستوى  ومييل 
بنت، مع  لكل 100  أوالد  االقرتاب من 105  إىل  عادة 
الوالدة بني 103  القياسية بني اجلنسني عند  النسبة  ثبات 
و107 أوالد لكل 100 بنت، مع التسليم بوجود اختالفات 
إقليمية طبيعية. ويف بعض اجملتمعات السكانية، تتجاوز نسبة 
الرئيسية  العوامل  القياسية. ومن  القيم  اجلنسني عند الوالدة 
لتفسري ذلك اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني، الذي 

يعكس التفضيل الثقايف الطويل األمد لألبناء 11.
وعلى الصعيد العاملي، تبلغ النسبة بني اجلنسني عند الوالدة 
107 أوالد لكل 100 بنت يف الفرتة 2010 - 2015. 
املناطق  ففي   .12 واضحة  إقليمية  اختالفات  مثة  أن  غري 
الوالدة  عند  اجلنسني  بني  نسبة  تالحظ  النمو،  املتقدمة 
وتوجد  النامية.  للمناطق  بنسبة 108  مقارنة  قدرها 106 
أكرب االختالالت املسجلة يف شرق آسيا، حيث تبلغ النسبة 
اإلناث،  املواليد  من  لكل 100  الذكور  املواليد  115 من 
عند  اجلنسني  بني  النسبة  تبلغ  حيث  آسيا،  جنوب  يليها 
 ،13 النسبة هي 108  وأوقيانوسيا، حيث  الوالدة 109، 
والقوقاز وآسيا الوسطى، حيث النسبة 107، بسبب بعض 
خمتارة  بلدان  يف  األخرية  اآلونة  املسجلة يف  التفاوت  أوجه 
)أذربيجان وأرمينيا وجورجيا(، ويف جنوب شرق آسيا، حيث 
النسبة 106، ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 
وأدىن   .105 النسبة  تبلغ  حيث  آسيا،  غرب  يف  وكذلك 

املرجع نفسه.  10

 Attané and Guilmoto, eds., 2007; Bongaarts, 2013; Frost  11
.and others, 2013; Guilmoto, 2009; Jha and others, 2011

.United Nations, 2013a  12

أسرتاليا ونيوزيلندا غري مشمولتني يف هذه املنطقة، بل يف املناطق   13

املتقدمة النمو.

١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ ٠ -٢ -٤ -٦ -٨ -١٠ -١٢ 
رجل لكل ١٠٠ امرأة

١٩٩٥ 

٢٠١٥ 

الفائض يف عدد النساءالفائض يف عدد الرجال

غرب آسيا

رشق آسيا

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

العالم
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٧السكان واألرسة

مناطق العامل يف النسبة بني اجلنسني عند الوالدة هي أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى، اليت يولد فيها 104 من األوالد 

مقابل كل 100 بنت.

توجد اختالالت متزايدة يف النسب بني الجنسني 
عند الوالدة يف عدد من البلدان

البلدان  القليلة املاضية، ظهرت يف عدد من  وخالل العقود 
عند  اجلنسني  بني  النسب  يف  متزايدة  اختالالت  واملناطق 
الوالدة )الشكل 1 - 3(، مما يشري إىل قيام عدد أكرب من 
اآلباء واألمهات بانتقاء جنس ذريتهم لكي حيظوا على األقل 
بابن واحد. وتوجد أعلى نسبة لوحظت بني اجلنسني عند 
الوالدة حاليًا يف الصني، حيث يولد فيها 116 ولداً مقابل 
كل 100 بنت. ورغم أن معظم النسب األعلى من املتوقعة 
البداية يف آسيا، فقد  بني اجلنسني عند الوالدة وجدت يف 
لوحظت أيضًا يف جنوب أوروبا يف السنوات األخرية، وكذلك 
بني أبناء بلدان جنوب آسيا يف الشتات الذين يقيمون يف 
اجلنسني  بني  النسبة  وختتلف   .14 النمو  املتقدمة  البلدان 
)األطفال( الطفل  وجنس  املولود  لرتتيب  تبعًا  الوالدة   عند 

Almond, Edlund and Milligan, 2013; Dubuc and Cole�  14
.man, 2007; UNFPA, 2012

النسبة بني اجلنسني عند  الذي يسبقه. وبصفة عامة، متيل 
الوالدة إىل الزيادة بزيادة الرتتيب وتزداد اختالاًل يف األسر اليت 

تفتقر إىل ولد واحد على األقل 15.
وتفضيل األبناء الذكور آخذ يف االخنفاض يف بعض البلدان. 
وتشري جتربة مجهورية كوريا، على سبيل املثال، إىل أن النسبة 
العادية  القيمة  بني اجلنسني عند الوالدة ميكن أن تعود إىل 
من الوجهة البيولوجية. فبعد أن بلغت النسبة ذروهتا يف ذلك 
البلد يف حوايل الفرتة 1990 - 1995، اخنفضت بشكل 
مطرد إىل املستويات املتوقعة حبلول عام 2010. ومن بني 
للنسبة  السائد  االجتاه  عكس  إىل  الدافعة  الرئيسية  القوى 
بني اجلنسني عند الوالدة التغريات يف األعراف االجتماعية 
والتنمية اجملتمعية بفعل الزيادة يف التعليم، إىل جانب تشريعات 
مكافحة اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني 16. وعلى 
االنتقائي  أن اإلجهاض  اهلند، رغم  العكس من ذلك، يف 
بسبب جنس اجلنني أصبح غري قانوين من الوجهة التقنية منذ 
عام 1996، فلم يكن للقانون حىت اآلن سوى تأثري ال ُيذكر 

على النسبة بني اجلنسني عند الوالدة 17.

Arnold, Kishor and Roy, 2002, p. 780; Guilmoto and Du�  15
 thé, 2013; Meslé, Vallin and Badurashvili, 2007; UNFPA,

.2010, p. 17; World Vision and UNFPA, 2012, p. 82

.Chung and Das Gupta, 2007  16

.Jha and others, 2011  17
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املرأة يف العالم، 20١5 ٨

النسبة بني الجنسني يف جميع الفئات  )ب( 
العمرية

بني الفئات العمرية األصغر سناً، يزيد عدد األوالد 
والرجال عن الفتيات والنساء؛ والعكس صحيح 

بني الفئات العمرية لألشخاص األكرب سناً

الطفيفة  البيولوجيا مؤاتية للمرأة. فامليزة  الوالدة، تكون  بعد 
يف عدد املواليد الذكور ختتفي تدرجييًا خالل مرحليت الطفولة 
عام  بوجه  الذكور  وفيات  معّدل  الرتفاع  نظرًا  والشباب، 
الفصل  )انظر  األعمار  مجيع  يف  اإلناث(  بوفيات  )مقارنة 
2 عن الصحة(. ويتحقق توازن بالتساوي بني أعداد النساء 
يزيد  العاملي،  الصعيد  البلوغ. وعلى  والرجال خالل مرحلة 
)الشكل اخلمسني  سن  حىت  النساء  على  الرجال   عدد 
1 - 4(. وبعد هذه السن، حيث تستمر مالحظة ارتفاع 
معّدالت الوفيات بني الرجال عنها بني النساء، تطرأ زيادة 
النسبة  العاملي، تبلغ  سريعة على نسبة املرأة. فعلى الصعيد 

بني اجلنسني 95 رجاًل لكل 100 امرأة يف الفئة العمرية من 
60 إىل 64 عامًا، ولكنها تنخفض إىل 70 لكل مائة يف 
الفئة العمرية 80 إىل 84 عامًا، وإىل 45 يف مقابل كل مائة 

يف اجملموعة العمرية من 90 إىل 94 عامًا.
العاملي  النمط  هذا  عن  السكانية  اجملتمعات  بعض  وخترج 
بسبب فروق معينة بني اجلنسني يف الوفيات واهلجرة. ففي 
النساء  أعداد  يف  التوازن  يتحقق  النمو،  املتقدمة  املناطق 
والرجال حول سن 40 عامًا، بينما يكون ذلك يف املناطق 
ويفسر   .)4  -  1 )الشكل  عامًا   55 سن  حول  النامية 
بني  النسبة  بارتفاع  رئيسية  بصفة  املنطقتني  بني  االختالف 
الوفيات  الوالدة واخنفاض  املتوقعة عند  النسبة  اجلنسني عن 
 عن املتوقع بالنسبة لألوالد مقارنة بالبنات يف املناطق النامية،
وال سيما بني األطفال دون سن اخلامسة. وميثل شرق وجنوب 
آسيا منوذجني مفرطني هلذا النمط. فبخالف املناطق األخرى، 
توجد يف شرق وجنوب آسيا أعلى النسب بني اجلنسني ليس 
فقط يف أوساط األطفال والشباب، وإمنا أيضًا بني صفوف 
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9السكان واألرسة

املسنني. ويف هاتني املنطقتني، ال يصبح عدد النساء مساويًا 
لعدد الرجـــــال إاّل يف حنو ســـن 65 عامًا.

وقـــــــد ميثل اخنفاض نسبة النساء يف مجيع الفئات العمرية يف 
شــــرق وجنوب آسيا مقارنة باملناطق أخرى مقياسًا ألشكال 
دورة  مراحل  مجيــع  يف  املـــرأة  تواجههــا  اليت  املســـاواة  عدم 
حياهتا. وتشري عبارة “النساء الغائبات”، اليت صاغتها أمارتيا 
سن 18، وصارت تستخدم على نطاق واسع يف األدبيات 
منذ ذلك احلني، إىل ارتفاع النسب بني اجلنسني املالحظة يف 
بعض البلدان اآلسيوية مثل الصني واهلند، باملقارنة مع النسب 
املوجودة يف البلدان املتقدمة النمو )ويف كثري من البلدان يف 
املناطق النامية(. وبعبارة أخرى، ميثل عدد “النساء الغائبات” 
لو  موجودات  تكّن  قد  الالئي  النساء  من  اإلضايف  العدد 
مناطق  مع  اجلنسني  بني  النسب  يف  البلدان  هذه  تساوت 
العامل اليت تلقى فيها النساء والرجال نفس العالج والرعاية. 
البلدان  مع  باملقارنة  النساء  وفيات  معّدل  ارتفاع  أن  ذلك 
األخرى ذات املعّدالت اإلمجالية املماثلة للوفيات والظروف 
الوبائية املماثلة مؤشر على إمهال الفتيات وعدم املساواة بني 
اجلنسني. فالنسبة بني اجلنسني عند الوالدة )على النحو املبني 
أعاله( وارتفاع معّدل وفيات اإلناث نسبيًا يف مرحلة الطفولة 
)انظر الفصل 2 املتعلق بالصحة( هلما دور رئيسي يف تفسري 
اخنفاض عدد النساء عن املتوقع يف بعض البلدان. ويشري مزيد 
من األحباث احلديثة أيضًا إىل أن ظاهرة “النساء الغائبات” 
ميكن تفسريها أيضًا بالوفيات املبكرة بني النساء يف الفئات 

العمرية املتأخرة 19.
بأكثر  يتمتع غرب آسيا  النامية األخرى،  املناطق  ومن بني 
الرجال كثرياً  بارتفاع عدد  تفرّدًا، ويتميز  الدميغرافية  املالمح 
عن النساء يف سنوات عمل البالغني، ويبلغ ذروته يف الفئة 
العمرية من 35 إىل 39 عامًا )الشكل 1 - 4(. وتوجد 
يف غرب آسيا أيضًا أكرب نسبة من املهاجرين الدوليني بني 
السكان وهو املنطقة الوحيدة اليت حتدث فيها اهلجرة الدولية 
تأثرياً كبرياً على النسبة بني اجلنسني يف أعمار البالغني. فقد 
دفعت هجرة العمال الواسعة النطاق اليت يغلب عليها الذكور 
إىل العديد من بلدان غريب آسيا النسبة بني اجلنسني للسكان 
البالغني لالرتفاع إىل مستويات غري عادية. ذلك أن املهاجرين 
الدوليني يشكلون تقريبًا ثلث السكان الذكور الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 25 و44 عامًا يف تلك املنطقة. أما بالنسبة 

.Sen, 1992  18

 Anderson and Ray, 2010 World املثال،  سبيل  على  انظر،   19

.Bank, 2011؛ Milazzo, 2014

الدوليات واحدة من كل  املهاجرات  فتمثل حصة  للنساء، 
)الشكل  آسيا  اإلناث يف غرب  السكان  سبعة من جمموع 

.)7 - 1
ومقارنة مبا كان عليه احلال قبل 20 عامًا مضت، طرأ تغري 
طفيف على نسبة الرجال إىل النساء يف مجيع الفئات العمرية 
على الصعيدين العاملي واإلقليمي )الشكل 1 - 4(. وتدّل 
الزيادة الطفيفة يف عدد األوالد بالنسبة إىل البنات املسجلة 
عام 2015، باملقارنة بعام 1995، على تأثري شرق وجنوب 
آسيا على الديناميات السكانية يف العامل. وتفّسر هذه الزيادة 
مدى  على  الوالدة  عند  اجلنسني  بني  النسبة  بزيادة  أساسًا 
)الشكل  البلدان  من  قليل  عدد  يف  املاضية  عامًا  العشرين 
1 - 3( يف هاتني املنطقتني، فضاًل عن حدوث حتسينات 
أسرع قلياًل يف معّدالت بقاء األوالد على قيد احلياة مقارنة 

بالبنات يف هاتني املنطقتني وغريمها.
النساء بني صفوف املسنني أيضًا  وزادت نسبة الرجال إىل 
)الشكل 1 - 4(، بسبب حدوث زيادة أكرب يف فرصة البقاء 
على قيد احلياة إىل األعمار املتقدمة بني الرجال عنها بني 
النساء. فعلى مدى العشرين عامًا املاضية، زاد عدد الرجال 
الذين يعيشون إىل ما بعد 60 عامًا بوترية أسرع من عدد 
النساء، وقابل ذلك اخنفاض نسيب يف عدد النساء يف الفئات 
إىل  الرجال  نسبة  يف  الزيادة  وحدثت  سنًا.  األكرب  العمرية 
النساء يف األعمار املتقدمة بصفة رئيسية يف املناطق املتقدمة 
منطقة  ومنها  النامية،  املناطق  بعض  يف  أيضًا  ولكن  النمو 
القوقاز وآسيا الوسطى وشرق آسيا ومشال أفريقيا )انظر املرفق 
اإلحصائي( 20. وقد لوحظ عكس هذا االجتاه يف جنوب 
املرتفعة بشكل غري عادي يف  النسبة  اخنفضت  فقد  آسيا. 
املالحظة يف  املتقدمة  األعمار  يف  النساء  إىل  الرجال  عدد 
عام 1995 اخنفاضًا كبرياً خالل السنوات العشرين املاضية. 
املناطق يف  نسبة بني مجيع  أعلى  تزال  ومع ذلك، فهي ال 

عام 2015.
وعلى الرغم من املكاسب اليت حتققت يف بقاء الرجال على 
قيد احلياة، مبا يف ذلك يف األعمار املتقدمة، ال تزال املرأة 
مناطق، فهي متثل 54  السن يف مجيع  غالبية كبار  تشكل 
يف املائة من الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، و62 
تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر يف عام  الذين  املائة من  يف 
2015 )الشكل 1 - 5(. ويتجاوز عدد النساء عدد الرجال 
النمو على حّد سواء،  النامية واملتقدمة  املناطق  املسنني يف 

http://unstats.un.org/unsd/gender/worlds� املوقع  متاح يف   20

.women.html
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ولكن املناطق النامية أقل نسبيًا يف عدد النساء يف األعمار 
الفئة  ويف  املسنني  بني  للنساء  نسبة  أدىن  وتوجد  املتقدمة. 
العمرية األكرب سنًا يف جنوب آسيا )52 يف املائة و55 يف 
املائة، على التوايل( وشرق آسيا )51 يف املائة و58 يف املائة، 
بني  التوازن  يف  االختالالت  عن  هذا  وينتج  التوايل(.  على 

اجلنسني اليت تبدأ عند الوالدة وتستمر طوال احلياة.

ً الهجرة، والالجئون، واملرشدون داخليا  -  2

ميكن أن تتيح اهلجرة فرصة لتمكني املرأة والرجل يف مسعامها 
للحصول على تعليم أفضل، وفرص للعمل، وحتّسن يف ظروف 
ما جيري حتدي األدوار النمطية واالجتاهات  املعيشة. وكثرياً 
بني  وتغيريها  األصلي  البلد  يف  املكتسبة  باجلنسني  اخلاصة 
احمللية  اجملتمعات  يف  اندماجهم  خالل  املهاجرين  أوساط 
اجلديدة. وقد يطرأ حتول على هذه األدوار واالجتاهات أيضًا 
21. وقد  اليت خيّلفوهنا وراءهم  احمللية  يف األسر واجملتمعات 
يزداد متكني النساء املهاجرات بشكل خاص لتعلمهن لغات 

.United Nations, 2006  21

ومهارات جديدة، وقيامهن بأعمال مدفوعة األجر تضمن 
هلن احلصول على املوارد املالية، وتعرفهن على معايري جديدة 
فيما يتعلق حبقوق املرأة والفرص املتاحة هلا. وقد تواجه املرأة 
تغيريات يف  أيضًا  يهاجر زوجها  بينما  الوطن  ُترتك يف  اليت 
القرار  صنع  سلطة  من  مبزيد  وتضطلع  تؤديها  اليت  األدوار 

واالستقالل الذايت 22.
اجملتمعات  يف  معقدة  واقتصادية  اجتماعية  آثار  وللهجرة 
األصلية وجمتمعات املقصد. ففي اجملتمعات احمللية األصلية، 
 ميكن هلجرة األفراد املهرة واملتعلمني تعليمًا عاليًا، اليت كثريًا

ما يشار إليها بعبارة “هجرة األدمغة”، أن حتدث تأثرياً سلبيًا 
التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي 23. ويف بعض  على 
بني  أكثر وضوحًا  اهلجرة  من  النوع  هذا  يكون  السياقات، 
النساء منه بني الرجال. فعلى سبيل املثال، معّدالت اهلجرة 
بني النساء اللوايت على قدر عاٍل من التعليم من املناطق النامية 
إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية )الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( أعلى من معّدالت 
الرجال الذين على درجة عالية من التعليم يف حوايل نصف 

البلدان املتاحة بيانات بشأهنا 24.
تشكل  اليت  املالية،  التحويالت  إىل  اهلجرة  تؤدي  ما  وكثريًا 
مصدراً هامًا من مصادر الدخل لكثري من األسر يف البلدان 
النامية. فقد بلغت تدفقات التحويالت املالية املسجلة رمسيًا 
النامية 404 بليون دوالر يف عام 2013، وهو البلدان   إىل 
الرمسية اإلمنائية  املساعدة  حجم  بكثري  يتجاوز   ما 

املالية دور هام تؤديه يف إبقاء  املقدمة 25 26. وللتحويالت 
األسر املعيشية خارج دائرة الفقر، مبا يف ذلك األسر اليت تعوهلا 
إناث. ففي بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، على 
الفقر بني األسر املعيشية  سبيل املثال، يعزى اخنفاض معّدل 
اليت تعوهلا إناث، عنه بني األسر املعيشية اليت يعوهلا الذكور، 
من بعض الوجوه إىل التحويالت الواردة )انظر الفصل 8 املتعلق 
بالفقر(. وكذلك للتحويالت أبعاد جنسانية أخرى. فقد بينت 
بعض الدراسات أن املهاجرات متلن إىل أن حتّولن من دخلهن 

إىل أسرهن مبالغ أكرب من اليت حيّوهلا املهاجرون الذكور 27.

املرجع نفسه.  22

املرجع نفسه.  23

.Widmaier and Dumont, 2011  24

.World Bank, 2014  25

بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية 135 بليون دوالر يف عام 2013.   26

األمم املتحدة، 2014 )ج(.
.United Nations, 2006  27
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والنساء. البيانات معروضة 

حسب املناطق املتبعة يف 
األهداف اإلنمائية لأللفية.

 الشكل ١ - 5
نسبة النساء بني األشخاص األكرب سناً )الذين 
تبلغ أعمارهم ٦0 سنة وما فوقها( وبني الذين 

تبلغ أعمارهم ٨0 عاماً فما فوقها حسب املناطق، 
20١5



١١السكان واألرسة

والرجال  النساء  على  الدولية  اهلجرة  تأثري  يتوقف  ما  وكثريًا 
املهاجرين  حقوق  إذا كانت  ما  على  اجلديدة  وجهتهم  يف 
مدجمني  وأسرهم  املهاجرون  إذا كان  وما  باحلماية  مشمولة 
يف اجملتمع. وقد اعُتمد عدد من الصكوك العاملية واإلقليمية 
والوطنية اليت تتناول على وجه التحديد حقوق املهاجرين. بيد 
أن أقل من ربع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد 
صّدقت على الصكوك اليت حتمي حقوق العمال املهاجرين 

وأفراد أسرهم 28.
فعلى سبيل املثال، اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 
املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املنـزليني، وهي فئة من العمال 
أغلبهم من النساء، مل تصّدق عليها سوى 10 دول أعضاء 
يف هناية عام 2013. وباملقارنة، صدقت أكثر من ثالثة أرباع 
الدول على الصكوك الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر 29.

الهجرة الدولية

احتمال هجرة الرجال البالغني أكرب من احتمال 
هجرة النساء البالغات دولياً

على الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أن عدد املهاجرين 
بزيادة  مليون مهاجر يف عام 2013،  بلغ 232  الدوليني 
عام  مليونًا يف  عام 2000، و154  مليونًا يف   عن 175 
 1990 30. ومل تتغري نسبة املهاجرين الدوليني يف سكان العامل 
إاّل قلياًل، من 2.9 يف املائة يف عام 1990 إىل 3.2 يف املائة 
يف عام 2013 31. وظل التكوين اجلنساين لعدد املهاجرين 
املهاجرات  النساء  عدد  فبلغ  الزمن.  مر  على  نسبيًا   ثابتًا 
111 مليون مهاجرة يف عام 2013، مقارنة بعدد الرجال 
املهاجرين البالغ 120 مليونًا، وشكلن بذلك نسبة 48 يف 

اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1949 بشأن العمال املهاجرين   28

)رقم 97( صدقت عليها 49 دولة يف 1 كانون األول/ديسمرب 
2013؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1975 بشأن اهلجرة 
يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين 
)أحكام تكميلية( )االتفاقية رقم 143( صدقت عليها 23 دولة؛ 
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
لعام 1990 صدقت عليها 47 دولة؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية 
 2011 لعام   )189 )رقم  املنـزليني  للعمال  الالئق  العمل  بشأن 

.United Nations, 2013k :صدقت عليها 10 دول. املصدر
.United Nations, 2013k  29

.United Nations, 2013b  30

.United Nations, 2013k  31

املائة من جمموع املهاجرين الدوليني، مقارنة بنسبة 48.8 يف 
املائة يف عام 1990 32.

النساء املهاجرات ما يزيد  النمو، متثل  ويف املناطق املتقدمة 
الدوليني  املهاجرين  عدد  املائة(  يف   52( نصف  عن  قلياًل 
)الشكل 1 - 6(، وهي نسبة ظلت مستقرة نسبيًا على مدى 
العشرين عامًا املاضية )51 يف املائة يف عام 1990( 33. أما 
يف املناطق النامية، فحصة املرأة يف أعداد املهاجرين الدوليني 
أقل، إذ اخنفضت من 46 يف املائة يف عام 1990 إىل 43 
يف املائة يف عام 2013. ومع ذلك، فإن النساء يف بعض 
املناطق النامية تشكلن أكثر من نصف املهاجرين الدوليني، 
الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  ذلك  يف  مبا 
املناطق  الوسطى، وشرق آسيا. ويف  القوقاز وآسيا  ومنطقة 
ذات التاريخ الراسخ يف اهلجرة، مثل املناطق املتقدمة النمو، 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تنتج نسبة النساء 
األكرب يف عدد املهاجرين من بعض الوجوه عن زيادة العمر 
املتوقع للمهاجرات عن املهاجرين الذين وصلوا منذ عقود 34. 
ويف باقي املناطق النامية، مبا يف ذلك مشال أفريقيا وأوقيانوسيا 
وغرب  آسيا  وجنوب  الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا 
 آسيا، تزيد نسبة الرجال عن النساء بني املهاجرين الدوليني

.United Nations, 2013b  32

املرجع نفسه.  33

.United Nations, 2013k  34
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)الشكل 1 - 6(. وتشكل النساء يف غرب آسيا أصغر نسبة 
)34 يف املائة( من عدد املهاجرين الدوليني.

وتقوم اهلجرة بدور يف التكوين العمري واجلنساين للسكان يف 
بعض املناطق والبلدان. ويف املناطق املتقدمة النمو، متثل أعداد 
املهاجرين الدوليني ما يقدر بنحو 11 يف املائة من السكان. 
وتعلو نسبة املهاجرين إىل جمموع السكان، كما هو مبني يف 
الشكل 1 - 7، يف فئات سن العمل، وال سيما األعمار 
من 30 إىل 44 عامًا. ومع أن تأثريها على اهليكل العمري 
للسكان املضيفني كبري، فليس هلا أّي أثر على النسبة بني 
اجلنسني يف عدد السكان، ألن نسبة املهاجرين من النساء 
والرجال يف جمموع السكان باملناطق املتقدمة النمو متماثلة 

)الشكل 1 - 7(.
أما يف املناطق النامية، حيث يتألف أقل من 1.6 يف املائة 
من السكان من املهاجرين الدوليني، فإن األثر احملتمل للهجرة 
الدولية على اهليكل العمري للسكان أقل ظهوراً منه يف املناطق 
املتقدمة النمو )الشكل 1 - 7(. غري أن تأثريها على النسبة 
بني اجلنسني يف أعمار البالغني أظَهُر منه يف املناطق املتقدمة 
النمو، ألن الرجال يغلبون على أعداد املهاجرين الدوليني يف 
املناطق النامية. والفارق كبري بصفة خاصة بني العمرين 25 
و44 عامًا، حيث تزيد نسبة الرجال املهاجرين إىل جمموع 

السكان مرة ونصف عن نسبة النساء املهاجرات.
ومن بني املناطق النامية، غرب آسيا هي املنطقة اليت توجد 
هبا أكرب نسبة من املهاجرين الدوليني بسبب قوة الطلب على 
العمال املهاجرين يف البلدان املنتجة للنفط باملنطقة 35. وهي 
أيضًا أكرب املناطق يف تأثري املهاجرين الدوليني على التكوين 
العمري واجلنساين للسكان. ففيها يشكل املهاجرون الدوليون 
ما يقرب من ثلث السكان الذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني 
25 و44 عامًا. ومع ذلك، رغم أن حصة املهاجرين الدوليني 
يف جمموع السكان اإلناث ال تصل إىل تلك املستويات، فإن 
ما يقرب من واحدة من كل سبع نساء ترتاوح أعمارهن بني 

25 و44 عامًا هي مهاجرة دولية.

يف أوروبا، يزيد احتمال أن يهاجر الرجال من أجل 
العمل، يف حني تهاجر معظم النساء ألسباب عائلية

والسببان الرئيسيان للهجرة، ومها تكوين و/أو إعادة توحيد 
خمتلفة يف هجرة  أدواراً  يؤديان  العاملة،  اليد  األسرة وهجرة 
يف يبني  حسبما  املثال،  سبيل  فعلى  والرجال.   النساء 

 Birks, Seccombe and Sinclair, 1988; Fargues, 2011; Fargues  35
 and Brouwer, 2012; Kapiszewski, 2006; United Nations,

.2013m

األوىل  للمرة  اإلقامة  لتصاريح  بالنسبة   ،8  -  1 الشكل 
املمنوحة يف البلدان األوروبية، ما زالت اهلجرة من أجل العمل 
يف البلدان املتقدمة النمو يغلب عليها الرجال. أما يف حالة 
النساء واألطفال، فاهلجرة ألسباب أسرية هي السائدة. ومع 
بأعداد  هتاجرن  أيضًا  النساء  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  ذلك، 
عائلية. وتشيع  الرجال ألسباب  يهاجر  للعمل، كما  كبرية 
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جرى حسابها باالستناد إىل األمم املتحدة، التوقعات  املصـدر: 
 United Nations, World( 2012 السكانية يف العالم: تنقيح عام

 Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations,

.)2013a)

تعرض البيانات حسب املناطق املتبعة يف األهداف  مالحظة: 
اإلنمائية لأللفية.

 الشكل ١ - ٧
أعداد املهاجرين الدوليني بحسب السن ونوع 
الجنس، كنسبة مئوية من الذكور واإلناث يف 

مجموع السكان، 20١٣



١٣السكان واألرسة

صفر

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٥٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٧٠

٤ 
– 

فر
ص

٩ 
– 

٥

١٤
 –

 ١
٠

١٩
 –

 ١
٥

٢٤
 –

 ٢
٠

٢٩
 –

 ٢
٥

٣٤
 –

 ٣
٠

٣٩
 –

 ٣
٥

٤٤
 –

 ٤
٠

٤٩
 –

 ٤
٥

٥٤
 –

 ٥
٠

٥٩
 –

 ٥
٥

٦٤
 –

 ٦
٠

٦٩
 –

 ٦
٥

٧٤
 –

 ٧
٠

 +
 ٧

٥

الفئة العمرية

نساء - التعليم

رجال - التعليم

نساء - أسباب تتعلق باألرسة

رجال - أسباب تتعلق باألرسة

نساء - أنشطة تتقاىض عنها أجر

رجال - أنشطة يتقاىض عنها أجر

اهلجرة ألسباب تتعلق بالتعليم بني الشابات أكثر منها بني 
الشبان. ومع ذلك، فإن هذه اإلحصاءات املتعلقة باألسباب 
املسجلة رمسيًا للهجرة ال تشري إاّل إىل تصريح اإلقامة األول. 
والرجال  النساء  من  وكثري  ومعقدة،  دينامية  عملية  واهلجرة 
الذين يدخلون البلد املضيف ألسباب أسرية أو تعليمية قد 
ينتقلون بعد ذلك من فئة إىل أخرى. وحىت إذا ُصّنف كثري 
من النساء إداريًا بصفتهن مهاجرات ألغراض أسرية، فإهنن 
يسعني رغم ذلك، شأهنن كشأن الرجال، لتحسني الظروف 
املعيشية وحتسني اآلفاق أمام أطفاهلن، مبا يف ذلك من خالل 

الدخول الفردي إىل جمال العمالة املدفوعة األجر.
البلدان  يف  اجلنسني  أحد  من  العمالة  على  الطلب  وحيفز 
والرجال.  النساء  من  العاملة  األيدي  هجرة  حجم  املتلقية 
وهذا هو احلال، على سبيل املثال، يف الطلب على العامالت 
النمو، أو الطلب  املنـزليات واملمرضات يف املناطق املتقدمة 
على العمال يف صناعيت النفط والبناء يف غرب آسيا. وحتدد 
املعايري اجلنسانية والقوالب النمطية يف كل من بلدان املنشأ 
توصيف  والتدريب،  الرمسي  التعليم  بربامج  معززة  واملقصد، 
الوظائف من قبيل العامالت يف املنازل واملمرضات باعتبارها 
البناء  أو  النفط  للمرأة، والوظائف يف صناعة  أكثر مالءمة 

باعتبارها أكثر مالءمة للرجل 36.
الصعوبة  بالغ  العمل  سوق  يف  االندماج  يكون  أن  وميكن 
النساء يف كثري من األحيان  املهاجرات. فكثري من  للنساء 
تكّن غري مؤهالت للحصول على االستحقاقات االجتماعية 
والدعم األساسي لدى دخوهلن البلد املضيف يف إطار فئة 
األسباب األسرية، وإذا كان أزواجهن أيضًا يعملون. ويصعب 
االندماج يف سوق العمل بصفة خاصة على املهاجرات يف 
البلدان اليت ينخفض فيها توظيف املرأة بصفة عامة 37. ورغم 
ذلك، ما زالت تتاح للنساء املهاجرات فرص أكثر للعمل مما 
يتاح هلن يف بلداهنن األصلية، كما أهنن تكّن أميل لالندماج 
يف سوق العمل يف بلدان املقصد املتقدمة النمو من النساء 

من نفس البلد الالئي مل هتاجرن 38.

الهجرة الداخلية

اهلجرة داخل البلدان أكثر شيوعًا من اهلجرة الدولية. وتشري 
التقديرات إىل أن 763 مليون شخص من الذين يعيشون 

 Widmaier and United Nations, 2006؛  OECD, 2014؛   36 

.Dumont, 2011

.OECD, 2014  37

.Widmaier and Dumont, 2011  38

يف بلد املولد يف عام 2005 كانوا يقيمون خارج املنطقة اليت 
ولدوا فيها؛ و229 مليون شخص كانوا يعيشون يف منطقة 
خمتلفة عن اليت كانوا فيها قبل مخس سنوات 39. وعمومًا، 
فإن نسبة األشخاص الذين يهاجرون داخليًا أعلى يف املناطق 

املتقدمة النمو منها يف املناطق النامية 40.

بني الفئات العمرية الصغرية السن، تهيمن املرأة 
عىل الهجرة الداخلية يف بعض املناطق النامية

ويالحظ متاثل يف األمناط العمرية واجلنسانية للهجرة الداخلية 
يف اآلونة األخرية يف كل من املناطق املتقدمة والنامية )الشكل 
بني  رئيسية  بصفة  الداخلية  اهلجرة  وترتكز   .41  )9  -  1
الرجال. ويف  قلياًل من  أكثر  بدرجة  النساء  الشباب، وبني 
املناطق النامية، تبلغ اهلجرة الداخلية ذروهتا يف أعمار أصغر 
منها يف املناطق املتقدمة النمو، وذلك بسبب صغر السن عند 

.United Nations, 2013j  39

املرجع نفسه.  40

تقاس اهلجرة الداخلية احلديثة العهد باالستناد إىل املعلومات الواردة   41

بالتعداد السكاين عن اإلقامة قبل مخس سنوات.

 الشكل ١ - ٨
أعداد األشخاص املمنوحني تصاريح إقامة ألول مرة بحسب السن ونوع الجنس 

والسبب، يف البلدان األوروبية، 20١٣

Eurostat, First Permits by reason, age, sex and citizenship )تم االطالع عليه يف تموز/يوليه 2014(. املصدر: 

جرى حسابها عىل أساس البيانات املتعلقة بترصيح اإلقامة الصادر إىل الشخص للمرة األوىل.  مالحظة: 
وكذلك يعترب ترصيح اإلقامة ترصيحاً أول إذا كانت الفجوة الزمنية بني انتهاء الترصيح القديم 

واعتماد الترصيح الجديد الصادر للسبب نفسه عىل األقل 6 أشهر، برصف النظر عن سنة إصدار 
الترصيح. وتشمل البيانات أربعة أنواع لتصاريح اإلقامة: األسباب األرسية، والتعليم، واألنشطة 

املزاولة مقابل أجر، وأسباب أخرى.



املرأة يف العالم، 20١5 ١٤

الزواج األول، وقلة عدد سنوات الدراسة، والدخول املبكر إىل 
سوق العمل. غري أن األسباب املرتبطة باهلجرة الداخلية بني 
الشباب قد ختتلف بني اجلنسني. ففي املناطق النامية، على 
سبيل املثال، مييل املراهقون إىل اهلجرة ألغراض العمل والتعليم 
الزواج ميثل  أن  42. ويف حني  الفتيات  أعلى من  مبعّدالت 
السبب يف اهلجرة لنسبة عالية من الفتيات املراهقات، فإن 
الوضع خيتلف يف بعض السياقات 43. وبعد أن تبلغ اهلجرة 
الداخلية ذروهتا يف سنوات صدر الشباب، تأخذ يف التقلص 

يف املناطق النامية واملتقدمة على حّد سواء لكافة األعمار.

الالجئون واملرشدون داخلياً

 حبلول هناية عام 2013، ُأجرِب 51.2 مليون شخص — 
مبا يف ذلك 16.7 مليونًا من الالجئني، و33.3 مليونًا من 
املشردين داخليًا، و1.2 مليونًا من طاليب اللجوء )مل يبت 
مجيع  يف  النـزوح  على  الالجئ( —  مبركز  متتعهم  يف  بعد 
العام أو  العنف  أو  النـزاع  أو  نتيجة لالضطهاد  العامل  أحناء 
انتهاكات حقوق اإلنسان. ويف عام 2013، كانت أكثر 
إطار  يف  لاّلجئني  اإلمجايل  العدد  يف  مسامهة  بلدان  ثالثة 
والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني هي أفغانستان 
)2.56 مليون شخص(، واجلمهورية العربية السورية )2.47 
مليونًا( والصومال )1.12 مليونًا( 44. واستضافت البلدان 
النامية 86 يف املائة من الجئي العامل. واستضافت باكستان 

ومجهورية إيران اإلسالمية ولبنان أكرب أعداد من الالجئني.
وتشكل النساء والبنات نسبة 49 يف املائة من جمموع الالجئني 
يف العامل. ومتثل النساء أكثر من نصف عدد الالجئني يف مجيع 
املناطق دون اإلقليمية من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
باستثناء اجلنوب األفريقي. وتوجد اختالفات كبرية يف نسبة 
من  أكثر  هبا  اليت  البلدان  بني  ومن  الالجئني.  بني   النساء 
املصنفة  بالبيانات  تغطية كاملة  هلا  وتوجد  1 الجئ   000
حسب نوع اجلنس، ترتاوح نسبة النساء الالجئات بني 15 
يف املائة يف إسرائيل و56 يف املائة يف رواندا. واملرأة ممثلة متثياًل 
ناقصًا بني ملتمسي اللجوء )38 يف املائة يف عام 2012( 45. 
ومن ناحية أخرى، يكون األشخاص عدميو اجلنسية والعائدون 

إىل بلداهنم األصلية 46 يف أكثر األحيان من النساء.

.Temin and others, 2013  42

املرجع نفسه.  43

.UNHCR, 2014  44

.UNHCR, 2013  45

املرجع نفسه.  46
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 الشكل ١ - 9
 النسبة املئوية لتوزيع املهاجرين الداخليني حسب السن ونوع الجنس 

)وفقاً ملكان اإلقامة قبل خمس سنوات(، 2000 - 20١0 )أحدث البيانات املتاحة(

جرى حسابها عىل  املصـدر: 
أساس بيانات املؤسسة 

الدولية ملجموعة البيانات 
الجزئية املعّدة لالستخدام 

IPUMS�Inter�  العام املتكامل،
.national, 2014

املتوسطات غري  مالحظة: 
مرجحة. واملتوسط اإلقليمي 

باالستناد إىل أربعة بلدان 
يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى؛ و12 بلداً يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي؛ وخمسة بلدان يف 
آسيا؛ وستة بلدان يف املناطق 

املتقدمة النمو. وتقاس 
الهجرة الداخلية عىل أساس 
معلومات التعداد السكاني 
عن اإلقامة يف وحدة إدارية 
مختلفة قبل خمس سنوات.
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والالجئات واملشردات داخليًا من النساء والفتيات معرضات 
جزئيًا  ذلك  ويعود  خاص،  بنوع  واالستغالل  العنف  خلطر 
إىل أهنن كثرياً ما يفتقرن إىل سلطة اختاذ القرارات. ويشكل 
العنف ضد املرأة — مبا يف ذلك االغتصاب، واإلخصاب 
القسري، واإلجهاض القسري، واالجتار، واالسرتقاق اجلنسي، 
ومنها  اجلنسي،  باالتصال  املنقولة  لألمراض  املتعمد  والنشر 
البشرية — إحدى اخلصائص املميزة  املناعة  فريوس نقص 
للنـزاع املسلح املعاصر )انظر الفصل 6 املتعلق بالعنف ضد 
املرأة(. ويستمر تعّرض النساء لالغتصاب واالعتداء اجلنسي 
خالل الفرار من ديارهن، وعبور احلدود، ويف بلد املقصد، 
وكذلك يف خميمات الالجئني أو مراكز التجميع. وقد تواجه 
النساء والفتيات صعوبات أخرى يف مقصدهن النهائي. فقد 
تنقصهن، على سبيل املثال، وثائق اهلوية الفردية، أو جتري 
تنحيتهن جانبًا يف القرارات املتعلقة بإدارة املخيمات ويف وضع 
برامج املساعدة وإدارهتا. وقد تواجه العائدات من الالجئات 
أكثر من  األرامل، صعوبات  داخليًا، وال سيما  واملشردات 
حاالت  يف  املمتلكات  استعادة  يف  الرجال  يواجهها   اليت 
التعمري  أنشطة  من  ُيستبعدن  وقد  النـزاع،  انتهاء  بعد  ما 

واإلصالح 47.

األرسة  - باء 

الزواج وأشكال االقرتان األخرى  -  ١

ميثل الزواج، بالنسبة للعديد من الناس، اخلطوة األوىل يف بدء 
حياة جديدة. غري أن صوراً لالقرتان أقل اتسامًا بالطابع الرمسي 
تشكل أساس احلياة األسرية يف بلدان كثرية — ممثلة لطائفة 
متنوعة من النظم االجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية. 
وتشمل فئة “أشكال االقرتان األخرى” املستخدمة يف هذا 
القائم  الرمسي واالقرتان املدين  الرضائي غري  الفصل االقرتان 
على املعاشرة وتعدد الزوجات )عندما يتخذ الرجل أكثر من 

زوجة واحدة(.

السن عند الزواج

تتزوج النساء والرجال اليوم يف أعمار أكرب

أحناء  مجيع  يف  والرجال  للنساء  بالنسبة  الزواج  سن  يتأخر 
مستويات  يف  الزيادة  أشكال  يعكس  الذي  األمر  العامل، 
القواعد  وتغيري  العاملة،  بالقوة  املتأخر  وااللتحاق  التعليم، 

للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  United Nations, 2006؛   47

.UNHCR, 2012 ؛UNHCR, 2011 2006؛

القائم  الرمسي  االقرتان غري  الرمسي وأشكال  بالزواج  املتعلقة 
على املعاشرة، وزيادة االستقالل االقتصادي، ومتكني املرأة. 
)الشكل قليلة  بسنوات  الرجل  قبل  تتزوج  املرأة  تزال   وال 
1 - 10(. وعلى الصعيد العاملي، يف الوقت الراهن، تتزوج 
النساء يف سن 25 عامًا يف املتوسط، يف حني يتزوج الرجال 
يف سن 29 عامًا، أّي يف سن متأخرة عامًا واحداً لكل منهما 

مقارنة بالوضع قبل عقدين من الزمن 48.

وقد ارتفع السن عند الزواج األول يف معظم املناطق، باستثناء 
وآسيا  والقوقاز  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
الوسطى. ويوجد أعلى سن للزواج وأكرب زيادة فيه باملناطق 
املتقدمة النمو، حيث تتزوج املرأة يف سن 29 عامًا يف املتوسط 
والرجل يف سن 31 عامًا. وكذلك طرأ فيها أكرب اخنفاض 
على الفجوة بني الزوجني، فبلغت 2.4 عامًا، وهي أدىن قيمة 
بني مجيع املناطق. وتدل هذه االجتاهات يف املناطق املتقدمة 
النمو على زيادة التماثل بني املرأة والرجل يف أمناط السن عند 
الزواج األول يف سياق من اتساع فرص التعليم والعمل لكل 
منهما على السواء. ومييل كل من النساء والرجال أيضًا، على 
حنو متزايد، إىل قضاء فرتة من الزمن يف ارتباط غري رمسي قبل 

إضفاء الطابع الرمسي على هذه العالقة بالزواج 49.

املتوسطات العاملية واإلقليمية غري مرجحة )أّي أن املتوسط ال يأخذ   48

البيانات  يف احلسبان حجم السكان الوطنيني( وال تستند إاّل إىل 
املتاحة عن املنطقة املعنية.

.OECD, 2011  49
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متوسط السن عند الزواج األول حسب نوع الجنس واملنطقة، 2005 - 20١2 

)أحدث البيانات املتاحة(

 United Nations, World املصدر: 
 Marriage Data 2012 (United

(Nations, 2013d، واستكملت 

باستخدام األمم املتحدة، 
قاعدة بيانات الحولية 

 United Nations,( الديمغرافية
 Demographic Yearbook

 Database (United Nations,

(2014b( وتم االطالع عليها يف 

أيلول/سبتمرب 2014.

يمثل هذا الرقم متوسط  مالحظة: 
السن عند الزواج، ويفرس بأنه 

عدد سنوات الحياة العزباء 
بني الذين سبق لهم الزواج 
قبل سن الخمسني. وتقابل 

الخطوط املائلة الفرق املشار 
إليه يف العمر بني الزوجني. 

وتعرض البيانات حسب 
املناطق املتبعة يف األهداف 

اإلنمائية لأللفية.



املرأة يف العالم، 20١5 ١٦

آسيا  جنوب  يف  األعمار  أصغر  يف  تتزوج  املرأة  تزال   وال 
الزواج  عند  العمر  فيبلغ  الكربى.  الصحراء  وأفريقيا جنوب 
للنساء حاليًا يف هاتني املنطقتني 21 و22 سنة، على التوايل، 
يف املتوسط، أّي أسبق من العمر يف املناطق املتقدمة النمو 
حبوايل من 7 سنوات إىل 8 سنوات، يف حني يتزوج الرجال 
يف هاتني املنطقتني، يف املتوسط، يف سن 26 و27 عامًا، 
على التوايل — أّي من أربع إىل مخس سنوات قبل العمر 
يف املناطق املتقدمة النمو. أما النساء والرجال يف مشال أفريقيا 
فهم، على العكس من ذلك، األكثر تأخرياً يف الزواج بني 
املناطق النامية، إذ يتزوجون يف العمر 27 عامًا و31 عامًا، 
على التوايل. ويف هذه املنطقة، يتساوى الرجل يف سن الزواج 
مع الرجل يف املناطق املتقدمة النمو، يف حني تتزوج املرأة يف 

عمر أسبق بعامني من النساء يف تلك املناطق.

 ضاقت الفجوة يف العمر بني الزوجني 
بشكل طفيف يف بعض املناطق وطرأت عليها 

زيادة يف مناطق أخرى

وبالنسبة للمرأة، عادة ما يرتبط الزواج يف سن مبكرة باتساع 
زيادة يف عدم  إىل  يؤدي  مما  الزوجني،  بني  العمرية  الفجوة 
املساواة بينهما يف كثري من األحيان. فالنساء الالئي يتزوجن 
يف سن مبكرة من رجال أكرب سنًا قد يتعرضن للحرمان من 
صنع القرار داخل األسرة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باملسائل 
أيضًا  يتعرضن  وهن  واإلجنابية.  اجلنسية  بالصحة  املرتبطة 
بدرجة أكرب خلطر العنف املنـزيل والرتمل املبكر 50. وال تزال 
الفجوة يف العمر بني الزوجني يف أعلى معّدالهتا يف أفريقيا 
بــ 4.8  جنوب الصحراء الكربى )الرجال يكربون زوجاهتم 
سنوات، يف املتوسط( وجنوب آسيا )الرجال يكربون زوجاهتم 
بــ 4.3 سنوات، يف املتوسط(. ويف العقدين املاضيني، ضاقت 
الفجوة العمرية بني الزوجني بشكل طفيف، أشهراً قليلة، يف 
4 مناطق من العامل هي: مشال أفريقيا وجنوب آسيا وغرب 
الفارق  الوقت ذاته، زاد  النمو. ويف  املتقدمة  آسيا واملناطق 
بني الذكور واإلناث يف العمر عند الزواج أشهراً قليلة أيضًا يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشرق آسيا وجنوب 

شرق آسيا 51.

.UNICEF, 2014a  50

متوسطات غري مرجحة من إعداد شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة   51

.United Nations, 2014bو United Nations, 2013d على أساس

زواج األطفال

 معّدل انتشار زواج األطفال مرتفع يف كثري 
 من البلدان، وال سيما يف جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

يشكل زواج األطفال، الذي يعّرف بأنه زواج رمسي أو اقرتان 
انتهاكًا أساسيًا حلقوق  يتم قبل سن 18 عامًا،  غري رمسي 
به  يسمح  عامًا ال  قبل سن 18  الزواج  أن  اإلنسان. غري 
القانون، سواء مبوافقة اآلباء أو دون موافقتهم، إاّل يف 10 
بلدان من أصل 45 بلداً من البلدان املتقدمة النمو املتاحة 
معلومات عنها، و35 بلداً من جمموع 129 بلداً من البلدان 
النامية اليت تتوافر معلومات عنها 52. والفتيات أكثر تعرضًا 
من األوالد للزواج يف سن مبكرة. وعالوة على ذلك، كثرياً 
ما يتم تزويج الفتيات لرجال أكرب سنًا، مما جيعل من الصعب 
داخل  القرار  اختاذ  يف  سلطتهن  متارسن  أن  أحيانًا  عليهن 
األسرة املعيشية ويف إطار هذه الشراكة، مبا يف ذلك فيما يتعلق 
باملسائل املرتبطة بالصحة اإلجنابية. وقد يؤدي زواج األطفال 
بني الفتيات إىل احلمل املبكر — مما يعّرض صحة األمهات 
أيضًا  الطفلة  والعروس  للخطر.  ذاته  بل وبقاءهم  وأطفاهلن 
أكثر تعرضًا ملعاناة العنف املنـزيل، والعزلة االجتماعية، وعادة 
ما تكون فرصها للتعليم والتوظف والتطور املهين حمدودة 53.

وعلى الصعيد العاملي يف عام 2010، تشري التقديرات إىل 
العمرية الفئة  الالئي يف  النساء  من  املائة  نسبة 26 يف   أن 
20 - 24 عامًا مت تزوجيهن قبل بلوغهن سن 18 عامًا؛ وهذا 
ال يقل سوى 5 يف املائة عما كان عليه يف عام 1995 54. 
ويعزى اجلزء األكرب من االخنفاض إىل النساء الالئي تزوجن 
العامني 1995 و2010،  قبل سن 15 عامًا. ففيما بني 
اخنفضت نسبة النساء بني سن 20 و24 عامًا الالئي تزوجن 
 .55 املائة  املائة إىل 8 يف   قبل سن 15 عامًا من 12 يف 
يف  موجودًا  األطفال  زواج  النتشار  معّدل  أعلى  يزال  وال 
)الشكل الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا   جنوب 
1 - 11(. ففي جنوب آسيا، 44 يف املائة من النساء الالئي 
 ترتاوح أعمارهن بني 20 و24 عامًا تزوجن قبل سن 18
عامًا و16 يف املائة قبل سن 15 سنة. وكان الرقمان املناظران 

.Minimum Set of Gender Indicators, 2015  52

.UNICEF, 2014a  53

املرجع نفسه.  54

املرجع نفسه.  55
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يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مها 40 يف املائة و12 يف 
املائة، على التوايل.

معّدل  يوجد  البيانات،  بشأهنا  تتوافر  بلدًا  بني 113  ومن 
النتشار زواج األطفال تزيد نسبته على 30 يف املائة يف 42 
بلدًا، منها مثانية بلدان ذات معّدالت انتشار تتجاوز 50 
أفريقيا  فاسو وتشاد ومجهورية  )بنغالديش وبوركينا  املائة  يف 

الوسطى وجنوب السودان وغينيا ومايل والنيجر( 56.

أشكال االرتباط غري النظامي واالقرتان املدني

أشكال االرتباط غري الرسمي يف ازدياد يف كل مكان

ويف حني أن الزواج ال يزال هو املسار التقليدي إىل إنشاء 
أسرة، توجد كذلك أشكال أخرى لالقرتان، ومنها االقرتان 
بالرتاضي أو االقرتان القائم على املعاشرة. ورغم أن اجملتمع 
يف العادة يعرتف هبذه العالقات، فإهنا ال تكتسب بالضرورة 
عقد  إبرام  و/أو  املدين  االقرتان  خالل  من  الرمسي  الطابع 
قانوين، ويف كثري من األحيان ال يتم تسجيلها باعتبارها اقرتانًا 
املقرتنني  النساء والرجال  املصادر اإلحصائية. وكثري من  يف 
الفئة “أعزب”  أنفسهم ضمن  يصنفون  بشكل غري رمسي 
يف التعدادات أو الدراسات االستقصائية وال ُيدرجون ضمن 
فئة “متزوج” أو “مقرتن” يف جمموعات البيانات اليت تنظر 
 يف احلالة الزواجية. وعالوة على ذلك، يف كثري من البلدان،
ال ُتدرج أشكال االقرتان غري الرمسية كأحد اخليارات يف مناذج 
التعداد أو االستقصاء. ومن املهم اإلشارة إىل أن املرأة يف 
حاالت االقرتان الرضائي غري الرمسي قد تكون يف وضع غري 
مؤات مقارنة بالنساء يف حاالت الزواج القانوين، وخاصة فيما 

يتعلق بااللتزامات املالية يف حاالت االنفصال.
نسبة  تتزايد  الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  ويف 
النساء الاليت يعشن يف اقرتانات رضائية قائمة على املعاشرة 
باستمرار، وبلغت مستويات عالية يف معظم بلدان املنطقة 
املثال،  سبيل  على  أوروغواي،  ففي   .)12  -  1 )الشكل 
كشف تعداد السكان لعام 2011 عن أن 42 يف املائة من 
النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 25 و29 عامًا كّن يعشن 
يف إطار اقرتان رضائي، مقابل نسبة 16 يف املائة مسجلة يف 
تعداد عام 1996. وتسود االقرتانات الرضائية بني الشباب 
النساء  نسبة  وتتجاوز  األخرى.  املنطقة  بلدان  من  يف كثري 
الالئي ترتاوح أعمارهن بني 25 و29 عامًا ممن تعشن يف 

.UNICEF, 2014b تستند البيانات إىل  56

ظل اقرتان رضائي 40 يف املائة يف 8 بلدان من بني 18 بلداً 
تتوافر عنها البيانات املتعلقة باالجتاهات.

يف  شيوعًا  أقل  عامة  بصورة  الرضائي  االقرتان   وأشكال 
معظم  يف  تتزايد  ولكنها  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
مثل  البلدان  بعض  شهدت  وقد  املنطقة.  هذه  يف  البلدان 
أوغندا وبوروندي وكابو فريدي زيادة حادة يف انتشار االقرتان 
الرضائي )الشكل 1 - 12(. وحاليًا، تعيش أكثر من 30 
يف املائة من النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني 25 و29 عامًا 
يف اقرتان رضائي يف 4 بلدان من بني 16 بلداً تتوافر عنها 
البيانات املتعلقة باالجتاهات )أوغندا وبوتسوانا وغابون وكابو 
البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  النقيض من  فريدي(. وعلى 
الكارييب وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أشكال االقرتان 
غري الرمسية أقل شيوعًا بكثري يف أحناء آسيا، حيث تبلغ، على 
األكثر، 10 يف املائة من النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني 

25 و29 عامًا.

يف أوروبا، املعارشة شائعة، سواء كمقدمة للزواج 
أو كبديل مستقر عنه

ويف بعض البلدان األوروبية، ميكن للشريكني املتعاشرين أن 
يدخال يف اقرتان مدين إلضفاء الطابع القانوين على عالقتهما 
املعاشرة بصورة  القائمة على  دون زواج. وتوجد االقرتانات 

 الشكل ١ - ١١
 نسبة النساء بني سن 20 و2٤ الالتي تزوجن قبل سن ١5 و١٨ عاماً،

2005 - 20١2 )أحدث البيانات املتاحة(

 UNICEF, State of the World’s Children 2014 in Numbers: Every Child Counts. Personal communication املصدر: 
.(UNICEF, 2014b)

البيانات معروضة حسب املناطق املتبعة يف األهداف اإلنمائية لأللفية. مالحظة: 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

القوقاز
وآسيا الوسطى

شمال
أفريقيا

ئة
ملا

يف ا

جنوب
رشق آسيا

غرب
آسيا

أوقيانوسيا أمريكا
الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

أفريقيا
جنوب

الصحراء
الكربى

جنوب
آسيا

تزوجن قبل سن ١٨ تزوجن قبل سن ١٥
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لديهم  ليس  الذين  األزواج  سيما  وال  الشباب،  بني  أكثر 
أطفال. ففي عام 2007، على سبيل املثال، كانت نسبة 
النساء الالئي يف عالقة اقرتان معاشرة وليس هلن أطفال، يف 
املتوسط، 63 يف املائة يف حوايل سن 20 عامًا، و38 يف 
املائة يف حوايل سن 30 عامًا، و23 يف املائة يف حوايل سن 
40 عامًا. أما بني النساء الالئي هلن أطفال، فكانت النسب 
املقابلة هي 28 يف املائة، و14 يف املائة، و7 يف املائة، على 

التوايل 57.
ومثة تباينات إقليمية كبرية يف املعاشرة يف أحناء أوروبا. وبصفة 
عامًا  بني 20  أعمارهن  ترتاوح  الالئي  النساء  نسبة  عامة، 
و34 عامًا املقيمات يف عالقة اقرتان قائم على املعاشرة أعلى 
يف بلدان مشال وغرب أوروبا منها يف بلدان شرق وجنوب 
أوروبا )الشكل 1 - 13(. ومتثل الدامنرك وفنلندا أكرب نسبة 
من النساء يف األعمار من 20 إىل 34 عامًا املقيمات يف 
النقيض من ذلك،  عالقة اقرتان قائم على املعاشرة. وعلى 
هذه  العمرية يف  الفئة  هذه  من  للنساء  النسب  أدىن  توجد 

االرتباطات يف بولندا وسلوفاكيا ومالطة.

تعدد الزوجات

االنتماء إىل اقرتان قائم على تعدد الزوجات — مبعىن أن 
على كثري  يؤثر  واحدة —  زوجة  من  أكثر  للرجل  يكون 
 من جوانب حياة املرأة. واالقرتانات املتعددة الزوجات غالبًا 
الزوجات  بني  العمرية  الفجوة  باتساع  مرتبطة  تكون   ما 
واألزواج 58، واخنفاض استخدام وسائل منع احلمل، وارتفاع 
معّدل اخلصوبة 59. وهناك أيضًا أدلة على أن بقاء الطفل على 
قيد احلياة أقل يف حالة أطفال االقرتانات القائمة على تعدد 
الزوجات 60. وبصفة عامة، يزداد انتشار تعدد الزوجات يف 
املناطق الريفية، وبني األسر املعيشية األكثر فقراً والنساء األقل 
أفريقيا  بلدًا يف  البيانات عن 34  ويتبني من حتليل  تعليمًا. 
جنوب الصحراء الكربى، على سبيل املثال، أن معّدل انتشار 
تعدد الزوجات بني النساء غري املتعلمات ضعف معّدله بني 

النساء احلاصالت على تعليم ثانوي أو عاٍل 61.

.Eurostat, 2010  57

.Barbieri and Hertrich, 2005؛ Antoine, 2006  58

.Barbieri and Hertrich, 2005  59

Smith�Greena� ؛Omariba and Boyle, 2007 ؛Amey, 2002  60

.way and Trinitapoli, 2014

.DHS, 2014  61

 الشكل ١ - ١2
 نسبة النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 25 و29 سنة املرتبطات بموجب 
اقرتان رضائي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

السنغال (١٩٩٧، ٢٠١٠)

مايل (١٩٩٦، ٢٠٠٦)

كينيا (٢٠٠٣، ٢٠٠٨)

غينيا (١٩٩٩، ٢٠٠٥)

جمهورية تنزانيا املتحدة (١٩٩٦، ٢٠١٠)

بنن (١٩٩٦، ٢٠٠٦)

مالوي (١٩٩٢، ٢٠١٠)

جنوب أفريقيا (٢٠٠٣، ٢٠١١)

الكامريون (١٩٩٨، ٢٠١١)

غانا (١٩٩٣، ٢٠٠٨)

ناميبيا (١٩٩١، ٢٠٠٦)

بوروندي (١٩٨٧، ٢٠١٠)

بوتسوانا (١٩٩١، ٢٠٠١)

أوغندا (١٩٨٨، ٢٠١١)

كابو فريدي (١٩٩٠، ٢٠٠٥)

غابون (٢٠٠٠، ٢٠١٢)

جزر البهاما (١٩٩٠، ٢٠١٠)

املكسيك (١٩٩٠، ٢٠١٠)

شييل (١٩٩٢، ٢٠١١)

كوستاريكا (١٩٩٢، ٢٠١١)

الربازيل (١٩٩١، ٢٠٠٠)

إكوادور (١٩٩٠، ٢٠١٠)

فنـزويال (١٩٩٠، ٢٠٠١)

باراغواي (١٩٩٢، ٢٠٠٤)

السلفادور (١٩٩٢، ٢٠٠٧)

بوليفيا (دولة - املتعّددة القوميات) (١٩٨٩، ٢٠٠٨)

األرجنتني (١٩٩٠، ٢٠١٠)

نيكاراغوا (١٩٩٥، ٢٠٠٧)

أوروغواي (١٩٩٦، ٢٠١١)

هندوراس (١٩٨٨، ٢٠٠٥)

بريو (١٩٩٦، ٢٠٠٧)

كولومبيا (١٩٩٣، ٢٠١٠)

بنما (١٩٩٠، ٢٠١٠)

الجمهورية الدومينيكية (١٩٩٣، ٢٠١٠)

يف املائة

صفر  ١٠  ٢٠  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ٦٠  ٧٠  ٨٠  ٩٠  ١٠٠

United Nations, World Marriage Data 2012 (United Nations 2013d)، واستكملت باستخدام  املصدر: 
 United Nations, Demographic Yearbook Database( األمم املتحدة، قاعدة بيانات الحولية الديمغرافية

(United Nations, 2014b)( وتم االطالع عليها يف أيلول/سبتمرب 2014.



١9السكان واألرسة

 ال يزال تعدد الزوجات سائداً يف بعض بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أفريقيا جنوب  البلدان يف  بعض  الزوجات شائع يف  وتعدد 
 -  1 )الشكل  أفريقيا  غرب  سيما  وال  الكربى،  الصحراء 
14(. ويف حنو عام 2010، كان أكثر من ثلث النساء من 
األعمار 15 إىل 49 عامًا يف تلك املنطقة متزوجات برجال 
لديهم أكثر من زوجة واحدة. ويف غينيا، على سبيل املثال، 

كان نصف النساء من األعمار 15 إىل 49 عامًا تنتمني 
الرتباطات قائمة على تعدد الزوجات. ومع ذلك، فإن نسبة 
النساء املنتميات لتلك العالقة آخذة يف االخنفاض يف غرب 
أفريقيا بسرعة أكرب منها يف أّي منطقة دون إقليمية أخرى 
من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويف خارج أفريقيا جنوب 
قليل من  الزوجات يف عدد  الكربى، يوجد تعدد  الصحراء 
ومشال  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  البلدان 
أفريقيا ويف جنوب وجنوب شرق وغرب آسيا. ولكن معّدل 
انتشار تعدد الزوجات يف هذه املناطق يبلغ حوايل من 5 إىل 
7 يف املائة، فيما عدا هاييت، اليت كانت نسبة 16 يف املائة 
من النساء فيها تنتمني الرتباطات قائمة على تعدد الزوجات 

يف عام 2012، مقابل 20 يف املائة يف عام 2000 62.

حّل االرتباطات  -  2

الطالق

 املرأة أكثر تعرّضاً من الرجل ألن تكون 
مطلقة أو منفصلة

نتائج مدمرة ودائمة  ميكن أن تكون للطالق أو االنفصال 
متتد  بل  فحسب،  الشريكني  على  تقتصر  ال  متعّددة، 
املعالني 63. ويقل  أفراد األسرة  أيضًا لألطفال وغريهم من 
 احتمال زواج املرأة عن زواج الرجل من جديد بعد الطالق،
اجتماعية  أوضاع  يف  نفسها  جتد  األحيان  من  ويف كثري 

واقتصادية أكثر ضعفًا.
ويف معظم البلدان املتاحة بيانات بشأهنا، تزيد نسبة النساء 
املنفصالت  أو  املطلقات  عامًا   49 إىل   45 األعمار  من 
الرجال  نسبة  عن  املائة  يف   25 األقل  على  أزواجهن  عن 
 .)15  - )الشكل 1  زوجاهتم  املنفصلني عن  أو  املطلقني 
وأوجه التفاوت بني املرأة والرجل يف هذا الصدد، بصفة عامة، 
أعلى يف املناطق النامية عنها يف املناطق املتقدمة النمو. ومع 
البلدان داخل كل منطقة،  تباينات كبرية بني  ذلك، توجد 
سواء من حيث انتشار الطالق أو االنفصال أو التفاوتات 

اجلنسانية املرتبطة هبما.

املرجع نفسه.  62

 Bernardi and Radl, ؛Härkönen, 2014 ،انظر، على سبيل املثال  63

.2014

 الشكل ١ - ١٣
نسبة النساء يف األعمار من 20 إىل ٣٤ عاماً الالئي 

يف اقرتان قائم عىل املعارشة، البلدان األوروبية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠

مالطة، ٢٠٠٧

الجمهورية السلوفاكية، ٢٠١١

بولندا، ٢٠١١

بلغاريا، ٢٠٠٧

إيطاليا، ٢٠١١

اليونان، ٢٠١١

الجمهورية التشيكية، ٢٠١١

بلجيكا، ٢٠٠٧

إسبانيا، ٢٠١١

الربتغال، ٢٠١١

التفيا، ٢٠١٠

رومانيا، ٢٠١١

ليتوانيا، ٢٠١١

سلوفينيا، ٢٠١١

لكسمربغ، ٢٠١١

هنغاريا، ٢٠١١

سويرسا، ٢٠١٠

آيرلندا، ٢٠١١

أملانيا، ٢٠٠٧

النمسا، ٢٠١١

فرنسا، ٢٠٠٧

هولندا، ٢٠١١

اململكة املتحدة، ٢٠١١

النرويج، ٢٠١١

إستونيا، ٢٠١٠

فنلندا، ٢٠١٠

الدانمرك، ٢٠١١

نسبة النساء من األعمار ٢٠ - ٣٤ الالئي يف عالقة معارشة

 OECD Family Database, Table SF3.3. Cohabitation rate املصدر: 
.and prevalence of other forms of partnership (OECD, 2013b)

تشري البيانات إىل الذين أضفوا الطابع الرسمي عىل  مالحظة: 
عالقتهم من خالل اقرتان مدني و/أو عقد قانوني والذين لم 

يسجلوا عالقتهم )ولكنهم يبلغون بوضعهم من حيث املعارشة 
يف التعدادات السكانية والدراسات االستقصائية األخرى ذات 

الصلة(. ويف معظم البلدان، تشري املعارشة إىل عالقات بني 
الرجال والنساء، ولكن يمكن إدراج الرشاكات بني أشخاص 

نفس الجنس يف عدد قليل من البلدان.
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هناك عدد متزايد من النساء املطلقات أو 
املنفصالت عن أزواجهن

النسبة  ارتفعت  وقد  العامل.  على صعيد  ازدياد  الطالق يف 
يف  أزواجهن  عن  املنفصالت  أو  املطلقات  للنساء  املئوية 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف املناطق املتقدمة 

النمو. ففي املناطق املتقدمة النمو، أكثر من 17 يف املائة من 
النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 45 و49 عامًا يف املتوسط 
مطلقات أو منفصالت، يف حني يبلغ معّدل االنتشار هلذه 
الفئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حوايل 16 
يف املائة. غري أن هذه األرقام اإلقليمية ختفي تفاوتات كبرية 
املتقدمة  البلدان  بني  املثال،  فعلى سبيل  البلدان.  بني  فيما 
النمو، معّدل انتشار املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن 
التشيكية  العمرية 45 إىل 49 عامًا يف اجلمهورية  الفئة  يف 
)24 يف املائة( وليتوانيا )22 يف املائة( هو أكثر من ضعف 
وسلوفينيا  املائة(  يف   8( اليابان  يف  للنساء  بالنسبة  املعّدل 

)10 يف املائة(.
ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، معّدل انتشار الطالق أو 
االنفصال أدىن من ذلك بصفة عامة، ولكنه آخذ يف الزيادة، 
بلدان  البلدان. ويف بعض  مع وجود اختالفات واسعة بني 
املنطقة، تبلغ نسب املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن 
مستويات مماثلة للمستويات اليت لوحظت يف املناطق املتقدمة 

 الشكل ١ - ١٤
نسبة النساء يف الفئة العمرية ١5 إىل ٤9 عاماً املنتميات الرتباطات قائمة عىل 

تعّدد الزوجات يف بلدان أفريقية مختارة تتاح بيانات بشأنها

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

غرب أفريقيا

غينيا (١٩٩٩، ٢٠١٢)

بوركينا فاسو (١٩٩٣، ٢٠١٠)

مايل (١٩٩٥، ٢٠٠٦)

النيجر (١٩٩٢، ٢٠١٢)

بنن (١٩٩٦، ٢٠١١)

السنغال (١٩٩٢، ٢٠١٠)

نيجرييا (١٩٩٠، ٢٠٠٨)

كوت ديفوار (١٩٩٤، ٢٠١١)

غانا (١٩٩٣، ٢٠٠٨)

ليربيا (١٩٨٦، ٢٠٠٧)

وسط أفريقيا

تشاد (١٩٩٦، ٢٠٠٤)

الكامريون (١٩٩١، ٢٠١١)
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تقابل الخطوط املائلة الفرق املشار إليه بني نسب اإلناث  مالحظة: 
والذكور. وال يرد بيان البلدان يف آسيا وشمال أفريقيا بسبب 
انخفاض نسب النساء والرجال املطلقني أو املنفصلني يف تلك 

املناطق.
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النمو ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. فعلى سبيل 
املثال، يف غابون وأوغندا، أكثر من 20 يف املائة و17 يف 
املائة من النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 45 و49 عامًا، 
على التوايل، هن يف الوقت الراهن مطلقات أو منفصالت 

عن أزواجهن.
أفريقيا  ومشال  آسيا  يف  منخفضًا  الطالق  انتشار  يزال  وال 
مقارنة باملناطق أخرى من العامل. ففي مشال أفريقيا، ازدادت 
نسب النساء من األعمار 45 إىل 49 عامًا املطلقات أو 
املنفصالت عن أزواجهن ببطء شديد خالل السنوات الــ 20 
املاضية وتبلغ اآلن حنو 5 يف املائة. وتوجد اختالفات كبرية 
على صعيد آسيا، حيث نشأت ثالثة أمناط إقليمية عريضة 
هي: منط شرق آسيوي يتسم مبعّدالت طالق متزايدة )على 
النساء من األعمار 45 إىل  املثال، تضاعفت نسبة  سبيل 
49 عامًا املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن يف مجهورية 
كوريا ثالث مرات تقريبًا بني عامي 1995 و2015(؛ ومنط 
جنوب شرق آسيوي يتسم مبعّدالت طالق متناقصة إىل عهد 
قريب؛ ومنط جنوب آسيوي يتسم مبعّدالت طالق مستقرة 

نسبيًا ومنخفضة 64.

الرتّمل

 يبلغ الرتمل بني النساء يف الفئة العمرية 
من ٦0 إىل ٦٤ عاماً نحو ثالثة أضعافه بني الرجال 

يف نفس األعمار

يف صفوف األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 60 و64 
عامًا، الرتمل أكثر شيوعًا مبقدار ثالثة أضعاف بني النساء 
عنه بني الرجال )الشكل 1 - 16(. وهذه نتيجة مباشرة 
عنها  النساء  بني  احلياة  قيد  على  البقاء  معّدالت  الرتفاع 
بني الرجال واخنفاض احتمال زواج املرأة مرة ثانية بعد وفاة 
زوجها عن احتمال زواج الرجل بعد وفاة زوجته. والرتمل بني 
 النساء يف هذه الفئة العمرية أكثر انتشاراً يف البلدان النامية،

الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا  أحناء  بعض  يف  سيما  وال 
الكربى، حيث ترتفع معّدالت الوفيات، ويكثر زواج النساء 
أقل  الزوج  وفاة  بعد  الزواج  السن، وحيث  من رجال كبار 

شيوعًا منه يف مناطق أخرى.
وتوجد أعلى مستويات الرتمل )أكثر من 40 يف املائة بني 
بلدان  بعض  يف  عامًا(   64 إىل   60 األعمار  من   النساء 
اليت  البلدان  يف  وخاصة  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

.Dommaraju and Jones, 2011  64

عانت من أحداث سياسية مثل النـزاعات )على سبيل املثال، 
يف بوروندي ورواندا وسرياليون(، والبلدان اليت ترتفع فيها نسبة 
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية )مثل زمبابوي وليسوتو 
تعدد  مستوى  إىل  بالنظر  ذلك،  إىل  وباإلضافة  ومالوي(. 
الزوجات يف هذه املنطقة )على النحو املبني سالفًا(، فعند 
وفاة الرجل من األمور العادية أن تصبح امرأتان أو أكثر يف 

عداد األرامل.

ازداد الرتمل املبكر للمرأة يف البلدان التي تعاني من 
النزاعات، وفريوس نقص املناعة البرشية

فريوس  وأوبئة  النـزاعات  نتائج  من  لإلناث  املبكر  والرتمل 
بلدان  من  كثري  هبا  ُنكبت  اليت  البشرية  املناعة   نقص 
 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. فعلى سبيل املثال، يف زمبابوي 
وليسوتو - ومها بلدان يرتفع فيهما معّدل انتشار فريوس نقص 
املناعة البشرية، أصبحت النساء أرامل يف أعمار أصغر بكثري 
يف أوائل القرن احلادي والعشرين عن تسعينات القرن املاضي 
)الشكل 1 - 17(. ويف البلدان اليت ترتفع فيها نسبة انتشار 
فريوس نقص املناعة البشرية، تتماشى زيادة الرتمل يف أوائل 
القرن مع فرتة السنوات العشر من الوفيات اليت أعقبت الذروة 
منتصف  يف  البشرية  املناعة  نقص  فريوس  أوبئة  بلغتها  اليت 
التسعينات من القرن املاضي. ففي زمبابوي، تضاعفت نسبة 
األرامل يف الفئة العمرية من 30 إىل 34 عامًا لثالثة أمثاهلا 
بني العامني 1991 و2002. وفيما يتعلق بآثار النـزاعات 
على الرتمل، يتبني من البيانات املتاحة عن رواندا أن احلرب 
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القرن  تسعينات  مطلع  اجلماعية يف  اإلبادة  وجرائم  األهلية 
املاضي أدت إىل زيادة نسبة النساء األرامل يف األعمار من 
30 إىل 34 عامًا مبا يقرب من ستة أضعاف يف الفرتة بني 

العامني 1991 و2002.
وقد كان انتشار الرتمل يف آسيا مرتفعًا نسبيًا كذلك باملقارنة 
عن  املتاحة  البيانات  أحدث  وتشري  األخرى.  املناطق  مع 
البلدان يف املنطقة إىل بلوغ معّدل انتشار الرتمل مستويات 
تتجاوز نسبة 40 يف املائة بني النساء يف الفئة العمرية من 
60 إىل 64 عامًا يف إندونيسيا وباكستان ومنغوليا. وكانت 
مستويات الرتمل يف صفوف الرجال الذين ترتاوح أعمارهم 
بني 60 إىل 64 عامًا يف باكستان ومنغوليا أعلى بكثري منها 

يف بلدان أخرى يف هذه املنطقة.

ويبلغ انتشار الرتمل يف األعمار من 60 إىل 64 عامًا أدناه يف 
بلدان املناطق املتقدمة النمو، حيث يتناقص فيها باّطراد بصفة 
عامة، ويرجع ذلك أساسًا إىل التحسينات اليت طرأت على 
معّدالت البقاء على قيد احلياة يف كل مكان تقريبًا 65. غري 
أن مثة استثناءات قليلة، وخاصة يف بعض بلدان أوروبا الشرقية 
مثل االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا، اليت 
مل تنخفض فيها معّدالت انتشار الرتمل بني النساء، بل زادت 
قلياًل بسبب االجتاهات السلبية يف معّدل وفيات الذكور 66، 
ويف القوقاز وآسيا الوسطى، حيث مل تتغري معّدالت الرتمل 
بني النساء على مدى العقدين املاضيني، ويرجع ذلك أساسًا 
أما يف   .67 للذكور  املرتفعة  الوفيات  إىل استمرار معّدالت 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، فمعّدل انتشار الرتمل 
بني النساء من األعمار 60 إىل 64 عامًا منخفض نسبيًا، 
على غرار املناطق املتقدمة النمو، ويالحظ وجود اجتاه عام 

حنو االخنفاض.

الخصوبة  -  ٣

بالقرارات  تتأثر  والرجال  النساء  حياة  جوانب  مجيع  تكاد 
ينجبوا  أن  يف  يرغبون  الذين  األطفال  عدد  بشأن  املتخذة 
على  تؤثر  اليت  العوامل  من  عدد  وهناك  إجناهبم.  وتوقيت 
االجتاه الذي تتخذه األبوة واألمومة، ومنها السن عند الزواج، 
وإمكانية  والرجل،  للمرأة  املتاحة  والعمل  التعليم  وفرص 
اجلنسني  وأدوار  األسرة،  تنظيم  خدمات  على  حصوهلما 
العام  واالقتصادي  االجتماعي  والسياق  منهما،  والتوقعات 
الذي يعيشان فيه. وقد طرأت تغيريات على كل هذه العوامل 
على مدى العقدين املاضيني، على النحو املبني يف الفصول 
التقرير )انظر على وجه اخلصوص الفصلني  التالية من هذا 
األبوة  مناذج  على  حتول  ويطرأ  والعمل(.  بالتعليم  املتعلقني 
واألمومة أيضًا بتغري األدوار اليت تؤديها املرأة والرجل يف األسرة 
واجملتمع. وعلى الرغم من أن هذه التغيريات كثرياً ما تكون 
بطيئة، فإن املرأة تشارك بشكل متزايد يف عملية صنع القرار يف 
اجملال العام )انظر الفصل 5 املتعلق بالسلطة وصنع القرار(، 
يف حني يشارك الرجل مشاركة أكثر يف تنشئة األطفال. ويف 

الفئة  النساء يف  يرد عرض االجتاهات املتعلقة بانتشار الرتمل بني   65
املوقع يف  اإلحصائي  املرفق  يف  عامًا   64 إىل   60 من   العمرية 
.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

 Shkolnikov and others, Meslé, 2004؛  Grigoriev, 2012؛   66
.2004

Duthé and others, 2014؛  Becker and Urzhumova, 2005؛   67
 Guillot and others, ؛Guillot, Gavrilova and Pudrovska, 2011

.Sharygin and Guillot, 2013 2013؛
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أو النزاعات

United Nations, World Marriage Data 2012 (United Nations 2013d), IPUMS�International (IPUMS� املصدر: 
.International, 2014)

تشري املناطق املظللة باللون الرمادي واألسهم إىل زيادة يف الرتمل بني عمليات التعداد. مالحظة: 
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الوقت ذاته، جيري تناول حقوق الرجل يف استحقاقات األبوة 
يف عدد متزايد من البلدان )انظر الفصل 4 املتعلق بالعمل(.
بلغ   ،2015  - الفرتة 2010  يف  العاملي،  الصعيد  وعلى 
معّدل اخلصوبة اإلمجايل 2.5 من األطفال لكل امرأة، مقابل 
3 أطفال يف الفرتة 1990 - 1995 )الشكل 1 - 18(. 
ويف املناطق املتقدمة النمو، بلغ معّدل اخلصوبة اإلمجايل أدىن 
مستوى له يف الفرتة 1995 - 2000، ولكنه عاد يف الفرتة 
2010 - 2015، إىل املستوى الذي لوحظ قبل 20 عامًا 
وهو 1.7 من األطفال لكل امرأة. ولدى النساء أقل نسبة 
من األطفال يف أوروبا، حيث تقل عن 1.6 طفل لكل امرأة 
يف املتوسط يف الفرتة 2010 - 2015. غري أن متوسط 
عدد األوالد للمرأة أخذ يزداد قلياًل يف تلك املنطقة، بعد أن 
بلغ أدىن مستوى له يف أواخر التسعينات ومطلع هذه األلفية.
وأوروبا الشرقية وجنوب أوروبا مها املنطقتان دون اإلقليميتني 
يف العامل اللتان توجد فيهما أدىن معّدالت اخلصوبة مستوًى 
)أقل من 1.5 طفل لكل امرأة يف الفرتة 2010 - 2015(. 
ويف أواخر التسعينات ومطلع هذا القرن، كان لدى النساء يف 
أوروبا الشرقية أقل من 1.3 طفل يف املتوسط. ويف املناطق 

إجناب  والرجال يف  النساء  من  يرغب كثري  النمو،  املتقدمة 
أعمار  إىل  ذلك  إرجاء  وحيبذون  األطفال  من  عدد صغري 
العايل إىل  بالتعليم  النساء  التحاق  تزايد  متأخرة. وقد أدى 
حتول تصاعدي يف متوسط العمر عند اإلجناب 68، من 27 
سنة يف الفرتة 1980 - 1985 إىل أكثر من 29 سنة يف 
الصدد، ميكن أن  69. ويف هذا   2015 الفرتة 2010 - 
بني  اخلصوبة  معّدل  مؤخرًا يف  لوحظ  الذي  االرتفاع  يعزى 
البلدان يف املناطق املتقدمة النمو إىل التناقص يف معّدل إرجاء 

اإلجناب يف السنوات األخرية 70.
ويف املناطق النامية، اخنفض متوسط عدد األطفال لكل امرأة 
الفرتة 2010 -  ليبلغ 2.7 طفاًل يف  مبقدار 0.7 طفاًل، 
الرغم من حدوث اخنفاض قدره أكثر من  2015. وعلى 
املاضية،  العشرين  السنوات  املتوسط خالل  واحد يف  طفل 
فما زالت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى هي إىل حّد بعيد 
املنطقة اليت للمرأة فيها أكرب عدد من األطفال — وهو 4.6 
أطفال يف الفرتة 2010 - 2015. وداخل تلك املنطقة، 
يتفاوت معّدل اخلصوبة اإلمجايل من أقل من 2.5 يف اجلنوب 

األفريقي إىل أكثر من 5.6 يف وسط وغرب أفريقيا 71.
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املرأة يف العالم، 20١5 2٤

وليست مجيع حاالت احلمل مقصودة، وماليني من النساء 
يستخدمن  العامل ال  أحناء  وقفه يف  أو  تأخريه  يردن  الالئي 
من  يف كثري  وتوجد  احلمل.  منع  وسائل  من  وسيلة  أّية 
لتنظيم  امللباة  غري  احلاجة  عليها  ُيطلق  فجوة —   البلدان 
األسرة — بني استخدام وسائل منع احلمل ورغبة املرأة يف 
إجناب األطفال. وعلى الصعيد العاملي، كانت 145 مليون 
الالئي يف عالقة  أو  املتزوجات  من  اإلجناب  امرأة يف سن 
يف  األسرة  تنظيم  إىل  امللباة  غري  احلاجة  من  تعانني  اقرتان 
أدرجت  إذا  مليونًا  عام 2014، ويزيد عددهن إىل 219 
احلمل منع  وسائل  يستخدمن  الاليت  النساء  عدادهن   يف 
التقليدية 72. وترتفع هذه احلاجة غري امللباة بشكل خاص 
)أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء متزوجات أو يف 
عالقة اقرتان( يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف البلدان 
ذات معّدل اخلصوبة املرتفع 73 )انظر الفصل 2 عن الصحة(.
امللباة لدى املرأة إىل تنظيم األسرة أمر  وتلبية احلاجة غري 
هام، وخباصة ألنه يتيح للمرأة والرجل البّت حبرّية يف عدد 
وتوقيت أطفاهلما واملباعدة بينهم. وللحاجة غري امللباة إىل 
السكان. وتشري  أعداد  أثر كبري على  أيضًا  تنظيم األسرة 
امللباة  الراهنة غري  التقديرات إىل أنه إذا متت تلبية احلاجة 
لتنظيم األسرة خالل السنوات الــ 25 القادمة بوترية متسارعة 
)باملقارنة مع االجتاهات السابقة( يف 97 بلداً من البلدان 
النامية )باستثناء الصني(، فإن جمموع السكان سيقل مبقدار 
562 مليون نسمة يف عام 2050 عما تشري إليه االجتاهات 

احلالية 74.

معّدل الوالدات لدى املراهقات

 عىل الرغم من انخفاض معّدل الوالدات 
 لدى املراهقات بشكل عام، ال يزال مرتفعاً 

يف عدد من البلدان

املراهقات )الوالدات بني  الوالدات لدى  إن خفض معّدل 
النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 15 و19 عامًا( ضروري 
لتحسني الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة، والرفاه االجتماعي 
واالقتصادي للمراهقني يف هناية املطاف. وعلى مدى العشرين 
لدى  الوالدات  معّدل  يف  االخنفاض  املاضية، كان  عامًا 
املراهقات عامًا تقريبًا )الشكل 1 - 19(. ولكن التقدم احملرز 

.United Nations, 2013f  72
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قد تباطأ خالل السنوات األخرية، وما زالت املراهقات يف 
العديد من البلدان تعانني من ارتفاع معّدالت املواليد. وينطبق 
أفريقيا جنوب  البلدان يف  بوجه خاص على عدد من  هذا 
الصحراء الكربى ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
 170 تتجاوز  والنيجر  ومايل  أنغوال  يف  املعّدالت  فكانت 
لكل 000 1 فتاة ترتاوح أعمارهن بني 15 و19  مولوداً 
عامًا يف الفرتة 2010 - 2015. وظلت خصوبة املراهقات 
مرتفعة أيضًا )حوايل 100 مولود لكل 000 1 فتاة يف الفرتة 
الالتينية  أمريكا  يف  البلدان  بعض  يف   )2015  -  2010
وغواتيماال  الدومينيكية  )اجلمهورية  الكارييب  البحر  ومنطقة 
ونيكاراغوا(. ويرتبط ارتفاع معّدالت اإلجناب بني املراهقات 
عمومًا بالزواج املبكر، واحلمل العارض، وعدم تلبية الطلب 

على تنظيم األسرة، والتوقف عن الدراسة 75.

الوالدات خارج نطاق الزواج

الزواج واخلصوبة آخذان يف االنفصال عن بعضهما بشكل 
متزايد. فاملزيد من األشخاص حاليًا يتزوجون بعد اإلجناب 
أو ينجبون األطفال دون أن يتزوجوا. واخلصوبة خارج نطاق 
الزواج شائعة يف البلدان اليت أصبحت أشكال االقرتان غري 
الرمسي فيها مقبولة اجتماعيًا، بينما يزداد تقبل هذه األشكال 
من االقرتان اجتماعيًا عما كان يف املاضي يف بلدان أخرى. 
ويتبني من البيانات املتعلقة باالجتاهات، املبنية على 64 بلداً، 
أن نسبة الوالدات خارج نطاق الزواج يف تزايد منذ السبعينات 
من القرن العشرين، ويوجد يف الوقت احلايل تباين أكرب يف 

انتشار اخلصوبة خارج نطاق الزواج بني البلدان 76.
اخلصوبة  النتشار  املعّدالت  أعلى  ذات  واملناطق  والبلدان 
يف  تقع   2011  -  2000 الفرتة  يف  الزواج  نطاق  خارج 
الفرنسية  غيانا  الكارييب:  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
)87 يف املائة(، وجامايكا )85 يف املائة(، وبنما )83 يف 
املائة(، وفنـزويال )83 يف املائة( وكولومبيا )80 يف املائة( 77. 
وباملقارنة، يتسم القليل من البلدان املتاحة بيانات بشأهنا يف 
آسيا مبستويات منخفضة للغاية من الوالدات خارج نطاق 
الزواج. وكذلك تزداد اخلصوبة خارج إطار الزوجية شيوعًا يف 
فقد  االقتصادي.  امليدان  والتنمية يف  التعاون  بلدان منظمة 
الزواج ثالثة  املولودين خارج إطار  أصبحت نسبة األطفال 
أضعاف، من 11 يف املائة يف عام 1980 إىل ما يقرب من 

.United Nations, 2013g  75
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33 يف املائة يف عام 2007. واملعّدل مرتفع بشكل خاص 
آيسلندا  الزواج يف  الوالدات خارج  إذ  الشمال،  بلدان  بني 
والسويد والنرويج أكثر منها داخله. وعلى النقيض من ذلك، 
اخلصوبة خارج نطاق الزواج نادرة يف البلدان اليت ينخفض 
فيها أيضًا معّدل املعاشرة، كما هو احلال يف مجهورية كوريا 

واليابان واليونان 78.

عدم اإلنجاب

يتزايد عدم اإلنجاب يف جميع املناطق تقريباً

تبقى نساء كثريات بدون أطفال طوال حياهتن اإلجنابية، سواء 
باختيارهن أو بدونه. وعلى مدى العقود القليلة املاضية، كان 
معّدل انتشار عدم اإلجناب )ويقاس بنسبة النساء من سن 
45 إىل 49 عامًا اللوايت مل يكن هلن أطفال قط( بصورة عامة 
يف ازدياد على نطاق العامل. وتبلغ نسبة عدم اإلجناب حنو 3 
يف املائة يف السياقات اليت تتسم باخنفاض معّدالت استعمال 
وسائل منع احلمل، وحيث تعترب األسر الكبرية بصفة عامة 
االقرتان  أو  الزواج  يكون  أن  يغلب  وحيث  فيها،  مرغوبًا 
وعامًا 79. ويف املاضي، كان ارتفاع مستويات عدم  مبكراً 
املنقولة باالتصال اجلنسي.  اإلجناب يقرتن ببعض األمراض 
ففي سبعينات القرن املاضي وقبل ذلك، على سبيل املثال، 
اخنفض معّدل انتشار عدم اإلجناب يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى بسبب النجاح يف احلد من اإلصابة باألمراض اليت 
تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي. غري أنه، يف اآلونة األخرية، 
يرتبط على حنو متزايد بتأخر السن عند الزواج، ونسبة النساء 
الالئي ال يتزوجن قط، وتأجيل احلمل إىل أعمار أكرب وأقل 

خصوبة، واختيار عدم اإلجناب عن قصد.
ويف السنوات األخرية، كانت أعلى مستويات عدم اإلجناب 
20(. ويف  النمو )الشكل 1 -  املتقدمة  املناطق  توجد يف 
بعض البلدان يف هذه املناطق )إسبانيا وآيرلندا وفنلندا(، تكون 
واحدة تقريبًا من كل مخس نساء مل تنجب أطفااًل يف هناية 
حياهتا اإلجنابية. وعلى العكس من ذلك، النساء اللوايت مل 
تنجنب من الفئة العمرية 45 إىل 49 عامًا أقل شيوعًا بصفة 
عامة يف املناطق النامية. ومن بني املناطق النامية، يوجد يف 
بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بعض من أعلى 
نسب النساء الالئي مل تنجنب؛ غري أن نسبة عدم اإلجناب 
ال تتجاوز 15 يف املائة يف أّي بلد. ويف بلدان أفريقيا جنوب 
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الصحراء الكربى، تنخفض نسبة النساء اللوايت مل تنجنب إىل 
املائة، وال تزيد إاّل زيادة طفيفة. وتسجل  أقل من 10 يف 
عام يف مجيع  بشكل  أيضًا  اإلجناب  لعدم  منخفضة  نسب 
أحناء آسيا، حيث تقل نسبة النساء يف األعمار من 45 إىل 
49 عامًا الالئي مل تنجنب أطفااًل عن 10 يف املائة. ومع 
ذلك، فإن عدم اإلجناب آخذ يف االنتشار بسرعة يف بعض 
بلدان آسيا )مثل تايلند ومجهورية كوريا وسنغافورة(، حيث 
بلغت معّدالت النساء الالئي مل تنجنب أكثر من الضعف 
بني العامني 1990 و2010. والقوقاز وآسيا الوسطى هي 
املنطقة الوحيدة يف العامل اليت اتسم فيها عدم اإلجناب بالركود 
االجتاه  هذا  أن  والواقع  األخرية.  السنوات  يف  واخنفض  بل 
لوحظ بصفة رئيسية يف آسيا الوسطى وينبغي تفسريه يف سياق 

الزيادات يف معّدل اخلصوبة يف املنطقة يف اآلونة األخرية.

ترتيبات املعيشة  -  ٤

فتناقص معّدالت  التغري.  أيضًا آخذة يف  املعيشية  والرتتيبات 
اخلصوبة وزيادة العمر وقت أول زواج واالنتشار املتزايد للطالق 
أصغر  أسر  تكوين  إىل  تؤدي  اإلطالق  على  الزواج  وعدم 
العائل وأسر معيشية من شخص واحد  حجمًا وأسر وحيدة 
كلها مؤلفة من الشباب. وتتأثر ترتيبات املعيشة للشباب من 
النساء والرجال باالختالفات يف التعليم وفرص العمل، فضالًً 
عن الفوارق بني اجلنسني يف األعراف والتوقعات املتعلقة بتكوين 
األسرة. ونتيجة لذلك، تنحو املرأة إىل االنتقال من الطفولة إىل 
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البيانات معروضة حسب 
املناطق املتبعة يف األهداف 

اإلنمائية لأللفية.



البلوغ يف سن مبكرة عن الرجل. فعلى سبيل املثال، يف البلدان 
منـزل األسرة  النساء من  ينتقل نصف  املتوسط،  األوروبية يف 
لدى بلوغهن من العمر 24 عامًا، ويعشن مع عشري يف سن 
26 عامًا، وينجنب طفاًل يف سن الثالثني. ويف املقابل، ينتقل 
نصف الرجال من املنـزل يف سن 26 عامًا، ويعيشون مع شريكة 

يف سن 29 عامًا، وينجبون طفاًل يف سن 34 عامًا 80.

 الرجال يف مرحلة الشباب أكثر عرضة 
من النساء للعيش بمفردهم

البيانات بشأهنا 81، متثل املرأة أقل من  تتوافر  يف 40 بلداً 
الذين  عامًا(   29 إىل سن   15 )من سن  الشباب  نصف 
يعيشون يف أسر معيشية مكونة من شخص واحد. غري أنه 
توجد تباينات كبرية فيما بني املناطق وبني البلدان يف نفس 
املنطقة. وبني املناطق النامية، تبلغ نسبة النساء من األعمار 
15 إىل 29 عامًا يف األسر املعيشية املؤلفة من فرد واحد 
النسبة  وترتفع  الكربى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  أدناها 
الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  طفيفًا  ارتفاعًا 
نام  فييت  ومنها  البلدان،  بعض  تقرتب  حيث  آسيا،  ويف 
اجلنسني.  بني  التكافؤ  من  جدًا   - وكمبوديا  وقريغيزستان 
ويف املناطق املتقدمة النمو، تكون نسبة النساء بني الشباب 
الذين يعيشون مبفردهم مرتفعة يف مجيع البلدان املتاحة بيانات 
بشأهنا، وترتاوح بني 40 يف املائة يف آيرلندا و49 يف املائة يف 

الربتغال وفرنسا وهنغاريا.
ومن املتوقع أن تزداد نسبة النساء والرجال الذين يعيشون يف 
أسر معيشية مكونة من فرد واحد يف الفئات العمرية املتقدمة 
كذلك، ألن نسبة السكان الذين ال يتزوجون مطلقًا آخذة 
يف االرتفاع الطفيف. وعلى الصعيد العاملي،كانت نسبة 6 
يف املائة من النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 45 و49 
عامًا مل يسبق هلن الزواج أو الدخول يف عالقة اقرتان خالل 
املائة بني  النسبة إىل 9 يف  التسعينات؛ وارتفعت هذه  فرتة 
العامني 2000 و2011 82. وكانت الزيادة أكرب يف املناطق 
املائة(، مقارنة  املائة إىل 12 يف  النمو )من 7 يف  املتقدمة 
باملناطق النامية )من 6 يف املائة إىل 8 يف املائة(. وبني املناطق 

.Eurostat, 2010  80

.IPUMS�International, 2014 استناداً إىل بيانات مستمدة من  81

قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة حبساب املتوسطات على   82

أساس United Nations 2013i؛ جمموعة البيانات املتعلقة بـ 105 
بلدان.

النامية، تتفاوت نسبة النساء الالئي مل يتزوجن قط أو يرتبطن 
يف معاشرة تفاوتًا واسعًا — من 6 يف املائة أو أقل يف آسيا 
ومشال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى إىل 16 يف 

املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

تشّكل األمهات الالئي تعشن بمفردهن أكثر من 
ثالثة أرباع األرس املعيشية الوحيدة العائل

األطفال  نسبة  ويف  واالنفصال،  الطالق  يف  الزيادة  ومع 
املولودين خارج إطار الزواج، تزداد األسر املعيشية الوحيدة 
العائل )األسر املعيشية اليت يقوم فيها برتبية األطفال أحد 
الوالدين فقط( اآلن شيوعًا يف كثري من املناطق النامية واملتقدمة 
النمو على حّد سواء 83. ففي حوايل عام 2010، تفاوتت 
نسبة األسر املعيشية الوحيدة العائل يف البلدان املتاحة بيانات 
بشأهنا من 4 يف املائة يف ألبانيا إىل 20 يف املائة يف التفيا.

ويف حنو ثالثة أرباع احلاالت، يكون الوالد الوحيد هو األم. 
ويرتبط هذا عادة بأن األمهات حيصلن على حضانة األطفال. 
الالئي تعشن مبفردهن مستقرة نسبيًا، مع  ونسبة األمهات 
وعام  عام 2000  بني  الفرتة  الطفيف يف  الرتاجع  احتمال 
2010، مما يشري إىل أن نسبة متزايدة من األطفال يعيشون 
تواجه  أن  أو يف ظل حضانة مشرتكة. وحيتمل  آبائهم  مع 
األسر املعيشية املؤلفة من أم تعيش مبفردها وطفلها )أطفاهلا( 
ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة. إذ يرّجح أن تكون األم 
اليت تعيش مبفردها، على سبيل املثال، أفقر من األم اليت تعيش 
مع عشري وأفقر من األب الذي يعيش مبفرده )انظر الفصل 

8 املتعلق بالفقر(.
وتتغري الرتتيبات املعيشية لألطفال أيضًا نتيجة للتغرّيات يف 
أمناط الزواج واإلجناب. وما زال غالبية األطفال — البنني 
والبنات على السواء — يعيشون يف أسر معيشية تضم كال 
الوالدين، غري أن نسبة متزايدة منهم يعيشون يف أسر معيشية 
سبيل  على  زادت،  فقد  التقليدية.  باألشكال  اتسامًا  أقل 
املثال، نسبة األطفال يف األسر املعيشية الوحيدة العائل يف 
البلدان املتاحة بيانات بشأهنا، وال سيما يف املناطق  معظم 
املتقدمة النمو وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 84. 
ويف بلدان منظمة التعاون والتنمية، يف الوقت احلاضر، يعيش 
73 يف املائة من األطفال دون سن 18 عامًا مع األبوين 
املتزوجني، وتعيش نسبة 11 يف املائة إضافية منهم مع أب 

.United Nations, 2014b  83

.United Nations, 2014d  84



2٧السكان واألرسة

وأم متعاشرين، و15 يف املائة مع أحد األبوين، وهناك 1 يف 
املائة ال يعيشون مع أّي من الوالدين 85. وختتلف الرتتيبات 
ففي  طفيفًا.  اختالفًا  النامية  املناطق  يف  لألطفال  املعيشية 
وهي  املثال،  سبيل  على  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
اليتامى )يف كثري من األحيان  منطقة ذات نسبة عالية من 
بسبب فريوس نقص املناعة البشرية والنـزاعات( واملتبّنني 86، 
ال يعيش سوى 59 يف املائة من األطفال مع كال الوالدين، 
يف حني يعيش 25 يف املائة مع أحدمها. أما النسبة املتبقية 
 البالغة 16 يف املائة، ومعظمهم من األطفال املتبّنني، فهم 

ال يعيشون مع أّي من والديهم 87.
ويعيش النساء والرجال يف األعمار املتقدمة على حنو أكثر 
استقاللية من ذي قبل، ويف كثري من األحيان مبفردهم أو 
املعيشية.  األسرة  يف  الشابة  األجيال  وجود  دون  كزوجني 
السكان،  شيخوخة  عن  حّد كبري  إىل  االجتاه  هذا  وينجم 
وتزايد األمن املايل وحتّول املعايري األسرية 88. وختتلف ترتيبات 
املعيشة للمرأة والرجل يف سنوات العمر املتقدمة، وال سيما يف 
املناطق املتقدمة النمو، والوضع العائلي عامل رئيسي يف حتديد 
يوجد يف  بيانه،  الذي سلف  النحو  وعلى  الرتتيبات.  هذه 
معظم البلدان مزيد من األرامل النساء عن الرجال. واحتمال 
بقاء املسنات أكرب من احتمال بقاء املسنني على قيد احلياة 
بعد وفاة الزوج الخنفاض معّدالت وفيات النساء وزواجهن 
على األغلب من رجال يكربوهن سنًا بعدة سنوات. ويقل 
كذلك احتمال زواج النساء املسنات عن الرجال من جديد 
بعد وفاة الزوج. أما الرجال فيزيد احتمال دخوهلم يف رابطة 
املرتبطني يف  السكان  نسبة  وقد كانت  النساء.  زوجية عن 
زواج 80 يف املائة بني الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة 
أو أكثر، و48 يف املائة بني النساء يف نفس الفئة العمرية، يف 
الفرتة 2005 - 2008 89. وتساهم بعض عوامل أخرى 
يف الرتتيبات املعيشية للمسنني. ففي بعض اجملتمعات، تقضي 
األعراف االجتماعية بشأن العالقات بني األجيال والدعم 

.OECD, 2011  85

يشري التبين إىل إرسال األطفال للعيش مع بعض األقارب أو غريهم   86

من األشخاص غري آبائهم البيولوجيني يف حني ال يزال أحد الوالدين 
على األقل على قيد احلياة.

بيانات  إىل أحدث  استناداً  بلدًا،  لــ 30  متوسطات غري مرجحة   87

االستقصاءات الدميغرافية والصحية املتاحة خالل الفرتة 2013 - 
2015. )مت االطالع عليها يف كانون الثاين/يناير 2015(.

.United Nations, 2013l  88

املرجع نفسه.  89

الشابة آباءها يف شيخوختهم.  األسري بأن تعول األجيال 
البلدان، وال سيما عندما  القواعد يف كثري من  وتتغري هذه 
تكون لدى نسبة كبرية من كبار السن إمكانية احلصول على 
معاشات تقاعدية ودخول خاصة هبم، ويوجد عدد أقل من 

األطفال واألحفاد لتقدمي الدعم.

 يف األعمار املتقدمة، تكون املرأة أكثر عرضة
 من الرجل للعيش يف أرسة معيشية من

شخص واحد

املسّنني  من  عرضة  أكثر  العاملي،  الصعيد  على  واملسّنات، 
للعيش يف األسر املعيشية املكونة من شخص واحد )19 يف 
املائة مقابل 11 يف املائة، على التوايل( وأقل من الرجال يف 
احتماالت العيش مع زوج دون وجود أطفال )22 يف املائة 

مقابل 29 يف املائة، على التوايل(.
املتقدمة  البلدان  بني  املعيشة اختالفًا كبرياً  ترتيبات  وختتلف 
األشخاص  يعيش  أن  األرجح  فمن  النامية.  واملناطق  النمو 
على  سنًا  األصغر  األسرة  أفراد  عن  مستقلني  السن  كبار 
يف  واالختالفات  النمو.  املتقدمة  املناطق  يف  العموم  وجه 
املرأة والرجل أوسع نطاقًا كذلك يف  املعيشية بني  الرتتيبات 
املناطق املتقدمة النمو. فتبلغ نسبة كبار السن الذين يعيشون 
مبفردهم 33 يف املائة للنساء و16 يف املائة للرجال، ونسبة 
كبار السن الذين يعيشون مع الزوج أو الزوجة دون أن يوجد 
أطفال 37 يف املائة للنساء و58 يف املائة للرجال. أما يف 

 الشكل ١ - 20
النسبة املئوية للنساء اللواتي لم تنجبن أطفاالً يف الفئة العمرية ٤5 إىل ٤9 سنة 

يف حوايل عام 2000، وبعد عام 2005
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املناطق النامية، فالرتتيبات املعيشية للمسنني أكثر تشاهبًا بني 
املرأة والرجل 90.

ويبني الشكل 1 - 21 نسب النساء والرجال الذين تبلغ 
أعمارهم 60 سنة أو أكثر الذين يعيشون مبفردهم يف جمموعة 
خمتارة من البلدان اليت تتوافر بشأهنا البيانات. ففي كثري من 
البلدان، تفوق نسبة النساء الالئي يعشن مبفردهن من تلك 
الفئة نسبة الرجال من نفس الفئة العمرية. وتوجد اختالفات 
كبرية فيما بني املناطق والبلدان يف نسبة النساء يف هذه السن 
املثال،  سبيل  على  سويسرا،  ففي  مبفردهن.  يعشن  الالئي 
تقرتب هذه النسبة من 40 يف املائة، بينما تقل بني نظرياهتن 
الكربى، عن  الصحراء  أفريقيا جنوب  يف بوركينا فاسو، يف 

2.5 يف املائة.

املرجع نفسه.  90
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الفصل 2

الصحة

مقدمـة

مسبق  وشرط  اإلنسان  حقوق  من  أساسي  حق  الصحة 
الفرد واجملتمع. وتعّرف الصحة بأهنا  ضروري لتحقيق تنمية 
واالجتماعية،  والعقلية  البدنية  السالمة  اكتمال  من   حالة 

وال تقتصر على جمرد اخللو من املرض أو العجز 1.
واالختالفات يف صحة املرأة والرجل يف كل مكان حتّددها 
ثالثة عوامل مرتابطة هي: التنمية، والبيولوجيا، ونوع اجلنس. 
ويسهم كل هذه العوامل يف املسارات املنفصلة لصحة األفراد 

طوال دورة احلياة.

.WHO, 1946  1

الصحية،  النظم  تطوير  يف  املتمثل  مبفهومها  التنمية،  وتوفر 
على  للحصول  األساسية  اهلياكل  حتسني  يف  أيضاًً  ولكن 
املياه والصرف الصحي والنقل، السياق العام لعبء املرض. 
فبينما حتقق التحول يف تكوين عبء الصحة الشاملة جتاه 
زالت  ما  النمو،  املتقدمة  املناطق  يف  املعدية  غري  األمراض 
واملتعلقة  النفاسية  األمراض  جانب  إىل  املعدية،  األمراض 
عبئًا  تشكل  الوالدة،  احلديثي  األطفال  وأمراض  بالتغذية 
جنوب  أفريقيا  وخباصة  النامية،  املناطق  بعض  يف  ثقياًل 
الصحراء الكربى وأوقيانوسيا وجنوب آسيا. ومل يتم تعميم 
التغطية الصحية للجميع، الذي يشري إىل النظم اليت يتمتع 
الرعاية  على  احلصول  بإمكانية  ظلها  يف  األشخاص  مجيع 
منصف،  حنو  وعلى  مالية  مشقة  دون  املالئمة   الصحية 

االستنتاجات الرئيسية

لقد ارتفع العمر املتوقع خالل السنوات العرشين املاضية بالنسبة للجنسني، ليبلغ 72 عاماً للنساء و68 	 
عاماً للرجال يف الفرتة 2010 - 2015. وتميل الفجوة بني الجنسني إىل االتساع مع زيادة العمر املتوقع.

البرشية/اإليدز، 	  املناعة  نقص  إىل فريوس  باإلضافة  والوالدة،  بالحمل  املتصلة  الصحية  الظروف  تشكل 
السبب الرئييس للوفاة بني الشابات الالئي ترتاوح أعمارهن بني 15 و29 عاماً يف املناطق النامية، ويعزى 

ذلك أساساً إىل العدد الكبري من هذه الوفيات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

طرأ تحسن كبري عىل الصحة النفاسية بمرور السنني، ومع ذلك ففي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء 	 
الكربى ال يتلقى سوى نصف النساء الحوامل الرعاية املناسبة يف أثناء الوالدة.

تتصدر اإلصابات قائمة أسباب الوفاة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 عاماً يف املناطق 	 
النامية واملتقدمة نمواً، وبني الشابات اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و29 عاماً، يف املناطق املتقدمة النمو.

معّدل انتشار تدخني التبغ أعىل بني الرجال منه بني النساء يف جميع املناطق.	 

يرتفع معّدل انتشار مرض السكر والبدانة بالنسبة لكال الجنسني، واملستويات الحالية للسمنة أعىل بني 	 
النساء منها بني الرجال.

رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم هما أكثر أنواع الرسطان التي تصاب بها املرأة.	 

الرجال أكثر عرضة من النساء يف نفس الفئة العمرية لخطر الوفاة من أمراض القلب واألوعية الدموية، 	 
ولكن الوفاة يف صفوف النساء بسبب هذا املرض أكثر منها بني الرجال ألنهن تملن إىل العيش مدة أطول.
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 اإلطار ٢ - 1
الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املتعلقة بالصحة

كثري من املؤرشات املستخدمة يف برامج رصد الصحة 
أنه غري  دولياً.  عليها  متفق  تعاريف  لها   واملرض 
ال تقوم جميع البلدان بجمع أو توفري بيانات جيدة 

النوعية مصنفة حسب نوع الجنس و/أو العمر.

من  كثري  ونوعية  توافر  السنني  مر  تحّسن عىل  وقد 
املؤرشات الصحية، ولكن ال تزال هناك فجوات كبرية، 
يتصل معظمها بجودة البيانات. فمؤرشات الوفيات، 
النوعية )أّي  املثال، تتطلب بيانات جيدة  عىل سبيل 
والوفيات حسب  املواليد  كاملة ودقيقة( عن  بيانات 
البلدان  العمر ونوع الجنس والسبب. وتنتج معظم 
هذه  املدني  للتسجيل  األداء  جيدة  نظم  لديها  التي 
البيانات عىل أساس منتظم. بيد أن كثرياً من البلدان 
تفتقر إىل التغطية الوطنية بنظام للتسجيل املدني. 
املثال، ال يوجد يف 95 بلداً من أصل ما  فعىل سبيل 
حيث  للوفيات،  كامل  تسجيل  بلداً   195 مجموعه 
يعني “التسجيل الكامل للوفيات” أن 90 يف املائة أو 
أكثر من جميع الوفيات مسجلة. ويقع ما يقرب من 
نصف تلك البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ 
أما البقية فهي يف آسيا وأمريكا الالتينية ويف أجزاء 
أخرى من أفريقيا أ. وعالوة عىل ذلك، ال ترتجم نظم 
التسجيل املدني الكاملة دائماً إىل إحصاءات موثوقة 
وجيدة التوقيت لألحوال املدنية. ووفقاً آلخر املعلومات 
الدويل، ال يوجد سوى 46 بلداً  املتاحة عىل الصعيد 
لديه القدرة عىل توفري إحصاءات موثوقة عن الوفيات 
للفرتة  األقل  عىل  واحدة  مرة  الجنس،  نوع  حسب 

2011 - 2014 ب.

نظم  من  بها  املوثوق  البيانات  تتوافر  ال  وعندما 
إحصاءات  لتقدير  تستخدم  املدني،  التسجيل 
الوفيات مصادر أخرى مثل التعدادات السكانية أو 
املصادر  لهذه  أن  غري  املعيشية.  األرس  استقصاءات 
قيودها الخاصة بكل منها. فبيانات الوفيات املستمدة 
من التعدادات والدراسات االستقصائية قليلة التواتر 
وقد تشوبها أخطاء يف أخذ العينات ويف حساب العدد. 
وكثرياً ما تتعرض لإلبالغ املضلل )عىل سبيل املثال، 
بشأن السن أو سبب الوفاة( أو عدم اإلبالغ )عن حاالت 
الوالدة أو الوفاة(، مّما قد يؤدي إىل عدم االتساق بني 

مصادر البيانات عن نفس البلد والفرتة ج.

املوّحد  التصنيف  هو  لألمراض  الدويل  والتصنيف 
األمراض  وانتشار  معّدالت حدوث  لرصد  املستخدم 
منظمة  به  وتحتفظ  األخرى،  الصحية  واملشاكل 
 ،ICD-10 ،الصحة العاملية. وقد دخلت نسخته الحالية
التي أقرتها جمعية الصحة العاملية الثالثة واألربعون 
جانب  من  االستخدام  حيز   ،1990 أيار/مايو  يف 
عام  منذ  العاملية  الصحة  منظمة  يف  األعضاء   الدول 
1994 د. وعىل الرغم من أن هذا النظام املتفق عليه 
عن  لإلبالغ  بلد   100 من  أكثر  يف  يستخدم  دولياً 
املتعلقة  املشاكل  فإن  الوفاة،  سبب  حسب  الوفيات 
بشمول البيانات وجودتها شائعة، مع وجود اختالفات 
كبرية بني املناطق ويف داخلها. وبيّنت دراسة أجريت 
يف عام 2007 ه أن ما ال يزيد عن 118 بلداً من البلدان 
األعضاء البالغ عددها 193 بلداً، تمثل نسبة 75 يف 
ببيانات عن  املنظمة  أبلغت  العالم،  املائة من سكان 
الفرتة  خالل  األقل  عىل  واحدة  مرة  الوفيات  أسباب 
2005. وكانت التغطية اإلقليمية 100 يف   - 1996
املائة بالنسبة ألوروبا، ولكنها لم تتجاوز 6 يف املائة 
لم  بلداً،   118 أصل  من  وكذلك،  ألفريقيا.  بالنسبة 
يصدر سوى 31 بلداً، تمثل 13 يف املائة من سكان 

العالم، بيانات عالية الجودة عن أسباب الوفاة و.

يصعب  النفاسية  الوفيات  عن  املوثوقة  والبيانات 
تقديرها  يتعنّي  ما  وعادة  كذلك،  عليها  الحصول 
يف  وحتى  ز.  الوطنية  البيانات  نوعية  تدني  بسبب 
البلدان املتقدمة النمو التي توجد بها نظم للتسجيل 
حاالت  عن  اإلبالغ  يكون  قد  األداء،  جيدة  املدني 
لعدد من األسباب. ومن  النفاسية منقوصاً  الوفيات 
لرتميز  وفقاً  التصنيف  سوء  ييل:  ما  األسباب  هذه 
التصنيف الدويل لألمراض والحمل غري املكتشف أو 
غري املبلغ عنه ) وهو أكثر شيوعاً يف حاالت الوفاة يف 
املراحل األوىل من الحمل، أو الفرتة الالحقة للوالدة، أو 
بني النساء الحوامل الصغريات جداً أو املتقدمات يف 
العمر(. ويحدث عدم اإلبالغ هذا بتواتر أكرب حتى من 
ذلك يف البلدان التي تعاني من قصور يف نظم التسجيل 
املدني والتي تستمد فيها البيانات الخاصة بالوفيات 
والتعدادات  االستقصائية  الدراسات  من  النفاسية 

السكانية ح.

ملف التغطية بالتسجيل  أ 
املدني )تحتفظ به شعبة 

اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة وجرى تحديثه 

يف ترشين األول/أكتوبر 
 United Nations, ،)2014

.2014b

قاعدة بيانات الحولية  ب 
الديمغرافية، وتم االطالع 
عليها آخر مرة يف كانون 

 الثاني/يناير 2015،
.United Nations, 2015a

انظر، عىل سبيل املثال،  ج 
UNICEF, 2014a، بشأن 

معّدل وفيات األطفال.

منظمة الصحة العاملية،  د 
2014أ.

 Mahapatra and others, ه 
.2007

يف البلدان التي تستخدم  و 
تنقيحـاً حديثـاً للتصنيف 

الدويل لألمراض، هذا 
يعني توثيق أكثر من 

90 يف املائة من الوفيات 
بشهادة طبية تفيد سبب 

الوفاة، وترميز أقل من 10 
يف املائة من الوفيات ضمن 

فئات سيئة التحديد.
 WHO, UNICEF, UNFPA, ز 

 World Bank and the
 United Nations Population

.Division, 2014

املرجع نفسه. ح 
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إاّل يف بعض البلدان املتقدمة النمو 2. وحيتمل أن ُيستند يف 
ترتيب أولويته يف املناطق النامية إىل الظروف الوبائية واألوضاع 
الدميغرافية واملوارد االقتصادية واحلالة الراهنة للنظام الصحي 

يف كل بلد 3.
وحتّدد البيولوجيا االحتياجات الصحية للنساء والرجال ومواطن 
الضعف اخلاصة بكل منهم. فهي أحد العوامل الرئيسية الكامنة 
الصحية،  املشاكل  من  لعدد  عرضة  أكثر  الرجال  وراء كون 
مدى  وعلى  يوم  أول  من  )بدًءا  الوفيات  معّدل  يف  وأعلى 
حياهتم(، وأقصر يف عمرهم املتوقع. غري أن التحسينات الطبية 
والتكنولوجية على مدى عقود من الزمن أخذت تطيل حياة 
الرجال والنساء على حّد سواء. ويف حالة املرأة، جيري بصفة 
متزايدة تلبية االحتياجات اخلاصة بصحة األم والصحة اإلجنابية 
وتقدمي  الصحية  النظم  على  حتسينات  إدخال  خالل  من 
الصحية  التغطية  مت حتقيق  املثال،  سبيل  فعلى   .4 اخلدمات 
املناطق،  بعض  للوالدة يف  السابقة  الرعاية  الشاملة خبدمات 
ومنها مناطق نامية. وطرأ التحسني كذلك على جوانب أخرى 
للصحة النفاسية. ومع ذلك، ال تزال هناك فجوات واسعة بني 
البلدان ويف داخلها بعد مرور 20 عامًا على اعتماد منهاج 
عمل بيجني لعام 1995، مبا يف ذلك فجوات يف إمكانية 
الطوارئ خالل  وخدمات  املتخصصة  الرعاية  على  احلصول 
الوالدة. ونتيجة لذلك، فإن معّدل الوفيات النفاسية ما زال 

مرتفعًا بشكل غري مقبول يف بعض املناطق النامية 5.
والتوقعات  واألعراف  اجلنسني  بني  املساواة  لعدم  زال  وما 
اليت تؤثر على  تأثري قوي على األوضاع الصحية  اجلنسانية 
املبكر  الزواج  قبيل  من  املمارسات  وبعض  والرجل.  املرأة 
والزواج القسري، إىل جانب صعوبة احلصول على املعلومات 
األسرة،  داخل  القرار  اختاذ  سلطة  إىل  واالفتقار  والتعليم، 
الفتيات املراهقات والنساء  ُتزيد تعّرض  والعنف ضد املرأة، 

منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، 2014.  2
.Boerma and others, 2014  3

األمم املتحدة، 2014أ.  4
انظر الفروع ذات الصلة يف هذا الفصل.  5

فيها  مبا  اجلنسي،  باالتصال  تنتقل  اليت  لألمراض  البالغات 
فريوس نقص املناعة البشرية. وهلذه املمارسات كذلك دور يف 
حاالت احلمل املبكر وخطر عمليات اإلجهاض غري املأمون، 
مما يزيد من احتماالت الوفيات النفاسية واعتالل األمهات. 
وميكن أن تؤثر التوقعات اجلنسانية التقليدية أيضاًً تأثرياً ضاراً 
املشروبات  ويتعاطون  التبغ  يدخنون  فالرجال  الرجال.  على 
الكحولية بدرجة أكرب بكثري من النساء. والتدخني واإلفراط 
وقلة  الصحية  غري  الغذائية  النظم  جانب  إىل  الشراب،  يف 
النشاط، بني أهم عوامل السلوك الصحي اخلطر فيما يتعلق 

باألمراض غري املعدية.
ويرمي هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على املسارات الصحية 
والنامية.  النمو  املتقدمة  املناطق  يف  والرجل  للمرأة  املختلفة 
ويستند اجلزء األول من الفصل إىل اجلوانب الرئيسية لصحة 
املرأة والرجل، مبا يف ذلك العمر املتوقع، وعبء املرض على 
الصحة. ويلقي اجلزء  العاملي، وعوامل اخلطر على  الصعيد 
الثاين من الفصل نظرة على التفاعل بني التنمية والبيولوجيا 
واالعتبارات اجلنسانية من حيث صلتها بظروف صحية حمّددة 
مرتبطة مبراحل احلياة الرئيسية، وهي: الطفولة املبكرة، واملراهقة 

والشباب، وسنوات اإلجناب، وسنوات العمر املتقدم.

صحة املرأة وصحة الرجل  - ألف 

العمر املتوقع عند الوالدة  -  1

طرأت زيادة عىل العمر املتوقع للنساء والرجال 
عىل حّد سواء عىل مدى العرشين سنة املاضية

فيما بني الفرتة 1990 - 1995 والفرتة 2010 - 2015، 
زاد العمر املتوقع عند الوالدة 6 بالنسبة لكال اجلنسني. وعلى 

العامة  الصحية  احلالة  على  مؤشر  الوالدة  عند  املتوقع  العمر   6
للسكان. وهو ُيشتّق من معّدالت الوفيات ألعمار معينة ويدل 
على متوسط عدد السنوات اليت ميكن أن ُيتوقع للوليد أن يعيشها 

بالنظر إىل مستويات الوفيات املوجودة.

 ورغم أن توافر البيانات قد تحّسن خالل السنوات 
يف  كبرية  فجوات  توجد  زالت  ما  املاضية،  العرشين 
البيانات الصحية ط. وال بّد أن يكون يف صميم الجهود 
تسجيل  نظم  تعزيز  الفجوات  هذه  سد  إىل  الرامية 
املواليد والوفيات، بما يف ذلك إصدار بيانات موثوقة 
عن سبب الوفاة. ومن األمور األساسية أيضاً االضطالع 

باستقصاءات لألرس املعيشية تغطي املجاالت الصحية 
ذات األولوية، والتفصيل حسب نوع الجنس يف جميع 
األسئلة املرتبطة بالصحة يف الدراسات االستقصائية 
والتعدادات، وإدماج منظور جنساني يف جميع مراحل 

إعداد اإلحصاءات الصحية ي.

.United Nations, 2006 ط 

.United Nations, 2015b ي 
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 67.1 من  املتوقع  العمر  متوسط  ارتفع  العاملي،  الصعيد 
عامًا   67.8 إىل   62.5 ومن  للمرأة،  عامًا   72.3 إىل 
 للرجل. وتعيش املرأة عادة مدة أطول من الرجل، ويف الفرتة 
2010 - 2015، كان العمر املتوقع للمرأة أعلى منه للرجل 
مبقدار 4.5 سنوات يف املتوسط. غري أن مثة تفاوتات إقليمية 
كبرية. فاملرأة تعّمر من 6 إىل 8 سنوات أطول من الرجل 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واملناطق املتقدمة 
النمو، والقوقاز وآسيا الوسطى، ولكنها ال تعّمر سوى سنتني 
إىل 3 سنوات أطول منه يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

وشرق وجنوب آسيا 7.
والرجال يف مجيع  للنساء  املتوقع  العمر  الزيادة يف  وتالحظ 
يتبع نفس  التحّسن مل  البلدان، ولكن هذا  املناطق ومعظم 
النمط يف كل مكان )الشكل 2 - 1(. فقد أصاب الركود 
ما أحرز من تقدم يف العمر املتوقع يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى خالل فرتة التسعينات من القرن املاضي نتيجة لوباء 
فريوس نقص املناعة البشرية. ونظراً ألن إصابة النساء بفريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز كانت أشد من الرجال يف تلك 
املنطقة 8، فقد اخنفضت الفجوة يف العمر املتوقع بني اجلنسني 
من 2.9 عامًا يف الفرتة 1990 - 1995 إىل 1.7 عامًا 
يف الفرتة 2000 - 2005. وخالل هذه الفرتة، كان األثر 
العمر  أوضح ما يكون يف اجلنوب األفريقي حيث اخنفض 
املتوقع عند الوالدة من 66 إىل 54 عامًا للنساء ومن 59 
إىل 51 عامًا للرجال. ويف اآلونة األخرية، انعكس اجتاه العمر 
املتوقع عند امليالد، ويعزى ذلك أساسًا إىل تباطؤ يف انتشار 
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية وزيادة يف 
سبل احلصول على العالج من هذا الفريوس ويف كفاءهتا، إىل 
جانب التحسينات الصحية األخرى 9. وبالرغم من حتسن 
للرجل،  املتوقع  العمر  من  أكثر  للمرأة  املتوقع  العمر  معّدل 
مل تعد الفجوة بني اجلنسني اليت بلغت 2.4 سنة يف الفرتة 
2010 - 2015 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بعد إىل 
مستوى ما قبل األزمة الناشئة عن اإليدز )الشكل 2 - 1(.
العمر  زيادة  مع  عامة  بصفة  اجلنسني  بني  الفجوة  وتتسع 
املتوقع )الشكل 2 - 1(. وتوجد يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الفرتة  يف  سنة   2.4( اجلنسني  بني  فجوة  أضيق   الكربى 
مستويات  يف  العام  لالرتفاع  نتيجة   ،)2015  -  2010
الوفيات، واستمرار وباء فريوس نقص املناعة البشرية وارتفاع 

.United Nations, 2013a  7
.UNAIDS, 2013  8

.United Nations, 2013b  9

معّدل وفيات األمهات بوجه عام 10. وتضم هذه املنطقة 
 60 عن  املتوقع  العمر  فيها  يقل  اليت  البلدان  مجيع  أيضاًً 
عامًا يف العامل وعددها 30 بلداً. ويوجد يف سرياليون أدىن 
للنساء  عامًا   46 وهو  العامل،  يف  الوالدة  عند  متوقع  عمر 
عامًا   47( بوتسوانا  ذلك  يف  وتليها  للرجال،  عامًا  و45 
للنساء  عامًا  للرجال(، وسوازيلند )49  عامًا  للنساء و48 
و50 عامًا للرجال(. وبوتسوانا وسوازيلند مها أيضاًً البلدان 
الفرتة  الرجال يف  قبل  النساء  فيهما وفاة  ُيتوقع   اللذان كان 
2010 - 2015 )العمر املتوقع للمرأة أقل 1.5 عامًا من 

الرجل يف بوتسوانا وأقل 1.2 عامًا يف سوازيلند(.
ويف الطرف املقابل، يوجد يف املنطقتني اللتني تشهدان أعلى 
بني  الفجوات  أكرب  من  بعض  أيضاًً  لإلناث  متوقع  عمر 
اجلنسني. فمتوسط العمر املتوقع للمرأة يف املناطق املتقدمة 
النمو يبلغ 81.1 عامًا – أّي 6.8 أعوام أطول من الرجل. 
ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يبلغ العمر املتوقع 
للمرأة يف املتوسط 77.9 عامًا – وهو 6.4 أعوام أطول من 
الرجل. وقد تقلصت الفجوة بني اجلنسني يف كلتا املنطقتني 
قلياًل على مدى العشرين عامًا املاضية نتيجة إلحراز تقدم 

أسرع يف إطالة أعمار الرجال.
أعلى  من  ببعض  النمو  املتقدمة  املناطق  البلدان يف  وتتمتع 
معّدالت العمر املتوقع يف العامل )الشكل 2 - 2(. فاملرأة 
تعيش  أن  تتوقع  أن  ميكنها  املثال،  سبيل  على  اليابان،  يف 
أّي  يف  النساء  من  أطول  وهذا  املتوسط،  يف  عامًا   86.9
بلد آخر. ويف الفرتة 2010 - 2015، كان العمر املتوقع 
يتجاوز 80 عامًا - بزيادة قدرها 12  للمرأة يف 41 بلداً 
األوىل،  وللمرة   .11 الزمن  من  عقدين  قبل  عما كان  بلدًا 
ميكن للرجل يف بعض البلدان )أسرتاليا، وآيسلندا، وسويسرا، 
واليابان( أن يتوقع العيش ملدة 80 عامًا أو أكثر. وعالوة 
على ذلك، جتاوز العمر املتوقع للرجل 75 عامًا يف 38 بلداً 
يف الفرتة 2010 - 2015 )مقابل مخسة بلدان فقط يف 
الفرتة 1990 - 1995(. وتقع مجيع البلدان اليت توجد هبا 
أعلى معّدالت العمر املتوقع تقريبًا يف املناطق املتقدمة النمو 

)باستثناء سنغافورة(.

 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank and the United  10 

.Nations Population Division, 2014

استناداً إىل 182 من البلدان أو املناطق اليت يقدر عدد سكاهنا   11

مبا ال يقل عن 000 100 يف عام 2015، واليت تشكل جزًءا 
من قائمة البلدان الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية.
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يشمل التقديرات من الفرتة 1990 - 1995 حتى 2005 - 2010 واإلسقاطات )الخصوبة املتوسطة( للفرتة 2010 - 2015.  مالحظة: 

أما أكرب فرق يف العمر املتوقع بني اجلنسني فيوجد يف االحتاد 
الروسي، حيث تعيش املرأة يف املتوسط 13 عامًا أطول من 
اليت  السبعة  البلدان  الرجل )74 مقابل 61 عامًا(. ومجيع 
تبلغ فيها الفجوة بني اجلنسني 10 أعوام أو أكثر هي من 
بلدان االحتاد السوفيايت السابق )االحتاد الروسي، وإستونيا، 
وليتوانيا(.  والتفيا،  وكازاخستان،  وبيالروس،  وأوكرانيا، 
وتعاطي الكحوليات والتدخني بني الرجال يف هذه البلدان 
من العوامل الرئيسية اليت تفسر هذا الفرق 12. وترتبط عوامل 
تبلغ 8.1  اليت  الفجوة بني اجلنسني،  باتساع  مماثلة كذلك 

أعوام، يف بلدان القوقاز وآسيا الوسطى.
وتالحظ فجوات صغرية على حنو غري عادي بني اجلنسني 
معّدالت  من  معني  مستوى  بالنسبة ألّي  املتوقع  العمر  يف 
الوفيات يف شرق وجنوب آسيا. وهذا يشري إىل وجود تباين 
يف املعايري وممارسات متييزية بني اجلنسني. فشرق آسيا يأيت 
يف املرتبة الثانية من حيث أضيق فجوة بني اجلنسني فيما بني 
املناطق )2.8 عامًا( يف سياق يتسم بارتفاع العمر املتوقع عند 

.Leon, 2011  12

الوالدة )ثالث أعلى عمر متوقع للمرأة وثاين أعلى عمر متوقع 
للرجال بني مجيع املناطق(. وخالل السنوات العشرين املاضية، 
تقلصت الفجوة بني اجلنسني يف العمر املتوقع يف شرق آسيا 
قلياًل نتيجة لزيادة أكثر حدة يف العمر املتوقع للرجل بكثري 
عنها للمرأة. وكذلك تالحظ فجوة صغرية بني اجلنسني )3.3 
الذي ميثل حتسنًا عما كان  أعوام( يف جنوب آسيا، األمر 
عليه احلال قبل 20 عامًا، حني مل يتجاوز الفرق يف العمر 
املتوقع بني املرأة والرجل سنة واحدة )61 عامًا للمرأة و60 

عامًا للرجل(.

الوفيات وأسباب الوفاة  -  ٢

عىل مستوى العالم، معّدالت الوفيات بني الرجال 
أعىل منها بني النساء، يف جميع الفئات العمرية

يتحرك خطر الوفاة بشكل ملحوظ على مدى احلياة )الشكل 
2 - 3(. فيكون مرتفعًا للغاية يف األسبوع والشهر األول بعد 
الوالدة، مث ينخفض اخنفاضًا حاداً ويصل إىل أدىن نقطة يف 



املرأة يف العالم، ٢015 ٣٤

سن 5 - 10 أعوام، قبل أن يرتفع باطراد وصواًل إىل سن 
الشيخوخة. وختتلف معّدالت الوفيات أيضاًً حسب املنطقة 
يف  السواء  على  والرجال  للنساء  أعلى  وهي  اجلنس،  ونوع 
املناطق النامية. وبالنسبة للجنسني معًا، يزيد معّدل وفيات 
يف  األقل  على  مرات  عشر  أعوام   10 سن  دون  األطفال 
ويبلغ حوايل  تقدمًا؛  األكثر  املناطق  النامية عنه يف  املناطق 

ضعفه بني البالغني 13.
وعمومًا، يتعرض الرجال بدرجة أعلى بكثري من النساء خلطر 
الوفاة يف مجيع األعمار يف املناطق املتقدمة النمو والنامية على 
حّد سواء. ومتيل معّدالت الوفيات املرتفعة نسبيًا يف البلدان 
إىل  املعدية،  األمراض  إىل  بدرجة كبرية  ترجع  اليت  النامية، 
إحداث تأثري معادل ألثر الفروق بني اجلنسني. وعلى العكس 
من ذلك، فإن االختالفات يف معّدالت الوفيات بني النساء 
فيها  اليت ليس  النمو،  املتقدمة  املناطق  والرجال واضحة يف 

لألمراض املعدية إاّل دور ثانوي كسبب للوفاة.
وتتفاوت أسباب الوفاة أيضاًً حسب العمر ونوع اجلنس، وترتبط 
وثيقًا  ارتباطًا  والبلدان  املناطق  فيما بني  اليت لوحظت  األمناط 

.United Nations, 2013a  13

املعدية  األمراض  من  الوبائي  والتحول  الصحية  النظم  بتطوير 
الذي  لألمراض  الدويل  التصنيف  ويشمل  املعدية.  غري  إىل 
وضعته منظمة الصحة العاملية ثالث فئات رئيسية من أسباب 
الوفاة: وتشمل الفئة األوىل األمراض املعدية 14، ولكنها تشمل 
.15 باملواليد اجلدد والتغذية  النفاسية واملتعلقة   أيضاًً احلاالت 
أما الفئتان األخريان فهما األمراض غري املعدية واإلصابات 16.

أو  البكرتيا  مثل  دقيقة،  عن كائنات  املعدية  األمراض  تتسبب   14

إىل  شخص  من  تنتشر  أن  وميكن  الطفيليات،  أو  الفريوسات 
اجلهاز  التهابات  وتشكل  إىل شخص.  من حيوان  أو  شخص 
التنفسي السفلي، وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وأمراض 
اخلطر  عوامل  ومن  املعدية.  األمراض  أبرز  من  ثالثة  اإلسهال 
غري  الصحي  الصرف  وخدمات  املياه  األمراض  هلذه  الرئيسية 
املأمونة، وسوء حالة النظافة الصحية، واملمارسات اجلنسية غري 
املأمونة، وعدم كفاية اخلدمات الصحية )منظمة الصحة العاملية، 

.)WHO, 2014a )2014 )أ
األمراض النفاسية وأمراض األطفال احلديثي الوالدة وأمراض التغذية   15

هي من احلاالت الصحية املتصلة باحلمل والوالدة، أو بالفرتة التالية 
للوالدة، أو بنقص التغذية، على التوايل )منظمة الصحة العاملية(.

األمراض غري املعدية هي أمراض غري قابلة لالنتقال، وتكون يف   16

كثري من األحيان - ولكن ليس دائمًا - طويلة األمد وبطيئة 
األمراض  الرئيسية من  األربعة  واألنواع  عامة.  بصفة  تطورها  يف 
النوبات  الدموية )مثل  القلب واألوعية  أمراض  املعدية هي  غري 
القلبية والسكتة الدماغية(، والسرطان، وأمراض اجلهاز التنفسي 
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لصحــة ٣5ا

ال تزال األمراض غري املعدية تزيد حصتها بني 
جميع أسباب الوفاة

ويبني الشكل 2 - 4 توزيع النسب املئوية لألسباب الرئيسية 
لوفيات النساء والرجال على نطاق العامل يف العامني 2000 
و2012. ويف عام 2012، كانت األمراض غري املعدية هي 
 70 عن  يزيد  عما  املسؤولة  وهي  للوفاة،  الرئيسي  السبب 
املائة من مجيع  املائة من مجيع وفيات اإلناث و66 يف  يف 
 ،2000 عام  ومنذ  العامل.  أحناء  مجيع  يف  الذكور  وفيات 
ارتفعت نسبة األمراض غري املعدية كأحد األسباب الرئيسية 
للوفاة مبقدار مثاين نقاط مئوية للنساء والرجال على السواء، 
وذلك يف معظم األحيان على حساب األمراض املعدية، اليت 
اخنفضت نسبتها من 23 إىل 17 يف املائة. وتشكل األمراض 
غري املعدية يف الوقت احلايل السبب الرئيسي للوفاة يف مجيع 

املناطق باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
التوازن بني األمراض املعدية وغري املعدية  التغيري يف  وهذا 
الصعيد  على  للتحول  العاملي  االجتاه  استمرار  جيسد  إمنا 
الوبائي والصحي. وهو نتيجة للتغرّيات يف اهلياكل العمرية 
للسكان، ويف أمناط األمراض وعوامل اخلطر، وتطوير النظم 
الصحية. فالزيادة يف نسبة كبار السن ُتزيد نسبة األمراض 
وترتاجع كذلك يف  الوفاة.  أسباب  بني مجيع  املعدية  غري 
قبيل  من  املعدية  باألمراض  املرتبطة  اخلطر  عوامل  األمهية 
نقص التغذية واملياه غري املأمونة وسوء املرافق الصحية نتيجة 
للتنمية االقتصادية، والتحسينات يف البنية التحتية األساسية 

ويف النظم الصحية.
أيضاًً  التنمية  يف  احملرز  والتقدم  الدميغرافية  التغرّيات  وتفسر 
االخنفاض يف حصة أسباب الوفاة األخرى األقل بروزاً، ولكن 
اليت ميكن الوقاية من معظمها. وقد اخنفضت نسبة الوفيات 
النامجة عن أمراض حديثي الوالدة بني العامني 2000 و2012 
بنحو 25 يف املائة بالنسبة لكل من البنات واألوالد، فبلغت 
حوايل 5 يف املائة لألوالد و4 يف املائة للبنات. واخنفضت نسبة 
لتمثل املائة،  النفاسية 34 يف  النامجة عن احلاالت   الوفيات 

املزمنة )يتمثل معظمها يف مرض داء انسداد الرئتني املزمن والربو( 
بعوامل خطر  والسكر. وتتأثر معظم األمراض غري املعدية كثرياً 
شائعة وميكن الوقاية منها مثل التدخني، واخلمول البدين، والنظم 
الغذائية غري الصحية، واإلفراط يف تعاطي املشروبات الكحولية. 
والفئة الثالثة الرئيسية من أسباب الوفاة هي اإلصابات. وتشمل 
الطرق  حوادث  عن  تنجم  املقصودة، كاليت  غري  اإلصابات 
املتعمدة،  اإلصابات  إىل  باإلضافة  والتسمم،  والغرق  والسقوط 
مثل إيذاء الذات )االنتحار(، والعنف بني األشخاص والعنف 

.)WHO, 2014a( اجلماعي
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توزيع الوفيات حسب الفئات الرئيسية ألسباب الوفاة وحسب نوع الجنس، عىل 
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قامت بحسابه شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
استناداً إىل بيانات مستمدة 

 WHO, Global health من
 estimates for deaths by

 cause, age, and sex for years

.2000–2012 (2014b)

حصة  واخنفضت  اإلناث.  وفيات  جمموع  من  املائة  يف   1
الوفيات النامجة عن أشكال نقص التغذية بنسبة 20 يف املائة 

للسكان اإلناث و14 يف املائة للذكور.
أما نسبة الوفيات النامجة عن اإلصابات، فظلت يف معظمها 
الذكور  بني  بكثري  شيوعًا  أكثر  واإلصابات  تغيري.  دون 
املثال، سببت  على سبيل  عام 2012،  اإلناث. ويف  عن 
اإلصابات ضعف عدد الوفيات بني األوالد والرجال )3.4 
الوفيات( عن  من مجيع  املائة  أو 12 يف  ماليني شخص، 
عددها بني الفتيات والنساء )1.7 مليون دوالر، أو 7 يف 

املائة من مجيع الوفيات(.

ال تزال األمراض املعدية أكثر أسباب الوفاة انتشاراً 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

)الشكل 2 -  املنطقة  الوفاة حسب  أسباب  توزيع  وخيتلف 
متثل سوى حوايل  ال  املعدية  األمراض  أن  من  وبالرغم   .)5
الرئيسي  السبب  فهي  العاملي،  الصعيد  على  الوفيات  مُخس 



املرأة يف العالم، ٢015 ٣٦

للوفيات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث متثل نصف 
مجيع الوفيات تقريبًا. وعلى الطرف اآلخر تقع املناطق املتقدمة 
النمو، اليت ال متثل فيها نسبة األمراض املعدية سوى 5 يف املائة 
من مجيع الوفيات للنساء و6 يف املائة للرجال؛ أما األمراض 
غري املعدية، فتمثل 90 يف املائة من جمموع الوفيات بني النساء 

و85 يف املائة من مجيع الوفيات بني الرجال.

 اإلصابات أكثر شيوعاً بكثري بني الرجال 
منها بني النساء

درجات  بأوسع  يتسم  الذي  الوفاة  سبب  هي  واإلصابات 
التفاوت بني النساء والرجال. وميكن أن يالحظ وجود أكرب 
الفوارق يف أمريكا الالتينية، حيث نسبة الوفيات النامجة عن 
النساء )18 يف  الرجال ثالثة أضعافها بني  اإلصابات بني 
املائة باملقارنة مع 6 يف املائة(، يليها غرب آسيا )21 يف املائة 
مقابل 8 يف املائة( ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى )11 يف 
املائة يف مقابل 4 يف املائة(، حيث النسبة للرجال تكاد تكون 
ثالثة أضعاف النسبة للنساء. أما أقل االختالفات فتوجد يف 
شرق آسيا، حيث تبلغ نسبتها 8 يف املائة من وفيات الذكور 
و7 يف املائة من وفيات اإلناث. وحصة اإلصابات بني مجيع 
وفيات الذكور يف شرق آسيا هي من أدىن النسب، ومتاثل 
النقيض  وعلى  النمو.  املتقدمة  املناطق  املالحظة يف  النسبة 

وفيات  مجيع  بني  مرتفعة  اإلصابات  نسبة  فإن  ذلك،  من 
اإلناث، ويعزى ذلك أساسًا إىل ارتفاع نسبة إيذاء الذات، 
والسقوط، وحوادث الطرق، عنها يف املناطق األخرى. أما 
املنطقة اليت تتسم بأعلى حصة لإلصابات بني مجيع وفيات 
اإلناث فهي جنوب آسيا )10 يف املائة(. ذلك أن معّدالت 
وفيات اإلناث بسبب إيذاء النفس والسقوط فيها ونسبتها إىل 
مجيع الوفيات بني اإلناث أعلى منها يف أّي منطقة أخرى 17.

وكثرياً ما ترتبط املستويات املرتفعة لوفيات الذكور النامجة عن 
اإلصابات بسلوكيات املخاطرة اليت ميكن أن تعزى إىل بعض 
األدوار والتوقعات اجلنسانية. ومن الناحية األخرى، األرجح 
النامجة عن  أن ترتبط املستويات املرتفعة من وفيات النساء 
اإلصابات يف بلدان جنوب آسيا وشرق آسيا بالعنف ضد 
املثال،  سبيل  فعلى  اجملتمع.  يف  حظًا  األقل  ووضعها  املرأة 
بينت دراسة أجريت يف املناطق الريفية يف بنغالديش، حيث 
تتعرض املرأة ملعّدالت من املوت املقرتن بالعنف أعلى بكثري 
من الرجل، أن هذه الوفيات - وال سيما االنتحار - كانت 
مرتبطة باإليذاء البدين والعقلي على أيدي األزواج واألقارب 
يف سياق عدم اإلجناب، أو اهلجر من جانب زوج املستقبل، 
املتزوجات.  النساء غري  الزوجية بني  إطار  أو احلمل خارج 
وكذلك اقرتنت الصعوبات االجتماعية واالقتصادية واهلجر 

باملطلقات واألرامل الالئي توفني بسبب العنف 18.

.WHO, 2014b  17
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توزيع الوفيات حسب الفئات الرئيسية ألسباب الوفاة، ونوع الجنس واملنطقة، ٢01٢

 WHO, Global health estimates for deaths by cause, age, and sex for years 2000–2012 قامت بحسابه شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة باالستناد إىل بيانات مستمدة من املصدر: 
.(2014b)



لصحــة ٣٧ا

ال تزال االختالفات يف أسباب الوفاة عىل مدى دورة 
الحياة بارزة بني املناطق النامية واملتقدمة النمو

التغرّيات يف أسباب الوفاة خالل دورة احلياة متماثلة لكل من 
املرأة والرجل. غري أن االختالفات بني املناطق النامية واملتقدمة 
النمو صارخة )الشكل 2 - 6(. والشهر األول من احلياة 
فريد مبعىن أن معظم الوفيات يف هذه السن يف كال النوعني 
من املناطق هلا جذور يف ظروف سابقة للوالدة أو جينية. ويف 
املناطق النامية، تكون معظم وفيات األطفال بعد األسابيع 
األربعة األوىل بسبب األمراض املعدية )70 يف املائة(. وعلى 
مدى احلياة يف املناطق النامية، تصبح األمراض املعدية أقل 
فأقل أمهية كسبب للوفاة؛ فهي، بالنسبة لألشخاص الذين 
يبلغون من العمر 70 عامًا فأكثر، متثل نسبة 10 يف املائة 
من جمموع الوفيات. وبينما تتناقص أمهية هذه األمراض، تزداد 
األمراض غري املعدية بروزاً. فاألمراض غري املعدية مسؤولة عن 
11 يف املائة من وفيات األطفال بني سن شهر واحد و5 
النامية، ولكنها مسؤولة عن 84 يف املائة  أعوام يف املناطق 
العمر 70  من  يبلغون  الذين  األشخاص  بني  الوفيات  من 
اإلصابات  تكون  عندما  خمتلف  منط  ويظهر  فأكثر.  عامًا 
هي سبب الوفاة. واإلصابات أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بني 

املراهقني والشباب.
وتوجد صورة مماثلة لذلك بعض الشيء يف املناطق املتقدمة 
بكثري.  فيها  بروزًا  أقل  املعدية  األمراض  وإن كانت  النمو، 
سنوات  و5  واحد  شهر  بني  الوفيات  نسبة  تتجاوز  فال 
من العمر بسبب األمراض املعدية 19 يف املائة. ويف مجيع 
تكاد  أعوام(، ال  )بعد سن 5  األكرب سنًا  العمرية  الفئات 

نسبة األمراض املعدية تتجاوز 10 يف املائة بني مجيع أسباب 
الوفاة. واالعتالالت النفاسية وحاالت نقص التغذية كأسباب 
للوفاة ال تذكر. وقد أّدى النجاح يف احلّد من األمراض املعدية 
من خالل الوقاية والعالج الفّعالني يف املناطق املتقدمة النمو 
إىل زيادة حصة أسباب الوفاة األخرى من جمموع الوفيات. 
املسؤولة  املعدية، على وجه اخلصوص، هي  واألمراض غري 
اآلن عن 63 يف املائة من الوفيات يف الفئة العمرية 30 إىل 
39 عامًا، وعن نسب متزايدة يف الفئات العمرية األكرب سنًا 

)تصل إىل 92 يف املائة يف سن 70 عامًا وما فوقها(.

عوامل الخطر عىل الصحة  -  ٣

عامل اخلطر على الصحة هو كل ما من شأنه أن يزيد احتمال 
الفرد مبرض أو إصابة. وميكن أن تكون عوامل اخلطر  إصابة 
أو  بيولوجية  أو  بيئية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  أو  دميغرافية 
سلوكية يف طابعها. ويف معظم احلاالت، تكون مزجيًا منها مجيعًا.
وجمموعة عوامل اخلطر املسامهة أكثر من غريها يف عبء املرض 
آخذة يف التغيري. ويف الوقت ذاته، مثة اختالفات كبرية تفصل بني 
املناطق املتقدمة النمو واملناطق األقل منواً. وال تزال عوامل اخلطر 
مثل نقص التغذية ومرافق املياه والصرف الصحي غري احملسنة، 
وسوء النظافة الصحية، والدخان داخل األماكن املنبعث من 
أنواع الوقود الصلب على قدر كبري من األمهية يف البلدان من 
املناطق األقل منوًا. واالستعمال الضار للكحول والتبغ، وسوء 
التغذية، وعدم التمرين، تساهم إىل حّد كبري يف عبء األمراض 
غري املعدية يف املناطق املتقدمة النمو، ولكن دورها يف ازدياد 
أيضاًً يف املناطق النامية. وال تزال املمارسات اجلنسية غري املأمونة 

 الشكل ٢ - ٦
توزيع الوفيات حسب الفئات الرئيسية ألسباب الوفاة، والعمر، واملنطقة، ٢01٢ 
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تشكل يف مجيع املناطق عامل اخلطر الرئيسي لإلصابة باألمراض 
املنقولة عن طريق اجلنس وفريوس نقص املناعة البشرية على وجه 
اخلصوص، يف حني أن املعايري اجلنسانية، واملثل العليا للذكورة 
وعالقات القوة تغذي مستوى مرتفعًا نسبيًا من اإلصابات غري 

املتعمدة والعنف بني األشخاص.
املؤدية  اخلطر  عوامل  أهم  من  بعضًا  الفرع  هذا  ويتناول 
للوفاة واالعتالل لدى النساء والرجال، وهي: تعاطي التبغ، 
واستهالك املشروبات الكحولية، وزيادة الوزن، والبدانة، وداء 
السكر. ومتثل كلها عوامل خطر ذات أمهية بالغة يف وقت 
املعدية  غري  األمراض  اعتبار  حنو  التحول  باستمرار  يتسم 
الرئيسية للوفاة، وهلا أمهية خاصة من منظور  هي األسباب 
جنساين. وتناقش يف فرع الحق عن صحة املراهقني والشباب 
عوامل خطر إضافية مثل اخلمول البدين واملمارسات اجلنسية 
غري املأمونة. أما العوامل البيئية اليت تتسبب يف خماطر صحية، 
من قبيل مرافق املياه والصرف الصحي غري احملّسنة وتلوث 

اهلواء املنزيل، فتناقش يف الفصل املتعلق بالبيئة.

استخدام التبغ

)بعد  الثاين  الرئيسي  اخلطر  عامل  التبغ  استخدام  يشكل 
وميثل  املعدية،  غري  باألمراض  لإلصابة  الدم(  ارتفاع ضغط 
 نسبة 9 يف املائة من الوفيات على الصعيد العاملي بسبب هذه 
األمراض 19. وهو يقتل ما يقرب من 6 ماليني شخص يف 
كل عام، من بينهم 1.5 مليونًا من النساء 20. واستخدام 
التبغ مسؤول عن 22 يف املائة من مجيع الوفيات بالسرطان 
نطاق  على  الرئة  بسرطان  الوفيات  من  املائة  يف   و71 
العامل 21، وهو أحد عوامل اخلطر الرئيسية لإلصابة بأمراض 
اجلهاز التنفسي املزمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية. ويف 

حالة النساء، يرتبط التدخني أيضاًً بسرطان الثدي 22.

انتشار تدخني التبغ أعىل بني الرجال منه بني النساء 
يف جميع املناطق، ولكن أعداداً كبرية من النساء 
تدخن يف املناطق املتقدمة النمو ويف أوقيانوسيا

احتمال استخدام املرأة للتبغ أقل من احتمال استخدام الرجل 
املدخنات من األعمار  له. ويف عام 2011، كانت نسبة 

.WHO, 2011a  19

.WHO, 2010a  20

.IARC and others, 2012؛ Eriksen and others, 2012  21

.Reynolds, 2013؛ Gaudet and others, 2013  22

15 عامًا فما فوقها 8 يف املائة على نطاق العامل يف مقابل 
23 ويشاهد هذا  السن  الرجال يف نفس  املائة من  36 يف 
العامل  مناطق  مجيع  يف  بوضوح  اجلنسني  بني  االختالف 
)الشكل 2 - 7(. غري أن التدخني، يف عدد من البلدان، 
يشكل عادة لدى نسبة كبرية من السكان اإلناث. وأعلى 
املناطق يف معّدل انتشار تدخني التبغ بني اإلناث هي املناطق 
املتقدمة النمو وأوقيانوسيا. ومن البلدان اليت يوجد هبا معّدل 
بلغاريا  النساء  بني  األقل  على  املائة  يف   30 نسبته  انتشار 
 واجلمهورية التشيكية وشيلي وفرنسا وكرواتيا وكرييباس والنمسا 
واليونان 24. ويف املناطق املتقدمة النمو بصفة خاصة، تدخن 
النساء بنسبة ال تكاد تقل عن الرجال. فعلى سبيل املثال، 
التدخني  انتشار  معّدل  يف  والنساء  الرجال  بني  يفصل  ال 
سوى نقطة إىل نقطتني مئويتني يف أسرتاليا وآيسلندا والسويد 

واململكة املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا.
بني  فيما  أيضاًً  الرجال  بني  التدخني  انتشار  معّدل  ويتفاوت 
املناطق والبلدان. ففي أوقيانوسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق 
آسيا، يدخن ما نسبته 40 يف املائة أو أكثر من السكان الذكور 
البالغني من العمر 15 عامًا أو أكثر. وتوجد يف هذه املناطق 
أيضاًً، باستثناء أوقيانوسيا، أوسع فجوة بني اجلنسني: فالتدخني 
واسع االنتشار بني الرجال ولكنه غري شائع بني النساء. وعلى 
التدخني 45  الصعيد القطري، متثل الفجوة بني اجلنسني يف 
نقطة مئوية أو أكثر يف أرمينيا وإندونيسيا وبنغالديش وجورجيا 
ذلك  منخفضة عن  مستويات  عادة  وتوجد  والصني ومصر. 
الستخدام التبغ بني الرجال وبني النساء يف البلدان الواقعة يف 

منطقة البحر الكاريي ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
البلدان  بني  الفجوة  تضيق  الذكور،  بتدخني  يتعلق  وفيما 
عدد  يف  اخنفاض  بسبب  النامية،  واملناطق  النمو  املتقدمة 
الذكور املدخنني يف البلدان املتقدمة النمو وزيادة يف عددهم 
النساء  بني  التبغ  استخدام  والفجوة يف  النامية.  البلدان  يف 
وباء  فإن  ذلك  ورغم  التقلص كذلك.  يف  آخذة  والرجال 
استخدام التبغ احلايل يشمل النساء والرجال على السواء ألن 
شركات التبغ املتعددة اجلنسيات تواصل توسيع نطاق تركيزها 

على الرجال يف املناطق النامية والنساء يف كل مكان 25.
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غالبية ضحايا  فإن  الرجال،  من  املدخنني  معظم  أن  ورغم 
التدخني السليب هم األطفال والنساء. فعلى سبيل املثال، يف 
عام 2004، أشارت التقديرات إىل أن التدخني السليب قد 
سبب حنو 000 600 وفاة مبكرة. ومّثل األطفال ما يزيد 
على ربع )28 يف املائة( هذه الوفيات والنساء حوايل 64 
يف املائة من وفيات البالغني. ويتمثل أكرب تدبري معتمد على 
نطاق واسع للتصّدي للتدخني السليب يف التشريعات الشاملة 
لألماكن اخلالية من الدخان اليت كانت تشمل 1.1 بليون 
شخص يف عام 2012 )16 يف املائة من سكان العامل( 26.

استهالك املرشوبات الكحولية

اخلطر  عوامل  أحد  الكحولية  املشروبات  استهالك  يشكل 
الصحي املسامهة يف كثري من األمراض املختلفة واإلصابات 
واالعتالالت الصحية األخرى. وتقوم اآلثار الضارة للكحول 
على ثالث آليات رئيسية هي: اآلثار السامة على األعضاء 
واألنسجة؛ والسْكر الذي يضر بالوظائف املعرفية والعاطفية؛ 
واإلدمان الذي يؤدي إىل آثار اجتماعية واقتصادية سلبية. 
بتعاطي  املرتبطة  االجتماعية  والنتائج  الصحية  واآلثار 
ومنط  االستهالك  رئيسية كمية  بصفة  حتّددها  الكحوليات 
اليومي  االستهالك  “مستوى  املثال،  سبيل  )على  الشراب 

املنخفض” مقابل “نوبات اإلفراط يف الشراب” 27(.
ويسبب االستعمال الضار للكحوليات ما يقرب من 3.3 
ماليني حالة وفاة كل سنة. ويف عام 2012، نسبت 6 يف 
املائة من جمموع الوفيات )8 يف املائة من الوفيات بني الذكور 
و4 يف املائة بني اإلناث( إىل استهالك املشروبات الكحولية، 
املزمن،  الكبد  ومرض  للسرطان،  أشكال  عدة  يشمل  مبا 
عن  النامجة  واإلصابات  الدموية،  واألوعية  القلب  ومرض 
تعاطي الكحول 28. وبالنسبة للنساء، مرض القلب واألوعية 
استخدام  إىل  تعزى  اليت  الوفاة  أسباب  أكثر  هو  الدموية 
املشروبات الكحولية شيوعًا، يف حني أن اإلصابات ومرض 
القلب واألوعية الدموية مها األكثر شيوعًا بالنسبة للرجال. 
وتتسع الفوارق بني النساء والرجال عند النظر يف عبء املرض 
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املعرب عنه بسنوات العمر املعّدلة حسب اإلعاقة 29. وتدل 
التقديرات لعام 2012 على أن عدد سنوات العمر املفقودة 
عن  الناشئة  باالضطرابات  املرتبطني  والعجز  الوفاة  بسبب 
تعاطي املشروبات الكحولية )اليت جتمع بني اآلثار الصحية 
املرتتبة على االستعمال الضار للكحول واإلدمان( بني الرجال 

تقيس سنوات العمر املعّدلة حسب اإلعاقة عبء املرض واإلصابة   29

والوفاة بني السكان. وهي حتسب باعتبارها جمموع سنوات احلياة 
املفقودة بسبب الوفاة املبكرة والسنوات الضائعة بسبب اإلعاقة 
النامجة عن املرض أو اإلصابة. وميكن التفكري يف السنة الواحدة 
من سنوات العمر املعّدلة حسب اإلعاقة بوصفها سنة مفقودة 
من احلياة الصحية. وجمموع هذه السنوات على نطاق السكان، 
أو عبء املرض، ميكن التفكري فيه كمقياس للفجوة القائمة بني 
احلالة الصحية الراهنة واحلالة الصحية املثالية اليت حييا فيها مجيع 
)انظر:  والعجز.  املرض  من  خالني  متقدم،  عمر  إىل  السكان 
WHO, 2015. www.who.int/healthinfo/global_burden_

/disease/metrics_daly/en( )مت االطالع على املوقع يف كانون 

الثاين/يناير 2015(.

 الشكل ٢ - ٧
 انتشار التدخني بني األشخاص البالغني من العمر 15 عاماً فما فوقها،

حسب نوع الجنس واملنطقة، ٢011

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

القوقاز وآسيا الوسطى

شمال أفريقيا

رشق آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوقيانوسيا

املناطق املتقدمة النمو

يف املائة
إناث ذكور

 WHO, WHO Report on the Global قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل املصدر: 
.Tobacco Epidemic, 2013, Appendix X (2013a)

يبني الشكل املتوسطات غري املرجحة لتقديرات انتشار التدخني املوحدة حسب األعمار لألشخاص  مالحظة: 
الذين يبلغون من العمر 15 عاماً فأكثر يف عام 2011. ويعرّف التدخني بأنه استخدام أّي شكل من أشكال 

التبغ )بما يشمل السجائر، والسيجار، والغليون، ويستبعد التبغ العديم الدخان( يف وقت إجراء الدراسة، 
بما يف ذلك التدخني اليومي وغري اليومي. ويستند متوسط رشق آسيا إىل بلدين، هما الصني ومنغوليا. 



املرأة يف العالم، ٢015 ٤0

يفوق بثالثة أضعاف عددها بني النساء 30. ومع ذلك، فإن 
إضافية.  آثار  على  ينطوي  النساء  بني  الكحول  استهالك 
تزِدن  قد  احلمل  أثناء  الكحوليات  تتعاطني  الالئي  فالنساء 

خطر إصابة مواليدهن حباالت صحية ميكن الوقاية منها.
وميكن تفسري الفارق بني اجلنسني يف معّدل الوفيات واالعتالل 
يف  باالختالفات  الكحولية  املشروبات  استخدام  بسبب 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  الشراب.  وأمناط  املستهلكة  الكمية 
الكبد  قدرة  املرأة وضعف  اخنفاض وزن  مثل  تسهم عوامل 
زيادة  اجلسم يف  نسبة دهون  وارتفاع  الكحول،  متثيل  على 
درجات تركيز الكحول يف الدم لدى النساء عنها لدى الرجال 

على تعاطي نفس القدر من الكحول.

الرجال أكثر عرضة من النساء لالنخراط يف تعاطي 
الكحول ولنوبات اإلفراط يف الرشاب

على الصعيد العاملي، تقدر نسبة من يتعاطون الكحوليات 
احلاليني الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر 29 يف املائة 
من النساء و48 يف املائة من الرجال 31 )اجلدول 2 - 1(. 
حاليًا،  الكحولية  املشروبات  يتعاطني  الالئي  النساء  ونسبة 
من  أقل  العمرية،  الفئات  مجيع  ويف   32 املناطق  مجيع  يف 
للكحول  استهالكًا  الرجال  أقل من  والنساء  الرجال.  نسبة 
يف املتوسط باستمرار، وأقل اخنراطًا منهم يف نوبات اإلفراط 
متعاطي  نسبة  الفروق بني اجلنسني يف  أن  تعاطيه. غري  يف 
التعاطي  مرات  وعدد  املستهلكة،  والكمية  الكحوليات، 
املثال، يف عام  فعلى سبيل  املناطق.  فيما بني  ختتلف كثرياً 
االستهالك  يف  اجلنسني  بني  الفروق  هذه  2010، كانت 
بينما  واألمريكتني  أوروبا  يف  أصغر حجمًا  التعاطي  وأمناط 
كانت كبرية نسبيًا يف منطقيت جنوب شرق آسيا وشرق البحر 
األبيض املتوسط )اجلدول 2 - 1( 33. ويف كل من جنوب 
شرق آسيا وغرب احمليط اهلادئ، ينخرط الرجال يف نوبات 
التعاطي املفرط للكحوليات مبا يقرب من 11 ضعف و7 

.WHO, 2014d  30

يستند هذا الفرع إىل تقرير منظمة الصحة العاملية عن املشروبات   31

 Global Status Report on Alcohol and الكحولية والصحة 
متعاطو  ويعّرف  ذلك.  يذكر خالف  مل  ما   ،Health, 2014d

املشروبات الكحولية احلاليون بأهنم األشخاص الذين استهلكوا 
أحد هذه املشروبات خالل االثين عشر شهراً املاضية.

يف الفرع املتعلق باستهالك املشروبات الكحولية بأكمله، تستند   32

اجملموعات القطرية إىل املناطق املتبعة يف منظمة الصحة العاملية 
.)www.who.int/about/regions/en/ :انظر(

مناطق منظمة الصحة العاملية.  33

أضعاف اخنراط النساء فيها، على التوايل. وبوجه عام، يتزايد 
التنمية  مع  إىل جنب  جنبًا  النساء  بني  الكحول  استخدام 
االقتصادية وما يصاحب التنمية عادة من تغري األدوار املنوطة 

باجلنسني.

زيادة الوزن والسمنة

 معّدل انتشار السمنة بني النساء 
أعىل منه بني الرجال

وفاة  ماليني   3 من  يقرب  ما  يرتبط  العاملي،  الصعيد  على 
بالوزن الزائد، الذي يشكل عامل خطر كبرياً بالنسبة للوفيات 
وداء  الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  بسبب  واالعتالل 
السكر والسرطان )مبا يف ذلك سرطان الثدي(. ويؤدي الوزن 
الزائد والبدانة، من خالل السبل األيضية )االستقالبية(، إىل 
والدهون  الكولسرتول  مستويات  وارتفاع  الدم  زيادة ضغط 
الثالثية، ومقاومة اإلنسولني، وهي يف حّد ذاهتا من عوامل 
فالشخص   .34 مزمنة  أمراض  بعدة  املباشر لإلصابة  اخلطر 
الذي يبلغ مؤشر كتلة جسمه )ويطلق عليه BMI - وهو 
وفقًا  أكثر،  أو   25 الطول(  مقابل  الوزن  ميثل  قياسي  رقم 
ملنظمة الصحة العاملية، يعترب زائد الوزن، والذي يبلغ مؤشر 
كتلة جسمه 30 أو أكثر يعترب بدينًا. وتقدر منظمة الصحة 
العاملية أن 1.5 بليون من البالغني من األعمار 20 عامًا فما 
العاملي يف عام 2008، كانوا يعانون  فوقها، على الصعيد 
نسمة( مليون   500( ثلثهم  حوايل  وأن  الزائد،  الوزن  من 

كانوا يعانون من السمنة، وأن عدد النساء البدينات )300 
 .35 رجل(  مليون   200( الرجال  عدد  فاق  امرأة(  مليون 
وكان معامل انتشار الوزن الزائد بعد توحيد األعمار متماثاًل 
بالنسبة للنساء البالغات والرجال البالغني )35 يف املائة و34 
يف املائة، على التوايل(، يف حني كان معّدل انتشار السمنة 
بعد توحيد األعمار بني النساء أعلى منه بني الرجال )14 

يف املائة و10 يف املائة، على التوايل(.
توحيد  بعد  السمنة  انتشار  معامل  2008 كان  عام  ويف 
حيث  تقريبًا،   1980 عام  يف  املستويات  ضعف  األعمار 
أشارت التقديرات آنذاك إىل إصابة 5 يف املائة من الرجال 
و8 يف املائة من النساء، بالسمنة. ومل ترتفع معّدالت االنتشار 
متزايدة.  بشكل كبري فحسب، ولكن ذلك حدث بسرعة 
فحدثت نصف الزيادة يف معّدل انتشار السمنة بني العامني 

.WHO, 2009a ؛WHO, 2011a ؛Finucane and others, 2011  34
.Finucane and others, 2011  35
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1980 و2008 يف السنوات العشرين األوىل؛ أما النصف 
اآلخر فحدث يف السنوات الثماين التالية 36. وكان ارتفاع 
معّدل انتشار الوزن الزائد والسمنة عامليًا تقريبًا، بالرغم من 
تباين األمناط كثرياً فيما بني املناطق والبلدان وفيما بني النساء 
والرجال. ومل خيُل سوى عدد قليل من البلدان من أّي زيادة 
ذات داللة إحصائية يف معّدالت االنتشار، وما من بلد واحد 
ظهر فيه اخنفاض كبري يف زيادة الوزن أو السمنة بني السكان 

البالغني 37.
وعلى الصعيد اإلقليمي يف عام 2008، كانت أكرب نسبة 
لزيادة الوزن بني البالغني )20 عامًا فأكثر( توجد يف غرب 
آسيا ومشال أفريقيا: فكانت نسبة 66 يف املائة من النساء 
يف كلتا املنطقتني، و63 يف املائة و53 يف املائة من الرجال، 
على التوايل، تعاين من الوزن الزائد )الشكل 2 - 8(. وبني 
السكان الزائدي الوزن يف كلتا املنطقتني، كان أكثر من نصف 
يعتربون  الرجال  املائة من  النساء، وحوايل 30 إىل 40 يف 
البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  بالسمنة. وشهدت  مصابني 
واملناطق  الوسطى،  وآسيا  والقوقاز،  وأوقيانوسيا،  الكارييب، 

.Stevens and others, 2012  36
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الزائد  للوزن  عالية  انتشار  معّدالت  أيضاًً  النمو  املتقدمة 
البالغات  السكان اإلناث  والبدانة، فكان أكثر من نصف 
تعانني زيادة يف الوزن وواحدة من كل أربعة تعاين من السمنة. 
ويف تلك املناطق، كان انتشار الوزن الزائد بني النساء أعلى 
منه بني الرجال، باستثناء املناطق املتقدمة النمو، اليت عانت 
بنسبة  الوزن مقارنة  فيها زيادة يف  النساء  املائة من  50 يف 
59 يف املائة من الرجال. وكان أدىن معّدل النتشار كل من 
الوزن الزائد والسمنة يف جنوب آسيا. فكان 16 يف املائة من 
النساء و13 يف املائة من الرجال هناك يعتربون زائدي الوزن؛ 
وبلغت معّدالت انتشار السمنة 4 يف املائة للنساء و2 يف 

املائة للرجال.

لقد أصبحت السمنة تمثل مشكلة صحية خطرية 
بالنسبة للمرأة يف جزر املحيط الهادئ

واسع  تباين  عن  معينة  ببلدان  اخلاصة  البيانات  وتكشف 
النطاق يف معّدالت السمنة داخل املناطق. ففي أوقيانوسيا، 
على سبيل املثال، هتيمن بابوا غينيا اجلديدة، اليت متثل حوايل 
75 يف املائة من سكان املنطقة، على التقديرات اإلقليمية. 
ويتسم هذا البلد بارتفاع نسيب يف معّديل انتشار الوزن الزائد 
الزائد  الوزن  املائة النتشار  املائة و45 يف  والبدانة )50 يف 

 الجدول ٢ - 1
نسبة متعاطي املرشوبات الكحولية الحاليني بني البالغني )15 سنة فأكثر(، وإجمايل استهالك الفرد 

للكحول بني املتعاطني، وانتشار نوبات اإلفراط يف الرشاب بني املتعاطني البالغني، حسب الجنس وحسب 
مناطق منظمة الصحة العاملية، ٢010

 منطقة منظمة
الصحة العاملية

النسبة الحالية ملتعاطي الكحوليات 
 بني البالغني )15 سنة فأكثر( 

)يف املائة(

إجمايل نصيب الفرد من استهالك 
الكحول بني املتعاطني للكحوليات 

)15 سنة فأكثر( )باللرتات( 

معّدل انتشار نوبات اإلفراط يف 
التعاطي بني املتعاطني للكحوليات 
البالغني )15 سنة فأكثر( )يف املائة( 

ذكور/إناثإناثذكورذكور/إناثإناثذكورذكور/إناثإناثذكور

40,219,62,122,413,21,720,38,32,4املنطقة األفريقية

70,752,81,318,08,02,329,412,32,4منطقة األمريكتني  

منطقة رشق البحر 
األبيض املتوسط

7,43,32,214,04,82,92,00,53,7

73,459,91,222,710,12,331,812,62,5املنطقة األوروبية

منطقة جنوب رشق 
آسيا

21,75,04,326,38,23,215,41,410,9

منطقة غرب املحيط 
الهادئ

58,932,21,819,07,12,723,13,27,3

47,728,91,621,28,92,121,55,73,8العالم

 WHO, Global Status املصدر: 
 Report on Alcohol and

.Health 2014 (2014d)

استناداً إىل املناطق  مالحظة: 
املتبعة يف منظمة الصحة 

www.who. :العاملية )انظر
 .)int/about/regions/en/

ويعرّف املتعاطون الحاليون 
للكحوليات بأنهم األشخاص 

الذين استهلكوا مرشوباً كحولياً 
يف األشهر الـ 12 املاضية، 

ويعرّف املرسفون يف التعاطي 
بأنهم األشخاص الذين 

استهلكوا 60 غراماً أو أكثر من 
الكحول النقي )6 مرشوبات 

عيارية فأكثر يف معظم البلدان( 
يف مناسبة وحيدة واحدة عىل 

األقل شهرياً.
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للمرأة والرجل، على التوايل، و20 يف املائة و12 يف املائة، 
أيضاًً  املنطقة  هذه  وتشمل  التوايل(  على  السمنة،  النتشار 
البلدان ذات أعلى معّدالت انتشار السمنة يف العامل، وهي: 
وميكرونيزيا،  وكرييباس،  وساموا،  تونغا،  التنازيل  بالرتتيب 
وترتاوح معّدالت انتشار السمنة فيها بني 53 و70 يف املائة 

للنساء وبني 31 و49 يف املائة للرجال.
ويف غرب آسيا ومشال أفريقيا، تتسم األردن واإلمارات العربية 
السعودية،  العربية  واململكة  ومصر  وليبيا  والكويت  املتحدة 
بني  البدانة  معّدالت  يف  للغاية  مرتفعة  مبستويات   أيضاًً 
النساء — ترتاوح بني 41 و52 يف املائة مقارنة بــ 22 إىل 
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  ويف  للرجال.  املائة  يف   37
الكارييب، توجد يف بربادوس، وبليز، وجزر البهاما، تقديرات 
للسمنة فوق 40 يف املائة لإلناث، يف حني تقل بدانة الذكور 

عن ذلك، إذ ترتاوح بني 22 و27 يف املائة.

داء السكر

اجلسم  ينتج  عندما ال  مزمن حيدث  السكر هو مرض  داء 
ما يكفي من هرمون اإلنسولني الذي ينظم سكر الدم، أو 
عندما ال يتمكن اجلسم من استخدام اإلنسولني الذي ينتجه 

على حنو فّعال. وحوايل 90 يف املائة من مجيع حاالت داء 
السكر على نطاق العامل هي السكر من النوع الثاين، وينتج 
الزائد  والوزن  الصحية  التغذية غري  أمناط  إىل حّد كبري عن 
واخلمول البدين. وهلذا السبب فإن الوقاية من مرض السكر 
من النوع الثاين ممكنة بوجه عام. وكان يؤثر على متوسطي 
العمر واملسنني بصفة رئيسية، ولكنه أخذ يصيب الشباب، 

بل وحىت األطفال، بصورة متزايدة.
أما مرض السكر من النوع األول فينتج عن عملية خاصة 

باملناعة الذاتية عادة ما تبدأ يف األطفال والشباب.
وميكن أن يؤثر مرض السكر أيضاًً تأثرياً سلبيًا على صحة 
األم. فقد يؤدي سكر احلمل أو غريه من حاالت اإلصابة 
تعاجل إىل مولد طفل أكرب  إذا مل  أثناء احلمل  بالسكر يف 
حجمًا بكثري )ويعرف هذا باسم “العملقة”(، مما يزيد من 
خطر املضاعفات من قبيل الوالدة املتعسرة اليت ميكن أن هتدد 
حياة وصحة كل من األم ووليدها 38. وعالوة على ذلك، 
أنفسهم  احلمل  بسكر  مصابة  ألم  املولودين  األطفال  فإن 
معرضون بدرجة أعلى خلطر السمنة واإلصابة بالسكر مدى 

احلياة 39.
وعلى الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من 
األمر  تشخص،  ال  بالسكر  اإلصابة  نصف مجيع حاالت 
الذي ترتتب عليه عواقب صحية خطرية. وعدمي تشخيص 
السكر شائع بصفة خاصة يف بعض البلدان املنخفضة الدخل 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث ال ُيكتشف ما  يف 
البلدان  يف  وحىت  احلاالت.  من  املائة  يف   90 إىل  يصل 
بالسكر  املصابني  األشخاص  ثلث  الدخل، حوايل  املرتفعة 
مل جير تشخيصهم 40. ومبرور الوقت، يؤدي مرض السكر 
سيما  وال  اجلسم،  بأجهزة  اخلطري  اإلضرار  إىل  املعاجل  غري 

األعصاب واألوعية الدموية.
الوفيات واالعتالل بسبب مرض السكر  وقد ارتفع معّدل 
العامني 2000 و2012،، ويرجع  العامل بني  على نطاق 
اليت  احلياة  أسلوب  يف  التغيريات  إىل  رئيسية  بصفة  ذلك 
وما  البدين،  واخلمول  الصحية  غري  الغذائية  النظم  تشجع 
ينتج عن ذلك من الوزن الزائد. وعلى الصعيد العاملي، ميكن 
السكر إىل  املائة من عبء مرض  تعزى نسبة 44 يف  أن 

.NCD Alliance, 2011  38

االحتاد الدويل ملرضى السكر، 2013.  39
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معّدل االنتشار (يف املائة)

املناطق املتقدمة النمو

جنوب آسيا

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

القوقاز وآسيا الوسطى

أوقيانوسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا

غرب آسيا

نساء تعانني السمنة

رجال يعانون السمنة

نساء تعانني زيادة الوزن

رجال يعانون زيادة الوزن

 الشكل ٢ - ٨
معّدل انتشار الوزن الزائد )مؤرش كتلة الجسم ٢5 

فما فوق( والسمنة )مؤرش كتلة الجسم ٣0 أو 
أكثر( للنساء والرجال يف سن ٢0 عاماً فما فوقها، 

حسب املنطقة، ٢00٨

قامت بحسابه شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
استناداً إىل البيانات الواردة 

 WHO, Global health من 
 observatory, 2013b

)اسرُتجعت البيانات يف 23 
أيلول/سبتمرب 2014(.

متوسطات مرجحة  مالحظة: 
عىل أساس التقديرات بعد 

توحيد األعمار.



لصحــة ٤٣ا

زيادة الوزن والبدانة، ونسبة 27 يف املائة أخرى إىل انعدام 
النشاط البدين 41.

وعلى الصعيد العاملي يف عام 2013، كان 8 يف املائة من 
البالغني )من 20 إىل 79 عامًا(، أو 382 مليون شخص، 
مصابني مبرض السكر 42. ونصفهم تقريبًا )48 يف املائة( 
ترتاوح أعمارهم ما بني 40 و59 عامًا. ويعيش أكثر من 80 
يف املائة من أصل 184 مليون شخص مصابني مبرض السكر 
يف هذه الفئة العمرية يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل 43.
وبصفة عامة، يبلغ معّدل انتشار مرض السكر أعلى مستوياته 
السواء(  على  والرجال  للنساء  املائة  يف   15( آسيا  غرب  يف 
ومشال أفريقيا )الشكل 2 - 9(. ومن بني البلدان، متتاز فانواتو 
بالغة  انتشار  املوحدة مبعّدالت  وكرييباس وواليات ميكرونيزيا 
االرتفاع ملرض السكر )معّدالت االنتشار لدى النساء 25 يف 
املائة و27 يف املائة و36 يف املائة، ومعّدالت االنتشار لدى 
الرجال 23 يف املائة و31 يف املائة و35 يف املائة، على التوايل(.

والفارق صغري بني الرجل واملرأة على نطاق العامل يف معّدل 
انتشار مرض السكر. ففي عام 2013، كان عدد املصابني 
بالسكر بني الرجال يزيد زيادة طفيفة على عدد املصابات 
به من النساء )198 مليون رجل و184 مليون امرأة 44(. 
الصعيد اإلقليمي، فقد لوحظت بعض فروق بني  أما على 
اجلنسني )الشكل 2 - 9(. فكانت معّدالت االنتشار أعلى 
للمرأة منها للرجل يف مشال أفريقيا )13 يف املائة مقابل 11 
الوسطى  وآسيا  القوقاز  منطقة  يف  أقل  وكانت  املائة(.   يف 
)4 يف املائة للنساء مقابل 7 يف املائة للرجال( ويف شرق آسيا 

)8 يف املائة للنساء مقابل 10 يف املائة للرجال(.
وفيما يتعلق بالوفيات، تويف حوايل 1.5 مليون شخص من 
جراء مرض السكر يف عام 2012. وبوجه عام، كان مرض 
الرئيسية  األسباب  قائمة  على  الثامنة  املرتبة  حيتل  السكر 
بــ 12  للوفيات يف العامل، مقارنة باملرتبة العاشرة قبل ذلك 
عامًا. وهناك فارق ضئيل للغاية بني الرجال والنساء يف جمموع 

عدد الوفيات النامجة عن مرض السكر 45.

WHO, 2009a؛ منظمة الصحة العاملية، 2011أ.  41

تعرّفه منظمة الصحة العاملية بأنه مستوى ال يقل عن 7 ملليموالت   42

من اجللوكوز لكل لرت من الدم يف حالة الصيام أوتعاطي دواء مرض 
السكر.

االحتاد الدويل ملرضى السكر، 2013.  43
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.WHO, 2014b  45

منظـور دورة الحياة بالنسبة   - باء 
للصحة

صحة الطفل وبقاؤه  -  1

مراحل  يف  داعمة  بيئة  وهتيئة  والتحصني،  التغذية،  تشكل 
احلياة املبكرة عوامل رئيسية حمّددة ملسار صحة الطفل وبقائه 
ومنائه البدين واملعريف والعاطفي. ويشجع النماء األمثل للطفل 
املراهقة ويقلل من  الصحية يف سن  بالعادات  األخذ  أيضاًً 
عبء املرض يف حياته كشخص بالغ. وتؤثر احلالة الصحية 
خالل  األم  صحة  على  خاص،  بشكل  للفتاة،  والتغذوية 
سنوات اإلجناب كما تؤثر على بقاء األجيال املقبلة ورفاهها. 

معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

تحّسن بقاء الطفل عىل قيد الحياة يف جميع املناطق

على  األطفال  وفيات  من  احلّد  يف  هائل  تقدم  أحرز  لقد 
األطفال  وفيات  معّدل  فاخنفض  املاضيني.  العقدين  مدى 
 دون سن اخلامسة مبا يتجاوز النصف بني عام 1990 وعام 
2013 — من 90 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حّي إىل 
43 حالة يف عام 2015 46. وزاد املعّدل السنوي لالخنفاض 

األمم املتحدة، 2015ج.  46

صفر ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤ ١٦

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب رشق آسيا

رشق آسيا

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شمال أفريقيا

غرب آسيا

نساء رجال

 الشكل ٢ - ٩
معّدل انتشار مرض السكر لدى البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني ٢0 و٧٩ 

عاماً حسب نوع الجنس واملنطقة، ٢01٣

قامت بحسابه شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل البيانات الواردة من االتحاد الدويل  املصدر: 
ملرىض السكر، 2013 ومكاتبة مع االتحاد يف عام 2014.

تؤخذ الحاالت غري املشخصة ملرض السكر يف االعتبار لدى تقدير مدى انتشار املرض.  مالحظة: 
املتوسطات املرجحة مبنية عىل “بيانات مقارنة” وفرها االتحاد الدويل ملرىض السكر.
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من 1.2 يف املائة يف الفرتة 1990 - 1995 إىل 4 يف املائة 
يف الفرتة 2005 - 2013. وعلى الصعيد العاملي، اخنفض 
يبلغوا عامهم اخلامس  يتوفون قبل أن  الذين  عدد األطفال 
من 12.7 مليون طفل يف عام 1990 إىل حوايل 6 ماليني 

طفل يف عام 2015.
املناطق، ولكن ال تزال هناك  الطفل يف مجيع  بقاء  وحتّسن 
أوجه تفاوت كبرية 47. ويف عام 2013، تفاوتت وفيات 
لكـــل  وفــــاة  حاالت   6 من  اخلامسة  سن  دون   األطفال 
000 1 مولود حّي يف املناطق املتقدمة النمو إىل 92 لكل 
000 1 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وقد حتققت 
اخلامسة يف  األطفال دون سن  وفيات  ختفيضات كبرية يف 
شرق آسيا )اخنفاض بنسبة 76 يف املائة(، وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب ومشال أفريقيا )اخنفاض نسبته 67 يف 
املائة يف كلتا املنطقتني(. أما أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
فلم ختفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة فيها إاّل بنسبة 
49 يف املائة. وقد سجلت تلك املنطقة حصة متزايدة من 
اخلامسة يف  بلوغهم سن  قبل  يتوفون  الذين  األطفال  عدد 
عام  ويف  السكاين.  النمو  إىل  جزئيًا  ذلك  ويعزى  العامل، 
بلوغ  قبل  توفوا  الذين  األطفال  2013، كان نصف مجيع 

سن اخلامسة يعيشون يف تلك املنطقة.
وميثل أصغر األطفال سنًا غالبية األطفال الذين يتوفون دون 
سن اخلامسة. ذلك أن معظم الوفيات يف صفوف األطفال 
حتدث يف السنة األوىل من العمر )وفيات الرضع(، ومعظمها 
تقع يف األسابيع األربعة األوىل )وفيات املواليد اجلدد( 48. 
لوفيات  الرئيسية  األسباب  تتمثل  العاملي،  الصعيد  وعلى 
حديثي الوالدة يف مضاعفات الوالدة السابقة ألواهنا )35 يف 
املائة(، واملضاعفات أثناء املخاض والوالدة )24 يف املائة(، 
وتسمم الدم )15 يف املائة(. وتشكل هذه الثالثة ما يقرب 

من ثالثة أرباع مجيع وفيات املواليد اجلدد 49.
وبعد الشهر األول من احلياة، تتغري جمموعة األمراض اليت 
هتدد احلياة والظروف اليت تؤثر على األطفال. وعلى نطاق 
األطفال يف  وفيات  ثلثي مجيع  على  يزيد  ما  العامل، كان 
عام 2012 يعزى إىل األمراض املعدية والطفيلية )46 يف 
التنفسي )23 يف املائة(. وشكلت  املائة( وأمراض اجلهاز 
اإلصابات غري املتعمدة السبب العريض الثالث من أسباب 

.UNICEF, 2014a  47

.UNICEF, 2014b  48
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العظمى )99 يف  الغالبية  وتقع   .50 املائة(  )9 يف  الوفاة 
املائة( من وفيات األطفال بني شهر و5 سنوات من العمر 
يف البلدان النامية. ويواجه األطفال يف املناطق املتقدمة النمو 
جمموعة خمتلفة للغاية من األمراض والظروف الصحية. فتقل، 
باملقارنة، وفيات األطفال بسبب التهابات اجلهاز التنفسي 
واألمراض املعدية والطفيلية )19 يف املائة مقابل 70 يف املائة 
يف املناطق النامية(. وبداًل من ذلك، تصبح أسباب أخرى 
أكثر بروزاً: فالتشوهات اخللقية )28 يف املائة( واإلصابات 
غري املقصودة )16 يف املائة( مها السببان الرئيسيان للوفاة، 
ومها مسؤوالن عما يقرب من نصف مجيع الوفيات يف هذه 

الفئة العمرية 51. 
وزادت حصة وفيات املواليد اجلدد يف وفيات األطفال دون 
سن اخلامسة من 37 يف املائة يف عام 1990 إىل 43 يف 
املائة يف عام 2013، نظراً ألن االخنفاض يف وفيات املواليد 
اجلدد بني العامني 1990 و2013، كان أبطأ من االخنفاض 
اإلمجايل يف وفيات األطفال دون سن اخلامسة 52. وميكن 
سن  دون  األطفال  وفيات  يف  االخنفاض  بأن  ذلك  تفسري 
التحسينات اليت طرأت  اخلامسة كان يرجع يف معظمه إىل 
يف جمال الوقاية أو يف عالج األمراض املعدية — وحتديداً، 
االلتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا واحلصبة. فهذه األمراض 
املواليد  مرحلة  جتاوزوا  الذين  األطفال  تصيب  أن  إىل  أميل 
اجلدد، وبعد ذلك تعطي ثقاًل إضافيًا لوفيات املواليد اجلدد 

يف إمجايل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 53.

وفيات األطفال دون سن الخامسة أعىل بالنسبة 
لألوالد منها بالنسبة للبنات يف جميع املناطق، 

فيما عدا جنوب آسيا

وفيات  معّدل  2013، كان  عام  يف  العاملي  الصعيد  على 
لكل وفاة   47 بـ  يقّدر  اخلامسة  سن  دون   األطفال 

بالنسبة  وفاة  و44  للذكور  بالنسبة  حّي  مولود   1  000
لإلناث، مما أدى إىل وجود نسبة بني اجلنسني قدرها 107 
اخنفاض  ويعكس  لإلناث.  وفاة   100 إىل  للذكور  وفيات 
معّدل وفيات البنات تفوُّق اإلناث من حيث البقاء، الذي 
يبدأ يف الرحم ويستمر بعد الوالدة. فالفروق البيولوجية الفطرية 
جتعل األوالد أضعف وأكثر عرضة للمرض والوفاة املبكرة. 

.WHO, 2014b  50
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ويف غياب التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، تقّل وفيات 
البيولوجية  امليزة  هذه  وتستمر  األوالد،  وفيات  عن  البنات 
خالل احلياة، مما يؤدي إىل ارتفاع العمر املتوقع لإلناث عند 

الوالدة بوجه عام.
ومعّدل وفيات األوالد دون سن اخلامسة أعلى من البنات، 
أفريقيا  ففي   .)10  -  2 )الشكل  تقريبًا  املناطق  مجيع  يف 
جنوب الصحراء الكربى، على سبيل املثال، توفيت 86 بنتًا 
و98 ولداً مقابل كل 000 1 مولود حّي يف عام 2013، 
األمر الذي يرتجم إىل نسبة قدرها 114 لوفيات الذكور إىل 
اإلناث. واالستثناء امللحوظ الوحيد من النمط العام الرتفاع 
معّدل وفيات الذكور يف الفئة العمرية دون اخلامسة هو جنوب 
آسيا. ذلك أن االختالف هناك يعكس حالة يف غري صاحل 
بنوع  متصلة  متييزية  ممارسات  وجود  إىل  يشري  مما  البنات، 
يف  اجلنسني  بني  النسبة  1990، كانت  عام  ويف  اجلنس. 
وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف جنوب آسيا تتمثل يف 
97 ولداً لكل مائة بنت، وكان معّدل وفيات األطفال دون 
 1 سن اخلامسة بصفة عامة 126 حالة وفاة لكل 000 
مولود حّي. ويف عام 2013، بعد اخنفاض مستوى الوفيات 
بأكثر من النصف إىل 55 حالة وفاة لكل 000 1 مولود 

حّي، استوت النسبة بني اجلنسني عند 100.

دون  األطفال  وفيات  معّدالت   11  -  2 الشكل  ويبني 
سن اخلامسة للبنات والبنني يف 195 بلداً ومنطقة يف عام 
2013. ويستخدم خطان لتوضيح تكافؤ اجلنسني واحتمال 
وجود متييز بينهما. ويبني اخلط الرمادي املتقطع التكافؤ يف 
البنات واألوالد — أّي عندما يكون  الوفاة بني  معّدالت 
غري  األوالد.  وفيات  ملعّدل  مساويًا  البنات  وفيات  معّدل 
أنه بالنظر إىل زيادة الضعف البيولوجي لألوالد أمام املرض 
وتعرضهم لإلصابة ببعض األمراض عن البنات، استناداً إىل 
االختالفات اجلينية واهلرمونية واملناعية بينهما 54، فإن النسبة 
متييز  أو  تفضيل  اجلنسني يف حال عدم وجود  بني  املتوقعة 
بينهما ستكون بقيمة أكثر من 100، لتعكس ارتفاع معّدل 
عن  العمر  من  اخلامسة  دون  األطفال  بني  الذكور  وفيات 
اإلناث. ولذلك ُيفرتض أن مالحظة نسبة 100 أو أقل من 

100 بني اجلنسني تكون نتيجة للتمييز ضد الفتيات.
وحيتمل أن تتغري النسبة املتوقعة بني اجلنسني يف غياب التمييز 
الوفيات،  مستوى  على  تطرأ  اليت  التغرّيات  حسب  بينهما 
 نظراً ألن درجة ضعف الذكور تتغري وفقًا حلجم وتكوين بيئة 
املرض 55. ويبني اخلط الرمادي املتصل يف الشكل 2 - 11 
املعّدل املتوقع لوفيات اإلناث يف املستويات املختلفة املالحظة 
ملعّدل وفيات الذكور دون سن اخلامسة استناداً إىل البحوث 

.Austad, 2006  54
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اليت أجراها مؤخراً ألكيما وآخرون 56، 57. وبالنسبة للبلدان 
اليت تقع فيها النسبة بني اجلنسني بالقرب من خط التكافؤ أو 
أدىن منه، ميكن أن ُيفرتض وجود متييز ضد البنات. أما البلدان 
اليت تكون فيها النسبة بني اجلنسني أدىن من اخلط الرمادي، 

فيحتمل أن توجد فيها بعض أشكال التمييز ضد البنات.
واهلند هي البلد الذي توجد فيه أدىن نسبة بني اجلنسني يف 
وفيات األطفال دون سن اخلامسة، حيث تبلغ هذه النسبة 
93 )ميوت 93 ولداً قبل سن اخلامسة يف مقابل وفاة 100 
بنت قبل هذه السن(. وهي أيضاًً البلد الوحيد الذي تقل فيه 
النسبة بني اجلنسني يف وفيات األطفال دون سن اخلامسة 
البنات أكثر من األوالد(. وقد  عن 100 )أّي أن وفيات 

.Alkema and others, 2014  56
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عن معّدل وفيات األطفال منذ عام 1950، بغّض النظر عما إذا 
كانت تلك البلدان تتسم مبمارسات التمييز اجلنساين أو ال. ويف 
هذا الصدد، يساعد اخلط على حتديد القيم الشاذة عن املتوسطات 

اإلمجالية ملستوى معني من وفيات األطفال دون سن اخلامسة.

مثلت اهلند وحدها نسبة 21 يف املائة من مجيع الوفيات يف 
هذه السّن يف عام 2013. ومن مث، فإن هذا االخنفاض يف 
النسبة بني اجلنسني يف وفيات األطفال دون سن اخلامسة 
يهبط باملتوسط يف جنوب آسيا ككل، بل يف العامل بأسره يف 
الواقع )الشكل 2 - 11(. وقد تكون الرتفاع معّدل الوفيات 
بني البنات صلة وثيقة بتفضيل األبناء يف اهلند عامًة، األمر 
الذي يعرب عنه باملعاملة اخلاصة لألوالد من حيث استثمار 
األبوين يف التغذية والتحصني، وإمكانية احلصول على العالج 

الصحي ورعاية الوالدين بوجه عام 58.
مؤخراً   59 وآخرون  ألكيما  أجراها  اليت  الدراسة  وحّددت 
دون  األطفال  لوفيات  اجلنسني  بني  العاملية  النسب  بشأن 
سن اخلامسة 10 بلدان هبا نسب متطرفة لوفيات األطفال 
دون سن اخلامسة يف عام 2013، وكلها هبا معّدالت أعلى 
من املتوقع لوفيات اإلناث )األردن، وأفغانستان، وباكستان، 
ومصر،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  واجلزائر،  وبنغالديش، 

واململكة العربية السعودية، ونيبال، واهلند(.

نقص التغذية

تنتج احلالة التغذوية لألطفال عن التفاعل بني ثالثة عوامل، 
هي: االستهالك الغذائي، واحلالة الصحية، ورعاية الوالدين 
السبب  التغذية  60. وتشكل أوجه نقص  والرعاية الصحية 
الرئيسي السادس للوفاة يف البلدان النامية، والسبب املباشر 
إىل  واحد  )شهر  األطفال  وفيات  من  املائة  يف   5 لنسبة 
التغذية  نقص  أوجه  وتضعف   .61 العمر(  من  شهرًا   59
سيما  وال  للمرض،  األطفال  تعّرض  وتزيد  املناعي  اجلهاز 
واملالريا  واإلسهال  الرئوي  االلتهاب  مثل  املعدية  األمراض 
واحلصبة. وعلى الصعيد العاملي، يعزى ما يقرب من نصف 
نقص  إىل  العمر  من  اخلامسة  دون  الذين  األطفال   وفيات 
التغذية 62. فهو ال يشكل جمرد هتديد صحي مباشر، ولكن 
له أيضاًً عواقب طويلة األجل. وهو يعوق متام الصحة والنمو، 
ومن املعروف أنه يؤدي إىل ما دون املستوى األمثل يف مناء 
الدماغ، األمر الذي يؤثر بدوره على القدرة املعرفية واألداء 

املعريف يف املستقبل 63.

.Oster, 2009 ؛Pande, 2003 :انظر، على سبيل املثال  58

.UNICEF, 2014a ؛Alkema and others, 2014  59

.UNICEF, 2013b  60

.WHO, 2014b  61

.Black and others, 2013 ؛UNICEF, 2014b  62
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األطفال  من  املائة  يف   15 يعاين  العاملي،  الصعيد  وعلى 
أعلى  تشهدان  اللتان  واملنطقتان   .65  ،64 الوزن  نقص  من 
العمر  الوزن دون اخلامسة من  الناقصي  نسبة من األطفال 
الصحراء  وأفريقيا جنوب  املائة(  آسيا )32 يف  مها جنوب 
املائة(. واألوالد معّرضون الخنفاض الوزن  الكربى )21 يف 
 بدرجة أكرب من الفتيات. فنسبة الذكور إىل اإلناث أعلى من
بلدًا  127 أصل  من   )58( تقريبًا  النصف  يف   66  115 
)يف مجيع املناطق( تتوافر عنها بيانات قابلة للمقارنة )الشكل 
البلدان يف أفريقيا جنوب  2 - 12(. ويقع كثري من تلك 
بني  النسبة  يف  االحنراف  هذا  ويعكس  الكربى.  الصحراء 
البيولوجي  ضعفهم  زيادة  الذكور،  صاحل  لغري  اجلنسني، 
التفضيلية  املعاملة  أو  املرض أكثر مما يعكس اإلمهال،  إزاء 
النمط، مثل  للفتيات 67. وتكشف االستثناءات من هذه 
ارتفاع  12(، عن  اهلند )الشكل 2 -  أو  بنغالديش  حالة 
معّدالت انتشار نقص الوزن للفتيات، مما يشري إىل التمييز 

ضّد الفتيات.
من كل  جوانب  بني  جيمع  الوزن  اخنفاض  مفهوم  أن  ومع 
من نقص التغذية املؤقت واملزمن، فإن التقزم ينتج عن نقص 
النمو  فرتات  أهم  خالل  سيما  وال  وحده،  املزمن  التغذية 
والنماء، بدًءا من قبل الوالدة وحىت حوايل الثانية من العمر. 
التقزم 68 عاديني يف  الذين يعانون من  وقد يبدو األطفال 

تناسبهم، ولكنهم يكونون أقصر بالنسبة ألعمارهم.
وعلى الصعيد العاملي، كان طفل من كل أربعة أطفال دون 
عدد  أن  أّي   —  2013 عام  يف  متقزمًا  اخلامسة  سن 
 األطفال املتقزمني كان يبلغ حنو 164 مليون طفل على نطاق 
العامل 69. ولوحظ معّدل مرتفع النتشار نقص التغذية املزمن 
وجنوب  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  األطفال  بني 

آسيا، حيث كان 4 من كل 10 أطفال يعانون التقزم.

يعّد الطفل ناقص الوزن إذا كان وزنه بالنسبة إىل عمره أدىن من   64

ناقص احنرافني معياريني عن متوسط املعايري القياسية لنمو الطفل 
اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية.

.UNICEF, 2014c  65

اعُترب نطاق يرتاوح بني 85 و115 يف نسبة انتشار نقص الوزن   66

بلدان  بني اجلنسني مبثابة درجة من ‘املساواة بني اجلنسني’ يف 
.UNICEF, 2013b .أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

.United Nations, 1998  67

يعّد الطفل ناقص الوزن إذا كان وزنه بالنسبة إىل عمره أدىن من   68

ناقص احنرافني معياريني عن متوسط املعايري القياسية لنمو الطفل 
اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية.

.UNICEF, 2014c  69

وتشكل هاتان املنطقتان معًا ما يقرب من ثالثة أرباع مجيع 
األطفال املصابني بالتقزم على نطاق العامل. وكما يف حالة 
البنات. وهذا  للتقزم من  أكثر عرضة  الوزن، األوالد  نقص 
واضح يف 111 بلداً من أصل 128 بلداً تتاح عنها بيانات، 
إىل  الذكور  اجلنسني  بني  النسبة  فيها  تزيد  بلدًا   21 منها 
اإلناث عن 115 70. والبنات أكثر عرضة ملعاناة التقزم يف 

14 بلداً، والنسب متماثلة يف البلدان الثالثة املتبقية 71.

التحصني

من  الفعالة  العامة  الصحة  اسرتاتيجيات  إحدى  التحصني 
اليت  الطفولة  أمراض  من  عدد  من  للوقاية  التكلفة  حيث 
ميكن أن هتدد احلياة مثل الدفرتيا واحلصبة والسعال الديكي 
وااللتهاب الرئوي وشلل األطفال وإسهال الفريوس الدائري 
واحلصبة األملانية والكزاز. وتشري التقديرات إىل أن عمليات 
التحصني، على الصعيد العاملي، متنع حنواً من مليوين إىل 3 
ماليني حالة وفاة كل سنة 72. وعلى الرغم من التفاوتات 
الكبرية يف التغطية التحصينية بني األوالد والبنات يف بعض 

اعُترب نطاق يرتاوح بني 85 و115 يف نسبة انتشار نقص الوزن   70

بني اجلنسني مبثابة درجة من “املساواة بني اجلنسني” يف بلدان 
.UNICEF, 2013b .أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

.UNICEF, 2013b  71

منظمة الصحة العاملية، 2014ه.  72
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.UNICEF, WHO and the World Bank, 2014. Common Malnutrition Dataset املصدر: 
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البلدان، مل يالحظ حتيز منهجي كبري. والتغطية بالتحصني 
بالنسبة لألوالد يف  البلدان، وأعلى  للبنات يف بعض  أعلى 

بلدان أخرى 73.

املراهقون والشباب  -  ٢

واخنفاض  عامة،  بصفة  الصحة  جبودة  تتسم  فرتة  املراهقة 
خيارات  من  الكثري  فإن  ذلك،  ومع  الوفيات.  معّدالت 
أسلوب احلياة اليت تتم خالل هذه الفرتة ترتتب عليها آثار 
سلبية الحقًا يف احلياة. ويقدر أن ما ال يقل عن 70 يف املائة 
البالغني تنجم عن سلوك  املبكرة بني صفوف  الوفيات  من 
قبيل األكل  املراهقة، من  أثناء فرتة  بدأ أو جرى تعزيزه يف 
غري الصحي وتعاطي الكحوليات والتبغ، وتعاطي املخدرات، 
 .74 البدين  النشاط  وانعدام  املأمون  غري  اجلنس  وممارسة 
واملراهقة أيضاًً هي السن الذي يتخذ فيه الشبان والشابات 
اجلنسانية  لألدوار  وفقًا  متزايد  حنو  على  سلوكهم  مناذج 
املراهقات لضغوط  للبالغني. ويف بعض اجملتمعات، تتعرض 
من أجل الزواج املبكر واحلمل وال تزال إمكانية حصوهلن على 
املعلومات عن الصحة وقدرهتن على اختاذ القرارات اخلاصة 
ضارة  عادات  املراهقون  يكتسب  ما  وكثريًا  منخفضة.  هبن 
وأمناط سلوك حمفوفة باملخاطر ومرتبطة بتصورات للذكورة. 
وكل هذه العوامل ميكن أن تؤدي إىل مسارات منفصلة لصحة 

وبقاء الفتيات واألوالد.

حاالت الحمل والوفيات الناجمة عن الحاالت 
النفاسية بني املراهقات

 تشكل املضاعفات خالل الحمل والوالدة 
السبب الرئييس لوفاة النساء من األعمار 15 إىل ٢٩ 

عاماً يف املناطق النامية

لقد اخنفضت النسبة املئوية للمراهقات )من األعمار بني 15 
و19 عامًا( الاليت وضعن مواليد يف العقدين املاضيني، ولكنها 
ال تزال مرتفعة يف عدد من البلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 
بالسكان  املتعلق   1 الفصل  )انظر  الكارييب  البحر  ومنطقة 
واألسرة(. ويرتبط احلمل يف سن مبكرة، وخاصة بني الفتيات 

اللقاحات( يف  بالتحصني )مجيع  للتغطية  إىل استعراض  استناداً   73

تتـــــاح عنهــــا بيانــــات للفرتة من 2003 إىل 2012.  62 بلـــداً 
 2014  ،Demographic and Health Surveys (DHS)

)الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية، 2014(.
.Resnick and others, 2012  74

الصغريات  لألمهات  مبخاطر صحية  عامًا،   15 سن  دون 
ومواليدهن على حّد سواء. ويعزى ذلك يف جانب منه إىل 
عدم اكتمال منو املراِهقة بدنيًا، وإىل ارتفاع معّدالت اإلصابة 
بفقر الدم ونقص التغذية الشائع يف هذه الفئة العمرية. ومتثل 
غري  محاًل  املراهقات كذلك  بني  احلمل  حاالت  من  كثري 
مرغوب فيه، األمر الذي يؤدي إىل اإلجهاض، ويف معظم 
احلاالت اإلجهاض غري املأمون، الذي ينطوي على ارتفاع 
يف   15 2008، كانت  عام  ويف  والوفاة.  االعتالل  خطر 
املائة من مجيع حاالت اإلجهاض غري املأمونة اليت حدثت 
يف البلدان النامية )باستثناء شرق آسيا( يف أوساط الفتيات 

الالئي ترتاوح أعمارهن بني 15 و19 عامًا 75.
الرئيسي  السبب  والوالدة هي  باحلمل  املرتبطة  واملضاعفات 
لوفاة املراهقات والشابات )األعمار من 15 إىل 29 عامًا( 
على نطاق العامل )اجلدول 2 - 2(. غري أن مجيع الوفيات 
 .76 النامية  البلدان  املائة( تقع يف  تقريبًا )99 يف  النفاسية 
أما يف املناطق املتقدمة النمو، فتقل الوفيات بسبب احلاالت 
النفاسية عشرين مرة عن اليت تقع يف املناطق النامية. وتتصدر 
على  واإلصابات  النفس  إيذاء  مثل  للوفاة،  أخرى  أسباب 
الطرق، قائمة الوفيات يف املناطق املتقدمة النمو بني صفوف 
أن  رغم  عامًا،   29 إىل   15 األعمار  من  والرجال  النساء 

معّدالت وفيات الرجال أعلى بكثري.

األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس، 
بما يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية

يف  رئيسي  خطر  عامل  املأمون  غري  اجلنس  ممارسة  تشكل 
صحة املراهقني والشباب، مما يؤدي إىل اإلصابة باألمراض 
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص 
املناعة البشرية. ومن بني التحّديات اليت تواجه منع وقوع هذه 
اإلصابات عدم كفاية فرص احلصول على خدمات الصحة 
وعلى  للشباب،  واملالئمة  اجلودة  العالية  واإلجنابية  اجلنسية 

التثقيف اجلنسي الشامل 77.
املنقولة  باألمراض  لإلصابة  الرجال  من  عرضة  أكثر  والنساء 
البشرية،  املناعة  نقص  فريوس  فيها  مبا  اجلنسي،  باالتصال 
بسبب زيادة ضعفهن الفسيولوجي. ومن العوامل األخرى اليت 
تسهم يف ارتفاع معّدالت اإلصابة بالعدوى بني النساء ما يلي: 
النساء  العنف ضد  مبا يشمل  اجلنسني،  بني  املساواة  انعدام 

.Shah and Åhman, 2012  75

.WHO, 2014b  76

.UNAIDS, 2013  77
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والفتيات؛ وعدم املساواة يف احلصول على املعلومات والتعليم 
والفرص االقتصادية؛ وممارسة الزواج املبكر، مبا يف ذلك الزواج 

بشركاء أكرب سنًا؛ وعدم وجود القدرة على التفاوض.

عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة 
البرشية أعىل بني الشابات منه بني الشبان يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

على الرغم من أن اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة 
زالت  ما  العاملي،  الصعيد  على  الرتاجع  يف  آخذة  البشرية 
ترتكز يف صفوف الشباب. ويف عام 2012، حدث حوايل 
40 يف املائة من إمجايل اإلصابات اجلديدة بني البالغني من 

األعمار 15 عامًا فما فوقها يف صفوف الشباب الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 15 و24 عامًا 78.

وعلى الصعيد العاملي، يفوق عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس 
نقص املناعة البشرية بني الشابات الاليت ترتاوح أعمارهن بني 
15 و24 عامًا عددها بني أقراهنن من الذكور بنسبة 50 
يف املائة. ويبلغ هذا التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البشرية أقصى حّد له يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
اجلديدة  اإلصابات  مجيع  من  املائة  يف   72 يوجد  ففيها 
بالفريوس بني السكان يف صدر الشباب )الشكل 2 - 13(. 
ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا جنوب الصحراء 

املرجع نفسه.  78

 الجدول ٢ - ٢
 األسباب املحّددة للوفاة بني الشابات والشبان )األعمار من 15 إىل ٢٩ سنة( حسب املنطقة، ٢01٢
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الكربى، كان عدد اإلصابات اجلديدة بني الشابات يف عام 
املناطق  أما يف  الشبان.  2012 حوايل ضعف عددها بني 
عدد  الشبان  من  املرض  هبذا  فيصاب  العامل،  من  األخرى 
أكثر من الشابات — وهذا منط خاص باملناطق اليت يغلب 
عليها نقل فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق االتصال 
اجلنسي بني الرجال، أو تعاطي املخدرات عن طريق احلقن. 
ففي أمريكا الالتينية وشرق آسيا ويف املناطق املتقدمة النمو، 
على سبيل املثال، يبلغ عدد اإلصابات اجلديدة بني الشبان 

ضعف عددها بني الشابات.
وحيتل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز املرتبة الثانية كسبب 
رئيسي لوفيات النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني 15 و29 
الرابعة بني الرجال  العاملي؛ وحيتل املرتبة  عامًا على الصعيد 
من الفئة العمرية نفسها. ويستند هذا التصنيف إىل املناطق 
النامية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى على وجه اخلصوص. 
ففي املناطق النامية، يبلغ معّدال الوفاة بسبب اإليدز 17 وفاة 
 لكل 000 100 من السكان للنساء و13 يف املائة لكل 
املتقدمة  املناطق  أما يف  للرجال.  السكان  100 من   000
النمو، فاملعّدالن املقابالن أقل من ذلك بكثري، إذ يبلغان 2 

و4 لكل 000 100 نسمة، على التوايل 79.
الشباب  صفوف  بني  الرفاالت  استخدام  ازداد   وقد 
)من األعمار 15 إىل 24 عامًا( الذين هلم شركاء متعددون 
يزال  ال  أنه  غري  النامية.  املناطق  يف  اجلنسية  العالقات  يف 

.WHO, 2014b  79

ويقل  البلدان  من  كثري  يف  عام  بوجه  نسبيًا  منخفضًا 
استخدامها بني النساء عن الرجال 80، 81. وزادت كذلك 
املعرفة الشاملة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية بني الشباب 
يف معظم البلدان النامية خالل على مدى السنوات الــ 15 
املاضية، ولكن املكاسب طفيفة يف هذا الصدد يف املتوسط، 
 وال يزال املستوى منخفضًا، وخاصة بني الشابات 82. ففي 
شاملة  معرفة  توجد  ال  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
وصحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز إاّل لدى 
30 يف املائة فقط من الشابات و37 يف املائة من الشبان، 
وهو ما ميثل زيادة تقل عن 10 نقاط مئوية لكال الفئتني منذ 

سنة 2000 83.

اإلصابات

النماء  من  جزءًا  احلدود  واستكشاف  املخاطرة  تشكل 
هذا  يؤدي  أن  وميكن   .84 للمراهقني  والنفسي  البيولوجي 
السلوك إىل خماطر صحية سواء يف األجل القصري أو على 
الطرق هي أكرب سبب  مدى حياة األشخاص. وإصابات 
واحد للوفاة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 
عامًا على الصعيد العاملي، يليها العنف بني األشخاص وإيذاء 
للوفاة  الثالثة  األسباب  وهذه   .)2  -  2 )اجلدول  النفس 
على  والنامية  النمو  املتقدمة  املناطق  الشبان يف  بني  سائدة 
السواء. وهي كذلك سائدة بني الشابات يف املناطق املتقدمة 
النمو، مع بعض االختالفات يف الرتتيب. وإيذاء النفس هو 

السبب األول لوفاة الشباب يف املناطق املتقدمة النمو.

اإلصابات هي السبب الرئييس للوفاة بني الشبان يف 
املناطق املتقدمة النمو والنامية

اإلصابات  من  للموت  الشابات  من  عرضة  أكثر  والشبان 
غري املقصودة واإلصابات املتعمدة على السواء )95 مقابل 
36 حالة وفاة لكل 000 100 من السكان الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 15 و29 عامًا، على التوايل، يف عام 2012(. 

.UNAIDS, 2013  80

البيانات املتاحة عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء  إىل  استناداً   81

الكربى، كانت توجد فجوة قدرها 19 نقطة مئوية يف استخدام 
الرفاالت بني الشابات والشبان يف عام 2014. األمم املتحدة، 

2015ج.
األمم املتحدة، 2015ج.  82

املرجع نفسه.  83

Blum and others, 2012؛ Patton and others, 2012؛ منظمة   84
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وهذا ميثل، على الصعيد العاملي، نصف الوفيات بني الشبان 
من هذه الفئة العمرية يف عام 2012 85. وحوادث املرور 
الالتينية  أمريكا  يف  للشبان  بالنسبة  خاص  بشكل  فتاكة 
الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الكارييب،  البحر  ومنطقة 
املقابلة  الوفيات  تبلغ معّدالت  آسيا، حيث  وجنوب شرق 
نسمة.   100  000 لكل  وفاة  حالة  و34  و37،   ،41
وتربز أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا جنوب 
املتعمدة.  اإلصابات  حيث  من  أيضاًً  الكربى  الصحراء 
بني  العنف  بسبب  الذكور  لوفيات  معّدالت  أعلى  فتوجد 
 األفراد يف هاتني املنطقتني، وتبلغ 92 و41 حالة وفاة لكل 
أما يف غرب آسيا، فمعّدالت  التوايل.  100، على   000
والتدخل  اجلماعي  العنف  بسبب  الذكور  بني   الوفيات 
القانوين 86 هي األعلى، وتبلغ 92 وفاة لكل 000 100.

الصحة العقلية

التقديرات إىل أن واحداً من كل أربعة أو مخسة من  تشري 
أّي  يف  األقل  على  واحدًا  عقليًا  اضطرابًا  سيعاين  الشباب 
سنة معينة 87. ويصعب التأكد من األرقام الدقيقة بسبب 
وبسبب  النامية،  البلدان  يف  خاصة  املعلومات،  توافر  عدم 
االختالفات املنهجية يف الدراسات املستمدة منها. وكثري من 
 اضطرابات الصحة العقلية تبدأ يف سن املراهقة، ولكن كثرياً 
ما ال يكتشف أمرها إاّل يف مرحلة الحقة من احلياة. وميكن 
التأخري يف توفري الرعاية املتخصصة اليت  أن يؤدي هذا إىل 

ميكن أن حتسن نوعية حياة الفرد املعين، بل وجتنبه الوفاة.

.WHO, 2014b  85

تشري الوفيات النامجة عن العنف اجلماعي إىل حاالت الوفاة اليت   86

حتدث يف سياق من استخدام األشخاص الذين يعتربون أنفسهم 
أو جمموعة من  العنف ضد مجاعة أخرى  ما  أعضاء يف مجاعة 
األفراد، كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
ومنها: اجلماعي،  للعنف  خمتلفة  أشكال  على  التعرف   ومت 
)أ( احلروب واإلرهاب والنـزاعات السياسية العنيفة األخرى اليت 
تقع داخل الدول أو فيما بينها؛ )ب( العنف الذي ترتكبه الدولة 
مثل اإلبادة اجلماعية واالضطهاد، وحاالت االختفاء، والتعذيب 
وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ )ج( اجلرائم العنيفة 
املنظمة من قبيل اللصوصية واحلرب بني العصابات. أما الوفيات 
النامجة عن التدخل القانوين فتشمل الوفيات النامجة عن اإلصابات 
اليت حتدثها الشرطة أو موظفو إنفاذ القوانني اآلخرون، مبا يف ذلك 
العسكريون يف نوبات اخلدمة، يف أثناء اعتقال أو حماولة اعتقال 
اخلارجني على القانون، وقمع االضطرابات، واحملافظة على النظام 

.)WHO, 2002( أو اإلجراءات القانونية األخرى
.Patel and others, 2007  87

وتسهم االضطرابات العقلية إسهامًا كبرياً يف وفيات الشابات 
الفئة  هذه  يف  األمراض  عبء  من  هبا  يتصل  وما  والشبان 
العمرية ويف املراحل التالية من احلياة. ويف صفوف الشباب 
من األعمار 15 إىل 29 عامًا، يزيد عدد السنوات املفقودة 
بسبب الوفيات املبكرة والعجز )سنوات العمر املعّدلة حسب 
اإلعاقة 88( املقرتن باالضطرابات االكتئابية األحادية القطب 
واضطرابات القلق بني النساء عن عددها بني الرجال )15 
سنة مقابل 9 سنوات لكل 000 1 من السكان يف حالة 
االضطرابات األحادية القطب، و7 سنوات مقابل 4 سنوات 
القلق(.  الضطرابات  بالنسبة  السكان  من   1  000 لكل 
والعجز  املبكرة  الوفاة  بسبب  املفقودة  السنوات  ويزيد عدد 
لدى الشبان عن الشابات عندما يتعلق األمر باضطرابات 
تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات )9 سنوات مقابل 
سنتني لكل 000 1 نسمة و6 سنوات مقابل 3 سنوات 
لكل 000 1 نسمة، على التوايل(. غري أهنما متماثلني فيما 
يتعلق بانفصام الشخصية واالضطرابات الثنائية القطب )من 

سنة واحدة إىل سنتني لكل 000 1 من السكان( 89.

معّدالت االنتحار بني الشابات أقل منها بني الشبان 
يف جميع املناطق ما عدا جنوب آسيا ورشق آسيا

النفس )االنتحار( ثالث  وفيما يتعلق بالوفيات، ميثل إيذاء 
والشبان على حّد سواء  الشابات  لوفاة  واحد  أكرب سبب 
)اجلدول 2 - 2(. ففي عام 2012، انتحر ما يقرب من 
 140 الشابات وأكثر من 000  النساء  100 من   000
 من الشبان يف األعمار بني 15 و29 عامًا يف مجيع أحناء 
العامل 90. ويف املناطق املتقدمة النمو، يشكل إيذاء النفس 
السبب الرئيسي لوفيات الشبان والسبب الرئيسي الثاين يف 
املرتبة لوفاة الشابات. ومعّدالت االنتحار أعلى بكثري للرجال 
منها للنساء يف معظم املناطق، وخاصة يف املناطق املتقدمة 
الالتينية  وأمريكا  الوسطى،  وآسيا  القوقاز  ومنطقة  النمو، 
ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. أما 
جنوب وشرق آسيا فتربزان بوصفهما املنطقتني الوحيدتني يف 
العامل اللتني ترتفع فيهما معّدالت االنتحار ارتفاعًا طفيفًا بني 
الشابات عنها بني الشبان. وهذه املعّدالت مرتفعة بشكل 
لكل وفاة  حالة   28 تبلغ  حيث  آسيا،  جنوب  يف   خاص 
000 100 من السكان اإلناث )مقارنًة بـ 11 حالة وفاة 

لالطالع على تعريف سنوات العمر املعّدلة حسب اإلعاقة، يرجى   88

الرجوع إىل الفرع املتعلق باستهالك املشروبات الكحولية.
.WHO, 2014g  89

.WHO, 2014b  90
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العامل،  لكل 000 100 من السكان اإلناث على نطاق 
و12 حالة يف املناطق النامية(.

تعاطي املخّدرات والخمول البدني

يبدأ كثري من الفتيات واألوالد التدخني وتعاطي الكحوليات 
يف أثناء فرتة املراهقة، مما يزيد من خطر إصابتهم باألمراض 
احلال  هو  وكما  احلياة.  من  الحقة  مرحلة  يف  املعدية  غري 
املشروبات  يتعاطون  الذين  املراهقني  يزيد عدد  الكبار،  مع 
الكحولية حاليًا عن أقراهنم اإلناث يف مجيع املناطق. وينخرط 
تعاطي  عامًا( يف  إىل 19  من 15  األعمار  )يف  املراهقون 
هذه املشروبات بشكل كثيف حوايل ثالث مرات أكثر من 
الفتيات يف نفس الفئة العمرية )17 يف املائة باملقارنة مع 6 
بني  الكحوليات  تعاطي  معّدالت  أعلى  وتوجد  املائة(.  يف 
الشباب من كال اجلنسني يف مناطق أوروبا واألمريكتني وغرب 

احمليط اهلادئ 91.

معّدل انتشار التدخني بني الفتيات املراهقات مماثل 
يف ارتفاعه ملعّدل األوالد بل وأعىل منه يف بعض البلدان

وقد بينت الدراسات االستقصائية اليت أجريت بني عام 2008 
وعام 2012، أن احتمال تدخني املراهقات 92 يف 21 بلداً يف 
أحناء العامل مماثل الحتمال تدخني األوالد، ويفوقه يف بعض البلدان. 
ويقع 12 بلداً من تلك البلدان الـ 21 يف أوروبا. وبني هذه البلدان، 
كان استخدام التبغ بني الفتيات أعلى منه بني األوالد مبقدار 8 
 نقاط مئوية يف أسبانيا، و7 نقاط يف السويد، و6 يف اجلمهورية 

التشيكية 93.

احتمال ممارسة البنات الالئي ترتاوح أعمارهن 
بني 1٣ و15 عاماً النشاط البدني أقل من احتمال 

ممارسة األوالد من نفس العمر هذا النشاط يف 
البلدان النامية

بالصحة  ضار  واملراهقة  الطفولة  مرحليت  يف  البدين  اخلمول 
يف كال األجلني القصري والطويل، ويزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض غري املعدية قبل األوان والوفاة املبكرة 94. ذلك أن 
النشاط البدين يعزز أكثر صحة املراهقني من السكان ليس 

WHO, 2014d، واملناطق حسب املتبع يف منظمة الصحة العاملية.  91

تشري البيانات يف معظم البلدان إىل البنات يف األعمار من 13   92

إىل 15 عامًا.
منظمة الصحة العاملية، 2013ج.  93

منظمة الصحة العاملية، 2014ح.  94

للجسم، ولكن  احملافظة على وزن صحي  فقط من خالل 
النفسية،  السالمة  على  إدخال حتسينات  من خالل  أيضاًً 
والتنمية االجتماعية، واألداء التعليمي، واحلّد من استخدام 
التبغ واملشروبات الكحولية واملخّدرات 95. وعلى الرغم من 
مستويات  يستوفون  املراهقني ال  من  فإن كثريًا  املزايا،  هذه 
النشاط البدين اليت توصي هبا منظمة الصحة العاملية )الشكل 
2 - 14(. ويف الغالبية العظمى من البلدان النامية اليت مشلتها 
الدراسة، كانت ممارسة الفتيات أقل من األوالد، مما يدل على 
اختالف يف الفرص املتاحة للمراهقني فيما يتعلق بالنشاط 

البدين و/أو تفضيالهتم. 
ويساهم اخلمول البدين وسوء النظام الغذائي يف زيادة انتشار 
الوزن الزائد لدى األطفال واملراهقني 96. وتتفاوت معّدالت 
السمنة للمراهقني اإلناث والذكور حسب املناطق )الشكل 
2 - 14(. وتوجد أعلى معّدالت الوزن الزائد بالنسبة لكال 
اجلنسني يف أوقيانوسيا وأدىن هذه املعّدالت يف أفريقيا جنوب 
غري  آسيا.  شرق  وجنوب  آسيا  وجنوب  الكربى  الصحراء 
أن أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فيما يتعلق 
بالفروق بني اجلنسني، أميل إىل ارتفاع معّدالت الوزن الزائد 
بني البنات أكثر من البنني، يف حني أن معّدالت الوزن الزائد 
بني البنني متيل إىل االرتفاع عنها بني البنات يف غرب آسيا 

وجنوب شرق آسيا.

سنوات اإلنجاب للمرأة  -  ٣

الطمث(  )وبدء  البلوغ  سن  للمرأة  اإلجناب  سنوات  حيّد 
وانقطاع الطمث، أّي أهنا تشمل على وجه التقريب األعمار 
من 15 إىل 49 عامًا. وعلى الصعيد العاملي، تتحكم يف احلالة 
بالصحة  املتعلقة  املسائل  الفرتة  للمرأة خالل هذه  الصحية 
الرئيسيان لوفاة اإلناث  السببان  اجلنسية واإلجنابية. ويتمثل 
نقص  فريوس  يف  النامية  املناطق  ويف  العاملي  الصعيد  على 
املناعة البشرية/اإليدز واحلاالت النفاسية. ويف عام 2012، 
هلذين  اإلناث  وفيات  معّدالت  النامية، كانت  املناطق  يف 
السببني 34 حالة وفاة و19 حالة وفاة لكل 000 100 
من السكان اإلناث يف الفئة العمرية من 15 إىل 49 عامًا، 
على التوايل )اجلدول 2 - 3(. ويف املناطق املتقدمة النمو، مل 
تشكل احلاالت النفاسية سببًا رئيسيًا للوفاة )معّدل الوفيات 
حالة واحدة لكل 000 100 من السكان اإلناث(، بينما 
كان فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من أعلى أسباب 

منظمة الصحة العاملية، 2014ط.  95

.WHO, 2011a  96
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نسمة(،   100  000 لكل  وفيات   6( الرتتيب  يف  الوفاة 
باإلضافة إىل سرطان الثدي، ومرض القلب اإلفقاري، وإيذاء 
النفس. ويف نفس الفئة العمرية، يهيمن على أسباب الوفاة 
للرجل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وإصابات الطرق 
يف املناطق النامية وإيذاء النفس ومرض القلب اإلفقاري يف 

املناطق املتقدمة النمو )اجلدول 2 - 3(.
اإلجنابية  للصحة  الرئيسية  العناصر  على  الفرع  هذا  ويركز 
إمكانيات احلصول على وسائل  األم، مبا يف ذلك  وصحة 
املأمونة،  اإلجهاض غري  والوقاية من عمليات  احلمل،  منع 
والرعاية  للوالدة  السابقة  الرعاية  على  احلصول  وإمكانية 
الصحية على أيدي خمتصني ذوي مهارة عند الوالدة. وميكن 
العديد من  الرئيسية أن تنقذ  للتحسينات يف هذه اجملاالت 
النساء الالئي يقضني حنبهن كل عام ألسباب تتعلق باحلمل 
والوالدة ويقارب عددهن 000 300 امرأة سنويًا. وخيتتم 
هذا الفرع ببعض املسائل املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية 

واإليدز.

استخدام وسائل منع الحمل

تنظيم األسرة هو واحد من أهم جوانب الصحة اإلجنابية، 
أن  للمرأة  يتيح  احلديثة  احلمل  منع  وسائل  استخدام  ألن 
تتجنب حاالت احلمل غري املقصودة. وقد يكون احلمل غري 
املقصود أو احلمل غري املرغوب فيه محاًل يف وقت مبكر جداً 
من احلياة، أو بعد وقت قصري جداً من محل سابق، أو بعد 

بلوغ حجم األسرة املرغوب فيه. واحلمل غري املرغوب فيه، 
كأّي محل، ينطوي على خطر اإلعاقة أو حىت املوت، ولكنه 
اإلجهاض،  بسبب  إضافية  صحية  مبخاطر  حمفوف   أيضاًً 
وال سيما عمليات اإلجهاض غري املأمونة. وخبالف حاالت 
اإلجهاض اليت يقوم هبا أخصائيون مهرة يف بيئة آمنة طبيًا، 
تنطوي حاالت اإلجهاض غري املأمون على خطر حدوث 
يقرب من نصف مجيع  ما  ويعترب  الشدة.  بالغ  مضاعفات 
حاالت اإلجهاض املستحث على الصعيد العاملي غري آمنة، 
حسب تعريف منظمة الصحة العاملية )انظر الفرع التايل( 97.

وتشري تقديرات دراسة أجريت مؤخراً إىل أنه إذا استخدمت 
مجيع النساء الالئي يرغنب يف جتنب احلمل وسيلة من وسائل 
منع احلمل احلديثة، فإن عدد حاالت احلمل غري املقصود 
ميكن أن ينخفض بنسبة 70 يف املائة وحاالت اإلجهاض 
املائة. وباإلضافة إىل ذلك، إذا  املأمونة بنسبة 74 يف  غري 
متت تلبية االحتياجات من وسائل منع احلمل وتلقت مجيع 
الذي  للرعاية  األساسي  القياسي  املستوى  احلوامل  النساء 
الالئي  النساء  فإن عدد  العاملية،  الصحة  منظمة  به  توصي 
 يتوفني ألسباب تتصل باحلمل، سينخفض مبقدار الثلثني من

000 290 امرأة إىل 000 96 امرأة 98.

.Sedgh and others, 2012  97

.Singh and others, 2014  98

 الشكل ٢ - 1٤
التدريبات البدنية وانتشار الوزن الزائد بني املراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني 1٣ و15 عاماً، يف البلدان 

النامية، ٢00٣ - ٢01٤ )أحدث البيانات املتاحة(
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معّدل انتشار السمنة بني الطالب
من األعمار ١٣ - ١٥ 

رشق آسيا
شمال أفريقيا

أوقيانوسيا
جنوب رشق آسيا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

غرب آسيا
أمريكا الالتينية

ومنطقة
البحر الكاريبي

البنات أكثر عرضة لزيادة الوزن

األوالد أكثر عرضة لزيادة الوزن

فؤ
التكا

قامت بتجميعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
استناداً إىل بيانات مستمدة 

 Global School-based مـن
 Student Health Survey

.(WHO, 2014j)

تمثل كل نقطة بيانات  مالحظة: 
بلد واحد. ن = 62 للنشاط 

البدني؛ و73 النتشار 
البدانة. وتويص منظمة 

الصحة العاملية بأن يجّمع 
األطفال من األعمار 5 - 17 

عاماً ما ال يقل عن 60 
دقيقة من النشاط البدني 
املعتدل إىل الشديد يومياً. 
ويمثل مؤرش كتلة الجسم 

لدى األطفال  الذين يعانون 
من زيادة الوزن أكثر من 

انحراف معياري واحد عن 
متوسط مؤرش كتلة الجسم 

لألطفال من نفس العمر 
ونوع الجنس.
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 الجدول ٢ - ٣
معّدالت الوفاة ألسباب محّددة للنساء والرجال )يف األعمار من 15 إىل ٤٩ عاماً( حسب املنطقة، ٢01٢ 

)أسباب الوفاة العرشة الرئيسية عىل نطاق العالم(

الرجلاملرأة

 معّدالت الوفيات ألسباب محّددة
)الوفيات لكل 000 100(

 معّدالت الوفيات ألسباب محّددة
)الوفيات لكل 000 100(

املرتبة عىل 

العالمسبب الوفاةنطاق العالم

 املناطق

املتقدمة النمو

املناطق 

النامية

املرتبة عىل 

العالمسبب الوفاةنطاق العالم

 املناطق

املتقدمة النمو

املناطق 

النامية

1
فريوس نقص املناعة 

306341البرشية/اإليدز
فريوس نقص املناعة 

311334البرشية/اإليدز

2
االعتالالت الصحية 

291631إصابات الطرق161192النفاسية

192318مرض القلب اإلقفاري96103إيذاء النفس3

17819العنف بني األشخاص8494السكتة الدماغية4

172515إيذاء النفس8595إصابات الطرق5

11711السكتة الدماغية8686مرض القلب اإلقفاري 6

101110تليف الكبد7777رسطان الثدي7

8
أمراض الجهاز 
9510داء السل6278التنفيس السفيل 

6179داء السل9
أمراض الجهاز 
839التنفيس السفيل

656الغرق710صفر6أمراض اإلسهال10

 WHO, Global health estimates for deaths by قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من املصدر: 
.cause, age, and sex for years 2000–2012 (2014b)

ما زال استخدام وسائل منع الحمل ونسبة الطلب 
عىل تنظيم األرسة الذي تتم تلبيته منخفضني 
يف بعض املناطق، وخاصة يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى وأوقيانوسيا

ويف عام 2013، كانت جتري تلبية ما نسبته 84 يف املائة 
من جمموع الطلب على تنظيم األسرة )النساء الالئي يرغنب 
يف إرجاء احلمل أو تفاديه( بني النساء يف املناطق النامية 99. 
وال ميثل هذا الرقم اإلحصائي سوى النساء يف األعمار من 

15 إىل 49 عامًا املتزوجات أو يف عالقة اقرتان ما.
منع  وسائل  واستخدام  األسرة  تنظيم  على  الطلب  زاد  وقد 
احلمل )معّدل انتشار وسائل منع احلمل( على مّر السنني يف 
مجيع مناطق العامل تقريبًا، ولكن ال تزال هناك أوجه تفاوت 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  ففي   .)15  -  2 )الشكل  كبرية 

األمم املتحدة، 2015ج، املرفق اإلحصائي.  99

الالئي  النساء  نسبة  تضاعفت  املثال،  سبيل  على  الكربى، 
يستخدمن أّية وسيلة من وسائل منع احلمل من 13 يف املائة 
إىل 27 يف املائة بني عامي 1990 و2012. غري أن هذا 
ما زال ال ميثل سوى نصف جمموع الطلب على تنظيم األسرة 
)51 يف املائة(، ويرتك بقية النساء الراغبات يف تأخري احلمل أو 
تفاديه دون تلبية احتياجاهتن يف جمال تنظيم األسرة. ومستوى 
الصحراء  الواقعة جنوب  املنطقة  امللباة يف  االحتياجات غري 
وتوجد  املناطق.  مجيع  بني  املستويات  أعلى  هو  الكربى 
اإلجهاض حاالت  من  حصة  أكرب  أيضاًً  املنطقة  هذه   يف 

غري املأمون 100 وأعلى مستوًى للوفيات النفاسية 101.

.Sedgh and others, 2012  100

 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank and the United  101

Nations Population Division, 2014 )منظمة الصحة العاملية 

الدويل،  املتحدة للسكان، والبنك  واليونيسيف وصندوق األمم 
وشعبة األمم املتحدة للسكان، 2014(.



لصحــة 55ا

وتوجد يف البلدان النامية يف أوقيانوسيا أيضاًً مستويات متدنية 
ملعّدل انتشار وسائل منع احلمل )38 يف املائة( وكمية عالية 
نسبيًا من االحتياجات غري امللباة إىل تنظيم األسرة. فحوايل 
40 يف املائة من النساء الراغبات يف تأخري أو جتنب احلمل 

هناك ال يستخدمن أّية وسيلة من وسائل منع احلمل.
وعلى الطرف اآلخر، يتمتع شرق آسيا بأعلى معّدل النتشار 
تقريبًا  فيه  الوفاء  املائة( وجيري  وسائل منع احلمل )84 يف 
بكل الطلب على تنظيم األسرة. وكذلك بلغ معّدل انتشار 
وسائل منع احلمل مستويات مرتفعة للغاية )73 يف املائة( يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، حيث احلاجة غري 
امللباة مماثلة للمستويات املالحظة يف املناطق املتقدمة النمو 

)حوايل 10 يف املائة(.

اإلجهاض العمدي

بينما تنخفض معّدالت اإلجهاض منذ عام 1٩٩5، 
فإن نسبة حاالت اإلجهاض غري املأمون بني جميع 

حاالت اإلجهاض يف تزايد

على الصعيد العاملي، مت إهناء 44 مليونًا من حاالت احلمل 
عن طريق اإلجهاض يف عام 2008. واخنفض ذلك العدد 
من 46 مليون حالة يف عام 1995 إىل 42 مليون حالة يف 
عام 2003، لريتفع مرة أخرى إىل 44 مليون إجهاض يف 
عام 2008 بسبب العدد املتزايد من النساء يف سن اإلجناب 
بني السكان. وهبط معّدل اإلجهاض العمدي من 35 حالة 
إجهاض لكل 000 1 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 و44 
عامًا يف عام 1995 إىل 29 يف عام 2003، مث اخنفض قلياًل 
بعد ذلك إىل 28 حالة يف عام 2008 )اجلدول 2 - 4(. 
وحيدث اإلجهاض العمدي يف كل منطقة من مناطق العامل 
إجهاض  حالة   30 إىل   20 حوايل  من  تتفاوت  مبعّدالت 
عامًا  بني 15 و44  أعمارهن  ترتاوح  امرأة   1 لكل 000 
)اجلدول 2 - 4(. ويستثىن من ذلك شرق أوروبا، الذي 
شهد أعلى معّدالت اإلجهاض على نطاق العامل، وتبلغ 43 

حالة إجهاض لكل 000 1 امرأة يف عام 2008.
وحوايل نصف مجيع حاالت اإلجهاض على الصعيد العاملي 
املناطق  يف  تقريبًا  مجيعها  وتقع   ،102 مأمونة  غري  تعترب 

تعّرف منظمة الصحة العاملية اإلجهاض غري املأمون بأنه إجراء   102

إلهناء احلمل غري املقصود ويضطلع به إما على أيدي أشخاص 
يفتقرون إىل املهارات الالزمة أو يف بيئة ال تتفق مع املعايري الدنيا، 

أو كليهما.

 الشكل ٢ - 15
مجموع الطلب عىل تنظيم األرسة ومعّدل انتشار وسائل منع الحمل، واالحتياجات 

غري امللباة إىل تنظيم األرسة، 1٩٩0 و٢000 و٢01٣ )نسبة النساء يف الفئة العمرية 
15 إىل 49 سنة، املتزوجات أو الالئي يف عالقة اقرتان ما(

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

أوقيانوسيا القوقاز
وآسيا الوسطى

جنوب آسيا غرب آسيا

شمال أفريقيا جنوب رشق
آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

رشق آسيا املناطق
املتقدمة النمو
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الطلب الكيل = حاصل معّدل انتشار وسائل منع الحمل والحاجة غري امللباة إىل تنظيم األرسة

معّدل انتشار وسائل منع الحمل

الحاجة غري امللباة

٢٠١٣ ٢٠١٣٢٠٠٠ ٢٠١٣٢٠٠٠ ٢٠١٣٢٠٠٠ ٢٠٠٠

األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2015 )2015ج(. املرفق اإلحصائي. املصدر: 

النامية )اجلدول 2 - 4(، وخاصة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وعلى النقيض من عمليات 
اإلجهاض اليت جترى طبقًا للمبادئ التوجيهية الطبية، تنطوي 
عمليات اإلجهاض غري املأمونة على خماطر صحية شديدة 
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للمرأة 103. ففي عام 2008، على سبيل املثال، أدى ما 
يقدر بنحو 22 مليون حالة إجهاض غري مأمونة إىل أكثر 
من 5 ماليني من املضاعفات، نتجت عنها 000 47 حالة 
وفاة، معظمها من النـزيف احلاد والتلوث 104. ومع أن العدد 
منذ عام  اخنفاض  العمدي يف  اإلمجايل حلاالت اإلجهاض 
1995، فقد زادت حصة اإلجهاض غري املأمون من جمموع 
حاالت اإلجهاض على نطاق العامل من 44 يف املائة يف عام 

1995 إىل 49 يف املائة يف عام 2008.

 ال تزال سياسات اإلجهاض تقييدية 
يف كثري من البلدان

وسياسات اإلجهاض، بصفة عامة، أكثر تقييداً يف البلدان 
النامية منها يف املناطق املتقدمة النمو. ويف عام 2013، كانت 
اإلجهاض إلنقاذ  تبيح  املائة(  تقريبًا )97 يف  البلدان  مجيع 
حياة املرأة احلامل، ونسبة 31 يف املائة من مجيع البلدان يف 

.Sedgh and others, 2012 منظمة الصحة العاملية، 2011ب؛  103

منظمة الصحة العاملية، 2014ك.  104

املناطق النامية ال تسمح باإلجهاض إاّل يف ظل هذا الشرط، 
النمو. وهناك  املتقدمة  املناطق  املائة يف  بنسبة 6 يف  مقارنة 
ظرف  أّي  حتت  اإلجهاض  تبح  مل  مناطق  أو  بلدان  ستة 
والسلفادور،  الدومينيكية،  اجلمهورية  هي:  الظروف،  من 
وشيلي، والكرسي الرسويل، ومالطة، ونيكاراغوا. وتوجد أكثر 
الشروط حترراً إلباحة اإلجهاض، بناء على الطلب أو ألسباب 
البلدان  من  املائة  يف   80 حنو  يف  اجتماعية،  أو  اقتصادية 
املتقدمة النمو، ولكنها ال توجد إاّل يف حنو 20 يف املائة من 
الرغم من أن 56 بلداً وّسعت  النامية 105. وعلى  البلدان 
نطاق األسباب القانونية إلجراء عمليات اإلجهاض املأذون 
هبا بني عام 1996 وعام 2013، ال تزال بلدان كثرية غريها 
تفرض تدابري تقييدية، بل وشّددت مثانية 106 بلدان سياساهتا 

املتعلقة باإلجهاض 107.
ومن املهم اإلشارة إىل أن عمليات اإلجهاض جترى بصرف 
حاالت  مجيع  من  يقرب  فما  القانوين.  وضعها  عن  النظر 

.United Nations, 2014c  105

الدومينيكية،  واجلمهورية  واجلزائر،  وبليز،  اجلديدة،  غينيا  بابوا   106

والعراق، والكونغو، ونيكاراغوا، واليابان.
.United Nations, 2014d  107

 الجدول ٢ - ٤
عدد حاالت اإلجهاض ومعّدالته حسب املناطق، 1٩٩5، و٢00٣، و٢00٨

املنطقة

 عدد حاالت اإلجهاض
)باملليون(

 معّدل اإلجهاض
)لكل 000 1 امرأة من األعمار 15 إىل 44 عاماً(

199520032008199520032008

املجموع
 حاالت اإلجهاض

املجموعغري املأمون
 حاالت اإلجهاض

غري املأمون

4642442235292814العالم

3925241<10761املناطق املتقدمة النمو

3635382134292916املناطق النامية

28 5666332929أفريقيا

11 27262711332928آسيا

4828272<8441أوروبا

9044435<6331ومنها رشق أوروبا

444437313231أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

—222119—221أمريكا الشمالية

2118172—<1<1<1أوقيانوسيا

.WHO, Information sheet: safe and unsafe induced abortions (2012a) املصدر: 

يعرّف معّدل اإلجهاض بأنه عدد حاالت اإلجهاض لكل 000 1 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 و44 عاماً. مناطق شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة، تشمل املناطق املتقدمة النمو  مالحظة: 
أوروبا، وأمريكا الشمالية، واليابان، وأسرتاليا، ونيوزيلندا؛ أما جميع املناطق األخرى فتصنف بأنها نامية. وتستثنى آسيا وأوقيانوسيا اليابان وأسرتاليا ونيوزيلندا من هاتني املنطقتني.



لصحــة 5٧ا

اإلجهاض غري املأمون املقدر عددها بنحو 22 مليون حالة 
النامية 108. ويوجد يف  البلدان  يف عام 2008 وقعت يف 
أكثر  اإلجهاض  ملكافحة  التقييدية  القوانني  ذات  البلدان 
املأمونة  غري  اإلجهاض  عمليات  عدد  أضعاف  أربعة  من 
حالة   27( املتحررة  اإلجهاض  سياسات  ذات  البلدان  يف 
إجهاض غري مأمون مقابل 6 حاالت لكل 000 1 امرأة 
ترتاوح أعمارهن بني 15 و44 عامًا، على التوايل، يف عام 
2008(. وشهدت البلدان ذات القوانني اليت تقيد اإلجهاض 
النفاسية األعلى تزيد ثالث مرات  للوفيات  أيضاًً معّدالت 
حالة   223( املتحررة  اإلجهاض  سياسات  تطبق  اليت  عن 
وفاة نفاسية مقابل 77 حالة لكل 000 100 من املواليد 

األحياء يف عام 2013( 109.

الرعاية السابقة للوالدة والرعاية عند الوالدة

 لقد تحسنت سبل الحصول عىل الرعاية 
 السابقة للوالدة، والتغطية بها عامة تقريباً 

يف بعض املناطق

ميكن أن تؤدي الزيارات املتعلقة بالرعاية السابقة للوالدة، اليت 
يقوم هبا عاملون مدربون يف اجملال الصحي، إىل اكتشاف 
بعض املشاكل الصحية لدى النساء احلوامل ومعاجلتها قبل 
أن تشكل خطراً على حياة كل من األم والطفل الذي مل يولد 
بعد. وهي تشمل عملية حتديد مضاعفات الوالدة وإدارهتا، 
مثل ارتفاع ضغط الدم املصاحب للحمل، والتحصني ضد 
ذوفان الكزاز، والعالج الوقائي املتقطع للمالريا خالل احلمل، 
وحتديد وإدارة اإلصابات بالعدوى، مبا يف ذلك فريوس نقص 
املناعة البشرية والزهري واألمراض األخرى املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي. وقد حتققت حتسينات كبرية يف إمكانيات 
احلصول على الرعاية السابقة للوالدة )اجلدول 2 - 5(. ففي 
عام 2014، حصلت 83 يف املائة من النساء احلوامل يف 
البلدان النامية على زيارة واحدة على األقل فيما يتعلق بالرعاية 
السابقة للوالدة، وهو حتسن ميثل 19 نقطة مئوية منذ عام 
1990. وبلغت بعض املناطق النامية تعميم التغطية بالرعاية 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  وتوجد  تقريبًا.  للوالدة  السابقة 
البحر الكارييب وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا مجيعها تغطية 
نسبتها أكثر من 90 يف املائة بالرعاية السابقة للوالدة. وقد 
أحرزت البلدان األفريقية تقدمًا بنوع خاص. ففي الفرتة بني 

.United Nations, 2014dو ،WHO, 2012a  108

United Nations, 2014d، وتشري البيانات إىل عام 2013.  109

عامي 1990 و2014، ارتفعت نسبة التغطية من 50 إىل 
املائة  أفريقيا، ومن 68 إىل 80 يف  املائة يف مشال  89 يف 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. غري أنه مل حيصل على 
احلّد األدىن املوصى به املتمثل يف أربعة من الزيارات اخلاصة 
بالرعاية السابقة للوالدة سوى ما يزيد قلياًل عن نصف النساء 
احلوامل يف املناطق النامية 110. وعالوة على ذلك، مثة شح 

يف املعلومات املتوافرة عن جودة الرعاية.

تحسنت الرعاية عىل أيدي مختصني مهرة عند 
الوالدة يف كل مكان ولكنها ال تزال منخفضة يف 

جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أيدي عاملني يف  الوالدة على  أثناء  املساعدة يف  لتقدمي  ميكن 
اجملال الصحي ذوي كفاءة — كطبيب أو ممرضة أو قابلة — 
أن مينع معظم مضاعفات الوالدة أو يعاجلها، وبالتايل أن حيّد من 
خطر الوفاة أو العجز لكل من األم والوليد على السواء. ذلك أن 
العاملني الصحيني ذوي الكفاءة ميكنهم التدخل بصورة مباشرة 
أو إحالة املريضة إىل مستويات أعلى من خدمات صحة األم، 
مبا يف ذلك رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة. وتشري التقديرات 
إىل أن حوايل 15 يف املائة من مجيع النساء احلوامل ستعانني 
مضاعفات يف أثناء الوضع 111، وكثرياً ما يكون ذلك تلقائيًا 
النامية،  املناطق  سابقة. ويف  مشاكل صحية  أّي  ودون وجود 
بلغت نسبة الوالدات اليت متت حتت إشراف أخصائيني صحيني 
أكفاء 70 يف املائة يف عام 2014، بزيادة قدرها 13 نقطة 
مئوية منذ عام 1990 )اجلدول 2 - 5(. وتتمتع بعض املناطق 
النامية بالتغطية الشاملة تقريبًا بإشراف القابالت املاهرات عند 
الوالدة، مثل شرق آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، بنسبة 100 
يف املائة و96 يف املائة، على التوايل. غري أن ما ال يزيد عن امرأة 
حامل واحدة من كل اثنتني تضع وليدها يف ظل رعاية كافية يف 

جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

الوفيات النفاسية

 لقد انخفضت الوفيات النفاسية، ولكنها
ما زالت توجد بمستويات مرتفعة يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى

لوفاة  الرئيسية  األسباب  أحد  النفاسية  الوفيات  تشكل 
النساء يف سن اإلجناب. ويف عام 2013، تويف عدد يقدر 
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املرأة يف العالم، ٢015 5٨

حبوايل 000 289 امرأة يف أثناء احلمل، أو خالل الــ 42 
تتعلق  ألسباب  احلمل(  إهناء  )أو  الوالدة  بعد  األوىل  يومًا 
باحلمل أو الوالدة 112. وتوجد أوجه تباين شديدة يف معّدل 
الوفيات النفاسية بني املناطق 113. ففي عام 2013، كانت 
لكل  وفاة  حالة   16 النفاس  أثناء  األمهات  وفيات   نسبة 
النمو  املتقدمة  املناطق  املواليد األحياء يف  100 من   000
مقابل 230 حالة وفاة لكل 000 100 من املواليد األحياء 
يف املناطق النامية وبلغت ذروهتا يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى حيث كانت 510 حالة وفاة لكل 000 100 من 
املواليد األحياء. وبناء على ذلك، فإن الغالبية العظمى من 
 286 النامية — 000  املناطق  النفاسية تقع يف  الوفيات 
الصحراء  أفريقيا جنوب  ثلثيها يف  ما يقرب من  وفاة، وقع 

 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank and the United  112
.Nations Population Division, 2014

http://unstats.un.org/ انظر املرفق اإلحصائي املتاح يف املوقع  113

.unsd/gender/worldswomen.html

النمو.  املتقدمة  املناطق  يف  وفاة   2  300 مقابل  الكربى، 
وخطر التعرض للوفيات النفاسية مدى احلياة )احتمال وفاة 
امرأة عمرها 15 عامًا للوفاة يف هناية املطاف ألسباب تتعلق 
النمو  املتقدمة  املناطق  يف   3  700 إىل   1 يبلغ  باألمومة( 
ولكنه يبلغ 1 إىل 160 يف املناطق النامية. وتواجه املرأة يف 
بلدان مثل تشاد والصومال أعلى خطر للوفاة بسبب احلاالت 
النفاسية مدى احلياة، إذ تبلغ نسبته 1 إىل 15 و1 إىل 18، 

على التوايل.
فرتاجع   .1990 عام  منذ  أحرز  قد  تقدمًا كثريًا  أن  غري 
يف   45 بنسبة  العامل  نطاق  على  النفاسية  الوفيات  عدد 
الفرتة ما بني عام 1990 وعام 2013. وخالل  املائة يف 
 380 من  النفاسيــــة  الوفيات  نسبة  اخنفضت  الفرتة،  تلك 
إىل 210 وفاة لكل 000 100 من املواليد األحياء على 
لكل  وفاة  حالة   230 إىل   430 )من  العاملي   الصعيد 
000 100 من املواليد األحياء يف املناطق النامية(. ومع ذلك، 
 ما زالت توجد مستويات مرتفعة من الوفيات النفاسية اليوم يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، شبيهة باملستويات يف جنوب 

آسيا منذ 20 عامًا )الشكل 2 - 16(.
النفاسية  الوفيات  وتشري هذه االختالفات الكبرية يف نسبة 
وخطر التعرض هلا طوال احلياة إىل أن معظم هذه الوفيات 
ميكن الوقاية منها. واحلاالت الرئيسية اليت تتسبب يف الوفاة 
النفاسية، مبا يف ذلك النـزيف بعد الوالدة وتسمم الدم، والوالدة 
املتعسرة، ومضاعفات اإلجهاض غري املأمون، واالضطرابات 
املتعلقة بارتفاع ضغط الدم، ميكن التحكم فيها عندما يتاح 
املوظفون املدربون تدريبًا جيداً واملعدات املالئمة لتقدمي الرعاية 
الالزمة، مبا فيها رعاية التوليد يف احلاالت الطارئة 114. غري 
الوالدة، وبرعاية  املاهرات عند  القابالت  التغطية برعاية  أن 
البلدان  تزال غري كافية، يف  الطوارئ ال  التوليد يف حاالت 
النامية، األمر الذي حيول دون حدوث اخنفاض أكثر شدة 

يف معّدالت وفاة األمهات أثناء النفاس 115.

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز هو أكرب سبب واحد للوفاة 
الذين ترتاوح  النساء والرجال  العامل لكل من  يف مجيع أحناء 
أعمارهم بني 15 و49 عامًا. ويف عام 2012، تويف ما يقدر 
بـــ 000 540 امرأة و000 580 رجل يف هذه الفئة العمرية 

.UNFPA, 2014 منظمة الصحة العاملية، 2014ل؛  114

.UNFPA, 2014  115

 الجدول ٢ - 5
النساء الالئي يتلقني رعاية ما قبل الوالدة وتضعن مواليدهن بحضور عاملني يف 

مجال الصحة ذوي كفاءة، حسب املنطقة، 1٩٩0 و٢01٤

النسبة املئوية للحوامل الالتي تلقني الرعاية 
السابقة للوالدة )زيارة واحدة عىل األقل(

نسبة الوالدات التي أرشف عليها 
أخصائيون صحيون مهرة

1990201419902014

64835770املناطق النامية

أفريقيا

50894790شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب 
68804352الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة 
75978192البحر الكاريبي

....8495منطقة البحر الكاريبي

....7597أمريكا الالتينية

آسيا

709594100رشق آسيا

53723852جنوب آسيا

79964982جنوب رشق آسيا

53856286غرب آسيا

9796....القوقاز وآسيا الوسطى

........أوقيانوسيا

األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2015 )األمم املتحدة، 2015ج(، املرفق  املصدر: 
اإلحصائي.



لصحــة 5٩ا

من جراء اإليدز 116. وبلغت معّدالت الوفاة بسبب فريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز 34 لكل 000 100 من السكان 
املناطق  النامية. ويف  املناطق  السواء يف  للنساء والرجال على 
املتقدمة النمو، كانت املعّدالت أعلى بالنسبة للرجال، فبلغت 
13 حالة وفاة لكل 000 100 من السكان، باملقارنة مع 
6 وفيات لكل 000 100 من السكان من النساء )اجلدول 
البيانات الصادرة مؤخراً عن برنامج األمم  2 - 3(. وتشري 
البشرية/متالزمة  املناعة  املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص 
املناعة املكتسب )اإليدز( أيضاًً إىل أن فريوس نقص  نقص 
املناعة البشرية، يف البلدان ذات املعّدالت املرتفعة النتشاره، 
يسهم بشكل كبري يف الوفيات املتصلة باحلمل، مما يدل على 
املستوفيات  املصابات  النساء  تلّقي  إىل كفالة  املاسة  احلاجة 
الرعاية  يف  اخلدمات  هذه  وإدماج  الكامل  العالج  للشروط 

املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 117.

 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
 تمثل املرأة أغلبية األشخاص املصابني 

بفريوس نقص املناعة البرشية

ويف عام 2013، كان ما يقدر بـــ 35 مليون شخص مصابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية على نطاق العامل. ومن هؤالء 
األفراد، كان 31.8 مليونًا يتجاوز عمرهم 15 عامًا و3.2 
الصعيد  وعلى   .118 عامًا   15 عن  أعمارهم  تقل  ماليني 
بفريوس  املصابني  والرجال  النساء  أعداد  تتشابه  العاملي، 
نقص املناعة البشرية، ولكن مع وجود اختالفات كبرية بني 
املائة  17(. ويعيش قرابة سبعني يف  املناطق )الشكل 2 - 
من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، و59 يف املائة من تلك الفئة من النساء. 
بني  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  األفراد  وتوزيع 
يزيد عدد  بينما  الكارييب،  البحر  متوازن يف منطقة  اجلنسني 
الرحال املصابني عن النساء يف مجيع املناطق األخرى. ويف هذه 
املناطق، ترتاوح نسبة اإلناث من املصابني بفريوس نقص املناعة 
البشرية بني 22 يف املائة يف أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا 

الشمالية و39 يف املائة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
الناحية  من  الذكور  من  عرضة  أكثر  عام  بوجه  واإلناث 
البشرية.  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  الفسيولوجية خلطر 
وميكن أن يضيف عدم املساواة بني اجلنسني وأعراف جنسانية 

.WHO, 2014b  116
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معينة إىل هذا اخلطر. فالعنف ضد املرأة، على سبيل املثال، 
يؤجج وباء فريوس نقص املناعة البشرية. ويزيد احتمال إصابة 
النساء الالئي تعرضن لعنف العشري بنسبة 50 يف املائة عن 
الالئي مل يتعرضن له 119. عالوة على ذلك فإن اخلوف من 
بشأن  التفاوض  والنساء على  الفتيات  قدرة  يقّوض  العنف 
ممارسة جنسية أكثر أمانًا أو التماس الفحص املتعلق بفريوس 
أو غري  اإلجنابية  الصحة  أو خدمات  البشرية  املناعة  نقص 
ذلك من أشكال الرعاية الصحية 120. وعلى العموم، ال تزال 
اخلدمات املتاحة للنساء الالئي يعانني من العنف غري كافية 

)انظر الفصل 6 املتعلق بالعنف ضد املرأة(.
بني  املتكافئة  والتوقعات غري  املعايري  تؤذيهم  أيضاًً  والرجال 
اجلنسني واملفاهيم السائدة عن الذكورة. وميكن أن تزيد خماطرة 
املناعة  الرجال جنسيًا من احتمال إصابتهم بفريوس نقص 
البشرية. ويقل كذلك احتمال خضوع الرجال للفحص املتعلق 
به يف مجيع املناطق، مقارنة بالنساء، الالئي قد تتمتعن مبيزة يف 
هذا الصدد ألن الفحص املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية 
جيرى بصفة روتينية يف سياقات الرعاية السابقة للوالدة 121. 
من  مراحل الحقة  العالج يف  بدء  إىل  أيضاًً  الرجال  ومييل 

اإلصابة، واحتمال ختليهم عن العالج أكرب 122.

.UNAIDS, 2013  119

املرجع نفسه.  120

املرجع نفسه.  121

املرجع نفسه.  122

العالم
املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى
رشق آسيا
غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا
أوقيانوسيا
جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ١
الوفيات النفاسية لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي

٢٠١٣ ١٩٩٠

 الشكل ٢ - 1٦
نسبة الوفيات النفاسية، حسب املناطق، 1٩٩0 و٢01٣

األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2015 )األمم املتحدة، 2015ج(، املرفق  املصدر: 
اإلحصائي.
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زادت إمكانية الحصول عىل العالج املضاد 
 لفريوسات النسخ العكيس زيادة ملحوظة، 

ولكنها ال تزال بعيدة عن الشمول

البشرية آخذ  املناعة  البالغني املصابني بفريوس نقص  وعدد 
يف االزدياد )الشكل 2 - 17(، رغم حدوث اخنفاض يف 
عدد اإلصابات اجلديدة منذ أواخر التسعينات 123. ويكمن 
السبب يف زيادة توافر العالج وحتسني األدوية اليت تبقي على 
املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  األشخاص  من  مزيد  حياة 
زاد   ،2005 عام  ومنذ  الزمن.  من  أطول  لفرتات  البشرية 
لفريوسات  املضاد  العالج  يتلقون  الذين  األشخاص  عدد 
النسخ العكسي زيادة كبرية يف معظم املناطق. ويف حزيران/
يونيه 2014، كان 13.6 مليون شخص مصابني بفريوس 
نقص املناعة البشرية يتلقون العالج املضاد لفريوسات النسخ 
العكسي على الصعيد العاملي، منهم 12.1 مليونًا يعيشون 
يف املناطق النامية. ويف الفرتة ما بني عامي 2012 و2013 
 1.9 مبقدار  العالج  هذا  يتلقون  من  عدد  ارتفع  وحدها، 
سنوية  زيادة  أكرب  وهي  النامية،  املناطق  مليون شخص يف 

طرأت على اإلطالق )20 يف املائة( 124.

.UNAIDS, 2014b  123

األمم املتحدة، 2015ج.  124

وتزيد نسبة التغطية بالعالج للنساء عنها للرجال يف معظم 
نسبة  املثال، يف عام 2012، كانت  فعلى سبيل  املناطق. 
تتلقني   125 للشروط  املستوفيات  النساء  من  املائة  73 يف 
العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي مقابل 57 يف املائة 
من الرجال املستوفني للشروط يف البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل 126.
العكسي  النسخ  فريوسات  مبضادات  التغطية  زادت  وقد 
انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية  من أجل منع 
 من األم إىل الطفل، واخنفض عدد اإلصابات اجلديدة بني
األطفال 127. ويف عام 2012، من بني 1.5 مليون امرأة 
البلدان  يف  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  مصابات  حامل 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، كانت نسبة 62 
يف املائة يتلقني العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي؛ 
الكربى 60 يف  الصحراء  أفريقيا جنوب  النسبة يف  وبلغت 
قبل ثالث سنوات  النسبة  يزيد على ضعف  ما  أّي  املائة، 
فقط 128. ويف املناطق األخرى، تفاوتت التغطية مبضادات 
فريوسات النسخ العكسي ملنع انتقال عدوى فريوس نقص 
املناعة البشرية من األم إىل الطفل يف عام 2012 تفاوتًا كبرياً، 
من 90 يف املائة يف أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة البحر 
املائة يف آسيا ومنطقة احمليط  الكارييب إىل أقل من 20 يف 

اهلادئ والشرق األوسط ومشال أفريقيا 129.

األعمار املتقدمة  -  ٤

األمراض غري املعدية هي السبب الرئييس يف الوفاة 
والعجز بني األشخاص يف أواخر العمر

عادة ما تتسم الشيخوخة بضعف األداء الفسيولوجي بشكل 
متزايد وعام، مما يؤدي إىل تزايد خطر املرض والوفاة. وينتج 
الفرد،  حياة  مدى  على  الشيخوخة  عملية  اطراد  عن  هذا 
وتراكم آثار التعرض لعوامل اخلطر الصحي اخلارجية خالل 
يذكر  مل  وما  اإلحصائية،  ولألغراض  احلياة.  مراحل  مجيع 
خالف ذلك، يشري مصطلح “املسنني” يف هذا الفصل إىل 

الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

مستوفيات للشروط حبسب التعريف الوارد يف املبادئ التوجيهية   125

ملنظمة الصحة العاملية لعام 2010 بشأن العالج من فريوس نقص 
املناعة البشرية.
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الرشق األوسط وشمال أفريقيا

منطقة البحر الكاريبي

أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية

غرب ووسط أوروبا وأمريكا الشمالية

آسيا واملحيط الهادئ

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 الشكل ٢ - 1٧
العدد التقديري للنساء والرجال )15 عاماً فأكثر( املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية )باآلالف(، 1٩٩0 و٢000 و٢01٣

.UNAIDS, The Gap Report, (2014a) املصدر: 

املناطق املذكورة وفقاً ملا جاء يف برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة  مالحظة: 
.)UNAIDS, 2014a( )البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز
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وتبني كثري من الدراسات، ال سيما يف البلدان املتقدمة النمو، 
أن النساء املسنات يبلغن بتدهور صحتهن أكثر من الرجال، 
ويعانني من أمراض أكثر، وتتعرضن لقيود إضافية يف أنشطة 
العقلية،  الصحة  مشاكل  من  مزيد  ولديهن  اليومية،  احلياة 
ويكّن أضعف بدنيًا من الرجال يف نفس األعمار 130. ولكن 
على الرغم من ارتفاع معّدالت اعتالل النساء يف هذه الفئة 
العمرية، فإن معّدل وفياهتن أدىن من معّدل وفيات الرجال. 
أسباب،  التناقض، يف مجلة  هلذا  احملتملة  التفسريات  وتشري 
إىل الفوارق الوراثية واملناعية بني الرجل واملرأة، واالختالفات 
إىل  الوصول  إمكانية  الصحية ويف  املسائل  اإلبالغ عن  يف 

خدمات الرعاية الصحية واستخدامها 131.
وينجم أكثر من 85 يف املائة من مجيع حاالت الوفاة بني 
الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوقها عن األمراض غري 
)وهو  اإلقفاري  القلب  ومرض  الدماغية  والسكتة  املعدية. 
مرض يصيب األوعية الدموية اليت متّد عضلة القلب( مها، 
إىل حّد كبري، أكثر أسباب الوفاة شيوعًا يف صفوف املسنني 
من النساء والرجال، وتليهما كل األمراض السرطانية جمتمعة 

ومرض انسداد الرئتني املزمن )اجلدول 2 - 6( 132.

مرض القلب واألوعية الدموية

يقتل مرض القلب واألوعية الدموية من النساء 
أكثر مما يقتل من الرجال، ولكن خطر اإلصابة به 

أعىل بالنسبة للرجال منه بالنسبة للنساء

تعترب السكتة الدماغية، ومرض القلب اإلقفاري، وغريمها من 
على  عبئًا  طويلة  فرتة  منذ  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 
الذكور. وبالرغم من أن معّدالت الوفاة بسبب أمراض القلب 
واألوعية الدموية ال تزال أعلى بني الرجال منها بني النساء يف 
مجيع مناطق العامل، فإن عدد النساء من سن 60 عامًا فما 
فوقها الالئي يتوفني بسبب هذه األمراض، باألرقام املطلقة، 
العاملي )7.8 ماليني  الصعيد  على  الرجال  أكرب من عدد 
امرأة يف مقابل 6.8 ماليني رجل يف عام 2012(. ويعزى 
هذا أساسًا إىل تزايد نسبة النساء يف الفئات العمرية األكرب 
سنًا )70 عامًا فما فوقها(، اليت تسبب فيها أمراض القلب 

واألوعية الدموية معظم الوفيات 133.

.Oksuzyan and others, 2008; Collerton and others, 2009  130
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ويف عام 2012، كانت معّدالت الوفاة بسبب مرض القلب 
تبلغ أعمارهم 60  الذين  اإلقفاري يف صفوف األشخاص 
عامًا أو أكثر 802 يف كل 000 100 من السكان للرجال 
معّدالت  وارتفعت  للنساء.   100  000 يف كل  و700 
النامية  باملناطق  مقارنًة  النمو  املتقدمة  املناطق  يف  الوفيات 
وكانت أعلى بني الرجال عن النساء يف كلتا املنطقتني. ونشأ 
منط خمتلف يف معّدالت الوفاة من جراء السكتة الدماغية: 
املتقدمة  املناطق  يف  عنها  النامية  املناطق  يف  أعلى  فكانت 
بني  منها  أعلى  النساء  بني  الوفاة  معّدالت  وكانت  النمو، 

الرجال يف املناطق املتقدمة النمو )اجلدول 2 - 6(. 

مرض داء انسداد الرئتني املزمن

الرجال أكثر عرضة من النساء لإلصابة بمرض 
انسداد الرئة املزمن والوفاة بسببه

اليت حيدث  الرئة  أمراض  املزمن من  الرئوي  االنسداد  مرض 
فيها انسداد أمام تدفق اهلواء من الرئة، مما يسبب صعوبة يف 
التنفس. وينتشر هذا املرض بني كبار السن وعادة ما يكون 
عام 2012،  بالتدريج. ويف  ويتزايد  منه  للشفاء  قابل  غري 
الرئوي  االنسداد  داء  مرض  بسبب  الوفاة  معّدالت  بلغت 
املزمن بني األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر 
278 وفاة لكل 000 100 من السكان للنساء و414 
لكل 000 100 من السكان للرجال )اجلدول 2 - 6(. 
والتدخني — مبا يف ذلك التعرض السليب له — مسؤول 
املائة من هذه احلاالت. والرجال أكثر  عن حوايل 80 يف 
استخدامًا للتبغ من النساء وأكثر تعرضًا لإلصابة باالنسداد 
الرئوي املزمن، ولكن الزيادة يف عدد النساء املدخنات ميكن 
يف  وانتشاره  املرض  هبذا  اإلصابة  يف  زيادة  إىل  تؤدي  أن 

صفوفهن 134. 
ومن عوامل اخلطر اهلامة األخرى بالنسبة هلذا املرض تلوث 
هواء املنازل والتعرض املهين ألصناف الغبار أو املواد الكيميائية 
عن حرق  معظمه  املنـزيل يف  اهلواء  تلوث  وينجم  املختلفة. 
أفريقيا جنوب  اليت تستخدم عادة يف  الصلب  الوقود  أنواع 
التدفئة الكربى ويف جنوب وشرق آسيا ألغراض   الصحراء 
والطهي 135. والنساء بوجه عام أكثر تعرضًا هلذا الشكل من 
أشكال تلوث اهلواء بسبب قرهبن بدرجة أكرب وطول تعرضهن 
الفصل 7  )انظر  املنـزلية  باألعمال  والقيام  الطهي  أثناء  يف 

.Varkey, 2004  134

.WHO, 2013b  135
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هو  املهين، كما  للتلوث  التعرض  أما   .136 بالبيئة(  املتعلق 
أكثر شيوعًا بني  فهو  املناجم،  أو  املصانع  احلال يف بعض 

الرجال منه بني النساء 137.

الرسطان

على الرغم من أن غالبية حاالت السرطان تبدأ خالل مرحلة 
البلوغ املتوسطة، فعادة ما تكون حصيلة املرض من حيث 
الوفيات يف السنوات الالحقة. وحيدث أكثر من 60 يف املائة 
وتتمثل   .138 الستني  بعد سن  السرطان  وفيات  من مجيع 
هذه  يف  الرجال  لوفاة  الرئيسية  العشرة  األسباب  من  أربعة 
السرطانية —  األمراض  من  خمتلفة  أنواع  يف  العمرية  الفئة 
كسرطانات القصبة اهلوائية والشعب اهلوائية والرئتني؛ وسرطان 
بالنسبة  أما  الكبد.  وسرطان  الربوستاتا؛  وسرطان  املعدة؛ 
القائمة —  هذه  يف  السرطان  من  نوعان  فيدرج  للنساء، 
سرطانات القصبة اهلوائية والشعب اهلوائية والرئتني، وسرطان 

الثدي )اجلدول 2 - 6(.
اخلبيثة(  األورام  أيضاًً  عليها  )ويطلق  السرطانات  وتشكل 
جمموعة من األمراض اليت تتميز بالنمو واالنتشار غري املكبوح 
خلاليا غري طبيعية )ورم خبيث(. والسرطانات جمموعة معقدة 
متنوعة  أسباب خارجية  هلا  تكون  أن  األمراض وميكن  من 
يعّدهلا التكوين الوراثي للشخص يف العادة. وتشري التقديرات 
إىل أن 30 يف املائة من مجيع وفيات السرطان نامجة يف هناية 
املطاف عن مخسة خماطر سلوكية وغذائية هي: ارتفاع مؤشر 
وانعدام  واخلضروات،  الفواكه  استهالك  وقلة  اجلسم،  كتلة 
الكحوليات.  واستهالك  التبغ،  وتعاطي  البدين،  النشاط 
واستخدام التبغ وحده مسؤول عن حوايل 22 يف املائة من 
مجيع الوفيات بالسرطان وحنو 71 يف املائة من وفيات سرطان 

الرئة على الصعيد العاملي 139.
ويقدر أنه كانت توجد يف عام 2012 أكثر من 14 مليون 
حالة جديدة من حاالت اإلصابة بالسرطان، و8.2 ماليني 
مصابني  شخص  مليون  و32.6  السرطان  بسبب  وفاة 
بالسرطان من مجيع األعمار 140. وتتفاوت معّدالت اإلصابة 
من   100  000 لكل  اجلديدة  احلاالت  )عدد  بالسرطان 
السكان( ومعّدالت الوفيات بسببـــه )عــــــدد الوفيـــــــات لكـــــــــل 
النساء  وبني  املناطق  بني  فيما  السكان(  من   100  000
)باستثناء  السرطان  أشكال  جبميع  يتعلق  وفيما  والرجال. 

.Smith and others, 2014  136

.Salvi and Barnes, 2012  137

.WHO, 2014b  138
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IARC, 2014 )الوكالة الدولية لبحوث السرطان(.  140

سرطان عنق الرحم(، معّدالت اإلصابة بعد توحيد السن يف 
النامية،  املناطق املتقدمة النمو أعلى بكثري منها يف املناطق 
متماثلة.  السن  توحيد  بعد  الوفيات  معّدالت  أن  يف حني 
ويف املناطق النامية، يتأخر اكتشاف السرطان كثرياً يف العادة 
بسبب االفتقار إىل الوعي الفردي، والرعاية األولية املالئمة، 

وأشكال العالج الفعالة واملتاحة على نطاق واسع 141.
بني  أعلى  السرطان  أنواع  جبميع  لإلصابة  العاملي  واملعّدل 
الرجال بنسبة 24 يف املائة عنه بني النساء، أما معّدل الوفيات 
أن  ورغم   .)7  -  2 )اجلدول  املائة  يف   52 بنسبة  فأعلى 
أكثر أشكال السرطان ميكن أن تنشأ يف املرأة والرجل على 
حّد سواء، مثة اختالفات بينهما: فسرطانات الثدي وعنق 
الرحم والقولون والرئة أكثر شيوعًا بالنسبة للمرأة؛ أما بالنسبة 
للرجل فسرطانات الرئة والربوستاتا والقولون، واملعدة والكبد 

هي السائدة.

رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم هما من أكثر 
أشكال الرسطان التي تؤثر عىل املرأة شيوعاً

ويرتبط اثنان من أكثر أشكال السرطان شيوعًا بني النساء 
بوظيفتهن اإلجنابية، ومها: سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. 
ويف عام 2012، مّثل سرطان الثدي نسبة 26 يف املائة من 
مجيع حاالت اإلصابة بالسرطان اجلديدة )حوايل 1.7 مليونًا 
يف مجيع أحناء العامل( ونسبة 16 يف املائة من مجيع الوفيات 
بالسرطان )000 522 وفاة على الصعيد العاملي(. وشهدت 
املناطق النامية زيادة طفيفة يف عدد حاالت اإلصابة اجلديدة 
املتقدمة  املناطق  عن  حالة(   883  000( الثدي  بسرطان 
النمو )000 794 حالة(، ولكن معّدل اإلصابة كان أعلى 
مبقدار 2.4 ضعفًا يف املناطق املتقدمة 142. ويعزى ارتفاع 
معّدل اإلصابة يف املناطق املتقدمة النمو من بعض األوجه إىل 
ارتفاع معّدالت االكتشاف. ويسهم أسلوب احلياة وعوامل 
تزيد خطر  اليت  اهلامة  العوامل  ومن  ذلك.  أيضاًً يف  اخلطر 
اإلصابة بسرطان الثدي اخنفاض اخلصوبة وارتفاع استهالك 

الكحوليات والسمنة 143.
أحد  تقريبًا  الدوام  على  فيسببه  الرحم  عنق  سرطان  أما 
البشري. وهذا  احُلليمي  الورم  الفريوسات –– وهو فريوس 
الفريوس هو أكثر االلتهابات الفريوسية للمسالك التناسلية 
شيوعًا، ويصاب به معظم النساء والرجال الناشطون جنسيًا 

السرطان  بتوسيع نطاق رعاية مرضى  املعنية  العاملية  العمل  فرقة   141

ومكافحته يف البلدان النامية، 2011.
.Ferlay and others, 2013  142

.McPherson and others, 2000  143



لصحــة ٦٣ا

مرة واحدة على األقل يف حياهتم –– على األرجح يف مقتبل 
الرحم بل وتفاديه  السهل عالج سرطان عنق  العمر. ومن 
عندما ُيكتشف يف مرحلة مبكرة. وعالوة على ذلك، تتاح 
لقاحات مضادة لبعض أنواع الفريوسات املسؤولة عن حوايل 
70 يف املائة من مجيع حاالت سرطان عنق الرحم. وخالفًا 
اإلصابة  معّدل  فإن  السرطان،  من  األخرى  األنواع  ملعظم 
بسرطان عنق الرحم ومعّدالت الوفيات من جرائه أعلى بكثري 
يف املناطق النامية عن املناطق املتقدمة النمو )اجلدول 2 - 
7(. ويعزى ذلك إىل عدم إجراء الفحوص الكافية للكشف 
النامية.  البلدان  من  لقاحاته يف كثري  ونقص  السرطان  عن 
وميثل سرطان عنق الرحم أيضاًً ثاين أكثر السرطانات شيوعًا 

من حيث احلاالت اجلديدة لإلصابة يف املناطق النامية.

بالنسبة للرجال، يمثل رسطان الرئة أكثر أنواع 
الرسطان شيوعاً، وهو سبب رئييس لوفاة الرجال 

فوق سن الستني 

هي  والكبد  واملعدة  والقولون  والربوستاتا  الرئة  وسرطانات 
أنواع  أكثر  الرئة  وسرطان  للرجال.  بالنسبة  شيوعًا  األكثر 
السرطان انتشاراً على نطاق العامل سواء بني الرجال أو بالنسبة 
به اجلديدة  اإلصابة  حاالت  عدد  ويقّدر  معًا،   للجنسني 
بـــــ 1.8 مليون حالة يف عام 2012. ومعّدل الوفيات النامجة 
عن اإلصابة بسرطان الرئة مرتفع نسبيًا وهو مسؤول عن واحدة 
من كل مخس وفيات بسبب السرطان يف العامل. ومعّدالت 
اإلصابة به املعّدلة حسب العمر أعلى للرجال مبقدار مرتني 

 الجدول ٢ - ٦
 معّدالت الوفيات ألسباب محّددة بني النساء والرجال )من األعمار ٦0 عاماً فما فوقها(، حسب املنطقة، ٢01٢ 
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سبب الوفاة

 معّدالت الوفيات ألسباب محّددة 
)الوفيات لكل 000 100(

سبب الوفاة

 معّدالت الوفيات ألسباب محّددة 
)الوفيات لكل 000 100(

الرتتيب 

العالمالعاملي

 املناطق
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802858776مرض القلب اإلقفاري7034918251السكتة الدماغية1

703416842السكتة الدماغية7007376782مرض القلب اإلقفاري2

مرض داء انسداد 3
الرئتني املزمن

مرض داء انسداد 2781043783
الرئتني املزمن

414180528

التهابات الجهاز 4
التنفيس السفيل

رسطانات القصبة 1771032204
الهوائية والشعب 
الهوائية والرئتني

231292201

التهابات الجهاز 149701945داء السكر5
التنفيس السفيل

201136232

مرض القلب الناجم عن 6
ارتفاع ضغط الدم

13576163داء السكر1291041446

مرض الزهايمر وغريه 7
من أنواع الخرف

مرض القلب الناجم عن 103226337
ارتفاع ضغط الدم

10779121

رسطانات القصبة 8
الهوائية والشعب 
الهوائية والرئتني

9578103رسطان املعدة88110768

8312563رسطان الربوستاتا6598469رسطان الثدي9

825496رسطان الكبد63546910أمراض الُكىل10

.WHO, Global health estimates for deaths by cause, age, and sex for years 2000–2012 (2014b) قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من املصدر: 

معّدالت الوفيات ليست معّدلة وفقاً لألعمار. مالحظة: 



املرأة يف العالم، ٢015 ٦٤

بني  اإلصابة  معّدالت  أعلى  وتوجد  للنساء.  عنها  ونصف 
الرجال يف أوروبا الوسطى والشرقية وشرق آسيا، وبني النساء 
هذه  وتعكس   .144 الشمالية  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  يف 
التارخيي  التعرض  إىل حّد كبري  واجلغرافية  اجلنسانية  األمناط 

لدخان التبغ.
وسرطان الربوستاتا هو ثاين أكثر أنواع السرطان شيوعًا بني 
اختالفات  وجود  مع  ولكن  العاملي،  الصعيد  على  الرجال 
جغرافية واسعة. وهو الشكل الرئيسي من أشكال السرطان يف 
املناطق املتقدمة النمو من حيث احلاالت اجلديدة، فقد زادت 
حاالت اإلصابة به بنسبة 50 يف املائة يف عام 2012 عن 
سرطان الرئة. ويبلغ معّدل اإلصابة يف املناطق املتقدمة النمو 
مخسة أضعافه يف املناطق النامية تقريبًا — وذلك إىل حّد 
كبري نتيجة لعمليات التشخيص الرفيعة املستوى يف البلدان 
معظمه  يف  الربوستاتا  سرطان  وميثل   .145 النمو  املتقدمة 
املعروفة  التقدم يف السن، وعوامل اخلطورة األخرى  سرطان 

هي األصل األفريقي واالنتماء ألسرة هلا تاريخ مع املرض.

.IARC, 2014  144

.Center and others, 2012  145

الخرف

اخلرف أحد األسباب الرئيسية لإلعاقة يف املراحل املتقدمة من 
العمر. وهو متالزمة سببها تغيريات تنكسية يف املخ تؤدي 
إىل تدهور يف الذاكرة والتفكري والسلوك والقدرة على أداء 
األنشطة اليومية. وينتج عن ذلك فقدان املهارات اليت متّكن 
الشخص من العيش بشكل مستقل. وينجم اخلرف عن عدد 
شيوعًا  وأكثرها  املختلفة.  األساسية  الدماغية  األمراض  من 
مرض فقدان الذاكرة )ألزهامير(، وهو مسؤول عن حوايل 70 
يف املائة من مجيع حاالت اإلصابة باخلرف. وال ُيعرف الكثري 
عن عوامل اخلطر فيما عدا العمر ذاته، رغم أن األدلة تشري 
إىل وجود عوامل خطر مشرتكة مع أمراض القلب واألوعية 
الدموية. ويبدو أن التدخني والسمنة ومرض السكر وارتفاع 
اإلصابة  خطر  زيادة  إىل  تؤدي  الدم  وضغط  الكوليسرتول 
باخلرف، يف حني أن النشاط البدين والنظام الغذائي الصحي 
واألنشطة االجتماعية والتعليم هلا، على ما يبدو، تأثري يف 
الوقاية منه. وعالوة على ذلك، قد تزيد العوامل الوراثية من 

خطر اإلصابة باخلرف 146.

.Alzheimer’s Association, 2014 ؛Barnes and others, 2011  146
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431331127415الثدي

147168103عنق الرحم

147106249القولون

141111102014الرئة

868774املعدة
165831368024186جميع أنواع الرسطان د

املناطق املتقدمة النمواملناطق الناميةالعالمالرجل
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343030274537الرئة

3181577010الربوستاتا

21101483615كولوريكتوم

17131814169املعدة

1514181797الكبد
205126163120309138جميع أنواع الرسطان د

 Ferlay and others, املصدر: 
 2013. GLOBOCAN 2012

 v1.0, Cancer incidence and

 mortality worldwide: IARC

CancerBase No.11، متاح يف 

 .http://globocan.iarc  املوقع
)تم االطالع عليه يف ترشين 

الثاني/نوفمرب 2014(.

مناطق شعبة السكان  مالحظة: 
التابعة لألمم املتحدة.

عدد الحاالت الجديدة يف  أ 
السنة لكل 000 100 من 

السكان )بعد توحيد األعمار(.

عدد الوفيات يف السنة لكل  ب 
000 100 من السكان )بعد 

توحيد األعمار(.

الرسطانات الخمسة  ج 
الرئيسية املسببة ألعىل 

معّدالت الوفيات، موزعة 
بحسب معّدالت اإلصابة.

باستثناء رسطان الجلد غري  د 
القتامي.
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املرأة أكثر عرضة من الرجل للتأثر بالخرف

حىت   1  000 لكل   1 عن  اخلرف  انتشار  معّدل  ويقل 
بعد ذلك،  سن 65 عامًا 147، ولكنه يرتفع ارتفاعًا حاداً 
ويتضاعف مع كل مخسة أعوام إىل سبعة أعوام الحقة من 
التقديرات إىل  العمر. ويف سن 90 عامًا فما فوقها، تشري 
 أن من 3 إىل 5 أشخاص من كل 10 أشخاص مصابون 
باخلرف 148. ورغم أن البحوث تبني أن معّدل انتشار اخلرف 
املرتبط بالتقدم يف العمر مل يكد يطرأ عليه تغيري على مدى 
فرتة الــ30 إىل 40 عامًا املاضية )على األقل يف البلدان املرتفعة 
)انظر  العامل  استمرار شيخوخة سكان  فإن   ،149 الدخل( 
الفصل 1 املتعلق بالسكان واألسرة( سيفضي إىل زيادة حادة 
يف عدد األشخاص املصابني باخلرف. ويف عام 2013، كان 
ما يقدر بنحو 44 مليون شخص على نطاق العامل مصابني 
باخلرف، ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد كل 20 عامًا، 
 2030 عام  حبلول  حالة  مليون   76 وجود  إىل  يؤدي  مما 
للهيكل  ونظرًا   .150 عام 2050  حالة يف  مليون  و135 
من  املائة(  يف   71( العظمى  الغالبية  فإن  املتغري،  السكاين 
املصنفة  البلدان  املصابني باخلرف سيعيشون يف  األشخاص 

حاليًا بوصفها منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل 151.
وللخرف أبعاد جنسانية مهمة لسببني. أواًل، أن املرأة أكثر 
عرضة لإلصابة باخلرف من الرجل ومتثل غالبية كبار السن 
الذين يعانون من هذه احلالة. ويقّدر أن معّدل انتشار اخلرف 
يزيد لدى النساء بنسبة ترتاوح بني 23 يف املائة و41 يف املائة 
الصعيد  املفقودة على  السنوات  الرجال. وكذلك عدد  عن 
العاملي بسبب الوفاة املبكرة والعجز املتصلني مبرض ألزهامير 
واألشكال األخرى للخرف أعلى للمرأة منها للرجل بنسبة 
14 يف املائة يف الفئة العمرية من 60 إىل 69 عامًا، وبنسبة 
38 يف املائة يف الفئة العمرية 70 عامًا فما فوقها. واملرأة أكثر 
تأثراً من الرجل هبذا املرض بسبب عمرها األطول وتأخر بدء 
اإلصابة باخلرف عادة. وتشري التقديرات إىل أن معّدل انتشار 
اخلرف يف الفئة العمرية 85 عامًا وما فوقها –– اليت متثل 

.Vieira and others, 2013  147

 Prince and Alzheimer’s Disease International, 2009؛   148

.others, 2013

.Alzheimer’s Disease International, 2009  149

.Alzheimer’s Disease International, 2013a  150

املرجع نفسه.  151

املرأة 65 يف املائة منها يف عام 2015 152 –– يرتاوح بني 
25 و50 يف املائة 153.

من  يعانني  الالئي  النساء  عدد  أن  على  األمر  يقتصر  وال 
مقدمي  غالبية  أيضاًً  متثلن  فهن  الرجال،  من  أكرب  اخلرف 
الرعاية غري الرمسيني –– وذلك يف معظم األحيان يف الدور 
الذي يضطلعن به كعشريات وبنات وزوجات أبناء. والرعاية 
غري الرمسية هي القاعدة يف معظم البلدان املنخفضة الدخل 
واملتوسطة الدخل، حيث ال تكون الرعاية على أيدي خمتصني 
من  واسع يف كثري  نطاق  على  متاحة  املؤسسية  الرعاية  أو 
أجرته  احلديثة  للكتابات  استعراض  وقد كشف  األحيان. 
املناطق  تغطي مجيع  لــ25 دراسة  لأللزهامير  الدولية  املنظمة 
املائة من سكان  البلدان اليت تضم 78 يف  الرئيسية )ومتثل 
بني  ما  تشكلن  النساء  أن  عن  باخلرف(،  املصابني  العامل 
الرمسيني  الرعاية غري  مقدمي  من مجيع  املائة  55 و91 يف 
لألشخاص املصابني باخلرف )مبتوسط غري مرجح قدره 76 
يف املائة( 154. وبّينت دراسة استقصائية أجرهتا رابطة ألزهامير 
الرعاية  مقدمي  بني  النساء  نسبة  أن  املتحدة  الواليات  يف 
نفس  من  وتبني  وكميتها.  املقدمة  الرعاية  مدة  بزيادة  تزيد 
الدراسة أن احتمال حتّول النساء مقدمات الرعاية من العمل 
املتفرغ إىل العمل نصف الوقت سبعة أضعاف هذا االحتمال 
املدفوع  العمل  عن  متامًا  ختليهن  واحتمال  للرجال  بالنسبة 
األجر بالكامل ضعف الرجال 155. ذلك أن رعاية الشخص 
فاقد الذاكرة ليس هلا أثر اقتصادي فحسب، وإمنا هلا أيضاًً 
آثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية ملقدمي الرعاية نظراً 
لإلجهاد البدين والعاطفي الذي تسببه رعاية املصابني هبذا 

املرض 156.

الصحة يف إطار شيخوخة السكان

نسبة املسنني بني السكان يف ازدياد على نطاق العامل نتيجة 
الخنفاض معّدالت اخلصوبة وتزايد العمر املتوقع )انظر الفصل 
اليت  الظاهرة،  هذه  واألسرة(. وحتدث  بالسكان  املتعلق   1
البلدان تقريبًا  يطلق عليها “شيخوخة السكان”، يف مجيع 
على نطاق العامل 157. فعلى الصعيد العاملي، زادت نسبة 

.United Nations, 2013a  152

.Duthey, 2013  153

.Alzheimer’s Disease International, 2010  154

.Alzheimer’s Disease International, 2014  155
 Alzheimer’s ؛Alzheimer’s Disease International, 2013b  156

.Association, 2014

.United Nations, 2013c  157



املرأة يف العالم، ٢015 ٦٦

أو أكثر( من 9 يف  العمر 60 عامًا  )البالغني من  املسنني 
 ،2015 عام  يف  املائة  يف   12 إىل   1990 عام  يف  املائة 
املائة حبلول  إىل 21 يف  الزيادة  تستمر يف  أن  املتوقع  ومن 
عام 2050 158. وبزيادة شيخوخة السكان، يزيد انتشار 
األمراض غري املعدية ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة. ذلك 
تبلغ  الذين  األشخاص  املائة من مجيع  وأربعني يف  أن ستة 
أو  متوسطة  بإعاقة  مصابون  أكثر  أو  عامًا   60 أعمارهم 
شديدة مقارنة بنسبة ال تتجاوز 15 يف املائة من األشخاص 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و49 عامًا 159. وتسهم عدة 
أمراض غري معدية أكثر من غريها يف عبء املرض من حيث 
عدد السنوات املفقودة بسبب اإلعاقة لكل 000 1 شخص 
األمراض،  هذه  وتشمل  السواء.  على  والنساء  الرجال  من 
باإلضافة إىل مرض ألزهامير واخلرف، ما يلي: فقدان السمع، 
وأمراض اجلهاز اهليكلي العضلي أمراض )وخاصة آالم الظهر 
والرقبة والتهابات املفاصل(، ومرض داء انسداد الرئتني املزمن، 
واضطرابات االكتئاب األحادي القطب، واإلصابات النامجة 
عن السقوط، ومرض السكر، وفقدان البصر، ومرض القلب 
اإلقفاري 160. ومن بني هذه األمراض، يزيد عبء املرض 
الناجم عن اضطرابات االكتئاب األحادي القطب وفقدان 
البصر والتهابات املفاصل عند النساء عن الرجال؛ أما العبء 
السمع واإلصابات  والرقبة وفقدان  الظهر  آالم  الناجم عن 
الناجتة عن السقوط فهو أعلى بالنسبة للرجل مما هو للمرأة. 
ويضيف تضخم الربوستاتا أيضاًً إىل سنوات احلياة املفقودة 

بسبب العجز عند الرجال 161.
وترتبط هذه احلاالت، اليت حتّد من القدرة الوظيفية وميكن أن 
تتسبب يف أمل مزمن، بزيادة االعتماد على اآلخرين وتقييد 
املشاركة. كما توِجد طلبًا كبرياً على الرعاية الطويلة األجل اليت 
كثرياً ما تصبح من مسؤولية املرأة يف األسرة املعيشية. فعلى 
سبيل املثال، تبني من دراسة أجريت يف عام 2011 على 
تقدمي الرعاية يف 16 من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 162 أن أكثر من 1 يف كل 10 أشخاص 
فوقها مشاركون يف  فما  العمرية 50 عامًا  الفئة  بالغني من 

.United Nations, 2013a  158

.WHO and World Bank, 2011  159

.WHO, 2014b  160

املرجع نفسه.  161

.Colombo, 2011  162

تقدمي الرعاية غري الرمسية ذات الصلة بالعناية الشخصية أو 
بأنشطة احلياة اليومية األساسية لألشخاص املصابني حباالت 
قصور وظيفي. وهناك عدد أكرب من مقدمي الرعاية –– 1 
يف كل 3 من البالغني من الفئة العمرية 50 عامًا وما فوقها 
–– يقدمون املساعدة يف القيام باألنشطة املساعدة للحياة 
ثلثي  وحوايل  الكتابية.  واألعمال  التسوق  قبيل  من  اليومية 
مع  يتغري  اجلنس  التوزيع حسب  ولكن  النساء،  من  هؤالء 
تقدم السن. فمن بني مقدمي الرعاية الذين يبلغون من العمر 
الرعاية  لتقدمي  مبعّدالت  الرجال  يضطلع  فأكثر،  عامًا   75
مماثلة ملعّدالت النساء أو أعلى منها يف ثلثي البلدان. وبينت 
الدراسة أيضاًً أن تقدمي الرعاية الشخصية ميكن أن يكون شاقًا 
وقد ال يتسق مع العمل بدوام كامل عندما يزيد الوقت الذي 
ينفق يف الرعاية عن جمرد ساعات قصرية. وتقل فرص توظيف 
مقدمي الرعاية، وال سيما الذين يقدمون ساعات طويلة من 
أنشطة الرعاية، عن غري القائمني بذلك. وعندما يوظفون، 
يغلب أن يعملوا ساعات أقل أو بعقود عمل مؤقتة. وعالوة 
على ذلك، ميكن أن يكون لتقدمي الرعاية املكثفة أثر سليب 
البلدان، يكون أثره الضار  على الصحة العقلية. ويف بعض 

أقوى على املرأة منه على الرجل 163.
ولتحسني نوعية حياة املسنني، يلزم إيالء مزيد من االهتمام 
ليس فقط للتحكم يف اإلعاقة وإمنا أيضاًً للوقاية منها. فمن 
الطبيعي أن تنخفض القدرة الوظيفية للجسم بتقدم السن، 
عوامل  احلياة  مدى  على  حتّدده  االخنفاض  معّدل  ولكن 
خارجية إىل حّد بعيد. وميكن أن تزداد سرعة هذا االخنفاض 
بسبب بعض العادات غري الصحية مثل التدخني أو تعاطي 
العادات  يتباطأ بفعل بعض  الكحولية، أو أن  املشروبات 
الصحية، كالنظام الغذائي الصحي والنشاط البدين. وميكن 
أن يزيد السلوك الصحي يف مجيع مراحل احلياة العمر املتوقع 
وأن يؤّخر ظهور األمراض املزمنة والعجز، مما يضغط الوقت 
أقصر يف  فرتة  الشخص يف صحة سيئة يف  يقضيه  الذي 

هناية العمر 164.

املرجع نفسه.  163
 WHO, 2009ب؛  العاملية،  الصحة  منظمة  WHO, 2007؛   164

.2012b



٦٧

الفصل 3

التعليم

النتائج الرئيسية

عىل الرغم من التقدم املحرز، ال يحصل عىل التعليم قبل االبتدائي إالّ واحد من كل طفلني يف املناطق النامية 	 
مقارنة بتسعة من كل 10 أطفال يف املناطق املتقدمة النمو.

االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف السن املناسبة يكاد يكون عاماً يف معظم املناطق، باستثناء أفريقيا جنوب 	 
الصحراء الكربى وأوقيانوسيا.

ومع ذلك، فإن عدداً يقدر بنحو 58 مليون طفل يف سن الدراسة االبتدائية، منهم 31 مليوناً من البنات، غري 	 
ملتحقني باملدارس.

وال تتجاوز نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية 72 يف املائة من الفتيات يف العالم و74 يف املائة من األوالد؛ 	 
والفوارق بني الجنسني عىل املستوى الثانوي أوسع نطاقاً منها عىل املستوى االبتدائي. ويف مجال التعليم 

العايل عىل الصعيد العاملي، والزيادة يف قيد النساء أرسع منها يف قيد الرجال.

وال تزال نسبة الخريجات يف مجاالت العلوم والهندسة منخفضة يف البلدان الفقرية والغنية عىل السواء.	 

وتمثل النساء نسبة حوايل 30 يف املائة من جميع املشتغلني باألبحاث.	 

وتشكل النساء نحو ثلثي املعلمني يف املرحلة االبتدائية، و52 يف املائة يف املرحلة الثانوية و42 يف املائة يف 	 
مرحلة التعليم العايل.

تقريباً 	  النساء، وجميعهم  من  مليوناً  البالغ عددهم 781  العالم  يف  األميني  البالغني  ثلثي  يقرب من  وما 
يعيشون يف املناطق النامية.

والغالبية العظمى من شباب العالم ملمون بالقراءة والكتابة: ويتمتع 87 يف املائة من الشابات و92 يف املائة 	 
من الشبان باملهارات األساسية للقراءة والكتابة.

مقدمـة

التعليم أحد حقوق اإلنسان األساسية 1 وأداة ضرورية لتحقيق 
التنمية املستدامة 2. وهو استثمار يف رأس املال البشري الذي 
يضفي مزايا على كل من األفراد واجملتمعات، فيتيح هلم بلوغ 
أقصى إمكاناهتم. وال غىن عن التعليم لسّد الفجوة بني املرأة 
والرجل فيما يتعلق بالفرص االجتماعية واالقتصادية، وهو أداة 
رئيسية لتمكني املرأة وإفساح الطريق أمامها لكي تصبح من 
عوامل التغيري يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،   1
10 كانون األول/ديسمرب 1948.

.United Nations, 1994  2

ويؤدي التعليم أيضًا إىل حتسني فرص املرأة يف أن تعيش حياة 
صحية وأن تنقل املزايا املرتتبة على ذلك إىل األجيال املقبلة 3.
احملرز  للتقدم  األدلة  على  قائمًا  حتلياًل  الفصل  هذا  ويورد 
الفرتة  والرجال، خالل  والنساء  واألوالد،  البنات  تعليم   يف 
1990 - 2012. وبصفة عامة، تشري البيانات إىل حدوث 
اإلملام  التعليم ويف مستويات  املشاركة يف  تقدم ملحوظ يف 
التعليم  تعميم  تقدم كبري حنو  أحرز  وقد  والكتابة.  بالقراءة 
على  العامل  أحناء  يف  واألوالد  البنات  وتشارك  االبتدائي، 
العامل.  مناطق  االبتدائي يف معظم  التعليم  املساواة يف  قدم 

.UNESCO, 2014  3
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ورغم أن التقدم العام احملرز يف التعليم الثانوي مشجع، فهو 
أبطأ من التقدم يف التعليم االبتدائي. وباإلضافة إىل ذلك، 
الثانوية وحتدث يف  املرحلة  فالفوارق بني اجلنسني أوسع يف 
عدد أكرب من البلدان مما هو احلال يف املستوى االبتدائي. 
ومن االجتاهات العاملية اإلجيابية ما تدل عليه الشواهد من أن 
الفتيات - عندما تتاح هلن فرص االلتحاق باملدارس - يغلب 
أن تتفوقن يف األداء عن األوالد من حيث التقدم يف املرحلتني 

االبتدائية والثانوية وما بعدمها. ويف جمال التعليم العايل، هناك 
عدد  يتزايد  إذ  املرأة،  لصاحل  الظهور  يف  آخذ  واضح  اجتاه 
امللتحقات به من النساء أسرع من الرجال. غري أن الفوارق 
بني اجلنسني ال تزال قائمة يف اجملاالت اليت خيتارها كل من 
الرجال والنساء للدراسة. وال تزال املرأة ممثلة متثياًل ناقصًا بني 

اخلرجيني يف جماالت العلوم واهلندسة يف معظم البلدان.

للمقارنة  القابلة  لإلحصاءات  الرئييس  املصدر  يتمثل 
عرب الحدود الوطنية بشأن التعليم يف معهد اليونسكو 
إىل  املعهد  التي ينرشها  اإلحصاءات  لإلحصاء. وتستند 
يقوم  التي  والتقديرات  إليه  املقدمة  الوطنية  البيانات 
بها. واملصادر الوطنية لإلحصاءات الخاصة باملشاركة 
للمدارس؛  اإلدارية  السجالت  هي:  ونتائجه  التعليم  يف 
وتعدادات السكان واملساكن؛ والدراسات االستقصائية 

لألرس املعيشية أو غريها من االستقصاءات بالعينة.

توافر اإلحصاءات واملسائل املتعلقة بجودة البيانات

اإلحصائي  النظام  إىل  القطرية  التقارير  تقديم  يمثل 
ونرش  إنتاج  عىل  الوطنية  القدرات  عىل  مؤرشاً  الدويل 
البيانات املتعلقة بالتعليم. وكما تبني املعلومات الواردة 
بيانات  عن  اإلبالغ  مستوى  كان  أدناه،  الجدول  يف 
االلتحاق إىل معهد اليونسكو لإلحصاء مرتفعاً بالنسبة 
للفرتتني قيد النظر. فمن بني 211 بلداً أو منطقة يجمع 

منها املعهد اإلحصاءات، أفاد 192 بالنسب اإلجمالية 
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي حسب الجنس مرة واحدة 
 184 أفاد  بينما   ،2012  -  2005 للفرتة  األقل  عىل 
بنسب االلتحاق بالتعليم الثانوي. وأفاد عدد أقل نسبياً 
من البلدان أو املناطق )168( بنسب االلتحاق بالتعليم 
بعض  أن  إىل  األوجه  بعض  من  ذلك  ويعزى  العايل، 
داخل حدودها.  العايل  للتعليم  نظام  يوجد  ال  البلدان 
يمثل  البيانات  عن  لإلبالغ  الدوري  التواتر  يزال  وال 
مشكلة لبعض البلدان. وتمكن عدد أصغر من البلدان 
أو املناطق من اإلبالغ عن االلتحاق بتواتر كبري )يعرّف 
هنا بأنه اإلبالغ عن أربعة أعوام عىل األقل من األعوام 
الثمانية قيد النظر(. وأبلغ 175 بلداً أو منطقة بانتظام 
عن النسب اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي حسب 
نوع الجنس يف الفرتة 2005 - 2012، و158 بلداً عن 

االلتحاق بالتعليم الثانوي و125 بلداً بالتعليم العايل.

الجنس  حسب  فيها  لاللتحاق  اإلجمالية  النسب  عن  بيانات  تتوافر  التي  املناطق  أو  البلدان  عدد 
ومستوى التعليم، يف الفرتتني 199٧ - 2004 و2005 - 2012

العايل – مجال الدراسةالعايلالثانوياالبتدائي

 مرة واحدة 
عىل األقل

 4 سنوات
عىل األقل

 مرة واحدة
عىل األقل

 4 سنوات
عىل األقل

 مرة واحدة
عىل األقل

 4 سنوات
عىل األقل

 مرة واحدة
عىل األقل

2012 - 2005

192175184158168125113العالم

46464746474442املناطق املتقدمة النمو

1461291371121218171املناطق النامية

2004 - 1997

..193177188151164115العالم

..464446414540املناطق املتقدمة النمو

..14713314211011975املناطق النامية

 اإلطار 3 - 1
الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املتعلقة بالتعليم
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االلتحاق  للمعلومات عن مستويات  الرئييس  واملصدر 
للمدارس، وهي كثرياً  اإلدارية  السجالت   الرسمية هو 
ما تواجه مشاكل يف جودة البيانات. ففي بعض البلدان، 
ال تبلغ جميع املدارس ببياناتها. ويف كثري من البلدان، 
العامة  املؤسسات  يف  التعليم  اإلدارية  البيانات  تشمل 
التعليمية  املؤسسات  وبعض  النظامية.  والخاصة 
واملجتمعات  الحكومية  غري  املنظمات  تديرها  التي 
أ.   املحلية قد ال تكون مشمولة يف اإلحصاءات اإلدارية 
وقد تشوب موثوقية البيانات التي تبلغ عنها الحكومة 
وخاصة  القصور،  أوجه  بعض  العامة  واملدارس 
بحجم  للموارد  الحكومة  تخصيص  يرتبط   عندما 
عدد  تقديرات  تمثل  ذلك،  عىل  وعالوة  ب.  االلتحاق 
السكان عنرصاً رئيسياً يف حساب نسب القيد املدريس. 
التقديرات  تباينات  تؤثر  أن  يمكن  لذلك،  ونتيجة 

السكانية املستخدمة عىل حساب نسب القيد.

وتستمّد اإلحصاءات املتعلقة باإلملام بالقراءة والكتابة 
التعدادات  من  األول  املقام  يف  التعليمي  والتحصيل 
والدراسات االستقصائية لألرس املعيشية. واإلبالغ عن 
أدنى  املصادر  هذه  من  املستمدة  التعليمية  البيانات 
السجالت  من  املستمدة  بالبيانات  اإلبالغ  من  قليالً 
املناطق  أو  البلدان  عدد  مجموع  ويبلغ  اإلدارية. 
والكتابة  بالقراءة  اإلملام  بيانات  عن  أبلغت  التي 
من مصادر  مستمدة  الجنس  والشباب حسب  للكبار 
للفرتة  أو منطقة  بلداً  االستقصاءات 158  أو   التعداد 
العلمي.  التحصيل  لبيانات  و102   2012  -  2005
وأبلغ عدد أقل من البلدان أو املناطق )108( ببيانات 

اإلملام بالقراءة والكتابة للمسنني. ومن املهم مالحظة 
جمعت  التي  املناطق  أو  البلدان  جميع  تتقدم  لم  أنه 
التعليمي  والتحصيل  األمية  محو  عن  إحصاءات 
الفرتة  تغطي  )التي   2010 لعام  التعداد  جولة   يف 
2005 - 2014( بتقاريرها بعد إىل النظام اإلحصائي 
الدويل. وهناك اختالفات يف اإلبالغ عن البيانات املتعلقة 
فيما  التعليمي  والتحصيل  والكتابة  بالقراءة  باإلملام 
املناطق  يف  البلدان  فمعظم  اإلنمائية.  املجموعات  بني 
األكثر تقدماً ال تقوم بانتظام باإلبالغ ببيانات عن اإلملام 
بالقراءة والكتابة ألنه يعترب شبه عام، ومن ثم ال تجمع 
معلومات بشأنه يف تعداداتها ودراساتها االستقصائية.

بنوعية  املتعلقة  املسائل  يف  العوامل  من  كثري  ويسهم 
والكتابة  بالقراءة  اإلملام  قياس  مجال  يف  البيانات 
والتحصيل التعليمي املستمدة من التعدادات والدراسات 
االستقصائية لألرس املعيشية. فقد يؤثر اكتمال عملية 
العّد يف التعداد وتصميم العينات إلجراء استقصاءات 
اعتماداً  الصادرة  التقديرات  دقة  عىل  املعيشية  األرس 
الدراسات  تغفل  أن  كذلك  ويمكن  املصادر.  هذه  عىل 
السكان  من  أجزاء  منهجية  بصورة  االستقصائية 
يف  االتساق  عدم  يؤثر  وقد  إليها.  الوصول  يصعب 
ونظراً  النتائج.  عىل  املتبعة  واملنهجية  الدراسة  أسئلة 
عىل  ُتجرى  االستقصائية  والدراسات  التعدادات  ألن 
فرتات غري متقاربة، فقد ال تكون البيانات املستمدة من 
السنوات واملصادر، للمقارنة بني  قابلة  املصادر   هذه 

وال سيما يف البلدان التي يكون فيها النظام التعليمي قد 
تغرّي بمرور الوقت.

 UNESCO Institue for  أ 
.Statistics, 2004

املرجع نفسه. ب 
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القابلية للمقارنة عىل الصعيد الدويل

واسعاً.  اختالفاً  العالم  يف  التعليمية  النظم  تختلف 
للمستويات  الخاصة  لديها تعريفاتها  البلدان  فبعض 
التعليمية التي ال يسهل مطابقتها بمستويات التصنيف 
الدويل املوحد للتعليم. وبالتايل، يعمل معهد اليونسكو 
التعليمية  نظمها  تخطيط  عىل  البلدان  مع  لإلحصاء 

تحسني  بغية  املوحد،  الدويل  التصنيف  لتقسيم  وفقاً 
املقارنات عرب البلدان واألزمنة. وعىل الرغم من توجيه 
املعهد البلدان إىل استبعاد البيانات عن الربامج املصممة 
للمدرسة، العادية  السن  تجاوزوا  الذين   لألشخاص 

يف  الكبار  تعليم  بيانات  تدرج  أن  املمكن  من  يزال  ال 
عدد قليل من البلدان، األمر الذي قد يؤثر تأثرياً طفيفاً 
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التعليم قبل االبتدائي  -  1

يؤدي التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة دوراً هامًا يف بناء أساس 
قوي للتنمية البشرية مدى احلياة. وتشري األدلة من مجيع أحناء 
أن حيّسن فرص  التعليم ميكن  املبكر يف  البدء  أن  العامل إىل 
األطفال للمشاركة يف املستويات األعلى من التعليم واستكماهلا. 
وبالتايل، فإنه ميكن أن حيّد من التفاوت االجتماعي بالتعويض 
عن أشكال احلرمان االجتماعي واالقتصادي واللغوي 4. ومتثل 
الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جمااًل متنوعًا للتعلم. 
ويرتاوح هذا اجملال، من جهة، بني التعليم الرمسي قبل االبتدائي، 
الذي ُيدمج يف نظام التعليم الوطين عن طريق رياض األطفال 
األنشطة  وبني  مجيعًا،  والتعليم  واللعب  الرعاية  تشمل  اليت 
األميل إىل الطابع غري الرمسي واملنزلية يف كثري من األحيان. 
وعادة ما تصمم برامج املرحلة قبل االبتدائية لألطفال الذين 
للتعلم  ترتاوح أعمارهم بني 3 و5 سنوات، وتشمل أنشطة 
املنظم تستغرق، يف املتوسط، ما يعادل ما ال يقل عن ساعتني 

يف اليوم و100 يوم يف السنة.

ال يتجاوز عدد األطفال املقيدين يف برامج التعليم 
 قبل االبتدائي طفالً واحداً من كل طفلني يف 

املناطق النامية، باملقارنة مع 9 أطفال من كل 10 
يف املناطق املتقدمة النمو

بشكل  االبتدائي  قبل  بالتعليم  التغطية  نطاق  اتسع  لقد 
 مطرد خالل الفرتة 1990 - 2012 )الشكل 3 - 1(.

.UNESCO, 2010  4

وما فتئت نسب االلتحاق اإلمجالية باملدارس 5 يف مرحلة ما 
قبل التعليم االبتدائي تزداد يف مجيع مناطق العامل لكل من 
األوالد والبنات خالل الفرتة نفسها. وعلى الصعيد العاملي، 
ارتفعت نسب االلتحاق باملرحلة قبل االبتدائية من 28 يف 
ارتفعت من 27 يف  بينما  املائة لألوالد  املائة إىل 54 يف 
املائة إىل 54 يف املائة للبنات. وبصفة عامة، بلغت املشاركة 
يف التعليم قبل االبتدائي أعلى مستوياهتا يف املناطق املتقدمة 
النمو. وكذلك كانت مرتفعة نسبيًا يف شرق آسيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوقيانوسيا، حيث جتاوزت 
املعّدالت اإلقليمية 70 يف املائة للبنني والبنات على حّد 
أفريقيا،  مشال  يف  منخفضًا  االلتحاق  معّدل  وكان  سواء. 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وغرب آسيا والقوقاز وآسيا 
املرحلة  قبل  برامج ما  املقيدين يف  يزد عدد  فلم  الوسطى. 

نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم قبل االبتدائي هي جمموع عدد   5
األطفال املقيدين يف مستوى ما قبل املرحلة االبتدائية معرباً عنه 
بنسبة مئوية من عدد السكان الذين يف السن الرمسية لاللتحاق 
اإلمجالية  االلتحاق  نسبة  ارتفاع  االبتدائي. ويشري  قبل  بالتعليم 
عمومًا إىل درجة عالية من املشاركة، سواء كان التالميذ ينتمون 
إىل الفئة العمرية الرمسية أم ال. وميكن أن تتجاوز النسبة اإلمجالية 
لاللتحاق 100 يف املائة بسبب إدراج الطالب الذين جتاوزوا سن 
االلتحاق والذين هم دون السن بسبب دخوهلم املبكر أو املتأخر 
باملدرسة. وتدل النسبة اإلمجالية لاللتحاق اليت تقرتب قيمتها من 
100 يف املائة أو تتجاوزها على أن البلد، من حيث املبدأ، قادر 
على استيعاب مجيع سكانه الذين يف سن الدراسة. غري أن هذا 
التفسري ال معىن له إاّل إذا كان ميكن للمرء أن يتوقع اخنفاض قيد 
من هم دون سن االلتحاق باملدارس ومن جتاوزوها يف املستقبل 
فإن  ولذلك  املتوقعة.  العمرية  الفئة  من  للتالميذ  أماكن  إلتاحة 
املائة هو شرط  قدرها 100 يف  لاللتحاق  إمجالية  نسبة  حتقيق 
االلتحاق  تعميم  إىل  الوصول  لتقييم  غري كاف  ولكنه  ضروري 

جلميع املنتمني للفئة العمرية الرمسية.

بااللتحاق  الخاصة  بياناتها  بني  املقارنة  إمكانية  عىل 
باملدارس وبيانات البلدان األخرى.

ويختلف تعريف وقياس اإلملام بالقراءة والكتابة بني 
املعيشية.  األرس  واستقصاءات  الوطنية  التعدادات 
وتستخدم بعض البلدان اإلبالغ الذاتي لقياس مهارات 
القراءة والكتابة، يف حني تعتمد بلدان أخرى عىل التقييم 
املبارش. غري أن بعض البلدان األخرى تجمع البيانات 
قياسات  باستخدام  والكتابة  بالقراءة  باإلملام  املتعلقة 

معهد  أن  رغم  العلمي،  التحصيل  عىل  مبنية  بديلة 
اليونسكو لإلحصاء ال يقبل التقديرات التي تنتج بهذه 
الطرق. وبعض البلدان املتقدمة النمو التي يعترب اإلملام 
األسايس بالقراءة والكتابة فيها عاماً تقريباً تستخدم 
الالزمة  باملهارات  اإلملام  هذا  يربط  جديداً  مفهوماً 
واالقتصادية.  االجتماعية  الحياة  يف  املشاركة  لنجاح 
ويؤثر االفتقار إىل تعاريف وقياسات موحدة عىل قابلية 

البيانات التعليمية للمقارنة عىل الصعيد الدويل.
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االبتدائية عن طفل واحد من كل مخسة أطفال يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى وغرب آسيا، مقارنة بطفل واحد 
من كل اثنني يف املناطق النامية ككل، وحوايل تسعة أطفال 

من كل 10 يف املناطق املتقدمة النمو.

كانت الفوارق بني الجنسني يف التعليم قبل 
االبتدائي أقل وضوحاً مما هي عليه يف املستويات 

األخرى من التعليم

والتعليم قبل االبتدائي أقل اتسامًا بالفوارق بني اجلنسني من 
إىل  جزئيًا  هذا  ويعزى  األخرى.  التعليم  مستويات  من  أّي 
أن املؤسسات اخلاصة متثل نسبة كبرية من جمموع االلتحاق 
األطفال  يأيت  ما  وعادة  االبتدائية.  قبل  املرحلة  مبدارس 
املشاركون يف التعليم قبل االبتدائي من الفئات األكثر ثراء، 
وفيها تكون التحيزات اجلنسانية يف التعليم عادة أقل وضوحًا 
مما هي بني الفقراء. وبالنظر إىل أن نسبة االنتظام يف التعليم 
قبل االبتدائي تبلغ 54 يف املائة من كل من البنات والبنني 
تكافؤ  مؤشر  فإن   ،2012 عام  يف  العاملي  الصعيد   على 
اجلنسني - أّي النسبة بني معّديل االلتحاق اإلمجايل لإلناث 
والذكور يف املرحلة قبل االبتدائية )انظر اإلطار 3 - 2( - 
يقع يف نطاق التكافؤ 1.00. وعلى الصعيد العاملي، استمر 
التكافؤ بني اجلنسني يف الفرتة بني عام 2000 وعام 2012. 
 2012 عام  يف  املناطق  مجيع  يف  بالتكافؤ  املؤشر  واتسم 
باستثناء مشال أفريقيا، حيث كانت نسبة االلتحاق 9 بنات 
البلدان -  مقابل كل 10 أوالد. واتسمت نسبة عالية من 
112 بلداً من أصل 184 بلداً توجد بيانات متاحة بشأهنا، 
أو 61 يف املائة - باملساواة بني اجلنسني يف مستوى ما قبل 
 املرحلة االبتدائية ٦. وكانت أكرب الفوارق لغري صاحل الفتيات 
توجد يف:  من 0.90(  أدىن  اجلنسني  بني  التكافؤ  )مؤشر 
واملغرب  وطاجيكستان  وكايكوس  تركس  وجزر  باكستان 
أخرى،  ناحية  ومن  واليمن.  ونيوي  وناورو  ومونتيسريات 
لوحظت أكرب الفوارق لغري صاحل األوالد )مؤشر التكافؤ بني 
اجلنسني فوق 1.10( يف أرمينيا وأنغوال وتوفالو وجزر كاميان 

وجورجيا وساموا وسانت كيتس ونيفس والسنغال.

 UNESCO Institute for Statistics, على  مبنية  البيانات   6
التايل: الرابط  على  اإلحصائي  املرفق  يف  متاحة  وهي   .2014 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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مجيع  ولتقدم  البشرية،  للتنمية  أساسي  االبتدائي  التعليم 
البلدان. وتوفري “التعليم األساسي للجميع وكفالة إمتام التعليم 
االبتدائي” للبنات واألوالد على السواء هو أحد اإلجراءات 
اليت يتعني على مجيع احلكومات اختاذها من أجل معاجلة أحد 
“جماالت االهتمام احلامسة - تعليم املرأة وتدريبها” - الوارد 
يف منهاج عمل بيجني الذي اعتمد يف عام 1995. ويتناول 
هذا الفرع بعض املواضيع الرئيسية يف التعليم االبتدائي، مبا يف 
ذلك املشاركة والتقدم واإلمتام، مع توفري تقييم ملدى إتاحة 
األوالد  من  لكل  عليه  احلصول  فرص  تكافؤ  التعليم  نظم 

والبنات.

 اإلطار 3 - 2
فهم مؤرش تكافؤ الجنسني

يستعمل مؤرش تكافؤ الجنسني عادة لقياس التقدم 
الجنسني يف مجال  التعادل بني  املحرز نحو تحقيق 
التعليم. ويحسب مؤرش تكافؤ الجنسني ملؤرش حالة 
معينة باعتباره نسبة القيمة الخاصة باإلناث إىل القيمة 
الخاصة بالذكور. ويدل مؤرش تكافؤ الجنسني الذي 
قيمته واحد عىل التعادل بينهما. وهذا يعني أنه ال يوجد 
فرق يف املؤرش بني اإلناث والذكور. وتعرّف اليونسكو 
و1.03   0.97 بني  الواقعة  التكافؤ  مؤرش   قيمة 
)بما يشمل هاتني القيمتني( بأنه تحقيق التعادل بني 
الجنسني. ويف حالة املؤرشات التي ُتستصوب فيها قيم 
أعىل )مثل معّدالت االلتحاق باملدارس(، يعني مؤرش 
تكافؤ الجنسني الذي يقل عن 1 أن الفتيات يف وضع 
غري مؤات، والذي يزيد عن 1 أن الفتيان يف وضع غري 
فيها  تستصوب  التي  املؤرشات  حالة  يف  أما  مؤات. 
تكافؤ  اإلعادة(، فإن مؤرش  أدنى )مثل معّدالت  قيم 
الجنسني الذي يقل عن 1 يعني أن الفتيان يف وضع 
وضع  يف  الفتيات  أن   1 عن  يزيد  والذي  مؤات،  غري 
غري مؤات. وبوجه عام، ينبغي أن يفرس مؤرش تكافؤ 

الجنسني مقرتناً بقيم املؤرش األسايس.

الجنسني  تكافؤ  مؤرش  عرض  يف  الصعوبات  ومن 
اإلناث والذكور غري ممثل  الحرمان لكل من  أن حجم 
بطريقة متماثلة حول القيمة واحد. فعىل سبيل املثال، 
أن  عىل   0.5 قيمته  الذي  الجنسني  تكافؤ  مؤرش  يدل 
القيمة الخاصة باإلناث يف حالة املؤرش قيد االستعراض 
املؤرش  يدل  حني  يف  بالذكور،  الخاصة  القيمة  نصف 
الذي قيمته 1.5 )بفارق 0.5 أيضاً عن التعادل( عىل أن 
القيمة الخاصة بالذكور من هذا املؤرش هي ثلثا القيمة 

الخاصة باإلناث )وليس نصفها(.
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تكاد املشاركة يف التعليم االبتدائي تكون عامة للجميع

يف الفرتة بني عامي 1990 و2012، أتيح التعليم االبتدائي 
لنسبة متزايدة باستمرار من أطفال العامل. وخالل تلك الفرتة، 
أحرز تقدم كبري حنو تعميم التعليم االبتدائي للجميع، وارتفع 
االبتدائي  بالتعليم   ٧ لاللتحاق  املعّدل  العاملي  املعّدل  صايف 
يف   87 ومن  للبنات  املائة  يف   90 إىل  املائة  يف   77 من 
املائة لألوالد )الشكل 3 - 2(. وقد زاد  املائة إىل 92 يف 
بالتعليم االبتدائي بوترية أسرع من األوالد،  الفتيات  التحاق 
األمر الذي ساعد على سد الفجوة بني اجلنسني يف املستوى 
االبتدائي. ويصدق هذا بصفة خاصة يف املناطق اليت كانت 
فيها معّدالت التحاق البنات يف املاضي أقل كثرياً من البنني. 
وسجلت زيادة ملحوظة يف القيد باملدارس االبتدائية يف املناطق 

املئوية  النسبة  باملدارس  لاللتحاق  املعّدل  الصايف  املعّدل  ميثل   7
لألطفال الذين يف سن املدرسة االبتدائية الرمسية املقيدين بالفعل 
إما يف املدرسة االبتدائية أو الثانوية. ويستخدم هذا املؤشر عادة 
لتقييم مستوى حتقيق اهلدف املتمثل يف تعميم التعليم االبتدائي 
للجميع وقياس املشاركة باملدارس للسكان الذين يف سن االلتحاق 

الرمسية باملدارس االبتدائية.

الصحراء  وأفريقيا جنوب  أفريقيا  النامية، وال سيما يف مشال 
الكربى وجنوب آسيا وأوقيانوسيا. ويعزى هذا إىل حّد كبري 
لزيادة االستثمار يف التعليم االبتدائي ولبعض التدابري املتخذة 
كإلغاء الرسوم املدرسية. غري أن كثرياً من البلدان يف بعض هذه 
 املناطق ال تزال بعيدة عن حتقيق تعميم التعليم االبتدائي. ففي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، على الرغم من زيادة مدهشة 
يف  التوايل،  على  واألوالد،  للبنات  املائة  يف  و22   27 تبلغ 
الفرتة 1990 - 2012، مل ينتظم يف املدارس سوى 75 يف 
البنات يف سن االلتحاق باملدرسة االبتدائية و81  املائة من 
أما يف  العمر ذاته يف عام 2012.  املائة من األوالد يف  يف 
املناطق املتقدمة النمو، ويف شرق آسيا ومشال أفريقيا، فكان 
التحاق  معّدالت  وجتاوزت  تقريبًا،  عامًا  باملدارس  االلتحاق 
املائة يف عام 2012.  البنات واألوالد بصفة عامة 95 يف 
البنات واألوالد نسبة  وجتاوزت املعّدالت املتوسطة لكل من 
90 يف املائة يف القوقاز وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب وجنوب شرق آسيا وجنوب وغرب آسيا.

لقد حققت معظم البلدان التكافؤ بني الجنسني 
يف التعليم االبتدائي، ولكن التفاوتات لغري صالح 

الفتيات صارخة يف البلدان التي لم تحقق ذلك

اإلمجالية  النسب  إىل  املستند   ٨ اجلنسني  تكافؤ  مؤشر  وبلغ 
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 9 0.97 يف عام 2012. ويقع 
هذا الرقم ضمن نطاق التكافؤ )0.97 إىل 1.03(، مبا يعين 
احتمال  يف  العاملي،  الصعيد  على  والبنات،  األوالد  تساوي 
االلتحاق بالتعليم االبتدائي. وكذلك وقع مؤشر تكافؤ اجلنسني 
للمناطق املتقدمة النمو وشرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا 
الوسطى ضمن نطاق التكافؤ، وكان مشال أفريقيا على وشك 
بلوغه. وكانت القيمة املتوسطة للمؤشر أدىن من نطاق التكافؤ 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )حيث بلغ املؤشر 0.92(، 

وأوقيانوسيا )0.93( وغرب آسيا )0.93( 10.

انظر اإلطار 3 - 3.  8
نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم االبتدائي هي جمموع عدد األطفال   9
عنه كنسبة مئوية من عدد  املقيدين يف املرحلة االبتدائية، معرباً 
السكان الذين يف السن الرمسية لاللتحاق باملدارس يف عام معني. 
ويعرب عن مؤشر تكافؤ اجلنسني ملعّدل االلتحاق اإلمجايل بالتعليم 
معّدل  إىل  للبنات  اإلمجايل  االلتحاق  معّدل  بنسبة  االبتدائي 

االلتحاق اإلمجايل لألوالد.
UNESCO Institute for Statis� إىل  البيانات  هذه  تستند   10

 tics, 2014. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي املتاح يف املوقع

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

 الشكل 3 - 1
نسب االلتحاق اإلجمالية باملرحلة قبل االبتدائية حسب الجنس واملنطقة، 1990 

و2000 و2012

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 املصدر: 

املناطق مدرجة حسب الرتتيب التصاعدي للنسبة اإلجمالية اللتحاق البنات باملرحلة قبل  مالحظة: 
االبتدائية يف عام 2012.

العالم

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوقيانوسيا

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

جنوب آسيا

شمال أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى

غرب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

أوالدبنات ٢٠٠٠ ١٩٩٠٢٠١٢

يف املائة



لتعليــم ٧3ا

بالتعليم  االلتحاق  يف  اجلنسني  بني  التفاوت  طبيعة  وتزيد 
االبتدائي ومداه وضوحًا على الصعيد القطري. ويوجد، على 
نطاق العامل، 192 بلداً لديها بيانات متاحة عن نسب القيد 
.2012  -  2005 للفرتة  االبتدائي  التعليم  يف   اإلمجالية 

بلدًا )حوايل 60 يف  البلدان، حقق حوايل 113  ومن هذه 
واألوالد  البنات  عدد  بتساوي  اجلنسني،  بني  التكافؤ  املائة( 
املقيدين يف املدارس االبتدائية 11. ومن بني 79 بلداً أبلغت 
بوجود تفاوتات بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي، 
أفادت أربعة بلدان من كل مخسة )63 بلدًا( بأوجه تفاوت 
يف غري صاحل الفتيات. ومن حيث التوزيع اجلغرايف، يقع 34 
الالتينية  أمريكا  يف  بلدًا  و14  أفريقيا،  يف  البلدان  هذه  من 
ومنطقة البحر الكارييب، و7 بلدان يف غرب آسيا و4 بلدان 
لغري  تفاوت كبرية  أوجه  وُوجدت  آسيا.  شرق  جنوب  يف 
 صاحل الفتيات )مؤشر التكافؤ بني اجلنسني أقل من 0.90(

يف 21 بلداً من أصل 63 بلداً، يقع 16 بلداً منها يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى، حيث كانت إمكانية التحاق األطفال 
باملدارس حمدودة بدرجة أكرب والتفاوتات املؤثرة على الفتيات 
أكثر شدة. وعلى العكس من ذلك، هناك عدد قليل نسبيًا من 
البلدان )16 من أصل 79 بلداً تبني وجود فوارق بني اجلنسني 
فيها( اليت كان الوضع فيها يف غري صاحل األوالد. وعالوة على 
ذلك، فإن التفاوتات اليت يف غري صاحل الفتيات عادة ما تكون 
أكثر حّدة )انظر أيضًا الشكل 3 - 8(. ويشكل الفقر عاماًل 
هامًا من العوامل املسامهة، وإن مل يكن الوحيد، اليت تؤثر سلبًا 
يف حصوهلن على التعليم ومشاركتهن فيه. ومن العوامل األخرى 
األصل العرقي واإلعاقة واإلقامة يف اجملتمعات الريفية أو النائية 

أو املتناثرة أو العشوائيات، ويف املناطق املتأثرة بالنزاع 12.

 األطفال يف سن املدرسة االبتدائية
غري امللتحقني باملدارس

معظم األطفال غري امللتحقني باملدارس يف سن 
الدراسة االبتدائية يقيمون يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى وجنوب آسيا

لقد اختذت خطـوات كبرية صــــوب تعميــــم التعليـــــم للجميـــــع. 
واخنفـض عـــــــدد األطفــــــال غيــــــر امللتحقيــــــن باملدارس 13 الذين 

املرجع نفسه.  11

.UNESCO, 2007  12

غري  وهم  االبتدائية  باملدارس  االلتحاق  سن  يف  أطفال  هؤالء   13

الثانوي، إما ألهنم مل يدخلوا  التعليم االبتدائي أو  منتظمني يف 
وقد  الدراسة.  إمتام  قبل  عنها  انقطعوا  ألهنم  أو  أصاًل  املدرسة 

يف سن املدسة االبتدائية 14 على الصعيد العاملي على مدى 
عقدين، إذ اخنفض من حنو 104 ماليني يف عام 1990 إىل 
حوايل 58 مليونًا يف عام 2012 — 31 مليون بنت و27 
مليون ولد )الشكل 3 - 3(. ومعظم هؤالء األطفال يعيشون 
يف املناطق النامية. واستأثرت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
بأكثر من نصفهم )57 يف املائة(، وكان لديها أعلى معّدل 
لألطفال غري امللتحقني باملدارس بني مجيع املناطق. فثمة فتاة 
واحدة تقريبًا من كل أربع فتيات يف سن املدرسة االبتدائية، 
وولد واحد من كل مخسة أوالد يف هذه املنطقة إما مل يلتحق 
االبتدائي.  التعليم  إمتام  دون  املدرسة  ترك  أو  مبدرسة  قط 
يف  باملدارس  ملتحقني  غري  طفل  ماليني   10 حوايل  وكان 
جنوب آسيا، ميثلون ما يقرب من 17 يف املائة من اجملموع 
العاملي. وكانت املناطق األخرى أقل كثرياً يف عدد األطفال 
 غري امللتحقني باملدارس، على النحو التايل: جنوب شرق آسيا 
)4 ماليني طفل(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

يكونون أيضًا يف بعض أنواع التعليم غري الرمسي غري املعرتف بأهنا 
معادلة متامًا للتعليم االبتدائي الرمسي.
عادة بني سن 6 سنوات و11 سنة.  14

 الشكل 3 - 2
املعّدالت الصافية املعّدلة لاللتحاق بالتعليم االبتدائي حسب الجنس واملنطقة، 

1990 و2000 و2012

العالم

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

شمال أفريقيا

رشق آسيا 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

جنوب آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

غرب آسيا

أوقيانوسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

بنات أوالد ٢٠٠٠ ١٩٩٠٢٠١٢

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 املصدر: 

املناطق مدرجة بالرتتيب التصاعدي للمعّدل الصايف املعّدل اللتحاق الفتيات يف عام 2012. مالحظة: 
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طفل(،  مليون   2.7( آسيا  وشرق  طفل(،  ماليني   3.8(
وغرب آسيا )1.5 مليون طفل(.

 تشّكل الفتيات غالبية السكان
غري امللتحقني باملدارس

اجلنسني  تكافؤ  حتقيق  حنو  احملرز  التقدم  من  الرغم  وعلى 
أطفال  غالبية  يشكلن  البنات  فإن  باملدارس،  االلتحاق  يف 
بلغت   ،2012 عام  ويف  باملدارس.  امللتحقني  غري  العامل 
نسبة الفتيات يف السكان الذين خارج املدرسة 53 يف املائة، 

مقابل 62 يف املائة يف عام 1990. وكان احلرمان اجلنساين 
أفريقيا وغرب آسيا، حيث متثل  أوضح ما يكون يف مشال 
باملدارس.  امللتحقني  غري  األطفال  ثلثي  من  أكثر   البنات 
ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، شكلت الفتيات نسبة 
56 يف املائة من هؤالء األطفال، يف حني كانت النسبة 60 
املائة يف أوقيانوسيا. وخالل الفرتة 1990 - 2012،  يف 
اخنفضت نسبة الفتيات يف جمموع عدد األطفال غري امللتحقني 
باملدارس إىل أقل من النصف يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكارييب، وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

يعزز الفقر والعوائق األخرى أوجه التفاوت بني 
الجنسني يف فرص التعلم

إىل  األطفال  يذهب  ال  أجلها  من  اليت  األسباب  وتتباين 
العرقي،  واالنتماء  بالفقر  ترتبط  ما  ولكنها كثريًا  املدرسة، 
أو  الريفية  املناطق  يف  والعيش  االجتماعي،  واإلقصاء 
العشوائيات، والبعد اجلغرايف، والكوارث، والنزاعات املسلحة، 
وتتفاعل  التعليم.  نوعية  وسوء  األساسية،  املرافق  وانعدام 
خللق  اجلنس  نوع  مع  األحيان  من  يف كثري  العوائق  هذه 
مزيد من احلرمان من فرص التعلم. وتواجه البلدان حتّديات 
خمتلفة وحتتاج إىل سياسات خمتلفة تبعًا لظروفها. ومن بني 
األنشطة اليت تستخدم بنجاح للوصول إىل الفئات احملرومة 
واملهمشة، وال سيما الفتيات، ما يلي: إلغاء الرسوم املدرسية؛ 
االجتماعية،  النقدية  والتحويالت  التعليم؛  ميزانيات   وزيادة 
وال سيما لدعم األسر الفقرية مما يسهل عليها إرسال أطفاهلا 
واللغوية؛  العرقية  باألقليات  االهتمام  وزيادة  املدارس؛  إىل 
املدارس  األطفال خارج  تبقي  اليت  النزاعات  على  والتغلب 

بسبب أعمال القتال؛ والنهوض جبودة التعليم 15.

التقدم املدريس يف املرحلة االبتدائية

لتحقيق تعميم إمتام اجلميع للتعليم االبتدائي، من املهم أن 
ينتظم مجيع األوالد والبنات الذين يف سن املدرسة االبتدائية 
يف املدرسة وأن حيرزوا تقدمًا خالل مرحلة التعليم االبتدائي. 
ويعوق ارتفاع معّدالت اإلعادة والتسرب من املدارس عدداً 
كبرياً من األطفال عن االنتقال إىل التعليم الثانوي. وحتدث 
ترك  أو  )اإلعادة(  االبتدائي  التعليم  خالل  التقدم  صعوبة 
االبتدائي  التعليم  من  النهائي  الصف  إكمال  قبل  املدرسة 
)التسرب( جملموعة متنوعة من األسباب يتعلق معظمها بالنظام 
التعليمي والعوامل االجتماعية واالقتصادية. ولنوع اجلنس دور 

هام يف التقدم املدرسي وإمتام الدراسة يف معظم البلدان.
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 اإلطار 3 - 3
تكافؤ الجنسني واملساواة بينهما يف التعليم - ما هو الفرق؟

يقصد بتكافؤ الجنسني واملساواة بني الجنسني يف التعليم أمران مختلفان. فتكافؤ 
الجنسني مفهوم عددي رصف. وتحقيق تكافؤ الجنسني يف مجال التعليم يعني التحاق 

نفس النسبة من األوالد والبنات بالنظام التعليمي ومشاركتهم يف دوراته املختلفة.

أما املساواة بني الجنسني فُيقصد بها أن يحظى كل من األوالد والبنات بنفس املزايا 
أو يواجهوا نفس املساوئ فيما يتصل بسبل الحصول عىل التعليم وباملعاملة والنواتج 
التعليمية. ونظراً ألن املساواة تتجاوز مسائل التوازن العددي، فهي أصعب يف التحديد 

والقياس من التكافؤ. 

وينطوي تحقيق املساواة الكاملة بني الجنسني يف التعليم عىل ما ييل:

لاللتحاق 	  الفرص  نفس  واألوالد  للبنات  تتاح  أن  بمعنى  الفرص،  يف  املساواة 
باملدرسة، أّي ال تكون لدى الوالدين، واملدرسني، واملجتمع بوجه عام، اتجاهات 

متحيزة جنسانياً يف هذا الصدد؛

املساوة يف عملية التعلم، أّي أن البنات واألوالد يلقون نفس املعاملة واالهتمام، 	 
ويتبعون نفس املناهج، ويتمتعون بطرق التدريس وأدوات التدريس الخالية 
من األنماط الجامدة والتحيز الجنساني، ويقدَّم لهم نفس التوجيه األكاديمي 
الهياكل  نفس  من  ويفيدون  الجنسانية،  بالتحيزات  تأثر  دون  واملشورة، 

األساسية التعليمية املالئمة من حيث الكم والنوعية؛

واملؤهالت 	  الدراسة،  مدة  التعلم، وطول  منجزات  أن  أّي  النواتج،  يف  املساواة 
األكاديمية والشهادات ال تتغري باختالف نوع الجنس؛

املساواة يف النتائج الخارجية، أّي أن فرص العمل، والوقت الالزم للعثور عىل 	 
وظيفة بعد التخرج من التعليم املتفرغ، وإيرادات الرجال والنساء املتماثلني يف 

املؤهالت والخربة، وما إىل ذلك، تكون جميعاً متساوية.

وهذا الرشط األخري، مع أنه ليس بالضبط جزًءا من فكرة املساواة التعليمية، إالّ أنه 
متأثر بها: فاستمرار التمييز الجنساني يف سوق العمل يحول دون تحقيق املساواة 
يف إمكانية الحصول عىل التعليم ويف املعاملة والنواتج التعليمية، وذلك ملا له من تأثري 
عىل التكاليف النسبية واملزايا املتصورة لتعليم البنات واألوالد. وعليه، إذا أريد تحقيق 
التمييز يف سوق  إنهاء  ذلك  يستلزم  فقد  التعليم،  يف  الجنسني  بني  الكاملة  املساواة 

العمل، بجميع أشكاله الجنسانية.

اليونسكو، 2003. املصدر: 



لتعليــم ٧5ا

أ - اإلعادة

ال تزال اإلعادة يف املرحلة االبتدائية مرتفعة نسبياً 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا 
وغرب آسيا

يواجه عدد كبري من األطفال صعوبة يف التقدم من صف إىل 
آخر يف املرحلة االبتدائية. وكانت أدىن نسبة مئوية لإلعادة 
يف هذه املرحلة لكل من األوالد والبنات يف البلدان املتقدمة 
النمو ويف شرق آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى 1٦. ومن بني 
البلدان أو املناطق املتقدمة النمو املتاحة عنها بيانات للفرتة 
منطقة، كانت  أو  بلدًا   46 وعددها   2012  -  2005
نسبة اإلعادة أقل من 1 يف املائة لألوالد والبنات على حّد 
سواء إاّل يف إسرائيل وبولندا ورومانيا وسويسرا والتفيا، حيث 
تراوحت القيمة بني 1 و2 يف املائة للبنات و/أو األوالد، ويف 
إسبانيا وأندورا وبلجيكا وسلوفاكيا والنمسا وهنغاريا، حيث 
القيم ما بني 2 و4 يف املائة )الشكل 3 - 4(.  تراوحت 
ويف القوقاز وآسيا الوسطى، كان من النادر أن يعيد األوالد 

UNESCO Institute for Statis� إىل  البيانات  هذه  تستند   16
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والبنات الصفوف االبتدائية بعد االلتحاق باملدارس. وكان 
احلال مماثاًل يف مجيع بلدان شرق آسيا، باستثناء منطقة ماكاو 
اإلدارية اخلاصة بالصني، اليت بلغت فيها نسبة اإلعادة 6 يف 
املائة لألوالد و3 يف املائة للبنات. واإلعادة يف جنوب شرق 
آسيا أيضًا منخفضة نسبيًا، رغم أن بعض البلدان يف املنطقة 
الشعبية  الدميقراطية  ليشيت ومجهورية الو  وتيمور -  )تايلند 
وكمبوديا( سجلت معّدالت إلعادة الصفوف يف نطاق يرتاوح 
بني 5 و20 يف املائة. واإلعادة منخفضة نسبيًا يف عدة بلدان 
يف املناطق املذكورة أعاله، ويعزى ذلك من بعض الوجوه إىل 

ممارسة االنتقال التلقائي إىل الصف األعلى.
وال يزال معّدل اإلعادة يف املرحلة االبتدائية مرتفعًا بعض 
الشيء يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومشال 
آسيا  وجنوب  الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  أفريقيا 
درجات  أعلى  اإلعادة  ظاهرة  وتبلغ   .1٧ آسيا  وغرب 
الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  واالنتشار  اإلحلاح 
حيث ترتاوح نسبة املعيدين يف املرحلة االبتدائية بني صفر 
ويف  بشأهنا.  بيانات  تتوافر  بلدًا   46 يف  املائة  يف  و33 
23 من هذه البلدان، تتجاوز نسبة املعيدين، من األوالد 
والبنات، 10 يف املائة )الشكل 3 - 4(. وميثل املعيدون 

املرجع نفسه.  17

 الشكل 3 - 3
عدد األطفال الذين يف سن املدرسة االبتدائية غري امللتحقني باملدارس حسب املنطقة ونوع الجنس، 1990 - 2012
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حنو مخس عدد املقيدين يف بوروندي وتشاد وتوغو وجزر 
والكونغو  ديفوار  الوسطى وكوت  أفريقيا  القمر ومجهورية 
ومدغشقر ومالوي. ويبلغ معّدل إعادة الصفوف لألوالد 
والبنات 5 يف املائة أو أكثر يف بلدان غرب آسيا: اجلمهورية 
بلدان جنوب  واليمن ويف  ولبنان  والعراق  السورية  العربية 
 38 أصل  ومن  واهلند.  ونيبال  وبوتان  بنغالديش  آسيا: 
بلداً تتوفر بيانات عنها يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
البنات  إعادة  فيها نسبة  تقل  بلداً  الكاريبـــي، هناك 30 
فيها  فقط تظهر  بلداً  املائة، يف حني أن 18  عن 5 يف 
احلاالت،  معظم  ويف  لألوالد.  املنخفضة  املعّدالت  هذه 
عادة،  األوىل  الصفوف  يف  اإلعادة  معّدالت   ترتكز 
املناطق  يف  يعيشون  والذين  الفقرية،  األسر  أطفال  وبني 
الريفية ويف أوساط الفئات االجتماعية احملرومة، وإن مل يكن 
ذلك مقصوراً عليهم 1٨. وكثرياً ما تواجه البلدان اليت جتد 
صعوبة يف إحلاق األطفال باملدارس يف سن الدخول الرمسية 
مشاكل أخرى يف إبقائهم يف املدرسة إىل حني التخرج من 

التعليم االبتدائي.

 تتقدم البنات خالل املدرسة االبتدائية 
عادًة بشكل أرسع من البنني

بعد التحاق البنات باملدارس، يكون تقدمهن خالل املرحلة 
االبتدائية عادة أسرع من األوالد. ففي 126 بلداً من أصل 
 ،2012 للفرتة 2005 -  بيانات  تتوافر عنها  بلداً   190
وكان   .19 األوالد  من  أقل  بنسبة  البنات  إعادة  كانت 
بلدًا  51 يف  التكافؤ  نطاق  ضمن  اجلنسني  تكافؤ   مؤشر 
)كان الفارق أقل من نقطة مئوية واحدة لألوالد والبنات(. 
13 يف  األوالد  من  أعلى  بنسبة  الفتيات  إعادة   وكانت 

بلداً فقط.

معّدل البقاء يف املدرسة االبتدائية إىل  ب - 
الصف األخري

ميثل التحاق البنني والبنات باملدرسة خطوة أوىل ال غىن عنها 
حنو تعميم التعليم االبتدائي للجميع، ولكن النجاح يف حتقيق 
هذا اهلدف يتوقف على بقائهم يف املدارس فرتة كافية متكنهم 
التعليم االبتدائي. ويرتك  من االستفادة من دورة كاملة من 
االبتدائي  التعليم  إمتام  قبل  املدرسة  عدد كبري من األطفال 

.UNESCO Institute for Statistics, 2012  18
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الفقر والتكاليف  بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية، منها 
اخلفية للدراسة باملدرسة والنزاعات األهلية والكوارث واملرض 
التعليم  جودة  واخنفاض  اللغوية  والعوائق  واهلجرة،  والتشرد 

االبتدائي 20.
األخري  الصف  حىت  املدرسة  يف  البقاء  معّدل  ويستخدم 
الذين  بأنه نسبة الطالب  من املدرسة االبتدائية - ويعرَّف 
يبدؤون الصف األول وُيتوقع هلم الوصول إىل الصف األخري 
بغّض النظر عن اإلعادة - لقياس قدرة النظام التعليمي على 
االحتفاظ بالطالب وكفاءته يف ذلك. وميكن كذلك أن يدل 
على حجم التسرب. وتشري معّدالت البقاء يف املدرسة اليت 
تقرتب من 100 يف املائة إىل وجود مستوى عاٍل لالحتفاظ 

بالطالب أو معّدل منخفض للتسرب.

تتباين معّدالت البقاء يف املدرسة إىل الصف األخري 
 من املدرسة االبتدائية تبايناً كبرياً 

بني املناطق والبلدان

معّدالت  بلغت   ،2011 عام  يف  العاملي  الصعيد  وعلى 
البقاء يف املدرسة إىل الصف األخري من املدرسة االبتدائية 
التوايل للبنني والبنات، على  املائة  املائة و76 يف   74 يف 
)الشكل 3 - 5(. وكانت تلك املعّدالت مرتفعة عمومًا، 
املتقدمة  املناطق  يف  املائة  يف   98 إىل   93 من  تتفاوت 
 النمو وشرق آسيا ومشال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
75 يف بني  ترتاوح  املدرسة  يف  بقاء  معّدالت   وسجلت 

املائة و83 يف املائة لألوالد وبني 78 يف املائة و88 يف املائة 
للبنات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وجنوب 
شرق آسيا وغرب آسيا. وعلى العكس من ذلك، أكمل 
التالميذ يف أفريقيا  التعليم االبتدائي ما بني نصف وثلثي 
جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا وأوقيانوسيا. وبني 
البلدان اليت تتوافر عنها البيانات للفرتة 2005 - 2011، 
املائة يف   25 بني  املدرسة  يف  البقاء  معّدالت   تراوحت 

و100 يف املائة. وكان معّدل البقاء يف املدرسة للبنات أقل 
من 50 يف املائة يف 10 بلدان، بينما جتاوز 90 يف املائة 

يف 78 بلداً 21.

.UNESCO and UNICEF, 2012  20
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ما برح التقدم املحرز بطيئاً يف تحسني معّدالت 
 البقاء يف املدرسة إىل الصف األخري من

التعليم االبتدائي

ويف الفرتة بني عامي 1990 و2011، حتسن املعّدل العاملي 
االبتدائية  باملرحلة  املدرسة  يف  األخري  الصف  إىل  للبقاء 
مبقدار 7 نقاط مئوية بالنسبة للبنات و4 نقاط مئوية للبنني. 
معّدل  أوقيانوسيا،  فيما عدا  العامل،  مناطق  وحّسنت مجيع 
الوصول  حنو  بطيئًا  التقدم كان  ولكن  مدارسها،  البقاء يف 
إىل هدف إمتام اجلميع للمدرسة )الشكل 3 - 5(. وشوهد 
تقدم ملحوظ يف معّدل البقاء يف املدرسة إىل الصف األخري 
من التعليم االبتدائي يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 
حيث  آسيا،  شرق  وجنوب  أفريقيا  ومشال  الكارييب  البحر 
نقطة   22 إىل   14 من  يتفاوت  مبقدار  املعّدالت  حتسنت 
مئوية للبنات ومن 12 إىل 15 نقطة مئوية لألوالد. وسجل 
حتسن متواضع يف معّدالت البقاء يف املدرسة يف أفريقيا جنوب 
جنوب  ويف  آسيا.  وغرب  آسيا  وجنوب  الكربى  الصحراء 
أقل  مئوية(  نقاط   4( لألوالد  بالنسبة  الزيادة  آسيا، كانت 
بكثري منها بالنسبة للبنات )14 نقطة مئوية(. أما أوقيانوسيا 
فهي املنطقة الوحيدة اليت مل حترز تقدمًا على اإلطالق بل 

تراجعت يف هذا املؤشر.

االنتقال من التعليم االبتدائي إىل الثانوي ج - 

من نتائج النجاح يف التعليم االبتدائي زيادة القيد يف املرحلة 
الثانوية. ويستند معّدل االنتقال من التعليم االبتدائي للثانوي 
إىل عدد امللتحقني اجلدد بالصف األول من املرحلة الثانوية 
)الربامج العامة فقط( يف سنة معينة، معرباً عنه كنسبة مئوية 
التعليم  من  األخري  الصف  يف  املقيدين  الطالب  عدد  من 
االبتدائي يف السنة السابقة الذين ال يعيدون الصف األخري 

من املدرسة االبتدائية يف العام التايل.

عىل الصعيد العاملي، معظم الطالب الذين يبلغون 
نهاية التعليم االبتدائي يواصلون دراستهم

على نطاق العامل، انتقل أكثر من 91 يف املائة من طالب 
املدارس االبتدائية إىل املدرسة اإلعدادية يف عام 2012 22 
)الشكل 3 - 6(. ويالحظ ارتفاع معّدالت االنتقال من 
الثانوي األدىن )اإلعدادي( يف معظم  التعليم االبتدائي إىل 

ينسب املؤشر إىل السنة السابقة ألنه ميثل نسبة مئوية من جمموعة   22

الدارسني يف السنة السابقة ولكن االنتقال يتم بالفعل يف السنة 
التالية.

 الشكل 3 - 4
 نسبة اإلعادة يف املرحلة االبتدائية حسب الجنس واملنطقة، 2005 - 2012
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االبتدائي  التعليم  من  االنتهاء  أن  على  يدل  مّما   البلدان، 
التعليم. ويف  نقطة اخلروج األكثر شيوعًا من نظام  ال ميثل 
املناطق املتقدمة النمو، أفادت مجيع البلدان، باستثناء البوسنة 
واهلرسك )اليت تبلغ معّدالت االنتقال فيها 83 يف املائة للبنات 
و85 يف املائة للبنني(، مبعّدالت االنتقال أعلى من 95 يف 
معّدالت  وكانت  سواء.  حّد  على  والفتيات  للفتيان  املائة 
االنتقال تتجاوز 95 يف املائة أيضًا يف شرق آسيا وأمريكا 
الوسطى،  وآسيا  والقوقاز  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية 
وجنوب  أفريقيا  مشال  يف  املائة  يف  و95   85 بني  وترتاوح 
شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا. ويوجد بعض من أدىن 
معّدالت االنتقال يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، اليت مل 
ينتقل فيها سوى 77 يف املائة من البنات و79 يف املائة من 
األوالد إىل التعليم الثانوي. وسجل ما يزيد قلياًل عن ثلث 
البلدان يف هذه املنطقة معّدالت تزيد عن 90 يف املائة، بينما 
سجل حوايل ثلث آخر منها معّدالت أدىن من 75 يف املائة. 
ويف ثالثة بلدان يف هذه الفئة )أنغوال ومجهورية تنزانيا املتحدة 
للبنات  املائة  تقل عن 50 يف  النسبة   وغينيا(، كانت هذه 

و/أو األوالد.

طرأ تحّسن عىل االنتقال إىل التعليم الثانوي يف 
املناطق النامية ككل خالل العقد املايض

للمناطق  بالنسبة  العام  الثانوي  التعليم  إىل  االنتقال  حتّسن 
النامية ككل يف الفرتة من عام 1990 إىل عام 2011، بنسبة 
13 نقطة مئوية للبنات و9 نقاط مئوية للبنني. وكان التقدم 
الثانوية  إىل  االبتدائية  املدرسة  من  االنتقال  معّدل  احملرز يف 
كبرياً يف شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب 
آسيا، وخاصة للبنات. وانتقلت منطقتا القوقاز وآسيا الوسطى 
وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل ما يقارب االنتقال العام 
إىل  االبتدائية  املرحلة  من  أكثر(  أو  املائة  )98 يف  للجميع 

الثانوية. وكان التقدم احملرز يف مشال أفريقيا متواضعًا نسبيًا.
بالنسبة ملعّدالت االنتقال إىل  ويدل مؤشر تكافؤ اجلنسني 
مناطق  بينهما يف مجيع  التكافؤ  الثانوي حاليًا على  التعليم 
العامل ويف معظم البلدان. ففي 106 بلدان من أصل 154 
بلداً تتوافر عنها بيانات للفرتة 2005 - 2011، واصلت 
البنات واألوالد الذين بلغوا هناية التعليم االبتدائي دراستهم 

يف املرحلة اإلعدادية بنفس املعّدل تقريبًا 23.

التعليم الثانوي  -  3

رغم أن النجاح يف إمتام التعليم االبتدائي يوفر األساس الالزم 
للتعلم مدى احلياة، فإن التعليم الثانوي هو السبيل الرئيسي 
إىل اكتساب مزيد من املهارات واملعارف، األمر الذي يتيح 
إعدادهم  ذلك  مبا يف  احلياة،  الفرص يف  من  مزيداً  لألفراد 

للتعليم العايل ولشغل وظائف أفضل.

املشاركة يف التعليم الثانوي

تزداد نسب االلتحاق باملدارس الثانوية للبنني والبنات 
عىل حّد سواء منذ عام 1990 ولكنها ال تزال أدنى من 

النسب املقابلة عىل مستوى التعليم االبتدائي

لقد اتسع نطاق املشاركة يف التعليم الثانوي 24 بشكل مطرد 
الصعيد  فعلى   .)7  -  3 )الشكل  العامل  مناطق  مجيع  يف 
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يشمل التعليم الثانوي املرحلة الثانوية الدنيا )اإلعدادية( )التصنيف   24

)الثانوية(  العليا  الثانوية  واملرحلة   ،)2 للتعليم  املوحد  الدويل 
)التصنيف الدويل املوحد للتعليم 3(، أو املرحلة بعد الثانوية دون 

العالية )التصنيف الدويل املوحد للتعليم 4(.

العالم

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

أوقيانوسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

غرب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا

شمال أفريقيا

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

يف املائة

األوالد، ٢٠١١األوالد، ١٩٩٠ البنات، ٢٠١١ البنات، ١٩٩٠

 الشكل 3 - 5
معّدالت البقاء يف املدرسة إىل الصف األخري من املدرسة االبتدائية حسب نوع 

الجنس واملنطقة، 1990 و2011
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لتعليــم ٧9ا

الثانوية  باملدارس  املعّدل اإلمجايل لاللتحاق  العاملي، حتسن 
لألوالد  مئوية  نقطة  و20  للبنات  مئوية  نقطة   26 مبقدار 
خالل الفرتة 1990 - 2012. وبالرغم من هذا التحسن 
امللحوظ، فلم يكن ملتحقًا باملدارس الثانوية سوى 72 يف 
عام  يف  األوالد  من  املائة  يف  و74  العامل  بنات  من  املائة 
2012. وكانت نسب االلتحاق اإلمجالية بالتعليم الثانوي 
املقابلة يف  النسب  والبنات منخفضة عن  لكل من األوالد 
تفاوت  يوجد  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .25 االبتدائي  التعليم 
كبري يف نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي بني املناطق، مقارنة 
بنسب االلتحاق يف املرحلة االبتدائية. فكانت النسبة قريبة 
املناطق  يف  والبنات  األوالد  من  لكل  املائة  يف   100 من 
النمو والقوقاز وآسيا الوسطى، وقريبة من 90 يف  املتقدمة 
املائة يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
بعد  التعليم  يف  املطرد  التوسع  من  وبالرغم  أفريقيا.  ومشال 
االبتدائي، كان االلتحاق بالتعليم الثانوي منخفضًا يف كثري 
الكربى،  الصحراء  أفريقيا جنوب  ففي  النامية.  البلدان  من 
بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي 45 يف املائة لألوالد 
و38 يف املائة للبنات. وباملثل، يف أوقيانوسيا، كانت النسبة 
52 يف املائة لألوالد و45 يف املائة للبنات. وكانت معّدالت 
القيد اإلمجالية بالثانوي قريبة أو أدىن من 75 يف املائة لكل 
من األوالد والبنات يف املناطق األخرى، وحتديداً يف جنوب 

شرق آسيا وغرب آسيا.

عىل الرغم من التقدم املحرز يف الحّد من أشكال 
التفاوت بني الجنسني يف االلتحاق باملدارس 

 الثانوية، ال تزال الفتيات تواجهن عقبات كبرية 
يف كثري من املناطق

يف الفرتة بني عامي 1990 و2000، تقلصت الفجوة القائمة 
بني البنني والبنات يف املعّدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس على 
)الشكل  املائة  يف   5 إىل  املائة  يف   9 من  العاملي  الصعيد 
3 - 7(. وظل هذا االخنفاض مطرداً طوال عام 2012، 
لتتقلص الفجوة إىل جمرد نقطتني يف املائة. وعلى الرغم من 
املكاسب اليت حتققت على مدى العقدين املاضيني، ال يزال 
احتمال التحاق الفتيات باملدارس الثانوية أقل من األوالد يف 
أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب وغرب 
االلتحاق  معّدالت  فيها  تنخفض  مناطق  آسيا - ومجيعها 
اليت  املناطق  يف  أما  السواء.  على  والبنات  للبنني  اإلمجايل 

يعزى هذا الوضع جزئيًا إىل أن التعليم االبتدائي يف بعض البلدان   25

ليس  الثانوي  التعليم  أن  حني  يف  جمانًا،  الدولة  وتوفره  إلزامي 
كذلك، وخاصة يف البلدان النامية.

الثانوي  بالتعليم  لاللتحاق  اإلمجالية  النسب  بارتفاع  تتسم 
البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  آسيا  شرق  مثل   - العام 
الكارييب - فالتفاوت بني اجلنسني لصاحل الفتيات. واملناطق 
املتقدمة النمو والقوقاز وآسيا الوسطى هي املناطق الوحيدة 
اليت حققت التكافؤ يف إتاحة التعليم الثانوي لكل من الفتيان 

والفتيات وحافظت عليه خالل الفرتة 1990 - 2012.

كان عدد البلدان التي أبلغت عن تحقيق املساواة بني 
الجنسني يف املرحلة الثانوية أقل من عدد التي أبلغت 
عن تحقيقها يف املرحلة االبتدائية يف معظم املناطق

بالرغم من احلّد من التفاوتات يف إمكانية االلتحاق بالتعليم 
الثانوي، ال تزال أكثر انتشاراً وأوسع نطاقًا من التفاوتات يف 
املرحلة االبتدائية )الشكل 3 - 8(. ويف البلدان اليت تعاين 
فيها البنات حرمانًا شديداً، تكون الفوارق بني اجلنسني على 
مستوى التعليم الثانوي انعكاسًا جزئيًا للتفاوتات اجلنسانية 
بعملية  االبتدائي واليت حتف  التعليم  املرتاكمة على مستوى 
من  صغري  عدد  ويقرتب   .2٦ الثانوية  املرحلة  إىل  االنتقال 
الثانوي  التعليم  التكافؤ بني اجلنسني يف  البلدان من حتقيق 
مقارنة بالتعليم االبتدائي. فمن أصل 184 بلداً تتوافر عنها 
البيانات للفرتة 2005 - 2012، مل يتحقق التكافؤ بني 

معهد اليونسكو لإلحصاء، 2005.  26

يف املائة

األوالد، ٢٠١١األوالد، ١٩٩٠ البنات، ٢٠١١ البنات، ١٩٩٠

العالم

املناطق املتقدمة النمو

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

جنوب آسيا

غرب آسيا

شمال أفريقيا

جنوب رشق أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

 الشكل 3 - ٦
 معّدالت االنتقال من التعليم االبتدائي إىل الثانوي حسب نوع الجنس واملنطقة، 

1990 و2011
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املرأة يف العالم، 2015 ٨0

اجلنسني إاّل يف 62 بلداً، يف مقابل 113 بلداً على مستوى 
املرحلة االبتدائية. وقد لوحظت تفاوتات بني اجلنسني لصاحل 
البنات أكثر من البنني يف التعليم الثانوي يف 58 بلداً تتاح 
عنها البيانات. غري أنه توجد تفاوتات بني اجلنسني لصاحل 
األوالد يف 64 بلداً تتاح عنها البيانات. ويف 36 بلداً، كان 

مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يقل عن 0.90 2٧.

 املراهقون يف سن املدرسة اإلعدادية
غري امللتحقني باملدارس

يوجد عدد كبري من صغار املراهقني الذين يف سن املدرسة 
عام 2012، كان  ويف   .29 املدرسة  خارج   2٨ اإلعدادية 
62 مليونًا، أو واحد من كل مخسة مراهقني يف سن املدرسة 
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عادة بني سن 12 و15 عامًا.  28

يف العادة، ال يكون صغار املراهقني مقيدين باملدارس اإلعدادية   29

إما لعدم إمتامهم املدرسة االبتدائية أو لعدم متكنهم من حتقيق 
االنتقال إىل املرحلة اإلعدادية.

اإلعدادية خارج املدرسة على نطاق العامل 30. وتنتشر هذه 
املشكلة انتشاراً واسعًا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف 
جنوب آسيا، اللتني معًا متثالن أكثر من ثالثة أرباع )77 يف 
املائة( مجيع املراهقني غري امللتحقني باملدارس يف هذه الفئة 
العمرية. وكثري من املراهقني غري امللتحقني باملدارس معرضون 
 .31 واالقتصادي  االجتماعي  التهميش  احتمال  ملواجهة 
وتواجه املراهقات غري امللتحقات باملدرسة حتّديات إضافية، 
منها الزواج املبكر واحلمل املبكر وعبء املسؤوليات املنزلية.

تمثل البنات نصف عدد املراهقني الذين يف سن 
املدرسة اإلعدادية وغري ملتحقني باملدارس عىل 

نطاق العالم

على نطاق العامل يف عام 2012، شكلت البنات 50 يف 
املائة من املراهقني الذين يف سن املدرسة اإلعدادية واملوجودين 
خارج املدرسة، مقارنة بنسبة 53 يف املائة يف عام 1999. 
وتوجد تفاوتات كبرية بني املناطق ويف داخلها. ففي غرب 
املراهقني  مجيع  من  املائة  يف   60 البنات  شكلت  آسيا، 
ويف  مبدارس.  امللتحقني  غري  اإلعدادية  املدرسة  سن   يف 
الوسطى،  وآسيا  والقوقاز  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
كانت حصة البنات من جمموع املراهقني الذين خارج املدرسة 
تتجاوز النصف بكثري. وشكلت البنات أقل من نصف عدد 

املراهقني خارج املدرسة بقليل يف املناطق األخرى.
منذ  ملحوظًا  العاملي  الصعيد  على  التقدم  كان  وقد 
الفرتة  فخالل  للفتيات.  بالنسبة  وخاصة   ،1999  عام 
1999 - 2012، اخنفض املعّدل العاملي للمراهقات اللوايت 
يف سن املدرسة من 28 إىل 17 يف املائة، يف حني اخنفض 
أقل  وكان   .32 املائة  يف   16 إىل   23 من  لألوالد  املعّدل 
املدرسة  املراهقات واملراهقني يف سن  املائة من  من 10 يف 
اإلعدادية خارج املدارس يف املناطق املتقدمة النمو، ويف شرق 
والقوقاز  الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  آسيا، 
وآسيا الوسطى. وكانت معّدالت عدم االلتحاق أعلى بكثري 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )36 يف املائة للمراهقات 
و31 يف املائة للمراهقني( ويف جنوب آسيا )26 يف املائة 
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العالم

املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق آسيا

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

جنوب آسيا

أوقيانوسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

بنات أوالد ٢٠٠٠ ١٩٩٠٢٠١٢

 الشكل 3 - ٧
نسب االلتحاق اإلجمالية بالتعليم الثانوي حسب نوع الجنس واملنطقة، 1990 

و2000 و2012 
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للمراهقات واملراهقني(. وبني البلدان اليت تتاح بيانات عنها، 
كان املعّدل أعلى من 20 يف املائة للبنات و/أو األوالد يف 
36 بلداً. وكان الفارق بني املعّدل للبنات واملعّدل لألوالد 
أكرب من 15 نقطة مئوية يف إثيوبيا وأنتيغوا وبربودا وأنغوال 
وبنغالديش وتوغو ومجهورية أفريقيا الوسطى وسوازيلند والعراق 

وغينيا ومايل واليمن 33. 

التخرج من املرحلة اإلعدادية

 نسب إتمام التعليم اإلعدادي غري كافية 
يف عدة بلدان

جتاوزت النسب اإلمجالية للتخرج 34 من التعليم اإلعدادي 
80 يف املائة لكل من الفتيات واألوالد على السواء يف مجيع 
البلدان املتاحة بيانات عنها لعام 2012 )أو آخر بيانات 
النمو  املتقدمة  املناطق  يف  تقريبًا   )2005 عام  منذ  متاحة 
وشرق آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى. وباملثل، كانت نسبة 
االنتهاء من التعليم اإلعدادي مرتفعة نسبيًا يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب وغرب آسيا، حيث أفادت عدة بلدان 
املائة أو تفوقها.  التخرج فيها قريبة من 80 يف  بأن نسب 
ومن ناحية أخرى، يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، كانت 
نسب التخرج أقل من 40 يف املائة فيما يقرب من ثالثة أرباع 

البلدان اليت تتوافر عنها بيانات )الشكل 3 - 9(.

كانت نسبة إتمام البنات التعليم اإلعدادي أعىل من 
األوالد يف غالبية البلدان التي تتوافر عنها بيانات

كانت نسبة إمتام البنات مرحلة التعليم اإلعدادي أعلى من 
بشأهنا  بيانات  املتاحة  البلدان  نصف  من  أكثر  األوالد يف 
)الشكل 3 - 9(، على الرغم من كوهنن أكثر حرمانًا من 
املشاركة يف املرحلة الثانوية يف كثري من املناطق النامية. فمن 
أصل 101 من البلدان اليت قدمت بيانات، خترجت الفتيات 
بنسبة أعلى من األوالد يف 57 بلداً. وكان هذا هو احلال يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف 24 من أصل 29 
بلداً ومنطقة تتاح بيانات بشأهنا. وكانت االستثناءات من 

املرجع نفسه.  33

النسبة اإلمجالية للتخرج من التعليم اإلعدادي هي عدد خرجيي   34

عنه كنسبة  النظر عن عمرهم، معرباً  املدارس اإلعدادية، بغض 
التخرج االفرتاضي هلذه  الذين يف سن  السكان  مئوية من عدد 
املرحلة. وميكن أن تتجاوز النسبة 100 يف املائة ألن عدد اخلرجيني 
يف هذه العملية احلسابية يشمل األطفال الذين يتجاوز عمرهم 

والذين هم دون العمر االفرتاضي للتخرج.

ذلك هي أنغيال وجزر البهاما وجزر فرجن الربيطانية وسانت 
الفتيات.  أداء  فيها  األوالد  أداء  فاق  حيث  وكوبا،  لوسيا 
وأكملت البنات التعليم اإلعدادي بنسبة أعلى من األوالد 
يف مشال أفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا )باستثناء أفغانستان 
لوحظ  أنه  اليمن(. غري  )باستثناء  آسيا  وباكستان( وغرب 
عكس ذلك يف 22 من أصل 28 بلداً قدمت بيانات حسب 
نوع اجلنس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويستثىن من 
ذلك بوتسوانا وجنوب أفريقيا وسوازيلند وسيشيل وكابو فردي 
الفتيات فيها بنسبة أعلى من  وموريشيوس، حيث خترجت 
األوالد. وكانت االختالفات بني اجلنسني طفيفة )أقل من 5 
نقاط مئوية( أو حتقق التكافؤ يف املناطق املتقدمة النمو وشرق 
آسيا. وسادت حالة مماثلة يف جنوب شرق آسيا )باستثناء 
الفلبني، حيث خترجت الفتيات بنسبة تزيد 15 نقطة مئوية 
عن األوالد( والقوقاز وآسيا الوسطى )باستثناء أرمينيا، حيث 
كانت النسبة يف صاحل الفتيات مبا يساوي 26 نقطة مئوية، 
ويف طاجيكستان، حيث كانت لصاحل األوالد مبقدار 10 

نقاط مئوية(.

املشاركة يف التعليم والتدريب يف املجالني 
التقني واملهني

واملهين  التقين  اجملالني  يف  والتدريب  التعليم  برامج  تنمي 
املهارات والكفاءات اليت يقّدرها أرباب العمل و/أو املفيدة 
للعمل احلر. وتزود هذه الربامج الشباب من النساء والرجال 
بالقدرات اليت من شأهنا توسيع نطاق الفرص املتاحة أمامهم 

 الشكل 3 - ٨
مؤرش التكافؤ بني الجنسني للنسب اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 

والثانوي والعايل، 2005 - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(
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 مؤرش التكافؤ بني الجنسني      

عال

ثانوي

ابتدائي

املناطق املتقدمة النمو

املناطق املتقدمة النمو

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

املناطق النامية

املناطق النامية

نطاق التكافؤ ملؤرش التكافؤ بني الجنسني يشري إىل:  ٠٫٩٧  إىل   ١٫٠٣

احتمال التحاق
البنات أكرب

احتمال التحاق
األوالد أكرب
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يف احلياة وإعدادهم لالنتقال من املدرسة إىل العمل. وتشمل 
برامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين طائفة واسعة 
من اجملاالت — من برامج تدريب املعلمني إىل الدراسات 
الصناعة  قطاع  يف  التقنية  اجملاالت  خمتلف  وإىل  التجارية 

واهلندسة.

عدد األوالد الذين يشاركون يف التعليم والتدريب 
يف املجالني التقني واملهني يفوق عدد البنات 

املشاركات يف جميع املناطق باستثناء أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

يف الفرتة بني عامي 1990 و2012، ظلت احلصة العاملية 
من الفتيات املقيدات يف برامج التعليم والتدريب يف اجملالني 
التقين واملهين باملرحلة الثانوية 44 يف املائة دون تغيري )الشكل 
3 - 10(. وقد اخنفضت هذه النسبة اخنفاضًا طفيفًا من 45 
إىل 43 يف املائة يف املناطق املتقدمة النمو. أما بني املناطق 
التعليم  يف  املقيدات  البنات  نسبة  اخنفضت  فقد  النامية، 
والتدريب يف اجملالني التقين واملهين قلياًل يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا. غري 
أفريقيا جنوب  آسيا ويف  ارتفعت يف شرق  النسبة  هذه  أن 

الصحراء الكربى، وجنوب وغرب آسيا.
الفرتة  عن  بيانات  بشأهنا  تتوافر  بلدًا   163 أصل   ومن 
2005 - 2012، كان التحاق الفتيات بالتعليم والتدريب 
يف اجملالني التقين واملهين أقل من األوالد يف 140 بلداً 35. 
متثياًل  ممثالت  الشابات  البلدان، كانت  تلك  من   34 ويف 
ناقصًا إىل حّد كبري، فشكلن ثلث الطالب املقيدين فقط أو 
أقل. ويف عدة بلدان من جنوب آسيا، مبا يف ذلك أفغانستان 
الفتيات نسبة  تراوحت  واهلند،  ونيبال  وبوتان   وبنغالديش 
ما بني 12 يف املائة و33 يف املائة. ويف غرب آسيا، تراوحت 
نسبة الفتيات امللتحقات هبذه الربامج بني 5 يف املائة و19 يف 
املائة يف اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والعراق والكويت 
 واململكة العربية السعودية واليمن ودولة فلسطني. وباملثل، يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، كانت معّدالت االلتحاق بني 
البنات يف معظم البلدان أقل منها بني البنني. ويف أنغوال وجزر 
القمر وتونس وسان تومي وبرينسييب والسودان ومدغشقر، 
كانت نسبة الفتيات ال تتجاوز الثلث أو أقل. ومع ذلك، يف 
ستة بلدان يف املنطقة )إثيوبيا والسنغال وكينيا وليربيا وليسوتو 
بالتعليم  امللتحقني  نصف  متثلن  الفتيات  والنيجر(، كانت 

 UNESCO Institute for Statistics, البيانات إىل تستند هذه   35

2014. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

 الشكل 3 - 9
إجمايل نسب التخرج من مرحلة التعليم اإلعدادي حسب الجنس واملنطقة، يف 

بلدان مختارة، 2005 - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(
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البيانات معروضة للبلدان التي ال يقل فيها االختالف بني نسب التخرج اإلجمالية لألوالد والبنات  مالحظة: 
عن 5 نقاط مئوية. ويمكن أن تتجاوز النسبة 100 يف املائة ألن عدد الخريجني يف هذه العملية الحسابية 

يشمل األطفال الذين تجاوزوا سن التخرج االفرتايض والذين لم يبلغوا هذه السن.
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أوقيانوسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

غرب آسيا

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

شمال أفريقيا

جزر مارشال
ساموا

أرمينيا
طاجيكستان

قطر
ُعمان

فلسطني
األردن
لبنان
اليمن

رسي النكا
إيران (جمهورية - اإلسالمية)

بوتان
بنغالديش

باكستان
أفغانستان

بروني دار السالم
ماليزيا
الفلبني

كمبوديا

غرينادا
دومينيكا

أنتيغوا وبربودا
أنغويال

األرجنتني
أوروغواي

سانت كيتس ونيفيس
فنزويال (جمهورية – البوليفارية)

باراغواي
السلفادور

الجمهورية الدومينيكية
بورتوريكو

أروبا
بليز

كوستاريكا
بنما

جزر فرجن الربيطانية
هندوراس
نيكاراغوا
سورينام

موريشيوس
زامبيا

غانا
كينيا

كابو فريدي
ليربيا

نيجرييا
جيبوتي

أوغندا
أنغوال
مالوي

بنن
مايل

بوروندي
تشاد
غينيا

جمهورية أفريقيا الوسطى

تونس
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يف املائة

بناتأوالد
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 اإلطار 3 - 4
إنجاز البنات والبنني يف التعلم

إكساب  يف  تعليمي  نظام  ألّي  الرئييس  الغرض  يتمثل 
يف  الفّعالة  املشاركة  من  يتمكنوا  لكي  للشباب  املهارات 
الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وليس إلحاق 
املقياس  يقترص  وال  ذاته.  حّد  غاية يف  باملدارس  األطفال 
النهائي للنجاح عىل مدى تعلم األطفال، بل يشمل نوعية 
الدراسات االستقصائية لتقييم  التعليمية. وتوفر  خربتهم 
الطالب مقياساً لتقييم نواتج التعلم وجودة التعليم. وتتيح 
هذه االستقصاءات إجراء بعض التقييم للتحصيل النسبي 
للبنات واألوالد يف املواد التي يدرسونها يف املدارس. وبرنامج 
التعاون والتنمية يف  التابع ملنظمة  الدويل للطلبة،  التقييم 
بني  املدريس  األداء  يستقيص  الذي  االقتصادي،  امليدان 
يف  سيما  وال  العالم،  أنحاء  يف  عاماً   15 سن  يف  الطالب 
القراءة والرياضيات والعلوم، يجعل من املمكن قياس أوجه 
التفاوت فيما بني البلدان وداخلها من حيث املهارات التي 
التعلم. وعادة الطالب بعد فرتة معينة من   يحصل عليها 

ما يتم ذلك بعد حوايل ثماني سنوات من التعليم يف املدرسة، 
وقرب االنتهاء من التعليم اإللزامي يف كثري من البلدان.

عام  يف  أجراها  استقصائية  دراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
2012 برنامج التقييم الدويل للطلبة أ يف 34 من الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
و31 بلداً ومنطقة أخرى وجود فجوات كبرية يف التحصيل 
البلدان  تتخلف  عامة،  وبصفة  البلدان.  بني  العلمي 
املنخفضة الدخل كثرياً عن ركب البلدان املرتفعة الدخل يف 
التحصيل العلمي. وكذلك هناك قدر أقل من التباين فيما 
بني بلدان منظمة التعاون والتنمية مما يوجد بني البلدان 
غري األعضاء يف املنظمة. وعالوة عىل ذلك، فإن االختالفات 
بني البلدان ال تمثل سوى جزء ضئيل من التباين الكيل يف 
أداء الطالب. ففي املواد الثالث التي أجري فيها االختبار 
جميعاً - القراءة والرياضيات والعلوم - كانت االختالفات 
كبرية بني أدنى الطالب وأعالهم أداًء داخل البلدان وكان 
عدم املساواة يف التحصيل العلمي بني الفئات السكانية 
مرتبطاً ارتباطـاً وثيقاً بتوزيع الثروة. وكانت االختالفات 
من  بكثري  أهمية  أقل  التعليمي  األداء  يف  الجنسني  بني 
الفوارق بني البلدان وداخل البلدان يف األداء التعليمي ب. 
ومع ذلك، فإن الفجوات القائمة تؤكد أهمية األخذ بنهج 

يراعي االعتبارات الجنسانية يف التعليم.

فاق أداء الفتيات أداء البنني يف مهارات القراءة يف 
جميع البلدان التي شاركت يف الدراسة االستقصائية 

لربنامج التقييم الدويل للطلبة يف عام 2012

التقييم  برنامج  أجراه  الذي  القراءة  تقييم  نتائج  تبني 
الدويل للطلبة يف عام 2012 أن أداء الفتيات فاق أداء 

األوالد يف جميع البلدان املشاركة. وكان متوسط الدرجة 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  لبلدان  القراءة  يف  لألداء 
درجة  و515  للفتيان  درجة   478 االقتصادي  امليدان 
وهو  الجنسني،  بني  درجة   38 قدرها  )فجوة  للفتيات 
ما يعادل سنة دراسية واحدة تقريباً(. وباملثل، كانت 
املنظمة قدرها 41  الفجوة يف متوسط غري األعضاء يف 
درجة لصالح الفتيات. وكانت الفجوات بني الجنسني يف 
أداء الطالب مرتبطة بالفروق بني الجنسني يف املواقف 
سن  يف  الفتيات  تقرأ  أن  احتمال  فكان  القراءة.  تجاه 
األعمال  تقرأن  وأن  املتعة  أجل  من  عاماً  عرش  خمسة 
القصصية وغري القصصية املعقدة أكرب، يف حني كان من 
األرجح أن يقرأ األوالد الكتب الفكاهية، األمر الذي يمكن 
أن يعزى جزئياً إىل مهاراتهم األضعف يف القراءة. وكانت 
الفتيات أيضاً أميل إىل املهارة يف فهم وتذكر وتلخيص 

املواد التي يقرأنها ج.

يف  الفتيات  من  قليالً  أفضل  األوالد  أداء  كان 
الرياضيات يف معظم البلدان

واتسم األداء يف الرياضيات أيضاً بفوارق بني الجنسني، 
انتظاماً  وأقل  أن تكون أصغر حجماً  إىل  تميل  ولكنها 
من الفوارق املتعلقة بالقراءة. وكان أداء األوالد أفضل 
يف الرياضيات من الفتيات يف أغلب البلدان التي شاركت 
يف الدراسة االستقصائية لربنامج التقييم الدويل للطلبة 
)52 من أصل 65 بلداً أو منطقة(. وبلغ متوسط الدرجة 
لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف 
الرياضيات 499 بالنسبة لألوالد و489 للفتيات )فجوة 
بني الجنسني قدرها 10 درجات(، يف حني كان متوسط 
املنظمة  يف  األعضاء  غري  املناطق  أو  البلدان  يف  الدرجة 
 5 قدرها  )فجوة  للبنات   448 مقابل  يف  للبنني   453
درجات(. وعىل النقيض مما لوحظ يف القراءة، لم تكن 
من  كثري  يف  شأن  ذات  الجنسني  بني  القائمة  الفجوات 
الجنسني  بني  التفاوتات  كانت  بلداً،   13 ويف  البلدان. 
بالفعل لصالح الفتيات، وإن كان حجمها صغرياً. ويبدو 
أن الفتيات تضيقن الفجوات يف التحصيل يف الرياضيات 
التي تمتع فيها األوالد بميزة يف املايض. وكانت الفروق 
بني أداء الجنسني يف العلوم أضيق بكثري من الفجوات 
أو  البلدان  معظم  إىل  بالنسبة  والقراءة  الرياضيات  يف 
منظمة  يف  األعضاء  غري  أو  األعضاء  سواء   – املناطق 
معظم  ويف   - االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 

الحاالت لم تكن للفجوات داللة إحصائية د.
.OECD, 2014 أ 
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نصفهم.  من  أكثر  أو  واملهين  التقين  اجملالني  يف  والتدريب 
وكان عدد الفتيات املقيدات يف هذا النوع من التعليم أكثر 
من األوالد يف 16 بلداً من 163 بلداً تتوافر بيانات عنها. 
البلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  وتقع معظم هذه 
ومجهورية  الدومينيكية  واجلمهورية  الربازيل  ومنها  الكاريبـي، 
فنزويال البوليفارية ودومينيكا والسلفادور وغواتيماال وكولومبيا 

وكوستاريكا واملكسيك ونيكاراغوا 3٦.

التعليم العايل  -  4

املعارف  وينقل  الثانوي  التعليم  على  العايل  التعليم  يعتمد 
واملهارات، ومينح املؤهالت يف امليادين املتخصصة. ويأيت هذا 
التعليم أيضًا بفوائد اجتماعية وخاصة واسعة. فعلى الصعيد 
التعليم العايل بفرص أفضل  الفردي، ترتبط متابعة وإكمال 
للعمل ومستويات أعلى للكسب )انظر، على سبيل املثال، 
يسهم  اجملتمعي،  املستوى  وعلى  العمل(.  عن   4 الفصل 
الذي ال غىن  البشري،  املال  العايل يف رأس  التعليم  خرجيو 
عنه للتنمية االقتصادية ومنو اإلنتاجية واالبتكار وسالمة أداء 

احلكومة واجملتمع املدين لوظائفهما 3٧.
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املشاركة يف التعليم العايل

شهد التحاق املرأة والرجل بالتعليم العايل عىل الصعيد 
العاملي زيادة كبرية عىل مدى العقدين املاضيني

على الصعيد العاملي، شهدت املشاركة يف التعليم العايل تقدمًا 
التوسع  يعكس  مما  عامي 1990 و2012،  بني  ملحوظًا 
التعليم يف مجيع أحناء العامل والطلب املتزايد  املطرد يف نظم 
الفرتة،  هذه  وخالل  عالية.  مهارات  ذات  عمل  قوة  على 
ارتفع حجم املشاركة، وفقًا ملقياس املعّدل اإلمجايل لاللتحاق 
بالتعليم العايل 3٨، من 13 يف املائة إىل 33 يف املائة للمرأة، 
املائة للرجل )الشكل 3 -  املائة إىل 31 يف  ومن 14 يف 
11(. ولوحظ إحراز تقدم كبري على نطاق العامل، وسجلت 
البلدان النامية يف جمموعها زيادة قدرها ثالثة أضعاف بالنسبة 

للرجال وزيادة قدرها أربعة أضعاف للنساء.

 تتسم املشاركة يف التعليم العايل 
بتفاوتات إقليمية كبرية

العايل يف مجيع  التعليم  يف  الكبري  التوسع  من  الرغم  وعلى 
عن  به  لاللتحاق  اإلمجالية  املعّدالت  تكشف  اجملاالت، 
تفاوتات إقليمية كبرية. فهذه املعّدالت مرتفعة يف حالة كل 
التعليم  من املرأة والرجل يف املناطق اليت كانت املشاركة يف 
العايل فيها عالية يف املاضي. وال تزال الصدارة العاملية يف هذا 
الصدد للمناطق املتقدمة النمو وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب وغرب آسيا. فوسعت املناطق املتقدمة النمو نطاق 
االلتحاق بالتعليم العايل من 42 يف املائة إىل 66 يف املائة 
للرجال ومن 46 يف املائة إىل 85 يف املائة للنساء. ويف أمريكا 
املعّدل  يف  الزيادة  بلغت  الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
اإلمجايل لاللتحاق أكثر من الضعف للرجال وثالثة أضعاف 
تقريبًا للنساء. وفيما يتعلق بالتقدم احملرز منذ عام 1990، 
حقق شرق آسيا زيادة قدرها مخسة أضعاف تقريبًا للرجال 
وزيادة عشرة أضعاف للنساء. وقد كان النمو يف االلتحاق 
بالتعليم العايل يف هذه املنطقة ملحوظًا بصفة خاصة منذ عام 

حتسب نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم العايل باعتبارها جمموع   38

معرباً  السن،  النظر عن  بغض  العايل،  التعليم  املقيدين يف  عدد 
عنه بنسبة مئوية من جمموعة السكان املستهدفة املكونة من الفئة 
العمرية للسنوات اخلمس التالية لرتك املدرسة الثانوية. وهناك قيود 
التنوع  البلدان بسبب  التغطية السكانية الفعلية عرب  عند مقارنة 
يف املدد اليت تستغرقها برامج التعليم العايل، وقيد أعداد كبرية من 
النساء والرجال خارج الفئة العمرية املستهدفة، وارتفاع مستويات 

التوقف عن الدراسة وإعادة االلتحاق املتكررة.
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 الشكل 3 - 10
نسبة مشاركة الفتيات يف برامج التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني 

باملرحلة الثانوية، 1990 و2000 و2012

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 املصدر: 
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2000. وباملثل، شهد غرب آسيا منواً قدره ثالثة أضعاف 
تقريبًا للرجال وقرابة أربعة أمثال للنساء.

كبري، تقدم  حدوث  ورغم  ذلك،  من  العكس   وعلى 
للمرأة  العايل  بالتعليم  لاللتحاق  اإلمجالية  املعّدالت  زالت  ما 
يف  املعّدل  يرتفع  فلم  األخرى.  املناطق  يف  منخفضة   والرجل 
املائة  إىل 10 يف  إاّل من 4  الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب 
الفرتة  للنساء خالل  املائة  املائة إىل 6 يف  للرجال ومن 2 يف 
1990 - 2012. وباملثل، يف جنوب آسيا، تقّل املعّدالت عن 
املتوسطات العاملية، إذ تبلغ 25 يف املائة للرجال و20 يف املائة 
للنساء. وعندما تستبعد من اهلند من هذه املعّدالت، فإن هذه 
النسب تنخفض إىل 19 يف املائة للرجال و17 يف املائة للنساء. 
ويف الفرتة بني العامني 1990 و2012، كان القوقاز وآسيا 
الوسطى املنطقة الوحيدة يف العامل اليت شهدت ركوداً يف املشاركة 
يف التعليم العايل حيث يرتاوح نطاقها بني منتصف العشرينات 

والعشرينات األدىن يف املائة بني الرجال والنساء على السواء.

االلتحاق بالتعليم العايل آخذ يف االزدياد برسعة أكرب 
للمرأة ويتجاوز املعّدل للرجال يف معظم املناطق، 
ولكن املرأة ال تزال يف وضع يشوبه ضعف كبري يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا

أّدى تغري أمناط املشاركة يف التعليم العايل يف الفرتة بني عامي 
1990 و2012 إىل حتول التفاوت بني اجلنسني من صاحل 
الذكور إىل صاحل اإلناث يف العامل، ويف معظم املناطق )الشكل 
3 - 11(. ففي عام 1990، كانت مشاركة الرجل أعلى 
من مشاركة املرأة كما يتبني من مؤشر التكافؤ بني اجلنسني 
البالغ 0.90 على نطاق العامل 39. ومنذ ذلك احلني، تتزايد 
 مشاركة املرأة على الصعيد العاملي مبعّدل أسرع من الرجل،
مما أتاح لنسب االلتحاق بالتعليم العايل الوصول إىل التكافؤ 
وبعد ذلك،  العام 2000.  والنساء يف حوايل  الرجال  بني 
التفاوت  فنقلت  الرجال،  مشاركة  النساء  مشاركة  جتاوزت 
بني اجلنسني من صاحل الذكور إىل صاحل اإلناث. ويف عام 
التكافؤ بني اجلنسني ملعّدل االلتحاق  2012، كان مؤشر 
،1.08 يبلغ  والرجال  للنساء  العامل  يف  العايل   بالتعليم 
مما يعكس تفاوتًا بني اجلنسني لصاحل املرأة بدرجة كبرية 40.

 UNESCO Institute for Statistics, البيانات إىل تستند هذه   39

2014. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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ويف معظم مناطق العامل، يفوق عدد النساء عدد الرجال يف 
جمال التعليم العايل. وجتاوز مؤشر التكافؤ بني اجلنسني نطاق 
النمو )حجم  املتقدمة  املناطق  عام 2012 يف  التكافؤ يف 
الالتينية  وأمريكا   )1.22( أفريقيا  ومشال   ،)1.28 املؤشر 
 )1.08( آسيا  وشرق   )1.28( الكارييب،  البحر  ومنطقة 
الوسطى  وآسيا  والقوقاز   )1.12( آسيا  شرق  وجنوب 
الرجل لصاحل  التفاوت  من  قدرًا كبريًا  أن  غري   .)1.07( 

ما زال قائمًا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا 
)مؤشر التكافؤ بني اجلنسني 0.64 و0.81، على التوايل(. 
وعدد النساء املقيدات يف التعليم العايل يف غرب آسيا مساٍو 
اإلقليمي  املتوسط  ولكن  عام،  بشكل  الرجال  لعدد  تقريبًا 
خيفي االخنفاض الشديد يف مشاركة النساء يف عدة بلدان. 
فعلى سبيل املثال، كان مؤشر التكافؤ بني اجلنسني 0.44 

يف اليمن و0.60 يف العراق 41.
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 الشكل 3 - 11
معّدالت القيد اإلجمايل يف املرحلة العالية حسب نوع الجنس واملنطقة، 1999 

و2000 و2012

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 املصدر: 
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ومن أصل 168 بلداً تتوافر بيانات عنها للفرتة 2005 - 
التعليم  مرحلة  يف  اجلنسني  بني  التكافؤ  يظهر  مل   ،2012
بلدان، كانت   106 ويف  فقط.  بلدان  ستة  يف  إاّل  العايل 
التفاوتات لصاحل املرأة، بينما كانت يف صاحل الرجل يف البلدان 
املتبقية وعددها 56 بلداً. ويفوق عدد النساء عدد الرجال يف 
االلتحاق بالتعليم اجلامعي يف مجيع البلدان تقريبًا يف املناطق 
يف  البلدان  نصف  يف  إاّل  يفوقه  ال  ولكنه  النمو،  املتقدمة 
املناطق النامية )انظر الشكل 3 - 8(. فعلى سبيل املثال، 
كانت مشاركة املرأة يف التعليم العايل أقل من نصف مشاركة 
الرجل )مؤشر التكافؤ بني اجلنسني أقل من 0.50( يف عدة 
بلدان ينخفض فيها االلتحاق بالتعليم العايل يف أفريقيا جنوب 
وبنن  وإريرتيا  إثيوبيا  ومنها  آسيا،  وغرب  الكربى  الصحراء 
وتشاد وغينيا وموريتانيا والنيجر واليمن 42. ومن املهم أن 
ُينظر يف املساواة بني اجلنسني يف ضوء املستوى العام للمشاركة 
يف التعليم العايل. فحيثما تظل معّدالت االلتحاق اإلمجالية 
بالتعليم العايل منخفضة، جيب على البلدان أن تعاجل أوجه 
احلصول  فرص  زيادة  إىل  سعيها  يف  اجلنسني  بني  التفاوت 
على التعليم العايل جلميع الطالب، من النساء والرجال على 

حّد سواء.

خريجو التعليم العايل حسب مجال الدراسة 

يؤثر جمال الدراسة الذي خيتاره الرجال والنساء على حياهتم 
ووظائفهم ودخوهلم وأدوارهم يف اجملتمع يف املستقبل. وهناك 
الطالب إىل تفضيل موضوعات معينة  عوامل عديدة تدفع 
الثانوي، وتصوره  التعليم  أداؤه يف  العايل، ومنها  التعليم  يف 
لقدراته اخلاصة، وخلفيته االجتماعية واالقتصادية واألسرية، 
وطموحات املهنية، وتوقعاته من سوق العمل. ومتثل القوالب 
القائمة على نوع اجلنس والفوارق بني اجلنسني يف  النمطية 
أحد  أيضًا  األسرية  واملسؤوليات  العمل  بني  التوازن  حتقيق 

العوامل اهلامة.
من  اخلرجيني  نسبة  بيانات عن   12 الشكل 3 -  ويعرض 
هي:  عريضة،  دراسية  جماالت  مثانية  يف  والرجال  النساء 
التعليم؛ والصحة والرفاه االجتماعي؛ والدراسات اإلنسانية 
والقانون،  األعمال  وإدارة  االجتماعية  والعلوم  واآلداب، 
والعلوم؛ واهلندسة والصناعة التحويلية؛ واإلنشاءات؛ والزراعة، 
واخلدمات. ويوضح الشكل أن املرأة والرجل خيتاران جماالت 
التعليم العايل. وتنطبق  دراسة شديدة االختالف يف مرحلة 
هذه املالحظة على كثري من البلدان النامية واملتقدمة النمو.

املرجع نفسه.  42

 املرأة أمَيل إىل التخرج يف املجاالت املتصلة 
 بالتعليم والصحة والرفاه االجتماعي 

والدراسات اإلنسانية واآلداب

 - عادة  املرأة  عليها  هتيمن  اليت  الدراسة  جماالت  تزال  ال 
اإلنسانية  والدراسات  االجتماعي  والرفاه  والصحة   التعليم 
النساء  واآلداب - هي املفضلة يف كثري من األحيان لدى 
عنها لدى الرجال )الشكل 3 - 12(. وتربز النساء خاصة 
احتمال  وكان  االجتماعي.  والرفاه  الصحة  ويف  التعليم  يف 
خترج املرأة ضعف احتمال خترج الرجل على األقل يف جمال 
التعليم يف ثالثة أرباع بلدان عددها 111 بلداً أفادت ببيانات 
حسب جمال الدراسة للفرتة 2005 - 2012. ويف حالة 
اخلرجيات  نسبة  بلغت  االجتماعي،  والرفاه  الصحة  برامج 
ضعف اخلرجيني على األقل يف هذا اجملال يف أربعة من كل 
خترجت  املتوسط،  يف  اخلرجيات،  بني  وفيما  بلدان.  مخسة 
بواحد  مقارنة  التعليم  جمال  نساء يف  من كل ست  واحدة 
من كل 10 خرجيني رجال؛ وخترجت واحدة من كل سبع 
خرجيات يف جمال الصحة والرفاه االجتماعي، مقابل واحد 

من كل 15 رجاًل.

يقل احتمال تخرج النساء يف املجاالت املتصلة 
بالعلوم والهندسة عن الرجال

وعلى الرغم من متتع املرأة بفرص أفضل للحصول على التعليم 
العايل من أّي وقت مضى، فهي ال تزال تواجه صعوبات يف 
املشاركة يف بعض جماالت الدراسة اليت يهيمن عليها الرجال 
العلوم واهلندسة  املرأة يف  تتخرج  فيقل احتمال أن  تقليديًا. 
والصناعات التحويلية واإلنشاءات والزراعة واخلدمات مقارنة 
بالرجال. وهذا هو احلال بصفة خاصة يف اهلندسة وبدرجة 
للفرتة  عنها  بيانات  تتوافر  اليت  البلدان  بني  العلوم  يف  أقل 
2005 - 2012 )الشكل 3 - 12(. أما بني اخلرجيني، 
يف املتوسط، فتخرج واحد من كل مخسة رجال يف اهلندسة 
مقارنة بواحدة من كل 20 من اخلرجيات، وخترج واحد من 
كل تسعة رجال يف جمال العلوم، مقابل واحدة من بني كل 
14 امرأة. ويف مجيع البلدان اليت تتاح عنها بيانات، باستثناء 
قربص )حيث خترج 16 يف املائة من الرجال و11 يف املائة 
من  من كل  املائة  )4 يف  وميامنار  اهلندسة(  النساء يف  من 
الرجال والنساء(، كان احتمال خترّج الرجل يف جمال اهلندسة 
البلدان، اليت متثل  على األقل ضعف املرأة. ويف ثلث هذه 
أقاليم خمتلفة، كانت النسبة املئوية للرجال املتخرجني يف هذا 
أما يف  النساء.  اجملال 5 مرات على األقل أعلى من نسبة 
جمال العلوم، فكانت نسبة الرجال املتخرجني يف هذا اجملال 
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يف 6 من أصل 10 بلدان تتوافر عنها البيانات ضعف نسبة 
النساء على األقل.

املرأة يف مجال البحث والتطوير  - باء 

إنشاء  أو  تصور  يف  مشاركون  اختصاصيون  هم  الباحثون 
املعارف واملنتجات والعمليات واألساليب والنظم اجلديدة، 
النمو  حمّددات  أحد  واالبتكار  املشاريع.  هذه  إدارة  ويف 
والتطوير  البحث  ألن  ونظرًا  هبا.  املعرتف   43 االقتصادي 
يشكالن أحد العناصر األساسية لالبتكار، من املهم تقييم 
التوازن بني اجلنسني يف القوة العاملة يف جمال البحوث. وعلى 
ما زالت  العايل،  بالتعليم  االلتحاق  الرغم من حتّسن فرص 
إىل  العايل  التعليم  االنتقال من  تواجه عوائق كبرية يف  املرأة 
مسارات وظيفية يف جمال البحث. ونتيجة لذلك، ال تزال املرأة 
ممثلة متثياًل ناقصًا يف جمال البحث والتطوير. وهذا حيّد من 
قدرهتا على املسامهة يف االبتكار على قدم املساواة مع الرجل. 
وهو يؤثر كذلك على جودة البحوث بصفة عامة بالنظر إىل 
اختالف املنظورات اليت تأيت هبا النساء إىل أّي مشروع 44.

املشاركة يف البحوث  -  1

تمثل النساء أقل من ثلث الباحثني يف العالم

يف عام 2011، كانت النساء تشكلن 30 يف املائة من مجيع 
الباحثني على نطاق العامل )الشكل 3 - 13(. وقد ظل هذا 
الرقم ثابتًا تقريبًا على مدى العقد املاضي، مما يسلط الضوء 
على عدم إحراز تقدم صوب حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف 
املائة(  النمو )30 يف  املتقدمة  املناطق  هذا اجملال. وتتشابه 
واملناطق النامية )31 يف املائة( من حيث متوسط أنصبتهما 
من النساء الباحثات. وهناك منطقة واحدة - القوقاز وآسيا 
الوسطى )45 يف املائة( - قد حققت التكافؤ بني اجلنسني، 
ويعّرف هنا بأنه نسبة ترتاوح بني 45 و55 يف املائة )شاملة( 
لكل من اجلنسني. وتليها عن كثب أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب )44 يف املائة( وجنوب شرق آسيا )43 يف 
املائة( ومشال أفريقيا )40 يف املائة(. وباملقارنة، توجد أدىن 
نسبة للنساء الباحثات يف شرق آسيا )18 يف املائة( وجنوب 

آسيا )20 يف املائة(.

.UNESCO Institute for Statistics, 2014a  43

.European Commission, 2013  44

وتشكل النساء أقل من نصف عدد الباحثني يف 108 بلدان 
الفرتة  45 خالل  بيانات  عنها  تتوافر  بلدًا  من أصل 120 
النساء عن  تقّل نسبة  بلدًا،  2012. ويف 53   - 2005
الثلث. وهذا هو احلال يف 19 من أصل 30 بلداً تتوافر عنها 

بيانات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 

مجال البحث  -  2

ميثل التوزيع اجلنساين احلايل للباحثني يف خمتلف ميادين العلم 
العايل، التعليم  من  التخرج  يف  للتغريات  الرتاكمية   النتيجة 
وال سيما على أرفع املستويات املطلوبة من أجل انتهاج مسار 
مهين يف جمال البحث، ويف سوق العمل. ويعرض الشكل 
الباحثني حسب املنطقة يف ستة  3 - 14 نسبة املرأة بني 
الطبيعية؛  العلوم  هي:  العلوم،  جماالت  من  حمّددة  جماالت 
الزراعية؛  والعلوم  الطبية؛  والعلوم  والتكنولوجيا؛  واهلندسة 

والعلوم االجتماعية؛ والدراسات اإلنسانية.

 يهيمن الرجال عىل جميع مجاالت البحث 
عىل الصعيد العاملي

التفاوت بني اجلنسني  العاملي، تعكس أوجه  وعلى الصعيد 
البحث  املشاركة يف جماالت  الرجل يف  يتمتع هبا  اليت  امليزة 
الستة مجيعًا. ففي معظم املناطق يظهر نفس النمط من هيمنة 
اليت سجلت  آسيا،  منطقة جنوب شرق  باستثناء  الذكور، 

تكافؤاً يف املشاركة يف مجيع جماالت البحث الستة.
والدراسات  الطبية  العلوم   - اجملاالت  هذه  من  اثنني  ويف 
نسبيًا  أعلى  العاملي  الصعيد  على  املرأة  - حصة  اإلنسانية 
من  وتقرتب  التوايل(  على  املائة،  يف  و44  املائة  يف   42(
التكافؤ 4٦. وتتسم عدة مناطق بالتكافؤ يف هذين اجملالني. 
الالتينية  أمريكا   – مناطق  أربع  تتسم  املثال،  سبيل  فعلى 
آسيا  شرق  وجنوب  أفريقيا  ومشال  الكارييب  البحر  ومنطقة 
وغرب آسيا - بتكافؤ اجلنسني يف العلوم الطبية. ويف القوقاز 
الواقع مبيزة يف هذا اجملال.  املرأة يف  تتمتع  الوسطى،  وآسيا 
وباإلضافة إىل ذلك، أفاد أكثر من ثلث البلدان أو املناطق 
اإلنسانية  الدراسات  جمال  بيانات يف  عنها  املتاحة   67 الــ 
التكافؤ بني اجلنسني. بتحقيقها   2012  للفرتة 2005 - 
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2014b. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي. وهو متاح يف املوقع: 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

يعّرف التكافؤ بني اجلنسني يف هذا الصدد بأنه حصة ترتاوح بني   46

45 و55 يف املائة )شاملة( لكل من اجلنسني.
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ويف 10 بلدان أو مناطق، كانت املرأة متثل أكثر من 55 يف 
املائة من جمموع الباحثني يف جمال الدراسات اإلنسانية، يف 
حني أن نسبتها كانت أقل من الثلث يف 21 بلداً أو منطقة.
وعلى الصعيد العاملي، كانت أدىن مشاركة للمرأة يف جمايل 
اهلندسة والتكنولوجيا )17 يف املائة(. ومل حيقق التكافؤ )45 
يف املائة( يف هذا اجملال سوى جنوب شرق آسيا، يف حني 
من  اجملال  هذا  يف  الباحثني  من  الساحقة  األغلبية  كانت 
أربعة  التكافؤ سوى  املتبقية. ومل تسجل  املناطق  الرجال يف 
بلدان فقط – أذربيجان وغواتيماال وماليزيا ومنغوليا - من 
الفرتة  يف  اجملال  هلذا  بيانات  عنها  متاحة  بلدًا   74 أصل 
2005 - 2012 4٧. ويف 55 بلداً، فاق عدد الرجال عدد 
النساء الباحثات مبا يتجاوز نسبة اثنني إىل واحد. وال يزال 
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2014b. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع 
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هناك الكثري مما ينبغي عمله لزيادة مشاركة املرأة يف البحوث 
ولتعزيز تأثريها على خطة العلوم والتكنولوجيا.

املرأة يف مجال التدريس  - جيم 

واملعلمون  الرئيسية.  التعليمية  املوارد  أحد  املعلمون  يشكل 
املدربون واملؤهلون والذين تتوافر لديهم الدوافع القوية للعمل 
والنهوض  األساسية  التعلم  بيئة  لفعالية  أساسي  عنصر  هم 
باجلودة يف جمال التعليم. ويؤدي أعضاء هيئة التدريس دوراً 
هامًا يف هتيئة بيئة للتعلم وبيئة اجتماعية تراعي االعتبارات 
املساواة  قدم  على  واألوالد  البنات  فيها  ويعامل  اجلنسانية 
أن  تبني  وقد  الكاملة.  إمكاناهتم  بلوغ  على  عون  ويشجَّ
السياسات اليت تعزز التوازن بني اجلنسني يف القوى العاملة 
بالتعليم يكون هلا أثر إجيايب على معّدالت االلتحاق بالتعليم 
وإكماله، وال سيما للبنات والشابات 4٨. بيد أن جمرد وجود 
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برامج التعليم برامج الدراسات اإلنسانية واآلداب برامج العلوم االجتماعية وإدارة األعمال والقانون برامج العلوم
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يبني أن عدد النساء املتخرجات يف هذا املجال من مجاالت الدراسة أكرب من عدد الرجال.
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املعلمات ال يكفي لضمان التحاق الفتيات بالتعليم وإمتامهن 
مراعاة  على  املعلمني  تدريب  يتسم  الصدد،  هذا  ويف  له. 

االعتبارات اجلنسانية بأمهية بالغة.

 تهيمن املرأة عىل مجال التدريس يف
املرحلة االبتدائية

الفرتة  خالل  التدريس  مهنة  يف  املرأة  مشاركة   زادت 
التعليم يف معظم  1990 - 2012 على مجيع مستويات 
املناطق )الشكل 3 - 15(. ومثلت املرأة حوايل ثلثي معلمي 
املدارس االبتدائية على نطاق العامل يف عام 2012، بزيادة 
عن نسبة 56 يف املائة قبل عقدين. وتشكل النساء غالبية 
املعلمني يف املدارس االبتدائية يف معظم مناطق العامل، رغم 
أن البيانات تدل على وجود تفاوتات كبرية بني البلدان. ويف 
املناطق املتقدمة النمو ككل، كانت املعلمات يشكلن نسبة 
84 يف املائة من هيئة التدريس يف املرحلة االبتدائية يف عام 
2012 مقابل 58 يف املائة يف املناطق النامية. وكانت أعلى 
نسبة هلن يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى حيث بلغت 89 
أفريقيا جنوب  املائة يف  نسبة وهي 44 يف  وأدىن  املائة  يف 

الصحراء الكربى.
للفرتة  بيانات  قدمت  بلدًا   164 أصل  من  بلدًا   82 ويف 
معلمي  بني  اإلناث  نسبة  جتاوزت   ،2012  -  2005
النسبة  49. وجتاوزت هذه  املائة  املدارس االبتدائية 75 يف 
90 يف املائة يف 22 بلداً، بينما كانت أقل من 30 يف املائة 
يف 15 بلداً. وكانت مجيع هذه البلدان فيما عدا واحداً يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وتقل نسبة النساء يف هيئات 
تدريس املرحلة االبتدائية يف البلدان ذات املستويات املنخفضة 

ملعّدل االلتحاق اإلمجايل باملدارس.

تنخفض نسبة املرأة يف هيئات التدريس يف 
مستويات التعليم الالحقة

االبتدائي.  بعد  التعليم  املعلمات يف مراحل  نسبة  تنخفض 
وعلى الصعيد العاملي، كانت نسبة 52 يف املائة من املعلمني 
يف املدارس الثانوية من النساء يف عام 2012، مبا ميثل زيادة 
عن 48 يف املائة يف عام 1990. وكانت نسبتهن 48 يف 
املائة  النامية يف جمموعها، و63 يف  للمناطق  بالنسبة  املائة 
يف املناطق املتقدمة النمو. وعلى الصعيد اإلقليمي، تفاوتت 
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النسبة من 69 يف املائة يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إىل 
31 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويفوق عدد 
املعلمني عدد املعلمات إىل حّد كبري يف مجيع أحناء أفريقيا 
املنطقة،  يف هذه  بلداً  ففي 16  الكربى.  الصحراء  جنوب 
من 20 يف  أقل  الثانوية  املرحلة  املعلمات يف  نسبة  كانت 
بلدان جنوب آسيا، مبا يف ذلك  وباملثل، يف معظم  املائة. 
أفغانستان وبنغالديش وبوتان ونيبال واهلند،كانت نسبة املرأة 

أقل من النصف 50.
ويف املرحلة العالية، تتألف معظم هيئات التدريس يف العامل 
من الرجال. وكانت النساء متثلن 42 يف املائة من املعلمني يف 
هذا املستوى على الصعيد العاملي يف عام 2012. وكانت 
النسبة واحدة تقريبًا يف املناطق النامية واملتقدمة النمو على 
السواء. ويتبني من بيانات التعليم العايل يف 135 بلداً قدمت 
تقاريرها خالل الفرتة 2005 - 2012 أن نسبة املعلمات 
يف 110 بلدان كانت أقل من 50 يف املائة. وعلى الرغم من 
هذا النمط العام، يوجد من املعلمات عدد أكرب مما يوجد 
من املعلمني يف مرحلة التعليم العايل يف أوروبا الشرقية )االحتاد 
الروسي وألبانيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا والتفيا وليتوانيا( 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )أروبا وسانت لوسيا 

املرجع نفسه.  50

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

رشق آسيا

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

غرب آسيا

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

القوقاز وآسيا الوسطى

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

العالم

يف املائة

نساء رجال
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حصة املرأة والرجل من مجموع عدد الباحثني حسب املنطقة، 2011

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 املصدر: 

تستند البيانات عن الباحثني إىل إجمايل عدد األشخاص العاملني بشكل رئييس أو جزئي يف  مالحظة: 
مجال البحث والتطوير. ويشمل ذلك املوظفني املستخدمني عىل سبيل التفرغ أو لبعض الوقت. 

واملناطق مدرجة بالرتتيب التصاعدي لحصة املرأة يف عام 2011.
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وغيانا وكوبا وكولومبيا( والقوقاز وآسيا الوسطى )أذربيجان 
وقريغيزستان وكازاخستان( وجنوب شرق  وأرمينيا وجورجيا 

آسيا )تايلند والفلبني وماليزيا وميامنار( 51.

النتائج التعليمية والتعلم مدى   - دال 
الحياة

اإلملام بالقراءة والكتابة  -  1

اإلملام بالقراءة والكتابة 52 أساسي للحصول على املعلومات 
التعامل مع  واملعارف واملهارات، والكتساب القدرات على 
اجملتمع.  يف  الكاملة  وللمشاركة  وتعقيداهتا،  احلياة  حتّديات 
بالفقر  وثيقًا  ارتباطًا  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  عدم  ويرتبط 

واالستبعاد من الفرص االجتماعية واالقتصادية.

املرجع نفسه.  51

تعرف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( حمو   52

األمية بأنه القدرة على القراءة والكتابة وفهم البيانات البسيطة ذات 
الصلة باحلياة اليومية للشخص املعين. وتشمل هذه العملية سلسلة 
املهارات  تشمل  ما  وكثريًا  والكتابة،  القراءة  مهارات  من  متصلة 

احلسابية األساسية أو القدرة على فهم األعداد والتعامل معها.

تشّكل النساء زهاء ثلثي عدد األميني من الكبار، 
وهي نسبة بقيت دون تغيري عىل مدى عقدين

يف عام 2012، أشارت التقديرات إىل أن 781 مليون بالغ 
من األعمار 15 سنة فأكثر أمّيون، ويوجدون كلهم تقريبًا 
)99 يف املائة( يف املناطق النامية. وكانت النساء متثلن قرابة 
العامل )496 مليونًا(، وهي  البالغني األميني يف  الثلثني من 
النساء أكثر  ثابتة منذ عام 1990. وتشكل  حصة ظلت 
من نصف عدد السكان األميني يف مجيع مناطق العامل. ويف 
شرق وغرب آسيا، تشكل النساء ما يقرب من ثالثة أرباع 

السكان األميني.

وقد تحّسنت معّدالت إملام الكبار بالقراءة والكتابة 
يف جميع مناطق العالم للنساء والرجال عىل السواء

ارتفع   ،2012 الفرتة 1990 -  العاملي، يف  الصعيد  على 
معّدل إملام الكبار بالقراءة والكتابة 53 للرجال من 82 يف 
املائة إىل 89 يف املائة، وللنساء من 69 يف املائة إىل 80 
أفريقيا،  16(. وقد سجلت مشال  )الشكل 3 -  املائة  يف 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا وغرب آسيا 
بالقراءة  اإلملام  معّدالت  مناطق كانت  ومجيعها  مكاسب، 

معّدل اإلملام بالقراءة والكتابة للكبار هو النسبة املئوية للسكان الذين   53

تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر الذين يلمون بالقراءة والكتابة.

٠
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نسبة املرأة بني الباحثني حسب املنطقة ومجال العلوم، 2011

 UNESCO Institute for املصدر: 
.Statistics, 2014b

تستند بيانات الباحثني  مالحظة: 
إىل إجمايل عدد األشخاص 

العاملني بصفة كلية أو 
جزئية يف مجال البحث 
والتطوير. ويشمل ذلك 

املوظفني املعينني عىل سبيل 
التفرغ أو لبعض الوقت.
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بكثري  أدىن   1990 عام  فيها  اجلنسني  من  لكل  والكتابة 
من املتوسطات العاملية. واملناطق النامية اليت كانت معّدالت 
املتوسطات  من  أعلى  فيها  والكتابة  بالقراءة  الكبار  إملام 
العاملية يف عام 1990 - وهي شرق آسيا وأمريكا الالتينية 
البحر الكارييب وجنوب شرق آسيا والقوقاز وآسيا  ومنطقة 
التقدم، حيث حقق شرق  أيضًا بعض  الوسطى- شهدت 
للمرأة.  بالنسبة  وجنوب شرق آسيا حتسنًا كبريًا، وال سيما 
وعلى الصعيد القطري، كان أقل من 50 يف املائة من النساء 
البالغات لديهن مهارات القراءة والكتابة األساسية يف 24 
لعام 2012  بيانات  عنها  تتوافر  بلدًا  بني 158  من   بلدًا 
)أو آخر سنة على مدى الفرتة 2005 - 2012(. وباستثناء 
البلدان   أفغانستان وباكستان وبوتان ونيبال وهاييت، كانت 
الــــ 19 األخرى يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وباملقارنة، 
بلغ هذا املعّدل أقل من 50 يف املائة من الرجال البالغني يف 

8 بلدان من أصل 158 بلداً 54.
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ما برحت الفوارق بني الجنسني يف معّدالت إملام 
الكبار بالقراءة والكتابة تنخفض عىل الصعيد 

العاملي، لكن املرأة ما زالت متخلفة عن الرجل يف 
أربع مناطق نامية

الفجوة  تقلصت  و2012،   1990 عامي  بني  الفرتة  ويف 
والكتابة يف  بالقراءة  الكبار  إملام  اجلنسني يف معّدالت  بني 
بني  الفجوة  وبلغت   .)16  -  3 )الشكل  املناطق  مجيع 
عام  يف  مئوية  نقاط   8 والنساء  للرجال  العاملية  املعّدالت 
عام  يف  مئوية  نقطة   13 من  اخنفاضًا  مسجلة   ،2012
الالتينية  وأمريكا  النمو  املتقدمة  املناطق  وحققت   .1990
ومنطقة البحر الكارييب والقوقاز وآسيا الوسطى التكافؤ بني 
اجلنسني يف إملام الكبار بالقراءة والكتابة، بينما يقرتب شرق 
 آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا من حتقيق هذا اهلدف.
بالغ يف  التفاوت بني اجلنسني يشكل مصدر قلق  وما زال 
مشال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا 
من  اجلنسني  بني  الفجوة  فيها  تتفاوت  اليت  آسيا،  وغرب 
10 إىل 22 يف املائة لصاحل الرجال. أما الفجوة القائمة يف 
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حصة املرأة بني هيئات التدريس حسب املستوى التعليمي واملنطقة، 1990 و2000 و2012

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٢

العالم املناطق املتقدمة
النمو

جنوب آسيا أوقيانوسيا شمال أفريقيا غرب آسيا رشق آسيا جنوب رشق
آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

الكاريبي

القوقاز وآسيا
الوسطى

ئة
ملا

يف ا

عضوات هيئات التدريس يف املرحلة االبتدائية عضوات هيئات التدريس يف املرحلة الثانوية عضوات هيئات التدريس يف التعليم العايل

املناطق النامية أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

معهد اليونسكو لإلحصاء، 2015. مركز بيانات املعهد. http://www.uis.unesco.org )تم االطالع عليه يف شباط/فرباير 2015(. املصدر: 

املناطق مدرجة بالرتتيب التصاعدي لنسبة املرأة بني هيئات التدريس يف املرحلة االبتدائية. مالحظة: 
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جنوب آسيا ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى فال تزال 
التقدم سريعًا يف  آسيا، كان  واسعة ومستمرة. ويف جنوب 
الفرتة 1990 - 2000، ولكن مل تتحقق سوى مكاسب 

متواضعة للمرأة منذ عام 2000.
ومن 158 بلداً تتوافر عنها بيانات لعام 2012 )أو آخر 
سنة متاحة يف الفرتة 2005 - 2012(، حقق 74 بلداً 
والكتابة،  بالقراءة  الكبار  إملام  يف  اجلنسني  بني  التكافؤ 
ويف  الرجل  صاحل  غري  يف  تفاوتات  بلدان   4 يف  وظهرت 
80 بلداً يف غري صاحل املرأة. وبلغت معّدالت إملام النساء 
بالقراءة والكتابة أقل من ثلثي معّدالت الرجال يف 22 من 
البلدان، تقع أربعة منها يف جنوب آسيا )أفغانستان  تلك 
وباكستان وبوتان ونيبال( ويف غرب آسيا )اليمن(، والبقية 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 55.

توجد املهارات األساسية للقراءة والكتابة لدى 
الغالبية العظمى من الشبان والشابات

والغالبية العظمى من الشباب )من سن 15 إىل 24 عامًا( 
يف العامل ملّمون بالقراءة والكتابة. وخالل الفرتة 1990 - 
2012، ارتفع معّدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشابات على 
الصعيد العاملي من 79 إىل 87 يف املائة، وارتفع من 88 
17(. وميثل هذا  للشبان )الشكل 3 -  املائة  إىل 92 يف 
زيادة يف مشاركة األجيال الشابة يف التعليم الرمسي. واإلملام 
املناطق  يف  تقريبًا  الشباب  مجيع  بني  عام  والكتابة  بالقراءة 
األكثر منواً، ويف شرق آسيا ويف القوقاز ووسط آسيا؛ ويوشك 
أن يكون عامًا يف أمريكا الالتينية ويف جنوب شرق آسيا. 
ويف أحناء العامل اليت ال يلتحق فيها الكثري من األوالد والبنات 
باملدارس أو يتسربون منها، تكون معّدالت اإلملام بالقراءة 
 والكتابة بني الشباب أقل بكثري من املتوسطات العاملية. ففي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ومعّدالهتا من أدىن املعّدالت 
املائة من  بالقراءة والكتابة سوى 64 يف  يلّم  العامل، ال  يف 
الشابات و76 يف املائة من الشبان. ويف أوقيانوسيا وجنوب 
آسيا، حصل الشبان والشابات على مهارات القراءة والكتابة 
العاملية لكل  املتوسطات  عن  األساسية مبعّدالت تقل كثرياً 

من اجلنسني.
ويف الفرتة من عام 1990 إىل عام 2012، تقلصت الفجوات 
بني اجلنسني يف معّدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة يف 
مجيع املناطق اليت ظهرت فيها تفاوتات يف بداية هذه الفرتة. 
 غري أن الفجوات بني اجلنسني اليت يف غري صاحل الشابات

املرجع نفسه.  55

ال تزال كبرية يف مشال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
وجنوب آسيا وغرب آسيا، حيث ترتاوح بني 4 و12 يف املائة 

لصاحل الشبان.

تشري الفجوات القائمة بني الجنسني يف معّدالت 
اإلملام بالقراءة والكتابة بني األشخاص األكرب سناً 

إىل وجود تفاوتات صارخة لغري صالح املرأة

أظهرت مجيع مناطق العامل تقدمًا يف اإلملام بالقراءة والكتابة 
لدى الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر. فقد بلغ معّدل 
معرفة القراءة والكتابة هلذه الفئة العمرية 70 يف املائة للنساء 
و81 يف املائة للرجال على الصعيد العاملي يف عام 2012 
)الشكل 3 - 18(. ويف عام 1990، كانت هذه املعّدالت 
أقل بكثري، إذ بلغت 56 يف املائة و67 يف املائة، على التوايل. 
النمو والقوقاز وآسيا الوسطى هي  املناطق املتقدمة  وكانت 
املناطق الوحيدة اليت تقرتب من تعميم اإلملام بالقراءة والكتابة 
لكل من هم يف هذه الفئة العمرية يف عام 2012. واحتلت 
الثانية بفارق  املرتبة  الكارييب  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا 
كبري، مبعّدل 75 يف املائة و80 يف املائة للمسنني من النساء 
والرجال، على التوايل. أما بقية املناطق فكانت معّدالهتا أقل 
من املعّدالت العاملية لكل من اجلنسني. ويف املناطق النامية 
ككل، كانت نسبة امللمني بالقراءة والكتابة 51 يف املائة من 
الساحقة  الغالبية  أما  املسنني.  املائة من  املسنات و72 يف 
من كبار السن فكانت أمية يف مشال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
ربع  من  أقل  حيث كان  آسيا،  وجنوب  الكربى  الصحراء 

النساء وأقل من نصف الرجال ملّمني بالقراءة والكتابة.
ويف عام 2012، يف املناطق النامية بصفة عامة، مل تكد املرأة 
املسنة تبلغ مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة للرجال املسنني 
يف عام 1990. ومن بني املناطق اليت اتسمت بفجوة كبرية 
بني اجلنسني يف عام 1990، شهد شرق آسيا وجنوب شرق 
آسيا وغرب آسيا إحراز تقدم سريع يف سّد تلك الفجوة. 
وعلى العكس من ذلك، شهد مشال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وجنوب آسيا اتساع الفجوة بدرجة طفيفة 
خالل نفس الفرتة، رغم تزايد معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة 

للرجال والنساء على حّد سواء.

التحصيل العلمي بني السكان  -  2

يشكل التحصيل العلمي- وهو أعلى مستوى من التعليم بلغه 
الشخص - مقياسًا لرأس املال البشري واملهارات املتاحة يف 
تتيح معّدالت االلتحاق احلالية  جمتمع معني. ويف حني ال 
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املدارس يف وقت معني،  سوى معلومات عن عدد طالب 
يشري التحصيل العلمي إىل املستوى التعليمي جملموع السكان 
التعليم  مراحل  يف  املشاركة  اجتاهات  ويعكس  البالغني، 
االبتدائي والثانوي والعايل وإمتامها على مدى فرتة طويلة من 
يف  العلمي  التحصيل  من  العليا  املستويات  وتتجلى  الزمن. 
توافر مستوى رفيع نسبيًا من املهارات واملعارف لدى القوة 
العاملة. ويسهم التقدم احملرز يف التحصيل العلمي يف النمو 
االقتصادي 5٦ وحتسني نتائج سوق العمل، يف مجلة جماالت 
منها اإلنتاجية واملشاركة واإليرادات والتقدم الوظيفي. ويتجاوز 
ارتفاع مستوى التحصيل العلمي حدود أسواق العمل لريتبط 
أيضًا بنتائج اجتماعية إجيابية، منها إدخال حتسينات على 
املشاركة والتمثيل يف احلكومة والتأثري السياسي 5٧، والعمل 
التطوعي، والثقة فيما بني األشخاص 5٨، واحلالة الصحية 
أفراد األسرة. وأخريًا، ميثل رفع  وبقاء األطفال وغريهم من 

مستوى التحصيل العلمي آلية رئيسية لتمكني املرأة.
ويعرض الشكل 3 - 19 أعلى مستوى للتحصيل العلمي 
بني الرجال والنساء من سن 25 عامًا فما فوقها بوصفهم 
نسبة مئوية من السكان يف كل منطقة من املناطق وفقًا ألربعة 
مستويات التعليمية: “غري متعلم” و“ابتدائي” و“ثانوي” 
و“جامعي”. ومثة تفاوتات كبرية يف التحصيل العلمي بني 
العام  باملستوى  قوي  ارتباط  وجود  إىل  يشري  مما  املناطق، 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية. ففي املناطق املتقدمة النمو، 
النساء  تكون نسب  االبتدائي،  التعليم  تعميم  حيث حتقق 
والرجال غري املتعلمني أو الذين متثل املرحلة االبتدائية أعلى 
مستوى لتحصيلهم صغرية، بينما تكون نسب الذين يتمثل 
فوقها كبرية.  ما  أو  الثانوية  املرحلة  يف  هلم  مستوى  أعلى 
ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  آسيا  بلدان شرق  معظم  وتتشابه 
والقوقاز  آسيا  وغرب  آسيا  شرق  وجنوب  الكارييب  البحر 
ذلك،  العكس من  السمة. وعلى  الوسطى يف هذه  وآسيا 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، اللتني مل 
يتحقق هدف تعميم التعليم االبتدائي فيهما بعد، فإن نسب 
النساء والرجال غري املتعلمني أو الذين يقتصر أعلى مستوى 
لتحصيلهم العلمي على املرحلة االبتدائية تكون كبرية، ولكنها 
لتحصيلهم  أعلى معّدل  بالنسبة ملن يكون  تكون متواضعة 

العلمي عند املرحلة الثانوية أو العالية.

.Thévenon and others, 2012  56

.Lopez�Carlos and Zahidi, 2005  57

.OECD, 2013  58

 الشكل 3 - 1٦
معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار )15 عاماً فما فوق( حسب نوع 

الجنس واملنطقة، 1990 و2000 و2012

العالم
املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى
رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب رشق آسيا

غرب آسيا
أوقيانوسيا

شمال أفريقيا
جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

 الشكل 3 - 1٧
معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشباب )15 إىل 24 عاماً من العمر( حسب 

نوع الجنس واملنطقة، 1990 و2000 و2012

العالم
املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى
رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب رشق آسيا

غرب آسيا
شمال أفريقيا

أوقيانوسيا
جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

 الشكل 3 - 1٨
معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني املسنني )٦5 عاماً من العمر فما فوقها( 

حسب نوع الجنس واملنطقة، 1990 و2000 و2012

نظراً ألن البيانات املتعلقة باإلملام بالقراءة والكتابة ال تجمع سنوياً، يفيد معهد اإلحصاء - اليونسكو  مالحظة: 
بالبيانات اإلقليمية والعاملية عن معّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف إشارة إىل عقود التعداد السكاني. 

وتيسرياً للقراءة، يشري هذا الفصل إىل بيانات عقد التعداد 1985 - 1994 باعتبارها بيانات عام 1990، 
وأحدث البيانات، لعقد التعداد 2005 - 2014 باعتبارها بيانات عام 2012. وتذكر املناطق وفقاً للرتتيب 

التصاعدي ملعّدل اإلملام بالقراءة والكتابة للنساء يف عام 2012.

العالم
املناطق النامية

املناطق املتقدمة النمو

القوقاز وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب رشق آسيا
رشق آسيا
أوقيانوسيا
غرب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
شمال أفريقيا

جنوب آسيا

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

نساء رجال ٢٠٠٠ ١٩٩٠٢٠١٢

 UNESCO Institute for املصدر: 
.Statistics, 2014
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 الفوارق بني الجنسني لغري صالح املرأة أشّد 
ما تكون وضوحاً بني الذين لم يلتحقوا بمدارس، 

وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
وجنوب آسيا

للنساء  العلمي  التحصيل  يف  اجلنسني  بني  الفوارق  وتبدو 
والرجال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة أو أكثر يف أبرز صورها 
يف فئة السكان الذين مل يلتحقوا مبدارس. ويوجد بعض من 
أكرب الفجوات القائمة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
حيث مل يلتحق 44 يف املائة من النساء، يف املتوسط، أبداً 
مبدارس، مقارنة بنسبة 34 يف املائة من الرجال. ولوحظت 
فجوة بني اجلنسني تتجاوز نسبتها 15 يف املائة لصاحل الرجال 
يف إثيوبيا وبنن وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو، ومجهورية تنزانيا 

املتحدة وزمبابوي والسنغال وغانا ومايل ومالوي.

بني  اختالفات  وليسوتو  أخرى، جتلت يف كينيا  ناحية  ومن 
البالغني الذين مل يلتحقوا  اجلنسني لصاحل املرأة بني السكان 
مبدارس. والفوارق بني اجلنسني أيضًا كبرية يف جنوب آسيا. 
فهناك، مل حتصل 34 يف املائة من النساء يف املتوسط على 
أّي تعليم مطلقًا، مقارنة بنسبة 25 يف املائة من الرجال. ويف 
باكستان، مل يلتحق 64 يف املائة من النساء قط مبدرسة، بزيادة 
29 نقطة مئوية عن الرجال. ويف بنغالديش، مل حيصل أكثر 
النساء على تعليم، مقارنة بنسبة 45  املائة من  من 57 يف 
يف املائة من الرجال. وُسجلت يف بلدان غرب آسيا األردن 
العربية السورية وعمان فجوات تتجاوز  والبحرين واجلمهورية 
10 نقاط مئوية، كلها لصاحل الرجال. وأظهرت بعض البلدان 
يف جنوب شرق آسيا أيضًا فجوات متوسطة بني اجلنسني يف 

نطاق يتفاوت من 5 إىل 10 نقاط مئوية لصاحل الرجال.

 الشكل 3 - 19
 توزيع السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأكثر حسب الجنس واملنطقة وأعىل مستوى

للتحصيل التعليمي، 2005 - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(

.UNESCO Institute for Statistics, 2014 قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بحسابه استناداً إىل بيانات مستمدة من املصدر: 

متوسطات غري مرّجحة للمناطق التي تتوافر فيها البيانات لثالثة بلدان عىل األقل. وتشري فئة التحصيل العلمي“لم يلتحقوا  مالحظة: 
بمدارس” إىل جميع األشخاص الذين أتموا أقل من صف واحد من املرحلة االبتدائية، وتشمل فئة “ابتدائي” من أكملوا التعليم االبتدائي 

أو صفاً واحداً عىل األقل منه )التصنيف الدويل املوّحد للتعليم 1(؛ وتشمل “ثانوي” من أكملوا املدرسة اإلعدادية )التصنيف الدويل 
املوّحد للتعليم 2(، أو الثانوية )التصنيف الدويل املوّحد للتعليم 3(، أو التعليم بعد الثانوي غري الجامعي )التصنيف الدويل املوّحد 

للتعليم 4(، و“عاٍل” من التحقوا بأّي مستوى للتعليم العايل )التصنيف الدويل املوّحد للتعليم 5 - 6(. وُوزع السكان الذين ال ُيعرف 
مستواهم التعليمي تناسبياً عىل الفئات األربع للتحصيل العلمي. وأدرجت املناطق بالرتتيب التنازيل للنسب املئوية للنساء اللواتي لم 

يلتحقن بمدارس.
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العالم املناطق النامية املناطق
املتقدمة النمو

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

جنوب آسيا غرب آسيا أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

رشق آسيا جنوب رشق
آسيا

القوقاز وآسيا
الوسطى

ئة
ملا

يف ا

لم يلتحق بمدارس ابتدائي ثانوي عال
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وأكثر من ربع السكان البالغني يف املناطق النامية مل يكملوا 
االبتدائي  التعليم  وميثل  االبتدائية.  املرحلة  بعد  تعليم  أّي 
من  املائة  يف   30 على  يزيد  ملا  للتحصيل  مستوى  أعلى 
الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  والرجال   النساء 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا وجنوب شرق 
آسيا وغرب آسيا. ويف حالة جنوب شرق آسيا، مل يتجاوز 
حظ 43 يف املائة من النساء و40 يف املائة من الرجال من 
التحصيل العلمي صفوف املرحلة االبتدائية. والرقمان املقابالن 
ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى مها 32 يف املائة و34 يف 
املائة من النساء والرجال، على التوايل. أما يف املناطق املتقدمة 
النمو، ويف شرق آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، فتقل هذه 

النسب عن 20 يف املائة للنساء والرجال على السواء.

يمثل التعليم الثانوي أعىل مستوى تعليمي يبلغه 
معظم النساء والرجال يف كل من املناطق املتقدمة 

النمو والنامية

الثانوي هو مستوى  التعليم  األخرى،  التعليم  مبراحل  مقارنًة 
التحصيل الذي يبلغه معظم الكبار يف املناطق املتقدمة النمو 
والنامية على حّد سواء. ويبلغ املتوسط، على نطاق العامل، 49 
يف املائة من النساء و54 يف املائة من الرجال. وميثل التعليم 
يبلغه ما يقرب من  العلمي  الثانوي أعلى مستوى للتحصيل 
ثالثة أرباع الرجال والنساء على السواء يف منطقة القوقاز وآسيا 
الوسطى. ويف املناطق املتقدمة النمو وشرق آسيا، حيقق أكثر 
من نصف النساء والرجال البالغني هذا املستوى التعليمي، وهو 
التعليمي األعلى واألكثر شيوعًا الذي يبلغه حوايل  املستوى 
4 من كل 10 رجال ونساء يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا. ويتمتع 22 يف املائة 
)واحدة من كل مخسة( من النساء يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى يف املتوسط بقسط من التعليم الثانوي، مقارنة بنسبة 
أعلى  أيضًا  هو  الثانوي  والتعليم  الرجال.  من  املائة  يف   29
مستوى حتصيلي لنسبة 26 يف املائة من النساء و33 يف املائة 
من الرجال يف جنوب آسيا، بينما يقل هذا الرقم عن 25 يف 
املائة يف باكستان وبنغالديش وملديف. وتوجد يف هذه البلدان 
فجوة بني اجلنسني ترتاوح بني 3 و21 نقطة مئوية، تنم عن 

وجود عوائق تعليمية من متوسطة إىل شديدة للمرأة.
ويف املتوسط، يصل 18 يف املائة من النساء والرجال على 
الصعيد العاملي إىل مرحلة التعليم العايل. والتعليم العايل أكثر 
شيوعًا يف املناطق املتقدمة النمو وشرق آسيا والقوقاز ووسط 

آسيا، حيث يلتحق أكثر من واحد من كل مخسة من الرجال 
والنساء بالتعليم بعد الثانوي أو يتخرج منه. والتعليم العايل هو 
أدىن مراحل التعليم شيوعًا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
وجنوب آسيا، حيث ال يشكل الذين بلغوا مرحلة التعليم بعد 

الثانوي سوى أقلية صغرية من السكان.

-  تعليم الكبار  3

تعّرف اليونسكو تعليم الكبار بأنه “التعليم الذي يستهدف 
أو  التقنية  مؤهالهتم  لتحسني  التحديد  وجه  على  البالغني 
بغرض  معارفهم  وإثراء  قدراهتم،  تنمية  ومواصلة  املهنية، 
إمتام إحدى مراحل التعليم النظامي، أو الكتساب املعارف 
واملهارات والكفاءات يف ميدان جديد أو لتجديد معارفهم 
الكبار  تعليم  وبرامج   .”59 معني  جمال  يف  حتديثها  أو 
متنوعة للغاية ٦0، وقد ختتلف من حيث األهداف والرتكيز 
ويف  والنطاق.  والتدريس  واحملتوى  املستهدفة  واجلماعات 
البلدان األكثر تقدمًا، مييل تعليم الكبار إىل أن يكون أكثر 
تركيزاً على تعزيز املهارات، بينما ينصّب الرتكيز بدرجة أكرب 
يف البلدان األقل منواً على برامج حمو األمية واستكمال التعليم 
األساسي. ومقدمو هذا التعليم أيضًا متنوعون للغاية، يتألفون 
من احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية 
وأرباب العمل. وميكن أن يضطلع تعّلم الكبار بدور هام يف 
مساعدة البالغني من الرجال والنساء على العودة إىل سوق 
العمل، والتزويد باملهارات الالزمة لتلبية احتياجات السياق 
االجتماعي واالقتصادي املتغري، أو توفري املعارف واملهارات 
ذلك  يف  مبا  العمل،  فرص  شأهنا حتسني  من  اليت  اجلديدة 
األعمال احلرة وتنظيم املشاريع. وميكن أن يسهم تعلم الكبار 
الذات  مثل حتقيق  اقتصادية،  غري  أهداف  أيضًا يف حتقيق 
وحتسني الصحة واملشاركة املدنية واإلدماج االجتماعي والعمل 

التطوعي واملعارف التقليدية.

.UNESCO Institute for Statistics, 2014a  59

والتدريب،  الرمسي  الرمسي وغري  التعليم  الكبار  تعليم  قد يشمل   60

مبا يف ذلك: التعليم املستمر؛ والتعليم املتكرر؛ والتعليم املكافئ 
األمية حمو  وبرامج  املهين؛  والتطوير  الثانية؛  الفرصة  تعليم   أو 

للكبار؛  األساسي  والتعليم  والكتابة؛  بالقراءة  اإلملام  بعد  وما 
والتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ والرتبية الدينية 
والتدريب  والتثقيف  واملهين  التقين  والتعليم  والسياسية؛  والثقافية 
يف جمال تنظيم املشاريع؛ وبرامج إدرار الدخل؛ والربامج األخرى 

اليت تركز على املهارات احلياتية وسبل العيش والتنمية اجملتمعية.
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يف معظم بلدان االتحاد األوروبي، تشارك النساء 
أكثر قليالً من الرجال يف تعليم الكبار

أجراها  استقصائية  ٦1 من دراسة  املتاحة  البيانات  أظهرت 
االحتاد األورويب يف عام 2013 ٦2 بشأن تعلم الكبار مدى 
احلياة، وتشمل 28 بلداً، أن متوسط معّدل املشاركة يف تعليم 
سنة،   64 إىل   25 من  العمرية  الفئة  بني  الكبار  وتدريب 
االستقصاء،  يف  املشارك  تعليم  مستوى  عن  النظر  بصرف 
)الشكل  للرجال  املائة  للنساء و10 يف  املائة  يبلغ 11 يف 
3 - 20(. ومل يرتفع هذان الرقمان إاّل ارتفاعًا طفيفًا عن 
األرقام املقابلة يف عام 2004. وتفاوتت املشاركة يف تعليم 
وتدريب الكبار تفاوتًا كبرياً بني البلدان. فكان أعلى معّدل 
للمشاركة يف الدامنرك )27 يف املائة من النساء و36 يف املائة 
من الرجال(، بينما على الطرف اآلخر مل حتظ بلغاريا بأكثر 
من 2 يف املائة فقط من النساء والرجال املشاركني يف تعليم 
الكبار. ويف معظم البلدان، كان احتمال مشاركة النساء يف 
أنشطة التعلم أكثر من الرجال، إاّل يف أملانيا ورومانيا واليونان؛ 
ومع ذلك، فإن الفرق بني اجلنسني يف معّدالت املشاركة يف 

تلك البلدان كان صغرياً.

البالغون الحاصلون بالفعل عىل مستويات عالية 
من التعليم يشاركون يف تعليم الكبار بمعّدل أعىل 

من ذوي مستوى التحصيل العلمي املنخفض

وتشري البيانات إىل وجود عالقة إجيابية قوية — متسقة يف 
ومستوى  الكبار  تعليم  يف  املشاركة  بني  البلدان —  مجيع 
التحصيل العلمي. ذلك أن البالغني احلاصلني بالفعل على 
مستويات عليا من التعليم يشاركون مبعّدل أعلى، يف حني أن 

تفاهم  الكبار وعدم وجود  تعليم  برامج  الكبري يف  للتباين  نظرًا   61

مشرتك بشأن الفئات اليت ينبغي إدراجها يف أنشطة التعلم، يقتصر 
هذا الفرع على إحصاءات عن املشاركة يف تعليم الكبار اخلاصة 
بالبلدان اليت تشارك يف الدراسة االستقصائية للقوة العاملة اليت 
الرتبية  جيريها االحتاد األورويب سنويًا، واليت شاركت يف مشروع 

اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب التابع لليونسكو.
تتيح الدراسة االستقصائية للقوة العاملة يف االحتاد األورويب النتائج   62

مشاركة  أنه  )ويعّرف  احلياة”  مدى  “التعلم  للمؤشر  السنوية 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 و64 عامًا يف التعليم 
والتدريب( املستخدم يف رصد السياسات العامة العادية لالحتاد. 
والفرتة املرجعية للمشاركة يف التعليم والتدريب هي أربعة أسابيع 

قبل املقابلة.

احلاصلني على مستويات أدىن يشاركون مبعّدل أقل )الشكل 
3 - 20(. وهناك عدد من األسباب تفسرياً لذلك. وأحدها 
التدريب قد يكون أعلى بني األفراد ذوي  أن الطلب على 
املهارات  بالفعل  لديهم  التعليم ألن  األعلى من  املستويات 
اليت تيسر التعلم، ومن األرجح أن يكونوا يف وظائف تقتضي 
تدريبًا مستمراً. وبغض النظر عن املستوى التعليمي، كانت 
معّدالت مشاركة املرأة يف معظم البلدان أعلى من معّدالت 
الرجل. والفجوات بني معّدالت مشاركة املرأة والرجل كبرية 
مستويات  على  أما  جامعي.  تعليم  على  احلاصلني  فئة  يف 
النساء  بني  الفجوات  فكانت  األدىن،  العلمي  التحصيل 

والرجال أصغر حجمًا أو غري ذات شأن.

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
 تشكل النساء غالبية املشرتكني يف برامج 

تعليم الكبار

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تشكل النساء 
غالبية املشاركني يف تعليم الكبار. غري أن املشاركة واإلمتام 
البلدان. ويف 11 من أصل 13  بني  خيتلفان اختالفًا كبرياً 
بلداً تتوافر عنها البيانات، جتاوزت حصة املرأة حصة الرجل 
يف برامج تعليم القراءة والكتابة للكبار ٦3. ويف حالة التعليم 
وتدل  اجلنسني.  بني  مماثل  منط  يالحظ  للكبار،  االبتدائي 
والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتني  التعليمية  الربامج  املشاركة يف 
البلدان  معظم  يف  اجلنسني  بني  التكافؤ  تعزيز  على  للكبار 
النساء والرجال  اليت تتوافر عنها بيانات ٦4. وترتاوح نسبة 
املائة و55 يف  التعليم اإلعدادي بني 45 يف  املشاركني يف 
املائة يف 8 بلدان من أصل 16 بلداً تتوافر عنها البيانات. 
والرقم املناظر بالنسبة للتعليم الثانوي هو 10 بلدان من أصل 
14 بلداً. وحيثما خترج املشاركة عن نطاق التكافؤ، تنزع املرأة 
إىل املشاركة مبعّدل أعلى من الرجل يف املرحلتني اإلعدادية 

والثانوية على السواء ٦5.

 UNESCO Institute for Statistics, البيانات إىل تستند هذه   63

2014c. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

يعّرف التكافؤ بني اجلنسني هنا بأنه أّي حصة ترتاوح بني 45   64

و55 يف املائة )شاملة( لكل من اجلنسني.
 UNESCO Institute for Statistics, البيانات إىل تستند هذه   65

2014c. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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 الشكل 3 - 20
معّدالت املشاركة يف تعليم وتدريب الكبار يف 2٨ بلداً من بلدان االتحاد األوروبي حسب نوع الجنس 

ومستوى التحصيل العلمي، 2004 و2013
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EUROSTAT database, 2014. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database )تم االطالع عليه يف 5 كانون األول/ديسمرب 2014(. املصدر: 

تقوم الدراسة االستقصائية السنوية للقوة العاملة يف االتحاد األوروبي بجمع إحصاءات عن التعلم مدى الحياة للسكان الذين  مالحظة: 
تبلغ أعمارهم 25 إىل 64 سنة. والفرتة املرجعية للمشاركة هي أربعة أسابيع قبل الدراسة.
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الفصل 4

العمـل

االستنتاجات الرئيسية

عىل الصعيد العاملي، يشارك حوايل ثالثة أرباع الرجال ونصف النساء يف القوة العاملة؛ ولم تتقلص الفجوة 	 
بني الجنسني يف املشاركة إالّ يف بعض املناطق وال تزال أوسع ما تكون يف شمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب 

آسيا.

ومنذ عام 1995، تعرض الشباب من النساء والرجال )من سن 15 إىل 24 عاماً( النخفاض كبري يف املشاركة 	 
يف القوة العاملة. غري أن النساء من الفئة العمرية 25 عاماً فأكثر، سجلن زيادة يف املشاركة يف معظم املناطق.

وال تزال املرأة أعىل من الرجل يف معّدل البطالة يف معظم البلدان، وال تزال االختالفات بينهما كبرية.	 

وتشكل العمالة الضعيفة – أّي عمل الشخص لحساب نفسه والعمل كفرد مساهم من األرسة – نصف عمل 	 
النساء والرجال عىل صعيد العالم، ولكنه أكثر شيوعاً يف أفريقيا وآسيا، وخاصة بني النساء.

تشكل املرأة الفئة املهيمنة يف قطاع العمالة املتعلق بالخدمات، وال سيما يف مجاالت التعليم والصحة والعمل 	 
االجتماعي، وكرّبة عمل يف األرس املعيشية الخاصة.

ال يزال الفصل املهني بني املرأة والرجل متجذراً يف جميع املناطق.	 

 تكسب املرأة أقل من الرجل يف جميع القطاعات والوظائف، إذ تكسب املرأة العاملة عىل أساس التفرغ	 
ما بني 70 و90 يف املائة مما يكسبه الرجل يف معظم البلدان.

تقيض املرأة، يف املتوسط، ثالث ساعات يف اليوم أكثر مما يقيض الرجل يف عمل غري مدفوع األجر يف البلدان 	 
النامية وساعتني يف اليوم أكثر من الرجل يف املناطق املتقدمة النمو؛ ولدى إدخال جميع األعمال – مدفوعة 

وغري مدفوعة األجر – يف االعتبار، تكون ساعات عمل املرأة أطول من ساعات عمل الرجل.

يمنح أكثر من نصف البلدان ما ال يقل عن 14 أسبوعاً عىل سبيل إجازة األمومة وقد زادت نسبتها خالل 	 
السنوات العرشين املاضية.

إجازة األبوة آخذة يف االنتشار – وكانت توجد يف 48 يف املائة من البلدان أحكام بشأن إجازة األبوة يف عام 	 
2013، مقارنة بنسبة 27 يف املائة يف عام 1994.

مقدمـة

مث  ومن  تقريبًا،  العامل  سكان  عدد  نصف  النساء  تشكل 
النساء كفئة  وتؤدي  العاملة.  قوته  نصف  تشكيل  إمكانية 
قدراً من العمل ال يقل عما يؤديه الرجال، إن مل يزد. غري أهنن 
خيتلفن عن الرجل يف أنواع العمل اليت يؤدينها، والظروف اليت 
يعملن يف ظلها وسبل حصوهلن على فرص الرتقي. ويقّل عمل 
املرأة عن الرجل كثرياً يف سوق العمل ولكنه يفوقه فيما يتعلق 
باألنشطة املنزلية داخل األسرة املعيشية. ويف سوق العمل، 
واحتمال  الرجل.  له  يتعرض  مما  أكثر  لعوائق  املرأة  تتعرض 

تتلقى  استخدامها كعاملة  واحتمال  أكرب؛  للبطالة  تعرضها 
أجراً ومرتبًا أقل يف معظم املناطق النامية؛ واألرجح أن تكون 
عاملة مسامهة من األسرة ال تتلقى يف العادة أّي دخل نقدي. 
ويرتكز عملها يف القطاعات والوظائف اليت متيل إىل اخنفاض 
األجر، وختضع لساعات عمل طويلة، وال تتمتع بأّي شكل 
من أشكال احلماية االجتماعية. ويقّل احتمال شغل النساء 
الوظائف اإلدارية عن الرجال، وهن يف مجيع األماكن يكسنب 

أقل مما يكسب الرجال.
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وحيّدد منهاج عمل بيجني دور املرأة يف االقتصاد بوصفه أحد 
جماالت االهتمام احلامسة، ويوجه االهتمام إىل ضرورة تعزيز 
العمل  وأوضاع  واملوارد  العمل  على  حصوهلا  سبل  وتيسري 
األفضل على قدم املساواة، فضاًل عن املواءمة بني مسؤوليات 

العمل واألسرة لكل من الرجل واملرأة 1.
وقد أحرز بعض التقدم منذ عام 1995 يف وضع املرأة يف 
سوق العمل، ويف املساواة يف تقاسم املسؤوليات األسرية. 
وتزيد مشاركة النساء اللوايت يبلغن من العمر 25 عامًا أو 
أكثر يف القوة العاملة يف معظم املناطق. واحتمال توظيفهن 
كعامالت بأجر ومرتب يف الوقت احلايل أكرب مما كان يف 

األمم املتحدة، 1995.  1

املاضي، واحتمال عملهن كعامالت مسامهات من األسرة 
تتقاضني  ال  زلن  ما  النساء  أن  من  وبالرغم  مما كان.  أقل 
مثل ما يتقاضاه الرجال، تشري األدلة من كثري من املناطق 
اجلنسني يف  الفجوة بني  أن  بوادر على  إىل  النمو  املتقدمة 
األجر آخذة يف التقلص. وقد اعتمد مزيد من البلدان تدابري 
ملنح إجازة أمومة للمساعدة على تعزيز ارتباط املرأة بسوق 
مما  أبوة،  إجازات  ملنح  تدابري  إرساء  أيضًا  وجيري  العمل. 
الطفل ومن مث  يساعد على تعزيز مشاركة اآلباء يف رعاية 
على مزيد من تقاسم املسؤوليات األسرية على قدم املساواة. 
والواقع أن االختالف بن اجلنسني يف تقاسم تلك املسؤوليات 

قد تقلص مبرور الزمن.

 اإلطار 4 - 1
الفجوات يف إحصاءات العمل املتعلقة بالجنسني

من  يحرزان  وما  والرجل  املرأة  حالة  رصد  يقتيض 
تقدم يف مجال العمل بيانات موثوقة وجيدة التوقيت 
أن  غري  الوقت.  استخدام  وعن  العاملة  القوة  عن 
القدرة الوطنية عىل إنتاج هذه البيانات أبعد ما تكون 

عن مرضية أ.

وكما يتبني من الجدول التايل، منذ عام 2005، قدم 
بيانات  البلدان  من  املائة  يف   60 عن  قليالً  يزيد  ما 
عن املشاركة يف القوة العاملة والبطالة حسب نوع 
نصف  لدى  وتوجد  األقل.  عىل  سنتني  ملدة  الجنس 
البلدان بيانات خاصة بالعمالة مصنفة حسب نوع 
الجنس ومفصلة كذلك حسب املركز يف العمل وحسب 
املائة فقط  الوظيفة ملدة سنتني عىل األقل؛ و40 يف 
نوع  حسب  املتحصلة  اإليرادات  عن  بيانات  لديها 
الجنس منذ عام 2005. وعندما يتطلب األمر نقطتي 
 ،)2004 بيانات إضافيتني لفرتة سابقة )1995 - 
البيانات  تلك  لديها  توجد  التي  البلدان  نسبة  فإن 
باإليرادات.  املتعلقة  البيانات  وخاصة  أقل،  تصبح 
من  النمو  واملتقدمة  النامية  البلدان  بني  والفارق 
حيث توافر البيانات كبري يف جميع املؤرشات املتعلقة 

بالقوة العاملة.

بصفة  الوقت  استخدام  إحصاءات  إعداد  ويدمج 
املنتظمة  االجتماعية  اإلحصاءات  برامج  يف  متزايدة 
 75 جمع   ،2005 عام  ومنذ  البلدان.  من  كثري  يف 
من  الوقت  استخدام  إحصاءات  املائة(  يف   38( بلداً 
أدرجت  أو  الوقت  الستخدام  استقصاءات  خالل 
وحدة خاصة باستخدام الوقت يف استقصاء متعدد 
استخدام  وإحصاءات  املعيشية؛  لألرس  األغراض 

الوقت متاحة عىل الصعيد الدويل لـ 67 منها.

وحتى برغم وجود االستقصاءات املنتظمة بشأن القوة 
العاملة واستخدام الوقت، ما زال القياس الدقيق لعمل 
أنشطة  تقدَّر  ما  وكثرياً  بالصعوبات.  محفوقاً  املرأة 
أو  قيمتها  من  بأقل  الكفاف  زراعة  قبيل  من  العمل 
والقوالب  البيانات،  قلة مصادر  مثل  تستبعد ألسباب 
النمطية القائمة عىل نوع الجنس، واملفاهيم والتعريفات 
املستخدمة يف جمع البيانات. ويمكن أن تساعد ‘أنشطة 
لخرباء  الدويل  املؤتمر  تعريفها  أعاد  التي  العمل’، 
إحصاءات العمل يف عام 2013 لتشمل جميع أشكال 
األجر،  املدفوع  غري  املنزيل  العمل  ذلك  يف  بما  العمل، 
وأعمال الرعاية التي تقوم بها النساء والفتيات يف إطار 
األرس املعيشية، عىل قياس جميع األعمال التي تضطلع 

بها املرأة وفهمها بشكل أفضل )اإلطار 4 - 3(.

ال يستند التقييم الذي  أ 
يجرى يف هذا الفرع 

للقدرة الوطنية عىل إنتاج 
البيانات الالزمة للتحليل 

الجنسانـي إالّ إىل البيانات 
الوطنيـة التـي أُبلغ بها 
النظام اإلحصائي الدويل 

أو التي يمكن االطالع 
عليها يف التقارير وقواعد 

البيانات الدولية. غري 
أن التحليل الذي يجري 

وصفه يف الفصل يستند إىل 
كل من البيانات الوطنية 

والتقديرات الدولية.
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املرأة والرجل يف القوة العاملة  - ألف 

املشاركة يف القوة العاملة  -  1

عىل الصعيد العاملي، ال تزال الفجوة بني الجنسني 
يف املشاركة يف القوة العاملة كبرية للغاية

العامل، عن  نطاق  الرجل كثريًا، على  احتمال مشاركة  يزيد 
احتمال مشاركة املرأة يف القوة العاملة 2. ويف عام 2015، 
من  املائة  يف  الرجال و50  من  املائة  يف   77 نسبة  كانت 
النساء يف سن العمل يف قوة العمل )الشكل 4 - 1( 3. 
وظل معّدل مشاركة املرأة يف قوة العمل ثابتًا بنسبة 52 يف 
املائة يف الفرتة من 1995 إىل 2006، واخنفض إىل 50 يف 
املائة يف عام 2010، ومن املتوقع أن يظل على هذا املستوى 
يف عام 2015. أما مشاركة الرجل يف قوة العمل فاخنفضت 
املائة  املائة يف عام 1995 إىل 77 يف  باطراد من 80 يف 
يف عام 2010، وما زالت دون تغيري. ومل تتقلص الفجوة 
بني اجلنسني يف املشاركة يف القوة العاملة إاّل بدرجة هامشية 

حُيسب معّدل املشاركة يف القوة العاملة باعتباره نسبة األشخاص   2
الذين يف القوة العاملة — عاملني ومتعطلني عن العمل — بني 

السكان الذين يف سن العمل.
 ILO, Estimates and Projections of the Economically  3
 Active Population (EAPEP), 2013 edition (April 2014

update(. ومتثل البيانات اخلاصة بالعامني 2014 و2015 على 

مستوى العامل توقعات.

نسبة البلدان، املتقدمة النمو والنامية، التي أفادت باملؤرشات الرئيسية للقوة العاملة حسب نوع الجنس

 معّدل االشرتاك
معّدل البطالةيف القوة العاملة

 العمالة حسب املركز
يف العمل

 العمالة
اإليراداتحسب املهنة

نقطتا بيانات عىل األقل يف الفرتة 2005 – 2014

6464555039جميع البلدان

5353423730البلدان النامية

10098989370البلدان املتقدمة النمو

نقطتا بيانات عىل األقل يف الفرتة 1995 – 2004 والفرتة 2005 – 2014

5960474417جميع البلدان

4951343113البلدان النامية

9389898928البلدان املتقدمة النمو

قامت شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

بتجميع اإلحصاءات 
املتعلقة بتوافر بيانات 

القوة العاملة، باالستناد إىل 
 International Labour Office,

2014a، وقاعدة البيانات 

اإلحصائية ملنظمة العمل 
 (ILOStat database) الدولية

 International Labour Office,

 2014b. Key Indicators of the

 Labour Market, 8th edition

)تم االطالع عليها يف كانون 
الثاني/يناير 2015(.

 الشكل 4 - 1
املعّدل العاملي املقدر واملتوقع للمشاركة يف القوة العاملة، لألشخاص يف سن 15 

عاماً أو أكثر، حسب نوع الجنس، يف الفرتة من 1٩٩5 إىل 2015

على مدى السنوات العشرين املاضية بسبب زيادة االخنفاض 
بشكل طفيف يف معّدل مشاركة الرجل يف القوة العاملة عن 
معّدل مشاركة املرأة )لالطالع على املفاهيم املرتبطة بالقوة 

العاملة، انظر اإلطار 4 - 2(.

تضيق الفجوة بني الجنسني يف املشاركة يف القوة 
العاملة يف معظم املناطق، ولكنها ال تزال كبرية

تتباين معّدالت مشاركة املرأة والرجل يف القوة العاملة تباينًا 
كبرياً بني املناطق. ففي عام 2015، كانت معّدالت مشاركة 
املرأة يف القوة العاملة 30 يف املائة أو أقل يف مشال أفريقيا 
وغرب آسيا وجنوب آسيا وأقل من 50 يف املائة يف جنوب 

منظمة العمل الدولية،  املصدر: 
 ILO, Estimates and Projections

 of the Economically Active
.Population, 2013 edition

تمثل أرقام السنتني  مالحظة: 
2014 و2015 توقعات.
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املعّدالت  العامل، كانت  من  األخرى  املناطق  ويف  أوروبا. 
بالنسبة للمرأة ترتاوح بني 50 و70 يف املائة. وعلى النقيض 
من ذلك، كان نطاق معّدالت مشاركة الرجل يف القوة العاملة 
أقل اتساعًا، فتفاوتت من 62 يف املائة يف جنوب أوروبا إىل 

82 يف املائة يف جنوب شرق آسيا )الشكل 4 - 2(.
والرجل  املرأة  ملشاركة  السائدة  االجتاهات  وتباينت كذلك 
العقدين  مدى  فعلى  املناطق.  حسب  ملحوظ  بشكل 
املاضيني، اتسمت مجيع املناطق فيما عدا شرق وجنوب آسيا 
بشيء من الزيادة يف معّدالت مشاركة املرأة. وعلى العكس 
من ذلك، اخنفضت مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف شرق 
وجنوب آسيا، وذلك بصفة رئيسية بسبب األمناط املالحظة 
يف الصني واهلند، اللتني تقلصت مشاركة املرأة يف القوة العاملة 
فيهما بني عامي 1995 و2013 من 72 إىل 64 يف املائة 

ومن 35 إىل 27 يف املائة، على التوايل 4.
وتنّم معّدالت مشاركة الرجل يف القوة العاملة عن اجتاهات 
خمتلفة عنها يف حالة املرأة فقد زادت زيادة طفيفة يف القوقاز 

International Labour Office, 2014b, table 1a )مت االطالع   4
عليه يف كانون األول/ديسمرب 2014(. واإلمجاليات اإلقليمية 
ملعّدالت املشاركة يف القوة العاملة هي متوسطات مرّجحة حبسب 

عدد السكان يف فرادى البلدان.

وآسيا الوسطى ويف أوقيانوسيا، وظلت دون تغيري يف شرق 
أوروبا، واخنفضت يف باقي املناطق. وسجلت أشد اخنفاض 
يف شرق آسيا، حيث هبطت مشاركة الرجل مبا يزيد على 6 

نقاط مئوية )الشكل 4 - 2(.
ونتيجة لذلك، فقد ضاق االختالف بني مشاركة املرأة والرجل 
يف القوة العاملة يف معظم املناطق. ولوحظ أكرب اخنفاض يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وجنوب أوروبا. ومع 
ذلك، فلم تصل مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف أّي منطقة 
إىل التساوي مع مشاركة الرجل. وتوجد أعلى مشاركة للمرأة 
يف القوة العاملة بني مجيع املناطق يف شرق آسيا وأوقيانوسيا 
املائة(،  يف   65 )حوايل  الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا 
الرجل  مشاركة  دون  مئوية  نقاط   10 حنو  تزال  ال  ولكنها 
)حوايل 75 يف املائة(. أما املناطق اليت توجد فيها أكرب فجوة 
بني اجلنسني، وقدرها 50 يف املائة يف عام 2015، فبقيت 
هي ذات املناطق على مدى عقدين من الزمان - وهي مشال 

أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا.

 املشاركة يف القوة العاملة بني جميع
الفئات العمرية

ختتلف أشكال األمناط العمرية للمشاركة يف القوة العاملة بني 
املناطق والبلدان. ومشاركة الفتيات والشبان )األعمار من 
15 إىل 24 عامًا( يف القوة العاملة بصفة عامة منخفضة 
)الشكل 4 - 3( وتعكس مدى توافر إمكانيات احلصول 
إدماج  على  العمل  سوق  وقدرة  التعليمية  الفرص  على 
األفواج اجلديدة من اخلرجيني والتفاوت فيهما. وخالل أوج 
سين العمل )األعمار من 25 إىل 54 عامًا(، تبلغ املشاركة 
فرص  توافر  إىل  يشري  مبا  أقصاها،  عادًة  العاملة  القوة  يف 
العمل واالختالفات يف األدوار واملسؤوليات اليت يضطلع 
هبا كل من املرأة والرجل يف اإلجناب ورعاية الطفل. وأخرياً، 
)من  سنًا  األكرب  العاملني  بني  العاملة  القوة  يف  املشاركة 
55 إىل 64 عامًا ويف سن 56 عامًا وما فوقها( منخفضة 
احلصول  وإمكانيات  القائمة،  التقاعد  وتعكس سياسات 
على شبكات األمان االجتماعي لكبار السن فضاًل عن 
االجتاهات إزاء التقاعد واالستمرار يف املشاركة بنشاط يف 

سنوات العمر املتقدمة.

أوقيانوسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا

القوقاز وآسيا الوسطى

املناطق املتقدمة النمو األخرى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

غرب أوروبا

جنوب أوروبا

جنوب آسيا

غرب آسيا

شمال أفريقيا

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائـة

٢٠١٥رجالنساء ١٩٩٥

 الشكل 4 - 2
املعّدل العاملي املقدر واملتوقع للمشاركة يف القوة العاملة، لألشخاص يف سن 15 

عاماً أو أكثر، حسب نوع الجنس، يف الفرتة من 1٩٩5 إىل 2015

 (April 2014 update). ILO, Estimates and Projections of the Economically ،منظمة العمل الدولية املصدر: 
.Active Population, 2013 edition

تمثل أرقام السنتني 2014 و2015 توقعات. مالحظة: 
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الفجوة بني الجنسني يف املشاركة يف القوة العاملة 
كبرية بالنسبة لجميع األعمار، فيما عدا سنوات 

صدر الشباب

ومشاركة املرأة يف القوة العاملة، كما يبني الشكل 4 - 3، أدىن 
من مشاركة الرجل يف مجيع مراحل دورة احلياة. وتقع أضيق 
فجوة بني اجلنسني يف سنوات صدر الشباب )األعمار من 15 

إىل 24 عامًا(، يف حني تكون أوسع فجوة بصفة عامة خالل 
ذروة سنوات العمل )األعمار من 25 إىل 54 عامًا(. وتضيق 
الفجوات بني اجلنسني ببطء بعد ذلك وتنحسر تدرجييًا يف 
األعمار املتقدمة دون أن ختتفي متامًا. وحىت بعد سن التقاعد، 
مييل الرجال إىل مواصلة نشاطهم بدرجة أكرب من النساء. أما 
أوسع فجوة بني اجلنسني يف مجيع الفئات العمرية فتوجد يف 

مشال أفريقيا وغرب وجنوب آسيا )الشكل 4 - 3(.

 اإلطار 4 - 2
التعاريف املستخدمة يف اإلحصاءات املتعلقة بالقوة العاملة والعمالة والبطالة

تستند اإلحصاءات املقدمة يف هذا الفصل فيما يتعلق بالقوة العاملة والعمالة والبطالة إىل املفاهيم والتعاريف املوضوعة يف 
القرار الذي اتخذه املؤتمر الدويل الثالث عرش لخرباء إحصاءات العمل يف عام 1982.

وبالتايل فإن: “القوة العاملة” تشمل جميع األشخاص فوق حّد أدنى معني من العمر من أّي من الجنسني املتاحني لتوفري 
إمدادات العمل من أجل إنتاج السلع والخدمات املدرجة يف إطار حّد اإلنتاج بنظام الحسابات القومية، خالل فرتة مرجعية 
محّددة، تكون مدتها عادة أسبوعاً واحداً أو يوماً واحداً. ويشمل حّد اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية إنتاج السلع والخدمات 
التي يقصد بها السوق )سواء بغرض الحصول عىل أجر أو عىل ربح(؛ وبعض أنواع اإلنتاج لغري أغراض السوق )كالخدمات 
التي توفرها الحكومات أو املؤسسات غري الهادفة إىل الربح(؛ وجميع السلع املنتجة للحساب الخاص التي يحتفظ بها منتجوها 
الستعمالهم النهائي الخاص )إنتاج وتجهيز املنتجات األولية لالستهالك الخاص، كزراعة الكفاف، وتشييد املساكن وغريها 
من األصول الثابتة لالستعمال الشخيص(. وهو ال يشمل الخدمات التي تنتجها األرس املعيشية الستعمالها الخاص، كالتنظيف 

والطهو ورعاية أفراد األرسة والخدمات التطوعية يف املجتمع املحيل.

ويشمل تعبري “العاملون” جميع األشخاص فوق سن محّدد الذين يكونون خالل الفرتة املرجعية إما يعملون يف مقابل أجر 
أو بغرض الربح أو يساهمون يف عمل لألرسة )يف الزراعة أو غري الزراعة( دون أن يتلقوا أّي تعويض، أو ينتجون/يجهزون 

املنتجات/السلع الستهالكهم الخاص )أو استهالك أرسهم(.

ويشمل “العاطلون” جميع األشخاص فوق سن محّددة الذين يكونون خالل الفرتة املرجعية املحّددة:

بدون أّي عمل/وظيفة، أّي ال يعملون؛	 

مستعدين للعمل حالياً، أّي مستعدين للعمل بأجر أو للعمل لحساب أنفسهم؛	 

باحثني عن العمل، أّي اتخذوا خطوات محّددة يف فرتة قريبة معينة بحثاً عن عمل بأجر أو عمل لحساب أنفسهم 	 
)ويخّفف هذا الرشط حيثما تكون الوسائل التقليدية للبحث عن العمل غري ذات صلة(.

وقد جرى مؤخراً إحالل معايري جديدة بدالً من هذه املعايري الدولية التي تستخدمها البلدان إلعداد إحصاءاتها املتعلقة بالقوة 
العاملة والعمالة والبطالة. ففي ترشين األول/أكتوبر 2013، اتخذ املؤتمر الدويل التاسع عرش لخرباء إحصاءات العمل قراراً 
بشأن إحصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل )انظر اإلطار 4 - 3 لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(. ويجري 
حالياً االضطالع بأنشطة تنفيذ املعايري الجديدة يف عدد من البلدان، ومن املتوقع أن تصدر بيانات محدَّثة يف هذا الصدد يف 

األعوام املقبلة.

.Hussmanns, Mehran and Verma, 1990, chapters 2 and 3; ILO, 1982 املصدر: 
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تتأخر الشابات والشبان )من الفئة العمرية 15 إىل 
24 عاماً( اآلن يف دخول سوق العمل

واملشاركة يف القوة العاملة بصفة عامة منخفضة بني أوساط 
الشباب من اجلنسني )األعمار من 15 إىل 24 عامًا(، ألن 
الكثريين منهم ما زالوا يتابعون تعليمهم على املستوى الثانوي 
أو العايل. وال يزال مشال أفريقيا وغرب آسيا يف الوقت الراهن 
املنطقتني اللتني فيهما أدىن معّدل ملشاركة الشابات يف القوة 

العاملة، ويبلغ حوايل 18 يف املائة. أما الشابات يف أوروبا 
الشرقية وجنوب آسيا وجنوب أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى 
فتشاركن مبستوى يرتاوح بني 20 و40 يف املائة. ويف املناطق 
األخرى، تتفاوت مشاركة الشابات من 40 إىل 53 يف املائة 
معّدل  أدىن  يوجد  للشبان،  وبالنسبة   .)3  -  4 )الشكل 
أوروبا  وتليه  املائة(،  يف   36( أوروبا  جنوب  يف  ملشاركتهم 
الشرقية ومشال أفريقيا وغرب آسيا، اليت يرتاوح املعّدل فيها 
بني 40 و50 يف املائة. ويتجاوز املعّدل يف حالة الشبان يف 

 الشكل 4 - ٣
معّدالت املشاركة يف القوة العاملة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، 1٩٩5 و201٣
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قامت بحسابها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل البيانات املستمدة 
 International Labour من

 Office, 2014b. Key Indicators

 of the Labour Market, 8th

edition, table 1a )تم االطالع 

عليه يف كانون الثاني/يناير 
.)2015

تشمل املناطق املتقدمة  مالحظة: 
النمو األخرى البلدان الواقعة 

يف شمال وغرب أوروبا، 
فضالً عن أسرتاليا وكندا 

ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
واليابان.
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له يف  قيمة  املائة، وسجلت أعلى  املناطق األخرى 50 يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )62 يف املائة(.

وقد اخنفضت معّدالت املشاركة يف القوة العاملة بني النساء 
معظم  يف  عامًا،   24 إىل   15 العمرية  الفئة  من  والرجال 
املناطق، منذ عام 1995، مما يسهم يف االخنفاض الطفيف 
يف املعّدل العاملي بصفة عامة. وقد يرتبط االخنفاض يف حالة 
الشباب إما باتساع نطاق الفرص التعليمية لكل من الشابات 
والشبان 5 أو بتنامي نسبة الشباب غري املنخرطني يف التعليم 
الساعني  أو  للعمل  املستعدين  املشاركني يف عمل وغري  أو 
للحصول عليه. وحدث أكرب اخنفاض بالنسبة للشابات يف 
شرق آسيا، حيث بلغ 21 نقطة مئوية. وسجلت الشابات 
يف أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا كذلك اخنفاضًا نسبته 10 
نقاط مئوية يف املشاركة يف القوة العاملة. أما أكرب اخنفاض 
ملحوظ بالنسبة للشبان فُسّجل يف شرق آسيا، حيث بلغت 
أوروبا،  يليه جنوب آسيا وجنوب  مئوية،  نقطة  نسبته 16 
العاملة مبا ال يقل  حيث تقلصت مشاركة الشبان يف القوة 

عن 10 نقاط مئوية.

نسبة مشاركة النساء من األعمار 25 إىل 54 عاماً 
يف القوة العاملة، يف معظم املناطق، أعىل مما كانت 

يف املايض

يبلغ كل من النساء والرجال ذروة مشاركتهم يف القوة العاملة 
بني العمرين 25 و54 عامًا. وتراوح معّدل املشاركة يف معظم 
املناطق للنساء من الفئة العمرية 25 إىل 54 عامًا بني 65 
و85 يف املائة يف عام 2013. غري أن النساء يف مشال أفريقيا 
وغرب وجنوب آسيا شاركن مبعّدل أقل كثرياً، يبلغ حوايل 30 
يف املائة. وبالنسبة للرجال من تلك الفئة العمرية، كان املعّدل 

يفوق 80 يف املائة يف مجيع املناطق.
وبني عام 1995 وعام 2013، شهدت معّدالت املشاركة يف 
القوة العاملة للنساء والرجال يف ذروة أعمار عملهم اجتاهات 
ثابتة أو  خمتلفة. فبالنسبة للرجال، ظلت معّدالت املشاركة 
طرأ عليها اخنفاض طفيف على مدى العقدين املاضيني يف 
املرأة  مشاركة  على  زيادة  طرأت  وباملقارنة،  املناطق.  معظم 
يف القوة العاملة يف كثري من املناطق فيما عدا شرق وجنوب 
آسيا وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى )شهدت اخنفاضًا 
طفيفًا( )الشكل 4 - 3(. ولوحظت زيادة كبرية يف مشاركة 
املرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريي وجنوب أوروبا 
)10 نقاط مئوية أو أكثر(. وتبدو الزيادة يف أمريكا الالتينية 

.International Labour Office, 2008a  5

وبعض  التعليم  من  باملزيد  مرتبطة  الكارييب  البحر  ومنطقة 
التغيريات يف تكوين األسرة – أّي بالتأخر يف الزواج واخنفاض 
مستويات اخلصوبة 6، يف حني أهنا، يف جنوب أوروبا، قد 
تكون مرتبطة بالتغريات يف االجتاهات إزاء مشاركة املرأة يف 
سوق العمل يف البلدان اليت تتسم تقليديًا باخنفاض مشاركة 
املرأة، وبإصالحات سوق العمل الرامية إىل حتسني املرونة يف 

العمل وزيادة املزايا املالية/الضريبية للمرأة العاملة 7.
املشاركة  اخنفاض كبري يف  النقيض من ذلك، لوحظ  وعلى 
يف القوة العاملة يف حالة النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 
25 و54 عامًا يف جنوب وشرق آسيا يف الفرتة من 1995 
إىل 2013 )الشكل 4 - 3(، يسوده االخنفاض يف اهلند 
والصني. ففي اهلند، حيث تفتقر املرأة إىل فرص العمل بسبب 
التمييز املهين، أفاد منو الوظائف الرجال بشكل مبالغ فيه. 
وأسهم ذلك، إىل جانب حدوث تغيري يف منهجية القياس بني 
جوالت الدراسات االستقصائية، وبدرجة أقل، حدوث زيادة 
يف دخول األسر املعيشية مما قلل من حاجة النساء من األسر 

الثرية إىل العمل، يف حدوث هذا االخنفاض 8.
ويف حالة الصني، رمبا يكون التناقص الكبري يف عدد منشآت 
االخنفاض  أسهم يف  قد  احلكومة  ترعاها  اليت  الطفل  رعاية 
العاملة. فقد  القوة  املرأة يف  الذي طرأ على معّدل مشاركة 
اململوكة  التكلفة  املعتدلة  الطفل  رعاية  مراكز  نسبة  نقصت 
للدولة واليت يرعاها اجملتمع من 86 يف املائة يف عام 1997 
إىل 34 يف املائة يف عام 2009 9. وبينت الدراسات أيضًا 
أواخر  للدولة يف  اململوك  االقتصاد  قطاع  هيكلة  إعادة  أن 
أعداد كبرية  فصل  إىل  أدت  املاضي  القرن  من  التسعينات 
والتقاعد املبكر للعاملني يف األماكن احلضرية، مما أثر بشكل 

غري تناسيب عن النساء والعاملني املتقدمني يف السن 10.

العامالت املتقدمات يف السن حالياً يبقني مدة 
أطول يف سوق العمل

ويف األعمار بني 55 و64 عامًا، يشارك كل من املرأة والرجل 
الفئة  مقارنًة مبن هم يف  العاملة مبستوى أقل كثرياً  القوة  يف 
العمرية 25 إىل 54 عامًا. ويف عام 2013، وصل معّدل 
مشاركة النساء من سن 55 إىل 64 عامًا أدىن مستوياته يف 

.Chioda, Garcia-Verdú and Muñoz Boudet, 2011  6
.Cipollone, Patacchini and Vallanti, 2013  7

.Kapsos, Silberman and Bourmpoula, 2014  8
.Du and Dong, 2013 ؛China Ministry of Education, 2014  9

.Giles, Park and Cai, 2006  10
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مشال أفريقيا وغرب آسيا )15 يف املائة(، يليه جنوب آسيا 
من  املرأة  ملشاركة  معّدل  أعلى  وكان  املائة.  يف   27 بنسبة 
هذه الفئة العمرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )66 
يف املائة(، يليه معّدل أقل قلياًل )من 57 إىل 59 يف املائة( 
النمو  املتقدمة  واملناطق  آسيا  شرق  وجنوب  أوقيانوسيا  يف 
فيما عدا أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا. ويف سائر املناطق، 
تراوحت مشاركة املرأة من األعمار 55 إىل 64 عامًا يف القوة 
العاملة بني 36 و50 يف املائة. وتراوحت املعّدالت بالنسبة 
للرجال من األعمار 55 إىل 64 عامًا بني 55 و85 يف 
املستويات يف جنوب آسيا وجنوب  أعلى  املائة، وسجلت 
شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث جتاوزت 

80 يف املائة.
ويف مجيع املناطق، ما عدا أوقانوسيا وجنوب وغرب آسيا، 
العاملة  القوة  املتقدمات يف السن يف  النساء  زادت مشاركة 
خالل الفرتة 1995 - 2013. وسجلت أكرب زيادة يف أوروبا 
الشرقية وجنوب أوروبا ويف املناطق املتقدمة النمو األخرى، 
فضاًل عن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )الشكل 
4 - 3(. وميكن أن يعزى طول مدة بقاء األشخاص يف سوق 
العمل يف األعوام األخرية من بعض األوجه إىل التغيريات يف 

السياسات الوطنية املتعلقة بنظم التقاعد واملعاشات 11.
والسياسات الوطنية اليت تشجع على إطالة مدة العمل لكل 
من املرأة والرجل يف األعمار املتقدمة، عن طريق اإلصالحات 
املتعلقة برفع سن التقاعد القانوين واملعاشات، مطبقة يف كثري 
االجتاهات  يف  هذا  وينعكس  النمو.  املتقدمة  البلدان  من 
التصاعدية يف سن التقاعد الفعلي 12 منذ منتصف التسعينات 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  بني  املاضي  القرن  من 
والتنمية يف امليدان االقتصادي وبلدان االحتاد األورويب غري 
األعضاء يف تلك املنظمة 13. ومن اجلدير بالذكر أيضًا أن 
االجتاه إىل رفع السن القانوين للتقاعد، الذي يؤثر على املرأة 
ارتفاع سن  الرجل، سيؤدي يف هناية املطاف إىل  أكثر من 
البلدان األوروبية  التقاعد وتساويه لكال اجلنسني. ومن بني 
اليت لديها خطط تتعلق بالعمر القانوين للتقاعد وعددها 25 
بلداً، كانت األعمار القانونية للتقاعد غري متساوية يف 14 

 Council of Europe, ؛International Labour Office, 2001  11

.OECD, 2013a 2012؛

يعّرف سن التقاعد الفعلي مبتوسط عمر اخلروج من القوة العاملة   12

خالل أّي فرتة مدهتا مخس سنوات. وميكن االطالع على شرح 
.OECD, 2013a أكثر تعمقًا يف

.OECD, 2013a  13

بلداً يف عام 2012 ومن املتوقع أن ينخفض هذا العدد إىل 
8 حبلول عام 2030 14.

ويف الفرتة من 1995 إىل 2013، نقصت مشاركة الرجال 
من الفئة العمرية 55 إىل 64 عامًا يف القوة العاملة يف 7 
مناطق من أصل 12 منطقة، وكان أكرب نقص لوحظ يف 
الذكور يف  العاملني  اخنفضت مشاركة  أفريقيا، حيث  مشال 
تلك الفئة العمرية من 79 يف املائة إىل 62 يف املائة )الشكل 
البلدان يف  3(. وسجل هذا االخنفاض يف عدد من   - 4
أن  غري  واملغرب.  ومصر  واجلزائر  تونس  بينها  من  املنطقة، 
مصر سجلت أكرب اخنفاض يف مشاركة الرجال كبار السن يف 
القوة العاملة )هبوط قدره 23 نقطة مئوية، من 88 يف املائة 
يف عام 1995 إىل 65 يف املائة يف عام 2013( 15. وقد 
يكون هذا اهلبوط يف املشاركة مرتبطًا بتنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي والتكيف اهليكلي يف مصر الذي يرمي إىل تقليص 
حجم العمالة يف القطاع العام بتشجيع موظفي القطاع العام 

على التقاعد املبكر 16.

 يظل النساء والرجال مزاولني لنشاطهم
بعد سن التقاعد

وتواصل مشاركة النساء والرجال يف القوة العاملة اخنفاضها 
بعد أن يبلغوا سن 65 عامًا، رغم أن نسبة معينة من كال 
2013، كان  عام  ففي  لنشاطها.  مزاولة  تظل  اجلنسني 
يف  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  املرأة  بقاء  احتمال 
القوة العاملة بعد سن 65 عامًا )41 يف املائة( أكرب باملقارنة 
باملرأة يف املناطق األخرى، نظراً ملشاركتها الكثيفة يف زراعة 
الكفاف. ويف جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، كانت 25 يف 
البالغات من جنوب شرق  النساء  املائة من  املائة و35 يف 
آسيا وأوقيانوسيا، كانت نسبة 25 يف املائة و35 يف املائة من 
النساء البالغات من العمر 65 عامًا أو أكثر، على التوايل، 
مشاركات يف القوة العاملة. أما يف املناطق األخرى، فكان 
معّدل املشاركة للنساء يف هذه الفئة العمرية أدىن من 20 يف 
املائة )الشكل 4 - 3(. ويف معظم املناطق، تراوحت مشاركة 
الرجال من األعمار 65 عامًا فما فوقها يف القوة العاملة بني 
20 و50 يف املائة. وتستثىن من ذلك أوروبا الشرقية وجنوب 

.Council of Europe, 2012  14

International Labour Office, 2014b, table 1a )مت االطالع   15

عليه يف كانون الثاين/يناير 2015(.
Selwaness, 2009. أصبح الربنامج مطبقًا بشكل كامل يف عام   16

.1996
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أوروبا، واملناطق املتقدمة النمو األخرى، حيث شارك الرجال 
املائة(،  أقل )أقل من 20 يف  العمر بشكل  الذين يف هذا 
الرجال  فيها  اليت شارك  الكربى،  الصحراء  وأفريقيا جنوب 

مبستوى أعلى كثرياً )63 يف املائة(.
أو  عامًا  العمر 65  من  تبلغن  اللوايت  بالنساء  يتعلق  وفيما 
أكثر، كانت التغيريات يف املشاركة يف القوة العاملة أقل يف 
مجيع املناطق يف الفرتة بني 1995 و2013. وكذلك كانت 
العمرية مستقرة خالل هذه  الفئة  الرجال من هذه  مشاركة 
الفرتة يف معظم املناطق، فيما عدا مشال أفريقيا وغرب آسيا، 

حيث تراجعت بأكثر من 10 نقاط مئوية.

البطالة  -  2

املعّدل اإلجمايل للبطالة

 ما زالت معّدالت بطالة املرأة أعىل من
معّدالت الرجل يف معظم البلدان

جتمعت معّدالت البطالة 17 يف كثري من البلدان على نطاق 
العامل حتت 10 يف املائة لكل من النساء والرجال البالغني من 
العمر 15 عامًا فأكثر يف عام 2013. ويف معظم البلدان 
)121 بلداً من أصل 177 بلداً تتوافر البيانات عنها(، كان 
معّدل البطالة للمرأة أعلى منه للرجل. وبصفة خاصة، كانت 
أفريقيا وغرب آسيا أعلى  للمرأة يف مشال  البطالة  معّدالت 
بكثري من معّدالت الرجل. فمن بني 11 بلداً كانت معّدالت 
بطالة املرأة فيها أعلى مبقدار 10 نقاط مئوية على األقل من 
معّدالت الرجل، كانت 7 بلدان تقع يف مشال أفريقيا وغرب 
آسيا. وسجل عدد من البلدان )52( معّدالت بطالة أكثر 

اخنفاضًا للمرأة عن الرجل، ولكن بدرجة طفيفة فحسب.
يف  موجودة  للمرأة  بالنسبة  البطالة  معّدالت  أعلى  وكانت 
كثري من البلدان يف مشال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب أوروبا 
ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ وبالنسبة للرجل، كانت 
أعلى معّدالت البطالة يف بلدان كثرية يف جنوب أوروبا ويف 

بعض بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
وفيما يتعلق باالجتاهات السائدة، منذ عام 1995، ظلت 
الفحوة يف البطالة بني اجلنسني ثابتة نسبيًا يف مجيع املناطق، 
باستثناء جنوب أوروبا وغرب آسيا. وتعزى الزيادة يف غرب 
آسيا )من 4 إىل 9 نقاط مئوية( إىل زيادة أكرب يف معّدل 
البطالة للمرأة عن الرجل، بينما شهد جنوب أوروبا االجتاه 

النسبة املئوية لألشخاص العاطلني عن العمل يف القوة العاملة.  17

املضاد، ويتمثل يف تقلص الفجوة اجلنسانية )من 7 إىل 4 
نقاط مئوية( بسبب ارتفاع أكرب يف البطالة بني الرجال 18.

بطالة الشباب

 تبلغ البطالة أعىل معّدالتها بني الشباب
من النساء والرجال

يزيد انتشار البطالة، يف مجيع املناطق، بني الشباب البالغني من 
العمر 15 إىل 24 عامًا عنه بني البالغني الذين يف سن 25 
عامًا فأكثر. وميكن أن يعزى ارتفاع معّدل البطالة بني الشباب، 
وخاصة النساء، إىل عدة عوامل، منها االفتقار إىل مهارات 
العمل الضرورية بسبب اخلربة احملدودة بالوظائف وعدم التواؤم 
بني املعروض من مهارات الشابات والشبان وبني الطلب يف 
سوق العمل 19. ويف كثري من البلدان كانت املكاسب احملرزة يف 

 ILO, حتليل أجرته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل  18
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 الشكل 4 - 4
معّدالت البطالة للنساء والرجال البالغني من العمر 15 عاماً فأكثر، 201٣

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من مكتب العمل  املصدر: 
International Labour Office, 2014b. Key Indicators of the Labour Market, 8th edition, table 9a ،الدويل 

)تم االطالع عليه يف ترشين األول/أكتوبر 2014(.

تشمل املناطق النامية األخرى البلدان الواقعة يف رشق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  مالحظة: 
الكاريبي، وأوقيانوسيا، وجنوب رشق آسيا، وجنوب آسيا، والقوقاز وآسيا الوسطى. وتشمل املناطق 

املتقدمة النمو األخرى البلدان الواقعة يف شمال وغرب أوروبا، فضالً عن أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا 
والواليات املتحدة واليابان.
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جمال التعليم أسرع من التنمية االقتصادية ومن متطلبات سوق 
العمل. والنساء بصفة خاصة عرضة لعدم مواءمة مهاراهتن نظراً 
جملاالت الدراسة اليت يفضلنها، كالتعليم والدراسات اإلنسانية 
البلدان  التعليم(. وأخريًا، يف  الفصل 3 عن  )انظر  واآلداب 
اليت تقرتن فيها وظائف القطاع العام بارتفاع املركز االجتماعي 
واالستقرار بل وباألجور األفضل، قد تفضل الشابات والشبان 

البطالة إىل أن تتاح وظيفة يف القطاع العام 20.
ويف عام 2015، كانت معّدالت البطالة للشابات والشبان 
املناطق  ضعف بل وثالثة أمثال معّدالهتا للكبار يف غالبية 
اليت تناوهلا التحليل. وتوجد يف منطقة البحر الكارييب ومشال 
أفريقيا وجنوب أوروبا وغرب آسيا أعلى معّدالت البطالة بني 
التفاوتات بينهم وبني غريهم من  الشباب وبعض من أكرب 

العاملني البالغني.
والكبار  للشباب  البطالــــة  معـــّدل  بيـــن  الفـــارق  ظـــل  وقـــد 
معظم يف  املاضية  سنة  العشرين  مدى  على  نسبيًا   ثابتًا 
املناطق 21. وتسرتعي االنتباه، مع ذلك، بعض استثناءات 
معّدل  ارتفع   ،2015 إىل   1995 من  الفرتة  ففي  قليلة. 
املائة  املثال، من 45 يف  الشابات، على سبل  البطالة بني 
إىل  املائة  ومن 22 يف  أفريقيا،  املائة يف مشال  إىل 54 يف 
التغيريات اليت طرأت  36 يف املائة يف غرب آسيا. غري أن 
خالل السنوات الـــ 20 املاضية على معّدالت بطالة النساء 

.International Labour Office, 2008a  20

 ILO, حتليل أجرته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل  21
 Estimates and Projections of the Economically Active
.Population (EAPEP), 2013 edition (April 2014 update)

البالغات يف كلتا هاتني املنطقتني كانت صغرية. وخالل نفس 
الفرتة، عاىن الشبان يف جنوب أوروبا زيادة قدرها 12 نقطة 
مئوية يف معّدل البطالة )من 30 يف املائة إىل 42 يف املائة(، 
مقارنة بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية بني الرجال البالغني. ومل 
الزيادة، لكل من الشبان والبالغني يف املنطقة،  حتدث هذه 
إاّل بعد عام 2007 وقد تكون مرتبطة باألزمة االقتصادية 

واملالية األخرية 22.

معّدالت البطالة أعىل يف أوساط الشابات منها يف 
أوساط الشبان يف معظم املناطق

يف عام 2015، كان احتمال التعرض للبطالة للشابات أكرب 
واملناطق  آسيا  شرق  عدا  ما  املناطق  مجيع  يف  للشبان  منه 
املتقدمة النمو خبالف أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا، حيث 
يقل معّدل بطالة الشباب بني النساء قلياًل عنه بني الرجال. 
وعلى اجلانب اآلخر، توجد اختالفات كبرية بني اجلنسني يف 
مشال أفريقيا )حيث 54 يف املائة من الشابات عاطالت عن 
العمل مقارنة بنسبة 25 يف املائة من الشبان(، وغرب آسيا 
)36 يف املائة من الشابات مقابل 22 يف املائة من الشبان(، 
ومنطقة البحر الكارييب )27 يف املائة من الشابات مقابل 17 
يف املائة من الشبان(. وعلى العكس من ذلك، فإن معّديل 
البطالة للشابات والشبان يف جنوب أوروبا متساويان تقريبًا، 

رغم أن كال منهما ما زال مرتفعًا، يتجاوز 40 يف املائة.

يتبني من دراسة أجريت مؤخراً أن بطالة كل من البالغني والشباب   22

قد تأثرت باألزمة االقتصادية واملالية، وقد تأثر الشباب يف كثري 
.)O’Higgins, 2010( من البلدان تأثراً مفرطًا هبا

 الشكل 4 - 5
معّدالت البطالة للبالغني )األعمار 25 سنة فما فوقها( والشباب )األعمار من 15 إىل 24 سنة(، حسب املنطقة ونوع الجنس، 2015
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تشمل املناطق املتقدمة النمو األخرى بلدان شمال وغرب أوروبا، فضالً عن أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة واليابان. تمثل أرقام عام 2015 توقعات. مالحظة: 
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 اإلطار 4 - ٣
املعايري الجديدة لقياس العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل 

يتيح القرار املتعلق بإحصاءات العمل والعمالة واالستغالل 
الناقص للعمل، الذي اتخذه املؤتمر الدويل التاسع عرش 
معايري جديدة   ،2013 عام  يف  العمل  إحصاءات  لخرباء 
لكي تستخدمها البلدان إلعداد اإلحصاءات املتعلقة بالقوة 

العاملة والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة.

وُتدخل املعايري الجديدة عدداً من التنقيحات الهامة التي 
تعيد تحديد طريقة اإلملام بعمل املرأة والرجل واإلعراب 
عنه يف اإلحصاءات الرسمية. وتهدف هذه التنقيحات إىل 
دعم القياسات الشاملة رغم كونها منفصلة لجميع أشكال 
أهم  األجر. ومن  املدفوع  أو غري  املدفوع  العمل - سواء 

التنقيحات استحداث األمور التالية:

حّد 	  مع  يتماىش  للعمل،  دويل  إحصائي  تعريف  أول 
ويعرتف  القومية.  الحسابات  نظام  يف  العام  اإلنتاج 
بوصفها  املنتجة  األنشطة  بجميع  الجديد  التعريف 
األرس  أفراد  يقدمها  التي  الخدمات  فيها  بما  عمالً، 

املعيشية أو متطوعون لألرسة دون مقابل.

مفهوم ومقياس مصقولني للعمالة يشريان إىل “العمل 	 
أو ربح”. وسيدعم هذا  أجر  الحصول عىل  أجل  من 
عىل  األجر  املدفوع  العمل  يف  املشاركة  املفهوم رصد 
سياسات  لتنوير  يلزم  ما  وهو  استهدافاً  أكثر  نحو 
سوق العمل الرامية إىل العمل عىل إيجاد فرص العمل 
والحّد من أوجه التفاوت بن الجنسني يف الحصول عىل 

فرص العمل بأجر.

اإلنتاج 	  يف  املتمثل  للعمل  جديدين  ومقياس  مفهوم 
السلع  إنتاج  يشمل  الشخيص،  االستخدام  أجل  من 
جانب  من  النهائي  لالستخدام  الخدمات  وتوفري 
األرسة املعيشية أو األرسة. وسيدعم ذلك تقدير قيمة 
املساهمة املشرتكة يف الرفاه املادي لألرسة، ويف دخل 
تقييم  ذاته  الوقت  يف  وسيتيح  ورفاهيتها.  األرسة 
االختالفات بني الجنسني واألعمار يف تخصيص العمل 

داخل األرسة املعيشية.

يشمالن 	  التطوعي  للعمل  جديدين  ومقياس  مفهوم 
العمل غري اإللزامي الذي يؤدَّى لآلخرين دون مقابل. 
املنظمات  أجل  من  التطوع  قياس  هذا  وسيدعم 
والتطوع املبارش يف األرس املعيشية، مما يرتتب عليه 
إجراء تقييمات أكثر شموالً النتشارهما ومساهماتهما 
يف التماسك والرفاه عىل الصعيد االجتماعي ويف اإلنتاج 

الوطني.

مجموعة من املقاييس لنقص استغالل العمل تتجاوز 	 
عىل  هذا  يشجع  وسوف  للبطالة.  التقليدي  القياس 
إىل  امللباة  غري  الحاجة  لحاالت  الرصد  نطاق  توسيع 
العاملني  بني  العمل  كفاية وقت  عدم  بسبب  العمالة 
بني  بأجر  العمل  عىل  الحصول  سبل  نقص  وبسبب 
األشخاص من خارج القوة العاملة، بما يف ذلك التي 
تعزى إىل ظروف سوق العمل وإىل العوائق االجتماعية 

والثقافية التي تحول دون التوظيف.

“السكان 	  املصطلحني  عن  استعيض  وأخرياً، 
الناشطني  غري  و“السكان  اقتصادياً”  الناشطون 
“القوة  أكثر حيادية هما –  اقتصادياً” بمصطلحني 
العاملة” و“األشخاص الذين خارج القوة العاملة”. 
ويف هذا اعرتاف بأن األشخاص املوجودين خارج القوة 
العمل، من  أخرى  أشكال  يف  يشاركون  قد   العاملة 
وال سيما يف توفري الخدمات لالستخدام الشخيص التي 

تسهم أيضاً يف اإلنتاج والنمو االقتصادي.

وُيتوقع أن تكون لهذه املفاهيم الجديدة أهمية خاصة يف 
البلدان واملناطق التي تنترش فيها أنشطة الكفاف، حيث 
استيعاب  يكون  وحيث  النطاق،  محدودة  العمل  أسواق 
هامة  أيضاً  وستكون  كاٍف.  غري  أحياناً  العاملة  األيدي 
للفئات التي تشارك بصفة رئيسية يف أشكال العمل غري 
املناطق  يف  والعمال  والشباب  النساء  وبخاصة  املأجور، 

الريفية.
 International Labour املصدر: 

.Office, 2013b
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أوضاع العمل للمرأة والرجل  - باء 

القطاع االقتصادي للعمالة  -  1

 تواصل العمالة يف مجال الزراعة االنخفاض،
لكل من املرأة والرجل، بينما ال تكف العمالة يف 

قطاع الخدمات عن النمو

على الصعيد العاملي، يشكل قطاع اخلدمات حاليًا أكرب مصدر 
للعمل لكل من املرأة والرجل. ويف عام 2015، كان 52 يف املائة 
من النساء العامالت و43 يف املائة من الرجال العاملني مشاركني 
يف هذا القطاع. وباملقارنة، يف عام 1995، كانت الزراعة هي 
املصدر الرئيسي للعمل لكل من اجلنسني وبصفة خاصة للمرأة. 
وعلى الصعيد العاملي، حدث االنتقال من الزراعة إىل اخلدمات 
يف عام 2000 للمرأة ويف عام 2004 للرجل )الشكل 4 - 6(.
الزراعة  أمهية  تناقصت  املاضية،  الـ20  السنوات  مدى  وعلى 
كمصدر للعمل، وبالنسبة للمرأة أكثر من الرجل. والواقع أن 
الفرق بني نصيب املرأة ونصيب املرأة من العمل يف هذا القطاع 
قد زال ) من 44 يف املائة للمرأة و41 يف املائة للرجل يف عام 
1995 إىل 30 يف املائة لكل منهما يف عام 2015(. والصناعة 
هي قطاع العمل الذي يعمل فيه أقل عدد من النساء والرجال. 
فنسبة األشخاص املوظفني العاملني يف هذا القطاع ظلت ثابتة 
من عام 1995 إىل عام 2005، ومتثل حوايل 16 يف املائة 
للنساء و25 يف املائة للرجال. وبعد عام 2005، شهد كل من 
النساء والرجال زيادة طفيفة يف العمالة يف قطاع الصناعة، لكي 
تصل نسبتها إىل 18 يف املائة من النساء العامالت و27 يف 

املائة من الرجال العاملني يف عام 2015 )الشكل 4 - 6(.

تعمل املرأة بصفة رئيسية يف قطاع الخدمات، 
بينما يميل الرجل إىل االنتشار يف القطاعات 

االقتصادية الثالثة

يعمل ما يزيد على 70 يف املائة من النساء العامالت يف قطاع 
اخلدمات يف عام 2015 يف أربع مناطق، هي أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا الشرقية وجنوب أوروبا واملناطق 
املتقدمة النمو األخرى. ويف تلك املناطق، تقل عمالة الرجل يف 
قطاع اخلدمات مبا ال يقل عن 20 نقطة مئوية عن عمالة املرأة، 
رغم ارتفاعها نسبيًا باملقارنة بقطاعي الزراعة والصناعة. وجنوب 
آسيا، وبدرجة أقل، أوقيانوسيا، مها املنطقتان الوحيدتان اللتان 
يشكل قطاع اخلدمات فيهما مصدراً أكثر أمهية لعمل الرجل 
منه لعمل املرأة )36 يف املائة مقابل 20 يف املائة للرجل واملرأة، 
على التوايل، يف جنوب آسيا، و33 يف املائة و30 يف املائة 

للرجل واملرأة، على التوايل، يف أوقيانوسيا(.
وال تزال الزراعة متثل أكرب قطاع لعمل املرأة يف ثالث مناطق، 
هي أوقيانوسيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
إذ يعمل حوايل 60 يف املائة من النساء فيها. والزراعة هي أيضًا 
املصدر الرئيسي للعمل، بالنسبة لنحو 60 يف املائة من الرجال، 
يف أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وخيفي تناقص 
الفجوة بني اجلنسني يف العمالة الزراعية على الصعيد العاملي 
املناطق. ففي ست من بني 12 منطقة -  االختالفات بني 
مشال أفريقيا وأوقيانوسيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى والقوقاز وآسيا الوسطى وغرب آسيا – يزيد احتمال 
العمل يف قطاع الزراعة بالنسبة للمرأة عنه للرجل. ويف منطقة 
بني  اختالف  أّي  يظهر  آسيا - ال  واحدة - جنوب شرق 
اجلنسني يف نسبة النساء والرجال العاملني يف الزراعة )37 يف 
املائة لكل منهما(. أما يف باقي املناطق - شرق آسيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا الشرقية وجنوب أوروبا 
النمو األخرى - فاحتمال عمل الرجل يف  املتقدمة  واملناطق 

الزراعة أكرب من احتمال عمل املرأة فيها.
يف  و40   20 بني  ترتاوح  نسبة  2015، كانت  عام  ويف 
املائة من عمالة الذكور توجد يف القطاع الصناعي يف معظم 
املناطق، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا. 
وبني النساء، تقل احلصة املشتغلة بالصناعة عن 20 يف املائة 
يف معظم املناطق عدا شرق آسيا )30 يف املائة( وجنوب آسيا 
)21 يف املائة(. ويف مجيع املناطق، الرجل أكثر عرضة من 
املرأة للعمل يف القطاع الصناعي، ويتفاوت االختالف بني 
اجلنسني من 3 نقاط مئوية يف أوقيانوسيا إىل 22 نقطة مئوية 
يف أوروبا الشرقية، وهي أيضًا املنطقة اليت توجد هبا أكرب نسبة 

من الرجال العاملني يف هذا القطاع )حوايل 40 يف املائة(.

 ILO, Estimates and Projections of the Economically Active Population (EAPEP), 2013 edition  املصدر: 
.(April 2014 update)

أرقام العامني 2014 و2015 هي توقعات. مالحظة: 

 الشكل 4 - ٦
توزيع األشخاص العاملني حسب القطاع االقتصادي للعمالة، وحسب نوع 

الجنس، يف الفرتة من 1٩٩5 إىل 2015
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 الشكل 4 - ٧
توزيع األشخاص العاملني حسب القطاع االقتصادي للعمل، وحسب نوع الجنس واملنطقة، 2015
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تشمل املناطق املتقدمة  مالحظة: 
النمو األخرى البلدان الواقعة 

يف شمال وغرب أوروبا، فضالً 
عن أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا 

والواليات املتحدة واليابان. 
وأرقام 2015 هي توقعات.

حصة املرأة يف الفئات الفرعية لقطاع الخدمات

تشكل النساء أغلبية يف ثالثة من قطاعات الخدمات 
الفرعية: التعليم، والصحة والعمل االجتماعي، 
واألرس املعيشية الخاصة بوصفها أرباب عمل

مع حتول املزيد من وظائف املرأة تدرجييًا إىل جمال اخلدمات، 
جتاوزت حصتها من العمالة يف هذا القطاع حصتها يف العمالة 
بأكملها. ففي عام 2015، كانت نسبة املرأة بني األشخاص 
العاملني  املائة بني  املائة، و44 يف  العاملني عمومًا 40 يف 
يف قطاع اخلدمات. ومع أن متثيل املرأة يف قطاع اخلدمات 
طرأت عليه زيادة طفيفة قدرها نقطتان مئويتان، من 42 يف 
املائة يف عام 1995، فإن حصتها من العمالة الكاملة ظلت 
دون تغيري بعد 20 عامًا من هذا التاريخ. ويف الوقت ذاته، 
األعوام تلك  خالل  الزراعة  جمال  يف  املرأة  نسبة   اخنفضت 

الــــ 20 بنسبة 2 يف املائة 23.
العاملني يف  النساء غالبية  وداخل قطاع اخلدمات، تشكل 
فئات فرعية حمّددة. ومن بني 24 بلداً ناميًا 24 تتوافر بيانات 

 ILO, Estimates and Projections of the Economically  23
 Active Population (EAPEP), 2013 edition (April 2014

.update)

تقع البلدان الـــ 24 يف شرق آسيا )2(، وأمريكا الالتينية ومنطقة   24

 ،)2( وأوقيانوسيا   ،)2( أفريقيا  ومشال   ،)4( الكارييب  البحر 
وجنوب شرق آسيا )6(، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )2(، 

والقوقاز وآسيا الوسطى )2(، وغرب آسيا )4(.

حديثة بشأهنا، تزيد نسبة املرأة يف املتوسط عن 50 يف املائة 
للخدمات  فرعية  قطاعات  ثالثة  يف  املرأة(  “هتيمن”  )أو 
هي، مرتبة حسب األمهية: األسر املعيشية اخلاصة بوصفها 
أرباب عمل، والتعليم، والصحة والعمل االجتماعي. ويف فئة 
وتتألف  عمل”،  أرباب  بوصفها  اخلاصة  املعيشية  “األسر 
بصفة رئيسية من خادمات منزليات بأجر تقدمن اخلدمات 
لألسر املعيشية اخلاصة، هتيمن النساء يف معظم البلدان يف 
املتوسط  بشأهنا ومتثلن يف  بيانات  تتاح  اليت  النامية  املناطق 
نسبة 73 يف املائة من العاملني يف هذا القطاع الفرعي من 
العمل 25. وتستثىن من ذلك مصر واليمن، اللتني تبلغ نسبة 
اإلناث يف هذه الفئة فيهما حوايل 20 يف املائة 26. وتوجد 
يف اليمن أيضًا، من بني البلدان النامية الــــ 24 مجيعًا، أقل 
نسبة من العامالت اإلناث يف جمايل التعليم والصحة والعمل 
اللذان هتيمن عليهما  الفرعيان  القطاعان  االجتماعي، ومها 
املرأة يف البلدان النامية األخرى. وأكثر من 50 يف املائة من 
النساء العامالت يف اليمن تعملن يف جمال اخلدمات بوجه 
اخلدمات  قطاعات  من  املرأة، يف كل  نسبة  أن  رغم  عام، 
الفرعية، أقل كثرياً عن نسبة الرجال، نظراً لالخنفاض البالغ 
العامالت من  العامالت )مل تتجاوز نسبة  النساء  يف نسبة 

على مستوى العامل يف عام 2010، كانت نسبة 83 يف املائة من   25

.ILO, 2013c ،اخلدم باملنازل من النساء
 International Labour بيانات املستوى القطري مستمدة من  26

Office, 2014b, table 2a )مت االطالع عليه يف آب/أغسطس 

.)2015
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النساء البالغات من العمر 15 عامًا أو أكثر 15 يف املائة 
يف عام 2012، مقارنة بنسبة 65 يف املائة من الرجال يف 

نفس العمر(.
وفيما يتعلق بالبلدان الــ 36 املتاح عنها بيانات يف املناطق 
املتقدمة النمو، حتتل األسر املعيشية اخلاصة بوصفها أرباب 
عمل، والصحة والعمل االجتماعي، والتعليم أيضًا، برتتيب 
اليت  الفرعية  القطاعات  بني  العليا  الثالث  املراتب  أمهيتها، 
يالحظ  أنه  غري   .)8  -  4 )الشكل  املرأة  عليها  هتيمن 
اختالف أقل بني البلدان يف املناطق املتقدمة النمو، وال سيما 
والتعليم  االجتماعي  والعمل  الصحة  بقطاعي  يتعلق  فيما 
اللذين يفوق عدد النساء فيهما عدد الرجال يف  الفرعيني، 
مجيع البلدان املتناولة. يضاف إىل ذلك أن القطاعات الفرعية 
املال والتأمينات والفنادق واملطاعم متثل أيضًا مصدر العمل 
لعدد من النساء يزيد زيادة طفيفة عن عدد الرجال. وفيما 
يتعلق بقطاع “األسر املعيشية اخلاصة بوصفها أرباب عمل”، 
تبلغ نسبة املرأة يف املتوسط بني العاملني من هذه الفئة يف 
النمو اليت تتاح بيانات عنها 83 يف املائة  املناطق املتقدمة 
عدا  فيما  البلدان  الرجال يف مجيع  عن  النساء  نسبة  وتزيد 

نيوزيلندا )38 يف املائة(.
وطول  األجر  باخنفاض  االتسام  إىل  متيل  اليت  واخلدمات 
األرجح  من  االجتماعية  احلماية  وانعدام  العمل  ساعات 

 الشكل 4 - ٨
نسبة املرأة يف الفئات الفرعية لقطاع الخدمات، 200٨ - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

١٠صفر ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

املتوسط

الحّد األدنى

الحّد األقىص

خط التماثل

بلدان نامية (٢٤) بلدان متقدمة النمو (٣٦)

األرس املعيشية الخاصة كأرباب عمل

الصحة البرشية والعمل االجتماعي

التعليم

املالية والتأمينية

الفنادق واملطاعم

الفنون والرتفيه والتسلية

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات

اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمني االجتماعي اإلجباري

مهنية وعلمية وتقنية

عقارات

خدمة إدارية وخدمة دعم

معلومات واتصاالت

نقل وتخزين

األرس املعيشية الخاصة كأرباب عمل

التعليم

الصحة البرشية والعمل االجتماعي

الفنادق واملطاعم

املالية والتأمينية

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات

مهنية وعلمية وتقنية

الفنون والرتفيه والتسلية

عقارات

معلومات واتصاالت

خدمة إدارية وخدمة دعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمني االجتماعي اإلجباري

نقل وتخزين

العمل  أوضاع  وتسود   .27 الرجل  وليس  املرأة  تقدمها  أن 
فئة  يف  للعاملني  بالنسبة  خاصة  بصفة  هذه  املالئمة  غري 
ويشمل  عمل”.  أرباب  بوصفها  اخلاصة  املعيشية  “األسر 
تنظيف  وخدم  والندل  والطهاة  اخلادمات  العاملون  هؤالء 
وكي املالبس والساقني والغساالت وعمال احلدائق والبوابني 
وعمال حظائر اخليل والسائقني واحلراس وجلساء األطفال 
واملعلمني اخلاصني والسكرتريات، يف مجلة آخرين 28، ويشار 
إليهم عادة بالعاملني املنزليني بأجر. وهم يعملون يف العادة 
ساعات طويلة يف األسبوع، دون حق يف فرتة راحة أسبوعية 
أو إجازة سنوية مدفوعة األجر، ويتلقون أجوراً زهيدة للغاية، 
وتقل فرصهم عن غريهم من العاملني يف التمتع مبخططات 
املهنية  السالمة  تكفل  اليت  والتدابري  االجتماعي  الضمان 

والصحة 29.
ومييل الرجال يف البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء 
الفرعية األخرى داخل قطاع  إىل أن يهيمنوا يف القطاعات 
اإلدارية وخدمات  والتخزين، واخلدمات  اخلدمات، كالنقل 

الدعم، واملعلومات واالتصاالت، والعقارات.

.International Labour Office, 2010  27

األمم املتحدة، 2008.  28

.International Labour Office, 2013c  29

International Labour Office, 2014b. Key Indicators of the Labour Market, 8th edition, table 2a )تم االطالع عليه يف أيار/مايو 2014(. والبيانات مقصورة عىل البلدان  املصدر: 
التي اعتمدت التصنيف الوارد يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية - 4.

تشري األعداد الواردة بني أقواس إىل عدد البلدان املتاحة بيانات بشأنها. وتقع البلدان الـ 24 النامية يف القوقاز وآسيا الوسطى )2(، ورشق آسيا )2(، وأمريكا الالتينية  مالحظة: 
ومنطقة البحر الكاريبي )4(، وشمال أفريقيا )2(، وأوقيانوسيا )2(، وجنوب رشق آسيا )6(، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )2(، وغرب آسيا )4(.
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الفصل املهني  -  2

مييل النساء والرجال إىل العمل يف مهن خمتلفة )فصل أفقي( 
ويف وظائف خمتلفة داخل نفس املهنة أو الفئة املهنية )فصل 
رأسي(. ويرتبط الفصل بني النساء والرجال يف خمتلف املهن 
ارتباطًا وثيقًا باألدوار اجلنسانية أو القوالب النمطية عن املرأة 
يف  مكاهنا  أن  أو  باآلخرين  ُتعىن  أهنا  املثال،  سبيل  )على 
املنزل(. ويعكس الفصل املهين القائم على اعتبارات جنسانية 
أيضًا االختالف بني املرأة والرجل من حيث اختيارمها للتعليم 
التعليم(. وميكن أن  والتدريب املهين )انظر الفصل 2 عن 
يؤثر الفصل املهين تأثرياً سلبيًا على مرونة سوق العمل 30 
واالقتصاد بأكمله. وله كذلك آثار سلبية مباشرة على املرأة 
خاصة، من ناحية ألن عمالة املرأة مركزة يف عدد من املهن 
من  مزيدًا  الرتكيز  هذا  ويفرض   .31 الرجل  مهن  من  أقّل 
القيود على املرأة عن الرجل من حيث أنواع الوظائف اليت 
ميكنها االضطالع هبا. وكذلك يسهم الفصل املهين، بنوعيه 
األفقي والرأسي، إسهامًا كبرياً يف الفوارق بني املرأة والرجل 
يف األجور )انظر الفرع املتعلق بالفجوة اجلنسانية يف األجور 

يف هذا الفصل(.
وميكن مالحظة االختالفات بني النساء والرجال من حيث 
توزيع عمالتهم حسب املهنة أو نوع الوظيفة اليت يؤدوهنا 32 يف 
بعض املناطق. ففي شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب وجنوب أوروبا واملناطق األخرى املتقدمة النمو، تعمل 
املرأة بصفة رئيسية يف جمايل اخلدمات واملبيعات، بينما مييل 
الرجل إىل أن يعمل يف احلرف والتجارة. وبالنسبة للمناطق 
الزراعية إىل حّد كبري مثل أوقيانوسيا وجنوب آسيا وجنوب 
العمل كعمال  إىل  املرأة والرجل  يتجه كل من  شرق آسيا، 
مهرة يف الزراعة ومصائد األمساك. ويف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى، اليت يسود فيها أيضًا قطاع زراعي كبري، يرجح أن 
يعمل الرجال كعمال مهرة يف الزراعة ومصائد األمساك، بينما 

يتسبب الفصل يف عدم مرونة سوق العمل ألنه يقيد التحرك بني   30

مهن الذكور واإلناث. فعندما حتتاج شركة ما إىل جمموعة كبرية 
من العاملني اجلدد لصناعة من الواضح أهنا هتيمن عليها عمالة 
الذكور أو اإلناث، فقد ال جتد عدداً كافيًا من املرشحني املؤهلني 

.Melkas and Anker, 1997 :لشغل الوظائف. املصدر
عليها  يغلب  اليت  املهن  عدد  أن  بلدًا  تغطي 41  دراسة  بينت   31

الذكور سبعة أمثال اليت يغلب عليها اإلناث — وتعّرف بأهنا 
الوظائف اليت ميثل عدد الرجال أو النساء فيها، على التوايل، 80 
.United Nations, 2000 .يف املائة على األقل من عدد العاملني
الفئات الرئيسية يف التصنيف الدويل املوّحد للمهن - 08 )والتصنيف   32

.ILO, 2008b and 1988 ،)88 - الدويل املوّحد للمهن

تعمل النساء يف معظم األحيان يف مهن “أّولية”، كعامالت 
غري ماهرات يف الزراعة أو املصائد أو التعدين، أو يف صناعات 
مجع الفضالت أو التنظيف أو إعداد الطعام. وينطبق هذا 
النموذج املتمثل يف عمل املرأة يف املهن األولية وعمل الرجل يف 
املهن اليت تتطلب مهارة أيضًا على الرجال والنساء يف منطقة 

القوقاز وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية 33.

 الفصل بني الجنسني يف مختلف املهن مستمر
يف جميع املناطق

ويف بعض الفئات املهنية، استناداً إىل البيانات املتاحة، تكون 
ففي  عددًا.  الرجال  ويُفقن  بل  عاليًا  متثياًل  ممثالت  النساء 
ناميًا تتوافر البيانات بشأهنا عن الفرتة 2008 -  40 بلداً 
2012، كان متوسط نسبة النساء أعلى بني الكتبة )50 يف 
املائة(، يليهم عن كثب املهنيون )44 يف املائة(، والعاملون يف 
اخلدمات وعاملو املبيعات يف احملال التجارية واألسوق )43 
يف املائة(، والتقنيون واملهنيون املرتبطون هبم )42 يف املائة(. 
ورغم أن عدد النساء مل يزد على عدد الرجال يف نفس املهنة، 
جتاوز  أعاله  املذكورة  املهنية  الفئات  مجيع  يف  متثيلهن  فإن 
نصيبهن من جمموع العمالة، وكان، يف املتوسط، 37 يف املائة 
البيانات. غري أنه  الـ40 اليت تتاح عنها  النامية  البلدان  بني 
توجد اختالفات كبرية بني تلك البلدان )الشكل 4 - 9(. 
فكانت بلدان مشال أفريقيا وجنوب آسيا وغرب آسيا أمَيل إىل 
أن تنخفض فيها نسبة املرأة يف كل من الفئات املهنية مقارنة 
بالبلدان يف املناطق األخرى، بسبب االخنفاض الشديد للغاية 
يف حصة النساء من العمالة بوجه عام )انظر املرفق اإلحصائي 

لالطالع على البيانات حسب املناطق( 34.
وعلى مدى الفرتة 2008 - 2012، كانت املرأة يف 42 
مقارنة  عاليًا،  متثياًل  ممثلة  النمو  املتقدمة  البلدان  من  بلدًا 
حبصتها اإلمجالية من جمموع العمالة )46 يف املائة(، وجتاوزت 

األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  جتميع  من  اإلقليمية  اإلمجاليات   33

 International Labour املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من
Office, 2014b, tables 5a and 5b )مت االطالع عليه يف حزيران/

يونيه 2014(. وتستخدم املتوسطات غري املثقلة؛ ومل تدرج سوى 
 08  - للمهن  املوّحد  الدويل  التصنيف  على  القائمة  البيانات 
البلدان اليت تستند  والتصنيف الدويل املوّحد - 88. ومل تدرج 
التحليل  يف  فقط   68  - املوّحد  الدويل  التصنيف  إىل  بياناهتا 
بسبب االختالفات الكبرية بني هذا التصنيف والتصنيفني التاليني 
 - املوّحد  الدويل  والتصنيف   88  - املوّحد  الدويل  )التصنيف 
08(. ومن هذه البلدان البحرين وشيلي وكوبا وكولومبيا واليابان.
http://unstats.un.org/unsd/gender/worlds- متاح يف املوقع  34

.women.html
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وعمال  املائة(  يف   70( الكتبة  صفوف  بني  الرجال  عدد 
واألسواق  التجارية  احملال  يف  املبيعات  وعمال   اخلدمات 
)63 يف املائة( واملهنيني )56 يف املائة(، واملهن االبتدائية 
املرتبطني هبم )51 يف  والتقنيني واملهنيني  املائة(،  )53 يف 

املائة( )الشكل 4 - 9(.
وكان متثيل املرأة ناقصًا إىل حّد كبري، يف البلدان النامية واملتقدمة 
النمو على حّد سواء، بني صفوف املهن التالية: عمال تشغيل 
وجتميع املصانع واآلالت؛ وعمال احلرف والصناعات املرتبطة 
الزراعة  واملديرين؛ وعمال  املسؤولني  هبا؛ واملشرعون، وكبار 
ومصائد األمساك املهرة. ويدل نقص متثيل املرأة يف صفوف 
يف  املساواة  عدم  على  واملديرين  املسؤولني  وكبار  املشرعني 
مشاركة املرأة والرجل يف عمليات اختاذ القرار والوصول إىل 
الوظائف  بعض  إىل  املستندة  الدراسات  وتشري  السلطة. 
التفصيلية داخل هذه الفئة إىل أن املرأة أقل متثياًل حىت من 
ذلك يف املهن اليت تتسم بدرجة عالية من السلطة والنفوذ 
)كاملديرين والرؤساء التنفيذيني(، وأن هذه الظاهرة صحيحة 
التنمية  مستويات  ومجيع  الثقافات  ومجيع  املناطق  مجيع  يف 
على  املتحدة،  اململكة  ففي   .35 واالجتماعية  االقتصادية 
سبيل املثال، كانت املرأة تشغل 34 يف املائة من الوظائف 
التشريعية أو اإلدارية يف عام 2014، يف حني مل يكن سوى 
من املسؤولني  وكبار  التنفيذيني  الرؤساء  من  املائة  يف   17 
النساء 36 )انظر أيضًا الفصل 5 عن السلطة واختاذ القرار(.

.Anker, 2005  35

.United Kingdom, Office for National Statistics, 2014  36

وإلدراك مدى عمق الفصل املهين والتمييز بشكل أفضل بني 
املهن اليت يهيمن عليها الذكور واليت يهيمن عليها اإلناث، 
التفصيل.  الرئيسية من املهن مبزيد من  الفئات  ينبغي حتليل 
فالفئة “مهنيون”، مثاًل، هتيمن عليها النساء )عدد النساء 
الالئي يعملن يف هذه املهنة أكرب من عدد الرجال( يف كل 
فئات  تشمل  أهنا  غري  النمو.  واملتقدمة  النامية  البلدان  من 
فرعية مثل “الصحة” و“العاملون يف جمال التدريس”، من 
األرجح أن هتيمن عليها النساء، ومثل “العاملون يف جمال 
العلم واهلندسة” و“العاملون يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت”، من األرجح أن يهيمن عليها الرجال. عالوة 
الدول األعضاء يف االحتاد  بيانات  على ذلك، استنادًا إىل 
التدريس  العاملني يف  أنه يف حني أن مجيع  يبدو  األورويب، 
قبل  املرحلة  مدارس  ومعلمي  احلضانة  دور  يف  والعاملني 
االبتدائية تقريبًا من النساء، فإن نسبة النساء بني العاملني يف 
الكليات واجلامعات والتعليم العايل ترتاوح بني 20 و50 يف 
املائة. يضاف إىل ذلك أن نسبة النساء يف وظائف التدريس 
)أّي،  واجلامعات  الكليات  مدّرسي  بني  أِلف   - الفئة  من 
داخل  عادة  األحباث  نطاقها  يف  جترى  درجة/وظيفة  أعلى 
 هذه املؤسسات( ال تتجاوز ما بني صفر و20 يف املائة 37

)انظر أيضًا اإلطار 4 - 4 والفصل 3 عن التعليم، الفرع 
املتعلق باملرأة يف جمال التدريس(.

.European Commission, 2009  37

 الشكل 4 - ٩
نسبة النساء يف تسع فئات مهنية، 200٨ - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(

 International Labour املصدر: 
 Office, 2014b. Key Indicators

 of the Labour Market, 8th

edition, tables 5a and 5b )تم 

االطالع عليه يف حزيران/
يونيه 2014(.

تشري األعداد التي بني  مالحظة: 
أقواس إىل عدد البلدان التي 
تتوافر بيانات بشأنها. ولم 

تدرج سوى البيانات القائمة 
عىل التصنيف الدويل املوّحد 

للمهن - 08 والتصنيف 
الدويل املوّحد - 88. ولم 

تدرج البلدان التي تستند 
بياناتها إىل التصنيف الدويل 

املوّحد - 68 فقلط يف التحليل 
بسبب االختالفات الكبرية بني 

هذا التصنيف والتصنيفني 
التاليني )التصنيف الدويل 

املوّحد - 88 والتصنيف 
الدويل املوّحد - 08(. ومن 

هذه البلدان البحرين وشييل 
وكوبا وكولومبيا واليابان.

بلدان نامية (٤٠) بلدان متقدمة النمو (٤٢)

صفر ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

١٠ صفر ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

١٠

حصة املرأة يف العمالة

املتوسط

الحّد األدنى

الحّد األقىص
كتبة

عمال خدمات وباعة يف املحال واألسواق

مهنيون

مهن أولية

فنيون ومساعدو مهنيني

مرشوعون وكبار املسؤولني واملديرين

عمال زراعيون وعمال مصائد مهرة

عمال تشغيل وتجميع املصانع واآلالت

حرفيون وعمال يف الصناعات ذات الصلة

كتبة

مهنيون

عمال خدمات وباعة يف املحال واألسواق

فنيون ومساعدو مهنيني

مهن أولية

عمال زراعيون وعمال مصائد مهرة

مرشوعون وكبار املسؤولني واملديرين

حرفيون وعمال يف الصناعات ذات الصلة

عمال تشغيل وتجميع املصانع واآلالت
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املركز يف العمل  -  ٣

لفهم ظروف عمالة املرأة والرجل ووضعهما يف سوق العمل، 
من الضروري حتديد مركزمها يف العمل. ويستتبع هذا تصنيف 
الوظائف من حيث نوع عقد العمل الذي يربمه الشخص 
ما حيّدد  38. وكثرياً  أو األشخاص اآلخرين  مع رب عمله 

 International ؛ انظر أيضًاInternational Labour Office, 2003  38

.Labour Office, 1993

هذا التصنيف األساس اإلحصائي لتحليل ظروف العمل من 
حيث مستوى ما تتمتع به الوظيفة من أمن ومحاية وحقوق.

عىل الصعيد العاملي، يشكل العاملون بأجر أو 
مرتب نصف العاملني من النساء والرجال، مع 

وجود اختالفات بني املناطق

وميكن أن يعكس مدى حصول املرأة على العمل بأجر أو 
على  النقدي وحصوهلا  االقتصاد  إدماجها يف  مدى  مرتب 

 اإلطار 4 - 4
ً الفصل املهني: نظرة أكثر تعمقا

يوضح النموذجان القطريان التاليان االختالفات الحادة يف 
تمثيل املرأة يف الفئات الفرعية ملهن مختلفة.

املهن،  من  كفئة  املهنية”،  “الوظائف  كانت  عام 2014،  يف 
موزعة بالتساوي بني املرأة والرجل يف اململكة املتحدة. غري 
أن تحليالً أجري لبيانات املستويات التفصيلية للمهن يف البلد 
املذكور يكشف أن املرأة أكثر تركيزاً يف بعض أنواع الوظائف 
املائة  املثال، كان 89 يف  املهنية عنها يف غريها. فعىل سبيل 
من املمرضات والقابالت من النساء مقارنة بنسبة 7 يف املائة 
فقط من املهندسني. وبني صفوف املشتغلني بمهنة التعليم، 
املائة من معلمي املرحلة االبتدائية  كانت املرأة تمثل 88 يف 
املشتغلني  املهنيني  من  فقط  املائة  يف   47 ولكن  والحضانة 
 3 الفصل  أيضاً  )انظر  العايل  التعليم  مرحلة  يف  بالتدريس 

عن التعليم(. وفيما يتعلق باملتخصصني يف الرعاية الصحية، 
األشعة  أطباء  مثل  وظائف  عىل  العادة  يف  النساء  تهيمن 
والصيادلة  القدمني  وأخصائيي  النفسانيني  واألخصائيني 

واألطباء البيطريني، عىل عكس وظائف مثل طب األسنان.

ويف ليربيا، نسبة النساء بني عمال الزراعة والغابات ومصائد 
العمال  نسبتها بني  بكثري من  أعىل  املائة(  األسماك )53 يف 
الزراعيني املهرة ذوي التوجه السوقي )43 يف املائة( وعمال 
الغابات ومصائد األسماك املهرة ذوي التوجه السوقي )15 يف 
املائة(. وتفوق النساء الرجال يف العدد يف املهن البدائية التي 
تفتقر إىل املهارة )نسبة املرأة 58 يف املائة(، بل وأكثر من ذلك 
كعامالت نظافة ومعاونات )63 يف املائة( وكعامالت قمامة 

ويف غري ذلك من املهن األولية )79 يف املائة(.

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
يف املائة

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

يف املائة

نسبة النساء من العمالة يف فئات مهنية فرعية مختارة، اململكة املتحدة، ٢٠١٤

نسبة النساء من العمالة يف مهن الزراعة/مصائد األسماك التي تقتيض املهارة واملهن األّولية، ليربيا، ٢٠١٤

مهنيون يف مجال التدريس االبتدائي/الحضانة
موجهون تعليميون ومفتشو مدارس

متخصصون يف التدريس بالتعليم العايل

متخصصو تمريض وتوليد
أخصائيو تصوير أشعة طبي

علماء نفس
أخصائيو قدم

صيدليون
أطباء بيطريون

ممارسون طبيون
أطباء عيون

ممارسو طب أسنان

مهندسون

عمال النفايات وغريهم
عمال التنظيف واملعاونون
مساعدو تحضري األطعمة

عمال زراعيون وعمال غابات ومصائد
عمال يف التعدين، واإلنشاءات، إلخ

مزارعو الكفاف وصيادو األسماك والحيوانات
عمال زراعيون مهرة لهم توجه سوقي

الحراجة وصيد األسماك املاهر املوجه لألسواق
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قامت بتجميعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
استناداً إىل بيانات مستمدة 

 United Kingdom, Office :من
 for National Statistics, 2014,

 and the Liberia Institute of

Statistics and Geo-Informa-

 tion Services, 2011, Report

 on the Liberia Labour Force

Survey 2010. وتمثل حصة 

املرأة من مجموع العمالة 
46 يف املائة يف اململكة 

املتحدة و50 يف املائة يف 
ليربيا، حسبما يبني الخط 

األزرق.
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إجيايب  له دور  يكون  أن  بدوره، ميكن  منتظم. وهذا  دخل 
على استقالهلا الذايت واستقالهلا املايل داخل األسرة وأن يعزز 

تنميتها الشخصية وسلطتها يف اختاذ القرارات 39.
وعلى نطاق العامل، كان العاملون بأجر أو مرتب يشكلون 
وهذا   .2015 عام  يف  العاملني  األشخاص  مجيع  نصف 
مثة  أن  غري  والرجال.  النساء  من  لكل  بالنسبة  صحيح 
العمل  يف  املركز  حيث  من  املناطق  بني  اختالفات كبرية 
واالعتبارات اجلنسانية. ففي أوروبا الشرقية وغريها من املناطق 
املتقدمة النمو، الغالبية العظمى من النساء والرجال العاملني 
هم من املوظفني بأجر أو مرتب )حوايل 90 يف املائة مع فارق 
وأمريكا  أوروبا  اجلنسني(. وكذلك يف جنوب  ُيذكر بني  ال 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ميثل العاملون بأجر أو مرتب 
شرحية كبرية من النساء والرجال العاملني )حوايل من 60 إىل 
70 يف املائة(، بل ويزيد احتمال وجود النساء عن الرجال يف 

هذه األنواع من العمل، وخاصة يف جنوب أوروبا.
وال يوجد اختالف بني اجلنسني يف نصيبهما من العمل بأجر 
أو مرتب بني جمموع العمالة يف القوقاز وآسيا الوسطى، إذ 
يشارك حنو 60 يف املائة من كل من النساء والرجال يف هذا 
النوع من العمل. ويف املناطق النامية األخرى، يزيد احتمال 
مشاركة الرجل عن املرأة يف العمل بأجر أو مرتب، بالرغم من 
وجود بعض اختالفات بني املناطق. ففي شرق آسيا ومشال 
أفريقيا وغرب آسيا، يندرج أكثر من نصف النساء العامالت 
يف فئة العمل بأجر أو مرتب، بينما النسبة أعلى للرجال )57 
يف املائة يف شرق آسيا و70 يف املائة يف غرب آسيا ومشال 
أفريقيا(. ويف جنوب شرق آسيا، تبلغ حصة املرأة من العمل 

بأجر أو مرتب 37 يف املائة، والرجل 41 يف املائة.
آسيا  وجنوب  أوقيانوسيا  يف  مرتب  أو  بأجر  العمل  ونسبة 
املرأة  من  لكل  منخفضة  الكربى  الصحراء  جنوب  وأفريقيا 
قلياًل من 30  للمرأة وأدىن  املائة  والرجل )أقل من 20 يف 
يف املائة للرجل( ويعمل غالبية النساء والرجال إما حلساهبم 
اخلاص أو كعاملني مسامهني من األسرة )الشكل 4 - 10(.

احتمال أن تكون املرأة عاملة مساهمة من األرسة 
أكرب من أن يكون الرجل كذلك

وكمسامهني  اخلاص  حلساهبم  العاملون  األشخاص  ويفتقر 
من األسرة عادة إىل احلماية االجتماعية األساسية ويعانون 
اخنفاض الدخل وظروف العمل الشاقة. وبسبب أوضاعهم 
غري املستقرة يف العمل، يعتربون يف عداد األنواع “الضعيفة” 

.United Nations, 2012  39

من العمالة. وعلى نطاق العامل يف عام 2015، كانت حصة 
املائة وحصة الرجل 47  العمالة الضعيفة 49 يف  املرأة من 
يف املائة، ومن مث فالفارق ضئيل جداً بني اجلنسني. غري أنه 
من بني مجيع أشكال العمالة الضعيفة، كان احتمال العمل 
كعاملة مسامهة من األسرة أكرب للمرأة منه للرجل. فكانت 
نسبة الرجال الذين يعملون كعاملني مسامهني من األسرة 7 
يف املائة، مقارنة بنسبة 19 يف املائة من النساء العامالت. أما 
العاملون حلساهبم اخلاص فكانوا يشكلون 39 يف املائة من 
عمالة الذكور مقارنة بنسبة 29 يف املائة من عمالة اإلناث. 
ولوحظت أمناط مماثلة يف مجيع املناطق مع وجود اختالفات 
أكرب بني اجلنسني يف املناطق النامية عنها يف املناطق األكثر 

تقدمًا )الشكل 4 - 10(.

ال تزال نسبة املرأة بني أرباب العمل صغرية، 
ولكنها تزيد باطراد

وال يشكل أرباب العمل - أّي الذين يعمل شخص أو أكثر 
حلساهبم كموظفني يف أعماهلم التجارية - إاّل نسبة صغرية 
من النساء والرجال. وعلى نطاق العامل يف عام 2015، كان 
أرباب العمل ميثلون 3 يف املائة من الرجال العاملني و1 يف 
املائة من النساء العامالت. وبني مجيع املناطق، يزيد احتمال 
انتماء الرجال هلذه الفئة عن النساء. وتشهد حصة املرأة من 
ارتفاعًا بطيئًا ولكنه مطرد منذ عام  العاملني كأرباب عمل 
1995 على الصعيد العاملي )16 يف املائة يف عام 1995 
و21 يف املائة يف عام 2015 40( ويف معظم املناطق. غري 
بعيدًا عن  زال  ما  العمل  أرباب  املرأة يف صفوف  متثيل  أن 
مجيع  من  املرأة  حصة  بلغت   ،2015 عام  ففي  التكافؤ. 
العاملني كأرباب عمل أدناها يف مشال أفريقيا وغرب آسيا 
املائة(، تليها أوقيانوسيا وجنوب آسيا بنسبة  )حوايل 5 يف 
بني 10 يف املائة و20 يف املائة. وتتفاوت النسبة من 20 إىل 
25 يف املائة من النساء بني صفوف أرباب العمل يف بعض 
املناطق، ومنها: شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكارييب وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا والقوقاز وآسيا 
الوسطى واملناطق املتقدمة النمو األخرى. وكانت أكرب حصة 
للمرأة بني صفوف أرباب العمل يف أوروبا الشرقية وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى يف عام 2015، وتقرتب من 35 

يف املائة )الشكل 4 - 11(.

 ILO, Estimates and Projections of the Economically  40
 Active Population (EAPEP), 2013 edition (April 2014

.(update
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نصيب املرأة من جميع أرباب العمل، حسب 

املنطقة، 1٩٩5 و2015

 ILO, Estimates and Projections of the Economically Active املصدر: 
.Population (EAPEP), 2013 edition (April 2014 update)

تشمل املناطق املتقدمة األخرى البلدان الواقعة يف شمال  مالحظة: 
وغرب أوروبا، وأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة 

واليابان. أرقام عام 2015 تمثل توقعات.

ويرتبط أرباب العمل والعاملون حلساهبم اخلاص ارتباطًا وثيقًا 
ألنفسهم  العمل  يوِجدون  الذين  املشاريع  أصحاب  مبفهوم 
املتناهية  املشاريع  تعزيز  حتّدد  وقد  لآلخرين.  العمل  وفرص 
الصغر والصغرية أيضًا بوصفه اسرتاتيجية للنهوض بالتمكني 
بني  املساواة  وعدم  الفقر  من  احلّد  مع  للمرأة،  االقتصادي 

اجلنسني يف الوقت ذاته. وقد ظل قياس ريادة األعمال من 
منظور جنساين ميثل صعوبة وما زال جيري حاليًا وضع منهجية 
جلمع بيانات عن هذا املوضوع من خالل مشروع مبادرة األدلة 

والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني )اإلطار 4 - 5(.

العمل غري النظامي 41  -  4

القرن  التوقعات يف اخلمسينات والستينات من  على عكس 
املاضي بأن يتم استيعاب العمالة غري النظامية، وتشمل صغار 
التجار وصغار املنتجني وجمموعة واسعة من األعمال العرضية، 
غري  العمل  يستمر  مل  النظامي،  “احلديث”  االقتصاد  يف 
النظامي منذ السبعينات فحسب بل نشأ أيضًا يف أماكن غري 
متوقعة، كما يف مشاريع القطاع النظامي 42. ويتيح العمل غري 
النظامي اسرتاتيجية للبقاء يف البلدان اليت ال توفر فرصًا كافية 
للعمل النظامي. وهو يرتبط أيضًا بانعدام احلماية االجتماعية 

وقوانني العمل وتدابري احلماية يف مكان العمل 43.

النظامية  الوظائف غري  النظامي إمجايل عدد  العمل غري  يشمل   41

سواء اضطلع هبا يف مشاريع القطاع النظامي أو مشاريع القطاع 
غري النظامي أو األسر املعيشية. وتعّرف فئات العمل غري النظامي 
على أساس مشرتك حسب نوع وحدة اإلنتاج واملركز يف العمل 

.)Hussmanns, 2004( واحلصول على احلماية االجتماعية
.Vanek and others, 2014 ؛Chant and Pedwell, 2008  42

 International Labour Office, 2014b, Manuscript for Table  43

.International Labour Office, 2013d 8؛

 الشكل 4 - 10
توزيع العمالة وفقاً للمركز يف العمل، حسب نوع الجنس واملنطقة
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العالم أفريقيا
جنوب الصحراء

الكربى

أوقيانوسيا جنوب
آسيا

جنوب
رشق آسيا

رشق
آسيا

القوقاز
وآسيا

الوسطى

غرب آسيا
وشمال
أفريقيا

أمريكا
الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

جنوب
أوروبا

أوروبا
الرشقية

املناطق
املتقدمة
النمو

األخرى

ئة
ملا

يف ا

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠
عاملون مساهمون من األرسة

أرباب عمل

عاملون لحسابهم الخاص

عاملون بأجور ومرتبات

 ILO, Estimates and  املصدر: 
 Projections of the 

 Economically Active 
 Population (EAPEP), 2013

.edition (April 2014 update)

تشمل املناطق املتقدمة  مالحظة: 
النمو األخرى البلدان الواقعة 

يف شمال وغرب أوروبا، 
وأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا 
والواليات املتحدة واليابان. 

أرقام عام 2015 تمثل 
توقعات.

املناطق املتقدمة النمو األخرى

القوقاز وآسيا الوسطى

رشق آسيا

أوقيانوسيا

جنوب آسيا

غرب آسيا

شمال أفريقيا

جنوب رشق آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب أوروبا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أوروبا الرشقية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠
يف املائة

١٩٩٥٢٠١٥
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تشكل العمالة غري الرسمية مصدراً هاماً للعمل 
لكل من املرأة والرجل يف البلدان النامية

وتشكل العمالة غري النظامية مصدراً هامًا للعمل وسبل كسب 
العيش يف بلدان كثرية. فمن بني 43 بلداً تتاح بيانات عنها، 
كانت متثل أكثر من 70 يف املائة من جمموع العمالة الزراعية 
للنساء يف 15 بلداً - 6 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
التوايل،  على  الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  ويف 
 و3 يف جنوب وجنوب شرق آسيا. ويف 7 من هذه البلدان

الــــ 15 )باكستان وبوليفيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وغواتيماال 
ومايل ونيكاراغوا واهلند(، كان غالبية الرجال )أكثر من 70 
يف املائة( العاملني يف القطاع غري الزراعي أيضًا يعملون على 

حنو غري نظامي )الشكل 4 - 12(.
منها  للنساء  أعلى  الرمسية  غري  الزراعية  غري  العمالة  ونسبة 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  البلدان  من  يف كثري  للرجال 
أن  غري  الكربى.  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  الكارييب  البحر 
من  أعلى  النظامي  غري  العمل  يف  املشاركني  الرجال  نسبة 
مقدونيا  ومجهورية  )بولندا  البلدان  بعض  يف  النساء  نسبة 
اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا ودولة فلسطني وسري 

النكا وصربيا )الشكل 4 - 12(.
يف  يعملون  السواء  على  والرجال  النساء  أن  من  وبالرغم 
القطاع غري النظامي، كثرياً ما ترتكز النساء يف فئات العمل 
األكثر حرمانًا، كالعمال املنزليني والعمال بالقطعة من منازهلم 
أنواع  أكثر  من  وكلها  أسرية صغرية،  مشاريع  واملعاونني يف 
من  ونسبة كبرية  أجرًا.  وأقلها  ضعفًا  النظامي  غري  العمل 
العاملني يف املنازل، الذين كثرياً ما يستبعدون من نطاق قوانني 
العمل أو ال تشملهم سوى تشريعات أقل مالءمة، هم من 
النساء. وعلى نطاق العامل يف عام 2010، كانت نسبة 83 
يف املائة من العاملني املنزليني من النساء، باخنفاض طفيف 

عن نسبة 86 يف املائة يف عام 1995 44.
وألغراض املقارنة الدولية 45، اقتصرت اإلحصاءات املقدمة 
حىت اآلن بشأن العمل غري النظامي على العمل غري الزراعي. 
من  الزراعة حمروم  العمالة يف جمال  من  جانبًا كبريًا  أن  غري 
احلماية االجتماعية واألمان الوظيفي، وكلتامها من خصائص 

العمالة غري النظامية 46. 

.International Labour Office, 2013c  44

.Hussmanns, 2004  45

.Vanek and others, 2014  46

 اإلطار 4 - 5
قياس تنظيم املشاريع من منظور جنساني: 

مرشوع األدلة والبيانات الخاصة باملساواة بني 
الجنسني

منظور  من  املشاريع  تنظيم  قياس  يتيح  أن  يمكن 
جنساني فهماً أفضل لكيفية االختالف بني املرأة والرجل 
يف أنشطتهما يف مجال مبارشة األعمال الحرة. ويتبني من 
األبحاث أن نوع الجنس يشكل عامالً من عوامل املشاركة 
يف مبارشة األعمال الحرة ويف خصائص املشاريع وأدائها. 
ويف كل من البلدان النامية واملتقدمة النمو، يقل احتمال أن 
تصبح املرأة عن أن يصبح الرجل من منظمي املشاريع، 
أو  كالفقر  “الدفع”،  عوامل  تكون  أن  احتمال  ويزيد 
الطالق، هي الحافز لها إىل البدء يف مرشوع عن أن تكون 
أن  إىل  أيضاً  املرأة  أ. وتميل مشاريع  للرجل  الحافز  هي 
تكون أصغر حجماً وأن تعمل برأس مال أقل، وأن تكون 
أكثر اندماجاً يف الهياكل األرسية وأن تكون أقل استدامة 

من مشاريع الرجل ب.

اململوكة  املشاريع  بني  فجوات  وجود  عىل  األدلة  وتشري 
إلناث واململوكة لرجال يف املبيعات واألرباح إىل أن كثرياً 
من النساء قد تواجهن تحديات أكرب من الرجال لتحقيق 
إمكاناتهن اإلنتاجية واالبتكارية. ففي فرنسا، مثالً، تميل 
أقل  تكون  أن  إىل  املرأة  تؤسسها  التي  املبتدئة  الرشكات 
يف فرتات الدوران بنسبة 25 يف املائة عن التي يؤسسها 
كالنمو  التقليدية،  األداء  مقاييس  أن  غري  ج.  الرجل 
واألرباح، ليست دائماً األولوية األوىل لدى النساء صاحبات 
املشاريع د. فالنساء كثرياً ما تحفزهن أهداف غري زيادة 
الربح إىل أقىص حّد عند إطالق عمل تجاري، كاملزيد من 
التوازن بني  الزمنية وتحقيق  املرونة يف وضع جداولهن 

العمل والحياة األرسية ه.

ورغم أهمية قياس تنظيم املشاريع الواضحة من وجهة 
الرسمية  اإلحصاءات  فإن  للسياسات،  جنسانية  نظر 
ومشاريعهم  والذكور  اإلناث  من  املشاريع  منظمي  عن 
غري موجودة يف كثري من البلدان. عالوة عىل ذلك، ليست 
البلدان  للمقارنة بني  التي يجري جمعها قابلة  البيانات 
الستخدام منهجيات مختلفة يف السياقات املختلفة لقياس 

ريادة األعمال.

واملنهجيات، يعكف  البيانات  الفجوات يف  وملعالجة هذه 
بني  باملساواة  املتعلقة  والبيانات  األدلة  مبادرة  مرشوع 
الجنسني، وهو مبادرة مشرتكة لشعبة اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة، عىل إعداد دليل منهجي 
بشأن قياس ريادة األعمال من منظور جنساني بالتعاون 

مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

 Ducheneaut, ؛Brush, 1990 أ 
.1997

.Robb and Watson, 2010 ب 

OECD, 2012. تشري فرتات  ج 
دوران مرشوع ما إىل 

إجمايل املبيعات.

Carter and others, 2003؛  د 
.Kepler and Shane, 2007

 Walker and Webster, ه 
 Walker, Wang and 2004؛

.Redmond, 2008



لعمــل 11٩ا

قبيل  احلماية االجتماعية من  احتمال حصوهلم على  ويقل 
البطالة 52. ومن أشكال العمل بعض الوقت  استحقاقات 

.OECD, 2010  52

العمل غري النظامي يف القطاع الزراعي مهم أيضاً

وفيما يتعلق بالبلدان اليت يوجد فيها قطاع زراعي كبري، يزيد 
جمموع العمالة غري النظامية بشكل كبري عندما تدرج العمالة 
الزراعية يف عملية احلساب. وعلى سبيل املثال، يف مجهورية 
مولدوفا يف عام 2009، كانت نسبة العمالة غري النظامية 
بني مجيع العمالة غري الزراعية 11 يف املائة للنساء و21 يف 
املائة للرجال )الشكل 4 - 12(. غري أنه عند أخذ قطاع 
بني  النظامية  العمالة غري  نسبة  تكون  احلسبان،  الزراعة يف 
مجيع العاملني - يف األنشطة الزراعية وغري الزراعية - أعلى 
بكثري، فتبلغ 27 يف املائة للنساء و33 يف املائة للرجال 47. 
وباملثل، يف اهلند يف الفرتة 2011 - 2012، كانت نسبة 
العمالة غري النظامية إىل مجيع العمالة يف غري القطاع الزراعي 
86 يف املائة للنساء و84 يف املائة للرجال. غري أن النسبة، 
لدى إدراج قطاع الزراعة، ترتفع إىل 95 يف املائة للنساء و91 

يف املائة للرجال 48.

العمل بدوام جزئي 49  -  5

وقد يتيح العمل بدوام جزئي طريقة فّعالة ملوازنة الوقت الذي 
يقضى يف العمل املأجور واملسؤوليات األسرية وتربية األطفال. 
وُينظر إىل احتمال إمكانية العمل ساعات أقل أيضًا بوصفه 
 .50 النساء  بني  العمل، وال سيما  لزيادة مستويات  وسيلة 
وإضافة إىل ذلك، ييسر العمل بدوام جزئي الدخول تدرجييًا 

إىل سوق العمل واملشاركة فيه واخلروج منه 51.
غري أن العمل بدوام جزئي أيضًا له تكلفته. فالعاملون بدوام 
أجر  اخنفاض  منها  صعبة،  عمل  أوضاع  يواجهون  جزئي 
يف  وفرصًا  تدريبًا  ويتلّقون  الوظيفي،  األمن  ونقص  الساعة 
التفرغ. وهم  أساس  على  العاملني  نظرائهم  من  أقل  الرتقي 
الفقر  براثن  يف  الوقوع  خلطر  أكرب  بشكل  معرضون  أيضًا 

إىل  قامت جبمعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً   47

 Republic of Moldova, National Bureau بيانات مستمدة من
of Statistics, 2009 )مت االطالع عليه يف أيار/مايو 2014(.

.Raveendran, 2015  48

ال يوجد تعريف رمسي ملنظمة العمل الدولية للعمل على أساس التفرغ   49

وجترى  جزئي.  بدوام  والعمل  التفرغ  بني  الفصل  نقطة  حيث  من 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  من  املستمدة  البيانات  مواءمة 
التعريف الشائع للعمل بدوام جزئي، وهو  إىل  االقتصادي استناداً 
مبين على احلّد الفاصل املعتاد ومدته 30 ساعة يف الوظيفة الرئيسية.

.Thévenon, O., 2013 ؛Hakim, 2004, chapter 3  50

.International Labour Office, 2014b. Manuscript for Table 6  51

 الشكل 4 - 12
نسبة العمالة غري الرسمية بني مجموع العمالة غري الزراعية، حسب نوع 

الجنس، 1٩٩٨ - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

مايل، ٢٠٠٤
جمهورية تنزانيا املتحدة، ٢٠٠٦/٢٠٠٥

مدغشقر، ٢٠٠٥
زامبيا، ٢٠٠٨
ليربيا، ٢٠١٠
أوغندا، ٢٠١٠

زمبابوي، ٢٠٠٤
ناميبيا، ٢٠٠٨

جنوب أفريقيا، ٢٠١٠
ليسوتو، ٢٠٠٨

نيكاراغوا، ٢٠١٠
غواتيماال، ٢٠١١

بريو، ٢٠١١
هندوراس، ٢٠١١
السلفادور، ٢٠١١

بوليفيا، ٢٠٠٩
باراغواي، ٢٠١١
كولومبيا، ٢٠١١
املكسيك، ٢٠١١
إكوادور، ٢٠١١

الجمهورية الدومينيكية، ٢٠١١
األرجنتني، ٢٠١١

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)، ٢٠٠٩
الربازيل، ٢٠١١

بنما، ٢٠١١
كوستاريكا، ٢٠١١
أوروغواي، ٢٠١١

شييل، ٢٠٠٠

الهند، ٢٠١٢/٢٠١١
باكستان، ٢٠١٠/٢٠٠٩

رسي النكا، ٢٠٠٩

الفلبني، ٢٠٠٨
فييت نام، ٢٠٠٩

إندونيسيا، ٢٠٠٩
تايلند، ٢٠١٠

تيمور - ليشتي، ٢٠١٠

أرمينيا، ٢٠٠٨

دولة فلسطني، ٢٠١٠
تركيا، ٢٠٠٩

مولدوفا، جمهورية، ٢٠٠٩
بولندا، ١٩٩٨

مقدونيا (جمهورية - اليوغوسالفية السابقة)، ٢٠١٠
رصبيا، ٢٠١٠

يف املائة

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب آسيا

جنوب رشق آسيا

غرب آسيا

رشق وجنوب أوروبا

القوقاز وآسيا الوسطى

نساء رجال

 International Labour Office, 2014b. قامت بجمعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل املصدر: 
Key Indicators of the Labour Market, 8th edition, table 8 )تم االطالع عليه يف أيار/مايو 2014(. 

وحصل عىل البيانات عن الهند )2012/2011( من Raveendran (2015)؛ واستخرجت البيانات عن 
 باكستان )2010/2009(، والفلبني )2008(، وجمهورية تنزانيا املتحدة )2006/2005( من 

.International Labour Office and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 2013
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يف البلدان املتقدمة النمو أنواع العمل غري القياسي يف أوضاع 
عمل مماثلة لليت ورد وصفها للعمل غري النظامي 53.

احتمال مشاركة املرأة أكرب من احتمال مشاركة 
الرجل يف العمل بدوام جزئي

يف عام 2012، سجلت املناطق املتقدمة النمو )فيما عدا 
أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا( أعلى نسبة للنساء العامالت 
وكان   .)13  -  4 )الشكل  املائة(  يف   28( جزئي  بدوام 
يف  النساء  بني  خاصة  بصفة  منتشرًا  الوقت  بعض  العمل 
بلدان الشمال األورويب وأوروبا الغربية. وكان ستون يف املائة 
العامالت يف هولندا تعملن بدوام جزئي، وهي  النساء  من 
أعلى نسبة يف العامل بفارق كبري، وأكثر من 35 يف املائة يف 
الشمال  وخارج  وسويسرا.  املتحدة  واململكة  وآيرلندا  أملانيا 
األورويب وأوروبا الغربية، سجلت النساء العامالت يف أسرتاليا 

Vanek and others, 2014. ومن الفئات الرئيسية األخرى للعمل   53

غري القياسي )أ( عمل الشخص حلسابه اخلاص، و)ب( العمل 
املؤقت أو احملّدد املدة.

معّداًل نسبته 38 يف املائة للعمل بدوام جزئي )انظر املرفق 
اإلحصائي لالطالع على بيانات املستوى القطري( 54.

وسجلت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أيضًا نسبًا 
مرتفعة من النساء املوظفات الالئي يعملن بدوام جزئي )26 يف 
املائة يف عام 2012(. وبني البلدان يف هذه املنطقة، سجلت 
األرجنتني ونيكاراغوا أعلى نسبة للنساء العامالت بدوام جزئي، 
وتبلغ 35 يف املائة أو أكثر )انظر املرفق اإلحصائي لالطالع 
على بيانات املستوى القطري( 55. ومل يكن عمل املرأة بدوام 
جزئي منتشراً بنفس الدرجة يف أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا، 
اللتني كان متوسط نسبة النساء العامالت بدوام جزئي فيهما 
9 يف املائة و15 يف املائة، على التوايل )الشكل 4 - 13(.

ويف مجيع املناطق األربع اليت تتوافر عنها البيانات، كان العمل 
بدوام جزئي أكثر شيوعًا بني النساء منه بني الرجال، وكانت 
معّدالت انتشاره للنساء ضعف املعّدالت للرجال تقريبًا أو 
أعلى من ذلك. ويف عام 2012، كان الرجال العاملون يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يشكلون أعلى نسبة 
للعاملني بدوام جزئي )13 يف املائة(، يليها املناطق املتقدمة 
النمو )فيما عدا أوروبا الشرقية وجنوب أوروبا، 10 يف املائة(. 
الشرقية وجنوب  للنساء يف أوروبا  بالنسبة  وكما كان احلال 
يف  منخفضًا  أيضًا  جزئي  بدوام  الرجال  عمل  أوروبا، كان 

هاتني املنطقتني )الشكل 4 - 13(.

يتزايد العمل بدوام جزئي بالنسبة للرجال ولكن 
الصورة مختلطة يف حالة النساء

والعمل بدوام جزئي مستمر يف الزيادة بالنسبة للرجال يف معظم 
البلدان، ولكن االجتاه خمتلط فيما يتعلق بالنساء. فبني العامني 
1995 و2012، من بني 31 بلداً تتاح عنها البيانات، زاد 
العمل بدوام جزئي يف حالة الرجال يف 30 بلداً. أما بالنسبة 
للنساء، فطرأت زيادة يف العمل بدوام جزئي يف 17 بلداً بينما 

طرأ اخنفاض على 14 بلداً )الشكل 4 - 14( 56.

http://unstats.un.org/unsd/gender/worlds- متاح يف املوقع  54

.women.html

املرجع نفسه.  55

بيانات  إىل  استنادًا  جزئي  بدوام  العمل  يف  االجتاهات  مجعت   56
 OECD, 2014a, Labour market statistics: من  مستمدة 
 :full-time part-time employment - common definition 
incidence. OECD Employment and Labour Market Sta-

tistics )قاعدة بيانات(. ومتت املواءمة بني البيانات استناداً إىل 
تعريف مشرتك للعمل بدوام جزئي، مبين على حّد فاصل موّحد 

قدره 30 ساعة عمل عادية يف األسبوع يف الوظيفة الرئيسية.

 الشكل 4 - 1٣
نسبة األشخاص العاملني بدوام جزئي حسب املنطقة ونوع الجنس، 2012

 OECD, 2014a, Labour market )1( قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل املصدر: 
 statistics: full-time part-time employment—common definition: incidence. OECD Employment and

Labour Market Statistics (database). Doi: 10.1787/data-00299-en )تم االطالع عليه يف أيار/مايو 

 International Labour Office, 2014b. Key Indicators of the Labour Market, 8th edition, )2(؛ و)2014
table 9a )تم االطالع عليه يف ترشين الثاني/نوفمرب 2014(.

املتوسطات غري مرجحة. وتمت مواءمة البيانات املستمدة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  مالحظة: 
استناداً إىل تعريف مشرتك للعمل بدوام جزئي، مبني عىل حّد فاصل موّحد قدره 30 ساعة عمل عادية يف األسبوع يف 

الوظيفة الرئيسية. وتستخدم البيانات املستمدة من منظمة العمل الدولية نهجاً خاصاً بكل بلد وقد يختلف تعريف 
العمل بدوام جزئي من بلد آلخر. وتشري األعداد الواردة بني أقواس إىل عدد البلدان التي تتاح بيانات عنها. أما 

البيانات الخاصة بالبلدان يف املناطق األخرى فلم تعرض بسبب قلة البيانات املتاحة. وتشمل املناطق املتقدمة النمو 
األخرى البلدان الواقعة يف الشمال األوروبي وأوروبا الغربية وأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة واليابان.
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يف  للنساء  بالنسبة  خاص  بنوع  مرتفعة  زيادات  ولوحظت 
آيرلندا وإيطاليا وتركيا وشيلي والنمسا 57. ولوحظ اخنفاض 
كبري )14 نقطة مئوية( يف العمل بدوام جزئي خالل هذه 
الفرتة بني النساء يف آيسلندا، بينما لوحظ اخنفاض قدره 8 
نقاط مئوية و5 نقاط مئوية بني النساء يف النرويج والسويد، 

على التوايل )الشكل 4 - 14(.

العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت أعىل بني صفوف 
النساء منها بني الرجال

من  فعدد كبري  باالختيار.  دائمًا  جزئي  بدوام  العمل  ليس 
الوقت.  طول  يعملوا  أن  يفضلون  جزئي  بدوام  العاملني 
 وتقاس هذه الظاهرة عن طريق معّدل العمالة الناقصة املرتبطة 
بالوقت 58. ويف أربع مناطق تتاح عنها البيانات، أشار أكثر 
من 10 يف املائة من النساء العامالت الالئي يعملن بدوام 
إضافية. وسجلت  ساعات  العمل  يفضلن  أهنن  إىل  جزئي 
النساء يف جنوب آسيا أعلى معّدل للعمالة الناقصة املرتبطة 
بالوقت )21 يف املائة(، يليهن النساء يف مشال أفريقيا )17 
يف املائة(، فأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )16 يف املائة(، 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )10 يف املائة(. ومن 
أكثر من 10 يف  بدوام جزئي، أشار  العاملني  الرجال  بني 
املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا إىل 
أهنم يفضلون أن يعملوا ساعات أكثر )الشكل 4 - 15(.

واملرأة أكثر عرضة من الرجل للعمالة الناقصة املرتبطة بالوقت 
يف معظم املناطق. ويالحظ أكرب اختالف بني اجلنسني يف 
مشال أفريقيا وجنوب آسيا. ففي مشال أفريقيا، يبلغ معّدل 
العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت للنساء 17 يف املائة، مقارنة 
بنسبة 4 يف املائة للرجال. وسجلت النساء يف جنوب آسيا 
معّداًل للعمالة الناقصة املرتبطة بالوقت نسبته 21 يف املائة، 

مقارنة بنسبة 12 يف املائة للرجال )الشكل 4 - 15(.

هذه حاالت زادت فيها نسب العاملني والعاملني بدوام جزئي   57

بأكثر من 10 نقاط مئوية بني العامني 1995 و2012 )بني 
1996 و2012 يف حالة شيلي(.

تستخدم ثالثة معايري لتعريف العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت. فهذا   58

املصطلح يشري إىل األفراد العاملني الذين أرادوا، يف فرتة مرجعية 
قصرية، أن يعملوا ساعات إضافية، وعملوا أقل من حّد أدىن معني 
من الساعات احملّددة على املستوى الوطين، وكانوا متاحني للعمل 
 International Labour .ساعات إضافية يف فرتة مرجعية الحقة

.Office, 1998; International Labour Office, 2013b

الفجوة يف األجور بني الجنسني  -  ٦

واملرأة عن جمموعة  الرجل  بني  األجر  الفجوة يف  تنجم  قد 
الفردية  اخلصائص  العوامل  العوامل. ومن هذه  من  متعددة 
للعاملني، كمستواهم وجمال ختصصهم التعليمي وخربهتم يف 
العمل، وعوامل مرتبطة بالوظيفة اليت يؤدوهنا، كاملهنة ونوع 
العقد والقطاع االقتصادي وحجم املؤسسة اليت يعملون فيها. 
وترتبط أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف هذه اجملاالت مجيعًا 
التعليم  اختيار  على  تؤثر  )اليت  النمطية  والقوالب  بالتقاليد 
واملهن واملسارات الوظيفية للنساء والرجال( وصعوبات حتقيق 
التوازن بني العمل واحلياة األسرية اليت كثرياً ما تؤدي إىل العمل 
بدوام جزئي وفرتات انقطاع عن العمل، وذلك بالنسبة للنساء 

بصفة رئيسية 59.

European Commission, 2014؛  Blau and Kahn, 2007؛   59

.Goldin, 2014

 الشكل 4 - 14
نسبة العاملني بدوام جزئي بني جميع العاملني )من األعمار 15 عاماً فأكثر(، 

حسب نوع الجنس، 1٩٩5 و2012

قامت بجمعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

 OECD, 2014a, استناداً إىل
 Labour market statistics:

full-time part-time employ-

 ment—common definition:

 incidence. OECD Employment

 and Labour Market Statistics

(database). Doi: 10.1787/data-

en-00299 )تم االطالع عليه يف 

أيار/مايو 2014(.

تمت مواءمة البيانات  مالحظة: 
املستمدة من منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي 
باالستناد إىل تعريف مشرتك 

للعمل بدوام جزئي، مبني عىل 
حّد فاصل موّحد قدره 30 

ساعة عمل عادية يف األسبوع 
يف الوظيفة الرئيسية.
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الفجوة يف األجور بني الجنسني — املستويات 
واالتجاهات

توجد فجوة يف األجور بني الجنسني يف جميع 
البلدان التي تتاح بيانات عنها

يف مجيع البلدان اليت تتاح بيانات عنها، تكسب املرأة أقل من 
الرجل. وبني البلدان األوروبية اليت هلا بيانات قابلة للمقارنة 
األخرية  الفرتة  اجلنسني خالل  بني  األجور  يف  الفجوة  عن 
بدوام  يعملن  الالئي  النساء  2012(، كانت   -  2008(
كامل يكسنب ما بني 80 و90 يف املائة مما يكسبه الرجال 
والنمسا  وسلوفاكيا  )أملانيا  بلدان  أربعة  ويف  بلدًا.   19 يف 
وهنغاريا(، كانت إيرادات املرأة أقل قلياًل من 80 يف املائة 

من إيرادات الرجل )الشكل 4 - 16( 60.
وكانت النساء أيضًا تكسنب أقل من الرجال يف 15 بلداً غري 
أورويب تتاح عنها البيانات. فكانت النساء العامالت بدوام 
كامل تكسنب ما بني 94 و98 يف املائة مما يكسبه الرجال 

ال تشمل هذه األرقام النساء والرجال العاملني يف القطاع العام —   60

أّي يف األجهزة احلكومية على الصعيدين الوطين واحمللي. ذلك أن 
إدراج العاملني يف القطاع العام سيغري حجم الفجوة يف األجور 
بني اجلنسني يف بعض البلدان. وقد بينت دراسة سابقة مبنية على 
الفجوات يف  لعام 2006 أن  بيانات استقصاء هياكل األجور 
العاملني يف  بالنسبة لألشخاص  البلدان  األجور أصغر يف مجيع 
االستثناء  اخلاص. وكان  القطاع  للعاملني يف  منها  العام  القطاع 
الوحيد من ذلك هو بلغاريا، اليت كانت الفجوة يف األجور بني 
اجلنسني فيها أصغر قلياًل بني العاملني يف القطاع اخلاص. املصدر: 

.European Union, 2010

يف مخسة بلدان. ويف تسعة بلدان، كانت أجور النساء بني 
70 يف املائة و90 يف املائة من أجور الرجال. وأخرياً، كان 
النساء والرجال يف باكستان،  أكرب فارق يف اإليرادات بني 
حيث مل تكسب النساء سوى 63 يف املائة مما يكسبه الرجال 

يف األعوام األخرية.

تشري معظم البلدان املتقدمة النمو إىل حدوث 
انخفاض طويل األجل يف فجوة األجور بني الجنسني، 

ولكن االتجاه كان مختلطاً يف السنوات األخرية

مل يالحظ اجتاه ثابت خالل الفرتة من 2007 إىل 2012 
بيانات قابلة للمقارنة  البلدان األوروبية اليت تتاح عنها  بني 
بشأن اجتاهات الفجوة يف األجور بني اجلنسني وعددها 12 
نقص  اجلنسني  بني  األجور  يف  االختالف  أن  وتبني  بلدًا. 
بشكل طفيف يف بعض البلدان )على سبيل املثال، آيسلندا 
وليتوانيا وهولندا(، بينما طرأت زيادة على هذا االختالف يف 
بلدان أخرى )مثل الربتغال وبلغاريا وهنغاريا(. ولوحظ أكرب 
اخنفاض يف فروق األجر بني النساء والرجال يف ليتوانيا، حيث 
بلغت أجور النساء 78 يف املائة من أجور الرجال يف عام 
2007، و88 يف املائة يف عام 2012. وسجلت أكرب زيادة 
يف الفروق يف األجور بني اجلنسني يف الربتغال، حيث كانت 
أجور النساء 91 يف املائة من أجور الرجال يف عام 2007، 
واخنفضت إىل 86 يف املائة منها يف عام 2012 )الشكل 
4 - 17(. غري أنه مل يتبني اجتاه واضح يف البلدان األخرى 

اليت تتاح بيانات عنها خالل الفرتة قيد النظر.
غري أن التحليل املستند إىل جمموعة بيانات على مدى زمين 
أطول يدل على وجود اجتاه تنازيل بوجه عام يف الفجوة يف 

 الشكل 4 - 15
معّدل العمالة الناقصة املرتبطة بالوقت حسب نوع الجنس، 2010 - 2012 )أحدث البيانات املتاحة(
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 ،2014 املتحدة،  األمم  املصدر: 
اإلنمائية  األهداف  تقرير 

لأللفية 2014.

العمالة  معّدل  يحسب  مالحظة: 
بالوقت  املرتبطة  الناقصة 
باعتباره نسبة النساء والرجال 
ومتاحني  الراغبني  العاملني 
إضافية.  ساعات  للعمل 
وتشمل املناطق املتقدمة النمو 
أوروبا الرشقية وجنوب أوروبا 
وغريهما من املناطق املتقدمة.
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األجور بني اجلنسني بالنسبة لكثري من املناطق املتقدمة النمو. 
 - للفرتتني 1995  عنها  بيانات  تتاح  بلدًا   19 بني  فمن 
1999 و2009 - 2013، تبني يف 17 منها وجود زيادة 
يف نسبة أجور النساء مقارنة بالرجال. وحدثت أكرب زيادة يف 

آيرلندا واململكة املتحدة واليابان، اليت زادت فيها نسبة أجر 
املرأة إىل أجر الرجل بأكثر من 10 نقاط مئوية 61.

التعليم واألقدمية والفجوة يف األجور بني الجنسني

يزيد التعليم اإليرادات لكل من املرأة والرجل، ولكن 
مستوى الفوائد يختلف

تفيد مستويات التعليم املتزايدة كاًل من املرأة والرجل من حيث 
ارتفاع اإليرادات، وال سيما حني ينتقل األشخاص من التعليم 
الثانوي إىل العايل. غري أن مستوى الفوائد يف جمال اإليرادات 
بيانات من  خيتلف يف حالة املرأة عن الرجل. وتصور ذلك 
البلدان األوروبية. فرغم أن كاًل من الرجال والنساء حيصلون 
على إيرادات أعلى حني ينتقلون من مستويات التعليم الثانوي 
إىل العايل، فإن التحسن يف اإليرادات أعلى للرجال عنه للنساء 
يف كثري من البلدان األوروبية. ويبدو أن النساء يستفدن أكثر 
من الرجال من حيث اإليرادات حني ينتقلن من مستويات 
التعليم االبتدائي إىل الثانوي )الشكل 4 - 18( 62. وقد 
أحد  الدراسة  اإليرادات حسب جمال  االختالف يف  يكون 

مجعتها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات   61
 OECD, 2014b, Median income of women من  مستمدة 
and men, full-time workers only. www.oecd.org/els/

 emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm#earndisp
)مت االطالع عليه يف كانون األول/ديسمرب 2014(.

عند تثبيت عدد من اخلصائص الشخصية كسنوات العمل واحلالة   62

واملهارات  اإلقامة  وحمل  املعيشية  األسرة  وهيكل  االجتماعية 
املعرفية، فإن عائد التعليم من حيث اإليرادات ميكن أن يكون 

.)Dougherty, 2005( أعلى للمرأة منه للرجل
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 الشكل 4 - 1٦
نسبة أجور اإلناث إىل الذكور، 200٨ - 2012 

)أحدث البيانات املتاحة(

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 

 EUROSTAT, 2014, Structure استناداً إىل بيانات مستمدة من

 International Labour Office, 2014a, ؛of Earning Survey 2010

ILOStat database )تم االطالع عليها يف آب/أغسطس 2014(.

جرى حساب البيانات الخاصة بالبلدان األوروبية  مالحظة: 

استناداً إىل األحور يف الساعة للعاملني عىل أساس التفرغ، 

بالنسبة للعاملني يف الصناعة والتشييد والخدمات، ولكن مع 

استبعاد اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي 

)باالستناد إىل التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف 

الجماعات األوروبية، التنقيح 2، تصنيفات قطاع الصناعة(؛ 

وبالنسبة للبلدان غري األوروبية، اقترص عىل بيانات العاملني 

عىل أساس التفرغ.(

 الشكل 4 - 1٧
 االتجاهات يف نسبة أجور اإلناث إىل أجور الذكور، لبلدان أوروبية مختارة،

2012 - 200٧
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قامت بحسابها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

 EUROSTAT, 2014, استناداً إىل
 Structure of Earning Survey

)تم االطالع عليه يف آب/
أغسطس 2014(.

ُحسبت نسب األجور  مالحظة: 
استناداً إىل األجور يف الساعة 
للعاملني عىل أساس التفرغ، 
بالنسبة للعاملني يف الصناعة 

والتشييد والخدمات، ولكن 
مع استثناء اإلدارة العامة 

والدفاع والضمان االجتماعي 
اإللزامي )باالستناد إىل 

التصنيف اإلحصائي لألنشطة 
االقتصادية يف الجماعات 

األوروبية، التنقيح 2، 
تصنيفات قطاع الصناعة(.
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للرجل  منها  للمرأة  العائدات  اخنفاض  يف  املسهمة  العوامل 
عندما ينتقل كالمها من التعليم الثانوي إىل العايل 63.

لوحظت اختالفات كبرية يف اإليرادات حسب جمال الدراسة ووجود   63

اجتاه ما إىل أن تقرتن أعلى جماالت الدراسة من حيث األجور بالربامج 
اليت تتخرج منها نسب عالية من اخلرجيني الذكور وأن تقرتن جماالت 
الدراسة األدىن من حيث األجور بالربامج اليت تلتحق هبا نسب عالية 

.)OECD, 2013b( من النساء يف البلدان اليت تتاح بيانات عنها

تفيد األقدمية إيرادات الرجل أكثر مما تفيد 
إيرادات املرأة

وباإلضافة إىل التعليم، متثل اخلربة يف العمل عاماًل هامًا آخر 
يف توضيح الفجوات يف األجر بني النساء والرجال 64. ويتبني 
من استخدام األقدمية كناية عن اخلربة يف العمل أن اخلربة يف 
العمل تفيد الرجل أكثر من املرأة يف اإليرادات. واالختالف 
يف اإليرادات بني املرأة والرجل أصغر يف بداية حياهتما املهنية 

يف نفس الشركة.
وتؤدي األقدمية إىل زيادة اإليرادات لكل من املرأة والرجل. 
غري أن الزيادة تفيد الرجل أكثر من املرأة بكثري. فالفجوة 
يف األجور بني اجلنسني أكرب كثرياً بني املرأة والرجل يف هناية 
احلياة املهنية، بعد أكثر من 30 عامًا من العمل لدى نفس 
املهنية.  حياهتما  بداية  يف  والرجل  املرأة  بني  منها  الشركة، 
وقطاع  والتأميين  املايل  القطاع  يف  استثناءات  ولوحظت 
األجر  يف  الفجوة  ظلت  حيث  واالتصاالت،  املعلومات 
بني اجلنسني اليت توجد عند دخول املرأة والرجل إىل القوة 
العاملة ثابتة طوال حياهتما املهنية وبعد 30 عامًا من اخلدمة 

)الشكل 4 - 19(.

الفصل والفجوة يف األجور بني الجنسني

تستمر الفجوة يف األجور بني الجنسني يف جميع 
القطاعات االقتصادية واملهن

تستمر الفجوة يف اإليرادات بني املرأة والرجل يف مجيع القطاعات 
االقتصادية )الشكل 4 - 20(. غري أنه توجد اختالفات كبرية 
أخرى.  إىل  صناعة  من  اجلنسني  بني  األجور  يف  الفجوة  يف 
للدول األعضاء يف االحتاد  بيانات عام 2010  إىل  واستناداً 
األورويب، كان ما تكسبه النساء يف 15 من أصل 17 قطاعًا 
اقتصاديًا يرتاوح بني 70 و95 يف املائة مما يكسبه الرجال. ويف 
قطاعات الصناعات التحويلية واملال والتأمينات، كانت إيرادات 
النساء متثل 68 و64 يف املائة من إيرادات الرجال، على التوايل.

وجدت دراسة الستقصاء دفعات اخلرجيني من كلية احلقوق جبامعة   64

ميشيغان يف السنوات 1972 - 1975 اختالفًا قلياًل يف اإليرادات 
ولكنها  املهنية،  حياهتم  بداية  يف  والذكور  اإلناث  اخلرجيني  بني 
وجدت اختالفًا نسبته 40 يف املائة لصاحل الرجال بعد 15 عامًا 
من التخرج. وظل االختالف بعد تثبيت عدد ساعات العمل لكل 
من النساء والرجال. وتوصلت دراسة أحدث يف الفرتة 1982 - 
1991 إىل نفس النتيجة. وخرجت دراسة أخرى على خرجيي درجة 
املاجستري يف إدارة األعمال بكلية بوث يف جامعة شيكاغو يف الفرتة 

.)Goldin, 2014( من 1990 - 2006 بنتائج مماثلة

 اإلطار 4 - ٦
قياس الفجوة يف األجور بني الجنسني

يستخدم يف هذا الفرع مؤرش بسيط — هو نسبة إيرادات النساء إىل إيرادات الرجال — 
لدراسة الفجوة يف األجور بني الجنسني.

وتعرّف اإليرادات بأنها “األجر الذي ُيدفع نقداً وعيناً للموظفني، عىل فرتات منتظمة كقاعدة 
عامة، مقابل الوقت املنفق يف العمل أو العمل املؤدى، ومقابل الوقت غري املقيض يف العمل، 
كاإلجازة السنوية وغريها من اإلجازات أو العطالت املدفوعة األجر”. ويستثنى من اإليرادات 
ملوظفيهم،  التقاعدية  واملعاشات  االجتماعي  الضمان  خطط  يف  العمل  أرباب  مساهمات 

وكذلك االستحقاقات التي يحصل عليها املوظفون بموجب تلك الخطط أ.

وتعتمد  ب.  مختلفة  مصادر  من  باإليرادات  املتعلقة  اإلحصاءات  عىل  الحصول  ويجري 
معظم البلدان النامية )37 من أصل 51 بلداً أتيحت بيانات عنها( عىل استقصاءات دخل 
القوة العاملة أو األرس املعيشية وإنفاقها، يف حني تعتمد البلدان املتقدمة النمو فيما يبدو 
بصفة رئيسية عىل الدراسات االستقصائية للمؤسسات )20 بلداً من أصل 38 بلداً أتيحت 
بيانات عنها(. وتتأثر قابلية بيانات اإليرادات املستمدة من مصادر مختلفة للمقارنة بنوع 
واملنح واملدفوعات  اإلضايف والحوافز  األجر  الذين تشملهم، وبإدراج واستبعاد  العاملني 
العينية وغريها من العالوات، فضالً عن وحدة الوقت املستخدمة )يف الساعة، أو يف اليوم، أو 
يف األسبوع، أو يف الشهر(. عالوة عىل ذلك، تستخدم بعض املصادر متوسط اإليرادات بينما 
تستخدم أخرى معّدالت األجور. ومما يعوق القابلية للمقارنة عىل الصعيد الدويل أيضاً 
االختالفات بني البلدان يف معيار الحجم املعتمد يف استقصاءاتها أو تعدادات مؤسساتها. 
يضاف إىل ذلك أن متوسط إيرادات أّي فئة معينة كالنساء تتأثر بالعنارص املختلفة التي 
تتألف منها هذه الفئة، بما يف ذلك النساء الحاصالت عىل مؤهالت تعليمية مختلفة وتعملن 

يف مهن مختلفة، وعدد العاملني عىل أساس التفرغ والعاملني بدوام جزئي يف كل فئة.

ولم يدرج يف التحليل الدخل الذي يدره العمل الحر، بسبب شح البيانات ج. وباإلضافة 
إىل ذلك، ال تمثل اإليرادات املشار إليها يف هذا الفرع سوى اإليرادات عن العمل عىل أساس 
والرجال  النساء  يعملها  التي  الساعات  عدد  يف  االختالف  أثر  لتوضيح  فقط،  التفرغ 
واالختالف يف متوسط اإليرادات يف الساعة بني العاملني بدوام جزئي والعاملني عىل أساس 
التفرغ. ولهذا أهميته بصفة خاصة بالنظر إىل أن النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل يف 
وظائف بدوام جزئي )انظر الفرع املتعلق بالعمل بدوام جزئي يف هذا الفصل( وأن األجر 

يف الساعة للعاملني بدوام جزئي أميل إىل االنخفاض عنه للعاملني عىل أساس التفرغ.

.International Labour Office, 1973 أ 

 International Labour قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، استناداً إىل ب 
Office,2014a, ILOStat database )تم االطالع عليها يف كانون الثاني/يناير 2015(.

 International Labour ،لم تتح سوى بيانات من 21 بلداً ومنطقة يف مكتب العمل الدويل ج 
.Office,2014a, ILOStat database
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اليت  للوظيفة  تبعًا  أيضًا اختالفات داخل كل قطاع،  وتوجد 
الذي   ،21  -  4 الشكل  يوضح  الشخص، كما  يشغلها 
يبني االختالف بني اجلنسني يف اإليرادات لقطاعني يتسمان 
بأكرب فجوة يف األجر بني اجلنسني )قطاعا املال والتأمينات 
والصناعات التحويلية(، وقطاعني آخرين )قطاع الصحة البشرية 
والعمل االجتماعي وقطاع التعليم( ترتكز فيهما عـادة النساء 
العامالت وتضيــق نسبيًا الفجوات بني اجلنسني يف اإليرادات.

املايل  القطاع  الذين يعملون يف  ومن بني مجيع األشخاص 
والرجال  النساء  بني  األجور  يف  الفجوة  تبلغ  والتأميين، 
واملهنيني  املديرين  أعلى درجاهتا يف حالة  الرجال(  )لصاحل 
املائة مما يكسبه الرجال(،  النساء حوايل 65 يف  )تكسب 
املائة  النساء 83 يف  تكسب  الدعم )حيث  بكتبة  مقارنة 
مما يكسبه الرجال( )الشكل 4 - 21(. ويف حالة قطاع 
الصناعة التحويلية، توجد أعلى فجوة يف األجر بني اجلنسني 
يف صفوف احلرفيني والعاملني يف الصناعات املرتبطة بذلك، 
إذ تكسب النساء 55 يف املائة مما يكسبه الرجال. وهذا على 
عكس كتبة الدعم، الذين تبلغ نسبة إيرادات النساء بينهم 

89 يف املائة من إيرادات الرجال.
عليهما  هتيمن  اللذين  القطاعني  داخل  التغيريات  وختتلف 
تقليديًا املرأة - الصحة البشرية والعمل االجتماعي، والتعليم - 
اختالفًا كبرياً. ويف قطاع الصحة البشرية والعمل االجتماعي، 
توجد أعلى فجوة يف األجور بني اجلنسني يف صفوف املهنيني. 
ففي هذه الفئة، ال تتجاوز إيرادات املرأة نسبة 67 يف املائة 
من إيرادات الرجل؛ وبني صفوف املديرين، تبلغ نسبة إيرادات 
النساء إىل الرجال 72 يف املائة. أما التغرّيات يف فجوة األجور 
أصغر حجمًا يف مجيع  فهي  التعليم  قطاع  اجلنسني يف  بني 
املهن؛ إذ ترتاوح نسبة إيرادات املرأة إىل إيرادات الرجل بني 

80 و95 يف املائة.

الفجوة غري املربرة يف األجور بني الجنسني

وفقًا ملا يدعو إليه منهاج عمل بيجني، للمرأة والرجل احلق 
العمل ذي  أو  املتساوي  العمل  لقاء  األجر  املساواة يف  يف 
القيمة املتساوية. غري أن املرأة، كما هو مبني يف هذا الفرع، 
تكسب أقل من الرجل، حىت يف احلاالت اليت يتساويان فيها 
نفس  هلما  ويكون  اجملال،  نفس  ويتخرجان يف  التعليم،  يف 
العدد من سنوات اخلربة أو العمل يف نفس نوع العمل. وحىت 
عندما يؤخذ عدد كبري من اخلصائص يف االعتبار معًا، فإن 
الفوارق يف األجور بني املرأة والرجل ال ميكن تفسريها إاّل إىل 

حّد معني 65. والفوارق اليت ال ميكن تفسريها ميكن أن تعزى 
إىل التمييز.

خمتلفة  أجور  مباشرة، كدفع  بطرق  املرأة  ضد  التمييز  وينعكس 
للنساء والرجال عندما تكون هلم نفس املؤهالت ويعملون يف نفس 
الوظيفة. بيد أن التمييز غري املباشر، أو التقاليد والقوالب النمطية 
النساء  إيرادات  يؤثر على  اجملتمع واألسرة،  املرأة يف  بشأن دور 
أيضًا من خالل االختيارات اليت يقمن هبا يف جماالت الدراسة 
وبعد ذلك يف املهن اليت يتخذهنا ويف كيفية تعاملهن مع التحّدي 
املتمثل يف إحداث توازن بني العمل واحلياة األسرية. وتبدو الفجوة 
يف األجور بني اجلنسني واسعة بنوع خاص يف املهن اليت يرتفع 
البقاء قيد الطلب  العمل، مثل نوبات  فيها الطلب على عبء 
أو الطوارئ أو النوبات الليلية اليت تؤدى على أساس منتظم 66.

الشخصية  الصفات  تفسر  ال   ،European Union, 2010  65

والوظيفية سوى 50 يف املائة من جمموع الفجوة يف األجور بني 
اجلنسني؛ Ñopo, Daza and Ramos, 2011، ال تفسر اخلصائص 
بني  األجور  يف  الفجوة  جمموع  جزئيًا  إاّل  والوظيفية  الشخصية 
اجلنسني، استناداً إىل دراسات مستمدة من 35 بلداً، من املناطق 

النامية واملتقدمة النمو.
وقد تبني من حتليل لبيانات الفرتة 2006 - 2008 يف الواليات   66

املتحدة فيما يتعلق بإيرادات النساء والرجال يف أعلى 87 مهنة 
من حيث األجر أن الفجوة يف األجور بني اجلنسني تبلغ أعلى 
درجاهتا يف مهن كاألطباء واجلراحني، وأطباء األسنان ومديري 
يف  الفجوات  أن  ووجد  والقضاة.  واحملامني  الشخصية،  املالية 
الصيادلة  مثل  الصحية،  بالرعاية  املتعلقة  املهن  أدىن يف  األجور 

.)Goldin and Katz, 2011( وأطباء العيون واألطباء البيطريني

 الشكل 4 - 1٨
الزيادة يف اإليرادات التي تحققت نتيجة لزيادة املستويات التعليمية، حسب نوع 

الجنس، البلدان األوروبية، 2010 
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املصدر:   قامت بحسابها شعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل البيانات املستمدة 
من املكتب اإلحصائي لالتحاد 

 EUROSTAT, 2014, األوروبي
 Structure of Earning Survey

2010 )تم االطالع عىل املوقع 

يف تموز/يوليه 2014(.

مالحظة:   تحسب املكاسب يف 
اإليرادات من التعليم االبتدائي 

إىل الثانوي بوصفها نسبة 
إيرادات الحاصلني عىل 

تعليم ثانوي إىل الحاصلني 
عىل تعليم ابتدائي. وتحسب 

املكاسب املتحققة يف اإليرادات 
من مرحلة التعليم الثانوي إىل 
العايل بوصفها نسبة إيرادات 
الحاصلني عىل تعليم عاٍل إىل 
الحاصلني عىل تعليم ثانوي. 
ويمثل هذا إيرادات العاملني 

بدوام كامل والعاملني يف 
الصناعة والتشييد والخدمات 

ولكن مع استبعاد اإلدارة 
العامة والدفاع والضمان 

االجتماعي اإللزامي )استناداً 
إىل التصنيف اإلحصائي 
لألنشطة االقتصادية يف 

الجماعات األوروبية، التنقيح 
2، تصنيفات قطاع الصناعة(.
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التوفيق بني العمل وحياة األرسة  - جيم 

تقاسم العمل غري املدفوع األجر  -  1

املرأة هي مقدم الرعاية األول يف األرسة

بالرغم من الزيادة يف مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف معظم 
البلدان، فهي ما زالت تتحمل معظم املسؤوليات يف املنزل 
وتؤدي معظم العمل غري املدفوع األجر، مبا يف ذلك رعاية 
األطفال واآلخرين من أفراد األسرة الكبار، والطهي والتنظيف 
أهنا  األنشطة، رغم  املنزلية. وهذه  األعمال  وغري ذلك من 
أنشطة منتجة، ليست مدرجة يف نطاق حّد اإلنتاج لنظام 

احلسابات القومية 67.
ويف إحصاءات استخدام الوقت الواردة يف هذا الفصل، يشار 
إىل العمل يف إطار حّد اإلنتاج لنظام احلسابات القومية بعبارة 
“العمل املدفوع األجر” )حىت إذا كان بعضه بالفعل بدون أجر 
يف الواقع، مثل العمل الذي يندرج داخل حّد اإلنتاج يف نظام 
احلسابات القومية ويضطلع به العاملون املسامهون من األسرة(. 
احلسابات  لنظام  اإلنتاج  حّد  خارج  يقع  الذي  العمل  أما 
القومية، أّي إنتاج األسر املعيشية اخلدمات الستهالكها الذايت، 
فيشار إليه بعبارة “العمل غري املدفوع األجر”، ويتكون أساسًا 
من العمل املنزيل والعمل اجملتمعي أو العمل التطوعي. ويشمل 
العمل املنزيل إعداد الطعام وغسل األطباق والتنظيف وصيانة 

ذلك أن حّد اإلنتاج لنظام احلسابات القومية يشمل )1( إنتاج السلع   67

واخلدمات املوجهة إىل السوق، سواء بغرض البيع أو املقايضة، )2( 
أو  املعيشية  األسر  فرادى  إىل  جمانًا  املقدمة  واخلدمات  السلع  مجيع 
اجملتمعات احمللية بصورة مجاعية من الوحدات احلكومية أو املؤسسات 
السلع  إنتاج   )3( املعيشية،  األسر  ختدم  اليت  للربح  الساعية  غري 
لالستخدام الشخصي. ويستبعد من ذلك مجيع إنتاج اخلدمات بغرض 
االستهالك اخلاص النهائي يف األسر املعيشية — أّي اخلدمات املنـزلية 

والشخصية اليت ينتجها أفراد نفس األسرة املعيشية ويستهلكوهنا.

 الشكل 4 - 1٩
األجر يف الساعة حسب القطاع الصناعي وعدد السنوات يف نفس الرشكة، 

متوسط البلدان األوروبية، 2010

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥
األجر يف الساعة (باليورو)

أكثر من ٣٠ عاماً مع نفس املؤسسةأقل من سنة واحدة مع نفس املؤسسة

نساء رجال

أنشطة خدمات اإليواء والطعام

الصناعة التحويلية

إمدادات املياه؛ وإدارة مياه املجارير والنفايات

تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصالح املركبات

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

الفنون والرتفيه والتسلية

اإلنشاءات

النقل والتخزين

أنشطة متعلقة بالعقارات
التعليم

التعدين واملحاجر

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

أنشطة مهنية وعلمية وتقنية

أنشطة مالية وتأمينية

املعلومات واالتصاالت

األنشطة املتعلقة بصحة البرش والعمل االجتماعي

قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل البيانات املستمدة من املكتب  املصدر: 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي، EUROSTAT, 2014, Structure of Earning Survey 2010 )تم االطالع عىل 

املوقع يف تموز/يوليه 2014(. 

تشمل البيانات 27 من الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، باستثناء كرواتيا، التي انضمت إىل  مالحظة: 
االتحاد األوروبي يف عام 2013. وتمثل البيانات إيرادات العاملني بدوام كامل والعاملني يف الصناعة 

والتشييد والخدمات ولكن مع استبعاد اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي )استناداً إىل 
التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف الجماعات األوروبية، التنقيح 2، تصنيفات قطاع الصناعة(.

 الشكل 4 - 20
 الفجوة بني الجنسني يف األجر يف الساعة حسب القطاع الصناعي،

متوسط االتحاد األوروبي، 2010

٦٠ ٦٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٨٥ ٩٠ ٩٥ ١٠٠
نسبة أجور اإلناث إىل أجور الذكور (يف املائة)

املال والتأمينات 
الصناعة التحويلية

أنشطة مهنية وعلمية وتقنية
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات

املعلومات واالتصاالت
الفنون والرتفيه والتسلية

صحة البرش والعمل االجتماعي
العقارات

التعليم
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

خدمات اإليواء والطعام
الخدمة اإلدارية وخدمة الدعم

التعدين والعمل يف املحاجر
اإلنشاءات

النقل والتخزين
إمدادات املياه؛ مياه املجارير؛ النفايات

قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
استناداً إىل البيانات املستمدة من املكتب اإلحصائي لالتحاد 

 EUROSTAT, 2014, Structure of Earning Survey 2010 ،األوروبي
)تم االطالع عىل املوقع يف تموز/يوليه 2014(. 

تشمل البيانات 27 من الدول األعضاء يف االتحاد  مالحظة: 
األوروبي، باستثناء كرواتيا، التي انضمت إىل االتحاد األوروبي 

يف عام 2013. وتمثل البيانات إيرادات العاملني بدوام كامل 
والعاملني يف الصناعة والتشييد والخدمات ولكن مع استبعاد 
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي )استناداً 

إىل التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف الجماعات 
األوروبية، التنقيح 2، تصنيفات قطاع الصناعة(.
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احليوانات  ورعاية  والبستنة  والكي  املالبس  وغسل  املساكن 
األليفة والتسوق، وتركيب وصيانة وإصالح السلع الشخصية 
واملنزلية ورعاية األطفال ورعاية املرضى أو املسنني أو املعوقني 
من أفراد األسر املعيشية، من بني أمور أخرى. ويشمل العمل 
واخلدمات  التطوعية،  اخلدمات  تقدمي  التطوعي  أو  اجملتمعي 
لألسر  الرمسية  غري  واملساعدة  األجر،  مدفوعة  غري  اجملتمعية 

املعيشية األخرى، يف مجلة أنشطة أخرى.
واستناداً إىل البيانات املتاحة، تقضي املرأة يف البلدان النامية، 
املتوسط، 4 ساعات و30 دقيقة يوميًا، والرجل ساعة  يف 
واحدة و20 دقيقة، يف أعمال غري املدفوعة األجر. ويقل 
هذا الفارق بني اجلنسني يف البلدان املتقدمة النمو، اليت تقضي 
املرأة وقتًا أقل )4 ساعات و20 دقيقة( والرجل وقتًا  فيها 

املدفوع  غري  العمل  يوميًا يف  دقيقة(  )ساعتني و16  أطول 
األجر من نظرائهما يف البلدان النامية.

واستناداً إىل البيانات املتعلقة بـــــ 10 بلدان نامية و25 من 
البلدان املتقدمة النمو، توجد فروق بني اجلنسني يف الوقت 
الذي تستغرقه املهام املنزلية الرئيسية مثل إعداد وجبات الطعام 
والتنظيف ورعاية أفراد األسرة املعيشية. ومع ذلك، فإن الفرق 
يف  املهام  هذه  على  املنفق  الوقت  يف  والرجال  النساء  بني 
املناطق املتقدمة النمو املشمولة بالتحليل أقل منه يف البلدان 
النامية. فاملرأة يف البلدان النامية العشرة تقضي حوايل ساعة 
واحدة و40 دقيقة أكثر من الرجل يف اليوم يف مهمة إعداد 
وجبات الطعام، على سبيل املثال، وهي أكثر املهام املنزلية 
املتقدمة  البلدان  املرأة يف  تقضي  للوقت، يف حني  استغراقًا 
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الفجوة يف أجر الساعة بني الجنسني حسب القطاع الصناعي واملهنة، االتحاد األوروبي، 2010

املصدر:   قامت بحسابها 
شعبـة اإلحصـاءات يف 

األمم املتحدة استناداً إىل 
البيانات املستمدة من املكتب 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي، 
 EUROSTAT, 2014, Structure of

Earning Survey 2010 

)تم االطالع عىل املوقع يف 
تموز/يوليه 2014(.

تشمل البيانات 27  مالحظة: 
من الدول األعضاء يف االتحاد 
األوروبي، باستثناء كرواتيا، 
التي انضمت إىل االتحاد يف 

عام 2013. وتعكس البيانات 
اإليرادات للعاملني بدوام كامل،

٥٠ ٥٥ ٦٠ ٦٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٨٥ ٩٠ ٩٥ ١٠٠

عاملون يف تقديم الدعم الكتابي
تقنيون/مهنيون مرتبطون بهم

عمال خدمات ومبيعات
مهنيون
مديرون

عاملون يف تقديم الدعم الكتابي
تقنيون/مهنيون مرتبطون بهم

مهنيون
املهن األّولية

مديرون
عمال تشغيل املصانع واآلالت

عمال خدمات ومبيعات
حرفيون وعمال يف صناعات ذات صلة

املهن األّولية
عاملون يف تقديم الدعم الكتابي
تقنيون/مهنيون مرتبطون بهم

حرفيون وعمال يف صناعات ذات صلة
مديرون
مهنيون

عاملون يف تقديم الدعم الكتابي
تقنيون/مهنيون مرتبطون بهم

حرفيون وعمال يف صناعات ذات صلة
مهنيون

عمال خدمات ومبيعات
مديرون
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اليوم  الــــ 25 يف هذه املهمة حوايل ساعة واحدة يف  النمو 
أكثر من الرجل 68.

األخريني  املنزيل  العمل  مهميت  على  الفجوة  هذه  وتنطبق 
 اللتني جرى تناوهلما: التنظيف ورعاية أفراد األسرة املعيشية. 
أما االستثناء الوحيد فهو الوقت الذي تستغرقه املشرتيات، 
إذ يقضي الرجل يف تسعة من البلدان النامية اليت تتاح عنها 

البيانات قدراً من الوقت مماثاًل للمرأة يف هذا النشاط.

تضيق الفوارق بني الجنسني يف الوقت املنفق يف 
العمل غري املدفوع األجر بمرور الوقت

يقضون مدداً  زالوا  ما  والرجال  النساء  أن  الرغم من  وعلى 
املدفوعة  غري  األنشطة  أداء  يف  يوم  الوقت كل  من  طويلة 

لـــــ 10 بلدان نامية و25 من املناطق  إىل حتليل أجري  استناداً   68

املتقدمة النمو تتاح بيانات للفئات املختلفة من العمل غري املدفوع 
األجر فيها. تشمل البلدان النامية أرمينيا وأوروغواي وباكستان 
وتركيا واجلزائر ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
املتقدمة  البلدان  تشمل  وكازاخستان.  والعراق  أفريقيا  وجنوب 
النمو إسبانيا وأسرتاليا وإستونيا وألبانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا 
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا والدامنرك 
ورومانيا والسويد وسويسرا وصربيا وفرنسا وفنلندا وكندا واململكة 
املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والواليات 
اإلحصاءات  شعبة  جبمعها  قامت  واليونان.  األمريكية  املتحدة 
 يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات املستوى القطري املستمدة
 UROSTAT (2011) ،OECD )2014c) ،UNECE من، 
الوطنية  اإلحصائية  واملكاتب   (2014) ،UNECLAC (2014)

)يف حزيران/يونيه 2015(.

 الشكل 4 - 22
الوقت الذي يُقىض يف العمل غري املدفوع األجر بحسب نوع الجنس، يف البلدان 

النامية واملتقدمة النمو، 2005 - 201٣ )أحدث البيانات املتاحة(
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قامت بحسابه شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل البيانات القطرية 
 EUROSTAT, املستمدة من

(2011), OECD (2014C), UN-

 ،ECE (2014), UNECLAC (2014)

واملكاتب اإلحصائية الوطنية 
)يف آب/أغسطس )2015((.

املتوسطات غري  مالحظة:  
مرجحة تشري األرقام الواردة 

بني أقواس إىل عدد البلدان 
املشمولة يف املتوسط.

األجر، يبدو أن الفوارق بينهما يف تناقص مبرور الوقت، كما 
البلدان. غري أن مثة  البيانات الواردة من خمتلف  يتضح من 
اختالفات بني البلدان من حيث كيفية الوصول إىل االخنفاض 
يف الفروق بني اجلنسني يف الوقت الذي ُيقضى يف العمل غري 
التقدم احملرز فضاًل عن نوع األنشطة اليت  املأجور، وسرعة 

أسهمت يف تقليص الفوارق بني اجلنسني.
بني  االختالف  اخنفض  املثال،  سبيل  على  النرويج،  ففي 
األجر  املدفوع  غري  العمل  يف  املنفق  الوقت  يف  اجلنسني 
العامني  بني  دقيقة  إىل 50  دقيقة  واحدة و46  من ساعة 
1990 و2010. غري أن البيانات القابلة للمقارنة من عام 
 1970 أظهرت أن تضييق الفروق بني اجلنسني يف العمل غري 
املأجور - أّي باخنفاض قدره 1.5 ساعة يف الفرتة من عام 
1970 إىل عام 1990 - كان أكثر حدة من االخنفاض 
البالغ 56 دقيقة يف الفرتة الالحقة، ويعزى ذلك بصفة رئيسية 
إىل اخنفاض كبري يف الوقت الذي تنفقه املرأة يف األنشطة غري 
الرجال يف  أخرى، مل يسجل  ناحية  األجر. ومن  املدفوعة 
نفس الفرتة )1970 - 1990( زيادة كبرية يف الوقت الذي 
يقضونه يف العمل غري املدفوع األجر: وحدثت معظم الزيادة 
عامي  بني  الفرتة  األجر يف  املدفوعة  الرجل غري  أنشطة  يف 
2000 و2010، وتعزى يف املقام األول إىل زيادة يف الوقت 

الذي ينفق يف رعاية أفراد األسرة املعيشية 69.
النساء  ويف الواليات املتحدة، اخنفض الوقت الذي تقضيه 
يف  األجر  املدفوعة  غري  األنشطة  يف  السواء  على  والرجال 
الفجوة  إىل عام 2013، وضاقت  الفرتة من عام 2003 
أظهرت  وقد  دقائق(.   10 )حوايل  قلياًل  اجلنسني  بني 
التقلص يف الفرق بني اجلنسني  البيانات السابقة أن معظم 
يف الوقت الذي يقضى يف العمل غري املدفوع األجر يف هذا 
املاضي  القرن  ستينات  منتصف  بني  الفرتة  يف  ُسجل  البلد 
الفرتة، كان االخنفاض  تلك  التسعينات. وخالل  ومنتصف 
 الكبري يف الوقت الذي تقضيه املرأة يف املهام املنزلية لألسرة
املعيشية - وبصفة رئيسية إعداد الوجبات والطهي )ساعتان 
تقريبًا( تصحبه زيادة طفيفة يف الوقت الذي يقضيه الرجل يف 
تلك األنشطة )10 دقائق إضافية( 70. ويف الفرتة بني عامي 
1993 و2003، مل يكن هناك تغري كبري يف الوقت املنفق 
يف املهام املنزلية، ولكن النساء والرجال على السواء شهدوا 

زيادة يف الوقت املنفق على رعاية الطفل 71.

.Egge-Hoveid and Sandnes, 2013 البيانات جممعة على أساس  69

.Hamermesh, 2005; Kimberly and others, 2007  70

.Bianchi, Wight and Raley, 2005  71
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وتقلص الفوارق بني اجلنسني يف الوقت الذي يقضى يف العمل 
غري املدفوع األجر يعزى يف معظمه إىل اخنفاض الوقت الذي 
تنفقه النساء يف العمل املنزيل. أما الوقت الذي يقضيه كل من 
النساء والرجال يف توفري الرعاية ألفراد األسر املعيشية، وهتيمن 
الوقت.  مبرور  زاد  بل  يتغري كثريًا  فلم  الطفل،  رعاية  عليها 
وأكدت دراسة مشلت 16 بلداً )معظمها من البلدان املتقدمة 
النمو( يف الفرتة 1971 - 1998 زيادة الوقت الذي ُينفق 
يف رعاية الطفل. وأشارت هذه الدراسة أيضًا إىل أن اآلباء 
مل يزيدوا فقط املدة اليت يقضوهنا مع األطفال، ولكن الزيادة 
تنفق يف املقام األول على األنشطة التفاعلية )مثل اللعب مع 

األطفال(، بداًل من األنشطة السلبية )مثل مراقبتهم( 72.
ويف املناقشات بشأن ما يسهم يف تضييق الفوارق بني اجلنسني 
يف الوقت الذي تستغرقه األعمال املنزلية، يبدو أن التمكني 
االقتصادي للمرأة، وال سيما زيادة مشاركتها يف سوق العمل، 
كان عامل إسهام مهمًا 73. وميكن للدخل اإلضايف املقدم 
مبصادر  االستعانة  املتناول  يف  جيعل  أن  ألسرهتا  املرأة  من 
خارجية يف اخلدمات املنزلية أو تناول الطعام باخلارج. وقد 
ميثل اخنفاض حجم األسرة أيضًا أحد العوامل اليت تسهم يف 

احلّد من عمل املرأة يف األسرة.
ودور احلكومة من حيث توفري اخلدمات االجتماعية من قبيل 
رعاية األطفال بتكلفة معقولة وتقدمي احلوافز من قبيل إجازة 
األبوة للرجال، مهم يف حتديد املدة اليت يقضيها أفراد األسرة، 
ألسرهم  األجر  املدفوع  غري  العمل  يف  النساء،  سيما  وال 
املعيشية. فعلى سبيل املثال، كان خفض الوقت الذي تقضيه 
املرأة يف العمل املنزيل أسرع كثرياً يف الدامنرك والسويد والنرويج 
منه يف البلدان األخرى. ويف هذه البلدان االسكندنافية، تعترب 
املساواة االجتماعية هدفًا رئيسيًا من أهداف السياسة العامة 

وكثري من اخلدمات االجتماعية املالئمة لألسرة متاحة 74.

الجمع بني مسؤوليات األرسة والعمل  -  2

تعمل املرأة كل يوم ساعات أطول من الرجل عند 
أخذ العمل غري املدفوع األجر يف االعتبار

الوقت  باستخدام  املتعلقة  والدراسات  االستقصاءات  جتمع 
ذلك  مبا يف  أنشطة شىت،  املنفق يف  الوقت  املعلومات عن 

.Gauthier, Smeedeng and Furstenberg, 2004  72

.Miranda, 2011  73
Gálvez-Muñoz, Rodríguez-Modroño and Domínguez-  74

.Serrano, 2011; Kan, Sullivan and Gershuny, 2011

أقل  وقتًا  املرأة  تنفق  املتوسط،  ويف  األجر.  املدفوع  العمل 
من الرجل يف العمل املدفوع األجر. غري أنه عند اجلمع بني 
املرأة ساعات  العمل املأجور وغري املأجور، تعمل  ساعات 
أطول من الرجل يف اليوم، سواء يف البلدان النامية أو املتقدمة 
النمو. وتقضي املرأة يف البلدان النامية ما جمموعه 7 ساعات 
أجر، يف حني  ودون  بأجر  العمل  يف  اليوم  يف  دقائق  و9 
يقضي الرجل 6 ساعات و16 دقيقة يف اليوم. ويف البلدان 
املتقدمة النمو تقضي املرأة 6 ساعات و45 دقيقة يوميًا يف 
العمل بأجر وبدون أجر )25 دقيقة أقل من النساء يف البلدان 
النامية(، يف حني يقضي الرجل حوايل 6 ساعات و12 دقيقة 
العمل، اجلنسني يف جمموع ساعات  بني  والفرق  اليوم.   يف 
يف  قلياًل  أصغر  املأجور،  وغري  املأجور  العمل  ذلك  يف  مبا 
البلدان املتقدمة النمو منه يف البلدان النامية: حنو 30 دقيقة 

مقارنة بـــــ 50 دقيقة، على التوايل.

املوازنة بني العمل والحياة األرسية صعبة بوجه 
خاص بالنسبة للنساء العامالت

تقضي النساء العامالت يف البلدان النامية الـ 23 اليت تتاح 
البيانات عنها، يف املتوسط، 9 ساعات و20 دقيقة يف اليوم 
العاملون يف  الرجال  أجر. ويقضي  بأجر وبدون  العمل  يف 
اليوم، وهو ما ميثل  البلدان 8 ساعات و7 دقائق يف  تلك 
)الشكل  النساء  أقل من  حوايل ساعة واحدة و10 دقائق 

.)25 - 4
ويقضي النساء والرجال يف البلدان املتقدمة النمو الـــــ 23 اليت 
تتاح بيانات عنها وقتًا أقل من نظرائهم يف البلدان النامية. إذ 
تقضي النساء، يف املتوسط، 8 ساعات و9 دقائق، يف حني 
العمل  اليوم يف  دقيقة يف  الرجال 7 ساعات و36  يقضي 

بأجر وبدون أجر.
والفرق بني اجلنسني يف جمموع وقت العمل لألشخاص الذين 
يعملون أصغر حجمًا يف البلدان املتقدمة النمو )ما يزيد قلياًل 
عن 30 دقيقة يف اليوم( منه يف البلدان النامية )حوايل ساعة 
واحدة و10 دقائق(. غري أن الفصل اجلنساين يف العاملني 
بني العمل بأجر وبدون أجر ما زال موجوداً يف أوساط مجيع 
البلدان املستعرضة. وتقضي املرأة العاملة وقتًا أطول من الرجل 
يف العمل غري املدفوع األجر )مثل الطهي والتنظيف ورعاية 
األطفال(، يف حني يقضي الرجل العامل وقتًا أطول من املرأة 

يف العمل املدفوع األجر.
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نساء

رجال

عن  املعلومات  الوقت  استخدام  استقصاءات  تجمع 

مجموعة من األنشطة التي يشارك فيها األشخاص خالل 

فرتة زمنية محددة. وتشمل هذه األنشطة األنشطة التي 

يضطلع بها مقابل أجر أو للربح )مثل الوقت املنفق يف 

العمل( والعمل غري املدفوع األجر )مثل التنظيف، والطهي، 

الشخصية  واألنشطة  املعيشية(،  األرسة  أفراد  ورعاية 

)مثل النوم وتناول الطعام(. ومن منظور جنساني، توفر 

أهميتها  يف  فريدة  بيانات  الوقت  استخدام  استقصاءات 

املنزيل وإنما  العمل  ينفق يف  الذي  الوقت  ليس فقط عن 

أيضاً عن مجموع حجم العمل، بما يف ذلك العمل املنزيل 

والعمل بغرض األجر أو الربح عىل حّد سواء.

الوقت وعرضها  استخدام  البيانات عن  تلخيص  ويمكن 

“املتوسطات  أو  املشاركني”  “متوسطات  هيئة  عىل  إما 

مجموع  ُيقسم  املشاركني،  متوسط  ويف  السكانية” 

الوقت الذي قضاه األفراد الذين قاموا بالنشاط عىل عدد 

األشخاص الذين قاموا به )املشاركون(. أما يف املتوسط 

السكان  مجموع  عىل  الوقت  مجموع  فُيقسم  السكاني، 

ذوي الصلة )أو مجموعة فرعية منهم(، بغّض النظر عما 

إذا كان األشخاص قد قاموا بالنشاط أو لم يقوموا به. ويف 

الوقت  املقدمة عن  الفصل، تمثل جميع اإلحصاءات  هذا 

املنفق يف مختلف األنشطة متوسطات سكانية. ويمكن أن 

تستخدم املتوسطات السكانية يف املقارنة بني املجموعات 

وتقييم التغريات عىل مّر الزمن. وقد تعزى االختالفات بني 

)أو  إىل اختالف  الزمن  أو عىل مدى فرتة من  الجماعات 
تغيري( يف نسبة املشاركني يف النشاط املحدد أو اختالف 
)أو تغيري( يف مقدار الوقت الذي يقضيه املشاركون، أو 

يف كليهما.

وعندما يعرب عن الوقت املنَفق كمتوسط يف اليوم، ُيحسب 
أيام يف األسبوع )دون تفرقة  متوسطه عىل مدى سبعة 
بني أيام العمل وأيام عطلة نهاية األسبوع(. وبالتايل، فإن 
أيام  مدته خمسة  أسبوع عمل  األجر، يف  املدفوع  العمل 
بمتوسط سبع ساعات يف اليوم سيظهر بوصفه متوسط 
 35( اليوم  يف  األجر  املدفوع  العمل  من  ساعات  خمس 

ساعة مقسومة عىل 7 أيام(.

غري أن قابلية إحصاءات استخدام الوقت للمقارنة الدولية 
محدودة بفعل عدد من العوامل، منها ما ييل:

االستقصاءات 	  مقابل  اليومية  استقصاءات 
البيانات  جمع  يمكن  الوقت.  الستخدام  النمطية 
مدار  عىل  يومية  خالل  من  الوقت  استخدام  عن 
حالة  ويف  نمطي.  استبيان  خالل  من  أو  ساعة   24
اليوميات، يُطلب إىل املجيبني اإلفادة عن النشاط الذي 
الذي  الوقت  وعن  يومهم،  بدأوا  عندما  يؤدونه  كانوا 
النشاط، وهكذا خالل 24 ساعة يف  فيه  وانتهى  بدأ 
اليوم. أما األسئلة النمطية عن استخدام الوقت فتطلب 
إىل املجيبني أن يتذكروا املدة التي خصصوها لنشاط 
 معني عىل مدى فرتة زمنية محددة، مثل يوم أو أسبوع.

قامت بحسابه شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل البيانات القطرية 
 EUROSTAT, املستمدة من

(2011), OECD (2014C), UN-

 ،ECE (2014), UNECLAC (2014)

واملكاتب اإلحصائية الوطنية 
)يف حزيران/يونيه 2015(.

 اإلطار 4 - ٧
إحصاءات استخدام الوقت: التفسري وإمكانية املقارنة
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وكثرياً ما ترفق األسئلة النمطية عن استخدام الوقت 
متعددة  االستقصائية  بالدراسة  وحدة  بوصفها 
األغراض لألرس املعيشية. وتعطي طريقة اليومية عىل 
مدى الـ 24 ساعة نتائج أفضل من الطريقة النمطية، 
ولكنها طريقة أكثر تكلفة لجمع البيانات. والبيانات 
الطريقتني  هاتني  من  عليها  الحصول  يتم  التي 

املختلفتني لجمع البيانات غري قابلة للمقارنة.

التحليل 	  استند  الوقت.  أنشطة استخدام  تصنيف 
الدويل  التصنيف  إىل  اإلمكان،  قدر  الفرع،  هذا  يف 
استخدام  إحصاءات  ألغراض  لألنشطة  التجريبي 
الوقت، الذي يحّدد وفقاً له العمل بأجر والعمل بدون 
أجر تبعاً لحدود اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية. 
استخدام  ألنشطة  الوطنية  التصنيفات  تختلف  وقد 

الذي  األمر  التجريبي،  الدويل  التصنيف  عن  الوقت 
يؤدي إىل بيانات غري قابلة للمقارنة فيما بني البلدان.

األنشطة املرتبطة بالرعاية غري املدفوعة األجر. 	 
إىل “النشاط  املقدمة  الوقت  بيانات استخدام  وتشري 
الرئييس” فقط. وأّي “نشاط ثانوي” يؤدَّى يف نفس 
الوقت مع النشاط الرئييس ال ينعكس يف املتوسطات 
أن  للمرأة  يجوز  املثال،  سبيل  فعىل  املبينة.  الزمنية 
تقوم بالطهي ورعاية الطفل يف آن واحد. وبالنسبة 
النشاط  باعتباره  الطهي  عن  تبلغ  التي  للبلدان 
الرئييس، ال يؤخذ الوقت الذي تستغرقه رعاية األطفال 
يف االعتبار وال ينعكس يف اإلحصاءات. وقد يؤثر ذلك 
املنفق يف رعاية  بالوقت  املتعلقة  البيانات  قابلية  عىل 
األطفال للمقارنة الدولية؛ وقد يقّدر أيضاً الوقت الذي 

األمم املتحدة، 2005.تنفقه املرأة يف هذا النشاط بأقل من حقيقته.  
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 الشكل 4 - 24
الوقت املنَفق يف العمل املدفوع األجر وغري املدفوع 

األجر بحسب نوع الجنس، يف البلدان النامية 
واملتقدمة النمو، 2005 - 201٣ )أحدث البيانات 

املتاحة(

قامت بحسابه شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
 EUROSTAT, (2011), استناداً إىل البيانات القطرية املستمدة من

OECD (2014C), UNECE (2014), UNECLAC (2014)، واملكاتب 

اإلحصائية الوطنية )يف حزيران/يونيه 2015(.

املتوسطات غري مرجحة. وتشري األرقام الواردة بني  مالحظة:  
أقواس إىل عدد البلدان املشمولة يف املتوسط املعني.
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الوقت املنَفق يف العمل املدفوع األجر وغري املدفوع 

األجر لألشخاص العاملني، حسب نوع الجنس، 
2005 - 201٣ )أحدث البيانات املتاحة(
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املتوسطات غري مرجحة. وتشري األرقام الواردة بني  مالحظة:  
أقواس إىل عدد البلدان املشمولة يف املتوسط املعني.
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إجازة األمومة واألبوة واالستحقاقات   -  ٣
ذات الصلة

محاية األمومة حق أساسي من حقوق اإلنسان، وعنصر هام 
من عناصر السياسات الرامية إىل حتقيق التوازن بني مشاركة 
املرأة والرجل يف احلياة األسرية واحلياة املهنية. وتشمل محاية 
األمومة جوانب خمتلفة، منها الوقاية من التعرض للمخاطر 
أثناء احلمل وبعده؛ واحلق يف  اليت تتهدد الصحة والسالمة 
احلصول على إجازة أمومة وفرتات للرضاعة مدفوعة األجر؛ 
ورعاية صحة األم والطفل؛ واحلماية من التمييز يف العمالة 
واملهن، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتعيني والفصل من اخلدمة؛ 

وضمان احلق يف العودة إىل العمل بعد إجازة األمومة.
وال تسهم محاية األمومة يف صحة ورفاه األمهات واألطفال 
الرضع فحسب؛ بل تعزز أيضًا املساواة الفعلية بني اجلنسني يف 
العمل. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية ثالث اتفاقيات 
األعوام 1919، و1952، و2000.  األمومة يف  حلماية 
اليت  ،)183 )رقم  األمومة  محاية  اتفاقية  آخرها   وكان 

أن  ينبغي  املرأة  أن  اعُتمدت يف عام 2000، وتنص على 
حيق هلا احلصول على ما ال يقل عن 14 أسبوعًا من إجازة 
ثلثي  عن  تقل  ال  مدفوعة  نقدية  واستحقاقات  األمومة، 

إيراداهتا السابقة 75.
وقد اعتمد الكثري من البلدان استحقاقات األمومة واألبوة من 
خالل التشريعات. ويستفيد كل من األمهات واآلباء من هذه 
التشريعات. غري أن التغطية ليست عامة للجميع. فالعاملون يف 
قطاعات أو فئات عمالة حمّددة )تعّرف حسب وقت العمل، 
ُيستبعدون صراحة من  ما  العقد، وما إىل ذلك( كثرياً  ونوع 
بلدان كثرية.  يف  التشريعات  يف  واألبوة  األمومة  مستحقات 
وبتحديد أكثر، العاملون من قبيل العمال املنزليني املدفوعي 
من  املسامهني  والعاملني  اخلاص  حلساهبم  والعاملني  األجر 
األسرة، والعاملني غري النظاميني واملؤقتني، والعمال الزراعيني، 
ال حيق هلم يف العادة احلصول على استحقاقات األمومة واألبوة.

إجازة األمومة

يمنح أكثر من نصف البلدان إجازة أمومة مدتها 
14 أسبوعاً عىل األقل؛ وقد زادت هذه النسبة خالل 

السنوات العرشين املاضية

يف عام 2013، كان أكثر من نصف )53 يف املائة( 174 
بلداً تتوافر عنها البيانات متنح إجازة أمومة قانونية حبّد أدىن 

مكتب العمل الدويل، 2000.  75

14 أسبوعًا )أّي حمّدد يف القوانني واللوائح الوطنية(، على 
النحو املوصى به يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183.
وأوروبا  الوسطى،  وآسيا  القوقاز  منطقة  يف  البلدان  ومجيع 
الشرقية وجنوب أوروبا متنح إجازة أمومة ال تقل مدهتا عن 
14 أسبوعًا. وتتبع معظم البلدان يف املناطق املتقدمة النمو 
األخرى أيضًا االتفاقية. وتقل مدة إجازة األمومة القانونية عن 
14 أسبوعًا بالنسبة لكثري من البلدان يف املناطق األخرى. 
ففي شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، على سبيل 
املثال، مينح ما بني 40 و50 يف املائة من البلدان 14 أسبوعًا 
أو أكثر من إجازة األمومة. ويف مناطق أخرى، وهي أمريكا 
أفريقيا وغرب آسيا  الكارييب ومشال  البحر  الالتينية ومنطقة 
وأوقيانوسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، أقل من 30 
يف املائة من البلدان متنح إجازة األمومة ملدة 14 أسبوعًا على 

األقل )الشكل 4 - 26(.
عدد  ارتفع   ،2013 عام  إىل   1994 عام  من  الفرتة  ويف 
البلدان اليت متنح إجازة أمومة قانونية مدهتا 14 أسبوعًا حبّد 
أدىن من 38 إىل 53 يف املائة. ففي شرق أوروبا والقوقاز 
وآسيا الوسطى، كانت 75 يف املائة من البلدان تنص حتديداً 
على أاّل تقل إجازة األمومة عن 14 أسبوعًا يف عام 1994، 
ويف الوقت احلايل متنح مجيع البلدان 14 أسبوعًا كحّد أدىن. 
أما يف املناطق املتقدمة النمو )باستثناء أوروبا الشرقية(، فزادت 
نسبة البلدان اليت ال تقل إجازة األمومة لديها عن 14 أسبوعًا 
من 77 إىل أكثر من 90 يف املائة. وكذلك أدخلت حتسينات 
الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  يف 

ومشال أفريقيا وغرب آسيا 76.

وأقل من نصف البلدان يفي باملعايري املحّددة يف 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1٨٣ املتعلقة 

باستحقاقات إجازة األمومة

نقدية  استحقاقات  املرأة  منح  على  تنص  االتفاقية  فتلك 
مدفوعة ال تقل عن ثلثي إيراداهتا السابقة ملدة 14 أسبوعًا 
من إجازة األمومة على األقل. ومن أصل 174 بلداً لديها 
معلومات بشأن إجازة األمومة، كان 83 بلداً )48 يف املائة( 
يفي مبعايري االتفاقية يف عام 2013، مبا يشمل مجيع البلدان 
يف أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى )100 يف املائة(. 
ونسبة البلدان املستوفية للمعايري أقل قلياًل يف جنوب أوروبا 
)92 يف املائة(، وغريها من املناطق املتقدمة النمو )79 يف 
املائة(. ونسبة البلدان اليت تفي باملعايري املطلوبة أقل بكثري يف 

.International Labour Office, 2014c  76
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املناطق النامية، إذ تتفاوت من 50 يف املائة يف شرق آسيا 
إىل صفر يف املائة يف أوقيانوسيا )الشكل 4 - 27 أ(. وهناك 
بلدان فقط ليس فيهما أحكام قانونية بشأن االستحقاقات 
النقدية إلجازة األمومة، مها: بابوا غينيا اجلديدة، والواليات 

املتحدة األمريكية.
وملصدر االستحقاقات النقدية اخلاصة بإجازة األمومة أيضًا 
التأمني  أو  االجتماعي  الضمان  استخدام  أن  ذلك  أمهيته. 
االجتماعي بداًل من جعل أصحاب العمل يتحملون تكلفة 
دفع هذه االستحقاقات من شأنه أن حيّد من التمييز ضد 
النساء، وال سيما اللوايت يف سن اإلجناب يف سوق العمل. ويف 
عام 2013، كانت مجيع البلدان يف أوروبا الشرقية والقوقاز 
وآسيا الوسطى تغطي استحقاقات إجازة األمومة عن طريق 
نظم التأمني االجتماعي. وكانت النسبة املئوية هلذه البلدان 
املناطق  املائة(، وغريها من  أوروبا )92 يف  أقل يف جنوب 
املتقدمة النمو )83 يف املائة(. وكانت النسبة املئوية أقل من 
ذلك بكثري يف املناطق األخرى، حيث تبلغ 60 يف املائة أو 
أقل. وميّول مثانية وعشرون بلداً االستحقاقات النقدية إلجازة 
األمومة من خالل اجلمع بني الضمان االجتماعي واشرتاكات 
أرباب العمل، ومن بني هذه البلدان تسعة يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

على التوايل )الشكل 4 - 27 ب(.

إجازة األبوة

لقد أخذت إجازة األبوة تزداد شيوعاً

إجازة األبوة، بصورة عامة، هي فرتة إجازة قصرية متنح لألب 
بعد والدة طفله على الفور. والقصد منها هو تشجيع اآلباء 
على مساعدة األمهات يف التعايف من الوالدة لرعاية املواليد 
باملسؤوليات  االهتمام  وعلى  اآلخرين،  واألطفال  اجلدد 
منظمة  أجرهتا  دراسة  من  ويتبني  باألسرة.  املتصلة  األخرى 
األخرية  اآلونة  يف  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
املتحدة  واململكة  والدامنرك  أسرتاليا  بلدان - هي  أربعة  يف 
والواليات املتحدة األمريكية - أن اآلباء الذين حيصلون على 
الذين حيصلون  إجازة حول وقت والدة طفلهم، ال سيما 
على أسبوعني أو أكثر، يزيد احتمال مشاركتهم يف األنشطة 
ذات الصلة برعاية الطفل عندما يكون األطفال صغاراً 77.

تتوافر عنها بيانات،  ويف عام 2013، من بني 163 بلداً 
متعلقة  أحكام  املائة(  يف   48( بلدًا   78 توجد يف  كانت 
بإجازة األبوة. وتوجد أعلى نسبة من البلدان اليت لديها هذه 
النمو األخرى  املتقدمة  األحكام يف جنوب أوروبا واملناطق 
)80 يف املائة و63 يف املائة، على التوايل(. وأكثر من نصف 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )53 يف املائة( متنح 

.Huerta and others, 2013   77
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 الشكل 4 - 2٦
توزيع البلدان التي لديها أحكام خاصة بإجازة األمومة حسب مدة اإلجازة واملنطقة، 201٣ 

 International Labour Office, 2014c, Maternity and Paternity at Work: Law and Practice قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة باستخدام بيانات مستمدة من املصدر:  
.across the World

تشمل املناطق املتقدمة األخرى البلدان الواقعة يف شمال وغرب أوروبا، وكذلك أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان. مالحظة: 
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البلدان يف جنوب  إجازة األبوة. ومينح عدد قليل جداً من 
آسيا إجازة األبوة )14 يف املائة(، وال يوجد يف أّي بلد يف 
أوقيانوسيا حكم متعلق بإجازة األبوة. أما يف املناطق األخرى، 
فيرتاوح انتشار إجازة األبوة بني 30 و50 يف املائة )الشكل 

.)28 - 4
ارتفعت نسبة  وقد أخذت إجازة األبوة تزداد شيوعًا: فقد 
البلدان اليت توجد فيها أحكام متعلقة هبذه اإلجازة من 27 
يف املائة يف عام 1994 إىل 48 يف املائة يف عام 2013. 
النمو  املتقدمة  واملناطق  أوروبا  البلدان يف جنوب  وشهدت 
األخرى أيضًا زيادة يف الفرتة الزمنية املمنوحة إلجازة األبوة. 
مينح  املنطقتني  هاتني  بلدًا يف   19 عام 2013، كان  ويف 
سبعة أيام أو أكثر، مقارنة خبمسة بلدان يف عام 1994 78.

قامت حبساهبا شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل   78

.International Labour Office, 2014c بيانات مستمدة من

من  أكثر  إىل  واحد  يوم  من  األبّوة  إجازة  مدة  وتتفاوت 
بلداً   78 بني  ومن  األجر.  مدفوعة  ومعظمها  أسبوعني، 
كانت متنح إجازة األبوة يف عام 2013، كان 69 بلداً مينح 
بلدًا(،  نصفها )44  أكثر من  النقدية. ويف  االستحقاقات 
العمل  أرباب  النقدية من جانب  تغطية االستحقاقات  تتم 
فقط. ومن املسائل الرئيسية يف مناقشة إجازة األبوة الفرق بني 
إجازة األبوة القانونية واملعّدالت الفعلية لآلباء الذين حيصلون 
البلدان فيما  عليها. وال تتوافر بيانات لعرض مقارنات بني 
يتعلق مبعّدالت احلصول على إجازة األبوة. ومع ذلك، كما 
جاء يف املناقشة يف حالة إجازة األمومة، فإن االستحقاقات 
النقدية املدفوعة من نظم الضمان االجتماعي بداًل من أرباب 
العمل ال تساعد فقط على احلّد من إمكانية التمييز يف العمل 
ضد اآلباء الذين ينهضون مبسؤوليات أسرية، بل تساعد أيضًا 

على حتسني معّدالت االستفادة بإجازة األبوة.

 الشكل 4 - 2٧
مدة إجازة األمومة واستحقاقاتها النقدية حسب املنطقة، 201٣ 
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(ب)  توزيع البلدان حسب مصادر االستحقاقات النقدية إلجازة األمومة وحسب املنطقة، ٢٠١٣ الضمان االجتماعي

مسؤولية رب العمل فقط

الضمان االجتماعي ورب العمل

غري مدفوعة

 International Labour Office, 2014c, Maternity املصدر:   قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة باستخدام بيانات مستمدة من
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.International Labour Office, 2014c, Maternity and Paternity at Work: Law and Practice across the World قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل املصدر:  

إجازة األبوة عىل النحو املشار إليه هنا تشمل كالً من إجازة األبوة املكرسة واإلجازة األرسية العامة. ولهاتني اإلجازتني ثقل مختلف عند النظر يف مدى مشاركة األب بعد والدة  مالحظة:  
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شمال وغرب أوروبا، وكذلك أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان.





١٣٧

الفصل 5

السلطة وصنع القرار

مقدمـة

العامل،  نطاق  على  اجملتمعات  الرجال، يف  يشغل  ما  عادة 
القرار، وهي أحد اجملاالت  السلطة وصنع  معظم مناصب 
اليت تشتد فيها حدة عدم املساواة بني اجلنسني وتربز بروزاً 
واضحًا يف كثري من األحيان. واإلجنازات اليت حتققت على 
مدى العقدين املاضيني واضحة يف مجيع املناطق ويف معظم 
البلدان، ولكن التقدم كان بطيئًا. وال تزال املرأة ممثلة متثياًل 
قيادة  النساء  تتقلد  وقلما  الوطنية.  الربملانات  يف  ناقصًا 
صغرية  بأعداد  تشاركن  وهن  الكربى،  السياسية  األحزاب 
كمرشحات يف االنتخابات، وخالل العمليات االنتخابية، 
تواجهن عقبات متعددة تتمثل يف األعراف والتوقعات املتعلقة 
باجلنسني اليت تأصلت فيها جذور عدم املساواة. وقد أدى 
إىل  للجنسني  االنتخابية  احلصص  البلدان  بعض  استخدام 
حتسني فرص املرأة يف االنتخاب. ومع ذلك، ال تتمكن سوى 
قلة من النساء من الوصول بعد انتخاهبن إىل األنساق العليا 

من التسلسل القيادي الربملاين.

والنساء مستبعدات أيضًا إىل حّد كبري من فروع احلكومة التنفيذية، 
وما زالت اإلناث من رؤساء الدول أو احلكومات هن االستثناء. 
وال تعني سوى أقلية من النساء كوزيرات، وال تسند هلن يف العادة 
الوزارات األساسية )مثل رئاسة الوزراء، أو وزارات الداخلية واملالية 
النساء يف  الرجال يفوق عدد  والدفاع والعدل(. وال يزال عدد 
أعلى مناصب اخلدمة املدنية. وهن غري ممثالت على قدم املساواة 
يف صفوف سفراء احلكومة وممثليها لدى األمم املتحدة، وال يف 
احلكم احمللي. والتمثيل الناقص للمرأة أشد وطأة حىت من ذلك يف 
القطاع اخلاص. ويبدو أن هذا السقف الزجاجي ال ميكن اخرتاقه 
 يف أكرب الشركات، اليت ما زال يهيمن عليها الذكور بصفة رئيسية، 

وال سيما على مستوى املسؤول التنفيذي األول.
ويقدم هذا الفصل تقييمًا للحالة الراهنة ملشاركة املرأة والرجل 
يف مناصب السلطة وصنع القرار يف أحناء العامل، واالجتاهات 
السائدة يف هذا الصدد على مدى العقدين املاضيني. ويشمل 
واحلوكمة،  السياسة  هي:  رئيسية  جماالت  ثالثة  الفصل 

واإلعالم، والقطاع اخلاص.

النتائج الرئيسية

بلغ عدد اإلناث من رؤساء الدول أو الحكومات 19 يف عام 2015، وهو ما يزيد سبعاً فقط عن عددهن يف 	 
عام 1995.

وقد زاد تمثيل املرأة يف مجلس النواب أو الربملان الوحيد املجلس، ومع ذلك ال يوجد عىل نطاق العالم سوى 	 
حوايل امرأة واحدة بني كل خمسة من أعضاء الربملان.

وحوايل 30 يف املائة من املرشحني يف انتخابات مجلس النواب أو الربملان الوحيد املجلس من النساء.	 

وارتفع تمثيل املرأة بني أعضاء مجلس الوزراء من 6 يف املائة يف عام 1994 إىل 18 يف املائة يف عام 2015.	 

وقد نمت مشاركة املرأة يف الحكومات املحلية يف كثري من البلدان، ولكنها ال تزال بعيدة عن التكافؤ.	 

فعدد الرجال يفوق عدد النساء بني القضاة وقضاة الصلح يف نصف البلدان التي تتوافر عنها بيانات تقريباً. 	 
ويف املستويات العليا من التسلسل القضائي، ينخفض تمثيل املرأة بشكل كبري.

وال تزال وسائط اإلعالم صناعة يهيمن عليها الذكور مما يعزز القوالب النمطية الجنسانية.	 

ويبدو أن السقف الزجاجي ال يمكن اخرتاقه يف معظم كربيات الرشكات يف العالم؛ فأقل من 4 يف املائة من 	 
كبار املسؤولني التنفيذيني من النساء، والتكافؤ بني الجنسني بعيد عن التحقيق يف تكوين املجالس التنفيذية 

للرشكات الخاصة حتى اآلن.



املرأة يف العالم، 20١5 ١٣٨

القرار يف  السلطة وصنع  املرأة يف مناصب  حظي تمثيل 
باهتمام  اإلعالم  ووسائط  والرشكات  العامة  الوظائف 
ذلك،  عىل  وعالوة  املاضيني.  العقدين  مدى  عىل  متزايد 
هذه  يف  املحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  البيانات  أصبحت 
املجاالت أيضاً متاحة عىل نحو متزايد. وأيرس املعلومات 
بعدد  املتصلة  هي  التناول  يف  القرارات  باتخاذ  املتعلقة 
الرئيسية  الوطنية واملناصب  الربملانات  النساء يف  ونسبة 
برعاية  جمعها  ويجري  باالنتخاب،  شغلها  يتم  التي 
عدد  ارتفع  املثال،  سبيل  فعىل  الدويل.  الربملاني  االتحاد 
املرأة يف مجلس  بياناتها عن تمثيل  أتيحت  التي  البلدان 
يف عام  بلداً  املجلس من 167  الوحيد  الربملان  أو  النواب 
البيانات  وكانت  أ.   2015 عام  يف  بلداً   190 إىل   1997
املتعلقة بتمثيل املرأة يف املناصب الوزارية متاحة بالنسبة 
لـ 181 بلداً يف عام 1994، و192 بلداً يف عام 2015 ب.

وفيما يتعلق باملواضيع األخرى، تتوفر البيانات عن عدد 
آذار/مارس  يف  املثال،  سبيل  فعىل  ج.  البلدان  من  أقل 
الجنس عن  البيانات املصنفة حسب نوع  2015، كانت 
املرشحات يف آخر انتخابات برملانية، قام بجمعها االتحاد 
الربملاني الدويل، متاحة لـ99 بلداً باملقارنة مع 65 بلداً 
البيانات  كانت   ،2015 نيسان/أبريل  ويف  د.   2010 يف 
املصنفة حسب نوع الجنس عن عدد القاضيات وقاضيات 
الصلح، التي يجمعها سنوياً مكتب األمم املتحدة املعني 

باملخّدرات والجريمة، متاحة بالنسبة لـ 76 بلداً ه.

السلطة  عن  بيانات  أيضاً  اإلقليمية  املنظمات  وتجمع 
املفوضية  فتقوم  األعضاء.  دولها  يف  القرار  وصنع 
األوروبية، عىل سبيل املثال، بالرصد املنتظم ألعداد الرجال 
والنساء يف املناصب الرئيسية لصنع القرارات يف البلدان 
الـ 28 األعضاء يف االتحاد األوروبي، ويف البلدان املرشحة 
مقدونيا  وجمهورية  وتركيا  آيسلندا  )مثل  لعضويته 
أوروبيني  وبلدين  ورصبيا(،  السابقة  اليوغوسالفية 
املؤرشات  وتغطي  و.  والنرويج(  )ليختنشتاين  آخرين 
مجاالت  يف  املناصب  املفوضية  بيانات  قاعدة  يف  املودعة 
السياسة، واإلدارة العامة، والقضاء، واألعمال التجارية، 
واملال، والرشكاء االجتماعيني، واملنظمات غري الحكومية، 
االقتصادية  اللجنة  وتحتفظ  اإلعالم.  ووسائط  والبيئة، 
متعلقة  بمؤرشات  أيضاً  املتحدة  لألمم  التابعة  ألوروبا 
بمناصب صنع القرار يف الحياة العامة والقطاع الخاص 
يف دولها األعضاء ز. وتحتفظ اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمؤرشات عن استقاللية 
اتخاذ القرارات يف مرصد املساواة بني الجنسني يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ح، ومؤرشات عن املرأة 
يف مواقع السلطة وصنع القرار، وذلك يف قاعدة البيانات 
عام  من  للفرتة  متاحة  والبيانات  ط.  للجنة  اإلحصائية 

الالتينية  أمريكا  لبلدان  بالنسبة   2013 عام  إىل   1998

ومنطقة البحر الكاريبي، ولبعض البلدان يف أوروبا مثل 

إسبانيا والربتغال.

الحكومات  يف  املرأة  ملشاركة  املنتظم  القياس  يزال  وال 

ألنه نظراً  صعوبة،  يشكل  واملناطق  البلدان  بني   املحلية 

ما زال يتعني وضع املعايري املتفق عليها دولياً والتعاريف 

ذلك،  عىل  وعالوة  املجال.  هذا  لرصد  الالزمة  واملؤرشات 

تتباين هياكل الحكم املحيل من بلد إىل آخر. وقد تختلف 

يف  البلد،  أو  املنطقة  حسب  جمعها،  يتم  التي  البيانات 

مستوى أو نوع املناصب التي تؤخذ يف االعتبار، وكثرياً ما 

تكون البيانات الوصفية الالزمة لفهم تلك االختالفات غري 

املشاركة  بانتظام عن  البيانات  موجودة. ويقترص جمع 

عىل  الحارض  الوقت  يف  وحفظها  املحلية  الحكومات  يف 

األوروبية  املفوضية  ومنها  اإلقليمية،  الوكاالت  بعض 

واللجنة االقتصادية ألوروبا فيما يتعلق بأوروبا واللجنة 

الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية 

الخاص فيما يتعلق بتلك املنطقة. وقدمت هذه املصادر، 

مجتمعة، بيانات عن الُعمد يف 59 بلداً وعن مجالس املدن 

أو البلدات يف 55 بلداً يف أوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي ي. ويف آسيا وأوقيانوسيا، ُتنرش املعلومات 

عن النسبة املئوية لتمثيل املرأة عىل الصعد دون الوطنية 

الوطني( يف  املستوى  الحكومية دون  املستويات  )جميع 

األمم  برنامج  يعّدها  التي  املخصصة  اإلقليمية  التقارير 

ك. وأصدرت  املتحدة اإلنمائي، وهي متاحة عن 29 بلداً 

)اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 

املنشور اإللكرتوني املعنون “النوع االجتماعي باألرقام” 

يف األعوام 2011 و2013 و2013 - 2014، ونرشت يف 

آخر طبعة منه ل البيانات عن النساء يف املجالس املحلية 

أو البلديات لثمانية بلدان يف شمال أفريقيا وغرب آسيا.

الرسمية  البيانات  تكون  ما  غالباً  الدويل،  الصعيد  وعىل 

أيضاً شحيحة عن وصول املرأة إىل املناصب الرفيعة لصنع 

يف  وُيستند  الخاص.  والقطاع  اإلعالم  وسائط  يف  القرار 

اإلحصاءات والتحليالت بشأن هذه املواضيع بدرجة كبرية 

الخاصة ومصادر املنظمات غري الحكومية.  إىل املصادر 

وتركز معظم املؤرشات املتعلقة بقياس مشاركة املرأة يف 

مواقع السلطة وصنع القرار عىل مشاركة النساء الفردية. 

عري أن العمل النسائي الجماعي ال يقل أهمية إذا أريد أن 

يأخذ واضعو السياسات قضايا املرأة يف الحسبان م. ومع 

ذلك، فمن الصعب قياس العمل الجماعي التساع نطاق 

املفهوم وتعدد الجوانب املختلفة التي يقتيض قياسها.

 اإلطار 5 - ١ 
الفجوات املوجودة يف اإلحصاءات املتعلقة باملرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار
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القرار ١٣٩السلطة وصنع 

السياسة والحوكمة  - ألف 

املشاركة املتساوية للمرأة والرجل يف السياسة أساسية من أجل 
جاء  وكما  دميقراطية.  وأكثر  للجميع  احتواء  أكثر  حوكمة 
حق  “لكل شخص  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف 
املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة 
ممثلني خيتارون حبرية” ١، 2. وميكن أن تتيح زيادة متثيل املرأة 
يف احلكومة الوطنية واحمللية منظوراً خمتلفًا الحتياجات املرأة 
وأولوياهتا لدى وضع أطر السياسات الوطنية واحمللية وختصيص 
امليزانيات. وميكن أن ميثل انتخاب املرأة لعضوية الربملان خطوة 
أوىل حنو القيام بإصالحات تراعي االعتبارات اجلنسانية. وقد 
ارتبطت زيادة متثيل املرأة يف اختاذ القرارات العامة بالفعل، يف 
بعض السياقات، بتحوالت يف السياسة العامة وامليزانية فعلى 
سبيل املثال، تشري دراسة أجريت يف الفرتة 2006 - 2008 
بني الربملانيني من 110 بلدان، إىل أن النساء يف الربملان كن 
أكثر استعداداً من الرجال إليالء األولوية للقضايا اجلنسانية 
واالجتماعية، مثل رعاية األطفال واملساواة يف األجر واإلجازة 
الوالدية واملعاشات التقاعدية واحلقوق اإلجنابية، واحلماية من 

العنف القائم على نوع اجلنس ٣.

الربملانات  -  ١

 يزيد تمثيل املرأة يف الربملان، ولكن عدد اإلناث
 ال يتجاوز حوايل واحدة من كل خمسة أعضاء

يف الربملان عىل الصعيد العاملي

الناخبني  النساء يشكلن حنو نصف جمموع  أن  بالرغم من 
وحصلن على احلق يف التصويت وشغل املناصب يف كل بلد 
من بلدان العامل تقريبًا 4، فما زلن ممثالت متثياًل ناقصًا يف 
عضوية الربملانات الوطنية. وقد كان التحسن يف متثيل املرأة يف 
هذا اجملال مطرداً، إاّل أنه ما زال أمامها طريق طويل تقطعه. 

األمم املتحدة، 1946.  1
وأعيد تأكيد هذا احلق من جديد يف املادة 25 من العهد الدويل   2
قرار  مبوجب  اعتمد  الذي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
األول/ 16 كانون  املؤرخ   )21  - )د   2200 العامة  اجلمعية 

ديسمرب 1966، األمم املتحدة، 1966.
.IPU, 2008  3

احلق يف  والرجل  للمرأة  أن  السعودية، رغم  العربية  اململكة  ويف   4
التصويت، فإن النساء مل يصوتن بعد يف أّي انتخاب. ويف بروين 
دار السالم، تتمتع املرأة والرجل حبقوق حمدودة يف التصويت. وحق 
االقرتاع حمدود يف اإلمارات العربية املتحدة ألن الربملان يننتخب 

.UN Women, 2015 .بطريق غري مباشر

وكانت نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف اجمللس الواحد أو 
يف اجملالس النيابية من الربملانات الوطنية 5 22 يف املائة يف 
عام 2015، أّي ما يقارب ضعف مستواها املسجل يف عام 

1997 )12 يف املائة( 6.
وتزيد نسبة النساء يف الربملان بصورة مطردة يف معظم املناطق 
دون اإلقليمية )الشكل 5 - 1(. ويف عام 2015، كانت 
املناطق  تليها  الكارييب،  البحر  منطقة  يف  هلا  نسبة  أعلى 
املتقدمة النمو، وأمريكا الالتينية ومشال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى. وكانت مجيع املناطق دون اإلقليمية يف آسيا 
وأوقيانوسيا أقل من املتوسط العاملي. أما أدىن نسبة للنساء 
يف الربملان فما زالت توجد يف أوقيانوسيا، على الرغم من أنه 
لوحظت بعض حتسينات طفيفة مبرور الوقت. ومل حيقق شرق 
آسيا تقدمًا يذكر، بعد أن كان من أعلى املناطق يف نسبة املرأة 
يف برملانات اجمللس الواحد أو اجملالس النيابية يف عام 1990، 

وكان دون املتوسط العاملي يف عام 2015.
البلدان أو جتاوزت خط التكافؤ بني  وحقق عدد قليل من 
اجلنسني املتمثل يف نسبة 50 يف املائة. ومنذ عام 2003، 
الشمال األورويب حيمل سجل أكرب  بلدان  أّي من  يعد  مل 
متثيل للمرأة يف الربملان الوطين، بعد أن كانت الرائدة يف هذه 
املسألة على مدى عقود من الزمن ٧. وبداًل من ذلك، فإن 
رواندا حتتل حاليًا املرتبة األوىل يف هذا الصدد )64 يف املائة(. 
والبلدان أو املناطق األخرى اليت حتتل مرتبة عالية يف متثيل 
املائة(، وأندورا )50  بوليفيا )53 يف  الربملان هي  املرأة يف 
يف املائة(، وكوبا )49 يف املائة(. وتليها جمموعة من البلدان 
ترتاوح نسبة متثيل النساء فيها بني 40 و44 يف املائة، وتشمل 
إسبانيا وإكوادور وآيسلندا وجنوب أفريقيا والسنغال والسويد 
بلغت  وقد  والنرويج.  وناميبيا  وموزامبيق  وفنلندا  وسيشيل 
مجيع هذه البلدان وجتاوزت اهلدف الدويل املتمثل يف 30 يف 
 املائة من النساء يف املناصب القيادية الذي حدده يف األصل
اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة يف عام 
يف  بيجني  عمل  منهاج  يف  عليه  التأكيد  وأعيد   ٨  1990

من أصل 191 بلداً توجد فيها برملانات، هناك 115 بلداً فيها   5
برملان من جملس واحد و76 بلداً فيها برملان من جملسني )يشمل 
جملس نواب وجملس شيوخ(. ويف 1 كانون الثاين/يناير 2015، مل 
يكن يف بروين دار السالم ومجهورية أفريقيا الوسطى ومصر برملان. 

.IPU and UN Women, 2015

.United Nations, 2015c .يف كانون الثاين/يناير من السنة املعنية  6
.IPU, 2011a  7

األمم املتحدة، 1990.  8
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عام 1995 ٩. ويف عام 2015، كان ما جمموعه 43 بلداً 
من أصل190 بلداً قد بلغ هذا اهلدف أو جتاوزه. وتشمل 
واحلريات  االقتصادية  التنمية  مستويات  مجيع  البلدان  هذه 
الدميقراطية واحلريات. ويقع معظمها يف املناطق الثالث اليت 
التقدم على مدى العقدين املاضيني  أحرزت أكرب قدر من 
من حيث حتقيق اهلدف املذكور على النحو التايل: املناطق 
املتقدمة النمو )18 بلداً( وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
 9( الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  بلدًا(،   12(
بلدان(. وعلى الطرف اآلخر، مثة 70 بلداً )أو قرابة الثلث 
البلدان اليت توجد فيها برملانات( تقل فيها نسبة  من مجيع 
مشاركة املرأة عن 15 يف املائة يف جملس النواب أو الربملان 

الوطين ذي اجمللس الواحد. 
ويف مخسة من تلك البلدان، مجيعها ذات عدد سكان صغري 
نسبيًا، مل تكن أّي امرأة ممثلة يف كانون الثاين/يناير 2015 

)باالو وتونغا وفانواتو وقطر وميكرونيزيا(.

األمم املتحدة، 1995أ.  9

العوامل التي تؤثر عىل تمثيل املرأة يف الربملان

قد تفرس قلة عدد املرشحات، والديناميات الحزبية 
التي تحابي الرجل، واملصلحة السياسية، واملعارف 

انخفاض مشاركة املرأة يف الربملانات

وهناك عدة عوامل ميكن أن تفسر الفروق يف نسبة النساء يف 
الربملانات الوطنية بني البلدان وعلى مّر الزمن، ومنها: استخدام 
احلصص احلزبية التشريعية والطوعية للجنسني؛ ومتثيل املرأة يف 
السياسية؛ واألعداد  املستوى يف األحزاب  الرفيعة  املناصب 
إمكانية  يف  واملساواة  لالنتخاب؛  املرشحات  من  املتاحة 
املوارد يف احلمالت االنتخابية؛ والفروق بني  احلصول على 
اجلنسني يف االهتمام السياسي واملعارف السياسية، إىل جانب 

املفاهيم والقوالب النمطية اجلنسانية.

أ - الحصص الجنسانية

القانون  يف  التمييز  وقف  إىل  اجلنسانية  احلصص  هتدف 
السياسة.  جمال  للمرأة يف  الفرص  تكافؤ  وحتقيق  واملمارسة 
وهي تتمثل يف أهداف عددية تنص على العدد أو النسبة 
املئوية من النساء اليت جيب إدراجها يف قائمة املرشحني أو 
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 .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Statannex.pdf ،)األمم املتحدة، األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 2015: املرفق اإلحصائي )2015ج املصدر: 
)تم االطالع عىل املوقع يف 14 تموز/يوليه 2015(.



القرار ١4١السلطة وصنع 

السلطة  للمرأة يف  يتعني ختصيصها  اليت  املقاعد  عدد  على 
أو  الدستور،  اجلنسانية يف  ُتفَرض احلصص  التشريعية. وقد 
النظام  يف  توضع  أو  الوطنية،  التشريعات  يف  عليها  ُينص 
األساسي حلزب سياسي. وتستخدم، يف العادة، ثالثة أنواع 
من احلصص االنتخابية، أول اثنني منها تشريعيان )دستوري 
 - املخصصة  املقاعد  )أ(  طوعي:  والثالث  تشريعي(  و/أو 
وحيجز عدداً من املقاعد للمرأة يف اجلمعية التشريعية؛ )ب( 
حصص املرشحات املخصصة بالتشريع - وحيجز عدداً من 
األماكن للمرشحات اإلناث على القوائم االنتخابية؛ )ج( 
احلصص احلزبية الطوعية - ويشري إىل األهداف اليت تعتمدها 
األحزاب السياسية طوعًا إلدراج نسبة مئوية معينة من النساء 

كمرشحات يف االنتخابات ١0.

تستخدم الحصص الجنسانية بشكل أكثر يف 
البلدان الواقعة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي

ويتزايد استخدام احلصص اجلنسانية لتحسني متثيل املرأة يف 
الربملان ١١. ويف عام 2015، كان 74 بلداً يطبق شكاًل من 
الربملانات  يف  تشريع  هبا  الصادر  اجلنسني  أشكال حصص 
وتستخدم  النواب.  أو جمالس  الواحد  اجمللس  ذات  الوطنية 
املناطق  يف  مجيعها  تقع  بلدًا،   20 يف  املخصصة  املقاعد 
النامية ويطبق هذا النوع من احلصص يف معظم األحيان يف 
أما احلصص  بلدًا(.  الكربى )11  الصحراء  أفريقيا جنوب 
احلصص  أنواع  أكثر  فهي  بالتشريع  للمرشحات  املخصصة 
يف  أو  بلدًا(   36( النامية  املناطق  يف  سواء  استخدامًا، 
بلدًا(. وهي األكثر شيوعًا يف  النمو )13  املتقدمة  املناطق 
الكارييب ويف  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  االستخدام يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويستخدم كل من املقاعد 
املخصصة وحصص املرشحات املخصصة بالتشريع يف مخسة 
بلدان )اجلزائر ورواندا والعراق وكينيا وموريتانيا ١2(. وأخرياً، 

 International IDEA (International Institute for  10 
 Democracy and Electoral Assistance), IPU and 

.Stockholm University, 2013

املرجع نفسه.  11

توجد يف رواندا وكينيا وموريتانيا نظم احلصص اليت تشمل كاًل من   12

ختصيص املقاعد وختصيص حصص للمرشحات بالتشريع داخل 
برملان من مستوى أو جملس واحد. وُينتخب عدد من النساء من 
ُتنتخب جمموعة أخرى  خالل نظام املقاعد املخصصة، يف حني 
بالتشريع. وتستخدم اجلزائر  من خالل حصة للمرشحات مقررة 
والعراق نظامني فريدين للحصص، جيمعان بني خصائص حصص 
املرشحات املخصصة بالتشريع واملقاعد املخصصة. واملتوسط املرجح 

 ١٣ تستخدم احلصص احلزبية الطوعية مبفردها يف 37 بلداً 
بلداً   17 يف  بالتشريع  املخصصة  احلصص  إىل  وباإلضافة 
لألحزاب يف  الطوعية  احلصص  تستخدم  وإمجااًل،  إضافيًا. 
النمو، و28  املتقدمة  املناطق  بلدًا، منها 26 بلداً يف   54

بلداً يف املناطق النامية.

بصفة عامة، البلدان التي تستخدم نظام الحصص 
 النسبية للجنسني فيها نسبة أعىل لتمثيل املرأة

يف الربملان

البلدان اليت يوجد فيها أّي نوع من احلصص  بصفة عامة، 
يف  النساء  تشغلها  اليت  املقاعد  نسبة  فيها  ترتفع  اجلنسانية 
جمالسها النيابية أو برملاناهتا ذات اجمللس الواحد - 26 يف 
املائة للبلدان ذات احلصص الطوعية لألحزاب، و25 يف املائة 
للبلدان اليت تستخدم حصص املرشحات املخصصة بالتشريع، 
و23 يف املائة للبلدان اليت تستخدم املقاعد املخصصة، يف 
مقابل 16 يف املائة فقط يف البلدان اليت ليس فيها أّي نوع 

من أنواع احلصص )الشكل 5 - 2(.
ومن بني الـ 43 بلداً اليت يوجد فيها متثيل نسبته على األقل 30 
يف املائة للمرأة يف جملس النواب أو الربملان ذي اجمللس الواحد، 
يطبق 36 بلداً )84 يف املائة( نوعًا من احلصص اجلنسانية: 
فيها حصص خمصصة للمرشحات بالتشريع؛ و4  18 بلداً 
النوعني،  لديهما كال  وبلدان  مقاعد خمصصة؛  فيها  بلدان 
املقاعد املخصصة واحلصص املخصصة للمرشحات بالتشريع؛ 
و12 بلداً لديها حصص طوعية لألحزاب السياسية. وعلى 
توجد فيها نسبة 10 يف  الطرف اآلخر، من بني 39 بلداً 
املائة أو أقل من متثيل املرأة يف جملس النواب أو الربملان ذي 
اجمللس الواحد، هناك 28 بلداً )72 يف املائة( ليس فيها أّي 

حصص جنسانية مطبقة.

لنسب املقاعد اليت تشغلها النساء يف البلدان اخلمسة اليت جتمع 
بني املقاعد املخصصة وحصص املرشحات املخصصة بالتشريع هو 
29 يف املائة )غري مبني يف الشكل 5 - 2(. وباإلضافة إىل ذلك، 
حيدد قانون األحزاب السياسية يف جورجيا حصة جنسانية قدرها 
30 يف املائة يف كل عشرة مرشحني مدرجني بالقائمة، وينص على 
حوافز مالية لألحزاب اليت متتثل هلذا الشرط. وال ينص القانون على 
جزاءات لألحزاب اليت تقرر عدم االمتثال هلذه املتطلبات. ونظراً 
للطبيعة غري االلزامية هلذه القواعد، ليست جورجيا مصنفة كبلد 
 International .توجد فيه حصص خمصصة بالتشريع للمرشحات

.IDEA, IPU and Stockholm University, 2013

حزب واحد على األقل يف كل بلد.  13
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تحّسن الحصص الجنسانية تمثيل املرأة يف 
الربملانات الوطنية يف سياقات ما بعد انتهاء النزاع

يستند جناح رواندا يف حتقيق أعلى نسبة لتمثيل املرأة ُسجلت 
املائة يف عام  برملاين على اإلطالق )64 يف  أّي جملس  يف 
جرائم  بعد  اعتمدته  الذي  االنتخايب  اإلطار  إىل   )2015
اإلبادة اجلماعية عام 1994 يف ذلك البلد. ومبوجب هذا 
إحدى  باعتباره  للمرأة  السياسي  التمثيل  ُيتوخى  اإلطار، 
دعائم التعمري واملصاحلة بعد انتهاء النزاع ١4. وينص النظام 
االنتخايب يف رواندا على تشريع احلصص، سواء من حيث 
املقاعد املخصصة )24 مقعداً من أصل 80 عضواً يف جملس 
النواب( أو ختصيص حصص للمرشحات من خالل التشريع 
)30 يف املائة من املرشحات للمقاعد املفتوحة للتنافس عليها 

.IPU, 2014  14

وعددها 53 مقعداً ١5. ويف انتخابات عام 2013، شغلت 
النواب،  للمرأة يف جملس  املخصصة  الـ 24  املقاعد  النساء 
و26 مقعداً من املقاعد الـــ 53 املفتوحة للتنافس عليها، وأحد 

املقعدين املخصصني للشباب ١6.
إعادة  عملية  أيضًا  األخرى  البلدان  من  عدد  ويستخدم 
متعلقة  أقوى  أحكام  إلدخال  النزاع  انتهاء  بعد  اإلعمار 
للمرأة  السياسية  املشاركة  التمييز يف جمال  وعدم  باملساواة 
احلصص  خالل  من  ذلك  يف  مبا  التمثيل،  يف  وحقوقها 
اجلنسانية. وهذا هو احلال، على سبيل املثال، يف جنوب 
أفريقيا، وكذلك يف أفغانستان والبوسنة واهلرسك وتيمور-

وصربيا  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  ليشيت 
والعراق وقريغيزستان وليبيا ١٧.

تعّجل الحصص الجنسانية املطبقة مؤخراً عملية 
تمثيل املرأة يف الربملانات الوطنية

يف السنوات األخرية، ارتبطت املكاسب يف متثيل املرأة يف 
الربملان ذي اجمللس الوحيد أو يف جملس النواب بتنفيذ حصص 
خمصصة بالتشريع أو حزبية طوعية خالل االنتخابات ١٨. 
ولوحظ بعض من أكرب املكاسب يف أفريقيا، مبا يف ذلك يف 
اجلزائر )من 8 يف املائة يف عام 2012 إىل 32 يف املائة يف 
2013( والسنغال )من 23 يف املائة يف عام 2012 إىل 
43 يف املائة يف2013( وجنوب أفريقيا )من 33 يف املائة 
املائة يف 2010( وزمبابوي  يف عام 2009 إىل 45 يف 
املائة يف  إىل 32 يف  عام 2013  املائة يف  )من 15 يف 
2014( ١٩. أما يف مصر، فأدى إلغاء تشريع احلصص يف 
الفرتة اليت سبقت انتخاب عام 2011 إىل اخنفاض متثيل 
املرأة، من 13 يف املائة يف عام 2010 إىل 2 يف املائة يف 

عام 2011 20.
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النواب، حسب نوع الحصص الجنسانية، يف ١٣ آذار/مارس 20١5

قامت بتجميعها وحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من  املصدر: 
International IDEA and others, Quota project: global database of quotas for women www.quotaproject.

 International IDEA, IPU (Inter-Parliamentary ؛)تم االطالع عىل املوقع يف 13 آذار/مارس 2015( org/

Union) and Stockholm University, 2013. Atlas of Electoral Gender Quotas. Geneva; واألمم املتحدة، قاعدة 

بيانات مؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية، http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx )تم االطالع 
عليها يف 14 تموز/يوليه 2015(.

األعداد املدرجة بني قوسني تشري إىل عدد البلدان الواردة يف التحليل. وألغراض هذا التحليل،  مالحظة: 
جرى تصنيف البلدان التي تجمع بني استخدام الحصص الطوعية لألحزاب والحصص املخصصة 

بالترشيع ضمن فئة الحصص املخصصة بالترشيع. ويبلغ املتوسط املرجح لنسب املقاعد التي تشغلها 
النساء يف البلدان الخمسة التي تجمع بني املقاعد املخصصة وحصص املرشحات املخصصة بالترشيع 

29 يف املائة. وتبلغ النسبة يف جورجيا، التي تطبق فيها حوافز التمويل العام التكميلية، 11 يف املائة.



القرار ١4٣السلطة وصنع 

بيد أن من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن أثر نظام احلصص قد 
خيتلف تبعًا للنظام االنتخايب 2١. ذلك أن احلصص اجلنسانية 
يصعب تنفيذها يف “النظم االنتخابية القائمة على األغلبية” 
أو نظم الفائز الواحد. وعادة ما يعني كل طرف يف هذه النظم 
مرشحًا وحيداً لكل مقاطعة، ويلزم أن تتنافس النساء مباشرة 
مع الرجال يف دوائرهم االنتخابية. ويف هذه احلاالت، متيل 
األحزاب السياسية إىل عدم تعيني مرشحات، أو تضعهن يف 
الدوائر االنتخابية اليت يقل حظها من النجاح فيها. ومقارنة 
بذلك، النظم االنتخابية القائمة على “التمثيل النسيب” أكثر 
مالءمة الستخدام حصص املرشحات املخصصة بالتشريع. 
ويتيح ذلك إدراج عدد أكرب من النساء يف قائمة املرشحني من 
أحد األحزاب والفوز مبقعد يف الربملان يف هناية املطاف 22.

عندما  اجلنسانية  احلصص  فعالية  تزيد  ذلك،  على  وعالوة 
تشمل أهدافًا رقمية حمددة، وقابلة للقياس؛ وتقرتن بقواعد 
عادلة لوضع املرأة يف قوائم املرشحني؛ وجيري إنفاذها بفرض 
تفرض جزاءات  ومل  للقانون.  االمتثال  عدم  على  جزاءات 
املائة  يف   57 سوى  القانون  ألحكام  االمتثال  عدم  على 
البلدان واألقاليم اليت وضعت تشريعات بتحديد  فقط من 
املائة فقط منها تنص على  حصص للمرشحني، و13 يف 

عقوبة مالية 2٣. 

ب - األحزاب السياسية

املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف املناصب العليا 
لألحزاب السياسية الرئيسية

يقتضي حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال السياسة مشاركة 
النساء على قدم املساواة مع الرجال كأعضاء يف األحزاب 
السياسية. وتضطلع األحزاب السياسية بدور فّعال يف تشكيل 
قادة املستقبل من السياسيني وتقدمي الدعم هلم طوال العملية 

“نظامًا  باعتبارها:  االنتخابية  النظم  معظم  تصنف  أن  ميكن   21

حيصل  أن  للفوز  )يشرتط  األغلبية”  لنموذج  وفقًا  انتخابيًا 
عادًة  “األغلبية”  وتعّرف  األصوات(.  أغلبية  على  املرشحون 
بأهنا 50 يف املائة من األصوات زائداً صوتًا واحداً( و“التمثيل 
النسيب” )يرتجم إمجايل عدد األصوات اليت حيصل عليها احلزب 
إىل نسبة مقابلة من املقاعد يف اهليئة املنتخبة - فاحلزب الذي 
يفوز بـ 30 يف املائة من األصوات حيصل على 30 يف املائة من 
 International IDEA, IPU and Stockholm .)املقاعد تقريبًا

.University, 2013

 International IDEA, IPU and Stockholm University,  22

.2013

املرجع نفسه.  23

قوائم  املسؤولة، بصفة خاصة، عن وضع  االنتخابية. وهي 
الصادر هبا تشريعات  املرشحني  املرشحني وتطبيق حصص 

وتقبُّل احلصص احلزبية الطوعية.
الذكور يف  عليها  يهيمن  زال  ما  السياسية  األحزاب  ولكن 
البلدان األوروبية، املثال، يف  العليا. فعلى سبيل   املستويات 
تقودها  اليت  السياسية  األحزاب  القليل من  يوجد سوى  ال 
املرأة. ويف عام 2014، مل تكن املرأة متثل سوى 13 يف املائة 
من مجيع قادة األحزاب الرئيسية يف بلدان االحتاد األورويب 
24، 25. ويف نصف بلدان االحتاد،  البالغ عددها 28 بلداً 
ال توجد امرأة على رأس أّي من األحزاب السياسية الرئيسية. 
أملانيا للمرأة  أفضل  متثيل  هبا  يوجد  اليت  البلدان  بني   ومن 
)3 من 7 قادة لألحزاب(، والدامنرك )اثنتان من 6 قادة(، 
وكرواتيا )واحدة من 3( وهولندا )اثنتان من 7(. ومن البلدان 
األوروبية األخرى اليت يرتفع فيها متثيل املرأة بني قادة األحزاب 

النرويج )3 من 6( وآيسلندا )اثنتان من 5( 26.
وباملثل، يف بلدان أمريكا الالتينية، ال يشغل املناصب العليا 
يف اهلياكل التنظيمية لألحزاب السياسية من النساء إاّل عدد 
قليل. ففي عام 2009، كانت النساء تشكلن، يف املتوسط، 
حوايل 50 يف املائة من أعضاء األحزاب العاملني يف البلدان 
السبعة اليت تتوفر بيانات بشأهنا، ولكن 16 يف املائة فقط 
من رؤساء األحزاب أو أمنائها العامني 2٧. ومل تكن النساء 
أيضًا يشغلن إاّل 19 يف املائة من املقاعد يف اللجان التنفيذية 
املناصب  سوى  فيها  هلن  يسند  مل  اليت  لألحزاب،  الوطنية 
أو  املناصب  أعلى  الرجال  يشغل  ما  وعادة  األدىن سلطة. 
أقواها، مبا يف ذلك الرئيس واألمني العام، واألمني االقتصادي، 
وأمني الربامج، يف حني تشغل املرأة أقل املراكز نفوذاً، ومنها 
الثقافة.  أو  التدريب  مدير  أو  احملفوظات  أو  احملاضر  أمني 
هياكل  اجلنسني يف  بني  التوازن  إىل  االفتقار  وينعكس هذا 
األحزاب السياسية أيضًا يف قوائم املرشحني املقدمة للناخبني. 
ويف املتوسط، مل يكن يوجد سوى امرأة واحدة بني كل أربعة 
املرتبة  مرشحي  من  سبعة  من كل  واحدة  وامرأة  مرشحني، 

األوىل 2٨.

يف نيسان/أبريل 2014.  24

األحزاب السياسية الرئيسية هي األحزاب احلائزة على 5 يف املائة   25

من املقاعد على األقل يف الربملان الوطين )سواء يف جملس الشيوخ 
أو النواب يف حالة النظام املؤلف من جملسني(.

قاعدة  على  االطالع  )مت   European Commission, 2015a  26

البيانات يف 11 آذار/مارس 2015(.
.International IDEA and IDB, 2011  27

املرجع نفسه.  28



املرأة يف العالم، 20١5 ١44

ج - النظم االنتخابية واملرشحون

تمثل النساء أقل من 20 يف املائة من املرشحني يف 
االنتخابات السياسية يف معظم البلدان النامية

بصفة عامة، يكون اخنفاض نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف 
جملس النواب أو اجمللس الوحيد يف الربملان انعكاسًا الخنفاض 
نسبة املرشحات يف االنتخابات )الشكل 5 - 3(. وهذا يعين 
عدم كفاية عدد املرشحات الالئي يتقدمن لعضوية الربملان 
الوطين. ويتضح من البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس عن 
املرشحات جمللس النواب أو اجمللس الربملاين الوحيد يف 99 
بلداً تتوافر البيانات بشأهنا أن 28 يف املائة من املرشحني يف 
املتوسط من النساء 2٩. ومن بني هذه البلدان، تقل النسبة 
عن 20 يف املائة يف 55 بلداً، معظمها يف املناطق النامية. 
ويف أوقيانوسيا، حصص النساء اليت تقل عن 10 يف املائة من 

قامت حبساب املتوسطات املرّجحة شعبة اإلحصاءات يف األمم   29

املتحدة استناداً إىل قاعدة بيانات االحتاد الربملاين الدويل املتعلقة 
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch. .بالربملانات الوطنية
آذار/مارس 2015(.   25 املوقع يف  على  االطالع  )مت   ،asp

البيانات املتعلقة بإستونيا وأندورا وآيرلندا ومجهورية الو الدميقراطية 
 .IPU, 2011c من  عليها  احلصول  مت  وكندا  وقربص  الشعبية 
والبيانات املتعلقة بأرمينيا وغامبيا وليسوتو مت احلصول عليها من 

.IPU, 2013
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املناطق املتقدمة النمو

املرشحني لالنتخابات منتشرة، إاّل يف فيجي )18 يف املائة 
يف انتخابات أيلول/سبتمرب 2014( وتونغا )15 يف املائة يف 
انتخابات تشرين الثاين/نوفمرب 2014( ويف املناطق املتقدمة 
النمو، تتجاوز نسبة النساء بني املرشحني لالنتخابات 20 
يف املائة، باستثناء اليابان )17 يف املائة يف انتخابات كانون 
األول/ديسمرب 2014( وآيرلندا )16 يف املائة يف انتخابات 
شباط/فرباير 2011(. وتوجد يف بلجيكا وكوبا أعلى نسبة 
من النساء بني املرشحني وتبلغ 49 يف املائة. وتليهما جمموعة 
من البلدان بنسب ترتاوح بني 40 و47 يف املائة هي: تونس 
املائة(، وبولندا  وناميبيا )45 يف  املائة(، والسويد  )47 يف 
)44 يف املائة(، وأندورا )43 يف املائة(، وآيسلندا )42 يف 

املائة( وفرنسا والنرويج )40 يف املائة لكل منهما(.

فرص املرشحات يف الفوز يف االنتخابات أقل من 
فرص املرشحني

ويف بعض البلدان، ال يرتبط اخنفاض نسبة النساء يف الربملان 
فقط باخنفاض نسبة املرشحات، ولكنه يرتبط أيضًا باخنفاض 
معّدالت انتخاب املرشحات مقارنة باملرشحني. فعلى سبيل 
بلدًا جمللس   35 أجريت يف  انتخابًا   36 أصل  من  املثال، 
عام  أو   2011 عام  اجمللس يف  الوحيد  الربملان  أو  النواب 
2012، كانت معّدالت انتخاب الرجال أعلى من النساء 
يف 18 انتخابًا، ومل تكن معّدالت انتخاب النساء أعلى من 
الرجال إاّل يف 10 انتخابات فقط. ويف االنتخابات الثمانية 

املتبقية، كانت املعّدالت متساوية بني املرأة والرجل ٣0.

د - املعايري والتوقعات الجنسانية

جمموعة  من  بشكل كبري  اجلنسانية  والتوقعات  املعايري  حتّد 
تفيد  ما  وكثريًا  االنتخابات.  تبدأ  أن  قبل  حىت  املرشحات 
الرجال.  من  بالسياسة  ودراية  اهتمامًا  أقل  بأهنن  النساء 
بالسياسة  االهتمام  عن  البيانات  تشري  املثال،  سبيل  فعلى 
يف 57 بلداً أو منطقة قامت بإجراء املسح العاملي للقيم يف 
الفرتة 2010 - 2014 إىل أن الرجال )52 يف املائة( يزيد 
املائة(،  يف   42( النساء  عن  بالسياسة  اهتمامهم  احتمال 
مبقدار 10 نقاط مئوية يف املتوسط. وتالحظ أكرب الفروق، 
بقيمة ال تقل عن 19 يف املائة، يف بولندا وتركيا وتونس ودولة 
فلسطني وزمبابوي. ولوحظت أقل الفروق، بقيمة 5 يف املائة 
أو أقل، ولكن ما زالت لصاحل الرجل، يف األردن وإكوادور 
وأوروغواي وأوكرانيا والبحرين والفلبني وقريغيزستان وكولومبيا 

.IPU 2013و IPU, 2011c  30

 الشكل 5 - ٣
حصة النساء بني املرشحني ملجلس النواب أو املجلس الوحيد للربملان يف أحدث 
سنة انتخابية، حسب نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف مجلس النواب أو 

املجلس الوحيد للربملان وحسب املنطقة، 20١5

قامت بتجميعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل قاعدة بيانات 
االتحاد الربملاني الدويل 

املتعلقة بالربملانات الوطنية. 
www.ipu.org/parline-e/par-

linesearch.asp، )تم االطالع 

عىل املوقع يف 25 آذار/مارس 
2015(. البيانات املتعلقة 
بإستونيا وأندورا وآيرلندا 

وجمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية وقربص وكندا تم 

 IPU, الحصول عليها من
2011c. والبيانات املتعلقة 

بأرمينيا وغامبيا وليسوتو تم 
.IPU, 2013 الحصول عليها من



القرار ١45السلطة وصنع 

أجريت يف  أخرى  أحباث  ٣١. ووجدت  واليمن  واملكسيك 
10 بلدان )معظمها يف املناطق املتقدمة النمو( أن يف مجيع 
البلدان، كانت نسب النساء الالئي متكّن من إعطاء  هذه 
والدولية  احمللية  األخبار  عن  أسئلة  على  إجابات صحيحة 

املتصلة بالسياسة واالقتصاد أقل من الرجال ٣2.
املناصب  من  منصب  لشغل  التقدم  النساء  تقرر  أن  وبعد 
وترشحهن أحزاهبن، تواجهن عوائق ميكن أن تقلص فرصهن 
يف أن ُينتخنب. فعلى سبيل املثال، بالرغم من مظاهر التحسن 
تزال  ال   ،٣٣ اجلنسني  بني  املساواة  إزاء  العامة  املواقف  يف 
القوالب النمطية القوية املتعلقة بأن املرأة أقل جودة من الرجل 
يف مواقع القيادة السياسية قائمة يف مجيع أحناء العامل. ويف 
األشخاص  للقيم’ سئل  العاملي  ‘املسح  من  األخرية  اجلولة 
الرجال، على  بأن  القائلة  العبارة  يتفقون مع  إذا كانوا  عما 
وجه العموم، يصلحون للزعامة السياسية أفضل من النساء. 
وتباينت الردود كثرياً من بلد إىل آخر. فعلى أحد طريف نقيض، 
كانت األردن وغانا وقطر ومصر واليمن، وفيها اتفق أكثر من 
80 يف املائة من األشخاص مع العبارة. وعلى اجلانب اآلخر، 
كانت أوروغواي والسويد وهولندا، حيث وافق 11 يف املائة 

أو أقل من األشخاص على تلك العبارة ٣4، ٣5. 
ومن العوائق األخرى اليت حتول دون انتخاب املرأة للمناصب 
السياسية التحيز اجلنساين يف التغطية اإلعالمية. فعلى سبيل 
املثال، بّينت دراسة عن التغطية اإلعالمية خالل انتخابات 
العامني 2009 و2010 يف بوليفيا واجلمهورية الدومينيكية 
وشيلي وكوستاريكا وكولومبيا ٣6 أن الوقت واحليز املخصصني 
يقالن عما خيصص  املرشحات يف وسائط اإلعالم  للنساء 
باملسائل  املتعلق  الوقت  سيما  وال  الذكور،  من  لنظرائهن 
يف  السليب  التحيز  من  أكرب  لقدر  تعرضن  وأهنن  الربناجمية، 
التغطية. ولوحظ النقص يف تغطية وسائط اإلعالم للمرشحات 

World Values Survey, 2015 )مت االطالع عليه يف 19 آذار/  31

مارس 2015(.
 Guardian Goldsmiths University of London, 2013؛   32

.(The), 11 July 2013

.United Nations, 2015c  33

جرى جتميع الردود للفئتني “أتفق بشدة” و“أتفق” على أساس   34

.World Values Survey, 2015

يف بعض البلدان اليت أجرت دراسات املسح العاملي للقيم، زادت   35

على  “الرجال،  االعبارة:  على  يوافقون  ال  الذين  اجمليبني  نسبة 
وجه العموم، يصلحون للزعامة السياسية أفضل من النساء” منذ 

.United Nations, 2015c .منتصف تسعينات القرن املاضي
.UN Women and International IDEA, 2011  36

أيضًا يف بلدان يف مناطق أخرى ٣٧. فبينت دراسة استقصائية 
للمقاالت اليومية عن االنتخابات يف مجهورية تنزانيا املتحدة، 
على سبيل املثال، أن السياسني الرجال يهيمنون على كل من 
مواضيع ومصادر املقاالت االنتخابية ويف السودان، وردت 
تقارير بأن املرأة ختسر يف جمال التغطية اإلعالمية؛ ويف البوسنة 
واهلرسك، رغم شيوع الصور الفوتوغرافية للنساء املرشحات، 

فلم تنشر آراؤهن إاّل نادراً ٣٨.

النساء يف مناصب القيادة الربملانية

يشغلن  أن  يلزم  الربملان،  يف  أعضاء  النساء  انتخاب  وبعد 
املناصب ذات النفوذ والسلطة وأن يشاركن يف عمل اللجان 
ويلزم  السياسات.  اجتاه  تأثري على  أن يكون هلن  أردن  إذا 
كذلك أن تكّن قدوة حسنة لغريهن من النساء، وأن تعملن 
على تغيري اإلجراءات الربملانية، ويف هناية املطاف، على دعم 
حقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني. ومع ذلك، فإن 
قلة من النساء يف جمال السياسة تصلن إىل األنساق العليا من 
املناصب الربملانية، وال سيما يف مستويات القيادة كرئيسات 
للمجلس. ويف عام 2015، مل ترأس املرأة جملس النواب أو 
اجمللس الوحيد إاّل يف 28 بلداً من أصل 191 بلداً )أو 15 
بلداً  إاّل يف 15 من أصل 76  الشيوخ  املائة(، وجملس  يف 
)20 يف املائة( )اجلدول 5 - 1(. وكان أكرب تركيز للرئيسات 
اإلناث يوجد يف املناطق املتقدمة النمو، تليها أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى. ويف الطرف املقابل، يف البلدان النامية يف 
أوقيانوسيا، وهي املنطقة اليت توجد فيها أدىن نسبة للنساء يف 
الربملان، ال توجد سوى امرأة واحدة تشغل منصب الرئيس يف 
الربملان )يف فيجي(. وال توجد يف البلدان النامية يف آسيا امرأة 

على رأس جملس الشيوخ )أو جملس األعيان(.

وال يزال تمثيل املرأة بني رؤساء اللجان يف الربملان 
منخفضاً وينحرص يف لجنة الشؤون االجتماعية

ومتثل اللجان منتديات أصغر حجمًا للربملانيني يدرس فيها 
احلكومية  والسياسات  التشريعات  قابلية  مدى  األعضاء 
الربملانية األوسع  الساحة  التوصيات إىل  للتطبيق، ويقدمون 
نطاقًا. ويتبني من دراسة استقصائية أجراها االحتاد الربملاين 
الدويل للربملانات يف عامي 2009 و2010 أن الرجال ميثلون 
غالبية أعضاء اللجان تقريبًا يف مجيع جماالت احلوافظ، وفقًا 
الوحيدة  الربملان. ومتثلت االستثناءات  العددية يف  هليمنتهم 

.IPU, 2011b  37

املرجع نفسه.  38
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يف اللجان املعنية بشؤون املرأة واملساواة بني اجلنسني. وفيها 
تشكل النساء 57 يف املائة من أعضاء اللجنة. وعلى الرغم 
الصلة  ذات  اللجان  األغلبية يف  النساء مل تشكلن  أن  من 
بالشؤون االجتماعية، ففد كان تواجدهن فيها أكرب نسبيًا 
نسبة  العاملي، كانت  الصعيد  وعلى  األحيان.  من  يف كثري 
واألطفال  باألسرة  املرتبطة  اللجان  املائة يف  النساء 40 يف 
والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. ويف جلان 
التعليم، كانت حصتهن 30 يف املائة، ويف الصحة، 35 يف 
املائة. ويف اللجان األخرى، شكلت النساء ما بني 16 و20 
يف املائة من األعضاء. وفيما يتعلق بالقيادة، مثلت النساء 
اليت  الربملانات  يف  اللجان  رؤساء  من  املائة  يف   21 حوايل 
مناصب  من  املائة  يف  و23  االستقصائية،  الدراسة  مشلتها 
نواب الرئيس. ومتشيًا مع التكوين العام للجان، كانت املرأة 
يف أكثر األحيان رئيسة للجان املعنية باملرأة/القضايا اجلنسانية 
أو السياسات االجتماعية. وحوايل نصف الرئيسات النساء 
كّن على رأس اللجان املعنية بالشؤون االجتماعية، واألسرة، 
والعدالة  التشريعية  التدابري  جلان  ترأسن  وثلثهن  والثقافة، 
وحقوق اإلنسان. ومل تغب املرأة متامًا عن رئاسة اللجان اليت 
يشغلها الرجال تقليديًا، مبا يف ذلك جلان االقتصاد أو الشؤون 

اخلارجية، رغم أن وجودهن فيها قليل احلدوث ٣٩.

السلطة التنفيذية  -  2

رؤساء الدول أو الحكومات

عدد قليل جداً من النساء يصلن إىل أعلى منصب للسلطة 
يف حكومتهن. ففي آذار/مارس 2015، مل يكن بني 152 
العامل سوى 10  نطاق  على  املنتخبني  الدول  رؤساء  من 
نساء فقط، ومن أصل 194 حكومة كانت 14حكومة 
جمموع  وبلغ   .40  )2  -  5 )اجلدول  نساء  ترأسها  فقط 
عدد البلدان اليت فيها رئيسة للدولة أو احلكومة 19بلداً، 
 وهو ما ميثل بعض التحسن الطفيف عن 12 بلداً يف عام 
1995 4١. وكانت الغالبية العظمى من البلدان اليت ترأسها 
نساء من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومن املناطق 

املتقدمة النمو.

.IPU, 2011a  39
املتحدة.  لألمم  التابعة  واالتصال  املراسم  لدائرة  الشبكي  املوقع   40
www.un.int/protocol/sites/www.un.int/files/Protocol%20

and%20Liaison%20Service/hspmfm.pdf، )مت االطالع عليه 
يف 19 آذار/مارس 2015(.

.IPU, 2006األمم املتحدة، 2010ب و  41

مجلس الشيوخمجلس النواب أو املجلس الوحيد

 أفريقيا

غينيا االستوائيةبوتسوانا

غابونموريشيوس

جنوب أفريقياموزامبيق

سوازيلندرواندا

زمبابويجنوب أفريقيا

أوغندا

جمهورية تنزانيا املتحدة

 آسيا

بنغالديش

الهند

جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية

سنغافورة

تركمانستان

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أنتيغوا وبربودابوليفيا

جزر البهامادومينيكا

بربادوسإكوادور

شييلبريو

الجمهورية الدومينيكيةسورينام

 أوقيانوسيا

فيجي

 املناطق املتقدمة النمو

النمساأسرتاليا

بلجيكاالنمسا

هولنداالبوسنة والهرسك

االتحاد الرويسبلغاريا

اململكة املتحدةإيطاليا

التفيا

ليتوانيا

هولندا

الربتغال

رصبيا

االتحاد الربملاني الدويل  املصدر:  
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 

.IPU, 2015b 2015؛

من بني ما مجموعه  مالحظة: 
267 مجلساً برملانياً )مجالس 

نواب أو مجالس وحيدة 
ومجالس شيوخ(، يوجد 

رئيسان إضافيان يف اثنني، 
ورئيس إضايف واحد يف ثالثة 

مجالس، ليكون املجموع 
274 من رؤساء املجالس.

 الجدول 5 - ١
البلدان التي ترتأس فيها املرأة مجلس النواب أو 

املجلس الربملاني الوحيد أو مجلس الشيوخ أو األعيان، 
حسب املناطق يف ١ كانون الثاني/يناير 20١5



القرار ١4٧السلطة وصنع 

 الجدول 5 - 2
البلدان التي ترأسها رئيسة للدولة و/أو الحكومة 

حسب املنطقة يف ١٧ آذار/مارس 20١5

رئيسة الحكومةرئيسة الدولة

أفريقيا

جمهورية أفريقيا الوسطى

ليربياليربيا

 آسيا

بنغالديشجمهورية كوريا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

األرجنتنياألرجنتني

الربازيلالربازيل

شييلشييل

جامايكا

بريو

ترينيداد وتوباغو

 املناطق املتقدمة النمو

الدانمرككرواتيا

أملانياليتوانيا

التفيامالطة

النرويج

بولندا

سويرساسويرسا

وبالرغم من اخنفاض هذه النسبة، فهي متثل تقدمًا هامًا أحرز 
منذ عام 1994، عندما كان متوسط النسبة 6 يف املائة 4٣.

العقد  مدى  على  املناطق  بني  فيما  احملرز  التقدم  وقد كان 
املاضي متفاوتًا )الشكل 5 - 4( ومل يتجاوز أعلى مستوى 
لتمثيل املرأة بني الوزراء بلغته املناطق املتقدمة النمو نسبة 25 
يف املائة، وتليها أمريكا الالتينية بنسبة 23 يف املائة. وظلت 
حصة املرأة بني الوزراء منخفضة، بنسبة 15 يف املائة أو أقل، 

يف مجيع مناطق آسيا ومشال أفريقيا وأوقيانوسيا.
اليت  البلدان  عدد  تراجع   ،2015 وعام   1994 عام   بني 
ال توجد فيها وزيرة أنثى بشكل ملحوظ، من 59 بلداً إىل 
مثانية بلدان 44. وخالل الفرتة نفسها، زاد عدد البلدان اليت 
يوجد فيها نسبة 30 يف املائة أو أكثر من النساء بني الوزراء 
من مخسة بلدان إىل 31 بلدًا. ويف عام 2015، مل تكن 
سوى ثالث مناطق فيها بلدان بلغت عتبة الـ 30 يف املائة، 
جنوب  وأفريقيا  بلدًا(   18( النمو  املتقدمة  املناطق  وهي: 
الصحراء الكربى )8 بلدان(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
أو  تبلغ  مل  القطري،  الصعيد  وعلى  بلدان(.   5( الكارييب 
تتجاوز عتبة التكافؤ بني اجلنسني يف صفوف الوزراء إاّل 5 
بلدان فقط، هي: فنلندا )63 يف املائة(، وكابو فريدي )53 
يف املائة(، والسويد )52 يف املائة( وفرنسا وليختنشتاين )50 
يف املائة لكل منهما(. وتلي هذه البلدان عن كثب النرويج 

ونيكاراغوا وهولندا )47 يف املائة لكل منها(.
ويف عام 2015، على الصعيد العاملي، أسندت إىل معظم 
النساء املعينات يف مناصب الوزراء حوافظ مرتبطة باملسائل 
الطبيعية  واملوارد  والبيئة  االجتماعية؛  الشؤون  االجتماعية: 
واألسرة  اجلنسني؛  بني  واملساواة  املرأة  وشؤون  والطاقة؛ 
اإلعاقة؛  السن واألشخاص ذوو  واألطفال والشباب وكبار 
مكلفات  الوزيرات  من  أقل  عدد  وباملقارنة، كان  والتعليم. 
 .45 والتنمية  واالقتصاد  وامليزانية،  بالتمويل  متعلقة  حبوافظ 
وتشري البيانات األكثر تفصياًل املتاحة عن مناطق خمتارة 46، 
بوجه عام، إىل أن املرأة ما زالت ممثلة متثياًل ناقصًا بني الوزراء 
األساسيني، مبا يف ذلك رئاسة الوزراء، ويف وزارات الشؤون 
الداخلية واخلارجية واملالية والدفاع والعدل. ومل توجد نساء 
ضمن الوزراء األساسيني يف مخسة من البلدان السبعة املتاحة 

األمم املتحدة، 1995أ.  43

.United Nations, 2000a  44

االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2015.  45

UNECE, 2015 )مت االطالع على قاعدة البيانات يف 20 آذار/  46

مارس 2015(.

املصدر:   قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من 
املوقع الشبكي لدائرة املراسم واالتصال التابعة لألمم املتحدة 

www.un.int/protocol/sites/www.un.int/files/Protocol%20

and%20Liaison%20Service/hspmfm.pdf )تم االطالع عليه يف 

19 آذار/مارس 2015(.

لم يدخل يف االعتبار سوى رؤساء الدول املنتخبني.  مالحظة: 
واستبعدت البلدان التي يرأسها ملك أو ملكة، أو حاكم عام أو 

سلطان من عدد رؤساء الدول.

الوزراء

وال تزال املرأة ممثلة متثياًل ناقصًا يف املناصب الوزارية يف مجيع 
جملس  أيضًا  عليه  ويطلق   - الوزراء  وجملس  العامل.  مناطق 
من  الوزراء - هو جمموعة  أو جملس  احلكومة،  أو  احلكم، 
الدولة رئيس  إىل  املشورة  يقدمون  الذين  املسؤولني   كبار 
و/أو احلكومة. وعلى الصعيد العاملي، كانت حصة املرأة من 
الوزراء أعضاء احلكومات 18 يف املائة يف عام 2015 42. 

قامت حبساهبا شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل   42

االحتاد الربملاين الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2015.
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 الشكل 5 - 4
نسبة املرأة بني الوزراء حسب املنطقة، 2005 - 20١5

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

ئة
ملا

يف ا

٢٠٠٥ ٢٠١٥ ٢٠٠٥ ٢٠١٥ ٢٠٠٥ ٢٠١٥ ٢٠٠٥ ٢٠١٥ ٢٠٠٥ ٢٠١٥

العالم أفريقيا آسيا
أمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكاريبي أوقيانوسيا
املناطق املتقدمة النمو
املناطق النامية
العالم

العالم

شمال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أفريقيا

القوقاز وآسيا الوسطى
رشق آسيا
جنوب رشق آسيا
جنوب آسيا
غرب آسيا

آسيا

منطقة البحر الكاريبي
أمريكا الالتينية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

قامت بتجميعها وحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من املعلومات املتاحة يف االتحاد الربملاني الدويل وشعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة، املرأة يف السياسة  املصدر: 
)طبعات األعوام 2005 و2008 و2010( واالتحاد الربملاني الدويل وهيئة األمم املتحدة للمرأة، املرأة يف السياسة )طبعات األعوام 2012 و2014 و2015(.

البيانات يف 1 كانون الثاني/يناير من السنة املعنية. مالحظة: 

بيانات عنها يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ويف 15 من 
أصل 38 بلداً تتوافر عنها بيانات يف املناطق املتقدمة النمو. 
ومن ناحية أخرى، كانت املرأة ممثلة بأعلى عدد بني الوزراء 
الدامنرك وفنلندا والنرويج )3 من 6 وزراء(،  األساسيني يف 
وسويسرا )3 من أصل 7 وزراء(، والسويد )اثنتان من أصل 

5 وزراء(.

الخدمة املدنية

املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف صفوف كبار موظفي 
الخدمة املدنية

ومييل متثيل املرأة أيضًا إىل النقصان بني موظفي اخلدمة املدنية 
الرفيعي املستوى 4٧، ومنهم املديرون احلكوميون، واإلداريون 
يف املنظمات احلكومية الدولية، والسفراء والقناصل العامون. 

يعرَّف كبار موظفي اخلدمة املدنية وفقًا للتصنيف الدويل املوّحد   47

للمهن 1120 كما يلي: كبار املسؤولني احلكوميني )مثل املديرين 
احلكوميني واملسؤولني اإلداريني يف املنظمات احلكومية الدولية، 

والسفراء، والقناصل العامني، وهكذا(.

وتشري آخر البيانات املتاحة عن كبار موظفي اخلدمة املدنية 
يف 24 من البلدان املتقدمة النمو يف الفرتة من عام 2006 إىل 
عام 2013 إىل أن نصيب املرأة من تلك الوظائف يتفاوت 
تفاوتًا واسعًا، من 16 إىل 77 يف املائة. وتالحظ أدىن نسب 
ترتيبًا تصاعديًا، يف  املائة(، مرتبة  )أقل من 30 يف  للنساء 
لكسمربغ )16 يف املائة(، وبلجيكا )17 يف املائة( وآيرلندا 
)19 يف املائة(، والدامنرك والنرويج )22 يف املائة(، وفرنسا 
)23 يف املائة(، وهولندا )26 يف املائة(. وتوجد أعلى نسب 
التنازيل، يف  من النساء )أكثر من 60 يف املائة(، بالرتتيب 
املائة(،  الروسي )62 يف  املائة(، واالحتاد  هنغاريا )77 يف 

وبلغاريا )61 يف املائة( 4٨.
املوظفني  بني كبار  خاصة  بصفة  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  واملرأة 
وحمافظو  اإلحصائيني،  اخلرباء  كبار  فيهم  مبن  املدنيني، 
إدارهتا والسفراء واملمثلون  املركزية وأعضاء جمالس  املصارف 

الدائمون لدى األمم املتحدة.

UNECE, 2015 )مت االطالع على قاعدة البيانات يف 20 آذار/  48

مارس 2015(.



القرار ١4٩السلطة وصنع 

ربع املكاتب اإلحصائية الوطنية عىل نطاق العالم 
ترأسها نساء

ومن الوظائف اإلدارية الرفيعة املستوى بصفة خاصة يف أّي 
عن  املسؤول  الشخص  وهو  اإلحصائيني،  وظيفة كبري  بلد 
الكيان احلكومي املكلف بإعداد اإلحصاءات الرمسية. وعلى 
الصعيد العاملي، يف 20 آذار/مارس 2015، كان 47 مكتبًا 
من 190 مكتبًا إحصائيًا وطنيًا )25 يف املائة( فيه امرأة يف 
أكثر  اإلحصائيني  4٩. وكبريات  اإلحصائيني  منصب كبرية 
شيوعًا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )39 يف 
املائة( ويف املناطق املتقدمة النمو )33 يف املائة(. وأوقيانوسيا 
هي املنطقة الوحيدة اليت ال توجد فيها أّي امرأة بني رؤساء 

املكاتب اإلحصائية الوطنية )الشكل 5 - 5(.

 ما زالت املرأة مستبعدة من عملية صنع القرار
يف املصارف املركزية

يهيمن الرجال على املصارف املركزية، وهي الكيانات املسؤولة 
عن اإلشراف على النظام النقدي للبلدان. فعلى نطاق العامل، 
يف 3 آب/أغسطس 2015، مل تكن املرأة تشغل منصب 
احملافظ إاّل يف 14 مصرفًا من أصل 176 مصرفًا مركزيًا )8 يف 
املائة( كانت البيانات متاحة بشأهنا، على النحو التايل: مخسة 
الروسي وأوكرانيا وصربيا  النمو )االحتاد  املتقدمة  املناطق  يف 
وقربص والواليات املتحدة األمريكية(؛ وأربعة يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى )بوتسوانا وسان تومي وبرينسييب وسيشيل 
وليسوتو(؛ واخلمسة املتبقية يف املناطق النامية األخرى )جزر 

البهاما ودولة فلسطني وساموا وماليزيا وملديف( 50.
ويتضح من البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس عن العضوية 
البيانات  تتوافر  158بلدًا  يف  املركزية  املصارف  جمالس  يف 
بشأهنا أن 24 يف املائة من األعضاء يف املتوسط من النساء. 
املائة  املرأة على نطاق واسع، من صفر يف  متثيل  ويتفاوت 
)يف 50 من بني 158 بلدًا( إىل 75 يف املائة يف ليسوتو 
حيث توجد 6 نساء من أصل مثانية أعضاء. وباإلضافة إىل 
ليسوتو، مل حيقق التكافؤ أو يتجاوزه سوى 10 بلدان، على 

United Nations Statistics Division )مت االطالع على قاعدة   49

البيانات يف 20 آذار/مارس 2015(.
قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من قاعدة   50

 European ،القــرار باملــــــرأة والرجــــل يف صنــع  البيانـــات املعنيــــــة 
Commission, 2015a؛ ومن املواقع الشبكية الرمسية للمصارف 

املركزية )مت االطالع عليها يف آب/أغسطس 2015(.

النحو التايل: سوازيلند )63 يف املائة(، وجامايكا )57 يف 
املائة(، وألبانيا )56 يف املائة(، وإسرائيل ومجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة ورواندا وسان تومي وبرينسييب وسورينام 

وفيجي وناميبيا )50 يف املائة لكل منها( 5١.
املرأة ممثلة متثياًل ناقصًا يف  وأخريًا، يف عام 2014، كانت 
فكانت  العاملية.  االقتصادية  للحوكمة  الرئيسية  املؤسسات 
اإلدارة جملموعة خمتارة من  أعضاء جمالس  النساء بني  نسبة 
واخلاصة  الدولية  احلكومية  والتنظيمية  املالية  املؤسسات 
التسويات  الدويل ومصرف  والبنك  الدويل  النقد  كصندوق 
الدولية واملنظمة الدولية للجان األوراق املالية تتفاوت من 4 

إىل 20 يف املائة 52.

املرجع نفسه.  51

.UN Women, 2015  52

 الشكل 5 - 5
نسبة البلدان أو املناطق التي ترأس املكتب اإلحصائي الوطني فيها امرأة، وقائمة 

بها، حسب املنطقة

أوروغواي
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الربازيل
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United Nations Statistics Division, Contacts database )تم االطالع عليها يف 20 آذار/مارس 2015(. املصدر: 

األعداد املدرجة بني قوسني تشري إىل مجموع عدد البلدان يف املنطقة. مالحظة: 



املرأة يف العالم، 20١5 ١50

ال يمثل النساء والرجال حكوماتهم عىل قدم 
املساواة عىل الصعيد الدويل

مجيع  يف  عددًا  اإلناث  السفريات  يفوقون  الذكور  السفراء 
البلدان اليت تتوافر بشأهنا بيانات. ويف معظم هذه البلدان، 
ومن  املائة.  يف   30 عن  السفريات  النساء  نصيب  يقل 
اليت  وفنلندا،  والسويد  وسلوفينيا  أملانيا  القليلة  االستثناءات 
 .5٣ املائة  يف  و46   30 بني  السفريات  نسبة  فيها  ترتاوح 
واملمثلون الدائمون لدى األمم املتحدة يف مقر األمم املتحدة 

UNECE, 2015 )مت االطالع على قاعدة البيانات يف 20 آذار/  53

مارس 2015(.

هذا  املرأة  تشغل  ومل  الرجال.  من  رئيسية  بصفة  أيضًا  هم 
املنصب إاّل يف 40 بلداً من أصل 194 بلداً يف 11 آذار/
النمو أكرب  املتقدمة  املناطق  54. ويوجد يف  مارس 2015 
عدد مطلق من البلدان اليت متثلها املرأة لدى األمم املتحدة 
)11 من أصل 50 بلداً(، وتليها آسيا )10 من أصل 45 
بلداً( وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )9 بلدان من 
أصل 33 بلداً(. وأخرياً، نادراً ما تشغل املرأة منصب رئيس 
اجلمعية العامة، وهي اهليئة الرئيسية لألمم املتحدة اليت تعقد 

193 من الدول األعضاء يف األمم املتحدة باإلضافة إىل دولة   54

.United Nations, 2015d .فلسطني

املرأة ممثلة تمثيالًًً ناقصاً بني كبار املوظفني 
 من الفئة الفنية واملديرين يف منظومة

األمم املتحدة

يشكل موظفو األمم املتحدة فئة أخرى من موظفي الخدمة 
املستويات  عىل  ناقصاً  تمثيالً  ممثلة  فيها  واملرأة  املدنية 
العليا. وقد دعا منهاج عمل بيجني األمم املتحدة إىل تطبيق 
سياسات محددة للتوظيف بغية تحقيق املساواة العامة 
بني الجنسني يف الفئة الفنية وما فوقها بحلول عام 2000، 
الذي كان أيضاً املوعد املستهدف لكي تشغل املرأة 50 يف 

 اإلطار 5 - 2
املرأة والرجل يف األمم املتحدة

 املائة من مناصب اإلدارة وصنع القرار يف األمم املتحدة أ. 
وكما هو مبني يف الشكل، فقد نمت مشاركة املرأة باطراد 
املتحدة.  الفنيني يف منظومة األمم  بني صفوف املوظفني 
ويف عام 2013، كانت املرأة تمثل 42 يف املائة من جميع 
موظفي األمم املتحدة من الفئة الفنية )مجموع املوظفني 
املائة يف عام 1997 )مجموع  31(، مقابل 32 يف   244

املوظفني 192 15(.

وتمثيل املرأة مرتفع عىل مستوى املبتدئني يف الفئة الفنية 
)57 يف املائة(، ولكنها لم تبلغ التكافؤ يف أّي من الرتب 
صنع  مستويات  بزيادة  املرأة  تمثيل  ويتناقص  العليا. 
املائة من  القرار واملسؤولية. فهي ال تمثل سوى 34 يف 
املديرين.  املائة من كبار  الفنيني و29 يف  كبار املوظفني 
وعىل قمة التسلسل الوظيفي، لم تعني امرأة أمينة عامة 

لألمم املتحدة منذ إنشائها يف عام 1945.

ويالحظ نمط النقص يف تمثيل املرأة يف املناصب اإلدارية 
العليا بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، باستثناء هيئة 
األمم املتحدة للمرأة، التي تشكل النساء غالبية موظفيها، 
املوظفني  بني  املرأة  وأنصبة  الرتبة،  عن  النظر  بغّض 

الفنيني فيها يف جميع األحوال أعىل من 60 يف املائة ب.

األمم املتحدة، 1995أ. أ 

.United Nations, 2014b ب 

تشري اإلدارة العليا إىل الرتب مد - 2 وما فوقها؛  مالحظة: 
وكبار املوظفني الفنيني إىل الرتبتني مد - 1 وف - 5؛ 
 واملوظفون الفنيون من املستوى املتوسط إىل الرتبتني

ف - 4 وف - 3؛ واملوظفون الفنيون من املستوى املبتدئ 
إىل الرتبتني ف - 2 وف - 1.

 حصة النساء بني املوظفني الفنيني يف منظومة األمم املتحدة،
يف 25 نيسان/أبريل 20١4
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فنيون من املستوى املبتدئ

كبار املوظفني الفنيني

فنيون من املستوى املتوسط

اإلدارة العليا

جميع املستويات

قامت بتجميعها  املصدر: 
شعبة اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة من املوقع الشبكي 

ملجلس الرؤساء التنفيذيني يف 
منظومة األمم املتحدة املعني 
بالتنسيق )مجلس الرؤساء 

http://unsceb.org/ ،)التنفيذيني
content/hr-statistics-tables )تم 

االطالع عليه يف 25 نيسان/
أبريل 2014( ومن تقارير 

املجلس عن إحصاءات املوظفني 
من السنوات 2001 و2011 

و2012 و2013 )وثائق األمم 
 CEB/2003/HLCM/22 :املتحدة 

 CEB/2012/HLCM/HR/16و 
 CEB/2014/HLCM/HR/21و 

.)CEB/2013/HLCM/HR/12و



القرار ١5١السلطة وصنع 

فيها املداوالت واملناقشات املتعددة األطراف بشأن القضايا 
الدولية. ومن أصل 114 دورة عقدهتا اجلمعية )مبا يف ذلك 
دورات اجلمعية االستثنائية والدورات االستثنائية الطارئة( منذ 
عام 1946، مل تتقلد رئاسة اجلمعية امرأة إاّل يف أربع دورات 
فقط )يف عام 1953، و1969، واثنتان يف عام 2006، 

دورة عادية ودورة استثنائية طارئة( 55.

السلطة القضائية  -  ٣

املحاكم الوطنية

يف نيسان/أبريل 2015، كان متثيل املرأة يف اجلهاز القضائي 
تتوافر  البلدان. فمن بني 76 بلداً  بني  يتفاوت تفاوتًا كبرياً 
وقضاة  القضاة  بني  النساء  نسبة  تفاوتت  البيانات،  عنها 
الصلح من أقل من الربع يف االحتاد الروسي وأرمينيا وأذربيجان 
وتوغو وطاجيكستان واململكة املتحدة ونيجرييا واليابان إىل 
ونيفيس  وسانت كيتس  جامايكا  أرباع يف  ثالثة  من  أكثر 
وسلوفينيا والتفيا. وبوجه عام، يقل عدد النساء عن الرجال 

يف حوايل نصف البلدان 56.
غري أن متثيل املرأة ينخفض يف املستويات األعلى من اهلرم 
يف  بالقاضيات  يتعلق  فيما  إجيابية  أقل  والوضع  القضائي. 
العليا، وهي أعلى سلطة قضائية يف سلك القضاء  احملكمة 
أو  الرجل  مماثلة حلصة  متثل حصة  فاملرأة حاليًا ال  الوطين. 
أكرب منها بني قضاة احملكمة العليا إاّل يف القليل من البلدان 
واملناطق. وهذا هو احلال، مثاًل، يف بلغاريا ومجهورية مقدونيا 
والتفيا،  وصربيا  وسلوفاكيا  ورومانيا  السابقة  اليوغوسالفية 
ولكسمربغ )من أصل 34 بلداً تتوافر البيانات عنها يف أوروبا( 
أنتيغوا وبربودا وأنغيال وبربادوس وجزر فرجن الربيطانية  ويف 
فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس  ودومينيكا وسانت 
ونيفس وسانت لوسيا وسورينام وغرينادا وفنزويال ومونتسريات 
)من أصل 36 بلداً ومنطقة تتوافر البيانات عنها يف أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( 5٧.

األمم املتحدة، 2015ب )مت االطالع على املوقع يف 20 آذار/  55

مارس 2015(.
اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  إحصاءات   .UNODC, 2015  56 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/sta-

tistics/crime.html. )مت االطالع على املوقع يف 16 نيسان/

أبريل 2015(.
قاعدة  على  االطالع  )مت   ،European Commission, 2015a  57

البيانات يف 11آذار/مارس 2015( وUNECLAC, 2015 )مت 
االطالع على املوقع يف 20 آذار/مارس 2015(.

النساء يف عام 2014 نسبة 37 يف  ويف أوروبا، شكلت 
املائة من مجيع أعضاء احملكمة العليا يف 28 بلداً من بلدان 
االحتاد األورويب، وهي ضعف النسبة يف عام 2003، عندما 
كانت نسبة املرأة 19 يف املائة. وكانت توجد امرأة واحدة 

 اإلطار 5 - ٣
املرأة يف األدوار املتعلقة بصنع القرار يف جهود األمم املتحدة لتسوية 

النزاعات وبناء السالم

والسالم  باملرأة  املتعلق   )2000(  1325 املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  يحّث 
واألمن الدول األعضاء عىل “ضمان زيادة تمثيل املرأة عىل جميع مستويات صنع القرار يف 
املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع الرصاعات وإدارتها وحلها”. ويشجع 
القرار أيضاً األمني العام لألمم املتحدة، يف جملة أمور، عىل “تنفيذ خطة عمله االسرتاتيجية 
)A/49/587( الداعية إىل زيادة مشاركة املرأة يف جميع مستويات صنع القرار يف عمليات حل 
الرصاعات وإحالل السالم” أ. واعتمدت لجنة وضع املرأة استنتاجات متفقاً عليها بشأن 
املشاركة املتساوية للمرأة والرجل يف جميع عمليات صنع القرار عىل جميع املستويات يف 
العامني 1997 و2006، وبشأن مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف منع نشوب النزاعات 
وإدارتها وتسويتها، ويف بناء السالم بعد انتهاء النزاع يف العامني 1998 و2004 ب. غري 
أن هذه القرارات لم تنفذ بعد تنفيذاً كامالً. وقد وضعت يف عام 2010 مجموعة مؤلفة من 

26 مؤرشاً )S/2010/498( لرصد تنفيذ القرار 1325 )2000( ج.

ووفقاً ألحدث تقرير لألمني العام عن املرأة والسالم واألمن )S/2014/693(، ما زالت املرأة 
ممثلة تمثيالً ناقصاً عىل مستويات صنع القرار يف مجال تسوية النزاعات وعمليات السالم. 
املستعرضة يف التقرير، كانت املرأة تشغل يف  فعىل سبيل املثال، يف الـ 33 بلداً وإقليماً 
املتوسط 31 يف املائة من املناصب القيادية يف عام 2013، باملقارنة مع 27 يف املائة يف 
عام 2012 يف 13 من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومؤسسة واحدة ألمني املظالم. 
ويف عام 2013، يف ثماني عمليات من أصل 11 عملية للوساطة، كانت هناك امرأة واحدة 
عىل األقل بني املندوبني املفاوضني، مقارنة بست عمليات من تسع عمليات يف عام 2012.

وتزيد حدة الحالة عند النظر إىل رؤساء البعثات امليدانية. ففي 31 كانون األول/ديسمرب 
2013، ترأست النساء خمس بعثات من مجموع البعثات امليدانية النشطة لألمم املتحدة 
البالغ عددها 27 بعثة )19 يف املائة(، مقارنًة بأربع بعثات )15 يف املائة( يف عام 2012 
وست بعثات )21 يف املائة( يف عام 2011 د. ويف بعثات حفظ السالم، لم يطرأ تغيري عىل 

حصة املرأة من املناصب العليا ه منذ عام 2011، وظلت نسبتها 21 يف املائة.

أما فيما يتعلق بحصة املرأة بني الخرباء العسكريني للبعثات، فقد ظلت نسبتها 4 يف املائة 
خالل الفرتة 2009 - 2014. وخالل الفرتة نفسها، كانت نسبة املرأة بني الجنود منخفضة 
وتبلغ 3 يف املائة. ويف حالة أفراد الرشطة، ارتفع عدد النساء بني أفراد الرشطة املشاركني يف 

بعثات حفظ السالم من 9 يف املائة يف عام 2009 إىل 16 يف املائة يف عام 2014 و.

.S/RES/1325 (2000) .1325 األمم املتحدة، 2000ب. القرار أ 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2014. ب 

.United Nations, 2000a ج 

يف جنوب السودان وقربص وكوت ديفوار وليربيا وهايتي - وجميعها بعثات لحفظ السالم. د 

تشري املناصب العليا إىل الرتب من ف - 5 إىل مد - 2. ه 

األمم املتحدة، 2014ه. و 
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على األقل يف احملكمة العليا يف مجيع البلدان األوروبية. أما 
فكانت  العليا  احملكمة  يف  القضاة  بني  للنساء  أدىن حصة 
املائة  يف   8 نسبتها  تتجاوز  مل  إذ  املتحدة،  اململكة   يف 
)1 من أصل 12(. ويف املراتب العليا من التسلسل الوظيفي 
القضائي، مل ترأس امرأة احملكمة العليا إاّل يف 8 بلدان فقط 
من أصل 28 بلداً يف االحتاد األورويب )28 يف املائة( يف عام 
2014 5٨، وذلك بزيادة 10 نقاط مئوية عن الرقم العاملي 
بلداً  لـ 171  املائة، استنادًا إىل استعراض أجري  )19 يف 
تتوافر بيانات عنها( 5٩. ومن بني البلدان األخرى يف املناطق 
املتقدمة النمو، كانت املرأة متثل ثلث القضاة يف احملكمة العليا 
يف الواليات املتحدة )اليت يرأسها رئيس( ونصفهم تقريبًا يف 

كندا )حيث ترأس احملكمة امرأة(.
ويف أمريكا الالتينية، كانت حصة القاضيات يف احملكمة العليا 
بنسبة 26 يف املائة يف عام 2013. وميثل ذلك ثالثة أضعاف 
قد  املنطقة  البلدان يف  النسبة يف عام 1998، ألن معظم 
من  التقارير  زالت  فما  ذلك،  ومع  مطردًا.  تقدمًا  شهدت 
أوروغواي وبنما ال تفيد بوجود أّي قاضيات يف احملكمة العليا 

يف عام 2013 60.
املحاكم والهيئات القضائية الدولية

ال يزال متثيل املرأة حمدوداً يف احملاكم الدولية. فاملرأة، على 
سبيل املثال، ممثلة متثياًل ناقصًا بني أعضاء احملاكم واهليئات 
قضائية  وهيئة  حمكمتان  أنشئت  وقد  األوروبية.  القضائية 
العدل األوروبية،  واحدة يف االحتاد األورويب، هي: حمكمة 
واحملكمة العامة وحمكمة اخلدمة املدنية. وباإلضافة إىل ذلك، 
تقدم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خدماهتا جلميع الدول 
األعضاء يف جملس أوروبا وعددها 47 دولة. وقد ظل متثيل 
املرأة يف هذه اهليئات القضائية األوروبية مستقراً نسبيًا، وإن 
كان ال يزال بعيداً عن التكافؤ، منذ عام 2007، وُسجل 
املائة( يف  عام 2014 )38 يف  للتمثيل يف  أعلى مستوى 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )اجلدول 5 - 3(. وعالوة 
على ذلك، مل تتقلد امرأة قط رئاسة أّي من تلك احملاكم 
الدولية  للمحاكم  بالنسبة  أما  اإلقليمية.  القضائية  واهليئات 

قاعدة  على  االطالع  )مت   European Commission, 2015a  58

البيانات يف 11 آذار/مارس 2015(.
قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من قاعدة   59

European Commis-  بيانات املرأة والرجل يف جمال صنع القرار،
sion, 2015a؛ ومن املواقع الشبكية الرمسية للمحاكم العليا الوطنية 

)مت االطالع عليها يف آب/أغسطس 2015(.
UNECLAC, 2015 )مت االطالع على قاعدة البيانات يف 20   60

آذار/مارس 2015(.

األخرى يف عام 2015، فكانت املرأة متثل 56 يف املائة من 
أعضاء احملكمة اجلنائية الدولية، يف حني مل توجد امرأة بني 
األمريكية  البلدان  وحمكمة  الكاريبية  العدل  حمكمة  أعضاء 

حلقوق اإلنسان )اجلدول 5 - 3(.

الحكم املحيل  -  4

متثل مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار يف احلكم احمللي 
خطوة أوىل حنو ضمان مراعاة احتياجاهتا وأولوياهتا ومنظوراهتا 
امليزانيات احمللية. وقد تبني من  السياسات وخمصصات  يف 
أن  وأوقيانوسيا  آسيا  بلدًا يف   13 أجري يف  مقارن  حتليل 
القضايا  احمللية تركز بشكل أكرب على  املرأة يف احلكومات 
الفقر  الصحية، وختفيف حدة  االجتماعية )مثل اخلدمات 
)فهو  اإلدارة  يف  خمتلفًا  أسلوبًا  هلا  وأن  اجملتمعية(  والتنمية 
والتوجه  والتشاور،  والتعاون  اجلميع  باحتواء  اتسامًا  أكثر 
6١. وعالوة على ذلك، تبني دراسة أخرى  الناس(  خلدمة 
احمللية(  التنفيذية  البانشيات )اجملالس  أن رئيسات  اهلند  يف 
أكثر استعداداً إلعطاء األولوية للمسائل املتصلة بتوفري مياه 
الشرب يف حني مييل الرؤساء الذكور إىل الرتكيز بشكل أكرب 

على نظم الري 62.
يتم  احمللي  الالئي يشغلن مناصب يف احلكم  النساء  وعدد 
شغلها باالنتخاب أقل من عدد الرجال يف مجيع البلدان اليت 
تتاح بيانات بشأهنا )انظر اإلطار 5 - 1 يف هذا الفصل(. 
وتشمل مناصب احلكم احمللي املذكورة بصفة رئيسية العمد 
وأعضاء اجملالس البلدية أو ما يعادهلا، رغم أن مجيع املستويات 
االعتبار يف  تدخل يف  الوطين  الصعيد دون  احلكومية على 
بعض احلاالت 6٣. ويف بلدان االحتاد األورويب الـــــ 28، على 
سبيل املثال، مل يكن سوى 14 يف املائة من العمد أو القادة 
اآلخرين يف اجملالس البلدية من النساء يف عام 2013. ومن 
بني مجيع البلدان األوروبية اليت تتاح بيانات عنها، لوحظت 
أدىن حصة للمرأة بني العمد يف قربص وليختنشتاين، اللتني 
ال توجد فيهما نساء منتخبات ملنصب العمدة، ويف رومانيا 
وصربيا واليونان، اليت متثل النساء فيها أقل من 5 يف املائة من 
مجيع العمد. وعلى الطرف املقابل، كانت آيسلندا والسويد 

.UNESCAP and LOGOTRI, 2001  61

 Chattopadhyay and مشروع األمم املتحدة لأللفية، 2005؛  62

.Duflo, 2004

قد تكون قابلية البيانات للمقارنة بني البلدان حمدودة بسبب بعض   63

االختالفات يف هياكل احلكم احمللي ومستويات احلكومات دون 
الوطنية اليت أدخلت يف االعتبار. 



القرار ١5٣السلطة وصنع 

البلدين الوحيدين من البلدان األوروبية اللذين متثل حصة املرأة 
فيهما أكثر من 30 يف املائة بني العمد 64.

وتشغل النساء يف العادة أيضًا مناصب العمد يف البلديات 
الصغرية. ففي إيطاليا، يف عام 2012، على سبيل املثال، 
يف  العمدة  مناصب  يف  النساء  من  جدًا  قليل  عدد  كان 
البلديات اليت يتجاوز عدد سكاهنا 000 60 نسمة. وكلما 
اخنفض حجم البلديات، زادت النسبة اليت حتتل املرأة فيها 
البلديات  منصب العمدة. ولوحظت أعلى نسبة مئوية من 
عن سكاهنا  عدد  يقل  اليت  يف  أنثى  عمدة  ترأسها   اليت 
000 2 نسمة 65. ولوحظ منط مماثل يف الواليات املتحدة، 
اليت مل يكن فيها، يف كانون الثاين/يناير 2015، سوى 245 
النساء بني عمد املدن اليت يتجاوز  )أو 18 يف املائة( من 
عدد سكاهنا 30 ألفًا، البالغ عددهم 392 1 عمدة. ومن 
العمدة،  منصب  يشغلن  الاليت  النساء  من  الفئة  هذه  بني 
تشرف واحدة على مدينة هبا أكثر من مليوين شخص وأخرى 

.European Commission, 2015a  64

.Demofonti, 2012  65

على مدينة عدد سكاهنا 1.3 مليون شخص. ويشفل العدد 
املتبقي من هؤالء النساء وهو 243 امرأة مناصب عمد ملدن 
يرتاوح عدد سكاهنا بني 000 30 و000 750 نسمة 66.
اجملالس  املرأة بني أعضاء  متثيل  يزيد  األوروبية،  البلدان  ويف 
البلدية عنه يف العمد. فبلغ نصيب النساء بني أعضاء جمالس 
البلديات يف بلدان االحتاد األورويب البالغ عددها 28 بلداً 
نسبة 32 يف املائة يف املتوسط يف عام 2013. ولوحظت 
أدىن نسبة يف اليونان، وهي 16 يف املائة. وهناك 10 بلدان 
أوروبية كانت فيها نسبة أعضاء اجملالس احمللية اإلناث ال تقل 
عن 30 يف املائة، وتتصدرها آيسلندا، والسويد، بنسبة 40 

و43 يف املائة، على التوايل 6٧.

Center for American Women and Politics, Eagleton In-  66
 stitute of Politics, Rutgers, The State University of New

Jersey )مت االطالع على املوقع يف 20 آذار/مارس 2015(.

European Commission, 2015a )مت االطالع عليها يف 11   67

آذار/مارس 2015(.

2007/20062015/2014

املجموععدد النساء
النسبة املئوية 
املجموععدد النساءللمرأة )يف املائة(

النسبة املئوية 
للمرأة )يف املائة(

دوليـة

115731520محكمة العدل الدولية

7183991656املحكمة الجنائية الدولية

1215صفر21صفراملحكمة الدولية لقانون البحار

إقليميـة

صفر6صفر1714محكمة العدل ملنطقة البحر الكاريبي

14252450محكمة العدل لجماعة دول األنديز

صفر7صفر1714محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

17141714محكمة الخدمة املدنية لالتحاد األوروبي *

144531184738املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان *
6351752818محكمة العدل األوروبية *

7272662821املحكمة العامة األوروبية *

 الجدول 5 - ٣
عدد النساء ونسبتهن بني القضاة يف املحاكم الدولية واإلقليمية

تم الحصول عىل  املصدر: 
بيانات عام 2006 من 
صندوق األمم املتحدة 

اإلنمائي للمرأة، تقدم املرأة 
يف العالم 2008/2009 

)2009(، الصفحة 79؛ وتم 
الحصول عىل بيانات عام 
2015 من املوقع الشبكي 

ملحكمة العدل الدولية، 
واملوقع الشبكي للمحكمة 
الجنائية الدولية، واملوقع 
الشبكي للمحكمة الدولية 

لقانون البحار، واملوقع 
الشبكي ملحكمة العدل ملنطقة 

البحر الكاريبي، واملوقع 
الشبكي ملحكمة العدل 

لجماعة دول األنديز، واملوقع 
الشبكي ملحكمة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان )تم 
االطالع عليها جميعاً يف 18 

شباط/فرباير 2015(.

 European Commission,  *

 Database on women and

 men in decision-making.
http://ec.europa.eu/justice/

gender-equality/gender-

decision-making/database/

index_en.htm )تم االطالع 

عليه يف 11 آذار/مارس 
2015(. وتشري البيانات إىل 

العامني 2007 و2014.
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وعدد الرجال يفوق عدد النساء أيضًا يف احلكومات احمللية يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، على الرغم من إحراز 
تقدم كبري يف كثري من البلدان )الشكل 5 - 6(. ويف هذه 
املنطقة، تقل نسبة العمد اإلناث املنتخبات عن 30 يف املائة 
يف مجيع البلدان، فيما عدا نيكاراغوا، اليت متتاز بنسبة 40 يف 
املائة من النساء بني املنتخبني ملنصب العمدة، بعد طفرة تزيد 
عن 30 نقطة مئوية بني عام 1998 وعام 2013. ومن 
البلدان األخرى اليت حققت إجنازات قوية يف نسبة النساء 
العمد أوروغواي وكوبا )الشكل 5 - 6(. وإمجااًل، فقد ارتفع 
متثيل املرأة بني أعضاء اجملالس احمللية، وحتّسن بدرجة أكثر 
من متثيلها بني العمد. ومع ذلك، فلم يتجاوز سوى بوليفيا 
ودومينيكا بقليل نسبة 40 يف املائة من النساء بني املنتخبني 
لعضوية اجملالس البلدية، بينما جتاوزت عتبة الــ 30 يف املائة 

ستة بلدان.

احلكومات  يف  املرأة  متثيل  يقل   ،6٨ وأوقيانوسيا  آسيا   ويف 
اليت  واملناطق  البلدان  املائة يف مجيع  6٩ عن 40 يف  احمللية 
أعضاء  بني  للمرأة  نسبة  أعلى  وتوجد  بيانات.  عنها  تتاح 
واهلند )37 يف  ونيوي  ناورو  املنتخبة يف  احمللية  احلكومات 
املائة(، وتليها الصني )32 يف املائة( وأسرتاليا )30 يف املائة(. 
أما أدىن أنصبة للنساء )أقل من 5 يف املائة( فلوحظت يف 

توفالو وتونغا وجزر سليمان وسري النكا وكرييباس.
النساء يف اجملالس احمللية أو  ويف غرب آسيا، تتجاوز نسبة 
البلديات 20 يف املائة يف أربعة من أصل ستة بلدان تتاح عنها 
البيانات، ويتصدر األردن والعراق القائمة بنسبة 25 يف املائة. 
ويف مشال أفريقيا، حيث ال تتوافر بيانات إاّل عن بلدين فقط، 
تبلغ النسبة يف املغرب 12 يف املائة، ويف مصر 5 يف املائة ٧0.

وسائط اإلعالم  - بـاء 

العام  الرأي  رئيسي يف تشكيل  بدور  اإلعالم  تقوم وسائط 
واجتاهاته. ويقر منهاج عمل بيجني بأمهية تعبري املرأة واختاذها 
التوازن بني  القرار يف وسائط اإلعالم ومن خالهلا، وحتقيق 
الطرق املقولبة لتصوير املرأة يف وسائط اإلعالم وبني أدوارها 
غري النمطية ٧١. ومع ذلك، بعد مرور 20 عامًا على اعتماد 
احلكومات منهاج العمل، ما زالت وسائط اإلعالم صناعة 

يهيمن عليها الذكور وتعزز القوالب النمطية اجلنسانية.

 تجري إدامة القوالب النمطية الجنسانية
من خالل وسائط اإلعالم

النمطية اجلنسانية  القوالب  تعزز  وما زالت وسائط اإلعالم 
للمرأة. فعلى سبيل املثال، سلطت دراسة أجريت على 120 
فيلمًا من إنتاج 11 بلداً ٧2 ومت عرضها بني كانون الثاين/يناير 

متقدمة  بلدان  و3  النامية  البلدان  من   26 إىل  التحليل  استند   68

.UNDP, 2014 .النمو
املستوى  دون  احلكومة  مستويات  مجيع  احمللي  احلكم  يشمل   69

الوطين. وحُيسب متثيل املرأة يف احلكومات احمللية باعتباره متوسطًا 
حلصص املرأة يف مجيع مستويات احلكم على الصعيد دون الوطين.

.UNESCWA, 2015  70

األمم املتحدة، 1995أ.  71

مشلت الدراسة 120 فيلمًا “معادلة تقريبًا” لتقدير رابطة السينما   72

األمريكية لألفالم باعتبارها للعرض العام، أو مع إشراف الوالدين، 
أو غري مناسبة لألطفال دون سن 13 عامًا. وكانت األفالم يف 
ومجهورية  والربازيل  وأملانيا  وأسرتاليا  الروسي  االحتاد  من  األصل 
كوريا والصني وفرنسا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة 

.Smith, Choueiti and Pieper, 2014 .األمريكية واليابان

 الشكل 5 - 6
حصة املرأة بني العمد املنتخبني، يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يف 

١١ آب/أغسطس 20١4

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قاعدة البيانات اإلحصائية للجنة:  املصدر: 
estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisti-  قواعد البيانات واملنشورات اإلحصائية،

casIndicadores.asp?idioma=i )تم االطالع عليها يف 20 آذار/مارس 2015(.

تشري األرقام الواردة بني قوسني إىل السنوات التي تم توقيع بياناتها عىل الرسم البياني. وتمثل  مالحظة: 
نقطة انطالق السهم املستوى يف أول عام ويشري رأس السهم إىل املستوى يف أحدث عام.

غواتيماال (١٩٩٨، ٢٠١٣)
هندوراس (١٩٩٨، ٢٠١٢)

بريو (١٩٩٨، ٢٠١٣)
بورتوريكو (٢٠٠٩، ٢٠١٣)

املكسيك (١٩٩٨، ٢٠١٣)
إكوادور (١٩٩٨، ٢٠١٣)

باراغواي (١٩٩٨، ٢٠١٣)
الجمهورية الدومينيكية (١٩٩٨، ٢٠١٣)

بوليفيا (دولة - املتعددة القوميات) (١٩٩٨، ٢٠١٣)
سانت كيتس ونيفس (٢٠١٠، ٢٠١٢)

بنما (١٩٩٨، ٢٠١٣)
كولومبيا (١٩٩٩، ٢٠١٣)
األرجنتني (١٩٩٨، ٢٠١٣)

السلفادور (١٩٩٨، ٢٠١٣)
الربازيل (١٩٩٨، ٢٠١٣)

شييل (١٩٩٨، ٢٠١٣)
كوستاريكا (٢٠٠٢، ٢٠١٣)

فنزويال (جمهورية - البوليفارية)  (١٩٩٨، ٢٠١٢)
بليز (٢٠٠٠، ٢٠١٢)

أوروغواي (١٩٩٨، ٢٠١٣)
سورينام (٢٠٠٤، ٢٠١٣)
جامايكا (١٩٩٨، ٢٠١٣)

كوبا (٢٠٠٤، ٢٠١٣)
نيكاراغوا (١٩٩٨، ٢٠١٣)

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠
يف املائة
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2010 وأيار/مايو 2013 الضوء على االختالفات الصارخة 
يف تصوير املرأة والرجل ٧٣. فبلغت نسب النساء النحيالت، 
العاريات جزئيًا أو كليًا، واملرتديات ألزياء كاشفة جنسيًا أكثر 
من ضعف نسب الرجال الذين ُصوروا هبذه الطرق. وكذلك 
من  أكثر  املرأة  إىل  املوجهة  املظهر  على  التعليقات  كانت 

مخسة أمثال املوجهة إىل الرجل.
وبينت الدراسة أيضًا التحيز اجلنساين يف تصوير مهن كل من 
املرأة والرجل؛ وكانت 69 يف املائة من الشخصيات الذكور 
تعمل مقارنة بــ 47 يف املائة من الشخصيات اإلناث. وقلَّ 
تصوير املرأة عن الرجل كعاملة يف ميادين العلم والتكنولوجيا 
واهلندسة والرياضيات. فمن بني 121 شخصية وصفت بأهنا 
تعمل يف هذه اجملاالت، مل تتجاوز نسبة النساء 12 يف املائة. 
وكان احتمال أن تشغل الشخصيات النسائية يف هذه األفالم 
مناصب تنفيذية يف عامل الشركات أقل كذلك. ومل متثل النساء 
سوى 12 )9 يف املائة( من بني 127 شخصية ملسؤولني 
سياسيني ومشرعني وقادة. وباملثل، مل يكن بني الشخصيات 
النسائية سوى 11 يف املائة )6 من أصل 53( من املوظفني 

التنفيذيني واملقاولني واملستثمرين.
وخلصت الدراسة ٧4 إىل أن األفالم اليت خترجها نساء يكون 
عدد الفتيات والنساء الالئي يظهرن فيها على الشاشة أكرب 
من األفالم اليت ليس هلا خمرجة أو كاتبة، مما يشري إىل أن 
الرئيسية  الشخصيات  اختيار  يف  اجلنساين  التحيز  بعض 
لألفالم وتصويرها ميكن أن يعزى جزئيًا إىل استمرار هيمنة 
املذكورة أعاله،  الدراسة  السينما. ويف  الذكور على صناعة 
تقدر نسبة متثيل الرجال بنحو 93 يف املائة من املخرجني، 
و80 يف املائة من السينمائيني، و80 يف املائة من الكّتاب، 

و77 يف املائة من املنتجني.
عليها  يهيمن  اليت  الوحيدة  اإلعالم  وسيلة  األفالم  وليست 
الرجال. إذ يتبني من دراسة أجريت على 000 7 من مقاالت 
الرأي يف 10 منافذ إعالمية خالل فرتة مدهتا 12 أسبوعًا 

وتوصلت دراسـات إضافيـة إىل نتائـج مماثلـة. على سبيـل املثـال،   73

 Lauzen, M. Martha (2015). It’s a Man’s (Celluloid)

World: On-Screen Representations of Female Char-

acters in the Top 100 Films of 2014. http://womenint-

املوقع يف 10  vfilm.sdsu.edu/files/2014 )مت االطالع على 

 New York Film Academy. Gender آذار/مارس 2015(؛ 
www.nyfa.edu/film- .مدونة إلكرتونية .inequality in film

/school-blog/gender-inequality-in-film )مت االطالع على 

املوقع يف 29 حزيران/يونيه 2014(.
.Smith, Choueiti and Pieper, 2014  74

بني شهري أيلول/سبتمرب وكانون األول/ديسمرب 2011 أن 
غالبيتها الساحقة ملؤلفني رجال. ومل تتجاوز نسبة املقاالت 
يف  املواد  جمموع  من  فقط  املائة  يف   33 نساء  اليت كتبتها 
هفنغتون بوست وصالون، و20 يف املائة يف صحف نيويورك 
ووول سرتيت  تاميز  أجنيليس  ولوس  بوست  وواشنطن  تاميز 
جورنال، و38 يف املائة من وسائط اإلعالم يف جامعات مثل 
كولومبيا وهارفارد وبرينستون وييل. ومع ذلك، لوحظ بعض 
التحسن يف مسامهات املرأة يف مقاالت الرأي يف الفرتة بني 
املثال، يف صحيفة  سبيل  وعلى  و2011.   2005 عامي 
وول سرتيت جورنال، ارتفعت النسبة املئوية ملقاالت الرأي 
اليت كتبتها النساء من 10 إىل 19 يف املائة. وعلى الرغم من 
هذا التقدم احملرز، يكشف توزيع املسامهات حسب املوضوع 
عن أن نسبة املقاالت اليت تكتبها النساء ما زالت أعلى من 
اليت يكتبها الرجال يف املواضيع اليت تكتب عنها املرأة تقليديًا، 
ومنها الشؤون اجلنسانية، واألغذية، واألسرة، وأسلوب املعيشة 
والصحة ٧5. ولوحظ هذا النقص يف متثيل املرأة بني الكّتاب 
وهذا الفصل بني اجلنسني حسب نوع املوضوع أيضًا يف إنتاج 

املواد اإللكرتونية ٧6 كما لوحظ يف دراسات أخرى ٧٧.
ويهيمن الرجال على مجيع املستويات املهنية يف وسائط نقل 
األنباء بصفة عامة. وبوجه عام، كانت املرأة متثل ما يقدر 
األنباء  نقل  العاملة يف جمال  القوة  املائة من  بنسبة 35 يف 
يف الفرتة 2008 - 2010، كما يتبني من دراسة للنساء 
والرجال يف وسائط نقل األنباء تشمل 522 منظمة )منها 
 .٧٨ بلدًا   59 يف  والتلفزيون(  اإلذاعة  وحمطات  الصحف 
وخلصت الدراسة إىل أن النساء ميثلن 36 يف املائة من املستوى 
املؤلفني  أو مساعدو  للمهنيني )مبا يف ذلك صغار  املبتدئ 
واملنتجني ومساعدو التحرير، واملراسلون ومساعدو اإلنتاج(. 
وارتفعت حصة املرأة إىل 41 يف املائة بني كبار املهنيني )مبا يف 
ذلك كبار الكّتاب ومقدمي الربامج واملنتجني(. ومع ذلك، 
فقد اخنفض متثيل املرأة على املستويات العليا للسلطة وصنع 
القرار. فلم تشغل إاّل 27 يف املائة من وظائف اإلدارة العليا 
و26 يف املائة من املقاعد يف جمالس إدارة شركات األنباء ٧٩.

.OpEd Project (The), 2012  75

 Gender Report: A Closer Look at Gender and Online  76

News, 2013 )مت االطالع عليه يف 29 حزيران/يونيه 2014(.

Guardian (The), 23 October 2012 )مت االطالع عليها يف   77

 Women’s media center, 201429 حزيران/يونيه 2014( و
)مت االطالع عليه يف 29 حزيران/يونيه 2014(.

.International Women’s Media Foundation, 2011  78

املرجع نفسه.  79



املرأة يف العالم، 20١5 ١56

املتعلقة  البيانات األحدث  أعاله  الواردة  النتائج  يدعم  ومما 
عامة  ملكية  اململوكة  اإلذاعي  البث  منظمات  من   49 بـــــ 
الصعيد  العاملة على  التلفزيون واإلذاعة واألخبار  )وكاالت 
الوطين( يف بلدان االحتاد األورويب. ففي عام 2014، كانت 
التنفيذيني و32  املديرين  املائة من  املرأة متثل نسبة 30 يف 
يف املائة من املديرين غري التنفيذيني. وكانت متثل أيضًا 31 
أرفع مستويات  اإلدارة. وعلى  أعضاء جمالس  املائة من  يف 
السلطة وصنع القرار، مل تشغل املرأة إاّل تسع وظائف من 
أصل 49 وظيفة )18 يف املائة( لرئيس جملس اإلدارة وست 
وظائف من أصل 48 وظيفة )13 يف املائة( لكبري املوظفني 

التنفيذيني ٨0.
وتالحظ االختالفات بني اجلنسني يف كثري من األحيان يف 
ظروف العمل يف صناعة وسائط نقل األنباء. وتتمثل أعلى 
النسب من الرجال يف املوظفني املتفرغني النظاميني، يف حني 
تشكل املوظفات املؤقتات بدوام جزئي أو بعقود عمل لبعض 

الوقت النسب األعلى من النساء ٨١.

القطاع الخاص  - جيم 

يالحظ نقص متثيل املرأة يف املناصب العليا يف القطاع اخلاص 
باإلنصاف  تتعلق  مسألة  باعتباره  فقط  ليس  متزايد  بشكل 
واملساواة، وإمنا أيضًا باعتباره مسألة تتعلق باألداء، ألن بعض 
الشركات  إدارة  اجلنساين يف  التنوع  أن  إىل  تشري  الدراسات 
النساء  زالت  فما  ذلك،  ومع   .٨2 األداء  بتحسني  يرتبط 
وترتبط  اخلاص.  القطاع  املديرين يف  أقلية بني كبار  تشكلن 
بعض العوائق الرئيسية اليت حتول دون متثيل املرأة يف املناصب 
اإلدارية بظروف العمل األقل مالءمة، ومنها استبعاد العاملني 
وعدم  الوظيفي،  التقدم  من  املؤقتني  والعاملني  جزئي  بدوام 
املساواة يف تقاسم املسؤوليات املنزلية واألسرية )انظر الفصل 
4 املتعلق بالعمل(. وقد بينت إحدى الدراسات أنه يف حني 
أعلى  تقلد  يف  الطموحات  نفس  واملرأة  الرجل  لدى  توجد 
أن  بإمكان  املرأة  تشعر  أن  احتمال  يقل  اإلدارة،  مناصب 

قاعدة  على  االطالع  )مت   European Commission, 2015a  80

البيانات يف 11 آذار/مارس 2015(.
األشخاص النظاميون العاملون بدوام جزئي، وفقًا للمصدر، هم   81

منتظم  املدرجون بشكل  الكامل  الدوام  أقل من  يعملون  الذين 
العاملون  األشخاص  أما  املنظمة؛  مرتبات  يف كشف  ومستمر 
بعقود لبعض الوقت فهم الذين يعملون بدوام جزئي بناء على 
 International Women's Media املدة.  حمدد  بعقد  ترتيب 

.Foundation, 2011

.European Commission, 2012 ؛Catalyst, 2014b  82

يكتب هلا النجاح يف القيام بذلك ٨٣. ويتسق هذا مع استمرار 
القوالب النمطية اجلنسانية بني عامة السكان. وقد سأل املسح 
العاملي للقيم األشخاص يف جولة الفرتة 2010 - 2014 
عما إذا كانوا يتفقون مع عبارة أن الرجال، على العموم، أفضل 
السكان  نسبة  وتباينت  أعمال جتارية.  النساء كمديري  من 
املشاركني يف هذا الرأي تباينًا واسعًا، من 8 يف املائة يف هولندا 
والسويد إىل 80 يف املائة يف مصر، مما يدل على أن بعض 
البلدان ال تزال متخلفة من حيث املواقف والقيم جتاه املساواة 

بني اجلنسني ٨4.

املديرون  -  ١

حسبما هو مبني يف الفصل الرابع عن العمل، يقل احتمال 
توظيف املرأة عن الرجل، وعند توظيفها، يقل احتمال شغلها 
املناصب اإلدارية عن الرجل. ويوضح الشكل 5 - 7 كذلك 
هذه النقطة. وتشري أحدث البيانات املستمدة من 59 بلداً 
واملتوسطة،  العليا  اإلدارة  مناصب  يف  املرأة  حصة  أن   إىل 
وكبار  واملشرعني  الشركات  مديري  من  ذلك كل  يف   مبا 
املائة،  يف   50 من  بكثري  أقل  فقط  ليست   ،٨5 املسؤولني 
ولكنها أيضًا أقل بكثري من حصتها اإلمجالية من العمالة. 
فال تبلغ حصة املرأة 30 يف املائة أو أكثر إاّل يف حنو نصف 
البلدان املتاحة عنها بيانات بشأن النساء يف املناصب اإلدارية. 
والبلدان اليت تزيد فيها النسبة عن 40 يف املائة هي، مرتبًة 
ترتيبًا تصاعديًا، الفلبني والتفيا والسلفادور وأروبا وبيالروس 
واجلمهورية الدومينيكية وبنما. وعلى الطرف اآلخر، البلدان 
اليت تقل فيها النسبة عن 20 يف املائة هي، مرتبًة ترتيبًا تنازليًا، 

قربص وليربيا وتركيا ودولة فلسطني ولكسمربغ وكمبوديا.
تزداد منذ عام  اإلدارية  املناصب  النساء من  غري أن حصة 
1995 يف كثري من البلدان. فمن بني 25 بلداً تتوافر عنها 
البيانات املتعلقة باالجتاهات، أشار 19 بلداً إىل حدوث زيادة 
يف حصة املرأة من املناصب اإلدارية. وسجلت مخسة بلدان 

.McKinsey & Company, November 2013  83

World Values Survey, 2015 )مت االطالع عليه يف 19 آذار/  84

مارس 2015(.
البيانات كبار املديرين من القطاعني العام واخلاص. وهي  تشمل   85

تشري إىل العمل يف إطار الفئتني 11 )املشرعون واملسؤولون الرفيعو 
املوّحد  الدويل  التصنيف  من  الشركات(  )مديرو  املستوى( و12 
للمهن - 88. وليست اجملموعة الرئيسية الفرعية 13 — املديرون 
العامون — من التصنيف الدويل املوّحد للمهن - 88 مشمولة يف 
حساب هذا املؤشر ألهنا تشمل أساسًا املديرين العامني للمشاريع 

الصغرية.



القرار ١5٧السلطة وصنع 

زيادة ال تقل عن 10 يف املائة، وهي حتديداً إسبانيا والدامنرك 
وسلوفينيا وسويسرا واليونان. ويف مخسة من أصل ستة بلدان 
املديرين، كان  املرأة من مناصب  اخنفاضًا يف نصيب  تعاين 
حجم هذا االخنفاض صغرياً )3 نقاط مئوية أو أقل(. ومتثل 
االستثناء الوحيد يف هنغاريا، اليت سجلت اخنفاضًا بنسبة 31 

نقطة مئوية بني عام 1995 وعام 2013.

املجالس التنفيذية  -  2

الشركات  إدارة  جمالس  أعضاء  بني  النساء  نسبة  زالت  ما 
الكبرية متدنية للغاية، على الرغم من العدد املتزايد من البلدان 
اليت تسّن تشريعات بشأن هذه املسألة. فعلى سبيل املثال، 
فيما بني البلدان الـ 43 املتاحة عنها بيانات قامت جبمعها 
منظمة Catalyst )احلافز( ٨6، توجد يف النرويج أكرب نسبة 
التنفيذية )41  اجملالس  النساء يف  تشغلها  اليت  املقاعد  من 
يف املائة(. ويليها، على مبعدة، بلدان جماوران، مها السويد 
وفنلندا، )كالمها بنسبة 27 يف املائة(. وكانت أدىن حصص 
للمرأة )أقل من 2 يف املائة( يف جمالس الشركات بني البلدان 
املتاحة بيانات بشأهنا توجد يف 7 بلدان من أصل 15 بلداً يف 
آسيا، وبصفة رئيسية غرب آسيا. ومن هذه البلدان اإلمارات 
العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية، وتبلغ فيها 
النسبة 1 يف املائة فقط أو أقل من النساء يف جمالس إدارة 
الشركات ٨٧. بل إن األرقام املتعلقة بتمثيل املرأة بني رؤساء 
جمالس إدارة الشركات أشد مدعاة لإلحباط. فمن أصل 42 
بلدان حتتل   8 يوجد سوى  بشأهنا، ال  البيانات  تتاح  بلداً 
املرأة مقعد القيادة يف 5 يف املائة على األقل من جمالس إدارة 
شركاهتا هي )إسرائيل وإيطاليا وبولندا وتركيا وجنوب أفريقيا 

والسويد والفلبني ونيوزيلندا(.
البيانات اليت  التقدم. فقد أشارت  وهنا أيضًا، ُأحرز بعض 
٨٨ عن جمموعة  Credit Suisse )كريدي سويس(  مجعها 
نطاق  على  بلدًا   46 2 شركة يف  من 360  مؤلفة  خمتارة 
العامل إىل حدوث زيادة يف نسبة جمالس إدارة الشركات اليت 
يف   41 )من  األقل  على  واحدة  امرأة  عضويتها  يف  توجد 
املائة يف عام 2005 إىل 59 يف املائة حبلول هناية 2011(. 

وتتمثل  الربح  إىل  هتدف  ال  منظمة  هي  )احلافز(   Catalyst  86
 رسالتها يف توسيع نطاق الفرص املتاحة للمرأة واألعمال التجارية.
على  االطالع  )مت   http://www.catalyst.org/who-we-are

املوقع يف نيسان/أبريل 2015(.
Catalyst, 2014a )مت االطالع على املوقع يف 23 آذار/مارس   87

.)2015
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ويعزو تقرير كريدي سويس هذه الزيادة إىل التدخل احلكومي. 
فعلى سبيل املثال، يف السنوات اخلمس السابقة على التقرير، 
أصدرت سبعة بلدان تشريعات ُتلزم بتمثيل اإلناث يف جمالس 
اإلدارة وحددت مثانية بلدان أهدافًا غري إلزامية. وبوجه عام، 
تتصدر البلدان املتقدمة النمو قائمة البلدان اليت توجد فيها 
أعلى نسب للشركات اليت تشارك امرأة واحدة أو أكثر يف 
جمالسها التنفيذية. ففي إسرائيل والسويد وفنلندا، على سبيل 
املثال، كانت توجد امرأة واحدة على األقل يف جمالس إدارة 
مجيع الشركات املدرجة يف قاعدة بيانات كريدي سويس يف 
عام 2011. وكانت النسبة حوايل 90 يف املائة من الشركات 
يف إسبانيا وأسرتاليا وجنوب أفريقيا والدامنرك وفرنسا والنرويج 

)الشكل 5 - 8(.
باختالف  الشركات  إدارة  جمالس  يف  النساء  عدد  وخيتلف 
القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه الشركة )الشكل 5 - 9(. 
املائة( اليت يوجد  ولوحظت أعلى نسبة للشركات )23 يف 
“السلع  قطاع  يف  إدارهتا  جمالس  يف  أكثر  أو  نساء  ثالث 
االستهالكية األساسية”، يليه “املرافق العامة” و“خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية” )يشمل كل منهما 18 
املعلومات”  و“تكنولوجيا  “املواد”  قطاعا  أما  املائة(.  يف 

 الشكل 5 - ٧
 حصة املرأة يف العمل ويف اإلدارة العليا واملتوسطة، 200٩ - 20١٣

)أحدث البيانات املتاحة(
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 ٢٠

 ٣٠
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 ١٠  ٢٠  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ٦٠
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إلدا

ف ا
ظائ

 و
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ة 
ملرأ

ة ا
ص

ح

حصة املرأة يف العمالة (يف املائة)

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
منطقة البحر الكاريبي

أمريكا الالتينية

جنوب رشق آسيا
جنوب آسيا

غرب آسيا

املناطق املتقدمة النمو

املصدر:   قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل البيانات يف قاعدة بيانات مجموعة 
)Minimum set of gender indicators database( 45 الحّد األدنى من املؤرشات الجنسانية، املؤرش 

 International Labour Office, 2014. Key Indicators of the )2015آخر زيارة للموقع يف شباط/فرباير(
Labour Market, 8th edition, table 2a )تم االطالع عىل املوقع يف ترشين األول/أكتوبر 2014(.

تشري البيانات إىل العمل يف إطار الفئتني 11 )املرشعون واملسؤولون الرفيعو املستوى( و12  مالحظة: 
 )مديرو الرشكات( من التصنيف الدويل املوّحد للمهن - 88. وليست املجموعة الرئيسية الفرعية

13 - املديرون العامون - من التصنيف الدويل املوّحد للمهن - 88 مشمولة يف حساب هذا املؤرش 
ألنها تشمل أساساً املديرين العامني للمشاريع الصغرية. 



املرأة يف العالم، 20١5 ١5٨

اليت املائة(  يف   53( الشركات  من  نسبة  أعلى   ففيهما 
ال توجد أّي نساء أعضاء يف جمالس إدارهتا، ويليهما قطاع 
يف   47( و“الطاقة”  املائة(  يف   48( الصناعية”  “املواد 
املائة(. وبصفة عامة، القطاعات األقرب إىل طلب املستهلك 
النهائي تكون هبا نسبة أعلى من النساء بني أعضاء جمالس 

اإلدارة ٨٩.
وتنظر بعض البلدان يف اعتماد لوائح بشأن متثيل املرأة بني 
اعتمد  الشركات اخلاصة. وقد  التنفيذية يف  أعضاء اجملالس 
وأملانيا  )إسبانيا  املثال  سبيل  على  أوروبا،  يف  منها  عدد 

املرجع نفسه.  89

وبلجيكا وبولندا والدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا ولكسمربغ 
واململكة املتحدة والنمسا وهولندا( لوائح تنظيمية ذاتية فيما 
يتعلق بالتكوين اجلنساين للمجالس ٩0. ويف اململكة املتحدة، 
)مؤشر   ٩١  FTSE 100 شركات  إىل  احلكومة  “طلبت 
البورصة( أن  تاميز ألكرب 100 شركة عامة يف  الفاينانشيل 
متثيل  من  املائة  يف   25 نسبته  أدىن  حّد  حتقيق  إىل  هتدف 
اإلناث يف جمالس إدارهتا حبلول عام 2015.” ٩2 ومما ساعد 
على مضاعفة نسبة النساء يف جمالس إدارة الشركات اإليطالية 
يف الفرتة بني تشرين األول/أكتوبر 2011 وتشرين األول/

املائة( تشريع  املائة إىل 11 يف  أكتوبر 2012 )من 6 يف 
اعُتمد يف متوز/يوليه 2011 يف إيطاليا، يقتضي من الشركات 
املسجلة يف البورصة والشركات اململوكة للدولة بأن يكون على 
األقل ثلث العضوية يف كل من اجملالس اإلدارية واإلشرافية هبا 
للجنس الناقص التمثيل حبلول عام 2015. ويف آيسلندا، 
حدد تشريع اسُتحدث يف عام 2010 موعداً هنائيًا يف أيلول/
سبتمرب 2013 للشركات اليت تستخدم أكثر من 50 موظفًا 
ليكون ما ال يقل عن 40 يف املائة من كل من اجلنسني يف 
جملس إدارهتا. وحبلول تشرين األول/أكتوبر 2012، كانت 
نسبة النساء يف جمالس إدارة أكرب الشركات يف آيسلندا قد 
العام  بلغت 36 يف املائة، بزيادة نسبتها 16 يف املائة عن 
السابق ٩٣. وعالوة على ذلك، اقرتحت املفوضية األوروبية 
مؤخراً، بدعم من الربملان األورويب وعدد من الدول األعضاء، 
التنفيذيني من  النسبة املستهدفة من املديرين غري  أن تكون 
كل من اجلنسني 40 يف املائة حبلول عام 2020. ويف تشرين 
الثاين/نوفمرب 2013، صّوت الربملان األورويب مؤيداً التوجيه 
املقرتح، الذي أصبح قيد املناقشة يف جملس االحتاد األورويب 

يف كانون الثاين/يناير 2015 ٩4.
وتوجد أيضًا يف املناطق النامية أمثلة على البلدان اليت تنظر 
يف فرض حصص اجلنسانية للمناصب اإلدارية. ففي ماليزيا، 
ُيشرتط من مجيع الشركات العامة وذات املسؤولية احملدودة اليت 
يعمل هبا أكثر من 250 موظفًا أن تكون يف جمالس إدارهتا 
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لندن.
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 الشكل 5 - ٨
نسبة الرشكات التي توجد امرأة واحدة عىل األقل 

يف مجالسها التنفيذية، 2005 و20١١، حسب البلد

املناطق املتقدمة النمو

املناطق النامية

العالم
اليابان (٣١٢)

االتحاد الرويس (٢٦)
إيطاليا (٢٨)
بولندا (٢٠)

سويرسا (٣٨)
كندا (١٠٢)
هولندا (٢٤)
بلجيكا (١٢)

اململكة املتحدة (١٠٦)
الواليات املتحدة (٥٨٧)

أملانيا (٥٠)
أسرتاليا (٦٨)
إسبانيا (٢٧)

النرويج (١٠)
الدانمرك (١٢)

فرنسا (٧٠)
السويد (٣٣)

إرسائيل (١١)
فنلندا (١٥)

جمهورية كوريا (١٠٥)
شييل (١٩)

إندونيسيا (٢٥)
الفلبني (١٨)

الربازيل (٧٨)
ماليزيا (٤٢)

املكسيك (٢٢)
الهند (٧١)

سنغافورة (٣١)
تركيا (٢٤)
مرص (١٠)

الصني (٥٨)
هونغ كونغ، الصني (٩٣)

تايلند (٢٠)
جنوب أفريقيا (٤٩)

١٠صفر ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠١٠٠
يف املائة

٢٠٠٥٢٠١١

 Credit Suisse AG املصدر: 
 Research Institute, Gender

 Diversity and Corporate

.Performance (2012)

تشري نقطة بداية  مالحظة:  
السهم إىل نسبة الرشكات 

التي توجد امرأة واحدة عىل 
األقل يف مجلس إدارتها يف 

عام 2005، ويبني رأس 
السهم املستوى يف عام 
2011. وتشري األعداد 

الواردة بني قوسني إىل عدد 
الرشكات الواردة يف التحليل.



القرار ١5٩السلطة وصنع 

أو يف وظائف اإلدارة العليا هبا نسبة 30 يف املائة من النساء 
على األقل حبلول عام 2016 ٩5.

الرؤساء التنفيذيون  -  ٣

من األمور غري الشائعة يف القطاع الخاص أن 
يكون الرئيس التنفيذي امرأة

قليل جداً من النساء تتمكّن من الوصول إىل منصب املسؤول 
أن  البيانات  تؤكد  العاملي،  الصعيد  األول. وعلى  التنفيذي 
السقف الزجاجي ال يزال غري قابل لالخرتاق يف الشركات 
الكربى، اليت ما زالت أساسًا من جماالت الذكور. ففي عام 
2014، كانت املرأة متثل أقل من 4 يف املائة من الرؤساء 
التنفيذيني على رأس أكرب 500 شركة يف العامل ٩6. وتوضح 
بيانات عام 2014 بشأن املرأة والرجل يف املناصب اإلدارية 
يف 613 شركة يف بلدان االحتاد األورويب الـ 28 كيف يتقلص 
اخلاص  القطاع  داخل  القرار  صنع  مناصب  يف  املرأة  متثيل 
املرأة  أن  ذلك  السلطة.  أو  النفوذ  مستويات  أعلى  على 
كانت، يف املتوسط، متثل نسبة 21 يف املائة من املديرين غري 
املائة على مستوى  التنفيذيني. واخنفض متثيلها إىل 13 يف 
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إيراداهتا  أساس  على  العامل  يف  شركة   500 أكرب  ترتيب  جري   96

عن السنوات املالية لكل منها املنتهية يف السنة املشار إليها يف 
قائمة أكرب 500 شركة عاملية أو قبلها. وقامت بتجميعها شعبة 
)مت   Fortune, 2014 جملة  من  املتحدة  األمم  يف  اإلحصاءات 

االطالع عليها يف 8 تشرين األول/أكتوبر 2014(.

املديرين التنفيذيني ومن مث هبط إىل 3 يف املائة من املسؤولني 
التنفيذيني ٩٧.

صنع  مناصب  أعلى  يف  شديدًا  املرأة  متثيل  نقص  زال  وما 
ومن  النمو.  املتقدمة  املناطق  يف  اخلاص  القطاع  يف  القرار 
غري احملتمل أن تكون احلالة مشجعة بدرجة أكرب يف املناطق 
النامية، رغم أنه ال توجد بيانات كافية لتأكيد ذلك أو نفيه. 
بل إن الوضع يف القطاع اخلاص أكثر حدة إذا قورن بنقص 
متثيل املرأة يف مناصب القيادة العليا وصنع القرار يف احلكومة 

والقضاء واخلدمة املدنية.

تشمل البيانات كبار املوظفني التنفيذيني واملديرين غري التنفيذيني   97

يف أعلى هيئتني لصنع القرار يف كل شركة، ويشار إليهما عادة 
ذي  اإلدارة  نظام  حالة  )يف  اإلدارة  وجملس  اإلشرايف،  باجمللس 
املستويني( وجملس اإلدارة واللجنة التنفيذية/جلنة اإلدارة )يف النظام 

.European Commission, 2015a .)ذي املستوى الواحد

 الشكل 5 - ٩
توزيع الرشكات حسب عدد النساء يف مجالس إدارتها، وحسب القطاع 

االقتصادي )يف نهاية عام 2011(

صفر  ٢٠  ٤٠  ٦٠  ٨٠  ١٠٠
الرعاية الصحية
الخدمات املالية

املرافق العامة
السلع االستهالكية الكمالية
املواد االستهالكية األساسية

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
الطاقة

الرشكات الصناعية
املواد

تكنولوجيا املعلومات
املجموع

يف املائة

ال يوجد نساء

امرأة واحدة

امرأتان

٣ نساء أو أكثر
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الفصل 6

العنف ضد املرأة

النتائج الرئيسية

تتعرض النساء يف جميع أنحاء العالم، برصف النظر عن الدخل أو السن أو التعليم، للعنف البدني والجنيس 	 
والنفيس واالقتصادي.

ويمكن أن تؤدي معاناة العنف إىل مشاكل طويلة األجل يف الصحة البدنية والعقلية والعاطفية؛ ويف الحاالت 	 
القصوى، قد يؤدي العنف ضد املرأة إىل الوفاة.

ويمثل عنف الرشيك الحميم غالبية ما تتعرض له املرأة من العنف.	 

والعنف الجنيس أقل انتشاراً من العنف البدني، بيد أنه كثرياً ما يتم التعرض لهما معاً يف إطار العالقات 	 
الحميمة.

وقد بدأت املواقف تجاه العنف يف التغيري — وانخفض مستوى تقبُّل كل من املرأة والرجل للعنف بمرور 	 
الوقت، يف جميع البلدان التي تتاح عنها املعلومات ملدة تزيد عن سنة تقريباً.

ويف بلدان أفريقيا والرشق األوسط الـ 29 التي ترتكز فيها املمارسة، تعرّضت أكثر من 125 مليون فتاة 	 
وامرأة عىل قيد الحياة اليوم لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى.

ويف غالبية البلدان، أقل من نصف النساء الالئي عانني من العنف التمسن املساعدة من أّي نوع، ومن بني 	 
اللوائي طلبنها، كانت األغلبية تلجأن إىل أفراد األرسة واألصدقاء وليس إىل الرشطة والخدمات الصحية.

وقد سّن ما ال يقل عن 119 بلداً قوانني تتعلق بالعنف املنـزيل، وتوجد قوانني للتعامل مع التحرّش الجنيس 	 
يف 125 بلداً، وقوانني بشأن االغتصاب الزوجي يف 52 بلداً.

وقد زاد توافر البيانات عن العنف ضد املرأة زيادة كبرية يف السنوات األخرية — فمنذ عام 1995 أجرى 	 
أكثر من 100 بلد دراسة استقصائية واحدة عىل األقل تتناول هذه املسألة.

مقدمـة

يعّرف العنف ضد املرأة بأنه أّي فعل “عنيف تدفع إليه 
عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو حيتمل أن يرتتب عليه أذى 
أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو 
النفسية، مبا يف ذلك إطالق التهديدات بأفعال من قبيل 
القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك 
العنف  أبعاده  وتشمل   .١ اخلاصة”  أو  العامة  احلياة  يف 
االقتصادي  والعنف  والنفسي/العاطفي  واجلنسي  البدين 
الذي حيدث يف إطار األسرة واجملتمع عمومًا أو العنف من 
هذا النوع الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. ويشمل 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 1993.  1

واحلمل  الطفلة،  وزواج  املنـزيل،  العنف  املرأة  العنف ضد 
القسري، وجرائم “الشرف”، وتشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث، وقتل اإلناث، والعنف اجلنسي وغريه من أشكال 
العنف اليت يرتكبها شخص آخر غري العشري )يشار إليها 
أيضًا بالعنف املرتكب من غري العشري( والتحرش اجلنسي 
األماكن  ويف  املؤسسات،  من  وغريه  العمل،  مكان  )يف 

العامة(، واالجتار بالنساء والعنف يف حاالت النـزاع.

وتتعرض النساء والفتيات، يف مجيع اجملتمعات، بدرجات 
متفاوتة، لإليذاء البدين واجلنسي والنفسي، الذي يتخطى 
حدود الدخل والطبقة والثقافة 2. ومن املسلم به أن هذا 

املرجع نفسه.  2
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العنف يشكل انتهاكًا حلقوق اإلنسان وشكاًل من أشكال 
التمييز ضد املرأة، ومظهراً من مظاهر تفشي عدم التوازن 

يف القوى بني املرأة والرجل 3.

بطرق ال حصر  املرأة  على  العنف  تؤثر جتربة  أن  وميكن 
ما يصعب وضع حتديد كمّي هلا. واإلصابات  هلا وكثرياً 
واملشاكل الصحية أمر شائع نتيجة للعنف البدين واجلنسي، 
ولكن اجلراح النفسية والعاطفية اليت ميكن أن تسببها أحيانًا 
ما تكون أعمق وأطول أمداً 4. وميكن أن يؤدي العنف إىل 
اخنفاض قدرة املرأة على العمل، وتقدمي الرعاية ألسرهتا، 
مرحلة  يف  العنف  ملشاهدة  وميكن  اجملتمع.  يف  واملسامهة 
الطفولة أيضًا أن تؤدي إىل طائفة من املشاكل السلوكية 

املرجع نفسه.  3
.United Nations, 2006a  4

والعاطفية 5. والنساء الالئي يعانني من عنف العشري أكثر 
عرضة لوالدة طفل منخفض الوزن، ولإلجهاض، وملعاناة 
االكتئاب ٦. ويف بعض املناطق، يكّن أيضًا أكثر عرضة 
بالنساء  مقارنة  البشرية،  املناعة  نقص  بفريوس  لإلصابة 
اللوائي مل تتعرضن للعنف على يد العشري 7. ويف بعض 
وحنو  الوفاة؛  إىل  املرأة  ضد  العنف  يؤدي  قد  احلاالت، 
ثلثي ضحايا القتل بيدي العشري/القتل املرتبط باألسرة من 
النساء، على العكس من مجيع حاالت القتل، اليت يشكل 
النساء 20 يف املائة من ضحاياها 8. ويف حني طرأ اخنفاض 
كبري على أشكال جرائم القتل األخرى مبرور الوقت، فقد 
العشري/املتعلقة  يدي  على  اإلناث  قتل  معّدالت  ظلت 

باألسرة ثابتة نسبيًا 9.

املرجع نفسه.  5
.WHO, 2013a  6
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 اإلطار ٦ - ١
الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املرتبطة بالعنف ضد املرأة

ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن   1993 عام  إعالن  دعا 
البيانات وتصنيف  األبحاث وجمع  إىل تعزيز  الدول  املرأة 
املرأة،  ضد  العنف  أشكال  بمختلف  املتعلقة  اإلحصاءات 
أيضاً  املنـزيل. وشّجع  بالعنف  يتعلق منها  ما  وخصوصاً 
وطبيعته  املرأة  ضد  العنف  أسباب  تتناول  التي  األبحاث 
وتبعاته ومدى فعالية التدابري املتخذة لدرئه ولتعويض من 

تتعرضن له.

وفيما عدا استثناءات قليلة، لم يكن متاحاً، يف البداية، سوى 
للصعيد  ممثلة  غري  النطاق  صغرية  مخصصة  دراسات 
الوطني. ويف مطلع القرن الحادي والعرشين، تمثلت أوىل 
التي اُتخذت لالضطالع بدراسات استقصائية  املبادرات 
يف  االنتشار  لقياس مدى  دولياً  للمقارنة  وقابلة  مكرسة 
دراسة منظمة الصحة العاملية املتعددة األقطار عن صحة 
املرأة والعنف املنـزيل ضد املرأة أ، والدراسة االستقصائية 
تنسيقها  توىّل  التي  املرأة،  ضد  املرتكب  للعنف  الدولية 
املعهد األوروبي ملنع الجريمة ومكافحتها. فركزت دراسة 
يف  املحّددة  املواقع  من  عدد  عىل  العاملية  الصحة  منظمة 
بلدان مختارة. وتناولت الدراسة عنف العشري وارتباطه 
بصحة املرأة البدنية والعقلية والجنسية واإلنجابية، وكان 
نموذجية  استبيانات  واختبار  وضع  يف  فّعال  دور  لها 
املتعلقة بالعنف  الدراسات االستقصائية  الستخدامها يف 

ضد املرأة. ويف اآلونة األخرية، وضعت شعبة اإلحصاءات 
يف األمم املتحدة مجموعة من املبادئ التوجيهية ب ملساعدة 
وتجميع  البيانات،  جمع  يف  الوطنية  اإلحصائية  املكاتب 
إجراء  تتيح  التي  املرأة،  ضد  العنف  بشأن  املؤرشات 
مزيد من التحليالت املوّحدة والقابلة للمقارنة للمعّدالت 
الوطني  الصعيدين  من  كل  عىل  املنترشة  واالتجاهات 

والدويل.

وإدراكاً من اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة لرضورة 
تحسني البيانات والقياسات املوّحدة، أنشأت اللجنة فريقاً 
الرئيسية  املؤرشات  الرئيس” من أجل تحديد  “ألصدقاء 
واالقتصادي  والنفيس  والجنيس  البدني  بالعنف  املتعلقة 

ضد املرأة ج.

لقياس  املكرسة  االستقصائية  الدراسات  عامة،  وبصفة 
البيانات  من  املعلومات  جمع  يف  أفضل  املرأة  ضد  العنف 
التجربة  تعكس  جيداً،  ُصممت تصميماً  إذا  ألنها  اإلدارية، 
الفعلية للعنف عىل نحو أدّق مما يتم إبالغه للمسؤولني د. 
غري أن تنفيذ الدراسات االستقصائية املخصصة لهذا الغرض 
كثرياً ما يكون باهظ التكلفة. ويف حالة تعذر إجراء دراسة 
استقصائية مكرسة، يشكل إدراج وحدة أسئلة عن تجارب 
العنف يف دراسة استقصائية موجودة، من قبيل دراسة عن 
صحة املرأة أو إيذائها بصفة عامة، خياراً بديالً بغرض جمع 
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املعلومات، رشيطة مراعاة مبادئ توجيهية محّددة  بعض 
العتبارات األخالق والسالمة هـ موضوعة إلجراء الدراسات 

االستقصائية املكرسة يف هذا املوضوع الدقيق.

وقد زاد توافر البيانات عن العنف ضد املرأة زيادة كبرية 
 ،2014  -  1995 من  الفرتة  فخالل  األخرية.  السنوات  يف 
األقل  عىل  واحدة  استقصائية  دراسة  بلداً   102 أجرى 
تتناول مسألة العنف ضد املرأة، أفرزت نتائج ممثلة عىل 
 الصعيد الوطني، سواء عىل هيئة دراسة استقصائية مكرسة

)51 بلداً( أو عىل شكل وحدة ملحقة بدراسة استقصائية 
بكال  البلدان  بعض  واضطلعت  بلداً(.   64( نطاقاً  أوسع 
النوعني من الدراسات االستقصائية. وأجرى أربعة وأربعون 
بلداً دراسة استقصائية يف الفرتة 1995 - 2004، وقام 89 
بلداً بذلك يف الفرتة من 2005 - 2014، مما يشري إىل تنامي 
االهتمام بهذه املسألة. وأجرى أكثر من 40 بلداً دراستني 
2014. وهذا   - الفرتة 1995  األقل يف  استقصائيتني عىل 
يعني أنه، تبعاً إلمكانية املقارنة بني الدراسات االستقصائية، 
بلد  مائة  وأجرى  الزمن.  مّر  عىل  التغريات  تحليل  يمكن 
دراسات استقصائية تشتمل عىل أسئلة عن االتجاهات إزاء 
لإلناث.  التناسلية  األعضاء  تشويه  عن  بلداً  و29  العنف، 
ويشمل ذلك جميع البلدان التي ترتكز فيها ممارسة تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث.

العنف  عن  البيانات  توافر  يف  الزيادة  من  الرغم  وعىل 
تزال هناك تحّديات كبرية. ذلك  املرأة وجودتها، ال  ضد 
ومنهجياتها  االستقصائية  الدراسات  استبيانات  أن 
املستخدمة يف مختلف البلدان تختلف عن بعضها أحياناً، 
الصعيدين  عىل  للمقارنة  قابليتها  عدم  إىل  يؤدي  مما 
ملناقشة  االستعداد  يختلف  قد  وكذلك  والدويل.  اإلقليمي 
تجارب العنف تبعاً للسياق الثقايف، ويمكن أن يؤثر هذا 

عىل مستويات االنتشار املبلغ عنها.

وتمثل إحصاءات الرشطة واملحاكم والخدمات االجتماعية 
والصحة مصدراً محتمالً للمعلومات املتعلقة بالعنف ضد 
املرأة ال يستخدم بشكل كامل يف أحيان كثرية. ومع ذلك، 
فإن فائدة هذه املعلومات يمكن أن تكون متفاوتة. فنظراً 
ألن كثرياً من النساء ال يبلغن السلطات عن العنف، فإن 
اإلحصاءات املستندة إىل الحاالت املبلغ عنها تقلل إىل حّد 
كبري من شأن هذه الظاهرة. ويمكن أن تستخدم السجالت 
اإلدارية لتتبع استفادة الضحايا من الخدمات ورصد تصدّي 

 املنظومة للمشكلة، ولكن حتى عندما تتوافر اإلحصاءات،
ال يسجل نوع جنس الضحية وعالقتها بمرتكب الجريمة 
نطاق  من  يحّد  مما  األحيان،  من  كثري  يف  جنسه  و/أو 
التحليل. والبيانات املتعلقة بأشكال محّددة للعنف، مثل 
“القتل  مثل جرائم  الضارة  واملمارسات  بالبرش  االتجار 

دفاعاً عن الرشف”، شحيحة مهما كان مصدرها.

.WHO, 2005 أ 

.United Nations, 2013a ب 

اعتمدتها اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف عام  ج 
 United Nations, ًانظر أيضا .E/CN.3/2009/29 ،2009

2013a القائمة النهائية للمؤرشات.

.United Nations, 2013a د 

.WHO, 2001 ـ  ه

 عدد البلدان التي أجرت دراسات استقصائية عن العنف ضد المرأة،
20١4 - ١995

نوع الدراسة االستقصائية

2014 – 19952004 – 19952014 – 2005

دراسة 
استقصائية 
واحدة عىل 

األقل

دراستان 
استقصائيتان 

عىل األقل

دراسة 
استقصائية 

واحدة عىل األقل

دراسة 
استقصائية 

واحدة عىل األقل

دراسة استقصائية مكرسة 
5171735لقياس العنف ضد املرأة

وحدة أسئلة عن العنف ضد 
64312560املرأة

دراسة استقصائية مكرسة 
أو وحدة لقياس العنف 

102434489ضد املرأة

دراسة استقصائية مشتملة 
عىل أسئلة عن االتجاهات 

100623797إزاء العنف

دراسة استقصائية مشتملة 
عىل أسئلة عن تشويه 

29252027األعضاء التناسلية لإلناث

ويتسبب العنف ضد املرأة أيضًا يف تكاليف اقتصادية كبرية، 
التكاليف  وتشمل  مباشرة.  غري  أو  مباشرة  بصورة  سواء 
التكاليف املرتبطة بالشرطة واملستشفيات وغريها  املباشرة 
والتكاليف  القانونية،  والتكاليف  الصحية،  من اخلدمات 
وخدمات  االجتماعية  واخلدمات  باإلسكان  املرتبطة 

التكاليف  فتشمل  املباشرة  غري  التكاليف  أما  الدعم. 
املتصلة باخنفاض العمالة واإلنتاجية، واخنفاض قيمة احلياة 
البلدان  من  عدد  أجرى  وقد  العنف.  مع  يتعايشون  ملن 
العنف  املرتتبة على  االقتصادية  اخلسائر  لتقدير  دراسات 
ضد املرأة. ونظراً الختالف املنهجيات املستخدمة إلجراء 
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هذه الدراسات، فإن التكاليف الفعلية ال ميكن مقارنتها 
مباشرة فيما بني البلدان. غري أهنا تتيح بالفعل دلياًل على 
املرأة،  العنف ضد  الذي حيدثه  الكبري  االقتصادي  األثر 
 .١0 املشكلة  هلذه  للتصّدي  إنفاقه  يتعني  الذي  واملبلغ 
وعلى الصعيد العاملي، تشري التقديرات املتحفظة لفقدان 
اإلنتاجية الناجم عن العنف املنـزيل إىل أنه يرتاوح بني 1 

و2 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ١١.

وقد وجه نداء إلهناء مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف 
اإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، الذي اعتمد 
يف عام 1993 ١2 ويف إعالن ومنهاج عمل بيجني، الذي 
اعتمد يف عام 1995 ١3. وأطلقت عدة مبادرات للحّد 
من العنف ضد املرأة على الصعيد الدويل، من جانب األمم 
الوطين.  الصعيد  على  وكذلك  أخرى،  وجهات  املتحدة 
املعنونة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  محلة  رؤية  وتتمثل 
“احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة” يف إجياد “عامل خال 
من العنف ضد املرأة، يتحقق من خالل إجراءات جمدية 
املتواصل، مع  السياسي  الوطنية والتزامها  من احلكومات 
إىل هذا  االهتمام  توجيه  الدعم مبوارد كافية”. وملواصلة 
املوضوع، الذي يتكتم أمره يف كثري من األحيان، أعلنت 
اليوم الدويل  الثاين/نوفمرب  األمم املتحدة يوم 25 تشرين 
للقضاء على العنف ضد املرأة. ويهيب قرار اجلمعية العامة 
األخري املتعلق بتكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال 
ذ يف عام  العنف ضد املرأة )A/RES/69/147(، الذي اتُّ
هذه  أجل حتقيق  من  تدابري  تتخذ  أن  بالدول   ،2014
الغاية يف جماالت القوانني والسياسات والوقاية وخدمات 
وإجراء  البيانات  مجع  عن  فضاًل  واالستجابات،  الدعم 
الالئي  النساء  على  بشكل خاص  الرتكيز  مع  األحباث، 
العام،  نفس  ويف  التمييز.  من  متعددة  أشكااًل  يواجهن 
دخلت اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف 
ضد املرأة والعنف املنـزيل )جمموعة معاهدات جملس أوروبا 
رقم 210، املعروفة باسم اتفاقية اسطنبول( حيز النفاذ. 

املتحدة  اململكة  يف  أجريت  دراسة  تناولت  املثال،  سبيل  على   10

واخلدمات  الصحية،  والرعاية  بالعدل،  املتعلقة  التكاليف  فئات 
املفقود،  والناتج  القانونية،  واخلدمات  واإلسكان،  االجتماعية، 
واألمل واملعاناة. وقّدرت الدراسة تكلفة العنف املنـزيل يف إنكلرتا 
الواليات  دوالرات  من  دوالر  بليون   25 مببلغ  وحدمها  وويلز 

Walby, 2009. .املتحدة يف السنة
.World Bank, 2014  11

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 1993.  12

األمم املتحدة، 1995.  13

وحتّدد االتفاقية إطاراً قانونيًا وهنجًا للتصّدي للعنف ضد 
ومحاية  املنـزيل  العنف  ارتكاب  منع  على  يركزان  املرأة، 

الضحايا واملالحقة القضائية ملرتكيب هذه اجلرائم.

ويعرض هذا الفصل حملة عامة عن مدى انتشار تعرض املرأة 
للعنف البدين واجلنسي، ودراسة لعنف العشري واالجتاهات 
إزاء العنف. ويعقب ذلك استعراض ألشكال العنف يف 
لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه  معينة —  سياقات 
والعنف يف حاالت النـزاع، واالجتار باملرأة. وخيتتم بالتطرق 
إىل السلوك املتعلق بطلب املساعدة ومعاجلة الدولة ملسألة 
العامل،  يف  املرأة  من  العدد  هذا  إعداد  ولدى  العنف. 
اضطلعت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بتصنيف 
البيانات اليت مت مجعها من خالل الدراسات االستقصائية 
اليت تتناول العنف ضد املرأة. ويف حني مل ُيدَّخر وسع من 
أجل إدماج أكرب عدد ممكن من الدراسات االستقصائية، 
أو  إصدارها  توقيت  بسبب  إما  بعضها  إدراج  يتسّن  مل 
التعاريف  البيانات لسبب آخر. وقد تتلف  توافر  لعدم 
واملنهجيات الدقيقة املستخدمة فيما بني مصادر البيانات. 
والنتائج  االستقصائية  بالدراسات  الكاملة  القائمة  وترد 

الرئيسية يف املرفق اإلحصائي ١4.

معّدل انتشار األشكال الرئيسية   - ألف 
للعنف ضد املرأة

بدرجات  البلدان  مجيع  يف  موجود  املرأة  ضد  العنف 
متفاوتة. وهناك عدد من العوامل ميكن أن تزيد من خطر 
هذه  بني  ومن  والفتيات.  النساء  ضد  العنف  ارتكاب 
العوامل: مشاهدة العنف أو التعرض له يف الطفولة، وتدين 
مستويات التعليم، والفرص االقتصادية احملدودة، وتعاطي 
املخدرات، واالجتاهات اليت تتسامح مع العنف، وقصور 

األطر التشريعية ملنع العنف والتصّدي له ١5.

وقد حاول عدد من املبادرات تقييم نطاق املشكلة على 
الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية. فعلى الصعيد الدويل، 
تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكثر من ثلث 
النساء )35 يف املائة( يف أحناء العامل تعرضن للعنف البدين 

http://unstats.un.org/ انظر املرفق اإلحصائي املتاح يف املوقع  14
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١٦5العنف ضد املرأة

اجلنسي من  للعنف  تعرضن  أو  اجلنسي من عشري  و/أو 
شخص ليس بالعشري يف فرتة ما من حياهتن ١٦.

ووجدت دراسة متعّددة األقطار قامت هبا األمم املتحدة 
مؤخراً بشأن الرجال والعنف يف آسيا واحمليط اهلادئ ١7 أن 
ما يقرب من نصف الرجال الذين أجريت معهم مقابالت، 
باستخدامهم  أفادوا  رجل،   8  000 عددهم  ويتجاوز 
العنف البدين و/أو اجلنسي ضد شريكة محيمة، وتراوحت 

.WHO, 2013a  16

.UNDP, UNFPA, UN Women and UNV, 2013  17

 نسب الرجال الذين أفادوا هبذا العنف يف خمتلف املواقع
ما بني 26 و80 يف املائة. ويف مجيع البلدان الستة اليت 
مشلتها الدراسة، سبق لغالبية الرجال )بني 65 و85 يف 
املائة( الذين أبلغوا باستخدامهم العنف البدين أو اجلنسي 
أكثر  العنف  النوع من  ارتكاب هذا  ضد شريكة محيمة 

من مرة.

التعاريف  تتلف  أن  ميكن  اإلشارة،  سلفت  وكما 
واملنهجيات املستخدمة يف مجع البيانات عن العنف ضد 
املرأة باختالف البلدان. وبالتايل، ألغراض عقد املقارنات، 

 اإلطار ٦ - 2
قياس العنف ضد املرأة يف كندا باستخدام 

مصادر بيانات تكميلية

يستخدم املكتب اإلحصائي الوطني يف كندا، ويطلق عليه 
للبيانات  تكميليني  مصدرين  الكندية،  اإلحصاء  هيئة 
الوطني،  الصعيد  عىل  املرأة  ضد  املرتكب  العنف  لقياس 
الرشطة  إىل  املقدمة  للبالغات  اإلدارية  االستقصاءات  هما: 
بإفادات  املتعلقة  السكانية  االستقصائية  والدراسات 
األشخاص عن تعرضهم لإليذاء. وقد حقق هذان املصدران 
للمعلومات تقدماً كبرياً خالل األعوام الثالثني املاضية، مما 
جعل يف اإلمكان التوصل إىل فهم أفضل لهذه املسألة وكيفية 

اختالفها عن العنف ضد الرجل.

اإلجمالية يف كندا منذ عام  الرشطة  ويجري جمع إحصاءات 
1962، رغم أن جمع البيانات الجزئية عن الحدث اإلجرامي 
وعن  الحدث(،  وقوع  ومكان  املستخدم  السالح  ذلك  يف  )بما 
باملتهم(  الجنس والسن والعالقة  )بما يف ذلك نوع  الضحايا 
يبدأ حتى  لم  والعمر(  الجنس  نوع  ذلك  )بما يف  املتهم  وعن 
إىل جانب  التي يجري جمعها  املعلومات،  عام 1988. وهذه 
الجرائم  عن  لإلبالغ  املوّحدة  للتقارير  االستقصائية  الدراسة 
التي تركز عىل الجريمة، تلقي الضوء عىل طبيعة ومدى العنف 
ضد املرأة الذي يتم إبالغ الرشطة عنه يف كندا. وباإلضافة إىل 
إىل  االستقصائية،  الدراسة  لهذه  اإللزامي  الطابع  فإن  ذلك، 
أن  يعني  البلد،  نطاق  عىل  موّحدة  تعاريف  استخدام  جانب 
البيانات عن العنف ضد املرأة ممثلة عىل الصعيد الوطني وقابلة 
للمقارنة عىل مدى فرتة من الزمن وفيما بني املناطق. وتتسم 
هذه الدراسة االستقصائية أيضاً بأهمية بالغة إلتاحة النظر 
املتعمق يف كيفية التعامل مع العنف القائم عىل نوع الجنس 
داخل نظام العدالة الجنائية، وذلك إلملامها كذلك باملعلومات 

املتعلقة بمعّدالت التربئة وتوجيه االتهام.

بالغات  استقصاءات  يف  الرئييس  القصور  وجه  ويتمثل 
علم  إىل  التي تصل  الحوادث  إالّ  تشمل  ال  أنها  يف  الرشطة 
الرشطة، وليس هذا هو الحال دائماً بالنسبة لعنف العشري 
إىل  كندا  اتجهت  الفجوة،  هذه  ولسّد  الجنيس.  والعنف 
الدراسات االستقصائية عن اإليذاء بغية الحصول عىل صورة 
أوضح ملدى انتشار اإليذاء واألسباب التي تجعل األشخاص 
يختارون إبالغ الرشطة أو عدم إبالغها عن وقوع الحوادث. 
ومنذ عام 1988، تجرى الدراسة االستقصائية االجتماعية 
العامة الكندية املتعلقة باإليذاء كل خمس سنوات عىل عينة 
سنة   15 أعمارهم  تبلغ  الذين  والرجال  النساء  من  ممثلة 
فما فوقها. وكما يف حالة استقصاءات البالغات املقدمة إىل 
الرشطة، تطورت استقصاءات اإلفادة الذاتية بمرور الوقت 

لتعالج الفجوات القائمة يف البيانات عن العنف ضد املرأة.

أول  الكندية من  اإلحصاء  عام 1993، أصبحت هيئة  ويف 
دراسة  ونفذت  وضعت  التي  الوطنية  اإلحصائية  املكاتب 
استقصائية جنسانية عن العنف املوجه إىل أحد الجنسني، 
لتتيح أول مؤرش وطني للعنف الزوجي ضد املرأة. واستندت 
التي  املكرسة  االستقصائية  الدراسة  إىل نجاح هذه  الهيئة 
املرأة  العنف ضد  إدماج قياس  لتكفل  أجريت مرة واحدة 
يف هيكل دراسة استقصائية موجودة. ومن ثم أعدت وحدة 
الدراسة  نموذج  وفق  الزوجني،  بني  العنف  عن  خاصة 
الدراسة  إطار  داخل  املرأة،  ضد  للعنف  االستقصائية 
االستقصائية االجتماعية العامة املتعلقة باإليذاء. وزاد اتساع 
سواء(  حّد  عىل  والرجال  )النساء  املستهدفة  الفئة  نطاق 
إمكانية إجراء التحليل القائم عىل نوع الجنس وحّسن فهم 
العنف ضد كل من املرأة والرجل. فعىل سبيل املثال، تبنّي 
نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة باإليذاء أنه رغم تماثل 
النساء  النساء والرجال، فإن  العنف الزوجي ضد  معّدالت 
أكثر تعرضاً من الرجال ألقىس أشكال هذا العنف وتعانني 
النفسية.  والصدمات  واإلصابات  املزمن  اإليذاء  من  مزيداً 
وتساعد هذه املعلومات عىل توجيه وضع السياسات والربامج 

Statistics Canada.التي تتصدّى بشكل أفضل لالحتياجات الفريدة للمرأة. املصدر: 
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تعرض البيانات يف هذا الفصل، وفقًا ملصادرها — فنتائج 
والدراسات  والصحية  الدميغرافية  االستقصائية  الدراسات 
والنتائج  معًا،  ترد  اإلجنابية  الصحة  عن  االستقصائية 
مؤخراً  أجرهتا  اليت  االستقصائية  الدراسة  من  املستخلصة 
وكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب تعرض معًا. 
وقد أجريت دراسة الوكالة يف مجيع الدول الــــ 28 األعضاء 

يف االحتاد يف عام 2012.

وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم ترتيب البلدان داخل كل منطقة، 
فهذا األمر ألغراض العرض فقط. وينبغي أاّل يعترب الرتتيب 
مطلقًا، ذلك أنه حىت يف حالة متاثل األدوات املستخدمة 
قابلة  البيانات  الدراسات االستقصائية، قد ال تكون  يف 
للمقارنة بشكل كامل وحيتمل أن خيتلف مستوى النقص 
بلد إىل آخر بسبب عوامل كثرية، منها  يف اإلبالغ من 
الوصمة احمليطة بالعنف واألعراف االجتماعية السائدة يف 
العنف  البيانات عن  تعرض  املختلفة. وأخريًا،  السياقات 
خمتارة، لبلدان  أخرى  مصادر  من  املستمدة  املرأة   ضد 
مبا فيها املستندة إىل الدراسات االستقصائية بشأن اإليذاء، 

)بالرتتيب األجبدي( يف جداول خمصصة.

العنف ضد املرأة من جميع مرتكبيه  -  ١

العنف البدني ضد املرأة

إيذاء  تستهدف  اليت  األفعال  من  البدين  العنف  يتألف 
املثال ال احلصر،  الضحايا جسديًا وتشمل، على سبيل 
تعّمد الدفع، أو اجلذب، أو لـّي الذراع، أو شّد الشعر، 
أو الصفع، أو الركل أو العَض أو الضرب بقبضة اليد أو 
أو إحداث االختناق،  أو حماولة اخلنق  بأحد األجسام، 
أو احلرق أو السمط، أو املهامجة بسالح ما أو بندقية أو 
سكني. وترد يف الشكل 6 - 2 واجلدول 6 - 1 نسبة 
النساء الاليت عانني من العنف البدين )بغض النظر عن 
 مرتكبيه( مرة واحدة على األقل يف حياهتن ويف األشهر 

الـ 12 السابقة.

وفيما يتعلق بالبلدان املتاحة عنها بيانات االستقصاءات 
نسبة  تفاوتت   ،)1  -  6 )الشكل  والصحية  الدميغرافية 
من  حياهتن  البدين خالل  للعنف  تعرضن  الالئي  النساء 
املائة  إىل 64 يف  أذربيجان )2006(  املائة يف  13 يف 
يتعلق  الدميقراطية )2007(. وفيما  الكونغو  يف مجهورية 
بالعنف البدين الذي مّت التعرض له خالل االثين عشر شهراً 

السابقة للدراسة االستقصائية، تراوحت نسبة انتشاره بني 
6 يف املائة يف جزر القمر )2012( و56 يف املائة يف غينيا 

اإلستوائية )2011(.

معّدل ارتكاب العنف البدني مرتفع يف أفريقيا

استناداً إىل البيانات املتاحة، بلغت معّدالت تفشي العنف 
البدين املبلغ عنه أعالها يف أفريقيا، إذ أفاد ما يقرب من 
نصف البلدان مبعّدل انتشار يتجاوز 40 يف املائة للعنف 
مدى احلياة. وكان أوسع نطاق النتشار العنف يف أفريقيا، 
وتفاوتت نسبته من 14 يف املائة يف جزر القمر )2012( 
إىل 64 يف املائة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )2007(. 
وكان نطاق العنف البدين مدى احلياة يف آسيا أضيق، إذ 
تفاوت من 13 يف املائة يف أذربيجان )2006( إىل حنو 
40 يف املائة يف تيمور - ليشيت )2009 - 2010(. 
البيانات يف أفريقيا بدرجة أعلى منها يف املناطق  وتتوافر 

األخرى.
وبني البلدان اليت تتوافر بيانات قابلة للمقارنة عنها لسنوات 
عديدة، تبني يف عدد منها وجود درجات مشجعة الخنفاض 
معّدل انتشار التعرض للعنف البدين خالل األشهر االثين 
عشر السابقة، ومنها الكامريون )من 45 يف املائة يف عام 
2004 إىل 27 يف املائة يف 2011(، وأوغندا )من 34 
يف املائة يف عام 2006 إىل 27 يف املائة يف 2011(. 
غري أن النتائج بالنسبة لغالبية البلدان تنم عن بقاء انتشار 
العنف ثابتًا تقريبًا، مما يعكس استمرار املشكلة )انظر املرفق 

اإلحصائي( ١8.
االستقصائية  الدراسة  يف  املشمولة  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
لوكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب )الشكل 
6 - 2(، أفاد نصفها مبعّدل ال يقل عن 30 يف املائة 
النتشار العنف البدين يف وقت ما أثناء احلياة. وتفاوت 
العنف مدى احلياة، من 17 يف املائة يف النمسا إىل 48 
يف املائة يف الدامنرك، بيد أن التجربة األخرية )يف األشهر 
االثين عشر املاضية( كانت أكثر متاثاًل بكثري يف مجيع أحناء 

املنطقة، إذ ترتاوح بني 3 و10 يف املائة.

وفيما يتعلق بالبلدان واملناطق األخرى اليت أجرت دراسات 
)اجلدول املرأة  ضد  العنف  بشأن  وطنية   استقصائية 
6 - 1(، كان نطاق مستويات التعرض للعنف مدى احلياة 
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١٦7العنف ضد املرأة

املبلغ عنها واسعًا للغاية — يتفاوت من 7 يف املائة يف 
سنغافورة )2009( إىل 77 يف املائة يف تونغا )2009(. 
احلياة  البدين مدى  العنف  أبلغت عن  اليت  البلدان  ومن 
وعددها 15 بلداً، أفاد 9 بلدان مبعّدل انتشار ال يقل عن 
30 يف املائة. وكان التعرض للعنف خالل األشهر االثين 
عشر األخرية بصفة عامة أدىن بكثري من التعرض له مدى 
العمر، فكان معّدل انتشاره أقل من 10 يف املائة يف مجيع 
البلدان ما عدا ثالثة هي: فنلندا )2013(، وكوستاريكا 

)2003(، واملغرب )2010/2009(.

العنف الجنيس ضد املرأة

يعرَّف العنف اجلنسي بأنه أّي نوع من السلوك اجلنسي 
الشخص. وهو  ُيفرض على  فيه  املرغوب  أو غري  الضار 
يشمل األفعال التعسفية لالتصال اجلنسي، واإلكراه على 
املشاركة يف األفعال اجلنسية، والشروع يف أفعال جنسية أو 
إكماهلا مع امرأة بدون رضاها، والتحرش اجلنسي، واإليذاء 
والتعريض،  اجلنسي،  الطابع  ذات  والتهديدات  اللفظي 

واللمس غري املرغوب فيه، وسفاح احملارم.

وبوجه عام، يكون معّدل انتشار العنف اجلنسي عند قياسه 
يف الدراسات االستقصائية أقل من معّدل انتشار العنف 
البدين. غري أنه كثرياً ما يتم التعرض للعنف اجلنسي، يف 
العنف  مع  إىل جنب  جنبًا  احلميم،  العشري  عنف  حالة 
البدين. وترد يف الشكل 6 - 4 واجلدول 6 - 2 نسبة 
عن  النظر  )بغض  اجلنسي  العنف  عانني  الالئي  النساء 
األشهر  األقل يف حياهتن ويف  على  واحدة  مرة   مرتكبه( 

الــــ 12 األخرية.

 يبلغ التعرض للعنف الجنيس مداه يف
املنطقة األفريقية

بيانات  عنها  املتاحة  األفريقية  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
االستقصاءات الدميغرافية والصحية، تفاوتت نسبة النساء 
للعنف اجلنسي خالل حياهتن من 5 يف  الالئي تعرضن 
املائة يف كوت ديفوار )2012/2011( إىل 32 يف املائة 
يف غينيا اإلستوائية )2011(. أما العنف اجلنسي الذي 
السابقة للدراسة  التعرض له خالل االثين عشر شهراً  مت 
االستقصائية، فرتاوحت نسبة انتشاره بني أقل من 1 يف 
املائة يف جزر القمر )2012( و16 يف املائة يف أوغندا 
للعنف  التعرض  انتشار  معّدالت  وكانت   .)2011(

اجلنسي يف وقت ما خالل احلياة يف أفريقيا أعلى منها يف 
املناطق األخرى — فأكثر من نصف البلدان الـ 19 اليت 
تتاح بيانات عنها يف أفريقيا أفادت مبعّدل انتشار نسبته 
20 يف املائة على األقل. ويف مجيع املناطق األخرى مل يبلغ 
سوى بلد واحد عن معّدل انتشار يزيد عن 20 يف املائة 
)توفالو، 2007(. وكان نطاق معّدل االنتشار مدى احلياة 
أدىن يف منطقيت آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب — 
فرتاوح بني 4 و13 يف املائة. وعلى غرار العنف البدين، 
كان توافر البيانات املتعلقة بالعنف اجلنسي أعلى يف أفريقيا 

منه يف املناطق النامية األخرى.

االستقصائية  الدراسة  يف  املشمولة  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
لوكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب )الشكل 
للعنف  تعرضن  الالئي  النساء  نسبة  تفاوتت   ،)4  -  6

أوروبا

أوقيانوسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا

أفريقيا

أوكرونيا

جزر مارشال
توفالو

كولومبيا
الجمهورية الدومينيكية

هندوراس
هايتي

أذربيجان
طاجيكستان

الفلبني
نيبال

قريغيزستان
باكستان

الهند
األردن

تيمور - ليشتي

جنوب أفريقيا
جزر القمر

بوركينا فاسو
نيجرييا
مالوي

زمبابوي
موزابيق

سان تومي وبرينسيبي
جمهورية أفريقيا الوسطى

كوت ديفوار
غانا
كينيا

جمهورية تنزانيا املتحدة
رواندا
ليربيا
زامبيا
مرص

غابون
الكامريون

أوغندا
غينيا اإلستوائية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠
يف املائة

مدى الحياة

يف األشهر الـ ١٢ األخرية

 الشكل ٦ - ١
نسبة النساء من األعمار ١5 - 49 عاماً الالئي تعرضن للعنف البدني )برصف 

النظر عن مرتكب الجريمة( عىل األقل مرة واحدة يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 
األخرية، ١995 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

قامت بتجميعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
من الدراسات االستقصائية 
 ICF( .الديمغرافية والصحية

.)International, 2014

التصنيف ألغراض  مالحظة: 
العرض فقط )انظر مقدمة 

الفرع ألف لالطالع عىل مزيد 
من التفاصيل(.



املرأة يف العالم، 20١5 ١٦8

اجلنسي يف وقت ما من حياهتن من 5 يف املائة يف قربص 
وبولندا وكرواتيا إىل 19 يف املائة يف الدامنرك، وأفاد ما يقرب 
من نصف البلدان مبعّدل انتشار مدى احلياة نسبته 10 
يف املائة على األقل. وكان التجربة يف اآلونة األخرية )يف 
األشهر االثين عشر املاضية( متماثلة جداً يف مجيع أحناء 

املنطقة — ترتاوح بني أقل من 1 يف املائة و3 يف املائة.

دراسات  أجرت  اليت  األخرى  واملناطق  البلدان  وبني 
)اجلدول املرأة  ضد  العنف  بشأن  وطنية   استقصائية 
للعنف  انتشار  مبعّدل  ربعها  من  أكثر  أفاد   ،)2  -  6
اجلنسي يف وقت ما أثناء احلياة ال يقل عن 25 يف املائة. 
وكان التعّرض يف األشهر االثين عشر األخرية أقل من 10 
يف املائة يف مجيع البلدان باستثناء املكسيك )21 يف املائة، 

.)2011

 الشكل ٦ - 2
نسبة النساء من األعمار ١8 - 74 عاماً الالئي تعرضن للعنف البدني )برصف 

النظر عن مرتكب الجريمة( عىل األقل مرة واحدة يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 
األخرية، البلدان األوروبية، 20١2

النمسا
بولندا

كرواتيا
مالطة

إسبانيا
قربص

سلوفينيا
آيرلندا
اليونان

هنغاريا
بلغاريا
رومانيا

الجمهورية التشيكية
إستونيا
ليتوانيا

سلوفاكيا
بلجيكا

أملانيا
التفيا

لكسمربغ
هولندا

اململكة املتحدة
فنلندا

الدانمرك

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠
يف املائة

مدى الحياة

يف األشهر الـ ١٢ األخرية

 European Union Agency for Fundamental Rights, املصدر: 
 Violence against Women: An EU-wide Survey, 2014. (European

.Union Agency for Fundamental Rights, 2014)

طلبت بعض البلدان أالّ تعرض سوى نتائج دراساتها  مالحظة: 
االستقصائية الوطنية )انظر الجدول 6 - 1(. والتصنيف 

ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل 
مزيد من التفاصيل(.

 الجدول ٦ - ١
نسبة النساء الالتي يعانني من العنف البدني 

)برصف النظر عن مرتكب الجريمة( عىل األقل 
مرة واحدة يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 األخرية، 

2003 - 20١2 )أحدث البيانات املتاحة(

السنةالبلد
مدى 
الحياة

األشهر الـ 12 
األخرية

201234.04.6أسرتاليا

3.4..2009كندا

الصني، منطقة 
هونغ كونغ 

اإلدارية الخاصة

200512.02.0

200347.011.0كوستاريكا

1.1..2013الدانمرك

..201138.0إكوادور

..11/201068.5فيجي

14.5..2013فنلندا

1.8..2007فرنسا

200829.82.1آيسلندا

200618.82.7إيطاليا

201115.26.4املكسيك

10/200935.315.2املغرب

200430.05.1بولندا

20096.81.0سنغافورة

1.3..2012السويد

200327.01.0سويرسا

..200976.8تونغا

201031.77.3تونس

..201035.2فييت نام

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة من  املصدر: 
الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد املرأة، 

واملراسالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية.

تختلف الفئات العمرية املشمولة فيما بني البلدان؛ وقد  مالحظة: 
تختلف املنهجيات وتصميمات االستبيانات وأحجام العينات 

التي تستخدمها املكاتب اإلحصائية يف الدراسات االستقصائية 
إلنتاج البيانات الوطنية عن املستخدمة يف الدراسات 

االستقصائية التي تجرى عىل الصعيد الدويل.
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 الشكل ٦ - 3
نسبة النساء من األعمار ١5 - 49 عاماً الالئي 

عانني العنف الجنيس )برصف النظر عن مرتكبه( 
عىل األقل مرة واحدة يف العمر، ويف األشهر الـ ١2 

األخرية، ١995 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

أوروبا

أوقيانوسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا

أفريقيا

أوكرانيا

جزر مارشال
توفالو

هندوراس
كولومبيا

الجمهورية الدومينيكية
هايتي

تيمور - ليشتي
طاجيكستان

أذربيجان
الهند

الفلبني
نيبال

كوت ديفوار
جزر القمر

نيجرييا
موزامبيق

سان تومي وبرينسيبي
زامبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية
ليربيا

غانا
زامبيا

جمهورية تنزانيا املتحدة
كينيا

غابون
رواندا

مـالوي
زمبابوي

أوغندا
الكامريون

غينيا اإلستوائية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠
يف املائة

مدى الحياة األشهر الـ ١٢ األخرية

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
 من الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية. 

.)ICF International, 2014(

التصنيف ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع  مالحظة: 
ألف لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(.

 الشكل ٦ - 4
نسبة النساء من األعمار ١8 - 74 عاماً الالئي 

عانني العنف الجنيس )برصف النظر عن مرتكبه( 
عىل األقل مرة واحدة يف العمر، ويف األشهر الـ ١2 

األخرية، البلدان األوروبية، 20١2

قربص
بولندا

كرواتيا
اليونان
إسبانيا
رومانيا
ليتوانيا

سلوفينيا
آيرلندا

الجمهورية التشيكية
هنغاريا

مالطة
النمسا

سلوفاكيا
بلغاريا

أملانيا
إستونيا
بلجيكا

التفيا
اململكة املتحدة

لكسمربغ
فنلندا

هولندا
الدانمرك

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠
يف املائة

مدى الحياة األشهر الـ ١٢ األخرية

وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األوروبي،  املصدر: 
العنف ضد املرأة: دراسة استقصائية عىل نطاق االتحاد 

 European Union Agency for Fundamental 2014 ،األوروبي
.Rights, 2014

طلبت بعض البلدان أالّ تعرض سوى نتائج دراساتها  مالحظة: 
االستقصائية الوطنية )انظر الجدول 6 - 2(. والتصنيف 

ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل 
مزيد من التفاصيل(.
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أ - العنف الجنيس من غري العشري

العنف اجلنسي ميكن أن يرتكبه عشري املرأة احلميم أو غري 
العشري. وبوجه عام، يزيد توافر البيانات فيما يتعلق بالعنف 
البيانات  اجلنسي املرتكب على يد عشري محيم. غري أن 

املتاحة تشري إىل أن ما تقدر نسبته بنحو 7 يف املائة من 
النساء، على الصعيد العاملي، قد تعرضن للعنف اجلنسي 
املرتكب من شخص غري العشري احلميم يف وقت ما من 

حياهتن ١9.

الدميغرافية  بيانات االستقصاءات  تتوافر  اليت  البلدان  ويف 
والصحية عنها، تفاوت معّدل التعرض على مدى العمر 
العشري  غري  شخص  يد  على  املرتكب  اجلنسي  للعنف 
ليشيت )2009(،  تيمور -  املائة يف  أقل من 1 يف  من 
واهلند   ،)2011( ونيبال   ،)2012( وقريغيزستان 
)2005 - 2006( إىل 5 يف املائة يف غابون )2012(، 
والكامريون )2011(. ويف البلدان املشمولة يف استقصاء 
التابعة لالحتاد األورويب )الشكل  وكالة احلقوق األساسية 
6 - 6(، تراوحت هذه النسبة بني 1 يف املائة يف اليونان 

و12 يف املائة يف هولندا.

الدميغرافية  الدراسات  يف  املشمولة  البلدان  على  وعالوة 
احلقوق  لوكالة  االستقصائية  الدراسات  أو  والصحية 
عن  البيانات  تتوافر  األورويب،  لالحتاد  التابعة  األساسية 
قليل جداً  لعدد  بالنسبة  العشري  العنف اجلنسي من غري 
آخر من البلدان. وتستثىن من ذلك منطقة احمليط اهلادئ، 
حيث اشتملت جولة حديثة من الدراسات االستقصائية 
املستندة إىل منهجية منظمة الصحة العاملية لقياس العنف 
من  املرتكب  اجلنسي  العنف  عن  أسئلة  على  املرأة  ضد 
شخص غري العشري، وأسفرت عن وجود معّدالت عالية 
للتعرض مدى احلياة تصل إىل 33 يف املائة يف فانواتو يف 

عام 2009 20.

العنف املرتكب ضد الفئات الضعيفة

النطاق ومنهجيًا  انتهاكًا واسع  املرأة  العنف ضد  يشكل 
حلقوق اإلنسان. فهو يؤثر على النساء والفتيات يف مجيع 
مراحل العمر — من قتل املواليد اإلناث وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث إىل البغاء القسري واالجتار والعنف املنـزيل 
والتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وسوء معاملة النساء 
املسنات وإمهاهلن. ويؤثر العنف على مجيع فئات السكان؛ 
غري أن بعض فئات النساء قد تكون أكثر عرضة له من 
غريها، مثل نساء الشعوب األصلية، أو تواجه أنواعًا معينة 

.WHO, 2013a  19

.Vanuatu Women’s Centre, 2011  20

 الجدول ٦ - 2
 نسبة النساء الالئي عانني العنف الجنيس )برصف النظر عن مرتكبه(

 عىل األقل مرة واحدة مدى العمر، ويف األشهر الـ ١2 األخرية، 2003 - 20١2
)أحدث البيانات املتاحة(

السنةالبلد
مدى 
الحياة

األشهر الـ 12 
األخرية

201219.01.2أسرتاليا

2.0..2009كندا

200514.03.0الصني، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

200341.07.0كوستاريكا

..201125.7إكوادور

..2011/201035.6فيجي

2.3..2013فنلندا

0.7..2007فرنسا

200824.21.6آيسلندا

200623.73.5إيطاليا

201138.920.8املكسيك

2010/200922.68.7املغرب

200416.51.6بولندا

201319.52.7جمهورية كوريا

20094.20.3سنغافورة

1.4..2012السويد

200325.01.0سويرسا

..200917.4تونغا

201015.77.4تونس

2013/201219.12.0اململكة املتحدة )إنكلرتا وويلز فقط(
*
201119.31.6الواليات املتحدة األمريكية 

..201010.8فييت نام

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن  املصدر: 
العنف ضد املرأة، واملراسالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية.

تختلف الفئات العمرية املشمولة فيما بني البلدان؛ وقد تختلف املنهجيات وتصميمات االستبيانات  مالحظة: 
وأحجام العينات التي تستخدمها املكاتب اإلحصائية يف الدراسات االستقصائية إلنتاج البيانات الوطنية عن 

املستخدمة يف الدراسات االستقصائية التي تجرى عىل الصعيد الدويل.

تشري إىل االغتصاب فقط.  *



١7١العنف ضد املرأة

من العنف يف خمتلف مراحل حياهتا، سواء يف الطفولة أو 
يف املراحل الالحقة من احلياة.

أ - العنف ضد البنات

أحناء  مجيع  يف  منتشرة  ظاهرة   2١ األطفال  ضد  العنف 
العامل. وما جيعله مستعصيًا بصفة خاصة أن بعض أشكاله، 
كالعقوبة البدنية لألطفال من قبل والديهم، حتظى بقبول 
واسع النطاق. ومع ذلك، فإن مجيع أشكال العنف ضد 
األطفال متثل انتهاكًا حلقوق اإلنسان املكفولة هلم. والعنف 
ضد الفتيات، على وجه اخلصوص، ميكن أن يكون له أثر 
ترتدد أصداؤه يف مجيع أرجاء اجملتمع، مما يؤدي إىل اخنفاض 

تعّرف اتفاقية حقوق الطفل )املادة 1( “الطفل” بأنه شخص   21

دون سن 18 عامًا. غري أن الدراسات االستقصائية عن العنف 
ضد األطفال تشمل فئات عمرية خمتلفة. فليس مثة توافق دويل يف 
اآلراء على منهجية جلمع البيانات بشأن هذه املسألة احلساسة، 

مبا يف ذلك الفئة السكانية املستهدفة.

 الشكل ٦ - 5
نسبة النساء من األعمار ١5 - 49 عاماً الالئي 

تعرضن للعنف الجنيس املرتكب من قبل شخص 
غري العشري مرة واحدة عىل األقل طوال العمر، 

١995 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

أوروبـا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا

أفريقيا

أوكرانيا

هايتي

قريغيزستان
الهند
نيبال

تيمور - ليشتي
الفلبني

زمبابوي
جزر القمر

نيجرييا
مالوي
ليربيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية تنزانيا املتحدة

زامبيا
كينيا

أوغندا
غانا

الكامريون
غابون

صفر ٢ ٤ ٦
يف املائة

جمعتها ICF International استناداً إىل الدراسات  املصدر: 
.)ICF International, 2014( االستقصائية الديمغرافية والصحية

التصنيف ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع  مالحظة: 
ألف لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(.

 الشكل ٦ - ٦
نسبة النساء من األعمار ١8 - 74 سنة الالتي 

تعّرضن للعنف الجنيس املرتكب من قبل شخص 
غري العشري مرة واحدة عىل األقل يف حياتهن، يف 

البلدان األوروبية، 20١2

اليونان
قربص 

بولندا
رومانيا
هنغاريا
كرواتيا
إسبانيا

الجمهورية التشيكية
سلوفاكيا
سلوفينيا

النمسا
آيرلندا

ليتوانيا
مالطة

بلغاريا
التفيا

اململكة املتحدة
أملانيا

بلجيكا
لكسمربغ

إستونيا
الدانمرك

فنلندا
هولندا

صفر ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤
يف املائة

وكالة الحقوق  املصدر: 
األساسية التابعة لالتحاد 

األوروبي، العنف ضد املرأة: 
دراسة استقصائية عىل نطاق 

االتحاد األوروبي، 2014. 
 (European Union Agency for

.Fundamental Rights, 2014)

طلبت بعض البلدان  مالحظة: 
أالّ تعرض سوى نتائج 
دراساتها االستقصائية 

الوطنية. والتصنيف ألغراض 
العرض فقط )انظر مقدمة 

الفرع ألف لالطالع عىل مزيد 
من التفاصيل(.

يرتبطان  اللذين  املدرسي،  باملدارس والتحصيل  االلتحاق 
بارتفاع معّدالت اخلصوبة واخنفاض النتائج الصحية لكل 

من النساء وأطفاهلن 22.

ضد  بالعنف  املتعلقة  البيانات  يف  فجوات كبرية  وتوجد 
بشأن  البيانات  جلمع  دولية  معايري  توجد  وال  األطفال. 
الوثائق  تتوافر  وال  عنها  اإلبالغ  يقل  اليت  املسألة،  هذه 
الالزمة بشأهنا بوجه عام. ومما يزيد تعقيد هذه املشكلة أن 
مجع املعلومات عن العنف ضد األطفال يشكل حتّديات 
منهجية وأخالقية عديدة. فقد يكون األطفال غري راغبني 
أو، حبسب أعمارهم ومستوى منائهم، غري قادرين على 
على  وعالوة  العنف.  مع  جتارهبم  على  اآلخرين  إطالع 
ذلك، قد ميثل الوصول إىل األطفال يف املقام األول مشكلة 
الوالدين  أحد  موافقة  األحيان  من  يقتضي يف كثري  ألنه 
أو مقدمي الرعاية، وقد يكون هذا الشخص، يف بعض 
احلاالت، هو مرتكب العنف. ومن القضايا األخالقية يف 
باألسئلة  عاطفيًا  األطفال  يتأثر  أن  إمكانية  الصدد  هذا 
عن العنف، بغّض النظر عما إذا كانوا من ضحاياه، وأن 
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املرأة يف العالم، 20١5 ١72

يتجدد تعرض ضحايا العنف الذين ُيسألون عن جتارهبم 
للصدمات النفسية. وقد ال تكون البيانات املستمدة من 
املصادر اإلدارية، يف حال توفرها، متاحة بسبب اعتبارات 
السرية، وقد تستخدم اخلدمات االجتماعية املختلفة هنجًا 
خمتلفة ال ميكن اجلمع أو املقارنة بينها لتتّبع حاالت سوء 

املعاملة.

جلمع  تبذل  اجلهود  زالت  فما  التحّديات،  هذه  ورغم 
املثال،  سبيل  فعلى  األطفال.  ضد  العنف  عن  البيانات 
يف  األطفال  ضد  للعنف  استقصائية  دراسات  أجريت 
مجهورية تنـزانيا املتحدة وزمبابوي وسوازيلند وكينيا. واستناداً 
إىل هذه الدراسات االستقصائية، تبني أن نسبة 66 يف 
املائة من النساء الالئي ترتاوح أعمارهن بني 18 و24 عامًا 
يف كينيا )و73 يف املائة من الرجال(، و64 يف املائة من 
النساء يف زمبابوي )76 يف املائة من الرجال( أبلغن عن 
تعرضهن حلاالت من العنف البدين قبل بلوغهن سن 18 
عامًا. ويف مجهورية تنـزانيا املتحدة، قالت 74 يف املائة من 
اإلناث الالئي ترتاوح أعمارهن بني 13 و24 عامًا )و72 
يف املائة من الذكور( إهنن تعرضن قبل سن 18 عامًا للعنف 
اجلسدي على يد أحد األقارب، أو أحد رموز السلطة، أو 
عشري محيم. وتفيد تقارير منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف( فيما يتعلق بالبلدان املتاحة عنها بيانات قابلة 
للمقارنة، بأن استخدام التأديب العنيف )االعتداء النفسي 
و/أو العقوبة البدنية( يف املنـزل يتفاوت من 45 يف املائة يف 

بنما إىل ما يقرب من 95 يف املائة يف اليمن 23.

ميكن  املنـزل،  خارج  يعيشون  الذين  لألطفال  وبالنسبة 
أن يكون العنف أمراً عاديًا. وقد تفوق معّدالت العنف 
يف  الرعاية  مؤسسات  يف  يعيشون  الذين  األطفال  ضد 
كازاخستان، اليت توجد فيها أعلى نسبة لألطفال املودعني 
يف مؤسسات الرعاية يف العامل، مبا يصل إىل ستة أضعاف 
املعّدالت بالنسبة لألطفال الذين يقيمون يف دور الرعاية 

األسرية 24.

متطرفًا  شكاًل  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  وميثل 
هلذا  أفرِد  وقد  الفتيات.  البدين ضد  العنف  أشكال  من 
املوضوع فرع منفصل من هذا الفصل، لكونه شكاًل فريداً 
من أشكال العنف يكثر حدوثه يف بلدان وسياقات حمّددة.

املرجع نفسه.  23

املرجع نفسه.  24

وباإلضافة إىل املعاناة من العنف على أيدي الوالدين، ورموز 
السلطة والعشري، يتعرض األطفال أيضًا للعنف املوجه من 
أقراهنم - أّي من األطفال اآلخرين. وتسلُّط األقران موجود 
يف كل مكان وميكن أن يتخذ طابعًا بدنيًا و/أو نفسيًا. 
وتشري األحباث 25 إىل أن األوالد أْمَيل إىل تفضيل العنف 
الفتيات ميلن إىل  للتسلط، يف حني أن  البدين كأسلوب 
استخدام العنف النفسي. وقد أخذت أشكال جديدة من 
تسلط األقران يف الظهور، ومنها ما جيري عن طريق اهلواتف 
طريق  عن  التسلط  ويشمل  اإلنرتنت.  وشبكة  اخللوية 
الفضاء اإللكرتوين توزيع الصور وأشرطة الفيديو اجلنسية 
الفاضحة امللتقطة لألطفال بقصد إحراجهم والتشهري هبم. 
ويعين اتساع نطاق الوصول إىل هذه الصور وصعوبة إزالتها 
بشكل دائم من شبكة اإلنرتنت أن هذا النوع من اإليذاء 

ميكن أن ينطوي على عواقب طويلة األجل.

الطفلة )الزواج قبل سن 18 عامًا( كذلك  ويوجد زواج 
أنه ممارسة ضارة،  به  املعرتف  العامل ومن  أحناء  يف مجيع 
فضاًل عن كونه من مظاهر التمييز ضد املرأة والفتاة. فأكثر 
من 700 مليون امرأة على قيد احلياة اليوم )من األعمار 
)انظر   2٦ عامًا  قبل سن 18  تزوجن  فأكثر(  عامًا   18
الفصل 1 عن السكان واألسرة(. وأكثر من واحدة من 
كل ثالث من هؤالء النساء تزوجن أو دخلن يف ارتباط 
أطفال،  وهم  أيضًا  األوالد  ويتزوج  عامًا.   15 قبل سن 
تأثراً غري تناسيب ويتزوجن يف كثري  يتأثرن  الفتيات  ولكن 
من األحيان من رجال يكربوهنن سنًا بكثري. ويف النيجر، 
على سبيل املثال، 77 يف املائة من النساء الالئي ترتاوح 
أعمارهن بني 20 و49 عامًا تزوجن قبل سن 18 عامًا، 
بالقياس إىل 5 يف املائة من الرجال يف نفس الفئة العمرية. 
وزواج األطفال أكثر شيوعًا يف جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، ومتثل اهلند ثلث اجملموع العاملي للعرائس 
السكان  من  املائة  يف   20 أفقر  يف  والفتيات  األطفال. 
للزواج  بكثري  أكثر عرضة  السكان(  األفقر من  )اخلمس 
ثراء،  بالفتيات يف اخلمس األكثر  يف سن صغرية مقارنة 
والفتيات الالئي يعشن يف املناطق الريفية أكثر عرضة من 
املقيمات يف املناطق احلضرية للزواج يف الصغر. ومن ناحية 
أكثر إجيابية، ممارسة زواج األطفال آخذة يف االخنفاض، 
الفتيات دون سن 15 عامًا. إذ أن امرأة  وال سيما بني 
واحدة من كل أربع نساء على قيد احلياة اليوم تزوجت يف 

املرجع نفسه.  25

.UNICEF, 2014b  26



١73العنف ضد املرأة

طفولتها، مقابل واحدة من كل ثالثة يف أوائل الثمانينات 
من القرن املاضي 27.

أن  إىل  اليونيسيف  تشري  اجلنسي،  بالعنف  يتعلق  وفيما 
قد  العشرين  سن  دون  وامرأة  فتاة  مليون   120 حوايل 
األفعال  من  لغريه  أو  القسري  اجلنسي  لالتصال  تعرضن 
اجلنسية القسرية يف مرحلة ما من حياهتن 28. ويف استعراض 
ملدى انتشار االعتداء اجلنسي على األطفال 29، مستمد 
من 55 دراسة من 24 بلداً، تبني أن مستوياته تتفاوت من 
8 إىل 31 يف املائة بني اإلناث ومن 3 إىل 17 يف املائة بني 
الذكور 30. وبناء على النتائج املستخلصة من االستقصاء 
الدميغرايف والصحي، تراوحت النسبة املئوية للنساء الاليت 
كان اتصاهلن اجلنسي األول قسريًا ضد إرادهتن بني 1 يف 
املائة يف تيمور - ليشيت )2009 - 2010( و29 يف 
املائة يف نيبال )2011( 3١. وعلى الرغم من أن معظم 
البيت، عادة ما يزيد احتمال  العنف اجلنسي حيدث يف 
تعرض الفتيات للعنف اجلنسي عن األوالد أثناء الذهاب 
إىل املدرسة والعودة منها، مما يربز ضروة اتاذ تدابري كافية 

لتمكني الفتيات من الذهاب للمدرسة يف أمان 32.

تواصلن  عندما  اجلنسي  للعنف  الفتيات  تعرض  ويستمر 
تعليمهن وتلتحقن باجلامعة. ويف الواليات املتحدة، أنشأ 
االعتداء  من  الطالب  حلماية  عمل  فرقة  األبيض  البيت 
اجلنسي. وأكدت فرقة العمل، يف تقريرها عن هذه املسألة 
الذي نشر يف نيسان/أبريل 2014، أن “واحدة من كل 
وجودها  أثناء  يف  اجلنسي  لالعتداء  تتعرض  نساء  مخس 
باجلامعة” 33. ووجدت أيضًا أن اجلاين يكون يف العادة 
شخصًا معروفًا للضحية، وأن الضحية، يف كثري جداً من 
فرقة  االعتداء. وتشجع  باإلبالغ عن  تقوم  األحيان، ال 
العمل الكليات على التحقيق يف هذه املشكلة واتاذ إجراء 
بشأهنا، وتزود الكليات مبجموعات أدوات إلجراء دراسات 

املرجع نفسه.  27
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يشري إىل من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.  29
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استقصائية بشأن االعتداء اجلنسي، وتضع برامج للتوعية 
والوقاية، وحتّدد اخلطوات الالزمة لالستجابة الفّعالة.

ب - العنف ضد النساء املسنات

رغم أن العنف يصل إىل ذروته يف سنوات إجناب املرأة، 
فإنه يستمر بعد أن يتقدم هبا العمر. ومت حتديد اإلمهال 
واإليذاء والعنف بوصفها من القضايا اهلامة اليت تؤثر على 
رفاه املسنني 34، خالل اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة 
يف مدريد يف عام 2002. وجتلت هذه القضايا يف خطة 
عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وسلطت الضوء على أن 
املسنات “يواجهن قدراً أكرب من خماطر االعتداء البدين 
والنفسي بسبب املواقف االجتماعية التمييزية وعدم إعمال 
حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة.” 35 ولتوجيه االهتمام إىل 
املشكلة العاملية املتمثلة يف إساءة معاملة املسنني، حددت 
للتوعية  عامليًا  يومًا  يوم 15 حزيران/يونيه  املتحدة  األمم 
بشأن إساءة معاملة املسنني. وباإلضافة إىل ذلك، لزيادة 
الوعي بالتحّديات الفريدة اليت تواجهها األرامل، اعتمدت 

يوم 23 حزيران/يونيه يومًا دوليًا لألرامل.

االعتداء  املسنات شكل  النساء  العنف ضد  يتخذ  وقد 
املايل  النفسي، وكذلك االستغالل  أو  البدين أو اجلنسي 
أو اإلمهال الذي يرتكبه العشري أو أفراد األسرة أو مقدمو 
الرعاية. وتشمل عوامل اخلطر اإلقامة يف مؤسسة أو اإلعاقة 
العقلية/البدنية. ويف كثري من البلدان، ال تدار املؤسسات 
واملسنني  للمسنات  الرعاية  تقدمي  أجل  من  أنشئت  اليت 
على حنو سليم وميكن أن يستمر اخنفاض معايري الرعاية 

دون أّي رقابة 3٦.

النساء  العنف ضد  ويف حاالت كثرية، ال حتظى مسألة 
املسنات باالهتمام الذي تستحقه. ويتجلى هذا التحيز حىت 
يف أساليب مجع البيانات واملؤشرات، مما يؤدي إىل فجوات 
كبرية يف البيانات املتعلقة بالنساء املسنات. وتكتسي هذه 
التعامل  البلدان يف  الفجوات أمهية متزايدة كلما أخذت 
الدميغرافية والصحية،  فالدراسات  مع شيخوخة سكاهنا. 

ما مل يذكر خالف ذلك حتديدًا، يشري  لألغراض اإلحصائية،   34

أعمارهم  تبلغ  الذين  إىل  الفصل  هذا  يف  “املسنني”  مصطلح 
60 عامًا فأكثر. بيد أن التعريفات على الصعيد الوطين ميكن أن 

تتباين.
األمم املتحدة، 2002.  35

.United Nations, 2013b  36
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بالعنف  املتعلقة  للمعلومات  هامًا  مصدرًا  تشكل  اليت 
ضد املرأة، على سبيل املثال، ال تشمل إاّل النساء اللوايت 
ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 عامًا يف العينة املستخدمة. 
والدراسات االستقصائية اليت جترى لقياس العنف ضد املرأة 
عادة ما تركز اهتمامها على األسر املعيشية، مما يعين أن 
الرعاية  مؤسسات  يف  املقيمات  املسنات  النساء  جتارب 

للمسنني غري مشمولة يف هذه الدراسات.

ج - العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية

والشابات من  واملراهقات  الفتيات  أن  األحباث على  وتدل 
العنف  انتشار  ارتفاعًا يف معّدل  تواجهن  الشعوب األصلية 
عن  والتحرش  العمل  يف  واالستغالل  الضارة  واملمارسات 
غريهن من الفتيات والنساء. ويف بوليفيا، يتألف 62 يف املائة 
مقاطعات  يف  وتوجد  األصلية،  الشعوب  من  السكان  من 
أعلى  وأورورو  وبوتوسي  باز  وال  وكوتشابامبا  تشوكيساكا 
وتشري   .37 البلد  هذا  األصليني يف  السكان  تركيز  درجات 
الفتيات  أن  الدميغرافية والصحية إىل  بيانات االستقصاءات 
والنساء من بوتوسي الالئي سبق هلن الزواج وترتاوح أعمارهن 
بني 15 و49 عامًا تعانني أعلى معّدالت انتشار حاالت 
العنف البدين أو اجلنسي على يد عشري حايل أو سابق )29 
يف املائة( مقارنة باملتوسط الوطين )24 يف املائة(. ويف اهلند، 
نسبة السكان الذين ينتمون إىل ‘القبائل املصنفة’ )مصطلح 
أصلية حمددة(  إىل شعوب  لإلشارة  البلد  مستخدم يف هذا 
مرتفعة يف مجيع الواليات الشمالية الشرقية فيما عدا آسام، 
وتريبورا. ويتبني من الدراسة الدميغرافية والصحية للفرتة 2005 
- 2006 يف اهلند أن قرابة نصف )47 يف املائة( الفتيات 
إىل 49  األعمار 15  الزواج من  الالئي سبق هلن  والنساء 
عامًا واملنتميات إىل ‘القبائل املصنفة’ أفدن بتعرضهن حلاالت 
من العنف العاطفي أو البدين أو اجلنسي ارتكبها أزواجهن، 
مقارنًة بنسبة 40 يف املائة من جمموع السكان. ويف كندا، وفقًا 
لبيانات الدراسة االستقصائية االجتماعية العامة لعام 2009، 
كان معّدل إبالغ ضحايا العنف من نساء الشعوب األصلية 
نساء  من  ونصف  مرتني  بنحو  أعلى  اإليذاء  عن  أنفسهن 
السكان غري األصليني 38. وعالوة على ذلك،كانت نساء 
الشعوب األصلية أكثر عرضة من نساء الشعوب غري األصلية 

لإلعراب عن خشيتهن على حياهتن نتيجة للعنف الزوجي.

 UNFPA, UNICEF, UN�Women, ILO and OSRSG/VAC,  37
.May 2013

 Statistics Canada, 2013. Measuring Violence Against  38
.Women: Statistical Trends 2013

وال ميكن فصل العنف ضد فتيات ونساء الشعوب األصلية 
 عن السياق األوسع نطاقًا للتمييز واالستبعاد الذي كثرياً 
ما تتعرض له الشعوب األصلية إمجااًل يف احلياة االجتماعية 
من   — والتحّديات  والسياسية.  والثقافية  واالقتصادية 
النـزاعات،  قبيل مصادرة األراضي، وانعدام األمن بسبب 
والتشرد، واخنفاض معّدالت تسجيل املواليد، وقلة فرص 
الصحية  واخلدمات  ثقافيًا  املالئم  التعليم  على  احلصول 
)مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية(، وعدم إمكانية 
االحتكام إىل القضاء وغري ذلك من اخلدمات األساسية، 
اليت  األوضاع  توِجد  االجتماعية —  اخلدمات  فيها  مبا 
تؤثر على تنميتهن وأمنهن البشري وإعمال حقوق اإلنسان 

املكفولة هلن 39.

عنف العشري  -  2

العنف البدني و/أو الجنيس

ميثل عنف العشري احلميم معظم العنف الذي تتعرض له 
املرأة يف كثري من األحيان. وكان هذا أحد االستنتاجات 
املستخلصة من إحدى الدراسات املتعددة األقطار األوىل 
بشأن العنف ضد املرأة 40. فمن بني النساء الالئي أبلغن 
أو كليهما، يف  اجلنسي،  أو  البدين  العنف  عن حوادث 
مرحلة ما من حياهتن، كان 60 يف املائة على األقل قد 
تعرضن لإليذاء على يد عشري يف مجيع املواقع اليت مشلتها 
الدراسة تقريبًا. واقرتبت النسبة من 80 يف املائة أو أكثر يف 
معظم املواقع. وعلى النقيض من ذلك، كانت نسبة النساء 
الالئي مل يتعرضن لإليذاء إاّل من شخص آخر غري العشري 

أقل من الثلث يف معظم املواقع.
ويسبب عنف العشري صدمة نفسية وآثاره مدمرة. ذلك أن 
الضحايا كثرياً ما ال جيدون من يلجؤون إليه، وال سيما يف 
اجملتمعات اليت يصعب فيها على النساء ترك أزواجهن أو 
الشركاء املقيمني معهن والعيش مبفردهن. ويتطلب التصّدي 
لعنف العشري األخذ بطائفة من النهج، منها إذكاء الوعي، 
والتعليم، واألنشطة الوقائية، وتوفري الرعاية الصحية الالزمة، 
وتقدمي اخلدمات القانونية واالجتماعية، وإتاحة املالجئ، 
وإسداء املشورة، وحتسني متابعة احلاالت املبلغ عنها لكي 

تتحرر املرأة من األذى البدين واخلوف 4١.

 UNFPA, UNICEF, UN�Women, ILO and OSRSG/VAC,  39
.May 2013

.WHO, 2005  40

.WHO, 2013b  41



١75العنف ضد املرأة

أفاد نصف جميع البلدان بأن عنف العشري البدني 
 و/أو الجنيس عىل مدى الحياة ال تقل نسبته

عن 30 يف املائة

االستقصاءات  بيانات  املتاحة  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
الدميغرافية والصحية بشأهنا، تفاوتت نسبة النساء الالئي 
تعرضن لعنف العشري البدين و/أو اجلنسي خالل حياهتن 
من 6 يف املائة يف جزر القمر )2012( إىل 64 يف املائة يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية )2007(. وأبلغ نصف مجيع 
البلدان عن وجود معّدل انتشار ال يقل عن 30 يف املائة يف 
وقت ما من العمر. وكان معّدل االنتشار أعلى بصفة عامة 
يف أفريقيا منه يف املناطق أخرى، وأفاد ربع البلدان يف هذه 

املنطقة بأن معّدل االنتشار ال يقل عن 50 يف املائة يف 
وقت ما من العمر. وكان معّدل االنتشار أدىن من ذلك يف 
آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوقيانوسيا، 
فبلغت مستوياته القصوى حوايل 40 يف املائة. وفيما يتعلق 
بالعنف البدين و/أو اجلنسي الذي مت التعرض له خالل 
االثين عشر شهراً السابقة للدراسة االستقصائية، تراوحت 
نسبة انتشاره بني 5 يف املائة يف جزر القمر )2012( و44 
يف املائة يف غينيا االستوائية )2011( ورواندا )2010(. 
ويف مجيع املناطق، كان انتشار التعرض للعنف خالل االثين 
عشر شهراً األخرية مماثاًل يف كثري من األحيان ملعّدل انتشار 
التعرض له يف احلياة، األمر الذي حيتمل أن يشري إىل مدى 

املرأة يف سنوات  تكون  عندما  مداه  للعنف  التعرض  يبلغ 
اإلنجاب. وينطبق هذا عىل البلدان املتقدمة النمو والبلدان 
الفئة  يف  املرأة  تعرضت  أوروبا،  ففي  السواء.  النامية عىل 
العمرية األصغر سناً )من 18 إىل 29 عاماً( ألعىل معّدالت 
عرش  االثني  خالل  العشري  وغري  العشري  عنف  انتشار 
شهراً األخرية. وانخفض االنتشار بتقدم العمر وبلغ أدنى 

مستوياته بني النساء من األعمار 60 عاماً فأكثر.

نسبة النساء الالئي تعرضن لعنف بدني و/أو جنسي 
في االثني عشر شهراً التي سبقت الدراسة االستقصائية، 

حسب نوع الجاني، متوسط االتحاد األوروبي، 2012

الفئة العمرية
 عنف العشري

)يف املائة(
 عنف غري العشري

)يف املائة(

29 – 1869
44 – 3055
59 – 4543

6033 فما فوق

الدراسة االستقصائية  البيانات املستمدة من  إىل  واستناداً 
اإليطالية للعنف ضد املرأة التي أجريت يف عام 2006، من 
الواضح أن التعرض للعنف يف أثناء الحياة )عنف العشري 
وغري العشري، البدني أو الجنيس( كان أعىل بني النساء الالئي 
املائة( وبني  )38 يف  أعمارهن بني 25 و34 عاماً  ترتاوح 
35 و44 عاماً )35 يف املائة( عنه بني النساء الالئي ترتاوح 
أعمارهن بني 55 و64 عاماً )26 يف املائة( وبني 65 و70 
تتأثر  العمر  أن تجارب  إىل  املائة(. وبالنظر  )20 يف  عاماً 
بسنوات التعرض للعنف، يتبني من النظر يف تجارب األشهر 
الحديث للعنف ينخفض مع  التعرض  الـ 12 األخرية أن 
تقدم السن أيضاً. فكان معّدل انتشار العنف يف االثني عرش 

شهراًً األخرية 16 يف املائة للنساء الالتي ترتاوح أعمارهـن 
بني 16 و24 عاماً وأقل مـن 1 يف املائة للنساء الالتي ترتاوح 

أعمارهن بني 65 و70 عاماً أ.

وكثري من الدراسات االستقصائية التي أجريت يف البلدان 
النتائج  أن  بيد  عيناتها.  يف  املسنات  تشمل  ال  النامية 
املستخلصة من الدراسات القليلة التي تشملهن تدل بالفعل 
عىل أن التعرض للعنف يميل إىل االنخفاض كلما تقدم السن 
باملرأة. ويف فيجي ب، تشري النتائج إىل أن النساء األصغر سناً 
كنَّ أكثر عرضة من النساء األكرب سناً ملعاناة عنف العشري 
خالل األشهر الـ 12 األخرية. ففي ذلك البلد، انخفض معّدل 
انتشار العنف البدني عىل أيدي الرشيك الحميم يف األشهر 
الـ 12 األخرية من 40 يف املائة يف الفئة العمرية 18 - 24 
عاماً إىل 3 يف املائة يف الفئة العمرية 55 - 64 عاماً. ولوحظ 
الطابع  العشري ذي  يتعلق بعنف  فيما  وجود نمط مماثل 
الجنيس. ويف املغرب، بلغ التعرض للعنف البدني عىل يدي 
العشري خالل الـ 12 شهراً األخرية ذروته يف األعمار بني 30 
و34 عاماً ثم انخفض معّدل االنتشار إىل النصف من 6 يف 
املائة يف الفئة العمرية 40 إىل 49 عاماً إىل 3 يف املائة يف الفئة 

العمرية 50 إىل 64 عاماً ج.

وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األوروبي،  املصدر: 
العنف ضد املرأة: دراسة استقصائية عىل نطاق االتحاد 

European Union Agency for Funda-( 2014  األوروبي،
 mental Rights, Violence against Women: An EU-wide

.)Survey, 2014

.ISTAT, 2006 أ 

.Fiji Women’s Crisis Centre, 2013 ب 

.Haut-Commisariat au Plan, 2009 ج 
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املنطوية  العالقات  ترك  املرأة من صعوبة يف  قد جتده  ما 
على العنف. وبالنسبة للبلدان اليت تتاح بيانات عنها ملدة 
تزيد على سنة، طرأ اخنفاض طفيف على معّدل انتشار 
العنف يف معظمها خالل األشهر الــــ 12 األخرية، حيث 
املائة يف  كان االخنفاض يف أوغندا مشجعًا من 45 يف 
عام 2006 إىل 35 يف املائة يف عام 2011 42. غري 
أن النتائج الواردة من رواندا أظهرت زيادة كبرية — من 
املائة يف عام  املائة يف عام 2005 إىل 44 يف  26 يف 

.43 2010

احلقوق  وكالة  استقصاء  يف  املدرجة  للبلدان  وبالنسبة 
 ،)8  -  6 )الشكل  األورويب  لالحتاد  التابعة  األساسية 
تفاوتت نسبة النساء الالئي تعرضن لعنف العشري البدين 
مخسة يف  املائة  يف   13 من  حياهتن  يف  اجلنسي   و/أو 
بلدان — هي إسبانيا وبولندا وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا، 
إىل 32 يف املائة يف الدامنرك والتفيا. وأفاد ما يزيد على 
احلياة  خالل  انتشار  مبعّدل  املنطقة  يف  البلدان   نصف 
ال يقل عن 20 يف املائة. وكان التعرض للعنف يف األشهر 
مدى  على  منه  بكثري  أقل  عامة  بصفة  األخرية   12 الــــ 

العمر، فرتاوح بني 2 و6 يف املائة 44.

.ICF International, 2014  42

وجتدر اإلشارة إىل أن إحدى املسائل املنهجية املتصلة بالدراسات   43

االستقصائية املتعلقة بالعنف ضد املرأة تتمثل يف أن النساء، بعد 
عن  احلديث  يف  أكرب  سهولة  جيدن  قد  مثاًل،  التوعية  محالت 
جتارهبن. ولذلك، فإن الكشف عن العنف قد يزيد يف استقصاء 

الحق رغم عدم حدوث زيادة يف مستوى العنف.
بصفة عامة، ميكن مالحظة أن االختالفات بني التعرض لعنف   44

العشري البدين و/أو اجلنسي يف وقت ما من العمر والتعرض له 
يف األشهر الــــــ 12 السابقة للدراسة أوسع يف نتائج دراسة وكالة 
احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب منها بالنسبة للدراسات 
االستقصائية الدميغرافية والصحية. وقد يعزى ذلك إىل عدد من 
األسباب ويلزم إجراء مزيد من األحباث يف هذا الصدد، غري أنه 
قد يكون من العوامل املسامهة اتساع الفرتة العمرية املرجعية يف 
التابعة لالحتاد األورويب عنها يف  دراسة وكالة احلقوق األساسية 
الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية )من 18 إىل 74 
عامًا يف مقابل 15 إىل 49 عامًا( وكذلك جتلي إمكانية وقف 
العنف أو ترك العالقة املنطوية على العنف يف الدراسة. وارتفاع 
املستويات احلالية للعنف )يف األشهر الــــــ 12 األخرية( يف البلدان 
النامية من النتائج الشائعة وميكن توقعه إذا مل يكن باستطاعة املرأة 

أن ترتك العالقة.

 الشكل ٦ - 7
نسبة النساء الالئي كان لهن عشري يف أّي وقت من 
الفئة العمرية ١5 - 49 عاماً الالئي تعرضن لعنف 

بدني و/أو جنيس من العشري مرة واحدة عىل األقل 
يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 األخرية، ١995 - 

20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

مدى الحياة
الـ ١٢ شهر األخرية

أوروبا

أوقيانوسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا

أفريقيا

أوكرانيا

جزر املارشال
توفالو

هندوراس
هايتي

الجمهورية الدومينيكية
السلفادور

غواتيماال
نيكاراغوا
جامايكا

بريو
كولومبيا

أذربيجان
كمبوديا
الفلبني

طاجيكستان
األردن

قريغيزستان
نيبال

تيمور - ليشتي
الهند

جزر القمر
بوركينا فاسو

كابو فريدي
نيجرييا

غانا
كوت ديفوار

سان تومي وبرينسيبي
جمهورية أفريقيا الوسطى

مالوي
موزامبيق

مرص
مايل

ليربيا
كينيا

زمبابوي
جمهورية تنـزانيا املتحدة

سرياليون
غابون
زامبيا
أوغندا

الكامريون
رواندا

غينيا اإلستوائية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠
يف املائة

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من  املصدر: 
الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية والدراسات املتعلقة 

.)CDC, 2014و ICF International, 2014( .بالصحة اإلنجابية

التصنيف ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع  مالحظة: 
ألف لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(.
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أجرت  اليت  البلدان  نتائج   3  -  6 اجلدول  ويعرض 
استقصاءات وطنية عن العنف ضد املرأة. وبلغت معّدالت 
يف  أعالها  احلياة  يف  اجلنسي  و/أو  البدين  العشري  عنف 
أكثر من 60  االنتشار إىل  إذ وصل معّدل  أوقيانوسيا، 
البلدان يف هذه املنطقة. ويف مجيع  يف املائة يف عدد من 
املناطق، كان معّدل االنتشار يف احلياة ال يقل عن 30 يف 
 املائة يف نصف البلدان. وكان التعرض للعنف يف األشهر

الـــ 12 األخرية أقل بكثري يف العادة منه خالل احلياة.

 الشكل ٦ - 8
نسبة النساء من الفئة العمرية ١8 - 74 عاماً 
الالئي كان لهن عشري يف وقت ما من حياتهن 

وتعرضن للعنف البدني و/أو الجنيس من العشري 
مرة واحدة عىل األقل يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 

األخرية، البلدان األوروبية، 20١2

النمسا
إسبانيا

سلوفينيا
كرواتيا

بولندا
آيرلندا
قربص
مالطة

اليونان
إستونيا
هنغاريا

الجمهورية التشيكية
لكسمربغ

أملانيا
سلوفاكيا

بلغاريا
ليتوانيا
رومانيا
بلجيكا
هولندا

اململكة املتحدة
فنلندا
التفيا

الدانمرك

صفر ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥
يف املائة

الـ ١٢ شهر األخريةمدى الحياة

وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األوروبي،  املصدر: 
العنف ضد املرأة: دراسة استقصائية عىل نطاق االتحاد 

 European Union Agency for Fundamental 2014 ،األوروبي
 Rights, Violence against Women: An EU-wide Survey, 2014.

.(European Union Agency for Fundamental Rights, 2014)

طلبت بعض البلدان أالّ تعرض سوى نتائج دراساتها  مالحظة: 
االستقصائية الوطنية )انظر الجدول 6 - 2(. والتصنيف 

ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل 
مزيد من التفاصيل(.

 الجدول ٦ - 3
نسبة النساء الالئي تعّرضن للعنف البدني و/أو 

الجنيس من العشري عىل األقل مرة واحدة يف حياتهن 
 ويف األشهر الـ ١2 األخرية، 2003 - 20١2

)أحدث البيانات املتاحة(

مدى السنةالبلد
الحياة

األشهر الـ 
12 األخرية

..201324.6ألبانيا
..20089.5أرمينيا

..201216.9أسرتاليا
201167.250.7بنغالديش

1.3..2009كندا
..201137.5إكوادور

11/201064.024.0فيجي
5.8..2013فنلندا
1.0..2007فرنسا

200822.41.8آيسلندا
200614.32.4إيطاليا

200867.636.1كرييباس
200619.56.4ملديف

201114.16.6املكسيك
200827.06.0النرويج

200415.63.3بولندا
جمهورية 
..201045.5مولدوفا

..200046.1ساموا
20096.10.9سنغافورة

..200963.5جزر سليمان
201215.02.2السويد

200939.619.0تونغا
201438.011.0تركيا

201060.044.0فانواتو
201034.49.0فييت نام

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
من الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد املرأة، 

واملراسالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية.

تختلف الفئات العمرية املشمولة فيما بني البلدان؛ وقد  مالحظة: 
تختلف املنهجيات وتصميمات االستبيانات وأحجام العينات 
التي تستخدمها املكاتب اإلحصائية إلنتاج البيانات الوطنية 

عن املستخدمة يف الدراسات االستقصائية التي تجرى عىل 
الصعيد الدويل.
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العنف النفيس واالقتصادي

ويشمل العنف النفسي طائفة من السلوكيات اليت تشمل 
أفعال اإليذاء العاطفي والتحكم يف السلوك. ويوجد هذان 
يف كثري من األحيان جنبًا إىل جنب مع العنف اجلسدي 
واجلنسي من العشري ومها من أعمال العنف يف حّد ذاهتما. 
ومن األمثلة على السلوكيات اليت تدخل يف نطاق تعريف 

العنف النفسي ما يلي 45:
اإليذاء العاطفي — إهانة املرأة أو جعلها تشعر مبشاعر 
أمام  إذالهلا  أو  شأهنا  من  التقليل  أو  نفسها،  عن  سيئة 
اآلخرين، أو تعمد تويفها أو ترهيبها، أو التهديد بإيذائها 

أو إيذاء اآلخرين ممن هتتم بأمرهم.
التحكم يف السلوك — عزل املرأة مبنعها من رؤية أفراد 
األسرة أو األصدقاء، أو رصد مكان وجودها وتفاعالهتا 
أو  اكرتاث،  بعدم  معاملتها  أو  جتاهلها  أو  االجتماعية، 
توجيه  أو  اآلخرين،  الرجال  مع  تكلمت  إذا  الغضب 
االهتامات غري املربرة باخليانة، أو التحكم يف حصوهلا على 

الرعاية الصحية أو التعليم أو دخوهلا سوق العمل.

 بلغ التعرض للعنف النفيس خالل الحياة
 أعىل معّدل له يف أفريقيا وأمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكاريبي

وبالنسبة للبلدان اليت تتاح بشأهنا بيانات من االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية 4٦، واالستقصاءات املتعلقة بالصحة 
املتعددة  العنقودية  االستقصائية  والدراسات  اإلجنابية، 
املؤشرات، تراوحت فيها نسبة النساء الالئي تعرضن للعنف 
العاطفي/النفسي من العشري يف حياهتن بني 7 يف املائة يف 
أذربيجان )2006( و68 يف املائة يف بريو )2013(. وبلغ 
النوع من العنف خالل احلياة أعلى معّدل  التعرض هلذا 
الكارييب.  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  يف  له 
البحر  الالتينية ومنطقة  فكان معّدل االنتشار يف أمريكا 
الكارييب أعلى من 40 يف املائة يف أكثر من نصف البلدان 
العاطفي/ بيانات. وفيما يتعلق بالعنف  اليت تتوافر عنها 
خالل  له  التعرض  مت  الذي  العشري  جانب  من  اجلنسي 
السابقة للدراسة االستقصائية، تفاوت  االثين عشر شهراً 
 )2006( أذربيجان  يف  املائة  يف   6 من  انتشاره  معّدل 

.United Nations, 2013a  45

ومن اجلدير بالذكر أن األرقام الواردة يف الدراسات االستقصائية   46

الدميغرافية والصحية تقتصر على اإلشارة إىل اجلانب العاطفي من 
العنف النفسي فقط، وال تشمل التعرض للتحكم يف السلوك.

وجزر القمر )2012( إىل 40 يف املائة يف غينيا االستوائية 
 12 الـ  األشهر  يف  العنف  هلذا  التعرض  أما   .)2011(
األخرية فكان بوجه عام مماثاًل للتعرض له يف أثناء احلياة 
يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، ولكن التعرض احلديث العهد 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب كان أقل بكثري 

من التعرض خالل احلياة.
املبلغ  النفسي  العنف  األورويب، كان  االحتاد  بلدان  ويف 
)الشكل  للغاية  مرتفعًا  النساء كذلك  صفوف  يف   عنه 
6 - 10(. ومشل نطاق هذا العنف يف الدراسة االستقصائية 
لوكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب التحكم 
يف السلوك والسلوك التعسفي والعنف االقتصادي واالبتزاز 
باالعتداء على األطفال. واقتصر التناول على التعرض يف 
الالئي تعرضن  النساء  أثناء احلياة فقط. وتراوحت نسبة 
للعنف النفسي من العشري مرة واحدة على األقل يف حياهتن 
الدامنرك  املائة يف  آيرلندا و60 يف  املائة يف  بني 31 يف 
والتفيا. وأفاد أكثر من نصف البلدان مبعّدل انتشار يبلغ 

40 يف املائة أو أكثر للعنف النفسي خالل احلياة.
من  مستمدة  بيانات   4  -  6 اجلدول  ويعرض 
التعرض  معّدل  وكان  األخرى.  الوطنية  االستقصاءات 
العشري احلميم  النفسي من جانب  للعنف  مدى احلياة 
أعلى من 50 يف املائة يف 8 بلدان من أصل 23 بلداً 
الـــــ 12  التعرض يف األشهر  بيانات عنها. وكان  تتوفر 
األخرية بوجه عام مرتفعًا أيضًا، يصل إىل 72 يف املائة 
يف بنغالديش )2011(، وأكثر من 50 يف املائة يف 4 

من بني 20 بلداً تتوافر عنها البيانات.
خيتلف  أن  وميكن  حتديده  يصعب  االقتصادي  والعنف 
القطرية.  والظروف  الثقايف  السياق  اختالفًا كبرياً حسب 
وبصفة عامة، ميكن أن يشمل العنف االقتصادي احلرمان 
من احلصول على املمتلكات أو السلع املعمرة أو الدخول 
للمسؤوليات  االمتثال  عدم  وتعمد  العمل؛  سوق  إىل 
االقتصادية، مما يعرض املرأة للفقر واملشقة؛ أو احلرمان من 

املشاركة يف اتاذ القرارات االقتصادية 47.
وقد مجع عدد من البلدان بيانات عن تعرض املرأة للعنف 
االقتصادي. ففي املكسيك، تبني من الدراسة االستقصائية 
 Encuesta Nacional sobre la Dinámica“ 2011 لعام
de las Relaciones en los Hogares” 48 أن ربع النساء 

.United Nations, 2013a  47

.Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011  48
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املتزوجات أو املرتبطات تعرضن للعنف االقتصادي خالل 
عالقتهن احلالية، وتعرضت نسبة 17 يف املائة هلذا النوع 
دراسة  واكتشفت  األخرية.  12شهرًا  الــــــ  يف  العنف  من 
نام أن 4  فييت  استقصائية أجريت يف عام 2010 يف 

يف املائة من النساء الالئي تزوجن يف أّي وقت كان هلن 
أزواج استولوا على إيراداهتن أو مدخراهتن، و7 يف املائة 
رفض أزواجهن إعطاءهن املال، وتعرضت نسبة 9 يف املائة 
على األقل منهن ألحد هذه األفعال 49. ويف االستقصاء 
أفريقيا،  جنوب  يف   1998 لعام  والصحي  الدميغرايف 
أفادت واحدة من كل مخس نساء متزوجات حاليًا بأن 
عشريها ميتنع بانتظام عن إعالتها اقتصاديًا، رغم تصيصه 
 األموال ألمور أخرى 50. وكشفت النتائج املستخلصة من

بدين  لعنف  يتعرضن  الالئي  النساء  أن  عن   5١ فيجي 
احتمال أن يكون  العشري يزيد كثرياً  أو جنسي على يد 
أزواجهن ممن يستولون على مدخراهتن أو إيراداهتن ويرفضون 
إعطاءهن املال، مقارنة بالنساء الالئي مل يتعرضن لعنف 

العشري.

.Viet Nam General Statistics Office, 2010  49

.ICF International, 2014  50

.Fiji Women’s Crisis Centre, 2013  51

 الشكل ٦ - 9
نسبة النساء الالئي تبلغن من العمر ١5 - 49 سنة 
وتعرضن للعنف النفيس عىل يد العشري مرة واحدة 

عىل األقل يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 األخرية، 
١995 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

أوروبا

أقيانوسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا

أفريقيا

أوكرانيا

جزر مارشال
توفالو

هندوراس
هايتي

الجمهورية الدومينيكية
جامايكا

باراغواي
بوليفيا (دولة - املتعددة القوميات)

إكوادور
كولومبيا
غواتيماال

السلفادور
نيكاراغوا

بريو

أذربيجان
تيمور - ليشتي

طاجيكستان
قريغيزستان

جورجيا
الهند
نيبال

كمبوديا
الفلبني
األردن

باكستان

جزر القمر
بوركينا فاسو

رواندا
كابو فريدي

مرص
كوت ديفوار

نيجرييا
جمهورية أفريقيا الوسطى
سـان تومـي وبرينسيبـي

مالوي
زامبيا

زمبابوي
سرياليون

كينيا
مايل
غانا

موزامبيق
غابون
ليربيا

جمهورية تنـزانيا املتحدة
الكامريون

أوغندا
جمهورية الكونغو الديمقراطية

غينيا االستوائية

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

الـ ١٢ شهر األخريةمدى الحياة

يف املائة

 الشكل ٦ - ١0
نسبة النساء الالئي تبلغن من العمر ١8 - 74 عاماً 
وتعرضن للعنف النفيس عىل يد العشري مرة واحدة 

عىل األقل يف حياتهن ويف األشهر الـ ١2 األخرية، 
البلدان األوروبية، 20١2

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من  املصدر: 
الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية والدراسات املتعلقة 

بالصحة اإلنجابية والدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة 
.)UNICEF, 2014cو ،CDC, 2014و ،ICF International, 2014( .املؤرشات

التصنيف ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع  مالحظة: 
ألف لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(.

آيرالندا
اليونان
إسبانيا

سلوفينيا
بولندا
مالطة
النمسا
قربص
بلغاريا
رومانيا
كرواتيا
بلجيكا

اململكة املتحدة
الجمهورية التشيكية

سلوفاكيا
هنغاريا

لكسمربغ
إستونيا

أملانيا
هولندا

ليتوانيا
فنلندا

الدانمرك
التفيا

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠
يف املائة

وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األوروبي،  املصدر: 
العنف ضد املرأة: دراسة استقصائية عىل نطاق االتحاد 
 Violence against Women: An EU-wide .2014 ،األوروبي

.Survey. (European Agency for Fundamental Rights, 2014)

طلبت بعض البلدان أالّ تعرض سوى نتائج دراساتها  مالحظة: 
االستقصائية الوطنية )انظر الجدول 6 - 4(. والتصنيف 

ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل 
مزيد من التفاصيل(.
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االتجاهات السائدة إزاء رضب الزوجة

الذكور؛ وهو  تعبري واضح عن هيمنة  الزوجة هو  ضرب 
يف الوقت نفسه سبب حلرمان املرأة بشكل خطري ولعدم 
البلدان  بعض  ويف   .52 هلما  ونتيجة  بالرجل  مساواهتا 
واسعة  مربَّرًا يف جمموعة  الزوجة  يعترب ضرب  والثقافات، 
من السياقات. وقبوله على هذا النحو يعين أنه قد يكون 

األمم املتحدة، 2010.  52

النساء بأنه  من الصعب أن تتغري السلوكيات وأن تشعر 
ميكنهن مناقشة حاالت تعرضهن للعنف وطلب املساعدة. 
وتشري البحوث إىل أن ارتكاب العنف واإليذاء يزيد بني 
الذين بني  عنه  يربروهنا  أو  اإلساءات  هذه  يتقبلون   من 
ال يتقبلوهنا أو يربروهنا 53. بيد أن األدلة تشري أيضًا إىل أن 
االجتاهات آخذة يف التغري وأن النساء والرجال على حّد 
سواء قد بدأوا يصبحون أقل تقباًل للعنف. ويبني الشكل 
6 - 11 نسب النساء والرجال الذين يوافقون على أن 
التالية  الزوج أن يضرب زوجته ألحد األسباب  من حق 
على األقل: إحراق الزوجة الطعام، أو دخوهلا يف جدال 
مع زوجها، أو خروجها دون إبالغه، أو إمهاهلا األطفال، 

أو رفضها ممارسة اجلنس معه.

 رضب الزوجة أمر مقبول يف كثري من البلدان
يف أنحاء العالم

وكانت درجة التقبل لضرب الزوجة أعلى عمومًا يف أفريقيا 
وآسيا وأوقيانوسيا، وأدىن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
مستويات  وتفاوتت  النمو.  املتقدمة  والبلدان  الكارييب 
املائة يف أوكرانيا )2012(  للعنف من 3 يف  املرأة  قبول 
وصربيا )2010( إىل 92 يف املائة يف غينيا )2012(. 
املائة  يف   7 بني  له  الرجل  قبول  مستويات  وتراوحت 
ليشيت   - تيمور  يف  املائة  يف  و81   )2010(  يف صربيا 
)2009 - 2010(. وجتدر اإلشارة إىل أن من الصعب 
بني  الزوجة  ضرب  لقبول  عنها  املبلغ  املستويات  مقارنة 
للتحدث عن  االستعداد  لتباين  نظرًا  والسياقات  البلدان 
الذي ميكن أن يؤثر على  العنف واملواقف جتاهه، األمر 
ردود األشخاص. وقد اخنفض مستوى قبول املرأة والرجل 
لضرب الزوجة مبرور الوقت يف مجيع البلدان اليت تتاح عنها 
بيانات ملدة أكثر من سنة واحدة تقريبًا 54. ورغم أنه قد 
ُيفرتض أن تربير ضرب الزوجة أوسع نطاقًا لدى الرجال منه 
لدى النساء، فإن مستويات التقبل املبلغ عنها يف معظم 

البلدان أدىن بالفعل بني الرجال منها بني النساء.

Promundo, International Center for Re�؛WHO, 2005  53
.search on Women, 2012

http://unstats.un.org/ املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع  54

.unsd/gender/worldswomen.html

 الجدول ٦ - 4
نسبة النساء الالئي تعرضن للعنف النفيس من جانب العشري مرة واحدة عىل األقل يف 

حياتهن ويف األشهر الـ ١2 السابقة، 2000 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

األشهر الـ 12 األخريةمدى الحياةالسنةالبلد

201358.252.8ألبانيا
..200825.0أرمينيا

201224.54.7أسرتاليا
201181.671.9بنغالديش

..200911.4كندا
..201143.4إكوادور

11/201058.328.8فيجي
..200643.2إيطاليا
..201017.8اليابان

200847.030.1كرييباس
200628.212.3ملديف
38.7..10/2009املغرب

36.4..2013جمهورية كوريا
201059.425.7جمهورية مولدوفا

200019.612.3ساموا
200956.142.6جزر سليمان
201158.858.6دولة فلسطني

201223.56.8السويد
200924.013.0تونغا
201024.817.0تونس
201444.026.0تركيا

13/201217.22.5اململكة املتحدة )إنكلرتا وويلز فقط(
201147.114.2الواليات املتحدة األمريكية

201068.054.0فانواتو
201053.625.4فييت نام

قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن  املصدر: 
العنف ضد املرأة، واملراسالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية.

تختلف الفئات العمرية املشمولة فيما بني البلدان؛ وقد تختلف املنهجيات وتصميمات  مالحظة: 
االستبيانات وأحجام العينات التي تستخدمها املكاتب اإلحصائية يف الدراسات االستقصائية إلصدار 

البيانات الوطنية عن املستخدمة يف الدراسات االستقصائية التي تجرى عىل الصعيد الدويل.
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أشكال العنف يف سياقات محّددة  - باء 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  -  ١

يشري مصطلح “تشويه األعضاء التناسلية لإلناث” )ختان 
التناسلية  األعضاء  “برت  باسم  أيضًا  وُيعرف  اإلناث، 
لإلناث” و“تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث”( إىل 
أو كاملة  إزالة جزئية  تنطوي على  اليت  اإلجراءات  مجيع 
آخر  أّي شكل  أو  اخلارجية  األنثوية  التناسلية  لألعضاء 
من أشكال اإلضرار باألعضاء التناسلية لألنثى ألسباب 
هتديدًا خطرياً  الضارة  املمارسة  هذه  وتشكل  طبية.  غري 
لصحة ماليني النساء والفتيات على نطاق العامل، وتنتهك 
حقوقهن األساسية. ومن مضاعفاهتا املباشرة النـزيف وتأخر 
االلتئام أو عدم اكتماله، وااللتهابات. أما العواقب الطويلة 
األجل فأكثر صعوبة يف حتديدها، ولكنها قد تشمل الضرر 
الذي يلحق باألجهزة اجملاورة، والعقم، وااللتهابات املتكررة 
للمسالك البولية، وتكّون أكياس جلدانية، بل وقد تصل 

إىل الوفاة 55.

لألمم  العامة  اجلمعية  اتذت   ،2014 عام  ويف 
من  العاملية  اجلهود  بتكثيف  املتعلق  الثاين  القرار  املتحدة 
لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  على  القضاء   أجل 
البلدان إىل اتاذ خطوات  )A/RES/69/150( وفيه تدعو 
لزيادة التثقيف والتدريب للتوعية بشأن هذه املسألة، وسن 
وإنفاذ التشريعات، وتنفيذ خطط العمل الوطنية من خالل 
إشراك العديد من أصحاب املصلحة، ومواصلة مجع البيانات 
وإجراء األحباث، وتقدمي الدعم للضحايا والنساء والفتيات 
القرار وغريه من  املعرضات للخطر. وعلى الرغم من هذا 
القضاء على تشويه األعضاء  إىل  الرامية  اهلامة  اإلجنازات 
التناسلية لإلناث، ال تزال هذه املمارسة موجودة مبستويات 

عالية على حنو غري مقبول يف البلدان يف أحناء العامل.

ويف بلدان أفريقيا والشرق األوسط الــــــ 29 اليت ترتكز فيها 
املمارسة، تعّرضت أكثر من 125 مليون فتاة وامرأة على 
قيد احلياة اليوم هلذه املمارسة 5٦. ومن بني هؤالء، تقيم 
حوايل واحدة من كل مخسة يف مصر، حيث ظل معّدل 
انتشار هذه املمارسة باستمرار فوق 90 يف املائة منذ بدأ 
مجع البيانات عنها. وباإلضافة إىل ذلك، ميارس املهاجرون 
التناسلية لإلناث يف  ومجاعات األقليات تشويه األعضاء 

.UNICEF, 2013  55

املرجع نفسه.  56

 اإلطار ٦ - 4
العنف ضد الرجل

العنف القائم عىل نوع الجنس هو أحد مظاهر االختالل التاريخي يف القوة بني الرجل واملرأة. 
وعىل الرغم من أن العنف القائم عىل نوع الجنس يركز عادة عىل العنف ضد املرأة، فإنه يجري 
أيضاً جمع البيانات املتعلقة بالعنف ضد الرجل. ويعرض الشكل أدناه إحصاءات عن نسبة 
النساء الالئي يتعرضن للعنف البدني من جانب العشري خالل حياتهن )النساء الضحايا( إىل 
جانب نسبة النساء الالئي يبلغن عن ارتكابهن يف أّي وقت أعمال العنف البدني ضد الزوج/

العشري يف الوقت الذي لم يكن بالفعل يرضبهن أو يؤذيهن بدنياً )النساء الجناة(.

 النساء أكثر عرضة بكثري ألن يصبحن ضحايا من أن يصبحن مرتكبات
لعنف العشري الحميم

وينبغي توخي الحذر عند تفسري هذه النتائج، ألنها تستند إىل تقارير املرأة ذاتها عن ارتكابها 
العنف ضد الرجل مقارنة بإبالغ الرجل عن تعرضه للعنف الذي ترتكبه املرأة. واستناداً إىل 
البيانات املتاحة، فإن النساء أكثر عرضة بكثري ألن يصبحن ضحايا من أن يصبحن مرتكبات 
لعنف العشري؛ ويف أحد البلدان، كانت املرأة أكثر عرضة بمقدار 50 ضعفاً ألن يصبحن الضحايا 
)الهند، 2005 - 2006(. أما البلد الوحيد الذي كان معّدل العنف ضد الرجل فيه أعىل من 
العنف ضد املرأة فهو الفلبني )2013(. وفيها، لم يزِد معّدل انتشار العنف الذي ترتكبه املرأة 

ضد الرجل )16 يف املائة( إالّ قليالً عن العنف الذي يرتكبه الرجل ضد املرأة )13 يف املائة(.

وتشمل بعض الدراسات أيضاً تقارير الرجال أنفسهم عن تعرضهم للعنف. وهنا، مرة أخرى، 
تزيد معّدالت العنف البدني الذي يمارسه الرجال ضد النساء عىل معّدالت العنف البدني الذي 
تمارسه النساء ضد الرجال. وحتى يف البلدان التي تكون فيها معّدالت اإلبالغ عن العنف 
البدني من جانب العشري متشابهة بالنسبة للمرأة والرجل، تكون النساء أكثر عرضة للعنف 

املتكرر وألنواع العنف واإلجهاد العاطفي األشّد خطورة *.

نسبة النساء الالئي يبلغن عن تعرضهن للعنف البدني من العشري أو تجاهه يف 
حياتهن، بصفتهن ضحايا وجناة، 2005 - 20١3 )أحدث البيانات املتاحة(

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠
يف املائة

أوكرانيا
جمهورية مولدوفا

جزر مارشال
توفالو

هايتي
بريو

الفلبني
كمبوديا

طاجيكستان
نيبال

قريغيزستان
تيمور - ليشتي

الهند

جزر القمر
نيجرييا

كابو فريدي
غانا

مالوي
كوت ديفوار

جمهورية أفريقيا الوسطى
زمبابوي

مايل
رواندا

موزامبيق
ليربيا
كينيا

جمهورية تنزانيا املتحدة
أوغندا

سرياليون
الكامريون

غابون
زامبيا

غينيا اإلستوائية
أفريقيا

آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أوقيانوسيا

املناطق املتقدمة النمو

نساء جناة

نساء ضحايا

قامت بتجميعها  املصدر: 
شعبة اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة من االستقصاءات 

الديمغرافية والصحية 
.)ICF International, 2014(

يعرض الرسم البياني  مالحظة: 
نسبة النساء الالئي يبلغن 

عن تعرضهن للعنف البدني 
من جانب العشري يف حياتهن 
)النساء الضحايا( إىل جانب 

نسبة النساء الالئي يبلغن عن 
ارتكابهن يف أّي وقت أعمال 
العنف البدني ضد الزوج/

العشري يف الوقت الذي لم يكن 
بالفعل يرضبهن أو يؤذيهن 

بدنياً )النساء الجناة(.

 Ansara,و M. J. Hindin, 2010  *

.D.L
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 الشكل ٦ - ١١
االتجاهات إزاء رضب الزوجة: نسبة النساء والرجال من األعمار ١5 - 49 عاماً الذين يوافقون عىل أن للزوج الحق يف رضب زوجته 

لسبب واحد عىل األقل من خمسة أسباب محّددة، ١995 - 20١4 )أحدث البيانات املتاحة(

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

أوكرانيا
رصبيا

جمهورية مولدوفا
ألبانيا

جزر مارشال
ساموا
توفالو

الجمهورية الدومينيكية
هندوراس
نيكاراغوا

بوليفيا (دولة - املتعددة القوميات)
غيانا

هايتي

أرمينيا
كازاخستان

الفلبني
تايلند

جورجيا
نيبال

إندونيسيا
ملديف

بنغالديش
قريغيزستان

تركيا
كمبوديا

أذربيجان
الهند

األردن
تيمور - ليشتي

مالوي
بنن

كابو فريدي
سان تومي وبرينسيبي

موزامبيق
سوازيلند
مدغشقر
نيجرييا
ناميبيا

ليسوتو
زمبابوي

مرص
ليربيا

بوركينا فاسو
الكامريون

كوت ديفوار
غابون
كينيا

غينيا اإلستوائية
جمهورية تنزانيا املتحدة

رواندا
أوغندا
النيجر

غانا
السنغال

زامبيا
سرياليون

املغرب
إثيوبيا

إريترييا
بوروندي
الكونغو

مايل
جمهورية الكونغو الديمقراطية

غينيا

يف املائة

نساء

رجال

أفريقيا

آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

املناطق املتقدمة النمو

أوقيانوسيا

الدراسات  املصدر: 
االستقصائية الديمغرافية 

والصحية والدراسات 
املتعلقة بالصحة اإلنجابية 

والدراسات االستقصائية 
العنقودية املتعّددة املؤرشات 

ICF International, 2014 

.UNICEF, 2014cو CDC, 2014و

تتضمن بعض  مالحظة: 
الدراسات االستقصائية 

أسباباً مختلفة لتربير رضب 
الزوجة )ترد تفاصيل 

هذه االختالفات يف املرفق 
اإلحصائي املتاح يف املوقع 

unstats.un.org/unsd/gender/

default.html. والتصنيف 

ألغراض العرض فقط )انظر 
مقدمة الفرع ألف لالطالع 

عىل مزيد من التفاصيل(.
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للفتيات  العاملي  اجملموع  أن  هذا  ومعىن  أخرى،  بلدان 
والنساء الاليت يتعرضن للبرت من احملتمل أن يتجاوز حىت 

125 مليونًا.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث أقل انتشاراً بني 
النساء األصغر سناً

واستناداً إىل أحدث البيانات املتاحة، يبلغ معّدل انتشار 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بني النساء الاليت ترتاوح 
)أكثر  له  مستوى  أعلى  عامًا  و49   15 بني  أعمارهن 
من 80 يف املائة( يف إريرتيا وجيبويت والسودان وسرياليون 
والصومال وغينيا ومايل ومصر 57. ومن بني البلدان اليت 
جرت دراستها، يبلغ معّدل االنتشار أدناه )أقل من 10 
يف املائة( يف أوغندا وبنن وتوغو والعراق وغانا والكامريون 
معظم  يف  االنتشار،  معّدالت  اخنفضت  وقد  والنيجر. 
البلدان اليت ترتكز فيها هذه املمارسة، مبرور الوقت. وقد 
أيضًا  العمرية  الفئات  بني  االنتشار  معّدل  مقارنة  تشري 
الشابة.  األجيال  بني  املمارسة  يف  تغيريات  حدوث  إىل 
يف  والنساء  الفتيات  نسب   12  -  6 الشكل  يف  وترد 
الفئتني العمريتني 15 إىل 19 عامًا و45 إىل 49 عامًا 
مجيع  ويف  التناسلية.  أعضائهن  لتشويه  تعرضن  الالئي 
اليت  )النيجر،  واحد  بلد  باستثناء  هنا  املذكورة  البلدان 
لديها معّدالت قريبة من الصفر جلميع الفئات العمرية(، 
كان معّدل االنتشار أدىن بني الفئة العمرية األصغر سنًا، 
وتوجد معّدالت أدىن بكثري بني الشابات يف بوركينا فاسو 
وسرياليون وكينيا وليربيا ونيجرييا، )بفارق يتجاوز 20 نقطة 
مئوية(. ومع ذلك، ففي عدة بلدان - جيبويت والسودان 
زال  ما  االنتشار  معّدل  ومايل - كان  وغينيا  والصومال 
مرتفعًا للغاية يف صفوف الشباب )أكثر من 80 يف املائة( 
ومل ينخفض إاّل اخنفاضًا طفيفًا )فارق قدره 5 نقاط مئوية 
أو أقل( يف الفئة العمرية األصغر، مما يدل على عدم إحراز 

تقدم كبري بوجه عام.

وداخل البلدان، تتفاوت معّدالت االنتشار حبسب األصل 
الريفية أو احلضرية،  العرقي، والدين، واإلقامة يف املناطق 
والوضع االقتصادي، والعمر، والتعليم، والدخل. وبصفة 
عامة، فإن املستويات املبلغ عنها لتشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث أقل يف املناطق احلضرية، وبني النساء الشابات، 

http://unstats.un.org/ املرفق اإلحصائي، وهو متاح يف املوقع  57

.unsd/gender/worldswomen.html

األسر  أعلى من دخل  تتمتع مبستويات  اليت  األسر  ويف 
املعيشية وفيها أمهات على مستويات أعلى من التعليم 58.

وقد بذلت بعض اجلهود لتقدير أعداد األشخاص املعرضني 
خلطر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف بلدان املقصد 
بالنسبة للمهاجرين من مناطق ميارس فيها هذا البرت. ومن 
الطرق املستخدمة يف ذلك تطبيق معّدل االنتشار يف بلد 
املنشأ على أعداد املهاجرين من البلد املعين. غري أن ذلك 
قد يؤدي إىل مبالغة كبرية، ألن املهاجرين قد ال يكونون 

.UNICEF, 2013  58
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قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
من الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية وتقارير 

 ICF,( الدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة املؤرشات
.)UNICEF, 2014c2014 و

يف البلدان التي يرتكز فيها ختان اإلناث وعددها 29  مالحظة: 
بلداً، يجري خفض جميع الفتيات الالئي يتم ختانهن قبل 
سن 15 عاماً تقريباً )UNICEF, 2013(. والتصنيف ألغراض 

العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل مزيد من 
التفاصيل(.
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فئة ممثلة للسكان يف بلد املنشأ. وعالوة على ذلك، قد 
تتأثر املواقف جتاه ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
واملمارسة ذاهتا باالنتقال إىل بلد جديد ال ينتشر فيه هذا 

البرت.

وقد طرأ أيضًا بعض التغيري على املواقف جتاه تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث. ويف عدد من البلدان، ترى غالبية النساء 
ينبغي  املمارسة  هذه  أن  ذلك(  أتيح  حيثما  )والرجال، 
وقفها. وكثرياً ما ُيفرتض أن تأييد تشويه األعضاء التناسلية 
لإلناث أعلى بني الرجال منه بني النساء؛ غري أن نسبة 
ينبغي  املمارسة  أن هذه  يعتقدون  الذين  والرجال  النساء 
الدعم  ويزيد  احلاالت.  من  تقريبًا يف كثري  واحدة  وقفها 
لوقف هذه املمارسة بشكل رئيسي يف البلدان اليت توجد 
فيها معّدالت انتشار منخفضة نسبيًا، مثل أوغندا وبنن 
وتوغو ومجهورية تنـزانيا املتحدة والعراق وغانا والكامريون 
والنيجر ونيجرييا. ومع ذلك، ففي  وكوت ديفوار وكينيا 
سياق  يف  لوقفها، حىت  قوي  دعم  يوجد  فاسو،  بوركينا 
معّدل االنتشار املرتفع. ويف معظم البلدان اليت تتوافر عنها 

بيانات لسنوات متعددة، زاد الدعم لوقفها 59.

العنف يف حاالت النـزاع  -  2

باإلضافة إىل صدمة التكيف مع احلياة يف خضم النـزاع، 
من  عالية  مستويات  احلاالت  هذه  يف  الناس  يواجه  قد 
الذي  اجلنسي  العنف  ويشكل  األشخاص.  بني  العنف 
ترتكبه امليليشيات واألفراد العسكريون أو الشرطة خالل 
على  اجلنسي  العنف  جوانب  من  هامًا  جانبًا  النـزاع 
البيانات يف هذا اجملال غالبًا  بيد أن  العشري.   أيدي غري 
ما تكون شحيحة. ويف حماولة جلمع معلومات حمّددة بشأن 
العام  لألمني  اخلاصة  املمثلة  مكتب  أنشأ  املسألة،  هذه 
شبكيًا  موقعًا  النـزاع  حاالت  يف  اجلنسي  بالعنف  املعنية 

 )http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/(
يشمل معلومات عن العنف الذي يتعرض له األشخاص 
الذين يعيشون يف حاالت من النـزاع. ومن النـزاعات اليت 
البوسنة  يف  نشبت  اليت  النـزاعات  الضوء  عليها  يسلط 
العربية  واجلمهورية  الوسطى،  أفريقيا  ومجهورية  واهلرسك، 
السورية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، 

استناداً إىل بيانات قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم   59

املتحدة من الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية.

والسودان، والصومال، وغينيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، 
وليربيا، ومايل.

ففي الصومال، على سبيل املثال، ما زالت ترد التقارير عن 
ارتفاع أعداد حوادث العنف اجلنسي. ويف الفرتة ما بني 
كانون الثاين/يناير وتشرين الثاين/نوفمرب 2012، سجل 
شركاء األمم املتحدة ومقدمو اخلدمات التابعون هلا أكثر 
من 700 1 من حاالت االغتصاب يف مقديشو واملناطق 
احمليطة هبا. وال تزال أعمال العنف اجلنسي ُترتكب ضد 
النساء والفتيات املشردات داخليًا يف هذه املناطق. وجرى 
كذلك استهداف النساء والفتيات الصوماليات املهاجرات 
بالعنف اجلنسي أثناء حماولتهن الفرار إىل احلدود ٦0. وتشري 
البيانات الواردة من شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، اليت 
الداخلي املستمر ألكثر من عقد من  العنف  عانت من 
الزمن، إىل أن ما يقرب من نصف )48 يف املائة( الذكور 
غري املقاتلني أفادوا باستخدامهم العنف البدين ضد النساء، 
واعرتف 12 يف املائة منهم بارتكاهبم اغتصاب العشري، 
وأفاد 34 يف املائة بارتكاهبم نوعًا ما من العنف اجلنسي. 
ومشل هذا العنف املتزايد 9 يف املائة من الرجال البالغني 
الذين قالوا إهنم أنفسهم من ضحايا العنف اجلنسي، و16 
يف املائة من الرجال و26 يف املائة من النساء الذين أفادت 
 .٦١ اجلنسي  العنف  على مشاهدة  أجربوا  بأهنم  التقارير 
ويف بعض احلاالت يف أفغانستان، أبلغت ضحايا العنف 
الثانية  الناجيات عن تعرضهم لالغتصاب للمرة  اجلنسي 

من جانب قوات األمن يف أثناء التماسهن احلماية ٦2.

ويف احلاالت اليت تصل فيها النساء اهلاربات من النـزاع إىل 
خميمات الالجئني، كثرياً ما ال تشاركن على قدم املساواة 
مع الرجال يف إدارة املخيمات ويف تشكيل وتنفيذ برامج 
املساواة يف احلصول على  يؤثر سلبًا على  مما  املساعدة، 
الغذاء أو املواد األساسية األخرى. وال يزال التعرض للعنف 
اخلطر  يشتد  وقد  الالجئني،  مرتفعًا يف خميمات  اجلنسي 
بالنسبة للنساء غري املتزوجات أو الفتيات غري املصحوبات 
الرجال  عن  منفصلة  أماكن  يف  إسكاهنن  عدم  حالة  يف 
قد  قدر كاف من اخلصوصية. وكذلك  يتوافر  إذا مل  أو 
يعرض املرأة خلطر االغتصاب اضطرارها للمشي مسافات 

األمم املتحدة، 2014.  60

 Promundo, International Centre for Research on  61

.Women, 2012

األمم املتحدة، 2014.  62
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طويلة من املخيمات جلمع املاء واحلطب ألغراض الطهي 
اجلنس  الالجئات  متارس  احلاالت،  بعض  ويف  والتدفئة. 

بغرض البقاء إلعالة أسرهن ٦3.

اتذ  الذي  األمن 1325 )2000(،  قرار جملس  وميثل 
يف عام 2000، بشأن املرأة والسالم واألمن أحد املعامل 
النـزاع  الرئيسية يف التصّدي للعنف ضد املرأة يف حاالت 
املسلح. ويسلم القرار باحلاجة إىل التنفيذ الكامل للقوانني 
النـزاعات  خالل  والفتيات  النساء  حقوق  حتمي  اليت 
املسلحة وبعدها، ويدعو إىل اتاذ تدابري خاصة حلمايتهن 
من العنف القائم على نوع اجلنس يف هذه احلاالت. وقد 
صممت املؤشرات املرفقة بالقرار وعددها 26 مؤشراً لرصد 
التنفيذ والتقدم احملرز ليس فقط من أجل احلفاظ على أمن 
القيادية  املرأة وتعزيزه، وإمنا أيضًا من أجل تعزيز األدوار 
للمرأة يف أغراض حفظ السالم وبناء السالم )انظر الفصل 
جملس  قرارات  وتعاجل  القرار(.  وصنع  السلطة  بشأن   5
األمن الالحقة ذات الصلة مباشرة قضايا استخدام العنف 
النـزاع كأسلوب من أساليب احلرب  اجلنسي يف حاالت 
)1820 )2008(( وإشراك املرأة يف فرتات ما بعد انتهاء 

الصراع وإعادة اإلعمار )1889 )2009((.

االتجار  -  3

الصعيد  على  عاجلها  وقد  خطرية  مسألة  بالبشر  االجتار 
الدويل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة 
الربوتوكول،  وهذا  الوطنية.  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة 
الذي دخل حيز النفاذ يف عام 2003، قد مت التصديق 
عليه يف كانون األول/ديسمرب 2014، من جانب 166 
بالبشر  االجتار  يشمل  للربوتوكول،  ووفقًا  األطراف.  من 
جتنيد األشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقباهلم بواسطة 
أشكال  من  ذلك  غري  أو  استعماهلا  أو  بالقوة  التهديد 
من  ذلك  غري  أو  الغري  دعارة  استغالل  لغرض  القسر، 
أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، 
أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد 

أو نـزع األعضاء.

املتحدة  العامة لألمم  ويف عام 2014، اتذت اجلمعية 
 )A/RES/69/149( بشأن االجتار بالنساء والفتيات قراراً 

األمم املتحدة، 2006ب.  63

املعاهدات  التوقيع والتصديق على  البلدان إىل  تدعو فيه 
واالتفاقيات ذات الصلة، ومعاجلة العوامل اليت جتعل النساء 
والفتيات عرضة لالجتار، واتاذ املزيد من اجلهود الوقائية، 
مبا يف ذلك عن طريق التعليم، ووضع اسرتاتيجيات شاملة 
ملكافحة االجتار، وجترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص 
وتعزيز اآلليات الوطنية لضمان القيام باستجابات منسقة 

وشاملة.

يصعب  بالبشر،  لالجتار  اخلفية  الطبيعة  إىل  وبالنظر 
بشأن  لتقرير  ووفقًا  حجمه.  عن  دقيقة  بيانات  مجع 
مكتب  عن  عام 2014  باألشخاص صادر يف  االجتار 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ٦4، متثل النساء 
البالغات ما يقرب من نصف )49 يف املائة( مجيع ضحايا 
االجتار بالبشر الذين مت اكتشافهم على الصعيد العاملي. 
املائة،  النساء والفتيات معًا حوايل 70 يف  وبلغت نسبة 
ضحايا  من  أطفال  ثالثة  من كل  اثنني  الفتيات   ومتثل 
األشخاص  أرباع  ثالثة  حنو  الرجال  وشّكل   .٦5 االجتار 
أدينوا  و/أو  باألشخاص  االجتار  على  حوكموا  الذين 
بارتكابه خالل الفرتة 2010 - 2012 ٦٦. واالستغالل 
الستغالل  شيوعًا  األشكال  أكثر  مها  والسخرة  اجلنسي 
املعروفني من ضحايا االجتار باألشخاص. ويف الفرتة بني 
 ٦7 بلدًا   124 يف  اكُتشف  و2012،   2010 عامي 
ضحايا حيملون جنسيات من 152 بلداً خمتلفًا، مما يدل 

على النطاق العاملي للمشكلة.

مساءلة الدول: طلب املساعدة   - جيم 
والتصدّي للعنف ضد املرأة

طلب املساعدة  -  ١

ال يطلب املساعدة سوى نسبة ضئيلة من النساء الالئي 
يعانني من العنف. وقد تراوحت نسبة النساء الالئي التمسن 

.UNODC, 2014  64

املرجع نفسه. ال يوجد يف الوقت احلاضر تقدير سليم لعدد ضحايا   65

االجتار باألشخاص على نطاق العامل. وتستند هذه التصنيفات 
اجلنسانية إىل أعداد ضحايا االجتار الذين مت اكتشافهم وأفادت 
اجلزء  إاّل  الرمسية  األرقام  هذه  متثل  وال  الوطنية.  السلطات  هبم 
الظاهر للعيان من ظاهرة االجتار وحيتمل أن تكون األرقام الفعلية 

أعلى من ذلك بكثري.
املرجع نفسه.  66

املرجع نفسه.  67
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املساعدة بالفعل من األسرة أو األصدقاء أو املؤسسات 
مثل اخلدمات الصحية والشرطة بني 18 يف املائة يف مايل 
)2012 - 2013( إىل أكثر من 70 يف املائة يف جورجيا 
)2010( )الشكل 6 - 13(. ويف غالبية البلدان، كانت 
نسبة النساء اللوايت تعرضن للعنف والتمسن مساعدة من 
الالئي  النساء  املائة. ومن بني  أقل من 40 يف  أّي نوع 
التمسنها، جلأت الغالبية إىل األسرة واألصدقاء وليس إىل 

الشرطة واخلدمات الصحية. فعلى سبيل املثال، من بني 
النساء الالئي التمسن املساعدة يف مجهورية تنـزانيا املتحدة 
)2010(، جلأت 47 يف املائة إىل األسرة، و6 يف املائة 
للشرطة، و1 يف املائة إىل طبيب أو غريه من أفراد املهن 
الطبية ٦8. ويف األردن )2012(، تطلعت 84 يف املائة 

إىل دعم األسرة، وتوجهت 2 يف املائة إىل الشرطة ٦9.

وبصفة عامة، مل تلجأ إىل الشرطة سوى نسبة صغرية من 
النساء الالئي طلنب املساعدة. ويف مجيع البلدان اليت تتوافر 
الالئي  للنساء  املئوية  النسبة  تقريبًا، كانت  بشأهنا  بيانات 
طلنب املساعدة من الشرطة أقل من 10 يف املائة من مجيع 
)الشكل للعنف  تعرضهن  بسبب  التمسنها  الالئي   النساء 

6 - 14(. وتربز هذه النتائج فرضية أن العنف ال يبلغ عنه 
العظمى من احلاالت، وأن السجالت اإلدارية  الغالبية  يف 
ليست مالئمة لتقييم مدى انتشاره. وقد ميثل اخنفاض متثيل 
لرتددها يف  األسباب  أحد  الشرطة  أفراد  املرأة يف صفوف 
التحدث إىل الشرطة بشأن تعرضها للعنف. ذلك أن النساء 
الشرطة يف مجيع  أفراد  من  املائة  أقل من 35 يف  تشكلن 
البالغ عددها 86 بلداً ومنطقة اليت تتاح  البلدان واملناطق 
بيانات بشأهنا، وأقل من 10 يف املائة يف 26 بلداً من هذه 

البلدان 70.

غري أن املرأة، حىت عندما تلتمس احلصول على املساعدة، 
يلي:  العوائق ما  تواجه عوائق كبرية. ومن هذه  ما  كثرياً 
وعدم  بالفعل؛  اخلدمات  انعدام  أو  الوعي  إىل  االفتقار 
أو  اللغوية  القيود  بسبب  اخلدمات  إىل  الوصول  إمكانية 
الثقافية أو املادية أو املالية؛ واخلوف من انتقام اجلاين فضاًل 
عن أفراد األسرة واجملتمع احمللي؛ والرتدد بسبب اخلجل أو 
احلرج؛ واألثر احملتمل على حضانة املرأة لألطفال؛ واخلوف 
من أن تعيش جتربة العنف مرة أخرى باإلدالء بشهادهتا 
أمام احملاكم؛ والشعور بأن الشرطة ال ميكنها أن تفعل شيئًا 

للمساعدة؛ والرغبة يف إبقاء احلادث طي الكتمان 7١.

.ICF International, 2014  68
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قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة من الدراسات االستقصائية الديمغرافية  املصدر: 
والصحية والدراسات املتعلقة بالصحة اإلنجابية والدراسات االستقصائية العنقودية املتعّددة 

.)UNICEF, 2014cو CDC, 2014و ICF International, 2014( .املؤرشات

التصنيف ألغراض العرض فقط )انظر مقدمة الفرع ألف لالطالع عىل مزيد من التفاصيل(. مالحظة: 



١87العنف ضد املرأة

يف معظم البلدان أقل من 40 يف املائة من النساء 
الالئي تعرضن للعنف طلبن مساعدة من أّي نوع

تصّدي الدولة للعنف ضد املرأة  -  2

يف كثري من احلاالت، حىت عندما تلتمس النساء املساعدة 
الصحية  واخلدمات  الشرطة،  مثل  الدولة  مؤسسات  من 
غري  االستجابة  تكون  قد  العدالة،  ونظام  واالجتماعية 
كافية. فليس لدى مجيع البلدان قوانني بشأن العنف ضد 
املرأة، وعندما تكون لديها تلك القوانني، فكثرياً ما تكون 
أكثر اهتمامًا بالتصّدي للعنف الذي وقع بالفعل من منع 
حدوثه يف املقام األول. وقد ّأصدر ما ال يقل عن 119 
متعلقة  قوانني  وتوجد  املنـزيل،  بالعنف  تتعلق  قوانني  بلدًا 
بالتحرش اجلنسي يف 125 بلداً، وقوانني بشأن االغتصاب 
الزوجي يف 52 بلداً 72. وحىت عندما توجد قوانني تتعلق 
بالعنف املنـزيل، فإن ذلك ال يعين دائمًا تنفيذها، أو تنفيذها 
بطرق تساعد املرأة بالفعل. ويف كثري من احلاالت، يعتمد 
ضحايا العنف املنـزيل اقتصاديًا على العشري احلميم ومن مث 
فإن إدانة اجلاين وإيداعه السجن، على سبيل املثال، يرتك 
املرأة بدون املصدر الوحيد إلعالتها اقتصاديًا. ويلزم تنفيذ 
القوانني املتعلقة بالعنف املنـزيل جنبًا إىل جنب مع اتاذ 
مناسبة  آليات  وإجياد  للمرأة  االقتصادي  للتمكني  تدابري 
لتقدمي الدعم االجتماعي للضحايا الالئي تتخذن اخلطوة 
الصعبة املتمثلة يف التماس االنتصاف القانوين 73. وتتطلب 
الوقاية من العنف والتصّدي له اتباع هنج منسقة على نطاق 
احلكومة، إىل جانب العمل مع املنظمات غري احلكومية 

وأصحاب املصلحة اآلخرين.

ومن أجل التصّدي ملشكلة العنف ضد املرأة، يلزم إنفاذ 
متّيز  وال  الضحايا  تدعم  بطرق  وتنفيذها  التشريعات 
يتناقص  عنها  املبلغ  العنف  حاالت  من  وكثري  ضدهم. 
عددها بل وتتفي خالل سري إجراءاهتا يف النظم القانونية 
التناقص مشكلة خاصة يف حاالت   الوطنية. وميثل هذا 
يف  أجريت  دراسة  نتائج  فقد كشفت   .74 االغتصاب 
مقاطعة غاوتنغ، جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، عن أن 
17 يف املائة من حاالت االغتصاب املبلغ عنها وجدت 

.Minimum Set of Gender indicators, 2014 ؛OECD, 2015  72

املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة   73

.2011/2012
املرجع نفسه.  74

يف   4 سوى  باإلدانة  منها  ينته  ومل  احملكمة  إىل   طريقها 
املائة - وهي مستويات التناقص الشائعة يف كثري من البلدان 
األخرى 75. ويف البلدان األوروبية، أسفر ما متوسطه 14 
يف املائة من حاالت االغتصاب املبلغ عنها عن إدانة 7٦.

املرجع نفسه.  75

.Lovett and Kelly, 2009  76
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املرأة يف العالم، 20١5 ١88

 لم تلتمس املساعدة بطلبها من الرشطة
سوى نسبة ضئيلة من النساء ضحايا العنف 

الالئي التمسنها

التصّدي  الرامية إىل  السياسات والربامج  ويلزم أن تكون 
مناسب  بشكل  وممولة  مستدامة  املرأة  ضد  للعنف 
النساء.  الرجال وال تقتصر فقط على  وتشاركية، فتشرك 
يشمل  مبا  للضحايا،  الشامل  الدعم  نظم  عن  غىن  وال 
الصحية  واخلدمات  واملالجئ  الساخنة  اخلطوط  إتاحة 

االقتصادي. والتمكني  املشورة  وتقدمي  القانوين   والدعم 
غري أنه ينبغي تنفيذ هذه النظم إىل جانب املبادرات الرامية 
حدوث  ومنع  العقاب،  من  اجلناة  إفالت  من  احلّد  إىل 
العنف يف املقام األول، وتغيري األعراف االجتماعية احمليطة 
باستخدام العنف. وينبغي أن جيرى الرصد والتقييم للنهج 
من أجل تقييم أفضلها فعاليًة. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم 
البيانات ودعمه  املتواصلة على مجع  التحسينات  إدخال 
لتقييم التغريات مبرور الوقت وإحراز تقدم حنو عامل خال 

من العنف ضد املرأة جبميع أشكاله.

أجريت دراسة مكرسة بشأن العنف ضد املرأة والطفل * 
يف كرييباس يف عام 2008، وهي أول دراسة من نوعها يف 
هذا البلد. وكشفت الدراسة عن أن كرييباس يوجد بها واحد 
من أعىل مستويات العنف ضد املرأة يف العالم: فذكرت 68 
يف املائة من النساء الالئي كان لهن عشري يف أّي وقت إنهن 
وقعن ضحايا للعنف البدني و/أو الجنيس عىل يد العشري، 
وأفادت 47 يف املائة بحوادث لإليذاء العاطفي، وأفادت 90 
عىل  السلوك  يف  التحكم  أشكال  ألحد  بالتعرض  املائة  يف 
الخطرية  لألشكال  النساء  تعرض  احتمال  وكان  األقل. 
من العنف البدني مثل اللكم أو الركل أو استخدام سالح 
ضدهن، أكرب من احتمال تعرضهن ألشكال العنف البدني 
املعتدل. فأفادت ثالثة وعرشون يف املائة من النساء الالئي 
حملن قط بتعرضهن للرضب خالل الحمل، وكان احتمال 
بحدوث  العشري  لعنف  تعرضن  اللواتي  النسـاء  إبالغ 

إجهـاض ووفـاة طفل أكرب بكثري من غريهن.

وتحرّت الدراسة أيضاً السبب يف شيوع العنف ضد املرأة 
بهذه الدرجة يف كرييباس، وخلصت إىل أن هناك عدداً من 
العوامل املساهمة يف ذلك. ومن هذه العوامل ما ييل: ارتفاع 
مستوى تقبل العنف، واالعتقاد بأن السلوك املسيطر يف 
واالستخدام  “طبيعي”،  أمر  الحميم  العشري  عالقات 
يعتقد  الالئي  النساء  “لتأديب”  البدنية  للعقوبة  املتكرر 
أنهن تجاوزن حدود أدوارهن الجنسانية التقليدية. وكان 
معهم  أجريت  الذين  الرجال  قدمها  التي  األسباب  أكثر 
“عصينهم”.  أنهن  شيوعاً  زوجاتهم  لرضب  مقابالت 
مرتبطة  باعتبارها  الخطر  عوامل  من  عدد  تحديد  وتم 

بالتعرض لعنف العشري، ومنها: التعرض ملراقبة السلوك 
املرأة  جانب  من  الكحول  واستهالك  العشري؛  جانب  من 
الجنيس  لالعتداء  التعرض  وسبق  السواء؛  عىل  والعشري 
طفولته؛  يف  للرضب  تعرض  عشري  واتخاذ  الطفولة؛  يف 
واتخاذ عشري كان أبوه يعتدي بالرضب عىل أمه؛ واتخاذ 
عشري دائب التشاجر مع الرجال اآلخرين؛ واتخاذ عشري 
كانت له عالقة عاطفية. وكانت هذه العوامل أهم بكثري 
من معظم املتغريات االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية 
كالعمر والتعليم والعمل، مما يدل عىل أن العنف يشمل 

جميع قطاعات املجتمع.

اإلجراءات  من  عدداً  الدراسة  اقرتحت  ذلك،  عىل  ورداً 
إنشاء  العنف يف كرييباس، ومنها  ملعالجة مشكلة تفيش 
هيئة حكومية جديدة مكرسة للشؤون الجنسانية، ووضع 
خطة عمل وطنية للقضاء عىل العنف ضد املرأة، وتعزيز 
بالعنف وتوسيع  املنكوبات  للنساء  الرسمية  الدعم  نظم 
نطاقها. ومنذ نرش نتائج هذا االستقصاء، أصدرت حكومة 
كرييباس قانون السلم األرسي، الذي يهدف إىل التصدّي 
لجميع أشكال العنف ضد املرأة. وكذلك أقّرت الحكومة 
وخطة  والجنساني  الجنيس  العنف  عىل  القضاء  سياسة 
2021، وهي   - للفرتة 2011  املصاحبة  الوطني  العمل 
ما  املدني إليجاد  الدينية واملجتمع  املنظمات  تشارك مع 
خدمات  تقدم  التي  واألمن،  السالم  شبكة  عليه  يطلق 
القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  للناجني من  مجانية 

أساس نوع الجنس.

 اإلطار ٦ - 5
عندما تثري البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة السياسات العامة: حالة كرييباس

 Secretariat of the Pacific  *

.Community, 2010
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الفصل 7

البيئـة

مقدمـة

الــــ 12  احلامسة  االهتمام  والبيئة أحد جماالت  املرأة  متثل 
عمل  منهاج  يف  احملّددة  اجلنسني  بني  املساواة   لتحقيق 
بيجني 1. ويعرتف منهاج العمل بأن الظروف البيئية تؤثر 
تأثرياً خمتلفًا على حياة النساء والرجال بسبب الالمساواة 
القائمة بني اجلنسني. ويشدد أيضًا على أن دور املرأة يف 
التنمية املستدامة يعوقه عدم املساواة يف سبل احلصول على 
واملشاركة  والتكنولوجيا،  واملعلومات،  االقتصادية،  املوارد 
احملدودة يف وضع السياسات واختاذ القرارات يف جمال إدارة 

املوارد الطبيعية والبيئة.

األمم املتحدة، 1995.  1

والبيئة يف  اجلنس  نوع  بني  الروابط  الفصل  هذا  ويبحث 
جزأين. فاجلزء األول يتناول ثالثة من جوانب البيئة اليت 
هلا آثار خمتلفة على حياة املرأة والرجل وهي 2: احلصول 
خدمات  على  واحلصول  الصحي،  والصرف  املياه  على 
هذا  ويبني  الطبيعية.  لألخطار  والتعرض  احلديثة،  الطاقة 
اجلزء أن عبء العمل الناجم عن عدم احلصول على املياه 
املرأة. وباإلضافة  النظيفة والطاقة يقع أساسًا على عاتق 
إىل ذلك، قد يؤدي التعرض للمياه غري املالئمة إىل ارتفاع 
معّدل الوفيات بني النساء مقارنة بالرجال نتيجة لإلصابة 
إىل  الوصول  فيها  يزال  ال  اليت  السياقات  يف  باإلسهال 
اخلدمات الصحية غري متكافئ. ويهدد تلوث اهلواء الناجم 

للبيئة اليت ميكن أن يكون هلا  مل يتسّن حتليل اجلوانب األخرى   2
تأثري متباين على حياة املرأة والرجل بسبب االفتقار إىل البيانات 

)انظر اإلطار 7 - 1(.

النتائج الرئيسية

يفتقر ما يقرب من نصف عدد السكان يف املناطق النامية إىل إمكانية الحصول عىل مياه الرشب املحّسنة يف 	 
املباني؛ ويقع عبء جمع املياه يف معظم األحيان عىل عاتق املرأة.

وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن اإلسهال بسبب عدم مالءمة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 	 
يف املناطق النامية 0.8 مليون شخص يف عام 2012؛ وكان معظم هذه الوفيات يف بعض أنحاء آسيا بني 

النساء والفتيات.

ويؤخر بطء التقدم يف الحصول عىل خدمات الطاقة الحديثة، بما يف ذلك الكهرباء وأنواع الوقود غري الصلب 	 
ألغراض الطهي، إدخال التحسينات يف مجال الصحة ويعوق إجراء تخفيضات كبرية يف أعباء حجم العمل 

املرتبطة باألعمال املنـزلية وجمع الحطب.

والعمر ونوع الجنس واالختالفات يف األدوار والقواعد الجنسانية من العوامل الهامة املساهمة يف الوفيات 	 
الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ولكن مساهمتها تتفاوت حسب البلد ونوع املخاطر الطبيعية.

ويف بعض السياقات التي تعقب الكوارث، ال تزال فرصة املرأة يف الحصول عىل عمل واملشاركة يف جهود 	 
التعمري أضيق من الرجل.

وتشارك أعداد متزايدة من األشخاص يف أنشطة حماية البيئة، بما يف ذلك إعادة التدوير والتقليل من قيادة 	 
املركبات للحد من التلوث؛ وبصفة عامة، تشارك املرأة يف العادة بقدر أكرب من الرجل يف هذه األنشطة اليومية 

املرتبطة بتقسيم العمل بني الجنسني.

ال تزال املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف عملية اتخاذ القرارات البيئية عىل الصعيدين املحيل والرفيع املستوى.	 
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عن استخدام احلطب وغريه من أنواع الوقود الصلب يف 
النامية،  البلدان  املنازل حياة النساء والرجال يف كثري من 
األماكن  مللوثات  الرجال  من  عرضة  أكثر  املرأة  ولكن 
وأفراد  األطفال  ورعاية  الطهو  يف  دورها  بسبب  املغلقة 
األسرة اآلخرين. وكذلك قد تزيد األدوار اجلنسانية ضعف 
املرأة سوًءا يف أثناء الكوارث وتستنفد إمكاناهتا كمصدر 

للمرونة.

ويبحث اجلزء الثاين من الفصل مشاركة املرأة والرجل يف 
وعملية  اليومية  األنشطة  خالل  من  البيئة  على  احلفاظ 
اختاذ القرارات البيئية يف املنتديات احمللية والرفيعة املستوى. 

البيانات املتاحة على أن املرأة أمَيل من الرجل يف  وتدل 
احلياة اليومية إىل إعادة التدوير والتقليل من قيادة املركبات 
للحّد من التلوث )وهذا مرتبط بالتقسيم اجلنساين للعمل 
املنـزيل(، ولكنها ال تزال ممثلة متثياًل ناقصًا يف مواقع اختاذ 
والوطين.  احمللي  الصعيدين  على  بالبيئة  املتصلة  القرارات 
العاملية اليت ترسم  وبينما نقرتب من احلدود اإليكولوجية 
“حيز العمل املأمون” للبشرية 3، من األمهية مبكان أن 
خيرج كل من املرأة والرجل عن أدوارمها اجلنسانية التقليدية 
البيئية  احلماية  أجل كفالة  من  نشطة  مشاركة  ويشاركا 

والتنمية املستدامة.

.United Nations, 2012  3

 اإلطار 7 - ١
الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املرتبطة بالبيئة

اإلحصاءات البيئية أحد مجاالت اإلحصاء الجديدة أ نسبياً 
البيئة   — للبيئة  البيوفيزيائية  الجوانب  تصف  وهي 
الطبيعية )الهواء/املناخ، املياه، األرايض/الرتبة(، والكائنات 
الحية داخل هذه الوسائط، واملستوطنات البرشية ب — 
وجوانب النظم االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر مبارشة 
املجال  هذا  اسُتحدث  وقد  ج.  معها  وتتفاعل  البيئة  عىل 
اإلحصائي، الذي يعترب محايداً جنسانياً، يف البداية دون كثري 
من النظر يف األبعاد املتصلة باألفراد. ويف هذا السياق، جرى 
تقييم الصالت بني نوع الجنس والبيئة، يف معظم األحيان، 
النطاق.  صغرية  كمية  أو  نوعية  دراسات  إىل  باالستناد 
وتفيد هذه التقييمات يف تسليط الضوء عىل أوجه الضعف 
والتحّديات االجتماعية املنشأ التي تواجهها املرأة والرجل 
ويف توفري املعلومات عن أهمية إدماج منظور جنساني يف 
عملية وضع السياسات. بيد أن استقراء نتائجها إىل مستوى 
املجتمع ككل أو عرب البلدان قد يؤدي إىل تصورات خاطئة 

بشأن وضع املرأة بالنسبة للرجل يف سياقات مختلفة.

الجنس  نوع  بني  القائمة  بالصالت  االعرتاف  ويتزايد 
والبيئة من جانب اإلحصائيني، بما يف ذلك يف إطار تطوير 
الذي جرى  املتحدة  األمم  الصادر عن  البيئية  اإلحصاءات 
بشأن  الجنسانية  اإلحصاءات  أن  غري  د.  مؤخراً  تنقيحه 
البيئة، يف كثري من البلدان، ال تشّكل بعد جزًءا من الربامج 
العادية لإلحصاءات يف النظم اإلحصائية الوطنية — األمر 
الذي يمثل عائقاً كبرياً بالنسبة للتحليل الجنساني ووضع 

السياسات. 

املسائل  اختيار  كان  التقرير، بصفة خاصة،  هذا  وإلعداد 
التي يتناولها الفصل وهيكله مقيداً بمدى توافر البيانات 
بخصائص  املتعلقة  للمواضيع  أشمل  فالتغطية  حالياً. 

اإلسكان أو هياكله األساسية، من قبيل الحصول عىل املياه 
املحّسنة، واستخدام أنواع الوقود الصلب للطهي، والحصول 
عىل الكهرباء، ألن اإلحصاءات الداعمة متاحة بالنسبة لعدد 
كبري من البلدان. وتوجد لهذه اإلحصاءات مفاهيم وتعاريف 
دولية متفق عليها ويجري جمعها يف الدراسات االستقصائية 
والتعدادات بصفة منتظمة. فعىل سبيل املثال، توجد لدى 
أكثر من 200 بلد ومنطقة إحصاءات متاحة بشأن إمكانية 
الحصول عىل املياه املحّسنة والرصف الصحي املحّسن، عىل 
األقل لنقطتني مرجعيتني للبيانات يف الفرتة ما بني العامني 
عن  إحصاءات  بلداً   180 لدى  وتتوافر  و2014؛   1990
استخدام أنواع الوقود الصلب يف أغراض الطهي لنقطتني 

مرجعيتني للبيانات عىل األقل هـ.

غري أن ثمة حاجة إىل مزيد من املعلومات اإلحصائية عن 
الصالت القائمة بني نوع الجنس والبيئة يف عدة مجاالت. 
وبيانات استخدام الوقت غري متوافرة إىل حّد كبري يف بعض 
البلدان من املناطق النامية، حيث تؤدي رداءة البنية التحتية 
وأوضاع اإلسكان، فضالً عن األخطار الطبيعية، إىل زيادة 
أعباء العمل. وعىل سبيل املثال، لم تكن البيانات عن الوقت 
املنَفق يف جلب املياه أو جمع الحطب متاحة للتجميع الدويل 
إالّ يف 14 بلداً نامياً، سواء من دراسات استقصائية الستخدام 
الوقت قائمة بذاتها أو من وحدات متعلقة باستخدام الوقت 
وعالوة  املعيشية.  لألرس  األخرى  باالستقصاءات  مرفقة 
ودون  الوطنية  االتجاهات  عن  البيانات  فإن  ذلك،  عىل 
الوطنية الستخدام الوقت، وهي الزمة لتقييم التغيريات يف 
أعباء العمل للمرأة والرجل نتيجة للتحسينات يف الهياكل 
األساسية أو للتدهور بسبب الجفاف أو إزالة الغابات أو 

التصّحر، غري موجودة بصفة عامة.
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أقرت اللجنة اإلحصائية  د 
لألمم املتحدة اإلطار 

املنقح لتطوير اإلحصاءات 
البيئية يف دورتها الرابعة 
واألربعني يف عام 2013.

 United Nations Statistics ـ  ه
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لبيئــة ١٩١ا

جمع  مجاالت  أكثر  من  واحداً  البيئية  الصحة  وتشكل 
منظمة  وتضطلع  وتعقيداً.  صعوبة  وتقديرها  البيانات 
الصحة العاملية وغريها من املؤسسات حالياً بتقدير عبء 
املرض الذي يعزى ألسباب بيئية باالستناد إىل ثالثة أنواع 
من املعلومات اإلحصائية هي: التعرض للمخاطر البيئية؛ 
وتأثري التعرض عىل االعتالل والوفيات؛ والوفيات بحسب 
سبب الوفاة يف وجود املخاطر البيئية أو غيابها. ويستعان 
وإقليمية  عاملية  تقديرات  إلعداد  املعقدة  النماذج  بوضع 
إىل معلومات جزئية  تستند  ما  كثرياً  والوفيات،  لالعتالل 
عن التعرض، وبضع دراسات حاالت إفرادية بشأن العالقة 
بني التعرض واآلثار الصحية، ومعلومات عن أسباب الوفاة 
مقصورة عىل عدد محدود من البلدان، معظمها من املناطق 
املتقدمة النمو. وال تدمج االعتبارات الجنسانية بانتظام يف 
كل خطوة من خطوات النمذجة اإلحصائية )ويرجع ذلك 
أساساً إىل قلة توافر املعلومات اإلحصائية املصنفة حسب 
نوع الجنس(، وال يجري تقييم النتائج التي ُيحصل عليها 

بشكل منهجي من منظور جنساني.

والبيانات املصنفة حسب نوع الجنس بشأن آثار األخطار 
من  قليل  لعدد  متاحة  واالعتالل  الوفيات  عىل  الطبيعية 
البحثية، وحتى  املؤلفات  الحاالت، ومعظمها مستمدة من 
أبعاد  بشأن  عليها  الحصول  يف  صعوبة  أكثر  تكون  هذه 

أخرى، كالتعليم والصحة والغذاء واألمن االقتصادي.

وقد يقتيض الرصد املالئم لتأثري البيئة وتغرّي املناخ عىل 
املصنفة  البيانات  بعض  تسجيل  والرجال  النساء  حياة 
من  أصغر  ملناطق  بالنسبة  والعمر  الجنس  نوع  حسب 
البلد. فالنظام التقليدي لإلحصاءات االجتماعية ال يركز 
بيد  الحرضية/الريفية.  واملناطق  الجهات  من  أكثر  عىل 
أن حدوث الظواهر البيئية وتأثريها موزعان عرب الفضاء 
دون اعتبار للحدود اإلدارية، وقد يلزم أن يأخذ رصدها يف 
الحسبان مناطق صغرية معرضة بشكل خاص لظروف 
ويلزم  املناخ.  تغرّي  الناجمة عن  ولآلثار  مناخية محّددة 
النظم  قبيل  من  للتكنولوجيات  االستكشاف  من  مزيد 
كمصادر  ُبعد  عن  واالستشعار  املواقع  لتحديد  العاملية 
عىل  تطبيقها  يمكن  التي  املكانية  الجغرافية  للمعلومات 
املعلومات املصنفة حسب نوع الجنس عن السكان التي 
تنتجها استقصاءات األرس املعيشية والتعدادات السكانية 
للوقوف عىل مدى تعرض النساء والرجال ملختلف األخطار 

الطبيعية أو لعوامل التلوث.

وأخرياً، ثمة ندرة يف إحصاءات تقييم املشاركة النشطة للمرأة 
والرجل يف الحماية البيئية واتخاذ القرار البيئي عىل جميع 
للبيئة،  الصديق  بالسلوك  املتعلقة  فالبيانات  املستويات. 
عىل سبيل املثال، تقترص يف معظمها عىل البلدان املتقدمة 
النمو. واملعلومات املتعلقة باتخاذ القرارات املحلية بشأن 
املوارد البيئية والتأهب املناسب للظواهر املناخية القصوى 
والجهود املبذولة إلعادة اإلعمار بعد الكوارث ال تزال إىل حّد 

كبري موضوعاً لدراسات الحالة النوعية والصغرية و.

من االستثناءات امللحوظة  و 
جمع البيانات بشأن 

اإلدارة املحلية للغابات 
الذي تنسقه الشبكة املعنية 

بالفقر والبيئة )مركز 
 البحوث الحرجية الدولية

 http://www1.cifor.org/pen

)تم االطالع عليه يف آذار/
مارس 2015(.

تأثري الظروف البيئية عىل حياة   - ألف 
املرأة والرجل

سبل الحصول عىل املياه املحّسنة   -  ١
والرصف الصحي املحّسن

احلق يف احلصول على مياه الشرب النقية واملأمونة واملرافق 
 الصحية املالئمة هو حق من حقوق اإلنسان، وهو أمر

اإلنسان  حقوق  وجبميع  باحلياة  التام  للتمتع  منه  بّد  ال 
لألمم  العامة  اجلمعية  أقرته  الذي  النحو  على  األخرى، 
املتحدة يف متوز/يوليه 2010 )القرار 292/64(. فاالفتقار 
إىل إمكانية احلصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات 
الصرف الصحي يرتك أثراً هائاًل على عبء املرض وأعباء 
أن  بيد  النامية.  البلدان  املرأة والرجل يف  العمل لكل من 
املرأة هي يف أغلب األحيان املكلفة جبمع املياه والتنظيف 
والطهي، وكذلك بالعناية باملرضى، مما حيّد جذريًا من الوقت 
الذي تقضيه يف العمل املدفوع األجر والرتفيه وخيفض، يف 

حالة الفتيات، الوقت املوجه لألنشطة التعليمية.

لقد أحرز تقدم مطرد يف سبل الحصول عىل مياه 
الرشب املحّسنة والرصف الصحي املحّسن

على  احلصول  بإمكانية  املتمتعني  السكان  نسبة  زادت 
نة 4 على نطاق العامل من 76 يف املائة  مياه الشرب احملسَّ
 .5  2015 عام  يف  املائة  يف   91 إىل   1990 عام  يف 
مليون شخص حمرومون  الراهن 663  الوقت  ويوجد يف 
من إمكانية احلصول على مياه الشرب احملّسنة. ومعظمهم 
فقراء ويقيمون يف املناطق الريفية باملناطق النامية. وإمكانية 
احلصول على مياه الشرب احملّسنة عامة تقريبًا يف املناطق 
املتقدمة النمو وزاد وجودها يف مجيع املناطق النامية. ويقع 
بعض من أكرب التحسينات اليت طرأت عليها يف شرق آسيا 

باألنابيب يف  املنقولة  املياه  الشرب  ملياه  احملّسنة  املصادر  تشمل   4
املباين؛ والصنبور العام أو سبيل املاء؛ واآلبار األنبوبية أو احلفر 
مياه  وجتميع  احملمية؛  والعيون  احملمية،  احملفورة  واآلبار  العميقة؛ 

األمطار.
.UNICEF and WHO, 2015  5
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وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وكذلك سجلت أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى زيادة كبرية يف هذه اإلمكانية، 
مستوى  بأدىن  تتسم  اليت  املناطق  من  زالت  ما  ولكنها 
من التغطية )68 يف املائة(، وال تقل عنها يف ذلك سوى 
جنوب  أفريقيا  يف  وتوجد  املائة(.  يف   56( أوقيانوسيا 
الصحراء الكربى، يف الوقت الراهن، أكرب نسبة من سكان 
العامل الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب احملّسنة، 
وهي وحدها متثل ما يقرب من نصف سكان العامل الذين 

يعيشون بدون مصادر للمياه احملّسنة 6.

الصحي الصرف  على  احلصول  إمكانية  أيضًا   وزادت 
احملّسن 7، من 54 يف املائة من سكان العامل يف عام 1990 
إىل 68 يف املائة يف عام 2015. وعلى الصعيد العاملي، 
يوجد 2.4 بليون شخص يفتقرون إىل إمكانية استخدام 
ميارس هؤالء،  بني  ومن  نة.  حمسَّ صحي  صرف   مرافق 

ما يقرب من بليون نسمة التغّوط يف العراء. وتفاوت التقدم 
فُسجلت  املناطق.  بني  أيضًا  الصحي  الصرف  يف  احملرز 
أكرب التحسينات اليت طرأت يف شرق آسيا وجنوب آسيا 
وجنوب شرق آسيا. وكان التقدم بطيئًا يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وال وجود له يف أوقيانوسيا. ويوجد أدىن 
أفريقيا  يف  احملّسن  الصحي  الصرف  الستعمال  مستوى 

جنوب الصحراء، ونسبته 30 يف املائة من السكان 8.

العبء الصحي

يشكل عدم توافر مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة 
الصحية املالئمة أحد عوامل اخلطر البيئي اهلامة اليت حُتدث 
تأثرياً كبرياً على االعتالل والوفيات بالنسبة لكل من املرأة 
الناس من  فكثري  أعاله،  اإلشارة  سلفت  وكما   والرجل. 

ال يتمتعون بإمكانية الوصول إىل مصادر مياه الشرب اليت 
تعترب حمّسنة. وباإلضافة إىل ذلك، ال توفر مجيع املصادر 
اليت تعترب حمّسنة مياهًا مأمونة وجيدة النوعية. فعلى سبيل 

املرجع نفسه.   6
مرافق الصرف الصحي احملّسنة هي مرافق من احملتمل أن تكفل   7
الفصل الصحي للمفرغات البشرية عن االتصال البشري. وهي 
املوصول  املياه  بصب  التدفق/التنظيف  خزان  يلي:  ما  تشمل 
بشبكة جمارير مياه الصرف، وخزانات التعفني، ومراحيض احُلفر؛ 
ومراحيض احلفر احملّسنة التهوية؛ ومراحيض احلفر املزودة باملباول؛ 

واملراحيض السمادية.
.UNICEF and WHO, 2015  8

املثال، قد ال تتوافر لبعض مصادر مياه الشرب اليت تعترب 
حمّسنة الصيانة الكافية واحلماية من التلوث اخلارجي، مبا يف 
ذلك التلوث من العناصر املوجودة يف الطبيعة مثل الزرنيخ، 
والتلوث الناجم عن الصناعة والزراعة وعن سوء الصرف 
الصحي 9. وعالوة على ذلك، عندما يكون مصدر املياه 
بعيداً، يقل احتمال أن تكون كمية املياه املأمونة اليت جيري 
جتميعها كافية لتلبية احلّد األدىن من احتياجات الشرب أو 
ممارسات النظافة الصحية اجليدة 10. وقد تبني أن كمية 
املياه اجملمعة تنخفض اخنفاضًا حاداً إذا احتاج األمر أكثر 
من نصف ساعة لكل رحلة جلمع املياه 11. وهذا هو احلال 
يف أحيان كثرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث 
يبعد 29 يف املائة من السكان )37 يف املائة يف املناطق 
الريفية و14 يف املائة يف املناطق احلضرية( 30 دقيقة أو 

أكثر عن أّي مصدر حمّسن ملياه الشرب 12.

ال يزال العبء الصحي املرتبط باملياه والرصف 
الصحي كبرياً يف املناطق النامية

ويف عام 2012، لقي عدد يقّدر بـ 000 842 شخص 
مياه عدم كفاية  عن  الناجم  اإلسهال  بسبب   حتفهم 

يف  الصحية  والنظافة   14 الصحي  والصرف   13 الشرب 

.UNICEF and WHO, 2012  9

.UNICEF and WHO, 2011  10

املرجع نفسه.  11

يف  اإلحصاءات  شعبة  حبساهبا  قامت  مرجحة  غري  متوسطات   12

األمم املتحدة استناداً إىل البيانات عن 36 بلداً اليت قدمها برنامج 
الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إلمدادات 
 WHO/UNICEF Joint Monitoring الصحية،  واملرافق  املياه 
 .Programme for Water Supply and Sanitation, 2014a

وتشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة يف الفرتة 2005 - 
.2013

مياه  على  احلصول  بإمكانية  املتمتعني  السكان  تقديرات  ختتلف   13

الشرب الكافية عن السكان املتمتعني بإمكانية الوصول إىل مصادر 
املياه احملّسنة. فاألشخاص الذين يعيشون على مسافة تزيد عما تغطيه 
الرحلة ملدة 30 دقيقة ذهابًا وإيابًا من مصادر مياههم )سواء أكانت 
حمّسنة أو مل تكن( افرُتض حصوهلم على مصدر مياه غري كاٍف. 
وباإلضافة إىل ذلك، استخدم ترشيح املياه املنـزلية وغلي مياه الشرب 
كبديل إلدخال مزيد من التحسينات فوق ما هو متاح حاليًا من 
.Prüss-Ustün and others, 2014 :مصادر املياه احملّسنة. املصدر

يشري عدم كفاية املرافق الصحية إىل املرافق الصحية غري احملّسنة   14

العاملية  لتعريف برنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة  وفقًا 
واليونيسيف إلمدادات املياه واملرافق الصحية.
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البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 15. ومتثل هذه الوفيات 
1.5 يف املائة من جمموع عبء املرض لتلك السنة، ونسبة 
58 يف املائة من الوفيات النامجة عن أمراض اإلسهال 16. 
اللتان  العاملية(  الصحة  منظمة  لتعريف  )وفقًا  واملنطقتان 
يوجد فيهما أكرب عدد من الوفيات بسبب اإلسهال الناجم 
والنظافة  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  عن عدم كفاية 
العاملي(،  اجملموع  املائة من  أفريقيا )44 يف  الصحية مها 

وجنوب شرق آسيا )43 يف املائة من اجملموع العاملي(.

وكان توزيع الوفيات النامجة عن عدم كفاية مياه الشرب 
اجلنس  نوع  الصحية حسب  والنظافة  الصحي  والصرف 
 49 اإلناث  وفيات  ومتثل  املنطقتني.  من  يف كل  خمتلفًا 
املائة  يف  و59  أفريقيا  يف  اإلمجالية  احلصة  من  املائة  يف 
البلد  يف جنوب شرق آسيا )الذي يشمل اهلند بوصفها 
األكثر سكانًا يف هذه املنطقة من مناطق منظمة الصحة 
العاملية( 17. وميكن توضيح هذه االختالفات بالتوزيعات 
اإلقليمية احملّددة حسب نوع اجلنس والسن جلميع الوفيات 
معّدالت  أفريقيا، كانت  ففي  اإلسهال.  أمراض  بسبب 
قلياًل  أعلى  أو كانت  متماثلة  والذكور  اإلناث  وفيات 
للذكور بسبب ارتفاع الضعف البيولوجي والوفيات بصفة 
عامة لألوالد والرجال )انظر الفصل 2 عن الصحة(. أما 
يف جنوب شرق آسيا، فكانت معّدالت وفيات اإلناث 
أو  الطفولة  الذكور، سواء يف مرحلة  أعلى من معّدالت 
يف األعمار األكرب )الشكل 7 - 1(. وعلى الرغم من 
اخنفاض معّدل الوفيات يف العقد املاضي لإلناث والذكور 
على حّد سواء، استمرت الفوارق بني اجلنسني بل وطرأت 
عليها زيادة إضافية يف صفوف املسنني )الشكل 7 - 1(.

وحيتمل أن تكون الفروق بني اجلنسني يف معّدل الوفيات 
بسبب أمراض اإلسهال اليت لوحظت يف جنوب شرق آسيا 
مرتبطة باالختالفات بني اجلنسني يف إمكانية احلصول على 
البنات والنساء.  الصحية، وهي يف غري صاحل  اخلدمات 
اتقاؤها إىل  النامجة عن أمراض اإلسهال ميكن  والوفيات 
مبكر.  وقت  يف  املناسبة  الرعاية  الُتمست  إذا  حّد كبري 
وبالنسبة لألطفال، تبني من بعض الدراسات اليت أجريت 
يف اهلند وبنغالديش وإندونيسيا أن جنس الطفل يؤثر على 
التماس الرعاية، مبا يف ذلك تأخري االحتجاز باملستشفيات 

.Prüss-Ustün and others, 2014  15

املرجع نفسه.  16

.WHO, 2014c  17

من أكثر  البنات  صفوف  يف  معّدالته   واخنفاض 
األوالد 18. ويف اهلند، ترتبط حاالت التأخر يف التماس 
العالج عامة بطول مسافات السفر إىل املرافق الصحية، 
التعليم، وعدم وجود بطاقة  والفقر، واخنفاض مستويات 
اجلنساين يف  التحيز  19. وأفيد بوجود  األم  صحية لدى 
مناطق  يف  الفتيات  حساب  على  الصحية  الرعاية  جمال 
أخرى أيضًا، رغم أن معّدالت الوفيات للفتيات ليست 
أعلى منها لألوالد. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
على سبيل املثال، يف 17 من 23 بلداً توجد عنها بيانات 
الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية، كانت نسبة 
األطفال املصابني باإلسهال الذين مل حيصلوا على املشورة 
الطبية أعلى بني البنات منها بني األوالد، وإن كان ذلك 

هبامش ضئيل فقط يف بعض البلدان 20.

عبء العمل

يزيد االفتقار إىل مياه الشرب احملّسنة يف املباين عبء عمل 
املرأة والرجل. ويف عام 2015، يتمتع 58 يف املائة من 
سكان العامل بالراحة واملزايا الصحية املرتتبة على وجود املياه 
املنقولة باألنابيب يف املباين، بزيادة 14 نقطة مئوية عن 
عام 1990. وعلى الرغم من التحسينات املطردة، فإن 
التغطية باملياه املنقولة باألنابيب يف املناطق النامية ال تزال 
أدىن بكثري منها يف املناطق املتقدمة النمو — 49 يف املائة 

.Khera and others, 2015 ؛Geldsetzer and others، 2014  18

.Malhotra and Upadhyay, 2013  19

.Kanamori and Pullum, 2013  20

 الشكل 7 - ١
معّدالت الوفيات بسبب أمراض اإلسهال بني األطفال واملسنني، حسب نوع 

الجنس، يف جنوب رشق آسيا )وفقاً لتعريف منظمة الصحة العاملية(، 2000 
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املرأة يف العالم، 20١5 ١٩٤

مقابل 96 يف املائة يف عام 2015. واملناطق األدىن تغطية 
هي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأوقيانوسيا، وجنوب 
آسيا وجنوب شرق آسيا 21. ومل يطرأ سوى اخنفاض ضئيل 
واملناطق  احلضرية  املناطق  بني  التغطية  يف  التفاوت  على 
الريفية وما زال هذا التفاوت كبرياً. وعلى الصعيد العاملي، 
حيصل ثلث سكان الريف على املياه املنقولة باألنابيب يف 
املباين مقارنة بأكثر من ثالثة أرباع سكان املناطق احلضرية.

تتحمل املرأة املسؤولية عن جمع املياه يف أكثر 
األحيان وليس الرجل

يقع على عاتق املرأة عبء أكرب من الرجل يف مجع املياه 
يف مجيع املناطق اليت تتوافر بيانات بشأهنا، باستثناء أوروبا 
البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  وجنوب  الشرقية 
اجلنسني  بني  املياه  مجع  دور  فيها  يوزع  اليت  الكارييب، 
بالتساوي تقريبًا )الشكل 7 - 2(. والتفاوتات اجلنسانية 
منها يف  أعلى  بدرجة  الريفية  املناطق  واضحة خاصة يف 
املناطق احلضرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا. 
الكربى،  الصحراء  أفريقيا جنوب  املثال، يف  فعلى سبيل 
يكون الشخص الذي يقوم عادة جبمع املياه امرأة يف 65 

يف املائة من األسر املعيشية الريفية ويكون رجاًل يف 10 يف 
املائة من األسر املعيشية. ويف املناطق احلضرية، النسبتان 

املناظرتان مها 33 و10 يف املائة، على التوايل.

.UNICEF and WHO, 2015  21

النامية، عندما ال تتوافر املياه يف املبىن، فإن  البلدان  ويف 
الوقت الالزم للوصول إىل مصدر املياه، ومجع املياه، والعودة 
الريفية  املنـزل يبلغ 27 دقيقة يف املتوسط يف املناطق  إىل 
ما يستغرق  22. وعادة  املناطق احلضرية  و21 دقيقة يف 
اليوم لتغطية احتياجات  األمر أكثر من رحلة واحدة يف 
األسرة املعيشية. ويبلغ عبء الوقت جلمع املياه أعاله يف 
الرحلة  تستغرق  الكربى، حيث  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
املناطق  يف  املتوسط  يف  دقيقة   33 وإيابًا  ذهابًا  الواحدة 
الريفية و25 دقيقة يف املناطق احلضرية. ويف آسيا، يتطلب 
األمر 21 دقيقة و19 دقيقة، على التوايل. غري أن العبء 
الزمين أكرب بكثري يف كثري من البلدان يف هاتني املنطقتني، 
وال سيما يف املناطق الريفية. ففي املناطق الريفية من تونس 
والصومال وموريتانيا واليمن، تستغرق الرحلة الواحدة جلمع 

املياه يف املتوسط أكثر من ساعة 23.

وتفيد البيانات الواردة أعاله، وهي متاحة بالنسبة لكثري من 
البلدان يف املناطق النامية، يف إعطاء حملة عامة عن دور املرأة 
والرجل يف مجع املياه واملسافة إىل مصادر املياه. ومع ذلك، 
فهي ال تتيح سوى مقياس أساسي فقط للعبء الواقع على 
الرحالت  تعدد  احلسبان  تأخذ يف  والرجل، ألهنا ال  املرأة 

قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة حبساب املتوسطات   22
غري املرجحة استناداً إىل البيانات اليت أعدها برنامج الرصد املشرتك 
بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إلمدادات املياه واملرافق 
 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme ،الصحية

.for Water Supply and Sanitation, 2014a

 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water  23
.Supply and Sanitation, 2014a

 الشكل 7 - 2
توزيع األرس املعيشية حسب الشخص املسؤول عادة عن جمع املياه، وحسب املنطقة واملناطق الحرضية 

والريفية، 2005 - 20١٣ )أحدث البيانات املتاحة(
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قامت بحسابه شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

استناداً إىل البيانات التي 
أعدها برنامج الرصد املشرتك 

بني منظمة الصحة العاملية 
واليونيسيف إلمدادات املياه 
واملرافق الصحية، البيانات 

املتعلقة بتوزيع األرس 
املعيشية حسب نوع الجنس 

والفئة العمرية للشخص 
املسؤول عن جمع املياه، 

ومكاتبة يف أيلول/سبتمرب 
2014 )2014)ب((.

متوسطات غري  مالحظة: 
مرجحة. ويشري العدد املدرج 

بني قوسني إىل عدد البلدان 
التي حسب متوسطها. 

والبيانات معروضة حسب 
املناطق املتبعة يف األهداف 

اإلنمائية لأللفية.
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إىل مصادر املياه واشرتاك عدد من أفراد األسر املعيشية يف 
املعلومات اإلضافية املستمدة من  مجعها. وميكن أن تبني 
الدراسات االستقصائية الستخدام الوقت، يف حال توافرها، 
نسبة النساء والرجال املشاركني فعليًا يف مجع املياه ومقدار 
النشاط. فعلى  اليوم يف هذا  الوقت الذي يقضونه خالل 
سبيل املثال، تدل بيانات استخدام الوقت جملموعة خمتارة من 
البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى على أن إمجايل 
عبء مجع املياه الواقع على السكان يكون عادة أعلى بكثري 
للمرأة منه للرجل )الشكل 7 - 3(. وعلى سبيل املثال، 
يف مالوي، يستغرق مجع املياه يوميًا ما متوسطه 54 دقيقة 
من وقت املرأة و6 دقائق فقط من وقت الرجل. ويف غينيا 
ومجهورية تنـزانيا املتحدة، تنفق النساء أكثر من 20 دقيقة 
يوميًا يف مجع املياه، بينما ينفق الرجل أقل من 10 دقائق. 
ويف غانا وجنوب أفريقيا، يوزع الوقت املنفق يف هذا النشاط 

توزيعًا أكثر عداًل بني املرأة والرجل.

يشارك األطفال، ال سيما الفتيات، مشاركة كثيفة 
يف تجميع مياه األمطار

تعطي  ثقياًل على األطفال. وال  املياه عبئًا  ويشكل مجع 
املعتاد  الشخص  عن  عرضها،  سبق  اليت  اإلحصاءات، 
قيامه جبمع املياه يف األسر املعيشية، املتاحة من الدراسات 
االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات واالستقصاءات 
لذلك. ويتمثل  الدميغرافية والصحية، سوى صورة جزئية 
سنها  يقل  فتاة  املياه يف  القائم جبمع  الرئيسي  الشخص 
عن 15عامًا يف 4 يف املائة من مجيع األسر املعيشية يف 
املناطق النامية، بينما يكون صيب من نفس الفئة العمرية 
هو املكلف الرئيسي جبمع املياه يف 2 يف املائة من األسر 
املياه بال  بيد أن مشاركة األطفال يف مجع   .24 املعيشية 
استخدام  بيانات  وتوضح  بكثري.  ذلك  من  أكرب  شك 
الوقت هذه النقطة، بالرغم من عدم توافرها إاّل لعدد قليل 
من البلدان. ففي غانا، على سبيل املثال، يشارك حوايل 
90 يف املائة من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 10 
أعوام و17 عامًا إىل حّد ما يف مجع املياه 25. ويف رواندا، 

متوسطات غري مرجحة قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة   24

حبساهبا استناداً إىل البيانات عن 66 بلداً ناميًا اليت أتاحها برنامج 
الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف إلمدادات 
 WHO/UNICEF Joint Monitoring الصحية،  واملرافق  املياه 

.Programme for Water Supply and Sanitation, 2014b

.Ghana Statistical Service, 2012  25

يشارك ما يزيد عن 70 يف املائة من األطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 6 و9 سنوات وأكثر من 80 يف املائة من 
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 10 سنوات و14 سنة 

يف مجع املياه 26.

وتشري حاالت مجهورية تنـزانيا املتحدة وغينيا ومالوي إىل 
أن متوسط الوقت الذي يقضيه األطفال يف مجع املياه أقل 
من الوقت الذي تقضيه النساء البالغات يف هذا النشاط 
)الشكل  الرجال  يقضيه  الذي  الوقت  من  أكثر   ولكنه 
7 - 4(. وتنفق الفتيات وقتًا أكثر من األوالد يف مجع 
صفوف  يف  أضيق  اجلنسني  بني  الفجوة  ولكن  املياه، 

األطفال منها بني البالغني.

املياه، فضاًل عن مجع  املرتبط جبمع  املرأة  زال عمل  وما 
التايل، مستهانًا به،  الفرع  تناوله يف  احلطب الذي جيري 
سواء على مستوى االقتصادات الوطنية أو داخل األسرة 
املياه  قيمة مجع  تدرج  البلدان  من  جدًا  فقليل  املعيشية. 
واحلطب عند حساب ناجتها احمللي اإلمجايل 27. أما داخل 
األسرة املعيشية، فنظراً ألن مجع املياه واحلطب ال يشكل 
أحد أنشطة كسب الدخل أو األنشطة املدرة للربح، فإن 
هذا النوع من العمل ال يراه أحد. ونتيجة لذلك، ال يزال 
إسهام املرأة يف االقتصاد ويف رفاه األسرة إىل حّد كبري غري 

 National Institute of Statistics of Rwanda, DFID and UN  26

.Rwanda, 2012

.Budlender and others, 2010  27

 الشكل 7 - ٣
متوسط الوقت املنفق يف جمع املياه، حسب 

نوع الجنس يف بلدان مختارة من أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى

قامت بتجميعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات باألمم املتحدة 

 Fontana and Natali, من
 Gendered Patterns of Time

 Use in Tanzania: Public

 Investment in Infrastructure

Ghana Sta� ؛Can Help (2008))

tistical Service, How Ghana�

 ian Women and Men Spend

 their Time. Ghana Time

Use Survey 2009 (2012)؛ 

 Statistics South Africa, A

 Survey on Time Use 2010

,World Bank, Gender ؛(2013) 

 Time Use and Poverty in

.Sub�Saharan Africa (2006)

ُيحسب متوسط عبء  مالحظة: 
الوقت بني السكان بأن 

يدرج يف املقام املشاركون 
يف جمع املياه فضالً عن غري 

املشاركني. وقد ال تكون 
البيانات قابلة للمقارنة فيما 
بني البلدان ألن أساليب جمع 

البيانات قد تختلف.
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املرأة يف العالم، 20١5 ١٩٦

معرتف به واستقالهلا االقتصادي وسلطتها يف جمال صنع 
القرار حمدودين.

الحصول عىل خدمات الطاقة الحديثة  -  2

احلصول على خدمات الطاقة احلديثة، مبا يف ذلك الكهرباء 
واحللول احلديثة والنظيفة يف جمال الطهي، ضروري لتحقيق 
لتحقيق  النامية، مبا يف ذلك  البلدان  املستدامة يف  التنمية 
طائفة من األهداف االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بالفقر، 

والصحة، والتعليم، واملساواة، واالستدامة البيئية 28.

الكهرباء

عديدة —  نواح  من  احلياة  نوعية  على  الكهرباء  تؤثر 
التعلم  تيسر  فالكهرباء  والرجل.  املرأة  من  لكل  بالنسبة 
واحلصول على املعلومات والتكنولوجيا، وميكن أن تقلل 
من أعباء حجم العمل املرتبط بالطهي والتنظيف ومجع 
احلطب واحلاجة إىل القيام مبشرتيات الغذاء يوميًا بسبب 
املهام  عادًة هذه  املرأة  وتؤدي   .29 التربيد  إىل  االفتقار 
الفصل  )انظر  الرجل  يؤديها  مما  أكثر  للوقت  املستنفدة 
العمل(. واألجهزة احلديثة اليت تدار بالكهرباء،  4 عن 
مثل األفران وأفران املايكروويف، ميكن أيضًا أن حتّد من 
اآلثار الضارة للدخان الناجم عن حرق أصناف الوقود 

.International Energy Agency, 2014  28

.Köhlin and others, 2011  29

الصلب، وخاصة على النساء واألطفال )انظر الفرع التايل 
من هذا الفصل(.

 زادت إمكانية الحصول عىل الكهرباء يف كثري
من املناطق النامية

ويف الفرتة ما بني عامي 1990 و2010، ارتفعت نسبة 
سكان العامل الذين ميكنهم احلصول على الكهرباء من 76 
إىل 83 يف املائة، حبصول 1.7 بليون شخص إضايف على 
مزايا الكهربة. ويف الوقت الراهن، يبلغ العجز يف احلصول 
على الكهرباء 1.2 بليون نسمة على نطاق العامل، وأكرب 
مساهم يف ذلك اهلند، اليت يوجد فيها 306.2 ماليني 
على  احلصول  إمكانية  وكانت  بدون كهرباء.  شخص 
الكهرباء يف املناطق احلضرية على الصعيد العاملي مرتفعة 
يف   94 نسبتها  بلغت  حيث   ،1990 عام  يف  بالفعل 
املائة، وزادت ببطء إىل 95 يف املائة حبلول عام 2010. 
إمكانية احلصول  الزيادة أكرب يف  بذلك، كانت  ومقارنًة 
على الكهرباء يف املناطق الريفية، من 61 إىل 70 يف املائة. 
وميثل سكان الريف حاليًا نسبة 85 يف املائة من احملرومني 

من الكهرباء 30.

ولوحظت حتسينات كبرية يف بعض املناطق النامية )الشكل 
7 - 5(، ومنها مشال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وجنوب 
آسيا. ويف تناقض صارخ، ال تزال إمكانية احلصول على 
الكهرباء يف أوقيانوسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
عام  ففي  البطيء.  التقدم  من  عقدين  بعد  جدًا  متدنية 
2010 يف أوقيانوسيا، مل يكن حيصل على الكهرباء سوى 
25 يف املائة من السكان )14 يف املائة يف املناطق الريفية 
أفريقيا جنوب  املناطق احلضرية(. ويف  املائة يف  و65 يف 
الصحراء الكربى، كان 32 يف املائة من السكان يتمتعون 
بالكهرباء يف تلك السنة )14 يف املائة يف املناطق الريفية 

و63 يف املائة يف املناطق احلضرية( 31.

أنواع الوقود الصلب املستخدم للطهي

الفحم  للطهي  املستخدم  الصلب  الوقود  أنواع  تشمل 
والقش  واخلشب  النبايت  والفحم  والليجنيت  احلجري 
والروث. واخلشب هو النوع األساسي من الوقود املستخدم، 

.Sustainable Energy for All Initiative, 2013  30

املرجع نفسه.  31

 الشكل 7 - ٤
متوسط الوقت املستغرق يف جمع املياه بني 

األطفال والبالغني، حسب نوع الجنس يف بلدان 
أفريقية مختارة يف جنوب الصحراء الكربى

قامت بجمعها شعبة  املصدر: 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

 World Bank, Gender, من
 Time Use and Poverty in

 Sub�Saharan Africa (2006)

Fontana and Natali, Gen�

 dered Patterns of Time Use in

 Tanzania: Public Investment

 in Infrastructure Can Help

.(2008))

تشري البيانات املتعلقة  مالحظة: 
باألطفال للفئة العمرية 
5 - 14 عاماً يف مالوي 

وجمهورية تنزانيا املتحدة 
و6 - 14 عاماً يف غينيا. 
وُيحسب متوسط عبء 
الوقت بني السكان بأن 

يدرج يف املقام املشاركون 
يف جمع املياه فضالً عن غري 

املشاركني. وقد ال تكون 
البيانات قابلة للمقارنة فيما 
بني البلدان ألن أساليب جمع 

البيانات قد تختلف.

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

مالوي (٢٠٠٥) غينيا (٢٠٠٣) جمهورية
تنزانيا املتحدة

(٢٠٠٦)

وم
لي

يف ا
ة 

يق
دق

نساء بالغات بناترجال بالغون أوالد



لبيئــة ١٩7ا

املتساقطة  وفروعها  األشجار  أخشاب  من  استمد  سواء 
على األرض أو من قطع األشجار الختاذها حطبًا. وينتج 
عن حرق احلطب دخان وجسيمات نفايات صلبة تلوث 
جير  مل  ما  التنفس  يف  مشاكل  تسبب  أن  وميكن  اهلواء 
املداخن  تصريفها خارج املسكن، بسبل منها عن طريق 
أو من خالل نافذة، أو جبعل موقد املطبخ خارج مناطق 
املعيشة. وباإلضافة إىل ذلك، تزيد احلاجة إىل احلطب من 
بعض  والرجل وتؤدي يف  املرأة  الواقع على  العمل  عبء 

األحيان إىل إزالة الغابات، مما يسبب أضراراً بيئية.

ما زالت أصناف الوقود الصلب تستخدم ألغراض 
الطهي يف كثري من املناطق والبلدان

أنواع  اليت تستخدم  املعيشية  األسر  نسبة  وقد اخنفضت 
الوقود الصلب بصفة أساسية للطهي على نطاق العامل من 
حوايل 53 يف املائة وفقًا للتقديرات يف عام 1990 إىل 
41 يف املائة يف عام 2010 32. وظل عدد األشخاص 
الذين يستخدمون الوقود الصلب خالل تلك الفرتة دون 
تغيري، عند حوايل 2.8 بليون نسمة. ويف مجيع مناطق 
أنواع  استخدام  فيها  يرتفع  اليت  العاملية  الصحة  منظمة 
الوقود الصلب — أفريقيا وجنوب شرق آسيا )وتشمل 
اهلند بوصفها البلد األكثر سكانًا يف تلك املنطقة( وغرب 
احمليط اهلادئ )وتشمل الصني بوصفها البلد األكثر سكانًا 
التناقص يف نسبة  اجتاه إىل  املنطقة( — ظهر  تلك  يف 
األسر املعيشية املستخدمة هلذه األنواع من الوقود، ولكن 
االجتاهات خمتلطة من حيث عدد األشخاص املعرضني 
األسر  نسبة  اخنفضت  أفريقيا،  ففي  الضارة.  آلثارها 
الوقود الصلب من 82 يف  أنواع  اليت تستخدم  املعيشية 
املائة يف 1990 إىل 77 يف املائة يف 2010. وزاد العدد 
الوقود الصلب يف  الذين يستخدمون  املقدر لألشخاص 
تلك املنطقة من 413 مليونًا يف عام 1990 إىل 646 
مليونًا يف عام 2010 نتيجة للنمو السكاين اليت جتاوز 
التحسينات يف إمكانيات احلصول على الطاقة النظيفة. 
نسبة  يف  اخنفاض كبري  آسيا  شرق  جنوب  يف  وظهر 
السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلب ألغراض 
املائة(، يف حني  إىل 61 يف  املائة  الطهي )من 83 يف 
ظل العدد اإلمجايل لألشخاص املعرضني آلثارها الضارة 
ثابتًا عند حوايل 1.1 بليون نسمة. وطرأ يف منطقة غرب 
احمليط اهلادئ اخنفاض كبري على كل من األرقام املطلقة 

.Bonjour and others, 2013  32

والنسبية على حّد سواء. فرتاجعت نسبة األسر املعيشية 
اليت تستخدم أنواع الوقود الصلب من 66 إىل 46 يف 
املائة واخنفض عدد السكان املعرضني للخطر من 865 

مليون شخص إىل 739 مليونًا.

ويف املناطق النامية، يتفاوت االستخدام احلايل ألنواع الوقود 
الصلب يف أغراض الطهي تفاوتًا كبرياً بني البلدان وحسب 
الصلب  الوقود  أصناف  ومتثل  والريفية.  احلضرية  املناطق 
الريفية يف  النوع الرئيسي من الوقود املستخدم يف املناطق 
أفريقيا جنوب  بشأهنا يف  بيانات  تتاح  اليت  البلدان  مجيع 
الصحراء الكربى، وأكثر من نصف البلدان يف آسيا، ويف 
بعض البلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
وباملقارنة، يقل استخدام أنواع الوقود الصلب يف املناطق 
احلضرية. ومع ذلك، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
تستخدم غالبية األسر املعيشية احلضرية يف 22 من أصل 
تتوافر بيانات عنها الوقود الصلب للطهي. ويف  32 بلـداً 
املناطق احلضرية يف املناطق النامية األخرى، نادراً ما تستخدم 
أنواع الوقود الصلب مبثابة النوع الرئيسي من الوقود. وهناك 
بعض استثناءات منها هاييت )يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب(، وتيمور - ليشيت )يف آسيا( 33.

 ICF International, DHS Program STAT تستند البيانات إىل  33

عليه  االطالع  )مت   Compiler, www.statcompiler.com/

اإلحصائي، املرفق  يف  البيانات  وترد  آذار/مارس 2015(.   يف 
.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

 الشكل 7 - 5
 نسبة السكان الحاصلني عىل الكهرباء،

١٩٩0 و20١0

مبادرة الطاقة  املصدر: 
املستدامة للجميع، 2013 

 Sustainable Energy for(
All Initiative, 2013( وإطار 

التتبع العاملي، مرفق البيانات 
 Global Tracking Framework,(
Data annex, www.se4all.org/

.)tracking�progress/(2013)

تعرّف إمكانية  مالحظة: 
الحصول عىل الكهرباء بأنها 

توافر وصلة كهربائية يف 
املنزل أو استخدام الكهرباء 

بوصفها املصدر الرئييس 
لإلضاءة.
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املرأة يف العالم، 20١5 ١٩٨

العبء الصحي

يشكل التعرض لتلوث اهلواء املنـزيل خطراً صحيًا كبرياً 34. 
ويتفاوت مستوى التلوث لدى األسر املعيشية حسب نوع 
الوقود املستخدم، من ال شيء تقريبًا عندما تتوفر الكهرباء، 
إىل متوسط يف حالة الغاز الطبيعي وأصناف الوقود السائل 
عاٍل  إىل مستوى  املسال،  النفطي  والغاز  الكريوسني  مثل 
أنواع  بني  ومن  الصلب.  الوقود  أنواع  تستخدم  عندما 
الوقود الصلب، ينتج وقود الكتلة األحيائية — مثل روث 
مستويات  أعلى  واحلطب —  احملاصيل  وبقايا  احليوانات 
امللوثات، يليها الفحم احلجري والفحم النبايت. واستخدام 
أنواع الوقود الصلب للطهي، وخصوصًا يف األماكن املغلقة 
على النريان املكشوفة أو املواقد التقليدية البسيطة، يزيد من 
امللوثات  من  لكميات كبرية  املعيشية  األسر  أفراد  تعرض 
اليت تنطوي على إمكانات اإلضرار بالصحة، مبا يف ذلك 
جسيمات املواد، وأول أكسيد الكربون، وأكسيد النيرتوجني، 
وأكسيد الكربيت والبنـزين 35. ويسهم االستخدام املنـزيل 
)اخلارجي(، احمليط  اهلواء  تلوث  يف  أيضًا  الصلب   للوقود 

ال سيما يف املناطق ذات االستخدام املرتفع 36.

 يشّكل تلوث الهواء يف املنازل
أحد األسباب الرئيسية للمرض

الوقود  من  املنبعث  للدخان  املعرضون  والرجال  والنساء 
الصلب يتزايد خطر إصابتهم بالتهابات اجلهاز التنفسي 
 احلادة ومرض االنسداد الرئوي املزمن وسرطان الرئة. وقد
اإلصابة خطر  وزيادة  اهلواء  تلوث  بني  أيضًا  الربط   مت 
 بالسكتة الدماغية وأمراض القلب اإلقفارية. وتلوث اهلواء
الناجم عن استخدام الوقود الصلب هو أحد  يف املنازل 

األسباب الرئيسية للمرض على الصعيد العاملي، وتسبب 
بـــــ 4.3 ماليني حالة وفاة مبكرة 37 يف عام  فيما يقدر 
2012 38. وقرابة الثلث )34 يف املائة( من هذه الوفيات 

.WHO, 2006  34

املرجع نفسه.  35

.Bonjour and others, 2013  36

WHO, 2014a. وهذا الرقم أعلى بكثري من التقديرات السابقة،   37

ويعزى ذلك أساسًا إىل إدراج أمراض جديدة، مثل أمراض القلب 
واألوعية الدموية.

على نطاق العامل، كانت هناك 7 ماليني وفاة ميكن أن تعزى   38

إىل التأثريات املشرتكة لتلوث هواء املنازل واهلواء اخلارجي يف عام 
.)WHO, 2014a( 2012

أمراض  إىل  املائة  يف  و26  الدماغية،  السكتة  إىل  تعزى 
الرئتني  انسداد  داء  إىل  املائة  اإلقفارية، و22 يف  القلب 
املزمن، و12 يف املائة إىل أمراض اجلهاز التنفسي السفلي 

احلادة، و6 يف املائة إىل سرطان الرئة 39.

الرجال  من  أكثر  معرضات  النامية  البلدان  يف  والنساء 
للدخان املنبعث من الوقود الصلب بأنواعه. فاملرأة تقضي 
وقتًا أطول من الرجل يف الطهي، وبالتايل فهي أكثر عرضة 
النساء  أن  40؛ كما  الكثافة  العايل  التلوث  من  لفرتات 
يقضني وقتًا أطول من الرجال داخل األماكن املغلقة 41، 
للقيام برعاية األطفال واألعمال املنـزلية )على النحو املبني 
معرضات  فهن  وبالتايل،  العمل(.  بشأن   4 الفصل  يف 
بدرجة أكرب نسبيًا من الرجال خلطر اإلصابة بنتائج صحية 
سلبية نتيجة للتعرض للدخان املنبعث من الوقود الصلب، 
بــ 21 يف املائة يف اخلطر  مبا يشمل ارتفاعًا تقدر نسبته 
وسرطان  املزمن  الرئوي  االنسداد  مبرض  لإلصابة  النسيب 
الرئة 42. أما املخاطر النسبية لإلصابة بالسكتة الدماغية 

وأمراض القلب اإلقفارية فمتماثلة للمرأة والرجل.

عبء العمل

ويتسبب االعتماد على احلطب ألغراض الطهي والتدفئة 
يف ارتفاع عبء العمل بالنسبة للمرأة والرجل. ويتبني من 
بيانات استخدام الوقت املتاحة أن املرأة يف بعض البلدان 
الرجل يف مجع احلطب، يف حني  تقضي وقتًا أطول من 
يقضي الرجل وقتًا أطول يف بلدان أخرى )الشكل 7 - 
6(. ففي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وغينيا ومالوي، 
ويف  متناسب.  غري  عبئًا  املرأة  تعاين  املثال،  سبيل  على 
مالوي، تنفق املرأة 19 دقيقة يف املتوسط كل يوم يف مجع 
حطب الوقود مقابل 3 دقائق ينفقها الرجل. وعلى النقيض 
من ذلك، ينفق الرجل يف غانا، 42 دقيقة يوميًا مقابل 25 

دقيقة تنفقها املرأة.

.WHO, 2014a  39

.Ezzati and Kammen, 2002  40

.Dasgupta and others, 2006 انظر على سبيل املثال  41

.WHO, 2014a  42
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الظواهر املناخية املتطرفة والكوارث  -  ٣

املتصلة  واألخطار  واملناخ  الطقس  عن  النامجة  الكوارث 
باملياه آخذة يف االزدياد على نطاق العامل 43. وأكد تقرير 
التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ 
أمناط  بالفعل  غري  قد  الدفيئة  غازات  تركيزات  تزايد  أن 
البلدان املتقدمة  العاملية للمياه. وتتحمل  الطقس والدورة 
الفيضانات  عبء  السواء  على  النامية  والبلدان  النمو 
والعواصف  القصوى  احلرارة  ودرجات  اجلفاف  ونوبات 
املتكررة، ولكن البلدان النامية والفقرية ال تزال هي األكثر 
تأثراً هبا. ومن املتوقع أن يواصل تغرّي املناخ التأثري على حياة 

.United Nations Environment Programme, 2012  43

البشر ورفاههم كلما زادت هذه الظواهر املناخية املتطرفة 
تواتراً وشدة 44.

وحتدث الكوارث الطبيعية آثاراً خمتلفة على النساء والرجال 
يف  املعروضة  احملدودة  األدلة  وتشري  واألوالد.  والبنات 
واالختالفات  اجلنس  ونوع  السن  أن  إىل  التالية  األفرع 
يف األدوار اجلنسانية تؤثر مجيعها على معّدالت الوفيات 
النامجة عن الكوارث الطبيعية. وتؤدي األدوار واألعراف 
اخلاصة باجلنسني كذلك دوراً هامًا يف أعقاب الكوارث، 
مبا يف ذلك من حيث إمكانية احلصول على سبل العيش 
واملشاركة يف جهود إعادة اإلعمار. فعلى سبيل املثال، قد 
حتّد األدوار واملعايري اجلنسانية من القدرات واملوارد املتاحة 
للنساء والفتيات من أجل املرونة يف الصمود وتويل زمام 
ترتدد  آثار  املسؤولية عن مستقبلهن، ويرتتب على ذلك 
وباإلضافة  بأكملها.  حملية  وجمتمعات  أسر  يف  أصداؤها 
إىل ذلك، فإن احتمال ارتكاب العنف ضد املرأة، وهو 
تعبري عن عالقات القوى غري املتكافئة بني املرأة والرجل، 
ميكن أن يزيد مع فقدان املمتلكات وسبل العيش وتعطل 

اخلدمات وآليات احلماية الرمسية وغري الرمسية 45.

اجلمع  إىل  الدويل  الصعيد  على  افتقار  مثة  ذلك،  ومع 
باملسائل  املتعلقة  لإلحصاءات  املنهجيني  والتصنيف 
اجلنسانية والكوارث الطبيعية اليت من شأهنا أن تشري إىل 
نطاق هذه اآلثار احملّددة وأمناطها. ومن القيود على عملية 
الكوارث  تعقب  اليت  الظروف  تعقيد  البيانات هذه  مجع 
جلمع  موحدة  منهجية  وأدوات  تعاريف  وجود  وعدم 
املالئمة  اجلنسانية  والتحليالت  والبيانات   .46 البيانات 
غائبة إىل حّد كبري أيضًا يف اجملالت واملنشورات البحثية 
اإلنسانية يف  املعونة  تقدمي  املشرتكة يف  الدولية  للوكاالت 
األزمات املرتبطة بالكوارث الطبيعية. وأشار استعراض 47 
أجري مؤخراً هلذه املصادر إىل أن البيانات املصنفة حسب 
بثماين كوارث  يتعلق  فيما  إاّل  نوع اجلنس ليست متاحة 
يف   1988 عام  منذ  فقط  الكوارث  من  جمموعات  أو 
البلدان النامية غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي. وكشف االستعراض أيضًا عن عدد من 

.Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014  44

اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، 2013.  45

 Guha-Sapir and ؛Tschoegl, Below and Guha-Sapir, 2006  46

.Below, 2002

.Eklund and Tellier, 2012  47

 الشكل 7 - ٦
متوسط الوقت املنفق يف جمع الحطب، حسب نوع 

الجنس يف بلدان نامية مختارة
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قامت بتجميعها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  املصدر: 
 Fontana and Natali, Gendered Patterns of Time Use من

 in Tanzania: Public Investment in Infrastructure Can Help

 Ghana Statistical Service, How Ghanaian Women and (2008)؛)

Men Spend their Time. Ghana Time Use Survey 2009 (2012)؛ 

 Government of Pakistan, Federal Bureau of Statistics, Time Use

 National Statistical Centre of Lao People’s ؛Survey 2007 (2009)

Democratic Republic, Social and Economic Indicators. Lao Ex�

 Statistics ؛penditure and Consumption Survey 2002/03 (2004)

 World Bank, ؛South Africa, A Survey on Time Use 2010 (2013)

.Gender, Time Use and Poverty in Sub�Saharan Africa (2006)

ُيحسب متوسط عبء الوقت بني السكان بأن يدرج يف  مالحظة: 
املقام املشرتكون يف جمع الحطب فضالً عن غري املشاركني. 

وقد ال تكون البيانات قابلة للمقارنة فيما بني البلدان ألن 
أساليب جمع البيانات قد تختلف.
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الروايات عن تأثر املرأة بشكل غري متناسب مقارنة بالرجل 
يف أثناء الكوارث، ولكنها تستند بشكل حصري تقريبًا على 
بيانات نوعية. وعالوة على ذلك، فإن بعض ما ُيستخدم 
من املواد القليلة املستندة إىل البيانات يعرتيه القصور بسبب 
التحيز اجلنساين يف اإلبالغ واألخطاء املنهجية، واملزج بني 
معلومات مبنية على تعاريف ومؤشرات خمتلفة. وهكذا، 
يواصل  املفرطة،  اجلوية  الظواهر  يف  زيادة  يتوقع  عامل  يف 
االفتقار إىل اإلحصاءات والتحليالت اجلنسانية املالئمة 
تقويض اجلهود املبذولة للحّد من خماطر الكوارث وزيادة 

فعالية االستجابات اإلنسانية 48.

الوفيات

تذهب حياة اآلالف من النساء والرجال سدى يف أحناء 
العامل كل عام نتيجة للكوارث الطبيعية. ويف الفرتة ما بني 
عددها يقدر  وفيات  حدثت  و2014،   1995  عامي 
بـــــ 400 241 وفاة نتيجة للعواصف أو األعاصري املدارية، 
القصوى،  احلرارة  درجات  بسبب  وفاة   158 و700 
و000 154 وفاة بسبب الفيضانات، و500 22 وفاة 
أزهقت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اجلفاف.  حاالت  بسبب 

أرواح عددها 800 746 نتيجة للزالزل 49.

يشّكل العمر ونوع الجنس واالختالفات يف األدوار 
واملعايري الجنسانية عوامل هامة يف الوفيات 

الناجمة عن الكوارث الطبيعية

وتتفاوت االختالفات يف الوفيات حسب نوع اجلنس من 
املثال،  بلد إىل آخر وحسب نوع املخاطر. فعلى سبيل 
 يف ميامنار، متثل النساء والفتيات نسبة 61 يف املائة من
عداد  يف  شخص   53 و000  وفاة  حالة   85  000
املفقودين بعد إعصار العام 2008 50. ويف سري النكا، 
مثلت النساء واألطفال واملسنون غالبية اخلسائر يف األفراد 
يف كارثة التسونامي يف عام 2004. فمن بني أكثر من 
000 13 من القتلى واملفقودين حسب تقديرات التعداد 

اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، 2013.  48

استناداً  املتحدة،  األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  حبساهبا  قامت   49
 Centre for Research on the من  مستمدة  بيانات   إىل 
 Universitéو  ،Epidemiology of Disasters (CRED)

.Catholique de Louvain, 2015

 Myanmar Government, Association of Southeast Asian  50

.Nations and United Nations, 2008

الذي أجري يف أعقاب التسونامي يف سري النكا، كان 
65 يف املائة من النساء 51. وكانت نسبة وفيات اإلناث 
أعمارهم بني 19  تراوحت  الذين  أعلى بني األشخاص 
و29 عامًا، وتبلغ 79 يف املائة. وجتاوز عدد وفيات اإلناث 
وفيات الذكور يف البلدان األخرى اليت تضررت بشدة من 
مواقع يف  مبا يف ذلك عدة  التسونامي يف عام 2004، 
يف  موجودة  أخرى  نتيجة  وتتمثل   .52 واهلند  إندونيسيا 
والبالغني األكرب  األطفال  املتضررة يف وفاة  البلدان  مجيع 

سنًا بنسبة أكرب من البالغني الذين يف مقتبل العمر 53.

وفيات  بني  بالفروق  املتعلقة  اإليضاحات  ُوضعت  وقد 
اإلناث والذكور خالل كارثة التسونامي يف عام 2004 
من وجهة نظر جنسانية بصفة رئيسية. فجرى الربط بني 
واخنفاض  للخطر  والفتيات  النساء  تعرض  درجة  ارتفاع 
إمكانية احلصول على املعلومات، واالفتقار إىل املهارات 
التنقل خارج  وتقييد  السباحة،  على  القدرة  مثل  احلياتية 
مع  البيت  يف  املقيمات  النساء  ضعف  وزيادة  املنـزل، 
األطفال عند ارتفاع مستوى سطح البحر 54. ومل تكن 
وللخصائص  الوحيد.  بالعامل  اجلنسانية  االختالفات 
تأثري  املختلفة  األعمار  والذكور يف  لإلناث  الفسيولوجية 
كبري على الضعف يف أثناء التسونامي. فعلى سبيل املثال، 
حسب  الوفيات  يف  لالختالفات  تقييم كمي  من  تبني 
نوع اجلنس والسن على أساس دراسة طولية أجريت قبل 
التسونامي وبعدها يف إندونيسيا أن بعض التفسري يكمن يف 
 االختالفات يف القوة البدنية، والقدرة على االحتمال والعدو
والسباحة 55. وبوجه عام، كان احتمال بقاء الذكور الذين 
يف مقتبل العمر على قيد احلياة بعد التسونامي أكثر من 
األسر  لوجودهم يف  أقوى. وكان  األخرى ألهنم  الفئات 
أثر وقائي على  أيضًا  التسونامي  املعيشية يف وقت وقوع 

بقاء الزوجات واألطفال 56.

يتعلق  فيما  واألعمار  اجلنس  لنوع  خمتلف  منط  وظهر 
بالوفيات خالل الزلزال والتسونامي اللذين وقعا يف اليابان 
زلزال  وقوع  عند   ،2011 عام  ويف   .2011 عام  يف 

.Sri Lanka Department of Census and Statistics, 2005  51

.Oxfam International, 2005  52

.Frankenberg and others, 2011  53

.Oxfam International, 2005  54

.Frankenberg and others, 2011  55

املرجع نفسه.  56
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أعقابه  يف  أصابت  اليت  والتسونامي  الكبري  اليابان  شرق 
الساحل الشمايل الشرقي لليابان، ُسجلت 363 8 وفاة 
 لإلناث و360 7 وفاة بني الذكور يف احملافظات األكثر
)الشكل  تأثراً  الفئات  السن أشد  57. وكان كبار  تضرراً 
7 - 7(. وكانت أعداد اخلسائر يف األشخاص اإلناث 
والذكور متماثلة بني األطفال وشباب البالغني. ويف سن 
70 عامًا فما فوقها، تويف من النساء قرابة 000 1 أكثر 
ممن تويف من الرجال. وكان هذا أعلى من املتوقع بناء على 

توزيع اجلنسني بني السكان املسنني 58.

الرجال  عدد  فكان  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  أما 
الذين لقوا حتفهم نتيجة لألخطار الطبيعية أكرب من عدد 
النساء، مما يشري إىل أن الرجال أكثر مياًل إىل املخاطرة أو 
أكثر مشاركة يف األنشطة اليت تعرضهم للخطر. وخالل 
الذكور  من   3  777 تويف   ،2013  -  2004 الفرتة 

و211 2 من اإلناث نتيجة لألخطار الطبيعية.

هي  الوفيات  حيث  من  الطبيعية  املخاطر  أكرب  وكانت 
 .59 والفيضانات  واألعاصري  والزوابع  احلرارة  موجات 
مجيع  يف  عددًا  اإلناث  وفيات  الذكور  وفيات  وجتاوزت 
الفئات الرئيسية لألخطار الطبيعية ويف مجيع الفئات العمرية 
تزيد  الذين  األشخاص  يف  االستثناءات  ومتثلت  تقريبًا. 

أعمارهم عن 80 عامًا )الشكل 7 - 8(.

وشكل الرجال أيضًا غالبية الوفيات النامجة عن الكوارث 
اجلوية )العواصف وبرودة الطقس والفيضانات واألعاصري 
والربق( يف مجهورية كوريا يف الفرتة ما بني عامي 1990 
و2008. وبالنسبة للرجال، حدثت معظم الوفيات خارج 
املنازل، يف حني توفيت معظم النساء يف املناطق السكنية. 
وبلغت نسبة الرجال أكثر من نصف الوفيات النامجة عن 
الغرق يف األهنار )61 يف املائة( والبحار )66 يف املائة( 
ويف السفن الغارقة )97 يف املائة(. ومثلت النساء أكثر من 
نصف الوفيات بسبب اهنيار املباين )52 يف املائة( والغرق 
يف املنازل املغمورة باملياه )56 يف املائة( 60. ومن األمثلة 
األخرى على األماكن اليت زاد فيها عدد الرجال املتوفني 
للكوارث  نتيجة  توفني  الالئي  البالغات  النساء  عن عدد 

مقاطعات إيوايت ومياغي وفوكوشيما.  57

.Government of Japan, 2012  58

.USA National Weather Service, 2015  59

.Myung and Jang, 2011  60

الطبيعية الفيضانات اليت حلت مبقاطعة هونان يف الصني، 
يف عام 1999 61.

كبار السن، وال سيما النساء يف بعض السياقات، 
 هم أكثر الفئات تعرضاً للخطر من جراء

موجات الحرارة

املوجات خلطر  تعرضًا  الفئات  أكثر  من  السن   وكبار 
احلارة 62، وهي مسألة ذات أمهية متزايدة نظراً ألن مجيع 
البلدان تتسم بارتفاع يف نسبة املسنني بني السكان )انظر 
الفصل 1 بشأن السكان واألسرة(. ويتبني من استعراض 
إىل  باستمرار  تشري  التقارير  أن   63 البحثية  للدراسات 
القلب  أمراض  عن  النامجة  الوفيات  يف  زيادة  حدوث 
واألوعية الدموية واجلهاز التنفسي بني املسنني، إىل جانب 
التنفسي،  اجلهاز  ألمراض  باملستشفيات  احملتجزين  زيادة 
خالل األيام الساخنة واملوجات احلرارية 64. وتفسر كل 
أمام  الضعف  هذا  واالجتماعية  البيولوجية  العوامل  من 
الوجهة  فمن  العالية.  احلرارة  لدرجات  التعرض  خماطر 
البيولوجية، تتدهور استجابات اجلسم للبيئة مع التقدم يف 

.Eklund and Tellier, 2012  61

.Åström, Forsberg and Rocklöv, 2011  62

املقاالت املنشورة باللغة اإلنكليزية يف PubMed فيما بني عامي   63

2008 و2010.
.Åström, Forsberg and Rocklöv, 2011  64
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تشري البيانات إىل أسوأ  مالحظة: 
املقاطعات ترضراً، ومنها 

إيواتي ومياغي وفوكوشيما.
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العمر. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يتغرّي كل من التنظيم 
احلراري وإدراك اخلطر باستخدام األدوية أو بسبب اخلرف. 
ومن الناحية االجتماعية، قد يسهم عيش الشخص مبفرده 
أيضًا )كشأن كثري من النساء املسنات يف البلدان املتقدمة 
النمو( يف تعرض املسنني خلطر احلرارة، وال سيما عندما 
يكونوا طرحيي الفراش أو يف حال عدم اختاذهم خطوات 

لتجنب احلرارة ولزيادة التربيد واإلماهة 65.

موجات  أثناء  بكثري  أسوأ حااًل  املسنات  النساء  وكانت 
احلر الشديد يف مواقع خمتلفة، مبا يف ذلك أثناء موجة احلر 
اليت أصابت أوروبا يف صيف عام 2003، وموجات احلر 
اليت حدثت بني عامي 1995 و2006 يف أسرتاليا، ويف 
عام 2003 يف مدينة شنغهاي، بالصني 66. فعلى سبيل 
املثال، كانت الوفيات الزائدة بسبب موجة احلر الشديد 
يف أوروبا يف صيف عام 2003 أعلى بالنسبة للمسنني 
الوفيات  مجيع  وميالنو، كانت  روما  ويف  واملسنات. 
 الزائدة تقريبًا بني أشخاص يبلغون من العمر 75 سنة أو

أكثر 67. وكان ما يقرب من ثالثة أرباع الوفيات الزائدة 
من اإلناث، مما يعكس إىل حّد كبري ارتفاع نسبة النساء 

املرجع نفسه.  65

املرجع نفسه.  66

.Michelozzi and others, 2005  67

بني السكان املسنني. ويف فرنسا، كان معّدل الوفيات الذي 
لوحظ خالل موجة احلر أعلى من املتوقع بنسبة 70 يف 
املائة للنساء و40 يف املائة للرجال 68. وباملثل، يف اهلند، 
لوحظت زيادة أكرب يف وفيات النساء عن الرجال خالل 
موجة احلّر الشديد عام 2010 يف أمحد أباد )يف والية 
غوجارات الغربية(. فقد بلغ متوسط عدد الوفيات يف اليوم 
قبلها بعام وبعدها بعام 63 وفاة للرجال و42 للنساء. أما 
يف أثناء املوجة يف الفرتة من 19 إىل 25 أيار/مايو، فارتفع 
معّدل وفيات الذكور مبقدار 53 وفاة واإلناث مبقدار 61 

وفاة إضافية يف اليوم 69.

سبل العيش واملشاركة يف جهود إعادة اإلعمار

الكوارث  التعايف يف أعقاب  النساء على  قد تكون قدرة 
الطبيعية يف بعض البلدان حمدودة، مقارنة بالرجال، بسبب 
أيضًا  املرأة  تتمتع  وقد  التعليمية.  مستوياهتن  اخنفاض 
مبهارات خاصة تقيدهن مبهن معينة من شأهنا أن جتعلهن 
يقل  أو  الطبيعية  الكوارث  خالل  للبطالة  عرضة  أكثر 
الطلب عليها يف أثناء جهود التعمري يف أعقاب الكوارث. 
املناطق  يف  للفيضانات  دراسة  بينت  املثال،  سبيل  فعلى 
أن   ،70 نيجرييا  الغوس،  يف   2011 عام  يف  احلضرية 
النساء ذوات الوضع االجتماعي واالقتصادي املنخفض، 
وليس النساء بصفة عامة، كّن أكثر تعرضًا للخطر. وبينت 
دراسة أخرى، يف سومطرة، إندونيسيا، أن النساء والرجال 
عام 2004،  تسونامي  بعد  التعليم،  من  األفضل حظًا 
كانوا قادرين على التكيف مع التغرّيات بسرعة أكرب ممن 
هم أقل تعليمًا، األمر الذي لعله ال يعكس االختالفات 
املوارد  من  أكرب  قدرًا  أيضًا  وإمنا  فحسب،  املهارات  يف 

االقتصادية واالجتماعية املرتاكمة 71.

قد تجد املرأة صعوبة أكرب من الرجل يف الحصول 
عىل عمل يف أوضاع ما بعد الكوارث

وقد تواجه املرأة عوائق أشق من اليت يواجهها الرجل يف 
ومن  الكوارث.  بعد  ما  أوضاع  يف  عمل  على  احلصول 
بني هذه العوائق زيادة عبء رعاية األطفال وأفراد األسرة 

.Pirard and others, 2005  68

.Azhar and others, 2014  69

.Ajibade, McBean and Bezner-Kerr, 2013  70

.Frankenberg and others, 2013  71
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لبيئــة 20٣ا

أيضًا  املرأة  تعاين  وقد  العامة.  اخلدمات  تتوقف  عندما 
صعوبات أكرب يف العثور على عمل عندما حيدث فقدان 
للوظائف يف القطاعات االقتصادية واملهن اليت هتيمن عليها 
املرأة، وعندما ترتكز الوظائف املنشأة حديثًا يف القطاعات 
واملهن اليت يهيمن عليها الرجل 72. فعلى سبيل املثال، يف 
منطقة كانرتبري بنيوزيلندا، اخنفض معّدل توظيف النساء 
بنسبة 10 يف املائة مقارنة بنسبة 7 يف املائة للرجال يف 
العامني 2010  التسونامي يف  الزالزل وموجات  أعقاب 
و2011. وكان الفارق يرجع يف معظمه إىل اخنفاضات 
أكرب يف العمالة يف الصناعات اليت يهيمن عليها اإلناث، 
مبا يف ذلك جتارة التجزئة والفنادق واإليواء وتقدمي الرعاية 
الصحية واملساعدة االجتماعية. ويف شيلي، يف املناطق اليت 
عانت من زيادة صايف الوظائف املفقودة من جراء الزلزال 
املائة  يف   46 حوايل  2010، كان  عام  يف  والتسونامي 
من الوظائف اليت فقدت تشغلها نساء، بينما مل تتجاوز 
نسبة ما حصلن عليه من الوظائف اليت استحدثت 15 

يف املائة 73.

ويف بعض احلاالت، كان جيري تكريس القوالب النمطية 
الكوارث.  أعقاب  املؤقت يف  العمل  برامج  اجلنسانية يف 
 ،2011 عام  يف  والتسونامي  الزلزال  بعد  اليابان،  ففي 
أسندت للرجال مهمة إزالة األنقاض يف حني اضطلعت 
حني  ويف  اإلجالء،  مواقع  يف  الوجبات  بإعداد  النساء 
كانت ُتدفع بدالت يومية يف كثري من األحيان يف مقابل 
إعداد مقابل  تعويض كهذا يف  يقدم  مل  األنقاض،   إزالة 
من  املائة  يف   70 ُخصص  املكسيك،  ويف   .74 الطعام 
الوظائف املؤقتة اليت وفرهتا احلكومة االحتادية واحلكومات 
احمللية بعد الكوارث يف الفرتة 2004 - 2005 للرجال 
ألن العمل املطلوب يتعلق مبهام جرى العرف على اعتبارها 
وبناء واجلسور  الطرق  من  األنقاض  إزالة  مثل   ذكورية، 

املنازل 75.

ورغم ذلك، مثة اعرتاف متزايد بقضايا عدم املساواة بني 
التعمري. وتلتزم الكيانات  اجلنسني يف املشاركة يف جهود 
املتلّقية  والبلدان  املاحنة  واجلهات  املتحدة  لألمم  التابعة 
األعمال  يف  اجلنساين  املنظور  مراعاة  بتعميم  للمعونة 

.Venn, 2012  72

املرجع نفسه.  73

.Government of Japan, 2012  74

.Castro García and Reyes Zúñiga, 2009  75

اإلنسانية، مبا يف ذلك يف سياقات ما بعد الكوارث 76. 
فعلى سبيل املثال، ذهب ما يقرب من ثالثة أرباع التمويل 
إىل  عام 2012  والسويد يف  أملانيا  من  املقدم  اإلنساين 
 .77 اجلنسني  باملساواة بني  النهوض  إىل  الرامية  املشاريع 
من  يقرب  ما  أيضًا  املشاريع  من  األنواع  هذه  وتلقت 
ثالثة أرباع مجيع املعونات املقدمة لدعم خطة االستجابة 
من  الفرتة  يف  الفلبني  يف  هايان  لإلعصار  االسرتاتيجية 
األول/أكتوبر تشرين  إىل   2013 الثاين/نوفمرب   تشرين 

.78 2014

 املشاركة يف اتخاذ القرارات يف سياقات
ما بعد الكوارث

النساء أقل من الرجال مشاركًة يف اتخاذ القرارات 
املتعلقة بجهود اإلنعاش واسرتاتيجيات الحّد من 

املخاطر يف بعض السياقات

وقد تقل مشاركة املرأة عن الرجل يف اهليئات اليت تشارك 
ففي  الكوارث.  بعد  ما  مرحلة  يف  التعمري  جهود  يف 
أعقاب الزلزال والتسونامي اللذين وقعا يف اليابان يف عام 
2011، مل يشارك سوى عدد قليل جداً من النساء يف 
إدارة اجملتمعات احمللية، مبا يشمل اجلوانب احمللية لإلسكان 
املؤقت. ومل متثل املرأة إاّل 11 يف املائة فقط من أعضاء 
اللجان احمللية العاملة يف خطط اإلنعاش والتعمري يف 38 
من البلديات. ومل توجد عضوة واحدة فيما جمموعه تسع 
جلان بلدية. وكذلك كانت مشاركة املرأة أقل من الرجل 
يف املستوى األعلى الختاذ القرار. فعلى سبيل املثال، مل 
يكن بني أعضاء اجمللس اإلقليمي إلدارة الكوارث سوى 9 
يف املائة من النساء. ومل توجد إاّل امرأة واحدة بني اخلرباء 
البالغ عددهم  التعمري  إعادة  األعضاء يف جملس تصميم 
15 عضواً؛ وامرأتان بني 19 عضواً يف فريق الدراسة التابع 
للمجلس؛ و4 نساء بني 15 عضواً يف جلنة تعزيز التعمري. 

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 2013.  76

اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، 2013. وتشمل   77

املعونة  مشاريع  اجلنسني  بني  املساواة  تعزيز  إىل  الرامية  املشاريع 
اإلنسانية اليت يرمز هلا بــــــ 2 )أ( )املشروع ميكن أن يسهم بشكل 
كبري يف حتقيق املساواة بني اجلنسني( و2 )ب( )مشاريع يتمثل 
باملساواة بني اجلنسني( على  النهوض  الرئيسي منها يف  الغرض 

مقياس املؤشر اجلنساين.
United Nations Office for the Coordination of Humani-  78

.tarian Affairs, 2014
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اجمللس  يف  حاد  بشكل  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  املرأة  وكانت 
املركزي إلدارة الكوارث ذاته، فلم يكن بني أعضائه البالغ 

عددهم 27 عضواً سوى امرأتني فقط 79.

وانعكست التفاوتات اجلنسانية القائمة قبل الكارثة أيضًا 
يف بعض عمليات اإلنعاش بعد تسونامي العام 2004 يف 
إندونيسيا وسري النكا. ففي خميمات اإلغاثة يف آتشيه، 
بإندونيسيا، تولت النساء والفتيات تنظيم الوجبات ورعاية 
األطفال وأفراد األسرة األكرب سنًا، ولكنهن مل ُيشرَكن يف 
إدارة املخيمات ومل متثَّلن يف عمليات التفاوض مع منظمات 
ويف  اإلمدادات.  توفر  اليت  احلكومية  واملؤسسات  املعونة 
سري النكا، وصلت مشاركة املرأة يف التخطيط لإلنعاش 
وإدارته إىل 40 يف املائة يف بعض املقاطعات يف اجلنوب، 
ولكنها كانت أقل من 10 يف املائة يف املقاطعات الواقعة 
يف الشرق حيث تتسم التقاليد االجتماعية والثقافية مبزيد 

من احملافظة 80.

اجلنساين  املنظور  مراعاة  تعميم  على  العمل  جيري  وال 
للحّد من خماطر  الوطنية  السياسات واالسرتاتيجيات  يف 
الكوارث إاّل يف بلدان قليلة. ففي أمريكا الالتينية ومنطقة 
املائة  البحر الكارييب، على سبيل املثال، أفادت 20 يف 
املنظور  إدماج  يف  اإلجنازات  ببعض  البلدان  من  فقط 
احلّد  إىل  الرامية  واسرتاتيجياهتا  سياساهتا  يف  اجلنساين 
من خماطر الكوارث؛ وأفادت 23 يف املائة بأهنا اختذت 
تدابري إلدماج هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية يف جهود 
للضعف  تقييمات  املائة  يف   15 لدى  وكانت  اإلنعاش؛ 
والقدرات مصنفة حسب نوع اجلنس. وفيما يتعلق باألطر 
املعيارية، مل تذكر سوى مثانية بلدان فقط إدماج املنظور 
اجلنساين بوصفه بعداً شاماًل يف سياساهتا الوطنية املتعلقة 
بإدارة خماطر الكوارث، ومنها باراغواي وبنما وبوليفيا وبريو 
وكوستاريكا واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس. وكانت املرأة 
ممثلة متثياًل ناقصًا بشكل حاد يف صفوف صانعي القرار 
الذين يشغلون املناصب العليا. ويف املنطقة بأسرها، مل تتول 
سوى ثالث نساء مناصب قيادية يف الكيانات املسؤولة 

عن إدارة املخاطر 81.

.Government of Japan, 2012  79

.Ariyabandu, 2009  80

.UNDP and UNISDR AM, 2013  81

مشاركة املرأة والرجل يف  -  باء 
إدارة البيئة

مصدر  البيئي  والتدهور  الطبيعية  املوارد  فقدان  يشكل 
قلق متزايد يف مجيع أحناء العامل. وحسب تقرير األهداف 
املوارد  على  الضغط  فإن   ،2015 لعام  لأللفية  اإلمنائية 
يف  سيما  وال  املناطق،  بعض  يف  شديد  املتجددة  املائية 
مشال أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية يف غرب آسيا. ويف عام 
املائة فقط  يتمتع باحلماية سوى 15.2 يف  2014، مل 
من مناطق املياه اإلقليمية والداخلية و8.4 يف املائة من 
املناطق البحرية الساحلية )تصل إىل 200 ميل حبري من 
الغابات  السنوية من  اخلسارة  الساحل(. واخنفض صايف 
الفرتة يف  العامل  نطاق  على  هكتار  ماليني   8.3  من 

الفرتة  يف  هكتار  ماليني   5.2 إىل   2000  -  1991
2001 - 2010 82. ورغم ذلك، ما زال فقدان هذه 
الغابات يهدد التنوع البيولوجي ويزيد تآكل الرتبة ويسهم 
يف ارتفاع مستوى انبعاثات الكربون يف الغالف اجلوي 83.

وتسبب انبعاثات غازات الدفيئة من جراء األنشطة البشرية، 
وأمهها ثاين أكسيد الكربون وامليثان، تغرّي املناخ 84. ومع أن 
العامل كاد يقضي على استخدام املواد املستنفدة لألوزون، 
فقد اجتهت االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون 
إىل التصاعد بشكل عام يف العقود املاضية وأصبحت اآلن 
أعلى بنسبة تتجاوز 50 يف املائة مما كان عليه مستواها يف 

عام 1990 85.

وتقتضي محاية البيئة، وبالتايل تنميتها املستدامة، مشاركة 
نشطة من جانب كل من املرأة والرجل، مبا يف ذلك عن 
املوارد  على  احملافظة  إىل  الرامية  اليومية  األنشطة  طريق 
الطبيعية ومن خالل املشاركة يف اختاذ القرارات البيئية على 
الصعيدين احمللي والرفيع املستوى. وعالوة على ذلك، فإن 
مشاركة املرأة يف صنع القرار البيئي على مجيع املستويات، 
كما جرى التشديد على ذلك يف منهاج عمل بيجني لعام 
1995، متثل خطوة رئيسية للتأكد من إدراج قضايا املرأة 
واملنظورات اجلنسانية بشأن البيئة يف تقرير السياسات من 

املستوى احمللي إىل املستويني الوطين والعاملي 86.

األمم املتحدة، 2015.  82

املرجع نفسه.  83

.Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014  84

األمم املتحدة، 2015.  85

األمم املتحدة، 1995.  86
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مشاركة األفراد يف أنشطة حماية   -  ١
البيئة

 االختالفات بني مشاركة املرأة والرجل يف
حماية البيئة تكمن جذورها يف األدوار 

واملسؤوليات الجنسانية

وتتفاوت مشاركة املرأة والرجل يف محاية البيئة تفاوتًا واسعًا 
بني البلدان وحبسب نوع النشاط 87. ومتثل إعادة التدوير 
واحداً من أوسع األنشطة انتشاراً. ويشكل اختاذ خطوات 
نشطة لفصل املواد القابلة إلعادة التدوير، كالورق واملعادن 
والزجاج، من القمامة طريقة سهلة وفّعالة لتقدمي مسامهة 
بيئية إجيابية. ويقوم بإعادة التدوير عدد من الناس أكرب مما 
كان يف املاضي. فعلى سبيل املثال، يف 19 من البلدان 
املتقدمة النمو اليت تتاح بيانات عن االجتاهات فيها، زاد 
متوسط نسبة النساء القائمات بالتدوير من 61 يف املائة يف 
عام 2000 إىل 78 يف املائة يف عام 2010 88، يف حني 
ارتفعت نسبة الرجال القائمني بالتدوير من 58 إىل 74 
يف املائة. وبوجه عام، تشارك املرأة أكثر قلياًل من الرجل، 
األمر الذي يرتبط إىل حّد ما بالتقسيم اجلنساين للعمل 
املنـزيل )انظر الفصل 4 عن العمل(. ومن األمثلة القليلة 
الرجال  من  أكثر  النساء  فيها  تشارك  اليت  البلدان  على 
يف إعادة التدوير األرجنتني واجلمهورية التشيكية ومجهورية 
كوريا والسويد وكرواتيا والتفيا واملكسيك واململكة املتحدة 

والنمسا 89.

الناجم عن  التلوث  للحّد من  القيادة  اإلقالل من  وميثل 
عادم السيارات مسامهة مشرتكة أخرى يف احلماية البيئية. 
وميكن أن يكون استخدام األفراد لوسائل النقل اجلماعي، 
ركوب  يف  واالشرتاك  أقل،  رحالت  يف  املهام  وإدماج 
السيارات اخلاصة، و/أو ركوب الدراجات أو املشي بداًل 
من القيادة وسائل فّعالة للحّد من التلوث. ويف 19 بلداً 

 .ISSP Research Group, 2012 بيانات عن 31 بلداً باالستناد إىل  87

http://unstats.un.org/unsd/ ،وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي
.gender/worldswomen.html

يف  اإلحصاءات  شعبة  حبساهبا  قامت  مرجحة  غري  متوسطات   88

األمم املتحدة استناداً إىل البيانات املستمدة من جمموعة األحباث 
التابعة لـلربنامج الدويل للدراسات االستقصائية االجتماعية.

 .ISSP Research Group, 2012 بيانات عن 31 بلداً باالستناد إىل  89

http://unstats.un.org/unsd/ ،وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي
.gender/worldswomen.html

البلدان املتقدمة اليت تتوفر عنها بيانات لالجتاهات،  من 
ارتفعت نسبة النساء اللوايت تقللن من القيادة لغرض محاية 
البيئة من 14 يف املائة يف عام 2000 إىل 24 يف املائة 
يف عام 2010. وبالنسبة للرجال، كانت الزيادة من 14 
إىل 20 يف املائة. ويف حوايل نصف البلدان اليت هلا بيانات 
متاحة عن عام 2010، كانت نسبة النساء الالئي قللن 
 5 مبقدار  الرجال  نسبة  من  أعلى  السيارات  قيادة  من 
نقاط مئوية أو أكثر. وكانت اليابان هي االستثناء الوحيد 
امللحوظ؛ فهناك فاق عدد الرجال الذين قللوا من القيادة 

عدد النساء بـــــ 6 نقاط مئوية 90.

يف  املالية  املسامهة  إىل  والرجال  النساء  يلجأ  وباملقارنة، 
القضايا البيئية بنسب متماثلة يف معظم البلدان. واالستثناء 
امللحوظ هو فنلندا، حيث ساهم 31 يف املائة من النساء 
و21 يف املائة من الرجال يف إحدى املنظمات البيئية يف 

السنوات اخلمس املاضية 91.

وتتفاوت االختالفات بني املرأة والرجل يف املواقف املتخذة 
من دفع ضرائب أعلى ودفع أسعار أعلى من أجل محاية 
البيئة تفاوتًا كبرياً من بلد إىل آخر. فنسبة الرجال الراغبني 
يف دفع أسعار أعلى يف االحتاد الروسي واألرجنتني وإسرائيل 
وأملانيا ومجهورية كوريا واململكة املتحدة، على سبيل املثال، 
تزيد على نسبة النساء مبقدار 5 نقاط مئوية أو أكثر. غري 
أن نسبة الرجال أقل من نسبة النساء مبقدار 5 نقاط مئوية 
أو أكثر يف الدامنرك، وفنلندا، والنرويج، ونيوزيلندا. ويفيد 
الرجال أكثر مما تفيد النساء عن استعدادهم لدفع ضرائب 
أعلى يف مقابل املكاسب البيئية يف عدد من البلدان )كما 
وتركيا  وأملانيا  وإسرائيل  وإسبانيا  األرجنتني  احلال يف  هو 
قد  ما  وهو  املتحدة(،  واململكة  وفرنسا  ومجهورية كوريا 
)انظر  الدخل  على  الرجل  حصول  فرص  زيادة  يعكس 
تتشابه  أخرى كثرية،  بلدان  ويف  الفقر(.  عن   8 الفصل 
اجتاهات النساء والرجال، يف حني تكسر الدامنرك والنرويج 
هذا النمط؛ ففي هذين البلدين، متيل املرأة إىل دفع ضرائب 
أعلى من الرجل بنسبة 4 و7 نقاط مئوية، على التوايل، 

من أجل محاية البيئة 92.

املرجع نفسه.  90

املرجع نفسه.  91

 .ISSP Research Group, 2012 بيانـات عن 31 بلـداً باالستنـاد إىل  92

http://unstats.un.org/unsd/ ،وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي
.gender/worldswomen.html
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اتخاذ القرارات بشأن املوارد الطبيعية   -  2
عىل الصعيد املحيل

ما ُتستبعد املرأة من عمليات اختاذ القرارات احمللية  كثرياً 
فيما يتعلق باملوارد الطبيعية. وقد يرتبط اخنفاض معّدالت 
الطبيعية احمللية بعدم  املوارد  النساء يف إدارة  املشاركة بني 
والسلطة، واملسؤوليات  األدوار  اجلنسني يف  بني   املساواة 
مبا يف ذلك القيود الزمنية على املرأة، وأعباء العمل املنـزيل 
املعلومات،  إىل  وافتقارها  عليها،  الواقعة  املتكافئة  غري 
التهديدات  له  تتعرض  وما  الرجل،  من  الدعم  وانعدام 
أيضًا  أخرى  عوامل  تؤدي  وقد   .93 العقاب  أو  بالعداء 
دوراً يف هذا الصدد. فعندما تكون العضوية يف مجاعات 
اإلدارة احمللية مقصورة على أحد أفراد األسرة املعيشية، على 
 سبيل املثال، قد يصبح رئيس األسرة الرجل هو املمثل فيها
تلقائيًا 94. وعالوة على ذلك، حىت إذا كانت املرأة عضواً 
يف أفرقة اإلدارة احمللية، فقد ال توىل آراؤها نفس األمهية اليت 

توىل آلراء الرجل، أو قد تثبط عزميتها متامًا 95.

ويف بعض احلاالت، تتمكن النساء يف جمال اإلدارة احمللية 
للموارد الطبيعية من حتقيق تغيريات إجيابية؛ بيد أهنن، يف 
حاالت أخرى، ما زلن تواجهن التحّديات. فعلى سبيل 
املثال، تشري بعض دراسات احلالة اإلفرادية يف اهلند ونيبال 
أن  ميكن  الغابات  إدارة  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  أن  إىل 
تعزز اتباع ممارسات أكثر إنصافًا لتوزيع إمكانيات الوصول 
على  التأثري  وزيادة  السلع،  على  واحلصول  الغابات  إىل 
املبذولة  اجلهود  وتعزيز  للنساء،  التمويلية  املخصصات 
احلفظ  ممارسات  وحتسني  الوقود،  نقص  على  للتغلب 
أوغندا  يف  أخرى،  دراسات  أن  غري   .96 املوارد  وجتديد 
وبوليفيا وكينيا واملكسيك، تبني أن جمموعات مستخدمي 
الغابات اليت ترتفع فيها مشاركة املرأة تكون يف العادة أقل 
فعالية بسبب اخنفاض سبل حصول املرأة على التكنولوجيا 

والقيود املتعلقة باأليدي العاملة والسلطة احملدودة 97.

.Mairena and others, 2012 ،انظر، على سبيل املثال  93

.Agarwal, 2001  94

املرجع نفسه.  95
Agarwal, 2009b؛  Agarwal, 2009a؛  Agarwal, 2001؛   96
.Agrawal and Chhatre, 2006 ؛Agrawal and others, 2006

.Mwangi, Meinzen-Dick and Sun, 2011  97

 املرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف
مجال اإلدارة املحلية للغابات

تشارك النساء أقل بكثري من الرجال يف اجملموعات الرمسية 
ملستخدمي الغابات. وقد أكدت قلة مشاركتهن يف إدارة 
اليت  البحثية  املؤلفات  يف  توضيحها  سبق  وقد  الغابات، 
حتلل النتائج املستمدة من دراسات احلالة اإلفرادية النوعية 
والكمية الصغرية يف البلدان النامية، دراسة مقارنة متعددة 
األقطار 98 أجريت يف الفرتة 2005 - 2008 يف 24 
يف  الرئيسية  املدارية  الغابات  مناطق  تشمل  ناميًا  بلدًا 
 أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 99.
وما زال التكافؤ بني اجلنسني يف إدارة الغابات احمللية بعيداً 
عن التحّقق يف كل من املناطق الثالث املشمولة بالدراسة 
املرأة، يف  أن  أيضًا  الدراسة  وبّينت   .)9  - )الشكل 7 
حوايل نصف املواقع اليت مشلتها، مل تشارك على اإلطالق 

يف جمموعات مستخدمي الغابات.

وبينما جيري حبث املشاركة املنخفضة للمرأة كثرياً يف سياق 
املوجودة يف  القضايا  أيضًا إحدى  فهذه  النامية،  البلدان 
البلدان املتقدمة النمو مثل كندا، حيث ثبت أن املرأة ممثلة 
متثياًل ناقصًا يف إدارة الغابات. وعلى سبيل املثال، كشفت 
دراسة استقصائية وطنية للجان االستشارية العامة يف عام 
اللجان هذه  أعضاء  بني  النساء  نسبة  أن  عن   2006 

ال تتجاوز 17 يف املائة 100.

اتخاذ القرارات البيئية الرفيعة املستوى  -  ٣

تشغل النساء عدداً أقل من مناصب السلطة 
واتخاذ القرار املتصل بالبيئة مما يشغله الرجال

القرار،  السلطة وصنع  الفصل 5 عن  مبني يف  كما هو 
ال تزال املرأة متثل أقلية يف مناصب صنع القرار يف معظم 
املؤسسات العامة واخلاصة. وهذا هو احلال أيضًا عندما 
يتعلق األمر باملؤسسات املتصلة بالبيئة. فاملرأة ممثلة متثياًل 
ويف  بالبيئة  املرتبطة  باملؤسسات  العاملة  القوة  يف  ناقصًا 
 إدارة تلك املؤسسات، كما يتضح من دراسة استقصائية

أعدت الدراسة يف إطار شبكة البيئة املتسمة بالفقر، وهي أحد   98

مشاريع مركز البحوث احلرجية الدولية.
.Sunderland and others, 2014  99

.Reed, 2010  100
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عاملية 101 أجرهتا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف عام 
2013 على الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية وشؤون املياه 
يف البلدان األعضاء. وعلى الصعيد العاملي يف عام 2013، 
كانت النساء متثلن نسبة 33 يف املائة من القوى العاملة 
العاملية و19 يف املائة من اإلدارة العليا يف الدوائر الوطنية 
لألرصاد اجلوية وشؤون املياه. وكان التكافؤ بني اجلنسني 
بعيداً عن التحقُّق حىت بني املوظفني اجلدد. فكانت النساء 
متثلن نسبة 39 يف املائة من املوظفني املعينني يف هذه الدوائر 
يف عام 2012 102. ونتج ذلك عن وجود جمموعة صغرية 
من النساء املهتمات خبدمات األرصاد اجلوية واهليدرولوجية 
والدارسات يف هذا اجملال، وعن السياسات واملمارسات 
املتبعة يف استقدام املوظفني اليت تدمي مظاهر التفاوت بني 
اجلنسني يف القوى العاملة واإلدارة. ويف عام 2013، مل 
تكن سوى نسبة 41 يف املائة من أعضاء املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية قد نفذت خطة عمل لتعميم مراعاة املنظور 
اجلنساين يف الدوائر الوطنية لألرصاد اجلوية وشؤون املياه، 
ومل توجد إاّل يف 48 يف املائة منها سياسات للموارد البشرية 

تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

وعالوة على ذلك، ال تشغل النساء سوى عدد قليل للغاية 
من الوظائف املتعلقة باختاذ القرار السياسي وغري السياسي 
يف وزارات احلكومة املرتبطة بالبيئة. فاملرأة يف أوروبا، على 
وتغرّي  البيئة،  وزراء  بني  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  املثال،  سبيل 
إدارات احلكومات  أو  والنقل والطاقة يف وزارات  املناخ، 
بلغ   ،2014 األول/ديسمرب  ويف كانون   .103 الوطنية 
الوزراء  املائة من مناصب  النساء 28 يف  متوسط حصة 
األقدم 104 و27 يف املائة من مناصب وزراء الدولة املتصلة 
بني  ناقصًا  متثياًل  ممثلة  املرأة  105. وكذلك كانت  بالبيئة 
الوظائف اإلدارية العليا غري السياسية داخل الوزارات ذات 

مشلت الدراسة االستقصائية 83 من البلدان األعضاء يف املنظمة   101

العاملية لألرصاد اجلوية )43 يف املائة من مجيع البلدان األعضاء 
يف املنظمة(.

.World Meteorological Organization, 2013  102

.European Commission, 2015  103

جملس  أو  احلكومة  يف  مقاعد  يشغلون  الذين  احلكومة  أعضاء   104

الوزراء.
أعضاء احلكومة الذين ال يشغلون مقاعد يف جملس الوزراء.  105

الصلة بالبيئة؛ نسبته 30 يف املائة بني مديري املستوى 1 
و38 يف املائة بني مديري املستوى 2.

وأخرياً، النساء الالئي ميثلن حكوماهتن على الصعيد الدويل 
التشكيل  يزال  ال  املثال،  سبيل  وعلى  الرجال.  من  أقل 
احلايل حسب نوع اجلنس للوفود يف اجتماعات األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ 106 
وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، ويف جمالس االتفاقية اإلطارية 
وهيئاهتا غري منصف بوجه عام. ويف عام 2013، كانت 
النساء تشكلن 36 يف املائة من املندوبني حلضور الدورة 
التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، وهو أعلى هيئة لالتفاقية 
فيما يتعلق باختاذ القرارات السياسية. فكان مكتب املؤمتر 
يشمل ثالث نساء من بني 11 عضواً 107. وكانت املرأة 
املسؤولني  بني  املائة(  يف   27( أيضًا  ناقصًا  متثياًل  ممثلة 
وبروتوكول  االتفاقية  مبوجب  املنشأة  للهيئات  املنتخبني 
والتكنولوجية  العلمية  املشورة  لتقدمي  هبا  امللحق  كيوتو 
والدعم للمؤمتر. فلم يزد متثيل املرأة عن 40 يف املائة إاّل يف 

ثالث هيئات فقط من أصل 12 هيئة 108.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ هي معاهدة دولية   106

توفر إطاراً يعمل داخله األطراف البالغ عددهم 195 معًا للنظر 
فيما ميكن عمله للحّد من الزيادات يف متوسط درجات احلرارة 

العاملية النامجة عن تغرّي املناخ وللتكيف مع آثاره.
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ، 2014.  107

املرجع نفسه.  108
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الفصل 8

الفقـر

مقدمـة

من  أساسي  حق  هي  واجلوع  الفقر  من  اخلالية  احلياة 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  جاء  وكما  اإلنسان.  حقوق 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  اإلنسان، 
يف عام 1948، لكل شخص احلق يف مستوى معيشة 
يكفي لضمان الصحة والرفاه، مبا يف ذلك الغذاء وامللبس 
واملسكن والعناية الطبية واخلدمات االجتماعية الضرورية. 
بيد أن القضاء على الفقر - وهو شرط أساسي لتحقيق 
املستدامة  التنمية  1، وحمور تركيز خطة  املستدامة  التنمية 
لعام 2030 - ما زال ميثل واحداً من أكرب التحّديات 

اليت تواجه العامل اليوم.

األمم املتحدة، 2012، الفقرة 2.  1

ويتناول هذا الفصل بالتحليل األبعاد االقتصادية للفقر من 
منظور جنساين ومن منظور دورة احلياة. فاجلزء األول يأخذ 
بالفقر على مستوى األسر  املتعلقة  البيانات  يف االعتبار 
املعيشية. ويتبني منه أن املرأة اليت يف سن العمل سواء يف 
البلدان املتقدمة النمو أو البلدان النامية أكثر عرضة للفقر 
من الرجل عندما يكون هلا أطفال معالون وال يكون هلا 

عشري يسهم يف دخل األسرة املعيشية. 

البلدان املتقدمة  ويف األعمار املتقدمة، تكون النساء يف 
النمو أكثر عرضة للفقر من الرجال، وال سيما عند احلياة 
يف أسر معيشية مكونة من شخص واحد. وقد أخذ الفارق 
النساء والرجال، مبا يف ذلك يف  الفقر بني  يف معّدالت 
أوساط اآلباء أو األمهات الذين يعيشون مبفردهم ويعولون 
أطفااًل أو بني كبار السن، يضيق قلياًل يف بعض البلدان 

النتائج الرئيسية

النساء الالئي بدون عشري ولهن أطفال يف املناطق املتقدمة النمو والنامية واملسنات يف األرس املعيشية املكونة 	 
من شخص واحد يف املناطق املتقدمة النمو تعانني معّدالت فقر أعىل من الرجال الذين بنفس هذه األوصاف.

ال يزال حصول املرأة عىل دخلها النقدي الخاص من العمل منخفضاً يف املناطق النامية، وال سيما يف أفريقيا 	 
جنوب الصحراء الكربى؛ والفجوة بني املرأة والرجل يف هذا الصدد كبرية يف املناطق الحرضية والريفية عىل 

حّد سواء.

كثري من النساء مستبعدات من عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية داخل أرسهن املعيشية ذاتها. وتوجد 	 
يف املتوسط واحدة يف كل 3 من النساء املتزوجات يف البلدان النامية ال رأي لها بشأن املشرتيات األرسية 

الرئيسية، وواحدة من كل عرش نساء ال تستشار بشأن كيفية إنفاق أجورها النقدية الخاصة.

استخدام الخدمات املالية الرسمية أقل بني النساء منه بني الرجال يف جميع مناطق العالم؛ وعىل الصعيد 	 
العاملي، 47 يف املائة من النساء لهن حساب فردي أو مشرتك يف مؤسسة مالية رسمية مقارنة بـ 55 يف املائة 

من الرجال، وتتسع الفجوات بينهما يف بعض البلدان يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا ويف جنوب آسيا.

انخفض عدد البلدان التي تفتقر إىل املساواة يف حقوق امللكية واملرياث للنساء والرجال بوجه عام؛ غري أن 	 
القوانني، فيما يقرب من ثلث البلدان النامية، ال تضمن نفس حقوق اإلرث للنساء والرجال، ويف نصف آخر 

من هذه البلدان تستمر املمارسات العرفية التمييزية ضد املرأة.



املرأة يف العالم، ٢٠15 ٢1٠

 اإلطار 8 - 1
الفجوات يف اإلحصاءات الجنسانية املتعلقة بالفقر

الثاين من  بينما هو مستمر يف بلدان أخرى. ويف اجلزء 
الفصل، ينتقل التحليل لريكز على تبعية املرأة االقتصادية 
مؤشرات  يف  الفردي  املستوى  على  تتجلى  للرجل كما 
إمكانية  أن  يبني  فهو  االقتصادية.  املوارد  على  احلصول 
النقدي  الدخل  على  النامية،  املناطق  املرأة، يف  حصول 

املالية اخلاصة هبا يف مقابل عملها منخفضة  واخلدمات 
القائمة  والعرفية  التشريعية  القوانني  زالت  وما  باستمرار. 
األخرى، واألصول  األراضي  على  املرأة  حصول   تعيق 

وال تزال سيطرة املرأة على املوارد االقتصادية لألسر املعيشية 
حمدودة.

قدر  بأكرب  املحفوفة  اإلحصاء  الفقر من مجاالت  زال  ما 
من املشاكل بوجه عام، وفيما يتعلق بإحصاءات الجنسني 
عىل  بالفقر  املتعلقة  فالبيانات  الخصوص.  وجه  عىل 
العرف عىل قياسها  التي جرى  املعيشية،  مستوى األرس 
إما باالستناد إىل دخل أو استهالك األرسة، غري موجودة 
يف حالة أكثر من ثلث البلدان النامية أ. وهذا دون أن يؤخذ 
جنساني.  منظور  من  للبيانات  تصنيف  أّي  االعتبار  يف 
للمقارنة  اإلحصاءات  قابلية  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
البلدان وعىل مر الزمن، ال يزال يعوقها االفتقار إىل  بني 
التنسيق يف مجال القياس، يف جملة جوانب منها خطوط 
الفقر، وحساب مجاميع الدخل أو االستهالك، واملقاييس 
التكوين  يف  لالختالفات  بالنسبة  للتصحيح  املتكافئة 
للتصحيح  واألسعار  املعيشية،  لألرس  والجنيس  العمري 

بالنسبة لالختالفات يف تكاليف املعيشة ب.

هناك نقص يف االستعانة ببيانات الفقر عىل 
مستوى األرس املعيشية من املنظور الجنساني

والبيانات املتعلقة بالفقر املصنفة وفقاً ملنظور جنساني 
ال تصدر بانتظام عن البلدان يف أنحاء العالم وال يجري 
أن  العاملي. غري  املستوى  تجميعها بصورة منهجية عىل 
املتعلقة  إتاحة اإلحصاءات  التقدم قد أحرز يف  من  شيئاً 
بنوع الجنس والفقر، بفعل بعض املبادرات املتخذة عىل 
الصعيد اإلقليمي. وتضطلع الوكاالت اإلقليمية يف أوروبا 
بتقدير  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  ويف 
أو تجميعها عىل  الجنس  بالفقر ونوع  املتعلقة  البيانات 
بيانات  ترد  األخرى،  للمناطق  وبالنسبة  منهجي.  نحو 
إضافية يف التقارير الوطنية عن الفقر التي يصدرها عدد 
قليل من البلدان، وهي متاحة للتجميع بشكل مخصص، 
العدد  ويبلغ  التقرير.  لهذا  به  القيام  ما جرى  عىل نحو 
مفصلة  إحصاءات  أّي  لها  توجد  التي  للبلدان  اإلجمايل 
حسب نوع الجنس عن الفقر يف الفرتة بني عامي 2000 
بلداً.   78 التقرير  هذا  يف  الستخدامها  ومتاحة  و2014 
ومن بني هذه البلدان، يوجد 34 بلداً من أوروبا والبلدان 
التي  النامية  البلدان  بني  ومن  األخرى.  النمو  املتقدمة 

أفريقيا، و16  يف  بلداً   23 يوجد  بشأنها،  بيانات  تتوافر 
بلدان  الكاريبي، و5  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  يف 

يف آسيا.

أفراد  جنس  نوع  عىل  تصنيفها  يقترص  التي  والبيانات 
اإلملام  يف  قيمتها  تكون  األرسة  رب  أو  املعيشية  األرسة 
باألبعاد الجنسانية للفقر محدودة ج. فكما هو مبني يف هذا 
أكثر تفصيالً، بما  الفصل، يلزم إجراء عمليات تصنيف 
يشمل التصنيف حسب نوع الجنس والعمر والخصائص 
األرسة،  أفراد  لجميع  األخرى  واالجتماعية  الديمغرافية 
وحسب أنواع األرس املعيشية )أو الرتتيبات املعيشية(، مع 
مراعاة تكوين تلك األرس. غري أن هذه البيانات املصنفة 
املوسعة ال تزال إىل حّد كبري غري متوفرة يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى )حيث يرتكز الفقر بشكل متزايد( وآسيا 

وأوقيانوسيا.

ال يزال إجراء عمليات حرص كافية للنساء والرجال 
يف مجال الفقر أمراً صعباً بسبب التفاوت غري 

املعلل داخل األرس املعيشية

البيانات  استخدام  عىل  الرئيسية  القيود  أحد  ويتمثل 
املتعلقة بالفقر عىل مستوى األرس املعيشية من املنظور 
يف  التفاوت  بشأن  املعلومات  إىل  االفتقار  يف  الجنساني 
األرسة.  أفراد  مختلف  بني  والخدمات  السلع  استهالك 
أن  املعيشية  األرس  مستوى  عىل  الرتكيز  نهج  ويفرتض 
املوارد  وأن  معاً،  تجميعها  يتم  الفردية  الدخول  جميع 
األرسة  أفراد  جميع  وأن  عادل،  بشكل  تقاسمها  يجري 
البيانات  وتشري  الرفاه.  من  املستوى  بنفس  يتمتعون 
الحالية بشأن تقاسم املوارد داخل األرس املعيشية إىل أنه 
يجري تجميع الدخل يف أغلب األحيان ضمن نطاق األرسة، 
يعكس  قد  النفقات  وأن تخصيص  د،  دائماً  ليس  ولكن 
بعداً جنسانياً. وال توجد إحصاءات وطنية منتظمة عن 
هذا املوضوع، وبعض األدلة اإلحصائية بشأن التمييز ضد 
األساليب  عىل  وتتوقف  هـ  قاطعة  غري  والفتيات  النساء 
أن  عىل  تدل  البحوث  أن  بيد  و.  املستخدمة  اإلحصائية 
عدم املساواة يف توزيع املوارد بني البنات واألوالد واضح 

.United Nations, 2014b أ 

.World Bank, 2015 ب 

.United Nations, 2015a ج 

 European Commission, د 
.2013

.Duflo, 2012 ـ  ه

انظر، عىل سبيل املثال،  و 
.Zimmermann, 2012
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املوارد  سياق  يف  سيما  وال  محّددة،  سياقات  بعض  يف 
االقتصادية املحدودة، خاصة عندما يتعلق األمر بالتعليم 
والحصول  األطفال،  لرعاية  املخصص  والوقت  الخاص، 

عىل الخدمات الصحية ز.

املعيشية األرس  مستوى  عىل  للفقر  املوحدة   واملقاييس 
ال تأخذ يف االعتبار أوجه عدم املساواة داخل األرسة ألن 
األرسة  دخل/نفقات  توزيع  كيفية  معرفة  الصعب  من 
األمر  يتعلق  عندما  سيما  وال  أفرادها،  من  فرد  كل  عىل 
بالسلع املشرتكة مثل الطعام أو اإلسكان أو إمدادات املياه 
أنه عندما  إىل ذلك  أو خدمات الرصف الصحي. يضاف 
الواضح  من  ليس  لالستهالك،  مختلفة  أنماط  تالحظ 
االحتياج  مستويات  باختالف  تتصل  كانت  إذا  ما  دائماً 
البيولوجي لألفراد أو بتباين خياراتهم املفضلة أو بعدم 

املساواة يف توزيع املوارد.

األرس  مستوى  عىل  املستخدمة  املقاييس  إىل  واستناداً 
املعيشية، إذا كانت املرأة يف نفس األرسة تستهلك أو تنفق 
بدنياً  سليم  بشكل  وظائفها  ألداء  إليه  تحتاج  مما  أقل 
واجتماعياً، يف حني يستهلك الرجل ما يلزمه أو أكثر منه، 
الفقر،  املستوى من  فإن كليهما مع ذلك يعترب يف نفس 
أّي إما فقري أو غري فقري، تبعاً ملتوسط االستهالك املقّدر 
يكون  التي  البلدان  ويف  املعيشية.  األرسة  مستوى  عىل 

بتكافؤ  تتمتع  وال  الرجل  من  أدنى  املرأة  وضع  فيها 
فرص الحصول عىل املوارد داخل األرسة املعيشية، يؤدي 
التصنيف البسيط لإلحصاءات املتعلقة بالفقر حسب نوع 
الجنس إىل تقدير الفجوات بني الجنسني من حيث الفقر 
بأقل من قيمتها، الحتمال وجود أعداد إضافية من النساء 

الفقريات يف بعض األرس غري الفقرية.

وال يوجد يف الوقت الحايل مقياس مبارش للفقر من منظور 
جنساني، وال يوجد مؤرش واحد متفق عليه دولياً يمكن أن 
يعطي حسابات أجدى للفقر بالنسبة للمرأة والرجل. فذلك 
من شأنه أن يقتيض مراعاة التفاوت داخل األرس املعيشية، 
الخاصة بمستوى  املؤرشات  استخدام بعض  بطرق منها 
اإلطار )انظر  للفقر  مختارة  بأبعاد  يتعلق  فيما   األفراد 

8 - 2 بشأن الفقر املتعدد األبعاد(. ومع ذلك، فإن التطورات 
املنهجية األخرية تشري إىل حدوث تحّول يف التفكري بشأن 
الفقر واملساواة بني الجنسني من منظور يركز عىل األرسة 
والرجال  النساء  اعتبار  إىل  اقتصادية،  كوحدة  املعيشية 
أفراداً فاعلني )لهم القدرة عىل االختيار أو العمل الفردي( 
خاصة.  وتفضيالت  احتياجات  ولهم  لقيود  يخضعون 
وسيشمل هذا النهج القيام، عىل املستوى الفردي، بقياس 
ملكية األصول )انظر اإلطار 8 - 5(؛ ومعاناة الفرد النعدام 
حصول  وإمكانية  4(؛   -  8 اإلطار  )انظر  الغذائي  األمن 

الفرد عىل الخدمات املالية الرسمية )الفرع باء - 2(.

فقر الدخل/االستهالك عىل   - ألف 
مستوى األرس املعيشية

الذين  األشخاص  عدد  اخنفض  العاملي،  الصعيد  على 
يعيشون يف فقر مدقع على أقل من 1.25 دوالر يف اليوم 2 
من 1.9 بليون شخص يف عام 1990 إىل بليون شخص 
العامل الذين  يف عام 2011 3. واخنفضت نسبة سكان 
يعيشون يف فقر مدقع )ويشار إليها مبعّدل الفقر املدقع( 
خالل الفرتة نفسها من 36 إىل 15 يف املائة على املستوى 
العاملي ومن 47 إىل 18 يف املائة يف املناطق النامية. ويتوقع 
أن حتدث زيادة يف احلّد من الفقر حبلول عام 2015، مبا 
يف ذلك اخنفاض قدره 175 مليونًا يف عدد األشخاص 
أن  شأنه  من  وهذا  مدقع.  فقر  حالة  يعيشون يف  الذين 

خط الفقر البالغ 1.25 دوالر يف اليوم هو بأسعار تعادل القوة   2
الوطنية  الفقر  متوسط خطوط  وميثل  عام 2005،  الشرائية يف 

ألفقر 15 بلداً ناميًا يف نفس السنة.
األمم املتحدة، 2015ب.  3

عام 2015  املائة يف  املدقع 12 يف  الفقر  معّدل  جيعل 
على مستوى العامل، و14 يف املائة يف املناطق النامية 4.

متفاوتًا.  الفقر  من  احلّد  يف  احملرز  التقدم   وقد كان 
شرق  وجنوب  شرق  يف  االخنفاضات  أكرب  ولوحظت 
من أخرى  مناطق  يف  تواضعًا  أكثر  التقدم  وكان   آسيا. 

جنوب  أفريقيا  يف  الفقر  معّدل  واخنفض  النامي.  العامل 
الصحراء الكربى، على وجه اخلصوص، ببطء خالل الفرتة 
 املشمولة بالتقرير، من 57 يف املائة يف عام 1990 إىل
يعانون بيد أن عدد من  املائة يف عام 2011.   47 يف 

نتيجة  ضعفًا   1.4 زاد  املنطقة  تلك  يف  املدقع  الفقر 
ملعّدل النمو السكاين الذي جتاوز معّدل احلّد من الفقر. 
والواقع أن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أصبحت أكرب 
مدقع فقر  يف  يعيشون  ملن  اإلمجايل  العدد  يف   مساهم 

)41 يف املائة يف عام 2011(، متجاوزة يف اآلونة األخرية 
جنوب آسيا 5.

املرجع نفسه.  4
 The World Bank and the International Monetary Fund,  5

.2015

انظر عىل سبيل املثال،  ز 
Koohi-Kamali, 2008؛ 

 Barcellos, Carvalho and

Lleras-Muney, 2014؛ 

Fuwa and others, 2006؛ 

 Parpiev and others,

 Gong, van Soest 2012؛

 Azam ؛and Zhang, 2005

and Kingdon, 2013؛ 

.Doss, 2013 ؛Duflo, 2012



املرأة يف العالم، ٢٠15 ٢1٢

ورغم توافر تقديرات ملعّدالت الفقر 6 وعدد الفقراء بالنسبة 
لغالبية البلدان، إما على أساس خطوط الفقر الدولية أو 
الوطنية، ليس من السهل التقاط الفوارق بني اجلنسني يف 
الفقر عن طريق اإلحصاءات. فكما جاء يف املناقشة يف 
اإلطار 8 - 1، عادة ما يقاس الفقر على أساس اإليرادات 
والنفقات اجملمعة على مستوى األسرة املعيشية. وميكن أن 
تنسب البيانات بشأن الفقر على مستوى األسر املعيشية 
إىل مجيع أفراد األسرة يف مرحلة التحليل، مما يتيح حساب 
نوع  حسب  مصنفة  بالفقر  املتعلقة  واألعداد  املعّدالت 
اجلنس واخلصائص األخرى ألفراد األسرة. وعلى الرغم من 
أن هذه البيانات ال تأخذ يف االعتبار أوجه عدم املساواة 
بني املرأة والرجل داخل األسر املعيشية، فإهنا ميكن أن تبني 
ما إذا كانت توجد فجوات يف معّدالت الفقر بني النساء 
والرجال بسبب االختالفات يف الرتتيبات املعيشية. ويعين 
ذلك أن هذه البيانات تراعي التفاوت بني األسر املعيشية. 

والرجال  النساء  بني  الفقر  معّدالت  الفروق يف  وتصبح 
من  فرعية  جمموعات  على  الرتكيز  عند  وضوحًا  أكثر 
السكان حسب فئات عمرية خمتارة أو خصائص دميغرافية 
أخرى مرتبطة برتتيبات معيشية معّينة، مثل احلالة الزوجية، 
عندما  أنه،  غري  التايل.  الفرعي  القسم  يف  سيبني  كما 
أو  جيري اجلمع بني )حساب متوسطات( كل األعمار 
غري ذلك من اخلصائص وُيقتَصر على تصنيف البيانات 
 حسب جنس أفراد األسر املعيشية، فإنه ال يتم الكشف
إاّل عن النـزر القليل من األبعاد اجلنسانية للفقر. فمعّدالت 
البلدان املتاحة  الفقر لإلناث والذكور متماثلة يف معظم 
عنها البيانات، مع ارتفاع طفيف بالنسبة للنساء مقارنة 
يف  رئيسية  وبصفة  البلدان،  من  قليل  عدد  يف  بالرجال 

املناطق املتقدمة النمو 7.

لعدد  القياسي  الرقم  أو  الفقر  انتشار  معّدل  )أو  الفقر  معّدل   6
الفقراء( هو نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية يقل 
وميكن حتديد  الفقر.  االستهالكي عن خط  إنفاقها  أو  دخلها 
خط الفقر على الصعيد الدويل بالقياس إىل معيار عاملي واحد، 
كاملعيار الذي وضعه البنك الدويل البالغ 1.25 دوالر يف اليوم 
للفقر املدقع، أو قد يكون خاصًا بقطر معني. وهو كذلك قد 

يشري إىل معيار مطلق أو نسيب.
املتحدة  األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  البيانات  بتجميع  قامت   7
البيانات يف املرفق اإلحصائي  )يف نيسان/أبريل 2014(. وترد 
http://unstats.un.org/unsd/gender/worlds�  املتاح يف املوقع

.women.html

الفقر يف جميع الفئات العمرية  -  1

والرتكيز على مراحل دورة احلياة والرتتيبات املعيشية، على 
النحو الذي تلم به البيانات املصنفة حسب العمر واحلالة 
الزوجية للبالغني 8 من أفراد األسر املعيشية، يفصح بشكل 
أكثر جدوى عن الفروق بني اجلنسني من حيث الفقر. 
وقد تتباين هذه االختالفات يف معّدالت الفقر بني النساء 
يف  اجلنسني  بني  لالختالفات  تبعًا  البلدان  بني  والرجال 
هذه  ومن  معينة.  قطرية  ولسياقات  املعيشية  الرتتيبات 
السياقات اختالف فرص املرأة والرجل يف احلصول على 
الدخل يف سوق العمل واملكونات املختلفة لنظم الرعاية/

احلماية االجتماعية 9.

ويف البلدان األوروبية، على سبيل املثال، توجد فوارق كبرية 
يف معّدالت الفقر بني النساء والرجال يف الفئات العمرية 
)الشكل  الشباب  صدر  يف  أقل  وبدرجة  سنًا،   األكرب 
8 - 1(، عندما يعيش النساء والرجال يف كثري من األحيان 
بال عشري، كأرامل أو مطلقني/منفصلني أو كأشخاص مل 
يتزوجوا قط. ويف سن 65 عامًا فما فوقها، تكون املرأة 
أكثر عرضة للفقر من الرجل يف معظم البلدان األوروبية. 
بني  الفرق  يالحظ  فال  عامًا،  و24   18 سن  بني  أما 
اجلنسني يف معّدالت الفقر إاّل يف عدد أقل من البلدان، 

ويف معظم األحيان يكون لغري صاحل املرأة.

وتالحظ أيضًا فروق يف معّدالت الفقر بني النساء والرجال 
بعض  يف  الرشد  مرحلة  خالل  معينة  عمرية  فئات  يف 
النمط  عنها. وخيتلف  البيانات  تتاح  اليت  النامية  البلدان 
النمو. ففي  املتقدمة  املناطق  العمرية عنه يف  الفئات  بني 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، على سبيل املثال، 
توجد أكرب االختالفات بني اإلناث والذكور يف معّدالت 
 الفقر بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 25 و34

عامًا 10، مبا يتسق مع ارتفاع نسبة األسر املعيشية املؤلفة 

ال توجد اختالفات كبرية يف الرتتيبات املعيشية للفتيات واألوالد   8
)الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا(، على النحو املبني يف الفصل 
بني  الفقر  معّدالت  فإن  ولذلك،  واألسرة.  السكان  بشأن   1
التفاوت داخل األسرة املعيشية( متماثلة  األطفال )دون مراعاة 
بني اجلنسني. بيد أن األوالد أكثر عدداً من الفتيات يف صفوف 
الفقراء لزيادة عدد األوالد عن الفتيات يف تلك الفئة العمرية من 

السكان.
.Brady and Kall, 2008  9

.ECLAC, 2014  10
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املنطقة  من أمهات تعشن مبفردهن مع أطفاهلن يف هذه 
تبددت  السن  تقدم  وكلما   .11 األخرى  باملناطق  مقارنة 
الفقر. ففي سن 65  الفوارق بني اجلنسني يف معّدالت 
الفقر لإلناث والذكور يف  عامًا فأكثر، تتشابه معّدالت 
معظم بلدان هذه املنطقة )الشكل 8 - 2(. ومثة عامالن 
قد يفسران الفروق الصغرية نسبيًا أو املنعدمة بني اجلنسني 
الالتينية  أمريكا  يف  السن  بني كبار  الفقر  معّدالت  يف 
ومنطقة البحر الكارييب، مها: أن نسبة أصغر من املسنات 
يعشن يف أسر معيشية مكونة من شخص واحد 12 وأن 
احلماية  نظم  جانب  من  للمسنني  نسبيًا  جيدة  التغطية 
االجتماعية يف املنطقة، عن طريق أمور منها النظم العامة 

للمعاشات والرعاية الصحية 13.

فقر النساء والرجال الذين يف سن العمل

 املرأة التي يف سن العمل )من ٢٠ إىل 54 عاماً(
أكثر عرضة من الرجل الذي يف سن العمل ألن 
 تعيش يف أرسة فقرية عندما يكون لها أطفال

وال يكون لها عشري

للبالغني  الفقر  الفوارق بني اجلنسني يف معّدالت  وترتبط 
و54   20 بني  أعمارهم  وترتاوح  العمل  سن  يف  الذين 
عامًا ارتباطًا وثيقا باحلالة الزوجية والوالدية، كما هو مبني 
للنساء  متماثلة  الفقر  ومعّدالت   .3  -  8 الشكل  يف 
والرجال الذين هلم عشري يف هذه الفئة العمرية، كما يتضح 
من بيانات 30 بلداً من البلدان املتقدمة النمو والنامية. 
أما حالة األشخاص الذين ليس لديهم عشري أو أطفال 
فمختلطة؛ ففي بعض البلدان، تكون معّدالت الفقر أعلى 
بني اإلناث من هذه الفئة، بينما يف حاالت أخرى، ترتفع 
بالعدد  يتعلق  فيما  أنه  الذكور. غري  بني  الفقر  معّدالت 
لألشخاص  املتشاهبة  البيانات  ذات  البلدان  من  احملدود 
الذين بدون عشري ولديهم أطفال 14، متيل معّدالت الفقر 

األمم املتحدة، 2014أ.  11

انظر الفصل 1 بشأن السكان واألسرة.  12

انظر على سبيل املثال، James and others, 2008؛ Arza, 2012؛   13

.UN Women, 2015 ؛United Nations, 2013

البيانات متاحة عن 11 بلداً فقط. ويف البلدان الـ 19 األخرى   14

اليت تشملها املقارنة، عدد اآلباء الذين يعيشون مبفردهم ولديهم 
أطفال أصغر من أن يسمح حبساب معّدالت موثوقة للفقر.

وهلن  مبفردهن  يعشن  الالئي  األمهات  بني  االرتفاع  إىل 
أطفال عنها بني اآلباء الذين يعيشون مبفردهم وهلم أطفال.

الفقر  زيادة  يف  تسهم  اليت  العوامل  أحد  أن  والواقع 
بالنسبة إىل النساء اللوايت يف سن العمل يف بعض البلدان 
وهلن مبفردهن  تعشن  اللوايت  النساء  نسبة  يف  النمو   هو 

نسبة  زيادة  يف  املتمثل  االجتاه  لوحظ  وقد   .15 أطفال 
األمهات اللوايت تعشن مبفردهن وهلن أطفال بني صفوف 
البلدان، وهو  العمل يف كثري من  الالئي يف سن  النساء 
يرتبط بزيادة كبرية يف حاالت الطالق واحلمل خارج إطار 
الزواج )انظر الفصل 1 بشأن السكان واألسرة(. بيد أن 

.Kodras and Jones, 1991 ،انظر، على سبيل املثال  15

 الشكل 8 - 1
 معّدل الفقر حسب نوع الجنس والفئة العمرية ألفراد األرسة املعيشية،

يف البلدان األوروبية، ٢٠1٢

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

ة)
ملائ

يف ا
) 

ث
إلنا

ر ل
فق

 ال
ّدل

مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر ١٨ – ٢٤

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

ة)
ملائ

يف ا
) 

ث
إلنا

ر ل
فق

 ال
ّدل

مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر ٢٥ – ٤٩

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

ة)
ملائ

يف ا
) 

ث
إلنا

ر ل
فق

 ال
ّدل

مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر٥٠ – ٦٤

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠

ة)
ملائ

يف ا
) 

ث
إلنا

ر ل
فق

 ال
ّدل

مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر ٦٥ فما فوق

 )EUROSTAT, 2014a( قاعدة بيانات الدخل واألوضاع املعيشية عىل اإلنرتنت .EUROSTAT, 2014a املصدر: 
)اطلع عليها يف أيار/مايو 2014(.

البيانات املقدمة تتعلق بـ 31 بلداً. ويستخدم خط فقر نسبي قدره 60 يف املائة من متوسط  مالحظة: 
الدخل الوطني املعاَدل يف كل من البلدان )الدخل املعاَدل هو دخل األرسة املعيشية بعد تعديله ليعكس 

االختالفات يف تكوين األرس املعيشية من حيث العمر ونوع الجنس(.
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مقابلة يف  تغيريات كبرية  تلق  امللحوظة مل  التغرّيات  هذه 
مشاركة املرأة يف القوة العاملة وبرامج احلماية االجتماعية. 
فال تزال معّدالت مشاركة املرأة يف القوى العاملة وأجورها، 
يف مجيع البلدان، أقل بكثري من الرجال، مع قدر ضئيل 
فيها  املناطق وليس  الذي لوحظ يف كثري من  التقدم  من 
 كلها )انظر الفصل 4 عن العمل(. ومن ناحية أخرى،
احلسبان  يف  متامًا  االجتماعية  احلماية  برامج  تأخذ  ال 
التقسيم اجلنساين للعمل املأجور وغري املأجور، ومل تتكيف 
بعد مع تزايد األسر اليت ينفرد أحد الوالدين بإعالتها 16. 
وكثرياً ما تكون بعض مكوناهتا، ومنها استحقاقات األمومة 
واستحقاقات األطفال واإلعفاءات الضريبية واستحقاقات 
البطالة، مرتبطة باملشاركة يف العمالة، يف حني تقّيد الفرص 
احملدودة للحصول على اخلدمات االجتماعية، مبا يشمل 
توظيف فرص  أخرى،  أمور  مجلة  يف  الرعاية،   خدمات 

املرأة 17.

وينطوي ضعف املرأة االقتصادي يف األسر ذات العائل 
الواحد على آثار بالنسبة لفقر األطفال ورفاههم. فللفقر 
يف أثناء الطفولة عواقب على األمد الطويل، فيما يتعلق 

.UN Women, 2015  16

املرجع نفسه.  17

مدى  البشري  املال  رأس  بناء  عملية  منها  أمور  جبملة 
 احلياة، والتمتع حبياة منتجة، وهتيئة أوضاع آمنة اقتصاديًا
ذات  األسر  يف  األطفال  فقر  أخذ  وقد   .18 للتقاعد 
نسبة  تزايد  مع  متفاقمة  مشكلة  يصبح  الواحد  العائل 
 األطفال يف هذه األسر بني مجيع األطفال يف كثري من 
البلدان 19. ذلك أن حنو ثلثي األسر ذات العائل الواحد، 
كما أشري يف الفصل 1 بشأن السكان واألسرة، تتألف 
معظم  ويف  أطفاهلن،  مع  مبفردهن  تعشن  أمهات  من 
البلدان اليت تتوفر لديها بيانات، كما ذكر أعاله، األسر 
اليت تعوهلا أم مبفردها ولديها أطفال أكثر عرضة للفقر من 
األسر اليت يعوهلا آباء مبفردهم ولديهم أطفال 20. والفرق 
يعيشون  الذين  األطفال  األطفال بني  فقر  يف معّدالت 
األسر  يف  يعيشون  والذين  مبفردها  األم  تعوهلا  أسر  يف 
ذات الوالدين الفت للنظر )الشكل 8 - 4(، وخباصة 
يف البلدان املتقدمة النمو. فمعّدالت الفقر يف 17 من 
أصل 27 بلداً متقدم النمو تتوافر عنها بيانات تزيد يف 
يف  أضعافها  ثالثة  على  مبفردها  األم  تعوهلا  اليت  األسر 
حالة أطفال األسر ذات الوالدين. ويالحظ وجود فروق 
كبرية يف بعض البلدان النامية كذلك، وإن كانت قلة عدد 
البلدان اليت تتوافر عنها البيانات تقّيد من إمكانية تعميم 
النتائج. وترتبط معّدالت الفقر األكرب بكثري بني األطفال 
يف األسر املعيشية اليت ترعاها أم مبفردها بالنقص يف عدد 
من جيلبون الدخل يف األسرة، فضاًل عن االخنفاض النسيب 
يف دخول األفراد من النساء عن الرجال 21. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن التكلفة النقدية لرتبية األطفال أعلى ألنه يتعني 
شراء خدمات رعاية الطفل عندما يكون لزامًا على البالغ 
الوحيد يف األسرة أن ينخرط يف عمل مأجور بقصد توفري 
الدخل. ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة يف البلدان اليت 
ال توفر فيها السياسات العامة خدمات رعاية الطفل جمانًا 

أو بتكلفة منخفضة.

.Börsch�Supan and others (eds.), 2011  18

األمم املتحدة، 2014أ.  19

.Luxembourg Income Study, 2014  20

.OECD, 2014  21
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ٢٠٠6 - ٢٠1٢ )أحدث البيانات املتاحة(

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٧٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٧٠
ة)

ملائ
يف ا

) 
ث

إلنا
ر ل

فق
 ال

ّدل
مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر ٢٥ – ٣٤

ة)
ملائ

يف ا
) 

ث
إلنا

ر ل
فق

 ال
ّدل

مع

معّدل الفقر للذكور (يف املائة)

العمر ٦٥ فما فوق

٦٠

٥٠

٨٠

٦٠٥٠ ٨٠
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٧٠

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٧٠

٦٠

٥٠

٨٠

٦٠٥٠ ٨٠

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), CEPALSTAT, 2014. Estadisti- :املصدر 
cas e indicadores sociale )تم االطالع عليه يف تموز/يوليه 2014(.

تستند البيانات إىل خطوط الفقر الوطنية. والبيانات املعروضة تتعلق بـ 17 بلداً. مالحظة: 
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Luxembourg Income Study, 2014. Employment key figures dataset )تم االطالع عليها يف أيار/مايو 2014(. املصدر: 

تستند البيانات إىل 30 بلداً )23 من البلدان املتقدمة النمو و7 بلدان نامية( يف جميع الجداول، باستثناء الجدول الرابع بشأن  مالحظة: 
النساء والرجال الذين يعيشون بمفردهم ولديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث تتوفر بيانات عن 11 بلداً )6 بلدان متقدمة 

النمو و5 بلدان نامية(. ويقدم الجدول الرابع عدداً أصغر من البلدان، لعدم تسنّي حساب معّدل الفقر بالنسبة لبعض الدراسات 
االستقصائية التي يكون فيها عدد حاالت الرجال الذين يعيشون بمفردهم واألطفال دون 18 سنة من العمر صغرياً. ويف بعض 

الدراسات، لم تتح معلومات عن العشري إالّ بالنسبة لرب األرسة املعيشية أو الشخص املرجعي فيها. وقد يشار باألطفال إىل األطفال 
الذين يقيمون يف األرسة املعيشية وال يقترصون عىل أطفال املرأة أو الرجل نفسه فحسب.
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من املسلّم به عىل نطاق واسع عىل الصعيد العاملي الفكرة 
القائلة بأن الفقر متعدد األبعاد. وقد سلّم برنامج عمل 
أ  االجتماعية  للتنمية  العاملي  القمة  ملؤتمر  كوبنهاغن 
ومنهاج عمل بيجني ب بأن “الفقر مشكلة متعددة املظاهر 
تكفي  التي  املنتجة  واملوارد  الدخل  إىل  االفتقار  تشمل 
لضمان أسباب عيش مستدامة؛ والجوع وسوء التغذية؛ 
الحصول  إمكانية  عدم  أو  ومحدودية  الصحة؛  واعتالل 
عىل التعليم والخدمات األساسية األخرى؛ وازدياد حاالت 
االعتالل والوفيات من جراء األمراض؛ والترشد والسكن 
غري الالئق؛ والبيئات غري املأمونة؛ والتمييز واإلقصاء يف 
املجال االجتماعي. وللفقر أيضاً خاصية تتمثل يف الحرمان 
من املشاركة يف عمليات اتخاذ القرار ويف الحياة املدنية 

واالجتماعية والثقافية”.

وهناك قدر كبري من التوافق يف اآلراء بشأن األبعاد املتعددة 
للفقر، ولكن ليس بالرضورة بشأن كيفية قياسه ج. فمن 
ناحية، كثرياً ما يستخدم “نهج لوحة القيادة”. ومن خالل 
مقياس  الفقر  أبعاد  من  ُبعد  لكل  يكون  املنهجية،  هذه 
يف  السياسات  وضع  لتوجيه  استخدامه  يمكن  منفصل 
املجاالت ذات الصلة. ومن األمثلة املعرتف بها عىل نطاق 
واسع لهذا النهج األهداف اإلنمائية لأللفية، التي يجري 
بموجبها رصد األبعاد الرئيسية للتنمية والفقر من خالل 
مؤرشات منفصلة. وإىل حّد ما، تقدم مختلف فصول هذا 
التقرير أيضاً بوضوح أبعاد الرفاه التي تحرم منها املرأة 

يف أحيان أكثر من الرجل.

الستخدام  معينة  جاذبية  ثمة  أخرى،  ناحية  ومن 
للفقر  العام  “مقياس” واحد يمكن أن يلخص املستوى 
ويقيّم االتجاهات عىل مّر الزمن. وقد يتخذ هذا املقياس 
شكل مؤرش عىل أساس املقاييس النقدية التقليدية للفقر 
)من قبيل املقاييس التي استخدمها البنك الدويل ومعظم 
بلدان العالم يف العقود املاضية(؛ أو مؤرشات إجمالية أو 
مركبة مثل دليل الفقر املتعدد األبعاد الذي وضعته مؤخراً 
مبادرة أكسفورد للحّد من الفقر والتنمية البرشية. ومع 
ذلك، وكما هو مبني أدناه، ما زال يتعني إدماج املنظور 
الجنساني يف أّي من نوعي املقاييس من أجل الحصول عىل 

إحصاءات مجدية للفقر بالنسبة للمرأة والرجل.

الفقر النقدي

يستند الفقر النقدي التقليدي، وهو أكثر الُنهج املستخدمة 
لقياس الفقر حتى اآلن، إىل قياس االستهالك أو  شيوعاً 
البعض  الدخل عىل مستوى األرس املعيشية. وقد يعتربه 
يشمل  )والدخل(  االستهالك  أن  بمعنى  األبعاد،  متعدد 

عنارص كثرية، من قبيل املأكل وامللبس واملسكن والتعليم، 
د.  السوق  أسعار  أساس  عىل  كلها  تجميعها  يجري 
الرتجيح”  املشمولة و“معامالت  أو “األبعاد”  والعنارص 
املعطاة لكل ُبعد داخل مقاييس الفقر القائمة عىل الدخل 
أو االستهالك، مبنية عىل خيارات فرادى األرس املعيشية 
يف أنماط استهالك السلع والخدمات واألموال املنفقة عىل 
تلك السلع والخدمات املستهلكة أو األسعار املرتبطة بها.

غري أن هناك أوجه قصور يف استخدام املقاييس النقدية 
للفقر كمقاييس للحرمان عىل األبعاد املتعددة. وكما أشري 
يف تقرير أصدرته األمم املتحدة يف عام 2009، وهو إعادة 
التفكري يف الفقر: تقرير عن الحالة يف العالم لعام 2010 
،)Rethinking Poverty: Report of the World Situation 2010( 

اختيارات  مجرد  االستهالك  أنماط  تعترب  أن  ينبغي  ال 
مفضلة للمستهلكني. فقد ال تكون أشكال الحرمان املتعلقة 
باألبعاد الرئيسية مثل التعليم والصحة، عىل سبيل املثال، 
نتيجة لالختيار، بل لقيود امليزانية أو عدم توفري الخدمات 
التعليمية والصحية وبأسعار معقولة. وعالوة عىل ذلك، 
قد تكون بعض املعلومات عن األسعار بوصفها معامالت 
فقد  لذلك،  ونتيجة  موجودة؛  غري  أو  كافية  غري  ترجيح 
تكون بعض األبعاد الهامة ممثلة تمثيالً ناقصاً يف الدخل 
أو االستهالك الكيل. ويحدث هذا عندما يتم توفري بعض 
الخدمات االجتماعية “بدون مقابل” لألرس املعيشية — 
بالتايل يف  الخدمات الصحية — وُتغفل  أو  التعليم  مثل 
عملية قياس الفقر. وقد ال تكون لبعض الجوانب الهامة 
النسبية”  أو نقيضه “تقديرات معقولة لألسعار  للرفاه 
بالنسبة  املثال،  سبيل  عىل  الحال،  هو  وهذا  هـ.  املقابلة 
للمشاركة السياسية، والتمكني، والتعرض للعنف. فليست 
أبعاد الحرمان املذكورة محايدة جنسانياً؛ وكما هو مبني 
يف ثنايا هذا التقرير، تتعرض املرأة أكثر من الرجل بوجه 
عام ألشكال الحرمان عىل جميع هذه األبعاد التي “تقاس 

بأقل من قيمتها”.

وأخرياً ولكن ليس آخراً، من محاذير النهج النقدي الهامة 
واالستهالك  النفقات  توزيع  عن  املعلومات  إىل  االفتقار 
عىل املستوى الفردي. ويمثل هذا، كما جاء يف بداية هذا 
الفصل، عنرصاً رئيسياً يف املنظور الجنساني للفقر. فعند 
األمر  يقتيض  املعيشية،  األرس  مستوى  عىل  الفقر  قياس 
ذلك  بما يف  الفردي —  املستوى  إضافية عىل  معلومات 
منظور  من  بأشكاله  الحرمان  أبعاد  أهم  عن  معلومات 
نوع الجنس والفقر، عىل النحو املبني أعاله — من أجل 
االعتبار  تأخذ يف  للفقر  الحصول عىل إحصاءات مجدية 
أوجه عدم املساواة داخل األرسة املعيشية. ولم يتم بعد 

األمم املتحدة، 1995ب،  أ 
املرفق الثاني، الفقرة 19.

األمم املتحدة، 1995أ،  ب 
الفقرة 47.
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قياس الفقر املتعدد األبعاد من منظور جنساني
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تحديد طرق للتعرّف عىل أبعاد الحرمان، وكيفية قياس 
املعلومات  دمج  وكيفية  الفردي،  الصعيد  عىل  الحرمان 
التي يتم الحصول عليها مع املعلومات عن الُبعد النقدي 

عىل مستوى األرس املعيشية.

مؤرشات الفقر املتعددة األبعاد

وقد شهدت السنوات األخرية اهتماماً متزايداً بمؤرشات الفقر 
املتعددة األبعاد. وأشهر هذه املؤرشات دليل الفقر املتعدد 
الفقر  من  للحّد  أكسفورد  مبادرة  وضعته  الذي  األبعاد 
والتنمية البرشية لتقرير التنمية البرشية لعام 2010 و. وهو 
يستند إىل اإلطار املتعدد األبعاد لقياس الفقر الذي اقرتحه 
الفقراء  يعّرف  والذي   ،Alkire and Foster وفوسرت  ألكريي 
متعددة  أشكال  من  واحد  آن  يف  يعانون  أشخاص  بأنهم 
الفقر  دليل  ويستند  ز.  األبعاد  من  مجموعة  عىل  للحرمان 
أشكال  لتحديد  تستخدم  مؤرشات   10 إىل  األبعاد  املتعّدد 
الحرمان عىل ثالثة أبعاد هي: الصحة والتعليم ومستويات 

املعيشة.

األبعاد  متعددة  مؤرشات  إىل  باالستناد  الفقر  وتقييم 
محفوف بالصعوبة يف أفضل األحوال. ومن أوجه القصور 
إىل  يحتاج  أنه  األبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  يف  الرئيسية 
ويختارها  ُبعد،  لكل  نسبية  ترجيح  معامالت  استخدام 
املحلل عىل نحو تعسفي بعض اليشء. وقد يختلف اختيار 
والتواريخ  الرتجيح  ومعامالت  األبعاد  ومؤرشات  األبعاد 
الفاصلة أيضاً فيما بني البلدان، مما يجعل من الصعب 

إجراء مقارنات عىل الصعيد الدويل.

وألن الفقري يعرّف بأنه شخص يعاني من أوجه حرمان 
البيانات  جميع  تأتي  أن  يتعني  واحد،  آن  يف  متعددة 
املستخدمة يف التقييم من املصدر نفسه )استقصاء العينة 
أو التعداد(. ومع أن هذا سليم من الوجهة النظرية فإنه، 
يف املمارسة العملية، قد يحّد من خيارات األبعاد واملؤرشات 
التي سيجري استخدامها. فالبيانات املتعلقة ببعض أبعاد 
الحرمان، عىل سبيل املثال، رغم أهميتها من منظور نوع 
الجنس والفقر، قد ال يجري عادة جمعها بشكل تلقائي 
دليل  لقياس  املستخدمة  املعيشية  األرس  استقصاءات  يف 
القيود  من  النوع  هذا  يفرس  وقد  األبعاد.  املتعدد  الفقر 
يف  املعيشة،  بمستويات  املتعلقة  املؤرشات  أن  يف  السبب 
السكن  بظروف  الخاصة  الجوانب  عىل  تقترص  الدليل، 
املعمرة،  االستهالكية  والسلع  املعيشية  األرس  وأصول 
دون االعتبارات الخاصة بمستويات الدخل أو االستهالك 

الحالية. وقد تشري بعض األبعاد األخرى التي تبدو هامة 

للمحرومني و“غائبة” يف بيانات الفقر، ولكنها مغفلة يف 

الدراسات االستقصائية الواسعة النطاق، إىل نوعية العمل 

والرفاه  االجتماعي  والرتابط  البدنية  والسالمة  والتمكني 

النفيس، عىل النحو الذي يصفه أنصار الدليل ح.

ومن منظور جنساني، يحتاج األمر إىل مؤرشات أفضل، 

عىل  للقدرات  الرئيسية  لألبعاد  مؤرشات  إىل  وبخاصة 

مستوى األفراد. بيد أن معظم البلدان التي طبقت حتى 

ويزيد  األبعاد،  املتعدد  الفقر  دليل  عىل  قائماً  نهجاً  اآلن 

تقييماتها  أحدث  ال تستخدم يف  ط،  بلداً   20 عددها عن 

للفقر سوى بيانات لتحديد الحرمان عىل مستوى األرس 

األرسة  تعترب  املثال،  سبيل  عىل  الدليل،  ففي  املعيشية. 

الصحي  الُبعد  عىل  محرومني  أفرادها  وجميع  املعيشية 

يف الحاالت التالية: )1( أن يعاني عضو واحد عىل األقل 

يكون  أن   )2( أو  التغذية،  سوء  من  املعيشية  األرسة  يف 

األشهر يف  تويف  قد  املعيشية  األرسة  يف  أكثر  أو   طفل 

الـ 12 املاضية. وهذه املؤرشات تحاكي بعض املؤرشات 

الراسخة املستخدمة لرصد الُبعد الصحي للتنمية والفقر 

عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني، مثل نسبة األطفال 

الناقيص الوزن ومعّدل وفيات األطفال. غري أن ترجمتها 

ناجحة، ليست  الفرد  أو  املعيشية  األرسة  مستوى   عىل 

وال سيما من منظور جنساني. ذلك أن مؤرشاً مثل “تويف 

املاضية”  12 الـ  األشهر  يف  املعيشية  األرسة  يف   طفل 

ال يذكر شيئاً عن االختالفات يف الحالة الصحية بني النساء 

والرجال وبني األوالد والبنات.

وتعاريفه  بالفقر  املتعلقة  الُنهج  تكشف  أن  ويمكن 

للفقر  املختلفة  املستويات  عن  فقط  ليس  املختلفة 

والخصائص املختلفة للفقراء )مما ترتتب عليه آثار هامة 

يف مجال السياسات(، وإنما أيضاً عن مختلف الفجوات 

أفريقيا، عىل سبيل  ففي جنوب  الفقر.  يف  الجنسني  بني 

املثال، أسفر تحليل أجري للدراسة االستقصائية لألحوال 

املعيشية يف الفرتة 2008 - 2009 عن وجود أوجه تفاوت 

أكرب يف الفقر بني الجنسني وفقاً للنهج النقدي مما يوجد 

أبعاد  استخدام  يؤدي  وقد  ي.  األبعاد  املتعدد  النهج  يف 

ومؤرشات ومعامالت ترجيح مختلفة يف نهج دليل الفقر 

املتعدد األبعاد أيضاً إىل مالمح مختلفة للفقراء وللفجوة 

شامل  اختبار  إجراء  لذلك  ويلزم  الفقر.  يف  الجنسانية 

لجميع هذه العنارص، من منظور جنساني.

برنامج األمم املتحدة  و 
اإلنمائي، 2010.

.Alkire and Foster, 2011 ز 

لالطالع عىل مزيد من  ح 
التفاصيل، انظر مبادرة 

أكسفورد للحّد من الفقر 
والتنمية البرشية، أبعاد 
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مقياس الفقر القطري 
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املرأة يف العالم، ٢٠15 ٢18

معّدالت الفقر بني الرجال الذين يف سن العمل أعىل 
منها بني النساء الالئي يف سـن العمل، يف حـال 
تعطلهم عن العمل وعندمـا يعيشون، يف بلدان 

مختارة، يف أرس معيشية مؤلفة من شخص واحد

ويرتبط ارتفاع معّدالت الفقر بني النساء الالئي يف سن 
العمل عنها بني الرجال بأمومة غري املتزوجات واخنفاض 
أو االستحقاقات االجتماعية.  العمل  املتأيت من  الدخل 
ارتفاع  يقرتن  األورويب،  السياق  املقارنة، يف  وعلى سبيل 
والرجال  بالبطالة.  الرجال  صفوف  يف  الفقر  معّدالت 
النساء  من  للفقر  عرضة  أكثر  العمل  عن  العاطلون 
العاطالت )الشكل 8 - 5( الستمرارهم يف االضطالع 
بدور عائل األسرة ولكوهنم يف كثري من األحيان مصدر 
فكثريًا املرأة،  أما  األسرة.  الوحيد يف  أو  الرئيسي   الدخل 

ما تكون العائل الثانوي يف أسرهتا املعيشية. وقد ال تضع 
بطالة املرأة أسرهتا املعيشية حتت خط الفقر عندما يواصل 

الزوج، الذي هو مصدر الدخل الرئيسي، دعم أسرته.

بني  الفقر  معّدالت  ترتفع  األوروبية،  البلدان  بعض  ويف 
الرجال الذين يف سن العمل أيضًا عنها بني النساء عند 
اإلقامة يف أسر معيشية مكونة من شخص واحد. ورغم أن 
دخل املرأة غالبًا ما يكون أقل من دخل الرجل، ال يقرتن 
العيش يف األسر املكونة من شخص واحد بالضرورة بارتفاع 

 .22 عامًا   65 دون سن  للنساء  بالنسبة  الفقر  معّدالت 
وبالنسبة للفئة العمرية 18 إىل 64 عامًا، تفوق معّدالت 
الفقر لألسر املعيشية املكونة من شخص واحد من الذكور 
معّدالته يف األسر املكونة من شخص واحد من اإلناث يف 
حوايل ثلث البلدان األوروبية، مبا يف ذلك ستة بلدان يزيد 
فيها التفاوت عن 10 نقاط مئوية. وعدد البلدان اليت تزيد 
فيها معّدالت الفقر للمرأة اليت يف سن العمل وتعيش يف 
أسرة معيشية مكونة من شخص واحد عنها بالنسبة للرجل 
هو نفس العدد؛ غري أن الفجوة بني اجلنسني أصغر بكثري. 

رئيسيًا يف احلّد من  العامة دوراً  وتؤدي حتويالت الدخل 
الفقر وأوجه التفاوت والفقر بني اجلنسني يف أثناء سنوات 
العمل، فضاًل عن فقر األطفال يف األسر اليت تعوهلا األم 
مبفردها 23. بيد أن البيانات املنهجية غري متاحة بصفة عامة 
عن مستويات عناصر االستحقاقات، مبا يف ذلك البيانات 
املتعلقة بعالوات األطفال وإعانات األسرة، واإلعفاءات 
قد  اليت  الكيفية  البطالة، وحتليل  الضريبية، واستحقاقات 

يؤثر هبا كل عنصر على فقر النساء والرجال.

 EUROSTAT, Income and Living Conditions database  22

.online (2014a)

.Gornick and Jantti, 2010 انظر على سبيل املثال  23
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أرس يعولها الوالدانأرس تعولها األم بمفردها

دراسة لكسمربغ املتعلقة بالدخل، 2015. مجموعة بيانات األرقام الرئيسية الخاصة  املصدر: 
 )Luxembourg Income Study, 2015. Inequality and Poverty Key figures dataset( بالالمساواة والفقر

)تم االطالع عليها يف آذار/مارس 2015(.
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 EUROSTAT, 2014a. Income and Living Conditions املصــدر: 
database online )تم االطالع عليها يف أيار/مايو 2014(.

البيانات املعروضة تتعلق بـ 31 بلداً أوروبياً. وتشري  مالحظة: 
عبارة ‘عاطل عن العمل’ إىل أكثر األوضاع حدوثاً بالنسبة 

للعمل يف السنة السابقة.



لفقـر ٢1٩ا

فقر النساء والرجال املسنني

النساء املسنات أكثر عرضة للفقر من الرجال 
املسنني، وال سيما عندما يعشن يف أرس معيشية 

من شخص واحد

يف األعمار املتقدمة، تتوقف حالة املرأة من حيث الدخل 
والفقر إىل حّد كبري على تارخيها يف العمل، وعدد ما هلا 
من أطفال، وحالتها الزوجية، ونظام املعاشات التقاعدية 
يف بلدها. ويرتبط اخنفاض ساعات العمل املدفوع األجر 
خالل سن العمل بزيادة الوقت الذي تقضيه يف حالة فقر 
يف األعمار املتقدمة 24. كما أن احتمال أن تكون للمرأة 
خطة تقاعد قائمة على مسامهتها أقل منه بالنسبة للرجل، 
 وعندما تكون هلا تلك اخلطة، فإهنا تتقاضى معاشًا أقل منه

عقوبة  النساء  من  تواجه كثري  أخرى،  وبعبارة   .25 بكثري 
مزدوجة. فباملقارنة مع الرجال، تكون إيراداهتن الشخصية 
أقل أو ال وجود هلا خالل سن العمل )بسبب أدوارهن 
اإلجنابية وانعدام املساواة يف تقاسم عبء العمل املنـزيل(، 
بعد  انعدامه  أو  الدخل  اخنفاض  إىل  يرتجم  الذي  األمر 
التقاعد وخالل سنواهتن املتقدمة. ومع ذلك، فقد اعرتفت 
البلدان،  بعض  يف  احلديثة،  التقاعدية  املعاشات  نظم 
للمرأة  املأجور  وغري  املأجور  العمل  أمناط  يف  بالفروق 
والرجل بأخذ فرتات رعاية الطفل يف االعتبار لدى حساب 
املعاشات التقاعدية احلكومية 26. وعلى سبيل املثال، يف 
بلدان أمريكا الالتينية، تضمنت اإلصالحات اليت أدخلت 
تدابري   2005 عام  بعد  التقاعدية  املعاشات  نظم  على 
هتدف إىل حتسني املساواة بني اجلنسني 27، وبعضها تراعي 
االختالفات بني املرأة والرجل يف العمر املتوقع عند بلوغ 
سن التقاعد؛ وتتضمن أحكامًا بشأن البقاء على قيد احلياة 
بعد وفاة الزوج؛ واستحقاقات غري قائمة على االشرتاكات؛ 
ومكافآت مدعومة لألمهات عن كل طفل مولود أو متبىن؛ 
 والتعويض االقتصادي يف حالة الطالق أو فسخ الزواج،

مبا يف ذلك حتويل مبالغ التقاعد.

.Vartanian and McNamara, 2002  24

 UN Women, ؛ILO, 2014 ؛Arza, 2012 ،انظر على سبيل املثال  25

.2015

.Vlachantoni, 2012  26

.James and others, 2008  27

ومعّدالت الفقر بني كبار السن )65 سنة فما فوق( أعلى 
للنساء منها للرجال )الشكل 8 - 6( يف معظم البلدان 
من  املائة  نسبة 16 يف  املتوسط، كانت  ففي  األوروبية. 
املسنات و12 يف املائة من الرجال املسنني فقراء يف تلك 
املعيشية  املنطقة يف عام 2012. وتزيد احلياة يف األسر 
املكونة من شخص واحد، على وجه اخلصوص، من خطر 
النساء والرجال، وينطبق  الفقر بالنسبة لكل من املسنني 
هذا يف ثلثي البلدان على املرأة أكثر مما ينطبق على الرجل. 
لديها  تتوافر  اليت  البلدان  ثلث  يف  ذلك،  على  وعالوة 
بيانات تكون الفجوة بني اجلنسني أعلى يف األسر املعيشية 
املكونة من شخص واحد مقارنة جبميع األسر املعيشية، 
مما يعكس ضعف املرأة بدرجة أكرب عندما تعيش مبفردها 
مقارنة بضعفها عندما تعيش مع شخص آخر. وقد بلغ 
معّدل الفقر بني كبار السن الذين يعيشون يف أسر معيشية 
املائة  يف  و17  للنساء  املائة  يف   23 واحد  من شخص 
للرجال، يف املتوسط، يف البلدان األوروبية يف عام 2012.

يف  املسنات  النساء  بني  الفقر  معّدالت  ارتفاع  ويؤدي 
البلدان املتقدمة النمو مقارنة بالرجال، باالقرتان مع ارتفاع 
حصة املرأة بني جممل السكان املسنني، إىل ارتفاع نسبة 
النساء بني الفقراء املسنني )الشكل 8 - 7(. ففي البلدان 
النساء  نسبة  متوسط  يبلغ  املثال،  سبيل  على  األوروبية، 
بني الفقراء املسنني 64 يف املائة، مبا يزيد عن نسبتهن يف 
الفقراء وغري  املائة من  املسنني )56 يف  السكان  جمموع 
الفقراء معًا(. وليس الوضع هكذا بالنسبة للفئات العمرية 
األصغر سنًا. ذلك أن نسبة النساء بني الفقراء دون سن 
السكان حتت سن 65  لنسبتهن بني جمموع  مماثلة   65
سنة )الشكل 8 - 7(. وكذلك، عندما تؤخذ يف االعتبار 
مجيع األعمار، متثل النساء نصف السكان الفقراء أو أكثر 
قلياًل من نصفهم. ففي البلدان األوروبية، متثل النساء 53 
يف املائة من جمموع الفقراء و54 يف املائة من الفقراء الذين 
النامية، متثل  املناطق  تتجاوز أعمارهم 18 سنة 28. ويف 
النساء والفتيات نصف مجيع الفقراء الذين يعيشون على 
أقل من 1.25 دوالر يف اليوم 29. وحسب مقياس آخر 
للثروة، تالحظ زيادة طفيفة يف متثيل النساء يف الفئة العمرية 

قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بتجميع البيانات هلذا   28

التقرير. وتستند البيانات إىل خطوط فقر قدرها 60 يف املائة من 
متوسط الدخل التناسيب يف البلدان األوروبية وإىل خطوط الفقر 

الوطنية يف سائر البلدان.
.World Bank, 2013  29
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15 - 49 عامًا يف أفقر 20 يف املائة من األسر املعيشية 
يف معظم البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى 

اليت تتاح بيانات عنها 30.

الثروة  مؤشر ألصول  إىل  النتائج  وتستند   .UN Women, 2015  30

على مستوى األسرة املعيشية والبيانات املستمدة من االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية واالستقصاءات العنقودية املتعّددة املؤشرات. 
املوجودة يف  الفجوات  بعض  يسّد  التحليل  أن هذا  وبالرغم من 
البيانات، ويدل على وجود صلة بني نوع اجلنس والفقر، إاّل أنه ميثل 
حاًل علميًا ملشكلة تتعلق بالقدرات اإلحصائية يف البلدان النامية. 
ويلزم بذل املزيد من اجلهود على الصعيدين الدويل والوطين لتعزيز 
االنتفاع بشكل أفضل، من منظور جنساين، ببيانات الفقر النقدي 
بني  بالفجوة  بشكل كاف  تلّم  للفقر  مقاييس  ووضع  املوجودة 
اجلنسني )انظر اإلطار 8 - 1 واإلطار 8 - 2(. وتعاين مؤشرات 
الثروة من أوجه قصور عندما تستخدم كمقاييس للفقر، وال سيما 
عندما جيري توخيها كأدوات لرصد التغريات على مّر الزمن. ومن 
منظور جنساين، تعاين مؤشرات قياس الثروة من الصعوبات الكامنة 
يف استخدام البيانات اخلاصة مبستوى األسر املعيشية. وباإلضافة 
إىل ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من الوضوح فيما يتعلق بأنواع 
الفقراء الذين يتم حتديدهم استناداً إىل هذه الطريقة وماهية اآلثار 
ومتيز هذه  السياسات.  لصنع  بالنسبة  ذلك  املرتتبة على  املباشرة 
املؤشرات أيضًا متييزاً ضعيفًا عند الطرف األدىن من مقياس الثروة. 

.Booysen and others, 2008 ؛Hartgen and others, 2013

وموجز القول إن املرأة أكثر عرضة للفقر من الرجل خالل 
سن العمل عندما يكون هلا أطفال معالون وليس هلا عشري 
يساهم يف دخل األسرة املعيشية أو عندما يكون دخلها 
األسرة  بإعالة  يسمح  أن  من  أدىن  أو  معدومًا  اخلاص 
بكاملها. وتزول االختالفات بني النساء والرجال الذين 
البلدان،  بني  متسقة  غري  تكون  أو  العمل  سن  يف  هم 
يف حالة عدم وجود أطفال معالني، مبا يف ذلك عندما 
يعيشون مبفردهم يف أسر معيشية من شخص واحد. أما 
يف األعمار املتقدمة، فإن املرأة يف األسر املعيشية املكونة 
الدوام  على  املتقدمة هي  البلدان  واحد يف  من شخص 
أكثر عرضة للفقر من الرجل. وتقتصر البيانات املعروضة 
مع  البلدان،  من  نسبيًا  عدد صغري  على  الفرع  هذا  يف 
تغطية حمدودة للمناطق النامية. غري أهنا تؤكد ضرورة أن 
تنظر تدابري السياسات العامة املوجهة حنو تقليص الفجوة 
يف الفقر بني اجلنسني، يف مجلة أمور، يف توفري خدمات 
رعاية الطفل اليت من شأهنا أن توفر وقت األمهات، وتيسر 
إدماجهن يف القوة العاملة خالل سنوات تربية األطفال، 
الفقر خالل األعمار  براثن  وحتّد من فرص وقوعهن يف 
املتقدمة. وتتسم باألمهية أيضًا تدابري احلماية االجتماعية 
املصممة ملراعاة التحّديات وأوجه الضعف اخلاصة باملرأة 
يف أثناء خمتلف مراحل احلياة، وال سيما دورها يف اإلجناب 

ومشاركتها األكرب يف أعمال الرعاية.

الوحيدات  لألمهات  بالنسبة  الفقر  ارتفاع خطر  ويتضح 
والنساء املسنات الالئي يعشن مبفردهن من حتليل البيانات 
على مستوى األسر املعيشية، مبقارنة معّدالت الفقر ألنواع 
يرأسها  اليت  باألسر  إناث  ترأسها  اليت  األسر  من  معينة 
ذكور. ويتعني اإلشارة إىل أن حتليل بيانات الفقر املصنفة 
يوجد  األسرة  رب  وجنس  املعيشية  األسر  أنواع  حسب 
بشكل أكرب يف البلدان النامية. وعلى النقيض من ذلك، يف 
البلدان املتقدمة، جيري اإلملام بالبعد اجلنساين للفقر النقدي 
يف أحيان أكثر من خالل بيانات مصنفة حبسب خصائص 
مجيع أفراد األسرة املعيشية، مما يتيح مقارنة معّدالت الفقر 
اجلزء  يف  الفرعية، كما حدث  السكانية  اجملموعات  بني 
الفقر من  نتائج حتليل  أن  الفصل. غري  السابق من هذا 
أفراد  )مجيع  النهجني  هذين  إىل  يستند  جنساين  منظور 
األسرة املعيشية مقابل األسر املعيشية اليت يرأسها إناث/
ذكور( متسقة. ففي أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، 
نساء  ترأسها  اليت  املعيشية  األسر  أن تكون  األرجح  من 
ليس هلن زوج/عشري أفقر من اليت يرأسها رجال يف ظل 

 الشكل 8 - 6
معّدل الفقر للمسنني )البالغني من العمر 65 عاماً فأكثر( حسب نوع الجنس، 

يف جميع األرس املعيشية ويف األرس املعيشية املكونة من شخص واحد، يف البلدان 
األوروبية، ٢٠1٢
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لفقـر ٢٢1ا

يف  وكذلك   .)8  -  8 )الشكل  مماثلة  معيشية  ترتيبات 
بعض البلدان يف هذه املنطقة، تعاين األسر املعيشية اليت 
تعوهلا نساء تعشن مبفردهن معّدالت فقر أعلى من األسر 
اليت يعوهلا رجال يعيشون مبفردهم. بيد أنه ال ميكن تعميم 
اليت  املعيشية  األسر  بالنسبة جلميع  الفقر  ارتفاع مستوى 
تعوهلا إناث مقارنة باألسر اليت يرأسها ذكور، على النحو 
املبني يف اجلدول األول من الشكل 8 - 8 واملوضح يف 

اإلطار 8 - 3.

 الشكل 8 - ٧
حصة النساء يف عدد السكان ويف مجموع األشخاص الفقراء الذين تقل أعمارهم 

والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يف أوروبا، ٢٠1٢
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 الشكل 8 - 8
معّدل الفقر حسب نوع األرسة املعيشية ونوع جنس رب األرسة، يف أمريكا الالتينية، ٢٠٠6 - ٢٠1٢ )أحدث البيانات املتاحة(
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البيانات املقدمة تتعلق  مالحظة: 
بـ 17 بلداً. وتستند معّدالت 

الفقر إىل خط الفقر البالغ 
2.5 دوالر يف اليوم.
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 اإلطار 8 - ٣
فقر األرس املعيشية التي يرأسها إناث/ذكور

كثرياً ما يسجل الُبعد الجنساني للفقر يف البلدان النامية 
من خالل تحليل األرس املعيشية التي يرأسها إناث والتي 
يرأسها ذكور. بيد أن التحليل القائم عىل مجمل التمييز 
تصنيف  من  مزيد  دون  الفئتني،  هاتني  بني  البسيط 
يأتي  املعيشية،  األرس  من  معينة  أنواع  حسب  البيانات 
بنتائج محرية. فقد يقرتن ارتفاع معّدالت الفقر باألرس 
املعيشية التي يرأسها إناث أو ذكور تبعاً للسياق القطري 
هذا  ألغراض  املجمعة  البيانات  من  يتضح  كما  املعني، 
التقرير وما سبقها من تقييمات مقارنة أ. ويوضح هذا، 
عىل سبيل املثال، حالة بلدان أمريكا الالتينية يف الشكل 
8 - 8. وكذلك، يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، غالباً 
ما يحدث أن تكون معّدالت الفقر يف األرس املعيشية التي 
الفقر يف صفوف األرس  أعىل من معّدالت  يرأسها ذكور 
البيانات  عنها  تتاح  التي  البلدان  يف  إناث  ترأسها  التي 
الخاصة بالفقر وعددها 23 بلداً. فعىل سبيل املثال، األرس 
من  أعىل  فقر  معّدالت  بها  ذكور  يرأسها  التي  املعيشية 
األرس التي ترأسها إناث بأكثر من 5 نقاط مئوية يف توغو 
والكامريون والنيجر، وبأكثر من 10 نقاط مئوية يف بنن 
والسنغال وغامبيا وغانا. ومع ذلك، ففي بعض البلدان، 
توجد يف األرس املعيشية التي ترأسها إناث معّدالت فقر 
أعىل بكثري من األرس املعيشية التي يرأسها ذكور، ترتاوح 
بني 6 نقاط مئوية يف ناميبيا و18 نقطة مئوية يف جنوب 

أفريقيا ب.

وال ترتبط صعوبة التعميم بشأن أوجه التفاوت يف الفقر 
بني األرس املعيشية التي يرأسها إناث والتي يرأسها ذكور 
فحسب،  والرجل  املرأة  وضع  يف  السياقية  باالختالفات 
وإنما أيضاً باملجموعة املحّددة من أنواع األرس املعيشية 
املختلفة — حسب الحجم والتكوين والتعريف املستخدم 
لرب األرسة — التي يمكن إدراجها تحت هذه املسميات. 
وتشمل األرس املعيشية التي ترأسها إناث طائفة واسعة 
واحد،  من شخص  املكونة  األرس  من  بدءاً  الحاالت،  من 
واألرس  بمفردهن،  تقمن  أمهات  تعولها  التي  األرس  إىل 
بأن  ويفاد  أطفال  لهما  ليس  أو  لهما  زوجان  بها  التي 
املرأة فيها عىل رأس األرسة وليس الرجل. وعىل الرغم من 
غري  يف  إالّ  املرأة  ترأسها  ال  املعيشية  األرس  بأن  االعتقاد 
وجود الرجل لتقديم الدعم االقتصادي لألرس، فليس ذلك 
صحيحاً بالرضورة. واألرس املعيشية التي يرأسها ذكور 
عىل  بأن  توصف  التي  األرس  من  وكثري  متنوعة.  أيضاً 
رأسها ذكور يوجد فيها لرب األرسة الرجل رشيكة حياة 
)سواء كان أو لم يكن لهما أطفال(. بيد أن األرس املعيشية 

األخرى التي يرأسها ذكور قد تشمل األرس املعيشية من 
شخص واحد أو األرس التي يعولها آباء بمفردهم ولهم 

أطفال.

تحديد  يف  املستخدمة  املعايري  تختلف  ذلك،  عىل  وعالوة 
اإلحصائية  البيانات  ألغراض جمع  املعيشية  األرسة  رب 
ج.  واضحة  دائماً  ليست  وهي  البلدان  بني  وتحليلها 
ثبت  الفقر. وقد  لتقييم  بالنسبة  آثار  وينطوي ذلك عىل 
األرسة  رئيس  تعريف  يف  مختلفة  معايري  استخدام  أن 
األرس  تحديد مجموعات مختلفة من  إىل  يؤدي  املعيشية 
فيها  وتتفاوت  فقط،  بهامش ضئيل  إالّ  تتداخل  ال  التي 

معّدالت الفقر وسمات الفقراء د.

بالفقر  املتعلقة  للبيانات  البسيط  للتحليل  فإن  ولذلك 
إناث  ترأسها  التي  املعيشية  األرس  مقارنة  طريق  عن 
يف  محدودة  قيمة  ذكور  يرأسها  التي  املعيشية  باألرس 
إدراك الُبعد الجنساني للفقر. وبدالً من ذلك، يلزم إجراء 
تصنيف تفصييل للبيانات عن الفقر حسب حجم األرسة 
املعيشية وتكوينها. ورغم أن هذه البيانات التفصيلية غري 
موجودة بوجه عام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
ثمة حاالت قليلة توّضح هذه النقطة. فعىل سبيل املثال، يف 
بنن، ترتفع معّدالت الفقر عموماً يف األرس املعيشية التي 
يرأسها ذكور عنها يف األرس التي تعيلها إناث. وتالحظ 
املعيشية  األرس  بأرباب  يتعلق  فيما  مماثلة  نتيجة  أيضاً 
املتزوجني. أما يف حالة أرباب األرس األرامل واملطلقني/

املنفصلني، فريتفع معّدل الفقر بني األرس املعيشية التي 
تعيلها نساء هـ. ويف مدغشقر، تتشابه مستويات الفقر 
يف األرس املعيشية التي ترأسها إناث عموماً بمستوياتها 
ارتفاع  أن هذا يخفي  بيد  يرأسها ذكور.  التي  األرس  يف 
باستمرار  الصغرية  املعيشية  األرس  يف  الفقر  معّدالت 
عندما ترأس هذه األرس إناث بدالً من األرس املعيشية التي 
األرس  يف  الفقر  معّدالت  تتماثل  حني  يف  ذكور،  يرأسها 
و.  رجال  أو  نساء  يرأسها  كان  سواء  الكبرية  املعيشية 
ويف غامبيا والنيجر، يعزى انخفاض معّدل الفقر لألرس 
املعيشية التي ترأسها إناث إىل صغر حجم األرسة وتلقي 
التحويالت النقدية ز. أما يف جنوب أفريقيا، حيث ترتفع 
معّدالت الفقر يف األرس املعيشية التي ترأسها إناث، فهذه 
األشخاص  تشمل  أن  احتمال  ويقل  حجماً،  أكرب  األرس 
أن تكون أرساً  النووية، واألرجح  املتزوجني واألرس  غري 
معيشية “يعولها األجداد وليس األبوان” أو أرساً ممتدة 

ممثلة فيها ثالثة أجيال أو أكثر ح.

ترد البيانات يف املرفق  أ 
اإلحصائي املتاح يف 

http://unstats. املوقع
un.org/unsd/gender/
 .worldswomen.html

انظر أيضاً األمم املتحدة، 
 ampietti and2010، و

.Stalker, 2000

قامت بتجميع البيانات  ب 
شعبة اإلحصاءات يف 

األمم املتحدة من املكاتب 
اإلحصائية الوطنية )يف 
نيسان/أبريل 2014(. 
وترد البيانات يف املرفق 

اإلحصائي املتاح يف 
http://unstats. املوقع

un.org/unsd/gender/
.worldswomen.html

عىل سبيل املثال، يدل  ج 
تحليل بيانات التعداد 
الوصفية يف 131 بلداً 

أجرت تعدادات يف جولة 
عام 2010 عىل أن 

مفهوم رئاسة األرسة 
مستخدم إىل حّد كبري يف 

البلدان النامية )88 يف 
املائة من البلدان(، ولكن 
ليس يف البلدان املتقدمة 

النمو )29 يف املائة(. 
ويختلف تعريف الرئيس 

أيضاً بني البلدان: ففي 
نصف البلدان التي تتاح 

لها بيانات وصفية، 
تشري املعايري املستخدمة 

لتحديده إىل الدخل 
والسلطة والقدرة عىل 

اتخاذ القرار، مع بعض 
االختالفات من بلد إىل 

آخر. ويف النصف اآلخر، 
يعرّف الرئيس عىل نحو 

غامض بأنه ينّصب 
نفسه أو ُيعرتف بأنه 
كذلك من جانب أفراد 

األرسة اآلخرين.

.Fuwa, 2000 د 
.Republic of Benin, 2013 ـ  ه

 Republic of Madagascar, و 
 National Institute of

.Statistics, 2011

 Gambia Bureau of ز 
 National ؛Statistics, 2011

 Institute of Statistics
 of Niger and the World

.Bank, 2013

 Statistics South Africa, ح 
.2014



لفقـر ٢٢٣ا

االختالفات بني الجنسني يف الفقر   -  ٢
بمرور الوقت

العقدين  يف  هامة  واجتماعية  دميغرافية  تغريات  حدثت 
املاضيني رمبا تكون قد أثرت على اجتاهات الفقر بالنسبة 
ترتفع  السابق،  الفرع  يف  مبني  هو  وكما  والرجل.  للمرأة 
أطفال  هلن  الالئي  الوحيدات  لألمهات  الفقر  معّدالت 
بالرجال  مقارنة  مبفردهن  يعشن  الالئي  املسنات  والنساء 
ذوي اخلصائص املماثلة. ويف بعض البلدان، يؤدي تنوع 
أكثر  للمرأة  االقتصادي  الضعف  جعل  يف  دورًا  األسر 
وضوحًا، مبعىن أن مسامهة األمهات الوحيدات واملسنات 
الفقر عمومًا أصبحت  يعشن مبفردهن يف حجم  الالئي 
كبرية مبا يكفي لزيادة نسبة املرأة بني جمموع الفقراء وتغيري 
الفقر بني فئات معينة  الفروق بني اجلنسني يف معّدالت 
من السكان الذين يف سن العمل والسكان الذين يف سن 
الشيخوخة. وإذا ُفهم تأنيث الفقر بأنه حصة النساء احلالية 
اليت تفوق حصة الرجال يف صفوف الفقراء و/أو الزيادة يف 
حصة املرأة بني الفقراء على مّر الزمن، فإذن يكون تأنيث 
العقود  إبان  النمو  املتقدمة  البلدان  يف  قد حدث  الفقر 
املاضية، مدفوعًا بالتغريات يف الرتتيبات املعيشية للسكان 

الراشدين والنسبة بني اجلنسني يف األعمار املتقدمة.

وميكن أن ُيفهم تأنيث الفقر أيضًا بأنه زيادة يف معّدالت 
الفقر بني النساء مقارنة بالرجال، على حنو ما جاء يف هذا 
التقرير. ورغم أن التغريات الدميغرافية رمبا تكون قد أسهمت 
الفقر  معّدالت  بني  الفجوة  يف  نسبية  زيادة  يف حدوث 
املرأة،  لغري صاحل  عامة،  بصفة  البالغني  واإلناث  للذكور 
التعليم  مؤخرًا يف جماالت  أدخلت  اليت  التحسينات  فإن 
واملشاركة يف قوة العمل وظروف العمالة، من ناحية أخرى، 
رمبا تكون قد أحدثت تأثرياً عكسيًا. وتشكل التغريات يف 
معّدالت فقر املرأة يف فئات عمرية خمتارة أو يف أنواع األسر 
بالرجل،  مقارنة  بدون عشري،  امرأة  ترأسها  اليت  املعيشية 

حمور تركيز التحليل املقدم يف هذا الفرع.

الفجوة يف الفقر بني الجنسني، لغري صالح املرأة، 
قد أخذت تضيق قليالً يف بعض البلدان بينما 

تستمر يف بلدان أخرى

وتدل البيانات املتاحة عن االجتاهات على أن بعض البلدان 
شهدت اخنفاضًا يف الفجوة اجلنسانية يف معّدالت الفقر 
من خالل تدابري خمتلفة، بينما بقيت الفجوة بني اجلنسني 

كما هي أو تذبذبت قلياًل مبرور السنني يف بلدان أخرى. 
إذ يتبني من البيانات املتاحة بشأن االجتاهات يف بلدان 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 31 أن االختالفات 
بني معّدالت فقر اإلناث والذكور عمومًا )بقياسها كنسبة 
يعيشون حتت خط  الذين  والذكور  اإلناث  السكان  من 
مستويات  يف  ظلت  اليوم(  يف  دوالر   2.5 البالغ  الفقر 
منخفضة متماثلة 32 يف مجيع بلدان هذه املنطقة 33. أما 
النظر إىل أنواع معينة من األسر، فتنخفض الفروق  عند 
يف معّدالت الفقر بني اإلناث والذكور يف األسر املعيشية 
املكونة من شخص واحد بصفة عامة، وإن كانت تتقلب 
يف بعض البلدان بني سنوات االستقصاء. وتوضح ذلك 
يف الشكل 8 - 9 جمموعة خمتارة من البلدان واالجتاهات 
فيها لفرتة أطول من الزمن. ففي صفوف األسر املعيشية 
معّدالت  الفرق يف  تذبذب  فردين،  من  أكثر  تضم  اليت 
الفقر مبرور الوقت بني األسر اليت يرأسها إناث ليس هلن 
عشري واليت يرأسها ذكور ليس هلم عشري أو ظل عند نفس 
املستوى بالنسبة ملعظم البلدان. ورغم ذلك، لوحظ االجتاه 
العام لالخنفاض يف معّدالت الفقر والفجوة بني اجلنسني 

املرتبطة هبا يف بعض البلدان مثل الربازيل وشيلي.

وتدل االجتاهات احلديثة )بني عامي 2006 و2012( 
املالحظة يف 18 بلداً أوروبيًا على أن معّدالت فقر النساء، 
هبامش  الرجال،  معّدالت  من  أعلى  املتوسط، كانت  يف 
ضئيل بالنسبة للسكان الذين يف سن العمل وهبامش أكرب 
بني السكان املسنني )الشكل 8 - 10(. ولوحظ اخنفاض 
طفيف يف الفجوة اجلنسانية بني السكان املسنني، من 5 
عام  مئوية يف  نقاط   3 إىل  عام 2006  مئوية يف  نقاط 
2012. واخنفض معّدل الفقر للنساء املسنات بوترية أسرع 

يستند هذا التحليل إىل مركز الدراسات املعنية بالتوزيع وبقضايا   31

الدويل، متوز/يوليه 2014  والبنك  العمل والقضايا االجتماعية 
اقتصر  )CEDLAS and the World Bank, July 2014(. وقد 
التحليل على البلدان اليت ارتفعت بياناهتا أكثر من مخس نقاط 
مبرور الوقت ومتاثلت يف منهجية قياس الفقر، استناداً إىل معلومات 
بالتوزيع  املعنية  الدراسات  املستمدة من مركز  الوصفية  البيانات 

وبقضايا العمل والقضايا االجتماعية والبنك الدويل، 2012.
أقل من نقطتني مئويتني.  32

مركز الدراسات املعنية بالتوزيع وبقضايا العمل والقضايا االجتماعية   33

والبنك الدويل، قاعدة البيانات االجتماعية - االقتصادية ألمريكا 
 CEDLAS and the World( الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية 
 Bank, Socio�Economic Database for Latin America and

the Caribbean( )متوز/يوليه 2014(.
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تستند معّدالت الفقر  مالحظة: 
إىل خط الفقر البالغ 2.5 

دوالر يف اليوم. وتدل حاالت 
االنقطاع يف اتجاه بعض 
البلدان عىل أن تغيريات 

طرأت عىل تصميم الدراسات 
االستقصائية.



لفقـر ٢٢5ا

ظلت  ذلك  وبعد   ،2009 عام  حىت  الرجال  من  قلياًل 
الفجوة بني اجلنسني مستقرة، بينما زاد معّدل الفقر لكل 
من املرأة والرجل. وفيما يتعلق مبعّدالت الفقر يف صفوف 
بني  االختالفات  ظلت  العمل،  سن  يف  الذين  السكان 
اجلنسني ثابتة نوعًا ما مبرور الوقت وعلى مستوى منخفض.

وتتاح بالنسبة لبعض البلدان املتقدمة النمو األخرى بيانات 
عن الفقر تغطي فرتات زمنية أطول منذ عام 1995، كما 
يتضح من حاليت الواليات املتحدة األمريكية وكندا. وتنّم 
بيانات الواليات املتحدة عن تعرض األسر املعيشية اليت 
الفقر بدرجة كبرية؛ وعن  الوالدين خلطر  تقوم على أحد 
زيادة مستويات الفقر لألسر املعيشية اليت تقوم على أحد 
الوالدين ذكراً كان أو أنثى بالنسبة إىل األنواع األخرى من 
األسر املعيشية منذ عام 2000؛ وعن عدم إحراز أّي تقدم 
يف تقليص الفجوة بني فقر األسر املعيشية الوحيدة الوالد 
اليت تعوهلا اإلناث واليت يعوهلا الذكور )الشكل 8 - 11(.

أما البيانات عن كندا، فتبني أن معّدالت الفقر بني النساء 
الفجوة  أن  إاّل  الرجال،  بني  معّدالته  من  أعلى  تزال  ال 
السكان صفوف  يف  ذلك  يف  مبا  التناقص،  يف   آخذة 

خمتارة  أنواع  يف  الفقر  مستوى  حتليل  ويشري   .34 املسنني 

Statistics Canada, 2014. حتليل قائم على بيانات عن احلدود   34

العام  أساس  الضريبة،  خصم  بعد  املنخفض  للدخل  الدنيا 
املوقع  يف  املتاح  اإلحصائي  املرفق  يف  البيانات  وترد   .1992 
.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

 الشكل 8 - 1٠
معّدالت الفقر حسب نوع الجنس والفئة العمرية ألفراد األرسة املعيشية، يف 18 بلداً أوروبياً، يف الفرتة من ٢٠٠6 إىل ٢٠1٢
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من األسر املعيشية أيضًا إىل حدوث اخنفاض يف الفجوة 
اجلنسانية بني األسر اليت تقوم على أحد الوالدين )الشكل 

.)12 - 8



املرأة يف العالم، ٢٠15 ٢٢6

قياس ورصد انعدام األمن الغذائي من األمور ذات األهمية 
الجوع  عىل  القضاء  أجل  من  املبذولة  للجهود  الحاسمة 
وإعمال الحق اإلنساني األسايس يف الحصول عىل الغذاء 
يف  عنه  أعلن  الذي  النحو  عىل  واملغذي،  واملأمون  الكايف 
ب.  العاملي لألغذية يف روما يف عام 1996  القمة  مؤتمر 
بيد أن تقييم انعدام األمن الغذائي ينطوي عىل صعوبة 
شديدة. وقد أعرب عن ذلك أعضاء فريق الخرباء الرفيع 
ييل،  كما  العاملي  الغذائي  األمن  للجنة  التابع  املستوى 
لعدد  مبارشة  تقديرات  توجد  ال  العاملي،  املستوى  “عىل 
الغذائي” ج.  انعدام األمن  الذين يعانون من  األشخاص 
ويمثل املجموع الكيل لتقديرات نقص التغذية عىل الصعيد 
الوطني تقديرات غري مبارشة مبنية عىل بيانات إجمالية 
“ال تعطي أّي حّس يتعلق بشدة الجوع” د. وهي كذلك 
السكان حسب  الغذائي بني  انعدام األمن  ال تبني توزيع 
أمور منها نوع الجنس، مما يقتيض من البلدان االعتماد 
عىل بيانات الدراسات االستقصائية. غري أن جمع البيانات 
عن االستهالك الغذائي والنفقات الخاصة به عىل نطاق 
املعيشية  الوطنية لألرس  االستقصاءات  واسع من خالل 
والزمنية،  والبرشية  املالية  املوارد  من  الكثري  يقتيض 
وكثرياً ما تكون الجهود الالزمة لتنفيذ هذه االستقصاءات 

واملحافظة عليها باهظة التكلفة هـ.

الوطنية  االستقصائية  الدراسات  تكون  عندما  وحتى 
عن  البيانات  لتوفري  متاحة  املعيشية  لألرس  الكبرية 
يجري  فإنه  بها،  املتعلقة  والنفقات  األغذية  استهالك 
املعيشية. وهذا، من منظور  جمعها عىل مستوى األرسة 

جنساني، يحرص التحليل يف املقارنات بني األرس املعيشية 
التي يرأسها إناث والتي يرأسها ذكور، والتي قد ال تكون 
قاطعة أو قد تقترص عىل أنواع معينة من األرس املعيشية. 
فعىل سبيل املثال، بنّي تحليل أجرته منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة و الستهالك الطاقة الغذائية عىل مستوى 
إناث،  ترأسها  التي  األرس  أن  بلداً  املعيشية يف 21  األرس 
من  الفرد  نصيب  فيها  ينخفض  البلدان،  تلك  بعض  يف 
حني  يف  إحصائية،  داللة  ذا  انخفاضاً  األغذية  استهالك 
تتسم األرس املعيشية التي يرأسها ذكور، يف بلدان أخرى، 
من  يتضح  ذلك،  ومع  األغذية.  استهالك  بانخفاض 
املعيشية  األرس  استهالك  أن  البيانات  تصنيف  مواصلة 
الكبرية التي ترأسها إناث ونساء غري متزوجات من األغذية 
يقل باستمرار عن استهالك األرس ذات الخصائص املماثلة 

التي يرأسها ذكور من األغذية ز.

وعىل غرار الفقر النقدي، ال يمكن لتحليل األمن الغذائي 
عىل مستوى األرس املعيشية استناداً إىل البيانات املتعلقة 
املساواة  عدم  أوجه  يكشف عن  أن  الغذائي  باالستهالك 
داخل األرسة، أو أن يؤدي إىل عمليات حرص مالئمة للنساء 
والرجال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي. وعالوة 
عىل ذلك، فإن جمع البيانات عن االستهالك الغذائي عىل 
املستوى الفردي يف أفضل األحوال مرشوع صعب يمكن 
فإن  وبالتايل،  التقدير.  يف  كبرية  أخطاء  عنه  تنتج  أن 
الغذاء،  الفردي عن الحصول عىل  البيانات عىل املستوى 
غري  تزال  ال  الغذائي،  األمن  أبعاد  من  أسايس  ُبعد  وهو 

متاحة حالياً ح.

 الشكل 8 - 1٢
معّدل الفقر يف أنواع مختارة من األرس، كندا، يف الفرتة من 1٩٩5 إىل ٢٠11
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 Statistics Canada, 2014. املصدر: 
CANSIM database )تم االطالع 

عليها يف نيسان/أبريل 2014(.

يستند التحليل إىل  مالحظة: 
بيانات عن الحدود الدنيا 

للدخل املنخفض بعد خصم 
الرضيبة، أساس العام 1992.

 اإلطار 8 - 4
قياس انعدام األمن الغذائي من منظور جنساني أ

االستقالل االقتصادي للمرأة  - باء 

ميثل رفاه املرأة مقارنة بالرجل، مبا يف ذلك رفاهها يف بعض 
أنواع الرتتيبات املعيشية كاألسر اليت يعوهلا أحد الوالدين 
واحد،  شخص  من  املكونة  للمسنني  املعيشية  واألسر 
أنه  اهلامة بني نوع اجلنس والفقر. غري  الصالت  إحدى 
املعيشية، الرتتيبات  من  نوع  أّي  يف  املرأة  متكني   ينبغي 
مبا يف ذلك متكينها اقتصاديًا، لتفعل ما تريد باعتبارها كيانًا 
اقتصاديًا فاعاًل نشطًا ولتؤثر على رفاهها الشخصي ورفاه 
أسرهتا. ويتناول هذا اجلزء الثاين من الفصل مسألة املساواة 
بني اجلنسني من حيث احلصول على ثالثة أنواع من املوارد 
االقتصادية: الدخل النقدي من العمل، واخلدمات املالية، 

واملمتلكات.

أعدت املسودة األوىل  أ 
من هذا اإلطار شعبة 

اإلحصاءات يف منظمة 
األغذية والزراعة.

.FAO, 1996 ب 

 HLPE (High Level Panel ج 
 of Experts on Food

 Security and Nutrition),

.2012. Pages 21–22

املرجع نفسه. د 

 Jones and others, 2013. ـ  ه
 de Weerdt and others,

.2014

البيانات والتحليالت من  و 
إعداد منظمة األغذية 

والزراعة، 2014. 
وترد البيانات يف املرفق 

اإلحصائي املتاح يف 
http://unstats. املوقع

un.org/unsd/gender/

.worldswomen.html

املرجع نفسه. ز 

وباملقارنة، فإن البيانات  ح 
عىل املستوى الفردي 

عن سوء تغذية األطفال 
والحوامل، التي تلّم 

بالُبعد املتعلق باستخدام 
األغذية، كثرياً ما تكون 

متاحة من االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية.



لفقـر ٢٢٧ا

وتهدف “أصوات الجياع”، وهي مبادرة أطلقتها منظمة 
األغذية والزراعة ورشكاؤها ط، إىل سّد الفجوة يف الرصد 
العاملي للحصول عىل الغذاء ولحدة انعدام األمن الغذائي، 
مقياس  باستخدام  األفراد،  مستوى  عىل  ذلك  يف  بما 
النعدام األمن الغذائي قائم عىل التجربة. ويتألف املقياس 
من  املعاناة  مقياس  وهو   – الغرض  لهذا  ُوضع  الذي 
 انعدام األمن الغذائي- من مجموعة من ثمانية أسئلة ي

باألغذية  املتصلة  سلوكياته  عن  الشخص  فيها  يجيب 
عىل  الحصول  يف  الصعوبات  بتزايد  املرتبطة  وتجاربه 
الغذاء بسبب قلة املوارد. وتعكس األسئلة سلسلة متواصلة 
إىل  الغذاء  بشأن  القلق  من  بدًءا  الغذائي  األمن  النعدام 
التنازل عن جودته وتنوعه ومن ثم إىل تخفيض كمياته 
فالتخيل عن بعض الوجبات فمعاناة الجوع. ويف أعقاب 
أفريقيا  يف  بلدان  أربعة  يف  أجريت  رائدة  استقصاءات 
املقياس،  أدرج  الكربى يف عام 2013،  الصحراء  جنوب 
اعتباراً من عام 2014، يف االستطالع العاملي للرأي الذي 
Gallup Poll ® سنوياً يف أكثر من  تجريه مؤسسة غالوب 

150 بلداً.

يمكن  الفردي  املستوى  عىل  املقياس  هذا  وباستخدام 
املرأة  بني  الغذائي  األمن  يف  التفاوت  أوجه  استخالص 

والرجل، بما يف ذلك التفاوتات الناجمة عن االختالفات 
املوارد  تخصيص  أولويات  يف  املعيشية  األرس  داخل 
117 من  املستمدة  األولية  النتائج  وتشري   والتغذية. 

األمن  انعدام  ملعاناة  أكثر عرضة  النساء  أن  إىل  ك  بلداً 
الغذائي من الرجال يف 26 يف املائة من البلدان، والرجال 
يف 12 يف املائة من البلدان. ويف البلدان املتبقية، يتساوى 
احتمال تعرض النساء والرجال النعدام األمن الغذائي. 
الجنس  ونوع  الغذائي  األمن  انعدام  بني  واالرتباط 
البلدان  نسبة  فرتتفع  النامية.  البلدان  يف  انتشاراً  أكثر 
النامية التي يزيد فيها احتمال تعرض النساء للمعاناة 
املائة، إىل 39 يف  الرجال  الغذائي عن  األمن  انعدام   من 
املستوى  نفس  يف  النسبة  فتظل  للرجال،  بالنسبة  أما 
تقريباً، وهو 13 يف املائة. غري أنه عند االنتهاء من عمليات 
جمع البيانات يف البلدان املطبقة للمقياس، يلزم إجراء 
مزيد من التحليل للتأكد من صحة هذا املقياس العاملي 
وضمان إمكانية مقارنة النتائج بني البلدان، بما يف ذلك 

من منظور جنساني.

لالطالع عىل مزيد من  ط 
التفاصيل عن املرشوع، 
 FAO, Voices of the انظر

Hungry (http://www.fao.org/
economic/ess/ess-fs/voices/

/en( )تم االطالع عليه يف 
حزيران/يونيه 2015(.

ُيسأل املجيبون مبارشة عما  ي 
إذا كان قد حدث لهم يف أّي 
وقت خالل األشهر الـ 12 

املاضية، بسبب االفتقار إىل 
األموال أو املوارد األخرى، 

ما ييل: )1( كانوا يشعرون 
بالقلق من أن ينفد ما 

لديهم من األغذية؛ )2( لم 
يتمكنوا من تناول طعام 

صحي ومغٍذ؛ )3( اقترصوا 
يف أكلهم عىل بضعة أنواع 

من األطعمة؛ )4( اضطروا 
إىل تخطي وجبة؛ )5( أكلوا 
أقل مما يرون أنهم ينبغي 
أن يأكلوا؛ )6( نفد الغذاء 

من أرستهم املعيشية؛ )7( 
شعروا بالجوع ولكنهم لم 
يأكلوا؛ )8( لم يتناولوا أّي 

طعام ملدة يوم كامل.

.FAO, 2015 ك 

الحصول عىل الدخل  -  1

إمكانية حصول املرأة عىل دخل نقدي من العمل 
منخفضة باستمرار يف املناطق النامية

احتمال  يقل  العمل،  عن   4 الفصل  يف  مبني  هو  كما 
توظيف املرأة عن الرجل، وعندما يتم توظيفها، من األرجح 
أن يكون يف وظائف هشة، كأن تكون من العمال املسامهني 
من األسرة. وهذه األنواع من الوظائف، مقارنة بالوظائف 
األخرى، تقرتن يف كثري من األحيان باخنفاض الدخل وعدم 
انتظامه أو بعدم وجود دخل على اإلطالق، مما يؤدي إىل 
اخنفاض نسب النساء الالئي حيصلن على دخل نقدي من 
العمل. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، على سبيل 
املثال، مل يكن يعمل ويتلّقى أجراً نقديًا سوى 34 يف املائة 
من النساء املتزوجات من الفئة العمرية 15 إىل 49 عامًا 
يف األشهر االثين عشر األخرية، وكانت نسبة 12 يف املائة 
إضافية تتلقى أجراً نقديًا وعينيًا؛ وكانت النسبتان املناظرتان 
للرجال املتزوجني 57 و18 يف املائة، على التوايل )الشكل 
8 - 13(. وتتباين نسبة النساء املتزوجات الاليت حصلن 
النامية اليت  البلدان  على أّي دخل نقدي من العمل، يف 

تتوافر البيانات عنها وعددها 44 بلداً، يف األشهر الـــــ 12 
األخرية تباينًا كبرياً، من 8 يف املائة يف تيمور - ليشيت إىل 
79 يف املائة يف غانا. وبالنسبة للرجال، تراوحت النسبة بني 
33 يف املائة يف تيمور - ليشيت و97 يف املائة يف ملديف. 
وتفاوتت الفجوة بني اجلنسني من 7 نقاط مئوية يف غانا 

إىل 74 نقطة مئوية يف باكستان 35.

إمكانية الحصول عىل دخل نقدي من العمل 
محدودة جداً يف حالة املرأة الريفية، ولكن الفجوة 

بني الجنسني تبلغ أعىل درجاتها يف املناطق 
الحرضية

فيما  حرمانًا  النساء  أكثر  هي  الريفية  املناطق  يف  واملرأة 
)الشكل العمل  من  نقدي  دخل  على  باحلصول   يتعلق 

البلدان  الرجل يف مجيع  عن  تتخلف  وهي   .)14  - 8
اليت تتوافر عنها بيانات، ويف معظم البلدان، تقل إمكانية 
املناطق  يف  النساء  عن  النقدي  الدخل  على  حصوهلا 

ICF International, 2014. وترد البيانات يف املرفق اإلحصائي   35
http://unstats.un.org/unsd/gender/worlds�  املتاح يف املوقع
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احلضرية. ففي املتوسط، يف املناطق الريفية يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، مل يتلّق أّي أموال نقدية من دخل العمل 
يف األشهر الــــ 12 األخرية سوى 43 يف املائة من النساء 
املتزوجات الالئي ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 عامًا، 
يف  املناظران  الرقمان  وكان  الرجال.  من  املائة  يف  و68 
على  املائة،  املائة و90 يف  احلضرية مها 56 يف  املناطق 
اجلنسني كانت بني  الفجوة  فإن  ذلك،  ومع   التوايل. 

ال تزال أعلى يف املناطق احلضرية منها يف املناطق الريفية، 
مع وجود عدد قليل جداً من االستثناءات القطرية، مما يدل 
على أن املرأة ال تستطيع الوصول إىل فرص العمالة األوسع 

نطاقًا اليت تتيحها املدن. ويدل هذا، يف الوقت نفسه، على 
 أن فرص احلصول على الدخل النقدي يف املناطق الريفية

ما زالت حمدودة بالنسبة للنساء والرجال على السواء.

من  النقدي  الدخل  إىل  املرأة  بافتقار  املتعلقة  والبيانات 
إىل الدراسات  العمل، كاليت توفرها ICF الدولية استناداً 
االستقصائية الدميغرافية والصحية، توضح جبالء تبعية املرأة 
االقتصادية الرجل، نتيجة لتقسيم العمل بني اجلنسني يف 
املنـزيل والسوقي )انظر الفصل 4 بشأن العمل(.  اجملالني 
غري أن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات اإلحصائية، 
العمل  من  الشخصي  الدخل  مستوى  عن  ذلك  يف  مبا 
واملصادر األخرى )مثل التحويالت احلكومية( الذي حيصل 
عليه الفرد. وهذا من شأنه أن يتيح فهمًا أفضل للضعف 
االقتصادي للمرأة وللمسؤولية املشرتكة عن أعمال الرعاية 

بني املرأة والرجل والدولة.

هناك نسبة كبرية من النساء املتزوجات يف 
املناطق النامية ليس لهن أّي رأي يف الكيفية التي 

تنفق بها إيراداتهن النقدية

احلصول على عمل وعلى  يرتجم  النامية، ال  البلدان  يف 
دخل نقدي بالضرورة إىل السيطرة على املوارد االقتصادية 
املكتسبة. وتوجد يف املتوسط واحدة من كل 10 نساء 
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الـ 1٢ األخرية، حسب املناطق الحرضية والريفية، ٢٠٠5 - ٢٠1٢ )أحدث البيانات املتاحة(

١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 
٥٠ 
٦٠ 
٧٠ 
٨٠ 
٩٠ 

١٠٠ 

ي
ند

رو
بو

يق
مب

وزا
م

ون
لي

ريا
س

تو
سو

لي
جر

ني
ال

بيا
مي

نا
بيا

يو
إث

دة
ح

ملت
ا ا

ني
نزا

ة ت
ري

هو
جم

سو
فا

نا 
كي

ور
ب

بيا
ام

ز
ال

نغ
س

ال
ي

بو
مبا

ز
ي

الو
م

ون
غاب

ند
زيل

سوا نيا
كي

ربيا
لي

يل
ما

نيا
غي

قر
ش

دغ
م

ندا
وغ

أ
رييا

ج
ني

ي
يب

س
ين

بر
 و

ي
وم

ن ت
سا

ية
ط

قرا
يم

لد
و ا

نغ
كو

 ال
ية

ور
مه

ج
ار

فو
دي

ت 
كو نن

ب
ون

ري
ام

لك
ا

ندا
روا انا

غ
غو

ون
لك

ا

ي
شت

لي
 -

ر 
مو

تي
ان

ج
بي

ذر
أ

ال
يب

ن
نيا

مي
أر

ان
ست

يز
ريغ

ق
ان

ست
اك

ب
ند

له
ا

سيا
وني

ند
إ

ف
دي

مل
ديا

بو
كم

انا
غي

س
ورا

ند
ه

فيا
ولي

ب
ي

يت
ها

ئة
ملا

يف ا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

آسيا أمريكا الالتينية
ومنطقة

البحر الكاريبي

 صفر

نساء حرضيات

رجال حرضيون

نساء ريفيات
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 الشكل 8 - 1٣
توزيع النساء املتزوجات والرجال املتزوجني الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و4٩ 
سنة حسب نوع اإليرادات من العمل يف األشهر الـ 1٢ املاضية، يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، ٢٠٠5 - ٢٠1٢ )أحدث البيانات املتاحة(

صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

رجال

نساء

يف املائة

نقدية فقط

نقدية وعينية

عينية فقط

يعملون بدون أجر

عاطلون عن العمل

ICF Interna- قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة استناداً إىل بيانات مستمدة من :املصدر 
tional, 2014. Demographic and Health Survey (DHS) Programme database )مكاتبة يف حزيران/يونيه 

.)2014

متوسطات غري مرجحة استناداً إىل بيانات مستمدة من 30 بلداً. مالحظة: 



لفقـر ٢٢٩ا

متزوجات يف البلدان النامية املتاحة بيانات عنها ال تستشار 
النقدية اخلاصة 36. وتتفاوت  بشأن كيفية إنفاق إيراداهتا 
نسبة النساء املتزوجات يف البلدان النامية الالئي ليس هلن 
رأي يف كيفية إنفاق إيراداهتن النقدية اخلاصة تفاوتًا واسعًا 
من 2 يف املائة يف كمبوديا وكولومبيا وهندوراس إىل أكثر 
من 20 يف املائة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا 
وسرياليون وليربيا، و42 يف املائة يف مالوي. ونسبة النساء 
اللوايت يعانني من عدم السيطرة على دخلهن اخلاص أعلى 
اخلمسية  الشرائح  يف  وأدىن  األفقر  اخلمسية  الشرائح  يف 

األغىن 37.

وعالوة على ذلك، على الرغم من أن املرأة تسهم بالفعل 
يف رفاه أسرهتا املعيشية، إما من خالل العمل بأجر أو بدون 
أجر، فهي كثرياً ما تفتقر إىل سلطة اختاذ قرار التصرف يف 
املوارد االقتصادية لألسرة. فعلى سبيل املثال، ال تشارك 
سوى 2 من كل 3 نساء متزوجات ترتاوح أعمارهن بني 

باملشرتيات  املتعلقة  القرارات  صنع  يف  سنة  و49   15

متوسطات غري مرجحة قامت حبساهبا شعبة اإلحصاءات يف األمم   36
 ICF International, من  مستمدة  بيانات  إىل  استنادًا  املتحدة 
Demographic and Health Survey (DHS) Programme 

)أحدث  النامية  البلدان  من   50 بــــ  خاصة   database (2014)
البيانات املتاحة ضمن الفرتة الزمنية 2005 - 2012(.

تستند البيانات إىل ICF International, 2014. وترد البيانات يف   37
http://unstats.un.org/unsd/ املرفق اإلحصائي املتاح يف املوقع

.gender/worldswomen.html

الرئيسية لألسرة يف البلدان النامية 38. وهذا هو احلال يف 
كثري من األحيان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا 
)الشكل 8 - 15(. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
النساء املتزوجات فقط  املثال، حوايل نصف  على سبيل 
)54 يف املائة( هلن رأي بشأن مشرتيات األسرة املعيشية 
الرئيسية. ونسبة النساء الالئي لديهن سلطة اختاذ القرار 
أقل يف أفقر األسر، وتبلغ 49 يف املائة، مقارنة بنسبة 62 

يف املائة يف أغىن األسر املعيشية 39.

منوذج  يقوم  األوروبية،  البلدان  يف  املقارنة،  سبيل  وعلى 
اختاذ القرارات بني األزواج عمومًا على املساواة فيما يتعلق 
بالنفقات اهلامة لألطفال واملشرتيات من السلع االستهالكية 
املعمرة واقرتاض األموال واستخدام املدخرات. غري أن املرأة 
أكثر اخنراطًا من الرجل يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتسوق 

اليومي والنفقات املتصلة باألطفال واحتياجاهتم 40.

بلداً   51 عن  بيانات  إىل  استنادًا  مرجحة  غري  متوسطات   38
مستمدة من ICF International, 2014. وترد البيانات يف املرفق 
http://unstats.un.org/unsd/gen�  اإلحصائي املتاح يف املوقع

.der/worldswomen.html

متوسطات غري مرجحة قامت حبساهبا شعبة اإلحصاءات يف األمم   39
 ICF International, من  مستمدة  بيانات  إىل  استنادًا  املتحدة 

.2014

.Eurostat, 2014b  40
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استخدام الخدمات املالية الرسمية  -  ٢

استخدام الخدمات املالية الرسمية أقل بني النساء 
منه بني الرجال يف جميع مناطق العالم

النظم  إىل  للوصول  الرجل  من  أقل  بإمكانية  املرأة  تتمتع 
املالية الرمسية. وعلى الصعيد العاملي يف عام 2011، كانت 
أو  فردية  حسابات  هلن  النساء  من  املائة  يف   47 نسبة 
املالية الرمسية )مصرف أو  مشرتكة يف إحدى املؤسسات 
احتاد ائتماين أو تعاونية أو مكتب بريد أو مؤسسة للتمويل 
أما يف  الرجال.  املائة من  الصغر(، مقابل 55 يف  البالغ 
النامية، فكان 37 يف املائة من النساء و46 يف  البلدان 

املائة من الرجال هلم حساب رمسي 41.

مؤسسة  لديهن حساب يف  الالئي  النساء  نسبة  وكانت 
العامل  الرجال يف مجيع مناطق  أقل من نسبة  مالية رمسية 
)الشكل 8 - 16(. وكانت الفجوة بني اجلنسني أعلى 
يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ويف جنوب آسيا )املناطق 
وفقًا لتحديد البنك الدويل(. ففي جنوب آسيا، كان 25 
يف املائة من النساء مقابل 41 يف املائة من الرجال ميتلكن 
األوسط  الشرق  ويف  مئوية(.  نقطة   16 )بفارق  حسابًا 
ومشال أفريقيا، كان 13 يف املائة من النساء و23 يف املائة 
من الرجال ميتلكون حسابًا )بفارق 10 نقاط مئوية( ومن 

.Demirguc�Kunt and Klapper, 2012  41

بني البلدان يف تلك املناطق، وصلت الفجوة بني اجلنسني 
السعودية و49  العربية  اململكة  يف  مئوية  نقطة   57 إىل 
نقطة مئوية يف تركيا. ولوحظت فجوة كبرية يف بلدان أخرى 
كذلك، تبلغ 20 نقطة مئوية أو أكثر يف عمان ولبنان 

واملغرب و17 نقطة مئوية يف اهلند.

للمرأة  يكون  أن  احتمال  يقل  النامية،  املناطق  ويف 
 حساب مصريف رمسي عن الرجل يف مجيع شرائح الدخل
اخُلمسية 42. ويبنّي البحث األكثر تعمقًا أيضًا أن الفجوات 
امتالك  يف  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  على  اجلنسانية 
بشرق  يتعلق  فيما  )إاّل  إحصائيًا  هامة  تزال  ال  حساب 
والسن  التعليم  عوامل  تثبيت  بعد  اهلادئ(  واحمليط  آسيا 

والدخل واخلصائص على املستوى القطري 43.

توجد أكرب الفجوات بني الجنسني يف استخدام 
الحساب املرصيف لتلقي األجور ولغري ذلك من 

األغراض التجارية

وعلى الصعيد العاملي، يتمثل أكرب استخدام للحسابات 
املصرفية اليت ميتلكها األفراد يف تلقي األجور واملدفوعات 
أقل  وبشكل  األخرى،  التجارية  ولألغراض  احلكومية 
الفجوة بني  املالية. وبلغت  التحويالت  إلرسال أو تلقي 
اجلنسني أكرب درجاهتا يف استخدام هذه احلسابات لتلقي 
األجور ولألغراض التجارية األخرى )الشكل 8 - 17(، 
مبا يتسق مع قلة احتمال توظيف املرأة عن الرجل )انظر 

الفصل 4 عن العمل(. 

ومن بني أكثر األسباب لعدم وجود حساب مصريف رمسي 
تواتراً يف اإلفادات الذاتية ما يلي: عدم وجود ما يكفي 
من املال لفتح حساب؛ أن املصارف أو حساباهتا عالية 
التكلفة؛ امتالك فرد آخر من أفراد األسرة حسابًا بالفعل. 
السبب األخري أكرب من  النساء  وكان احتمال أن تذكر 
احتمال أن يذكره الرجال )26 يف املائة للنساء و20 يف 
بني  فرق  يوجد  العاملي(. ومل  الصعيد  على  للرجال  املائة 
املذكورة يف  األخرى  باألسباب  يتعلق  فيما  والرجل  املرأة 
اإلفادات، كبعد املسافة إىل املصارف، وعدم وجود الوثائق 

الالزمة، وعدم الثقة يف املصارف واألسباب الدينية 44.
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أيضًا  اجلنسني  بني  ولكنها كبرية  أصغر  فجوة  ولوحظت 
بالنسبة لألنشطة املتصلة باالدخار واالقرتاض من مؤسسة 
يف  احلال  هو  هذا  فكان  املاضية.  السنة  يف  رمسية  مالية 
البلدان املرتفعة الدخل والبلدان النامية يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب، والشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 45. وكانت 
الالئي يدخرن يف مؤسسة مالية رمسية 21  النساء  نسبة 
مجيع  يف  للرجال  بالنسبة  املائة  يف   24 مقابل  املائة  يف 
أحناء العامل. ويف االقتصادات النامية، كانت النسبة 16 
التوايل. ومتثل نوادي  يف املائة مقابل 19 يف املائة، على 
االدخار )لتجميع ودائع أعضائها وصرف املبلغ بأكمله 
إىل عضو خمتلف كل أسبوع أو على فرتات أخرى( بدائل 
شائعة لالدخار يف مؤسسة مالية رمسية يف البلدان النامية، 
وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وتستخدم 

بصورة متساوية من جانب النساء والرجال على السواء.

الذين  األشخاص  نسبة  العاملي، كانت  الصعيد  وعلى 
اقرتضوا من املؤسسات املالية يف السنة املاضية 8 يف املائة 
للنساء و10 يف املائة للرجال. وكانت الفجوة بني اجلنسني 
أكثر وضوحًا يف البلدان املرتفعة الدخل — 12 يف املائة 
من النساء مقابل 16 يف املائة من الرجال. ويف املناطق 
النامية، بلغت نسبة االقرتاض 7 يف املائة للنساء و9 يف 
املائة للرجال. ورغم أنه كثرياً ما ُيفرتض أن املرأة تلجأ لطرق 
االقرتاض واالدخار غري الرمسي أكثر من الرجل، مل تظهر 

البيانات أّي فارق كبري بينهما.

.Demirguc�Kunt and Klapper, 2012  45

حقوق امللكية وملكية األصول   -  ٣
والتحكم فيها

 املرأة محرومة فيما يتعلق باملرياث
وحقوق امللكية

للمرأة غري متكافئة  القانونية  بوجه عام ال تزال احلقوق 
البلدان. ويوجد  باملقارنة مع حقوق الرجل يف كثري من 
فيما يصل إىل 90 يف املائة من 143 اقتصاداً استعرضها 
البنك الدويل يف منشوره املرأة واألعمال التجارية والقانون 
 )women Business and the Law 2014( 2014 لعام
االقتصادية  الفرص  يقّيد  األقل  قانوين واحد على  فارق 
للمرأة وقدرهتا على أن تكون مستقلة اقتصاديًا 46. ومع 
ذلك، فقد أزيلت قيود كثرية على مدى العقود األربعة 
املاضية. وتبني البحوث أن االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 
والتمثيل  املرأة،  التمييز ضد  القضاء على مجيع أشكال 
السياسي للمرأة على الصعيد الوطين قاما بدور يف سّد 
االقتصادية، يف حني  املرأة  القانونية يف حقوق  الثغرات 
لتكريس  القانون  سيادة  وضعف  النـزاع  حاالت  أدت 
تقدمًا  الالتينية  أمريكا  بلدان  أحرزت  وقد   .47 التمييز 
هائاًل، وحلقت بركب البلدان املتقدمة النمو فيما يتعلق 

باحلقوق القانونية للمرأة 48.

 1995 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  األخرية،  اآلونة  ويف 
و2010، شهد عدد من البلدان النامية، ويقع معظمها 
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف شرق آسيا، أيضًا 
بعض التغيريات اإلجيابية يف احلقوق القانونية للمرأة املرتبطة 
باستقالهلا االقتصادي )الشكل 8 - 18(. ومع ذلك، 
ما زال يوجد كثري من القيود، ال سيما فيما يتعلق حبقوق 
املرياث للبنات والزوجات، واحلقوق القانونية للمرأة يف أن 
تصبح ربة األسرة املعيشية واحلصول على عمل بدون إذن 
الزوج. وترتكز البلدان اليت تتسم بأكرب عدد من االختالفات 
القانونية بني املرأة والرجل يف مشال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى وغرب آسيا 49.

.World Bank and the IFC, 2014  46

.Hallward�Driemeier, Hasan and Rusu, 2013  47
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ويف عدد إضايف من البلدان، على الرغم من أن القوانني 
للسكان  املرياث  يف  اجلنسني  بني  املساواة  على  تنص 
العملية  املمارسة  التمييز موجودًا يف  يزال  بوجه عام، ال 
يف صفوف بعض فئات السكان )الشكل 8 - 19(. 
 116 بني  من  النصف  حلوايل  بالنسبة  احلال  هو  وهذا 
بلداً من البلدان النامية اليت تتاح معلومات بشأهنا. وتقّيد 
القوانني واألعراف واملمارسات التمييزية غري الرمسية أيضًا 
سبل حصول املرأة على األراضي وغريها من املمتلكات يف 
نسبة كبرية من البلدان النامية، مبا يشمل أكثر من ثالثة 
أرباع البلدان فيما يتعلق باألرض وقرابة ثلثيها فيما يتعلق 

باملمتلكات األخرى.

والعرفية  القانونية  باملمارسات  املتعلقة  البيانات  أن  ومع 
للتمييز ضد املرأة يف احلصول على املمتلكات متاحة عن 
من  األراضي وغريها  ملكية  بيانات  فإن  البلدان،  أغلب 
)انظر  حاليًا  متوافرة  غري  الفردي  املستوى  على  األصول 
دراسات  من  احملدود  العدد  أن  غري   .)5  -  8 اإلطار 
احلالة اإلفرادية القائمة يشري إىل عدم املساواة بني اجلنسني. 
فعلى سبيل املثال، يف إكوادور وغانا واهلند، متلك النساء 

األراضي واملساكن واملاشية واملعدات الزراعية بدرجة أقل 
من الرجل 50.

وخالصة القول إن حظ املرأة أقل بكثري من حظ الرجل يف 
احلصول على الدخل النقدي من العمل، ويقّيد استمرار 
القوانني التشريعية والعرفية التمييزية إمكانية حصوهلا على 
البلدان.  من  العديد  يف  األصول  من  وغريها  األراضي 
املعيشية، األسر  أفقر  يف  وخاصة  النساء،  من   فكثري 

ال متلكن سلطة اختاذ القرار بشأن دخلهن النقدي اخلاص 
هذا  ويزيد  املعيشية.  األسرة  موارد  وبشأن  العمل  من 
االقتصادية  املوارد  على  احلصول  إمكانية  يف  االخنفاض 
من تبعية املرأة االقتصادية للرجل ويؤدي، يف بعض أنواع 
بالنسبة  الفقر  معّدالت  ارتفاع  إىل  األسرية،  الرتتيبات 
أكثر  الفقر  يف  اجلنسني  بني  التفاوتات  وتصبح  للمرأة. 
مع تنوّع الرتتيبات األسرية، مبا يف ذلك الزيادة يف  بروزاً 
األسر املعيشية املكونة من شخص واحد واألسر القائمة 
على أحد الوالدين فقط. واملرأة يف سن العمل يف كل من 
البلدان املتقدمة النمو والنامية أكثر عرضة للفقر من الرجل 
عندما يكون هلا أطفال معالون وال يكون هلا عشري يساهم 

.Doss and others, 2011  50
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املرياث لألزواج الباقني عىل
قيد الحياة (نساء ورجال)

تبدأ اإلجراءات القانونية
دون إذن زوجها
ً تفتح حساباً مرصفيا
تحصل عىل عمل/تعمل يف مهنة
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الدراسات التقليدية عن الفقر تعرّفه بأنه انعدام الدخل أو 
استيعاب  ما يقرص عن  كثرياً  النهج  هذا  ولكن  االستهالك، 
التي يعاني منها األفراد.  طائفة واسعة من أوجه الضعف 
فيما  هامة  رؤى  األصول  عىل  القائمة  الدراسات  وتتيح 
األصول  تراكم  عىل  تركز  ألنها  األشخاص  برفاه  يتعلق 
متعددة.  وظائف  األصول  وتؤدي  الحياة.  دورة  مدى  عىل 
فبقدراتها اإلنتاجية، تدّر الدخل وتيرّس الحصول عىل رأس 
املال واالئتمان. وهي كذلك تعزز قدرة األرسة املعيشية عىل 
مواجهة الصدمات والتصدّي لها من خالل تعزيز قدرتها عىل 
تنويع مصادر الدخل وتخفيف القيود عىل السيولة. وعالوة 
عىل ذلك، تشكل األصول مخزوناً من الثروة يمكن بيعه من 

أجل إدرار الدخل. وهي، أخرياً، قد تمنح املركز واألمن.

ويمتلك األفراد معظم األصول وتخضع لسيطرتهم داخل 
األرسة املعيشية، إما بمفردهم أو باالشرتاك مع شخص 
آخر. وتشري البحوث السابقة إىل وجود ارتباط قوي بني 
من يملك األصول يف األرسة املعيشية وبعض نتائج إنمائية 
هامة، بما يف ذلك من حيث التغذية والصحة والتعليم. ويف 
غانا، عىل سبيل املثال، ترتبط حيازات املرأة ارتباطاً إيجابياً 
باإلنفاق الغذائي لألرس املعيشية أ. ويف إثيوبيا وبنغالديش 
وجنوب أفريقيا، كلما زادت األصول اململوكة للمرأة عند 
املعيشية عىل  تنفقها األرسة  التي  الحصة  الزواج، زادت 

حصة  زيادة  ترتبط  بنغالديش،  ويف  ب.  األطفال  تعليم 
 األصول التي يف أيدي املرأة أيضاً بتحسني النتائج الصحية
للفتيات ج. وكذلك ترتبط املؤرشات املتعلقة بملكية املرأة 
د،  وغانا  إكوادور  يف  القرار  اتخاذ  يف  باملساواة  لألصول 
وتشري عدة دراسات إىل أن ملكية األصول يمكن أن تحمي 

من العنف بني الزوجني هـ.

وهكذا، بقياس ملكية األصول والتحكم فيها عىل املستوى 
الفردي، يصبح واضعو السياسات أقدر عىل فهم تمكني 
املرأة ورفاهها، بما يف ذلك ضعفها االقتصادي واتخاذها 
األخرى  العامة  السياسات  قضايا  ومعالجة  القرار، 
العيش، كسب  بسبل  املتعلقة  كالسياسات  الصلة،   ذات 
بما يف ذلك اإلنتاجية الزراعية وتنظيم املشاريع، وإحداث 
الرغم  وعىل  ذلك،  ومع  والضعف.  الفقر  يف  تخفيضات 
من هذه اآلثار الهامة يف مجال السياسات، توجد بيانات 
 قليلة نسبياً بشأن امللكية الفردية لألصول والتحكم فيها،

االستقصائية  الدراسات  من  مستمدة  بيانات  سيما  ال 
عندما  ذلك،  من  وبدالً  و.  الوطني  الصعيد  عىل  املمثلة 
يكون  ما  عادة  باألصول،  املتعلقة  البيانات  يجري جمع 
ذلك عىل مستوى األرسة املعيشية عن طريق توجيه األسئلة 
عما إذا كان أّي شخص يف األرسة يمتلك أراٍض أو مساكن 

أو غري ذلك من األصول الرئيسية.

 الشكل 8 - 1٩
نسبة البلدان النامية التي تعاني من عدم املساواة بني الجنسني فيما يتعلق 

بحقوق املرياث، وحقوق ملكية األرايض واملمتلكات األخرى، ٢٠14
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 OECD, 2015. قامت بحسابها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، استناداً إىل بيانات مستمدة من املصدر: 
Gender, Institutions and Development database 2014 (GID-DB) )تم االطالع عليها يف كانون الثاني/

يناير 2015(.

املعلومات املتاحة عن 116 بلداً. مالحظة: 

يف دخل األسرة املعيشية أو عندما يكون دخلها اخلاص 
معدومًا أو أدىن من أن يسمح بإعالة األسرة بكاملها. ويف 
األعمار املتقدمة، تتعرض املرأة أكثر من الرجل للفقر يف 
البلدان املتقدمة، وال سيما عندما تقيم يف أسر معيشية 
من شخص واحد. وللتنوع الناشئ يف الرتتيبات األسرية، 
مبا يف ذلك زيادة انفراد الوالد أو الوالدة بإعالة األطفال 
املكونة من شخص  املعيشية  املستقل يف األسر  والعيش 
واحد خالل األعمار املتقدمة، ُبعد جنساين ما زال يتعني 
أن تشمله برامج احلماية االجتماعية على النحو املالئم. 
ويلزم املزيد من البيانات إلتاحة نظرة شاملة على الصالت 
القائمة بني نوع اجلنس والفقر والرتتيبات املعيشية واألثر 
الذي حتدثه العناصر املختلفة لربامج احلماية االجتماعية 
ولدعم وضع السياسات ورصده. وحيتاج قياس الفقر نفسه 
إىل إدراج منظور جنساين وإىل حساب عدم املساواة داخل 
األسرة املعيشية فيما يتعلق مبجموعة من األبعاد اليت حتّد 

من خيارات املرأة والفرص املتاحة هلا.

 اإلطار 8 - 5
Doss, 2005.قياس ملكية األصول والتحكم فيها عىل املستوى الفردي من منظور جنساني أ 

Quisumbing and Maluc- ب 
.cio, 2003

.Hallman, 2000 ج 

 Deere and Twyman, د 
.2012

 Bhattacharyya, Bedi ـ  ه
and Chhachhi, 2011؛ 

 Panda and ؛Grabe, 2010

.Agarwal, 2005

ومن املبادرات التي تشمل  و 
بعض بيانات األصول 
عىل املستوى الفردي 

دراسة قياس مستويات 
املعيشة - الدراسات 

االستقصائية املتكاملة 
بشأن الزراعة التابعة 

للبنك الدويل، والتعدادات 
الزراعية التي تدعمها 

منظمة األغذية والزراعة، 
والعمل املتعلق بمرشوع 

الفجوة بني الجنسني 
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والتحكم  األصول  بملكية  املتعلقة  البيانات  ولدمج جمع 
املنتظم  اإلصدار  عملية  مع  األفراد  مستوى  عىل  فيها 
األدلة  مبادرة  مرشوع  يعّد  الرسمية،  لإلحصاءات 
والبيانات املتعلقة باملساواة بني الجنسني ز، وهو مبادرة 
وهيئة  املتحدة  األمم  يف  اإلحصاءات  لشعبة  مشرتكة 
للمكاتب  املنهجي  للتوجيه  مبادئ  للمرأة،  املتحدة  األمم 
املالية  األصول  ملكية  قياس  بشأن  الوطنية  اإلحصائية 
واملادية والتحكم فيها عىل املستوى الفردي، بما يف ذلك 
األرايض الزراعية، واملساكن، والعقارات األخرى، والثروة 
الثمينة، وأصول  الزراعية، واألشياء  الحيوانية، واملعدات 

املؤسسات، واألصول والخصوم املالية.

باعتبارها  األصول  ملكية  إىل  املبادرة  منهجية  وتنظر 
وتوريث  بيع  يف  الحق  يشمل  بما  الحقوق،  من  حزمة 
املوجودات وإدارتها واستخدام الفوائد املتأتية عن ذلك. 
ومن الجدير باإلشارة أن هذه الحقوق قد ال تعود كلها عىل 
الشخص نفسه، وأن امللكية قد تدعمها الوثائق القانونية 
وقد يكفي أن ُيعرتف بها داخل املجتمع املحيل. ويف هذا 
الصدد، تقرتح املبادرة أربعة ُنهج يف جمع البيانات عن 

يف  األول  النهج  ويتمثل  فيها.  والتحكم  األصول  ملكية 
جمع املعلومات عن امللكية املبلغ عنها بتوجيه األسئلة إىل 
أو  منفرداً  إما  املعني،  األصل  يملك  لتحديد من  املجيبني 
باالشرتاك مع غريه. أما النهج الثاني فهو جمع املعلومات 
إذا كانت توجد  املجيبني عما  املوثقة، بسؤال  امللكية  عن 
وثائق ملكية رسمية لألصول وعن األسماء املدرجة للمالك 
يف هذه الوثائق. ويتمثل النهج الثالث يف جمع املعلومات 
عن  املجيبني  سؤال  خالل  من  االقتصادية  امللكية  عن 
الرصيد  بيع  عائدات  يف  سيتحكمون  الذين  األشخاص 
حقوق  عن  السؤال  يف  فيتمثل  الرابع  النهج  أما  املعني. 
معينة يف األصول، بما يف ذلك الحق يف بيع األصل وتوريثه. 
ويجري تجريب هذه املنهجية املقرتحة للمبادرة حالياً يف 
بعض بلدان مختارة. وسوف تثري نتائج هذه التجارب 
الرائدة املبادئ التوجيهية الدولية يف مجال قياس ملكية 
الفردي من منظور  األصول والتحكم فيها عىل املستوى 
جنساني يزود البلدان بما يلزم لجمع البيانات عىل نحو 
قابل للمقارنة، ورصد األنماط الجنسانية مللكية األصول، 
رفاه  تحسني  إىل  الرامية  السياسات  تحسني  أو  ووضع 

النساء وأرسهن املعيشية.

لالطالع عىل مزيد من  ز 
املعلومات انظر شعبة 

اإلحصاءات يف األمم 
املتحدة، األدلة والبيانات 

املتعلقة باملساواة بني 
الجنسني، يف املوقع 

http://unstats.un.org/

unsd/gender/EDGE/

.about.html
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مالحظات

مدرجة يف شمال أفريقيا وفقاً للمجموعات اإلقليمية الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا املستخدمة يف تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية. أ 
مدرجة يف الجنوب األفريقي وفقاً للمجموعات اإلقليمية الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا املستخدمة يف تقارير األهداف اإلنمائية. ب 

مدرجة يف غرب أفريقيا وفقاً للمجموعات اإلقليمية الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا املستخدمة يف تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية. ج 
مدرجة يف رشق أفريقيا وفقاً للمجموعات دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا املستخدمة يف تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية. د 

مدرجة يف وسط أفريقيا وفقاً للمجموعات اإلقليمية الفرعية للجنة االقتصادية ألفريقيا املستخدمة يف تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية. هـ 

بلدان أو مناطق يقل عدد سكانها عن 000 100 نسمة يف 1 تموز/يوليه 2015. و 
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