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ن کار زنان در جهاتي کار از وضعیگزارش سازمان جهان  
 

 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                               ن آلمایخبرگزار
  

 
خانه درآمد کسب از زنان با کار بيرونميليارد از١/ ٢سال گذشته در

    .درصد رشد داشته است١٨سال گذشته، ١٠طولاند که در کرده

 در زنان بيکار تعداد  ) ILO(طبق گزارش سازمان جهانی کار -ژنو 

اساس اين گزارش که روز  بر. است مردان از جهان بيشتر سراسر

های شغلی  موقعيت روزجهانی زن منتشر شد، شمارۀآستانجمعه در 

 .مردان استبه مراتب کمتر از شأن و منزلت انسان، برای زناندر

         .  استمرداندرصد کمتراز١۶مردان و درآمدشان نيزازالوه براين تعداد زنان شاغل کمترع

:  کارگفتی سازمان جهانرکليمد) Juan Somavia(اييو  ژوان سوما 

 افزوده شوند، ی کار میاي که وارد دنیروز به روز بر تعداد زنان«

 که يیها ی وجود نابرابرتي ما را از واقعدي مسئله نباني ایول. شود یم

 ».زنان در مشاغل گوناگون با آن روبرو هستند، غافل کند

ميليارد از  ١/ ٢گزارش کميته ويژه سازمان ملل در سال گذشتهبراساس 

 سال ١٠اند که در طول  خانه درآمد کسب کرده زنان با کار بيرون از

/ ٢  اززنان بيکارهمزمان، شمار اما. درصد رشد داشته است١٨گذشته، 

درصد بوده  ۶/ ۴و در ميان زنان  ۵/ ٧  نرخ بيکاری در ميان مردان يعنی. ميليون افزايش يافته است  ٨٠/ ۶  به  ٧٠

   .کنند زنان بيکار، درشمال آفريقا، خاورميانه، آمريکای جنوبی و کارائيب زندگی می بيشترين تعداد. است

ی کارشناسان، زنان معموًال همانند گذشته، دربخشهای خدماتی  گفتهبه 

با   باال اقتصادی ريسک  اين به معنای  کنند که   می کار  درآمد کم  و

. جامعه استازبرای اين قشر امنيت اجتماعی و حقوقی پايين وجود

احتمال وجوددارد که  دهند، درمناطق فقيرتر اين می  کارشناسان ادامه

بعنوان   خانواده های اقتصادی  آنان، در فعاليت از زنان بدون استخدام

آمده است، با نگاهی شده،منتشردرگزارش . نيروی کمکی استفاده شود

  . کنندسراسر دنيا دراين شرايط کار میزنان درنيمی ازتوان ديد که بيش از ، میگذشته به ده سال

ردرکار و ظهارنظا  تأمين اجتماعی، حقکه با شأن و منزلت انسان همخوانی دارد، کاری است با درآمدکافی، کاری

  ٢٠٠٨ -٠٣ -٠٧ -نلما آیرخبرگزا  .رعايت هنجارهای کاری

 


