
 
 الصحراء األفريقية الكبرى جنوب - 2015لعام لتقرير التنمية البشرية  حول فيبيان صح

 

ز التنمية يعزضرورة لتالعمل  فيإشراك المزيد من النساء والشباب 
 جنوب الصحراء األفريقية الكبرى فيالبشرية 

 

 فيالتنمية البشرية  فيبالغة لحد من عدم المساواة واستحداث فرص العمل أهمية ل

 .2015لعام لالمنطقة. هذا ما يورده تقرير التنمية البشرية 

مكاسب كبيرة تحققت في إن . 2015ول/ديسمبر كانون األ 14 فيثيوبيا، إبابا، أديس أ

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى. وللمضي في التقّدم، ال بّد من التصّدي  فيالتنمية البشرية 

لعدم المساواة، وسّد الفجوات في الفرص، بما في ذلك فرص العمل. رسالة معبرة يتضمنها 

رئيس  ،يم ديساليغنههايله مر ،ثيوبيا اليومإ في، ويطلقها 2015لعام لتقرير التنمية البشرية 

مدير سليم جهان، ، والمتحدة اإلنمائي األممبرنامج ة مديروزراء إثيوبيا، وهيلين كالرك، 

 مكتب تقرير التنمية البشرية.  

لتنمية البشرية في كل عمل"، مطلقاً دعوة من أجل االستدامة يصدر التقرير تحت عنوان "ا

النظر إلى ما هو أبعد من الوظيفة،  الحكومات إلىواإلنصاف والعمل الالئق للجميع، داعياً 

رى من العمل غير المدفوع في الرعاية، والعمل التطّوعي، والعمل اإلبداعي. خأنواع أمثل 

 . مستدامةً  ما لم تعتمد رؤية موّسعة، ال يمكن جني ثمار العمل تنميةً حسب التقرير، و

 

سرع معدل تقّدم سنوي أجنوب الصحراء األفريقية الكبرى منطقة ، تشهد 2000ومنذ عام 

بين  في السنة/سنوياً  المائة في 1.7 ارتفع نسبة، إذ لتنمية البشرية بين المناطقادليل  في
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المنطقة،  في عشر بلداً  ثناا. وسجل 2014 و 2010بين عامي المائة  في 0.9و 2010 و 2000عامي 

 وسيشيل وزامبيا وغابون وغانا وغينيا االستوائية وكابوفيردي ينسيبمنها بوتسوانا وسان تومى وبري

بعضها في الفئة و أة البشرية المتوسطة فئة التنمي في تضع بعضهامستويات ونامبيا وموريشيوس 

فئة التنمية البشرية  ، في المتوسط، فيأن جنوب الصحراء األفريقية الكبرى كمنطقة تبقى المرتفعة. غير

في فرص العمل يحول بالكثيرين نقص فالتسجل مستويات منخفضة في دليل التنمية البشرية، والمنخفضة 

 استثمار طاقاتهم كاملة والتمتع بمقّومات العيش الكريم. دون 

المائة من  في 61و ساءالمائة من الن في 74المائة، ولكن  في 66في المنطقة  الرسمي ويبلغ معدل التشغيل

-5ة العمرية ئمن الف األطفالفي المائة من  25 حواليع غير النظامي، ويعمل اطقلون في المالرجال يع

االقتصاد غير النظامي إلى ظروف العمل  فيأو يعملون  مستقرٍ غير الذين يزاولون عمالً  تقريفوسنة.  14

 الالئق، ويتقاضون أجراً أقل من سائر العاملين.

: فريقياأل اإلقليميومدير المكتب  األمم المتحدة اإلنمائيوقال عبد هللا مار ديى، المدير المساعد لبرنامج 
ن تركز أ"على الحكومات اليوم  ، مضيفاً:".يوالنمو االقتصاد فريقيا تسجل مستويات أعلى من الرفاهأإن "

على تحسين ظروف العمل للنهوض بسبل العيش ونوعية الحياة، وأن تعمل على استحداث فرص العمل 
 .زيادة مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة."والمجتمعات، وأن تهيئ الظروف ل لدعم األفراد

 التقّدم في التنمية البشرية ضتقوّ المتزايدة  العمل فيعدم المساواة 

 المنطقة للقضاء على عدم المساواة.  فيوتوسيع الخيارات  استحداث فرص العملويؤكد التقرير ضرورة 

ثالثة من  أيبعاد، فقر متعدد األ في مليون شخص 500األفريقية الكبرى، يعيش ففي جنوب الصحراء 

أصل كل خمسة أشخاص. وتسجل منطقة جنوب الصحراء من التفاوت في توزيع مكاسب التنمية البشرية 

العالم األخرى، وال سيما في الصحة والتعليم، حسب دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم  مناطقما يفوق 

للنمو السكاني، ولرفع معّدالت اإللمام بالقراءة  نتيجةالمساواة.  وتضم المنطقة أعداداً كبيرة من الشباب 

 والكتابة وبناء المهارات أهمية في مساعدة الشباب على تأمين فرص عمل. 

إلى المتعمقة السريع والعولمة التقني  "يؤدي التقدم :إطالق التقرير متحدثاً أثناءال المؤلف الرئيسي وق

تعزيز التنمية البشرية من ر، يتطلب عالم متغيّ  في"و . تغيير طبيعة ما نقوم به من عمل وطريقة أدائه"
تتخذ اإلجراءات الالزمة، سيبقى العديد من  خالل العمل إجراءات على مستوى السياسة العامة. وما لم

 األشخاص المهمشين خارج مسار التنمية". 



 جنوب الصحراء األفريقية الكبرى بيان صحفي عن، 2015لعام لتقرير التنمية البشرية 
 
3 

الحديثة في القطاع المالي.   التقنية استخدام فيالكبرى ابتكارات  األفريقية جنوب الصحراء وقد شهدت

ً نترنت، وفقومن المتوقع أن يستمر توّسع األنشطة االقتصادية عبر الهاتف النقال واإل . التقرير فيلما ورد  ا

، إذ يقتصر النفاذ على التقنياتالحصول على هذه  فيلكن المنطقة ال تزال بعيدة عن تحقيق المساواة 

 فياإلنترنت اليوم على ُخمس السكان. وبزيادة النفاذ إلى اإلنترنت يمكن إتاحة فرص جديدة للشباب 

 المنطقة. 

لقطاعات التي يتركز فيها الكثير من الوظائف في من ا ، حسب التقرير،الزراعة والخدمات ستكونو

المجال  فيوالعاملين المعلمين  في، واالستثمار يمان االجتماعولتوسيع نطاق شبكات األ  المستقبل القريب.

مين ضد أوالت يلسوق عمل تتطلب مهارات عالية، ودعم فرص التفاوض الجماع الصحي، وإعداد الشباب

 الفرص المتاحة لهم.  زيادة أهمية بالغة في حماية العاملين و جور،من األ دنىة، وضمان الحد األالبطال

 جرالعمل المدفوع وغير المدفوع األ فيمعالجة الفوارق بين الجنسين 

ويتضح من دليل عدم المساواة بين الجنسين أن المرأة في موقع الخاسر في جنوب الصحراء األفريقية 

 الكبرى. 

المائة من  في 22 منالمنطقة، واليوم تشغل النساء أكثر  فية أللمر السياسيالتمثيل  فيحرز تقدم أوقد 

ة ال تزال أالوطنية، وهي أعلى ثاني نسبة بين المناطق النامية. غير أن المرالمجالس النيابية  فيالمقاعد 

 .العلميالتحصيل  فيتتعرض إلجحاف كبير في الحصول على الرعاية الصحية و

العاملة عن  مشاركتها في القوى جحاف في العمل المدفوع األجر، إذ يقل معدلأيضاً من إأة تعاني المرو

 في 21أقل بنسبة  المائة) وتتقاضى في المتوسط أجراً  في 76.6مقابل  65.4معدل مشاركة الرجل (

 المنطقة،  فيالمدفوع األجر أعباء العمل غير  معظموفي المقابل، تتحمل المرأة  الرجل. المائة من أجر

 ل في الرعاية غير المدفوع األجر. مثالثة أرباع الوقت الذي تخصصه األسرة للعإذ ُيقتطع من وقتها 

جر، ومعالجة األ فية عن طريق ضمان المساواة أمرلتحسين حياة ال الجهود ويدعو التقرير إلى بذل

فقط يمكن تخفيف  جر. وعندئذألتقصي المرأة عن العمل المدفوع ا ممارسات واألعراف االجتماعية التيال

شارك فيه لتمكين المرأة من دخول سوق تجر عن المرأة، والء العمل في الرعاية غير مدفوع األعب

 العمل.  

دمات الرعاية الصحية يسهم تأمين المزيد من خيمكن أن جنوب الصحراء األفريقية الكبرى،  فيو

 فيمدادات المياه في تقصير الوقت المخصص للمهام المنزلية. ولالستثمار إساسية كتحسين والخدمات األ

 لمرأة.لالخيار إعطاء  فيأهمية حاسمة  نجابيةخدمات الصحة اإل
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 خطة جديدة للعمل

إال أن ثالث مجموعات رئيسية من  ،تختلف إجراءات السياسة العامة حيال عالم العمل الجديد بين بلد وآخر

أرادت الحكومات والمجتمعات جني الحد األقصى من الفوائد وتذليل  إذاية السياسات ستكون ضرور

فرص  ي اعتماد استراتيجيات إليجادروالعمل الجديد المتغير. فمن الضر المشقات التي يحفل بها عالم

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

  مراعاة جل ضمان أوالقطاع الخاص من  جديد بين الحكومات والمجتمع اجتماعيعقد
ولئك الذين يعملون خارج القطاع النظامي، أفراد المجتمع، وال سيما أع جميمصالح 

 .احتياجاتهم عند وضع السياسات وتلبية

 نحاء العالم.أجميع  فيلضمان حقوق العمال ومستحقاتهم  اتفاق عالمي بين الحكومات 

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

*** 

 مالحظة للمحررين

حول التقرير: تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويستطيع 
من دون مقابل إضافة إلى مواد مرجعية عن أدلته، ومالمح تخص المناطق عن الموقع:  التقريرالقراء 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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