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 األممبرنامج  يطلقها دعوة ،عالم العمل الجديد" ي"مواجهة التحديات وانتهاز الفرص ف
 .اإلنمائيالمتحدة 

 
شرين األعوام الخمسة والع يالتنمية البشرية ف إلى مستوى أعلى فيمليارا شخص  نهض

تقرير التنمية  يعلنه ما جل  حفز التقّدم. هذا أالجهود من  تكثيفمن الماضية، واآلن ال بّد 
 . 2015رية لعام البش
 

، الجامحةالسريع، والعولمة  يكنولوجالتقدم الت -2015ول/ديسمبر كانون األ 14 ،أديس أبابا
ائه. ويحفل ق أدجوهر العمل وطركلها عوامل تحّول هرم المجتمعات، والتحديات البيئية، و

يجلب تحديات جسيمة للبعض اآلخر. ويتضمن تقرير وعالم العمل الجديد بفرص جمة للبعض، 
أثيوبيا، دعوة إلى الحكومات للحرص على  يأطلق اليوم ف ي، الذ2015التنمية البشرية لعام 

 مه التغيير بخطى سريعة. أحد خارج عالم العمل الذي  يداه أال يبقى

يحمل عنوان "التنمية في كل عمل"، يدعو الى اإلنصاف وتوفير العمل الالئق  يوالتقرير الذ
أنواع العمل غير ه اهتمام الحكومات إلى ما هو أبعد من الوظيفة، إلى الكثير من يوجّ ولجميع. ل

لجميعها أهمية ال و المدفوع األجر، كالعمل في الرعاية، والعمل التطّوعي، والعمل اإلبداعي،
 مستدامة بشرية   العمل تنمية   ثماريمكن جني ال حسب التقرير، و. يستهان بها في التنمية البشرية
 . إال باعتماد هذه الرؤية الواسعة

إن متحدثا  خالل إطالق التقرير " ،ديساليغنه مريم هايلهثيوبيا، إوقال رئيس وزراء جمهورية 
إتاحة العمل المستدام للمزيد من األفراد، بحيث ولكن ال بد من فاعل للتقدم،  محركالتشغيل 
  م مصدر عيش ورخاء."ألسرهو يكون لهم

الرك، على ضرورة تأمين المزيد من هلن ك ،اإلنمائيكما شددت مديرة برنامج األمم المتحدة 
قتصادات وإثراء حياة البشر. ثراء االفي إ "العمل الالئق يسهمقالت:  ففرص العمل المستدام 
ن تعمل على التصدي  لتحديات عالم العمل الجديد  وانتهاز فرصه  أوعلى جميع البلدان 

  ة المواطنين وسبل عيشهم".التحسين حي

ة والتعليم، وتخفيض الفقر المدقع، استطاع مليارا شخص النهوض من حالة حصسين الحبتو
التنمية البشرية المنخفضة في األعوام الخمسة والعشرين الماضية.  واليوم ال بّد من التركيز 

 للتقدم. ودفعا  على العمل الالئق حفاظا  على هذه المكاسب 
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اليوم. وبينما يعاني  ين فالفقراء، يعيشون على دوالريمليون شخص من فئة العاملين  830في العالم الحالي و
مليون شخص نوعا  من أنواع  21 يزاولمليون شاب،  74مليون شخص، منهم  200كثر من أطالة من الب

 العمل باإلكراه. 

عمل لكل شخص يرغب في العمل، وفي ظروف الئقة.   ال بّد من إتاحة فرصة يدم البشرلمضي في التق"ل
يتقاضون أقل من  الكثيرين، في العديد من  البلدان، ال يزالون خارج عالم العمل المدفوع األجر، أوغير أن 

 حسب المؤلف الرئيسي للتقرير سليم جهان."، غيرهم لقاء العمل نفسه
  

 في العمل غير المدفوع األجر   ساعات ثالث من كل أربعة أحصة المر

ع العمل. فبينما تقوم احصة كل من الرجل والمرأة في جميع أنويقدم التقرير تقديرات جديدة مفصلة حول 
 .  قائمة في توزيع العمل، ال تزال أوجه عدم المساواة على الصعيد العالمي في المائة من العمل 52المرأة بنسبة 

أربع في كل  ثالث ساعات من أصل وحصتهافالمرأة في عالم العمل المدفوع األجر تتقاضى أقل من الرجل، 
في عالم العمل المدفوع  ثالث كل من أصل حصة الرجل ساعتان، في المقابلوعالم العمل غير المدفوع األجر. 

الفارق بين الرجل ل مات الرعاية ألفراد األسرة، وقد يؤواألجر. وكثيرا  ما تقع على عاتق المرأة أعباء خد
 السكان.     شيخوخة مع زيادةوالمرأة إلى ال

المائة من  يف 24ط أجرها على الصعيد العالمي أقل بنسبة سولقاء أجر، يبقى مت ل المرأة عمال  ووعندما تزا
 الشركات على الصعيد العالمي.  إدارة أجر الرجل، وال تتجاوز حصتها الربع من مجموع المناصب العليا في

جديدة للحد من عدم المساواة، تتضمن إجراءات منها  "تحتاج المجتمعات إلى سياسات ،ن كالركومما قالته هل
جازة إ ومنحاألجور،  يات الالزمة كفالة المساواة فتحسين خدمات الرعاية المدفوعة األجر.  ومن التغيير

سات واألعراف االجتماعية التي تقصي العديد من النساء عن راوة المدفوعة األجر، ومعالجة المماألمومة واألب
على توزيع عبء العمل غير المدفوع األجر في  وفي هذه التغييرات ما يساعد لمدفوع األجر.عالم العمل ا

   ة".ام إلى القوى العاملمالنضخيارا  فعليا  في ا لمرأةوإعطاء ا الرعاية

 

 العولمة والثورة الرقمية سالح ذو حدين  

  

أصحاب "فالعصر هو عصر عمل. الرات التكنولوجية مزيدا  من االستقطاب في عالم العولمة والتغيّ تنتج 
اة"، وليس لصالح من ال يملكون المهارات المرتفعة. والحصيلة مزيد  من الالمساو ،من العاملين المهارات
   تقرير سليم جهان. ال مؤلّفحسب 

ترنت، ناإل خدام التكنولوجيا، والنفاذ إلىة هم الذين يستطيعون استعفالعاملون من فئة المهارات المرتف
 نواع العمل المتوفرة وطرق العمل الجديدة. وفي العالم اليوم سبعة مليارفيحصلون على فرص جديدة في أ

مليار شخص ناشطين على  3.2و مليار شخص يملكون هواتف ذكية، 2.3واشتراك في الهاتف النقال، 
ية، وتلزيم األعمال لكترونعالم العمل، فازدادت التجارة اإل يفنترنت. وقد أحدث ذلك تغييرات كثيرة اإل

 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من الخدمات.المصرفية، و

رقمية الالتقرير أن عدم االستقرار يطال المزيد من الوظائف على الرغم من الفرص الجديدة،  والفجوة  ويبّين
 ال تزال قائمة. 

اإلنترنت،  النفاذ إلىإمكانية  كلالمائة من األسر في البلدان المتقدمة تم يف 81كانت نسبة ، 2015وفي عام 
 . قل البلدان نموا  أ المائة في يف 7المائة في المناطق النامية، و يف 34مقابل 
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ينما و أن يحل محلها الحاسوب، بأ كالوظائف المكتبية، الروتينية، ويتوقع أن ُتلغى أنواع كثيرة من الوظائف
 يف 61أوجها  أخرى من انعدام األمن. وحسب منظمة العمل الدولية، يعمل حوالى  العاملينيواجه الكثيرون من 

 المائة من سكان العالم.  يف 27شاملة سوى وال تغطي الحماية االجتماعية ال المائة من العاملين  بدون عقد،

عالم  ة العديد من التحديات الناشئة فيشغيل لمواجهويدعو التقرير الحكومات إلى وضع استراتيجيات وطنية للت
 ر.سريع التغيّ 

  

 جيال الحاضر وأجيال المستقبلستدام، فرص ألالعمل الم

 هداف التنمية المستدامة.تحقيق أ يول التقرير دور العمل  فيتنا

ر حتى يتسنى القتصاداتنا ومجتمعاتنا منا يجب أن تتغيّ  نواع العمل التي يقوم بها الكثيرأالتقرير أن " ويرد في
سوق  طبيعةثر على ؤيستقدم حقيقي نحو مستقبل خاٍل من االنبعاثات وصحيح المناخ. وهذا التغيير  إنجاز

   .العمل في المستقبل"

ر يجب أن يكون وظائف، وتلغى أخرى. وهذا التغيي، ستستحدث وظائف، وتتغّير طبيعة األخضر ومع النمو
 . ياالجتماع األماناالجتماعية وشبكات  الحماية بأنظمةمدعوما  

هداف العالمية ستدعم فرص العمل. وتشير التقديرات، مثال ، إلى أن تحقيق الغايات األأن ويؤكد التقرير 
مليون شخص إضافي يعملون في المجال الصحي.  45طلب نحو تالتنمية المستدامة ي أهداف الصحية في إطار
 79 إلى 2012عام  يمليون عامل ف 34حجم القوى العاملة في القطاع الصحي من ادة في يوقد يعني ذلك ز

 .2030بحلول عام  مليونا  

  
 خطة جديدة للعمل 

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

جتمعات جني الحد األقصى من الفوائد وتذليل المشقات ذا أرادت الحكومات والمإالسياسات ستكون ضرورية 
ي اعتماد استراتيجيات إليجاد فرص العمل وضمان رر. فمن الضروالتي يحفل بها عالم العمل الجديد المتغيّ 

 . ويقترح خطة عمل من ثالثة أركان: العاملينرفاه 

 مشاركة جل ضمان أجديد بين الحكومات والمجتمع  والقطاع الخاص من  يعقد اجتماع
لنظامي، وتلبية ولئك الذين يعملون خارج القطاع اأفراد المجتمع، وال سيما جميع أ

   احتياجاتهم عند وضع السياسات.
 

  العالم. أنحاءجميع  يومستحقاتهم ف العامليناتفاق عالمي بين الحكومات لضمان حقوق 
 

  في حماية حريتهم، وحقهم في  ، ويساعدالعاملينتوفير العمل الالئق، يشمل جميع لبرنامج
 معترك العمل.  يف اإلنسانيةهم، وضمان أمنهم، وصون كرامتهم نصافالتجّمع، وإ
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**** 
 مالحظة للمحررين

 
حول التقرير: تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األممم المتحمدة اإلنممائي. ويسمتطيع 
القراء تنزيل النسخة اإللكترونية لتقريمر التنميمة البشمرية ممن دون مقابمل إضمافة إلمى ممواد مرجعيمة عمن أدلتمه،  

   http://hdr.undp.orgومالمح تخص المناطق عن الموقع: 
 
 report-http://hdr.undp.org/en/2015  :2015تقرير التنمية البشرية لعام  

 
 <report/press-.org/en/2015http://hdr.undp الملف الصحفي الكامل متاح على:

 
المجتمع لدعم مسيرة بناء األمم نمائي في عالقة شراكة على مختلف مستويات إليعمل  برنامج األمم المتحدة ا

على أسس متينة تقاوم األزمات، وتحقق النمو الذي يسهم في إثراء حياة كل فرد. يعمل البرنامج على األرض 
بلدا  وإقليما ، يحمل أفكارا  من العالم وحكمة من الواقع المحلي  لدعم تمكين األفراد وبناء  170 كثر منأ في

 منعة األمم.
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