
 
 

                                                                                                               
 المنطقة العربية - 2015عام للالتنمية البشرية تقرير حول  يان صحفيب 

في  التنمية البشرية ضرورة لتعزيزإتاحة فرص العمل للشباب والنساء 
 العربيةالدول 

 
ن التقدم يبقى مقّيداً أال في تحّسن، إ مستويات التنمية البشرية في الدول العربيةإن 

في منطقة تسجل أعلى معدالت البطالة بين الشباب وأدنى معّدالت المشاركة في 

 .2015لعام لالقوى العاملة للنساء. هذا ما يقوله تقرير التنمية البشرية 
 

من الدول العربية أن كل دولة  في وسع – 2015ول/ديسمبر كانون األ 14 ،باباأديس أ

هذه لدعم مسار التنمية البشرية،  للجميعالشاملة من االستثمار في فرص العمل تستفيد 

التقرير  يذكرثيوبيا. إفي  اليومأطلق  الذي، 2015قرير التنمية البشرية لعام رؤية ت

أن الصلة اإليجابية بين العمل والتنمية البشرية ليست  ،"التنمية في كل عمل"، هعنوانو

تلقائية، ويحث الحكومات على السعي إلى تحقيق االستدامة وضمان العمل المنصف 

 لب على صاحبه االستغالل والمهانة. جوالالئق للجميع، وعلى مكافحة العمل الذي ي

طقة العربية، التي تعرض بعض بلدان المنفي  وعدم االستقرارالنزاع ويشير التقرير إلى 

العمل الالئق. ويؤكد في  الكامل همانخراط ، وتحول دونللخطر أمن الناس وسالمتهم

وما بعدها، فتكون  النزاعاتخالل حمايتها وهمية استحداث فرص العمل المنتج أالتقرير 

وسيلة لتمكين الناس وبناء قدرتهم على التغيير، وإعالء الصوت، والمشاركة الفاعلة في 

 المجتمع المدني.

 دة اإلنمائي ومدير المكتب اإلقليميتحوقالت سيما بحوث، المدير المساعد لبرنامج األمم الم
اآلن هي ألخيرة، والعقود ا خاللالدول العربية حققت تقدماً ملحوظاً إن " :للدول العربية

إن توسيع نطاق التنمية المستدامة للجميع، وال سيما “وأضافت: ، مفترق طرق." على
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 التنمية المستدامة."النساء والشباب، سيكون عامالً أساسياً في سعي المنطقة لبناء المنعة وتحقيق 

 العالمفي  على نسبةن الشباب عاطلون عن العمل، وهي أالمائة مفي  29

العديد  ويتعذر علىالمائة.  في  29يصل إلى  العالم،في  على معدل بطالة للشبابأتسجل المنطقة العربية 

من الشباب، بينما  المتعلمينمن من فرص العمل، ألعداد متزايدة كاٍف من بلدان المنطقة استحداث عدد 

في  بدوام كامل حصول على عملئة المهارات غير المتخصصة فرص التضيق أمام العاملين من ف

 .النظامياالقتصاد 

النقص في التنمية البشرية باعتماد االستراتيجيات الصائبة والسياسات من الممكن سّد  هأن ويؤكد التقرير

ً  الصحيحة  . التي تستثمر إمكانات الناس جميعا

تتاح لكل من عندما مكسباً التقدم البشري سيحقق “للتقرير: وحسب ما ذكره سليم جيهان، المؤلف الرئيسي 
ال يزالون خارج من الناس في العديد من البلدان  راً يكثأن غير في ظروف الئقة.  أراد العمل فرصة للعمل

 ". .العمل المدفوع األجر، أو يعملون بأجور أقل من غيرهم مجال

يجاد فرص عمل جديدة، وسد النواقص في المهارات، لى إإويتضمن التقرير توصيات تدعو الدول العربية 

في الدول العربية، بناء على  ة/المبتدئةالناشئاألعمال بالتفصيل خصائص  ويبّين . األعمالوتشجيع ريادة 

روح الريادة قوية في  نأويبّين   .األعمالمن رواد  700كثر من أ، وشمل 2013مسح أجري في عام 

 بدء أعمالهمسنة أبدوا رغبة في  24-18أشخاص من الفئة العمرية ربعة من كل عشرة المنطقة. فأ

األعمال جميع في  واالتصاالت. ونسبة النساء منخفضة التقنيةفي  المائةفي  25خاصة، منهم ال

التعليم والتوازن بين الجنسين في  لتنوعيؤكد التقرير أهمية او  في المائة. 23وال تتجاوز /المبتدئة الناشئة

 االبتكار.   في تشجيع

من الوظيفة، إلى الكثير من أنواع العمل غير  أبعد ويدعو التقرير الحكومات إلى توجيه اهتمامها إلى ما هو

 التنمية في األجر، كالعمل في الرعاية، والعمل التطّوعي، والعمل اإلبداعي، ولجميعها أهميةالمدفوع 

ً لهذا المفهوم،   البشرية. وغير المدفوع  دفوعمالعمل الفي  الفوارق بين الجنسين كبيرة يتبّين أنووفقا

المائة، وهو أدنى في  23الدول العربية  يففي القوى العاملة األجر.  وال يتجاوز معدل مشاركة المرأة 

قلة التعليم أة إلى عوامل عديدة منها، لمرانحاء العالم. وُيعزى انخفاض معدالت تشغيل ي جميع أمعدل ف

بع سنوات ة مقابل سيلى خمس سنوات دراسعالمتوسط في  يحصلن المنطقةفي  الرجال. فالفتياتى نسبة إل

، ويكثر عددهن في العمل المنزلي أو ةالخاصبدء أعمالهم  للفتيان.  والنساء أقل من الرجال إقباالً على

 يعملن لقاء أجر منخفض أو بدون أجر.اية، حيث الرعمجال العمل في 
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ومن التغييرات   سياسات جديدة. ة باعتمادأباستطاعة الحكومات أن تعزز فرص المريبين التقرير أن و

األجور، ومنح  يكفالة المساواة ف، الالزمة لوضع خيار االنضمام إلى القوى العاملة في متناول المرأة

 عديد منالممارسات واألعراف االجتماعية التي تقصي ال ومعالجةجازة األمومة واألبوة المدفوعة األجر، إ

 العمل المدفوع األجر. مجالالنساء عن 

 
 الدول العربيةفي  التعليم يعوق التنمية البشرية في عدم المساواة، وال سيما

 ً مؤشرات التنمية البشرية على مدى األعوام الخمسة والعشرين في  كبيراً  شهدت الدول العربية تحسنا

العديد من البلدان العربية. في  عقب اندالع األزمات، 2010منذ عام  الماضية. غير أن هذا التحسن تباطأ

جاوزاً متوسط المناطق النامية البالغ ت، م0.686 ، كان دليل التنمية البشرية للدول العربية2014وفي عام 

0.660 . 

نحاء العالم، تشهده المنطقة جميع أفي معاش  الثروة والدخل هو واقعالفرص وفي  لكن عدم المساواة

فوارق واسعة بين البلدان، وكذلك ضمن البلد الواحد. وتخسر الدول العربية ربع قيمة دليل في  العربية

التعليم والصحة والدخل. في  مل عدم المساواةاعب دليل التنمية البشرية معدالً بالتنمية البشرية، عند حسا

في  38.9 يصل إلى الذي التعليم في عدم المساواة في دليل التنمية البشرية عدم المساواة عواملومن أهم 

 المائة. في  26.8قدره  يئة مقابل متوسط عالماالم

الدول  التنمية البشرية، فيضع الفوارق بين الرجل والمرأة في سبيح الذيأما دليل الفوارق بين الجنسين 

تمكين  سيا). ويرصد دليل الفوارق بين الجنسينآالعالم (بعد جنوب  مناطقأدنى مرتبة بين  ثانيالعربية في 

المراهقات، بين  مهات، ومعدل الوالداتومعدل وفيات األ القوى العاملة،في  هاتة على أساس مشاركأالمر

وقد سجلت حصة  تشغلها النساء.  يالت في المجالس النيابيةونسبة المقاعد  ،مستويات التعليم إضافة إلى

بين المناطق  االرتفاع، لكنها تبقى األدنىفي الدول العربية بعض في المجالس النيابية ة من المقاعد أالمر

الجنسين،  المنطقة في توسيع الفوارق بينفي  مهاتارتفاع معدل وفيات األ معويساهم ذلك  النامية. 

 جنوب الصحراء األفريقية الكبرى.  واضعاً المنطقة حسب الدليل في أدنى ثاني مرتبة في العالم بعد

 

 

 

 

 خطة جديدة للعمل 
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إال أن ثالث مجموعات رئيسية من  ،خرآالسياسة العامة حيال عالم العمل الجديد بين بلد و تختلف إجراءات

أرادت الحكومات والمجتمعات جني الحد األقصى من الفوائد وتذليل  إذاالسياسات ستكون ضرورية 

فرص  اعتماد استراتيجيات إليجاد الضرورير. فمن المشقات التي يحفل بها عالم العمل الجديد المتغيّ 

 العمل وضمان رفاه العاملين. ويقترح التقرير خطة عمل من ثالثة أركان: 

  جل ضمان مراعاة أجديد بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص من  اجتماعيعقد
لنظامي، ولئك الذين يعملون خارج القطاع اأفراد المجتمع، وال سيما أح جميع مصال
 .احتياجاتهم عند وضع السياسات وتلبية

 العالم. أنحاءجميع في  اتفاق عالمي بين الحكومات لضمان حقوق العمال ومستحقاتهم 

  توفير العمل الالئق، يشمل جميع العمال، ويساعد في حماية حريتهم، وحقهم لبرنامج
 العمل.  مجالفي  نسانيةم، وضمان أمنهم، وصون كرامتهم اإلفي التجّمع، وإنصافه

* * * 
 

اإلنمائي. ويستطيع : تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األمم المتحدة حول التقرير

ومالمح تخص المناطق عن الموقع: ضافة إلى مواد مرجعية عن أدلته، تقرير من دون مقابل إالالقراء تنزيل 

http://hdr.undp.org 
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 عمتجملا تايوتسم فلتخم ىلع ةكارش ةقالع يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  لمعي
 يف مهسي يذلا ومنلا ققحتو ،تامزألا مواقت ةنيتم سسأ ىلع ممألا ءانب ةريسم معدل

 أفكاراً  لمحي وإقليماً، بلداً  170 نم رثكأ يف ضرألا ىلع جمانربلا لمعي .درف لك ةايح ءارثإ
 .ممألا ةعنم ءانبو دارفألا نيكمت معدل  يلحملا عقاولا نم ةمكحو ملاعلا نم
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