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منذ  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عن  سنوياً  تصدر  تقارير  سلسلة  من  تقرير  آخر  هو   2015 البشرية  التنمية  تقرير 
اإلنمائية. والسياسات  واالتجاهات  القضايا  وتتناول  بالوقائع  مدّعمة  تحاليل  تتضّمن  موضوعية  تقارير  وهي   .1990 عام 

هذا  ويتضّمن   .hdr.undp.org التالي:  الموقع  على  متاحة   2015 البشرية  التنمية  لتقرير  اإلضافية  الموارد 
حول  البحث  أوراق  من  سلسلة  إلى  إضافة  لغة،   20 من  أكثر  في  والملخصات  للتقرير  الكاملة  النصوص  الموقع 
التنمية  مؤشرات  بيانات  وقواعد  المتحركة،  الخرائط  من  ومجموعة   ،2015 عام  لتقرير  المعّدة  البشرية  التنمية 
والمالمح  البشرية،  التنمية  أدلة  حساب  في  المعتمدة  والمنهجيات  المصادر  حول  وشروح  البلدان،  في  البشرية 
والوطنية. واإلقليمية  العالمية  السابقة  التقارير  أيضاً  الموقع  ويتضّمن  المرجعية.  المواد  من  وغيرها  القطرية، 

البشرية  للتنمية  هو  العمل  للتقرير:  األساسية  الفكرة  عن  الغالف  صورة  تعّبر 
يظهر،  الذي  التقرير  من   2-2 الشكل  يبدو  الغالف  خلفّية  وفي  ودافع.  محرك 
استناداً إلى مجموعة من 156 بلداً تضّم 98 في المائة من سّكان العالم، أن األعوام 
من  واألشخاص  البلدان  من  مزيد  خروج  شهدت  الماضية  والعشرين  الخمسة 
مجموعة التنمية البشرية المنخفضة )62 بلداً وأكثر من 3 مليارات شخص في عام 
1990 إلى 43 بلداً وأكثر بقليل من مليار شخص في عام 2014(، وزيادة في عدد 

 47( المرتفعة والمرتفعة جداً  البشرية  التنمية  البلدان واألشخاص في مجموعتي 
بلداً و1.2 مليار شخص في عام 1990 إلى 84 بلداً وأكثر من 3.6 مليارات شخص 
في عام 2014(. وفي الخلفّية، يمّثل الجزء السفلي باللون األزرق الفاتح االتجاه 
في  العاملين  حلقة  أما  الثاني.  االتجاه  األخضر  باللون  األعلى  والجزء  األّول، 
أنشطة متنوعة، من عمل منزلي وإبداعي وتطّوعي، في مقّدمة الصورة، فليست 
الخلفية  في  الظاهرة  البشرية  التنمية  في  عملهم  يكن  أياً  هؤالء  بمساهمة  تذكيراً 
أنواعه. التآزر بين مختلف  العمل وطبيعة عالقة  وحسب، بل تعبير عن حركة 
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ة األفراد، في قوّ
منعة األمم.

صادر عن
برنامج األمم 

المتحدة 
اإلنمائي

تقرير التنمية الب�شرية 2015
التنمية يف كل عمل



فريق اإعداد تقرير التنمية الب�شرية 2015

المدير والمؤلف الرئيسي
سليم جهان

نائبة المدير
إيفا جسبرسن

األبحاث واإلحصاءات
شانتانو موخرجي )مدير األبحاث(. ميلوراد كوفاسفيك )مدير اإلحصاءات(، وأسترا بونيني، وهريبرتو تابيا، وكاترينا تكسوز، 
وتاني  لوسيك،  وساسا  النغفلدر،  وكريستينا  كالديرون،  وسيسيليا  كازابات،  وكريستال  زمبينو،  وسيمونا  روكا،  وتوماس 

هسو ويو-شيه  نيار،  وشيفاني  موخوبادياي، 

االتصاالت والنشر
بوتاغوز أبدرييفا، وآنا أورتوبيا، وجنيفر أولدفيلد، وأدمير جاهيك، ومايكل ريدانت، وإيليونور فورنيي-تومبس، وجون هال

العمليات والخدمات اإلدارية
سارانتويا ميند )مديرة العمليات(، وماماي غيبريتساديك، وفي هواريز-شاناهان، وماي وينت ثان

الترجمة إلى اللغة العربية وتنسيق النص العربي للطباعة
فريق من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بإدارة وإشراف عهد سبول

من التنمية
البـشــــريـة

مًا
عا
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متهيد 

 ،1990 عام  في  األّول  البشرّية  التنمية  تقرير  انطلق 
التنمية  بسيطة:  بفكرة  عاماً،  وعشرين  خمسة  قبل 
في  ال  الحياة  غنى  في  هي  الخيارات،  توسيع  هي 
كما  االقتصاد  يغني  رافد  والعمل  االقتصاد.  غنى 
الحياة مع أن مفهومه التقليدي رّجح طويالً االقتصاد 
على التنمية البشرية. أما تقرير التنمية البشرية لعام 
2015 فيذهب أبعد من الفكر التقليدي، ليجعل العمل 

اإلنسان.  الثروة من حياة  مقام  في 
أن  للعمل  كيف  جوهري:  بسؤال  التقرير  ويبدأ 
بمفهومه  العمل  ويتناول  البشرية؟  التنمية  يعزز 
أبعاد  على  ليضيء  الوظيفة،  فيتجاوز  األوسع، 
كالرعاية  األجر،  المدفوع  غير  العمل  في  أخرى 

الحياة.   تثري  وكلها  واإلبداع،  والتطّوع 
الذي شهده  المذهل  التقّدم  التقرير عند  ويتوقف 
مسار  على  مضى،  قرن  ربع  مدى  على  العالم، 
أطول،  الحياة  أصبحت  واليوم،  البشرية.  التنمية 
وإمدادات  األطفال،  من  للمزيد  تتسع  والمدرسة 
النظيفة وخدمات الصرف الصحي األساسية  المياه 
نصيب  ارتفع  وقد  السكان.  من  المزيد  متناول  في 
مستوى  فتحّسن  الفقر،  وتراجع  الدخل  من  الفرد 
الناس  الرقمية  الثورة  وجمعت  الكثيرين.  معيشة 
من مختلف البلدان والمجتمعات. والعمل، إذ يطّور 
العمل  فمن  التقّدم.  هذا  في  يسهم  األفراد،  إمكانات 
الالئق يستمّد األفراد القدرة على المشاركة الكاملة 

المجتمع.    في  بكرامة 
من  جاثمة،  تزال  ال  كبرى  تحديات  أّن   غير 
إلى  المتجّذر  المساواة  وعدم  المستشري  الفقر 
وعدم  والنزاعات  البيئية  واالستدامة  المناخ  تغّير 
دون  تحول  عقبات  التحديات  هذه  وفي  االستقرار. 
طاقات  فتبقى  الالئق،  العمل  في  األفراد  انخراط 
العقبات  هذه  يواجه  من  وأكثر  دفينة.  هائلة  بشرية 
وفئات  اإلعاقة  ذوو  واألشخاص  والنساء  الشباب 
مهمشة أخرى. ولو استثمرت طاقات جميع األفراد 
بإعمال االستراتيجيات والسياسات الصائبة، لتسارع 

البشرية.  التنمية  في  القصور  وانتفى  التقدم 
حسب  البشرية،  والتنمية  العمل  بين  وما 
التقرير، ليس صلة تلقائية. فدور العمل في التنمية 
البشرية، رهن بنوعيته التي لها بعٌد هام في تعزيز 
والعنف،  التمييز  مثل  وبعوائق  البشرية،  التنمية 
البشرية.  التنمية  تعزيز  في  العمل  دور  تضعف 

وبعض العمل هو نقيض للتنمية البشرية، مثل عمل 
األطفال، والعمل باإلكراه وعمل األشخاص المتجر 
بهم. ففي هذه األنماط انتهاك لحقوق اإلنسان. وفي 
إذ  خطيرة،  ظروفاً  العاملون  يعيش  كثيرة،  حاالت 
األمن  إلى  ويفتقرون  االستغالل،  ضحايا  يقعون 

والحرّية واالستقاللية.
العولمة  بفعل  التغّير  السريع  العمل  عالم  وفي 
وثورة التكنولوجيا، تزداد معالجة جميع هذه القضايا 
الثورة  وفي  وخاسر،  رابح  العولمة  ففي  إلحاحاً. 
غير  عقود  من  جديدة،  وتحديات  فرص  الرقمّية 
منتظمة، وأنماط عمل لفترات قصيرة، تقع أعباؤها 
على غير تناسب بين المهارات المتخصصة وغير 

المتخصصة.  
الخاسر  موقع  في  التقرير،  حسب  والمرأة، 
األجر.   المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  عالمي  في 
القوى  في  مشاركًة  األقل،  هي  األول  من  فحصتها 
في  وتمثيالً  العمل،  في  واستقراراً  وأجراً،  العاملة، 
هي  الثاني  من  وحصتها  والقرار.  اإلدارة  مراكز 

والرعاية.  المنزلي  العمل  في  األكبر 
في  أساس  المستدام حجر  العمل  التقرير  ويحّدد 
البشرية  التنمية  عجلة  يدفع  إذ  المستدامة،  التنمية 
ويحد من اآلثار الجانبّية والعواقب غير المقصودة. 
دون  من  الحاضر  ألجيال  الفرص  إتاحة  في  فهو 

المستقبل.  أجيال  بفرص  المساس 
ويستلزم تعزيز التنمية البشرية من خالل العمل 
هي  ثالثة  مجاالت  في  واستراتيجيات  سياسات 
واتخاذ  العاملين،  رفاه  وصون  العمل،  فرص  خلق 
اإلجراءات الموّجهة. ففي المجال األول تركيز على 
استراتيجيات التوظيف الوطنية واغتنام الفرص في 
عالم العمل المتغّير، وفي المجال الثاني قضايا هامة 
وتوسيع  ومستحقاتهم،  العاملين  حقوق  صون  مثل 
وفي  المساواة،  عدم  ومعالجة  االجتماعية  الحماية 
المجال الثالث إجراءات موجهة إلى العمل المستدام، 
المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  بين  والموازنة 
الشباب  فئات معّينة، مثل  األجر، وتدخالت لصالح 
واألشخاص ذوي اإلعاقات. واألهم أن يرتكز ذلك 
وتنفيذ  عالمي،  واتفاق  جديد،  اجتماعي  عقد  على 

الالئق. العمل  توفير  برنامج 
ويصدر التقرير هذا العام في لحظة حاسمة، عقب 
الذي  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  قمة  مؤتمر 
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اعتمدت فيه أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف 8 
االقتصادي  النمو  تعزيز  العمل:  على  يرّكز  الذي 
المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 

والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.
التحديات  تناول  من  بّد  ال  السياق،  هذا  وفي 
بمناقشات جدية. وال  العمل  عالم  تغّير  الناجمة عن 
بين  الترابط  عالقة  لتقوية  الفرص  اغتنام  من  بد 
الخمسة  األعوام  فخالل  المستدامة.  والتنمية  العمل 
البشرية،  التنمية  مفهوم  أطلق  الماضية،  والعشرين 
مباحثات  وتقارير،  أدلة  من  نطاقه  في  دار  وما 
أنحاء  مختلف  في  مثمرة  ومناقشات  وحوارات 
السياسات  اإلنمائية وقضايا  التحديات  تناولت  العالم 

في  وقع  العام  هذا  لتقرير  يكون  أن  وأرجو  العامة. 
إثراء الحوار حول مفهوم التنمية البشرية والتأسيس 

الغد.  نحو  المضي  الستراتيجيات 

هلن كالرك
مديرة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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كلمة �شكر 

مكتب  جهود  نتاج  هو   2015 البشرية  التنمية  تقرير 
المّتحدة  األمم  لبرنامج  البشرية  التنمية  تقرير 

ئي.  اإلنما
وما يتضمنه هذا التقرير من استنتاجات وتحاليل 
مكتب  إلى  فقط  ُينسب  السياسات  بشأن  وتوصيات 
تقرير التنمية البشرية، ال إلى برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي أو إلى مجلسه التنفيذي. واعتبرت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة أن تقرير التنمية البشرية، وهو 
هامة  »وسيلة  أصبح  قد  مستقلة«،  فكرية  »عملية 
لنشر مفهوم التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم«. 
شخصيات  من  مساهمات  التقرير  هذا  استقطب 
على  الجزيل،  بالشكر  ونخص  مرموقة.  ومنظمات 
آكينو  بنيغنو  السيد  فخامة  القّيمة، كل من  المساهمة 
روزا  السيدة  وفخامة  الفلبين(،  جمهورية  )رئيس 
قيرغيزستان(،  لجمهورية  سابقة  )رئيسة  أوتونبايفا 
ونوهرا باديال )حائزة جائزة جولدمان البيئية الدولية 
نوبل  جائزة  )حائز  باموك  وأورهان   ،)2013 لعام 
العمل  2006(، وروبرت رايش )وزير  لعام  لآلداب 
وكايالش  األمريكية(،  المتحدة  الواليات  في  السابق 
 ،)2014 لعام  للسالم  نوبل  جائزة  )حائز  ساتيارثي 
وفخامة السّيد مايتريباال سيريسينا )رئيس جمهورية 
جائزة  )حائزة  غبوي  ليما  والسيدة  النكا(،  سري 

 .)2011 لعام  للسالم  نوبل 
ماريزيو  المؤلفين:  مساهمات  أيضاً  ونقدر 
أندريوني،  وأنطونيو  إسالم،  وريزوانول  أتزني، 
وبيتر إيفانز، وفريد بلوك، ودايفد بلوم، ومارثا تشن، 
رودريك،  وداني  روبري،  وجيل  جانغ،  والنيينغ 
وميغيل  سوير،  ومالكولم  ستيوارت،  وفرانسيس 
وبيتر  غوربيس،  ومارينا  شارم،  وجاك  سيكيلي، 
فراز، ونانسي فولبر، وباتريك كاباندا، وكريستوفر 
كريمر، وديان كويل، وكالوديو مونتينغرو، وناميرا 
در  فان  إريك  ورولف  هارتغن،  وكينيث  نزهة، 

وارنغ. وماريلين  هوفن، 
من  الخبراء  مع  مناقشات  من  يجري  وما 
اختصاصات مختلفة يثري هذا التقرير، بدءاً بجولة 
ضمن  بالمشاورات  انتهاًء  رسمّية،  غير  محادثات 
الفريق الخاص بتقرير عام 2015. ونقّدر ما قّدمه من 
وقت ثمين ومشورة ومراجعة كل من أمارتيا سين، 
أنطونيو  وخوسيه  أناند،  وسودهير  أرمينيا،  وإيمي 
وروان  تاناكا،  وأكيهيكو  إيفانز،  وبيتر  أوكامبو، 

جيوفانيني،  وإنريكو  تشن،  ومارثا  تسه،  تسونغ 
وفرانسس  رضوان،  وسمير  دافي،  ومينيون 
غوربيس،  ومارينا  سلمون،  وليستر  ستيوارت، 
فولبر،  ونانسي  فوس،  وروب  غيريفي،  وغاري 
ونثورب. وربيكا  هاينز،  وجيمس  ليرشي،  وينس 
المشورة  اإلحصائيين  الخبراء  فريق  وقّدم 
لحساب  البيانات  واختيار  المنهجيات  تحديد  في 
إيفيينوا  الفريق  ويضّم  ومؤشراته.  التقرير  أدلّة 
إيزيكوي، ووسماليا بيفار، ومارتين دوران، وفيونا 
روبرتسون، وميكايال سيسانا، وباسكوال غرسنتفلد، 
وهايشن فو، ويمي كايل، ورافاييل دييز دي ميدينا. 
وقد اسُتند في األدلّة المركبة والمصادر اإلحصائية 
ومعروفة  عريقة،  متخصصة  خبرات  إلى  األخرى 
في عالم اإلحصاءات والبيانات. وحرصاً على الدّقة 
استعين  اإلحصائي،  التحليل  عملية  في  والوضوح 
ألكاير،  وسابينا  أغيالر،  روبلز  جيزيال  بخبرات 
ويانغ يانغ تشن، وجاك شارم، وكالوديو مونتينغرو، 
اإلحصائية.  القضايا  مناقشة  في  هارتغن،  وكينيث 

مساهمتهم.  نشكر 
واستفاد التقرير من حوارات مع ممثلي األجهزة 
البيانات  وتحديث  تدقيق  بهدف  الوطنية  اإلحصائّية 
من المصدر، لُتبنى على أساسها المؤشرات الدولية.
رافقت  التي  االستشارية  العمليات  واعتمدت 
منظمات  من  سخي  دعم  على  التقرير  هذا  إعداد 
السطور.  هذه  في  لذكرهم  المجال  يضيق  وأفراد 
في  االستشارية  العمليات  هذه  أجريت  وقد 
)وترد  وسنغافورة  وجنيف،  وبوسطن،  أكرا، 
الموقع على  والشركاء  بالمشاركين   قائمة 
.)http://hdr.undp.org/en/2015-report/consultations

أن  العمل  موضوع  يتناول  لتقرير  يكن  ولم 
لنا من  الموّسعة مع زمالء  المشاورات  لوال  يكتمل 
قّدموا  ونيويورك،  جنيف  في  الدولّية  العمل  منظمة 
الوقت والجهد، والعديد من الزمالء في منظمة األمم 
المتحدة  األمم  ومنظمة  والزراعة،  لألغذية  المتحدة 
وهيئة  المتحدة،  األمم  متطوعي  وبرنامج  للطفولة، 
نظر  ووجهات  أفكاراً  قّدموا  للمرأة  المتحدة  األمم 
من  لكل  القّيمة  المالّية  المساهمات  ونشكر  نّيرة. 

وفرنسا. ألمانيا  حكومتي 
تلقاه هذا المشروع من مساهمات  ونقّدر كل ما 
ومراكز  اإلقليمية،  المكاتب  من  ومساعدة  ودعم 
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للسياسات  العالمية  والمراكز  اإلقليمية،  الخدمات 
األمم  لبرنامج  التابعة  القطرية  والمكاتب  العامة، 
زمالئنا  إلى  خاص  بشكر  ونتقّدم  اإلنمائي.  المتحدة 
كّونوا  الذين  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  في 
أودوسوال،  أيوديلي  وهم:  التقرير  لقّراء  فريق  أول 
وناتالي  برودريك،  ودوغالس  باالنيفل،  وثانغافيل 
رونالد  وجورج  سوزا،  دي  بايس  ورومولو  بوش، 
وشيال  كونسيساو،  وبيدرو  فيناي،  وكلوديا  غراي، 
روبي  للتقرير  السياسية  القراءة  وتولّى  مارني. 
ويغناراجا،  وكاني  وهبه،  ومراد  ساندو-روجون، 
ونشكر  أسدوه من مشورة.  ما  الشكر على  كل  لهم 
وكارن  دايفس،  وراندي  داليوال،  مانديب  أيضاً 
دوكس، وهيذر سيمبسون، وألبريك كاكو، وباتريك 
على  دي  مار  وعبدوالي  لوتز،  وبراين  كوليورز، 

والتوجيهات. واالقتراحات  المالحظات 
وعملهم  مساهمتهم  على  للمتدربين  والشكر 
وكيان  شيب،  وإليزابيث  رياز،  سانا  يينغ  الدؤوب، 

يو.  ونا  وانغ،  وإيل  هاو،  تشانغ 
فريق  المحترف  العمل  على  أيضاً  ونشكر 
 Communications Development التحرير واإلنتاج في
ومعه  روس-الرسون  بروس  ورئيسه   Incorporated

ولسن،  وإيلين  كابونيو  وجو  تروت  كريستوفر 

وفريق  ستوكر،  بيتر  اإلنكليزي  النص  ومحّرر 
 Phoenixو  Accurat Designو كوين  غيري  التصميم: 
من  التقرير  هذا  إلى  أضافوه  ما  على   ،Design Aid

للقراءة. ومتعة  سهولة 
وللسنة الخامسة، تولّى ترجمة التقرير وتصميم 
اللجنة  من  فريق  للطباعة  العربية  النسخة  وتنسيق 
)اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 

المؤتمرات. قسم  مديرة  سبول  عهد  بإشراف 
وأوّد أن أعرب عن امتناني لهلن كالرك، مديرة 
وقيادتها  لرؤيتها  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج 
ولفريق  ودعمها،  وتوجيهها  ومشورتها  الرشيدة 
مكتب تقرير التنمية البشرية على العمل المتفاني في 
إصدار هذا التقرير الذي يسعى إلى دعم التقدم على 

البشرية. التنمية  مسار 

سليم جهان
مدير 

البشرية التنمية  تقرير  مكتب 

vi    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ش��رية 2015



املحتويات
iii تمهيد	
v كلمة	شكر	

1 لمحة	عامة	

الف�صل 1
29 العمل	والتنمية	البشرية:	روابط	تحليلية	
29 العمل	أوسع	من	الوظيفة	
30 العمل	في	مختلف	مراحل	الحياة	
32 العمل	يعّزز	التنمية	البشرية	
34 الصلة	بين	العمل	والتنمية	البشرية	ليست	تلقائية	
39 عندما	يكون	العمل	نقيض	التنمية	البشرية	
44 العاملون	في	خطر	
46 خالصة	

الف�صل 2
55 التنمية	البشرية	والعمل:	إنجازات	وتحديات	
55 نطاق	التقدم	البشري	ومساهمة	العمل	
58 حرمان	كبير	ولكن	الكثير	من	الطاقات	البشرية	ال	يزال	دفيناً	
65 تحديات	جاثمة	أمام	التنمية	البشرية	
72 التنمية	البشرية:	نظرة	إلى	المستقبل	

الف�صل 3
77 عالم	العمل	المتغّير	
77 تحّول	تركيبة	العمل	
80 ثورة	التكنولوجيا	
84 عولمة	العمل	
87 العمل	في	العصر	الرقمي	
90 حدود	جديدة	للعمل	
97 قوى	عاملة	معاصرة	
98 وعود	لم	تتحقق	بعد	
102 االنعكاسات	على	التنمية	البشرية	
103 	 خالصة	

الف�صل 4
107 التفاوت	في	العمل	المدفوع	وغير	المدفوع	األجر	
108 فوارق	في	عالم	العمل	المدفوع	األجر	
118 تفاوت	في	العمل	غير	المدفوع	األجر	
120 تحديات	جديدة:	فجوات	في	الرعاية،	وصدمات	صحية،	وتغّير	في	المناخ	
122 نحو	إعادة	التوازن:	توسيع	الخيارات	وتمكين	األفراد	
124 	 خالصة	

الف�صل 5
131 االنتقال	إلى	العمل	المستدام	
131 تحديد	المسار:	أهداف	للتنمية	المستدامة	
131 االستدامة	في	إطار	التنمية	البشرية	
135 العمل	والتنمية	المستدامة	
144 مراجعة	أهداف	التنمية	المستدامة:	ماذا	تعني	للعمل	
148 	 خالصة	

الف�صل 6
151 تعزيز	التنمية	البشرية	من	خالل	العمل	
151 استراتيجيات	الستحداث	فرص	العمل	
160 استراتيجيات	لضمان	رفاه	العاملين	
170 استراتيجيات	إلجراءات	هادفة	
180 برنامج	عمل:	ثالث	ركائز	
183 	 خالصة	

189 	 الحواشي	
192 	 المراجع	

امللحق الإح�صائي
205 دليل	القارئ	

الجداول	اإلحصائية	
1 .210 دليل	التنمية	البشرية	وعناصره	
2 .214 اتجاهات	دليل	التنمية	البشرية،	2014-1990 
3 .218 دليل	التنمية	البشرية	معدالً	بعامل	عدم	المساواة	
4 .222 دليل	التنمية	حسب	الجنس	
5 .226 دليل	الفوارق	بين	الجنسين	
6 .230 دليل	الفقر	المتعدد	األبعاد:	البلدان	النامية	
7 .232 دليل	الفقر	المتعدد	األبعاد:	التغّيرات	مع	الوقت	
8 .236 اتجاهات	السكان	
9 .240 الحالة	الصحّية	

10 .244 اإلنجازات	في	التعليم	
11 .148 الدخل	القومي	وتركيبة	الموارد	
12 .252 االستدامة	البيئية	
13 .256 العمل	والتشغيل	
14 .260 األمن	البشري	
15 .264 التكامل	الدولي	
16 .268 مؤشرات	تكميلّية:	الشعور	بالرفاه	

272 	 المناطق	
273 المراجع	اإلحصائية	

vii    | املحتويات



امل�صاهمات اخلا�صة
40 بناء	السالم	وإعادة	األمل:	دور	المرأة	في	بناء	األمة	ـــ	ليما	غبوي	
42 نحو	القضاء	على	عمل	األطفال	ـــ	كايالش	ساتيارثي	
66 عدم	المساواة	وأسواق	العمل	ـــ	روبرت	رايخ	
96 العمل	اإلبداعي	ـــ	أورهان	باموك	

 آسيا	الوسطى:	منطقة	صاعدة	وتحديات	ناشئة	وفرص	أمام	المرأة
116 ـــ	روزا	أوتونبايفا	

 مشاركة	المجتمع	المحلي	في	تحسين	سبل	العيش	في	الريف:	دروس
134 من	الماضي	ـــ	مايتريباال	سيريسينا		

 العاملون	في	إعادة	التدوير:	من	جامعي	نفايات	إلى	عاملين
138 من	أجل	التنمية	المستدامة	ـــ	نوهرا	باديال	

 بناء	مهارات	العاملين	وحمايتهم	من	أجل	النمو	الشامل	للجميع
158 ـــ	بنيغنو	آكينو	الثالث	

الأطر
1 .2 التنمية	البشرية:	نهج	شامل	
2 .3 قياس	التنمية	البشرية		
3 .21 التدابير	الممكن	اتخاذها	على	صعيد	البلد	لتحقيق	العمل	المستدام	
4 .23 المرونة	اآلمنة	في	الدانمرك	
5 .24 الركائز	األربع	لبرنامج	توفير	العمل	الالئق	

1-1 .30 ما	هو	العمل؟		
2-1 .35 مقاييس	نوعية	العمل	
3-1 .36 ما	الذي	يصنع	السعادة:	هل	يكفي	الحصول	على	عمل؟	
1-2 .59 عدم	تكافؤ	فرص	االستفادة	من	الثورة	الرقمية	
2-2 .64 تأثير	بطالة	الشباب	المزمنة	
3-2 .72 بدائل	قياس	الرفاه	البشري	
1-3 .78 لمحة	عن	تاريخ	العمل	
2-3 .82 الثورة	الصناعية	الرابعة	
3-3 .85 	البوسنة	والهرسك:	التنمية	المحلية	من	خالل	تلزيم	األعمال	
4-3 .93 التحديات	التي	تواجهها	الشركات	المبتدئة	في	الدول	العربية	
5-3 .93 مبادرات	لتحسين	العمل	الحشدي		
1-4 .117 القيمة	النقدية	لعمل	الرعاية	غير	المدفوع	األجر	
2-4 .120 اعتمادات	لرعاية	كبار	السن	الطويلة	األجل	في	اليابان		
 إجازة	األمومة	واألبوة	المدفوعة	األجر،	بما	في	ذلك	إجازة. 3-4

123 األبوة	اإللزامية	
1-5 .132 أهداف	التنمية	المستدامة	والتنمية	البشرية	
2-5 .140 تحويل	تفكيك	السفن:	تعزيز	العمل	المستدام	من	خالل	تطبيق	المعايير	
3-5 .143 تنفيذ	برنامج	وطني	لتطبيق	مصادر	الطاقة	المتجددة	في	طاجيكستان		
 البيانات	الضخمة:	بعض	التطبيقات	على	العمل	وأهداف. 4-5

145 التنمية	المستدامة	
1-6 .152 االستراتيجيات	الوطنية	للتشغيل	
2-6 .153 برنامج	العمل	الحر	لجمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة	
3-6 .154 معايير	العمل	في	معالجة	االقتصاد	غير	النظامي:	خطوة	جديدة	
4-6 .155 M-Pesa:	نهج	مبتكر	للتمويل	الشامل	
5-6 .156 الحفاظ	على	القدرة	التنافسية	عبر	تحسين	ظروف	العمل	
6-6 .157 كمبوديا:	قصة	نجاح	في	عولمة	العمل	
7-6 .162 حماية	حقوق	العاملين	في	الجنس		
 رابطة	العامالت	لحسابهن	الخاص:	أكبر	نقابة	للعاملين. 8-6

164 غير	النظاميين	في	العالم	
9-6 .166 توفير	فرص	العمل	في	الريف	وبناء	المرافق	العامة	في	بنغالديش	

 المخطط	الوطني	لضمان	فرص	التشغيل	في	الريف	في	الهند:	. 10-6
167 إنجاز	هام	

 شيلي	تدخل	إصالحاً	على	اإلصالح:	مزيد	من	التضامن. 11-6
168 وزيادة	االشتراكات	

12-6 .170 كيف	يقّدر	سكان	الجبل	األسود	التعليم	العالي		
13-6 .)Bolsa Família(	المشروطة	النقدية	التحويالت	برنامج 

171 في	البرازيل		
14-6 .171 تدابير	مقترحة	للحد	من	عدم	المساواة		
15-6 .173 نظم	التمييز	اإليجابي	في	إجازة	األمومة	واألبوة	
16-6 .173 الدفع	نقداً	للرعاية	
17-6 .174 سياسات	المساواة	بين	الجنسين	في	النرويج		
 مبادرة	للقطاع	الخاص	في	تركيا	للتغلب	على	عدم	تطابق	المهارات. 18-6

175 على	الصعيد	المحلي	
19-6 .177 »األجر	االجتماعي«	للعمل	
20-6 .178 التدابير	الممكنة	على	مستوى	البلدان	لالنتقال	إلى	العمل	المستدام	
21-6 .181 المرونة	اآلمنة	في	الدانمرك	
22-6 .182 أربع	ركائز	لبرنامج	توفير	العمل	الالئق		

الأ�صكال
1 .2 العمل	يضّم	األفراد	من	جميع	أنحاء	األرض	بشتى	الطرق	
2 .3 العمل	والتنمية	البشرية	في	عالقة	ترابط	وتفاعل	
3 .6 العمل	في	ظروف	قاسية	واستغاللية	ينهك	التنمية	البشرية		
4 .7 سرعة	انتشار	التكنولوجيات	الجديدة	في	الواليات	المتحدة	األمريكية	
5 .11 أكثر	الوظائف	وأقلها	تعرضاً	لإللغاء	بفعل	األتمتة	
6 .12 المرأة	في	المناصب	اإلدارية	العليا،	حسب	المناطق،	2015 
7 .14 مصفوفة	العمل	المستدام	
8 .17 سياسات	عامة	لتعزيز	التنمية	البشرية	بالعمل	
 عدد	البلدان	المصدقة	على	اتفاقيات	منظمة	العمل	الدولية،. 9

19 1990	و2014 
1-1 .31 	العمل	أكثر	من	مجرد	وظيفة	
 العاملون	في	البلدان	ذات	التغطية	المنخفضة	للمعاشات	التقاعدية. 2-1

 يبقون	في	سوق	العمل	بعد	بلوغ	65	سنة،	بينما	العاملون	في	البلدان
32 ذات	التغطية	الشاملة	للمعاشات	التقاعدية	يتقاعدون	مبكراً	
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5-1 .41 للنساء	والفتيات	أكبر	حصة	من	العمل	باإلكراه،	2012  
 األرباح	السنوية	من	العمل	باإلكراه	في	أعلى	المستويات	في	آسيا. 6-1

44 والمحيط	الهادئ	منذ	عام	2006 
 في	الفترة	2007-2010،	استخدم	عدد	كبير	من	ضحايا	االتجار. 7-1

45 ألغراض	االستغالل	الجنسي	
 اإلنجازات	حسب	دليل	التنمية	البشرية	مّطردة	في	جميع	المناطق. 1-2

56 النامية	منذ	عام	1990 
 بين	عامي	1990	و2014،	ازداد	عدد	السكان	في	فئة	التنمية	البشرية. 2-2
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ملحة عامة
التنمية يف كل عمل 

التنمية البشرية هي توسيع الخيارات، هي في غنى الحياة ال في غنى االقتصاد )الرسم البياني(. وللعمل بشتى أشكاله دور حاسم فيها، يضّم 
األفراد في جميع أنحاء األرض بشتى الطرق، يستأثر بالحيز األكبر من حياتهم. فمن أصل 3 .7 مليارات شخص في العالم، يعمل في وظيفة 
2 .3 مليارات شخص، ويعمل آخرون في الرعاية أو يزاولون عمالً إبداعياً أو تطّوعياً، أو أعماالً أخرى، أو هم في طور االستعداد لينضموا إلى 

صفوف العاملين. وإذا كان في بعض العمل خير للتنمية البشرية، ففي البعض اآلخر ُبعد عنها، أو نقيض لها )الشكل 1(. 

والعيش  رزقهم  كسب  من  األفراد  يتمكن  بالعمل 
النمو  تحقيق  يمكن  وبالعمل  اقتصادي،  أمان  في 
وتعميم  الفقر،  من  والحد  المنصف،  االقتصادي 
األفراد  يستمّد  العمل  ومن  الجنسين.  بين  المساواة 
المجتمع،  في  الكاملة  المشاركة  على  القدرة 
يسهم  والعمل  الذاتية.  والقيمة  الكرامة  من  بحس 
اآلخرين  رعاية  في  والعمل  العام،  الخير  في 
األسر  داخل  والتالحم  االجتماعي  التماسك  يوّطد 

لجماعات.  وا
يعمل  فعندما  المجتمعات.  قوة  العمل  وفي 
فحسب،  المادي  رفاههم  يزيدون  ال  معاً  البشر 
عليه  ُتبنى  متراكماً  معرفياً  مخزوناً  يكّونون  بل 
الثقافات والحضارات. وعندما يكون العمل صديقاً 
والعمل  جيل.  إلى  جيل  من  فوائده  تتراكم  للبيئة، 
فيهم  اإلبداع  حس  ويصقل  البشر،  طاقات  يحّرر 

اإلنسانية. والروح 
كيفية  العام  هذا  البشرية  التنمية  تقرير  ويتناول 
ظّل  في  البشرية  التنمية  تعزيز  في  العمل  مساهمة 
وتحديات  العمل  عالم  تطال  متسارعة  تغّيرات 
مفهوم  من  التقرير  وينطلق  جاثمة.  تزال  ال  كبرى 
واسع للعمل، ال يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها 
إلى العمل التطوعي واإلبداعي، ويتعمق في الصلة 
العمل  على  ويرّكز  البشرية،  والتنمية  العمل  بين 
في الرعاية، والعمل المدفوع األجر، ويتطرق إلى 

المستدام. العمل  مفهوم 
والتنمية  العمل  بين  ما  أّن  التقرير  ويؤكد 
أشكال  بعض  ألن  تلقائية،  صلة  ليس  البشرية 
التنمية  مع  تتنافى  باإلكراه،  العمل  مثل  العمل، 
البشرية بما تنطوي عليه من انتهاك لحقوق اإلنسان 
دون  واستقالليته. ومن  وتعٍد على حرّيته  وكرامته 
سياسات صائبة، يؤدي انعدام المساواة في الفرص 
االنقسامات  تعميق  إلى  العمل  في  والمكافآت 

المجتمع. في  والفوارق 

ويخلص التقرير إلى أن العمل يسهم في تعزيز 
فرص  السياسات  توّسع  عندما  البشرية  التنمية 
العمل المنتج والمجزي والمرضي، وتنّمي مهارات 
وسالمتهم  حقوقهم  وتصون  وطاقاتهم،  العاملين 
ورفاههم. ويؤّيد التقرير اعتماد برنامج عمل يستند 
وتنفيذ  عالمي،  واتفاق  جديد،  اجتماعي  عقد  إلى 

الالئق.  العمل  توفير  برنامج 

اإلنسان هو الثروة الحقيقية لألمم، 
وبالتنمية البشرية تتسع خياراته 

أّول  إطالق  على  مضت  عاماً  وعشرون  خمسة 
تقرير للتنمية البشرية، ومعه مفهوم التنمية البشرية. 
فكرة بسيطة ولكنها واسعة االنعكاسات. فمنذ زمن 
المادي.  بالثراء  طويل والعالم منشغل عن اإلنسان 
أما إطار التنمية البشرية، الذي يعتمد نهجاً محوره 
اإلنمائية،  االحتياجات  إلى  النظرة  فغّير  اإلنسان، 

األولوية.  اإلنسان هي  حياة  لتصير 
للتنمية  الحقيقي  الهدف  على  اإلطار  هذا  ورّكز 
خيارات  توسيع  إلى  الدخل  زيادة  يتخّطى  الذي 
اإلنسان من خالل تعزيز حقوقه وحرياته وإمكاناته 
وصحية  مديدة  حياة  عيش  من  وتمكينه  وفرصه، 

)اإلطار 1(.  ومبدعة 
التنمية  بدليل  البشرية  التنمية  مفهوم  وُيقاس 
واسعة  بأبعاد  اإلنسان  رفاه  يقّدر  الذي  البشرية 

)اإلطار 2(.  الدخل  تتخطى 
وانطالقاً من هذا المفهوم الُمحكم على بساطته، 
وهو التنمية التي محورها اإلنسان، صدر على مدى 
األعوام الخمسة والعشرين األخيرة أكثر من عشرين 
 700 من  وأكثر  البشرية،  للتنمية  عالمياً  تقريراً 
إثراء  في  التقارير  هذه  أسهمت  وقد  وطني.  تقرير 
وتشجيع  نتائجها،  وتقييم  التنمية،  حول  المناقشات 

السياسات.  واقتراح  الخالق،  والتفكير  األبحاث 

 التنمية البشرية هي في
غنى الحياة
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ال�شكل 1

العمل يضّم األفراد من جميع أنحاء األرض بشتى الطرق

 

 

 

 
 

ماذا يفعل 7.3 مليارات شخص 

ما يعنيه ذلك للتنمية البشرية

إطالق اإلمكانات البشريةإعاقة اإلمكانات البشرية

ت) 
ارا

لي
 م

8.
4)

ل 
عم

 ال
سن

ي 
 ف

ان
سك

ال طفال (1.9 مليار)
األ

ً)64 سنة أكبر من  (582 مليونا

في املدرسة

ب
طال

ال

العاملون غير الفقراء

ية
عا

لر
ل ا

جا
 م

ي
 ف

ون
مل

عا
ال

جر
ن أ

دو
ن 

م

العاملون الفقراء

ي اليوم)
ى أقل من دوالرين ف

(عل

ً سرا
النازحون ق

العاطلون عن العمل

العاملون باإلكراه

عليم
الت

خارج 

كرة
املب

فولة 
ي الط

ف

ف
كا

ي 
عد

قا
ش ت

عا
م

ون
مل

عا
 ال

ال
طف

األ

ف
كا

ير 
 غ

دي
اع

تق
ش 

عا
م

دي
اع

تق
ش 

عا
 م

ون
بد

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

العمل يحّرر طاقات البشر 
ويصقل حس اإلبداع فيهم 
والروح اإلنسانية

الإطار 1 

التنمية البشرية: نهج شامل

إذ  اإلنسان،  خيارات  توسيع  عملية  هي  البشرية  التنمية 
يصبح في متناوله مزيد من اإلمكانات ومتسع من الفرص 
الهدف، هي إذاً  الستخدامها. والتنمية البشرية هي أيضاً 
يمتلك  بأن  تقضي  البشرية  فالتنمية  والحصيلة.  الوسيلة 
البشر القدرة على التأثير في كل ما يكّون حياتهم. والنمو 
االقتصادي هو وسيلة هامة لتحقيق التنمية البشرية ولكنه 

الغاية.  ليس 

اإلمكانات  ببناء  اإلنسان  تنمية  هي  البشرية  والتنمية 
البشر  من  وهي  حياتهم  تحّسن  إذ  للبشر  فهي  البشرية، 
ونهج  حياتهم.  يكّون  ما  كل  في  بفعالية  يشاركون  إذ 
الموارد  كنهج  أخرى،  ُنهج  من  أوسع  البشرية  التنمية 
الرفاه  نهج  أو  األساسية  االحتياجات  نهج  أو  البشرية، 

لبشري.  ا

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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العمل، ال الوظيفة فقط، يسهم في تقّدم 
اإلنسان ويعزز التنمية البشرية 

في التنمية البشرية يّتسع مفهوم العمل إلى ما هو أبعد 
تؤّمن  فالوظائف  التشغيل.  أو  الوظيفة  من  وأعمق 
له  وتتيح  اإلنسان  كرامة  صون  في  وتسهم  الدخل، 
الوظيفة  إطار  ولكن  االقتصادي.  واألمن  المشاركة 
التنمية  على  تؤثر  العمل  من  عديدة  أنواعاً  ُيغفل 
التطّوعي  والعمل  الرعاية  في  كالعمل  البشرية، 

الرسم.  أو  الكتابة  في  اإلبداعي  والعمل 
صلة  هي  البشرية  والتنمية  العمل  بين  والصلة 
بتأمين  البشرية  التنمية  فالعمل يعّزز  ترابط وتفاعل. 
وكفالة  الفقر،  من  والحد  العيش،  وسبل  الدخل 
رأس  تزيد  البشرية  والتنمية  النمو.  في  اإلنصاف 
وخياراته  اإلنسان  فرص  وتوّسع  البشري  المال 
بتحسين الصّحة ومستوى المعرفة والمهارة والوعي 

 .)2 )الشكل 
كبيرة  إنجازات   ،1990 عام  منذ  العالم  ويحرز 
التنمية  دليل  قيمة  ازدادت  وقد  البشرية.  التنمية  في 
البشرية على مستوى العالم أكثر من الربع، وفي أقل 
البلدان نمواً أكثر من النصف. وكان هذا التقدم ثابتاً 
إلى حد ما مع الوقت وفي مختلف المناطق. وتراجع 

ال�شكل 2 

العمل والتنمية البشرية في عالقة ترابط وتفاعل
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التنمية البشرية

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

يّتسع مفهوم العمل إلى ما هو 
أبعد وأعمق من الوظيفة

الإطار 2 

قياس التنمية البشرية 

دليل التنمية البشرية هو دليل مرّكب يرّكز على األبعاد 
مديدة  البشرية وهي عيش حياة  للتنمية  الثالثة  األساسية 
الوالدة؛  عند  المتوقع  العمر  بمتوّسط  ُتقاس  وصحية 
سنوات  بمتوسط  ُتقاس  المعرفة  اكتساب  على  والقدرة 
والقدرة على  الدراسة؛  لسنوات  المتوقع  والعدد  الدراسة 
من  الفرد  بنصيب  ُتقاس  الئق  معيشي  مستوى  تحقيق 
الدخل القومي اإلجمالي. ولقيمة دليل التنمية البشرية حد 

 .1.0 قدره  أعلى 
يتضمن  البشرية،  للتنمية  شموالً  أكثر  ولقياس 
التنمية  دليل  هي  أخرى  مرّكبة  أدلّة  أربعة  التقرير 
قيمة  يعّدل  الذي  المساواة  عدم  بعامل  معّدالً  البشرية 
المساواة، ودليل  البشرية على أساس عدم  التنمية  دليل 
التنمية  دليل  قيمة  يقارن  الذي  الجنس  حسب  التنمية 
بين  الفوارق  ودليل  والذكور،  اإلناث  بين  البشرية 
الفقر  ودليل  المرأة،  تمكين  على  يرّكز  الذي  الجنسين 
صلة  ال  التي  الفقر  أبعاد  يقيس  الذي  األبعاد  المتعدد 

بالدخل. لها 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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البشرية  التنمية  ظروف  في  يعيشون  الذين  عدد 
إلى حوالى  المنخفضة من 3 مليارات في عام 1990 
 .)8 اإلحصائي  )الجدول   2014 عام  في  نسمة  مليار 
أطول،  حياة  يعيش  اإلنسان  بات  واليوم، 
وأصبح  أكبر،  بأعداد  بالمدارس  يلتحقون  واألطفال 
وخدمات  نظيفة  مياه  على  الحصول  المزيد  بإمكان 
أساسية للصرف الصحي. ورافق هذا التقدم ارتفاع 
للمعيشة  مستوياٍت  أعلى  البشرية  لتشهد  الدخل  في 
تتيح  رقمية  ثورة  اليوم  عالم  وفي  التاريخ.  في 
والبلدان،  المجتمعات  عبر  األفراد  بين  االتصال 
الناس  من  متزايد  لعدد  تسمح  سياسية  وتطورات 
بالعيش في ظل نظم ديمقراطية. وفي كل ذلك أوجه 

البشرية. للتنمية  هامة 
وبين عامي 1990 و2015، تراجع فقر الدخل في 
الذين  وانخفض عدد  الثلثين  من  أكثر  النامية  البلدان 
يعيشون في فقر مدقع في العالم من 1.9 مليار إلى 836 
مليون شخص. وانخفض معدل وفيات األطفال أكثر 
من  الخامسة  سن  دون  الوفيات  وعدد  النصف،  من 
12.7 مليون إلى 6 ماليين طفل. وأصبح بإمكان أكثر 
من 2.6 مليار شخص الحصول على مياه الشرب من 
إلى  الوصول  مليار   2.1 وبإمكان  محسنة،  مصادر 
ارتفاع  مع  حتى  الصحي،  للصرف  محسنة  مرافق 
نسمة. مليارات   7.3 إلى   5.3 من  العالم  سكان  عدد 
وقد أسهم في هذا التقّدم العمل الذي يقوم به 7.3 
مليار  نحو  فعمل  شتى.  بأشكال  شخص  مليارات 
شخص في الزراعة وما يزيد عن 500 مليون مزرعة 
العالم  المائة من غذاء  عائلية، ينتج أكثر من 80 في 
ويساهم في تحسين التغذية والصحة. وعمل 80 مليوناً 
في الصحة والتعليم يساهم في بناء القدرات البشرية. 
الخدمات  قطاع  في  شخص  مليار  من  أكثر  وعمل 
يبلغ  والهند،  الصين  ففي  البشري.  التقّدم  في  يساهم 
وظيفة  مليون   23 النظيفة  الطاقة  في  الوظائف  عدد 

البيئية.  االستدامة  في  تساهم 
مكاسب  من  أبعد  اجتماعية  قيمة  وللعمل 
من  مليوناً   450 من  أكثر  فعمل  األفراد.  العاملين 
وعمل  واإلبداع،  االبتكار  في  يسهم  األعمال  رواد 
أجر  لقاء  المنزليين  العاملين  من  مليوناً   53 نحو 
رعاية  في  والعمل  الرعاية.  إلى  الناس  حاجة  يلّبي 
األطفال يرّبي األجيال للمستقبل. والعمل في رعاية 
في  يساعدهم  الخاصة  االحتياجات  وذوي  المسّنين 
والموسيقيين  الفنانين  وعمل  إمكاناتهم.  استخدام 
والكتاب يثري حياة كّل إنسان. وعمل أكثر من 970 
يساعد  السنة  في  أنشطة تطوعّية  في  مليون شخص 
االجتماعية  الشبكات  ويبني  والمجتمعات،  العائالت 

االجتماعي.  التماسك  ويوّطد 

ويبقى التقّدم متفاوتاً، والحرمان منتشراً، 
والكثير من طاقات البشر دفيناً

بين  كما  المناطق  بين  متفاوتة  البشرية  التنمية  بقيت 
دليل  قيمة  بلغت   ،2014 عام  ففي  وداخلها.  البلدان 
والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  في  البشرية  التنمية 
الكاريبي 0.748، مقابل 0.686 في الدول العربية. ولم 
 100,000 لكل  وفاة   21 األمهات  وفيات  نسبة  تتجاوز 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  في  حّية  والدة 
آسيا  جنوب  في  وفاة   183 بلغت  بينما  والتنمية، 

.)5 اإلحصائي  )الجدول 
في   24 المرأة  تتقاضى  العالمي،  الصعيد  وعلى 
المائة أقل من أجر الرجل وهي ال تشغل سوى 25 
في المائة من المناصب اإلدارية والقيادية في عالم 
العليا  اإلدارة  في  منصب  أي  تشغل  وال  األعمال، 
حصة  تزال  وال  الشركات.  من  المائة  في   32 في 
في  النيابية  المقاعد  من  المائة  في   22 تناهز  المرأة 

الوطنية.  المجالس 
من  األغنى  العشر  حصة  بلغت  ماليزيا،  وفي 
عام  في  القومي  الدخل  من  المائة  في   32 السكان 
2012، في حين لم تتجاوز حصة العشر األفقر 2 في 

المائة. وفي مولدوفا، يحصل 69 في المائة من سكان 
 23 بنسبة  مقارنة  المأمونة،  الشرب  مياه  المدن على 

األرياف.  سكان  من  المائة  في 
البشرية،  التنمية  في  متفاوتة  إنجازات  ظل  وفي 
مليون   795 يقاسي  العالم،  ففي  الحرمان.  ينتشر 
دون سن  11 طفالً  المزمن، ويقضي  الجوع  شخص 
نحو  ويعاني  كل ساعة،  أّماً  دقيقة و33  كل  الخامسة 
37 مليون شخص من فيروس نقص المناعة البشرية 

السل.  داء  من  مليوناً  و11 
ويعتمد أكثر من 660 مليون شخص على مصادر 
غير محّسنة لمياه الشرب، و2.4 مليار شخص على 
مرافق غير محّسنة للصرف الصحي، ويقضي نحو 

مليار شخص حاجتهم في العراء.
شاب  ماليين  و103  بالغ  مليون   780 العالم  وفي 
بالقراءة  يلّمون  ال  سنة(   24-15 العمرية  الفئة  )من 
مليون شخص   160 المتقدمة  البلدان  والكتابة. وتضم 
طفل  مليون   250 يزال  وال  وظيفياً.  األميين  من 
يفتقرون إلى المهارات األساسية، مع أن 130 مليوناً 
المدرسة. في  األقل  أربع سنوات على  أمضوا  منهم 
ومن أخطر أوجه الحرمان البشري عدم استخدام 
الطاقات البشرية الكامنة، أو قلة استخدامها، أو سوء 
استخدامها في العمل الذي يعزز التنمية البشرية. ففي 
عام 2015، كان، حسب اإلحصاءات الرسمية للبطالة، 
 74 منهم  عمل،  إلى  يفتقرون  شخص  ماليين   204

تراجع عدد الذين يعيشون 
في ظروف التنمية 
البشرية المنخفضة حوالى 
ملياري نسمة
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العالم  830 مليون شخص في  مليون شاب. كما كان 
من العاملين الفقراء، يعيشون على أقل من دوالرين 
تشغيل  نمط  في  هم  مليار   1.5 من  وأكثر  اليوم،  في 
الالئق،  العمل  ظروف  إلى  يفتقرون  مستقر،  غير 

االجتماعي. والضمان  الصوت،  إعالء  وإمكانية 
مواجهة  في  أهميًة  الطاقات  هذه  إطالق  ويزداد 

البشرية.  التنمية  أمام  الماثلة  التحديات 
والثروات  الدخل  في  المساواة  عدم  مثالً  لنأخذ 
والفرص. يستخدم اليوم نحو 80 في المائة من سكان 
العالم 6 في المائة فقط من ثروته. وبحلول عام 2016، 
ُيتوقع أن يستأثر الواحد في المائة األغنى من السكان 
ال  العمل،  وفي  الثروة.  من  المائة  في   50 من  بأكثر 
من  العاملين  وحصة  واإلنتاجية،  األجور  بين  تكافؤ 

انخفاض. في  الدخل 
من  الغالب  في  وهو  السكاني،  للنمو  وسيكون 
جنوب آسيا وعلى نحو متزايد من جنوب الصحراء 
البشرية،  التنمية  على  بالغة  آثار  الكبرى،  األفريقية 
وال سيما على فرص العمل، والنقص في عدد مقدمي 
الحماية  وتأمين  االحتياجات،  إلى  نسبة  الرعاية 
االجتماعية. وتشير التقديرات األخيرة إلى نقص قدره 
الصعيد  على  الرعاية  مجال  في  عامل  مليون   13.6
الرعاية  خدمات  في  حاداً  عجزاً  يسّبب  العالمي، 
وسيكون  سنة.   65 سن  فوق  هم  لمن  األمد  الطويلة 
السن،  في  والتقّدم  الحياة،  طول  منها  عدة  لعوامل 
وتزايد عدد الشباب، ونسب اإلعالة أثر على التنمية 
أيضاً. ويتوّقع أن يزيد عدد سكان المدن بحلول عام 
2050 إلى 6.2 مليارات شخص، فُتجهد في استيعاب 

العالم. سكان  ثلثي  من  أكثر 
مصادر  من  مخاطر  البشري  األمن  وتتهدد 
مليون   60 كان   ،2014 عام  أواخر  ففي  جمة. 
وبين  النازحين.  عداد  في  العالم  سكان  من  شخص 
األرواح  في  الخسائر  ازدادت  و2013،   2000 عامي 
خمسة  من  أكثر  والمحلي  العالمي  لإلرهاب  نتيجة 
إلى   3,361 من  الضحايا  عدد  ارتفع  إذ  أضعاف، 
17,958 ضحية. ومن أسوأ ما يتهدد التنمية البشرية 

امرأة  له  تتعرض  الذي  الجنسي  أو  الجسدي  العنف 
نساء. ثالث  كل  من 

شتى،  ومخاطر  البشرية صدمات  التنمية  وتنهك 
اقتصادية  وأزمات  صحية،  ومشاكل  أوبئة،  من 
الطاقة.  الغذائي وأمن  انعدام األمن  ومالية، وحاالت 
المزمنة(،  )أو  المعدية  غير  األمراض  أصبحت  فقد 
الصعيد  على  الصحة  تهدد  التي  المخاطر  من  مثالً، 
السنة،  في  شخص  مليون   38 بحياة  تودي  العالمي، 
البلدان  من  مليوناً(   28( تقريباً  أرباعهم  ثالثة 
السمنة  من  ويعاني  الدخل.  والمتوسطة  المنخفضة 

نحو 30 في المائة )2.1 مليار( من سكان العالم، أكثر 
النامية. البلدان  مناطق  في  أخماسهم  ثالثة  من 

تعرض  يزداد  العالم،  أنحاء  مختلف  وفي 
خسارة  ومنها  المناخ،  تغّير  لتداعيات  المجتمعات 
من  للعديد  حياة  مصدر  وهو  البيولوجي،  التنّوع 
من  مليار   1.3 حوالى  ويعيش  الفقيرة.  المجتمعات 
السكان على أراض هّشة. وتصيب أضرار الكوارث 

لماليين. ا   لطبيعية ا

بعض العمل خير للتنمية البشــرية، لكن 
 البعــض اآلخر نقيض لها: الصلة

تلقائية ليست 

الصلة بين العمل والتنمية البشرية ليست تلقائية. فهي 
المجتمعية.  وقيمته  وظروفه،  العمل،  بنوعية  رهن 
وتوفر العمل ال يلغي أهمية المتطلبات األخرى. فهل 
لصاحبه؟  والرضا  االكتفاء  يحمل  هل  آمن؟  العمل 
يعيش  أن  له  يسمح  التقّدم؟ هل  آفاق  أمامه  يفتح  هل 
يتيح  هل  الشخصية؟  والحياة  العمل  بين  التوازن 

والنساء؟  الرجال  بين  متساوية  فرصاً 
ومن محّددات نوعية العمل أن يصون في اإلنسان 
له  ويتيح  بالفخر،  الشعور  فيه  ويغذي  الكرامة  حس 
االستدامة  في  العمل  ولمساهمة  والتفاعل.  المشاركة 
البشرية.  التنمية  مع  صلته  تحسين  في  أثر  البيئية 
الفردية  المكاسب  العمل  يتجاوز  عندما  ذلك  ويكون 
من  كالحد  مشتركة،  اجتماعية  أهداف  في  ليساهم 
االجتماعي،  التماسك  وتوطيد  المساواة،  وعدم  الفقر 

والحضارة.  الثقافة  وبناء 
البشرية  بالتنمية  وصلته  العمل  قيمة  وتتالشى 
أشكال  أوضح  ومن  والعنف.  التمييز  يشوبه  عندما 
المناصب  في  والرجل  المرأة  بين  يقع  ما  التمييز، 
واألجور والمعاملة. ففي الواليات المتحدة األمريكية، 
المجال  في  المتخصصات  النساء  رواتب  تتجاوز  ال 
أن  ويمكن  الرجال.  رواتب  من  المائة  في   66 المالي 
األصل  أو  العرق،  أساس  على  أيضاً  التمييز  يحدث 
أمريكا  ففي  الجنسي.  الميل  أو  اإلعاقة،  أو  اإلثني، 
المجموعات  بين  الرواتب  في  الفجوة  تقّدر  الالتينية، 
اإلثنية األصلية وسائر فئات السكان بنحو 38 في المائة.

البشرية  والتنمية  العمل  بين  الصلة  وتضعف 
أي  المهني،  العنف  أو  العمل  مكان  في  العنف  بفعل 
التهديد واالعتداء الجسدي أو اللفظي. ففي عام 2009، 
تعّرض حوالى 30 مليون عامل في االتحاد األوروبي 
ترهيب  وأعمال  مضايقات،  من  العمل،  في  للعنف 
10 ماليين منهم في مكان  وتخويف وعنف جسدي، 

خارجه. مليوناً  و20  العمل 

في العالم يقضي 11 طفالً 
دون سن الخامسة كل دقيقة 

و33 أّماً كل ساعة
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وتضعف الصلة بين العمل والتنمية البشرية أيضاً 
في حاالت النزاع وما بعده. وفي مثل هذه الحاالت، 
ال يكون مضمون العمل واضحاً، وقد ُتختزل التنمية 

البشرية بهموم البقاء. 
للتنمية  نقيض  هو  الظروف  بعض  في  والعمل 
للقبول بعمل  الناس  الكثيرون من  البشرية. ويضطر 
الماليين، من  الحياة. ويعمل  أمامهم خيارات  يضّيق 
أطفال وعاملين في الجنس وعاملين باإلكراه وعاملين 
واالستغالل،  التعسف  من  ظروف  في  بهم،  متجر 
لالنتهاك  األساسية وكرامتهم  تتعرض حقوقهم  حيث 
المنزليّين  العاملين  من  الماليين  ويعمل   .)3 )الشكل 
الصناعات  وفي  الجنس  في  والعاملين  والمهاجرين 

ومهينة.  قاسية  في ظروف  الخطرة 
أي  عامل،  طفل  مليون   168 نحو  العالم  وفي 
حوالى 11 في المائة من مجموع األطفال، منهم 100 
تقريباً  هؤالء  ونصف  فتاة.  مليون  و68  فتى  مليون 

خطرة. أعمال  في  يشتغلون 
وفي عام 2012، كان 21 مليون شخص في العالم 
يتعرضون للعمل باإلكراه ولالتجار بهدف االستغالل 
تبلغ حد  الجنس، ويعيشون ظروفاً  أو في  العمل  في 
في  لالستغالل  مليوناً   14 تعّرض  وقد  االسترقاق، 
العمل و4.5 ماليين لالستغالل الجنسي. وكان للنساء 
والفتيات النصيب األكبر من هذا االستغالل، وتشير 

مليار   150 ينتج  باإلكراه  العمل  أن  إلى  التقديرات 
السنة. في  المشروعة  األرباح غير  دوالر من 

وبعد االتجار باألسلحة والمخدرات، يأتي االتجار 
المشروع  غير  الربح  مصادر  أكبر  بين  بالبشر 
ضحيته  وقع  و2010،   2007 عامي  فبين  العالم.  في 
أشخاص من 136 جنسّية في 118 بلداً، 55 إلى 60 في 

نساء. منهم  المائة 
االتجار  ظاهرة  مؤخراً  العالم  في  وانتشرت 
شبكات  وتتقاضى  النظاميين.  غير  بالمهاجرين 
الذين  اليائسين  المهاجرين  من  المال  المتاجرين 
غير  بطريقة  واألراضي  البحار  عبور  يحاولون 
قضى   ،2014 عام  وفي  أخرى.  بلدان  إلى  نظامية 
حوالى 3,500 شخص، وربما أكثر بكثير، في البحر 
قوارب  غرق  أو  انقالب  جراء  المتوّسط  األبيض 

ليبيا. من  سيما  وال  أوروبا،  إلى  تقلّهم  كانت 
لماليين  دخل  مصدر  هو  المنزلي  والعمل 
توّفرت  ما  وإذا  النساء.  من  معظمهم  العاملين، 
المنزلي  العمل  يمّكن  المناسبة،  الحماية  تدابير 
انتشال  على  ويساعدهم  المجال  هذا  في  العاملين 
شائع  المعاملة  سوء  أن  غير  الفقر.  من  أسرهم 
ما  وكثيراً  األجر،  المدفوع  المنزلي  العمل  في 
األطر  تكون  وعندما  المهاجرات.  العامالت  يطال 
أصحاب  يلجأ  نافذة،  غير  أو  كافية  غير  القانونية 

الصلة بين العمل والتنمية 
البشرية ليست تلقائية

ال�شكل 3

العمل في ظروف قاسية واستغاللية ينهك التنمية البشرية 

حقوق 
منتهكة

أجور 
مجحفة

كرامة 
ممتهنة

خسارة
احلرية 

واالستقاللية

انعدام 
األمن 
البشري

عمل األطفال

العمل باإلكراه

االجتار بالعاملني

عمل األطفال

العمل باإلكراه

االجتار بالعاملني

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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أو  زهيدة  أجور  لدفع  واإلكراه  التهديد  إلى  العمل 
العاملين  يجبرون  وقد  األجور.  دفع  من  للتهرب 
 18 إلى  يصل  طويالً  دواماً  العمل  على  المنزليين 
ما  وكثيراً  إجازات.  دون  من  اليوم،  في  ساعة 
كاٍف  طعام  ال  رديئة،  هؤالء  عمل  ظروف  تكون 
االعتداء  ضحايا  يقعون  وقد  صحية،  رعاية  وال 

لجنسي. ا و  أ لجسدي  ا
العديد  المهن خطورة في  أكثر  والتعدين هو من 
أكثر  يستوعب  ال  الذي  القطاع  فهذا  البلدان.  من 
 30( العالم  في  العاملة  القوى  من  المائة  في   1 من 
مليون عامل(، يسّبب 8 في المائة من حوادث العمل 
التي  واألمراض  اإلصابات  من  والعديد  القاضية، 
)مرض  الرئوي  السحار  مثل  اإلعاقة،  إلى  تؤدي 

السوداء(.  الرئة 

العولمة وثورة التكنولوجيا تغّيران بسرعة 
طبيعة عملنا وطريقته

وثورة  العولمة  بفعل  العمل  ظروف  تغّيرت 
التغّير  ولهذا  الرقمية.  الثورة  سيما  وال  التكنولوجيا، 
الترابط  وّثقت  فالعولمة  البشرية.  التنمية  على  تأثير 
واالستثمار،  التجارة،  أنماط  على  وأثرت  العالمي، 
وعلى  وإزالتها،  العمل  فرص  واستحداث  والنمو، 
اإلبداعي والتطوعي. وبتنا نعيش في  العمل  شبكات 

ومتسارعة. متجددة  تكنولوجية  ثورات 

حجم  تضاعف  األخيرة،  العشرة  األعوام  ففي 
تريليون   24 إلى  ليصل  والخدمات،  بالسلع  التجارة 
دوالر تقريباً في عام 2014، بعد أن كان 13 تريليون 
المكّونات  أيضاً  وتزايدت   .2005 عام  في  دوالر 

التجارية.  الحركة  هذه  في  الرقمّية 
من  وانتشارها  الرقمية  التكنولوجيا  اعتماد  وبلغ 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي  ُيذهل.  ما  السرعة 
في  هاتف  على  السكان  نصف  حصول  استغرق 
في  أما  عاماً.   50 من  أكثر  الثابت  الهاتف  عصر 
عصر الهاتف النقال، فأقل من عشرة أعوام )الشكل 
4(. وفي أواخر عام 2015، سيتجاوز عدد مستخدمي 

الهاتف النقال في العالم 7 مليارات وعدد مستخدمي 
مليارات.   3 اإلنترنت 

متفاوت  الرقمية  الثورة  من  االنتفاع  أن  والواقع 
بين المناطق، وبين الجنسين، وبين الفئات العمرية، 
نسبة  بلغت   ،2015 ففي عام  والمدن.  األرياف  وبين 
البلدان  في  المائة  في   81 اإلنترنت  إلى  األسر  نفاذ 
و7  النامية  البلدان  في  المائة  في   34 مقابل  المتقدمة 

نمواً. البلدان  أقل  المائة في  في 
في  والشركات  العاملين  بين  العولمة  وتجمع 
وسالسل  العمل  تلزيم  خالل  من  عالمية  شبكات 
مهامها  بعض  الشركات  وتنقل  العالمية.  القيمة 
إلى  تعمد  أو  أخرى  بلدان  إلى  الفرعية  أنشطتها  أو 
معاً،  االثنين  إلى  أو  الباطن،  من  التعاقد  أو  التلزيم 
 )Apple( آبل  وتوّظف شركة  األقل.  الكلفة  عن  بحثاً 
63,000 عامل فقط من أصل أكثر من 750,000  مثالً 
العالم يعملون في تصميم  أنحاء  شخص من مختلف 

وتجميعها. وتصنيعها  وبيعها  منتجاتها 
من  جزءاً  كثيرة  اقتصادية  أنشطة  باتت  وقد 
البلدان،  حدود  تعبر  التي  العالمية  القيمة  سالسل 
من  التكامل  هذا  ويبدأ  أحياناً.  القارات  حدود  بل  ال 
الوصول  ليشمل  الفرعية،  والمكّونات  الخام  المواد 
السلع  وإنتاج  البيع.  بعد  ما  وخدمات  األسواق  إلى 
مجزأة،  عمليات  ضمن  موّزع  الوسيطة  والخدمات 
عبر  تنسيقها  تتولى  الدولية،  الحدود  عبر  ومنتشرة 

الجنسيات.  متعددة  شركات  القطاعات 
أساساً  المعرفة  أصبحت  األخيرة،  األعوام  وفي 
تستّمد  التحويلية،  الصناعة  في  وحتى  اإلنتاج.  في 
السلع التامة الصنع قيمتها أكثر فأكثر من المضمون 
المعرفي. وفي عام 2012، بلغت قيمة التجارة بالسلع 
المضمون  الكثيفة  المالية  والمشتقات  والخدمات 
تجاوزت  نمواً  مسجلة  دوالر،  تريليون   13 المعرفي 
الكثيفة  بالسلع  التجارة  نمو  سرعة  مرة   1.3 سرعته 
في  أكبر  حصة  لها  لتصبح  العاملة،  لليد  االستخدام 

والخدمات.  بالسلع  التجارية  المبادالت  مجموع 

ال�شكل 4

سرعة انتشار التكنولوجيات الجديدة 
في الواليات المتحدة األمريكية

020406080

وقت انتشار التكنولوجيا (باألعوام)

السيارة

الطائرة

الهاتف

الكهرباء

مسجل الفيديو

جهاز الراديو

التلفزيون

احلاسوب الشخصي

اإلنترنت

الهاتف النقال

مالحظة: ُيقصد باالنتشار الوقت الذي استغرقه وصول التكنولوجيا إلى 50 في المائة 
من السكان.

.Donay 2014 :المصدر

في العالم 168 مليون طفل 
عامل و21 مليون شخص 

يعملون باإلكراه
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ورسمت الثورة الرقمية حدوداً جديدة للعمل، في 
وتلزيم   ،)GrabTaxi( المشاركة  اقتصاد  مفاهيم  إطار 
Mechani�( الحشدي  والعمل   ،)UpWork )األعمال 

cal Turk(، والترتيبات المرنة في العمل. كما غّيرت 

تمكين  إلى  وأّدت  اإلبداعي،  العمل  الرقمية  الثورة 
والحرفيين.  المنتجين  صغار 

والتقدم التكنولوجي لم يغّير أنماط العمل فحسب، 
بل هو محرك ألشكال جديدة من اإلبداع واالبتكار. 
الرؤى على  المتعاونين وأصحاب  أفرقة من  وتعمل 
تحويل األفكار إلى سلع وخدمات ملموسة. وقد كان 
دور  واإللكترونيات  الحاسوب  عالم  في  لالبتكارات 
النمو. ففي عام 2012، بلغت حصتها  حيوي في هذا 
من  أكثر  الجديدة  االختراع  براءات  مجموع  من 
ضعف ما كانت عليه في عام 1990، إذ ارتفعت من 

25 في المائة إلى نحو 55 في المائة.

كما غّيرت الثورة الرقمية نمط العمل التطوعي، 
)على  افتراضية  بيئة  في  إنجازه  باإلمكان  فأصبح 
شبكة  أتاحت   ،2014 عام  وفي  رقمياً(.  أو  اإلنترنت 
متطوعي األمم المتحدة على اإلنترنت لنحو 10,887 
المساهمة  نساء(  منهم  المائة  في   60( شخصاً 

اإلنمائي. العمل  في  بمهاراتهم 
ومن التكنولوجيات الفاعلة في تغيير أنماط العمل 
األبعاد،  الثالثية  والطباعة  السحابية،  التكنولوجيا 
العمل  الطاقة، وأتمتة  المتطور، وتخزين  والروبوت 
على  تعتمد  التي  التكنولوجيات،  فهذه  المعرفي. 
المعرفي  العمل  تنظيم  ستحّول  الذكية،  البرمجيات 
أجهزة  استخدام  من  الماليين  وتمّكن  وإنتاجيته، 

الذكية. الرقمية  المساعدة 
أن  الضروري  من  الجديد،  العمل  عالم  وفي 
على  والقدرة  المرونة  من  المزيد  العاملون  يكتسب 
والتنقل،  للتدريب،  االستعداد  يملكوا  وأن  التكّيف، 
الضروري  ومن  العمل.  ظروف  على  والتفاوض 
عن  للبحث  الوقت  من  مزيداً  يخصصوا  أن  أيضاً 

الجديدة.  الفرص 
جيل  من  هم  الجديد  بالعالم  صلة  األفراد  وأكثر 
األلفية، المولودون منذ عام 1980. فهذا الجيل كُبر مع 
تكنولوجيات رقمية وتكنولوجيات متقدمة للمعلومات 
وترعرع  الحياة.  مناحي  جميع  تخترق  واالتصاالت 
على  والقدرة  المرونة،  مثل  مفاهيم  شيوع  وسط 

التقليدي.  غير  والعمل  التكّيف، 
يتجاوز جني  إلى عمل  الجيل  هذا  أفراد  ويتطلع 
األرباح، ساعين إلى حل المشاكل البيئية واالجتماعية  

سعيهم إلى كسب الرزق. 
ويكّون أصحاب المشاريع االجتماعية قوة عاملة 
بحل  يلتزمون  قضية،  أصحاب  هم  وهؤالء  جديدة. 

المشاكل االجتماعية، ينشئون شركات ال تبغي العائد 
في  أرباحها  جميع  استثمار  )تعيد  الخسارة  وتتجنب 
وإلى  الذاتية  المالية  االستدامة  إلى  تهدف  الداخل(، 

االجتماعية. المكاسب  من  قدر  أعلى  تحقيق 

عولمة العمل: مكاسب للبعض وخسائر 
للبعض اآلخر

بدأت وظائف التجميع في البلدان المتقدمة تنتقل عبر 
التلزيم إلى مناطق تجهيز الصادرات ما إن باشرت 
البلدان النامية التصنيع الموجه نحو التصدير. وكان 
ولو  العمل  فرص  على  إيجابياً  التغيير  هذا  تأثير 
وكثيراً  معاييره،  إنفاذ  ودقة  العمل  نوعية  تفاوتت 
الكبيرة،  النامية  البلدان  في  المحلية  التنمية  عزز  ما 
كالجمهورية  والصغيرة،  والمكسيك،  كالصين 

وكوستاريكا. النكا،  وسري  الدومينيكية، 
حدود  خارج  الخدمات  وظائف  تلزيم  وبدأ 
في  التقدم  سمح  عندما  التسعينات،  منذ  يزدهر  البلد 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتأمين العديد من 
و2010،   2000 عامي  فبين  بعد.  عن  الدعم  خدمات 
تكنولوجيا  في  العمل  فرص  عدد  ارتفع  مثالً، 
إلى   284,000 من  الهند  في  واالتصاالت  المعلومات 
أكثر من مليونين. ويشهد قطاع الخدمات في االتحاد 
مماثالً،  توسعاً  وأفريقيا  الالتينية  وأمريكا  الروسي 
من  االستفادة  في  الشركات  لمصالح  تلبية  وذلك 
فارق الوقت بين المناطق لتأمين الخدمات على مدار 
الساعة. غير أن التلزيم للبلدان النامية لم يأِت بالفائدة 

والعاملين. القطاعات  جميع  على 
البلدان  مناطق  على  بفوائد  يأتي  الذي  فالتلزيم 
النامية، يلحق أضراراً بالعاملين في البلدان المتقدمة. 
وضوحاً  أقل  اآلثار  وتبدو  التقديرات،  وتتفاوت 
ولكن  القصير.  األجل  في  منها  الطويل  األجل  في 
من  أكثر  الوظائف  من  تخسر  التحويلية  الصناعات 
األجل  في  الوظائف  فخسائر  الخدمات.  قطاعات 
القصير بسبب نقل الخدمات إلى الخارج يتراوح بين 
صفر في بعض البلدان وما يقرب من 55 في المائة 

البرتغال.  في  الوظائف  خسائر  مجموع  من 
والعمليات  اإلداري،  الدعم  تبدو وظائف  واليوم، 
والرياضيات  الحاسوب  وأعمال  والتجارية،  المالية 
أكثر الوظائف المرجحة للتلزيم. ففي أستراليا وكندا 
والواليات المتحدة األمريكية، تتراوح نسبة الوظائف 
المائة  20 و29 في  بين  الخارج  إلى  نقلها  يمكن  التي 
تنقل  أن  المستبعد  من  ولكن  الوظائف،  مجموع  من 
فئات  في  النسبة  هذه  من  كثيرة  وظائف  وتقع  كلها. 
الخدمات،  قطاع  في  والعالية  المتوسطة  المهارات 

بتنا نعيش في ثورات 
تكنولوجية متجددة ومتسارعة
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الخارج،  في  أقل  بكلفة  بها  االضطالع  يمكن  التي 
األساسية  البنى  وتطّور  التعليم  مستويات  ارتفاع  مع 

واالتصاالت.  المعلومات  لتكنولوجيا 
جمة  فوائد  الخارج  إلى  األنشطة  نقل  من  وينتج 
على صعيد توفر فرص العمل في البلدان المستقبلة. 
غير أن األفراد الذين يخسرون وظائفهم قد يحتاجون 
إلى التدريب واكتساب المهارات الجديدة التي تتطلبها 
البيئة التنافسية. ولتسهيل التكّيف مع البيئة الجديدة، ال 
بّد من وضع برامج تساعد األفراد على إيجاد فرص 
الحصول  وتأمين  مهاراتهم،  وتطوير  جديدة،  عمل 
على حد أدنى من الدخل. ويمكن أن يعّزز التدريب 
قدرة العاملين في البلدان النامية على الفوز بالوظائف 

الجديدة.
القيمة  سالسل  في  النامية  البلدان  دمج  وأدى 
األجر،  المدفوع  العمل  فرص  زيادة  إلى  العالمية 
العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  في  تحّوالً  وحقق 
صناعة  في  للعمل  فرص  الكثيرات  أمام  تتاح  )إذ 
المالبس(. وفي عام 2013، بلغ عدد المنخرطين في 
سالسل القيمة العالمية 453 مليون عامل )بعد أن كان 
امرأة.  مليون   190 منهم   ،)1995 عام  في  مليوناً   296

نوعية  عن  الكثير  يقول  ال  االندماج  هذا  ولكن 
ويطرح  العاملين.  إمكانات  توسيع  وعن  العمل، 
مستويات  من  للعاملين  متاح  هو  ما  حول  تساؤالت 

المهارات. تطوير  وفرص  الحماية 
رابحين  ينتج  العالمية  القيمة  سلسلة  فنظام 
بينها.  ما  وفي  والقطاعات  البلدان  داخل  وخاسرين، 
والطبيعة المتفلّتة لسالسل القيمة العالمية يمكن أن تحّد 
والمتعاقدين  الحكومات  وتضع  الوظيفي،  األمن  من 
تحت ضغوط متزايدة لتخفيض الكلفة. وهذا الوضع 
وال  عملهم،  وظروف  العاملين  أجور  على  يضّيق 
المتخصصة. وتواجه  المهارات غير  سيما في فئات 
البلدان النامية خطر المكوث في الحلقات المنخفضة 
من سالسل القيمة العالمية، حيث تضيق فرص العمل 
التكنولوجيات  على  واالطالع  المهارات  وتطوير 

الجديدة. 
وكان االنتقال إلى سالسل القيمة العالمية مصدر 
تعقيدات جديدة للعاملين في البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية معاً. فما هي المكاسب التي تأتي على العاملين 
العالمية،  القيمة  أعمال ضمن سالسل  مزاولة  جراء 
يدل  ما  الواقع  وفي  نطاقها؟  خارج  بالبقاء  مقارنة 
على أن اإلنتاجية ترتفع في بيئة العمل ضمن سالسل 
القيمة العالمية، لكن أجور العاملين تبقى نفسها ضمن 
سالسل القيمة العالمية وخارجها. وهذا التناقض يثير 
في  الزيادة  هذه  فوائد  توّزع  كيفية  حول  تساؤالت 

المال. العاملين ورأس  اإلنتاجّية بين 

القيمة  سالسل  من  الناتجة  السوق  ضغوط  وتقع 
األجور  انخفاض  في  سواء  العاملين  على  العالمية 
بفعل المنافسة العالمية، واتساع القطاع غير النظامي 
وانعدام األمن التعاقدي )من خالل تعدد سالسل التعاقد 
فترات  )خالل  العاملين  تسريح  في  أو  الباطن(،  من 
على  الجنسيات  المتعددة  الشركات  وتعتمد  الركود(. 
القوى العاملة المجردة الحقوق، فتستخدمها بعقود لمدة 
في  وللعمل  مستقلة،  وعقود  مؤقتة،  وعقود  محددة، 
المزيد  لكسب  وذلك  الباطن،  من  والتعاقد  المشاريع، 
من المرونة والتحكم بتكاليف اإلنتاج. والمشاركة في 
سالسل القيمة تتيح للبعض فرص عمل الئقة وآمنة، 
وتترك البعض اآلخر في ظروف عمل غير مستقرة 
)حتى في البلد الواحد والقطاع الواحد(، وذلك في نوع 

العمل«. من »االزدواجية في نظام 

االستفادة من مستقبل الثورة الرقمية ليس 
قضية صدفة أو قدر، بل مهارة وبصيرة

تؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى تحويل أنواع وطرق 
العمل الذي يزاوله البشر. وهذا التغيير ليس جديداً، 
لكنه يعيد تشكيل الصلة بين العمل والتنمية البشرية، 
وأنواع السياسات والمؤسسات الالزمة لتحقيق كل ما 

هو إيجابي للبشر. 
فالتكنولوجيات الرقمية، بما هي عليه من انتشار 
آثارها  العمل في كل مكان، ولكن  ونفاذ، تغّير عالم 
تتفاوت بين بلد وآخر. وتبلغ بعض التكنولوجيات من 
كتكنولوجيات  القطاعات،  حدود  يعبر  ما  االنتشار 
النقالة، وغيرها  والهواتف  واالتصاالت،  المعلومات 
من األجهزة اليدوية. ولكن هياكل اإلنتاج والتشغيل، 
واستخدامات التكنولوجيا الرقمية، ستبقى مختلفة بين 
بلد وآخر، بسبب اختالف الحّيز الذي تشغله الزراعة 
الموارد  وحجم  االقتصاد،  في  والخدمات  والصناعة 
البشر. كما تختلف  إمكانات  ُتستثمر في توسيع  التي 
غير  العمل  ونسبة  العمل،  أسواق  وآخر  بلد  بين 
تختلف  لذلك  العمل،  أماكن  وأنواع  األجر،  المدفوع 

العمل.  على  الرقمية  التكنولوجيات  آثار 
الرقمية على صناعات  الثورة  تأثير  يقتصر  وال 
مجموعة  أيضاً  يطال  بل  المتقدمة،  التكنولوجيات 
الزراعة  من  النظامية،  غير  األنشطة  من  واسعة 
البيع في الشوارع. وترتبط بعض هذه األنشطة  إلى 
يستخدم  إثيوبيا،  ففي  النقالة.  األجهزة  باستخدام 
أسعار  على  لالّطالع  النقالة  الهواتف  المزارعون 
يستخدم  السعودية،  العربية  المملكة  وفي  البن. 
المزارعون التكنولوجيا الالسلكية لتوزيع مياه الري 
في  القرى  بعض  وفي  القمح.  زراعة  في  الشحيحة 

في األعوام األخيرة، 
 أصبحت المعرفة أساساً

في اإلنتاج
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بنغالديش، تستخدم صاحبات األعمال الحرة الهواتف 
أجر.  لقاء  للجيران  الخدمات  لتقديم 

نواحي  من  الكثير  اليوم  النقالة  الهواتف  وتسهل 
والرسائل  الصوتية،  المكالمات  خالل  من  العمل 
القصيرة، والتطبيقات النقالة. وتستفيد من التكنولوجيا 
أنشطة كثيرة في القطاعين النظامي وغير النظامي، 
بيع  من  األجر،  المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  في 
األغذية في القاهرة، وتنظيف الشوارع في السنغال، 

لندن. في  الرعاية  تقديم  إلى 
في  النقال  والهاتف  اإلنترنت  استخدام  ويساهم 
اإلبداع  على  قدرتهم  تطوير  من  األفراد  تمكين 
واالبتكار. واإلمكانات كثيرة إذا ما تحققت المساواة 
الرجال  بين  الخدمات  هذه  على  الحصول  في 
والنساء، وبين المدن واألرياف. وإذا تساوت البلدان 
اإلنترنت،  إلى  النفاذ  في  المتقدمة  بالبلدان  النامية 
فيمكن الوصول بالمكاسب المحققة إلى 2.2 تريليون 
واستحداث  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  دوالر 
منها  مليوناً   44 عمل،  فرصة  مليون   140 من  أكثر 
تحسين  ويمكن  الهند.  في  مليوناً  و65  أفريقيا  في 
الطويل  المدى  على  النامية  البلدان  في  اإلنتاجية 

المائة.  في   25 قدرها  بنسبة 
وقد مكن االقتصاد الرقمي العديد من النساء من 
استثمار طاقاتهن في  لهن  يتيح  الحصول على عمل 
النساء  عدد  بلغ   ،2013 عام  وفي  واالبتكار.  اإلبداع 
وقد  امرأة،  مليار   1.3 اإلنترنت  يستخدمن  اللواتي 
في  اإللكترونية  التجارة  معترك  بعضهن  دخلت 
فرص  إيجاد  أخريات  واستطاعت  المشاريع،  ريادة 
العمل من خالل آلية العمل الحشدي، أو في الخدمات 
العمل  في  الجديد  العالم  هذا  ولكن  اإللكترونية. 
العلوم  مجال  في  والمؤهالت  المهارات  ذوي  يحبذ 

النساء.  نسبة  تقل  حيث  والتكنولوجيا، 
للمسنين،  خيارات عمل  الجديد  العالم  هذا  ويتيح 
عدم  أو  العمل  في  االستمرار  في  رغبتهم  حال  في 
معظم  ويعمل  التقاعد.  أعباء  تحمل  على  قدرتهم 
مختلفة  عمل  أسواق  في  والشباب  المسنين  العاملين 
)فال مجال لإلحالل المباشر بين الفئتين(، وال داعي 
للقلق من خسارة قد تقع على الشباب بسبب إصرار 

العمل.  مواصلة  على  المسنين 
الوعود  من  والكثير  ماثلة  المخاطر  تبقى  وبعُد، 
باآلثار  حافل  مفترق  على  نكون  وقد  محقق.  غير 
ثورة  تحدثه  الذي  فالتغيير  والسلبية.  اإليجابية 
انخفاض  والحصيلة  للمهارات،  منحاز  التكنولوجيا 
غير  المهارات  فئات  من  العاملين  على  الطلب  في 
من  العاملين  على  الطلب  في  وزيادة  المتخصصة 
فئات المهارات المتخصصة. ويأتي هذا التغّير، بحكم 

تعريفه، لصالح رأس المال البشري المرتفع، ويحدث 
العمل.  فرص  في  استقطاب  حالة 

لذوي  الجيدة  الوظائف  تؤول  األعلى،  ففي 
ويكون  والمهارات.  التعليم  في  المرتفع  التحصيل 
المركبات  ويختبرون  يصممون  الذين  المهندسون 
الجديدة، في قطاع السيارات مثالً، أكبر المستفيدين. 
الخدمات،  قطاع  في  وظائف  ستبقى  األسفل،  وفي 
ومنخفضة  المهارات  قليلة  المكاتب،  كتنظيف 
اإلنتاجية ومتدنية األجور. وفي الوسط، ستلغى العديد 
من الوظائف في المكاتب والمصانع. وسيكون أكبر 
الخاسرين من العاملين الذين يقومون بأعمال روتينية 

 .)5 )الشكل  متخصصة  مهارات  تتطلب  ال 
يتجاوز  ما  التعقيد  من  معرفية  وظائف  وستبقى 
قدرة ذوي الكفاءات من المستوى المقبول. وستشكو 
بعض الصناعات من نقص في المهارات، وستتوجه 
ألفضل  األجور  أفضل  لدفع  المستعدة  الشركات 
حالة  إلى  وإضافة  العالمية.  السوق  إلى  المواهب 
االستقطاب على صعيد البلدان، ستكون القوى العاملة 
مقسمة إلى طبقات على الصعيد الدولي، حيث تكون 
المهارات  فئة  من  للعاملين  مصدراً  الوطنية  السوق 
غير المتخصصة، والسوق العالمية مصدراً للعاملين 

المتخصصة. المهارات  فئة  من 
والتعليم  المتخصصة  المهارات  زمن  هو  واليوم 
الذين  هم  الصفات  بهذه  العاملين  ألن  المناسب، 
يستخدمون التكنولوجيا لتكوين القيمة والحفاظ عليها. 
ألن  المتوسطة،  والقدرات  المهارات  زمن  ولى  وقد 
تكتسب  الرقمية  والتكنولوجيا  والروبوت  الحاسوب 

فائقة.  بسرعة  والقدرات  المهارات  هذه 
ومما بشرت به الثورة الرقمية زيادة في اإلنتاجية 
فال  تلك،  وال  هذه  تتحقق  فلم  األجور.  في  وبالتالي 
اإلنتاجية تحسنت بالمعّدالت المتوقعة، وما ُسجل من 
لألجور.  المكاسب  من  القليل  سوى  يحقق  لم  تحّسن 
وفي العديد من االقتصادات )كما في هولندا(، اتسعت 
اإلنتاجية وزيادة األجور على مدى  نمو  بين  الفجوة 
السنين، واألخطر من ذلك أن متوسط األجور يحجب 
العاملين  لمعظم  الحقيقية  األجور  في  الركود  ثنائية 

واالرتفاع الحاد في مكاسب ذوي الدخل المرتفع. 
عدم  في  تفاقم  التكنولوجيا  ثورة  رافق  وقد 
متناقصة  حصة  على  العاملون  ويحصل  المساواة. 
تحسن  الذين  األشخاص  وحتى  الدخل.  مجموع  من 
العمل  بإمكانهم  وبات  وتدريبهم،  تعليمهم  مستوى 
أو  أعلى،  بأجور  يكافأون  ال  قد  أعلى،  بإنتاجية 
باستقرار في ظروف العمل، أو بتقدير في المجتمع. 

وتناقص نصيب العاملين من الدخل قد يعتبر نتيجة 
لتباطؤ النمو في متوسط األجور الحقيقية: فبينما ترتفع 

ولى زمن المهارات 
والقدرات المتوسطة
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المتخصصة  المهارات  فئات  من  العاملين  حصص 
العاملين.  سائر  حصة  تنخفض  المال(  )ورأس 

الرواتب  لذوي  المكافآت  في  الحاد  واالرتفاع 
كانت  سواء  قلة،  على  إال  بالفائدة  يعد  لم  المرتفعة 
في   0.1 حتى  أو  المائة  في   1 أو  المائة،  في   10

في   1 أغنى  أي  العالمية،  النخبة  وتملك  المائة. 
متوسط  وصل  ثروة  العالم،  سكان  من  المائة 
دوالر  مليون   2.7 إلى  منها  بالغ  فرد  كل  نصيب 

 .2014 عام  في 
هل العاملون وأصحاب العمل وصانعو السياسات 
العمل  عالم  في  التحديات  لمواجهة  استعداد  على 
المعارف  تتقادم  ما  العالم، سرعان  ففي هذا  الجديد؟ 
التقنية المتخصصة، وسياسات وقواعد األمس قد ال 

الغد.  أو  اليوم  تحديات  لمواجهة  تصلح 

خلل يترك المرأة في موقع الخاسر في عالم 
العمل المدفوع وغير المدفوع األجر 

المدفوع  الرعاية غير  العمل، عالم عمل  في عالمي 
تسود  ما  كثيراً  األجر،  المدفوع  العمل  وعالم  األجر 
الفوارق بين الجنسين، نتيجة الختالف القيم المحلية، 

للمرأة  التاريخية  واألدوار  االجتماعية،  والتقاليد 
والرجل. ويشمل العمل في الرعاية األعمال المنزلية، 
وجمع  المنزل،  وتنظيف  لألسرة،  الطعام  كتحضير 
والمسنين  األطفال  رعاية  وكذلك  والوقود،  المياه 
القصير  األجلين  في  األسرة،  أفراد  من  والمرضى 
والطويل. وفي معظم البلدان والمناطق، تعمل المرأة 
مساهمة  أن  إلى  التقديرات  وتشير  الرجل.  من  أكثر 
في   52 تبلغ  العالمي  الصعيد  على  العمل  في  المرأة 

للرجل. المائة  في   48 مقابل  المائة 
وحتى وإن تحّملت المرأة أكثر من نصف عبء 
العمل، تبقى معّرضة لخسائر ناجمة عن أنماط العمل 
األجر،  المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  عالمي  في 

بينهما. التداخل  ومن 
في  المشاركة  معدل  بلغ   ،2015 عام  وفي 
المائة  في  و77  للنساء  المائة  في   50 العاملة  القوى 
سن  بلغوا  الذين  من  العاملين  نسبة  وبلغت  للرجال. 
و47  للرجال  المائة  في   72 وأكثر(  سنة   15( العمل 
المرأة  مشاركة  معّدالت  وتتأثر  للنساء.  المائة  في 
االقتصادية  باألوضاع  وتشغيلها  العاملة  القوى  في 
واالجتماعية والثقافية، وال سيما بتوزيع مسؤوليات 

المنزل. في  الرعاية 

تشير التقديرات إلى أن 
مساهمة المرأة في العمل 
 على الصعيد العالمي تبلغ

52 في المائة مقابل 48 في 
المائة للرجل

ال�شكل 5

أكثر الوظائف وأقلها تعرضاً لإللغاء بفعل األتمتة

البيع عبر الهاتف
البحث املتخصص في مجال العقارات

العمل في شبكات الصرف الصحي
 العمل الفني في الرياضيات

ضمان السندات في مجال التأمني
إصالح الساعات

العمل في وكالة البضائع والشحن
إعداد الضرائب

تظهير الصور الفوتوغرافية
املساعدة في فتح حسابات جديدة

العمل التقني في املكتبات
إدخال البيانات

جتميع أجهزة التوقيت
مطالبات التأمني

السمسرة
تلقي الطلبات ومعاجلتها

معاجلة طلبات القروض
تثمني التأمني

التحكيم واإلشراف في األنشطة الرياضية
أمانة الصندوق

األقل

تعرّضاً لإللغاء

األكثر

تعرّضاً لإللغاء

العالج الترفيهي
اإلشراف املباشر على العمل التقني والتركيب واإلصالح
إدارة الطوارئ
 العمل االجتماعي في مجال الصحة النفسية واإلدمان
معاجلة مشاكل السمع
العالج الوظيفي
تقومي العظام واألطراف االصطناعية
العمل االجتماعي في الرعاية الصحية
جراحة الفم والوجه والفكني
اإلشراف املباشر على مكافحة النيران والوقاية منها
 االختصاص في التغذية
 إدارة السكن
تصميم الرقص
هندسة املبيعات
الطب واجلراحة
تنسيق التعليم
علم النفس
اإلشراف املباشر على عمل الشرطة والتحقيق
 طب األسنان
التعليم االبتدائي، باستثناء التعليم اخلاص

مالحظة: ترتيب المهن حسب احتمال تحّولها إلى وظائف آلية من األقل باللون األزرق إلى األكثر باللون األحمر. والمهن مصنفة حسب معايير التصنيف المهني لوزارة العمل في الواليات المتحدة األمريكية.
.Frey and Osborne 2013 :المصدر
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خارج  ومعظمه  األجر،  المدفوع  العمل  ويتوّزع 
المائة  في   38 بين  المائة،  في   59 ونسبته  المنزل 
قرابة  للرجال  أي  للنساء،  المائة  في  و21  للرجال 
تماماً  معاكسة  الصورة  ولكن  النساء.  ضعف حصة 
داخل  ومعظمه  األجر،  المدفوع  غير  العمل  في 
في   41 ونسبته  الرعاية  مسؤوليات  ويشمل  المنزل 
المائة، تتوزع بين 31 في المائة للنساء و10 في المائة 

الرجال.  حصة  أمثال  ثالثة  للنساء  أي  للرجال، 
العمل  عالم  في  الرجال  يغلب  الحصيلة،  وفي 
المدفوع األجر، والنساء في عالم العمل غير المدفوع 
المنزل  في  األجر  المدفوع  غير  والعمل  األجر. 
ألقي  وإذا  البشر.  ورفاه  المجتمعات  لحياة  ضروري 
جل مسؤوليات هذا العمل على عاتق المرأة، ضاقت 
أخرى  بأنشطة  للقيام  والفرص  الخيارات  أمامها 

لها.  مجزية 
المدفوع  العمل  في  المرأة  تنخرط  وعندما 
أوجه  ومن  والتمييز.  الحرمان  تواجه  قد  األجر، 
قليلة  المرأة  فحصة  الزجاجي.  السقف  التمييز  هذا 
العليا في إدارة األعمال على الصعيد  المناصب  في 
المناصب  من  المائة  في   22 على  تقتصر  العالمي، 
ال  الشركات  من  المائة  في   32 وفي  العليا.  القيادية 
يسند للمرأة أي منصب في اإلدارة العليا، مع فوارق 
بين المناطق )الشكل 6(. والفصل في العمل ظاهرة 
شائعة في كل وقت وعلى جميع مستويات االزدهار 
البلدان  في  كما  المتقدمة  البلدان  ففي  االقتصادي. 
واألعمال  الحرف  في  الرجال  عدد  يغلب  النامية، 
والوظائف  والمصانع،  اآلالت  وتشغيل  التجارية، 

فئات  في  النساء  عدد  ويغلب  والتشريعية؛  اإلدارية 
اإلداري،  الدعم  ووظائف  المتوسطة،  المهارات 

المتاجر. في  والبيع  والخدمات، 
وحتى عند القيام بأعمال مماثلة ألعمال الرجل، 
في  الفارق  ويتفاقم  أقل،  أجراً  المرأة  تتقاضى  قد 
الصعيد  فعلى  وتخصصاً.  أجراً  األعلى  الوظائف 
الرجل  أجر  من  أقل  أجراً  المرأة  تتقاضى  العالمي، 
يبلغ  الالتينية  أمريكا  وفي  المائة،  في   24 بنسبة 
متوسط أجر النساء في المناصب اإلدارية العليا 53 
في المائة من أجر الرجال. وفي معظم مناطق العالم، 
المستقر«  غير  »التشغيل  لظروف  النساء  تتعرض 
أو  لحسابهن  يعملن  إذ  الرجال،  أعداد  تفوق  بأعداد 
حيث  النظامي،  غير  القطاع  في  آخرين  لحساب 
الضمان  وحيث  الحماية،  وكذلك  ثابت،  غير  األجر 

األدنى. الحد  في  أو  منعدم  االجتماعي 

 المرأة تتحمل الحصة الكبرى من العمل
في الرعاية 

أعمال  معظم  العالم  أنحاء  مختلف  في  النساء  تتولى 
الرعاية غير المدفوعة األجر، وتشمل تدبير المنزل 
الطعام، وجلب الحطب والمياه،  )مثل إعداد وجبات 
والمرضى  األطفال  )كرعاية  والرعاية  والتنظيف(، 

المجتمع.  وفي  المنزل  في  والمسنين( 
وفي ظل هذا التوزيع غير المتناسب لمسؤوليات 
وقت  من  للرجل  يتسع  ما  للمرأة  يتسع  ال  الرعاية، 
األجر  المدفوع  العمل  مثل  أخرى  بأنشطة  للقيام 

يغلب الرجال في عالم العمل 
 المدفوع األجر والنساء
 في عالم العمل غير
المدفوع األجر

ال�شكل 6

المرأة في المناصب اإلدارية العليا، حسب المناطق، 2015
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املناصب العليا التي تشغلها النساء

الشركات التي ال تضم نساء في املناصب اإلدارية العليا

البلدان املتقدمةأفريقيا
في آسيا واحمليط الهادئ

أوروبا
الشرقية

البلدان الصاعدة
في آسيا واحمليط الهادئ

االحتاد
األوروبي 

أمريكا
الالتينية

أمريكا
الشمالية

(بالنسبة املئوية)

.Grant Thornton 2015 :المصدر
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بلداً،   62 من  عينة  وفي  الفراغ.  وقت  ومن  والتعلّم، 
يخصص الرجال في المتوسط 4.5 ساعات في اليوم 
للحياة االجتماعية والترفيه والنساء 3.9 ساعات. وفي 
 30 الرجل  يمضي  المنخفضة،  البشرية  التنمية  بلدان 
في  المرأة  تمضيه  الذي  الوقت  من  أكثر  المائة  في 
الحياة االجتماعية والترفيه، وفي بلدان التنمية البشرية 

المائة. في   12 إلى  الفارق  ينخفض  جداً  المرتفعة 
الرعاية  في عمل  كبيرة  بأعداد  النساء  وتشارك 
العاملين  على  الطلب  ارتفع  وقد  األجر.  المدفوع 
إلى   2010 لعام  التقديرات  وتشير  بأجر.  المنزليين 
سنة   15 العمرية  الفئة  من  شخص  مليون   53 أن 
األجر،  مدفوع  منزلياً  عمالً  يزاولون  كانوا  وأكثر 
مهاجرات.  بعضهن  نساء،  منهم  المائة  في   83

يقوم  الرعاية،  عمل  من  عالمية  سلسلة  ونشأت 
تدبير  بأعمال  المهاجرون  المنزليون  العاملون  فيها 
في  وغيرهم  لألطفال  الرعاية  ويؤمنون  المنزل، 
أطفالهم  يتركون  ما  وكثيراً  بلدانهم.  خارج  األسر 
يتولى  الرعاية،  إلى  حاجة  في  وطنهم  في  وأهلهم 
المحليون  المساعدون  أو  واألقارب،  األجداد  سّدها 

أجر. لقاء 
في  لإلساءة  التعّرض  احتمال  من  الرغم  وعلى 
أو ظروف عمل  متدنية،  أجور  من  المنزلي،  العمل 
اعتداء  أو  الطبية،  الرعاية  من  حرمان  أو  قاسية، 
جسدي أو جنسي، يضطر العديد من العاملين، بفعل 

العمل. أصحاب  تعّسف  لتحّمل  الحاجة، 
البشرية  التنمية  في  قيمة  الرعاية  في  وللعمل 
ذلك  أسباب  ومن  حقيقتها.  على  تقّدر  ما  نادراً 
في  يدخل  ال  األجر  المدفوع  غير  العمل  أن 
المحلي  الناتج  مثل  اقتصادية  مؤشرات  حساب 
الرعاية  أعمال  بقيمة  االعتراف  ولكّن  اإلجمالي. 
مساهمة  تقدير  في  يساعد  قد  األجر  المدفوعة  غير 
االهتمام  ويوّجه  والمجتمعات،  األسر  في  المرأة 
إلى ظروفها المادية ورفاهها، ما قد يؤثر في صنع 
قياس  تحاول  التي  البلدان  جميع  وفي  السياسات. 
قيمة أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، تتراوح 
من  المائة  في  و60  المائة  في   20 بين  التقديرات 
إلى  التقديرات  وتشير  اإلجمالي.  المحلي  الناتج 
الناتج  من  األجر  المدفوعة  الرعاية غير  أّن حصة 
و15  الهند  في  المائة  في   39 تبلغ  اإلجمالي  المحلي 

أفريقيا. جنوب  في  المائة  في 
وعندما ال يتاح للمرأة خيار سوى إيالء األولوية 
القوى  خارج  والبقاء  األجر  المدفوع  غير  للعمل 
فرصة  لفقدان  التضحية  بهذه  تتعرض  قد  العاملة، 
أيضاً  تخسر  وقد  العمل.  مكان  في  إمكاناتها  تطوير 

االقتصادية.  االستقاللية  تحقيق  فرص 

 التوازن بين الرجل والمرأة في العمل 
المدفوع وغير المدفوع األجر يعود بالفائدة 

على أجيال الحاضر والمستقبل
بين  للعمل  التقليدي  التوزيع  في  تغيير  من  بد  ال 
تحّوالت  كثيرة  مجتمعات  وتشهد  والرجل.  المرأة 
الرجل  بين  الرعاية  في  العمل  أعباء  توزيع  في 
والمرأة على مر األجيال، وال سيما في أسر الطبقة 
ال  الطريق  ولكن  العلمي.  التحصيل  ذات  الوسطى 
للتصدي  سريعاً  التحّرك  من  بد  وال  طويالً،  يزال 
الجنسين.  بين  المساواة  عدم  من  المتجذرة  لألبعاد 
وتتفاعل،  تترابط  المتأصلة  المساواة  عدم  فأوجه 
والفرص  الخيارات  أسيرة  والفتاة  المرأة  وتبقى 
اتخاذ خطوات  وينبغي  األجيال.  مر  على  المحدودة 
على محاور أربعة من السياسات، أي تخفيف عبء 
وتقاسمها،  األجر  المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 
األعمال  في  للمرأة  المتاحة  الفرص  وتوسيع 
المدفوع  العمل  فوائد  وتحسين  األجر،  المدفوعة 

االجتماعية.  التقاليد  وتغيير  األجر، 
تستغرقه  الذي  الوقت  تقصير  الضروري  ومن 
وتوزيعها  األجر،  المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 
النظيفة،  المياه  على  الحصول  فتعميم  بالتساوي. 
األسرة،  احتياجات  لتلبية  الحديثة  الطاقة  وخدمات 
والخدمات العامة الجيدة، بما فيها الصحة والرعاية، 
بفرص  تمس  ال  التي  المرنة  العمل  وترتيبات 
أدوار  بشأن  التفكير  أنماط  وتغيير  المهني،  التقدم 
أن  يمكن  عوامل  جميعها  جنس،  كل  ومسؤوليات 
تسهم في تخفيف أعباء الرعاية الواقعة على األسرة، 

المرأة. على  وباألخص 
ويمكن للتشريعات والسياسات الموجهة أن تزيد 
من فرص المرأة في العمل المدفوع األجر. ويمكن 
المرأة  وصول  تسهيل  خالل  من  الحواجز  تذليل 
الجهود  وبذل  الميادين  جميع  في  العالي  التعليم  إلى 
حيث  المجاالت  في  سيما  ال  لتشغيلها،  االستباقية 
األجور  في  التفاوت  حيث  أو  حضورها  نسبة  تقل 

الرجل.  لصالح 
التي  الحواجز  تذلّل  أن  أيضاً  للسياسات  ويمكن 
تعوق تقّدم المرأة في مكان العمل. فنتائج عمل المرأة 
يمكن أن تتحّسن إذا ما اتخذت تدابير بشأن التحرش، 
واألبوة  األمومة  وإجازة  األجور،  في  والمساواة 
اإللزامية، وتكافؤ فرص تطوير المعارف والخبرات، 
وتدابير لوقف استنزاف رأس المال البشري والخبرة.
واألبوة  األمومة  إجازة  تأمين  الضروري  ومن 
ومنحها  اإلجازة  هذه  فتشجيع  األجر.  المدفوعة 
معدالت  ارتفاع  في  يسهم  واألب  لألم  بالتساوي 

على الصعيد العالمي، 
تتقاضى المرأة 24 في المائة 

أقل من أجر الرجل 
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التفاوت  العاملة، وخفض  القوى  النساء في  مشاركة 
والحياة  العمل  بين  التوازن  وتحسين  األجور،  في 
عديدة  بلدان  وتتيح  الرجل.  كما  للمرأة  الشخصية 
واآلباء. األمهات  بين  اإلجازة  توزيع  فرصة  حالياً 
للتناسب  االجتماعية  التقاليد  تتطّور  أن  وينبغي 
ومن  والرجل.  المرأة  بين  المتساوية  الطاقات  مع 
المتجذرة عميقاً، ال بد من ترقية  أجل تغيير اآلراء 
العليا،  اإلدارة  في  بارزة  مناصب  لتشغل  المرأة 
ومواقع المسؤولية وصنع القرار في المجالين العام 
والخاص، وال بد من تشجيع اضطالع الرجل بمهن 

التقليد. بحكم  بالمرأة  أنيطت 

 العمل المستدام هو حجر أساس في التنمية 
المستدامة

من  ويخّفف  البشرية  التنمية  المستدام  العمل  يرفد 
المقصودة،  غير  والعواقب  السلبية  الجانبية  اآلثار 
وهو ضرورة الستدامة الحياة على هذه األرض، بل 

 .)7 )الشكل  المستقبل  أجيال  لعمل  ضمانة  هو 
على  تغيير  من  بّد  ال  مستداماً،  العمل  وليكون 

متزامنة:  مسارات  ثالثة 

اإللغاء )بعض العمل سينتهي(. 	 
االستثمار 	  بفضل  العمل سيستمر  التحّول )بعض 

وإعادة  للتكّيف  القابلة  الجديدة  التكنولوجيات  في 
مهاراتهم(. وتطوير  المهارات  أصحاب  تدريب 

االبتكار )بعض العمل سيستحدث(.	 
ويتوّقع أن يتسع نطاق بعض المهن، ومنها مهنة 
تقنيي السكك الحديدية، إذ تستثمر البلدان في شبكات 
القطاعات  في  ُتلغى مهن  أن  ويتوقع  والعبور.  النقل 
تسّبب  أو  الطبيعية  الموارد  على  بشدة  تعتمد  التي 
من  غيرها  أو  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 
حوالى  القطاعات  هذه  مثل  في  ويعمل  الملوثات. 
في  عامل  ماليين   7( العالم  في  شخص  مليون   50

مثالً(. الفحم  استخراج 
العمل،  طرق  ستتحول  المهن،  من  العديد  وفي 
المعايير  اعتماد  خالل  من  السفن،  تفكيك  في  كما 

وإنفاذها.
التكنولوجيات  المستحدثة  العمل  مجاالت  وتشمل 
من  مهم  جزء  وهي  الشمسية،  الكهرضوئية 
البلدان.  استراتيجيات الطاقة المتجددة في العديد من 
وتختلف مساهمة هذه التكنولوجيا في التنمية البشرية 
الكهرباء  شبكات  محل  بالحلول  إما  موقعها،  حسب 

 العمل المستدام يرفد
التنمية البشرية

ال�شكل 7

مصفوفة العمل المستدام

  تعزيز االستدامة

ية
شر

الب
ة 

مي
تن

 ال
زيز

تع
 

 األفضل

سوأ
  األ

إعاقة االستدامة

شرية
إعاقة التنمية الب

احلد من فرص املستقبل 
وزيادة إمكانات احلاضر

ً، الزراعة التقليدية  (مثال
الكثيفة االستهالك 

للمياه واألسمدة)

زيادة فرص املستقبل وزيادة 
إمكانات احلاضر

(مثالً، الطاقة الشمسية التي 
حتدّ من الفقر والتطوّع في 

إعادة غرس الغابات)

تضييق فرص املستقبل وتدمير 
فرص احلاضر 

(مثالً، العمل باإلكراه في سفن 
الصيد في أعماق البحار وعمل 

ضحايا االجتار في نزع
الغابات املطيرة)

دعم فرص املستقبل
واحلد من إمكانات احلاضر 

ً، التدوير من غير حماية  (مثال
العاملني وإزالة امللوّثات من 

غير دروع واقية)

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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أو  المتقدمة،  البلدان  من  العديد  في  كما  التقليدية، 
باستكمال اإلمداد بالطاقة من خارج الشبكة، كما في 
مصادر  تكون  أن  ويمكن  النامية.  البلدان  من  العديد 
التنمية  هدف  لتحقيق  أساسياً  رافداً  المتجددة  الطاقة 
بكلفة  الجميع  حصول  بضمان  المعني   7 المستدامة 
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول 

 .)1 )الجدول   2030 عام 

 ألهداف التنمية المستدامة تأثير عميق
على العمل المستدام

على  تأثيراً  المستدامة  التنمية  أهداف  أكثر  من 
االقتصادي  النمو  )تعزيز   8 الهدف  المستدام  العمل 
المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 
وتحدد  للجميع(،  الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة، 
باتخاذ  تقضي   7-8 فالغاية  التأثير.  هذا  معالم  غاياته 
السخرة واالتجار  للقضاء على  فورية وفعالة  تدابير 

واستئصال  حظر  وضمان  باإلكراه،  والعمل  بالبشر 
أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيد األطفال 
واستخدامهم كجنود، بحلول عام 2025، من أجل إنهاء 

أشكاله.  بجميع  األطفال  عمل 
العمل وتعزيز  8-8، حول حماية حقوق  والغاية 
بمن  العمال،  لجميع  وآمنة  سالمة  عمل  بيئة 
المهاجرات،  وبخاصة  المهاجرون،  العمال  فيهم 
ُتعنى  المستقرة،  غير  الوظائف  في  والعاملون 
العاملين،  بالنسبة إلى  البشرية  التنمية  نتائج  بتحسين 
حول   ،9-8 الغاية  أما  األسفل.  نحو  السباق  وتفادي 
المستدامة  السياحة  لتعزيز  سياسات  وتنفيذ  وضع 
والمنتجات  الثقافة  وتعزز  العمل  فرص  توفر  التي 
من  محدداً  نمطاً  فتؤّيد   ،2030 عام  بحلول  المحلية 

المستدام.  العمل  أنماط 
االتفاقية  تنفيذ  تعزيز  حول  3-أ،  الغاية  وُتعنى 
اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في 
بالحد من مجاالت  البلدان، حسب االقتضاء،  جميع 

يمكن أن تكون مصادر 
الطاقة المتجددة رافداً أساسياً 

لتحقيق التنمية المستدامة

اجلدول 1 

أهداف التنمية المستدامة
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان الهدف 1

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة الهدف 2

ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار الهدف 3

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع الهدف 4

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات الهدف 5

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة الهدف 6

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة الهدف 7

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع الهدف 8

إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار الهدف 9

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها الهدف 10

جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة الهدف 11

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة الهدف 12

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثارهأ الهدف 13

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة الهدف 14

حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، الهدف 15
ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، الهدف 16
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات 

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الهدف 17

أ. مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي لتغّير المناخ على الصعيد العالمي.
.UN 2015b :المصدر
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وبتحسين  وتوزيعه  التبغ  بإنتاج  المرتبطة  العمل 
البنى  تحسين  حول   ،4-9 والغاية  العاملين.  صحة 
من   2030 عام  بحلول  الصناعات  وتحديث  التحتية 
استخدام  كفاءة  زيادة  مع  استدامتها،  تحقيق  أجل 
والعمليات  التكنولوجيات  اعتماد  وزيادة  الموارد 
جميع  قيام  ومع  بيئياً،  والسليمة  النظيفة  الصناعية 
ُتعنى  لقدراتها،  وفقاً  إجراءات  باتخاذ  البلدان 
مجاالت  إلى  والتوّسع  المهارات  تطوير  بتوجيه 

جديدة.  عمل 
التنمية  أهداف  غايات  من  كبير  عدد  ويتناول 
المستدامة العمل الذي يؤثر سلباً على التنمية البشرية. 
مليون   168 حياة  تتحّسن   ،7-8 الغاية  تحققت  وإذا 
باإلكراه.  يعملون  شخص  مليون  و21  عامل  طفل 
من  امرأة  ماليين   4.4 ُتنقذ   ،2-5 الغاية  تحققت  وإذا 
االستغالل الجنسي، وتؤثر الغاية 3-أ على حياة نحو 
100 مليون عامل في قطاع التبغ. وال بد من سياسات 

في  سابقاً  المنخرطين  العاملين  لدعم  فعالة  وبرامج 
المجاالت. هذه 

وتشمل األهداف والغايات األخرى تغيير أساليب 
العمل الراهنة واعتماد نهج جديدة. ومن خالل الهدف 
الغذائي  األمن  الجوع وتوفير  القضاء على  2، حول 

والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، يمكن 
في  العاملين  من  الكبير  العدد  عمل  طريقة  تغيير 

الزراعي.  القطاع 
في  العالم  في  شخص  مليار  من  أكثر  ويعمل 
األسماك  ومصائد  الزراعة  مثل  أولية،  قطاعات 
على  يعيشون  الذين  من  الغالبية  وهم  والحراجة، 
هذه  على  ويؤخذ  اليوم.  في  دوالر   1.25 من  أقل 
انبعاثات  في  كبيرة  بكميات  مساهمتها  القطاعات 
المياه  استخدام  وفي  الحراري،  االحتباس  غازات 
الغابات  إزالة  وفي  مستدامة،  غير  بأنماط  والتربة 
وخسارة التنوع البيولوجي، وهي معرضة لتداعيات 

المناخ. تغّير 
التي  الطرق  تغيير  الضروري  من  ولذلك 
المحاصيل  إنبات  في  المزارعون  يعتمدها 
الزراعية  واألساليب  والتكنولوجيات  وتجهيزها. 
التي تساعد في هذا التغيير متوفرة، ولكن المطلوب 

اإلنتاج  ثلث  مثالً  ويضيع  اعتمادها.  في  اإلسراع 
هدراً.  أو  خسارة  الحبوب،  من  سيما  وال  الغذائي، 
وال بد من بذل جهود مكثفة لزيادة المكاسب الفورية 
التصنيع  ألغراض  منتجات  والستحداث  والمثبتة، 

والحرفي. الزراعي 
نحو  المتجهة  األعمال  من  الكثير  ويتطلب 
قطاع  في  إجراءات   )4-9 )الغاية  البيئية  االستدامة 
الطاقة  لمشاريع  فيمكن  والبناء.  األساسية  البنى 
)الهدف 7( أن تتيح فرص عمل في األجلين القصير 
بطريقة  أو  الطاقة،  قطاع  في  مباشرة  إما  والطويل، 
غير مباشرة، إذ يسهم هذا القطاع في نمو الصناعات 
الطاقة  2014، عمل في قطاع  وازدهارها. وفي عام 
المتجددة وفي المجاالت المتصلة به نحو 7.7 ماليين 
شخص )باستثناء قطاع الطاقة الكهرمائية الذي كان 
وحده مصدراً مباشراً لنحو 1.5 مليون فرصة عمل(. 
الطاقة  فرع  يستوعب  المتجددة،  الطاقة  قطاع  وفي 
إذ  العالم،  في  العاملين  من  عدد  أكبر  الكهرضوئية 

عمل.  فرصة  مليون   2.5 يؤمن 
سيما  وال  والصحة،  التعليم  مستوى  وبتحسين 
األساس  المستدامة  التنمية  أهداف  تضع  لألطفال، 
الذي منه يستمّد األفراد المهارات لالنتقال إلى العمل 

المستدام. 

تعزيز التنمية البشرية من خالل العمل 
يستلزم سياسات ُمحكمة وبرنامج عمل 

متماسك

لتعزيز  العامة  السياسة  خيارات  تتمحور  أن  ينبغي 
ثالثة:  شاملة  أبعاد  حول  بالعمل  البشرية  التنمية 
الخيارات،  لتوسيع  العمل  فرص  من  المزيد  إيجاد 
العمل  بين  الترابط  لتوثيق  العاملين  رفاه  وضمان 
والتنمية البشرية، واعتماد التدابير المحددة األهداف 
للتصدي للتحديات الماثلة أمام مجموعات معّينة في 
للدفع  عمل  من خطة  أيضاً  بد  وال  محّددة.  ظروف 
أركان،  ثالثة  على  قائم  نهج  إلى  تستند  التغيير  إلى 
عقد اجتماعي جديد، واتفاق عالمي، وبرنامج توفير 

.)8 )الشكل  الالئق  العمل 

يتطلب الكثير من األعمال 
المتجهة نحو االستدامة البيئية 
إجراءات في قطاع البنى 
األساسية والبناء  
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يتطلب ا�شتحداث فر�ص العمل خططاً حمكمة لت�شغيل العاملني 
وا�شرتاتيجيات لغتنام الفر�ص التي يتيحها عامل العمل املتغّي

الوظيفة.  من  أبعد  البشرية  التنمية  أجل  من  العمل 
وال  الفرص،  وإتاحة  الخيارات  توسيع  هي  فالتنمية 
الكافية  األجر  المدفوع  العمل  فرص  توفير  سيما 
العمل  يريدون  أو  إلى عمل  للذين يحتاجون  والجيدة 
وطنية  استراتيجيات  وضع  من  بد  وال  أجر.  لقاء 
للتشغيل من أجل التصّدي للتحديات المعقدة المرتبطة 
بالعمل في العديد من البلدان. وقد اعتمد نحو 27 بلداً 
بلداً   18 ويعمل  للتشغيل،  وطنية  استراتيجيات  نامياً 
سياساتها  في  النظر  بلدان   5 وتعيد  استحداثها،  على 
من أجل التصدي على نحو أفضل لتحديات التشغيل 
أن  للتشغيل  الوطنية  لالستراتيجيات  ويمكن  الناشئة. 

التالية:  األدوات  تشمل 
تحديد هدف للتشغيل. وضع أكثر من 12 بلداً أهدافاً 	 

للتشغيل )منها إندونيسيا وهندوراس(. ويمكن أن 
مزدوج،  هدف  إلى  المركزية  المصارف  تسعى 
يجمع بين ضبط التضخم والتركيز على التشغيل. 
كما يمكن أن تعتمد أدوات محددة للسياسات النقدية 
)مثل آليات تخصيص االعتمادات( إليجاد المزيد 
وشيلي،  سنغافورة،  في  كما  العمل،  فرص  من 

وكولومبيا، وماليزيا، والهند. 

التشغيل. 	  على  ترّكز  للنمو  استراتيجية  وضع 
للنمو  تابعاً  التشغيل  اعتبار  الممكن  من  يعد  فلم 
اإلجراءات  تشمل  أن  ويمكن  االقتصادي. 
بين  العالقات  توطيد  السياسات  مستوى  على 
التي  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
الكبيرة  والشركات  المال  رأس  إلى  بحاجة  هي 
العمل،  فرص  لزيادة  المال  رأس  تملك  التي 
وزيادة  الحياة،  مدى  العاملين  مهارات  وتحسين 
يعمل  التي  القطاعات  االستثمارات والموارد في 
فيها الفقراء )مثل الزراعة(، وإزالة العوائق التي 
تحول دون تحّرك التشغيل مع النمو )مثل إزالة 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ضد  التحّيز 
األطر  ووضع  االعتمادات(،  على  الحصول  في 
توزيع  وتصحيح  الصلبة،  والتنظيمية  القانونية 
اإلنفاق العام بين رأس المال واليد العاملة للتركيز 

العمل. فرص  تتيح  التي  التكنولوجيات  على 
نظام 	  إلى  االنتقال  الشامل.  التمويل  إلى  االنتقال 

الهيكلي  للتحّول  ضرورة  هو  للتمويل  شامل 
على  الحصول  فصعوبة  العمل.  فرص  وإيجاد 
التمويل، وال سيما للنساء، هي من أكبر العوائق 

ال�شكل 8

سياسات عامة لتعزيز التنمية البشرية بالعمل

استراتيجيات الستحداث فرص العمل
اغتنام الفرص في عالم العمل املتغيّر 

صياغة استراتيجيات وطنية للتصدي لألزمات
في العمل

استراتيجيات لضمان رفاه العاملني
 ضمان حقوق العاملني ومستحقاتهم

توسيع احلماية االجتماعية

معاجلة أوجه عدم املساواة

استراتيجيات إلجراءات هادفة
االنتقال إلى العمل املستدام

املوازنة بني العمل في املنزل وخارجه

اتخاذ مبادرات خاصة مبجموعات معيّنة

برنامج عمل
برنامج توفير العمل الالئق

اتفاق عاملي

عقد اجتماعي جديد

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

لم يعد من الممكن اعتبار 
التشغيل تابعاً للنمو 

االقتصادي
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وتطويرها  الشركات  تشغيل  دون  تحول  التي 
الخيارات  تشمل  أن  ويمكن  النامية.  البلدان  في 
الخدمات  توسيع  العامة  السياسة  مستوى  على 
المحرومة  للفئات  متاحة  لتصير  المصرفية 
االئتمانات  ومنح  إكوادور(،  في  )كما  والمهمشة 
الخدمات،  من  والمحرومة  النائية  للمناطق 
وتوجيهها إلى قطاعات محددة )كما في األرجنتين 
أسعار  وتخفيض  وماليزيا(،  كوريا  وجمهورية 
واالئتمانات  االئتمان  ضمانات  ومنح  الفائدة 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  إلى  المدعومة 
التصدير. نحو  الموجهة  والقطاعات  الحجم 

أدوات 	  من  داعم.  كلي  اقتصادي  إطار  وضع 
السياسة العامة للحد من التقلبات وإيجاد وظائف 
آمنة تثبيت سعر الصرف الحقيقي والحفاظ على 
لحسابات  الحريصة  واإلدارة  التنافسية،  قدرته 
رأس المال، وإعادة هيكلة الميزانيات بحيث تفيد 
القطاعات التي تتيح فرص عمل، وتوسيع الحّيز 
لقطاع  مؤازرة  بيئة  وخلق  العام،  لإلنفاق  المالي 
عالية،  بجودة  أساسّية  بنى  وتأمين  األعمال، 
المنافسة،  على  يشّجع  تنظيمي  إطار  واعتماد 
والمساءلة.  الشفافية  ويكفل  الكفاءة،  من  ويزيد 

المتغّير  العمل  عالم  في  الفرص  اغتنام  ويتطلب 
تدابير على مستوى السياسة العامة لمساعدة األفراد 
لألفراد  الجديدة. ويمكن  العمل  بيئة  في  النجاح  على 
والمعارف  المهارات  اكتسبوا  ما  إذا  ينجحوا  أن 
الجديدة  التكنولوجيات  الستخدام  الالزمة  والكفاءات 
بعض  وتتطلب  الناشئة.  الفرص  من  واالستفادة 

يلي: ما  العامة  السياسة  مستوى  على  التدابير 
الفوائد 	  إلى  نظراً  األسفل.  نحو  السباق  وقف 

يكون  لن  العمل،  في  للعولمة  والمحتملة  المحققة 
السباق نحو األسفل، أي تراجع األجور وتدهور 
ولضمان  الوحيدة.  الحصيلة  العمل،  ظروف 
وحماية  العاملين  سالمة  وحفظ  الالئقة،  األجور 
وقف  في  دور  العادلة،  التجارة  وكذلك  حقوقهم، 
على  استدامة  أكثر  المشاريع  وجعل  السباق  هذا 
أهمية  تزداد  العمل  الطويل، ألن ظروف  المدى 

المستهلكين.  أذهان  في 
جديدة. 	  ومعارف  بمهارات  العاملين  تزويد 

من  وغيرها  والهندسة  العلوم  وظائف  تتطلب 
المهارات  من  أعلى  مستوى  المتطورة  الوظائف 
اإلبداع وقدرة على حل  من  المتخصصة، وحساً 

الحياة.  مدى  والتعلّم  المشاكل 

 	

ا�شرتاتيجيات ل�شمان رفاه العاملني ترّكز على احلقوق وامل�شتحقات 
واحلماية الجتماعية وامل�شاواة

ال بد من ضمان حقوق العاملين ومستحقاتهم لتعزيز 
البشرية،  والتنمية  العمل  بين  اإليجابية  الصلة 

السلبية. الصلة  وإضعاف 
ومما يمكن أن تشمله السياسات:

وضع تشريعات وأنظمة. ينبغي وضع تشريعات 	 
والتأمين  الجماعية،  المفاوضة  تتناول  وأنظمة 
وحماية  لألجور،  األدنى  والحد  البطالة،  ضد 
الضروري  ومن  وسالمتهم.  العاملين  حقوق 
على  للتصديق  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  أيضاً 
العمل،  حول  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات 
إلنفاذها  القانونية  األطر  ووضع  ثمان،  وعددها 

.)9 )الشكل 
يجب 	  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  عمل  ضمان 

تهيئة  على  العمل  أصحاب  تحث  تدابير  اتخاذ 
تبذل  أن  الدول  وباستطاعة  مناسبة.  عمل  بيئة 
والمفاهيم،  التصّورات  لتغيير  الالزمة  الجهود 
وتعزيز إمكانات األشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل 

وصولهم إلى مكان العمل واستخدامهم للتكنولوجيا 
اإليجابي.  التمييز  سياسات  واعتماد  المالئمة، 

عابرة 	  قضية  وسالمتهم  العاملين  حقوق  جعل 
أطر  بناء  التدابير  تشمل  أن  يمكن  للحدود. 
مراكز  وإنشاء  المهاجرين،  تغطي  تنظيمية 
دون  التحويالت  حول  المعلومات  لتبادل 
اإلقليمية، وتقديم الدعم إلى بلدان المنشأ. ويمكن 
أن تكون هذه األطر بمثابة أصول عامة إقليمية 

إقليمية.  دون  أو 
النقابية. 	  والحركة  الجماعي  التحرك  تشجيع 

والتغّيرات  التكنولوجيا  وثورة  العولمة  مع 
األشكال  دعم  من  بّد  ال  العمل،  أسواق  في 
النساء  رابطة  )مثل  الجماعي  للتحرك  الجديدة 
والتنظيمات  الهند(،  في  لحسابهن  العامالت 
بترتيبات  للعاملين  الجماعي  للتحرك  المبتكرة 
الخاص في  العاملين لحسابهم  اتحاد  مرنة )مثل 
أشكال  ومختلف  األمريكية(،  المتحدة  الواليات 

ال بد من وضع استراتيجيات 
وطنية للتشغيل من أجل 
التصّدي للتحديات المعقدة 
المرتبطة بالعمل في العديد 
من البلدان
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االحتجاجات  ذلك  في  بما  الجماعية  المفاوضة 
لسلمية.  لمظاهرات ا وا

 27 الشاملة سوى  الحماية االجتماعية  وال تغطي 
في المائة من سكان العالم، ما يزعزع أمن العاملين 
توسيع  جهود  ترّكز  أن  وينبغي  خياراتهم.  ويضّيق 

يلي: ما  على  االجتماعية  الحماية  نطاق 
التصميم 	  حيث  من  الفعالة  البرامج  اعتماد 

جميع  تزويد  يمكن  واإلدارة.  واألهداف 
من  وبسيطة  أساسية  بمجموعة  المواطنين 
خالل  من  االجتماعي  الضمان  ترتيبات 
ويمكن  والعينية.  النقدية  االجتماعية  التحويالت 
التصاعدية  الضريبة  خالل  من  الموارد  تعبئة 
نطاق  وتوسيع  النفقات  هيكلة  وإعادة  مثالً، 

االشتراكات. على  القائمة  الخطط 
واستراتيجيات 	  االجتماعية  الحماية  بين  الدمج 

العمل المناسبة. يمكن اعتماد برامج تؤّمن العمل 
اجتماعي. أمان  شبكة  وتشّكل  للفقراء 

حد 	  عن  عبارة  هو  للمعيشة.  كاٍف  دخل  تأمين 
خارج  من  الجميع  إلى  يصل  الدخل  من  أدنى 
سوق العمل، من خالل التحويالت النقدية. وهذه 
المدفوع  العمل غير  السياسة قد تساعد في جعل 

ومجدياً. ممكناً  خياراً  األجر 
تكييف برامج الحماية االجتماعية الناجحة حسب 	 

التحويالت  برامج  شّكلت  المحلية.  الظروف 
النقدية أو التحويالت النقدية المشروطة مصدراً 

للحماية االجتماعية، ال سيما في أمريكا الالتينية 
)مثل برنامج المنح العائلية )Bolsa Familia( في 
 )Opportunidades( الفرص  وبرنامج  البرازيل، 
 )Prospera( الرخاء  ببرنامج  حالياً  يعرف  ما  أو 
برامج مماثلة في  اعتماد  المكسيك(، ويمكن  في 

العالم.  من  أخرى  مناطق 
سعت 	  المباشر.  التشغيل  ضمان  برامج  تنفيذ 

التشغيل،  ضمانات  اعتماد  إلى  أيضاً  البلدان 
فرص  لضمان  الوطنية  الخطة  أشهرها  ولعل 

الهند.  في  األرياف  في  العمل 
للعمل 	  المسنين  المسنين. فرص  تستهدف  برامج 

المعاشات  على  بحصولهم  ومرتبطة  محدودة 
مستوى  الممكنة على  الخيارات  ومن  التقاعدية. 
التقاعد  معاشات  خطط  توسيع  العامة  السياسة 
األساسية غير القائمة على االشتراكات واختبار 
بالكامل والمعتمدة  الممولة  التقاعد  نظم معاشات 

على االشتراكات )كما في شيلي مثالً(.
الدخل  مجموع  من  العاملين  حّصة  أّن  وبما 
يزال  ال  الفرص  في  المساواة  وانعدام  تتقلص، 
السياسة  خيارات  ترّكز  أن  ينبغي  كبيرة،  مشكلة 

يلي:  ما  على  العامة 
وضع وتنفيذ استراتيجيات للنمو لصالح الفقراء. 	 

عمل  فرص  إيجاد  االستراتيجيات  هذه  تتطلب 
الفقراء،  معظم  فيها  يعمل  التي  القطاعات  في 
الحصول  من  الفقيرة  المعيشية  األسر  وتمكين 

ال بد من ضمان حقوق 
العاملين ومستحقاتهم لتعزيز 

الصلة اإليجابية بين العمل 
والتنمية البشرية

ال�شكل 9

عدد البلدان المصدقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 1990 و2014
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2014

1990

1990
2014

2014

عدد البلدان 

حظر عمل
األطفال

القضاء
على التمييز

في االستخدام
واملهنة

حظر العمل
باإلكراه

حرية
التنظيم النقابي

واملفاوضة اجلماعية 

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 (رقم 182)

احلد األدنى
لسن االستخدام، 1973 (رقم 138)

التمييز (في االستخدام واملهنة)، 
1958 (رقم 111)

املساواة في األجر،
1951 (رقم 100)

إلغاء العمل اجلبري،
1957 (رقم 105)

العمل اجلبري،
1930 (رقم 29)

حق التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية،
1949 (رقم 98)

احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
1948 (رقم 87)

1990
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على الخدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة، 
الصحي،  والصرف  المأمونة  والمياه  والتعليم، 
مثل  المنتجة  الموارد  إلى  وصولها  وتسهيل 
التمويل.  ومصادر  واالئتمانات  اإلنتاج  عناصر 
ويمكن لهذه اإلجراءات أن توفر من الوقت الذي 
يستغرقه عمل الرعاية غير المدفوع األجر. ومن 
والنفقات  المالية،  اإلعانات  األخرى  الخيارات 

التسعير. وآليات  الموجهة، 
فرص 	  تكافؤ  لتحقيق  ل.  المكمِّ الدعم  تقديم 

التسويق،  تسهيالت  تقديم  يمكن  العمل، 
)ال  المادية  األساسية  البنى  في  واالستثمار 
خدمات  وتعميم  الريفية(،  المناطق  في  سيما 
تستوعب  التي  التكنولوجيات  ونشر  اإلرشاد، 
تقديم  ويمكن  العاملة.  القوى  من  كبيرة  أعداداً 
الخاص  القطاع  لتشجيع  المناسبة  الحوافز 
البنى  تشييد  في  رئيسي  بدور  االضطالع  على 

وتشغيلها. المادية  األساسية 
العالي، 	  التعليم  خاصة  التعليم،  ديمقراطية 

تولي  والعالمي.  الوطني  الصعيدين  على 
فرص  لكن  العالي،  للتعليم  كبيرة  أهمية  البلدان 
متكافئة  غير  تزال  ال  التعليم  هذا  إلى  الوصول 
في  المساواة  عدم  إدامة  في  يسهم  قد  حد  إلى 
البلدان )معظم  فرص العمل. ويتبّين ذلك داخل 
هم  العالي  التعليم  على  الحاصلين  العاملين 
البلدان  وبين  المرتفع(  الدخل  فئة  من  أسر  من 
بالتعليم  الملتحقين  فيها عدد  التي يرتفع  )البلدان 
معدالت  تسجل  صناعية،  بلدان  هي  العالي 
على هذا التعليم(. الحاصلين  من  أصالً  مرتفعة 

في 	  العامل  وإشراك  األرباح  في  التشارك 
ومنح  األرباح  في  التشارك  يساعد  الملكية. 
عدم  تقليص  في  المؤسسات  في  حّصة  العاملين 

الدخل. توزيع  في  المساواة 
اعتماد سياسات تضمن التوزيع السليم وإنفاذها. 	 

الضرائب  السياسات  هذه  تشمل  أن  يمكن 
وخفض  والثروة،  الدخل  على  التصاعدية 
االعتماد على الريع، وتحسين القواعد واألنظمة 
العام لصالح  اإلنفاق  المالية(، وتوجيه  )ال سيما 

الفقراء. 
السلبية 	  اآلثار  من  للحد  المالي  القطاع  تنظيم 

زيادة  تدعم  االقتصادية.  الدورة  لتقلبات 
استحداث  الحقيقي  االقتصاد  في  االستثمار 
فرص العمل اآلمن، بينما تؤدي زيادة االستثمار 
تسهم  االستقرار وال  تزعزع  تقلبات  إلى  المالي 

العمل. فرص  توليد  في  كثيراً 
وحركة 	  العاملة  اليد  حركة  بين  التفاوت  إزالة 

وحركة  العاملة  اليد  حركة  بين  المال.  رأس 
وتشّجع  جوهرية.  اختالفات  المال  رأس 
حركة  سياساتها  بحكم  الصناعية  البلدان 
اليد  حركة  تشجع  ال  بينما  األموال  رؤوس 
المال  رأس  حركة  ضبط  أن  غير  العاملة. 
في  االستقرار  عدم  من  يخفف  أن  يمكن 
النامية  البلدان  يحرر  وأن  الكلي،  االقتصاد 
دون  يحول  إذ  المتوسط،  الدخل  دوامة  من 
حالما  أخرى  بلدان  إلى  المال  رأس  خروج 
على  الهجرة،  سياسات  وتسهم  األجور.  ترتفع 

الهجرة.  مخاطر  من  الحد  في  األقل، 

الإجراءات الهادفة �شرورية لتحقيق التوازن بني العمل يف الرعاية 
والعمل املدفوع الأجر، و�شمان ا�شتدامة العمل، والت�شدي لبطالة

 ال�شباب، وت�شجيع الإبداع والتطوع، وتاأمني فر�ص العمل يف حالت 
النزاع وما بعده

يمكن تحقيق التوازن بين العمل المدفوع والعمل غير 
مستوى  على  التالية  التدابير  باتخاذ  األجر  المدفوع 

العامة: السياسة 
بين 	  الفوارق  تراعي  سياسات  وتفعيل  توسيع 

يشمل  أجر.  لقاء  المرأة  عمل  لتشجيع  الجنسين 
ذلك تطوير المهارات من خالل التعليم، وال سي
المطابق  ما في الرياضيات والعلوم، والتدريب 

المستمر.  المهني  والتقدم  السوق،  لمتطلبات 

في 	  المرأة  تمثيل  لزيادة  إجراءات  اتخاذ 
المرأة  تمثيل  تحسين  يمكن  القرار.  مواقع 
خالل  من  والخاص  العام  القطاعين  في 
االختيار  وعمليات  البشرية،  الموارد  سياسات 
وينبغي  العاملين.  إلبقاء  والحوافز  والتوظيف، 
العليا  المناصب  إلى  الترقية  معايير  تكون  أن 
للتوجيه  ويمكن  والنساء.  للرجال  نفسها  هي 
مكان  في  المرأة  ثقة  يعززا  أن  والتدريب 

يساعد التشارك في األرباح 
ومنح العاملين حّصة في 
المؤسسات في تقليص عدم 
المساواة في توزيع الدخل
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العمل، وذلك باالقتداء، مثالً، بنساء في مناصب 
إدارّية عليا.

إجراءات محددة. ال بد من اتخاذ تدابير تشريعية 	 
للحد من أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل، 
مكان  في  المضايقات  من  الحد  خالل  من  وذلك 
العمل، والتمييز في التوظيف، وإمكانّية الحصول 

على التمويل، والوصول إلى التكنولوجيا.
عوضاً 	  واألبوة.  األمومة  إجازة  على  التركيز 

الجنس،  نوع  حيث  من  محايد  نهج  اّتباع  عن 
إذا  اإلجازة  استخدام  على  األب  تشجيع  يمكن 
اإلجازة. يتقاسمان  اللذين  للوالدين  عالوة  ُمنحت 

مراكز 	  ذلك  في  بما  الرعاية،  خيارات  توسيع 
بعد  ما  أنشطة  وبرامج  النهارية  الرعاية 
المسنين، ومرافق  المواطنين  ومنازل  المدرسة، 
العمل  ألصحاب  يمكن  األجل.  الطويلة  الرعاية 
مكان  في  األطفال  رعاية  خدمات  يقّدموا  أن 
من  الرعاية  دعم  أيضاً  الخيارات  ومن  العمل. 

والبطاقات.  القسائم  خالل 
العمل 	  فيها  بما  المرنة،  العمل  ترتيبات  تشجيع 

لتشجيع  الكافية  الحوافز  تقديم  ينبغي  بعد.  عن 
ومنها  الوالدة،  بعد  العمل  إلى  المرأة  عودة 
إجازة  في  يغبن  اللواتي  النساء  وظائف  حفظ 
تقديم  يمكن  كما  عام.  إلى  تصل  لفترة  أمومة 
المخصصات والحوافز )مثل الزيادة في األجر( 
وتساعد  العمل.  إلى  العودة  على  المرأة  لتشجيع 
ترتيبات المرونة في الدوام والعمل على تحقيق 

وغير  المدفوع  العمل  بين  التوازن  بعض 
والرجال.  للنساء  األجر  المدفوع 

تقدير العمل في الرعاية. يمكن أن تبذل الجهود 	 
العمل  هذا  بقيمة  للتوعية  الصعيد  هذا  على 
لمكافأته. المختلفة  الخيارات  وتشجيع  للمجتمع، 

وغير 	  المدفوع  العمل  عن  وافية  بيانات  جمع 
المدفوع األجر. يمكن أن تعمل النظم اإلحصائية 
توزيع  عن  أفضل  بيانات  جمع  على  الوطنية 
ووضع  األجر،  المدفوع  وغير  المدفوع  العمل 
نساء تستخدم  وأن  دقيقة،  واستبيانات   عّينات 

في التحقيق.
قد  المستدام  للعمل  موجهة  تدابير  اتخاذ  ويمكن 
طبيعة  وتحويل  العمل  أنواع  بعض  بإنهاء  تقضي 
أجل  من  منه،  الجديد  واستحداث  اآلخر  البعض 
ويمكن  البيئية.  واالستدامة  البشرية  التنمية  تحسين 
أن ترّكز التدابير على مستوى السياسة العامة على 

يلي: ما 
وتشجيع 	  المتنّوعة  التكنولوجيات  اعتماد 

الخروج  ذلك  يتطلب  الجديدة.  االستثمارات 
نقل  إلى  والسعي  كالمعتاد،  العمل  مسار  عن 
عمل  إلى  االنتقال  عملّية  وتسريع  التكنولوجيا 

. مة ا ستد ا كثر  أ
تحفيز تحرك األفراد والحماية من عدم المساواة. 	 

من الحلول االعتراف باآلثار الخارجية اإليجابية 
لعمل األفراد وتشجيعها، عبر منحهم مثالً، أجراً 
هدفه  ويكون  الفردي،  األجر  يتجاوز  اجتماعياً 

الإطار 3 

التدابير الممكن اتخاذها على صعيد البلد لتحقيق العمل المستدام

االستثمار، 	  وخيارات  المناسبة  التكنولوجيات  تحديد 
والتقدم. االرتقاء  فرص  ومنها 

الكلي 	  االقتصاد  التنظيمية على صعيد  األطر  وضع 
المستدامة. السياسات  اعتماد  لتسهيل 

تزويد األفراد بقاعدة المهارات المناسبة، التي تجمع 	 
والقدرات  الجودة  والعالية  الفنّية  المهارات  بين 

التشغيل. وقابلية  والتواصل  للتعلّم  األساسية 
قطاعات 	  في  العاملين  من  كبيرة  أعداد  تدريب  إعادة 

مهاراتهم.  وتطوير  الزراعة،  مثل  نظامية،  غير 
من  العاملين  بعض  إلى  التدريب  هذا  إيصال  ويمكن 
مساعدة  إلى  آخرون  يحتاج  حين  في  السوق،  خالل 
القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من 

لدعم  وسيلة  البرامج  هذه  تكون  أن  ويمكن  الجهات. 
محرومة. أخرى  وفئات  المرأة، 

تقديم 	  خالل  من  التحّول  لعملّية  السلبية  اآلثار  إدارة 
الفرص  تكافؤ  وتحقيق  الدعم،  من  متنّوعة  أشكال 

األجيال.  عبر  المساواة  عدم  توارث  لوقف 
ويتطلب 	  األفراد.  مهارات  قاعدة  بناء  مواصلة 

يأخذ  الحياة  مدى  نهج  اعتماد  المهارات  بناء 
ومن  التعلّم.  لعمليات  التراكمية  بالطبيعة 
عدد  لزيادة  كبيرة  استثمارات  توظيف  الضروري 
وتحسين  والتعليم  الصحة  مجالي  في  العاملين 
دور  الصعيد  هذا  على  العام  وللقطاع  مهاراتهم، 

المهارات.  تحويل  في 

.Atkinson 2015 :المصدر

التدابير الموجهة للعمل 
المستدام قد تقضي بإنهاء 

بعض أنواع العمل وتحويل 
طبيعة البعض اآلخر 
واستحداث الجديد منه
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خدمة  في  عملهم  يسهم  الذين  العاملين  مكافأة 
مثالً(.  الغابات  حفظ  )في  المجتمع 

تيسير المفاضالت. يعني ذلك دعم العاملين الذين 	 
يخسرون عملهم نتيجة إليقاف األنشطة في قطاع 
المعايير  لتنفيذ  نتيجة  أو  التعدين(،  )مثل  معّين 
التصدي  أو  السفن(،  تفكيك  صناعة  في  )كما 
وإلدارة  األجيال،  بين  المساواة  عدم  ألوجه 

التغيير وتيسيره. 
التي  اإلجراءات  التخاذ  آلية  وضع  أيضاً  ويلزم 
تضمن تحقيق النتائج العالمية المنشودة على مستوى 

 .)3 )اإلطار  البلدان 
وال  إليها،  المشار  العامة  السياسة  ولخيارات 
بالغة  أهمية  المهارات،  وبناء  التعليم  في  سيما 
التحدي  هذا  ولكن  الشباب.  لبطالة  التصدي  في 
واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  المتعدد  الجسيم 
من  بّد  وال  موجهة.  تدخالت  يتطلب  والسياسية، 
وتمكنهم  الشباب،  تجذب  عمل  فرص  استحداث 
وريادة  واالبتكار  اإلبداع  في  طاقاتهم  إطالق  من 
الطرق ومن  الجديد.  العمل  عالم  في   األعمال، 

إلى ذلك:
العامة 	  السياسة  مستوى  على  الدعم  تقديم 

عمل  مجاالت  تفتح  التي  والمؤسسات  للقطاعات 
جديدة. وهذه المبادرات كثيرة، والفرص الجديدة 
الضروري  من  يبقى  ولكن  يوم،  كل  تكتشف 

بالسياسات.  دعمها 
اإلبداع 	  وحس  المهارات  تطوير  في  االستثمار 

وحل المشاكل. من الضروري تقديم الدعم الالزم 
والتدريب  الصنعة،  تعلّم  في  والشبان  للشابات 

العمل.  أثناء  والتعلّم  والمهني،  التجاري 
رواد 	  مساندة  في  الحكومية  السياسات  دعم 

الدعم  مجاالت  تشمل  الشباب.  من  المشاريع 
وإطالق  الشركات  إلنشاء  االستشارية  الخدمات 
المبادرات، وتأمين أدوات وقنوات التمويل. ومن 
أدوات التمويل التي ظهرت مؤخراً حشد الموارد 

الصغيرة.  المبادرات  لتمويل 
عبر 	  واسع  نطاق  على  العالي  التعليم  إتاحة 

عبر  المفتوحة  الدروس  تفسح  اإلنترنت. 
الطالب  من  كبيرة  أعداد  أمام  المجال  اإلنترنت 
أنحاء  جميع  من  العريقة  الجامعات  في  للتعلّم 

 . لم لعا ا
لتأمين 	  النقدية  التحويالت  برامج  استخدام 

المجتمعات  في  والفقراء  للشباب  العمل  فرص 
البرامج  هذه  أمنت  والهند،  أوغندا  في  المحلية. 
ولدعم  عمل  عن  البحث  عمليات  لتمويل  موارد 
كما  المهارات.  وتطوير  الجودة  العالي  التدريب 

االعتمادات  على  الحصول  تسهيل  في  أسهمت 
ألصحاب المشاريع. 

مؤازرة،  عمل  بيئة  المبدع  العمل  ويتطلب 
التعاون،  وفرص  المالي،  الدعم  سبل  فيها  تتاح 
تشجيع  متطلبات  ومن  األفكار.  تفاعل  وإمكانات 

حس اإلبداع واالبتكار: 
السلع 	  ذلك تطوير  يعني  للجميع.  االبتكار  فرص 

في  تشارك  أو  تستهلكها  التي  الجديدة  والخدمات 
مستويات  أدنى  على  تعيش  التي  الفئات  صنعها 
للفئات  اإلبداع  فرص  وإتاحة  النساء،  أو  الدخل 

إليها. تفتقر  التي 
ديمقراطية اإلبداع. يمكن تنظيم أماكن العمل أو 	 

االبتكار  يشجع  نحو  على  اإللكترونية  المنصات 
المستويات. جميع  على 

إقبال 	  ذلك  يعني  والمجازفة.  االختبار  تمويل 
المجازفة على  العامة  والمؤسسات   الهيئات 
جدواها بعد  تثبت  لم  التي  النهج  تمويل   في 

لحل المشاكل االجتماعية والبيئية الشائكة. 
يمكن 	  واالبتكار  باإلبداع  العام.  للخير  االبتكار 

التي  والسياسات  األهداف.  من  بالعديد  النهوض 
ذلك  في  بما  المجتمع،  خير  نحو  االبتكار  توجه 
البشرية. التنمية  تعزز  أن  يمكن  التطوعي،  العمل 
إعطاء  التطوعي  العمل  تشجيع  وسائل  ومن 
ضريبية،  تخفيضات  به  تقوم  التي  المنظمات 
في  يسهم  العام  الدعم  فهذا  عامة.  ومنحاً  وإعانات، 
وحمايتها،  التطوعي  للعمل  الالزمة  المساحة  تهيئة 
حاالت  في  سيما  وال  االجتماعية،  الفوائد  فيحقق 

الطبيعية.  والكوارث  كالنزاعات  الطوارئ 
وفي حاالت النزاع وما بعده، من األهمية بمكان 
األفراد،  تمّكن  التي  المنتجة  الوظائف  على  التركيز 
الصوت،  إعالء  وتتيح  التغيير،  على  القدرة  وتبني 
االجتماعي،  والمركز  باالحترام  الشعور  وتعطي 
للمشاركة  واالستعداد  الثقة  وتبني  التماسك،  وتوطد 
خيارات  بعض  يلي  ما  وفي  المدني.  المجتمع  في 

العامة:  السياسة 
من 	  العديد  في  الصحي.  النظام  في  العمل  دعم 

البلدان المتأثرة بالنزاعات، ينهار النظام الصحي، 
ويصبح تقديم الدعم للخدمات الصحية في حاالت 

والمصابين معاً.  للعاملين  الطوارئ ضرورة 
تطوير الخدمات االجتماعية األساسية وتشغيلها. 	 

وسياسية  اجتماعية  فوائد  الخدمات  لهذه 
المحلية،  للمجتمعات  يكون  أن  ويمكن  جمة. 
بين  والشراكات  الحكومية،  غير  والمنظمات 
في  المحرك  دور  والخاص  العام  القطاعين 

 . ها ير تطو و   تشغيلها

ال بّد من استحداث فرص 
عمل تجذب الشباب
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الطارئة 	  الوظائف  حتى  العامة.  األشغال  برامج 
وغيرها  النقدي،  البدل  مقابل  والعمل  والمؤقتة، 
السبل  توفر  أن  يمكن  المماثلة،  البرامج  من 
الالزمة للعيش، وتساهم في بناء الهياكل األساسية 

واالجتماعية.  المادية 

الموجهة.	  المجتمعية  البرامج  وتنفيذ   وضع 
االستقرار.  منها  جمة،  فوائد  البرامج  هذه  تحقق 
بتيسير  االقتصادية  باألنشطة  النهوض  ويمكن 
وترميم  الشبكات،  وبناء  األفراد،  بين  االتصال 

االجتماعي.  النسيج 

عالوة على خيارات ال�شيا�شة العامة، من ال�شروري اعتماد برنامج 
عمل اأو�شع نطاقاً

العمل 	  عالم  في  جديد.  اجتماعي  عقد  وضع 
طويالً  العاملون  يبقى  أن  المستبعد  من  الجديد، 
في  يمكثوا  أن  أو  واحد،  عمل  صاحب  مع 
الجديد  العالم  فهذا  أسالفهم.  كما  نقابة  عضوية 
فكيف  التقليدية.  الحماية  لترتيبات  يتسع  ال 
لتغطية  الالزمة  األموال  تعبئة  المجتمع  يستطيع 
العمل،  عالم  خارج  السكان  من  متزايدة  شريحة 
النظامي،  القطاع  العاملين خارج  إلى  والوصول 
واستيعاب الوافدين الجدد إلى أسواق العمل )وال 
سيما المهاجرين(، وتغطية العاجزين عن العمل؟ 
يكون  جديد،  اجتماعي  عقد  إلى  الحاجة  تدعو 
الذي  من  بكثير  أوسع  نطاق  على  حوار  ثمرة 
الكثير  الدانمرك  ويحقق  العشرون.  القرن  شهده 
وتجديد  األمن  بين  التوفيق  نحو  اإلنجازات  من 
تزداد  عمل  سوق  في  تطويرها،  أو  المهارات 

 .)4 )اإلطار  مرونة 
عولمة 	  عصر  في  عالمي.  اتفاق  إلى  السعي 

اإلنتاج، قد ال تكفي السياسات والعقود االجتماعية 
الحقيقية تعني فكرة  العولمة  الوطنية. وإذا كانت 
المسؤولية  للتشارك في  آن األوان  فقد  التشارك، 

العمل«. شروط  »عولمة  عن 
الشركاء،  جميع  تعبئة  العالمي  االتفاق  ويتطلب 
من عاملين، ومؤسسات ودول في جميع أنحاء العالم، 
واالستعداد  الواقع،  في  العاملين  حقوق  واحترام 
المستويات.  جميع  على  االتفاقات  على  للتفاوض 
إعادة  بل  جديدة،  مؤسسات  إنشاء  يستلزم  لن  وذلك 
المختصة  المنتديات  بها  تضطلع  التي  المهام  توجيه 

العالم. في  النافذة 
الحكومات  يوجه  أن  يمكن  العالمي  فاالتفاق 
مواطنيها.  احتياجات  تلبية  نحو  السياسات  تنفيذ  في 
السياسات  تلبي  قد  العالمية،  االتفاقات  وبدون 
غير  من  الداخل  في  العاملين  متطلبات  الوطنية 
التوفيق  أن  يعني  وهذا  الخارجية.  للعوامل  حساب 

فاالتفاقيات  أيضاً.  ضرورة  والوطني  العالمي  بين 
العمل  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  كاتفاقية  الدولية، 
 الالئق للعاملين المنزليين، التي دخلت حيز النفاذ في
معايير  في وضع  رائدة  تعتبر   ،2013 أيلول/سبتمبر 
جميع  في  المنازل  في  العاملين  لحقوق  عالمية 
ينص  إذ  االتفاقيات،  من  النوع  وهذا  العالم.  أنحاء 
من  هامشاً  للحكومات  يترك  توجيهية،  مبادئ  على 
وفاًء  الوطني  الصعيد  على  السياسات  لتنفيذ  الحرية 
إلحداث  العالمية  اإلجراءات  مستلهمة  بااللتزامات، 

المحلية. المجتمعات  في  حقيقي  تغيير 
لبرنامج 	  الالئق.  العمل  توفير  برنامج  تنفيذ 

 .)5 )اإلطار  ركائز  أربع  الالئق  العمل  توفير 
البشرية  التنمية  وإطار  البرنامج  هذا  وبين 
طريق  عن  يسهم،  الالئق  فالعمل  تآزر.  عالقة 

تنفيذ برنامج توفير العمل 
الالئق يدعم، من خالل 

العمل، تعزيز التنمية البشرية

الإطار 4 

المرونة اآلمنة في الدانمرك

“بالمرونة  ُيعرف  ما  الدانمرك  في  العمل  سوق  توّفر 
اآلمنة”، وهي التوفيق بين المرونة، أي تخفيف التكاليف 
نتاج  هو  الذي  واألمن،  والعاملين،  العمل  أصحاب  عن 
عالية  معّدالت  تضمن  متطّورة،  اجتماعي  أمان  شبكات 

واإلحالل.  التغطية  من 
تقديم  هو  اآلمنة  المرونة  من  الرئيسي  والهدف 
حماية أمن التشغيل على حماية أمن الوظيفة، وهذا يعني 
التركيز على العامل بدالً من التركيز على الوظيفة. وفي 
هذه الحالة، يستفيد أصحاب العمل من جميع مزايا مرونة 
القوى العاملة بينما يستمّد العاملون األمن من شبكة قوية 
لسوق  نشطة  سياسات  إطار  في  االجتماعي،  لألمان 

العمل.

.World Bank 2015b :المصدر
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البشرية.  التنمية  تعزيز  في  ركائزه،  من  كل 
المشاريع،  وتنمية  العمل  فرص  وباستحداث 
لألفراد،  الرزق  وموارد  الدخل  تأمين  يمكن 
المشاركة،  وتسهيل  اإلنصاف،  وتحقيق 
وتدعم  والكرامة.  بالعزة  الشعور  وتعميق 
إذ هي ضمانة  البشرية،  التنمية  العاملين  حقوق 
العمل.  ومعايير  وحرياته،  اإلنسان  لحقوق 
البشرية  التنمية  في  االجتماعية  الحماية  وتسهم 
وحماية  األمان،  شبكات  توفير  خالل  من 
وتأمين  والصدمات،  المخاطر  من  األفراد 
االجتماعي على دعم  الحوار  الرعاية. ويساعد 

المشاركة  توسيع  طريق  عن  البشرية  التنمية 
االجتماعي.  التماسك  وتوطيد 

الركائز  في  أيضاً  البشرية  التنمية  وتساهم 
توّسع  البشرية  فالتنمية  الالئق.  للعمل  األربع 
بما  وتساعد  المشاريع،  وريادة  للعمل  اإلمكانات 
االجتماعي،  الحوار  إثراء  في  تضمنه من مشاركة 
في  فتسهم  اإلنسان،  حقوق  احترام  على  وتركز 
حماية حقوق العاملين وصون األمن البشري. وفي 
هذا اإلطار من الترابط الوثيق، يدعم تنفيذ برنامج 
التنمية  العمل،  خالل  من  الالئق،  العمل  توفير 

. لبشرية ا

العالم تغّير، لكّن جوهر التنمية البشــرية 
 يتماشــى مع الواقع، اليوم أكثر من أي

وقت مضى

عام  في  عليه  كان  عما  كثيراً  مختلف  اليوم  العالم 
ومقاييسها  البشرية  التنمية  مفهوم  أطلق  عام   ،1990

لتقييم رفاه اإلنسان. ومنذ ذلك الحين، تغّيرت مالمح 
العالمي،  النمو  مراكز  وانتقلت  اإلنمائي،  الوضع 
وتسارعت التحّوالت الديمغرافية، وتصاعدت موجة 

الجديدة.  التحديات  من 
نفوذ  تصاعد  وقد  يتغّير.  العالمي  االقتصاد 
االقتصادات  وانخفضت حصة  الناشئة،  االقتصادات 

)على  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المتقدمة 
في   54 من  بالدوالر(  الشرائية  القوة  معادل  أساس 
المائة في عام 2004 إلى 43 في المائة في عام  2014. 
وعّم التوق إلى الحرية وإعالء الصوت أجزاء مختلفة 
التفكير  طرق  الرقمية  الثورة  وغّيرت  العالم.  من 
وتزعزع  المساواة.  عدم  أوجه  وتفاقمت  والعمل. 
حياة  على  يؤثر  المناخ  تغّير  وبات  البشري.  األمن 

البشر.  من  المزيد 
يتماشى  البشرية  التنمية  جوهر  يزال  ال  فهل 
مقياساً  يصلح  هل  اإلنمائي،  الخطاب  واقع  مع 
 للرفاه البشري؟ نعم، وأكثر من أي وقت مضى في

اليوم. عالم 

الإطار 5 

الركائز األربع لبرنامج توفير العمل الالئق

يتطلب 	  المشاريع.  وتنمية  العمل  فرص  استحداث 
ذلك االعتراف بأن فرص العمل هي المنفذ الرئيسي 
للخروج من الفقر، وبأن دور االقتصاد يقضي بتوسيع 
فرص االستثمار وريادة المشاريع، واستحداث فرص 

العمل، وتأمين سبل العيش المستدامة.
إلى 	  األفراد  يحتاج  العمل.  في  والحقوق  المعايير 

فرص للتمثيل تتيح لهم المشاركة، والتعبير عن رأيهم 
ولعمل  احترامهم.  وفرض  حقوقهم،  على  للحصول 
منظمة العمل الدولية على هذا الصعيد دور رئيسي في 
تطبيقها. في  التقدم  وقياس  المبادئ  لهذه  االمتثال  ضمان 

الحماية 	  من  األدنى  الحد  االجتماعية.  الحماية 
اآلمن،  والتقاعد  الصحية  الرعاية  مثل  االجتماعية، 
واالقتصاد. المجتمع  في  المثمرة  للمشاركة  أساس  هو 

االجتماعي 	  الحوار  االجتماعي.  والحوار  الحوكمة 
أن  يمكن  العمل  والعاملين وأصحاب  الحكومات  بين 
يحل القضايا االقتصادية واالجتماعية الهامة، ويشجع 
سليمة،  عمل  بناء عالقات  ويتيح  الرشيدة،  الحوكمة 

واالجتماعي. االقتصادي  التقدم  ويدفع 

.ILO 2008b :المصدر
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تكن   لم  والتكنولوجي،  االقتصادي  التقدم  ومع 
المكاسب منصفة للجميع، وال تتاح للجميع اإلمكانات 
والفرص، واألمن البشري في مهب الريح، وحقوق 
تزال  وال  دائماً،  مصانة  ليست  وحرياته  اإلنسان 
وخيارات  الجذور،  عميقة  الجنسين  بين  الفوارق 
اهتمام.  من  تستحقه  بما  تحظى  ال  المقبلة  األجيال 
يعني  الذي  البشرية،  التنمية  مفهوم  يكتسب  ولذلك 
المديدة  الحياة  على  ويركز  الخيارات،  توسيع 
توسيع  ضرورة  على  ويشدد  والخالقة،  والصحية 
كإطار  متجددة  أهمية  الفرص،  وإتاحة  اإلمكانات 

اإلنسان.  محوره  إنمائي 
مقياساً  باعتباره  البشرية،  التنمية  إطار  ويقّدم 
في  يسهم  وهو  للتقدم،  رؤية  أوسع  البشري،  للرفاه 

السياسات. رسم 
إلعادة  األوان  آن  الزمن،  من  قرن  ربع  وبعد 

والمقاييس. المفهوم  في  النظر 

مراجعة مفهوم التنمية البشرية ومقاييسها 
لمواجهة تحديات الحاضر وعالم المستقبل 

لمواجهة  البشرية نظرة جديدة  التنمية  يتطلب مفهوم 
التحديات الناشئة في عالم يتغّير، وال سيما في عالقته 

مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها. 
الفردية  الخيارات  وهو  نفسه،  فهو  األساس  أما 
حاالت  في  الممكنة  والمفاضالت  والجماعية، 
بين  فيها  والموازنة  الخيارات،  وترتيب  التضارب، 
في  النظر  وُيعاد  المستقبل.  وأجيال  الحاضر  أجيال 
الصدمات  ضد  وتحصينها  البشرية  التنمية  استدامة 
البشرية  التنمية  بين  العالقة  وطبيعة  والمخاطر، 

البشري. واألمن  اإلنسان  وحقوق 
 2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  وتتطلب 
لرصد  جديدة  أدوات  المستدامة  التنمية  وأهداف 
التقدم، على أن يكون رصد االستدامة البيئية ودمجها 
األولويات.  من  البشري  للرفاه  العامة  المقاييس  في 
تحديد  يجب  أوالً،  أخرى.  ثالثة  تحديات  وتبرز 
المقاييس والمؤشرات التي تسمح برصد سريع آلثار 
التي  المقاييس  تعديل  من  بّد  ال  ثانياً،  السياسات. 
في حاالت  البشري  الرفاه  تقييم  تعجز عن  ما  كثيراً 

تدابير  البحث في  ينبغي  ثالثاً،  الصدمات واألزمات. 
السريع«.  »التوجيه  سياسات 

ومتسقة  وافية  بيانات  الجهود  هذه  وتتطلب 
المتطلبات، وفي سياق  وموثوقة. وعلى ضوء هذه 
المستوى  الرفيع  الفريق  دعا  طموحة،  دولية  خطة 
التأم  الذي   2015 عام  بعد  لما  التنمية  بخطة  المعني 
عام  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  بدعوة 
البيانات. وشدد على ضرورة  2014، إلى ثورة في 

ثالث  إلى  اإلشارة  من  بّد  ال  وهنا  التقدم.  رصد 
ئل: مسا

الوافية 	  اآلنية  البيانات  تعطي  أن  يمكن  أوالً، 
بالمدارس  التالميذ  التحاق  عن  أفضل  معلومات 
مثالً. وتتيح أجهزة االستشعار واألقمار الصناعية 
وغيرها من المعدات بيانات آنية. ويمكن استخدام 

السياسات. لتوجيه  البيانات  هذه 
إلنتاج 	  الضخمة  البيانات  استخدام  يمكن  ثانياً، 

على  وتصنيفها  آني  شبه  نحو  على  اإلحصاءات 
مستويات من التفصيل غير مسبوقة خارج إطار 
فهم  البيانات  هذه  وتسّهل  السكانية.  التعدادات 
فتتيح  التعقيد  متزايد  عالم  في  السببية  العالقة 
اإلنسانية.  الحاالت  بعض  في  سريعة  استجابة 
في  ضرراً  تلحق  أن  البيانات  لهذه  يمكن  ولكن 
هوّيته.  وسرية  الفرد  تحترم خصوصية  لم  حال 
الباحثين ينظرون في كيفية  الكثير من  وال يزال 
المعلومات،  من  الكبير  الكم  هذا  من  االستفادة 
اليومية  الحياة  في  عمداً  أو  عرضاً  الصادرة 
وإيجاد  االستدامة،  لدعم  األفراد،  من  للمليارات 

الحياة.  لتحسين  سبل 
ثالثاً، يمكن التوفيق بين الطرق التقليدية والجديدة 	 

لجمع البيانات ألغراض التعدادات، من السجالت 
المعلومات  ونظم  النقالة،  األجهزة  إلى  اإلدارية 
بلدان  وتعتمد  واإلنترنت.  المكانية  الجغرافية 

النهج.  هذا  كثيرة 
الخطة  التغّير، وفي ضوء  الدائم  العالم  وفي هذا 
اإلنمائية واألهداف اإلنمائية الجديدة، من الضروري 
ومقاييسها.  البشرية  التنمية  مفهوم  في  النظر  إعادة 
وسيكون هذا موضوع تقرير التنمية البشرية الخامس 

المقبل. العام  والعشرين، في 

في هذا العالم الدائم التغّير، 
من الضروري إعادة النظر 

في مفهوم التنمية البشرية 
ومقاييسها
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ر�شم بياين: الروابط بني العمل والتنمية الب�شرية



.1
 العمل والتنمية الب�شرية:

روابط حتليلية 
الهدف الحقيقي من التنمية ليس زيادة الدخل وحسب، بل أيضاً توسيع خيارات اإلنسان، بصون حقوقه وحرياته األساسية وتوسيع اإلمكانات 
فالبشر  اإلنسان.  في وجود  أساس  هو  إذ  ذلك،  في  دور حاسم  وللعمل  ومديدة.  إبداع صحية  حياة  من عيش  وتمكينه  له،  المتاحة  والفرص 
يستعدون للعمل أطفاالً، وينخرطون في العمل شباباً، ويتقاعدون منه كباراً في مرحلة متقدمة من الحياة. وعلى مدى العمر، تكون جودة الحياة 

من جودة العمل.

بالعمل  اإلنسان  يتمّكن  اقتصادي،  منظور  من 
ومن  االقتصادي.  أمنه  وتحقيق  رزقه  كسب  من 
لإلنسان  العمل  يتيح  البشرية،  التنمية  منظور 
توسيع إمكاناته، بما يكتسبه من مهارات ومعارف. 
العمل تحسين  العامل من  يجنيه  الذي  الدخل  ويتيح 
الصحية  الرعاية  على  والحصول  المعيشة  مستوى 
أساسية  مكّونات  وجميعها  العلمي،  والتحصيل 
أيضاً  األفراد  العمل  ويزّود  اإلمكانات.  لتوسيع 
االقتصادية  الحياة  في  أوسع  وخيارات  بفرص 
بالمشاركة  للعاملين  يسمح  كما  واالجتماعية. 
الكاملة في المجتمع، ويقّوي فيهم الشعور بالكرامة 
التماسك  يبني  والقيمة. والعمل في رعاية اآلخرين 
االجتماعي ويقّوي التالحم داخل األسر والجماعات. 
أن  يجب  البشرية،  التنمية  في  العمل  يسهم  وحتى 
إمكانات  يطلق  وأن  وهادفاً،  وقّيماً  منتجاً  يكون 
البشر، ويغذي فيهم حس اإلبداع والروح اإلنسانية.
يعملون  إذ  فالبشر،  المجتمعات.  يقّوي  والعمل 
بل  فحسب،  المادي  الرفاه  يحققون  ال  معاً، 
الثقافات  يبني  متراكماً،  معرفياً  مخزوناً  يكّونون 
أكثر  المجتمعات  العمل  ويجعل  والحضارات. 
لعيش  فرصاً  الفقراء  أمام  أتاح  ما  إذا  إنصافاً، 
للبيئة،  صديقاً  العمل  يكون  وعندما  أفضل.  حياة 
يعزز  وهكذا  جيل.  إلى  جيل  من  فوائده  تعبر 
العمل التنمية البشرية. وغني عن القول إن التنمية 
البشرية، بما تحقق من توسيع لإلمكانات والفرص 
التنمية  فبين  العمل.  في  تسهم  البشرية،  والخيارات 
البشرية والعمل عالقة ترابط وتآزر )الرسم البياني 

الفصل(. بداية  في 
غير أن هذه العالقة ليست تلقائية. فالعمل يمكن 
وكما  وخطيراً.  ورتيباً  وممالً  مضنياً  يكون  أن 
يعزز العمل الجّيد التنمية البشرية، كذلك يمكن أن 
ففي  البشرية.  للتنمية  مدمراً  السّيئ  العمل  يكون 
العالم ماليين البشر، ومنهم األطفال، يجبرون على 

العمل في ظروف من االستغالل. ومنهم من يعلق 
مسلوبي  االستعباد،  حد  تصل  عمل  ظروف  في 
ظروف  في  يعملون  والبعض  والكرامة.  الحقوق 
والحماية  العمل  حقوق  من  يحرمون  خطرة، 
يخنق  كادح  عمل  في  أيامهم  يقضون  االجتماعية، 
طاقاتهم )الجدول 1-1م في نهاية الفصل(. والعمل، 
عدالة،  أكثر  مجتمعات  ينشئ  أن  ُيفترض  الذي 
يمكن أن يكون سبباً للشقاق في حال بقيت الفوارق 
االنقسام  تغذي  والمكافآت،  الفرص  في  كبيرة 

المساواة. وعدم 

العمل أوسع من الوظيفة

والتشغيل  الوظيفة  مفهوم  من  أوسع  العمل  مفهوم 
الدخل،  تؤّمن  فالوظيفة   .)1-1 )اإلطار  وأعمق 
المشاركة،  وتتيح  بالكرامة،  الشعور  وتغذي 
الوظيفة  إطار  لكن  االقتصادي.  األمن  وتضمن 
الحر  العمل  من  كثيرة  أنماطاً  يستثني  ضّيق، 
الرعاية، والعمل  العمل في  وبشروط مرنة، ومنها 
الرسم  أو  الكتابة  في  اإلبداعي  والعمل  التطوعي، 
نظرة  وتتطلب  البشرية،  للتنمية  أوجه  وكلها  مثالً، 

)الشكل1-1(. العمل  إلى  أوسع 
وانطالقاً من هذا المفهوم، يبدو العمل متنوعاً. 
القطاع  في  أجر،  بدون  أو  بأجر  يكون  أن  يمكن 
خارج  أو  األسرة  في  النظامي،  غير  أو  النظامي 
ويمكن  الفصل(.  نهاية  في  1-2م  )الجدول  األسرة 
غير  أو  مرضية  مختلفة،  ظروف  في  يكون  أن 
الحقوق  من  واسعة  مجموعة  يقّدم  وأن  مرضية، 
والمستويات  الظروف  باختالف  تختلف  والفرص، 
أهمّية  تقل  ال  العمل  نوعّية  إن  كما  اإلنمائية. 

كمّيته.  عن 
بالغة  أهمية   )4 )الفصل  الرعاية  في  وللعمل 
مثل  المنزلية،  األعمال  ويشمل  البشرية.  للتنمية 

مفهوم العمل أوسع من مفهوم 
الوظيفة والتشغيل وأعمق
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 يسهم التعبير اإلبداعي
بأفكار جديدة

المنزل،  وتنظيف  لألسرة،  الطعام  وجبات  إعداد 
الذين  رعاية  إلى  باإلضافة  والوقود،  المياه  وجلب 
ال يستطيعون االعتناء بأنفسهم، من أطفال ومسنين 
القصير  المديين  على  األسرة،  أفراد  من  ومرضى 

والطويل.
اإللزامي  غير  بالعمل  التطّوعي  العمل  ويعّرف 
يعطيه  الذي  الوقت  أجر، وهو عبارة عن  من دون 
من  إما  أنشطة،  لتنفيذ  مقابل،  غير  من  األفراد، 
خالل منظمة أو مباشرة لصالح آخرين خارج إطار 
تعبير  تعريفه  بحكم  هو  التطوعي  والعمل  األسرة. 
عن االختيار الحر، يسهم بطبيعته في تعزيز التنمية 

فردي.  منظور  من  البشرية 
ويسهم التعبير اإلبداعي بأفكار جديدة في المجتمع 
واإلبداعية،  الثقافية  والمنتجات  الفنية،  األعمال  في 
واالبتكارات العلمّية والتكنولوجية. والعمل اإلبداعي 
يمنحهم  ألنه  األفراد  من  الكثير  يستحسنه  عمل  هو 
فرصة لالبتكار والتعبير، إضافة إلى كسب الرزق. 
ومع أن العمل اإلبداعي قد يكون ارتجالياً ومقتبساً، 

يبقى فيه الكثير من األصالة والتفرد. 

العمل في مختلف مراحل الحياة 

ديمغرافية  لعوامل  بمراحل تخضع  الفرد  حياة  تمر 
وبين  الوقت.  مع  تتغّير  مختلفة،  وثقافية  وجسدية 
المراحل العديدة تداخل واختالف بين األفراد. وال 
الحياة،  دورة  سياق  في  العمل  إلى  النظر  من  بّد 
حاالت  وفي  وأخرى.  مرحلة  بين  تغّيره  ومدى 
فمن  فحسب.  الخيار  وليد  العمل  يأتي  ال  كثيرة، 
في  أو  معّينة  ثقافة  ظل  في  يتخذ  ما  القرارات 
أوضاع  إلى  باألفراد  فيدفع  المناسب،  الدعم  غياب 
أو  للفتيات  المبكر  فالزواج  العمل.  في  مختلفة 
لرعاية  الدولة  تقدمها  التي  اإلعانات  تخفيض 
األطفال من العوامل التي تؤدي إلى سحب الفتيات 
مدى  يبقى  تأثير  القرار  ولهذا  المدرسة.  من 
سوق  دخول  على  الفتيات  قدرة  من  ينال  الحياة، 
االقتصادي.  والتمّكن  الئق،  دخل  وكسب  العمل، 
تطال  ولمخاطر  لصدمات  مصدر  هو  والعمل 
وسيلة  وكذلك  حياتهم،  مدى  مختلفة  بطرق  الناس 

 . لها ي  للتصد

الإطار 1-1 

ما هو العمل؟ 

ألغراض هذا التقرير، ُيعّرف العمل بأي نشاط ال يؤدي 
بل  فحسب،  الخدمات  أو  السلع  واستهالك  إنتاج  إلى 
التي  األنشطة  ليشمل  االقتصادية،  للقيمة  اإلنتاج  يتجاوز 
المستقبل.  وفي  الحاضر  في  اإلنسان،  رفاه  إلى  تؤدي 

األشخاص:  من  مجموعات  أربع  العمل  ويضّم 
تؤّمن  العمل،  كأصحاب  أخرى،  وكيانات  العاملون؛ 
العناصر المكملة لإلنتاج؛ والمستهلكون للسلع والخدمات 
آخرين  أشخاصاً  يشمل  الذي  العالم،  وسائر  المنتجة؛ 
وكيان  المقبلة،  واألجيال  الطبيعية،  والبيئة  والمجتمع 
العاملين في المستقبل. وللعمل عوائد نقدية وغير نقدية، 
ملموسة وغير ملموسة، وقد تترتب عليه نتائج مقصودة 

وغير مقصودة. 
فإذا كان الطاهي مثالً، يطهو لنفسه، تترّتب عليه   
كمنتج كلفة الوقت الذي كان سيقضيه في القيام بأي عمل 
آخر، والعائد الذي يحققه كمستهلك هو الغذاء الذي يأخذه 
من الوجبة. وال تدخل في هذا العمل جهات أخرى، ولكنه 
قد يؤثر على البيئة. وإذا كان الفرد يطهو ألسرته، تطول 
قائمة المستهلكين. ومن العوائد الملموسة تغذية األسرة، 
ومن العوائد غير الملموسة الشعور بالرضا أو استحسان 

المهمة، أو الشعور باإلحباط لرغبة مؤدي هذا العمل في 
قضاء الوقت في مهمة أخرى أو أنشطة أخرى قد تكسبه 
دخالً، أو مواصلة التعليم، أو المشاركة في الحياة العامة. 
فالعمل، من منظور التنمية البشرية، ُيعنى بدرجة الحرية 
الذي  العمل  بشأن  القرارات  اتخاذ  في  لألفراد  المتاحة 

يقومون به.
ويختلف الوضع إذا أسندت مهمة الطهو إلى عامل/
عاملة في المنزل. وفي هذه الحالة، يأتي هذا العمل بمردود 
المعنية  الجهة  وأيضاً  مستهلكة،  األسرة  وتصبح  للعامل، 
الذي  األجر  ويختلف  لإلنتاج.  المكملة  العناصر  بتأمين 
ُيعطى لقاء هذا النشاط بين الرجل والمرأة، وبين المواطن 
أو  النشاط،  بهذا  القيام  على  الفرد  أكره  وإذا  والمهاجر. 
أقل من آخر، ُيعتبر في حالة استغالل.  تقاضى عليه أجراً 
اإلبداعي  العمل  على  تطبيقه  يمكن  النهج  وهذا 
يتوخى  قد  مثالً،  المطعم،  في  فالطاهي  والتطّوعي. 
والرضا  المهنية،  والخبرة  الدخل،  إلى  إضافة  اإلبداع 
إن  كما  بالكرامة.  والشعور  بعمله  واالفتخار  المهني، 
المتطوع في مطبخ لجماعة محلية ال يعمل بدافع المال، 

اآلخرين. خدمة  في  نفسه  إرضاء  بدافع  بل 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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 ال بّد من النظر إلى العمل
في سياق دورة الحياة

العامل  أولوية  تكون  العمل،  سن  مطلع  وفي 
في  االقتصادي  المردود  من  األقصى  الحد  تحقيق 
بل  الراهنة،  الحاجات  تلبية  فقط  ليس  هدفه  عمله، 
أيضاً االدخار لتلبية حاجات المستقبل. وفي ظروف 
السن  كبار  من  )العاملون  الناس  يرغب  قد  أخرى، 
إلى  االنتقال  في  الشباب(  العاملين  من  والعديد 
أو رضاً، حتى  بسعادة  فيها  يشعرون  مجاالت عمل 
وفي  جداً.  مرتفعاً  االقتصادي  المردود  يكن  لم  ولو 
الوقت نفسه، قد ال تتاح أمام الشباب خيارات واسعة 
تضيق  قد  الشباب،  بطالة  معدل  ارتفاع  فمع  للعمل. 
الخيارات أمام الكثيرين، ما لم يقبلوا بأجور منخفضة 
وسبل عيش غير آمنة. ويتعرض العاملون من كبار 
السن لمخاطر وإحباطات مماثلة، وال سيما في البلدان 
النامية حيث العمل المدفوع األجر يبقى ضرورة مع 

تضيق.  الخيارات  ولكن  السن،  في  التقدم 

في  ومديدة  صحية  حياة  الناس  يعيش  واليوم 
السن  كبار  من  العاملون  ويحتفظ  البلدان،  معظم 
مفاضالت  هناك  ولكن  اإلنتاج.  على  بالقدرة 
بشيء  التمتع  في  يرغبون  إذ  األفراد،  بها  يأخذ 
في  أو  الترفيه  في  بوقتهم،  للتصرف  الحرية  من 
المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  من  مختلفة  أنواع 
بين  االنتقالية  المرحلة  وقت  يختلف  وقد  األجر. 
على  تعقيداً  أكثر  القرارات  يجعل  ما  وآخر،  فرد 
أو  التقاعد  تمديد سن  بشأن  العامة  السياسة  مستوى 

تمديده. عدم 
للمعاشات  الوطنية  والسياسات  وللبرامج 
السن  كبار  خيارات  على  قوّي  تأثير  التقاعدية 
التقاعدية  بالمعاشات  التغطية  فحيث  العمل.  في 
العمل  سوق  في  البقاء  العاملون  يفضل  منخفضة، 
التقاعد  العاملون  يفضل  بينما  سنة،   65 بلوغ  بعد 

ال�شكل 1-1
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العالقة اإليجابية بين التنمية 
البشرية والعمل هي عالقة 
في االتجاهين

التقاعدية  المعاشات  تغطية  تكون  حيث  مبكراً 
على  تأثير  االختالف  ولهذا   .)2-1 )الشكل  شاملة 
عميقة  وانعكاسات  العمل،  بشأن  األفراد  قرارات 
يحصلون  ال  الذين  العاملون  البشرية.  التنمية  على 
في  كما  كاٍف،  تقاعدي  معاش  أو  كافية  تغطية  على 
العمل  في  للبقاء  مضطرون  النامية،  البلدان  معظم 
على  يحصلون  الذين  العاملون  أما  األجر.  المدفوع 
معاشات ومستحقات كبيرة، كما في البلدان المتقدمة، 
قد  أعمال  إلى  االنتقال  أو  مبكراً  التقاعد  فيفضلون 
لهم  تحقق  ولكنها  كبير،  اقتصادي  بمردود  تأتي  ال 

آخر. نوع  من  مكافآت 
في  العاملين  معظم  يتقاعد  النكا،  سري  وفي 
نسبة ضئيلة  وتعمل  الستينات،  في  النظامي  القطاع 
المؤقتين  العاملين  ولكن  جزئي.  أو  كامل  بدوام 
االستمرار  يفضلون  الخاص  لحسابهم  والعاملين 
يكون  وهكذا  أكثر.  لسنوات  كامل  بدوام  العمل  في 
العمل في القطاع النظامي عامالً مؤثراً على طول 

العمل1. مدة 
العمر  متوسط  يزداد  حيث  اليوم،  عالم  وفي 
موقعاً  للفرد  التكنولوجيا  وتتيح  الوالدة  عند  المتوقع 
يسعى  الحياة،  من  أطول  لفترة  المجتمع  في  نشطاً 
الكثير من كبار السن إلى مشاركة نشطة في العمل، 
إما المدفوع األجر أو التطّوعي. وتتخذ بلدان كثيرة 
العمل، من غير حجب  في  المسنين  مبادرات إلبقاء 

و6(.   3 )الفصالن  الشباب  عن  الفرص 

العمل يعّزز التنمية البشرية

اإلنسان،  البشرية هي عملية توسيع خيارات  التنمية 
فالعالقة  بالعمل.  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  بذلك  وهي 
عالقة  هي  والعمل  البشرية  التنمية  بين  اإليجابية 
البشرية  التنمية  وتتأثر   .)3-1 )الشكل  االتجاهين  في 

ومتفاعلة:  متداخلة  عديدة  قنوات  عبر  بالعمل 
الدخل وسبل العيش. يعمل األفراد أوالً لتحقيق 	 

السوق،  اقتصادات  وفي  الئق.  معيشي  مستوى 
بالعمل  إما  معيشتهم  تأمين  إلى  األفراد  يسعى 
في  أما  الخاص.  للحساب  بالعمل  أو  أجر،  لقاء 
األفراد  فيؤمن  التقليدية،  الكفاف  اقتصادات 
األنشطة.  من  معينة  دورة  خالل  من  معيشتهم 
النمو  لكفالة  حاسم  عامل  أيضاً  هو  والعمل 

الفقر. حدة  وتخفيف  المنصف  االقتصادي 
أساس 	  بناء  األفراد  يستطيع  بالعمل  األمن. 

على  قرارات  واتخاذ  لحياتهم،  وآمن  متين 
وخياراتهم.  أولوياتهم  وتحديد  الطويل،  المدى 
مستقرة،  أسر  بناء  األفراد  يستطيع  وبالعمل 
تأمين  على  بحكمة  الدخل  أنفقوا  إذا  سيما  وال 
أو  وصحتهم،  األطفال  وتعليم  والتغذية،  الغذاء 

لالدخار.  استخدموه 
التي تجني دخالً من العمل 	  المرأة  المرأة.  تمكين 

وتكتسب  االقتصادي،  االستقالل  من  قدراً  تحقق 
مكان  وفي  األسرة  في  القرار  اتخاذ  على  قدرة 

ال�شكل 2-1

العاملون في البلدان ذات التغطية المنخفضة للمعاشات التقاعدية يبقون في سوق العمل بعد بلوغ 
65 سنة، بينما العاملون في البلدان ذات التغطية الشاملة للمعاشات التقاعدية يتقاعدون مبكراً
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العمل والمجتمع المحلي. ومن العمل تستمد الثقة 
والمرونة.  واألمن  بالنفس 

التفاعل 	  يتيح  العمل  الصوت.  وإعالء  المشاركة 
على  القدرة  األفراد  فيكسب  اآلخرين،  مع 
وإعالء  جماعياً  القرار  صنع  في  المشاركة 
الصوت. ويّطلع العاملون على أفكار ومعلومات 
خلفيات  من  آخرين  مع  ويتفاعلون  جديدة، 

المدنية.  القضايا  في  وينخرطون  متنوعة، 
تقدير 	  محط  هو  الجيد  العمل  والتقدير.  الكرامة 

في  يذكي  وغيرهم،  واألقران  الزمالء  من 
الذات،  واحترام  باإلنجاز،  شعوراً  صاحبه 
أنفسهم  يعّرفون  فاألفراد  االجتماعية.  والهوية 
تعني  باإلنكليزية  ميلر  مهنهم:  بأسماء  ويلّقبون 
الطحان، وهورودزا باللغة األفريقية شونا تعني 

لمزارعين.  ا كبير 
البشر 	  طاقة  يطلق  العمل  واالبتكار.  اإلبداع 

وال  تعّد  ال  ابتكارات  ويحقق  اإلبداع  على 
ال  الحياة،  أوجه  من  العديد  ويغّير  تحصى، 
سيما في الصحة والتعليم واالتصال واالستدامة 

لبيئية.  ا
التنمية  مستوى  تحّسن  من  العاملون  ويستفيد 

متعددة: قنوات  عبر  البشرية 

الصحة. العاملون األصحاء يعملون لفترة أطول 	 
خيارات  في  السير  ويمكنهم  أعلى،  وبإنتاجية 

خارجه. أو  الوطن  داخل  عديدة 
المعرفة والمهارات. باستطاعة العاملين من ذوي 	 

بعمل  القيام  الجيد  العلمي  والتحصيل  التدريب 
وإطالق  الجودة  من  عاٍل  مستوى  وعلى  متنوع 

واإلبداع. االبتكار  في  طاقاتهم 
الوعي. العاملون الذين يشاركون مشاركة كاملة 	 

العمل  في  التفاوض  يستطيعون  مجتمعاتهم  في 
الصناعات  تزيد  أفضل،  ومعايير  ظروف  على 

المنافسة. على  وقدرة  كفاءة 
وفي ثنائية التنمية البشرية والعمل، يستحق العمل 
التطوعي، وكذلك اإلبداع واالبتكار، اهتماماً خاصاً. 

عن  يعّبر  طبيعته،  بحكم  التطوعي،  فالعمل 
والمتطوعون  التغيير.  على  والقدرة  الخيار  حرية 
للذات من  بذالً  فيه  يرون  إذ  يستفيدون من عملهم، 
من  يستمدونه  لشخصهم  إثراًء  أو  اآلخرين،  أجل 
أيضاً  التطوعي  وللعمل  المجتمع.  في  االنخراط 
األنشطة  في  والمشاركة  كبيرة.  اجتماعية  قيمة 
التطوعية تمّكن الناس من المساهمة في مجتمعاتهم 
أو  األسواق  تتيحها  ال  قد  بطرق  العام  الخير  وفي 

لعامة. ا المؤسسات 

ال�شكل 3-1
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العمل التطوعي، بحكم 
 طبيعته، يعّبر عن القدرة

على التغيير
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 نوعّية العمل
ال تقل أهمّية عن كمّيته 

االبتكار،  على  الطاقة  المتطوعون  ويملك 
وتنظيم  للعمل  جديدة  أساليب  نحو  السبل  ويمهدون 
التي  ماثاي  ووانجاري  أجر.  وبدون  بأجر  العاملين 
فازت بجائزة نوبل للسالم في عام 2004، عملت على 
المستدامة،  التنمية  أجل  من  الشعبية  الحركات  تعبئة 
والديمقراطية، وحقوق المرأة، والسالم. وكان لعملها 
تأثير كبير في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
الجسور  مد  التطوعية  المنظمات  وباستطاعة 
الجهود  وتنسيق  والثقافي،  والجغرافي  السياسي  بين 
اإلنسانية.  للقضايا  دعماً  التضامن  وحشد  الدولية، 
المعنية  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حازت  وقد 
منظمات  جملة  من  وصحتهم،  البشر  حياة  بحماية 
في  مرات  ثالث  للسالم  نوبل  جائزة  أخرى، 
منظمة  فازت  كما  و1963.  و1944   1917 األعوام 
 ،1999 أطباء بال حدود بجائزة نوبل للسالم في عام 
حاالت  لمواجهة  والممرضين  األطباء  تحشد  وهي 
وتشجع  العالم2.  أنحاء  جميع  في  الصحية  الطوارئ 
التطوعي  العمل  دمج  المتحدة  األمم  متطوعي  شبكة 
ببناء  النامية،  البلدان  في  والسالم  التنمية  جهود  في 
الشراكات مع الحكومات والهيئات المحلية والدولية. 
النهج  التطوعي  العمل  يشجع  الطرق،  هذه  وبجميع 

البشرية. التنمية  في  القطاعات  لمختلف  الشامل 
توسيع  في  كبيرة  أهمية  أيضاً  اإلبداعي  وللعمل 
ما  المساهمات  فمن  وإثراء فرصهم.  البشر  إمكانات 
ومنها  مباشرة،  اقتصادية  مكاسب  يحقق  مادي،  هو 
التماسك  ويوّطد  المعرفة  أفق  يوسع  معنوي،  هو  ما 
بل  ساكنة،  المساهمات  هذه  وليست  االجتماعي. 

وتمكينه3.  اإلنسان  خيارات  لتوسيع  تتفاعل 
فحسب،  الذات  إلرضاء  اإلبداعي  العمل  وليس 
على  والرفاه  والغبطة  والمتعة  السعادة  يضفي  بل 
فاألعمال  العام.  للخير  أهميته  هنا  من  اآلخرين، 
الفنية ال تزال منذ الحضارات القديمة زخراً للمعرفة 
تلهم  الماضي  في  الموسيقيين  وأعمال  الجديدة. 
بناء  اإلبداعي  العمل  وباستطاعة  الجديدة.  الموسيقى 
جسور الرخاء والتناغم في المجتمع. والرخاء يمكن 
الدولية، عن طريق اإلبداع  أن يتسرب عبر الحدود 

مثالً.  الثقافية  السياحة  في 
إلى الموقع المركزي الذي يحتله اإلبداع  ونظراً 
واالبتكار في عالم العمل، ال بّد من تركيز االهتمام 
على  تشجع  العمل  وظروف  أماكن  من  أنماط  على 
لتشجيع  وقتاً  الشركات  بعض  وتخصص  االبتكار. 
القدرة  أهمية  تعي  إذ  اإلبداع،  على  فيها  العاملين 
حسه  وتغذية  العامل  التزام  تعزيز  في  التغيير  على 
اإلبداعي. فمنذ عام 1948، اعتمدت شركة 3M قاعدة 
كامل  يوم  بتكريس  للعاملين  للسماح  المائة  في   15

هذا  نتائج  من  وكان  أسبوع.  كل  لمشاريعهم  تقريباً 
مرحلة  وفي   .4)Post-it( إت  بوست  اختراع  النهج 
Face�( Google(، وفيسبوك  اعتمدت غوغل  )الحقة، 

book(، ولينكدإن )LinkedIn(، وآبل )Apple( قاعدة 20 

المهندسين  على  وطبقتها  مختلفة،  بصيغ  المائة  في 
األفكار  واستنباط  اهتمامهم  مجاالت  على  للتركيز 

اإلبداعية5. 

 الصلة بين العمل والتنمية البشرية
ليست تلقائية 

ليست الصلة بين العمل والتنمية البشرية تلقائية. فهي 
رهن بشروط متنوعة، تبدأ بنوعية عمل األفراد وال 
العالقة  تتوقف  كما  االجتماعية.  العمل  بقيمة  تنتهي 
على حجم الفرص التي يحظى بها العاملون إلعالء 
أو  التمييز  شيوع  مدى  وعلى  وللمشاركة،  صوتهم 

العمل.  العنف في  حتى 

نوعية العمل

فهل  أهمية.  تقل  ال  ولكن ظروفه  مهم،  العمل  توفر 
للعامل  يحقق  هل  السالمة؟  شروط  العمل  يستوفي 
الطموح والرضا؟ هل يؤمن له معيشة آمنة؟ هل يتيح 
له فرصاً للتدريب والحوار االجتماعي والترقي؟ هل 
يفتح له المجال لتحقيق التوازن بين مستلزمات العمل 
ما  حول  بسيطة  أسئلة  هي  هذه  الخاصة؟  والحياة 
يجعل العمل عمالً جيداً. فمن منظور التنمية البشرية، 
كرامة  يحفظ  كان  إذا  ما  على  العمل  نوعية  تتوقف 
ويتيح  واإلنجاز،  بالفخر  شعوراً  فيه  ويبعث  العامل 
له المشاركة والتفاعل. هل يتيح للعامل منبراً إلعالء 
وحقوق  العاملين  لحقوق  احترام  من  وهل  الصوت، 

اإلنسان؟ 
وال شك في أن عناصر نوعية العمل قد تختلف 
من بلد إلى آخر، وحسب الظروف الشخصية واإلطار 
العمل  نوعية  قياس  يزيد  الواقع  وهذا  المرجعي، 
هناك  كان  ولو  وحتى  العالمي.  الصعيد  على  تعقيداً 
مجموعات  تبقى  العمل،  لنوعية  عليه  متفق  تعريف 
وعلى  محدودة.  البلدان  بين  للمقارنة  القابلة  البيانات 
عديدة  مبادرات  اتخذت  التحديات،  هذه  من  الرغم 
على  الحاالت  بعض  وفي  اإلقليمي،  المستوى  على 
المستوى العالمي، لوضع مقاييس ومؤشرات مركبة 
العمل  لنوعية  المتعددة  األبعاد  ترصد  للمقارنة  قابلة 

 .)2-1 )اإلطار 
نوعيته  تتأثر  قد  لإلنسان،  مفيد  العمل  أن  ومع 
باإلكثار منه. فثقافة اإلرهاق في العمل تزداد شيوعاً، 
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رضا العاملين وسعادتهم 
هما من العناصر الحاسمة 
في تقوية الصلة بين العمل 

والتنمية البشرية

بسبب جميع األجهزة النقالة التي ال تسمح باالنقطاع 
ثقافة  الساعة  مدار  على  العمل  وضغط  العمل.  عن 
األجر  ذوو  المتخصصة  المهارات  أصحاب  يعيشها 
واالستشارات  والمال  كالقانون  مجاالت  في  المرتفع 
والمحاسبة6. وثقافة اإلرهاق في العمل يمكن أن تديم 
حياة  بين  التوازن  ألن  الجنسين،  بين  المساواة  عدم 
األسرة والعمل يلقي بجل المسؤولية على المرأة التي 

الرعاية.  تتحّمل حصة غير متناسبة من أعمال 
وبين بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
الذي  العمل،  في  لإلرهاق  معدل  أعلى  تركيا  تسجل 
األسبوع.  في  أكثر  أو  ساعة   50 مدة  العمل  تعريفه 
العاملة  القوى  من  المائة  في   41 الدوام  بهذا  ويعمل 
في   29 )حوالى  المكسيك  تليها  تركيا،  في  النظامية 
بعض  في  أيضاً  مرتفع  اإلجهاد  وضغط  المائة(7. 
مصطلح  ينتشر  اليابان،  ففي  اآلسيوية.  البلدان 
العمل.  كثرة  من  الموت  يعني  وهو  »كاروشي«، 
الوفاة  يسبب  أن  يمكن  طويلة  لساعات  فالعمل 
بسبب الجلطة القلبية والنزيف في المخ وغيرهما من 
اقتصادي، قد  المفاجئة8. وحتى من منظور  األسباب 
يأتي اإلرهاق في العمل بنتائج عكسية، ألنه يقّوض 

إنتاجية العمل. وبتقصير دوام العمل واعتماد المرونة 
فيه، يمكن تحقيق مكاسب للتنمية البشرية واالقتصاد.

الرضا للعاملين والسعادة 

الحاسمة  العناصر  العاملين وسعادتهم هما من  رضا 
ولكن  البشرية.  والتنمية  العمل  بين  الصلة  تقوية  في 
وال  بسيطة  ليست  والسعادة  والرضا  العمل  ثالثية 

مباشرة. 
نعم، البقاء بال عمل يطفئ السعادة. ففي المملكة 
بعدم  والشعور  البطالة  بين  العالقة  مثالً،  المتحدة 
منها  المقاييس،  االرتياح عميقة حسب مجموعة من 
قلة الرضا بالحياة، وقلة السعادة، والقلق الزائد9. وفي 
إلى  التقديرات  تشير  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
بخمس  أكثر  هي  الدخل  غير  على  البطالة  آثار  أن 
مرات من آثارها على الدخل10. وفقدان السعادة بسبب 
البطالة ال يشفى منه األفراد بسرعة، إن شفوا منه. 
عند  بحدة  بالحياة  الرضا  نسبة  تتراجع  ألمانيا،  ففي 
تحسن  إلى حدوث  تشير  أدلة  من  وما  العمل،  فقدان 
ثالث  بعد  حتى  الرجال  أوساط  في  الحالة  هذه  في 

الإطار 2-1

مقاييس نوعية العمل

األوروبي  المجلس  اقترح  اإلقليمي،  الصعيد  على 
 2011 عام  في  إحصائياً  مؤشراً   18 تضم  حافظة 
لقياس نوعية العمل، ووضع معهد النقابات العمالية 
األوروبية مقياساً لنوعية العمل في دليل اعتمده في 
لتحسين  األوروبية  المؤسسة  وتجري   .1  2008 عام 
 )Eurofound( يوروفاوند  والعمل  الحياة  ظروف 
مسحاً لظروف العمل في أوروبا2. واقُترحت لوحة 
برنامج  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لقياس  مؤشرات 
المساعي  هذه  من  كل  وكان  الالئق3.  العمل  توفير 
وأصحاب  العاملين  بين  مكثفة  مناقشات  موضع 
نوعية  حول  تصور  لوضع  والحكومات  العمل 
فيها مسألة  العمل واالتفاق على األهداف، طرحت 
العمل،  وأصحاب  العاملين  بين  األولويات  اختالف 
األفراد،  العاملين  على  التركيز  ينبغي  كان  إذا  وما 

العمل.  طبيعة  أو  التنظيمية،  البيئة  أو 
ضرورة  إلى  االهتمام  القائمة  المقاييس  وتوجه 
وضع سياسات لتحسين نوعية العمل، وال سيما عند 

تقارير  النوعية، كما في حالة  اتجاهات هذه  وصف 
لجنة  )مثل  الهيئات  بعض  وعمدت  يوروفاوند. 
أن  إذ الحظت  ألوروبا(،  االقتصادية  المتحدة  األمم 
المؤشرات البسيطة التي تلخص متغيرات قليلة تنجح 
إلى  السياسات،  صانعي  إلى  المعلومات  إيصال  في 
أبعاداً  يقيس  التشغيل،  لنوعية  عالمي  مؤشر  اقتراح 
مثل الدخل، ودرجة التنظيم، والمشاركة في الضمان 
االجتماعي، ومدة العقود، وتوفر التدريب4. ومع أن 
العمل،  نوعية  أبعاد  جميع  تغطي  ال  المقاييس  هذه 
وبالتالي  السياسات،  لصانعي  كقضية  توصلها  فهي 
ثابت  نهج  اعتماد  إلى  الدعوة  في  استخدامها  يمكن 
الوقت  وفي  النوعية.  عناصر  حول  البيانات  لجمع 
ما  غرار  على  إضافية  خطوات  اتخاذ  يمكن  نفسه، 
قام به بنك التجارة اإلمبريالي الكندي من خالل دليل 
نوعية التشغيل، الذي أنشئ لتحديد وتقييم وتشخيص 
حسب  تختلف  التي  الوظائف،  نوعية  سوء  أسباب 

العمل5. مكان  وحتى  والمحلية،  الوطنية  الظروف 

.Tal 2015 .5 .UNECE Expert Group on Measuring Quality of Employment 2012 .4 .ILO 2012a .3 .Eurofound 2013 .2 .ETUI 2015 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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 اليوم، باتت األشكال
التقليدية للمنظمات العمالية 
كالنقابات ضعيفة

العمل  يكون  وهكذا  البطالة11.  من  أكثر  أو  سنوات 
مجرد  هل  لكن  بؤس.  مبعث  والبطالة  رضاً  مبعث 
ثمرة  هي  أو  السعادة،  يصنع  العمل  على  الحصول 

1-3(؟  )اإلطار  أخرى  عناصر 

الصوت والمشاركة

والجمعيات  السياسية  واألحزاب  النقابات  قدمت 
الجماعي،  التحرك  كيانات  من  وغيرها  النسائية، 
وهما  للعاملين،  والمشاركة  الصوت  إلعالء  وسائل 
فمن  ونوعيته.  العمل  قيمة  في  حاسمان  عامالن 
مشتركة،  قيماً  العاملون  كّون  المنتديات،  هذه  خالل 
إلى  ذلك  أدى  وقد  جماعية.  مصالح  على  والتقوا 
مكاسب حقيقية، حتى في وجه معارضة قوية. ففي 
بحقوق  البرازيل  في  العاملون  فاز  مثالً،  الثمانينات 
في  العمالية  الحركات  وساعدت  أفضل،  وأجور 
ومن  للسود12.  النقابات  تشريع  في  أفريقيا  جنوب 
توطيد  العاملون  يستطيع  النقابي،  العمل  خالل 
يحققونه  بما  البشرية،  والتنمية  العمل  بين  العالقة 
العمل،  مكان  في  الصحية  المخاطر  من  حماية  من 
الضمان  وخدمات  التعويض  مستويات  وتحسين 

االجتماعي. 
وخالل العقود الماضية، تضاءلت قدرة العاملين 
وقوتهم على التفاوض الجماعي، ألن العولمة تضع 
تنافس،  وضع  في  البلدان  مختلف  من  العاملين 
العاملة،  القوى  تشتت  التكنولوجية  واالبتكارات 
القصيرة  العقود  على  تعتمد  الجديدة  العمل  وأنماط 

األجل فتطمس الحدود الفاصلة بين القطاع النظامي 
على  الصعب  من  وبات  النظامي.  غير  والقطاع 
العاملين أن يتوحدوا في تحرك جماعي، ولعل هذه 
العمل  أصحاب  بعض  ويستعين  اإلدارة.  رغبة  هي 
فهم  العاملة.  القوى  نفوذ  إلضعاف  عمداً  باالبتكار 
يستخدمون تكنولوجيات جديدة لتشديد المراقبة على 
العمل.  بيئة  في  نفوذهم  نطاق  وتضييق  العاملين، 

للمنظمات  التقليدية  األشكال  باتت  واليوم، 
عما  عضويتها  وقلّت  ضعيفة،  كالنقابات  العمالية 
المنتسبين  نسبة  وتختلف  الماضي.  في  عليه  كانت 
بين  كبيراً  اختالفاً  العاملين  مجموع  من  نقابات  إلى 
وجنوب  األرجنتين  في  جداً  قوية  فهي  وآخر.  بلد 
وضعيفة  المائة(،  في   30 من  )أكثر  وكينيا  أفريقيا 
المائة(13.  في   5 من  )أقل  والنيجر  أوغندا  في  جداً 
في  المبالغة  من  يخلو  ال  قد  المقياس  هذا  وحتى 
تقدير النفوذ الحقيقي للنقابات في القوى العاملة ألن 
كبيرة  بنسبة  يعملون  البلدان  العديد من  في  العاملين 
النظامي،  غير  القطاع  في  أو  الخاص  لحسابهم 
النقابية.  المشاركة  بمقاييس  إحصاؤهم  يمكن  وال 
يضّر  تطورها  عدم  أو  العمالية  المنظمات  وضعف 
العمالية  المؤسسات  عمل  ويعوق  البشرية،  بالتنمية 

ككل14. واالجتماعية 
مواجهة  في  العاملين  لدعم  دولية  جهود  وتبذل 
يقوم  ما  الجهود  هذه  ومن  التحديات.  هذه  بعض 
الدولي  واالتحاد  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  به 
العاملين توحيد  سبيل  في  المنازل  في   للعاملين 

العالم.  في 

الإطار 3-1

ما الذي يصنع السعادة: هل يكفي الحصول على عمل؟

أنواع  بعض  يبدو  السعادة؟  العمل  يصنع  طرق  بأي 
والدخل  غيره،  من  أكثر  السعادة  على  باعثاً  العمل 
حول  الدراسات  إحدى  وأشارت  يهم.  ما  كل  ليس 
وجود  إلى  بالحياة  والرضا  المهن  مختلف  بين  العالقة 
يعزى  ال  األفراد  بين  الرضا  درجات  في  كبير  تفاوت 
الدين،  مباشرة إلى الدخل. وفي طليعة الراضين رجال 
ومديرو  المسؤولين،  وكبار  التنفيذيون  الرؤساء  يليهم 
في  العاملون  فهم  األقل رضاً،  أما  الزراعية.  المشاريع 
غير  المهارات  فئات  من  البناء  وعمال  الحانات،  إدارة 

الجباية1. وعمال  المتخصصة، 

ويلزم استقاء الكثير من المعلومات عن أسباب السعادة 
في العمل، مع أن بعض العوامل باتت مقبولة وواضحة. 
فالعالقة بالمدير مهمة. والواقع أن الثقة في أماكن العمل 
هي عامل مهم أيضاً. ففي كندا، يؤدي تحسن نسبة الثقة 
في اإلدارة بمقدار الثلث إلى سعادة تعادل ما تجلبه زيادة 
نسبة 31 في المائة في الدخل. والعمل المناسب هو عامل 
مهم أيضاً، فالعمل الذي يتيح للعامل الفرصة ليعطي أفضل 
ما عنده، يبعث فيه شعوراً باالرتياح. وقد تبين أن العمل 
العاملين  الحياة في نظر  قيمة  إلى تحسن  يؤدي  المناسب 

وتحسن التجارب اليومية في مناطق العالم السبع2.

.Helliwell and Huang 2011b .2 .Easton 2014 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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للعمل قيمة للمجتمع ككل

العمل المستدام

له عالقة  تكون  حتى  العمل مستداماً  يكون  أن  يجب 
قوية بالتنمية البشرية. ويعّرف العمل المستدام بالعمل 
ذاته  الوقت  في  ويسهم  البشرية،  التنمية  يعزز  الذي 
أن  يمكن  التي  السلبية  اآلثار  إزالة  أو  تقليص  في 
زمنية  فترات  على  أو  جغرافية  مناطق  في  يسببها 
األرض،  لسالمة  المستدام ضرورة  فالعمل  مختلفة. 

المستقبل. ألجيال  العمل  لضمان  بل 
فقط  بأجر  العمل  المستدام  بالعمل  ُيقصد  وال 
جهود  في  هو  بل   ،)5 الفصل  في  مبين  هو  )كما 
الرعاية  في  والعاملين  والدعاة  والفنانين  المتطوعين 
وغيرهم، مما له تأثير إيجابي على التنمية البشرية. 
والعمل المستدام يركز على األنشطة التي تحقق هدفاً 

المرتفعة.  البشرية  والتنمية  االستدامة  مزدوجاً، 
ال  البشرية  والتنمية  العمل  بين  الصلة  ولترسيخ 
العمل  في  ولالستدامة  مستداماً.  العمل  يكون  أن  بد 
ثالثة مسارات: إلغاء بعض أشكال العمل أو تحويلها، 

 .)5 )الفصل  أشكال عمل جديدة  وابتكار 

قيمة العمل االجتماعية

إذا  قوًة  البشرية  والتنمية  العمل  بين  الرابط  يزداد 
األهداف  في  لتسهم  األفراد  العمل  فوائد  تجاوزت 
الدخل  يؤمن  الذي  فالعمل  المشتركة.  االجتماعية 
ويقلص الفقر يحد من انعدام المساواة ويخفف التوتر 
تخضع  العمل  من  المحصلة  واألموال  االجتماعي، 
البشرية.  للتنمية  الالزمة  الموارد  لتأمين  للضريبة 
والعمل في رعاية المسنين أو ذوي اإلعاقة يساعدهم 
االجتماعي،  التالحم  ويقّوي  إمكاناتهم  استخدام  في 
القدرات  بناء  في  يساعد  األطفال  في رعاية  والعمل 
ألجيال المستقبل. والعمل ينشئ العالقات االجتماعية 
وفي  اآلخرين  في  الثقة  ويوطد  واالقتصادية، 
التماسك االجتماعي.  فيساهم في تحقيق  المؤسسات، 
المجتمع،  في  وقيمة  أهمية  اإلبداعي  وللعمل 
وللعمل  وتراثه.  وثقافته  تقاليده  تكوين  في  يسهم  إذ 
والشبكات  العالقات  بناء  على  قدرة  التطوعي 
األجر،  المدفوع  العمل  إطار  خارج  االجتماعية 
للرأي  استطالع  وأظهر  المجتمع.  خير  في  ويسهم 
المتطوعين  من  المائة  في   83 أن  أستراليا  في 
حس  فيهم  عزز  التطوعي  عملهم  أن  يعتبرون 

مجتمعاتهم15. إلى  االنتماء 
وهكذا يكون للعمل قيمة للمجتمع ككل. وفي الكثير 
الفردية واالجتماعية،  العمل  قيمة  تلتقي  من األحيان 
ألن العمل الصديق للبيئة ال يفيد العاملين فحسب، بل 

يفيد اآلخرين في أجيال الحاضر والمستقبل. وأحياناً 
قد تتنافى قيمة العمل الفردية مع القيمة االجتماعية، 
لألفراد  دخل  يكون مصدر  قد  مثالً  الصيادين  فعمل 

ومصدر ضرر للمجتمع. 

التمييز والعنف في العمل

يفقد العمل من قيمته أحياناً وتضعف عالقته بالتنمية 
البشرية في حاالت التمييز والعنف في العمل. وأكثر 
الجنسين،  بين  يحدث  ما  هو  شيوعاً  التمييز  مظاهر 
ولكن   .)4 )الفصل  والمعاملة  واألجر  المنصب  في 
أو  اإلثني  األصل  أساس  على  أيضاً  يحصل  التمييز 

الجنسي.  الميل  أو  أو اإلعاقة  العرق 
التمييز  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي 
العنصري هو أكثر مظاهر التمييز التي ُيفاد بحدوثها 
في العمل. وحاالت التمييز العنصري هي موضوع 
تكافؤ  لجنة  إلى  المقدمة  الشكاوى  من  المائة  في   35

في   22 شهد  المتحدة،  المملكة  وفي  العمل16.  فرص 
التمييز  االستطالعات  أحد  شملهم  الذين  من  المائة 
المائة من  في   34 وأفاد  العمل،  مكان  في  العنصري 
عانوا  بأنهم  اآلسيويين  من  المائة  في  و29  السود 
وفي  العمل17.  في  الديني  أو  العنصري  التمييز  من 
المائة من المهاجرين المجيبين  أفاد 64 في  هنغاريا، 
على استطالع بأنهم تعرضوا للتمييز عند البحث عن 
عمل، واألجور التي تدفع لغجر الروما أقل من الحد 

هنغاريا18.  في  لألجور  األدنى 
)حيث  المتقدمة  البلدان  في  التمييز  نتائج  ومن 
تدني  النظامي(  القطاع  في  الغالب  في  التشغيل 
معدالت  وارتفاع  العاملة،  القوى  في  المشاركة 
الجماعات  بين  األجور  في  الفارق  واتساع  البطالة، 
هذه  يغّذي  الحصيلة،  وفي  السكان.  وسائر  المهمشة 
في  المساواة  عدم  في  مرة  مرتين:  التمييز  الفوارق 
التكافؤ  عدم  في  ومرة  الجيد،  التعليم  على  الحصول 

العمل. مكان  في  والترقيات  العمل  فرص  في 
التمييز ضد  يكون  ما  كثيراً  النامية  البلدان  وفي 
حصيلة  وتكشف  األصلية19.  اإلثنية  الجماعات 
عديدة  مظاهر  المحرومة  اإلثنية  الجماعات  أوضاع 
في  والتمييز  الفرص  وضيق  المساواة  عدم  من 
هذه  وتشارك  الحياة.  مدى  األفراد  ترافق  العمل، 
العاملة بنسب أعلى  القوى  المحرومة في  الجماعات 
للحساب  العمل  على  تعتمد  إذ  المتقدمة،  البلدان  من 
وهذا  النظامي،  غير  القطاع  في  والعمل  الخاص 
الحماية  وقلة  المخاطر  من  للمزيد  يعّرضها  النمط 
فارق  بلغ  مثالً،  الالتينية،  أمريكا  ففي  االجتماعية. 
السكان األصليين  الجماعات اإلثنية من  بين  األجور 
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 التمييز ضد األشخاص
 ذوي اإلعاقة شائع أيضاً
في العمل

وسائر السكان 38 في المائة، أكثر من 10 في المائة 
تبرير20.  غير  من  عادة  يبقى  منه 

شائع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  والتمييز 
أيضاً في العمل. ففي العالم أكثر من مليار شخص، 
يعانون شكالً  أشخاص،  واحد من سبعة  أي شخص 
يمكن  اإلعاقة ال  ذوي  اإلعاقة21. ومعظم  أشكال  من 
االستفادة من إمكاناتهم كاملة، إذ يبدأ التمييز ضدهم 
يحصل  ما  نادراً  النامية،  البلدان  ففي  المدرسة.  في 
أو  التأهيل  على  الخاصة  االحتياجات  ذوو  التالميذ 
التعليم أو التدريب، مما يحد من احتماالت حصولهم 
على عمل في مرحلة الحقة من حياتهم. وفي البلدان 
المرتفعة كما المنخفضة الدخل، تكون معدالت تشغيل 
ذوي اإلعاقة أقل من معدالت تشغيل األشخاص غير 
المصابين بإعاقة )الجدول 1-1(. والوصول إلى سوق 
العمل أكثر صعوبة على المرأة من الرجل بين ذوي 
معدل  يبلغ  الدخل،  المنخفضة  البلدان  ففي  اإلعاقة. 
تشغيل النساء من ذوي اإلعاقة نحو ثلث معدل تشغيل 
الرجال، وفي البلدان المرتفعة الدخل أكثر بقليل من 

النصف. 
ويتعرض للتمييز في مكان العمل المثليو الجنس، 
والمتعددو  الجنس،  والمغايرو  الجنس،  والمزدوجو 
قوانين  تعتمد  التي  الدول  هي  وقلة  الجنسية.  الميول 
القوانين  تفتقر  ما  وكثيراً  الفئات،  هذه  لحماية 
البحوث  أظهرت  وقد  لإلنفاذ.  آليات  إلى  المعتمدة 
أن  وهنغاريا  أفريقيا  وجنوب  وتايلند  األرجنتين  في 
الكثيرين يواجهون تمييزاً ومضايقة في مكان العمل، 
وكثيراً ما يبدأ التمييز في المدرسة. ففي تايلند، يحدث 
التمييز في جميع مراحل التشغيل، بما في ذلك التعليم 
والتقدم  الوظائف،  على  الحصول  وفي  والتدريب، 
ومستحقات  االجتماعي،  والضمان  الفرص،  في 
الشريك22. وكثيراً ما تكون مشاركة المغايري الجنس 
كالتجميل  المهن  ببعض  محدودة  العاملة  القوى  في 

والترفيه.
للعنف  أيضاً  العاملين  من  الكثير  ويتعرض 
التهديد  يواجهون  حيث  والوظيفة،  العمل  مكان  في 
كثيرة  والحاالت  واللفظية.  الجسدية  واالعتداءات 

جداً. ففي عام 2009، أفيد بوقوع 572,000 من حوادث 
مختلف  من  العمل،  مكان  في  المميتة  غير  العنف 
أشكال اإلساءات واالعتداءات، في الواليات المتحدة 
في  قتالً  شخصاً   521 حوالى  وقضى  األمريكية، 
مكان العمل23. وأفاد 80 في المائة من المجيبين على 
مواقف  واجهوا  بأنهم  أفريقيا  جنوب  في  استطالع 
اختالف  على  )الترهيب  العمل  مكان  في  عدائية 
مليون   30 حوالى  كان   ،2009 عام  وفي  أشكاله(24. 
في  للعنف  يتعرضون  األوروبي  االتحاد  في  عامل 
والعنف  والترهيب،  والتخويف،  )التحرش،  العمل 
مليوناً  و20  العمل  مكان  في  ماليين   10 الجسدي(، 
الصحة  على  مباشراً  أثراً  العنف  ويترك  خارجه. 
الجسدية والعاطفية، فيؤدي إلى ارتفاع معّدل التغّيب 

العمل25. عن 

العمل في النزاعات وما بعدها

واحد  شخص  أي  شخص،  مليار   1.5 حوالى  يعيش 
من كل أربعة أشخاص في العالم، في بلدان منكوبة 
أوضاع  ومن  للمخاطر26.  ومعرضة  بالنزاعات 
النزاعات حاالت العنف اإلجرامي والحروب األهلية 
العمل  ويتخذ  الداخلي.  الصراع  من  أخرى  وأشكال 
البشرية،  بالتنمية  وعالقته  الطوارئ،  حاالت  في 
أبعاداً مختلفة. فمع تصاعد حدة العنف، تتغير شواغل 
البشر، فتصبح األولوية لبقاء الفرد وسالمته الجسدية 
االقتصادية. الحاجات  حساب  على  أسرته  وسالمة 

وتفاعل.  ترابط  عالقة  والعمل  الصراع  وبين 
فالعمل يساعد في بناء السالم. والبطالة، عندما تؤجج 
إلى زعزعة االستقرار.  االستياء االجتماعي، تؤدي 
قد  العمل،  عن  عاطلين  األفراد  يكون  وعندما 
ينقادون للتورط في أعمال العنف. وفي حاالت عدم 
العاطلين  المتمردة  الحركات  تستغل  قد  االستقرار، 
الندالع  إضافياً  سبباً  البطالة  فتكون  العمل،  عن 
تثيره من  بما  البطالة كبيرة  الحروب األهلية. وكلفة 
كفة  يرجح  فرص  من  تضّيعه  وما  ومظالم،  سخط 

لعنف.  ا

اجلدول 1-1 

معدل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل، آخر البيانات المتوفرة )بالنسبة المئوية(
البلدان المرتفعة الدخلالبلدان المنخفضة الدخل

من ذوي اإلعاقةمن غير ذوي اإلعاقةمن ذوي اإلعاقةمن غير ذوي اإلعاقة
71595436الذكور

32202820اإلناث

.WHO and the World Bank 2011 :المصدر
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للنزاعات العنيفة آثار متشّعبة 
على العمل

العمل.  على  متشعبة  آثار  العنيفة  وللنزاعات 
بل  والموت،  المعاناة  إلى  فقط  تؤدي  ال  فالنزاعات 
والنهب،  العنف  ألعمال  ونتيجة  العيش.  سبل  تدمر 
ومشاريعهم.  وأراضيهم  ممتلكاتهم  الناس  يخسر 
وبلدان  مناطق  إلى  للنزوح  يضطرون  وعندما 
ظل  في  العمل،  في  صعوبات  يواجهون  مجاورة، 
ندرة الموارد. وهذا الوضع ال يؤدي إلى الفقر اآلني 
المستقبل،  في  التعافي  إمكانات  من  يحد  بل  فحسب، 
األسلحة  انتشار  أثر  على  الصراع  تفاقم  إذا  خاصة 
الميليشيات  وأنشطة  المواشي  وسرقة  الصغيرة 
إلى  العنف  وأعمال  النزاعات  تؤدي  وعندما  مثالً. 
الطاقة  معامل  وتدمر  األساسية،  البنية  شرايين  قطع 
الذي  االحتياطي  من  الصناعات  وتفرغ  والوقود، 
عناصر  الستيراد  األجنبية  بالعمالت  إليه  تحتاج 
اإلنتاج، تتدهور ظروف العمل في الصناعة، وكذلك 

والزراعة.  والسياحة  الخدمات  في 
العنان  المسلحة  النزاعات  تطلق  ما  وكثيراً 
الظروف  فتستخدم  البدائية«،  التراكم  »آلليات 
النتزاع  القاهرة  االقتصادية  وغير  االقتصادية 
األصول من أصحابها أو شاغليها )على سبيل المثال، 
من خالل عمليات التهجير القسري وضم األراضي 
في زمن الحروب(، وإلجبار الناس على القبول بأي 

الحياة.  قيد  على  للبقاء  أجر  لقاء  عمل 
وال تنحصر إعادة توزيع فرص العمل والعاملين 
الصراع  فبؤر  الوطنية.  الحدود  ضمن  النزاع  أثناء 
الكثير  في  تولّد  تسميتها،  درجت  كما  اإلقليمية، 
عالقات  وتخلق  معقدة،  عمل  أسواق  األحيان  من 
على  وتساعد  الحدود،  عبر  تعسفية  عمل  وظروف 
نشوء اقتصادات النزوح. وقد دفعت حرب موزامبيق 
الثمانينات  أواخر  في  الالجئات  النساء  من  بالعديد 
غير  ظروف  في  العمل  إلى  التسعينات  وأوائل 
لقاء أجور زهيدة، في مشاريع زراعية في  قانونية، 
وتضم  العالمية.  األسواق  في  تنافس  أفريقيا  جنوب 
من  عاملين  أوغندا  في  األرياف  في  العمل  أسواق 
النزاع،  أثر  والكونغو على  نزحوا من رواندا  الذين 
والمعاملة. االستخدام  في  التمييز  من  يعانون  وهم 

جماعة  بين  العمل  على  النزاعات  آثار  وتختلف 
وأخرى. فالشباب مثالً، تضيق أمامهم فرص العمل 
العصابات  في  للتجنيد  عرضة  فيصبحون  المنتج، 
وحركات المتمردين والمجموعات اإلرهابية. وحتى 
المقاتلين  من  الشباب  يبقى  قد  النزاع،  انتهاء  بعد 

عمل.  دون  من  السابقين 
الملقى  العبء  من  النزاعات  تزيد  أن  ويحتمل 
على عاتق المرأة. ففي غياب الرجال بسبب القتال، 
المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  مسؤوليات  تزيد 

األجر على المرأة في المنزل. كما يمكن أن تنخرط 
كانت  مثالً،  السودان،  ففي  النزاعات.  في  المرأة 
الحربين  في  األمامية  الخطوط  في  والفتيات  النساء 
بين الشمال والجنوب، إما مقاتالت أو ناشطات من 

السالم27.  أجل 
ودرء  السالم  صنع  في  أساسي  دور  وللمرأة 
السالم،  محادثات  في  ذلك  في  بما  النزاعات، 
بعد  ما  وشؤون  النزاع،  إلنهاء  الوساطة  وعمليات 
النزاع. وكان هذا الدور موضوع القرار 1325 بشأن 
األمن  مجلس  عن  الصادر  واألمن،  والسالم  المرأة 
 .2000 المتحدة في تشرين األول/أكتوبر  التابع لألمم 
ويعترف المجلس في قراره باألثر البالغ الذي يطال 
الحكومات  ويحث  المسلحة،  النزاعات  جراء  المرأة 
على زيادة مشاركة المرأة في جهود السالم واألمن28. 
القرار  لتنفيذ  إجراءات  دولة   25 حوالى  اتخذت  وقد 
إلى  ليبريا  التخطيط التخاذها، من  في طور  أو هي 

الفلبين29. إلى  نيبال  ومن  النرويج، 
في  النساء  من  قلة  سوى  تشارك  لم  ذلك،  ومع 
خالل  جارياً  نزاعاً   39 حول  السالم  مفاوضات 
من  قلة  إال  تتضمن  ولم  الماضية،  العشرة  األعوام 
في   16( المرأة  إلى  مباشرة  إشارة  السالم  معاهدات 
585 معاهدة سالم(30. وبّينت دراسة حول  المائة من 
31 عملية سالم شهدها العالم بين عامي 1992 و2011 

أن 9 في المائة فقط من المفاوضين كانوا من النساء31. 
ومشاركة المرأة في عملية السالم ليست مجرد مسألة 
أخالقية أو قضية مساواة، بل هي قضية كفاءة. فإن 
العالم،  في  السالم  عملية  من  جزءاً  المرأة  تكن  لم 
يتبدد نصف احتماالت بناء السالم. وتؤكد أهمية دور 
التي أدت دوراً  ليما غبوي،  المرأة في صنع السالم 
فاعالً في إنهاء الصراع في ليبريا ونالت جائزة نوبل 
للسالم لعام 2011، في مساهمة خاصة في هذا التقرير 

باسمها(.  الموقع  )اإلطار 

عندما يكون العمل نقيض التنمية البشرية

يعمل معظم الناس لكسب معيشتهم. ويعملون لتكتسب 
حياتهم قيمة ومغزى، ولكن العمل ال يحقق لهم ذلك 
خياراتهم  من  يحد  عمالً  يزاولون  فالماليين  دائماً. 
بهم،  في الحياة، يعملون أطفاالً، وُمكرهين، وُمتجراً 
في ظروف من االستغالل والتعسف، تنتهك حقوقهم 
 .)4-1 )الشكل  اإلنسانية  كرامتهم  وتمتهن  األساسية 
التنمية  آفاق  تبدد  والمهينة  المذلة  األعمال  وهذه 
وعاملين  مهاجرين  من  الماليين،  البشرية. ويضطر 
إلى  الخطرة،  والصناعات  والجنس  المنازل  في 

العيش. لكسب  ورفاههم  بحياتهم  المجازفة 
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عمل األطفال

لمساعدة  األطفال  يعمل  المجتمعات،  معظم  في 
واالستغالل.  الضرر  من  تخلو  قد  بطرق  أسرهم 
طفولتهم  من  األطفال  يحرم  ذاته  بحد  العمل  ولكن 
أضراراً  بهم  يلحق  أن  ويمكن  وكرامتهم،  وطاقتهم 
أن  يمكن  كما  ومعنوية.  واجتماعية  وذهنية  جسدية 
يعوق تعليمهم، إذ يجبرون على الجمع بين المدرسة 
على  أو  طويلة،  لساعات  والمضني  الشاق  والعمل 

وفي  التغّيب.  على  أو حتى  باكراً،  المدرسة  مغادرة 
لالسترقاق،  األطفال  يتعرض  التشغيل  أشكال  أبشع 
مخاطر  فريسة  ويقعون  أسرهم،  عن  فيفصلون 
جسيمة وأمراض، أو ُيتركون صغاراً إلعالة أنفسهم 

الكبيرة.  المدن  شوارع  في 
في العالم حوالى 168 مليون طفل يعملون، نحو 
المائة  11 في  فتاة، أي  فتى و68 مليون  100 مليون 

نصفهم  ويزاول  األطفال.  مجموع  من  تقريباً 
23 في المائة  أعماالً خطرة. ويتركز حوالى  تقريباً 

م�شاهمة خا�شة

بناء السالم وإعادة األمل: دور المرأة في بناء األمة

وتسوية  المجتمع  بناء  في  تعمل  كذلك  األسرة،  في  خفية  المرأة  تعمل  كما 
حقيقتها. على  تقّدر  ال  ما  كثيراً  البشرية  التنمية  على  آثار  ولدورها  النزاعات، 

منذ  متواصلة  فهي  غريبة،  ظاهرة  ليست  السالم  في صنع  المرأة  وجهود 
اندالع العنف والحروب عند انتهاء الحرب الباردة. من البوسنة والهرسك إلى 
يبذلن  نساء  أوغندا،  إلى  الكونغو  ومن  سيراليون،  إلى  بوروندي  ومن  ليبريا، 
التغيير.  لتحقيق  وبعدها،  األهلية  الحروب  خالل  مجتمعاتهن،  في  جهودهن 
تدع  ال  حقيقة  العنف  أنواع  وجميع  الحروب  إنهاء  في  المرأة  دور  أن  والواقع 
مجاالً للنقاش. والمحزن أن صانعي السياسات على الصعيدين العالمي والوطني 

الحقيقة.  هذه  تقبل  في  يترددون 
تجربتي بدأت في الحرب األهلية التي اجتاحت ليبريا قرابة عقدين. هناك 
شهدُت كيف تستطيع الحرب أن تجرد مجتمعاً بأسره من اإلنسانية، ومن قدسّية 
نسيج  الحرب  تمزق  كيف  شهدت  وكرامته.  الفرد  حقوق  احترام  ومن  الحياة، 
هناك  الرجل.  غرور  من  المتدفق  الرعب  تكبح  التي  القواعد  وتفكك  المجتمع، 

الشيطانية.  مظاهره  وجميع  الرجل  حكم  عشت 
في  النساء  وقفت  المدنية،  والحياة  والحقوق  النظام  في  الفراغ  هذا  وفي 
جميع  في  باآلالف  النساء  وقفت  ومجتمعنا.  لبلدنا  الروح  الستعادة  ليبريا 
ليبريا،  في  السالم  أجل  من  الجماهيري  العمل  راية  تحت  ليبريا،  أنحاء 
على  واالحتجاج  الحرب،  لرفض  الخطر  مهب  في  سالمتهن  وضعن 

الحرب.  باسم  ارتكبت  التي  المقيتة  األعمال 
ولكن حكاية ليبريا ليست فريدة. بل تتكرر في معظم المجتمعات المنكوبة 
بالحرب. وقبل عام تقريباً، عندما أتيحت لي فرصة السفر إلى مقاطعات ثالث 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رأيت قصة المرأة مع السالم تتكرر هناك. 
الظروف  ليبريا،  في  السالم  حركة  من  جزءاً  كّن  اللواتي  يشبهن  نساء  التقيت 
مختلفة لكن الطابع نفسه، يعملن بالفضائل والصفات والمبادئ نفسها. والنساء في 
هذه المجتمعات يسارعن إلى تلبية نداء أخوات لهن، يقدمن المشورة والمساعدة 

نيجيريا  في  النساء  تزال  وال  السالم.  أجل  من  المجتمع  نداء  ويلّبين  اإلنسانية، 
المفقودين،  في عداد  يزلن  اللواتي ال  تشيبوك  فتيات  الختفاء  استنكاراً  ينتفضن 
وحقوق  السالم  أجل  من  النضال  في  تتكرر  المرأة  وقصة  فتاة.   200 وعددهن 

والعدالة. اإلنسان 
وعندما تنتهي الحروب، يتراجع دور المرأة في جهود التعافي وبناء السالم. 
تعود الذهنية الذكورية وتغفل جهود المرأة. تعود الذهنية الذكورية لزرع بذور 
والمعرضين  واألطفال  النساء  لحقوق  جديد  النتهاك  والتأسيس  مقبلة،  حرب 
للمخاطر. ويبقى ذلك الفصل المأساوي من القصة. وعلى المرأة أن تبدأ بمعالجة 
هذا الوضع، باإلصرار على موقع لها في إعادة بناء الدولة وجهازها السياسي 
واقتصادها بعد الحروب. وفي الكثير من المجتمعات، تخفق عملية إعادة البناء 
بعد النزاع في مراعاة حاجات المرأة وشواغلها، فتبقى المرأة في قبضة الفقر 

بعد أن تحملت العبء األكبر في النزاعات. 
ولمواجهة هذا الوضع في الكثير من المجتمعات، تتحرك النساء في حركات 
التعبئة وتنشئ التعاونيات الزراعية وغيرها من المؤسسات، بهدف إعالة أنفسهن 
وترسيخ  اإلنسان  حقوق  لصون  أساسي  العمل  وهذا  أسرهن.  من  والمحتاجين 

مكاسب عملية السالم. 
وفي هذا االتجاه الجديد أمل متجدد لمسيرة المرأة بحثاً عن حقوق اإلنسان 
عدد  ازداد  كما  العامة،  القيادية  المناصب  في  النساء  عدد  ازداد  فقد  والسالم. 
النساء  ضد  ترتكب  التي  االنتهاكات  على  احتجاجاً  صوتهن  يسمعن  اللواتي 

التكنولوجيا.  بفضل  متاحة  باتت  جديدة  منصات  على  من  وأطفالهن، 
وأنا على ثقة تامة بأن الوقت قد حان لتعترف الهيئات العالمية بالدور الذي 
وإضافة  المجتمعات.  وبناء  النزاعات  حل  في  وتؤديه،  أداءه،  المرأة  تستطيع 
حلول  إليجاد  وحاسمة  ضرورية  المرأة  خبرة  أن  أرى  التقدير،  ضرورة  إلى 
للنزاعات العالمية. نحن بحاجة ماسة لنشبك جميع األيدي إذا أردنا حقاً كبح مد 

العالم. في  األمن  وانعدام  النزاعات 

ليما غبوي
 ناشطة من أجل السالم، حائزة جائزة نوبل للسالم لعام 2011
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المنخفضة  النامية  البلدان  في  األطفال  عمل  من 
والمحيط  آسيا  منطقة  في  سيما  وال  الدخل، 
جنوب  في  العاملين  األطفال  نسبة  وترتفع  الهادئ. 
من  طفل  يعمل  حيث  الكبرى،  األفريقية  الصحراء 

أطفال32. خمسة  كل 
لكن التقّدم كان كبيراً، معظمه بفضل ما بذل من 
انخفض  فقد  المدرسة.  إلى  األطفال  إلدخال  جهود 
 ،2012–2000 الفترة  خالل  مليوناً   78 حوالى  عددهم 
أي بمقدار الثلث، وقد سجل أكبر تقدم في فئة األطفال 
الصغار واألطفال الذي يزاولون أعماالً خطرة. وبلغ 
الفتيات، مقابل  المائة في صفوف  االنخفاض 40 في 

25 في المائة في صفوف الفتيان33.

وخصت كايالش ساتيارثي، الحائزة جائزة نوبل 
للسالم لعام 2014، التقرير بمساهمة خاصة تضمنت 
)اإلطار  األطفال  تشغيل  حول  نظر  ووجهات  آراء 

باسمها(.  الموقع 

العمل باإلكراه

إضراراً  العمل  أنواع  أكثر  من  هو  باإلكراه  العمل 
ويخنق  البشر  خيارات  يدّمر  البشرية،  بالتنمية 
أي  يفرض على  أو خدمة  حرياتهم. وهو كل عمل 
بالعقاب،  التهديد  القيام به عنوة تحت طائلة  شخص 
القيام بها بمحض  ُيقدم الشخص على  ومن دون أن 
العمل األعمال والخدمات  إرادته. وتستثنى من هذا 
اإللزامية،  العسكرية  الخدمة  إطار  في  المطلوبة 
دامت  ما  القضائية،  األحكام  أو  المدنية،  الخدمة  أو 
تحت إشراف ورقابة سلطة عامة. وُيقصد باالتجار 
االستغالل34.  بهدف  ونقلهم  أفراد  استخدام  بالبشر 
آخر  بلد  إلى  ونقلهم  العاملين  احتجاز  ويشمل 
الستغاللهم في العمل في الجنس أو الخدمة المنزلية 

الشاقة. الزراعية  األعمال  أو 
21 مليون فرد من  2012، كان حوالى  وفي عام 
مختلف أنحاء العالم يعملون باإلكراه، أو يتاجر بهم 
يعيشون ظروفاً  أو  الجنسي،  لالستغالل  أو  للتشغيل 
منهم  المائة(  في   68( مليوناً   14 االسترقاق،  من 
 22( العمل، و4.5 ماليين  في  لالستغالل  يتعرضون 
في المائة( يتعرضون لالستغالل الجنسي. وقد أسهم 
من  المائة  في   90 استغالل  في  والمؤسسات  األفراد 
والفتيات  النساء  نسبة  وتتجاوز  هؤالء األشخاص35. 
الفئة نسبة الرجال والفتيان، وتتجاوز نسبة  في هذه 
العمل  ويعتبر   .)5-1 )الشكل  األطفال  نسبة  الكبار 
من  دوالر  مليار   150 لحوالى  مصدراً  باإلكراه 
منذ  سنوياً  تحصد  التي  المشروعة  غير  األرباح 
لها  مستوى  أعلى  األرباح  هذه  وتبلغ   .36 2006 عام 

مستوى  وأدنى  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  في 
الربح  أن  غير   .)6-1 )الشكل  األوسط  الشرق  في 
من كل ضحية يبلغ أعلى معدل له في االقتصادات 
أفريقيا  في  وأدنى معدل  34,800 دوالر(   ( المتقدمة 

دوالر(37.  3,900(
باإلكراه،  العمل  أشكال  أسوأ  هو  واالسترقاق 
وال يزال منتشراً في بعض أنحاء العالم. ومن أقرب 
وفي  الدين.  عبودية  االسترقاق  إلى  العمل  عالقات 
بعض أنحاء العالم قد يلجأ الفالحون الفقراء والسكان 
السلفة على األجور  إلى  الشح  األصليون في أوقات 
أو القروض الصغيرة، فتتراكم عليهم الديون باطراد 
إلى  فتحّولهم  سدادها،  المستحيل  من  يصبح  حتى 

العمل.  لصاحب  أو  للمالك  العبودية  من  حالة 
الهجرة  مع  جديداً  مظهراً  الدين  عبودية  وتتخذ 
مبالغ  القتراض  المهاجرون  يضطر  وقد  الدولية. 
سعياً  السفر  تكاليف  دفع  بهدف  العمالء  من  كبيرة 
العمالء  يتالعب  الخارج. وقد  في  تأمين عمل  إلى 
وقد  العامل.  ألسر  بالقرض  العمل  وأصحاب 
أو  االعتقال  ضغط  تحت  للعمل  آخرون  يضطر 
في  العمل  ويحدث  الجنسي.  أو  الجسدي  العنف 
سلفة  العاملون  يعطى  عندما  الدين  عبودية  ظل 
ديون متراكمة يعجزون  وُيقحمون في  على األجر 

سدادها.  عن 
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م�شاهمة خا�شة

نحو القضاء على عمل األطفال

التغّيرات  ما هي  المعترك؟  هذا  دخلِت  منذ  العالم  في  األطفال  تغّير عمل  كيف 
إيجابية؟ األقل  والتغّيرات  اإليجابية 

التجاهل.  غياهب  في  الخطيرة  المشكلة  هذه  كانت   ،1981 عام  في  بدأت  عندما 
يهملها الناس متصّورين أن هؤالء أطفال فقراء، يحتاجون إلى العمل، ال أكثر 
اكتسبت  وال  مؤسسياً،  بعداً  اتخذت  قد  الطفل  حقوق  فكرة  تكن  ولم  أقل.  وال 
اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، ودخلت حيز  مفهوماً واضحاً. وقد اعتمدت 

.1990 عام  في  النفاذ 
وأثرت مع زمالئي هذه القضية على أنها ليست قضية أطفال فقراء مجبرين 
الشعور  ومن  الطفولة،  حرية  من  محرومين  أطفال  قضية  فهي  العمل.  على 

التعليم والصحة. بما في ذلك  المستقبل،  التنمية في  بالكرامة، ومن فرص 
وكانت ردة الفعل األولى تجاهالً من مراكز القوة، وال سيما من الشركات 
والحكومات. لم يرغبوا في التطرق إلى هذه القضية. لم تكن مشفوعة بالبحوث 
القديمة.  البريطانية  القوانين  باستثناء  قوانين،  هناك  تكن  ولم  الكافية،  والوثائق 
بلدان  سائر  في  الوضع  أن  الحظت  ونيبال  باكستان  في  العمل  بدأت  وعندما 
وإهمالها  القضية  هذه  تجاهل  أن  النهاية  في  وأدركت  مختلفاً.  ليس  آسيا  جنوب 

عالمية. مشكلة  لها  والتنكر 
القضية  أثرنا  القضاء،  إلى  لجأنا  الوضع،  هذا  معارضة  إلى  انتقلنا  عندها 
في وسائل اإلعالم، فضحنا ممارسات الشركات التي تستخدم ضحايا االسترقاق 
واالتجار. ثم بدأت المعارضة تشتد وردود الفعل العنيفة تتصاعد، فقُتل اثنان من 

لالعتداء. زمالئي وتعرضُت مراراً 
ليست  المشكلة  أن  يفهمون  المواطنون،  العاديون،  الناس  بدأ  النهاية،  وفي 
مشكلة فقر فقط، بل ظاهرة ال يجوز تبسيطها وتجاهلها. وبدأ التغيير في مفهوم 
ردة  أبدى  الذي  القضاء  وكذلك  المجتمع،  أركان  من  ركن  كل  يخترق  القضية 
فعل إيجابية واستباقية في الهند كما في أنحاء أخرى من العالم. ثم بدأت النقابات 

الموضوع. بهذا  تهتم  العمالية 
تغّير المفهوم وأدى إلى تغيير في الممارسة. وانخفض عدد األطفال العاملين 
168 مليون طفل. ولكن  إلى  260 مليون  الماضية من  الخمسة عشر  في األعوام 
الصعيد  على  بعد  تتوفر  لم  لحلها  السياسية  فاإلرادة  خطيرة.  تزال  ال  المشكلة 
واعتمد  الوطنية،  القوانين  وقد وضعت  الوطني.  الصعيد  العالمي، وكذلك على 
المجتمع الدولي باإلجماع اتفاقية منظمة العمل الدولية في عام 1999. ومنذ ذلك 
الحين، صادقت عليها 179 دولة. لكن التغيير الملموس على الصعيد الوطني لم 

يصبح بعد واقعاً، وهو يتطلب إرادة سياسة فعلية. 

كيف تنظرين إلى تطّور هذه اإلرادة السياسية؟ هل ترين إمكانية لالستمرار في المسار 
الوطنية والشركاء؟ الحكومات  المفاهيم، مع  لتغيير  أنت وزمالؤك  اتخذتموه  الذي 

الماضية  الثالثين  إلى  العشرين  األعوام  خالل  حدث  ما  أهم  من  بالتأكيد. 
وتحّول  التقليدية،  الخيرية  األعمال  من  نشأ  وقد  قوي.  مدني  مجتمع  ظهور 
العامة، ووسع فضاء عمله، واتخذ حيزاً أوسع  السياسة  إلى شريك فاعل في 
اثنتين  في  شاركت  المسار،  هذا  من  جزءاً  كنت  المتحدة.  األمم  خطاب  في 
عمل  ضد  العالمية  والمسيرة  للتعليم  العالمية  الحملة  في  الحركات،  أكبر  من 
المدني  المجتمع  باستطاعة  السياسية،  باإلرادة  يتعلق  ما  وفي  األطفال. 
الحكومات  سياسات  على  الرقيب  بمثابة  يكون  أن  والفعال  والناشط  الحيوي 

فيها.  الرئيسي  والشريك 
والتعبئة االجتماعية مهمة أيضاً، ولوسائل اإلعالم دور حاسم فيها. 

من  مزيداً  لتتحمل  مباشرة،  الشركات  قطاع  إلى  نتوجه  أن  أيضاً  وعلينا 
المسؤولية، وتخضع للمساءلة بشأن األطفال. وهذا بدوره يساعد في خلق اإلرادة 
السياسية بالقوة المطلوبة. وقد أدت الشركات دوراً في حشد الزخم السياسي ضد 
ضد  ثانية  الزخم  هذا  استقطاب  ويمكن  البيئية.  والتغّيرات  الحراري  االحتباس 

عمل األطفال، ومن أجل حقوق الطفل.

تطرقت إلى موضوع هام لمناقشتنا حول مدى تغّير عالم العمل. ويبدو أن هناك 
تحوالً في النفوذ بين مختلف الجهات الفاعلة. ذكرت أن هناك أمثلة جيدة حيث 
والتغيرات  العالمي  الحراري  كاالحتباس  قضايا  بشأن  موقفاً  الشركات  اتخذت 
لقضية حقوق الطفل؟ البيئية. هل من أمثلة مشابهة لمواقف اتخذتها الشركات تأييداً 

بالتأكيد، حدث تحول كبير، مع أننا ال نزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق 
نتائج ملموسة. فقد أطلقنا حملة في أواسط وأواخر الثمانينات في صناعة السجاد 
 )Rugmark )سابقاً   GoodWeave آلية  إلى  الحملة  وأدت  والهند.  ونيبال  باكستان  في 
في  االجتماعية  الشهادات  وإصدار  العالمات  ووضع  للرصد  آلية  أول  وهي 
جنوب آسيا. وكانت هذه المشاركة األولى الملموسة لعالم الشركات مع المنتجين 
ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  المحليين، 
في  هامة  نتائج  إلى  المزيج  هذا  وأدى  المستهلكين.  وجمعيات  المتحدة،  األمم 
هذه  في  العاملين  األطفال  عدد  انخفض  آسيا، حيث  جنوب  في  السجاد  صناعة 

200,000 طفل. إلى  مليون  الصناعة من 
صناعة  في  واالسترقاق  االتجار  لمكافحة  حملة  في  شخصياً  وشاركت 
الكاكاو في غانا وكوت ديفوار. ونحن نحاول إشراك عالم الشركات من قطاع 

المالبس. صناعة 
وهذه المشاركة ضرورية ومجدية. فنحن نحرص على اإليجابية والتحرك 
الشركات  فوعي  صناعات.  أو  منتجات  أي  مقاطعة  أو  حظر  من  بدالً  البّناء، 
العمل  ورشات  إلى  اإلدارة  مجالس  من  يبدآ  أن  يجب  لديها  المسؤولية  وحس 

االتجاه. هذا  في  نعمل  ونحن  اإلمداد.  بسلسلة  مروراً 
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هذا مشجع جداً. لقد تطرقت إلى ما يستطيع المواطن العادي أو أي شخص أن 
أن  يمكن  ما  في  قليالً  توسعت  األطفال. هال  القضاء على عمل  أجل  من  يفعل 
يفعله شخص في الشارع أو تلميذ في مرحلة الدراسة للمساعدة في القضاء على 

المشكلة؟ هذه 

ال يمكن النظر إلى مشكلة عمل األطفال وال حلها في معزل عن مشاكل أخرى. 
فهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتنمية البشرية وبحقوق اإلنسان. وإن لم يكن من 
تنمية  البشر واألسر والجماعات، فال حماية لألطفال. ومن غير  حماية لحقوق 

شاملة ومستدامة، ال قضاء على عمل األطفال.
»ثالثية  هي  واألمية  األطفال  وعمل  الفقر  أن  عاماً   30 طوال  أّكدُت  وقد 
منها  أي  حل  يمكن  وال  لها،  ونتيجة  ألخرى  سبب  منها  مشكلة  وكل  خبيثة«. 
البالغين  ماليين  يبقى  كامل،  بدوام  طفل  مليون   168 يعمل  وبينما  سائرها.  دون 
أهل  هم  النامية  البلدان  في  البالغين  هؤالء  من  وكثيرون  العمل.  عن  عاطلين 
ألولئك األطفال العاملين. وكثيراً ما يفضل استخدام األطفال ألنهم أرخص ثمناً 
ويمكن تشغيلهم بالسخرة. واألطفال مطيعون جسدياً وعقلياً، ال ينشئون نقابات، 
في  يسهم  ذلك  العمل، وكل  يعارضون صاحب  المحكمة، وال  إلى  يذهبون  وال 

المفرغة.  الحلقة  هذه  إدامة 
والتعليم،  الصحية  الرعاية  على  بالحصول  أيضاً  األطفال  عمل  ويرتبط 
األطفال،  عمل  على  القضاء  يكون  أن  إلى  أسعى  وأنا  الفقر.  على  وبالقضاء 

المستدامة. التنمية  أهداف  من  جزءاً  واالتجار،  الرق  وممارسات 
عن  يتحدثون  لألطفال.  فيه  أمان  ال  عالم  في  نعيش  إذ  بالغة  أهمية  ولهذا 
القانونية. لكن  التنمية، والكثير من أوجه الحماية  النمو، والكثير من  الكثير من 
العالم ال ينفك يزداد صعوبة على األطفال، يفتقدون فيه األمان، ويعيشون الخوف 
أماناً  أكثر  مستقبل  بناء  على  قادرين  لسنا  والتعصب.  اإلرهاب  منها  ألسباب 

يتصاعد.  والعنف  النامية.  البلدان  في  سيما  ألطفالنا، وال 
حداً  نضع  أن  فعلينا  العنف.  مع  تعيش  ال  البشرية  التنمية  أن  وأعتقد 
حماية  من  نتمكن  لن  أننا  في  ثقة  على  وأنا  البشرية.  التنمية  لحماية  للعنف 
حقوق اإلنسان، ما لم نضمن ألطفالنا عالماً أكثر أماناً. فحماية حقوق اإلنسان 
والبداية  مترابطة،  قضايا  كلها  العنف  من  والتخلص  للمجتمع  الشاملة  والتنمية 

أطفالنا.  مع 
التي تنال  الناس أن يرفعوا أصواتهم ضد جميع أشكال العنف  يجب على 
تشغيل  وكذلك  الطفل،  لحقوق  انتهاك  هو  التعليم  من  فالحرمان  األطفال.  من 
عديدة.  بطرق  المشاركة  العاديين  الناس  وباستطاعة  بهم.  واالتجار  األطفال 
ومن هذه الطرق المساعدة في كشف الوقائع ونشرها وتعميمها بين األصدقاء 
الحقيقة،  فلننشر  األطفال.  ضد  كبيرة  أحداثاً  يشهد  العالم  واألقارب.  واألقران 
ولنخلق الوعي، ولنثر االهتمام. وباعتبارنا مواطنين مسؤولين، علينا أن نطلب 
من السياسيين المحليين وأعضاء البرلمان والحكومة إيالء المزيد من االهتمام 
من  فما  السواء.  على  المتقدمة  والبلدان  النامية  البلدان  في  األطفال  لقضية 
مشكلة في العالم قائمة بذاتها، وال حل لمشكلة بمعزل عن األخرى. فالحلول، 
تنثر  العالم،  من  جزء  أي  في  تبدأ  التي  والمشاكل  مترابطة.  المشاكل،  كما 

أخرى. أجزاء  على  تبعاتها 

أيلول/ من  عشر  الحادي  بعد  وخاصة  بأجمعه،  العالم  في  نفكر  أن  علينا 
علينا  أن  نعلم  أن  يجب  الحراري.  االحتباس  عن  المزيد  معرفة  وبعد  سبتمبر، 
أن نتحد كمواطنين عالميين في حل مشكلة عمل األطفال وأمية األطفال. ونحن 
من  األطفال،  عمل  من  الخالية  المنتجات  سوى  نشتري  أال  يمكن  كمستهلكين، 
على  الضغط  في  يساعد  وهذا  والحذاء.  والمئزر  الرياضية  والسلعة  اللعبة 

للمساءلة.  والخضوع  المسؤولية  لتحّمل  الصناعات 
التواصل  شبكات  عبر  متصلين  وكأشخاص  ومستهلكين  كمواطنين  ونحن 
لقضية  دعماً  الصوت  إلعالء  الوسائل  هذه  استخدام  يمكننا  االجتماعي، 
جمع  والمدارس،  الجامعات  طالب  وخاصة  الشباب،  وباستطاعة  األطفال. 
زر  على  الضغط  بمجرد  كمسؤولين،  ويمكنهم  األطفال،  المعلومات عن عمل 
عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب، أن يساعدوا في التوعية بقضية عمل األطفال 

األطفال. ضد  والعنف 

مع اقتراب اعتماد أهداف التنمية المستدامة، ما هي رسالتك إلى المجتمع الدولي، 
وخاصة بشأن حقوق جميع األطفال؟

حقوق  موقع  على  قلقة  كنت  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  إطالق  قبل  حتى 
في  االجتماعات  من  عدداً  ونظمت  الدولي،  األعمال  جدول  على  األطفال 
تحقيق  أن  فيها  أكدنا  واضحة  رسالة  إرسال  حاولنا  المتحدة.  األمم  أروقة 
العديد من األهداف سيكون رهناً بضمان القضاء على عمل األطفال والعنف 
من  الفقر  حدة  تخفيف  أم  للجميع،  التعليم  الهدف  أكان  سواء  األطفال،  ضد 
مليون   85( الصحية  والقضايا  البيئية  القضايا  أم  البطالة،  معدل  خفض  خالل 
إخفاقات  شهدنا  كما  التقدم،  بعض  شهدنا  لقد  خطيرة(.  أعماالً  يزاولون  طفل 

األهداف.  هذه  في 
المهتمة والنقابات نطالب فيها أن تتضمن  المنظمات  وننظم اآلن حملة مع 

يلي: المستدامة ما  التنمية  أهداف 
نص قوي ضد عمل األطفال، وقد أدرج هذا النص ويجب اإلبقاء عليه.	 
نص قوي لصالح التعليم، وقد أدرج هذا النص أيضاً.	 
باإلكراه، وهذا 	  العمل  في  األطفال واستخدامهم  استرقاق  نص واضح ضد 

لم ينخفض عدد األطفال ضحايا االسترقاق على  النص غير متوفر حالياً. 
العاملين، كما ذكرت من 260 مليون إلى  الرغم من انخفاض عدد األطفال 
يزال عدد األطفال في  الدولية، ال  العمل  168 مليون طفل. وحسب منظمة 

طفل.  ماليين   5.5 عند  يراوح  باالسترقاق،  يعرف  ما  أو  باإلكراه،  العمل 
أكبر.  العدد  أن  وأعتقد 

على المجتمع الدولي أن يدرك أن حماية التنمية من حماية أطفالنا: علينا أن 
نقضي على العنف ضد األطفال. 

في ما يتعلق بالتنفيذ، أطلب إلى وكاالت األمم المتحدة العمل في تعاون وثيق 
بشأن قضايا األطفال، ألننا نشهد أحياناً نهجاً مجزأ، وردود فعل مجزأة، حسب 
أن  علينا  الوكاالت.  بين مختلف  والطفل يضيع  إلى كل وكالة.  المسندة  الوالية 

نعتمد نهجاً منسقاً واستباقياً، بدالً من مجرد الرد على ما يحدث ضد األطفال.

م�شاهمة خا�شة
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العاملون ضحايا االتجار

بعد األسلحة والمخدرات، ُيعتبر االتجار بالبشر أكبر 
ومعظم  العالم.  في  المشروعة  غير  لألرباح  مصدر 
الضحايا من النساء، ولكن الرجال ليسوا في مأمن. وقد 
تعرض رجال من بوليفيا، مثالً، لالتجار مع أسرهم، 
األرجنتين.  في  المالبس  مصانع  في  تشغيلهم  بهدف 
وجّردوا من جوازات سفرهم، واحتجزوا في المعامل، 
اليوم38. في  ساعة   17 طيلة  العمل  على  مجبرين 

وال شك في أن االتجار يحدث على نطاق واسع، 
إذا  ما  تبّين  الصعوبة  ومن  امتداده.  تقييم  تعّذر  ولو 

الصعوبة  ومن  قسرية،  أو  طوعية  الهجرة  كانت 
البيانات  عن  باالتجار  المتعلقة  البيانات  فصل 
الضحايا  وألن  الهجرة.  من  أخرى  بأنماط  المتعلقة 
يقومون بنشاط غير نظامي، يمتنعون عن التبليغ عن 
وبين  الترحيل.  من  خوفاً  بهم  يلحق  الذي  التعسف 

يذكر. فرق  ال  والتهريب  االتجار 
ضحايا  ُرصدت  و2010،   2007 عامي  وبين 
االتجار في 118 بلداً من 136 جنسية مختلفة. وكانت 
نسبة 55 إلى 60 في المائة من الضحايا من النساء39. 
أو  الجنسي  االستغالل  ألغراض  معظمهم  ُنقل  وقد 
العمل باإلكراه. وكان 60 في المائة من الضحايا في 
أوروبا وآسيا الوسطى، وأكثر من 50 في المائة في 
الجنسي،  االستغالل  ألغراض  ُيستخدمون  أمريكا، 
أفريقيا والشرق األوسط، وأكثر  النصف من  حوالى 
آسيا  وشرق  آسيا،  جنوب  من  المائة  في   45 من 
والمحيط الهادئ، ُنقلوا للعمل باإلكراه )الشكل 7-1(.

العاملون في خطر

لممارسات تعسفية، غير  العاملين  يتعرض جميع  قد 
غير  بطريقة  كالمهاجرين  معّينة،  مجموعات  أن 
والعاملين  المنزلية،  الخدمة  في  والعاملين  نظامية، 
في الجنس، والعاملين في الصناعات الخطيرة، أكثر 
عرضة من غيرهم لممارسات التعسف واالستغالل.

العاملون المهاجرون بطرق نظامية وغير 
نظامية

من العاملين المعرضين لخطر االستغالل المهاجرون 
ما يقع  بلدان أخرى. فكثيراً  بطرق غير نظامية من 

من  الحماية  حيث  من  المهمشين  األطفال  على  للسالم  نوبل  جائزة  أثرت  كيف 
البشرية؟ والتنمية  الصحة،  وتحسين  بالتعليم،  وااللتحاق  العنف، 

لألطفال  اعتراف  أول  هذا  كان  الجائزة،  إعالن  يوم  عفوية  فعلي  ردة  كانت 
أشعر  لذلك  الواسطة.  كنت  أنا  لهم،  الجائزة  هذه  األرض.  هذه  على  المهمشين 
بالمسؤولية المعنوية اليوم أكثر من قبل. الجائزة هي اعتراف بأن »السالم« ال 
يمكن أن يتحقق دون سالمة األطفال وحمايتهم. لقد ربطت هذه الجائزة السالم 

والمجتمع. والسالم،  األخالق،  المستويات:  أعلى  على  الطفل  بحقوق 

وفي غضون ثالث ساعات من إعالن الجائزة، استقطبت القضية اهتماماً لم 
تحظَ به طوال عقود! واآلن، نحن قادرون على التفاعل والتأثير في المناقشات 
السياسية، بعض الشيء، على أعلى المستويات. التقيت عدداً من رؤساء الوزراء 
المتحدة، وكذلك  العام لألمم  األمين  مع  مثمراً  اجتماعاً  الدول، وعقدنا  ورؤساء 
أعلى  إلى  والنقاش  الخطاب  وصل  المتحدة.  لألمم  تابعة  أخرى  وكاالت  مع 
المستويات، ولم يعد من الممكن وضع القضية جانباً. بلغت القضية اليوم مرحلة 
بات على الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية إعطاؤها األولوية، فلكل دقيقة، 

لكل طفل، لكل طفولة حساب. 

كايالش ساتيارثي 
 ناشطة، حائزة جائزة نوبل للسالم لعام 2014 

ال�شكل 6-1

األرباح السنوية من العمل باإلكراه في أعلى 
المستويات في آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2006

8.5

12.0

13.1

18.0

46.9

51.8

أفريقيا

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

آسيا واحمليط الهادئ

(مبليارات الدوالرات)

االقتصادات املتقدّمة
واالحتاد األوروبي

أوروبا الوسطى وجنوب شرق
أوروبا ورابطة الدول املستقلة

الشرق األوسط

.ILO 2014e :المصدر

م�شاهمة خا�شة

44    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ش��رية 2015



في اآلونة األخيرة، كثر 
 االتجار بالمهاجرين

غير النظاميين

لظروف  ويتعرضون  بالبشر  االتجار  فريسة  هؤالء 
خطيرة قد تودي بحياتهم قبل الوصول إلى وجهتهم. 
بالمهاجرين غير  االتجار  كثر  األخيرة،  اآلونة  وفي 
من  المال  المتاجرين  شبكات  تتقاضى  إذ  النظاميين، 
بطرق  الحدود  اجتياز  يحاولون  يائسين  مهاجرين 
غير نظامية إلى بلدان أخرى. وفي عام 2014، قضى 
حوالى 3,500 شخص، وربما أكثر، غرقاً في البحر 
التهريب  قوارب  استقلوا  عندما  المتوسط،  األبيض 

ليبيا40.  من  أوروبا، وخصوصاً  إلى 
المهاجرون  يتعرض  الحاالت،  من  الكثير  وفي 
غير  المهارات  ذوي  سيما  وال  النظاميون، 
النتهاكات  المنخفضة،  واألجور  المتخصصة 
الكرامة،  والمتهان  آمنة،  غير  ولظروف  الحقوق 
وحتى للتعسف واالستغالل. ويعمل بعضهم ساعات 
طويلة لقاء أجور زهيدة، وال يحظون سوى بالقليل 
أماكن  في  للبقاء  يضطرون  وقد  الفراغ.  وقت  من 
أو  سفرهم  جواز  العمل  صاحب  احتجز  إذا  عملهم 

أوراقهم الثبوتية41. 

العاملون المنزليون 

المنزلي  العمل  في  شائعة  ظاهرة  االستغالل 
المهاجرات  بحق  سيما  وال  األجر،  المدفوع 
يبقى  المنازل،  ففي  النامية.  البلدان  في  العامالت 
ويلجأ  العمل.  قانون  نطاق  خارج  االستغالل 
أجور  لدفع  والضغط  التهديد  إلى  المستخدمون 
منخفضة أو للتهرب من دفع األجور. وقد يجبرون 
طويلة،  لساعات  العمل  على  المنزليين  العاملين 
تصل إلى 18 ساعة في اليوم، من غير أيام إجازة، 
مجال  أمامهم  ويضيق  العاملين  حركة  من  يحد  ما 
تكون  ما  وكثيراً  اآلخرين.  مع  االجتماعي  التفاعل 
رعاية  وال  كاٍف  غذاء  ال  سيئة،  عملهم  ظروف 
أيضاً  المنزليون  العاملون  يتعرض  وقد  طبية. 
الحاجة  تدفع  وقد  والجنسية42.  الجسدية  لالعتداءات 
إليهم،  يسيئون  مستخدمين  مع  البقاء  إلى  هؤالء 

أسرهم. يدعم  عمل  على  حرصاً 

العاملون في الجنس

المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  تعريف  حسب 
والرجال  النساء  من  هم  الجنس  في  العاملون 
الفئة  من  والشباب  البالغين  من  الجنس  ومغايري 
العمرية 18 سنة وأكثر، الذين يقبلون األموال والسلع 
منتظم  نحو  على  إما  يقدمونها  جنسية،  خدمات  لقاء 
تحظر  قوانين  البلدان  معظم  ولدى  متقطع43.  أو 

وكذلك  الجنسية،  الخدمات  تسهيل  أو  بيع  أو  شراء 
والعيش  الدعارة،  بيوت  وتشغيل  الجنس  التماس 
التوصية  وتغطي  الجنس.  في  العمل  عائدات  من 
بشأن  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة   200 رقم 
فيروس نقص المناعة البشرية وعالم العمل العاملين 
في الجنس، وتدعو الحكومات إلى االعتراف بالعمل 
لحماية  تنظيمها  يمكن  بحيث  كمهنة،  الجنس  في 
الجنس  في  العاملون  ويتعرض  والزبائن44.  العاملين 
تلحق  خطرة،  وعنف  وتعسف  استغالل  لممارسات 
على  قدرة  من  تعنيه  بما  البشرية  بالتنمية  أضراراً 

الخيار. في  وحرية  التغيير 
الجنس  في  العمل  على  القانونية  القيود  وتدفع 
آمنة،  غير  بيئات  إلى  المجال  هذا  في  العاملين 
ولألمراض  وللعنف،  جمة،  لمخاطر  تعرضهم 
المناعة  نقص  كفيروس  الجنس،  عبر  المنقولة 
نزع  أن   The Lancet محاكاة  بّينت  وقد  البشرية. 
يساعد  قد  الجنس  في  العمل  عن  الجرمي  الطابع 
بفيروس  المائة من اإلصابات  33-46 في  تجنب  في 
السكان  بين  المقبل  العقد  في  البشرية  المناعة  نقص 
عموماً أو في فئات معّينة منهم45. وتشير األدلة إلى 
في  العاملين  تجّمعات  بها  تقوم  التي  األنشطة  أن 
المائة من حاالت  80 في  الجنس ساعدت في ضبط 
البنغال، ما يدل  بالقّصر والنساء في غرب  االتجار 
في  يتعاونوا  أن  يمكن  الجنس  في  العاملين  أن  على 

.46 يا مساعدة الضحا

ال�شكل 7-1

في الفترة 2007-2010، استخدم عدد كبير من 
ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الجنسي
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أشكال أخرىشكل االستغالل (بالنسبة املئوية)
من االجتار بالبشر

االستغالل
اجلنسي

العمل
باإلكراه

أوروبا وآسيا الوسطى

األمريكتان 

جنوب آسيا، وشرق آسيا
واحمليط الهادئ

أفريقيا
والشرق األوسط

نزع
األعضاء

.UNODC 2012 :المصدر
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العاملون في الصناعات الخطرة

من  العديد  في  الخطرة  المهن  من  التعدين  ُيعتبر 
في   1 فقط  يستوعب  القطاع  هذا  أن  ومع  البلدان. 
المائة من القوى العاملة في العالم )30 مليون عامل(، 
المميتة  الحوادث  من  المائة  في   8 عن  مسؤول  فهو 
المسببة لإلعاقة  العمل وعن األمراض  التي تقع في 
وال  السوداء(47.  الرئة  )مرض  الرئوي  السحار  مثل 
تعطي اإلحصاءات صورة وافية عن عدد الحاالت، 
تقع  حيث  نظامية،  غير  مناجم  في  الكثيرون  ويعمل 

أعلى.  بمعدالت  الحوادث 
الصناعات  من  أيضاً  هي  البناء  وصناعة 
البناء  عمال  يواجه  النامية،  البلدان  ففي  الخطرة. 
مخاطر صحية جمة، كاستنشاق الغبار، ويتعرضون 
مرات  ست  إلى  بثالث  أكثر  الحوادث  جراء  للوفاة 
تدابير  انعدام  ذلك  أسباب  ومن  العاملين.  سائر  من 
السالمة والتهاون في إنفاذها. وفي العديد من البلدان 
النامية، ال يرتدي عمال البناء دروع الحماية. وفي 
على  الناهض  البناء  قطاع  يعتمد  كثيرة،  حاالت 
أجوراً  يتقاضون  األرياف،  من  مهاجرين  عمال 
وعلى  طويل،  وبدوام  كثيراً،  ويعملون  منخفضة، 

منتظم48.  غير  نحو 
وفي المصانع مخاطر كبيرة أيضاً، ويبدو أنها قد 
تصاعدت في األعوام األخيرة بسبب تزايد التغّيرات 
وفي  العالمية.  المالية  األزمة  وتفاقم  الحدود  عبر 
الشركات  تعمد  المكثفة،  التنافسية  الضغوط  مواجهة 
إلى تخفيض التكاليف في سباق نحو األسفل. ويعتمد 
للتحكم  السالمة  معايير  خفض  إلى  المجازفون 
للمزيد  المصانع  في  العاملين  يعّرض  ما  بالتكاليف، 
انهيار  مأساة  السياق  هذا  في  وُتذكر  المخاطر.  من 

ومنذ   .2013 عام  في  بنغالديش  في  بالزا  رانا  مبنى 
وقوع الحادث، أحرزت الحكومة تقدماً في اإلشراف 
المحبوكة  والمالبس  الجاهزة  المالبس  صناعة  على 
السالمة،  إجراءات  وتعزيز  العاملين  حقوق  لضمان 

كثيراً. يبقى  المطلوب  ولكن 
والعاملون من كبار السن أكثر عرضة للمخاطر، 
من  للتعافي  الوقت  من  مزيد  إلى  يحتاجون  وهم 
مضنية  أعماالً  يزاولون  الصدمات، وال سيما عندما 
معظم  تصيب  مثالً،  أوروبا،  ففي  وذهنياً.  جسدياً 
حوادث العمل المميتة أشخاصاً من الفئة العمرية 55-

سنة49.  65

خالصة

البشرية.  العمل هو شريان وجود اإلنسان والتنمية 
إنجازات  في  كبيرة  مساهمة  العمل  أسهم  وقد 
طاقات  ولكن  السنين،  مر  على  البشرية  التنمية 
إما  أصحابها  ألن  دفينة  تزال  ال  ضخمة  بشرية 
غير  أعماالً  يزاولون  أو  العمل،  عن  عاطلون 
مستقرة، أو يعملون ويعيشون في الفقر. وفي العالم 
النساء  أما  عمل.  بدون  الشباب  من  كبيرة  أعداد 
فيعملن لقاء أجوٍر منحفضة ويواجهن فرصاً ضيقة 
غير  نصيباً  ويتحملن  األجر،  المدفوع  العمل  في 
األجر،  المدفوعة  غير  الرعاية  عبء  من  متناسب 
على  وقدرتهن  مساهماتهن،  من  محروم  والعالم 
الستيعاب  العمل  فرص  وبخلق  واالبتكار.  اإلبداع 
التقدم،  في  اإلسراع  يمكن  البشر،  طاقات  جميع 
التنمية  في  العقبات  من  تبقى  ما  على  والتغلب 
ما  وهذا  الناشئة.  للتحديات  والتصدي  البشرية، 

التالي.  الفصل  يتناوله 
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اجلدول 1-1م

االستغالل في العمل والمخاطر وأوجه انعدام األمن
الأمن يف العملالإ�صابات يف العمل العمل الذي يقّو�ض التنمية الب�رشية

 عمل
الأطفال

 العاملون 
املنزليون

العاملون الفقراء 
بدولرين يف اليوم 

مبعادل القوة ال�رشائية

معدل 
العاملني 
باأجر متدن

 غري
املميتةاملميتة

 امل�صتفيدون
 من اإعانات
البطالة

اإجازة الأمومة 
الإلزامية 
املدفوعة

امل�صنون 
احلا�صلون على 
معا�صات التقاعد

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

5-14 �سنة(

)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(
 )بالن�سبة املئوية

)احلاالت()باالآالف(من جمموع العاملني(

)بالن�سبة املئوية من 
العاطلني عن العمل من 

)باالأيام(الفئة العمرية 15-64 �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سكان يف �سن 
التقاعد القانونية( الذكوراالإناث

2013a2000–2010a2000–2010a2003–2012a2001–2011a2005–2013a2005–2013a2005–2013a20142004–2012a,b–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
100.0..15.24861.8....0.10.1..النرويج1
c..16.1100.121252.7..83.0 0.10.1..أستراليا2
12.293.819261.998100.0..2.80.4..سويسرا3
c..13.441.74077.2126100.0 0.30.1..الدانمرك4
c....831.84961.9112100.0 0.10.1..هولندا5
20.51,007.266488.098100.0..1.10.1..ألمانيا6
4021.618290.5......1.00.1..آيرلندا6
92.5..25.11,191.14,38326.5..0.90.1..الواليات المتحدة األمريكية8
c..20.3....40.510597.7 0.90.1..كندا9
c..12.6..4832.99898.0 0.20.1..نيوزيلندا9

11.8590.01120.0..........سنغافورة11
37.818816.97072.9..........هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
....................ليختنشتاين13
100.0..30.53328.0..........السويد14
20.679.914862.627399.5..0.60.3..المملكة المتحدة14
16.71.6628.690100.0........آيسلندا16
c..22.2..1,29245.59077.6 1.50.1..جمهورية كوريا17
20.366.36229.49873.6..3.50.3..إسرائيل18
90.0..19.18.52243.8........لكسمبرغ19
c..14.4..1,03019.69880.3 0.10.1..اليابان20
12.771.07280.210584.6..1.90.1..بلجيكا21
658.852956.2112100.0....4.10.7..فرنسا22
c..16.559.59190.5112100.0 0.50.1..النمسا23
2659.1147100.0..5.7..0.30.3..فنلندا24
c....15.21830.810595.1 0.10.1..سلوفينيا25
16.2402.723246.911268.2..8.40.6..إسبانيا26
9.5402.962155.815081.1..4.00.4..إيطاليا27
c..17.142.910521.2196100.0 0.10.1..الجمهورية التشيكية28
d107 d43.111977.4 13.315.2..4.80.1..اليونان29
4.22027.614098.0..........إستونيا30
81.7..0.0........28.81.9..بروني دار السالم31
85.2..1.5978.7....9.70.1..قبرص32
7.9..0.0..0.1....38.92.8..قطر32
....11.1..............أندورا34
c..20.08.55311.2238100.0 0.40.1..سلوفاكيا35
c..24.3..34816.818296.5 0.10.1..بولندا36
3.16021.5126100.0....0.10.1..ليتوانيا37
c....3.16....60.5 0.20.1..مالطة37
..0.070........47.13.9..المملكة العربية السعودية39
4.418.30.34.025.6441.15624.99090.7األرجنتين40
..0.045........42.46.0..اإلمارات العربية المتحدة41
e14.32.03.818.5215.032229.912674.5 6.6شيلي42
e,f7.20.1..10.3173.627642.1..100.0 3.4البرتغال43
c..21.017.06231.416891.4 0.10.1..هنغاريا44
f42.25.8....1.0237.9..40.1 4.6البحرين45
31.51.62919.5112100.0........التفيا46
15.42720.020857.6....0.60.1..كرواتيا47
0.07027.3........53.311.3..الكويت48
c1.8........4552.3 9.90.10.1الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
c3.4....1,69920.6140100.0 0.10.1..االتحاد الروسي50
14146.112693.6....2.7....1.4بيالروس50
e18.51.43.927.722.95127.98468.2 7.9أوروغواي52
f0.50.2....3.4223..12698.0 0.9رومانيا52
0.04224.7........59.32.8..ُعمان52
84.2..25.7........6.43.0..جزر البهاما55
2.63410.512695.9..2.20.40.13.7كازاخستان56



اجلدول 1-1م

االستغالل في العمل، المخاطر وأوجه انعدام األمن )تابع(
الأمن يف العملالإ�صابات يف العمل العمل الذي يقّو�ض التنمية الب�رشية

 عمل
الأطفال

 العاملون 
املنزليون

العاملون الفقراء 
بدولرين يف اليوم 

مبعادل القوة ال�رشائية

معدل 
العاملني 
باأجر متدن

 غري
املميتةاملميتة

 امل�صتفيدون
 من اإعانات
البطالة

اإجازة الأمومة 
الإلزامية 
املدفوعة

امل�صنون 
احلا�صلون على 
معا�صات التقاعد

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

5-14 �سنة(

)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(
 )بالن�سبة املئوية

)احلاالت()باالآالف(من جمموع العاملني(

)بالن�سبة املئوية من 
العاطلني عن العمل من 

)باالأيام(الفئة العمرية 15-64 �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سكان يف �سن 
التقاعد القانونية( الذكوراالإناث

2013a2000–2010a2000–2010a2003–2012a2001–2011a2005–2013a2005–2013a2005–2013a20142004–2012a,b–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رشية

68.3....0.80..........بربادوس57
69.7..0.0........6.31.4..أنتيغوا وبربودا58
2.28125.641096.9..........بلغاريا59
48.0..................باالو60
e13.81.08.511.60.0240.09837.3 5.6بنما60
41.52740.06019.8..5.90.48.4..ماليزيا62
1.131.284100.0..8.10.65.7..موريشيوس63
98.7..0.890.0........0.7ترينيداد وتوباغو64
d5.0..100.0 0.11..........سيشيل64
13546.1........4.40.50.11.8صربيا66
....4.9880.0..5.9......كوبا67
0.0490.0............1.9لبنان67
e0.40.1 c7.4........9026.4 11.4إيران - الجمهورية اإلسالمية69
4.117.31.14.321.4134.8950.012055.8كوستاريكا69
f14.40.98.412.13.0 g31 g..18259.4 7.7فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
e2.10.42.5..2.27457.711288.1 5.9تركيا72
1.51410.08417.1..2.50.620.4..سري النكا73
e10.30.62.817.4542.41,3140.08425.2 6.3المكسيك74
e17.00.93.421.5636.12,9388.012086.3 8.3البرازيل75
0.012689.8......18.41.20.220.6جورجيا76
44.7..0.0..............سانت كيتس ونيفس77
e2.01.55.040.00.1662.512681.7 6.5أذربيجان78
34.0..0.0..............غرينادا79
e2.20.24.0..15.3870.07042.2 1.6األردن80
15.647420.912695.0..1.8....2.4أوكرانيا81
27052.2........12.50.30.14.1جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
e1.20.3......9128.8 d9863.6 4.7الجزائر83
e6.70.39.526.319.01780.09033.2 33.5بيرو84
3.90.60.212.225.80.01215.814080.0أرمينيا85
e....3.9......6.936577.0 5.1ألبانيا85
2.036529.6......2.0....5.3البوسنة والهرسك85
e....10.317.213.7..6.7 h8453.0 8.6إكوادور88
26.5..0.0........3.97.00.9سانت لوسيا89
g14,924 g14.09874.4 20.421.93.8......الصين90
0.08410.6......19.4......فيجي90
10.0120100.0........10.41.11.2منغوليا90
61928.54581.7....8.31.20.15.6تايلند93
38.5..0.0..............دومينيكا94
43.3..0.0..............ليبيا94
i155 i..3068.8 43.2..4.5....2.1تونس96
76.6..0.210.0..........سانت فنسنت وجزر غرينادين97
e13.00.610.220.5....0.09823.0 9.7كولومبيا97
0.05655.5......3.310.21.56.7جامايكا99

1.0..0.0........2.41.3..تونغا100
64.6..0.0..1.8....5.812.82.3بليز101
3130.08411.1....12.914.40.87.3الجمهورية الدومينيكية101
....0.0............4.1سورينام103
99.7..0.0......12.6......ملديف104
49.5..0.0........3.10.8..ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
e7.02.623.9..1.2240.084100.0 9.0بوتسوانا106
3611.412672.8..16.30.60.13.223.6جمهورية مولدوفا107
e0.30.39.6..26.9 d208..9032.7 9.3مصر108
....................تركمانستان109
e4.40.938.129.0....0.0908.1 6.9إندونيسيا110
j20 j0.09838.8 1.1..15.2....13.4غابون110
e....8.1......0.06322.2 27.6باراغواي112
708.0..0.720..5.70.20.13.0دولة فلسطين113
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الأمن يف العملالإ�صابات يف العمل العمل الذي يقّو�ض التنمية الب�رشية

 عمل
الأطفال

 العاملون 
املنزليون

العاملون الفقراء 
بدولرين يف اليوم 

مبعادل القوة ال�رشائية

معدل 
العاملني 
باأجر متدن

 غري
املميتةاملميتة

 امل�صتفيدون
 من اإعانات
البطالة

اإجازة الأمومة 
الإلزامية 
املدفوعة

امل�صنون 
احلا�صلون على 
معا�صات التقاعد

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

5-14 �سنة(

)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(
 )بالن�سبة املئوية

)احلاالت()باالآالف(من جمموع العاملني(

)بالن�سبة املئوية من 
العاطلني عن العمل من 

)باالأيام(الفئة العمرية 15-64 �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سكان يف �سن 
التقاعد القانونية( الذكوراالإناث

2013a2000–2010a2000–2010a2003–2012a2001–2011a2005–2013a2005–2013a2005–2013a20142004–2012a,b–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رشية

0.012698.1..............أوزبكستان114
e11.51.436.814.5..1610.06028.5 11.1الفلبين115
15.53.513.032.49.418513.512092.6..جنوب أفريقيا116
e10.20.79.9....960.08418.1 8.5السلفادور116
8.418034.5......6.90.90.113.8فييت نام116
e7.40.211.6......0.084100.0 26.4بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
0.2290.9126100.0..3.60.70.714.5قيرغيزستان120
56.0..0.0......4.70.20.110.6العراق121
e....28.6......0.0..55.7 6.4الرأس األخضر122
....................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
h1 h0.0..100.0 2.1....16.47.10.8غيانا124
f12.11.714.2..25.8420.08423.7 14.9نيكاراغوا125
0.09839.8......13.3....8.3المغرب126
j10 j0.08498.4 0.6..19.44.230.9..ناميبيا126
e8.80.318.8......0.08414.1 25.8غواتيماال128
9.214080.2......10.00.10.219.1طاجيكستان129
6.02,1400.08424.1..11.82.20.555.5الهند130
e....18.833.42.1..0.0848.4 14.0هندوراس131
3.2..0.0......14.1....2.9بوتان132
f....66.9..........100.0 4.2تيمور - ليشتي133
9.76120.012016.7..11.8....4.0الجمهورية العربية السورية134
3.5..0.0..............فانواتو134
0.010522.1......50.7....18.4الكونغو136
....0.0..............كيريباس137
....f....19.3......0.0 27.8غينيا اإلستوائية138
e....84.7......0.0847.7 40.6زامبيا139
0.0847.6......33.90.30.444.3غانا140
e....65.0......0.0905.6 10.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
0.011239.5......12.82.30.276.4بنغالديش142
41.8..0.0........7.53.30.1سان تومي وبرينسيبي143
e0.8 f0.9 f40.2......0.0905.0 18.3كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
f0.60.7........0.0907.9 25.9كينيا145
e0.30.349.5......0.05262.5 33.9نيبال145
g110 g0.0842.3 0.1..1.20.345.8..باكستان147
....0.2320.0..66.9......ميانمار148
f....56.4......0.09014.5 23.5أنغوال149
86.0..0.0......36.0....7.3سوازيلند150
e1.20.373.9......0.0843.2 21.1جمهورية تنزانيا المتحدة151
..i50.084 0.1..24.70.60.476.6نيجيريا152
0.09812.5......52.9....41.7الكاميرون153
e....93.0......0.0984.6 22.9مدغشقر154
4.6910.0986.2..3.61.284.6..زمبابوي155
f0.2 f52.1......0.0..13.1 5.6..جزر سليمان156
f 0.0989.3......40.8....14.6موريتانيا156
d180 d0.0..0.9 11.8..........بابوا غينيا الجديدة158
....0.0......70.7....22.0جزر القمر159
0.0708.5......22.72.50.425.1اليمن160
f8.1 f1.3 f63.9......0.084100.0 22.9ليسوتو161
i10 i0.09810.9 0.3..70.5....28.3توغو162
e1.80.657.7......0.0606.6 16.3أوغندا163
h406 h0.0844.7 1.0..83.7....28.5رواندا163
0.0421.0............24.4هايتي163
i4 i0.0989.7 0.7..72.3....15.3بنن166
564.6........35.0......السودان167
f1.9 f........0.0..12.0 f 7.741.6جيبوتي168
....................جنوب السودان169
0.09823.5......14.56.71.458.4السنغال170



اجلدول 1-1ماجلدول 1-1م  ال�ستغالل يف العمل، املخاطر واأوجه انعدام الأمن

االستغالل في العمل، المخاطر وأوجه انعدام األمن )تابع(
الأمن يف العملالإ�صابات يف العمل العمل الذي يقّو�ض التنمية الب�رشية

 عمل
الأطفال

 العاملون 
املنزليون

العاملون الفقراء 
بدولرين يف اليوم 

مبعادل القوة ال�رشائية

معدل 
العاملني 
باأجر متدن

 غري
املميتةاملميتة

 امل�صتفيدون
 من اإعانات
البطالة

اإجازة الأمومة 
الإلزامية 
املدفوعة

امل�صنون 
احلا�صلون على 
معا�صات التقاعد

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

5-14 �سنة(

)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(
 )بالن�سبة املئوية

)احلاالت()باالآالف(من جمموع العاملني(

)بالن�سبة املئوية من 
العاطلني عن العمل من 

)باالأيام(الفئة العمرية 15-64 �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من ال�سكان يف �سن 
التقاعد القانونية( الذكوراالإناث

2013a2000–2010a2000–2010a2003–2012a2001–2011a2005–2013a2005–2013a2005–2013a20142004–2012a,b–2005الرتتيب ح�صب دليل التنمية الب�رشية

10.7..0.0......88.1....10.3أفغانستان171
0.0987.7......59.0....26.4كوت ديفوار172
0.0564.1......88.4....25.7مالوي173
0.0909.0......27.41.50.173.8إثيوبيا174
10.8..0.0......56.0....19.2غامبيا175
0.09815.0......90.4....15.0جمهورية الكونغو الديمقراطية176
..0.090......20.80.61.094.0ليبريا177
6.2..0.0............38.0غينيا - بيساو178
0.0985.7......21.48.71.478.1مالي179
0.06017.3......85.8....22.2موزامبيق180
0.0840.9......26.00.50.482.8سيراليون181
f0.3 f73.8......0.0988.8 28.30.4غينيا182
h8 h0.0983.2 3.4..39.20.60.370.1بوركينا فاسو183
0.0844.0......94.8....26.3بوروندي184
0.0981.6......62.2....26.1تشاد185
....0.0......77.4......إريتريا186
....0.190.0..83.9....28.5جمهورية أفريقيا الوسطى187
0.0986.1......72.2....30.5النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
....0.0......59.6......جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

64.2..0.0..............جزر مارشال
....................موناكو
56.5..0.0..............ناورو

......0.60..........سان مارينو
....0.0......86.8....49.0الصومال

19.5..0.0..............توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

43.412389.4........4.30.4..تنمية بشرية مرتفعة جداً
6.012573.9......14.7....8.3تنمية بشرية مرتفعة

1.79827.7......46.9....11.6تنمية بشرية متوسطة
0.0859.8......67.5....23.8تنمية بشرية منخفضة

2,273.929,2922.59951.0..33.8....14.5البلدان النامية
المناطق

1.77035.7......17.3....10.5الدول العربية
65.3..1.6......23.8......شرق آسيا والمحيط الهادئ

6.216186.1......3.8....5.4أوروبا وآسيا الوسطى
5.39260.8......10.814.20.85.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.08423.9......12.32.20.554.9جنوب آسيا
2.39021.9......70.5....24.7جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

19.7..0.0......71.7....21.7أقل البلدان نمواً
28.0..0.9..............الــدول الجزرية الصغيرة النامية

k13,210 k38.713187.1 17.16,098.6..3.00.3..منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية
26.4T..7,691.9 k42,493 k12.210965.0....14.5العالم

مالحظات
a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
b  تختلف سن التقاعد القانونية حسب البلد، ولذلك يجب توخي

الحذر في المقارنة بين البلدان.
c .0.1 أقل من
d .2003 بيانات عام
e  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تعود فقط إلى

أجزاء من البلد.
f .البيانات هي لعام قبل المشار إليه
g .2002 بيانات عام
h .2000 بيانات عام
i .2004 بيانات عام
j .2001 بيانات عام
k .مجموع غير مرّجح للحاالت المسّجلة

T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف
عمل األطفال: نسبة األطفال، من الفئة العمرية 5-11 سنة، 

الذين قاموا بنشاط اقتصادي لمدة ساعة على األقل أو بأعمال 
منزلية لمدة 28 ساعة على األقل خالل أسبوع معيّن، أو من 
الفئة العمرية 12-14 سنة، الذين قاموا بنشاط اقتصادي لمدة 
14 ساعة على األقل أو بأعمال منزلية لمدة 28 ساعة على 

األقل خالل أسبوع معيّن.

العاملون المنزليون: نسبة العاملين ضمن أو لصالح أسرة أو 
أسر معيشية.

العاملون الفقراء بدوالرين في اليوم بمعادل القوة الشرائية: 
 نسبة العاملين الذي يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم 

)بمعادل القوة الشرائية(، من مجموع العاملين من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر.

عن  يتقاضون  الذين  العاملين  نسبة  متدن:  بأجر  العاملين  معدل 
جميع األعمال أجراً أقل من ثلثي األجر الوسيط لقاء ساعة العمل.

اإلصابات غير المميتة في العمل: عدد اإلصابات خالل العمل 
التي لم تؤد إلى الوفاة ولكنها تسببت بخسارة في وقت العمل.

اإلصابات المميتة في العمل: عدد اإلصابات السنوية التي أدت 
إلى الوفاة في العمل.

المستفيدون من إعانات البطالة: نسبة العاطلين عن العمل، 
من الفئة العمرية 15-64 سنة، الذين يتلقون إعانات البطالة 

)دورياً أو بعد اختبار اإلمكانيات المادية(.

إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة: عدد أيام التغيّب عن العمل 
المدفوعة التي يحق للعاملة بها من أجل االهتمام بمولود جديد.

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد: المسنون الذين 
بلغوا سن التقاعد القانونية، ويستفيدون من معاش تقاعد 

الشيخوخة )النظام القائم على االشتراكات أو غير القائم على 

االشتراكات أو النظامين( كنسبة مئوية من السكان المؤهلين 
لهذا المعاش.

مصادر البيانات
.UNICEF 2015 :1 العمود

.ILO 2013 :3العمودان 2 و

.ILO 2015a :4 العمود

.ILO 2012 :5 العمود

.ILO 2015b :7العمودان 6 و

.ILO 2015c :10العمودان 8 و

.World Bank 2015c :9 العمود
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يمكــن أن يشــمل العمــل للحســاب الخــاص عامليــن يحصلــون علــى شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة والتأميــن فــي حالــة البطالــة مــن خــالل برامــج 
وطنيــة، وعامليــن يعتمــدون فــي معيشــتهم حصــراً علــى بيــع الســلع والخدمــات التــي ينتجونهــا. والعاملــون فــي ظــروف غيــر مســتقرة، ومنهــم عــدد مــن 
النســاء واألطفــال، أكثــر عرضــًة مــن ســائر العامليــن لحســابهم الخــاص للعمــل بــدون ترتيبــات تعاقديــة، وكثيــراً مــا يفتقــرون إلــى االســتقاللية االقتصاديــة 
ويتأثــرون بتــوازن القــوى ضمــن األســرة والتقلبــات االقتصاديــة. وكثيــراً مــا يفتقــرون إلــى التأميــن فــي حالــة البطالــة، وخدمــات الضمــان االجتماعــي، 
والتغطيــة الصحيــة. ومــع ازديــاد العمــل للحســاب الخــاص والعمــل الحــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم، أصبــح تحســين ظــروف هــذه الفئــة مــن العامليــن 

وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــم مــن الشــواغل الرئيســية.

 .ILO 2015h :المصدر

اجلدول 1-2م

أنواع مختلفة من التشغيل
في عام 1993، اعتمد المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء اإلحصاءات آخر تنقيح لتصنيف حالة التشغيل. 

العمل المدفوع األجر

يشمل العمل المدفوع األجر الوظائف التي 
يقوم بها العاملون بموجب عقود صريحة 

)خطية أو شفوية( أو ضمنية، يتقاضون عليها 
أتعاباً ال تتوقف على العائد الذي تحققه الوحدة 

التي يعملون لحسابها )هذه الوحدة يمكن أن 
تكون شركة أو مؤسسة ال تسعى إلى الربح، 

أو هيئة حكومية أو األسرة(. 

العاملون بأجر أو براتب هم الذين يضطلعون 
بوظائف لقاء أتعاب.

العمل للحساب الخاص

يشمل الوظائف التي يعتمد فيها األجر 
مباشرة على األرباح المحققة )أو األرباح 

المحتملة( من إنتاج السلع والخدمات )وحيث 
ُيحسب االستهالك الذاتي جزءاً من األرباح(. 

والقائمون بهذا العمل يتخذون القرارات 
التنفيذية التي تعني المؤسسة أو يفّوضون اتخاذ 

هذه القرارات ويحتفظون بالمسؤولية عن 
حسن سير المؤسسة. 

مزاولو العمل الحر يعملون لحسابهم الخاص 
أو مع شريك أو أكثر من الشركاء التجاريين، 

ويتولون وظائف تقع ضمن نطاق العمل 
للحساب الخاص.

العاملون المساهمون في األسرة )بدون أجر( 
هم الذين يقومون بعمل للحساب الخاص في 

مؤسسة موجهة إلى السوق يشغلّها قريب 
يعيش ضمن األسرة نفسها، وال يمكن اعتباره 

شريكاً تجارياً. 

يشمل العمل للحساب الخاص مجموعة واسعة 
من أنواع التشغيل بدرجات متفاوتة من انعدام 

األمن واالستقرار، وبمستويات مختلفة من 
األجور. والعاملون في هذه الفئة يمكن أن 

يكونوا مهنيين من ذوي المهارات المتخصصة 
الذين يزاولون »مهنة حرة«، أو عاملين 

من فئة المهارات غير المتخصصة كالباعة 
المتجولين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وتعتبر منظمة العمل الدولية مزاولي العمل 
الحر والعاملين المساهمين في عمل األسرة 

من العاملين في ظروف غير مستقرة. 

العمل غير المعياري

يشمل العمل غير المعياري ترتيبات العمل 
التي تقع خارج إطار عالقة العمل المعياري، 

بمعنى العمل بدوام كامل، أو ألجل غير 
مسمى أو في عالقة عمل تابعة ولكن ثنائية. 
وتضم أنواع العمل غير المعياري العاملين 

في ترتيبات التشغيل النظامي وغير النظامي، 
ما دامت تنطبق على وضعهم التعاقدي إحدى 

الفئات األربع الواردة في تعريف منظمة العمل 
الدولية. وهي تحديداً:

التشغيل المؤقت، ويشمل العاملين المنخرطين 
في العمل بموجب عقود محددة المدة، أو 
لمشاريع ومهام محددة، والعمل الموسمي 

والعمل الظرفي، ومنهم العاملون المياومون.

الترتيبات التعاقدية المتعددة األطراف، بما في 
ذلك مكاتب االستخدام المؤقت، حيث تستخدم 

المكاتب الخاصة، أو جهة تقديم الخدمات، 
عاملين لقاء أجر، لعمل تكون مسؤولة عن 

أدائه الشركة المستفيدة.

العمل بدوام جزئي، حيث تكون ساعات العمل 
أقل من ساعات العاملين بدوام كامل.

غموض عقد العمل، حيث ال تكون حقوق 
وواجبات كل من األطراف المعنية واضحة. 
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الف�شل 2

التنمية الب�شرية والعمل: 
اإجنازات وحتديات



ر�شم بياين: ي�شم العمل اأكرثية �شكان العامل
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بالعمل يتمكن األفراد من 
تحقيق مستوى أفضل من 

التنمية البشرية

 التنمية الب�شرية والعمل:
اإجنازات وحتديات

عدد  وارتفع  أطول،  حياة  يعيشون  اليوم  الناس  أصبح  فقد  البشرية.  التنمية  في  كبيرة  إنجازات  الماضيين  العقدين  مدى  على  العالم  حّقق 
مع  التقدم  هذا  ترافق  وقد  الصحي.  والصرف  النظيفة  المياه  خدمات  على  يحصلون  الذين  األشخاص  عدد  وكذلك  المدارس،  في  األطفال 
الناس  بين  االتصال  الرقمية  الثورة  ويّسرت  قبل.  من  البشرية  تاريخ  يشهدها  لم  مستويات  على  يعيشون  الناس  فأصبح  الدخل،  في  زيادة 
في  ديمقراطية.  أنظمة  ظّل  في  العيش  من  اليوم  الناس  من  المزيد  تمّكن  سياسية  تطّورات  أهمية  عنها  تقل  وال  والبلدان.  المجتمعات  عبر 

البشرية. للتنمية  هامة  أبعاد  ذلك  كل 

 7.3 به  يقوم  عمل  البشري  التقدم  في  أسهم  لقد 
في  البياني  )الرسم  شتى  بأشكال  شخص  مليارات 
العيش  من  األفراد  يتمكن  فبالعمل  الفصل(.  بداية 
بل  الدخل،  فقط من حيث  ليس  أفضل،  في مستوى 
يتوقف  وعليه  أيضاً،  والتعليم  الصحة  حيث  من 
توسيع اإلمكانات. ومن العمل يستمدون األمن، وفي 
العمل تمكين للمرأة وضمان لمشاركتها في مختلف 

الحياة. مجاالت 
واضحة  التقدم  مستويات  في  الفوارق  أّن  غير 
فالحرمان  وداخلها.  البلدان  وبين  المناطق،  بين 
المساواة،  بعدم  حافل  والعالم  أشّده  على  يزال  ال 
يواجه تداعيات تغّير المناخ، والمخاطر االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية التي يمكن أن تبّدد اإلنجازات 

المتاحة. الخيارات  وتضّيق  اإلنسان  حققها  التي 
فالماليين  كثيرة.  الدفينة  البشرية  واإلمكانات 
عاملون  أو  العمل  عن  عاطلون  إما  هم  البشر  من 
أّن الشباب يشّكلون حوالى  الفقر. ومع  يعيشون في 
المناطق  بعض  في  )وأكثر  العالم  سكان  نصف 
يبقى  الشباب(،  أعداد  بوفرة  يعرف  ما  تشهد  التي 
محروم  والعالم  العمل،  عن  عاطلين  منهم  الماليين 
وال  واالبتكار.  اإلبداع  في  وقدراتهم  طاقاتهم  من 
العالم دون  أنحاء مختلفة من  المرأة في  يزال عمل 

الفعلية. إمكاناتها 
التحديات  ومواجهة  الحرمان  على  وللتغلب 
الناشئة أمام التنمية البشرية، ال بّد من استغالل كامل 
الطاقات في العالم. فبهذه الطاقات يمكن اإلسراع في 

وتقّدمها. األمم  منعة  وتحقيق  البشرية  التنمية 

نطاق التقدم البشري ومساهمة العمل 

تبّين مقاييس التنمية البشرية، وكذلك الدليل المركب، 
حجم اإلنجازات المحققة في الصحة والتعليم والدخل 

واألمن والمشاركة.

اتجاهات دليل التنمية البشرية

تحّسنت قيمة دليل التنمية البشرية على مدى األعوام 
20 في  تجاوزت  بنسبة  الماضية  الخمسة والعشرين 
المائة على الصعيد العالمي، و40 في المائة في أقل 
البلدان نمواً. وقد رصد دليل التنمية البشرية مكاسب 
في كل منطقة من مناطق العالم. وكان التقّدم مّطرداً 
في جميع المناطق النامية، إذ ارتقت معظم المناطق 
وإن   ،)1-2 )الشكل  البشرية  التنمية  فئات  سلّم  في 

بوتيرة أبطأ خالل األعوام الخمسة عشر األخيرة.
وتتضح آثار هذه اإلنجازات في التغّير في عدد 
البلدان ضمن كل فئة من فئات التنمية البشرية. فبين 
بلداً   156 1990 و2014، وضمن مجموعة من  عامي 
 98 تضم  وكانت  للمقارنة  قابلة  بيانات  عنها  تتوفر 
في المائة من سكان العالم في عام 2014، ازداد عدد 
البلدان في فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً من 12 
الفئة من  السكان في هذه  بلداً، وارتفع عدد   46 إلى 
0.5 إلى 1.2 مليار. وخالل الفترة نفسها، تراجع عدد 
البلدان في فئة التنمية البشرية المنخفضة من 62 إلى 
43 بلداً، وانخفض عدد السكان في هذه الفئة من 3.2 

إلى 1.2 مليار نسمة )الشكل 2-2(.
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  في  التقدم  وكان 
مثالً  إثيوبيا  ففي  البلدان.  مستوى  على  ملحوظاً 
تجاوز التقّدم في قيمة دليل التنمية البشرية النصف، 
وفي رواندا قارب النصف، وفي خمسة بلدان، منها 
منها  بلداً،   23 وفي  الثلث،  تجاوز  وزامبيا،  أنغوال 
ونيبال،  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  بنغالديش 
تجاوز الُخمس. وفي سرعة التقدم الذي سجلته بلدان 
األخرى  بالفئات  مقارنة  المنخفضة  البشرية  التنمية 

مشجعة. إيجابية  داللة 
وفي هذا التقّدم أيضاً ما يذّكر بعدم وجود صلة 
تلقائية بين مستوى الدخل والتنمية البشرية. فالدخل 
ولكّنه  البشرية،  التنمية  دليل  عناصر  من  عنصر 
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ال صلة تلقائية بين العمل 
والتنمية البشرية

ال  االقتصادي  والنمو  مؤشرات.  أربعة  من  واحد 
إلى تحّسن في مستوى التنمية البشرية.  يؤدي تلقائياً 
)بمعادل  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  فنصيب 

القوة الشرائية( هو نفسه في غينيا االستوائية وشيلي، 
البلدين.  بين  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  تختلف  بينما 
في  وغابون  إندونيسيا  بين  الدخل  مستوى  ويختلف 
في  نفسها  القيمة  البشرية  التنمية  دليل  يسّجل  حين 

.)3-2 )الشكل  البلدين 
ورافق التحسن في القيمة اإلجمالية لدليل التنمية 
البشرية تقّدم مماثل في جميع عناصر الدليل، وكذلك 
يشملها  ال  التي  البشرية  التنمية  أبعاد  من  العديد  في 
والتعليم  والصحة  والجوع  الدخل  فقر  ومنها  الدليل، 
الخدمات  على  والحصول  الجنسين،  بين  والمساواة 
البيئية  االستدامة  وكذلك  األساسية،  االجتماعية 

الفصل(. نهاية  في  2-1م  )الجدول  والمشاركة 

العمل يسهم في إنجازات التنمية البشرية

مليارات   7.3 به  يقوم  الذي  العمل  التقّدم  في  أسهم 
في  شخص  مليار  نحو  فعمل  شتى.  بأشكال  شخص 
عائلية،  مزرعة  مليون   500 عن  يزيد  وما  الزراعة 
ينتجون أكثر من 80 في المائة من غذاء العالم، يسهم 
في  مليوناً   80 وعمل  والصحة1.  التغذية  تحسين  في 
البشرية2.  القدرات  بناء  في  يسهم  والتعليم  الصحة 
يسهم  الخدمات  قطاع  في  مليار  من  أكثر  وعمل 
عدد  يبلغ  والهند،  الصين  ففي  البشري3.  التقّدم  في 
تسهم  مليون وظيفة   23 النظيفة  الطاقة  في  الوظائف 

البيئية4. االستدامة  في 
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والعمل في رعاية اآلخرين ال يسهم فقط في دفع 
عجلة التنمية البشرية، وما تؤمنه من حماية ألجيال 
بل  اإلعاقة(،  ذوي  واألشخاص  )كالمسنين  الحاضر 
رعاية  )في  جديدة  بشرية  قدرات  تنمية  في  أيضاً 
يكون  أن  يمكن  الرعاية  في  والعمل  مثالً(.  األطفال 
لقاء أجر أو بدون أجر، وهو يشمل العمل المنزلي، 
مثل الطهو والتنظيف وجلب المياه والحطب، فضالً 
عن االعتناء باألطفال والمسنين والمرضى. وعندما 
ُيحسب  األجر،  مدفوع  الرعاية  في  العمل  يكون 
وتشير  المنزلي.  العمل  خانة  في  األحيان  غالب  في 
إلى  الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  التقديرات 
وجود ما ال يقّل عن 53 مليون عامل منزلي من فئة 
البالغين في العالم، منهم 83 في المائة نساء، واألعداد 
حصة  سّجلت  و2010،   1995 عامي  فبين  تزايد.  في 
من  ارتفاعاً  العاملين  المنزليين من مجموع  العاملين 
حوالى 6 إلى 8 في المائة في أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي، كما ارتفعت في الشرق األوسط وفي آسيا 
والمحيط الهادئ5. ولهذا العمل أهمية بالغة في تحقيق 

ومستقبالً. حاضراً  البشرية  التنمية 
العاملين  مكاسب  تتجاوز  اجتماعية  قيمة  وللعمل 
األفراد. وقد ساهم في التنمية البشرية ابتكاراً وإبداعاً 
والفّن  المشاريع6.  رواد  من  مليوناً   450 من  أكثر 
يسهم في توطيد التماسك االجتماعي وترسيخ الهوية 
 ،2011 عام  ففي  أحياناً.  الدخل  توليد  وفي  الثقافية، 
السوق  في  الحرفية  اليدوية  الصناعات  حصة  بلغت 
دوالر. وشّكل  مليار   30 التقديرات،  العالمية، حسب 
إنتاج الحرف اليدوية ومبيعها نسبة كبيرة من الناتج 
المحلي اإلجمالي في بعض البلدان. ففي تونس، يساهم 
300,000 عامل في الصناعات اليدوية الحرفية بنسبة 

3.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وفي تايلند، 
الحرفية  اليدوية  الصناعات  في  العاملين  عدد  يقّدر 
بمليوني عامل. وفي كولومبيا، يولّد إنتاج الصناعات 
اليدوية الحرفية دخالً سنوياً يقارب 400 مليون دوالر، 
البلدان  من الصادرات7. وفي  40 مليوناً  منها حوالى 
الصادرات من األعمال  قيمة مجموع  بلغت  النامية، 
مليارات   9 حوالى   2011 عام  في  البصرية  الفنية 
دوالر8. مليارات   8 المطبوعات  ومجموع  دوالر 
تعبير  ثمرة  تأتي  التي  االبتكارات  وتخترق 
منها  العمل،  مجاالت  من  أخرى  مجاالت  إبداعي 
الصحة والطاقة والتمويل، وتزخر بإمكانات لتحسين 
حياة الناس. فعندما يستخدم الناس قدراتهم االبتكارية 
واإلبداعية في العمل، يسهمون في دفع عجلة التقدم 
كالرعاية  مجاالت  في  كبيرة  خطوات  البشري 
الصحية والتعليم، بدالً من حصر التقدم في إنجازات 
الخاليا  مناعة  يعّزز  مثالً  المناعي  فالعالج  خجولة. 

السليمة بدالً من أن يداوي الخاليا السرطانية، بحيث 
يقوى الجسم بما يكتسبه من مناعة على عزل الخاليا 
السرطانية وتدميرها. وقد أشيد بهذه الوسيلة العالجية 
كخطوة جديدة في الصراع ضد السرطان، وخاصة 
شخص   354,000 سنوياً  يقتل  الذي  الرئة  سرطان 
المتحدة  الواليات  في  شخص  و158,000  أوروبا  في 
األمريكية9. وفي مجال الطاقة، صّمم زجاج المباني 
والسيارات لينتج الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس. 
تصنيع  باتجاه  اختبار  الشمسي  الباعث  ومشروع 
األتمتة  الشمسية. ويقّدم نظام  بالطاقة  تعمل  طائرات 
في إدارة الثروة استشارات مالية بكلفة ال تتعدى نسبة 
ضئيلة من األتعاب التي يتقاضاها المستشار المالي.
أكثر  التطّوعي في كل عام  النشاط  ويشارك في 
من 970 مليون شخص، 62 في المائة منهم من البلدان 
في الشريحة المنخفضة والدنيا من الدخل المتوسط، 
من  العليا  الشريحة  في  البلدان  من  المائة  في  و12 
الدخل المتوسط، و26 في المائة من البلدان ذات الدخل 
ومجتمعات محلية،  أسراً  وقد ساعد هؤالء  المرتفع. 
فكان لعملهم مساهمة في توطيد التماسك االجتماعي 
وفي خدمة الصالح العام. وُينجز ثلثا العمل التطوعي 
آليات مجتمعية،  أو من خالل  نظامية  في أطر غير 
بالمنزل  واالعتناء  الجيران  أطفال  رعاية  ومنه 
فتديرها  المتبقية  النسبة  أما  أصحابه.  غياب  في 
االقتصادي  الحجم  ويقّدر  الربح.  تبغي  ال  منظمات 
الناتج  المائة من  2.4 في  يعادل  بما  التطّوعي  للعمل 
البلدان  من  العديد  وفي  العالمي10.  اإلجمالي  المحلي 
العمل  في  وقتهم  من  الكثير  المسنون  يمضي  أيضاً، 
التطوعي. ففي عام 2011، كانت نسبة 33 في المائة 
من  هولندا  في  التطوعي  العمل  في  المنخرطين  من 
الفئة العمرية 55-75 سنة، و30 في المائة في المملكة 

سنة11.  74-65 العمرية  الفئة  من  المتحدة 
من  يرسلونه  وما  المهاجرين  عمل  وساعد 
البلدان  البشرية في  بالتنمية  النهوض  تحويالت على 
إليها. فبين  التي هاجروا منها والبلدان التي هاجروا 
الدوليين  المهاجرين  ازداد عدد  1990 و2013،  عامي 
 247 مجموعهم  ليبلغ  مهاجر،  مليون   92 من  أكثر 
مليون مهاجر. وُسجل معظم هذه الزيادة بين عامي 
مليون   250 العدد  يتجاوز  أن  ويرّجح  و2010.   2000

مهاجر في عام 2015. وقد ولد في بلد متقدم 40 في 
المتقدمة،  البلدان  في  المهاجرين  مجموع  من  المائة 
نصف  النساء  وتشكل  مهاجر.  مليون   143 وعددهم 
ارتفاع  على  النسبة  وهذه  الدوليين.  المهاجرين  عدد 
المائة(،  في   52 تقارب  )حيث  المتقدمة  البلدان  في 
 43 تقارب  )حيث  النامية  البلدان  في  تراجع  وعلى 
التي  البلدان  إلى  المهاجرون  المائة(12. وقد حمل  في 
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ال يزال العالم يشهد تناقضات 
جلية في إنجازات التنمية 
البشرية، بين المناطق وبين 
البلدان، وداخل المنطقة 
الواحدة والبلد الواحد

إبداعية،  وقدرات  ومعارف  مهارات  إليها  هاجروا 
الدخل. توليد  وفي  االقتصادي  النمو  في  فأسهموا 

مصدراً  المهاجرين  العاملين  تحويالت  وشّكلت 
رئيسياً من مصادر االحتياطي بالعمالت األجنبية في 
على  كبيرة  آثارها  وكانت  النامية  البلدان  من  الكثير 
التحويالت عصب  هذه  شّكلت  كما  الكلي.  االقتصاد 
لتحسين  رافداً  كانت  إذ  األسر،  من  للعديد  الحياة 
الدخل والصحة والتعليم. وقد بلغ مجموع التحويالت 
مليار   583 العالمي  الصعيد  على  رسمياً  المسجلة 
دوالر، فتجاوزت مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية 
لعام 2014 بأكثر من أربعة أضعاف، ويتوقع أن تصل 
إلى 586 مليار دوالر في عام 2015. وتشير التوقعات 
المسجلة  المالية  التحويالت  مجموع  في  ارتفاع  إلى 
في  دوالر  مليار   436 من  النامية  البلدان  إلى  رسمياً 
 .13 2015 عام  في  دوالر  مليار   440 إلى   2014 عام 
وكانت في طليعة البلدان المتلقية في عام 2014 الهند 
)70 مليار دوالر، أي 4 في المائة من الناتج المحلي 
أقل  أي  دوالر،  مليار   64( الصين  تليها  اإلجمالي(، 
أي  دوالر،  مليار   28( الفلبين  ثّم  المائة(  في   1 من 
 2 أي  دوالر،  مليار   25( فالمكسيك  المائة(،  في   10

في المائة(. وتبدو التحويالت المالية أكبر حجماً في 
بعض دول أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة. 
 49 عادلت  في طاجيكستان  المالية  التحويالت  فنسبة 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2013 14. 
ويقوم المهاجرون أيضاً بإرسال تحويالت مالية عبر 
إلى  عودتهم  عند  يحملونها  أو  نظامية  غير  قنوات 
بلدانهم. ويبّين الشكل 2-4 مدى أهمية هذه التحويالت 
من  كالحد  البشرية،  للتنمية  حاسمة  نتائج  تحقيق  في 

قيرغيزستان. في  الفقر 

حرمان كبير ولكن الكثير من الطاقات 
البشرية ال يزال دفيناً

حققت التنمية البشرية مكاسب كبيرة، لكنها لم تشمل 
الجميع. فال تزال أشكال خطيرة من الحرمان تطال 
طاقات  تزال  وال  اإلنسان.  حياة  نواحي  مختلف 
سّيما  ال  البطالة،  انتشار  بسبب  دفينة  كثيرة  بشرية 
بين الشباب. أما الذين يعملون، فال يزال الكثير منهم 
من  القليل  سوى  متناولهم  في  وليس  فقر،  حالة  في 
خيارات العمل. وال يزال عمل المرأة المدفوع األجر 
تمييز  تواجهه من  ما  الفعلية، بسبب  اإلمكانات  دون 

الوظيفي. والتقدم  العمل  وفرص  األجور  في 

تفاوت في إنجازات التنمية البشرية

إنجازات  في  جلّية  تناقضات  يشهد  العالم  يزال  ال 
وداخل  البلدان،  وبين  المناطق  بين  البشرية،  التنمية 
المنطقة الواحدة والبلد الواحد. ففي عام 2014، كانت 
األفريقية  الصحراء  جنوب  باستثناء  المناطق  جميع 
التنمية  في  المتوسطة  المرتبة  بلغت  قد  الكبرى 
البشرية. وفي المرتبة المنخفضة من التنمية البشرية، 
في   0.348 بين  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  تتراوح 

نيبال. في  و0.548  النيجر 
البشرية  التنمية  لدليل  الوطنية  األرقام  وتحجب 
البلدان. ولكن باستطاعة كل بلد  فوارق كبيرة داخل 
أن يفكك القيمة اإلجمالية للدليل لكشف الفوارق، وأن 
يضع، على أساس نتائج التحليل، سياسات تصحيحية 
هذا  إثيوبيا  طبقت  وقد  نمواً.  المناطق  أقل  تدعم 
لعام  البشرية  للتنمية  الوطني  التقرير  في  األسلوب 

.)5-2 )الشكل   2015

في  أيضاً  المحرز  التقدم  في  التفاوت  ويظهر 
مؤشرات عديدة. فبين عامي 1990 و2015، تراجعت 
نسبة الفقر المدقع من 47 إلى 14 في المائة من مجموع 
سكان العالم )أي بنسبة 70 في المائة(، بينما تراجعت 
إلى   57 من  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  في 
41 في المائة فقط )أي بنسبة 28 في المائة(. وتشير 

التقديرات عن الفترة 2014-2016، إلى أن عدد الذين 
من  المائة  في   5 دون  هو  التغذية  سوء  من  يعانون 

ال�شكل 4-2
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يسجل دليل التنمية البشرية 
قيمة للنساء أدنى منها للرجال 

في جميع المناطق

المائة  الالتينية، و16 في  أمريكا  السكان في  مجموع 
في جنوب آسيا و23 في المائة في جنوب الصحراء 
األشد  الخمس  فئة  من  واألطفال  الكبرى.  األفريقية 
فقراً من السكان يتعرضون لتقّزم النمو أكثر بمرتين 

السكان15. ثراًء من  األكثر  الخمس  أطفال  من 
 11 األطفال  وفيات  معدل  بلغ   ،2015 عام  في 
حالة وفاة لكل 1,000 والدة حية في شرق آسيا و86 
وسّجلت  الكبرى.  األفريقية  الصحراء  جنوب  في 
أعلى معدالت وفيات األمهات في جنوب الصحراء 
 100,000 لكل  وفاة  حالة   510( الكبرى  األفريقية 
أكثر  وكان   .16)190( آسيا  جنوب  تليها  حية(،  والدة 
فيروس  مع  يعيشون  الذين  العالم  سكان  نصف  من 
 .2014 عام  في  النساء  من  البشرية  المناعة  نقص 
المصابين  العالم  سكان  من  المائة  في   70 من  وأكثر 
يعيشون في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى. وقد 
جديدة17.  إصابة  مليون   1.4 حوالى  المنطقة  سّجلت 
المرحلة  بالمدارس في  الملتحقين  ومن األطفال غير 
مليون   33 طفل،  مليون   57 عددهم  والبالغ  االبتدائية 
طفل هم في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى. وفي 
البلدان النامية، يتعرض أطفال األسر األشد فقراً للبقاء 
خارج المدرسة أكثر بأربع مرات من أطفال األسر 
وأوروبا  الهادئ،  والمحيط  آسيا  الغنية18. وفي شرق 
الكاريبي،  الالتينية والبحر  الوسطى، وأمريكا  وآسيا 
في  بالمدارس  لاللتحاق  اإلجمالي  المعدل  تجاوز 
المرحلة الثانوية 80 في المائة، في حين بقي المعدل 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  المائة  في   50 دون 
الكبرى. وفرص الحصول على مياه الشرب المأمونة 
بين  تتفاوت  األساسية  الصحي  الصرف  وخدمات 

العالم.  أنحاء  جميع  في  والحضرية  الريفية  المناطق 
تحّسن،  الريفية  المناطق  في  المياه  على  فالحصول 
غير أّنه لم يبلغ معدل التحسن الذي شهدته المناطق 
من  الشرب  مياه  على  الحصول  ومعدل  الحضرية. 
مصادر محسنة هو 96 في المائة لسكان المدن مقابل 

األرياف19. لسكان  المائة  في   84

للنساء  قيمة  البشرية  التنمية  دليل  ويسجل 
)الجدول  المناطق  جميع  في  للرجال  منها  أدنى 
وأوروغواي  إستونيا  منها  بلداً،   14 باستثناء   ،)1-2

. وبربادوس وبولندا
ومع أن الثورة الرقمية قّدمت مساهمة كبيرة في 
التنمية البشرية وغّيرت عالم العمل، كما هو مبّين في 
الرقمية  الثورة  االستفادة من  تبقى فرص   ،3 الفصل 

اجلدول 1-2

قيمة دليل التنمية حسب الجنس في المناطق، 2014

قيمة دليل التنمية حسب الجنس قيمة دليل التنمية البشرية
)قيمة دليل التنمية البشرية لإلناث/
قيمة دليل التنمية البشرية للذكور( الذكوراإلناث

0.6110.7190.849الدول العربية

0.6920.7300.948شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.7190.7600.945أوروبا وآسيا الوسطى

0.7360.7540.976أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.5250.6550.801جنوب آسيا

0.4800.5500.872جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.

الإطار 1-2

عدم تكافؤ فرص االستفادة من الثورة الرقمية

النامية: في عام 2015، كان 	  المتقدمة والبلدان  البلدان 
من  المائة  في   81 لنسبة  متاحاً  اإلنترنت  إلى  النفاذ 
في  المائة  في   34 مقابل  المتقدمة،  البلدان  في  األسر 

نمواً. البلدان  أقل  في  المائة  في  و7  النامية  البلدان 
كانت 	   ،2015 عام  في  والريفية:  الحضرية  المناطق 

الثالث  الجيل  تقنية  عبر  العريضة  الحزمة  تغطية 
متاحة لنسبة 89 في المائة من سكان المدن في العالم 

األرياف. سكان  من  المائة  في   29 مقابل 
استخدام 	  كان   ،2013 عام  في  والرجال:  النساء 

في   37( امرأة  مليار   1.3 لحوالى  متاحاً  اإلنترنت 

المائة(. في   41( رجل  مليار  و1.5  المائة( 
من 	  الشباب  كان   ،2013 عام  في  والمسنون:  الشباب 

الفئة العمرية 24 سنة وأقل يشكلون 42.4 في المائة من 
مجموع سكان العالم، ولكن 45 في المائة من مجموع 

اإلنترنت. مستخدمي 
تستأثر 	  اإلنترنت:  شبكة  على  المواقع  محتوى  إنتاج 

عام  ففي  المواقع.  محتوى  بإنتاج  المتقدمة  البلدان 
2013، بلغت حصتها 80 في المائة من مجموع أسماء 

من  أفريقيا  حصة  أما  المسجلة.  الجديدة  النطاقات 
المائة. في   1 من  أقل  فكانت  المسجلة  األسماء 

.ITU 2013 ؛ITU 2015 :المصدر
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متفاوتة، فتحّد من إمكانات تأثيرها على حياة اإلنسان 
)اإلطار 1-2(.

بين  كبيرة  فوارق  ُتسجل  الواحد،  البلد  وضمن 
والمجموعات  العمرية،  والفئات  الدخل،  مستويات 
ففي  والحضرية.  الريفية  المناطق  وبين  اإلثنية، 
 32 السكان  من  األغنى  العشر  كانت حصة  ماليزيا، 
تتجاوز  لم  حين  في  القومي،  الدخل  من  المائة  في 

 .20 2012 عام  في  المائة  في   2 األفقر  العشر  حصة 
وفي نيبال، كان 10 في المائة من طبقة هيل براهمان 
)الطبقة االجتماعية العليا( يعيشون في فقر الدخل في 
عام 2014، مقابل 44 في المائة من طبقة هيل داليت 
)الطبقة االجتماعية الدنيا(21. وفي عام 2012، كان 43 
في  الوطني  الفقر  خط  دون  البالغين  من  المائة  في 
األطفال22.  من  المائة  في   57 مقابل  أفريقيا،  جنوب 
وبلغ انتشار فقر األطفال أعلى معدالته بين أشد األسر 
الفوارق  تزال  ال  مولدوفا،  وفي   .)6-2 )الشكل  فقراً 
شاسعة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من 
األساسية  االجتماعية  الخدمات  على  الحصول  حيث 
معّدل  بلغ  التشيكية،  الجمهورية  وفي   .)7-2 )الشكل 
بطالة الذكور 33 في المائة بين الغجر و5 في المائة 

الغجر23. غير  بين 

القصور في التنمية البشرية

القصور  يبقى  اإلنجازات،  في  الفوارق  إلى  إضافة 
يشّل  البشرية،  التنمية  أبعاد  من  العديد  في  واقعاً 
اإلمكانات، ويضّيق الفرص، فينال من رفاه اإلنسان.

النواقص في دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية هو دليل مركب، الحد األقصى 
الدليل  لقيمته 1.0. وفي عام 2014، بلغ متوسط قيمة 
الحد  عن  فارق  في   ،0.711 العالمي  الصعيد  على 
األقصى قدره 0.289. ومن طرق تحليل تقدم التنمية 

ال�شكل 6-2

 األطفال في جنوب أفريقيا يتحملون العبء األكبر من الفقر ويتركز عددهم في أشد األسر
فقراً، 2012

(بالنسبة املئوية)

1
األفقر

23

الشرائح اخلمسيّة لثروة األسر
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0
5

األغنى

األطفال

البالغون

.Hall 2015 :المصدر

ال�شكل 8-2

تفّوقت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على سائر مناطق البلدان النامية بين 
عامي 1990 و2014 في تقليص النقص في قيمة دليل التنمية البشرية

.600

النقص في دليل التنمية البشرية

.500

.400

.300

.200

–28%

–20%

–33%

–30%

–30%

–40%
1990

2014

الدول 
العربية

شرق آسيا
واحمليط الهادئ

أوروبا
وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

جنوب
آسيا

جنوب الصحراء
األفريقية الكبرى

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.

ال�شكل 7-2

الحصول على الخدمات 
االجتماعية األساسية في 

مولدوفا رهن بمكان السكن في 
الريف أو في المدينة، 2014

19
5

69
23

(بالنسبة املئوية من مجموع السكان)

احلصول على مياه شرب مأمونة

50

1

احلصول على خدمات الصرف الصحي

معدّل الفقر املطلق

في املدن

في األرياف

.UNDP 2014c :المصدر
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على الرغم من اإلنجازات 
المدهشة في العديد من 

المجاالت، ال تزال الطاقات 
البشرية الدفينة كثيرة

من  المناطق  بعض  تمكن  كيفية  في  النظر  البشرية 
تقليص الفارق عن الحد األقصى لقيمة الدليل. فمنطقة 
شرق آسيا والمحيط الهادئ استطاعت تقليص الفارق 
 ،2014 عام  في   0.290 إلى   1990 عام  في   0.484 من 
سائر  على  بذلك  متفوقًة  المائة(،  في   40(  0.194 أي 
جنوب  وفي   .)8-2 )الشكل  النامية  البلدان  مناطق 
الصحراء األفريقية الكبرى تراجع هذا الفارق بنسبة 
لم تتعّد 20 في المائة خالل الفترة نفسها. وتقليص هذا 
الفارق سيكون من أكبر التحديات التي تواجه التنمية 

المقبلة. األعوام  في  البشرية 

الفقر المتعدد األبعاد

الدخل.  عنصر  على  للفقر  التقليدي  القياس  يقتصر 
فالفقر المدقع، حسب هذا القياس، هو حالة األشخاص 
اليوم.  في  دوالر   1.25 من  أقل  على  يعيشون  الذين 
ولكن األشخاص قد يحرمون أيضاً من الدراسة، أو 
يعانون نقصاً في التغذية أو يفتقرون إلى مياه الشرب 
يقيسه  ما  هو  للفقر  األوسع  المفهوم  وهذا  المأمونة. 
مرجح  متوسط  وهو  األبعاد،  المتعدد  الفقر  دليل 
المتعدد  الفقر  فئة  ويصّنف ضمن  مؤشرات.  لعشرة 
األبعاد كل شخص يعاني من الحرمان في ما ال يقل 
محّدد  مستوى  منها  ولكّل  المؤشرات،  هذه  ثلث  عن 

الحرمان. لقياس 
 2010 عام  منذ  البشرية  التنمية  تقرير  ويتضمن 
وتشمل  األبعاد.  المتعدد  الفقر  دليل  حول  تقديرات 
)الجدول  البلدان  101 من  العام  لهذا  الدليل  تقديرات 
شخص  مليار   1.5 أن  إلى  وتشير   ،)6 اإلحصائي 
الجدول  ويتضمن  األبعاد.  متعدد  فقر  في  يعيشون 
ارتفاع  الخمسة األولى من حيث  بالبلدان  قائمة   2-2

األبعاد.  متعدد  فقر  في  يعيشون  الذين  السكان  نسبة 
من نصف  أكثر  في  الحرمان  )أي  الشديد  الفقر  أّما 

وجنوب  النيجر،  في  معّدالته  أعلى  فيبلغ  األبعاد(، 
فاسو،  وبوركينا  وإثيوبيا،  وتشاد،  السودان، 
والصومال، حيث يتجاوز 60 في المائة من السكان، 
وغينيا بيساو ومالي، حيث يتجاوز 50 في المائة من 

السكان.
األبعاد هي عبارة عن  المتعدد  الفقر  دليل  وقيمة 
وحاالت  كبيرة  فوارق  يحجب  قد  وطني،  متوسط 
حرمان متفشية داخل البلد الواحد. ففي الصين، يعيش 
حوالى 72 مليون شخص في فقر متعدد األبعاد. ولكن 
المقاطعات،  بين  تختلف  الفقر  هذا  انتشار  معّدالت 
في  منها  أعلى  مستويات  الريفية  المناطق  في  وتبلغ 

.)9-2 )الشكل  الحضرية  المناطق 
إضافة إلى النظر في دليل التنمية البشرية ودليل 
الفقر المتعدد األبعاد، من المجدي تناول العدد المطلق 
لألشخاص الذين يعيشون في حرمان )الشكل 10-2(.

طاقات بشرية هائلة دفينة

من  العديد  في  المدهشة  اإلنجازات  من  الرغم  على 
كثيرة.  الدفينة  البشرية  الطاقات  تزال  ال  المجاالت، 
 204 العمل  عن  العاطلين  عدد  بلغ   ،2015 عام  ففي 
ماليين شخص في العالم، ومنهم 74 مليوناً من الشباب 
)من الفئة العمرية 15-24 سنة(24. ويعيش حوالى 830 
أقل  على  النامية  البلدان  مناطق  في  عامل  مليون 
العاملين  نصف  ويعيش  اليوم25.  في  دوالرين  من 
أربعة  من  أقل  على  النامية  البلدان  في  أسرهم  مع 
طاقات  األشخاص  فلهؤالء  اليوم26.  في  دوالرات 
في العمل ال تزال دفينة أو ال ُتكافأ بالقدر المناسب.
وأكثر الفئات تعرضاً لهذه الحالة النساء )ال سيما 
في العمل المدفوع األجر( والشباب. فما ُيتاح للمرأة 
أو  األجر  مدفوع  عمل  عن  البحث  في  فرص  من 
تبوؤ  أو  الحصول على عمل آمن،  إيجاده، وفي  في 

اجلدول 2-2

البلدان الخمسة األولى من حيث ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد

السنةالبلد

السكان الذين يعيشون في الفقر المتعدد األبعاد

)بالنسبة المئوية()بالماليين(

201178.988.2إثيوبيا

201388.450.9نيجيريا

201175.649.5بنغالديش

2013/201283.045.6باكستان

201271.95.2الصين

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باستخدام بيانات من المسوح الديمغرافية والصحية، والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات، والمسوح الوطنية  لألسر المعيشية.
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ال�شكل 9-2

معدالت انتشار الفقر المتعدد األبعاد في المناطق الريفية في الصين أعلى منها في المناطق الحضرية، 2012

2.8

0.0110.0140.0520.036 0.009

5.2
3.5

11.4

2.3

8.1

األشخاص الذين يعيشون في الفقر  املتعدد األبعاد (بالنسبة املئوية)

قيمة دليل الفقر 
املتعدد األبعاد

احملافظات
الشرقية

متوسط
الصني

احملافظات
الوسطى

احملافظات
الغربية

األريافاملدن

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من دراسات حول األسرة في الصين في عام 2012.

ال�شكل 10-2

مدى الحرمان في العالم

 (2015) ً 836 مليونا

 (2013) ً 161 مليونا

 (2015) ً 90 مليونا

 (2014) ً 37 مليونا

 (2012) ً 780 مليونا

103 ماليني (2015) 

6 ماليني (2015) 

 (2009) ً 160 مليونا

 (2015) ً 57 مليونا

 (2014) ً 250 مليونا

 (2015) ً 663 مليونا

 (2015) ً 946 مليونا

 (2015) ً 880 مليونا

2.4 مليار (2015) 

 (2013) 290,000 

 (2016-2014) ً 795 مليونا

فقر الدخل

اجلوع املزمن

األطفال الذين يعانون من التقزم

األطفال الذين يعانون من نقص في الوزن

األطفال الذين ميوتون قبل سن اخلامسة

وفيات األمهات

املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية

البالغون األميّون

الشباب األميّون

األميّون وظيفياً في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

األطفال خارج املدرسة في املرحلة االبتدائية

األطفال الذين ال يتعلمون املهارات األساسية

املياه املأمونة

نة خدمات الصرف الصحي احملسّ

األشخاص الذين يقضون حاجتهم في العراء

األشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في املدن

الفقر واجلوع

الصحة والوفيات والتعليم

النقص في  احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية

.UNESCO 2014 ؛UNESCO 2013a ؛UNAIDS 2015 ؛UN 2015b :المصدر

يعمل أكثر من 1.5 مليار 
شخص في نمط غير مستقر
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أكثر من نصف سكان العالم 
هم اليوم دون سن الثالثين

مناصب عليا، أقل من الفرص المتاحة للرجل. وعلى 
في  النساء  مشاركة  معدل  كان  العالمي،  الصعيد 
القوى العاملة )وهو مقياس للنشاط في سوق العمل( 
50 في المائة مقابل 75 في المائة من الرجال في عام 

2015 27. وفي العام نفسه، بلغت نسبة النساء العامالت 

47 في المائة من مجموع النساء في سن العمل )15 

سنة وأكثر( مقابل 72 في المائة للرجال. وتعمل 50 
في المائة تقريباً من النساء في وظائف غير مستقرة، 
الصعيد  وعلى  الرجال28.  من  المائة  في   44 مقابل 
المناصب  من  المائة  في   18 المرأة  تشغل  العالمي، 
و25  البرلمان،  مقاعد  من  المائة  في  و22  الوزارية، 
في المائة من الوظائف اإلدارية والقيادية29. وفي 32 
في المائة من الشركات ال ُيسند للمرأة أّي منصب في 

4 و6(. )الفصالن  العليا30  اإلدارة 
في  وحتى  البطالة.  فترة  العاملين  على  وتطول 
االنتعاش  يبدو  حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
االقتصادي قوياً، كان 30 في المائة من الباحثين عن 
العمل  عن  عاطلين   2015 أيار/مايو  نهاية  في  عمل 
منذ أكثر من ستة أشهر31. وطول فترة البطالة يضّر 
بالعاملين واالقتصاد. فعندما يمكث العامل طويالً من 
عمل  إيجاد  عليه  ويتعذر  مهاراته،  يفقد  عمل،  غير 
 12( الطويلة  البطالة  وتدفع  مهارات.  من  يملكه  بما 
القطاع  إلى  العمل  عن  بالعاطلين  أكثر(  أو  شهراً 
الوظائف  في  المستوى  تدني  حيث  النظامي،  غير 
فهم  العاملين،  عزيمة  البطالة  تحبط  كما  واإلنتاجية. 
يرغبون في العمل، لكنهم يتقاعصون في البحث عنه 

شتى. ألسباب 
ويسّجل نمو التشغيل منذ عام 2011 تباطؤاً سنوياً 
بنسبة 1.4 في المائة، أي أدنى بكثير من متوسط معدل 
النمو السنوي البالغ 1.7 في المائة خالل األعوام التي 
على  العالم  بقي  ولو   .32)2007-2000( األزمة  سبقت 
إلى  النضم  األزمة،  قبل  ما  عليه  كان  الذي  المسار 
مليون شخص إضافي في عام   61 العاملين  صفوف 
2014. أما في الوضع الحالي، فقد يصل عدد الباحثين 

عن عمل إلى 215 مليون شخص بحلول عام 2018، 
بعد أن كان 206 ماليين في عام 2014 33.

العمل غير المستقر

في عام  العاملين  كان نصف  العالمي،  الصعيد  على 
النسبة  وتختلف  براتب،  أو  بأجر  يعملون  فقط   2014

 84 تغطي  بلدان  عن  بيانات  وحسب  المناطق.  بين 
في المائة من معدل التشغيل في العالم، يعمل 26 في 
المائة من العاملين بعقود دائمة، و13 في المائة بعقود 
مؤقتة و61 في المائة من دون أي عقد. والعمل بدوام 

جزئي واسع االنتشار. ففي 86 بلداً تغطي بياناتها 65 
العالم، يعمل بدوام  التشغيل في  المائة من معدل  في 
ونسبة  العاملين.  من  المائة  في   17 من  أكثر  جزئي 
نسبة  من  أعلى  جزئي  بدوام  يعملن  اللواتي  النساء 

المائة(34. المائة مقابل 12 في  الرجال )24 في 
ويعمل أكثر من 1.5 مليار شخص في نمط غير 
العمل  فرص  من  المائة  في   80 نحو  يطال  مستقر، 
في بلدان التنمية البشرية المنخفضة35. ومعظم الذين 
يتقاضون من األجور  بأقل من طاقاتهم وال  يعملون 
النظامي.  القطاع غير  يتناسب مع عملهم هم في  ما 
القطاع  يستأثر  النامية،  البلدان  مناطق  معظم  وفي 
غير النظامي بحصة تتجاوز نصف حجم العمل غير 
الزراعي. وتبلغ النسبة أعلى مستوى لها في جنوب 
آسيا )82 في المائة(، تليها جنوب الصحراء األفريقية 
الكبرى )66 في المائة(، ثّم شرق وجنوب شرق آسيا 
المائة(.  في   51( الالتينية  فأمريكا  المائة(  في   65(
القطاع  في  العاملين  من  مليون   700 نحو  ويعيش 
غير النظامي في فقر مدقع. وفي بلدان كثيرة، يكّون 
الوطني  الناتج  من  كبيرة  نسبة  النظامي  غير  العمل 
غير الزراعي، كما في الهند حيث وصلت هذه النسبة 
في عام 2008 إلى 46 في المائة. وهذه النسبة مرتفعة 
جداً في بعض بلدان غرب أفريقيا، حيث تتجاوز 50 

المائة في بنن وتوغو والنيجر36. في 

بطالة الشباب

سن  دون  اليوم  هم  العالم  سكان  نصف  من  أكثر 
آبائهم  من  وتعليماً  صحًة  أفضل  هم  الثالثين37. 
تكنولوجيات  من  االستفادة  بإمكانهم  وأمهاتهم. 
لتفعيل  اإلعالم  ووسائل  الحديثة  االتصاالت 
الكثير،  العمل  من  يتوقعون  المجتمع.  في  مشاركتهم 

العمل. هذا  يجدون  ال  منهم  الكثيرين  لكن 
العمل  عن  العاطلين  عدد  كان   ،2015 عام  وفي 
وقد  شخص38.  مليون   74 سنة(   24-15( الشباب  من 
بلغت نسبة بطالة الشباب إلى الكبار ذروة لم تشهدها 
من قبل، وال سيما في الدول العربية وفي أجزاء من 
الكاريبي39.  والبحر  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  جنوب 
الشباب  بين  البطالة  معدل  تخطى   ،2014 عام  ففي 
إيطاليا،  في  مرات   3.4 بحوالى  الكبار  بطالة  معدل 
 2.5 من  يقرب  وما  كرواتيا،  في  مرات   3 ونحو 
وسلوفاكيا.  التشيكية  والجمهورية  البرتغال  في  مرة 
مرتفعاً  البلدان  هذه  في  الشباب  بطالة  معدل  وكان 
أيضاً باألرقام المطلقة، حيث سّجل 53 في المائة في 
المائة  في  و35  كرواتيا،  في  المائة  في  و46  إسبانيا، 

سلوفاكيا40. في  المائة  في  و30  البرتغال،  في 
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في عام 2015، كان عدد 
العاطلين عن العمل من 
 الشباب )15-24 سنة(
74 مليون شخص

هو  العربية  الدول  في  الشباب  بطالة  ومعدل 
الكثير  في  المستحدثة  الوظائف  عدد  حيث  األعلى، 
في  تتقّدم  تنفك  ال  عاملة  قوى  لتشغيل  يكفي  ال  منها 
 1995 عامي  فبين   .)11-2 )الشكل  العلمي  التحصيل 
في  الجامعات  من  المتخرجين  عدد  وصل  و2006، 
مصر إلى 5 ماليين، بينما لم يتجاوز عدد الوظائف 
المهارات  الكثيفة  الخدمات  قطاعات  في  المستحدثة 
وتجارة  البناء  قطاعات  )باستثناء  وظيفة  مليون   1.8

والتجزئة(41. الجملة 
وال تقتصر بطالة الشباب على البلدان الفتية. ففي 
نصف  من  أكثر  واليونان،  إسبانيا  مثل  هرمة  بلدان 
العمل.  هم عاطلون عن  اقتصادياً  الناشطين  الشباب 
في  االرتفاع  استمرار  بفعل  سوءاً  يزداد  والوضع 
معدالت التسرب من الدراسة. فنسبة المتسربين من 
المائة من  28 في  إلى  الدراسة في سن مبكرة تصل 
السكان من الفئة العمرية 18-24 سنة في إسبانيا، و14 
والشباب  األوروبي42.  االتحاد  منطقة  في  المائة  في 
العاملون الذين ال يملكون مهارات تقّل حظوظهم في 

النظامي. بدوام كامل في االقتصاد  إيجاد عمل 
بفعل  تفاقمت  التي  الشباب،  بطالة  أّن  ويبدو 
االقتصادي  والركود   2008 عام  في  المالية  األزمة 
العالمي، ستستمر بفعل بطء النمو بعد األزمة. وبين 
العمل  سوق  يدخل  أن  يتوقع  و2020،   2012 عامي 
الكثير  عمل،  عن  الباحثين  الشباب  من  مليار   1.1
األفريقية  الصحراء  وجنوب  آسيا  جنوب  في  منهم 
المهارات  بين  توافق  عدم  وُيالحظ  الكبرى43. 
ارتفاع  إلى  ُيعزى  المتوفرة،  والمهارات  المطلوبة 
أو  تعليم  على  الحاصلين  غير  من  الشباب  نسبة 
نتائج  ومن  العمل.  في  المنخرطين  وغير  تدريب 
كما  الشباب،  بطالة  معدالت  ارتفاع  الظاهرة  هذه 
البطالة في صفوف  إسبانيا، حيث تجاوز معدل  في 
الشباب 50 في المائة في أوائل عام 2015 44. وتواجه 
عليها  ولكن  القضايا،  هذه  من  العديد  النامية  البلدان 
الشباب،  من  أكبر  أعداداً  التشغيل  في  تستوعب  أن 
ليس فقط من أصحاب المهارات العالية والدراية في 
ذوي  الشباب  من  المتزايد  العدد  ولكن  التكنولوجيا، 
الضروري  من  سيكون  الذين  المحدودة  المهارات 

األساسية. والخدمات  الزراعة  في  استيعابهم 
العاملين  من  العديد  حالة  في  المؤقت  والعمل 
االقتصاد  دخول  إلى  الوحيدة  الطريق  هو  الشباب 
العمل  من  النوع  هذا  مزاولو  ويبقى  النظامي. 
سيما  وال  البلدان،  من  العديد  ألن  للتسريح  عرضة 
الوظائف  حماية  في  األولوية  تعطي  أوروبا،  في 
للعاملين الدائمين من األكبر سناً. ومنذ بداية األزمة، 
الشباب  نسبة  في  حاداً  ارتفاعاً  عديدة  بلدان  شهدت 
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الإطار 2-2

تأثير بطالة الشباب المزمنة

ال تقتصر معاناة الشباب الذين تطول بهم حالة البطالة 
مهاراتهم،  يخسرون  بل  فحسب،  المالية  الضائقة  على 
المستقبل.  في  عمل  على  حصولهم  احتماالت  ومعها 
فيخسرون  ألنفسهم،  تقديرهم  الشباب  البطالة  ُتفقد  وقد 
من  الشباب  بطالة  وتنال  أسرهم.  ورفاه  رفاههم 
 إمكانات البلد االقتصادية إذ ال يستخدم إمكانات األفراد
التماسك  البطالة  تزعزع  ذلك،  إلى  وإضافة  كاملة. 
الجريمة  معدالت  ارتفاع  إلى  وتؤدي  االجتماعي، 
فتهّدد  االجتماعية،  االضطرابات  وتأجيج  والعنف 

. كملها بأ   ت مجتمعا   مة سال
وأظهرت دراسة أجريت على 69 بلداً أن الحرمان 
في  سيما  ال  الديمقراطية،  بجوهر  يمس  العمل  من 
شمال  ففي  طويلة1.  لفترات  العمل  عن  العاطلين  نظر 
سن  إلى  الشباب  سن  من  االنتقال  تأجيل  أدى  أفريقيا، 
وفي  واالضطراب.  االستياء  حاالت  تأجيج  إلى  الرشد 
في   67 الشباب  بطالة  معدل  يبلغ  حيث  الصومال، 
والتهميش  االجتماعي  اإلقصاء  مشاعر  جعلت  المائة، 
المتطرفة  للمجموعات  فريسة  الشباب  من  المالي 

صفوفها2. في  وللتجنيد 

.UNDP 2012c .2 .Altindag and Mocan 2010 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تعادل ملكية 80 فرداً فقط 
 مجتمعين ما يملكه أفقر

3.5 مليارات شخص من 
سكان العالم

والواقع  والتدريب45.  والتعليم  العمل  نطاق  خارج 
في  تتناقص  العاملة  القوى  في  الشباب  مشاركة  أن 
وارتفاع  المشاركة  هذه  تدني  نتائج  مكان. ومن  كل 
التقاعدية  البرامج  في  المساهمة  قلة  الشباب  بطالة 
وتأخرها. وقد يفقد االقتصاد أيضاً جيالً من العاملين 
غير  من  الشباب  بين  المرتفعة  البطالة  طالت  إذا 

.)2-2 )اإلطار  معالجة 
شخص  مليون   21 حوالى  كان   ،2012 عام  وفي 
في جميع أنحاء العالم يزاولون نوعاً من أنواع العمل 
في  لالستغالل  منهم  مليوناً   14 يتعرض  باإلكراه، 
العمل و4.5 ماليين لالستغالل الجنسي، بما في ذلك 
اإلكراه على البغاء واإلباحية )الفصل 1(46. وقد بلغ 
هذا  وفي  طفل47.  مليون   168 العاملين  األطفال  عدد 

البشرية. التنمية  لطاقات  هدٌر  الواقع 

تحديات جاثمة أمام التنمية البشرية

التفاوت في  البشرية على  التنمية  ال تقتصر تحديات 
التقدم، وانتشار الحرمان، وهدر اإلمكانات البشرية. 
كتفاقم  األفق،  في  داهماً  يلوح  ما  التحّديات  فمن 
طبيعًة  يتغير  ما  ومنها  المناخ،  وتغّير  المساواة  عدم 
التي  والمخاطر  والتقلبات  الصدمات  مثل  ونطاقاً، 
تحدق باألمن البشري، ومنها ما ينذر بانعكاسات لم 
تتضح مالمحها الكاملة بعد، كالنمو السكاني والتوسع 

واألوبئة. العمراني 

تفاقم عدم المساواة

في األعوام األخيرة، ترافق ارتفاع مستويات الدخل 
في جميع أنحاء العالم مع اتساع الفوارق في توزيع 
الدخل والثروة والفرص. ويمكن قياس عدم المساواة 
في الدخل بمعامل جيني الذي تتراوح قيمته بين صفر 
)حيث المساواة التامة بين الجميع( و1 )حيث يستأثر 

شخص واحد بكامل الثروة(.

وبين عامي 1990 و2010، ازداد التفاوت في الدخل 
المتوسط  في  النامية  البلدان  في  المائة  في   11 بنسبة 
في  األسر  غالبية  وتعيش  السكان.  حجم  حساب  بعد 
البلدان النامية، أي أكثر من 75 في المائة من السكان، 
في مجتمع يشهد من التفاوت في الدخل أكثر مما كان 
أيضاً  الدخل هو  في  والتفاوت  التسعينات.  في  سائداً 
التسعينات  فبين  المتقدمة.  البلدان  في  خطيرة  قضية 
بنسبة  األسر  دخل  في  التفاوت  ازداد   ،2010 وعام 
أن  ومع  الدخل48.  المرتفعة  البلدان  في  المائة  في   9
من  العديد  في  ارتفع  األسر  بين  الدخل  في  التفاوت 
على  انخفاض  إلى  التقديرات  بعض  تشير  البلدان، 
مستوى العالم، نتيجة للتقارب في متوسط الدخل بين 

المتقدمة49. والمناطق  النامية  المناطق 
البشرية  التنمية  بدليل  التفاوت  قياس  ويمكن 
معدالً بعامل عدم المساواة. وُيطرح كل عنصر من 
عناصر الدليل حسب مدى عدم المساواة فيه. وقيمة 
المساواة  عدم  بعامل  معدالً  البشرية  التنمية  دليل 
التنمية  دليل  قيمة  من  المائة  في   33 بنسبة  أقل  هي 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  األصلي  البشرية 
الكبرى، وأقل بنسبة تتجاوز 25 في المائة في جنوب 
أربعة  وفي   .)3-2 )الجدول  العربية  والدول  آسيا 
الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  القمر  جزر  هي  بلدان 
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  وناميبيا،  وسيراليون 
األصلي  الدليل  من  أقل  المساواة  عدم  بعامل  معدالً 
بنسبة 40 في المائة. وفي 35 بلداً آخر، يسجل دليل 
التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة قيمة أقل 
في  و40   30 بين  تتراوح  بنسبة  األصلي  الدليل  من 

المائة.
من  العليا  الشريحة  في  كبيرة  زيادة  سجلت  وقد 
ارتفعت  و2011،   1976 عامي  فبين  الدخل.  توزيع 
الواليات  في  السكان  من  المائة  في   1 أغنى  حصة 
المتحدة األمريكية من 9 إلى 20 في المائة من مجموع 
ارتفعت  و2007،   1980 عامي  وبين  السنوي.  الدخل 
المملكة  في  السكان  من  المائة  في   1 أغنى  حصة 

اجلدول 3-2

دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة في مناطق معّينة، 2014
 قيمة

دليل التنمية البشرية
قيمة دليل التنمية البشرية 
معّدالً بعامل عدم المساواة

الخسارة بسبب عدم المساواة 
)بالنسبة المئوية(

0.5180.34533.3جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.6070.43328.7جنوب آسيا

0.6860.51225.4الدول العربية

0.7480.57023.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.

ال�شكل 12-2

ال يملك حوالى 80 في 
المائة من سكان العالم 
سوى 6 في المائة من 
الثروة العالمية، 2014

سكان
العالم

الثروة
العاملية

48%

6%

80%

1%

.Oxfam 2015 :المصدر
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الدخل  المائة من مجموع  في   13 إلى   7 المتحدة من 
أنماطاً  النامية  البلدان  بعض  وسجلت  السنوي50. 
المائة من  1 في  يتلقى أغنى  مماثلة. وفي كولومبيا، 

والوضع  القومي،  الدخل  من  المائة  في   20 العاملين 
المتزايد  التفاوت  ويؤّثر  أفريقيا51.  جنوب  في  مشابه 
وهذا  العاملين،  على  االقتصادات  في  الدخل  في 

م�شاهمة خا�شة

عدم المساواة وأسواق العمل

ر بأنه أي  شاع في أواخر القرن التاسع عشر مفهوم »حرية التعاقد«، الذي فُسِّ
اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين يحظى بالقبول الطوعي بين الطرفين.

العمل.  يتقاضونها في سوق  التي  العاملين عند قيمة األجور  وتتوقف قيمة 
وإذا أرهقوا في المعامل طيلة 12 ساعة في اليوم في أسوأ الظروف في ظل عدم 

وجود بدائل، فال مشكلة في ذلك. ألم يوافقوا »طوعاً« على هذه الشروط؟
وكان الزمن زمَن استئثار القلّة بالثروة وأسر الكثرة في دوامة البؤس. زمن 

الفساد، إذ جاد الميسورون بأكياس من األموال على مشّرعين مطيعين.
وبعد عقود من الصراع العمالي واالضطراب السياسي، جاء القرن العشرون 
بمفهوم مفاده ضرورة إخضاع الرأسمالية للحد األدنى من األخالق واإلنصاف، 
أي السالمة في مكان العمل، والحد األدنى لألجر، والحد األقصى لساعات العمل 
)ودفع أجر الساعة ساعة ونصف في العمل اإلضافي(، وحظر عمل األطفال.
وتعلّمنا أيضاً أن الرأسمالية تفترض توازناً عادالً في القوى بين الشركات 

والعاملين. الكبرى 
قدرة  من  تحد  التي  االحتكار  مكافحة  قوانين  خالل  من  ذلك  حققنا  وقد 
للعاملين  تسمح  التي  العمل  وقوانين  إرادتها،  فرض  على  العمالقة  الشركات 

الجماعية. والمفاوضة  بالتنظيم 
في  العاملين  المائة من  في   35 كان  الماضي، عندما  القرن  وفي خمسينات 
عمالية،  نقابات  إلى  منتسبين  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الخاص  القطاع 
كان باستطاعتهم التفاوض على أجور وظروف عمل تتجاوز ما يقدمه أصحاب 

طوعاً. العمل 
واليوم تبدو أمريكا في حال رّدة إلى القرن التاسع عشر.

فالشركات تحّول العمل بدوام كامل إلى أنماط عمل بعقود مؤقتة، وبالتعاقد 
والعمل الحر، بحيث يصبح العاملون خارج نطاق تدابير الحماية التي وضعت 

منذ عقود.
ازدهاراً  ستريت  وول  ومصارف  الكبرى  الشركات  تحقق  المقابل  في 

غير مسبوق.
وتقلصت عضوية العاملين في القطاع الخاص في النقابات العمالية إلى ما 

دون 7 في المائة.
لذلك ليس من المستغرب أننا عدنا نسمع بمقولة حصر قيمة العاملين بما ال 

يتجاوز ما تحدده سوق العمل.

لكن أسواق العمل، حسبما علمتنا التجارب منذ قرن مضى، ال تنشأ من نفسها. 
هي من صنع الناس. ويبقى السؤال حول كيفية تنظيمها والجهة المستفيدة منها.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، كان تنظيمها لصالح قلة قليلة من النخبة.
وبحلول منتصف القرن العشرين أصبح تنظيمها لصالح األغلبية.

الثانية، تضاعف  العالمية  الحرب  نهاية  تلت  التي  الثالثين  األعوام  وخالل 
في ساعات  تحّسن  مع  وترافق  األمريكيين،  معظم  أجور  ومعه  االقتصاد  حجم 

العمل. وظروف 
حجم  أّن  مع   ،1980 عام  منذ  الركود  من  حال  في  األمريكيين  أجور  ولكن 
االقتصاد تضاعف )بعد الكساد الكبير(. وقد تدهورت مستحقاتهم وظروف عملهم.
وهذا ليس ألن معظم األمريكيين ال يستحقون األفضل. فالواقع أن إنتاجية 

العامل أعلى من أّي وقت مضى.
نفوذاً  اكتسبوا  األثرياء  الكبرى ووول ستريت واألفراد  الشركات  بل ألن 
حساب  على  ثروتهم  زيادة  لهم  تتيح  بطرق  السوق  تنظيم  من  يمّكنهم  سياسياً 

األمريكيين. معظم 
للشركات  الفكرية  الملكية  التي تحمي  التجارية  االتفاقات  الطرق  ومن هذه 
األمريكيين  وظائف  تحمي  وال  ستريت،  لوول  المالية  واألصول  الكبرى 

وأجورهم.
التنفيذيين وحملة  المديرين  وكبار  تحمي مصارف وول ستريت  إجراءات 
أصحاب  تحمي  ال  ولكنها  عليهم،  يتوجب  ما  دفع  يستطيعون  ال  عندما  األسهم 

الرهون. مستحقات  دفع  يستطيعون  ال  الذين  المرهونة  المنازل 
حماية من اإلفالس للشركات الكبرى بإلغاء ديونها، بما في ذلك عقود العمل. 
وال حماية من اإلفالس لخريجي الجامعات العاجزين عن تسديد ديون الدراسة.
مثل كبيرة  أمريكية  شركات  حيال  االحتكار  مكافحة  في   تساهل 
 Bigو Big Tech )Amazon, Google(و  Big Cable )Comcast, AT&T, Time-Warner( 

 .)Walmart( ومصارف وول ستريت الكبرى وكبار تجار التجزئة Pharma

نقابات  إنشاء  يحاولون  الذين  فالعاملون  العمالية.  النقابات  مع  تساهل  وال 
يسمى  ما  تعتمد  التي  الواليات  عدد  ويزداد  محاسبة،  بدون  للتسريح  يتعرضون 
بقوانين »الحق في العمل« التي تقّوض نفوذ النقابات. ويبدو أننا في ردة سريعة 
إلى ما كنا عليه في أواخر القرن التاسع عشر. فما الذي يحّول المسار هذه المرة؟

روبرت رايخ
 وزير العمل السابق للواليات المتحدة األمريكية
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المتحدة  الواليات  في  السابق  العمل  وزير  أثاره  ما 
مساهمته  في  رايخ  روبرت  البروفسور  األمريكية 

باسمه(. الموّقع  )اإلطار  الخاصة 
أّن  والواقع  كبير.  تفاوت  العالمية  الثروة  وفي 
 ،2014 الكبرى. ففي عام  بالحصة  قليلة تستأثر  نخباً 
في   48 السكان  من  المائة  في   1 أغنى  بلغت حصة 
المائة من الثروة العالمية، ومن المتوّقع أن تتجاوز 
50 في المائة في عام 2016 52. وال يملك حوالى 80 في 

المائة من سكان العالم سوى 6 في المائة من الثروة 
فقط  80 فرداً  2-12(. وتعادل ملكية  العالمية )الشكل 
من  شخص  مليارات   3.5 أفقر  يملكه  ما  مجتمعين 
سكان العالم. وقد أصبح هذا الحد من عدم المساواة 
على  كما  االقتصادية  الكفاءة  على  خطيرة  مشكلة 

االجتماعي53. االستقرار 
هو  بل  الدخل،  على  المساواة  عدم  يقتصر  وال 
في  سيما  وال  الفرص،  صعيد  على  منتشرة  ظاهرة 
الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  أواخر  ففي  التعليم. 
كان ألطفال الخمس األغنى في جنوب آسيا حظوظ 
من  بمرتين  أكثر  االبتدائي  التعليم  مرحلة  إلتمام 

فقرا54ً. األشد  الخمس  أطفال  حظوظ 
وكذلك في الصحة. ففي أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي وفي شرق آسيا األطفال في الخمس األفقر 
الخامسة  سن  قبل  للوفاة  يتعرضون  السكان  من 
الخمس  شريحة  في  األطفال  من  مرات  بثالث  أكثر 
بين  الصحية  األوضاع  في  الفوارق  وتتسع  األغنى. 
أمريكا  ففي  الريفية.  والمناطق  الحضرية  المناطق 
األطفال  وفيات  معدل  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
في  منه  الريفية  المناطق  في  الثلث  بمقدار  أعلى 

الحضرية55. المناطق 

النمو السكاني وتركيبة السكان

بين عامي 2015 و2050، يتوقع أن يرتفع عدد سكان 
العالم من 7.3 إلى 9.6 مليارات نسمة. وسيتركز معظم 
هذا النمو في البلدان النامية، التي ستسّجل زيادة من 
6.0 إلى 8.2 مليارات نسمة. وُيعزى هذا النمو، بجزء 
كبير منه، إلى ارتفاع معدالت الخصوبة في 15 بلداً، 
الصحراء  جنوب  في  نمواً  البلدان  أقل  من  معظمها 
أن  يتوقع   ،2050 عام  وبحلول  الكبرى.  األفريقية 
المائة من سكان  في   85 النامية  البلدان  تضم مناطق 
العالم56. وللنمو السكاني انعكاسات كبيرة على التنمية 
والفتيات،  النساء  حياة  على  مباشرة  وآثار  البشرية، 
والوظائف،  العاملة،  القوى  في  وضعهّن  سّيما  وال 
يتناولها  التي  الرعاية والحماية االجتماعية،  وأعمال 
الفصالن 4 و6. والشيخوخة هي أيضاً قضية هامة.

ومن أبعاد النمو السكاني توسع الطبقة الوسطى 
يتراوح  التي  األسر  أي  العالم،  في  الحجم  الكبيرة 
 10 بين  اليومي  اإلنفاق  من  فيها  الفرد  نصيب 
أن  ويتوقع  الشرائية(57.  القوة  )بمعادل  دوالر  و100 
عام  بحلول  شخص  مليارات   4.9 الطبقة  هذه  تضم 
العالم،  سكان  من  المائة  في   57 حوالى  أي   ،2030

معظمهم  الهادئ،  والمحيط  آسيا  في  مليارات   3.2
الطبقة  يبلغ استهالك  أن  الصين والهند. ويتوقع  في 
عدد  أكبر  تضم  التي  العشرة  البلدان  في  الوسطى 
الروسي،  )االتحاد  الطبقة  هذه  ضمن  السكان  من 
وألمانيا، وإندونيسيا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  والهند،  والمكسيك، 
واليابان( 38 تريليون دوالر في عام 2030 58. ولهذه 
االستهالك  أنماط  على  كبيرة  انعكاسات  التحوالت 
والمستويات المعيشية لنسبة كبيرة من سكان العالم، 
أبعاد  من  وغيرها  البيئية  االستدامة  على  وكذلك 

البشرية. التنمية 
الطب  مجاالت  في  التكنولوجي  التقدم  وبفضل 
والتغذية والصرف الصحي، أصبح السكان في معظم 
البلدان يعيشون حياة أطول، إذ يسهم التقدم في تحسين 
الخدمات االجتماعية األساسية كماً ونوعاً، وال سيما 
في البلدان الفقيرة. وعلى مدى العقد األول من القرن 
الحادي والعشرين، ازداد متوسط العمر المتوقع عند 
وطول  سنوات59.  ثالث  من  أكثر  العالم  في  الوالدة 
يطرح  ولكنه  البشرية،  للتنمية  إيجابي  مؤشر  العمر 
قضايا جديدة على مستوى السياسة العامة بشأن العمل 
والرعاية الصحية والضمان االجتماعي، وكذلك سن 
التقاعد والمعاشات التقاعدية. وهي مواضيع يتناولها 

الفصالن 3 و6.
ونتيجة لطول العمر وانخفاض معدل الخصوبة، 
إعالة  نسبة  فترتفع  السكان  من  المسنين  نسبة  تتزايد 
المسنين، وهي نسبة عدد األشخاص الذين بلغوا من 
هم  الذين  األشخاص  عدد  إلى  وأكثر  سنة   65 العمر 
في سن العمل )من الفئة العمرية 15-64 سنة(. وفي 
البلدان النامية، بلغت هذه النسبة 10 في المائة في عام 
عام  في  المائة  في   47 إلى  ترتفع  أن  وُيتوقع   .2015

تختلف  عالمية،  ظاهرة  الشيخوخة  أن  ومع   .60 2050

التنمية  مستويات  باختالف  البلدان  بين  مراحلها 
ففي   .)13-2 )الشكل  الديمغرافي  التحول  ومراحل 
بلدان التنمية البشرية المنخفضة، عامل فتوة السكان 
الرئيسي  المسبب  هو  سنة(   15 سن  دون  )األطفال 
البشرية  التنمية  بلدان  وفي  اإلعالة.  نسبة  الرتفاع 
بين  متقاربة  الديمغرافية  الضغوط  جداً،  المرتفعة 
المسنين  فئة  حجم  ولكن  والشباب،  المسنين  السكان 

قريب. وقت  في  سيطغى 

ال�شكل 13-2

في بلدان التنمية البشرية 
المنخفضة، عامل فتوة السكان 
هو المسبب الرئيسي الرتفاع 

نسبة اإلعالة، 2014

نسبة السكان في سن العمل
(بالنسبة املئوية)

دون سن 15 سنة
من عمر 65
سنة وأكثر

2020 40 60

ً تنمية بشرية مرتفعة جدا

تنمية بشرية مرتفعة

تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة

البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات  المصدر: 
.UNDESA 2013b إلى  باالستناد 

 يسهم التوسع العمراني
في تحسين الرفاه االقتصادي 

للمجتمعات ولكّنه يطرح 
 أيضاً تحديات أمام

التنمية البشرية
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التوسع العمراني

يشهد العالم تحّوالً غير مسبوق من حياة الريف إلى 
المدن. ففي عام 1950، كان ثلث سكان العالم يعيشون 
في المدن، وقارب هذا العدد النصف في عام 2000، 
)الشكل   2050 عام  في  الثلثين  يتجاوز  أن  ويتوقع 
البلدان  في  ستتركز  السريعة  الزيادة  وهذه   .)14-2

أعلى  العمراني  التوسع  يسجل  أن  ويتوقع  النامية. 
اليوم  حتى  يزال  ال  حيث  وآسيا  أفريقيا  في  معدالته 
محدوداً مقارنة بمناطق أخرى من العالم. فيتوقع أن 
يرتفع عدد السكان في المناطق الحضرية في أفريقيا 
من 40 إلى 56 في المائة بحلول عام 2050، وفي آسيا 

من 48 إلى 64 في المائة61.
ومن العوامل التي تسهم في التوّسع العمراني في 
البلدان النامية النزوح من األرياف إلى المدن بدافع 
البحث عن فرص أفضل للعمل )»عوامل الجذب«(. 
األرياف  من  نزوح  حركة  أوسع  الصين  وتشهد 
أكثر  أي  شخص،  مليون   275 حيث  المدن،  إلى 
النازحين  العاملين  من  هم  العاملة،  القوى  ثلث  من 
ينزح  النامية،  البلدان  من  العديد  وفي  الريف62.  من 
كالكوارث  ألسباب  المدن  إلى  األرياف  من  السكان 
األراضي  وتدهور  الفيضانات(،  )مثل  الطبيعية 
صعباً  الزراعة  في  العمل  تجعل  والتصحر، 
كبيرة  بأعداد  السكان  ويهجر  الدفع«(.  )»عوامل 
المناطق المنكوبة بالجفاف في شمال شرق البرازيل 

جانيرو63. دي  ريو  في  الفقيرة  األحياء  إلى 
تحسين  في  العمراني  التوسع  يسهم  أن  ويحتمل 
نصف  من  فأكثر  للمجتمعات.  االقتصادي  الرفاه 
من  أكثر  وينتجون  المدن  في  يعيشون  العالم  سكان 
العالمي64.  المحلي اإلجمالي  الناتج  المائة من  80 في 

البلدان،  معظم  في  المدن  سكان  تحسنت صحة  وقد 
والرعاية  التعليم  الحصول على  إمكانات  توسيع  بعد 
وخدمات  المعيشية،  الظروف  وتحّسن  الصحية، 
وعوداً  المدن  وتختزن  الموجهة.  العامة  الصحة 

اإلنسان65. رفاه  بتحقيق 
أمام  تحديات  يطرح  العمراني  التوّسع  ولكن 
البنى  على  ضغوط  مصدر  فهو  البشرية.  التنمية 
اإلسكان،  على  سّيما  وال  المدن،  في  األساسية 
وقد  الصحي،  والصرف  الشرب  ومياه  والكهرباء، 
يؤثر سلباً على نوعية حياة السكان. وقد يكون 40 في 
المائة من التوسع العمراني في العالم في أحياء فقيرة، 
حيث تتسع الفوارق االقتصادية وتسود الظروف غير 
الصحية. ويفتقر 700 مليون من سكان األحياء الفقيرة 
في المدن إلى المرافق الصحية الكافية، وهي مشكلة 
تكفي، في ظل شح مياه الشرب المأمونة، لتزيد من 

الكوليرا  مثل  المعدية  األمراض  انتشار  احتماالت 
التوسع  ويسبب  األطفال66.  بين  سيما  واإلسهال، وال 
فقط  ليس  والفرص،  المداخيل  في  فوارق  العمراني 
ولكن  الحضرية،  والمناطق  الريفية  المناطق  بين 
أيضاً بين الفئات االجتماعية واالقتصادية في المدن، 

االجتماعية67. التوترات  فيؤجج 

األمن البشري

تتعرض التنمية البشرية لمخاطر من مصادر عديدة. 
ففي عام 2014، شهد العالم صراعات وحاالت عنف 
وانتهاكات لحقوق اإلنسان انتشرت على نطاق واسع 
داخل  السكان  من  ضخمة  أعداد  تشريد  إلى  وأدت 
بلدانهم وخارجها. وفي أواخر عام 2014، ناهز عدد 
يسّجله  أعلى رقم  مليون شخص، وهو   60 النازحين 
هؤالء  كان  ولو  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  العالم 
األشخاص أمة، لحلّت في المرتبة الرابعة والعشرين 
في قائمة أكبر البلدان في العالم. وتنتشر الصراعات 
الكونغو  وجمهورية  وباكستان  أوكرانيا  في 
وجنوب  السورية  العربية  والجمهورية  الديمقراطية 

ونيجيريا68. والعراق  السودان 
من الالجئين أو طالبي  الستين مليوناً  وكان ثلث 
داخل  النازحين  من  مليوناً   38 من  وأكثر  اللجوء، 
بلدانهم. واستناداً إلى البيانات المتاحة، يشكل األطفال 
نصف مجموع الالجئين في العالم، وهي أعلى نسبة 
منذ 10 سنوات. وكان مصدر هذه الزيادة ارتفاع عدد 
األطفال الالجئين من أفغانستان والجمهورية العربية 

والصومال69. السورية 
وبين عامي 2000 و2013، ازداد حجم الخسائر في 
األرواح بفعل التطرف في العنف، أي أعمال إشاعة 
الناس، ضمن مجموعة من األشخاص،  الرعب بين 
ضحية70.   17,958 إلى   3,361 من  أفراد،  وسط  أو 
والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وشن 
والجماعات المسلحة التابعة له هجمات وحشية على 
السورية  العربية  والجمهورية  تركيا  في  المدنيين 
واالغتصاب  القتل  ومارس  أخرى،  وبلدان  والعراق 
على  واإلكراه  والتعذيب،  الجنسي،  واالسترقاق 
بوكو  تنظيم  وقام  األطفال.  وتجنيد  الديني  التحول 
في  المدنيين  ضد  واعتداء  خطف  بأعمال  حرام 
وقام  ونيجيريا،  والنيجر،  والكاميرون،  وتشاد،  بنن، 
مسلحو حركة الشباب بهجمات مماثلة في الصومال 
الرب  جيش  اإلنسانية  بحق  فظائع  وارتكب  وكينيا. 
أوغندا  منشأها  مسلحة  دينية  جماعة  وهو  للمقاومة، 
وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  وتنشط 

السودان. وجنوب  الديمقراطية  الكونغو 
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التطرف  تنال أعمال 
والصراعات  والعنف 

من التنمية البشــرية

والتطرف  العنف  يتهددهم  الذين  والناس 
والصراع ال يفقدون حريتهم وحسب بل فرصهم في 
المادية  األساسية،  البنى  فبتدهور  قدراتهم.  تطوير 
منها واالجتماعية، تضيق أمامهم فرص كسب العيش 
والحصول على الخدمات الصحية والتعليم. وقد يدفع 
خارج  أطفالهم  إبقاء  إلى  واألمهات  اآلباء  الخوف 
المدرسة، حرصاً على سالمتهم الجسدية والجنسية71. 
مسؤوليات  زيادة  في  تسهم  مجتمعًة  الظروف  وهذه 

المنزل. في  الرعاية 
والعنف والصراعات من  التطرف  أعمال  وتنال 
معنويات  أن يضعف  يمكن  فالعنف  البشرية.  التنمية 
االجتماعية  الهياكل  ويدّمر  المحلية  المجتمعات 
المجتمعات  تماسك  فيقّوض  السياسية،  والمؤسسات 
ويضعف الدول. والعنف الذي يستهدف فئات محددة 
المجتمعية.  االنقسامات  حّدة  من  يزيد  أن  يمكن 
أو  النساء  المتطرفة  الجماعات  تستهدف  ما  وكثيراً 
أقليات جنسية وعرقية ودينية، مستخدمة االغتصاب 
تعبيراً عن قوتها ووحشيتها72. وتنتشر هذه التهديدات 
حركة  مع  ليس  حدود  كل  آثارها  وتعبر  العالم،  في 
اإلرهابي  العمل  طبيعة  مع  بل  فحسب،  الالجئين 

وزمان. مكان  لكل  العابر 
والصراعات  المتطرفة  العنف  أعمال  وتحّد 
الخدمات  تقديم  على  الحكومات  قدرة  من  المتفشية 
االجتماعية األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. 
خارج  طفل  مليون   30 وجود  إلى  التقديرات  وتشير 
المدرسة في البلدان المنكوبة بالصراعات73. والشباب 
من ذوي التحصيل العلمي المحدود يصبحون، بفعل 
في  للتجنيد  سهلة  فريسة  االقتصادية،  الفرص  قلّة 
اإلنترنت.  شبكة  عبر  المتطرفة  الجماعات  صفوف 
البطالة،  ارتفاع  بفعل  الشباب  يندفع  الصومال  ففي 
وقلة التعليم، وضعف المشاركة السياسية، لالنخراط 

الشباب74. حركة  صفوف  في 

تمكين المرأة

مجاالت  جميع  في  استقاللية  المرأة  تمكين  يتطلب 
واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  المالية  الحياة 
والثقافية، في المنزل وخارجه. وصحيح أن مؤشرات 
المساواة بين الجنسين في تحّسن، ولكن المساواة بين 
بلدان  في  فعالً  المرأة  لتمكين  تكفي  ال  قد  الجنسين 

المنخفضة. التنمية 
في  أي  الجنسين،  بين  المساواة  تحّسنت  لقد 
والمرأة.  الرجل  بين  المجتمع  يحّددها  التي  العالقات 
السياسي.  القرار  مواقع  في  المرأة  حضور  فتعّزز 
لم  وإن  يتشقق  العمل  مكان  في  الزجاجي  والسقف 

في  للجنسين  النمطية  األدوار  وتتغّير  بعد.  يتحطم 
المسؤوليات  تقاسم  وكذلك  المجتمعات،  من  العديد 

ضمن األسرة.
المرأة يتعثر بفعل عوامل متراّصة  ولكن تمكين 
تصطدم  فهي  الحياة.  مجاالت  من  مجال  كل  في 
من  تخلو  ال  ثقافية  وقيم  وتقاليد  اجتماعية  بمعتقدات 
الهياكل  في  للتمييز  تتعرض  كما  ضدها.  التحّيز 
في  وكذلك  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية 
ما  وكثيراً  واالستراتيجيات.  والمؤسسات  السياسات 
الواقع  في  الماثلة  الجسدي،  األمن  بعوائق  تصطدم 

الذهن. وفي 
والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، 
واقع في كل المجتمعات، في جميع الفئات االجتماعية 
واالقتصادية، وعلى اختالف مستويات التعليم. فوفقاً 
كانت   ،2013 عام  في  أجري  عالمي  الستعراض 
تتعّرض  المائة(  في   35( نساء  ثالث  كل  من  امرأة 
لعنف جسدي أو جنسي إما على يد الشريك أو غير 
الشريك75. وفي بعض البلدان، ترتفع هذه النسبة إلى 
هذا  يبقى  األحيان،  من  الكثير  وفي  المائة76.  في   70

وأظهرت  للشرطة.  عنه  يبلّغ  وال  صامتاً،  العنف 
مقابالت شملت 42,000 امرأة في 28 دولة عضواً في 
فقط  النساء  من  المائة  في   14 أّن  األوروبي  االتحاد 
أفدن بالتعرض ألخطر حادث عنف على يد الشريك، 
حادث  ألخطر  بالتعرض  أفدن  فقط  المائة  في  و13 

الشريك77. يد غير  عنف على 
ويصعب  المرأة.  تمكين  على  تأثير  العنف  ولهذا 
قياس آثاره على التنمية البشرية، ولكّن الجهود تبذل 
لتحديد ما يترتب عليه من تكاليف مالية. ففي أستراليا، 
وغير  المنزلي  العنف  عن  الناجمة  التكاليف  قّدرت 
مليار   14 قدره  بمبلغ  واألطفال  النساء  ضد  المنزلي 
دوالر أسترالي في السنة. وفي فييت نام، تبلغ التكاليف 
الناجمة عن العنف المنزلي ضد المرأة حوالى 1.4 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، من أجور ضائعة 
انعكاسات  لمعالجة  الخاصة  األموال  من  وإنفاق 
إجمالية  خسائر  إلى  وتؤدي  الصحة،  على  العنف 
المحلي اإلجمالي78. الناتج  من  المائة  في   1.8 بنسبة 

الصدمات والمخاطر

منها،  الفقيرة  سّيما  وال  المجتمعات،  من  الكثير  في 
تكون التنمية البشرية عرضة لصدمات ومخاطر من 
األغذية  أسعار  وارتفاع  ومالية،  اقتصادية  أزمات 
الطاقة،  أسعار  وارتفاع  الغذائي،  األمن  وانعدام 
واألوبئة.  الصحية  للمخاطر  المفاجئ  واالنتشار 
وجميع هذه العوامل تبطئ التنمية البشرية أو تعوقها، 
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أصبحت األمراض غير 
المعدية )أو المزمنة( خطراً 
على الصحة في مختلف 
أنحاء العالم

أو تحّرف مسارها، على نحو ما توثق عقب األزمة 
ففي   .2009-2008 الفترة  في  واالقتصادية  المالية 
للفقراء  المتوقع  العدد  إلى  أضيف  الالتينية،  أمريكا 
لو لم تحدث األزمة 3.2 ماليين شخص79. وفي عام 
فرص  في  المتوقعة  الخسائر  إلى  أضيفت   ،2014

فرصة80. مليون   61 العمل 

المخاطر الصحية الطارئة

أصبحت األمراض غير المعدية )أو المزمنة( خطراً 
تتسبب  فهي  العالم.  أنحاء  مختلف  في  الصحة  على 
بوفاة 38 مليون شخص في السنة، ثالثة أرباعهم )28 
والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  شخص(  مليون 
تتسبب  الدموية  واألوعية  القلب  فأمراض  الدخل. 
)حوالى  المعدية  غير  األمراض  من  الوفيات  بمعظم 
ماليين   8.2( السرطان  يليها  شخص(  مليون   18

ماليين   4( التنفسي  الجهاز  وأمراض  شخص(، 
شخص(81. مليون   1.5( والسكري  شخص(، 

6 ماليين شخص  بوفاة حوالى  التدخين  ويتسبب 
الدخان  الناجمة عن  الوفيات  )بما في ذلك  السنة  في 
المتسرب في الجو(، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع 
وتتسبب   .82 2030 عام  بحلول  شخص  ماليين   8 إلى 
أمراض تلوث الهواء داخل المنازل، وال سيما بسبب 
دخان الطهو، بموت مليوني امرأة وطفل قبل األوان، 

أي بمعدل أربع وفيات في الدقيقة83.
ومع أن البدانة هي مرض يمكن تجنبه أو الوقاية 
غير  باألمراض  اإلصابات  من  حصتها  تزداد  منه، 
المعدية. وعلى مدى األعوام العشرين الماضية، ظهر 

المتفشية  المخاطر  عداد  في  والبدانة  الزائد  الوزن 
على الصحة. وقد بدأ انتشار هذه المخاطر في البلدان 
وال  النامية،  البلدان  إلى  اليوم  تمتد  ولكنها  المتقدمة، 
المناطق الحضرية )الشكل 2-15(. ويعاني  سيما في 
من زيادة الوزن أو البدانة حوالى 30 في المائة من 
المائة  في   62 شخص،  مليار   2.1 أي  العالم،  سكان 
بين  كثيراً  النسبة  وتختلف  النامية،  البلدان  في  منهم 
الذين  األطفال  عدد  يتضاعف  أن  ويتوقع  المناطق. 

.84 2030 بحلول عام  الزائد  الوزن  يعانون من 
أسلوب  قضية  المعدية  غير  األمراض  وليست 
فكثيراً  وحرمان.  فقر  مشكلة  هي  بل  وحسب،  حياة 
ما تدفع الحاجة الفقراء إلى استهالك أغذية مصّنعة، 
منخفضة الثمن وقليلة القيمة الغذائية. فيأخذون كميات 
كبيرة من السعرات الحرارية وال يسّدون حاجتهم من 
المعدية  غير  األمراض  والنتشار  الدقيقة.  المغذيات 

االجتماعية. بالمؤثرات  وثيق  ارتباط 

األوبئة

لفيروس  داهماً  انتشاراً  العالم  شهد   ،2014 عام  في 
اإليبوال. وفي أواخر أيار/مايو 2015، وصل مجموع 
عنها  مبلّغ  إصابة،   27,000 حوالى  إلى  اإلصابات 
 11,000 وأحصيت  بها.  ومشتبه  ومحتملة  ومؤكدة 
وأصيب  وليبريا.  وغينيا  سيراليون  في  وفاة  حالة 
أكثر من 5,000 طفل، وفقد 16,000 طفل أماً أو أباً أو 

األول85. المعيل  أو  معاً،  الوالدين 
وأغلقت المدارس، وكان خطر خسارة المكاسب 
اآلثار  ضمن  الماضي  في  تحققت  التي  الصحية 
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معدالت نقص التغذية والبدانة تتفاوت بين المناطق حسب آخر البيانات المتوفرة
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 يقّيد تغّير المناخ
الخيارات المتاحة لألجيال 

الحالية والقادمة

 5 نحو  وُحرم  اإليبوال.  فيروس  لتفشي  المتوقعة 
وغينيا  سيراليون  في  التعليم  من  طفل  ماليين 
وفي  أشهر86.  طيلة  المدارس  أُغلقت  حيث  وليبريا، 
سيراليون، انخفض عدد األطفال دون سن الخامسة 
الذين يتلقون عالجاً من المالريا بنسبة 39 في المائة 
ليبريا،  وفي   .2014 وأيلول/سبتمبر  أيار/مايو  بين 
إشراف  تحت  يلِدن  اللواتي  النساء  نسبة  انخفضت 
اختصاصيين في الرعاية الصحية من 52 في المائة 
أيار/مايو  من  فقط  المائة  في   37 إلى   2013 عام  في 

.87 2014 آب/أغسطس  إلى 
انتشار  أحدث  وليبريا،  وغينيا  سيراليون  وفي 
فيروس اإليبوال أعباء على الوضع المالي تجاوزت 
قيمتها 500 مليون دوالر في عام 2014، أي ما يعادل 
5 في المائة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي. وفي 
عام 2015، أشارت التقديرات إلى خسائر في اإلنتاج، 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   12 قيمتها  تجاوزت 
انخفاض  من  أيضاً  البلدان  هذه  وعانت  اإلجمالي88. 
الغذائي،  األمن  انعدام  وخطر  الزراعي،  اإلنتاج 
وانخفاض األجور، إذ عمد الشركاء من الخارج إلى 

االستثمار. خطط  تعليق 

تغّير المناخ

المجتمعات  على  المناخ  تغّير  تداعيات  تتزايد 
فقدان  ومنها  العالم،  أنحاء  جميع  في  المحلية 
لهذه  تعرضاً  السكان  وأكثر  البيولوجي.  التنوع 
القاحلة،  المناطق  في  يعيشون  الذين  هم  الظاهرة 
إلى  تفتقر  التي  المناطق  وفي  المنحدرات،  وعلى 
الحرجّية.  اإليكولوجية  النظم  وفي  الجيدة،  التربة 
شخص  مليار   1.3 نحو  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
 2002 عام  في  ضعيفة  تربة  على  يعيشون  كانوا 
يتعرضون  50 عاماً(، وهم  قبل  )أي ضعف عددهم 
ثاني  انبعاثات  حجم  وازداد  متفاقمة89.  لضغوط 
منذ  المائة  في   50 بنسبة  العالم  في  الكربون  أكسيد 
المناخ90. تغّير  على  تأثيرها  ويزداد   ،1990 عام 

وتمعن  المناخ،  تغّير  بفعل  المخاطر  هذه  وتتفاقم 
كما  الحاضر  ألجيال  المتاحة  الخيارات  تضييق  في 
البلدان  على  بالغة  اآلثار  وتقع  المستقبل.  ألجيال 
في  يعيشون  الذين  الفقراء،  أشد  من  النامية وسكانها 
المناطق اإليكولوجية الضعيفة، ويعتمدون على البيئة 
الطبيعية للعيش والحياة. وفي تغّير المناخ خطر على 

النامية. الصغيرة  الجزرية  الدول  وجود 
في  المياه  وفرة  على  المناخ  تغّير  أثر  وسيشتّد 
اإلجهاد  آلثار  مليون شخص   250 فيتعرض  أفريقيا، 
البلدان  المائي. ويحتمل أن يؤدي الجفاف في بعض 

البعلية إلى النصف  المحاصيل الزراعية  إلى خفض 
األفريقية  الصحراء  ففي جنوب   .91 2020 بحلول عام 
الكبرى وجنوب وشرق آسيا، يؤدي الجفاف والتقلب 
إنتاجية  في  كبيرة  خسائر  إلى  األمطار  كميات  في 

المزروعة. الغذائية  المواد 
تأثير  احتماالت  ازدادت  األخيرة،  العقود  وفي 
هذا  كان  وقد  الصحية.  األوضاع  على  المناخ  تغّير 
من  المائة  في   2.4 في  السبب   2002 عام  في  التغّير 
المالريا  حاالت  من  المائة  في  و6  اإلسهال  حاالت 
من  ويبقى  الدخل92.  المتوسطة  البلدان  من  عدد  في 
الصعب إثبات التغّيرات بدقة وسط ازدحام األسباب 
هذه  من  الناتجة  الحاالت  وباكتشاف  والعوامل. 
في  عديدة  باختبارات  تثبيتها  إلى  يصار  التغّيرات، 

مختلفة. سكانية  ظروف 
ومن أولى التغّيرات التي رصدت في ما يصيب 
النطاق  في  تغّيرات  معدية  أمراض  من  اإلنسان 
الجغرافي )خط العرض واالرتفاع( وفي الموسمية، 
بما في ذلك اإلصابة بااللتهابات المنقولة عبر الهواء، 
عبر  المنقولة  واألمراض  الضنك،  وحمى  كالمالريا 
أشهر  في  ذروتها  تبلغ  التي  السلمونيال،  مثل  الغذاء 
الحرارة مع  ارتفاع متوسط درجات  الحر. ويترافق 
أنماط  في  تغييرات  فيحدث  المناخي  التقلب  زيادة 
آثار  عليها  تترتب  القصوى،  للحرارة  التعرض 

والشتاء. الصيف  في  صحية 
العامة  الصحة  على  االنعكاسات  تتضح  ال  وقد 
اضطراب  على  الزمن  من  عقود  مرور  بعد  إال 
إلنتاج  والمضبوطة  الطبيعية  اإليكولوجية  النظم 
البحر،  سطح  مستويات  وارتفاع  األغذية، 
الحياة،  على  المخاطر  من  هرباً  السكان  ونزوح 
االقتصادية، الحركة  وتعّطل  األراضي،   وخسارة 

والحروب األهلية.
الماليين.  الطبيعية  الكوارث  أضرار  وتصيب 
فبين عامي 2003 و2013، بلغ متوسط عدد الكوارث 
 216 السنة، أصابت حوالى  388 كارثة في  الطبيعية 
شخصاً.   106,654 بمقتل  وتسببت  شخص  مليون 
وفي عام 2013، بلغ عدد الكوارث أدنى المستويات 
طبيعية  كارثة   330 تسببت  إذ  سنة،  في ست عشرة 
21,610 أشخاص.  مليون شخص ومقتل   97 بإصابة 
الكوارث  أضرار  مجموع  تراجع   2013 عام  وفي 
السنوي  المتوسط  دوالر، عن  مليار   119 إلى  أيضاً 
ومن  دوالر.  مليار   157 البالغ   2013-2003 للفترة 
أصل  من  بلدان  خمسة  كانت  الوفيات،  عدد  حيث 
من   2013 عام  في  تضرراً  األكثر  العشرة  البلدان 
فئة البلدان المنخفضة الدخل، أو البلدان ذات الدخل 
يتشّرد   ،2008 عام  ومنذ  متوسط93.  إلى  المنخفض 
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ال بّد من وضع مفهوم التنمية 
البشرية في إطار تحليلي 
يسمح بمواجهة التحديات 
الناشئة في هذا العالم المتغير

وصل حتى  ثانية،  كل  شخص  الكوارث   بسبب 
في  شخص  مليون   19.3 بيوتهم  هجروا  الذين  عدد 

.94 2014 عام 

التنمية البشرية: نظرة إلى المستقبل 

المناطق  بين  كبير  تفاوت  في  البشرية  التنمية  واقع 
ملحوظاً التقدم  كان  حين  ففي  والفئات.   والبلدان 
في واقعاً  الحرمان  يبقى  الحاالت،  بعض   في 
التنمية  أمام  كبيرة  تحديات  يطرح  أخرى،  حاالت 
البشرية  التنمية  واقع  2-1م  الجدول  ويبّين  البشرية. 

وحرمان. تقدم  بين 
العالم  سياق  في  الديناميات  هذه  تناول  وينبغي 
عليه  كان  عما  كثيراً  يختلف  اليوم  فالعالم  المتغير. 
في عام 1990، الذي شهد على انطالق مفهوم التنمية 
رفاه  حالة  لتقييم  مقاييس  من  كرسه  وما  البشرية 
مراكز  وانتقلت  التنمية،  مشهد  تغّير  فقد  اإلنسان. 
هامة،  ديمغرافية  تحوالت  وحدثت  العالمي،  النمو 

جديدة. إنمائية  تحديات  وظهرت 
في  البشرية  التنمية  مفهوم  وضع  من  بّد  وال 
الناشئة التحديات  بمواجهة  يسمح  تحليلي   إطار 
النظر إعادة  من  بّد  وال  المتغّير.  العالم  هذا   في 
في اإلطار الحالي لكي يصبح أكثر صالبة ويصلح 
والخيارات  القدرات  واقع  سيما  وال  للمستقبل، 
الممكنة  والمفاضالت  والجماعية،  الفردية 
الحاالت،  مختلف  في  بينها  المحتملة  واألولويات 
)انسجاماً  األجيال  عبر  واإلمكانات  والخيارات 
في  البشرية  التنمية  وواقع  االستدامة(،  مفهوم  مع 

والمخاطر. الصدمات  حاالت 

المسائل.  هذه  بعض  في  التفكير  بدأ  وقد 
فاالقتراحات المطروحة تتضمن مفاهيم جديدة للرفاه 
والبدائل  والسعادة(  الشخصي  الرفاه  )مثل  البشري 
المتاحة لقياسها )اإلطار 2-3(. وتتناول بعض تقارير 
ابتكارية  التنمية البشرية الوطنية عدة مقاييس وُنهجاً 
كمؤشر على  األطفال  وفيات  معدل  استخدام  )ومنها 
حياة مديدة وصحية في حساب دليل التنمية البشرية 

الهند(. في  براديش  مادهيا  في 
وتعني هذه االعتبارات أّن ما اعتمد قبل 25 عاماً 
لم يعد يكفي لتقييم الرفاه البشري. وقد برزت الحاجة 
جلية إلى اعتماد مقاييس وأدوات جديدة لرصد رفاه 
حول  الدول  بين  المناقشات  خالل  وتقييمه  اإلنسان 
التنمية  وأهداف   2015 عام  بعد  لما  التنمية  خطة 
المستدامة التي ستحل محل األهداف اإلنمائية لأللفية. 
سّد  نحو  قوي  دفع  الخطة  هذه  في  يكون  أن  ويتوّقع 
التنمية  أمام  الماثلة  التحديات  ومواجهة  الثغرات 
الضروري  من  ويبقى  المقبلة.  األعوام  في  البشرية 
للعالم  ومالئمة  ومبتكرة  جديدة  تقييم  أدوات  اعتماد 
البيئية  االستدامة  لقياس  األولوية  وإعطاء  المتغّير، 

اإلنسان. رفاه  مقاييس  في  ودمجها 
ومن الضروري التصدي لثالثة تحديات أخرى. 
أوالً، يجب تحديد المقاييس والمؤشرات لرصد آثار 
تدابير السياسة العامة. ثانياً، المقاييس المتوّفرة هي 
اإلنسان  رفاه  لتقييم  كافية  غير  الحاالت  أغلب  في 
في أوقات الصدمات والمخاطر. لذلك، ينبغي وضع 
توقعات  إلى  بالتوصل  تسمح  ومؤشرات  مقاييس 
والمخاطر.  الصدمات  آثار  حول  واضحة  وبيانات 
من  يكفي  بما  تتسم  مقاييس  وضع  من  بّد  ال  ثالثاً، 

السياسات. توجيه  في  للسرعة  المرونة 

الإطار 3-2

بدائل قياس الرفاه البشري

أصدرت  الماضية،  عشر  الخمسة  األعوام  مدى  على 
أستراليا  طليعتها  في  كانت  عديدة،  بلدان  في  حكومات 
تقارير شاملة عن حالة رفاه  المتحدة،  والمملكة  وآيرلندا 
السكان بهدف التوعية وتوسيع دائرة المناقشات. وبدالً من 
استخدام مؤشرات مركبة، كما هو الحال في دليل التنمية 

الفردية. المؤشرات  من  مجموعة  استعملت  البشرية، 
ُيقاس الرفاه أو السعادة بمشاعر  وفي بلدان أخرى، 
للسعادة.  الوطني  الدليل  ُيعتمد  مثالً،  بوتان  ففي  األفراد. 
مقياس  اعتماد  النقاش  يتناول  المتحدة،  المملكة  وفي 

وهذا  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  جانب  إلى  العام  الرفاه 
الناس حول  يقيس مشاعر  إلى رقم واحد  التوصل  يعني 
العديد من جوانب الرفاه. وهذا النهج يسمح بتجّنب ربط 
بأوزان، ولكّنه يطرح تساؤالت حول موثوقية  العناصر 
البيانات ويصّعب إمكانية المقارنة بين البيانات الصادرة 

البلدان. مختلف  عن 
األوساط  تستخدمها  الرفاه  لقياس  الُنهج  وهذه 
من  وغيرها  المدني  والمجتمع  واألكاديمية  الحكومية 

الفاعلة. الجهات 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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وتتطلب هذه المقاييس توّفر بيانات وافية ومّتسقة 
المقاييس  هذه  إلى  الحاجة  ضوء  ففي  وموثوقة. 
التي توافقت  الطموحة  والمؤشرات، وإزاء األهداف 
عام  بعد  لما  التنمية  كخطة  الدولية،  األسرة  عليها 
الفريق الرفيع  التنمية المستدامة، دعا  2015 وأهداف 

 ،2015 عام  بعد  لما  التنمية  بخطة  المعني  المستوى 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  بدعوة  اجتمع  الذي 
البيانات.  عالم  في  ثورة  إحداث  إلى   ،2014 عام  في 
كل  إلى  التوجه  على ضرورة  المجتمعون  شّدد  وقد 
فرد في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ورصد التقدم 
المحرز في تنفيذ هذه الخطة. وال بد هنا من تسليط 

مسائل: ثالث  على  الضوء 
أوالً، يسهم توّفر كميات كبيرة من البيانات اآلنية 	 

االرتفاع  حاالت  عن  وافية  معلومات  إتاحة  في 
األساسية،  الغذائية  المواد  أسعار  في  الحاد 
المعرضين  على  تؤثر  ما  أكثر  تؤثر  التي  مثالً، 
وغيرها  والسواتل  االستشعار  وأجهزة  للفقر. 
األنشطة  عن  آنية  بيانات  تنتج  األدوات  من 
العمراني،  والتوسع  الغابات،  كإزالة  والمخاطر، 
مثالً، عن  الفقر، وذلك،  والفيضانات ومؤشرات 

أفريقيا. في  الصفيح  سقوف  صور  طريق 
بإنتاج 	  الضخمة«  »البيانات  تحليل  يسمح  ثانياً، 

لتتاح  تكن  ولم  مباشرة  منها  يستفاد  معلومات 
فالبيانات  السكانية95.  التعدادات  إطار  خارج 
من  المصدر  المجهولة  باالتصاالت  المتعلقة 
أن  ويمكن  الحشود  تظهر حركة  النقالة  الهواتف 
واالتجاهات  العمراني.  التخطيط  في  تستخدم 
شبكة  عبر  االستفسارات  ماليين  تسلكها  التي 
وسائل  عبر  المستخدمين  رسائل  وفي  اإلنترنت 
آراء  حول  إيضاحات  تقّدم  االجتماعي  التواصل 
الناس وأولوياتهم. ويمكن االستفادة من »البيانات 
قياس  منها  متنوعة،  استخدامات  في  الضخمة« 
السلوكية  االتجاهات  وتحديد  الهامة،  المؤشرات 
في  اآلراء  واستطالع  الصحية  األوبئة  ورصد 
المعتمدة96. السياسات  فعالية  حول  المناسب  الوقت 

رسالة  مليار   294 يوم  كل  الناس  ويبعث 
من  غيغابيت97   100,000 ويحّملون  إلكترونية، 
مليون   230 ويطلقون  فيسبوك،  على  البيانات 
غيغابيت  مليار   1.3 ويتلقون  ويرسلون  تغريدة، 
النقالة. وتشير بعض  الهواتف  البيانات على  من 
التقديرات إلى أّن البيانات ستكون في عام 2035 
أكثر بمائة مليار مّرة مما هي عليه اليوم، إذا ما 

الحالية98. االتجاهات  استمرت 
وبهذه البيانات يمكن التوّسع في فهم العالقات 
في  واإلسراع  تعقيداً،  يزداد  عالم  في  السببية 
اإلنسانية.  الحاالت  لبعض  التصدي  إجراءات 
إذ  المخاطر،  من  تخلو  ال  البيانات  وفرة  ولكّن 
يمكن استخدامها إللحاق الضرر حيث ال حماية 
الكثير  ويسعى  والسرية.  الخصوصية  لحقوق 
كيفية مساهمة معلومات  إلى كشف  الباحثين  من 
تنتج صدفًة وعمداً في سياق حياة الناس اليومية 
بكميات ضخمة، في دعم االستدامة وتكوين رؤى 
لتحسين الحياة، وذلك على ما تطرحه من قضايا 

واألمن. الخصوصية 
تقليدية 	  طرق  بدمج  عديدة  بلدان  قامت  ثالثاً، 

وجديدة في جمع البيانات للتعدادات، تنّوعت بين 
المعلومات  ونظم  نقالة  وأجهزة  إدارية  سجالت 
واستخدمت  واإلنترنت.  المكانية  الجغرافية 
التكنولوجيات الجديدة في تغطية تسجيل المواليد. 
البلدان،  من  وغيرها  وباكستان  ألبانيا  ففي 
الجغرافية  الخرائط  رسم  تكنولوجيات  ساعدت 
في  وعرضها  المواليد  تسجيل  بيانات  جمع  في 

بيانية. صور 
جديدة  خطة  يشهد  ويتغّير،  تغّير  عالم  وفي 
البشري  التقدم  يتوّقف  إنمائية جديدة،  للتنمية وأهدافاً 
على ما يقوم به البشر من عمل. وستكون االستفادة 
الكاملة من اإلمكانات البشرية عنصراً حاسماً في سد 
على  المستجدة  التحديات  ومواجهة  الماثلة  الثغرات 
موضوع  هو  المتغّير  العمل  وعالم  البشرية.  التنمية 

التقرير. هذا  من  التالي  الفصل 

قامت بلدان عديدة بدمج 
 طرق تقليدية وجديدة 

في جمع البيانات
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اجلدول 2-1م

واقع التنمية البشرية بين التقدم والحرمان

الحرمانالتقّدم

الصحة
بلغ معدل وفيات األطفال في العالم في عام 2015 أقل من نصف ما كان عليه في عام 1990، 	 

إذ تراجع من 90 إلى 43 حالة وفاة لكل 1,000 والدة حية، أي من نحو 12.7 مليوناً إلى 6 
ماليين باألرقام المطلقة.

بين عامي 1990 و2013، انخفض معدل وفيات األمهات على الصعيد العالمي بنسبة 45 في 	 
المائة، أي من 380 إلى 210 حاالت وفاة لكل 100,000 والدة حية.

بين عامي 1995 و2013، استطاع العالم بفضل الوقاية من السل والتشخيص والعالج إنقاذ 37 	 
مليون شخص. وبين عامي 2000 و2015، أُنقذ 6.2 ماليين شخص من المالريا. ومنذ عام 

2000، استطاع العالم بفضل التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز تجنب 30 مليون 
إصابة جديدة.

في عام 2015، قضى حوالى 6 ماليين طفل في العالم قبل بلوغهم سن الخامسة، 3 ماليين 	 
حالة وفاة حصلت خالل األيام الثماني والعشرين األولى من حياة الطفل، أي كانوا من حديثي 

الوالدة.

في عام 2013، توفيت حوالى 290,000 مرأة في العالم ألسباب تتعلق بالحمل والوالدة.	 

في عام 2015، سّجلت حوالى 214 مليون حالة إصابة بالمالريا. وقد تسبب هذا المرض بوفاة 	 
نحو 472,000 شخص. وفي عام 2013، كان 11 مليون شخص مصابين بمرض السل. وفي 
عام 2014، أشارت التقديرات إلى وجود 37 مليون شخص من حاملي فيروس نقص المناعة 

البشرية/ اإليدز.

التعليم
ارتفع معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب )من الفئة العمرية 15-24 سنة( من 83 في 	 

المائة في عام 1990 إلى 91 في المائة في عام 2015. وارتفع معدل إلمام البالغين بالقراءة 
والكتابة )من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر( من 76 إلى 86 في المائة.

بين عامي 1990 و2015، ارتفع عدد األطفال الملتحقين بالمدرسة في مرحلة التعليم االبتدائي 	 
في جميع المناطق، وازداد أكثر من الضعف في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى.

في عام 2012، بلغ عدد األّميين في العالم 780 مليوناً من فئة البالغين، وفي عام 2015، 103 	 
ماليين من فئة الشباب.

في العالم 57 مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس في مرحلة الدراسة االبتدائية. وواحد 	 
من بين ستة مراهقين )في الفئة العمرية 14-16 سنة( ال يكمل التعليم االبتدائي.

تمكين المرأة
في 42 بلداً تشغل النساء أكثر من 30 في المائة من المقاعد في مجلس على األقل من 	 

البرلمانات الوطنية.
على الصعيد العالمي، تتقاضى المرأة أجراً أقل بنسبة 24 في المائة من أجر الرجل. وتبلغ 	 

نسبة النساء اللواتي يزاولن عمالً غير مستقر حوالى 50 في المائة.

الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية

أصبح الحصول على مصدر محّسن لمياه الشرب واقعاً يعيشه 2.6 مليار شخص منذ عام 	 
.1990

بين عامي 1990 و2012، انضّم حوالى 2.1 مليار شخص إلى عدد الذين يحصلون على مرفق 	 
محّسن من مرافق الصرف الصحي.

ال يزال حوالى 663 مليون شخص في العالم يستخرجون المياه من مصدر غير محّسن.	 

في عام 2015، لم يستخدم 2.4 مليار شخص في العالم مرافق محسنة للصرف الصحي، 	 
وقضى 946 مليون شخص حاجتهم في العراء.

الدخل والفقر

بين عامي 1990 و2015، انخفض عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر في 	 
اليوم في مناطق البلدان النامية من 1.9 مليار إلى 836 مليوناً.

في المناطق النامية، انخفضت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية، أي األفراد الذين ال 	 
يستطيعون الحصول على ما يكفي من الغذاء بانتظام للتمتع بحياة نشيطة وصحية، من 23.3 
في المائة في الفترة 1990-1992 إلى 12.9 في المائة في الفترة 2014-2016. وسّجل العالم 

انخفاضاً في نسبة انتشار تقزم النمو بين األطفال دون سن الخامسة من 40 في المائة في عام 
1990 إلى 25 في المائة في عام 2013.

ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي على المستوى العالمي بمعادل القوة الشرائية 	 
من 8,510 دوالرات في عام 1990 إلى 13,551 دوالراً في عام 2013.

في عام 2013، كان حوالى 370 مليون عامل في مناطق البلدان النامية يعيشون على أقل من 	 
1.25 دوالر في اليوم.

في الفترة 2014-2016، كان حوالى 795 مليون شخص في العالم، 780 مليوناً منهم في البلدان 	 
النامية، يعانون من الجوع المزمن. وفي عام 2015، قّدر عدد األطفال دون سن الخامسة الذين 

يعانون من نقص الوزن بحوالى 90 مليون طفل، وكان واحد من كل أربعة أطفال يعاني من 
تقزم النمو.

في عام 2014، بلغت حصة أغنى 1 في المائة من سكان العالم 48 في المائة من الثروة 	 
العالمية، وقد تتجاوز 50 في المائة في عام 2016.

المشاركة

في أواخر عام 2015، يصل عدد االشتراكات في الهاتف النقال إلى 7.1 مليارات، وعدد 	 
مستخدمي اإلنترنت إلى 3.2 مليارات على مستوى العالم. وفي أواخر عام 2014، تخطى عدد 

الناشطين على فيسبوك المليار في الشهر، وعدد الناشطين على تويتر 300 مليون.

في عام 2015، كان حوالى 4 مليارات شخص من مجموع سكان العالم البالغ 7.3 مليارات 	 
نسمة، وأغلبهم من سكان المناطق البلدان النامية، من دون نفاذ إلى شبكة اإلنترنت. وهؤالء 

المنقطعون عن عالم اإلنترنت هم عادة أشّد فئات العالم فقراً وحرماناً.

االستدامة البيئية

في الفترة 2000-2010، انخفض متوسط الخسارة العالمية من الغابات من 8.3 ماليين هكتار 	 
سنوياً إلى 5.2 ماليين هكتار بفضل التشجير والتوسع الطبيعي للغابات.

يوشك العالم على القضاء نهائياً على المواد المستنفدة لطبقة األوزون، وقد انخفض استهالكها 	 
بنسبة 98 في المائة بين عامي 1986 و2013.

يعيش حوالى 1.3 مليار شخص في العالم على أراض ضعيفة إيكولوجياً.	 

ارتفعت االنبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بين عامي 1990 	 
و2013.

تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المائة من سكان العالم.	 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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.3

تفقد مسارات التنمية التقليدية 
من صالحيتها في عالم اليوم

عامل العمل املتغّي
تطورت طبيعة العمل عبر التاريخ، إذ أّدت تغّيرات في البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلى تغّير وقت العمل ومكانه، وكيفية تنظيمه، 
وطبيعة السلع والخدمات المنتجة. وكان لهذا التغّير آثاٌر واسعة ومتشعبة على التنمية البشرية، وكانت الثورة الصناعية في أوروبا في القرن 

الثامن عشر بداية ألهم أشكال هذا التغيير )اإلطار 1-3(.

وثورة  العولمة  بفعل  العمل  يتحول  اليوم 
وهي  الرقمية،  الثورة  وخاصة  التكنولوجيا، 
االنتقال من التكنولوجيا الميكانيكية إلى التكنولوجيا 
في  العمل  وأصحاب  العاملون  وأصبح  الرقمية. 
جميع أنحاء العالم على ترابط ضمن شبكات معقدة 
المالية  األصول  تعبر  بينما  والهجرة،  للتجارة 
الزمن، أعادت  البرق. ومع مرور  الحدود بسرعة 
وعمدت  وتوزيعها.  إنتاجها  نظم  هيكلة  الشركات 
إلى االستفادة من خفض األجور والتكاليف األخرى 
وإلى تسيير عملياتها في مواقع أقرب إلى األسواق 
متعددة  وحدات  إلى  أنشطتها  وقّسمت  الناشئة، 
بلدان  في  وركزتها  العالم،  أنحاء  في  ووزعتها 
تؤمن المهارات الالزمة والبنية التحتية الضرورية 

بأجور أقل.
تغيير  من  به  جاءت  بما  العولمة،  عززت  وقد 
خالل األعوام الثالثين الماضية، الترابط بين جميع 
أنحاء العالم، فأثرت على أنماط التجارة واالستثمار 
وإلغائها،  العمل  فرص  استحداث  وعلى  والنمو، 
والعمل  اإلبداعي  العمل  شبكات  على  أثرت  كما 
تكنولوجية  ثورة  اآلن  نعيش  أننا  ويبدو  التطوعي. 
جديدة متسارعة، أو حتى ثورات متعددة في الوقت 

نفسه.
األجور  التكنولوجية  الثورات  هذه  وتغّير 
واإلنتاجية في أسواق العمل وأماكن العمل من خالل 
الباطن، وظروف  من  والتعاقد  للتعاقد  جديدة  طرق 
عمل جديدة ونماذج جديدة لتنظيم األعمال وريادتها. 
فهي تؤثر على توزيع الطلب على اليد العاملة عبر 
الهيكلي.  التحول  عمليات  على  وبالتالي  القطاعات، 
بعض  في  ونوعيتها  الوظائف  كمية  على  تؤثر  كما 
الدخل  توزيع  على  وكذلك  والمشاريع،  القطاعات 
فرصاً  تخلق  المستويات. وهي  والثروة على جميع 
العمل  المزيد من  وتجلب  واالبتكار،  لإلبداع  جديدة 
تتباطأ  ولن  العام.  المجال  إلى  األجر  المدفوع  غير 
وتيرة التغيير هذه، بل ستشهد األعوام المقبلة ثورة 
من  مزيداً  العمل  وأماكن  العمل  إلى  تحمل  مستمرة 

اليقين. وعدم  والتقلب  التعقيد 

وفي هذا السياق يأتي السؤال حاسماً: ماذا تعني 
العاملون  هل  البشرية؟  للتنمية  األنماط  هذه  كل 
مستعدون  السياسات  وصانعو  العمل  وأصحاب 
عالم  في  الناشئ؟  العمل  عالم  تحديات  لمواجهة 
ال  وقد  التقنية،  المعرفة  تتقادم  ما  سرعان  كهذا، 
أو  اليوم  لتحديات  األمس  وسياسات  قواعد  تصلح 
على  والقائمون  والدولية  الوطنية  والشركات  الغد. 
هذه  لمواكبة  السياسات مضطرون  وصانعو  التعليم 
التغّيرات المتسارعة، ولفهم الوجهات ووضعها في 
المزيد  تؤمن  أن  يمكن  سليمة  وقواعد  استراتيجيات 
من العمل، العمل الجيد، ألجيال الحاضر والمستقبل. 
المنافسة  أنواعاً جديدة من  العاملون، فيواجهون  أما 

التقليدية. الجماعي  التنظيم  أشكال  في  والتحديات 
صالحيتها  من  التقليدية  التنمية  مسارات  وتفقد 
ليس  المستقبل  في  فرصة  وانتزاع  اليوم.  عالم  في 

وبصيرة. مهارة  بل  قدر،  أو  صدفة  قضية 

تحّول تركيبة العمل

االقتصادات  تطور  اتبع  الماضي،  القرن  خالل 
المتقدمة مساراً خطياً نوعاً ما، إذ انتقل النشاط من 
الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات. وينعكس توزيع 
القيمة  نسبة  في  القطاعات  على  االقتصادي  النشاط 
التشغيل  وفي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المضافة 
تبرر  اليوم  االتجاهات  وبعض  القطاع.  حسب 
التساؤل حول ما إذا كان المسار الخطي سيستمر في 

آخرين. عاملين  مع  أخرى  اقتصادات 
من  الكثير  يستوعب  يزال  ال  الزراعة  فقطاع 
مساهمته  في  الدائب  االنخفاض  رغم  العاملين 
وجنوب  آسيا  جنوب  في  وخاصة  االقتصاد،  في 
الصحراء األفريقية الكبرى. فقد تخسر الزراعة من 
أهميتها في االقتصادات، حيث بلغت حصتها 3.1 في 
المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2010، 
لكّن أهميتها، ولو تضاءلت، تبقى كبيرة بالنسبة إلى 
العاملين. ففي عام 2010، عمل في الزراعة 33.1 في 
 .1)1-3 )الشكل  العالم  في  العاملة  القوى  من  المائة 
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ال تزال الزراعة مصدراً 
هاماً للعمل

الإطار 1-3 

لمحة عن تاريخ العمل

عالم  كان  اإلنسانية،  الحضارة  حقب  من  حقبة  في 
الماشية. وكانت  المزارعين ومربي  العمل يقتصر على 
لهوبز )Hobbes(، بغيضة وقاسية وقصيرة.  الحياة، وفقاً 
أو  الرؤساء  يفرضها  مرهقة  ومتطلبات  ضرائب 
الدولة، حياة عبودية واسترقاق، حرمان من  أو  الُمالك 
المحظوظين،  من  قلة  وباستثناء  والكرامة.  االستقاللية 

القاعدة. هو  أشكاله  على  والظلم  الفقر  كان 
ثم جاءت الثورة الصناعية. وتوافد الرجال والنساء 
اليد  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  المدينة  إلى  الريف  من 
الجديدة  التكنولوجيات  وأّدت  المصانع.  في  العاملة 
إلى  والصلب  والحديد  القطنية  والمنسوجات  النقل  في 
ارتفاع مّطرد في إنتاجية العمل. ولعقود، لم يتسرب إلى 
يعملون  كانوا  إذ  القليل،  المنافع سوى  العاملين من هذه 
مساكن  في  مقيمين  خانقة،  ظروف  في  طويلة  ساعات 

عملهم. لقاء  القليل  يكسبون  مكتظة، 
تتوزع  مكاسبها  وأصبحت  الرأسمالية،  تحّولت  ثم 
ذلك  إلى  أدت  التي  العوامل  ومن  أوسع.  نطاق  على 
العاملين  فيض  جف  أن  بعد  تلقائياً  األجور  ارتفاع 
في  العاملين  انخراط  وكذلك  الريف،  من  المتدفق 
هي  المظالم  تكن  ولم  بحقوقهم.  مطالبين  تنظيمات 
اإلنتاج  ظروف  ففي  الملحة.  المطالب  مصدر  وحدها 
النخب  على  السهل  من  يعد  لم  الحديث،  الصناعي 
إذ  تسد،  فّرق  أسلوب  المعتاد،  باألسلوب  االستمرار 
الكبرى  المدن  في  المتمركزة  المصانع  في  العمل  ر  يسَّ
والنشاط  الجماهير،  وتعبئة  العاملين،  بين  التنسيق 

. لمناضل ا
تنازالت.  الصناعيون  قّدم  الثورة،  من  وخوفاً 
وحق  السياسية  الحقوق  العاملة  الطبقة  ونالت 
ترويض  في  الديمقراطية  وأسهمت  التصويت. 
إذ  العمل،  أماكن  في  األوضاع  فتحّسنت  الرأسمالية. 
التوصل  أو جرى  الدولة  التي فرضتها  الترتيبات  أّدت 
وتعزيز  العمل  ساعات  تخفيض  إلى  بالتفاوض  إليها 
الرعاية  وتوفير  العطل،  وإقرار  السالمة،  تدابير 
وأدى  المستحقات.  من  ذلك  وغير  لألسرة  الصحية 
االستثمار العام في التعليم والتدريب إلى زيادة إنتاجية 
االختيار.  حق  ممارسة  في  حريتهم  وتوسيع  العاملين 
المشاريع.  فائض  من  العاملة  اليد  حصة  وارتفعت 
الكادحة،  للطبقة  العمل  المصانع  في  الوظائف  وأمنت 

الحياة. أسلوب  وتغّير  وسطى  طبقة  فنشأت 

الصناعية،  الرأسمالية  التكنولوجي  التقدم  وعزز 
إنتاجية  ارتفعت  فقد  أسسها.  قّوض  أن  لبث  ما  لكنه 
مما  بكثير  أكبر  التحويلية بسرعة  الصناعات  في  العمل 
إنتاج  باإلمكان  وأصبح  االقتصاد.  قطاعات  سائر  في 
الكمية نفسها أو أكثر من الحديد الصلب أو السيارات أو 
اإللكترونيات بعدد أقل بكثير من العاملين. وبعد الحرب 
من  التحويلية  الصناعات  حصة  بدأت  الثانية،  العالمية 
البلدان  كافة  في  باطراد  تنخفض  العاملين  مجموع 
قطاعات  إلى  العاملون  وانتقل  المتقدمة.  الصناعية 
الخدمات، أي التعليم والصحة والترفيه واإلدارة العامة. 

الصناعي. بعد  ما  االقتصاد  نشأ  وهكذا 
للجميع.  ليس  للبعض،  متعة  أكثر  العمل  وأصبح 
والمعرفة  المال  ورأس  المهارات  لهم  توفرت  فمن 
أتاح  إذ  الصناعة،  بعد  ما  عصر  في  النمو  من  تمكنوا 
المصرفيون  وأصبح  وافرة.  فرصاً  الخدمات  قطاع  لهم 
واالستشاريون والمهندسون يحصلون على أجور أعلى 
الحرية  من  درجة  المكاتب  في  العمل  وأتاح  بكثير. 
في  العمل  ليؤمنها  يكن  لم  الشخصية  واالستقاللية 
المصانع. وقد تكون ساعات العمل طويلة، وربما أطول 
مما في المصنع، لكن قطاع الخدمات أتاح للعاملين فيه 
القرارات  على  والتأثير  اليومية  بحياتهم  التحكم  إمكانية 
والممرضون  المعلمون  كان  وإذا  العمل.  مكان  في 
من  تحرروا  فقد  مرتفعة،  أجوراً  يتقاضون  ال  والُنُدل 

المصانع. في  المضني  اآللي  العمل  رتابة 
غير أن االقتصاد ما بعد الصناعي فتح هوة جديدة 
بين من لديهم وظائف جيدة في قطاع الخدمات، مستقرة 
وعالية األجر ومجزية، ومن لديهم وظائف سيئة، عابرة 
هذين  بين  والمزيج  مرضية.  وغير  األجر  ومنخفضة 
التي  المساواة  عدم  ومدى  العمل  فرص  من  النوعين 
الصناعي  بعد  ما  المجتمع  إلى  االنتقال  مرحلة  أنتجتها 
التعليم  مستوى  ارتفع  كلما  أوالً،  اثنين.  لعاملين  يخضع 
األجور.  ارتفعت  العاملة،  القوى  مهارات  ومستوى 
العمل في  أسواق  المؤسسة على  كلّما غلب طابع  ثانياً، 
تحسنت  فقط(،  التحويلية  الصناعة  في  )وليس  الخدمات 
المساواة  عدم  أوجه  ازدادت  ولذلك،  الوظائف.  نوعية 
تشهد  التي  البلدان  في  اإلقصاء  وتفاقم  واالزدواجية 
أسواق  من  العديد  وأصبح  المهارات،  توزيع  في  خلالً 
الكتب  في  اآلنية  األسواق  مثال  إلى  أقرب  الخدمات 

المرجعية.

.Rodrik 2015b :المصدر
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يزداد اعتماد الصناعة 
التحويلية على رأس المال

وقطاع الصناعة شهد نمواً بطيئاً في التشغيل والنشاط 
االقتصادي في األعوام األخيرة. فقد انخفضت القيمة 
 32.8 من  العالمي  المستوى  على  للصناعة  المضافة 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 1995 
عدد  وارتفع   ،2 2010 عام  في  المائة  في   26.9 إلى 
وقطاع  فقط3.  مئوية  نقطة   1.2 حوالى  فيه  العاملين 
الخدمات ينمو بسرعة، ويؤّمن العمل للكثيرين، لكن 
المتقدمة ذات  فرص العمل ليست كلها في الخدمات 

العالية. التقنية 
كيفية  على  تداعيات  االتجاهات  هذه  من  ولكل 
العمل  لمستقبل  واألفراد  السياسات  صانعي  إعداد 
الصلة  تعزيز  على  الجهود  تركيز  كيفية  وعلى 

البشرية. والتنمية  العمل  بين  اإليجابية 

الزراعة

الناتج  من  تضاءلت حصتها  وقد  الزراعة،  تزال  ال 
 1.34 نحو  فيها  يعمل  للعمل.  هاماً  الوطني، مصدراً 
وتستقطب  عمال4ً.  فيها  ينشدون  أو  شخص  مليار 
معظم هذا العمل أكثر من 500 مليون مزرعة أسرية 
من  المائة  في  و80   70 بين  تتراوح  مساحة  على 
في  العاملون  وينتج  العالم.  في  الزراعية  األراضي 
هذه المزارع، ومعظمهم من أفراد األسر، أكثر من 
80 في المائة من الغذاء للعالم5. وتبلغ نسبة النساء 43 

في  الزراعية  العاملة  القوى  مجموع  من  المائة  في 
البلدان النامية، وتصل إلى أكثر من 50 في المائة في 

وآسيا6. أفريقيا  من  أجزاء 

تتراوح  أراضٍ  على  األسرية  المزارع  وتقع 
مساحتها بين أقل من هكتار واحد )72 في المائة من 
المزارع األسرية( وأكثر من 50 هكتاراً )1 في المائة 
من المزارع األسرية(7. وتعمل أكثر المزارع الكبيرة 
على اآلالت، وتستخدم بذوراً وأسمدة محّسنة، وتتلقى 
الصغيرة  المزارع  أما  الزراعي.  اإلرشاد  خدمات 
في  مشكلة  فتواجه  النامية،  البلدان  في  والمتوسطة 
الحصول على الموارد، ويدعم الكثيرون من العاملين 

بعمل إضافي. المزارع األسرية دخلهم  في 
منخفضة  وأجور  بإنتاجية  المزارع  هذه  وتعمل 
عادة، وفي ظروف عمل غير آمنة، ولساعات عمل 
فيها موسمياً،  العمل  يكون  ما  غير واضحة. وكثيراً 
إذ يتطلب الحصاد والزرع عمالً لساعات طويلة من 
يعمل  حيث  األطفال،  ومنهم  األسرة،  أفراد  جميع 
في قطاع الزراعة حوالى 60 في المائة من مجموع 
ال  قد  السنة،  فترات  بعض  وفي  العاملين8.  األطفال 
إلى  ونظراً  الدخل.  أو  العمل  من  القليل  غير  يتوفر 
ارتفاع عدد من يعتاشون على الزراعة وإلى جسامة 
تكون  قد  عملهم،  في  هؤالء  يواجهها  التي  المخاطر 
في  العمل  وظروف  اإلنتاجية  لتحسين  تبذل  لجهود 
البشرية.  التنمية  على  كبيرة  إيجابية  آثار  الزراعة 

بالتفصيل.( النقاط  هذه  و6   5 الفصالن  )يتناول 

الصناعة 

الصناعة،  تظل  والمتقدمة،  النامية  االقتصادات  في 
إذ  للعمل،  هاماً  التحويلية، مصدراً  الصناعة  خاصة 

ال�شكل 1-3

قد تخسر الزراعة من أهميتها في االقتصادات، لكن أهميتها، وإن تضاءلت، تبقى كبيرة بالنسبة إلى العاملين

التشغيل حسب القطاعالقيمة املضافة حسب القطاع
(بالنسبة املئوية)(بالنسبة املئوية)
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اليوم، تحّول التكنولوجيات 
الجديدة أنواع العمل الذي 
يقوم به األشخاص وأساليبه

تشّغل 23.2 في المائة من مجموع العاملين في العالم9. 
في  التشغيل  في  انخفضت حصتها   ،1990 عام  ومنذ 
العديد من البلدان، حتى في أكبر البلدان الُمصّدرة10. 
وبين عامي 2000 و2010، انخفض معدل التشغيل في 
الصناعة التحويلية بنسبة 8 في المائة في ألمانيا و11 

في المائة في جمهورية كوريا11.
اعتماد  ازدياد  االنخفاض  هذا  أسباب  ومن 
فاستخدام  المال.  رأس  على  التحويلية  الصناعة 
حيز  يدخل  عام،  كل  وفي  ارتفاع.  على  الروبوتات 
االستخدام 200,000 روبوت صناعي جديد. وصناعة 
في  للتصدير  رئيسية  صناعة  هي  التي  السيارات، 
المعتمدة  الرئيسية  القطاعات  من  البلدان،  من  الكثير 

الصناعية12. الروبوتات  على 
أكثر اعتماداً  التحويلية أيضاً  وأصبحت الصناعة 
الرقمية  التكنولوجيا  منتجو  ويطلب  المهارة،  على 
مجموعة مختلفة من المهارات. ويفيد أحد التقارير أن 
التحويلية 10 ماليين وظيفة شاغرة، ال  في الصناعة 
تستطيع الشركات مألها لعدم توفر المهارات المناسبة13. 
وبات من الصعب الفصل بين الصناعة التحويلية 
أصبحت  التحويلية  الصناعة  فشركات  والخدمات. 
اآلن نظم إنتاج متكاملة، تتضمن أنشطة خدمات مثل 
الواليات  وفي  الزبائن.  وخدمة  والمبيعات  البحوث 
المتحدة األمريكية، انتقل ما يتراوح بين 30 و55 في 
أنشطة  إلى  التحويلية  الصناعة  وظائف  من  المائة 

الخدمات14.
ومن المستبعد أن تستوعب الصناعة أعداداً كبيرة 
من العاملين القادمين من األرياف في المستقبل. ففي 
لماليين  العمل  التحويلية  الصناعة  أمنت  الماضي، 
هذا  ولكن  الصين.  في  كما حدث  المدن،  إلى  نزحوا 
الضغوط  وبسبب  المنال.  اليوم صعب  أصبح  العمل 
العولمة  بفعل  التحويلية،  الصناعة  وظائف  على 
العديد  يواجه  العاملة،  لليد  الموفرة  والتكنولوجيات 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  وخاصة  البلدان،  من 
وتلك  نضوجها،  قبل  الصناعة  في  تراجعاً  الكبرى، 
الصناعة  في  المتاحة  الفرص  فيها  تتقلص  ظاهرة 
وتنخفض فيها األجور بمستويات من السرعة لم تبلغها 
البلدان التي باشرت التصنيع في مرحلة مبكرة15. ولهذه 
الظاهرة تداعيات خطيرة على توفير فرص عمل الئق 
ألعداد متزايدة من السكان وعلى إتاحة الفرص التي 

كريمة. حياة  على  الحفاظ  من  األشخاص  تمّكن 

الخدمات 

التشغيل  في  األول  القطاع  هو  الخدمات  قطاع 
 46 فيه  العاملين  نسبة  بلغت  وقد   ،2002 عام  منذ 

 .16 2013 عام  في  العاملين  مجموع  من  المائة  في 
العمل  تنامي  عن  الخدمات  أعمال  ارتفاع  وينجم 
والتجارية  المالية  الخدمات  مثل  المعرفة،  الكثيف 
والقطاعات الكثيفة التكنولوجيا، وكذلك العمل الذي 
المتعلقة  الخدمات  مثل  عالية،  مهارات  يتطلب  ال 
وهي  واإلنشاءات،  الرعاية  في  والعمل  باألغذية 
العاملين  بالغة األهمية لرفاه اإلنسان، لكن  مجاالت 
أّدى  وقد  المخاطر17.  على  انكشافاً  األكثر  من  فيها 
في  اللوجستية  والخدمات  والخدمات  السلع  تبادل 
الكثير  استحداث  إلى  العالمي  الصعيد  على  التجارة 
التجارة  خدمات  وتستوعب  العمل.  فرص  من 
منذ  الخدمات  قطاع  في  العاملين  معظم  والتوزيع 
بين  زيادات  أكبر  نسبتهم  سجلت  وقد   ،1960 عام 

و2010 18.  1990 عامي 
المهام،  من  الكثير  الخدمات  قطاع  ويختزن 
ظروف  فيه  وتتفاوت  متنّوعة،  مهارات  ويستقطب 
بطرق  البشرية  التنمية  على  تؤثر  وجميعها  العمل، 
فئة  من  المعرفة  مجال  في  فالعاملون  مختلفة. 
ينتجون  مرتفعة،  أجوراً  يتقاضون  العالية  المهارات 
التقدم  في  تسهم  جديدة  تكنولوجيات  ويستخدمون 
خدمات  يؤّمنون  الرعاية  في  والعاملون  البشري. 
متفاوتة  العمل  ظروف  لكن  اإلنسان،  لرفاه  أساسية 
أيضاً حصة  الخدمات  1 و4(. وفي قطاع  )الفصالن 

.)1 )الفصل  والثقافة  واإلبداع  لالبتكار 
التشغيل  من  الخدمات  حصة  تزايد  ويستدعي 
يكون  أن  وينبغي  السياسات.  صعيد  على  اهتماماً 
للتنمية  األساسية  الخدمات  إدامة  ضمان  الهدف 
من  العاملين  وتمكين  التكنولوجي،  والتقدم  البشرية 
األجور  من  وحمايتهم  الالزمة،  المهارات  اكتساب 

المجحفة. العمل  وظروف  الزهيدة 

ثورة التكنولوجيا

اليوم، تحّول التكنولوجيات الجديدة أنواع العمل الذي 
يقوم به األشخاص وأساليبه. وليس هذا بجديد، لكن 
والتنمية  العمل  بين  الصلة  على  يؤثر  التحّول  هذا 
البشرية، ويغّير أنواع السياسات والمؤسسات الالزمة 

النتائج اإليجابية على رفاه اإلنسان. لتحقيق 
الدافع  كان  ثورتين صناعيتين،  التاريخ  لقد شهد 
التكنولوجية  االبتكارات  من  مجموعة  منهما  لكل 
أربكت بزخمها مسار التقّدم لتطلقه من جديد. كانت 
الكهرباء.  ثورة  والثانية  البخار  ثورة  األولى  الثورة 
الحواسيب  ثورة  هي  ثالثة،  ثورة  اآلن  وتحدث 
والشبكات. وإذا ما ُوجهت نحو توسيع الفرص وبناء 
الناس.  حياة  على  كبير  بتحسن  فستأتي  اإلمكانات، 
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من خصائص الثورة 
التكنولوجية الحالية ما 

يفرض عدداً من التحديات 
 ويتيح فرصاً فريدة

للتنمية البشرية

لكّن التحوالت السريعة والمنتشرة، التي تحدث تغييراً 
كانت  وإن  العمل،  في  وثورة  المجتمعات  نسيج  في 
إيجابية على المدى الطويل، يمكن أن تكون بطبيعتها 
مربكة على المدى القصير. وسيكون بعض العاملين 
في وضع يسمح لهم أكثر من غيرهم بالتكّيف السريع 

اإليجابية. النتائج  وجني 
طبيعة  تغّير  أن  يحتمل  التي  التكنولوجيات  ومن 

العمل19:
اإلنترنت النقال الذي يؤثر على حياة 3.2 مليارات 	 

الهاتف  في  االشتراكات  عدد  ويتجاوز  مشترك. 
بتغيير  ينذر  مما  اشتراك،  مليارات   7.1 النقال 
ابتكارهم،  وأساليب  األشخاص،  في طبيعة عمل 

أعمالهم. وإنجاز  بينهم،  ما  في  والتفاعل 
البرمجيات 	  نظم  المعرفي من خالل  العمل  أتمتة 

العمل  وإنتاجية  تنظيم  على  تؤثر  التي  الذكية، 
استخدام  من  الماليين  تمّكن  قد  والتي  المعرفي، 

الذكية. الرقمية  المساعدة 
التكنولوجيا السحابية التي لها القدرة على تحسين 	 

إلى  الوصول  في  والحكومات  الشركات  فرص 
اإلنترنت  على  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
وخدمات  منتجات  تأمين  وتتيح  منخفضة،  بكلفة 
المستهلكين  لمليارات  اإلنترنت  على  جديدة 

الشركات. وماليين 
الطباعة الثالثية األبعاد التي تغّير طبيعة العمل، 	 

الصناعية  النماذج  بين  يتراوح  إنتاجه  تتيح  فما 
أكبر  إحدى  وتعمل  البشرية.  واألنسجة  البسيطة 
في  األبعاد  الثالثية  للطابعات  العالمية  الشبكات 
110 بلدان، وتملك 9,000 آلة تؤجرها بالساعة20. 

الطلب  اإلنتاج ممكناً حسب  وهذه اآلالت تجعل 
مليون   320 وظائف  على  تؤثر  أن  ويمكن 
 12 أي  العالم،  التحويلية في  الصناعة  عامل في 
منها  استفاد  وقد  العاملة.  القوى  من  المائة  في 
في  مختبر  أول  وأنشئ  اإلعاقة.  ذوو  العاملون 
العالم لطباعة األطراف االصطناعية في جنوب 
السودان. وقد أطلق مشروع دانيال في عام 2013 
وهو  عمر،  لدانيال  اصطناعيين  طرفين  لصنع 
قنبلة. وال تستطيع  انفجار  فقد ذراعيه في  شاب 
محدودة  مجموعة  إال  تنتج  أن  اليوم  الطابعات 
عصر  بانتهاء  ُينذر  المستقبل  لكن  السلع،  من 
في  المتطابقة  السلع  من  كبيرة  بكميات  اإلنتاج 
والشركات  لألفراد  الفرص  وباتساع  المصانع 
المركزي.  إنتاج  نمط  في  للمشاركة  الصغيرة 
ومع تقّدم إمكانات هذه اآلالت، يتوقع البعض أن 
تضيق سوق العمل أمام العاملين، وال سيما من 

المتخصصة21. غير  المهارات  فئة 

الصناعة 	  أتمتة  تأخذ  التي  المتقدمة  الروبوتات 
التحويلية إلى مستويات جديدة. وقد توّقع كثيرون 
االصطناعي  الذكاء  يزاحم  أن  طويل  زمن  منذ 
ثبتت صعوبة هذا  الذكاء اإلنساني. وسرعان ما 
على  أما  العليا.  التفكير  مستويات  على  التوقع 
المعرفة  فأصبحت  البسيطة،  المهام  مستوى 
معّينة.  تكنولوجية  سلع  في  متوفرة  والمهارة 
من  »بدائية«،  السابق  في  كانت  التي  والمعدات 
مزّودة  أصبحت  وموازين،  كهربائية  مكانس 
تجعلها  ومعالجات  استشعار  وأجهزة  بكاميرات 
الحياة  ودخلت  البشر.  مع  للتفاعل  استجابة  أكثر 
التطبيقات  في  محصورة  كانت  معدات  المدنية 
العسكرية، مثل الطائرات من غير طيار. ويجري 
ربط الكثير من هذه األشياء بعضها مع بعض، ما 
األشياء«. »إنترنت  خالل  من  التواصل  لها  يتيح 
أن  )يقّدر  سريع  بمعدل  األتمتة  وتجري 
 170 بنسبة  نمت  الصناعية  الروبوتات  مبيعات 
الرغم  على  و2011،   2009 عامي  بين  المائة  في 
العدد  يصل  أن  ويتوقع  المالية(22،  األزمة  من 
عام  في  مليون   1.5 إلى  للروبوتات  اإلجمالي 
2015 23. وقد ساعدت الروبوتات على جعل مكان 

العمل أكثر أماناً، فبعضها يقوم بوظائف خطرة 
والروبوتات  اإلشعاع.  مصادر  كتحديد  جداً 
جهود  من  يبذل  ما  في  أيضاً  األهمية  بالغة 
الحفاظ  أو  التحويلية  الصناعات  بعض  إلحياء 
العاملة أو تكون باهظة  القوى  عليها حيث تندر 
روتينية  مهام  تنفذ  التي  والروبوتات  الكلفة. 
العاملة. ففي منشآت  اليد  أقل من  الشركة  تكلف 
في  يورو   5 نحو  الروبوتات  هذه  تكلف  ألمانية 
ذلك  في  )بما  تشغيلها  فترة  طوال  فقط  الساعة 
كلفة  تصل  حين  في  والطاقة(،  الصيانة  تكاليف 
العامل األلماني )بما في ذلك األجور ومعاشات 
يورو   40 نحو  إلى  الصحية(  والرعاية  التقاعد 
بوسع  ذلك، سيكون  الساعة24. وعالوة على  في 
بمهام  القيام  القريب  المستقبل  في  الروبوتات 
إلى  االصطناعي  الذكاء  دخول  مع  تعقيداً  أكثر 
تترّتب  أن  ُيحتمل  التي  والتداعيات  المصانع. 
اآلونة  وفي  واضحة.  العمل  فرص  على 
ُتعرف  الظواهر جميعها  هذه  األخيرة، أصبحت 

.25)2-3 )اإلطار  الرابعة  الصناعية  بالثورة 
القصوى من 	  االستفادة  يتيح  الذي  الطاقة  تخزين 

 1.2 يمّكن  قد  ما  الرياح،  الشمسية وطاقة  الطاقة 
من  حالياً  الكهرباء  إلى  يفتقرون  نسمة  مليار 
يخّفض  وقد  معقولة.  بأسعار  عليها  الحصول 
الكهربائية،  السيارات  أسعار  الطاقة  تخزين 
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سيواجه العاملون في 
القطاعات جميعها تحدياً، 
إذ ُيطلب منهم المزيد من 
التحصيل العلمي والمرونة 
واإللمام بالتكنولوجيا

بذلك  مستحدثاً  الكهرباء،  شبكات  على  ويؤثر 
العمل. فرص 

السيارات  استخدام  التكنولوجية  الثورة  وتتضمن 
والتكنولوجيات  المتقدمة،  والمواد  سائق،  دون 
واستخراجهما،  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  المتقدمة 
الحيوية،  والتكنولوجيا  الضخمة،  والبيانات 

المتجددة. الطاقة  وتكنولوجيات 
ما  الحالية  التكنولوجية  الثورة  خصائص  ومن 
فريدة  فرصاً  ويتيح  التحديات  من  عدداً  يفرض 
تغّير  فسرعة  البشرية.  التنمية  يحقق  الذي  للعمل 
التصّور، وكذلك اعتماد  تفوق  التكنولوجيا  وانتشار 
باعت  فقد   .)2-3 )الشكل  الجديدة  التكنولوجيات 
أول  إنتاج  فقط من  بعد عامين   )Apple( آبل  شركة 
بيع  استغرق  بينما  جهاز،  مليون   67  )iPad( آيباد 
 24  )Macintosh( ماكينتوش  أجهزة  من  ذاته  العدد 
آيبود  أجهزة  من  نفسه  العدد  بيع  واستغرق  عاماً، 
أجهزة  من  نفسه  العدد  وبيع  أعوام  خمسة   )iPod(

ويوضح  أعوام26.  ثالثة  من  أكثر   )iPhone( آيفون 
يبّينها  كما  التكنولوجيا  انتشار  وتيرة   3-3 الشكل 
التغّير  وليس  النقال.  والهاتف  اإلنترنت  استخدام 
الجديدة  التكنولوجيات  اعتماد  بل  فحسب،  كبيراً 
في  كبيرة  بفوائد  ويبشر  أيضاً  االنتشار  واسع 

العالم. أنحاء  مختلف 
التي  التكنولوجيات  بعض  إلى  ذلك  وُيعزى 
أصبحت اليوم عبارة عن آالت ذات تطبيقات تشمل 
جميع القطاعات والصناعات والمهام، وتجتاح جميع 
والخدمات  التحويلية  الصناعة  اإلنتاج:  مجاالت 
منخفض  قطاعاً  تعتبر  الزراعة  تعد  فلم  والزراعة. 
جميعها  القطاعات  في  العاملون  وسيواجه  التقنية. 
العلمي  التحصيل  من  المزيد  منهم  ُيطلب  إذ  تحدياً، 

بالتكنولوجيا. واإللمام  والمرونة 
ويذهب البعض إلى أن التقدم الذي أحرز مؤخراً 
على  جذري  أثر  له  يكون  لن  واألتمتة  الحوسبة  في 
ابتكارات سابقة كالكهرباء  البشرية، مثل أثر  التنمية 

الإطار 2-3 

الثورة الصناعية الرابعة

الذكاء  يقتصر  لن  الرابعة،  الصناعية  الثورة  خالل 
سيشمل  بل  فردية،  آالت  على  واألتمتة  االصطناعي 
دقة  أكثر  اإلنتاج  عملية  فتصبح  بأكملها،  مصانع 
والمنتجات مصممة حسب الطلب. وستتيح تقنيات التحكم 
إذ  تدخل،  غير  من  المنتجات  عناصر  تجميع  الرقمية 
تسمح بإيصال مواصفات المنتج )اللون والحجم والمادة( 
وخطوات اإلنتاج إلى آالت تتواصل في ما بينها للتحكم 

وحركتها. التجميع  خطوط  بسرعة 
تجارب  إجراء  في  سباقة  ألمانيا  في  والمصانع 
لمستقبل  رؤية  إطار  في  وذلك  الذكية،  المصانع  على 
خصصت  فقد   .)Industrie 4.0 vision( البلد  في  الصناعة 
في  البحث  ألغراض  يورو  مليون   200 من  أكثر  الدولة 
الحكومية،  والمؤسسات  والشركات  األكاديمي  القطاع 
لدعم تحويل الصناعة التقليدية إلى صناعة رقمية1. وبنت 
أمبرغ  في  رائداً  رقمياً  )Siemens( مصنعاً  سيمنز  شركة 
مصانع  في  ُتستخدم  إلكترونية  أجهزة  إلنتاج   )Amberg(
ذكية أخرى. واإلنتاج في هذا المصنع على جانب كبير 
المائة فقط  إذ يقوم األشخاص بنسبة 25 في  من األتمتة، 
 75 بنسبة  والحواسيب  اآلالت  تتحكم  بينما  األعمال،  من 
في المائة من سلسلة القيمة. وال تلمس يد اإلنسان المنتج 
إلكترونية على  العملية عندما توضع لوحة  بداية  إال في 

خط التجميع. وقد أنشئ المصنع في عام 1989، ومع أن 
عامل(،   1,200( فيه  العاملين  عدد  وال  يتغّير،  لم  حجمه 
غير  جودة  حقق  كما  أضعاف،  ثمانية  إنتاجه  ازداد 

المائة2. في   99.9988 بمستوى  مسبوقة، 
البيانات  القدرة على استخدام  الذكية  المصانع  ولدى 
في الوقت الحقيقي لصنع منتجات مصممة حسب الطلب 
هي  ما  ولكن  وثابتة.  عالية  وبجودة  تنافسية،  بأسعار 
تداعيات ذلك على فرص العمل؟ يعتقد الكثيرون أن دور 
التصنيع  في  المضافة  القيمة  لكن  عنه.  غنى  ال  اإلنسان 
من  بدالً  والحواسيب  اآلالت  برمجة وصيانة  ستأتي من 
المهارات  قد تصبح  السيناريو،  اليدوي. وفي هذا  العمل 
األجور،  بأهمية  المصنعة  البلدان  إلى  بالنسبة  والمعرفة 
التحويلية  الصناعة  مراكز  تتجه  وقد  أكثر.  يكن  لم  إن 
إلى البلدان التي تتوفر فيها القوى العاملة ذات التحصيل 
العلمي وتملك رؤوس أموال تستثمرها في مصانع ذكية 

متطورة. وآالت 
على  الرابعة  الصناعية  الثورة  آثار  تقتصر  ال  وقد 
البلدان المتقدمة. فالواقع أن آثار مكائن الخياطة الروبوتية 
ستكون أوسع نطاقاً بكثير، بما في ذلك على فرص العمل 
العاملة  اليد  على  تقليدياً  تعتمد  التي  النامية  البلدان  في 

المهارات3. والمتدنية  الكلفة  المنخفضة 

.The Economist 2015b .3 .Siemens AG 2015 .2 .Germany Trade & Investment 2014 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تؤثر العولمة على طبيعة 
العمل وُتخضع السياسات 
الوطنية والدولية لالختبار

والسيارات، وحتى ربما إمدادات المياه والصرف في 
المنازل27. وقد سهلت أوجه التقدم السابقة على الناس 
سبل االتصال والسفر بين مختلف أنحاء العالم، وقد 
تكون أكثر أهمية لنهوض المجتمع من أي تطّور قد 
يعتمد  ذلك  ولكن  والعشرون28.  الحادي  القرن  يشهده 
تطبيقها.  وكيفية  المستقبلية  االبتكارات  على  أيضاً 
قد  التكنولوجي  التطور  وتيرة  أن  آخرون  ويالحظ 
حدود  توسيع  في  تساهم  كانت  حقول  في  تباطأت 
الطاقة  فيها  بما  البشري،  التقدم  المعرفة ودفع عجلة 
الفضاء  واستكشاف  الصيدالنية  والمستحضرات 

النانو29.  وتكنولوجيا 
الناشئة  التكنولوجيات  لجميع  تكون  أن  ويتوقع 
أن  يتوقع  كما  ضخمة.  واجتماعية  اقتصادية  آثار 
عيش  أسلوب  العولمة  عصر  تكنولوجيات  تحّول 
ونماذج  فرصاً  وتستحدث  عملهم،  وطريقة  الناس 
التوزيع  وتغّير  بالنمو،  تدفع  وأن  لألعمال،  جديدة 
الجغرافي للمزايا بين البلدان. غير أن هذه القوى قد 

والعاملين.  العمل  على  سلبية  آثار  من  تخلو  ال 
وعلى أي حال، ُيستبعد أن تمر الثورة التكنولوجية 
وكأن شيئاً لم يكن. فهناك بذور ثورة في هذه الموجة 

ال�شكل 3-3

تسارع انتشار التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم بين عامي 1995 و2015 يبشر بتعميم فوائدها على الجميع 
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7.3 مليارات شخص

7.1 مليارات اشتراك

3.2 مليارات مستخدم
مستخدمو اإلنترنت حسب املنطقة في عام 2015

(بالنسبة املئوية من مستخدمي اإلنترنت في العالم)

االشتراكات حسب اجلهاز في عام 2015 (بالنسبة املئوية)

هاتف ذكي
هاتف نقال

آخر

األمريكتان

أوروبا

رابطة الدول      
املستقلة

آسيا واحمليط الهادئ

الدول العربية

مالحظة: تصنيفات االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية للمناطق.
.ITU 2015و World Bank 2015f المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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التكنولوجيات الجديدة تنتشر بسرعة 
فائقة في الواليات المتحدة األمريكية 

020406080

وقت انتشار التكنولوجيا (باألعوام)

السيارة

الطائرة

الهاتف

الكهرباء

ل الفيديو مسجّ

جهاز الراديو 

التلفزيون

احلاسوب الشخصي

اإلنترنت

الهاتف النقال

مالحظة: يقصد باالنتشار الوقت الذي استغرقه وصول التكنولوجيا إلى 50 في المائة 
من سكان الواليات المتحدة األمريكية.

.Donay 2014 :المصدر
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أصبحت سوق العمل عالمية 
في العديد من المجاالت

الجديدة، خاصة في عصر عولمة اإلنتاج والعمل. هل 
من جديد سيؤثر على مستقبل العمل؟ وما هذا الجديد؟ 

عولمة العمل

طرق  بإدخال  العمل  طبيعة  على  التكنولوجيا  تؤثر 
جديدة  ومتطلبات  جديدة  ومنتجات  للتواصل  جديدة 
التكنولوجيات الجديدة االتجاه  من المهارات. وتعزز 
العاملين  تجمع  إذ  وتعّمقها،  االقتصاد  عولمة  نحو 
من  التعاقد  أنماط  عبر  عالمية  شبكة  في  والشركات 
الباطن وسالسل القيمة العالمية. وتؤثر هذه العمليات 
الوطنية  السياسات  وُتخضع  العمل  طبيعة  على 

لالختبار. والدولية 
الذين  العاملون  كان  ببعيد،  ليس  وقت  وحتى 
في  محددة  أنشطة  يزاولون  معّينة  مهارات  يملكون 
قطاعات مختلفة، ويتنافسون مع عاملين آخرين على 
المهارات  ويكتسبون  الواحد،  البلد  في  العمل  فرص 
وكانت  محددة.  وقطاعات  صناعات  في  عملهم  من 
العمل والمنتجات من  التغيير في تنظيم مكان  وتيرة 

بالتكّيف.  للعاملين  يسمح  ما  البطء 
في  عالمية  العمل  سوق  أصبحت  فقد  اليوم  أما 
المتعددة  الشركات  فباستطاعة  المجاالت.  من  العديد 
بقعة  أي  في  العاملة  القوى  تستخدم  أن  الجنسيات 
فرص  على  التنافس  بالعاملين  ويفترض  العالم،  من 
وتزيد  العالم.  أنحاء  مختلف  من  آخرين  مع  العمل 
التكنولوجيات الرقمية حدة المنافسة، إذ تزيل الحواجز 
للعمل.  الطالبة  والشركات  العاملين  بين  الجغرافية 
انتقال  إلى  داٍع  يعد من  لم  الحاالت،  الكثير من  ففي 
الشركة أو إلى هجرة العامل، ويمكن إجراء اتصاالت 
يزيد  وما  النقال.  الهاتف  أو  اإلنترنت  عبر  العمل 
المنافسة حدة وجود فائض من اليد العاملة في العالم.
فأصبحوا  المستهلكين،  مطالب  وتطورت 
منخفضة  استهالكية  سلع  على  الحصول  يتوقعون 
النفاذ  وإمكانات  وجديدة  طازجة  ومنتجات  الثمن 
العالم. وقد  أنحاء  المنتجات من مختلف  إلى  الرقمي 
منتجات  توفير  على  الشركات  تنافس  من  ذلك  زاد 
المتغيرة،  االستهالك  أنماط  تلبي  ومبتكرة  رخيصة 
للشركات  تتيح  الرقمية  التكنولوجيات  وأن  خاصة 
إمكانية الحصول مباشرة وباستمرار على المعلومات 
واستجاب  واهتماماته.  المستهلك  بعادات  المتعلقة 
التكاليف،  وخفض  اإلنتاج  في  مرن  بنهج  المنتجون 
بما في ذلك تكاليف اليد العاملة. ومع انخفاض تكاليف 
اليد العاملة ومرونة االلتزامات تجاه العاملين تستطيع 
للتحّوالت في  أن تستجيب بسرعة وكفاءة  الشركات 

الطلب.  مواقع  وفي  المستهلكين  احتياجات 

وتجتمع هذه االتجاهات لتحّول األهمية في عالم 
في  ولكن  والمرونة.  والمهارة  اإلبداع  إلى  العمل 
إلى عنصر  العاملون  يفتقر  هذا،  الجديد  العمل  عالم 
األمن الوظيفي، حتى الذين يستوفون منهم مواصفات 
دائم  بعقد  العمل  ويكاد  الجديدة.  بالشروط  المنافسة 
يقتصر على 26 في المائة من مجموع العاملين، بينما 
يعمل 13 في المائة بعقد عمل مؤقت أو لفترة محددة، 
وبينما  عمل30.  عقد  غير  من  المائة  في   61 ويعمل 
تغطي تقديمات الحماية من البطالة 30 في المائة فقط 
من القوى العاملة في العالم، قد يصعب على العاملين 
العمل  العملية في عالم  تحقيق االستقرار في حياتهم 

المرونة31. عليه  تغلب  الذي 

تلزيم األعمال 

لتزايد حدة  الشركات  بها  استجابت  التي  الطرق  من 
بعض  نقل  الكلفة،  وضغوط  السوق  في  المنافسة 
التعاقد  أو  األجور،  انخفاض  حيث  بلدان  إلى  المهام 
مع  الرئيسية  غير  األنشطة  لبعض  الباطن  من 
المزج  )أو  الكلفة  انخفاض  حيث  بلدان  في  شركات 
توظف  ال  مثالً،  آبل،  فشركة  الطريقتين(.  بين 
شخص   750,000 يعمل  بينما  موظف   63,000 سوى 
وتصنيع  وبيع  تصميم  في  العالم  أنحاء  مختلف  في 
جميع  ليس  الفنادق،  قطاع  وفي  منتجاتها32.  وتجميع 
عاملون  بل  الفنادق،  شركة  لدى  موظفين  العاملين 
غسل  في  تعمل  أخرى  شركات  تستخدمهم  مؤقتون 
صيانة  أو  التنظيف  أو  الطعام  تجهيز  أو  المالبس 
اإلمداد  تقسم سلسلة  أخرى،  قطاعات  الحدائق. وفي 
من  التعاقد  يجري  مراحل،  إلى  والخدمات  بالسلع 
الباطن على كل منها مع العديد من أصحاب العمل33.

مجال  في  العولمة  نتائج  أهم  من  هو  والتلزيم 
خدمات  بعض  بنقل  يقضي  خيار  وهو  العمل. 
الشركات بعيداً عن المقر. وتجري عملية التلزيم من 
من  التلزيم  يجري  مثالً،  الهند  ففي  شركات،  خالل 
خالل شركات كبيرة لتكنولوجيا المعلومات. وفي هذه 
اآلخر. للبعض  وخسائر  للبعض  مكاسب  الظاهرة 

وعندما بدأت البلدان النامية التصنيع الموجه إلى 
المتقدمة  البلدان  في  التجميع  مهام  أخذت  التصدير، 
تنتقل إلى مناطق تجهيز الصادرات في البلدان النامية. 
وكان لهذا التحول أثر كبير وإيجابي على توليد فرص 
العمل في البلدان النامية الكبيرة، كالصين والمكسيك، 
كالجمهورية  حجماً،  األصغر  البلدان  في  وكذلك 
الدومينيكية وسري النكا وكوستاريكا، خاصة للنساء، 
المالبس34.  مصانع  في  كبيرة  بأعداد  يعملن  اللواتي 
تعزيز  في  األعمال  تلزيم  أسهم  كثيرة،  حاالت  وفي 
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التلزيم هو من أهم نتائج 
العولمة في مجال العمل

وفي  العمل  جودة  في  التفاوت  رغم  المحلية  التنمية 
)اإلطار 3-3(. العمل  معايير  تطبيق 

واكتسب نقل وظائف الخدمات إلى الخارج، أي 
تلزيم اإلنتاج أو تأمين الخدمات، زخماً في تسعينات 
المعلومات  تكنولوجيا  تقدم  مع  الماضي  القرن 
خدمات  من  الكثير  تأمين  أتاح  الذي  واالتصاالت، 
الدوت  فقاعة  انفجار  ومع  الموقع.  خارج  من  الدعم 
كوم )dotcom( في الفترة 2001-2002، بحثت شركات 
تتضمن  التكاليف  لخفض  تدابير  عن  التكنولوجيا 
انخفاض  حيث  بلدان  إلى  أساسية  غير  أنشطة  نقل 
األجور ووفرة المهارات التقنية العالية، وال سيما إلى 
الهند. فبين عامي 2000 و2010، ارتفع عدد الوظائف 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  في  المباشرة 
األعوام  وفي  مليون35.   2.26 إلى   284,000 من  الهند 
كوجهة  قوي  موقع  على  الهند  حافظت  األخيرة، 
المقصودة  الوجهات  تنوعت  الخدمات، وقد  لوظائف 
الروسي  االتحاد  وأصبح  الخارج36.  في  لألعمال 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية وجهة للمزيد من الخدمات، 
زمنية  مناطق  إلى  بالتوّسع  الشركات  الهتمام  وذلك 
الساعة37. مدار  على  العمل  بإمكانها  ليصبح  مختلفة 

نقل  من  ُيخشى  أصبح  المتقدمة،  البلدان  وفي 
لخسارة فرص  ُيعتبر سبباً  إذ  الخارج،  إلى  األعمال 
الصناعة  قطاع  في  العملية  هذه  بدأت  وقد  العمل. 
الماضي،  القرن  وسبعينات  ستينات  في  التحويلية 
عندما بدأ اإلنتاج يتحّول نحو شبكات وطنية وإقليمية 
اإلنتاج  أنماط  أحدث  من  هو  النمط  وهذا  وعالمية، 
الصناعي وأوسعها انتشاراً. غير أن آثار نقل األعمال 

إلى الخارج على العاملين في البلدان المتقدمة تتفاوت 
أقل  الطويل  األجل  في  وتبدو  التقديرات،  حسب 
التي  والخسائر  القصير.  األجل  في  منها  وضوحاً 
التحويلية  الصناعة  قطاع  في  العمل  فرص  تصيب 
أكثر منها في قطاع الخدمات، إذ تؤدي زيادة قدرها 
1 في المائة من السلع المصنعة الوسيطة المستوردة 
العاملة  اليد  من  المائة  في   0.15 قدره  انخفاض  إلى 
زيادة  تؤدي  بينما  المستورد،  البلد  في  الصناعية 
قدرها 1 في المائة في الخدمات الوسيطة المستوردة 
العاملة  اليد  من  المائة  في   0.08 قدره  انخفاض  إلى 
نتيجة  العمل  الخدمات38. وتتفاوت خسائر فرص  في 
لنقل األعمال إلى الخارج بين بلد وآخر، إذ تتراوح 
بعض  في  الصفر  من  القصير  األجل  في  الخسائر 
البلدان إلى 0.7 في المائة في هولندا إلى 55 في المائة 

البرتغال39. في 
وظائف  في  التلزيم  احتماالت  ترتفع  واليوم، 
والمهام  المالية  والعمليات  واألعمال  اإلداري  الدعم 
في   29-20 نقل  ويمكن  والرياضيات.  الحاسوبية 
والواليات  وكندا  أستراليا  في  الوظائف  من  المائة 
المستبعد  ولكن من  الخارج،  إلى  األمريكية  المتحدة 
أن تنقل جميعها40. والعديد من تلك الوظائف هي في 
وعالية،  متوسطة  مهارات  وتتطلب  الخدمات،  مهن 
ارتفاع  مع  الخارج  في  أقل  بكلفة  أداؤها  ويمكن 
لالتصاالت  التحتية  البنى  وتحسن  التعليم  مستويات 

النامية. البلدان  في 
نقل األعمال مكاسب جمة في فرص  وقد يحقق 
العمل للبلدان المستضيفة، لكن األفراد الذين يفقدون 

الإطار 3-3

 البوسنة والهرسك: التنمية المحلية من خالل تلزيم األعمال

مع تحول بولندا وسلوفاكيا إلى مركزين لقطاع الخدمات 
في أوروبا وبروزهما في موقع رائد للثورة الرقمية في 
البوسنة  أصبحت  الشرقية،  وأوروبا  الوسطى  أوروبا 
الصناعية  الشركات  أعمال  لتلزيم  مقصداً  والهرسك 
قطع  إنتاج  قطاع  ويتجه  الكبيرة.  السيارات  وشركات 
السيارات بحثاً عن اليد العاملة الماهرة والمنخفضة الكلفة 
من مراكز في ألمانيا إلى الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، 

والهرسك. البوسنة  إلى  شرقاً  وأبعد 
وال يزال تلزيم األعمال جديداً ومحدوداً في البوسنة 
والهرسك، لكن ما حققه من تقدم بائن من خالل انخفاض 
البطالة المحلية وتزايد ريادة المشاريع ونشوء الشركات 
الجديدة. فقد تحسنت فرص العمل في بلدّيتي غوراجدي 

من  الوافد  االستثمار  بفعل   )Zepce( وزيبتشي   )Gorazde(
التحول  وعزز  الغربية.  أوروبا  في  السيارات  شركات 
ومن  المحلية.  البشرية  التنمية  المحلي  االقتصادي 
بين  البطالة  معدل  أن  غوراجدي  في  الملحوظة  النتائج 
البلد ككل. وتوظف  منه على مستوى  بكثير  أقل  النساء 
العاملين،  مئات  نساء  تملكها  التي  الناجحة  المشاريع 
من  )أعلى  المائة  في   40 من  أكثر  منهم  النساء  وحصة 
المتوسط الوطني البالغ 34 في المائة(، بينهن عدد كبير 
في مناصب إدارية. وهذه األنماط تحمل من الوعود ما 
الماضي،  القرن  تسعينات  منتصف  في  بسلوفاكيا  يذّكر 
الطريق  صغيرة  تلزيم  استثمارات  مهدت  عندما 

الحق. وقت  في  أكبر  الستثمارات 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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نظام سالسل القيمة العالمية 
ينتج رابحين وخاسرين

يضطرون  المتقدمة  البلدان  في  عملهم  فرص 
من  يتمكنوا  حتى  جديدة  مهارات  واكتساب  للتدرب 
االستمرار في بيئة تنافسية. ولتسهيل تكّيف العاملين 
عندما تتعرض سبل عيشهم لخطر نقل األعمال، من 
الضروري اعتماد برامج لمساعدتهم على إيجاد عمل 
الحصول  في  واالستمرار  مهاراتهم  وتحسين  جديد 
يعزز  أن  أيضاً  للتدريب  ويمكن  أساسي.  دخل  على 
قدرات العاملين في البلدان النامية على االستفادة من 

التلزيم. من  تنشأ  التي  العمل  فرص 

سالسل القيمة العالمية

في  االقتصادية  األنشطة  من  العديد  دمج  يجري 
بلدان  تمتد عبر  عالمية  قيمة  إنتاج وسالسل  شبكات 
عديدة، ال بل قارات أحياناً. ويتراوح هذا التكامل بين 
إلى  والنفاذ  الفرعية،  والمكونات  الخام  المواد  تأمين 
األسواق وخدمات ما بعد البيع. وهكذا ُينجز اإلنتاج 
في شبكات اقتصادية معقدة ودينامية تدعمها عالقات 
بينها ومع شبكات عالمية،  ما  الشركات وفي  ضمن 
بل  آخر«،  إلى  فرد  »من  العالقات  تعود  ال  حيث 

كثرة«41. إلى  كثرة  »من 
ومع االنتقال إلى سالسل القيمة العالمية، لم يعد 
اإلنتاج يتمحور حول قيام شركة واحدة في صناعة 
بل  واحدة،  وجهة  إلى  واحد  نشاط  بنقل  واحدة 
منّظمة  وسيطة  وخدمات  سلع  حول  يتمحور  أصبح 
المستوى  على  وموزعة  مجزأة  إنتاج  عمليات  في 
وتشمل  الجنسيات  متعددة  شركات  تنسقها  الدولي، 
عن  خدمة  أو  مكون  أي  وُينتج  متعددة.  صناعات 
طريق شبكة من الفروع التابعة والشركاء المتعاقدين 
يعملون  نامية،  بلدان  في  المستقلين  والموردين 
تحّول  متقدم. وقد حدث  بلد  في  لمقر رئيسي  جميعاً 
ومهام  مراحل  عولمة  إلى  القطاعات  عولمة  من 
اإلنتاج42. وقد يّسرت الثورة الرقمية وتقدم تكنولوجيا 
لهذا  المطلوب  التنسيق  واالتصاالت  المعلومات 

اإلنتاج. أشكال  من  الشكل 
مرتفع  عدد  العالمية  القيمة  سالسل  في  ويعمل 
ومتزايد من العاملين. وفي عام 2013، كان واحد من 
بيانات  عنها  تتوفر  بلداً   40 في  أشخاص  خمسة  كل 
يعمل في سالسل قيمة عالمية، أي 453 مليون عامل 
)بالمقارنة مع 296 مليون عامل في عام 1995(، منهم 
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سالسل  في  النامية  البلدان  دمج  أدى  وقد 
وإلى  بأجر  العمل  فرص  زيادة  إلى  العالمية  القيمة 
)تجد  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  في  تحول 
الكثيرات فرص عمل في صناعة المالبس(. وتعود 

تعلّم  يمكنهم  إذ  الشباب،  على  بالنفع  االستثمارات 
مهارات جديدة يستخدمونها في حياتهم المهنية. ومن 
تأمين  الجديدة  البيئة  هذه  في  المطروحة  الشواغل 
ومستويات  األعمار  جميع  من  للنساء  العمل  فرص 
المهارة، فكثيراً ما تفضل المصانع استخدام صغيرات 
السن فقط من فئة المهارات المتدنية، بينما ال تحظى 
العامالت األكبر سناً، أو العامالت من فئة المهارات 
الشواغل  العمل. ومن  بالقليل من فرص  إال  العالية، 

العاملين. حماية  مستويات  أيضاً  المطروحة 
واالقتصادات  العاملين  على  تعود  التي  والفوائد 
في سالسل القيمة العالمية ال ُتعرف مسبقاً. فاالندماج 
البشرية  التنمية  أبعاد  على  يؤثر  السالسل  هذه  في 
بطرق مختلفة وأحياناً كثيرة متناقضة. فهذا االندماج 
المدمجة  المصانع  في  العمل  نوعية  على  دليالً  ليس 
اإلمكانات  توسيع  على  وال  العالمي،  المستوى  على 

للعاملين.  البشرية 
رابحين  ينتج  العالمية  القيمة  سالسل  فنظام 
بينها.  ما  والقطاعات وفي  البلدان  داخل  وخاسرين، 
يمكن  العالمية  القيمة  لسالسل  المتفلّتة  والطبيعة 
الحكومات  وتضع  الوظيفي،  األمن  من  تحّد  أن 
لتخفيض  متزايدة  ضغوط  تحت  والمتعاقدين 
العاملين  أجور  على  يضّيق  الوضع  وهذا  الكلفة. 
وظروف عملهم، وال سيما في فئات المهارات غير 
المكوث  خطر  النامية  البلدان  وتواجه  المتخصصة. 
العالمية،  القيمة  سالسل  من  المنخفضة  الحلقات  في 
المهارات  وتطوير  العمل  فرص  تضيق  حيث 

الجديدة. التكنولوجيات  على  واالطالع 
وكان االنتقال إلى سالسل القيمة العالمية مصدر 
تعقيدات جديدة للعاملين في البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية معاً. فما هي المكاسب التي تأتي على العاملين 
العالمية،  القيمة  أعمال ضمن سالسل  مزاولة  جراء 
مقارنة بالبقاء خارج نطاقها؟ في الواقع ما يدل على 
سالسل  ضمن  العمل  بيئة  في  ترتفع  اإلنتاجية  أن 
القيمة العالمية، لكن أجور العاملين تبقى نفسها ضمن 
التناقض  وهذا  وخارجها44.  العالمية  القيمة  سالسل 
يثير تساؤالت حول كيفية توّزع فوائد هذه الزيادة في 

المال. العاملين ورأس  اإلنتاجية بين 
القيمة  سالسل  من  الناتجة  السوق  ضغوط  وتقع 
األجور  انخفاض  في  سواء  العاملين  على  العالمية 
بفعل المنافسة العالمية، واتساع القطاع غير النظامي 
سالسل  تعدد  خالل  من  التعاقدي  األمن  وانعدام 
على  االنكشاف  إلى  يؤدي  )ما  الباطن  من  التعاقد 
المحلية  األسواق  خارج  تنشأ  التي  األسعار  تقلبات 
خالل  العاملين  تسريح  في  أم  الوطنية(،  والحدود 
فترات الركود. وتعتمد الشركات المتعددة الجنسيات 
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تحقق الثورة الرقمية تسارعاً 
في العولمة وتغييرات في 

عالم العمل

فتستخدمها  الحقوق،  المجردة  العاملة  القوى  على 
مستقلة،  وعقود  مؤقتة،  وعقود  محددة،  لمدة  بعقود 
وذلك  الباطن،  من  والتعاقد  المشاريع،  في  وللعمل 
لكسب المزيد من المرونة والتحكم بتكاليف اإلنتاج45. 
فرص  للبعض  تتيح  القيمة  سالسل  في  والمشاركة 
عمل الئقة وآمنة، وتترك البعض اآلخر في ظروف 
والقطاع  الواحد  البلد  في  )حتى  مستقرة  غير  عمل 
الواحد(. فيعمل العاملون في ظروف مؤقتة، جنباً إلى 
من  نوٍع  في  ثابتة،  مناصب  في  العاملين  مع  جنب 

العمل. نظام  في  االزدواجية 
على  السياسات  لتنسيق  يمكن  التحديات،  ورغم 
يساعد  أن  والعالمي  واإلقليمي  الوطني  المستويات 
تكّونها  عالمية  عمل  بيئة  في  األشخاص  نهضة  في 
التنسيق  هذا  يتطلبه  ما  لكن  العالمية.  القيمة  سالسل 
بمجرد  االكتفاء  أو  الراهن،  الوضع  بقاء  يجيز  ال 
الفصل  ويقدم  العامة.  السياسة  في  بسيطة  إجراءات 
6 بعض األمثلة على أنواع السياسات التي يمكن أن 
يصبح  عندما  والعاملين  البلدان  ازدهار  في  تساعد 

الوطنية.  الحدود  ويتخطى  مرونة  أكثر  العمل 

العمل في العصر الرقمي 

تحدثه  لما  لذاتها،  االهتمام  الرقمية  الثورة  تستحق 
تسارع  من  تحققه  وما  العمل  عالم  في  تغييرات  من 
الثورة  سّرعت  األخيرة،  األعوام  ففي  العولمة.  في 
وخاصة  والخدمات،  للسلع  العالمي  اإلنتاج  الرقمية 

التجارة الرقمية )الشكل 3-4(. وفي عام 2014، بلغت 
 18.9 السلع  في  العالمية  التجارية  المبادالت  قيمة 
تريليون دوالر وفي الخدمات 4.9 تريليون دوالر46.

حصة  على  المعرفة  الكثيفة  المكّونات  وتستحوذ 
متزايدة من الحركة العالمية للسلع والخدمات، وتفوق 
المال  الرأس  الكثيفة  المكّونات  نموها حصة  بسرعة 
والعمل. وتبلغ حصة حركة المكّونات الكثيفة المعرفة 
نصف مجموع الحركة العالمية، وهي تنمو بما يفوق 
1.3 مرة سرعة نمو السلع الكثيفة العمل47. وازدادت 
والخدمات  السلع  في حركة  الرقمية  المكونات  أيضاً 
اليوم  باتت  كثيرة  سلعاً  أن  والواقع   .)5-3 )الشكل 
تطبيقات  »اقتصاد  من  يتضح  كما  افتراضية،  سلعاً 
الهاتف النقال«. فالكثير من البيانات يمر عبر شبكة 
اإلنترنت من الهواتف الذكية. وفي العالم اليوم أكثر 
من 7 مليارات مشترك في الهاتف النقال و2.3 مليار 
 3.2 وحوالى  الذكية  الهواتف  يستخدمون  شخص 

اإلنترنت48. بشبكة  متصلون  مليارات شخص 
والتكنولوجيات الرقمية، بما هي عليه من انتشار 
آثارها  العمل في كل مكان، ولكن  ونفاذ، تغّير عالم 
االجتماعية  الظروف  حسب  وآخر  بلد  بين  تتفاوت 
االنتشار  من  التكنولوجيات  بعض  وتبلغ  واإلنمائية. 
المعلومات  كتكنولوجيات  القطاعات،  حدود  يعبر  ما 
واالتصاالت، والهواتف النقالة، وغيرها من األجهزة 
اليدوية. ولكن هياكل اإلنتاج والتشغيل، واستخدامات 
وآخر،  بلد  بين  مختلفة  ستبقى  الرقمية  التكنولوجيا 
بسبب اختالف الحّيز الذي تشغله الزراعة والصناعة 

ال�شكل 4-3

سّرعت الثورة الرقمية اإلنتاج العالمي للسلع والخدمات، وخاصة التجارة الرقمية
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يدعم الهاتف النقال تمكين 
العاملين بالمعلومات

والخدمات في االقتصاد، وحجم الموارد التي ُتستثمر 
في توسيع إمكانات البشر. كما تختلف بين بلد وآخر 
األجر،  المدفوع  غير  العمل  ونسبة  العمل،  أسواق 
وأنواع أماكن العمل، لذلك تختلف آثار التكنولوجيات 

العمل. الرقمية على 
وال يقتصر تأثير الثورة الرقمية على صناعات 
واسعة  مجموعة  يطال  بل  المتقدمة،  التكنولوجيات 
البيع  إلى  الزراعة  من  النظامية،  غير  األنشطة  من 
في الشوارع. وترتبط بعض هذه األنشطة باستخدام 
المزارعون  يستخدم  إثيوبيا،  ففي  النقالة.  األجهزة 
وفي  البن49.  أسعار  على  لالّطالع  النقالة  الهواتف 
المزارعون  يستخدم  السعودية،  العربية  المملكة 
الشحيحة  الري  مياه  لتوزيع  الالسلكية  التكنولوجيا 
في زراعة القمح50. وفي بعض القرى في بنغالديش، 
لتقديم  الهواتف  الحرة  األعمال  صاحبات  تستخدم 
في  كبير  عدد  ويعمل  أجر.  لقاء  للجيران  الخدمات 
الهاتف  بطاقات  بيع  في  النامية  البلدان  أنحاء  جميع 

النقالة. الهواتف  وتصليح  بيع  أو 
نواحي  من  الكثير  اليوم  النقالة  الهواتف  وتسّهل 
والرسائل  الصوتية،  المكالمات  خالل  من  العمل 
القصيرة، والتطبيقات النقالة. ويبّين الشكل 3-6 بعض 
وتستفيد  الزراعة.  في  النقالة  الهواتف  استخدامات 
النظامي  القطاعين  التكنولوجيا أنشطة كثيرة في  من 
المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  في  النظامي،  وغير 
وتنظيف  القاهرة،  في  األغذية  بيع  من  األجر، 

لندن.  في  الرعاية  تقديم  إلى  السنغال،  في  الشوارع 
الهواتف  االقتصادي عبر  النشاط  أن يستمر  ويرجح 
األفريقية  الصحراء  جنوب  وفي  التوسع.  في  النقالة 
الكبرى يتوقع أن تزداد االشتراكات في الهاتف النقال 
من 311 مليوناً في عام 2013 إلى 504 ماليين في عام 

.51)7-3 )الشكل   2020

وتخلق الهواتف وخدمات اإلنترنت النقالة الكثير 
من الفرص والمزايا الجديدة للعاملين واالقتصادات:

األسعار. 	  حركة  عن  معلومات  على  الحصول 
الهند  في  والصيادين  المزارعين  أرباح  زادت 
أسعار  ويقارنون  الطقس  أحوال  يتتبعون  الذين 
في   8 بنسبة  النقالة  الهواتف  مستخدمين  الجملة 
المعلومات  على  الحصول  تحّسن  وأدى  المائة، 
إلى انخفاض قدره 4 في المائة في األسعار لصالح 
المستهلكين52. وساهم استخدام الهواتف النقالة في 
الحبوب  أسعار  في  الفوارق  تقليص  في  النيجر 
بنسبة 10 في المائة53. وهكذا يدعم الهاتف النقال 

بالمعلومات. العاملين  تمكين 
مختلف 	  من  بلدان  في  اإلنتاجية.  في  مكاسب 

والمكسيك،  والمغرب  كماليزيا  العالم،  أنحاء 
الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  حققت 
في  مكاسب  اإلنترنت  شبكة  تستخدم  التي 
اإلنتاجية بلغت في المتوسط 11 في المائة، وذلك 
الحواجز  وإزالة  المعامالت  تكاليف  بتخفيض 

األسواق54. دخول  أمام 

ال�شكل 5-3

ازداد المكّون الرقمي في المبادالت التجارية العالمية: أمثلة مختارة
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.McKinsey Global Institute 2014 :المصدر
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تكنولوجيات 	  أدت  العمل.  فرص  استحداث 
استحداث  إلى  النقالة  والتكنولوجيات  اإلنترنت 
اليد  على  الطلب  بفعل  مباشرة  عمل  فرص 
غير  وبطريقة  الجديدة،  المشاريع  في  العاملة 
مباشرة بفعل الطلب على اليد العاملة في منظومة 
الشركات التي أنشئت لدعم المشاريع القائمة على 
التكنولوجيا. ومن الفرص التي ُتستحدث بطريقة 
غير مباشرة ما يتصل بأعمال التركيب والصيانة 

والمحاسبة.  اإلعالن  مثل  خدمات  وتوفير 
الصغيرة 	  للمشاريع  يمكن  اإلمداد.  سلسلة  إدارة 

أن تتتّبع عمليات اإلمداد والتسليم، وتزيد الكفاءة. 
ويمكن أن يساعد ذلك في كل شيء بدءاً من الحد 
من هدر األغذية إلى زيادة إمكانية الحصول على 

فرص العمل في سالسل القيمة العالمية.
في 	  النقالة  الهواتف  تساعد  الخدمات.  تحسين 

فبإمكان  الزراعي.  اإلرشاد  خدمات  توسيع 
أن  والهند  وكينيا  أوغندا  في  المزارعين 
أو  الساخنة  الخطوط  مكالمات  عبر  يحصلوا 
تقنية55.  زراعية  خدمات  على  النصية  الرسائل 
تطبيق  كينيا  في  طورت  التي  التطبيقات  ومن 
من  األبقار  مربي  يساعد  الذي   ،)iCow( آيكاو 

المزارعين على تحسين التكاثر عن طريق تتبع 
الحيوانات. لدى  الخصوبة  دورات 

خدمات 	  تساعد  أن  يمكن  العمل.  سوق  خدمات 
إلى  الباحثين عن عمل  إرشاد  في  النقال  الهاتف 
الشواغر. ففي جنوب أفريقيا، أدى توسيع نطاق 
التشغيل  في  زيادة  إلى  النقال  الهاتف  تغطية 
ويتيح  للنساء56.  معظمها  المائة،  في   15 قدرها 
عمل  عن  للباحثين  التشغيل  شركات  من  العديد 
الوظائف  عن  آنية  معلومات  على  الحصول 
العمل  الشركات أصحاب  الشاغرة. وتساعد هذه 
على توسيع نطاق نظم التوظيف لتشمل المبتدئين 
وتساعد  المنخفضة57.  المهارات  وأصحاب 
الرسائل الصوتية في توظيف الباحثين عن عمل 

والكتابة. القراءة  في  صعوبة  يواجهون  ممن 
يمكن 	  النقال.  الهاتف  عبر  المصرفية  األعمال 

تحويل األموال وتسديد المدفوعات عبر الهاتف. 
فباستطاعة العاملين في صناعة المالبس أو بائعي 
الفاكهة في المناطق الحضرية إجراء المعامالت 
األرياف.  في  ألسرهم  بسرعة  األموال  وإرسال 
وقد جرى تطوير عدد من أكثر الخدمات النقدية 
 )bKash( النقالة تقدماً في جنوب آسيا، مثل بيكاش
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 تحّول التكنولوجيا
األسواق أيضاً

األفريقية  الصحراء  جنوب  وفي  بنغالديش،  في 
الكبرى، مثل إمبيسا )M-Pesa( في كينيا. 

للمشاريع 	  التمويل. يمكن  إمكانية الحصول على 
للحصول  اإلنترنت  شبكة  استخدام  الصغيرة 
على تمويل من أطراف مهتمة في جميع أنحاء 
الدولية   )CARE( كير  منظمة  ولدى  العالم. 
استعراض  المحتملين  للمستثمرين  يتيح  نظام 
موجزات وأفكار عن أعمال صغيرة ألشخاص 
في عشرة بلدان، بما في ذلك البوسنة والهرسك. 
تصل  مبالغ صغيرة  األفراد  يستثمر  أن  ويمكن 

.58 دوالراً  25 إلى 
وهذا ليس سوى قليل من كثير المزايا التي تأتي 
واالقتصادات.  العاملين  على  اإلنترنت  شبكة  بها 
تمكين  في  يسهم  النقال  والهاتف  اإلنترنت  فاستخدام 
واالبتكار  اإلبداع  على  قدرتهم  تطوير  من  األفراد 
البشرية.  التنمية  تعزيز  في  وتوظيفها  واإلنتاج 
في  المساواة  تحققت  ما  إذا  كثيرة  واإلمكانات 
والنساء،  الرجال  بين  الخدمات  هذه  على  الحصول 
النامية  البلدان  تساوت  وإذا  واألرياف.  المدن  وبين 
فيمكن  اإلنترنت،  إلى  النفاذ  في  المتقدمة  بالبلدان 
الوصول بالمكاسب المحققة، حسب إحدى الدراسات، 
إلى 2.2 تريليون دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي، 
 44 عمل،  فرصة  مليون   140 من  أكثر  واستحداث 
الهند. ويمكن  في  منها في أفريقيا و65 مليوناً  مليوناً 
المدى  على  النامية  البلدان  في  اإلنتاجية  تحسين 

المائة59. في   25 قدرها  بنسبة  الطويل 

حدود جديدة للعمل 

للثورة الرقمية، بما لها من أثر على الناتج االقتصادي 
والتشغيل، طاقة على تمكين الماليين بفرص وطرق 
الحدود  تتجاوز  األنشطة  طبيعة  ولكن  جديدة.  عمل 
التقليدية للوظيفة والتشغيل، وال مفر من تحول طبيعة 
في  وال شك  السوق.  على  قائم  فردي  كنشاط  العمل 
أن الذكاء االصطناعي سيحول دون استمرار الوضع 
الراهن. وفي بعض الحاالت، ستظهر أشكال جديدة 
إلى  العمل  وتحّول  واالبتكار  والتبادل  التعاون  من 

اجتماعية.  تجربة 

منتجون جدد 

الكلفة  تقليص  إمكانية  الرقمي  االقتصاد  سمات  من 
الهامشية. فبمجرد توليد المعرفة الرقمية في البيانات 
والتطبيقات، يمكن إعادة إنتاجها إلى ما ال نهاية دون 
كلفة إضافية تذكر. وإعادة اإلنتاج بكلفة منخفضة أو 

العمل،  ثمار  الحصول على  نطاق  توّسع  كلفة  بدون 
العمل  فرص  من  القليل  غير  تستحدث  ال  قد  لكنها 
اإلضافية. ففي آذار/مارس 2015، كان عدد الناشطين 
يطلقون  الشهر،  في  مليون مستخدم   302 تويتر  على 
مليون   500 يتلقون معلومات وأخباراً عن طريق  أو 
تغريدة في اليوم الواحد60. ولكن تويتر ال يعتمد سوى 

ثابت، نصفهم مهندسون61. 3,900 موظف  على 
تؤثر  التي  أيضاً  الرقمي  االقتصاد  سمات  ومن 
الوظائف  توفير  في  العمل  مساهمة  مدى  على 
التي  والخدمات  السلع  بعض  أن  والتشغيل، 
أنفسهم،  المستهلكون  ينتجها  األشخاص  يستهلكها 
مثال  وأوضح  مستهلكين«.  »منتجين  أصبحوا  وقد 
أكثر  لديها  التي  ويكيبيديا،  موسوعة  هو  ذلك  على 
هذه  وتنافس  نشط62.  طوعي  مساهم   73,000 من 
الموسوعة المجانية المتوفرة على اإلنترنت مصادر 
التي  البريطانية  كالموسوعة  المدفوعة،  المعلومات 
المطبوع  إصدارها  نشر  عن   2012 عام  في  توقفت 

عاما63ً.  244 بعد 
ويشهد العمل تطّورات مماثلة في العالم الفعلي. 
في  بعضها  ُذكر  التي  الجديدة،  فالتكنولوجيات 
واستهالك  إنتاج  أشكال  ظهور  تتيح  الفصل،  هذا 
فمنذ  ذلك.  على  مثال  والطاقة  جديدة.  المركزية 
إليه  تحتاج  ما  توليد  األسر  تستطيع  طويلة،  مدة 
اآلن،  أما  الرياح.  توربينات  باستخدام  كهرباء  من 
األسر  هذه  بوسع  أصبح  ذكية،  شبكات  وبوجود 
الشبكة،  إلى  تنتجها  التي  الطاقة  فائض  تبيع  أن 
غير  سابقاً  كان  عمل  من  مالية  عائدات  فتكسب 

مدفوع األجر. 

سلع وخدمات شخصية

العديد  انتقل  إذ  أيضاً،  األسواق  التكنولوجيا  تحّول 
اإلنترنت.  شبكة  إلى  الشخصية  الخدمات  من 
اإلنترنت  شبكة  يستخدموا  أن  الزبائن  فباستطاعة 
وإجراء  المطاعم  من  الطعام  وطلب  البقالة  لشراء 
وتوظيف  الطيران  وشركات  الفنادق  في  حجوزات 
وال  األطفال.  رعاية  أو  المنزل  لتنظيف  مساعدين 
ما  االلتزام  من  اإلنترنت  عبر  الخدمات  تتطلب 
وتتيح  كامل،  بدوام  خدمات  مقدمي  توظيف  يتطلبه 
النظام  ويؤمن  الحاجة.  عند  االستفادة  للزبائن 
عن  للباحثين  مؤقتة  عمل  فرص  أيضاً  اإللكتروني 
العمل  يردن  اللواتي  للنساء  أو  بأجر  إضافي  عمل 
المتنوعة  الخدمات  شركات  وتتيح  مرن.  بدوام 
خدمات  لقاء  يدفعوا  أن  لألشخاص  اإلنترنت  على 
للحصول  الصف  في  االنتظار  أو  التسوق  مثل 
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 اقتصاد المشاركة اتجاه
جديد آخر يمكن أن يغّير 

مالمح العمل

على  الترجمة  خدمات  وتقدم  المسرح.  تذاكر  على 
عند  مترجمين  توظيف  خيار  للزبائن  اإلنترنت 
يبحثون  طالب  المترجمين  هؤالء  وبعض  الحاجة، 

مرنة.  بشروط  عمل  عن 
العمل  في  ثورة  الرقمية  الثورة  وأحدثت 
والحرفيين.  المنتجين  صغار  وشجعت  اإلبداعي 
 ،)Etsy( وإتسي )eBay( فمن خالل مواقع مثل إيباي
مشترين  على  العثور  الحرفيين  بإمكان  أصبح 
يبحثون عن منتجات محددة أو منتجات متخصصة. 
إبداعاتهم  والفنانون  المؤلفون  ينشر  أن  ويمكن 
أم  إلكترونية  كتب  بإصدار  سواء  العالم،  حول 
وأوجدت  فيديو.  مقاطع  أم  موسيقية  قطع  بتحميل 
لمصممي  جديدة  جماهيرية  أسواقاً  الذكية  الهواتف 
ألغراض  الحجم  الصغيرة  الحاسوبية  البرمجيات 
تطبيقات  اإلنترنت  على  المواقع  وتبيع  محّددة. 
من  بمهام  القيام  من  المستخدمين  تمّكن  فردية 
ولعب  اللغات  تعلّم  إلى  الصحية  حالتهم  متابعة 
التطبيقات  اقتصاد  تطور  لذلك،  ونتيجة  المباريات. 
اقتصاد  أن  الدراسات  إحدى  وتزعم  فائقة.  بسرعة 
التطبيقات أّمن في عام 2013 شكالً من أشكال العمل 
المتحدة  الواليات  في  شخص   750,000 لحوالى 

.64 األمريكية وحدها

خدمات جديدة للشركات 

أصبح  األسر،  إلى  اإلنترنت  شبكة  وصول  مع 
بإمكان األفراد تقديم خدمات للشركات من منازلهم. 
في  متخصصة  مهارات  يتطلب  ما  المهام  هذه  ومن 
والدعم  الفنية  والكتابة  الحاسوبية  البرمجة  مجاالت 
شركات  لحساب  عموماً  المهام  هذه  وتنفذ  القانوني. 
بلدان  في  أشخاص  يد  على  المتقدمة،  البلدان  في 

والهند.  والفلبين  بنغالديش  مثل  نامية 
طريق  عن  الخدمات  هذه  من  الكثير  ويقّدم 
بالعمل  القائمين  بين  التنسيق  تتولى  شركات وسيطة 
تطلب  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  وشركات  الحر 
خدمات لتسيير أعمالها. وتتقاضى الشركات المنّسقة 
عادة  تتقاضى  ال  ولكنها  الحر  العامل  من  عمولة 
ويتركز  العمل.  فرص  يقدمون  الذين  من  رسوماً 
غير  الحضرية،  المناطق  في  العمل  هذا  معظم 
إلى  المتاحة  الفرص  لتوسيع  اآلن  ُتبذل  جهوداً  أن 
الهادف«،  »التلزيم  خالل  من  المحرومة  المناطق 
عنصر  يراعي  التلزيم  أشكال  من  شكل  وهو 
المسؤولية االجتماعية، سعياً إلى توفير فرص عمل 
للفئات المحرومة65. وسيؤدي ذلك إلى تأمين المزيد 

الريفية. المناطق  في  العمل  فرص  من 

اقتصاد المشاركة

أن  يمكن  آخر  جديد  اتجاه  المشاركة  اقتصاد 
مطابقة  باإلمكان  بات  وقد  العمل.  مالمح  يغّير 
الخدمات  مقدمي  من  األفراد  بين  والعرض  الطلب 
األجرة،  سيارات  عن  بديل  وفي  والمستهلكين. 
الخاصة  سياراتهم  استخدام  األشخاص  يستطيع 
السائق  بين  الفارق  يلغي  ما  النقل،  خدمات  لتأمين 
المحترف ومن لديه مقعد فارغ في سيارته الخاصة. 
األجرة  سيارات  لسائقي  أيضاً  التكنولوجيا  وتتيح 
زبائن  إيجاد  يمكنهم  إذ  الكفاءة،  من  المزيد  تحقيق 
وغراب   )Uber( أوبر  مثل  اإلنترنت  خدمات  عبر 
تاكسي )GrabTaxi(، التي تعمل في العديد من البلدان 
سائقو  نفسه  بالمبدأ  ويعمل  آسيا.  شرق  جنوب  في 
 .)mGaadi( إمغادي  طريق  عن  الهند  في  العربات 
وتتيح شركات أخرى لألشخاص تأجير أماكن إقامة 
 .)Airbnb بي،  إن  بي  إير  موقع  )مثل  منازلهم  في 
وتتيح هذه الترتيبات لألشخاص تحسين االستفادة 
من األصول الرأسمالية، كالسيارات أو المنازل. كما 
تقليدية  وظائف  محل  الترتيبات  هذه  تحّل  أن  يمكن 
في خدمات النقل والفنادق، كسائقي سيارات األجرة 
وموظفي الفنادق من فئة المهارات واألجور المتدنية. 
تنظيم  في  جديدة  تحديات  االتجاه  هذا  ويطرح 
الخدمات وضمان الجودة وحماية المستهلكين. ويشير 

ما.  العمل نوعاً  المهنية في  إلى تراجع عنصر 

الشركات المبتدئة 

أصبح إنشاء الشركات بفعل التكنولوجيا خياراً قريب 
وظائف  يترك  من  فبعضهم  الشباب.  يجذب  المنال، 
على  الفرد  يعثر  وعندما  له.  مشروعاً  ليباشر  جيدة 
بنفسه،  تنفيذها  في  ويرغب  عمله  أداء  أثناء  فكرة 
يدعم رغبته.  ما  األدوات  اليوم من  متناوله  في  يجد 
وتشير آخر التقديرات إلى أن عدد رواد المشاريع في 
العالم  سكان  من  المائة  في   73 تضم  بلدان  مجموعة 
بلغ اليوم 455 مليوناً، بعد أن كان 400 مليون في عام 

  .66  2011

الشباب( في ريادة  ويرى هؤالء )ومعظمهم من 
المشاريع بديالً ناجعاً عن الوظائف التقليدية ووسيلة 
لتحقيق أحالمهم. وقد أخذت الشركات المبتدئة تثبت 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  من  كل  في  حضورها 
النامية، وتنتشر بسرعة في آسيا. وفي متناول الشباب 
المالية  التكنولوجيا  تدعمها  الفرص،  من  الكثير 
تواجه  المبتدئة  الشركات  لكن  الضخمة67.  والبيانات 
وإيجاد  المال  رأس  على  الحصول  منها  تحديات 
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أصبحت المعرفة في األعوام 
األخيرة أساساً في اإلنتاج

ضعف  ويطرح  واالستمرار.  للتنفيذ  القابلة  األفكار 
وأما  النامية.  البلدان  في  مشكلة  القانونية  المؤسسات 
التحدي األكبر فهو في إمكانية النجاح في االستمرار 

.)4-3 )اإلطار  الطويل  المدى  على 

العمل الحشدي 

على  بالتعاقد  العمل  إلى  باإلضافة  األفراد،  يستطيع 
أخرى  قنوات  عبر  مؤقت  عمل  إيجاد  اإلنترنت، 
مهمات  يتضمن  النمط  وهذا  الحشدي.  العمل  مثل 
العمل  وظروف  األجور  لكن  بشرياً،  ذكاًء  تتطلب 
تعتمده  التي  الشركات  أبرز  ومن  مثالية.  ليست 
ورك  وكالود   )Clickworker( كليكوركر  السوق  في 
 )Casting Words( وردز  وكاستينغ   )Cloud Work(
Mechanical Turk Am� تورك-أمازون  )وميكانيكال 
تجمعاً  تستقطب  األكبر،  هي  األخيرة  وهذه   .)azon

تموز/يوليو  وفي  عامل68.  مليون  نصف  من  عالمياً 
2015، توفرت للعاملين أكثر من 325,000 مهمة من 

البشري69.  الذكاء  مهام 
إن  الدفع  عن  االمتناع  الخدمات  طالبي  وبإمكان 
عامل  به  يقوم  الذي  العمل  نوعية  عن  يرضوا  لم 
سيء.  تقييم  إعطاء  يمكنهم  كما  تورك.  ميكانيكال 
فعامل ميكانيكال تورك الذي يتلقى عدة تقييمات سيئة 
بمهام مماثلة. وتبذل محاوالت جدّية  القيام  ُيمنع من 
لتحسين نوعية العمل ونوعية الخدمات، بحيث يعزز 

.)5-3 )اإلطار  اآلخر  منهما  كل 

اقتصاد المعرفة

في  أساساً  األخيرة  األعوام  في  المعرفة  أصبحت 
السلع  تستمّد  التحويلية،  الصناعة  في  فحتى  اإلنتاج. 
المضمون  من  فأكثر  أكثر  قيمتها  الصنع  التامة 
تحّدده  مثالً،  الفاخر،  الذكي  الهاتف  فسعر  المعرفي. 
كلفة  من  أكثر  المتطورين  والتصميم  الهندسة  كلفة 
البحث  شّكل   ،2012 عام  وفي  والتجميع70.  المكّونات 
والتطوير، إلى جانب المهارات المتخصصة، حصة 
والخدمات  السلع  في  التجارة  مجموع  من  كبيرة 
والمشتقات المالية الكثيفة المضمون المعرفي قاربت 
المجموع71.  نصف  قرابة  أي  دوالر،  تريليون   13

للمنتجات  النسبة تتزايد باطراد، بينما تنخفض  وهذه 
والخدمات الكثيفة االستخدام لليد العاملة ورأس المال 
األجور  في  االختالف  ذلك  أسباب  ومن  والموارد. 
العالمية  القيمة  سالسل  في  المشاركة  البلدان  عبر 
البلدان  بين  العالمية  القيمة  سالسل  مهام  وتوزيع 

األجور. المنخفضة  والبلدان  األجور  العالية 

ولو  موجودة،  الزراعية  االقتصادات  تزال  وال 
الصناعية  األنشطة  تزال  ال  كما  متناقصة،  بأعداد 
بعضها  عن  واالستعاضة  تحّولها  رغم  مستمرة 
أن  والواقع  حاسوبية.  عمل  وأماكن  بتكنولوجيات 
نمو مجتمعات المعرفة واالبتكار في نماذج األعمال 
والمهارات  البيئات  في  هائلة  تحوالت  يحدثان 
أصبحت  فقد  العمل.  فرص  من  للعديد  المطلوبة 
مجموعة  ونشأت  بالتكنولوجيا،  غنية  العمل  بيئات 
المعلومات وتحليلها  إنتاج  الجديدة قوامها  المهن  من 

.72 وتوزيعها واستهالكها
ويعود عدم تطابق المهارات في اقتصاد المعرفة 
إلى سرعة االبتكار التكنولوجي وسرعة نمو الطلب 
على المهارات الجديدة والمتخصصة غير المتوفرة. 
أفاد  بلدان أوروبية،  وفي مسح للشركات في ثمانية 
لم يستطيعوا  أنهم  العمل  المائة من أصحاب  27 في 

إلى  يفتقرون  الطلبات  مقدمي  ألن  الشواغر  سد 
المهارات الالزمة73. وأفاد حوالى 45 في المائة من 
أصحاب العمل في اليونان و47 في المائة في إيطاليا 
المهارات  إلى  باالفتقار  تصطدم  أعمالهم  بأن  أيضاً 

الدخول74. مستوى  عند 
البلدان  في  اليوم  المتزايدة  الوظائف  تعد  لم 
وعمليات  للمعامالت  مهارات  تتطلب  المتقدمة 
تفاعل،  مهارات  تتطلب  ما  بقدر  الروتينية،  اإلنتاج 
وافية.  ثاقبة، وخبرة  تستلزم معرفة واسعة، ورؤية 
بين  األوروبي  االتحاد  في  تضاف  أن  ويتوقع 
لذوي  وظيفة  مليون   16 حوالى  و2020   2010 عامي 
 12 حوالى  تلغى  أن  يتوقع  بينما  العالية،  المؤهالت 
رسمية  مؤهالت  إلى  يفتقرون  لمن  وظيفة  مليون 
هي  المستحدثة  الوظائف  من  والعديد  كافية75. 
وظائف في خدمات غير تجارية، كالرعاية الصحية 
أساسية  مجاالت  وهي  العامة،  والخدمة  والتعليم 

البشرية.  التنمية  لتعزيز 
في  المضافة  القيمة  من  المزيد  تحقيق  ويؤدي 
زيادة  إلى  النامية  البلدان  في  والتصنيع  الخدمات 
التعليم  على  الحاصلين  من  عاملين  على  الطلب 
كما  المهني،  التدريب  وبعض  األقل  على  الثانوي 
من المهنيين والتقنيين ذوي المؤهالت العالية76. وفي 
تغّير  وسرعة  العالمية،  السوق  حركة  سرعة  ظل 
في  األساسي  التعليم  يكتسب  وعملياتها،  منتجاتها 
القراءة والكتابة والحساب أهمية بالغة، وكذلك التعلّم 
أساسية  مجموعة  امتالك  ويزيد  والسريع.  المستمر 
نواحي  من  الكثير  في  النجاح  فرص  اإلمكانات  من 
الحياة. وتتفاعل المهارات اإلدراكية وغير اإلدراكية 
لترسم  النظر(  وُبعد  واالندفاع  واالنضباط  )كالوعي 
مسار تطّور اإلمكانات المكتسبة. وللتدخل في مرحلة 
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في اقتصاد المعرفة عدم 
تطابق في المهارات

المهارات  بناء  على  األثر  أكبر  المبكرة  الطفولة 
التي  االستثمارات  أهمية  على  يدل  مما  األساسية، 
البشري77.  المال  رأس  في  واألطفال  األهل  يجريها 
إليه من بيئة غنية  وكلما توفر لألطفال ما يحتاجون 
نتائجهم  تحسنت  حياتهم،  من  المبكرة  المراحل  في 
اإلدراكية.  وغير  اإلدراكية  مهاراتهم  وتعززت 
وحل  التعلّم  على  والقدرة  التعليم  جودة  وتزداد 
تمكن  وقد  أهمية78.  اإللكترونية  والمعرفة  المشاكل 
االبتدائي،  التعليم  تعميم  من  النامية  البلدان  معظم 
الجودة ركيزتان  العالي  والتعليم  الثانوي  التعليم  لكن 

للمستقبل. عاملة  قوة  لتكوين  أساسيتان 
للشركات  العمل  في  المعرفة  كثافة  وتسمح 
من  المجاالت،  بعض  في  الموظفين  عدد  بتخفيض 
برمجتها  يمكن  وإدراكية،  يدوية  روتينية،  مهام 
يمكن  معدنية  صفائح  يلحم  الذي  فالعامل  وأتمتتها. 
بكلفة  ذاتها  المهمة  يؤدي  بروبوت  عنه  االستعاضة 
كذلك  االستعاضة  ويمكن  أكبر.  ودقة  وبسرعة  أقل 
إدراكية  مهام  لتنفيذ  حاسوبي  ببرنامج  محاسب  عن 

بية.  لحسا لعمليات ا كا
االقتصادات  من  العديد  انتقل  الماضي،  وفي 
على  تعتمد  الهامش،  ضيقة  سلع  إنتاج  من  الناجحة 
إلى  ثم  اإللكتروني،  التجميع  إلى  العاملة،  اليد  كثافة 

الإطار 4-3

التحديات التي تواجهها الشركات المبتدئة في الدول العربية

وقائع عديدة ظهرت في مسح أجري في عام 2013 حول 
الدول  في  المبتدئة  الشركات  تواجهها  التي  التحديات 
أصحاب  من   700 من  أكثر  المسح  شمل  وقد  العربية. 
األعمال، نصفهم تقريباً منخرط في التكنولوجيا )بما في 
اإللكترونية  والتجارة  والخدمات  البرمجيات  تطوير  ذلك 
والخدمات على اإلنترنت واأللعاب وخدمات االتصاالت 

النقال(. والهاتف 
من  المشاريع  رواد  معظم  أن  المسح  أظهره  ومما 
أو  العشرين  أواخر  في  وهم  شركاتهم  بدأوا  الذكور، 
جامعية،  شهادات  يحملون  العمر،  من  الثالثين  أوائل 
مشاريعهم  وأسسوا  الخارج  في  عملوا  أو  درسوا  وقد 
آراؤهم  استطلعت  من  عمر  متوسط  وبلغ  شركاء.  مع 
خمس  من  أقل  الشركات  معظم  وعمر  سنة،   32.5

مؤسسي  من  المائة  في   75 من  أكثر  وكان  سنوات. 
اإلناث.  من  فقط  المائة  في  و23  الذكور،  من  الشركات 
الذين شملهم المسح درجة  وحمل جميع رواد المشاريع 
بكالوريوس على األقل. وخطط 70 في المائة منهم لفتح 

التاليتين،  السنتين  أو  التالية  السنة  في  جديدة  مكاتب 
فيها.  يعملون  التي  البلدان  في  أو  أخرى  بلدان  في  إما 
العربية  اإلمارات  في  التوسع  في  منهم  الكثيرون  وأمل 
 38( السعودية  العربية  المائة( والمملكة  )39 في  المتحدة 
معظمهم  استخدم  بالتمويل،  يتعلق  ما  وفي  المائة(.  في 
األسرة  من  دعم  على  حصلوا  أو  الشخصية  مدخراتهم 
المائة من دعم مالك  24 في  بينما استفاد  أو األصدقاء، 
كبير  عدد  وأفاد  ثري.  فرد  من  مالي  دعم  أي  حارس، 

تجارية. مصارف  من  دعم  على  الحصول  بعدم 
في  صعوبات  إلى  المشاريع  رواد  ربع  وأشار 
بتوفير  تذليلها  يمكن  لالستثمار  تمويل  على  الحصول 
أنواع وأشكال تمويل مختلفة. وأشار العديد من الشركات 
التوسع  للمساعدة على  العثور على شركاء  إلى صعوبة 
والعقبات  العامة  التكاليف  إلى  وكذلك  الخارج،  في 
جميع  في  منخفضة  المرأة  حصة  وكانت  القانونية. 
الشركات المبتدئة. وفي هذا اإلقصاء ما يدل على أهمية 
االبتكار. قاعدة  توسيع  في  الجنس  ونوع  التعليم  في  التنويع 

.Wyne 2014 :المصدر

الإطار 5-3

مبادرات لتحسين العمل الحشدي 

شركة كالود فاكتوري )CloudFactory( متعاقدة مع حوالى 
3,000 عامل في كينيا ونيبال. وتهدف الشركة إلى تحسين 

أن  من  فبدالً  معها.  المتعاقدين  معاملة  بتحسين  خدماتها 
تقدم سوقاً مفتوحة، تقوم باختيار عمالها وتدربهم وتشرف 
عليهم. وال يحتاج العاملون إلى قضاء الكثير من الوقت 
بين  يتراوح  ما  عموماً  ويكسبون  عمل،  عن  البحث  في 
دوالر واحد و3 دوالرات في الساعة، وهو مبلغ مرتفع 

لهذا النمط من العمل. 
Mo�( 2010، أطلقت شركة موبايل وركس  وفي عام
bileWorks(، وهي شركة تعمل بمبادئ مماثلة، برنامجها 

من  مئات  عدة  اآلن  ولديها   ،)LeadGenius( جينُيس  ليد 
العاملين بدوام كامل في 50 بلداً. وتستهدف الشركة الفئات 
المحرومة والمهمشة، من قدامى المحاربين إلى الالجئين. 
العمل  شركات  لمعظم  الساعة، خالفاً  على  تدفع  وهي 
المهام على عجل، تهدف  الحشدي. وبإزالة حافز إنجاز 
إلى ضمان عمل عالي الجودة. ويتوقع العاملون فيها ما 
يصل إلى 40 ساعة عمل في األسبوع. ويكون األجر في 

الوطني لألجور.  الحد األدنى  معظم األحيان فوق 

.Pooler 2014 :المصدر

الف�شل 3 عامل العمل املتغّي |    93



 التقّدم التكنولوجي
هو محرك ألشكال جديدة من 
اإلبداع واالبتكار

ال�شكل 8-3

بين عامي 1970 و2014، 
ازداد عدد براءات االختراع 
التي منحها مكتب البراءات 

والعالمات التجارية في 
الواليات المتحدة األمريكية 

خمسة أضعاف تقريباً
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المصدر: حسابات مكتب التنمية البشرية باالستناد 
 .USPTO 2015 إلى بيانات من

والتصميم  التحويلية  الصناعة  في  أعلى  مستوى 
عملية  إلى  متأخرة  تأتي  التي  البلدان  أما  واإلدارة. 
قبل  التصنيع  »بتراجع  يعرف  ما  فتواجه  التنمية، 
نضوجه« أو حتى »انعدام التصنيع«79. وال تستطيع 
التحويلية  الصناعات  على  االعتماد  البلدان  هذه 
أتمتة جزء  الماليين، وقد أصبح باإلمكان  الستيعاب 

العمل.  من  كبير 

العمل المرن

مرونة،  أكثر  العمل  من  أشكاالً  الرقمية  الثورة  تتيح 
وسبل  حياتهم  أنماط  بين  التوفيق  من  الناس  وتمّكن 
يمكنهم  فكثيرون  العمل.  وأنشطة  العيش  كسب 
المقاهي  في  مكان،  أي  في  الحاسوب  على  العمل 
والقطارات، وفي منازلهم. والواقع أن بعض أرباب 
لموظفيهم.  منزلية  مكاتب  إنشاء  كلفة  يدفعون  العمل 
يدخل  أن  يمكن  النقالة،  الحواسيب  باستخدام  وحتى 
العاملون األنظمة المعتمدة في مكاتبهم لالطالع على 
التواصل  يمكنهم  كما  والملفات،  اإللكتروني  البريد 
بعد.  عن  المؤتمرات  عقد  تقنية  عبر  زمالئهم  مع 
وفي عام 2014، قضى 14 في المائة من العاملين في 
المملكة المتحدة نصف ساعات عملهم على األقل في 
المنزل80. وفي عام 2012، كان لدى 64 مليون شخص 
في الواليات المتحدة األمريكية وظائف يمكن قضاء 
50 في المائة على األقل من الوقت الالزم إلنجازها 

المنزل81. في 
ويعتقد أن المرونة في العمل تجعل العاملين أكثر 
للبحوث  إلى تبديل وظائفهم )وفقاً  إنتاجية وأقل ميالً 
والحياة  العملية  الحياة  بين  التوفيق  سياسات  حول 
على  بينت بحوث أجريت مؤخراً  الشخصية(82. وقد 
والعمل  المرنة  العمل  أنماط  أن  االتصاالت  شركات 
من خالل  األداء  على  إيجابي  أثر  لها  كان  بعد  عن 
المتعددة  الوظائف  بين  والتعاون  المعارف  تبادل 
االختصاصات والتواصل بين الوحدات المختلفة في 

نفسها83. المؤسسة 
خيار  عادة  هي  العمل  مكان  في  المرونة  لكن 
يعملون  الذين  فالعاملون  نظامي.  عمل  لديهم  لمن 
في  يتقاضون  ومؤقتة،  ترتيبات عمل قصيرة  ضمن 
يمكنهم  ال  الساعة،  على  أجوراً  األحيان  من  الكثير 
تلبية احتياجات األسرة أو أي احتياجات أخرى، إالّ 
ذات  الحرة  األعمال  أن  )مع  أجورهم  حساب  على 
مستويات المهارة والمكاسب العالية تشّكل استثناًء(. 
والكثيرون  نامية،  بلدان  في  العاملين  بمقدور  وليس 
أي  تبعات  تحّمل  الفقر،  حافة  على  أو  فقراء  منهم 

العمل.  في  مرونة 

بعد  عن  والعمل  العمل  أماكن  ولالمركزية 
توفر وقت  هذه  العمل  فترتيبات  إيجابيات وسلبيات، 
االنتقال إلى العمل وتتيح مرونة في الدوام، وهامشاً 
أكبر من الحرية، لكنها تحد من فرص العمل ضمن 
فريق ومن التفاعل االجتماعي، وتزيد من صعوبات 

الموظفين. إدارة 
تصميم  أيضاً  الجديدة  العمل  طرق  وتغّير 
تكون  قد  التقليدية،  العمل  مساحة  ففي  المكاتب. 
األقل.  على  الوقت  نصف  فارغة  الموظفين  مكاتب 
لكل  7 مكاتب  اليوم، وهو تخصيص  الرائج  والبديل 
10 موظفين، يوفر المساحة ألنشطة أخرى. وعندما 

يأتي العاملون في مجاالت المعرفة إلى أماكن عملهم، 
يلتقون للمناقشة وحل المشاكل وإطالق األفكار، وهي 
جميعاً أنشطة تحتاج إلى أماكن أليفة، حيث المقاهي 

الهدوء.  وفسحات  المريحة،  والمقاعد 
من  يجعلوا  أن  العمل  أصحاب  بعض  ويحاول 
فال  فيها،  المكوث  العاملون  يستسيغ  أماكن  المكاتب 
مطابخ  توفر  فمع  المغادرة.  إلى  بالحاجة  يشعرون 
لأللعاب وأماكن  للرياضة وغرف  ومطاعم وقاعات 
لالسترخاء، يستطيع الموظفون العمل براحة ومرونة 
عبر  لهم  وزمالء  شركاء  مع  ويتواصلون  وفعالية، 
مناطق زمنية مختلفة باستخدام الوسائل اإللكترونية. 
مزّود  المتحدة  المملكة  في  المحاماة  مكاتب  وبعض 
يعملون  الذين  المحامون  فيها  يستريح  للنوم  بأماكن 

أحياناً.  الليل  يقضون  أو  متأخر  لوقت 

ال�شكل 9-3

حلّ اليابان في المرتبة األولى من حيث عدد 
براءات االختراع الممنوحة في عام 2013
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غّيرت الثورة الرقمية طبيعة 
العمل التطوعي

عن  بعيدين  العاملون  يكون  عندما  وحتى 
فبتوفر  العمل.  عن  االنقطاع  يصعب  مكاتبهم، 
عن  العمل  أوقات  فصل  يصعب  النقالة،  األجهزة 
بين  الفاصلة  الفسحة  ضاقت  وقد  الفراغ،  أوقات 
من  العديد  ويبقى  الخاصة.  والحياة  العامة  الحياة 
العاملين على اتصال بمكاتبهم حتى خالل اإلجازة، 
يعملون  من  حالة  في  أما  العمل.  عن  ينقطعون  فال 
فيصعب  مرن،  عمل  نمط  وفي  الخاص  لحسابهم 
إذ  األخرى،  الحياة  ومجاالت  العمل  بين  الفصل 
في  ويبدو  العمل.  يأتيهم  متى  يعرفوا  أن  يمكنهم  ال 
بين  أفضل  توازناً  تحقق  الترتيبات  هذه  أن  الظاهر 
قد  الواقع  في  لكنها  الخاصة،  والحياة  العملية  الحياة 

وهادفة. مرضية  حياة  إلى  تؤدي  ال 

االبتكارات اإلبداعية

التكنولوجي أنماط العمل فحسب، بل  التقّدم  لم يغّير 
واالبتكار.  اإلبداع  من  جديدة  ألشكال  محرك  هو 
المعلومات  تكنولوجيا  ونظم  الرقمية  فالثورة 
إبداعي  عمل  ثمرة  هي  تدعمها  التي  واالتصاالت 
وأصحاب  المتعاونين  فرق  عملت  وقد  وابتكاري. 
وخدمات  سلع  إلى  األفكار  تحويل  على  الرؤى 
ورخيصة  سريعة  الرقمية  والتكنولوجيات  ملموسة. 
الجديدة،  االبتكارات  أنواع  جميع  لتشجيع  يكفي  بما 
سائق  بال  السيارات  إلى  تلقائياً  المنتجة  الكتب  من 
ذلك  ويظهر  المصانع84.  في  المرنة  الروبوتات  إلى 
التي منحت خالل  في تزايد عدد براءات االختراع 
ازداد  و2014،   1970 عامي  فبين  الماضية.  العقود 
األمريكية  المتحدة  الواليات  )في  البراءات  عدد 
المتحدة  الواليات  التي منحها مكتب  وبلدان أخرى( 
للبراءات والعالمات التجارية خمسة أضعاف تقريباً 
الحواسيب  مجالي  في  ولالبتكارات   .85)8-3 )الشكل 
فبين  النمو.  هذا  من  كبيرة  حصة  واإللكترونيات 
من  أكثر  الحصة  هذه  ازدادت  1990 و2012،  عامي 
ارتفعت  إذ  الجديدة،  البراءات  الضعف من مجموع 
 9-3 الشكل  ويبين  المائة86.  في   54.6 إلى   25.6 من 
البراءات الممنوحة في عام 2013 في البلدان االثني 

عشر األولى87.
والخزفيات  الفنية  اللوحات  رقمنة  وتسهم 
على  االطالع  توسيع  في  والمطبوعات  والمنحوتات 
المتاحف  من  العديد  فلدى  األعمال.  من  النوع  هذا 
الكبرى مشاريع رقمنة ضخمة، وفي المتحف الوطني 
)Rijksmuseum( في أمستردام، شملت الرقمنة 95 في 
المائة من اللوحات ونماذج السفن، و60 في المائة من 
التماثيل، و50 في المائة من الخزفيات. وفي مؤسسة 

العاصمة،  واشنطن  في   )Smithsonian( سميثسونيان 
شملت الرقمنة 2.2 مليون قطعة من أصل 138 مليوناً، 
وطورت أساليب رقمنة مؤتمتة جديدة مثل الماسحات 

ناقل88. الضوئية على شكل حزام 
ويعزز حس  اإلنتاجية  العمل  في  اإلبداع  ويزيد 
بالراحة  شعوراً  األشخاص  في  ويولد  االبتكار، 
من  المائة  في   80 حوالى  ويفيد  عملهم.  في  والرفاه 
لو كان  إبداع )حتى  أن في عملهم عنصر  العاملين 
للمسح العالمي للقيم، تتفاوت  متواضعاً جداً(. ووفقاً 
مستوى  حسب  وتختلف  األشخاص  هؤالء  نسبة 
من  فقط  المائة  في   10 من  أقل  يعتبر  إذ  التعليم، 
عملهم  أن  ابتدائي  تعليم  على  الحاصلين  العاملين 
خالق جداً، مقابل 34 في المائة من الحاصلين على 

 .89 لتعليم الجامعي ا
لتعديالت  تكون  قد  الحاالت،  من  الكثير  وفي 
على  كبيرة  تراكمية  آثار  العمليات  على  هامشية 
هي  تويوتا  وشركة  العمل.  مكان  في  االبتكار 
عمل  في  يدخل  عنصر  االبتكار  حيث  مثال، 
من  مجموعة  إلى  تسند  مهمة  وليس  عامل،  كل 
بسيطة،  أفكار  تتراكم  وهكذا  والقادة.  المديرين 
فكرة  مليون  األرقام،  بعض  حسب  تويوتا،  وتنفذ 
الذين  الورش  عمال  بمعظمها  يأتي  سنوياً،  جديدة 
يقترحون مثالً سبالً لتسهيل الوصول إلى األجزاء. 
التحسن  إلى  تهدف  العمل  في  ثقافة  ظل  وفي 
التقديرات،  اليابانية، حسب  الشركات  تتلقى  الدائم، 
عما  مرة   100 تزيد  فيها  العاملين  من  اقتراحات 

.90 لشركات األمريكية  ا ه تتلقا
ويقّدم أورهان باموك الحائز جائزة نوبل لآلداب 
اإلبداعي،  العمل  حول  خاصة  مساهمة   2006 لعام 
)اإلطار  التقليدية  الحدود  يتجاوز  مفهوماً  فيه  يرى 

باسمه(. الموقع 

العمل التطوعي االفتراضي

تتجاوز  العمل  من  أشكاالً  الرقمية  الثورة  تتيح 
للعمل  جديدة  فرص  إلى  األجر  المدفوع  العمل 
والمشاركة  االجتماعي  والنشاط  التطوعي 
أن  األفراد  ويستطيع  الفني.  والتعبير  السياسية 
الزمنية ليجمعوا  يعملوا معاً عبر الحدود والمناطق 
عبر  التفاعل  برامج  وتسمح  وبراعتهم.  مواردهم 
هرمية  أقل  األحيان  من  كثير  في  وهي  اإلنترنت، 
وجهات  على  بالتعرف  التقليدية،  المنظمات  من 

ء متنّوعة.  نظر وآرا
وغّيرت الثورة الرقمية طبيعة العمل التطوعي، 
واآلن  السابق.  في  به  يقوموا  لم  لمن  فرصاً  فاتحًة 
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م�شاهمة خا�شة

العمل اإلبداعي

تحضرني حكاية طريفة عن عالم الرياضيات األلماني كارل فريدريش جاوس 
)Carl Friedrich Gauss(. روى لنا معلّم الرياضيات يوماً في إسطنبول، أن طالب 
مدرسة ثانوية في ألمانيا أساءوا التصرف في الصف )تماماً كما كنا نفعل نحن(. 
ما  وسرعان  مائة.  إلى  واحد  من  األعداد  جمع  المعلم  منهم  طلب  ولمعاقبتهم، 
أدرك أحد الطالب، جاوس نفسه، أن مجموع الرقم األول مع األخير، والثاني 
مع ما قبل األخير، وهلم جراً، هو دائماً 101. والحظ أيضاً أن في األرقام المائة 
األولى 50 زوجاً، فلم يستغرق أكثر من دقيقتين للتوصل إلى المجموع )5,050(، 

وجاء بمعادلته الشهيرة، موفراً ساعات بل أيام من العمليات الحسابية.
ما أراه في هذه الحكاية ليس مجرد رياضيات، بل إبداع وعمل إبداعي، يحاكي 
أفضل  ما نراه في الفن واألدب. وعندما نتأمل في هذه الحكاية، نكّون تصوراً 
لمفهوم »العمل اإلبداعي«، ونتمكن من تحديد ومناقشة عالقته بالتنمية البشرية.
االرتباط بين اإلبداع وتاريخ البشرية واضح لمعظمنا، ال يحتمل جدالً. ففي 
الستينات من القرن الماضي، درسنا في كتب التاريخ في تركيا، أن الحضارات 
بل  أهميتها،  على  سياسية وعسكرية،  انتصارات  من  تحرزه  بما  فقط  تقاس  ال 

أيضاً بما تبدعه من إنجازات فنية وأدبية.
إبداع جاوس في  ليقّدروا  المعلّمين  وفي تركيا في الستينات، لم يكن جميع 
الطالب  معاقبة  بل  باألرقام،  واللعب  اإلبداع  تشجيع  القصد  يكن  فلم  الصف. 
وإجبارهم على قضاء وقت طويل في العمل توّسالً لحل. وليد المفاجأة والدهشة: 

لعل هذا هو تعريف اإلبداع وعمق جوهره.
بأنه  اإلبداع  ونعّرف  نخطو خطوة جريئة  قد  الموضوع،  في صلب  وبحثاً 
تجعل  التي  والتقاليد  القواعد  تتجاوز  معّين،  إلنجاز  الالزم  الجهد  من  تحد  قوة 
والتقاليد  واألنظمة  القواعد  مع  يتناقض  اإلبداع  إن  يقول  المنطق  شاقة.  العملية 
والبيروقراطيات والعادات. قد يكون المبدعون منخرطين في األدب أو الفن، قد 
يعملون في وكالة إعالنات، أو على خط تجميع في مصنع. وأياً يكن عملهم، ال 
الشيء ونقيضه. يغّير في طبيعة اإلبداع. وهنا، تحمل عبارة »العمل اإلبداعي« 
القصد  يغّير  اإلبداع  الجهد.  وتقليل  الوقت  تقصير  فقط  يعني  ال  واإلبداع 
ازدهر وراج مع  الفوتوغرافي  التصوير  فن  أن  مثالً،  نعرف،  الجهد.  ذلك  من 
شيوع  مع  الماضي  من  أصبح  الطبيعة  يقلد  الذي  الفن  ألن  االنطباعي،  الرسم 
التصوير الفوتوغرافي. وعلى الرغم من مقاومة الصالونات التي ترعاها الدولة 
إبداع االنطباعيين  والمعارض والبيروقراطيين والتقليديين والكالسيكيين، حّول 
سريعاً مقصد الفن. فتوقف الفنانون عن رسم العالم كما هو وبدأوا يتوّسلون طرقاً 

لتصويره كما يتراءى لهم، كما يتراءى ألعين البشر.
وسرعان ما تبدو أي محاولة لرسم حدود بين العمل اإلبداعي والعمل العادي 
غير اإلبداعي اعتباطية ومجحفة. قد يرى كثيرون أن العمل في شركة إعالنات 
إن  نقول  أن  اإلنصاف  الشاعر. هل هذا صحيح؟ هل من  من عمل  إبداعاً  أقل 

الفنان أكثر إبداعاً من مصمم سيارة أو مدرس؟ مترجم الكتاب ال يقّل إبداعاً عن 
إبداعه ألنه جزء من  ُيقبل  يبدع في عمله، وأن  أن  في  الحق  فللمترجم  مؤلفه، 
إنسانيته. في العمل اإلبداعي تعبير عن ما في اإلنسان من فرادة وتفّرد، والحق 
في هذه الرغبة اإلنسانية أساسي، يحاكي الحق في حرية التعبير وفي االختالف. 
أال يخلو من  المنظور األخالقي، أن كل جهد، كل عمل، يجب  وأنا أرى، من 

اإلبداع، أو النية في اإلبداع.
قد تكون فكرة العمل اإلبداعي إشكالية وقد يكون من الصعب تكوين مفهوم 
لها. لكن ذلك ال يثنينا عن اعتبار اإلبداع مقياساً رئيسياً للعمل والتنمية البشرية. 
فقد أشاد معلم جاوس به الكتشاف صيغة لجمع األعداد من 1 إلى 100 بدالً من 
جمعها عدداً تلو اآلخر. هذا هو المعلم الذي ننشده جميعاً، ألننا جميعنا نرغب في 
أن نبدع في أعمالنا إبداع فنان أو عالم رياضيات. وتقديرنا للمبدعين وإعجابنا 
في  ونبتكر  الدفينة  اإلبداعية  قدراتنا  نطلق  أن  في  منا  رغبة  فعل  هو  إنما  بهم 

عملنا، أياً يكن هذا العمل.
مفيدة  صيغة  مجرد  ليست  الرياضيات  في  اإلبداع  مع  جاوس  وحكاية 
اكتشفها. فنحن نقّدر إبداع جاوس لذاته. وتقديرنا ليس لمنافع اإلبداع البشري، بل 
تقدير لإلنسانية ذاتها، لبراعتها، لسعة خيالها، لقدراتها وإمكاناتها. وهذا المفهوم 
لإلبداع يستحضر إلى الذهن على المستوى الفكري، إن لم يكن على المستوى 
جاوس  معلم  يستحسن  فعندما  التعبير.  وحرية  الفكر  حرية  مفهوم  القانوني، 
اكتشاف تلميذه ويؤيده بحماسة، بدالً من معاقبته على الشغب في الصف، ويروي 
الحكاية آلخرين فتصبح أسطورة، تمألنا السعادة. تلك السعادة التي تغمرنا عندما 

الشخصية وخياراتنا. وتقاليدنا وقصصنا  هويتنا  باالحترام  تقابل 
آليات  وجود  أهمية  إغفال  ُيمكننا  ال  العمل،  وظروف  بيئات  نقّيم  وعندما 
لتقدير االبتكار وتشجيعه واألخذ به. فحيث نعمل، هل تلقى اكتشافاتنا وأفكارنا 
نجح  وأنماط  نماذج  بتكرار  نكتفي  أم  للتطبيق،  واالستعداد  االحترام  الجديدة 
تنفيذها في أماكن أخرى؟ عندما نأتي بحل جديد في العمل، هل ُيقبل وهل من 
محددة  وأساليب  بمعايير  التمسك  منا  ُيطلب  أم  عنه،  بالتعبير  لنا  تسمح  آليات 
مسبقاً؟ إذا كنا نعمل في مكان يتوقع منا أن نكون خالقين، هل المطلوب منا هو 
اإلبداع الفعلي أم ببساطة إنتاج تقليدات سريعة لخطط قديمة؟ هل يشجعنا عملنا 
على التفرد واألصالة، أم يقتصر مفهوم النجاح على تقليد وتكرار نماذج نجحت 
سابقاً؟ هل ينظر مكان عملنا إلى األفراد المبدعين كمثيري شغب، أم يحترمهم 

كما احُترم جاوس؟ أعتقد أن في اإلجابات عن هذه األسئلة مقاييس كمية.
من  قلقاً  بعده  وما  االستعمار  أثناء  المجتمعات  ساور  قرن،  نصف  قبل 
إشكالية التقليد واألصالة. أما اليوم، فنحن نقّدر اإلبداع عامالً فاعالً في التنمية 

اإلبداعي. العمل  قياس  كيفية  عن  ونتساءل  البشرية، 

أورهان باموك 
روائي وكاتب سيناريو وأكاديمي وحائز جائزة نوبل لآلداب لعام 2006
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تبرز المشاريع االجتماعية 
كمجاالت عمل جديدة

شبكة  )عبر  افتراضياً  التطوعي  العمل  أداء  يمكن 
أو  المنظمة  موقع  عن  بعيداً  رقمياً(،  أو  اإلنترنت 
مجموعات األشخاص الذين يستفيدون من المساعدة. 
ويمكن أن تكون هذه األشكال الجديدة من العمل 
التطوعي في متناول من لديهم إعاقة تحّد من تنقلهم 
إلى  دقائق  بضع  من  أكثر  لهم  تتوفر  ال  قد  من  أو 
شبكة  ساعدت  وقد  التطوعي.  للعمل  يومياً  ساعة 
اإلنترنت  عبر  التطوعي  للعمل  المتحدة  األمم 
النساء(  من  منهم  المائة  في   60( متطوعاً   10,887

على المساهمة بمهاراتهم في العمل اإلنمائي في عام 
االفتراضيون أصحاب  المتطوعون  ويرشد   .91 2014

ومقترحات،  تقارير  ويكتبون  الصغيرة،  المشاريع 
موقع  ويساعد  اإلنترنت.  شبكة  عبر  ويدّرسون 
حشد  على   )Micro-volunteers( فولنتييرز  مايكرو 
والرسائل  اإلنترنت،  شبكة  طريق  عن  العمل 
وتطبيقات  النقال،  الهاتف  تكنولوجيا  عبر  القصيرة 

الهاتف الذكي.
الفلبين   )Haiyan( وبعد أن ضرب إعصار هايان
حوالى  عمل   ،2013 الثاني/نوفمبر  تشرين  أوائل  في 
700 متطوع رقمي مع الصليب األحمر الدولي لتحديد 

المساعدة  وأنواع  المصابة  والمناطق  الدمار  حجم 
ماب  ستريت  أوبن  تطبيق  خالل  من  الالزم  والدعم 
معلومات  يؤمن  أن  يمكن  الذي   ،)OpenStreetMap(
الجورخا  زلزال  أعقاب  وفي  اإلجراءات92.  لتوجيه 
2015، ساهمت  نيسان/أبريل  في  نيبال  في   )Gorkha(
للكارثة  في وضع خرائط  عالمية  متطوعين  شبكات 
المساعدة،  مناشدات  ونشر  األضرار  مواقع  بتحديد 
إلى معلومات مما نشر في شبكات التواصل  استناداً 
 ،)Ushahidi( أوشاهيدي  شركة  وتدعم  االجتماعي93. 
جمع  المصدر،  مفتوحة  برمجيات  شركة  وهي 
المعلومات والتتبع االفتراضي والبيانات االفتراضية، 
وهذه كانت كلها في األصل مرتبطة بتعقب النزاعات 
في كينيا94. وتساعد جهود كهذه على سد الثغرات في 
الكوارث  أثناء  اإلنقاذ  لعاملي  المتوفرة  المعلومات 

األخرى.  واألزمات 

قوى عاملة معاصرة

يكتسب  أن  الضروري  الجديد، من  العمل  عالم  في 
العاملون المزيد من المرونة والقدرة على التكّيف، 
والتفاوض  والتنقل  للتدريب  االستعداد  يملكوا  وأن 
أن  أيضاً  الضروري  ومن  العمل.  ظروف  على 
الفرص  عن  للبحث  الوقت  من  مزيداً  يخصصوا 
الحالي،  عملهم  في  التفكير  إلى  وإضافة  الجديدة. 

المقبل. لعملهم  يخططوا  أن  عليهم 

جيل األلفية

أكثر األفراد صلة بالعالم الجديد هم صغار السن من 
الجيل  فهذا   .1980 عام  منذ  المولودون  األلفية،  جيل 
متقدمة  وتكنولوجيات  رقمية  تكنولوجيات  مع  كُبر 
للمعلومات واالتصاالت تخترق جميع مناحي الحياة. 
التكنولوجيات  أبناء هذا الجيل  واستخدم كثيرون من 
منذ الطفولة، خاصة في البلدان المتقدمة، وترعرعوا 
على  والقدرة  المرونة،  مثل  مفاهيم  شيوع  وسط 

التقليدي.  غير  والعمل  التكّيف، 
وشمل   2013 عام  في  أجري  مسح  كشف  وقد 
7,800 شخص من جيل األلفية في 26 بلداً في أمريكا 

وشرق  الالتينية  وأمريكا  الغربية  وأوروبا  الشمالية 
العملية  حياته  تكون  أن  يتوقع  األلفية  جيل  أن  آسيا 
أن  المائة  في   70 حوالى  توقع  كما  ومتنوعة.  مرنة 
األوقات95.  من  وقت  في  الخاص  لحسابهم  يعملوا 
في  الربح  عن  فقط  يبحثون  ال  أيضاً  منهم  والكثير 
المشاكل  حل  على  المساعدة  في  يأملون  بل  العمل، 
العيش.  كسب  سبل  من  كجزء  واالجتماعية  البيئية 
وأوضح المسح ذاته أن 63 في المائة تبرعوا بأموال 
أو  أعضاء  كانوا  المائة  في  و43  خيرية،  لجمعيات 
تطوعوا للعمل في منظمات مجتمعية، و52 في المائة 
منهم وّقعوا التماسات. ويبدو هذا الجيل حريصاً على 

المجتمعي.  المنظور  من  العمل  إلى  النظر 

رواد المشاريع االجتماعية 

جديدة.  عمل  كمجاالت  االجتماعية  المشاريع  تبرز 
وهي عبارة عن شركات تستلهم قضية، وتلتزم بحل 
الخسارة  وتتجنب  الربح  تبغي  ال  اجتماعية،  مشكلة 
وتهدف  الداخل(،  في  أرباحها  جميع  استثمار  )تعيد 
إلى االستدامة المالية الذاتية، وإلى تحقيق أعلى قدر 
األرباح  زيادة  من  بدالً  االجتماعية،  المكاسب  من 

مرغوباً(96. الربح  كان  )ولو 
وفي أنحاء مختلفة من العالم، نلحظ أن عدداً من 
قضية  تلهمهم  الناجحة،  التجارية  المشاريع  أصحاب 
المجتمع،  على  بالنفع  يعود  بما  القيام  في  ورغبة 
المشاركة  إلى  الربح  إلى  تهدف  مشاريع  من  انتقلوا 
في التغيير االجتماعي. ويشير مسح أجري على 763 
من رواد المشاريع التجارية في الهند، عاشوا تجربة 
اجتماعية  مشاريع  إلى  تجارية  مشاريع  من  التحّول 
من  لعينة  كمي  وتحليل  و2013،   2003 عامي  بين 
493 من رواد المشاريع، أن 21 في المائة من رواد 

االجتماعي97.  العمل  إلى  تحولوا  الناجحين  المشاريع 
واألثرياء  المنظمات  مؤسسي  من  هؤالء  ومعظم 
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عالم العمل الجديد يعد بنتائج 
إيجابية على التنمية البشرية، 
لكنها وعود لم تتحقق بعد

لهم  المهاجرين وال صلة  من  وبعضهم  األصل،  في 
الرسمية. بالمؤسسات 

فرص للنساء

والطرق  الرقمية  والتكنولوجيا  العولمة  جاءت 
الجديدة للعمل بمفاهيم جديدة لعمل الرجال والنساء. 
من  النساء  من  العديد  الرقمي  االقتصاد  مّكن  فقد 
إمكاناتهن  استغالل  لهن  يتيح  عمل  على  الحصول 
كان حوالى   ،2013 ففي عام  اإلبداع.  في  وقدراتهن 
1.3 مليار امرأة يستخدمن شبكة اإلنترنت98. وانتقل 
األعمال،  وريادة  اإللكترونية  التجارة  إلى  بعضهن 
الخدمات  أو  الحشدي  العمل  في  يعملن  أصبحن  أو 
االرتقاء  للنساء  الممكن  من  وبات  اإللكترونية. 
السقف  كان  وإذا   .)4 )الفصل  عليا  مناصب  إلى 
الزجاجي، أي الحاجز غير المرئي أمام تقدم المرأة 
في مكان العمل، قد بدأ يتشقق، فهو لم ينكسر بعد. 
البلدان  في  الفقيرات  النساء  بإمكان  أصبح  واليوم 
المنزل،  من  حتى  النقالة،  الهواتف  استخدام  النامية 
عن  لمشاريعهن  الالزمة  المعلومات  على  للحصول 

التمويل.  ومصادر  السوق 
ومن األمثلة ما شهدته بنغالديش في عام 1997، 
القرى.  في  باألجرة  هواتف  نساء  وفرت  عندما 
غرامين  بنك  من  النقالة  الهواتف  استأجرن  وقد 
وفي  القرى99.  سكان  إلى  الخدمات  لبيع   )Grameen(
أندرا براديش )Andhra Pradesh( في الهند، تدير نساء 
التي تؤمن مجموعة واسعة   )e-Seva( مراكز إيسيفا
إلى  الخدمات عبر شبكة اإلنترنت100. فباإلضافة  من 
على  العلنية  المزادات  إلى  والنفاذ  اإلنترنت  تصفح 
لتسديد  المراكز  هذه  استخدام  للزبائن  يمكن  الشبكة، 
وشهادات  األرض  ملكية  إفادات  وطلب  الفواتير، 
الميالد، وتقديم الشكاوى، والحصول على اإلرشادات 

بعد. عن  والزراعية  الطبية 
وفي عالم العمل الجديد أهمية كبيرة للعاملين من 
ذوي المهارات والمؤهالت في العلوم والتكنولوجيا، 
النساء  فنسبة  النساء.  فيه عادة عدد  يقّل  وهو مجال 
التعليم  مستويات  على  االختصاصات  هذه  في  قليلة 
وعلى  التقنية101.  العاملة  والقوى  والعالي  الثانوي 
تزيد  أن  االبتكار  تشجيع  إلى  تتطلع  التي  البلدان 
مجال  في  والعمل  التعليم  في  اإلناث  مشاركة 
التعليم على شبكة  التكنولوجيا. ومن السبل إلى ذلك 
وهي   ،)EdX( إيدكس  مثل  مواقع  عبر  اإلنترنت 
مجموعة تعليم عبر اإلنترنت ال تبغي الربح، تدعمها 
للتكنولوجيا.  ماساتشوستس  ومعهد  هارفارد  جامعة 
وتعمل إيدكس مع وزارة العمل في المملكة العربية 

السعودية مثالً على إعداد دروس ُتعطى على شبكة 
والنساء102.  للشباب  اإلنترنت 

آفاق جديدة للعاملين من كبار السن 

بحلول عام 2050، سيكون في العالم حوالى 2.1 مليار 
أن  ويمكن  سنة103.   60 عن  أعمارهم  تزيد  شخص 
يشّكل العاملون األكبر سناً قوة حيوية في االقتصاد، 
فيها  يتقلص  أن  يتوقع  التي  المجاالت  في  وخاصة 
حجم القوى العاملة مع تقّدم السكان في السن )كما في 
سن  بعد  العمل  كثيرون  ويواصل  واليابان(.  أوروبا 
المجتمعات  من  العديد  يواجه  بينما  العادي،  التقاعد 
المملكة  ففي  الشباب.  بين  البطالة  معدل  في  ارتفاعاً 
المتحدة، ارتفع معدل التشغيل في الفئة العمرية 64-50 
سنة من 57 في المائة في عام 1995 إلى 69 في المائة 
 65 العمرية  الفئة  في  المعدل  وارتفع   ،2015 عام  في 
سنة وأكثر من 5.2 في المائة إلى 10.4 في المائة104. 
ما  في  لمتعة  إما  العمل  السن  كبار  ويواصل 
التقاعد.  أعباء  تحّمل  على  قدرة  لعدم  أو  ينجزون، 
فالتقدم في السن ال يقلل من الفضول واالهتمام. ومن 
عالقات  ويبنون  أحوالهم،  يحّسنون  العمل  يواصلون 
اجتماعية تجّنبهم العزلة والوحدة. فبالعمل يكون لكبار 
العاملين  يوجهون  المجتمع،  في  ودور  هدف  السن 
األصغر سناً بما اكتسبوه من خبرة على مدى السنين.
في  والشباب  المسنين  العاملين  معظم  ويعمل 
المباشر  لإلحالل  مجال  فال  مختلفة،  عمل  أسواق 
الشباب  تقع على  قد  الفئتين. والقلق من خسارة  بين 
ُيفسر  العمل  مواصلة  على  المسنين  تشجيع  بسبب 
بمفهوم »مغالطة كتلة العمل«105. ورغم هذا، ال شك 
في أن للتقاعد أثر تعاقبي إذ يفسح مجاالت للعاملين 

سناً. األصغر 

وعود لم تتحقق بعد 

الكثير  لكن  جديدة.  فرصاً  الجديد  العمل  عالم  يتيح 
من وعود تحسين اإلنتاجية وفرص العمل لم يتحقق، 
أن  في  وال شك  السلبية.  النتائج  بعض  تحققت  بينما 
التنمية  على  إيجابية  بنتائج  يعد  الجديد  العمل  عالم 

بعد. تتحقق  لم  وعود  لكنها  البشرية، 

الثورة التكنولوجية: مكاسب في فرص العمل 
أو خسائر؟ 

بأن  القائلة  الحجة  الماضي  في  االقتصاديون  رفض 
زيادة إنتاجية العمل تقلل فرص التشغيل على المدى 
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ستترك التكنولوجيا الكثيرين 
من غير عمل، وستكتسب 
بعض المهارات البشرية 

المزيد من القيمة

لصحت  محدودة،  العمل  كمية  كانت  ولو  الطويل. 
بعض  حسب  الجديدة،  التكنولوجيا  لكن  الحجة.  هذه 
أن  والواقع  العمل.  على  جديداً  طلباً  تولّد  اآلراء، 
اإلنتاجية  وارتفعت  نموها  واصلت  العاملة  القوى 
الماضيين،  القرنين  مدى  على  المعيشة  ومستويات 

الصناعية. الثورة  بدء  منذ 
بسبب  العمل  في فرص  البعض خسائر  ويخشى 
األتمتة. والواقع أن وظائف عديدة باتت بحكم الملغاة 
في  كثيرة  وظائف  ومنها  لإللغاء،  المعرضة  أو 
اإلدارة الوسطى )الشكل 3-10(. وقد تصبح صفوف 
غير صالحين  العاملين  ألن  ال  فارغة،  المكاتب  من 
لعملهم، بل ألن عملهم لم يعد صالحاً. وتشير تقديرات 
إلى أن قرابة 50 في المائة من مهن اليوم قد تصبح 
غير الزمة بحلول عام 2025 106. وستتطلب الوظائف 
الجديدة إبداعاً وذكاًء ومهارات اجتماعية وقدرة على 

االصطناعي.  الذكاء  استغالل 
ويؤكد آخرون أن الحاسوب ال يملك اإلبداع وال 
حل  في  المخّيلة  يستخدم  وال  اإلقناع،  وال  الحدس 
ويقول  أبداً.  الصفات  هذه  يكتسب  ال  وقد  المشاكل، 
آثار  بمنأى عن  المهن ستظل  بأن بعض  الرأي  هذا 
اآللة  بين  التكامل  بمكان  األهمية  ومن  الحوسبة. 

عن  عبارة  هي  العمل  أنشطة  ومعظم  واإلنسان. 
الحاسوب  بعضها  ينجز  متكاملة،  مهام  من  مزيج 

اإلنسان107. وبعضها 
التكنولوجيا  ستترك  حال،  من  يكن  ومهما 
الكثيرين من غير عمل، وستكتسب بعض المهارات 
مفترق  على  نكون  وقد  القيمة.  من  المزيد  البشرية 
حافل باآلثار اإليجابية والسلبية. فالتغيير الذي تحدثه 
والحصيلة  للمهارات«،  »منحاز  التكنولوجيا  ثورة 
انخفاض في الطلب على العاملين من فئات المهارات 
غير المتخصصة وزيادة في الطلب على العاملين من 
فئات المهارات المتخصصة. ويأتي هذا التغّير، بحكم 
تعريفه، لصالح رأس المال البشري المرتفع، ويحدث 

العمل. استقطاب في فرص  حالة 
لذوي  الجيدة  الوظائف  تؤول  األعلى،  ففي 
قطاع  ففي  والمهارات.  التعليم  في  الالزم  التحصيل 
يصممون  الذين  المهندسون  يكون  مثالً،  السيارات 
المستفيدين. وفي  أكبر  الجديدة  المركبات  ويختبرون 
قليلة  الخدمات  قطاع  في  وظائف  ستبقى  األسفل، 
األجور  ومتدنية  اإلنتاجية  ومنخفضة  المهارات 
من  العديد  ستلغى  الوسط،  وفي  المكاتب.  كتنظيف 
أكبر  وسيكون  والمصانع.  المكاتب  في  الوظائف 

ال�شكل 10-3

أكثر الوظائف وأقلها عرضًة لإللغاء بفعل األتمتة 

البيع عبر الهاتف
البحث املتخصص في مجال العقارات

العمل في شبكات الصرف الصحي
 العمل الفني في الرياضيات

ضمان السندات في مجال التأمني
إصالح الساعات

العمل في وكالة البضائع والشحن
إعداد الضرائب

تظهير الصور الفوتوغرافية
املساعدة في فتح حسابات جديدة

العمل التقني في املكتبات
إدخال البيانات

جتميع أجهزة التوقيت
مطالبات التأمني

السمسرة
تلقي الطلبات ومعاجلتها

معاجلة طلبات القروض
تثمني التأمني

التحكيم واإلشراف في األنشطة الرياضية
أمانة الصندوق

األقل

تعرّضاً لإللغاء

األكثر

تعرّضاً لإللغاء

العالج الترفيهي
اإلشراف املباشر على العمل التقني والتركيب واإلصالح
إدارة الطوارئ
 العمل االجتماعي في مجال الصحة النفسية واإلدمان
معاجلة مشاكل السمع
العالج الوظيفي
تقومي العظام واألطراف االصطناعية
العمل االجتماعي في الرعاية الصحية
جراحة الفم والوجه والفكني
اإلشراف املباشر على مكافحة النيران والوقاية منها
 االختصاص في التغذية
 إدارة السكن
تصميم الرقص
هندسة املبيعات
الطب واجلراحة
تنسيق التعليم
علم النفس
اإلشراف املباشر على عمل الشرطة والتحقيق
 طب األسنان
التعليم االبتدائي، باستثناء التعليم اخلاص

مالحظة: ترتيب المهن حسب احتمال تحّولها إلى وظائف آلية من األقل باللون األزرق إلى األكثر باللون األحمر. والمهن مصنفة حسب معايير التصنيف المهني لوزارة العمل في الواليات المتحدة األمريكية.
.Frey and Osborne 2013 :المصدر
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رافق ثورة التكنولوجيا تفاقم 
في عدم المساواة

الخاسرين من العاملين الذين يقومون بأعمال ال تتطلب 
من  معرفية  وظائف  وستبقى  متخصصة.  مهارات 
التعقيد ما يتجاوز قدرة ذوي الكفاءات من المستوى 
نقص  من  الصناعات  بعض  وستشكو  المقبول. 
لدفع  المستعدة  الشركات  وستتوجه  المهارات،  في 
أفضل األجور ألفضل المواهب إلى السوق العالمية. 
البلدان،  صعيد  على  االستقطاب  حالة  إلى  وإضافة 
ستكون القوى العاملة مقسمة إلى طبقات على الصعيد 
الدولي، حيث تكون السوق الوطنية مصدراً للعاملين 
من فئة المهارات غير المتخصصة، والسوق العالمية 
المتخصصة. المهارات  فئة  من  للعاملين  مصدراً 
والتعليم  المتخصصة  المهارات  زمن  هو  واليوم 
الذين  هم  الصفات  بهذه  العاملين  ألن  المناسب، 
يستخدمون التكنولوجيا إلضافة القيمة والحفاظ عليها. 
ألن  المتوسطة،  والقدرات  المهارات  زمن  ولى  وقد 
تكتسب  الرقمية  والتكنولوجيا  والروبوت  الحاسوب 
وللسياسات  فائقة.  بسرعة  والقدرات  المهارات  هذه 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، دور بالغ األهمية في 
تساوي الجميع في فرص الحصول على عمل الئق 

الحياة. مدى 

اإلنتاجية واألجور: دون المتوقع

اإلنتاجية  في  زيادة  الرقمية  الثورة  به  بشرت  مما 
فال  تلك،  وال  هذه  تتحقق  لم  األجور.  في  وبالتالي 
اإلنتاجية تحسنت بالمعّدالت المتوقعة، وما ُسجل من 
لألجور.  المكاسب  من  القليل  سوى  يحقق  لم  تحّسن 

وهولندا  األمريكية  المتحدة  الواليات  مثل  لنأخذ 
اإلنتاجية  في  الزيادات  بدأت  فقد   .108)11-3 )الشكل 
تتباعد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  واألجور 
الحين،  ذلك  منذ  اتساع  في  والفجوة   ،1973 عام  في 
التحويلية  الصناعة  في  اإلنتاجية  مكاسب  بلغت  إذ 
حتى عام 2013 حوالى 75 في المائة، بينما لم تتجاوز 
اتساع  ولوحظ  المائة.  في   10 األجور  في  الزيادة 
منتصف  منذ  واألجور  اإلنتاجية  بين  باطراد  الفجوة 
الحاالت  بعض  وفي  أيضاً.  هولندا  في  السبعينات 

ال�شكل 11-3

في هولندا والواليات المتحدة األمريكية، ال ترافق الزيادة في اإلنتاجية زيادة في األجور 
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.BLS 2012 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
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.The Conference Board 2015 :المصدر
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االرتفاع الحاد في المكافآت 
لذوي أعلى الرواتب لم يعد 

بالفائدة إال على قلة

ظلت األجور مستقرة، بل انخفضت األجور الحقيقية 
في إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان بين عامي 2007 
بركود  يشي  واقع  المتوسطات  ووراء  و2013 109. 
في  حاد  وارتفاع  العاملين،  لمعظم  الحقيقية  األجور 

األعلى.  الدخل  أصحاب  مكتسبات 
يكن  لم  نموها  معّدل  لكن  اإلنتاجية،  نمت  وقد 
الرقمية  الثورة  عقب  متوقعاً  كان  الذي  بالزخم 
»بمفارقة  الظاهرة  هذه  وسميت   .)12-3 )الشكل 
التي  التفسيرات  ومن   .)Solow Paradox( سولو« 
لم  الرقمية  الثورة  أن  الظاهرة  لهذه  أعطيت 
المتوقعة،  المكاسب  يحقق  ما  العمق  من  تصل 
وتفاقم  الديمغرافي  التغّير  أيضاً  منها  حّد  التي 
وقت  إلى  تحتاج  المكاسب  أن  أو  المساواة؛  عدم 
أطول حتى تتحقق؛ أو أنها غير مرجحة في قطاع 
وفورات  حيث  الخدمات  قطاع  في  بل  التصنيع، 

. ضخمة   لحجم ا

مزيد من عدم المساواة في الدخل: واقع ال 
يقبل الشك 

المساواة.  عدم  في  تفاقم  التكنولوجيا  ثورة  رافق 
الالزم،  والتدريب  العلمي  التحصيل  لهم  من  فحتى 
وبإمكانهم العمل بإنتاجية، قد ال يتلقون من مكافآت 
ما يتناسب مع عملهم من دخل أو استقرار أو تقدير 
البلدان  من  بلداً   27 شمل  مسح  وأظهر  اجتماعي. 

العاملين  أن  النامية  البلدان  من  بلداً  و28  المتقدمة 
دخل  مجموع  من  أصغر  حصة  على  يحصلون 
الشركات )الشكل 3-13(. وتؤكد هذه النتيجة البيانات 
انخفضت  حيث  المتقدمة،  البلدان  من  اإلجمالية 
حصة األجور من دخل الشركات نحو 8 نقاط مئوية 
بين عامي 1980 و2015 110، كما انخفضت في البلدان 
في  االنخفاض  هذا  ويقع   .111 1990 عام  منذ  النامية 
تزيد  إذ  الحقيقية،  األجور  متوسط  نمو  تباطؤ  سياق 
المرتفعة  المهارات  فئة  من  العاملين  دخل  حصص 
دخل  حصص  وتتراجع  المال(،  رأس  )وحصص 
والمنخفضة  المتوسطة  المهارات  فئة  من  العاملين 

.)14-3 )الشكل 
أعلى  لذوي  المكافآت  في  الحاد  واالرتفاع 
أكانت  سواء  قلة،  على  إال  بالفائدة  يعد  لم  الرواتب 
نسبتهم 10 في المائة أم 1 في المائة أم حتى 0.1 في 
المائة )الشكل 3-15(. ومع مرور الوقت، استأثر من 
أكبر  بحصة  المتقدمة  االقتصادات  في  القمة  في  هم 
تساؤالت  األرقام  هذه  وأثارت  الشركات.  دخل  من 
و»قيمة  العمل  إنتاجية  حول  وأخالقية  اقتصادية 
دفعت  من  بعض  أن  تبّين  أن  بعد  خاصة  العمل«، 
لهم أجور عالية كانوا وراء االنهيار المالي في عام 
2008. ما الذي تغّير في السنوات الخمسين الماضية 

التنفيذيين من  المسؤولين  كبار  أغدق على  ما  ليبرر 
لشركاتهم  قيمة  يعادلها من  ما  يحققون  مكافآت؟ هل 

العاديين؟  بالعاملين  مقارنة 

ال�شكل 14-3

تزيد حصة دخل العاملين من فئة المهارات 
المرتفعة بينما تتراجع حصة دخل العاملين 
من فئات المهارات المتوسطة والمنخفضة 
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حصة العمل من دخل الشركات 
(بالنسبة املئوية من القيمة املضافة)

مالحظة: متوسط بسيط من 40 بلداً.
.WIOD 2014 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

ال�شكل 13-3

يحصل العاملون على حصة أصغر من مجموع 
دخل الشركات استناداً إلى تحليل شمل 27 بلداً 
من البلدان المتقدمة و28 بلداً من البلدان النامية
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مالحظة: ُتحسب حصة اليد العاملة من دخل الشركات بقسمة أجر العاملين في قطاع 
الشركات على مجموع القيمة المضافة.

.Karabarbounis and Neiman 2014 :المصدر
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لعالم العمل المتغّير تأثير بالغ 
على التنمية البشرية، بعضه 
إيجابي وبعضه سلبي

فئات  من  للعاملين  المرتفعة  المكافآت  وتساهم 
في  المتناسبة  غير  الزيادة  في  المرتفعة  المهارات 
سلم  أعلى  في  هم  الذين  للعاملين  والثروة  الدخل 
من  المائة  في   1 أغنى  ازدادت حصة  فقد  التوزيع. 
سكان العالم في الثروة العالمية من 44 في المائة في 
عام 2009 إلى 48 في المائة في عام 2014، وستصل 
إلى أكثر من 50 في المائة بحلول عام 2016. ويملك 
متوسط  وصل  ثروة  العالمية  النخبة  هذه  أفراد 
نصيب كل فرد بالغ منها إلى 2.7 مليون دوالر في 

 .112 2014 عام 
نسبة  ارتفعت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي 
مكافآت المسؤول التنفيذي األول )بما في ذلك األسهم 
إلى  يديرها(  التي  الشركة  في  عليها  يحصل  التي 
مكافآت العامل من 20 إلى 1 في عام 1965، إلى 30 
إلى 1 في عام 1978، إلى 383 إلى 1 في عام 2000، 
األرقام  هذه  وتثير   .113 2013 في عام   1 إلى   296 إلى 
قيمة  حول  جوهرية  وأخالقية  اقتصادية  تساؤالت 

المختلفة. العمل  أشكال 
وينخفض دخل العمل بفعل مجموعة متنّوعة من 
القوى، في عصر المال والعولمة والتغّير التكنولوجي 
النقابات(  عضوية  )تراجع  المؤسسات  في  والتحّول 
وضمور دولة الرعاية114. والتكنولوجيا جزء من هذا 

المسار، ولكن أثرها صعب التحديد.
باتساع  المتزايد  المالية  الجهات  دور  ويرتبط 
طالقة  أتاحت  وقد  المال.  رأس  وحركة  االئتمانات 
خيارات  من  مزيداً  للرأسماليين  المال  رأس  حركة 
ألعمالهم(،  المتاح  الحّيز  )فوّسعت  االستثمار 
نفوذ  إلى  نسبة  المفاوضة  في  نفوذهم  وعززت 

العاملين )إذ تحظى االلتزامات المالية بأولوية قانونية 
خياراتهم  ووسعت  العاملين(،  تجاه  االلتزامات  على 
أن  الالتينية  أمريكا  تجربة  من  ويتبّين  الخارجية. 
تأثيراً  المالية  التدفقات  بفعل  الكلي  االقتصاد  لتقلبات 
والمساواة115.  والتشغيل  الحقيقية  األجور  على  سلبياً 
والخدمات  السلع  من  المبادالت  أنماط  وبتغيير 
من حيث الحجم والطريقة، أنتجت العولمة، بوسائل 
منها سالسل القيمة العالمية، مزيداً من عدم المساواة 
أن  على  يدل  ما  الواقع  وفي  الدخل.  حصص  في 
مساهمات رأس المال والعاملين من فئات المهارات 
المرتفعة ازدادت )بمقاييس القيمة المضافة(116. ولهذا 

الدخل. توزيع  على  انعكاسات  االتجاه 

االنعكاسات على التنمية البشرية

الرقمية  والثورة  العولمة  بفعل  المتغّير  العمل  لعالم 
إيجابي  بعضه  البشرية،  التنمية  على  بالغ  تأثير 
جديدة  بإمكانات  العالم  هذا  أتى  وقد  سلبي.  وبعضه 
واالبتكار.  لإلبداع  جديدة  وبفرص  لألشخاص 
فالعولمة أدت إلى فرص عمل جديدة، وخاصة للنساء 
)رغم أن الفرص المتاحة لم تصل أحياناً إلى النساء 
المسّنات(، والعولمة أيضاً أدت إلى خسائر في فرص 
العمل. وساعدت سالسل القيمة العالمية الشباب على 
تعلّم مهارات جديدة يمكنهم استخدامها طوال حياتهم 
الحاالت،  من  الكثير  في  لهم،  تتح  لم  لكنها  المهنية، 

الموعودة. العمل  فرص 
القيمة  سالسل  في  المشاركة  نتائج  وتفاوتت 
غير  ووظائف  للبعض،  والئقة  آمنة  وظائف  بين 

ال�شكل 15-3

االرتفاع الحاد في المكافآت لذوي أعلى الرواتب لم يعد بالفائدة إال على قلة، التغّير التراكمي منذ عام 1980
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مالحظة: يساوي معامل جيني 0 عندما ُيقسم الدخل في البلد بالتساوي و100 عندما يملك شخص واحد الدخل كله. 
.Jaumotte and Buitron 2015 :المصدر

102    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ش��رية 2015



لن يبوح عالم العمل المتغير 
بكل ما يحمله قبل عقود، 

والواضح تغّيرات جذرية في 
 مسار التنمية البشرية

ومسار التاريخ

كل  من  ثالثة  العالم  ففي  اآلخر.  للبعض  مستقرة 
كامل،  ودوام  دائم  بعقد  يعملون  ال  أشخاص  أربعة 
راتب،  أو  أجر  لقاء  عاملين  خمسة  كل  من  وثالثة 
يؤخذ  ولذلك  مؤقتة.  لمدة  أو  جزئي  بدوام  يعملون 
انعدام  في  مساهمتها  العالمية  القيمة  سالسل  على 
األمن االقتصادي. وكان لعولمة العمل، وقد أنتجت 
التنمية  على  متفاوتة  آثار  وخاسرين،  رابحين 
وأخرى  منطقة  وبين  وآخر،  عامل  بين  البشرية 

وآخر. بلد  وبين  الواحد،  البلد  ضمن 
هائلة  فرص  نشوء  إلى  العمل  رقمنة  وأدت 
فقد  اآلخر.  البعض  على  جسيمة  ومخاطر  للبعض، 
لإلبداع  وفتحت  المرونة،  من  مزيداً  العمل  أكسبت 
إذ  الجميع،  إلى  تصل  لم  الفوائد  لكن  جديدة.  آفاقاً 
اغتنام  والجدارة  المهارات  يملكون  من  استطاع 
الفرص المتاحة، بينما ضاعت فرص على أصحاب 
المهارات الروتينية. ولم يكن تأثير الرقمنة بعيداً عن 
ولكنه  الزراعة(،  )مثل  التقليدية  القطاعات  أعمال 
وينتج  الحديث.  التمويل  قطاع  المس  ما  بقدر  ليس 
تكنولوجيات  وُيطّبقون  المعرفة  مجال  في  العاملون 
ولكن  البشري،  التقدم  تعزز  أن  شأنها  من  جديدة 

الجميع. إلى  بالتساوي  تصل  لم  ثمارها 
إذ  الناس،  الشخصية  والخدمات  السلع  وتفيد 
اقتصاد  ويعالج  الحياة.  نوعية  وتحّسن  الوقت  توفر 
المشاركة بعض الشواغل البيئية ويساعد في تضامن 
المجتمع. وتتيح ترتيبات العمل المرنة للناس قضاء 
النقالة  األجهزة  ولكن  أسرهم.  مع  الوقت  من  مزيد 
وأوقات  العمل  أوقات  بين  بالفصل  تسمح  تعد  لم 
والتواصل  األجهزة  عبر  االتصال  وبين  الفراغ، 
العام  الفضاء  وبين  البشري،  التفاعل  عبر  المباشر 

والفضاء الخاص.

عدم  من  أوجه  والرقمنة  العولمة  وحصيلة 
العاملين  فحصص  العمل.  ثمار  توزيع  في  المساواة 
المال  رأس  المرتفعة وحصص  المهارات  فئات  من 
تتزايد، بينما تتراجع حصص الفئات األخرى. وليس 
تبرير  إنتاجيتهم  أو  األعلى  األجر  ذوي  عمل  في 
في  وحصص  مكافآت  من  يتلقونه  لما  واٍف  منطقي 
الدخل. وتلحق هذه األوجه من عدم المساواة أضراراً 

ونتائجها. البشرية  التنمية  بفرص  جسيمة 

خالصة

قبل  يحمله  ما  بكل  المتغير  العمل  عالم  يبوح  لن 
التنمية  مسار  في  جذرية  تغّيرات  والواضح  عقود. 
لن  وتحّوالت  منعطفات  التاريخ.  ومسار  البشرية 

اجتيازها. السهل  من  دائماً  يكون 
توجيه  من  وحدها  السوق  تتمكن  أن  ويستبعد 
االتصال  ونظم  الرقمية  التكنولوجيات  تتيحه  ما 
بّد  وال  البشرية.  التنمية  لصالح  فرص  من  العالمية 
من سياسات وإجراءات وطنية وعالمية الغتنام هذه 
الفرص. وال بد من بناء مؤسسات للجميع، تضع في 
وفرص  حوافز  االجتماعية  الفئات  مختلف  متناول 

واالقتصاد. االبتكار  في  للمشاركة 
البشرية  التنمية  وتعزيز  الفرص  تكافؤ  ويبقى 
نساًء  المستقبل،  وأجيال  الحاضر  ألجيال  للجميع، 
بتغّيرات  حافل  عمل  لعالم  التحدي  هو  ورجاالً، 
تالمس حد الثورة في عصر العولمة. وفي الطريق 
الرعاية  عمل  بين  التوازن  يبقى  الغاية،  هذه  إلى 
المستدام،  والعمل  األجر،  المدفوع  وغير  المدفوع 
في  البحث  موضوع  وهذا  الملحة.  القضايا  من 

ليين. لتا ا لفصلين  ا
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الف�شل 4

التفاوت يف العمل املدفوع 
وغي املدفوع الأجر
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مالحظة: البيانات بالنسبة المئوية.
أ. في البلدان التي تعتمد نظاماً تشريعياً من مجلسين، تحسب مقاعد البرلمان في المجلسين.

ب. تشمل بيانات االلتحاق بالمدارس المراحل من االبتدائي حتى التعليم العالي. 

ر�شم بياين: التقدم املحرز يف حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف اأبعاد معّينة، 1995 و2015
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العمل،  مجالي  في  والمرأة  الرجل  أدوار  تختلف 
االجتماعية  والقيم  والمعايير  الظروف  باختالف 
من  التاريخية  والمواقف  المفاهيم  وكذلك  المحلية، 
إلى  يؤدي  األدوار  هذه  واختالف  الجنسين.  أدوار 
اختالل في فرص التنمية البشرية ونتائجها. فالوقت 
الذي تمضيه المرأة في العمل مثالً هو في المجموع 
ويظهر  الرجل.  يقضيه  الذي  الوقت  من  أطول 
في   69 تغطي  التي  الوقت  استخدام  مسوح  تحليل 
من  النساء  حصة  أن  العالم  في  البالغين  من  المائة 
 48 مقابل  المائة  في   52 العمل هي  مجموع ساعات 
في  4-1م  والجدول   1-4 )الشكل  للرجال  المائة  في 

الفصل(.  نهاية 
وتعادل حصة الرجال ضعف حصة النساء من 
العمل المدفوع األجر، ونسبته 59 في المائة ومعظمه 
خارج المنزل، إذ تصل إلى 38 في المائة مقابل 21 
في المائة للنساء. وتختلف الصورة في حالة العمل 
غير المدفوع األجر، ومعظمه داخل المنزل ويشمل 
مجموعة من مسؤوليات الرعاية، فمن أصل 41 في 
المائة من العمل، تبلغ حصة النساء أكثر من ثالثة 
المائة  في   31 إلى  تصل  إذ  الرجال،  حصة  أمثال 

مقابل 10 في المائة للرجال. 
أبعاد  من  واحد  بعد  سوى  األرقام  هذه  وليست 
الخلل المستمر على مستويات عديدة. وورد في تقرير 
التنمية البشرية لعام 1995 أن النساء يعملن لساعات 
ذلك  في  المتاحة  البيانات  وتدّل  الرجال1.  من  أكثر 
التمثيل  في  الجنسين  بين  المساواة  الوقت على عدم 
في مواقع القرار في القطاعين العام والخاص، وفي 
بالمدارس  وااللتحاق  العاملة،  القوى  في  المشاركة 
المقارنة  وتشير  الفصل(.  بداية  في  البياني  )الرسم 
المساواة  تقدم ملموس نحو  إلى  الحالية  البيانات  مع 
على الصعيد العالمي في جميع هذه المجاالت ولكن 
بوتيرة متفاوتة: معدل المشاركة في القوى العاملة، 
عمل،  عن  الباحثات  أو  العامالت  عدد  يقيس  الذي 
التكافؤ في  التقدم نحو تحقيق  بينما كان  تغّير قليالً، 
التمثيل في مواقع القرار أكثر وضوحاً. وفي ذلك ما 

الكبيرة.  العوائق  يدل على مواضع وجود 

ومع أّن النساء يعملن لساعات أكثر من الرجال، 
العاملة  القوى  في  مشاركتهن  معدل  انخفاض  يشير 
الرعاية  وتوقعات  مسؤوليات  توزيع  في  خلل  إلى 
المرأة  فرص  توسيع  ويتطلب  الخيارات.  تقّيد  التي 
وخياراتها وحرياتها مجموعة من اإلجراءات إلزالة 
الكاملة  المرأة  مشاركة  دون  تحول  التي  الحواجز 
والمتساوية في العمل المدفوع األجر، وتضمن تقدير 
الرعاية  أعباء  وخفض  األجر  المدفوع  غير  عملها 

التي تقع على عاتقها. 
المناطق،  من  الكثير  في  تتغّير  الحالة  وهذه 
ولو ببطء، مع تبّدل المواقف والتقاليد والعمل على 
النساء  عدد  ويزداد  إيجابّية.  عاّمة  سياسات  وضع 
حيث  العمل  عولمة  بيئة  وفي  العالي،  التعليم  في 
العمل  فرص  تتسع  الجديدة،  التكنولوجيات  تنتشر 
المرأة  تمثيل  وتحّسن  المرأة.  أمام  األجر  المدفوع 

يساهم العمل المدفوع والعمل 
غير المدفوع األجر معاً في 

تحقيق اإلمكانات البشرية

التفاوت يف العمل املدفوع وغي املدفوع الأجر
يساهم العمل المدفوع والعمل غير المدفوع األجر معاً في تحقيق اإلمكانات البشرية، وهذا ما تناولته الفصول السابقة. والواقع أن معظم األفراد 
يحتاجون إلى التوفيق بين نوعي العمل في حياتهم اليومية. غير أن التفاوت ال يزال واضحاً بين الجنسين في مدى تحقيق التوازن بين نوعي 

العمل، وفي درجة الحرية المتاحة لالختيار. 

ال�شكل 1-4 

يغلب الرجال في عالم العمل المدفوع األجر 
والنساء في عالم العمل غير المدفوع األجر
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مالحظة: البيانات هي متوّسطات مرّجحة لإلناث والذكور لمجموعة من 63 بلداً تمثل 
69 في المائة من مجموع البالغين في العالم ) 15 سنة وأكثر(. 
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المرأة أقل من الرجل 
 انخراطاً في العمل
المدفوع األجر

العليا،  الحكومية  المناصب  وفي  البرلمانات،  في 
السقف  ينكسر  ولم  العالم.  في  األعمال  إدارة  وفي 
وفي  تظهر.  بدأت  الشقوق  بعض  ولكن  الزجاجي 
في  التكافؤ  من  نوع  نحو  تقّدم  يالحظ  عينه،  الوقت 
المدفوع األجر بين  تحّمل عبء عمل الرعاية غير 
الرجال والنساء. غير أّن هذا التقّدم بطيء والطريق 

طويالً. يزال  ال 

فوارق في عالم العمل المدفوع األجر

العمل  من نصف عبء  أكثر  تتحمل  المرأة  أن  مع 
عالم  في  الخاسر  موقع  في  تزال  ال  العالم،  في 
األجر.  المدفوع  غير  أم  المدفوع  سواء  العمل، 
في العمل المدفوع  فالمرأة أقل من الرجل انخراطاً 
وهي  الرجل،  أجر  من  أقل  أجراً  تتقاضى  األجر، 
أقل حضوراً منه في مناصب صنع القرار، وتواجه 
المشاريع،  ريادة  في  هو  يواجهها  ال  قد  حواجز 
في  المستقر  غير  العمل  لمزاولة  معرضة  وهي 

البلدان. من  العديد 

المرأة أقل انخراطاً في القوى العاملة

في  تأخذ  ال  والتشغيل  للعمل  التقليدية  المقاييس 
غير  الرعاية  عمل  في  األفراد  انخراط  االعتبار 
أن  غير  األسرة.  ضمن  ومعظمه  األجر،  المدفوع 
المرأة  دخول  احتماالت  قلة  على  تدل  المقاييس  هذه 
العمل  هذا  البحث عن  أو  األجر  المدفوع  العمل  في 
استخدام  مسوح  الواقع  هذا  وتؤيد   .)2-4 )الشكل 

معدل  وكذلك  الكلي،  االقتصاد  ومؤشرات  الوقت 
العاملة.  القوى  في  المشاركة 

أي  العاملة،  القوى  في  المشاركة  ويختلف معدل 
نسبة السكان في سن العمل العاملين أو الباحثين عن 
عمل لقاء أجر، بين الرجال والنساء. وقد ُيعزى هذا 
العدد  حساب  عدم  إلى  فقط،  منه  جزء  في  الفارق، 
األنشطة  في  أو  متقطع  نحو  على  للعاملين  الكامل 
المنزلية، وهي أنواع العمل التي تنخرط فيها المرأة 
في  الريفية  المناطق  في  سيما  ال  الرجل2،  من  أكثر 
الصعيد.  هذا  على  اتجاهان  ويبرز  النامية.  البلدان 

العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  معدل  أوالً، 
أقل بكثير من معدل مشاركة الرجل، على الصعيد 
)الشكل  البشرية  التنمية  العالمي كما في مجموعات 
ثابتاً  الفارق  بقي  المناطق  من  الكثير  وفي   .)2-4

معدل  بلغ   ،2015 عام  وفي  عقود.  مدى  على 
 50 77 في المائة للرجال وحوالى  المشاركة حوالى 

للنساء3.  المائة  في 
القوى  في  المرأة  معّدالت مشاركة  ثانياً، سجلت 
في  العالمي  الصعيد  على  طفيفاً  انخفاضاً  العاملة 
الرجل.  مشاركة  معّدالت  وكذلك  األخيرة،  األعوام 
التراجع  إلى  المرأة  انخفاض معّدل مشاركة  وُيعزى 
المائة  35 في  الهند )من  المعدل في  الذي سجله هذا 
في عام 1990 إلى 27 في المائة في عام 2013( وفي 
المائة في عام 1990 إلى 64 في  الصين )من 73 في 
البشرية  التنمية  بلدان  2013(4. وبدأت  المائة في عام 
معدالت  في  تقارباً  تشهد  جداً  والمرتفعة  المنخفضة 
مشاركة النساء والرجال، إذ ارتفعت في حالة النساء 
الرجال.  حالة  في  انخفضت  أو  حالها  وبقيت على 

ال�شكل 2-4

تقل احتماالت انخراط المرأة في العمل المدفوع األجر، كما يتبّين من معدل المشاركة في القوى العاملة 

معدل املشاركة في القوى العاملة (بالنسبة املئوية)
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زيادة انخراط النساء في 
العمل المدفوع األجر تحقق 
فوائد جمة ليس لهن فحسب 

بل للمجتمع بأسره

اقتصادية  لعوامل  نتيجة  هي  الفوارق  وهذه 
من  كل  على  تأثيرها  يختلف  وثقافية  واجتماعية 
الجنسين، بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان. وفي 
الفئة العمرية 15-49 مثالً، تشير التقديرات إلى أن كل 
والدة تضع المرأة خارج القوى العاملة لوقت يصل 
انخفاض  يؤدي  أن  ويفترض  سنتين5.  إلى  متوسطه 
إلى  تقريباً،  المناطق  جميع  في  الخصوبة،  معدالت 
ويمّكنها  المرأة،  متناول  في  الوقت  من  مزيد  وضع 
من زيادة مشاركتها في القوى العاملة، على أن ُتزال 
العوائق األخرى وُتتاح الفرص المناسبة. ويتوقع أن 
الصعيد  على  باالنخفاض  الخصوبة  معدالت  تستمر 
العالمي في العقود المقبلة، فتهبط تدريجياً من متوسط 
قدره 2.5 مولود لكل امرأة حاليا6ً إلى 2.1 مولود في 

 .7 2100 2075 و1.99 مولود في عام  عام 
الخصوبة  معدالت  انخفاض  يؤدي  أن  ويتوقع 
وفي  العاملة.  القوى  في  المرأة  مشاركة  زيادة  إلى 
عّينة مؤلفة من 97 بلداً )تغطي حوالى 80 في المائة 
من سكان العالم(، تشير التقديرات إلى أن 91 مليون 
في  ذلك  جراء  العاملة  القوى  إلى  ستنضم  امرأة 

 .8 2030-2010 الفترة 
في  تسهم  أن  يمكن  التي  األخرى  العوامل  ومن 
تحسين  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  زيادة 
أن  )مع  الفرص  توفر  حال  في  العلمي  التحصيل 
المرأة  اختارت  إذا  ليس مستبعداً  المؤقت  االنخفاض 

العمل(.  سوق  دخول  على  العالي  التعليم  متابعة 
فلهذا العامل تأثير بالغ: في عّينة من 97 بلداً، تشير 
أن  يمكن  التعليم  مستوى  رفع  أن  إلى  التقديرات 
 3 بنسبة  العاملة  القوى  في  المرأة  مشاركة  يعزز 
غير   .9 2030-2010 الفترة  خالل  تقريباً  مئوية  نقاط 
أن هذه المكاسب قد يصعب تحقيقها في حال وجود 
فوارق في الوصول إلى فرص سوق العمل، أو في 
أو  الرعاية  عبء  توزيع  في  الخلل  استمرار  حال 
العوائق  هذه  شأن  ومن  االجتماعية.  التوقعات  تلبية 
أكثر  األجر  المدفوع  العمل  إلى  االنتقال  تجعل  أن 
التحصيل  في  الفوارق  فتقلّص  المرأة.  على  صعوبة 
العلمي بين الفتيات والفتيان يجب أن تكّمله إجراءات 

العمل.  سوق  في  مماثل  تكافؤ  لتحقيق 
عام  ففي  التشغيل:  في  مشابهة  الصورة  وتبدو 
2015، كان حوالى 72 في المائة من الرجال في سن 

المائة  في   47 مقابل  يعملون  وأكثر(  )15 سنة  العمل 
.)3-4 )الشكل  النساء  من 

وزيادة انخراط النساء في العمل المدفوع األجر 
تحقق فوائد جمة ليس لهن فحسب بل للمجتمع بأسره 
ولالقتصاد ككل. ومن المسلّم به أن ارتفاع مشاركة 
االقتصادي.  النمو  يعزز  العاملة  القوى  في  المرأة 
فزيادة هذا المعدل في اليابان مثالً من النسبة الحالية 
أقل من  المائة )أي  80 في  إلى  المائة  66 في  البالغة 
معدل مشاركة الرجل بنسبة 5 في المائة( تؤدي إلى 
زيادة قدرها 13 في المائة في الناتج الوطني10. ويتكبد 
االقتصاد خسائر سنوية بسبب الفوارق بين الجنسين 
في مجموع القوى العاملة الناشطة )معدل المشاركة 
تقديرها  يصل  الدراسة(  وسنوات  العاملة  القوى  في 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  دوالر  مليار   60 إلى 

الكبرى11. 

المرأة تعمل لقاء أجر أقل

حتى عندما تعمل المرأة لقاء أجر، يتباين األجر بينها 
وبين الرجل. وعلى الصعيد العالمي، تتقاضى المرأة 
أجراً أقل من أجر الرجل بنسبة 24 في المائة12. ومن 
مستويات  على  المرأة  وجود  قلة  الفارق  هذا  أسباب 
وعندما  األجر.  المرتفعة  المهن  وفي  العليا  األجور 
تتقاضى  الرجل،  لعمل  مماثالً  عمالً  المرأة  تزاول 
أجراً أقل، ويصل الفارق إلى أقصى حد له في المهن 
ذات األجر األعلى. ففي الواليات المتحدة األمريكية، 
في   66 المالي  المجال  في  المتخصصات  تتقاضى 
المائة فقط من األجر الذي يكسبه الرجال لقاء العمل 
األسنان  طب  في  المائة  في   74 النسبة  وتبلغ  نفسه. 
و76 في المائة في المحاسبة13. وفي أمريكا الالتينية، 

ال�شكل 3-4

في عام 2015، كان حوالى 72 في المائة 
من الرجال في سن العمل )15 سنة وأكثر( 

يعملون، مقابل 47 في المائة من النساء 
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الفوارق في األجور ليست 
قضية اقتصادية فحسب

إلى  العليا  اإلدارة  في  النساء  راتب  متوسط  يصل 
المائة فقط من راتب كبار المديرين الذكور.  53 في 

ويصل متوسط راتب الخبيرات في العلوم إلى 65 في 
الخبراء14. راتب  المائة من 

فوارق  إلى  األجور  في  الفوارق  بعض  وُتعزى 
في التحصيل العلمي، ومستويات المهارات وسنوات 
الرعاية  لمسؤوليات  نتيجة  تكون  ما  كثيراً  الخبرة، 
التي تقع على عاتق المرأة. ولكن في معظم الحاالت، 
ففي   .)4-4 )الشكل  مبررة  غير  كبيرة  فوارق  تبقى 
إستونيا، يصل الفارق في األجور إلى 29 في المائة 
خصائص  في  فوارق  إلى  فقط  ربعه  ُيعزى  تقريباً، 
واضحة تتعلق برأس المال البشري أو طبيعة المهنة.
أجر  يبقى  الفوارق  هذه  أزيلت  ولو  وحتى   
الكثير  في  وكما  الرجل.  أجر  من  بكثير  أقل  المرأة 
تتركز  أيضاً  إستونيا  في  األخرى،  البلدان  من 
الفوارق غير المبررة في الشريحة العشرية األعلى 
من الدخل. وفي بلدان مثل بولندا والدانمرك، يرّجح 
ما  المرأة،  لصالح  الدخل  فارق  من  المبرر  الجزء 
الرجل  من  أكثر  تتقاضى  أن  يجب  المرأة  أن  يعني 
ومن  المختلفة15.  الخصائص  جميع  حساب  بعد 
من  المبرر  غير  الجزء  إليها  ُيعزى  التي  األسباب 
كان  العمل، صريحاً  التمييز في  الفارق في األجور 

مضمراً.  أم 
اقتصادية  قضية  ليست  األجور  في  والفوارق 
بها.  وتتأثر  القوى،  موازين  على  تؤثر  بل  فحسب، 
فاألتعاب التي يتقاضاها العامل لقاء عمله تجعل من 
استقاللية  نحو  عامالً حاسماً  االقتصادية  االستقاللية 

التغيير  وعلى  صوته  إعالء  على  وقدرته  الفرد، 
المتساوي  غير  والتوزيع  والمجتمع.  األسرة  في 
أحد  من  يتطلب  قد  األسرة  في  الرعاية  لمسؤوليات 
ما  اآلخر،  من  أكثر  العمل  عن  االنقطاع  الوالدين 
إدامة  في  فيمعن  والمتوقعة،  الحالية  أتعابه  من  يحّد 
في  التساوي  لقاء  األجر  في  والتساوي  الفوارق. 
له  بل  اجتماعية،  عدالة  قضية  مجرد  ليس  العمل 
في  المرأة  لتمكين  سيما  وال  هامة،  اجتماعية  قيمة 

والمجتمع. األسرة 

السقف الزجاجي ال يزال يحدث خلالً في 
التمثيل بين الجنسين

ليست الفوارق في األجور سوى أحد المؤشرات على 
واإلدارية  القيادية  المناصب  في  المرأة  تمثيل  قلة 
العالمي،  الصعيد  فعلى  الخاص.  القطاع  في  العليا 
تشغل المرأة 22 في المائة فقط من المناصب القيادية 
للمرأة  تسند  ال  الشركات  من  المائة  في  و32  العليا، 
على  الصورة  وتختلف  عالي16.  إداري  منصب  أي 
صعيد المناطق )الشكل 4-5(. وعلى مستوى البلدان، 
إدارية عليا  المرأة في مناصب  تمثيل  يتراوح معّدل 
في  و40  اليابان  في  المائة  في   8 بين  الشركات  في 
المائة في االتحاد الروسي17. وتختلف الصورة أيضاً 
داخل القطاعات. فالمرأة ال تشغل سوى 19 في المائة 
ويبدو  التكنولوجيا18.  قطاع  في  العليا  المناصب  من 
وجود  اقتصر  إذ  الشركات،  إدارة  في  الفتاً  الوضع 
المرأة في منصب مديرة تنفيذية على 9 في المائة فقط 

ال�شكل 4-4

معظم الفارق في األجور بين الرجال والنساء غير مبرر
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مالحظة: آخر البيانات المتوفرة.
.ILO 2015b :المصدر
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في الخدمة العامة ترجح 
 المناصب القيادية

لصالح الرجال

من الشركات في عام 2014. وترافق الفصل العمودي 
في العمل فوارق بين المهن. فمشاركة المرأة تتراوح 
في  و24  والمحاجر  المناجم  في  المائة  في   12 بين 
في  و41  المتخصصة،  المهنية  الخدمات  في  المائة 
االجتماعية19.  والخدمات  التعليم  مجالي  في  المائة 
جميع  ويخترق  زمن  منذ  متجّذر  المهني  والفصل 
المتقدمة  البلدان  ففي  االقتصادي.  الرفاه  مستويات 
والحرف  المهن  في  الرجال  يغلب  النامية،  والبلدان 
وتشغيل  والمعامل،  التجارية،  واألعمال  اليدوية، 
اآلالت، والوظائف التشريعية واإلدارية، بينما تغلب 
كخدمات  متوّسطة  مهارات  تتطلّب  مهام  في  النساء 

والبيع. والتسويق،  اإلداري،  الدعم 

وفي الخدمة العامة أيضاً حيث يمكن تحقيق هدف 
»تساوي األجر لقاء تساوي العمل« ترجح المناصب 
المرأة  حصة  تدني  ويؤّثر  الرجال.  لصالح  القيادية 
السياسية  المناصب  من  أقل  أو  المائة  في   25 إلى 
في  الجنسين  بين  التوازن  على  العليا  والقضائية 
القوانين واألنظمة، وعلى كيفية تنفيذها )الشكل 6-4(.

عوائق متفاوتة في ريادة المشاريع 

المشاريع  ريادة  إلى  تدفع  التي  األسباب  تختلف  ال 
ودعم  الرزق،  كسب  والرجل:  المرأة  بين 
من  درجة  وتحقيق  المهنية،  الحياة  وإثراء  األسرة، 

ال�شكل 6-4

حظوظ المرأة أقل في تبّوؤ مناصب قيادية في الخدمة العامة، 2014 

أعلى املناصب في احملاكم

26%

املناصب الوزارية

18%
النساء

املقاعد في البرملان 
(اجمللس النيابي/التشريعي الواحد)

22%

مالحظة: في البلدان التي تعتمد نظاماً تشريعياً من مجلسين، تحسب مقاعد البرلمان في المجلسين.
.UNDP 2015b ؛IPU 2015 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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انخفاض عدد النساء في مناصب اإلدارة العليا في الشركات في جميع المناطق، 2015
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.Grant Thornton 2015 :المصدر
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ال تتمتع المرأة بالحقوق 
القانونية نفسها التي يحظى 
بها الرجل

تسجل  النساء  كما  الرجال  حالة  ففي  االستقاللية20. 
)شركات  الفتية  المشاريع  ريادة  معّدالت  أعلى 
تليها  أفريقيا،  في  سنوات(   3.5 عمرها  يتجاوز  ال 
)الجانب  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة 
المناطق،  جميع  في  ولكن   .)7-4 الشكل  من  األيمن 
يالحظ أن النساء أقل إقباالً من الرجال على إطالق 
الالتينية  أمريكا  منطقة  ففي  بهن.  خاصة  مشاريع 
المشاريع  من  كبير  عدد  يزول  الكاريبي،  والبحر 
ناضجة أن تصبح شركات  قبل  النساء  ترأسها   التي 

) الجانب األيسر من الشكل 7-4(21.
لماذا قلة عدد النساء في ريادة المشاريع؟ تتراوح 
األسباب بين محدودية فرص التمويل وقلّة التكافؤ في 

استخدام التكنولوجيا: 
عدم المساواة في الحصول على التمويل. في عام 	 

2014، كان 42 في المائة من النساء في العالم ال 

يملكن حساباً مصرفياً. وترتفع النسبة في البلدان 
النامية )50 في المائة(. وفي 38 بلداً، منها أوغندا 
وباكستان والمكسيك والهند، تتجاوز نسبة النساء 
80 في المائة22.  اللواتي ال يملكن حساباً مصرفياً 
في   90 من  أكثر  تملك  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
الجنوبية  كوريا  جمهورية  في  النساء  من  المائة 

مصرفية23. حسابات  واليابان 
قيود في القانون وتمييز في الممارسة. في 22 بلداً 	 

تتمتع  ال  والتنمية،  المشاريع  ريادة  دليل  يشملها 

التي  نفسها  القانونية  بالحقوق  المتزوجة  المرأة 
يحظى بها الرجل المتزّوج، ففي 8 بلدان ال يمنح 
القانون للمرأة حقوق الملكية التي يمنحها للرجل. 
وفي ثلث هذه البلدان، يخضع وصول المرأة إلى 
أو  القانونية  األحكام  بفعل  لقيود  العامة  األماكن 

التمييز24.  ممارسات 
التكنولوجيا 	  على  الحصول  في  المساواة  عدم 

المائة  في   39 كان   ،2013 عام  في  واستخدامها. 
الهند،  في  اإلنترنت  يستخدمن  فقط  النساء  من 
الصين،  وفي  الرجال.  من  المائة  في   61 مقابل 
المائة  في   44 بين  اإلنترنت  استخدام  توزع 
و44  الرجال،  من  المائة  في  و56  النساء  من 
من  المائة  في   64 مقابل  النساء  من  المائة  في 
النساء  من  قلة  وتتولى  تركيا25.  في  الرجال 
والنقل  التصنيع  قطاعات  في  مشاريع  إدارة 

.26 لمتقدمة ا   لتكنولوجيا وا

حصة غير متوازنة في العمل غير المستقر 

المدفوع األجر في  العمل  الفوارق كبيرة في  أن  مع 
القطاع النظامي، يبقى هذا العمل مصدراً لقدر معّين 
بموجب  القانونية  وللحماية  االقتصادي  األمن  من 
غير  القطاع  في  العمل  أما  العاملين.  لجميع  العقود 
النظامي، والعمل للحساب الخاص )ليس لمن هم من 

ال�شكل 7-4

النساء أقل من الرجال في ريادة المشاريع الفتية والناضجة، 2014
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أ. يقصد برّواد المشاريع الفتية األفراد الذين باشروا مشاريعهم خالل األعوام 3.5 األخيرة.
 .Singer, Amorós and Moska Arreola 2015 :المصدر
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ترتفع نسبة النساء في العمل 
غير المستقر

ومتقلّبة،  منخفضة  بأجور  فيتسم  العمل(،  أصحاب 
وضيق  التعبير،  فرص  وقلة  سيئة،  عمل  وظروف 
تزيد  العوامل  هذه  وكل  الجماعية.  التحركات  نطاق 

التبعية.  وتكرس  األمن  عدم  من 
ومن طرق رصد هذا الوضع تعداد العاملين في 
اإلحصاء  خبراء  ويصنفهم  مستقرة،  غير  ظروف 
األسرة  أفراد  يديرها  مشاريع  في  العاملين  بفئة 
لحسابهم  يعملون  الذين  أو  عمل(،  في  )المساهمون 
نحو  على  معهم  عامل  أي  يشّغلون  وال  الخاص، 
الطرق  ومن  الحر(.  العمل  )أصحاب  مستمر 
غير  القطاع  في  يعملون  الذين  أولئك  تعداد  أيضاً 
خارج  للبقاء  معرضون  العاملون  فهؤالء  النظامي. 
في  التشغيل  أشكال  توفرها  التي  الحماية  نطاق 

لنظامي. لقطاع ا ا
تغطي  بيانات  عنها  تتوفر  التي  البلدان  وفي   
ُيالحظ  العالم،  في  العاملة  القوى  من  المائة  في   84

في   48 من  أكثر  يشمل  الخاص  للحساب  العمل  أن 
وفي  النساء،  من  المائة  في  و41  الرجال  من  المائة 
البلدان المنخفضة الدخل ترتفع حصة النساء إلى 90 
في المائة وحصة الرجال إلى 83 في المائة27. وعلى 
من  المائة  في   50 حوالى  تزاول  العالمي،  الصعيد 
في   44 مقابل  مستقر،  غير  عمالً  العامالت  النساء 
الدخل،  المنخفضة  البلدان  وفي  الرجال.  من  المائة 

في  و77  النساء  من  المائة  في   86 إلى  النسبة  تصل 
الرجال28.  من  المائة 

التنمية  مستوى  حسب  المناطق  تصنيف  وعند 
العمل  في  النساء  نسبة  ارتفاع  ُيالحظ  البشرية، 
المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان  في  المستقر  غير 
المتوفرة،  البيانات  إلى  واستناداً  والمتوسطة. 
أن  يبدو  الحاالت،  بعض  في  التغطية  المحدودة 
إذ  الجغرافية،  المناطق  على  ينطبق  نفسه  الوضع 
ترتفع نسبة النساء في العمل غير المستقر في معظم 
المناطق )الشكل 4-8(. واالستثناء الوحيد في منطقة 
تتساوى  حيث  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا 
غير  العمل  إلى  االضطرار  في  والرجال  النساء 
المستقر الذي يستوعب ثلث مجموع السكان العاملين 

من الذكور واإلناث29.
من  العديد  في  كثيرة  العمل  هذا  على  واألمثلة 
الذي  الزراعة  قطاع  في  سيما  وال  القطاعات، 
العمل  وكذلك  النساء،  من  كبيرة  أعداداً  يستوعب 

لمدفوع األجر.  لمنزلي ا ا

الزراعة

سيما  وال  آسيا،  جنوب  في  الزراعة  قطاع  يضّم 
القوى  من  المائة  في   62 النظامية،  غير  الزراعة 

ال�شكل 8-4

في معظم أنحاء العالم، ترتفع نسبة النساء في العمل غير المستقر، 2013
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أ. مستوى تغطية البيانات أدنى من المعيار المعتمد للمجموع اإلقليمي.
.ILO 2015e المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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العاملة من النساء، وأقل من 42 في المائة من الرجال 
)الشكل 9-4(.

العمل  طبيعة  تختلف  ذلك،  على  وعالوة 
الرجال والنساء  فقد يعمل  الجنسين.  بين  والمردود 
الكفاف30.  زراعة  في  صغيرة  مزارع  في  مثالً 
أكبر  نسبة  تعمل  مالوي،  حالة  في  كما  ولكن، 
لألسرة  تابعة  مزارع  في  أجر  بدون  النساء  من 

.)10 -4 لشكل  )ا

في  العاملة  القوى  من  المرأة  حصة  وبقيت 
ازدادت خالل  أو  ثابتة  المناطق  الزراعة في جميع 
األعوام العشرين الماضية، بسبب عدد من العوامل 
منها هجرة الرجال بحثاً عن فرص أفضل من العمل 
ارتفعت  1980 و2010،  وبين عامي  األجر.  المدفوع 
حصة المرأة من القوى العاملة في الزراعة من 30 
إلى 45 في المائة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا. 
في  النساء  عدد  ازدياد  االتجاه  هذا  من  ويستخلص 

ال�شكل 9-4

في جنوب آسيا يستوعب قطاع الزراعة أكثر من 60 في المائة من النساء العامالت 
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مالحظة: البيانات اإلقليمية مستقاة من البيانات القطرية عن آخر سنة متوفرة في الفترة 2005-2013. وال تشمل الصين لعدم توفر البيانات المصنفة حسب الجنس.
.ILO 2015e :المصدر

ال�شكل 10-4

في المناطق الريفية في مالوي، للنساء حصة كبيرة من العمل غير المدفوع األجر حتى عندما يعملن خارج المنزل، 2008

79%93% 9%

1%
2%

1%

8%

الرجال

بدون أجر

النساء

بدون أجر
بأجر

بأجر

2%
1%

1%

4%

الراتب أو األجر
الظرفي باليوم أو الساعة

العمل في األسرة بدون أجر

العمل للحساب اخلاص

الراتب أو األجر

املقابل العيني
الظرفي باليوم أو الساعة

العمل في األسرة بدون أجر

العمل للحساب اخلاص

.FAO 2011a :المصدر

114    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ش��رية 2015



كثيراً ما يترك المهاجرون 
العاملون في تقديم الرعاية 

أسرهم وأطفالهم 

تعّرضهن  واستمرار  الزراعة  في  العاملة  القوى 
للعمل غير المستقر31.

العمل المنزلي المدفوع األجر

األشخاص  أعداد  وازدياد  األسر،  دخل  ازدياد  مع 
على  الطلب  ارتفع  المنزل،  خارج  يعملون  الذين 
 ،2010 عام  وفي  المنازل.  في  الخدمة  في  العاملين 
العمرية  الفئة  من  العالم  في  شخص  مليون   53 كان 
15 وأكثر يزاولون األعمال المنزلية. و83 في المائة 

من هؤالء من النساء، يشكلن نسبة 7.5 في المائة من 
مجموع العامالت32. وعدد كبير منهّن من المهاجرات 

والنازحات.
حيوياً  مصدراً  المنزلي  العمل  يكون  أن  ويمكن 
للدخل ولكّنه ال يتيح مجاالً للتحّول إلى عمل أفضل. 
وهو يشمل مهاماً مختلفة، يمكن أن يقوم بها الرجال 
2004-2005، كان  الفترة  ففي  كبيرة.  بأعداد  والنساء 
حوالى 4.2 ماليين من مجموع السكان العاملين في 
المائة من مجموع  1 في  الهند عاملين منزليين، أي 
منهم رجال.  الربع  4-1(، حوالى  )الجدول  العاملين 
في  معظمهّن  يعمل  نساء  المائة  في   70 من  وأكثر 
تدبير المنزل أو في الخدمة33. بعضهن يعملن بدوام 
كامل ويعشن في أماكن عملهن، وقد يحظين بفرص 
عمل مستقرة وظروف معيشة معقولة، ولكن بالقليل 
ويعشن  جزئي  بدوام  أخريات  وتعمل  الحرية.  من 
مرة  مستخدمهن  منزل  بزيارة  ويقمن  منازلهن،  في 
في  العمل  يستطعن  وهكذا  اليوم.  في  مرتين  أو 
أكثر من منزل، ويحظين بدرجة من حرية التحرك 

المغادرة34. وخيارات 
إلى  المنزليين  العاملين  على  الطلب  ويؤدي 
إلى  األرياف  من  البلدان  داخل  النزوح  تنشيط 
العديد  ففي  الوطنية.  الحدود  عبر  والهجرة  المدن، 
في  العاملون  يأتي  مثالً،  الالتينية  أمريكا  بلدان  من 
بوليفيا في األرجنتين،  بلد مجاور، من  المنازل من 
تكاليف  تدّني  ذلك  وسبب  شيلي35.  في  بيرو  ومن 
البلدان، وتوّفر  السفر، ومرونة شروط الدخول إلى 

الفاعلة.  الشبكات 
من  أطول،  مسافات  يجتازون  آخرين  ولكن 
بلدان منخفضة الدخل إلى بلدان أعلى دخالً. ويعمل 
المتحدة  الواليات  في  الالتينية  أمريكا  مهاجرون من 
األمريكية ويعمل مهاجرون من أوكرانيا في الرعاية 
في إيطاليا36. وينتقل العاملون من الفلبين أو إندونيسيا 
خمس  كل  من  أسرة  تستخدم  حيث  سنغافورة  إلى 
البلدان  أكبر  ومن  للمنزل37.  عاملة  أو  عامالً  أسر 
المستخدمة للعاملين في المنازل بلدان مجلس التعاون 

مليون   2.4 حوالى  تستخدم  البلدان  فهذه  الخليجي. 
مهاجر، معظمهم من العامالت في المنازل )الجدول 
4-2(38. وبين عامي 2001 و2010، سجل عدد العاملين 

كبيرة39.  زيادة  المهاجرين  المنزليين 
ومع أن سفر العاملين في المنازل إلى بلدان أخرى 
بلدانهم،  في  عليه  يحصلون  ال  أجراً  لهم  يؤمن  قد 
واالستغالل  التعسف  أسرى  أنفسهم  يلقوا  أن  يمكن 
خلف أبواب موصدة دون مساعدة. فيجوز لصاحب 
العمل مثالً أن يحجز جوازات سفرهم وأجورهم، وال 
تكون  وقد  العقود.  انتهاء  قبل  باالستقالة  لهم  يسمح 
ساعات العمل طويلة، وما يتوفر للعاملين من خدمات 
ضحايا  فيقعون  معدوماً،  أو  محدوداً  حقوقهم  إلنفاذ 

والجنسي40. الجسدي  والعنف  االستغالل 
إذ  الوظائف  هذه  عادة  المواطنون  ويرفض 
وال  المهارات  وال  األجور  حيث  من  تجذبهم  ال 
الطلب  تزايد  من  الرغم  على  االجتماعي،  المركز 
العالمي على العمل المنزلي. ففي الواليات المتحدة 
مليون   1.8 األقل  على  يعمل  مثالً،  األمريكية 
من المائة(  في   95( معظمهم  المنازل،  في   فرد 

اجلدول 1-4

العاملون المنزليون في الهند حسب القطاع، 2004-2005 )باآلالف(
المجموعرجالنساءنوع العمل المنزلي 

2,0113012,312الخدمة أو التدبير المنزلي

8934123الطهو

41519عمل الحديقة

7129136الحراسة 

632588رعاية األطفال 

7817481,528مهام أخرى

2,9551,2524,206المجموع

.ILO 2013b :المصدر

اجلدول 2-4

المهاجرون الذين يعملون في المنازل في بلدان مجلس التعاون الخليجي )باآلالف(
المجموعنساءالبلد

5283البحرين )2011أ(

310570الكويت )2010(

6995عمان )2009(

4880قطر )2009(

507777المملكة العربية السعودية )2009(

أ. الربع األول فقط.
.Rakkee and Sasikumar 2012 :المصدر
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المهاجرون  يترك  ما  وكثيراً  األجانب41.  النساء 
الذين  وأطفالهم  أسرهم  الرعاية  في  العاملون 
يحتاجون إلى الرعاية، في عهدة األجداد أو غيرهم 
يشجع  مما  المحليين،  المساعدين  أو  األقارب  من 

موازاة  في  الرعاية  ألعمال  عالمية  شبكة  نشوء 
لمنزليين.  ا ملين  لعا ا   حركة

االقتصادية  الحرية  من  مزيداً  المرأة  وتكتسب 
بالموارد  التصرف  على  القدرة  األقل  على  )أو 

م�شاهمة خا�شة

آسيا الوسطى: منطقة صاعدة وتحديات ناشئة وفرص أمام المرأة

المرأة  بانطالق  تقريباً  سنة  مائة  منذ  الوسطى  آسيا  في  النسائية  الحركة  بدأت 
السوفياتية في القوى العاملة. وقد دفعتها الحاجة إلى التعويض عن غياب الرجال 
بعد  السوفياتي  االتحاد  واتجاه  الثانية،  العالمية  الحرب  في  يقاتلون  كانوا  الذين 
الحرب إلى التصنيع. وعملت المرأة في آسيا الوسطى في تشغيل اآلالت الثقيلة 
في الحقول، وإدارة محطات الطاقة، وقيادة الطائرات. وقد ساعدت في تطوير 

النفط والغاز وصناعات كاملة. حقول 
وانتشرت  التصنيع  التسعينات. تراجع  في  االستقالل  منذ  الكثير  وتغّير 
طبقات،  إلى  المجتمع  لتقسيم  نتيجة  العامة  لألصول  العادلة  غير  الخصخصة 
وتدهورت مستويات المعيشة بسبب الهجرة الداخلية والخارجية. وانهارت البنية 
فأصبحت  الجديدة،  التجارية  النخب  ضمن  النساء  عدد  وتضاءل  االجتماعية، 
والبطالة.  للفقر  االقتصادي، وصارت عرضة  المال  رأس  غائبة عن  شبه  المرأة 
من  الريفية،  المناطق  في  سكانها  معظم  يقيم  التي  الوسطى،  آسيا  وتعاني 
المياه وتدهور األراضي. وأدى االتجار غير  المناخ وتضاؤل موارد  تغّير  آثار 
نقص  فيروس  انتشار  إلى  العاملين  أفغانستان وهجرة  بالمخدرات من  المشروع 
المناعة البشرية في المنطقة. ومع ارتفاع مستويات الفساد، وتدني نوعية الخدمات 
العامة، وضعف سيادة القانون، حاولت المؤسسات التقليدية والدينية الحلول محل 
مؤسسات الدولة في المناطق الريفية. وعادت اآلن قيم ذكورية عفا عنها الزمن، 
مثل تفّوق الرجل على المرأة، والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وإعادة نشاط 
المرأة االقتصادي في المنزل، للتنافس مع القواعد االجتماعية العلمانية الظاهرة.
للمرأة،  الوطني  المنتدى  2015 في  المشاكل وحلولها في عام  ونوقشت هذه 
قيرغيزستان،  في  النسائية  للحركة  التسعين  بالذكرى  لالحتفاء  ُخصص  الذي 
لقرار مجلس  الخامسة عشرة  بيجين والذكرى  لمنهاج عمل  العشرين  والذكرى 
فمؤتمر  السالم.  وبناء  النزاعات  حل  في  المرأة  مشاركة  بشأن  الدولي  األمن 
بيجين في عام 1995 بشأن النهوض بالمرأة والفتاة ألهم مندوبات آسيا الوسطى 
الجنسين. وعلى مدى األعوام  بشأن قضايا  الوطنية  للسياسات  بإطار  وزودهن 
العشرين الماضية، أنشأنا الحركات النسائية الوطنية واآلليات المؤسسية واألطر 

الجنسين. بين  المساواة  بشأن  والسياسية  التشريعية 

واليوم، تشكل النساء 70 في المائة من قيادات المجتمع المدني. نحن نترأس 
قوية.  إعالمية  اإلنسان، ونملك موارد  في مجال حقوق  نشاطاً  المنظمات  أكثر 
نوعية  وتحسين  الفساد،  ومكافحة  قضائية،  إصالحات  إجراء  إلى  سعينا  وقد 
الخدمات العامة. لقد كنا في طليعة مسارات التغيير في بلدنا، ومنها انتقال البلد 
العام  اإلشراف  مجالس  في  بنشاط  المرأة  وتشارك  البرلماني.  الحكم  نظام  إلى 
وفي  االستخراجية.  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  وفي  الوزارات،  جميع  في 
التي  البلد،  في  الصغيرة  االئتمانات  حركة  اتسعت  الماضية،  العشرين  األعوام 
ولكن  والمدن.  القرى  فقراء  تغذية  في  فساعدت  هاماً،  دوراً  المرأة  فيها  تؤدي 
بقي عدد النساء في مجالس إدارة الشركات العامة قليالً. وتواجه النساء تحديات 
كبيرة في ريادة المشاريع، وال سيما في توسيع المشاريع المنشأة. ونحن نحتاج 
إلى حاضنات لألعمال وإلى التدريب في الشؤون القانونية. وبدالً من االستسالم 
اإلبداعية  القطاعات  في  المرأة  تعزيز وضع  والمحافظة، يجب  الدينية  للمفاهيم 
والرياضية. علينا أن نستفيد من عقود من التقدم، حققت خاللها المرأة تطلّعاتها 

متقدمة.  إلى مواقع  ووصلت 
التنمية  اآلن عقدين من  والشرقية حتى  الوسطى  أوروبا  بلدان  وقد عاشت 
الديمقراطية. وهذه التجربة، ولو حديثة العهد، هي في صلب ذاكرتنا السياسية 
للتغيير في حقبات  والجغرافية والتاريخية. »بذور الديمقراطية« كانت مصدراً 
البلدان التي يرتبط رفاهها  البلدان إلى مجموعة  تاريخية هامة، وهي تنقل هذه 
آسيا  بلدان  أن  من  يقين  على  وأنا  الجنسين.  بين  المساواة  بآفاق  وازدهارها 
الوسطى، بعد أن اجتازت التحرر من النفوذ السوفياتي وبعد أن عممت اإللمام 
االنتقالية،  المرحلة  النساء، ستتمكن من مواجهة مشاكل  والكتابة على  بالقراءة 
وعلينا  الجنسين.  بين  المساواة  أمام  ومزمنة  ناشئة  تحديات  من  به  تحفل  وما 
والرجل  للمرأة  النمطية  الصور  نغّير  وأن  والفتيات،  النساء  في  نستثمر  أن 
بالعمل على تحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي المنصف والمستدام والشامل 
التنمية  من  يتجزأ  ال  الجنسين جزءاً  بين  المساواة  دولتنا  اعتبرت  للجميع. وإذا 
الوطنية، سننجح في مسيرة التحديث بمساعدة جميع النساء والفتيات على تحقيق 

وطموحاتهن. إمكاناتهن  كامل 

روزا أوتونبايفا
 الرئيسة السابقة لجمهورية قيرغيزستان
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الإطار 1-4

القيمة النقدية لعمل الرعاية غير المدفوع األجر

األفراد  يكرسه  الذي  األجر  المدفوع  غير  الوقت 
في  يساهم  والجيران  واألصدقاء  األسرة  أفراد  لرعاية 
الرفاه  وتحقيق  االقتصادية،  المعيشة  مستويات  رفع 
يمّكن  وهو  البشرية.  اإلمكانات  وتنمية  االجتماعي، 
المدفوع  العمل  أشكال  المشاركة في مختلف  األفراد من 
األجر  المدفوع  العمل  يتخذ  وبينما  االقتصاد.  في  األجر 
الناتج  مثل  الوطنية  المجاميع  في  وُيحسب  نقدية  قيمة 
األجر  المدفوع  غير  العمل  يبقى  اإلجمالي،  المحلي 
حول  تدور  التي  المناقشات  على  خفياً  قياس،  غير  من 

السياسة االقتصادية.
التغيير  هذا  دوافع  ومن  اليوم.  الوضع  تغّير  وقد 
على  تشدد  المتحدة  األمم  عن  صدرت  قرارات 
تقوم  الذي  األجر  المدفوع  غير  العمل  أهمية  إبراز 
وطنية  مسوحاً  اليوم  كثيرة  بلدان  وتجري  المرأة.  به 
تسجيل  األفراد  من  فيها  ُيطلب  الوقت،  استخدام  حول 
الفترة  وفي  السابق.  اليوم  في  بها  قاموا  التي  األنشطة 
عدد  من  أكثر  وهذا  مسحاً،   87 أجري   ،2010-2000

وفي   .2000-1900 الفترة  لكامل  الوقت  استخدام  مسوح 
الخدمات  مختلف  تقديم  في  العمل  ساعات  تقديرات 
العمل،  لهذا  السوقية  القيمة  الستخراج  أساس  المنزلية 
نفسها  الخدمات  شراء  كلفة  حول  سؤال  بطرح  وذلك 
التقييم  وهذا  الساعات.  من  نفسه  للعدد  السوق  من 
نطاق  على  ُيطبق  الذي  البديلة  الكلفة  نهج  إلى  يستند 
واسع، ويمكن استخدام ُنهج أخرى أيضاً. ومن األهمية 
المدفوع األجر ال يمكن  العمل غير  إلى أن قيمة  التنبه 
أن  غير  السوق.  بأرقام  وبالكامل،  دائماً  تحسب  أن 
قيمة  لتقدير  المطبقة  بالطريقة  النقدية  القيمة  تقديرات 
أن  يمكن  المسّعرة،  غير  البيئية  والخدمات  األصول 

هامة.  معلومات  توفر 
يؤدي  الذي  األجر  المدفوع  غير  المنزلي  فالعمل 
الشخصي،  لالستهالك  األغذية  )مثل  السلع  إنتاج  إلى 
من  جزءاً  يعتبر  لألسرة(  المياه  أو  الحطب  جلب  أو 
تقديرات  ومعظم  القومية،  الحسابات  نظام  في  اإلنتاج 
لقيمة  تقريبية  تقديرات  تشمل  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
وجبات  كإعداد  أخرى  أعماالً  أن  غير  العمل.  هذا 
وجلب  المالبس،  وغسل  المنزل،  وتنظيف  الطعام، 
المياه والحطب، ورعاية األطفال، ال ُيحسب أي منها. 
الوقت ال ترصد جميع أشكال  أّن مسوح استخدام  ومع 
أفضل  لتوفير  مفيدة  أداة  فهي  الرعاية،  في  العمل 

لجميع  المخصصة  الساعات  عدد  لمجموع  تقديرات 
على  تقّدر  ال  والتي  بها  المعترف  غير  األشكال  هذه 

 . حقيقتها
األحيان  من  الكثير  في  تندرج  التي  التقييم  وجهود 
حول  وتدور  )التابعة(«  الطائرة  »الحسابات  خانة  في 
في  األهمية  من  المزيد  تكتسب  التقليدية  التقديرات 
وافية.  معلومات  مصدر  وهي  القومي  الدخل  حسابات 
الوقت  أن  البلدان  من  مجموعة  في  النتائج  وتظهر 
خيار  فعل  ليس  األجر  المدفوعة  غير  للرعاية  المكرس 
احتياجات  لتلبية  بعناية  منظم  هو  بل  خّير،  عمل  وال 
والمسنين  األطفال  رعاية  سيما  وال  اليومية،  األسرة 
المرض.  أو  اإلعاقة  من  يعانون  الذين  واألشخاص 

عمل  قيمة  قياس  تحاول  التي  البلدان  جميع  وفي 
قيمة  تقديرات  تتراوح  األجر،  المدفوع  غير  الرعاية 
المحلي  الناتج  من  المائة  في  و60   20 بين  العمل  هذا 
في   39 العمل  هذا  قيمة  تقديرات  وتبلغ  اإلجمالي1. 
في  و15  الهند،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة 
الالتينية،  أمريكا  بلدان  أفريقيا2. وفي  في جنوب  المائة 
تتراوح القيمة بين 26 و34 في المائة من الناتج المحلي 
في  المائة  في  و32  غواتيماال،  في  الرسمي  اإلجمالي 

السلفادور. 
 وفي عام 2008، نشرت منظمة التعاون االقتصادي 
بلداً   27 في  المعيشية  األسر  إنتاج  تقديرات  والتنمية 
باستخدام نهج الكلفة البديلة، بّينت أّن قيمة إنتاج األسر 
اختالفاً  تختلف  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كحصة 
أكثر  بين  تتراوح  القيمة  وهذه  آلخر.  بلد  من  كبيراً 
ونيوزيلندا  كأستراليا  بلدان  عدة  في  المائة  في   35 من 
المكسيك  في  المائة  في   20 من  وأقل  واليابان، 
اإلجمالي أقل.  المحلي  الناتج  حيث  كوريا،  وجمهورية 
توجيه  في  يساعد  أن  يمكن  التقييم  بهذا  والعمل 
تمضي  النامية  البلدان  في  فالمرأة  الوطنية.  السياسات 
األساسية.  األسرة  احتياجات  تلبية  في  طويالً  وقتاً 
النظيفة  المياه  على  الحصول  إمكانات  ولتحسين 
الكفاءة  تحسين  في  دور  الحديثة  الطاقة  وخدمات 
على  العائد  تقديرات  أن  غير  العمل.  لهذا  واإلنتاجية 
هذا  قيمة  االعتبار  في  تأخذ  ال  العامة  االستثمارات 
تغيير  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  السوق.  عن  الخارج  العمل 
المشاريع  أولويات  وتحديد  الموارد  تخصيص  طريقة 

 . للتنفيذ

.Budlender 2010 .2 .Antonopoulos 2009 .1
.Folbre 2015 :المصدر

كثيراً ما ُيغفل العمل غير 
المدفوع األجر في الحسابات 

االقتصادية
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ال تحظى المرأة بما للرجل 
من وقت حر تتصرف به

أو  العمل  تكون من أصحاب  األسرة( عندما  داخل 
تضمن  وعندما  راتب،  أو  أجر  لقاء  عمالً  تزاول 
النظامي،  غير  والعمل  النافذة.  التشريعات  حقوقها 
دخل،  من  إليه  يحتاج  ما  للعامل  يوّفر  أنه  مع 
قد  إذ  المخاطر  من  للمزيد  طبيعته  بحكم  يعّرضه 
القوانين  مثل  ضمانات  من  يكفي  بما  يحظى  ال 

المنظمة.  الجماعية  والهيئات 
وال  ثابتة  ليست  اإلنصاف  باتجاه  والتطورات 
راسخة، بل تخضع للمكاسب واالنتكاسات حيث تؤدي 
السياسة العامة دوراً هاماً. وتوضح المساهمة الخاصة 
لجمهورية  السابقة  الرئيسة  أوتونبايفا،  روزا  من 
الماثلة  والتحديات  المحققة  اإلنجازات  قيرغيزستان، 
على  وتركز  الوسطى،  آسيا  في  المرأة  تمكين  أمام 

باسمها(. الموقع  )اإلطار  قيرغيزستان 

تفاوت في العمل غير المدفوع األجر

في  األجر  المدفوع  غير  العمل  ُيغفل  ما  كثيراً 
الحسابات االقتصادية، لكنه يحمل قيمة كبيرة لألفراد 
مصدر  للكثيرين  وهو   ،)1-4 )اإلطار  والمجتمعات 
فرح واكتفاء. ويشمل العمل غير المدفوع في األسرة 
الذاتية  للرعاية  متنوعة  أنشطة  المحلي  والمجتمع 
ضروري  العمل  هذا  وبعض  اآلخرين.  ورعاية 
وجلب  والطهو  كالتنظيف  لألسرة،  اليومية  للحياة 
المياه والحطب. ولكن جزءاً كبيراً منه يتعلق برعاية 

يحتاج  وقد  ملياري طفل مثال42ً.  من  أكثر  اآلخرين، 
البالغون أيضاً إلى الرعاية، ومنهم المسنون )في سن 
80 سنة وأكثر، وعددهم حوالى 120 مليونا43ً(، وذوو 

اإلعاقات )وعددهم حوالى مليار44(، والمرضى )عدد 
المناعة  نقص  بفيروس  المصابين  من  مثالً  كبير 

شخص(45.  مليون   37 ومجموعهم  البشرية/اإليدز 
على  الحفاظ  في  عنه  غنى  ال  العمل  وهذا 
اإلمكانات والنهوض بالتنمية البشرية. كما إنه أساسي 
من  بالكثير  وللقيام  واالقتصادات،  المجتمعات  لحياة 
أوجه العمل المدفوع األجر. لكن العمل غير المدفوع 
وتتحمل  الجنسين.  بين  بالتساوي  يتوزع  ال  األجر 

 .)11-4 )الشكل  أعبائه  أكثر  المرأة 
البلدان والفترات الزمنية فوارق ملحوظة.  وبين 
ففي األرجنتين مثالً، كان 50 في المائة من الرجال 
في عام 2013 يزاولون عمالً غير مدفوع األجر في 
في  ساعة   2.4 متوسطه  الساعات  من  لعدد  المنزل، 
من  المائة  في   87 العمل  بهذا  قامت  حين  في  اليوم. 
النساء لمدة 3.9 ساعات في اليوم46. وبلغت النسبة 30 
في المائة من الرجال و54 في المائة من النساء في 
بوغوتا، حيث تتحمل المرأة عبئاً أكبر من المسؤولية 
عن إعداد الطعام، والتنظيف والصيانة47. ومع الوقت 
تغّير نمط التشارك في األعباء. ففي الواليات المتحدة 
240 دقيقة  المرأة تمضي أكثر من  األمريكية، كانت 
في اليوم في األعمال المنزلية، بينما يمضي الرجل 
أقل من 40 دقيقة، حسب بيانات عام 1965. وبحلول 
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 يشهد العالم تغييراً
في مصادر تقديم الرعاية

 140 حوالى  إلى  المرأة  انخفضت حصة   ،2012 عام 
دقيقة في اليوم وازدادت حصة الرجل إلى أكثر من 
موّزعة  األعباء  تزال  ال  التحّول،  ورغم  دقيقة.   80

على نحو غير متكافئ48. 
ووفقاً لمسوح استخدام الوقت في البلدان النامية، 
تكون المرأة عادة مسؤولة عن أكثر من ثالثة أرباع 
المدفوعة  غير  للرعاية  األسرة  تكّرسه  الذي  الوقت 
الدخل  المنخفضة  األسر  في  الوقت  ويزيد  األجر. 
التي  الدخل،  والمرتفعة  المتوسطة  األسر  في  عنه 
األساسية،  الخدمات  على  للحصول  بإمكانات  تتمتع 
التكنولوجيا  شراء  أو  المساعدة  استخدام  وتستطيع 
تمضي  وحدها،  أفريقيا  ففي  العاملة49.  لليد  الموفرة 
لجلب  اليوم  في  ساعة  مليون   200 يعادل  ما  النساء 
تبقى  األعباء،  توزيع هذه  تحّسن  المياه50. وحتى مع 
تتطلب الكثير من العمل وتطرح عقبات أمام أنشطة 
أخرى مثل التعليم والعمل المدفوع األجر والمشاركة 

والترفيه. االجتماعية 

التفاوت في الوقت الحر 

كان جزء  ولو  حتى  الرجل،  من  أكثر  المرأة  تعمل 
غير  الرعاية  أنشطة  في  خفياً،  عملها  من  كبير 
المدفوعة األجر. ونتيجة لذلك، ال تحظى المرأة بما 
من  عّينة  ففي  به.  تتصرف  حر  وقت  من  للرجل 
في  ساعة   4.5 متوسطه  ما  الرجال  يقضي  بلداً،   62

 3.9 مقابل  االجتماعي،  والنشاط  الترفيه  في  اليوم 
والرجل  المرأة  بين  الفارق  ويتسع  للمرأة51.  ساعة 
مع تدني مستويات التنمية البشرية: 29 في المائة في 
بلدان التنمية البشرية المنخفضة مقابل 12 في المائة 
)الشكل  جداً  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان  في 
الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب  وفي   .)12-4

القوى  في  المشاركة  في  كبيراً  عبئاً  المرأة  تتحمل 
وقت  يضّيق  ما  األسرة،  رعاية  في  كما  العاملة 
بأقل  المرأة  تحظى  تنزانيا  ففي  لها.  المتاح  الفراغ 

اليوم.  في  فراغ  ساعتي  من 
يتجاوز  حيث  ونيوزيلندا،  والدانمرك  ألمانيا  في 
صغير  الفارق  يومياً،  ساعات  خمس  الفراغ  وقت 
البلدان  هذه  وتعتمد  معدوم.  أو  والمرأة  الرجل  بين 
الجنسين  بين  المساواة  بشأن  قوية  عامة  سياسات 
ولألعراف  العمل،  سوق  في  المرأة  ومشاركة 
نقص  من  الرغم  وعلى  مساعد.  دور  االجتماعية 
البيانات عن بعض البلدان النامية، يصل الفارق بين 
المرأة والرجل إلى 18 في المائة في أوروبا الشرقية 
العربية،  الدول  في  المائة  في  الوسطى، و16  وآسيا 
في  و13  الهادئ،  والمحيط  آسيا  في  المائة  في  و15 
أمريكا  في  المائة  في  و7  آسيا،  جنوب  في  المائة 

الالتينية والبحر الكاريبي52. 

تقاسم مسؤوليات الرعاية

الرعاية.  تقديم  مصادر  في  تغييراً  العالم  يشهد 
المزيد  الرجال  يتحمل  األسر،  من  الكثير  وفي 
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في العالم نقص بنحو 14 
مليوناً من العاملين في 
الرعاية الصحية

رعاية  ومسؤوليات  المنزلية،  المسؤوليات  من 
مجموع  في  زيادة  التحّول  هذا  ويرافق  األطفال. 
ففي  العائلة.  في  األطفال  لرعاية  المكّرس  الوقت 
في  اآلباء  كان  مثالً،  األمريكية  المتحدة  الواليات 
في  يومياً  دقيقة   55 يمضون   2014-2010 الفترة 
حوالى  من  الرقم  هذا  ارتفع  وقد  األطفال،  رعاية 
أصبحت  األمريكية  واألم   .1965 عام  في  دقيقة   20

100 دقيقة في  2010-2014 تمضي حوالى  الفترة  في 
 90 تمضي  كانت  أن  بعد  األطفال  رعاية  في  اليوم 
الوقت  في  الزيادة  هذه  لكن   .53 1965 عام  في  دقيقة 
أقل بالنسبة إلى المرأة )العشر تقريباً( منها بالنسبة 
هذا  في  وأسهم  الضعف(.  من  )أكثر  الرجل  إلى 
الممتدة  األسرة  من  األسرة،  تركيبة  تحّول  التغّير 
تطّور  وكذلك  المتنقلة،  الصغيرة  األسرة  إلى 
في  المرأة  مشاركة  وازدياد  االجتماعية،  األعراف 

األجر. المدفوع  العمل 
كثيراً  وقتاً  يكرسون  ُوجدوا،  إن  واألجداد، 
بعض  وفي   .)13-4 )الشكل  األحفاد  لرعاية 
ففي  الخيارات.  من  الكثير  يتوفر  ال  الحاالت، 
في  للعمل  الريف  من  األهل  يهاجر  حيث  الصين، 
مليون   19 لحوالى  الرعاية  األجداد  يؤّمن  المدن، 
كان   ،2013 عام  وفي  الوالدين54.  غياب  في  طفل 
حوالى 18 مليون طفل دون سن 18 من جميع أنحاء 
ألسباب  االثنين  أو  الوالدين  أحد  فقدوا  قد  العالم 
تتعلق باإليدز. وقد ترك الكثير من هؤالء األطفال 

أجدادهم55. عهدة  في 

تحديات جديدة: فجوات في الرعاية، 
وصدمات صحية، وتغّير في المناخ

ضرورة  هو  األجر  المدفوع  غير  الرعاية  عمل 
الضرورة  هذه  أن  غير  ملحة.  واجتماعية  إنسانية 
الذين  أمام  الخيارات  تضييق  إلى  تؤدي  قد  الملحة 
الحاجة  تطّورت  وإذا  الرعاية.  تأمين  منهم  ُيطلب 
المتاحة  البدائل  معها  تتطور  أن  دون  الرعاية  إلى 
تضيق  أن  يمكن  الدولة،  تؤمنها  التي  الخدمات  مثل 
لم  ما  التقليدية،  واألدوار  التوقعات  بسبب  الخيارات 
إنصافاً  أكثر  بتقاسم  تسمح  هيكلية  تغّيرات  تحدث 
نقدم  التوضيح،  سبيل  وعلى  العمل.  هذا  ألعباء 
الفجوات في  الناشئة وهي  التحديات  أمثلة ثالثة عن 

المناخ.  وتغّير  الصحية،  والصدمات  الرعاية، 

فجوات في الرعاية 

إلى  عمرية  فئة  من  الرعاية  احتياجات  تختلف 
طبيعة  تختلف  السن،  في  السكان  تقدم  ومع  أخرى. 
على  غلبت  وقد  إليها.  يحتاجون  التي  الخدمات 
األطفال  احتياجات  الرعاية  في  التقليدي  العمل 
والرضع، وتطّورت المؤسسات العامة واالقتصادية 
ومع  االحتياجات.  هذه  لتلبية  والثقافية  واالجتماعية 
إجازة  منح  خالل  من  المؤسسية،  الترتيبات  تغّير 
من  متوقع  هو  ما  تغّير  أو  مثالً،  واألبوة  األمومة 
لنوع  العريضة  الخطوط  تبقى  والنساء،  الرجال 

الإطار 2-4

اعتمادات لرعاية كبار السن الطويلة األجل في اليابان 

طريق  عن  المسنين  لرعاية  نظاماً  اليابان  وضع 
الدعم  شبكات  ونشأت  والوقت«.  »االعتمادات  تبادل 
لعالقة  )“تذكرة   Fureai Kippu باسم  المعروفة  المتبادل 
مجموعات  ضمن  الحضرية  المناطق  في  الرعاية”( 
مثل  الشعبية،  القاعدة  مستوى  على  المتبادلة  المساعدة 
جمعية المساعدة في الحياة اليومية في طوكيو وجمعية 

الحياة.  رعاية 
الرعاية  األفراد  يقدم  النظام،  هذا  إطار  وفي 
أو  الطعام  بتقديم  منازلهم  في  اإلعاقة  أو ذوي  للمسنين 
الطعام.  إعداد  أو  التسوق  في  المساعدة  أو  االستحمام، 
إلكترونية  بطاقات  المقابل  في  الرعاية  مقّدمو  ويتلقى 

مقدمو  ويستطيع  محوسب.  ادخار  حساب  في  تودع 
لالستخدام   Fureai Kippu ببطاقات  االحتفاظ  الرعاية 
آخر  شخص  إلى  تحويلها  أو  المستقبل  في  الخاص 
من  فرداً  أو  الوالدين  أحد  عادة  يكون  يختارونه، 
 Fureai تحويل   يمكنهم  الحاالت  بعض  وفي  األسرة. 

نقدي. بدل  إلى   Kippu

االنتقال  تجنب  على  السن  كبار  النظام  ويساعد 
أن  يمكن  كما  تأجيله.  أو  المكلفة  الرعاية  دور  إلى 
مشكلة  بعد  المستشفى  في  يقضونه  الذي  الوقت  يقلص 
يحّسن  النظام  هذا  أن  واألهم  يواجهونها.  قد  طبية 

. تهم حيا   نوعية

.Hayashi 2012 :المصدر
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من األعمال غير المدفوعة 
األجر التي تقوم بها المرأة 
جلب المياه، وجمع الوقود 

والحطب

الرعاية والخدمات المطلوبة، وكيفية تقديمها وتأمين 
مع  لكن  للجميع.  واضحة  ومال،  وقت  من  يلزم  ما 
انخفاض معدالت الخصوبة في معظم أنحاء العالم، 
سينخفض عدد األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية، 
وليس من الواضح كيف ستتوّزع المسؤوليات على 
أكثر  نمط  إلى  وتتحّول  المعنية،  الجهات  مختلف 

الجنسين. بين  إنصافاً 
عدد  ينخفض  وبينما  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
عدد  يزداد  رعاية  إلى  يحتاجون  الذين  األطفال 
إلى رعاية. ويرصد جزء  بحاجة  الذين هم  المسنين 
هذه  على  تترتب  التي  االقتصادية  االحتياجات  من 
االقتصادية،  اإلعالة  نسبة  حساب  خالل  من  الزيادة 
الذين لهم من العمر 65 سنة وأكثر )ليسوا  أي نسبة 
الفئة  من  هم  الذين  إلى  العاملة(  القوى  صفوف  في 
العمرية 15-64 سنة )هم في القوى العاملة(. وكما هي 
الحال في رعاية األطفال، يقع جزء كبير من الرعاية 
المطلوبة للمسنين على األسرة، فال ترصده المقاييس 

التقليدية.  االقتصادية 
 13.6 بمقدار  نقص  إلى  التقديرات  آخر  وتشير 
في  الصحية  الرعاية  في  العاملين  من  مليوناً 
في  الطويل  األجل  على  شديداً  عجزاً  يسبب  العالم، 
 65 من  أكثر  العمر  من  لهم  لمن  الرعاية  خدمات 
المسنين  رعاية  إلى  الحاجة  مجموع  ويزداد  سنة56. 
أداء  المسنين، وزيادة عجزهم عن  ارتفاع عدد  مع 
مليون   190-110 حوالى  ويواجه  العادية.  األنشطة 
شخص في جميع أنحاء العالم صعوبات، ويحتاجون 
اليومية57.  حياتهم  في  األجل  الطويلة  الرعاية  إلى 
خالل  من  االحتياجات  هذه  من  جزء  تلبية  ويمكن 
)من  األسرة  خارج  من  المدفوعة  الرعاية  خدمات 
كبير  جزء  ويبقى  العام(.  القطاع  من  أو  السوق 
المدفوع  غير  الرعاية  عمل  على  تلبيته  في  ُيعتمد 
على  معظمه  ُيلقى  والذي  األسرة،  أفراد  من  األجر 
تلتقي  أن  ُيحتمل  الحالة،  هذه  وفي  المرأة.  عاتق 
وتقلص  العمر،  مع طول  للجنسين  التقليدية  األدوار 
كلها  لتؤدي  البدائل،  وقلة  المعيشية،  األسر  حجم 
غير  نحو  على  وتوزعه  الرعاية  عبء  تزايد  إلى 
متناسب، فيقع معظمه على كاهل المرأة، ويحد من 
أخرى  أشكال  في  لالنخراط  لها  المتاحة  الخيارات 

من العمل. 
البلدان  من  العديد  المسنين  قضية رعاية  وتشغل 
المتقدمة، وال سيما اليابان حيث كان 26 في المائة من 
السكان فوق 65 سنة في عام 2014، ويتوقع أن تزيد 
تكاليف الرعاية أكثر من الضعف بحلول عام 2050 58، 
 .)2-4 )اإلطار  بديلة  آليات  توافر  من  الرغم  على 
الواليات  بلدان أخرى. ففي  التطّور وشيك في  وهذا 

المتحدة األمريكية مثالً، يتوقع أن يزداد عبء رعاية 
ببطء   2010 ما كان عليه في عام  إلى  نسبة  المسنين 
بمقدار السدس في عام 2030 وحوالى الخمس بحلول 
عام 2080 )الشكل 4-14(. وهذه الزيادة ستكون أسرع 
عام  بحلول  الُخمَسين  مقدار  تبلغ  الصين،  في  وتيرة 

2030 والضعف بحلول عام 2050 59.

وبصرف النظر عن الوقت أو المكان الذي تظهر 
المسنين  رعاية  قضية  تبقى  واضحة،  الحاجة  فيه 
األدوار  توزيع  استمر  وإذا  إلحاحاً.  تزداد  قضية 
قد  العامة،  البدائل  وغياب  الجنسين  بين  التقليدي 

فأكثر. أكثر  الخيارات  بالمرأة  تضيق 

صدمات صحية 

خالل  الرعاية  في  العمل  إلى  الحاجة  تزداد 
عن  الناجمة  كتلك  الحادة،  الصحية  األزمات 
البشرية/اإليدز  المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة 
البلدان  وفي  اإليبوال.  وفيروس  الطيور  وإنفلونزا 
كثيراً  الصحية،  الخدمات  ضعف  من  تعاني  التي 
المنزل.  الرعاية طي الصمت داخل  يبقى عبء  ما 
يضحوا  أن  األفراد  من  يتوقع  الظروف،  هذه  وفي 
عّرضوا  وإن  حتى  أسرهم،  أجل  من  بأنفسهم 
التقليدي  األدوار  تقسيم  وليس  للخطر.  رفاههم 
المرأة،  خيارات  يكبل  آخر  قيد  سوى  الجنسين  بين 
تكّبد  يمكنهم  الذين ال  الفقراء  على  ويشتد خصوصاً 

الرعاية.  خدمات  كلفة 
مقدمي  نشأت شبكات  مثالً،  أفريقيا،  ففي جنوب 
الرعاية في إطار العمل غير المدفوع األجر والعمل 
التطوعي وغير النظامي، كمبادرة طليعية ضرورية 
من  يعانون  الذين  والمرضى  لأليتام  الرعاية  لتقديم 
أزمات مثل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز. وإزاء التحديات الجاثمة التي تواجهها أنظمة 
الرعاية  مقدمو  يغطي  المنطقة،  في  العامة  الصحة 
من األسر والمجتمعات المحلية هذا الفراغ الناتج من 

الحكومات ولو بالقليل من الدعم. 
الجنسين  بين  الفوارق  تبدو  السياق،  هذا  وفي 
مؤخراً،  اإليبوال  تفشي  عند  ظهر  وكما  واضحة. 
وكانت  كبيرة.  التبعات  من  المرأة  حصة  كانت 
المثبتة متساوية بين الرجال والنساء ولكن  الحاالت 
بين  الفوارق  ولكن  النساء.  بين  طفيفة  زيادة  مع 
فالوقائع  تتوقف على معّدالت اإلصابة.  الجنسين ال 
تقديم  عن  المجتمع  في  المرأة  مسؤولية  إلى  تشير 
اإلصابة،  لخطر  فتتعرض  للمرضى،  الرعاية 
بسبب  وقتها  من  المزيد  تخصيص  منها  ويطلب 
ويترتب  المدارس.  وإغالق  األسرة  في  مرض 
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المرأة المتعلمة والعاملة في 
مهنة تلهم أطفالها 

في  المرأة  مشاركة  تدني  المسؤوليات  هذه  على 
الطرق  إغالق  بسبب  المتفاقم  االقتصادي،  النشاط 
وتهبط  االقتصاد  ينكمش  وعندما  واألسواق. 
اإلنفاق  وينخفض  المفرغة،  الحلقة  تنشأ  اإليرادات 
العام فتقع تكاليف الرعاية الصحية على عاتق الذين 

الدفع60.  على  القدرة  يملكون  ال 

تغّير في المناخ 

غير  العمل  من  جزءاً  أن  سابقة  دراسات  أظهرت 
المدفوع األجر الذي تقوم به المرأة هو جلب المياه، 
ملياري  حوالى  ويعيش  والحطب.  الوقود  وجمع 
الكتلة  وقود  باستخدام  النامي  العالم  في  شخص 
للطاقة61. وتضمنت دراسة  أساسياً  األحيائية مصدراً 
الصحراء  جنوب  بلدان  من  أمثلة   2003 عام  من 
وقتاً  يمضين  النساء  أن  إلى  تشير  الكبرى  األفريقية 
أطول من الرجال في هذه األنشطة، ويختلف الوضع 
المدن62.  في  أو  األرياف  في  اإلقامة  مكان  باختالف 
الوقت  هذا  على  تؤثر  التي  األخرى  العوامل  ومن 
األسرة  دخل  حيث  والخدمات،  التحتية  البنية  توفر 
العبء على  المؤثرة. ويزداد  العوامل  من  أيضاً  هو 
إمكانية  حيث  الريفية،  المناطق  في  سّيما  ال  الفقراء 
الحصول على الوقود الحديث للطهو وعلى المياه من 

محدودة.  تزال  ال  محسنة  مصادر 
وإزالة  البيولوجي  التنوع  تناقص  ويعني 
األكثر  الصلب  الوقود  وهو  الخشب،  أن  األحراج 
يعيش  التي  المناطق  عن  أبعد  صار  استعماالً، 
هذه  وتلبية  الجوفية.  المياه  وكذلك  الناس،  فيها 
الوقت  من  فأكثر  أكثر  تنتقص  الملحة  االحتياجات 
بديلة  أنشطة  في  للمشاركة  والفتيات  للنساء  المتاح 

أجر.  بدون  أو  أجر  لقاء 
بفعل  الضغوط  هذه  ستتفاقم  األرجح  وفي 
الدولي  الحكومي  الفريق  أفاد  وقد  المناخ.  تغّير 
أن   2014 لعام  تقييمه  في  المناخ  بتغّير  المعني 
توفر  من  سيحد  المناخ  تغّير  أن  المؤكد  شبه  من 
الجافة  المناطق  معظم  في  المتجددة  المياه  موارد 
في  شح  إلى  سيؤدي  مما  الجافة،  المدارية  وشبه 
العديد  ويقع  األحيائية63.  الكتلة  ووقود  الشرب  مياه 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  المناطق  هذه  من 
العالم،  في  نمواً  المناطق  أقل  من  وغيرها  الكبرى 
يوم  كل  طويالً  وقتاً  والفتيات  النساء  تمضي  حيث 
استمر  وإذا  ألسرهن.  االحتياجات  هذه  تأمين  في 
توزيع  في  واإلجحاف  األساسية  البنية  في  النقص 
أمام  ستضيق  الجنسين،  بين  الحاجات  هذه  أعباء 

فأكثر. أكثر  الخيارات  المرأة 

نحو إعادة التوازن: توسيع الخيارات 
وتمكين األفراد

أم  مدفوعاً  أكان  سواء  المرأة،  به  تقوم  الذي  للعمل 
غير مدفوع األجر، آثار ال ُيستهان بها على التنمية 
فالعمل  اآلخرين.  وحياة  حياتها  تطال  البشرية، 
االقتصادية، ويتيح  يؤمن االستقاللية  المدفوع األجر 
وتعزيز  المجتمع  في  والتفاعل  المشاركة  فرص 
المهارات واإلمكانات، فيغذي شعور اإلنسان بالفخر 
في  والعمل  الرعاية  في  العمل  أن  غير  والثقة. 
ضرورة  هما  األجر  المدفوع  غير  المحلي  المجتمع 
لرفاه اإلنسان، ومصدر قيمة للفرد وللمجتمع. ونادراً 
ما تتاح لمقدمي الرعاية من غير أجر ممارسة حرية 
ُيفرض  ما  وكثيراً  مسؤولياتهم،  تحمل  في  الخيار 
الثقافية  الظروف  بحكم  الرعاية  في  العمل  عليهم 
واالجتماعية وظروف األسرة. وعندما يتحمل األفراد 
العاملة،  القوى  خارج  ويبقون  الرعاية  مسؤوليات 
فرصة  عليهم  تفّوت  قد  كبيرة  تضحيات  يعيشون 
توسيع إمكاناتهم في مكان العمل. وكثيراً ما يضّحون 
باالستقاللية االقتصادية واالستقاللية الذاتية، التي هي 

وألطفالهم.  لهم  ضرورة 
التنمية  لكن هذه الرعاية تقّدم مساهمة كبيرة في 
األسرة  ألفراد  الخاصة  الرعاية  توفر  إذ  البشرية، 
الراحة  أسباب  لهم  وتؤمن  بينهم،  الروابط  فتعزز 
والمسنين.  لألطفال  سيما  وال  والذهنية،  الجسدية 
فاألمهات اللواتي يستطعن إرضاع أطفالهن رضاعة 
وتوفير  وصحتهم64،  لنموهم  ضرورية  طبيعية 
الرعاية ألّول 15 شهراً، يحققن نتائج إيجابية تنعكس 
التي  العمل  وأماكن  التعليم65.  في  األطفال  أداء  على 
دعم  تستطيع  الالزمة  والتسهيالت  الظروف  توّفر 
رفاه  يعّزز  الرعاية  في  والعمل  الرعاية.  هذه  فوائد 

االجتماعي. التماسك  ويوّطد  المجتمع 
لقاء  العامالت  األمهات  بنات  أن  األدلة  وتبّين 
من  الحقة  مراحل  في  أوسع  بفرص  يحظين  أجر 
الحياة. وقد أظهرت دراسة أجريت حديثاً على عّينة 
من 50,000 شخص من البالغين في 25 بلداً أن بنات 
من  أكبر  عدداً  أتممن  اللواتي  العامالت  األمهات 
غيرهن  من  أكثر  بفرص  يحظين  الدراسة،  سنوات 
أعلى. ففي  دخل  وجني  اإلدارة  وظائف  في  للعمل 
بنات األمهات  تتقاضى  المتحدة األمريكية،  الواليات 
بنات  من  المائة  في   23 بنحو  أعلى  أجراً  العامالت 
تبدو  الحاالت  بعض  وفي  العامالت،  غير  األمهات 
يتأثر  أما عمل األبناء، فال  الفارق أوضح.  آثار هذا 
يتوقع من  إذ  العاملة. وال عجب،  األم  بوضع  كثيراً 
أن يعمل، ولكن يبدو أّن أبناء األمهات  الرجل دائماً 
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من أين للمجتمع أن يهيئ 
بيئة تؤازر المرأة في اتخاذ 

خيارات حقيقية؟

الإطار 3-4

إجازة األمومة واألبوة المدفوعة األجر، بما في ذلك إجازة األبوة اإللزامية

المدفوعة األجر هي من عناصر  إجازة األمومة واألبوة 
واألمهات  اآلباء  منها  يستفيد  التي  المرنة  الترتيبات 
األبوة  إجازة  سياسات  تنفيذ  عند  وخاصة  العاملون، 
اإللزامية. والمزيج الصحيح من السياسات يمكن أن يساعد 
وتكوين  العمل  في  اإلناث  على ضمان معدالت مشاركة 
قوى عاملة مندفعة وراضية تعيش توازناً بين ضرورات 

الحياة.  ومتطلبات  العمل 
ومستحقات إجازة األمومة المدفوعة األجر ضرورية 
لتمكين المرأة من العودة إلى العمل بعد اإلنجاب. وفي 85 
في المائة من البلدان، ُتعطى المرأة إجازة األمومة لفترة 
العمل  منظمة  أجرته  مسح  وفي  أسبوعاً.   12 عن  تقل  ال 
الدولية على 185 بلداً، اتضح أن جميعها، إال اثنين )بابوا 
غينيا الجديدة والواليات المتحدة األمريكية( تعترف للمرأة 
بشكل من أشكال إجازة األمومة المدفوعة، إما من الدولة، 
ثلث  أن  إال  معاً.  االثنين  من  أو  العمل،  أصحاب  من  أو 
البلدان فقط ملتزم بالحد األدنى الموصى به لإلجازة، وهو 
14 أسبوعاً، مدفوعة بما ال يقل عن ثلثي الراتب، وممّولة 

من الدولة. وتبدو الصورة جّيدة في البلدان المتقدمة، وفي 
طور التحّسن في البلدان النامية1.

ولكن االنقطاع عن العمل بسبب إجازة األمومة يخلّف 
نتائج غير مقصودة قد تضر بمسيرة المرأة المهنية. وتتفاقم 
المرأة  تعود  فعندما  اإلجازة.  تطول  عندما  النتائج  هذه 
تكون  عندما  سيما  وال  األمومة،  إجازة  بعد  العمل  إلى 
الحال عادة عند  العواقب كما هو  اإلجازة سخية، تتحمل 
استفادة العامل من ترتيبات المرونة في العمل. وباالبتعاد 
الكسب،  على  المرأة  قدرة  تضعف  قد  العمل،  سوق  عن 
فرص  عليها  وتضيع  التقاعدية،  مستحقاتها  وتنخفض 
األخص  على  عليها  ويصعب  والترقية.  الخبرة  اكتساب 

العليا.  اإلدارة  مناصب  إلى  الوصول 
ففي ألمانيا كل سنة تأخذها المرأة في إجازة األمومة، 
تخفض مدخولها عند استئناف العمل بنسبة 6 إلى 20 في 
المائة. وفي فرنسا، يقابل كل سنة انخفاض في المدخول 
بنسبة 7 في المائة 2. وتتفاقم الخسائر عندما تلتقي اإلجازة 
الطويلة مع سياسات لتشجيع العمل بدوام جزئي، تجذب 
المرأة إلى العودة إلى سوق العمل، وتأسرها في آخر السلم 
الوظيفي. وفي الواقع، قيل إّن إجازة األمومة واألبوة التي 
تقدمها شركة Elternkarenz، وتدفع بموجبها لألبوين للبقاء 
في المنزل لمدة ثالثة أعوام في ألمانيا، وعامين في النمسا، 

تؤدي إلى تدمير اآلفاق المهنية للمرأة 3. 
المدفوعة األجر في  إجازة األمومة  الرغم من  وعلى 
المملكة المتحدة، تعاني المرأة من عواقب األمومة: تعمل 60 
في المائة من األمهات اللواتي لهن أطفال في سن الحضانة أو 

سن المدرسة االبتدائية، بدوام جزئي، وكذلك نصف األمهات 
اللواتي لهن أوالد في سن الدراسة الثانوية. ويعمل 10 في 
المائة فقط من اآلباء بدوام جزئي. والنساء اللواتي يعملن 
بدوام جزئي يتقاضين على الساعة أقّل بالثلث مما يتقاضاه 
النساء  من  المائة  في  و40  كامل،  بدوام  العاملون  الرجال 
العامالت بدوام جزئي يحصلن على أقل من أجر الكفاف4. 
وفي عام 1981، اعتمد قانون رعاية الطفل في شيلي 
بهدف زيادة نسبة النساء العامالت، وهي أقل من 50 في 
المائة. ويفرض هذا القانون على الشركات التي تضم 20 
عاملة وأكثر توفير خدمات رعاية األطفال الذين هم دون 
سنتين، أو دفع نفقات الرعاية في مكان قريب إلى مكان 
العمل، حتى يتسنى للنساء إرضاع أطفالهن. ويسّهل هذا 
نمو  على  يساعد  كما  العمل،  إلى  األمهات  القانون عودة 
األطفال، ولكّنه أدى أيضاً إلى خفض أجر المرأة عند بدء 

العمل بنسبة 9 إلى 20 في المائة 5. 
والسياسات التي تعّرف المرأة بدورها كأم تؤّثر على 
وضع المرأة ككل في مكان العمل، وليس فقط على النساء 
اللواتي يغبن في إجازات طويلة. وخالل تغّيب أب أو أم 
يوظف  أن  العمل  لصاحب  يجوز  مدفوعة، ال  إجازة  في 
بديالً دائماً. وبما أن المرأة قد تتغيب أكثر من الرجل في 
إجازة أمومة طويلة، يفضل صاحب العمل توظيف رجل 
أوروبا  في  التشغيل  في  المساواة  قوانين  وتنص  مكانها. 
العمل  أصحاب  ولكن  التمييز،  هذا  شرعية  عدم  على 

الواقع6.  في  يمارسونه 
من  انطالقاً  باهتمام  األبوة  إجازة  قضية  واستأثرت 
تربية األطفال وتقاسم  أهمية دور األب في  التركيز على 
اليوم بإجازة األبوة.  عبء الرعاية. وتعترف بلدان كثيرة 
ومن النهج التي تبشر بتحقيق التوازن إجازة األبوة واألمومة 
معاً، التي تقضي بتقسيم اإلجازة بين األم واألب. وتعتمد عدة 
دول أوروبية، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، هذا النظام. 
األم.  مهام  تعتبر من  األطفال  تربية  أن  ذلك  في  والسلبية 
وقد ال يرغب األب في أخذ أي إجازة، ما لم تكن إلزامية. 
ففي بولندا والجمهورية التشيكية والنمسا، حيث إمكانية 
اإلحالة في إجازة األبوة واألمومة، ال يأخذ اإلجازة سوى 
3 في المائة من اآلباء. وتتبع البلدان ُنهجاً مختلفة للتغلب 
المشكلة. ففي إيطاليا والبرتغال وشيلي، إجازة  على هذه 
األبوة إلزامية. وُيدفع اآلباء إلى أخذ إجازة األبوة من خالل 
حوافز تتخطى النهج المحايد إزاء الجنسين، وتمنح مكافأة 
للوالدين اللذين يتقاسمان إجازة األبوة واألمومة بالتساوي. 
يأخذون  الذين  اآلباء  ارتفعت نسبة  تدابير مماثلة  وباتخاذ 
إجازة األبوة في ألمانيا مثالً من 3 في المائة في عام 2006 

إلى 32 في المائة في عام 2013 7. 

Villena, Sanchez and Rojas 2011 .5  .The Pregnancy Test 2014 .4  .Munk and Rückert 2015 .3  .The Economist 2015c .2  .The Economist 2015c .1؛ 
.The Economist 2015c .7 .Munk and Rückert 2015 .6 .Prada, Rucci and Urzúa 2015

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تبادل المساهمات بين 
الرجل والمرأة في جو من 
التوازن بين العمل المدفوع 
وغير المدفوع األجر ينشد 
االستدامة في العمل

أطول من غيرهم في رعاية  العامالت يقضون وقتاً 
المنزلية66. واألعمال  األطفال 

فالمرأة المتعلمة والعاملة في مهنة، تلهم أطفالها 
العديد من  في  وقدوة. ولكن  مثاالً  لهم  فكراً، وتكون 
والخدمات  بالتقديمات  األسرة  دعم  أصبح  البلدان، 
الخدمات  تقليص  بفعل  صعوبة  أكثر  العامة 
في  المرأة  يحّد من مشاركة  العامة، مما  االجتماعية 

المنزل. خارج  أنشطة 
بيئة  يهيئ  أن  للمجتمع  أين  السؤال: من  ويطرح 
تتيح للمرأة خياراً حقيقياً؟ ما الذي يجب تأمينه حتى 
يؤدي هذا الخيار إلى توازن عادل بين الجنسين في 
المدفوع  العمل  في  والنتائج  والمسؤوليات  األدوار 

األجر؟  المدفوع  وغير 
وتناقش هذه اإلجراءات بالتفصيل في الفصل 6، 
وهي تتوزع على أربعة محاور، تضّم جميع الجهات 

الفاعلة، وتؤثر على الجميع رجاالً ونساًء:
خفض عبء العمل غير المدفوع األجر وتقاسمه، 	 

بوسائل منها تعميم الحصول على المياه النظيفة، 
احتياجات  لتلبية  الحديثة  الطاقة  خدمات  وتأمين 
في  الجّيدة  العامة  الخدمات  وتقديم  األسر، 
أماكن  في  ترتيبات  واعتماد  والرعاية،  الصحة 
إعاقة  غير  من  المرن  الدوام  تستوعب  العمل 
األدوار  حول  الذهنيات  وتغيير  المهني،  التقدم 

الجنسين. من  لكل  المسندة  والمسؤوليات 
توسيع فرص المرأة في العمل المدفوع األجر، 	 

النوعية  الجيد  العالي  التعليم  إتاحة  منها  بوسائل 
لتوظيفها  الجهود  وبذل  التخصصات،  جميع  في 
وخفض الحواجز التي تعترض تقدمها في ريادة 

المشاريع.
اتخاذ 	  منها  بوسائل  العمل،  حصيلة  تحسين 

العمل،  مكان  في  التحرش  لمنع  تشريعية  تدابير 
والمساواة في األجور، وااللتزام بإجازة األمومة 

تطوير  في  الفرص  وتكافؤ  اإللزامّية،  واألبوة 
المعرفة والخبرة، واتخاذ تدابير لتجّنب استنزاف 
بأعمال  القيام  عند  والخبرة  البشري  المال  رأس 

.)3-4 )اإلطار  الرعاية 
المرأة 	  دور  تعزيز  خالل  من  التقاليد،  تطّور 

المسؤولية  ومواقع  العليا،  البارزة  المناصب  في 
والخاص،  العام  القطاعين  في  القرار  واتخاذ 
إسنادها  درج  مهن  في  الرجل  مشاركة  وتشجيع 

التقليد. في  للمرأة 

خالصة

األجر مجرد  المدفوع  المدفوع وغير  العمل  يتجاوز 
ذات  اجتماعية،  قيمة  ليتخذ  االقتصاد،  في  المساهمة 

البشرية.  التنمية  بها على  يستهان  انعكاسات ال 
السياسات  في  إيجابية  تطّورات  حصلت  وقد 
أدوار  وتغّيرت  االجتماعية،  والمواقف  والتقاليد 
وهذا  المختلفة.  المجتمعات  في  والمرأة  الرجل 
عالم  في  التوازن  إعادة  إلى  يؤدي  أن  ُيفترض  كله 
العمل. وأسهمت في هذا سياسات التعليم والسياسات 

المجتمعات.  تحديث  وجهود  االجتماعية، 
وبعد، ال يزال العالم بعيداً عن النتائج المرجوة. 
ظروفاً  تتيح  تدابير  تعتمد  أن  للحكومات  ويمكن 
الحرية  منهما  كل  فيمارس  والمرأة،  للرجل  مؤازرة 
في اتخاذ القرار. لكن التدابير التي تتخذها الحكومات 
خطوات  سوى  ليست  العامة  السياسة  مستوى  على 
في  يكون  أن  يجب  فالهدف  طويل.  طريق  على 
المساهمات  وتبادل  المسؤوليات  تقاسم  على  التركيز 
العمل  بين  التوازن  من  جو  في  والمرأة  الرجل  بين 
المدفوع وغير المدفوع األجر، في عالم يتغّير بوتيرة 
متسارعة ويشيخ بخطى متسارعة، وينشد االستدامة 

.5 الفصل  هو موضوع  وهذا  العمل.  في 
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اجلدول 4-1م

استخدام الوقت
 جمموع العمل

   باأجر
 جمموع العمل

التعّلمبدون اأجر
احلياة الجتماعية 

والرتفيه
 العتناء
بالذات

 الأن�صطة الأخرى
)مبا فيها ال�صفر(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

)بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم(سنة املسحالبلد

1773182456610112413617778175400المناطق الحضرية2013إثيوبيا
20629630414145558913079581900المناطق الريفية2013إثيوبيا
20030129112558709914079280500المجموع2013إثيوبيا
20041012913126343361892557497334661أرمينيا
201012820526312639392713266866935253–2009إسبانيا
200311924328010143422653216816845150–2002إسبانيا

200612824831117226252843086666492539أستراليا
201016119726116930362673146706665160–2009إستونيا
200016723430217941512432836476484045–1999إستونيا

201215030627378838717419087787500إكوادور
201111725731452565716322669973383108–2010ألبانيا
200213422226916428263303556566362438–2001ألمانيا

h133 h 2013309أوروغواي

4229832276787220621379277625المناطق الحضريةشتاء 2009إيران - الجمهورية اإلسالمية
3927428477282222624286282311المناطق الحضريةصيف 2009إيران - الجمهورية اإلسالمية
3827631680818221521879078015المناطق الحضريةخريف 2008إيران - الجمهورية اإلسالمية

متوسط ثالثة إيران - الجمهورية اإلسالمية
4028330778625921622481579314المناطق الحضريةمسوح

200514228029612935382963466296024244آيرلندا
200910322330510826252503106856837090–2008إيطاليا
200310825234712626252413056916922739–2002إيطاليا
1989922413628727312352856967154481–1988إيطاليا

20077832228728588219424382476700باكستان
19991782983027734401752556866855779البرتغال

20059415521412841363133716966628389بلجيكا
19999616722412838363103476976747589بلجيكا
201013719029816424272412967307503726–2009بلغاريا

201359301128403816615773474811المناطق الحضرية2011بنما
24023719963681101442437237223149المناطق الحضرية1998بنن
3082852106631701332157467583859المناطق الريفية1998بنن
a268 a206 a65 a44 a84 a137 a225 a738 a745 a35 a55 284المجموع1998بنن

200413623429515739392853326586422735–2003بولندا
e361 e339136757812712271574211 2010183بيرو
200926836018855656419823371973300تايلند
200428137217449757018220972473300تايلند
20066826737188202425428667267255103تركيا
20061082983265447472443126927021626–2005تونس

2012301983125442302403307987681872الجزائر
200620527621273758710314884685800جمهورية تنزانيا المتحدة

2009145246188397179270294653652112131جمهورية كوريا
2004154260194366979234259634635156172جمهورية كوريا
1999167279204328294232257618618136160جمهورية كوريا

201012921422998647125930775875000جنوب أفريقيا
2000116190216839610927633073472700جنوب أفريقيا

200114721124318629203253466736432233الدانمرك
201210016326412525282803357277354255–2011رومانيا

201019234622843527326630557757300السلفادور
200116923628616641362873396306322630–2000سلوفينيا
201120124524019418132853056406215761–2010السويد
200118026525418322162792956386116770–2000السويد
201112922730114825193053416736652228–2010صربيا
200826336023794313421525169670400الصين
362453305658612683357167023240مراكز المحافظات2007العراق
سائر المناطق 2007العراق

الحضرية
262313406248632843407057013844

402263625830552493347207134155المناطق الريفية2007العراق
3124634556465826432871370048116المجموع2007العراق
200858187274115587231737472069100–2007ُعمان
2009230288220688111016925473270900غانا

201012619923414834332693097136966455فرنسا
199912020726715136432492857317163738فرنسا
1986196347307127002082496856724445فرنسا

20133624929355817633736169369701–2012دولة فلسطين
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اجلدول 4-1م

استخدام الوقت )تابع(
 جمموع العمل

   باأجر
 جمموع العمل

التعّلمبدون اأجر
احلياة الجتماعية 

والرتفيه
 العتناء
بالذات

 الأن�صطة الأخرى
)مبا فيها ال�صفر(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

)بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم()بالدقائق يف اليوم(سنة املسحالبلد

20003230730154979634237468564963–1999دولة فلسطين
200916220221113967533013626496335658فنلندا
199918326722113069512843236386215256فنلندا
198719726922212870612913086226254757فنلندا
197918725822612080732662976326345669فنلندا
f229 f199 f110 f70 f66 f303 f332 f748 f703 f0 f0 f 2013120–2012قطر

2010163267275100697628834864464712قيرغيزستان
200427039018818183622225874273800كمبوديا

2010180255257170373430934665663400كندا
200518628225215636303243486486241824كندا

b352 b385 b105 b39 b37 b278 b289 b662 b653 b0 b0 2004122كوستاريكا
b311 b239 b67 b52 b56 b309 b338 b706 b690 b0 b0 2013151–2012كولومبيا

200323433727714315112332736536462730التفيا
200323131330816612102102706566532428ليتوانيا

13828223527711042493307296582043المناطق الحضرية2008مالي
26232224518405711217871871374154المناطق الريفية2008مالي
21730824121517416123372269355114المجموع2008مالي

189320234651121331641917837791316المناطق الحضرية2001مدغشقر
2533632174466641071418118121519المناطق الريفية2001مدغشقر
c350 c222 c50 c80 c85 c124 c156 c803 c802 c14 c18 c 234المجموع2001مدغشقر

20128132530043dddddddd–2011المغرب
20091723814421557275150174604584071المكسيك
2002122327385887711616518659658395140المكسيك

g14 g2963286736528482 200514523323213114المملكة المتحدة
200014024826115315162663006786497875المملكة المتحدة

2011238348286131444416820670070300منغوليا
200311629627773656729034570969500موريشيوس

201018125023018028273383476245993838النرويج
200017927423616127223483536115863943النرويج
199016827026215633293293496105983739النرويج
198014328028614631303333406196112833النرويج
197011632935513317232782966366193640النرويج
2009160264269146394430033567365455–2008النمسا

201014325424714136413113116646503942–2009نيوزيلندا
199913625325013842482953056576456049–1998نيوزيلندا

1999160360297310024127773676500–1998الهند
200017126126812733342563046836812832–1999هنغاريا
200614627925413337422973086576194961–2005هولندا

201316625225216329283183496586342116الواليات المتحدة األمريكية
201217625024915628323213616566311514الواليات المتحدة األمريكية
201117725424916527293183466566311817الواليات المتحدة األمريكية
201017624525216729283133496536322220الواليات المتحدة األمريكية
200917125625816630263213526496311614الواليات المتحدة األمريكية
200817927125916231253193476446301410الواليات المتحدة األمريكية
200718827126316926253103446436251112الواليات المتحدة األمريكية
200618127226316432273073426496281312الواليات المتحدة األمريكية
200518026626216325273113426496311110الواليات المتحدة األمريكية
2004178265268165292931334764262698الواليات المتحدة األمريكية
200317327426816829263153406436221211الواليات المتحدة األمريكية

20111653302547757592472766736604641اليابان
2006167333220434247214238652638144139اليابان
2001162330219354450218249652637145139اليابان
20147815227710738393183957117191829–2013اليونان
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مالحظات
a  النتائج هي مجاميع على المستوى الوطني باالستناد إلى

توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية في وقت 
المسح: 36 في المائة في المناطق الحضرية و64 في المائة 

في المناطق الريفية.
b  البيانات غير مستمدة من سجالت يومية، ويمكن لعدد

الساعات المسجلة في اليوم أن يكون أكثر من 24 ساعة 
نظراً إلى تزامن األنشطة.

c  النتائج هي مجاميع على المستوى الوطني باالستناد إلى
توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية في وقت 

المسح: 30 في المائة في المناطق الحضرية و70 في المائة 
في المناطق الريفية.

d  بيانات استخدام الوقت للتعلّم، والحياة االجتماعية
والترفيه، واالعتناء بالذات، واألنشطة األخرى غير 
مفصلة حسب الجنس. والوقت الموّزع هو 29 دقيقة 

للتعلّم، و400 دقيقة للحياة االجتماعية والترفيه، و636 

دقيقة لالعتناء بالذات، و59 دقيقة لألنشطة األخرى )بما 
السفر(. فيها 

e  حصيلة طرح مجموع الدقائق المخصصة لألنشطة من
دون أجر واألنشطة األخرى من مجموع عدد الدقائق في 

اليوم )1,440(.
f .تغطي البيانات المواطنين فقط
g .تشمل البيانات الدراسات الترفيهية
h .رّكز المسح على العمل بدون أجر فقط

تعاريف
مجموع العمل بأجر: وقت العمل لقاء أجر )في الشركات/شبه 
الشركات، والمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح، والحكومة(، 
وقطاع اإلنتاج األولي، واإلنتاج غير األولي، والبناء، وقطاع 

الخدمات مقابل أجر.

مجموع العمل بدون أجر: وقت العمل في الخدمة المنزلية غير 

المدفوعة لالستخدام النهائي الخاص، وخدمات الرعاية غير 
المدفوعة إلى أفراد األسرة، والخدمات االجتماعية، ومساعدة 

األسر األخرى.

التعلّم: الوقت الذي تستغرقه أنشطة التعلّم، ومنها حضور 
الصفوف في جميع مستويات التعلّم )الحضانة، واالبتدائي، 

والثانوي، والتقني والمهني، والتعليم العالي، والصفوف 
اإلضافية والتعويضية(؛ وحضور صفوف تعلّم القراءة 

والكتابة والبرامج الخاصة باألطفال والبالغين وغيرها من 
الفئات ذات االحتياجات الخاصة التي ال تتسنى لها فرصة 

االلتحاق بالمدرسة؛ وإتمام الواجبات المنزلية؛ وإجراء 
الدراسات والبحوث؛ والدراسة من أجل االختبارات؛ 

وحضور الدورات القصيرة، والحلقات الدراسية وغيرها من 
أجل التطوير المهني والسفر في إطار الدروس واألنشطة 

المدرسية. 

الحياة االجتماعية والترفيه: الوقت الذي يستغرقه التواصل 
االجتماعي والمشاركة في المجتمع؛ وحضور المناسبات 

الثقافية والترفيهية والرياضية؛ والمشاركة في الهوايات 
واأللعاب وغيرها من أنشطة التسلية؛ والمشاركة في األنشطة 

الرياضية، وفي الهواء الطلق، واستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي.

االعتناء بالذات: الوقت الذي يستغرقه االعتناء بالذات، بما في 
ذلك تلبية االحتياجات الحيوية )النوم، واألكل، واالستراحة 
وغيرها(؛ واالهتمام بالنفس والعناية الشخصية وتلقي هذا 

النوع من الرعاية؛ والمشاركة في األنشطة الروحية والدينية؛ 
ووقت الفراغ؛ واالستراحة، واالسترخاء؛ والتأّمل؛ والتفكير 

والتخطيط.

األنشطة األخرى )بما فيها السفر(: جميع األنشطة األخرى، 
ومنها السفر، ليكون مجموع الوقت 1,440 إلى 1,445 دقيقة.

مصادر البيانات
األعمدة 1 إلى Charmes 2015 :14؛ وترد قائمة المصادر 

.http://hdr.undp.org حسب البلد كاملة على الموقع
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الف�شل 5

النتقال اإىل العمل امل�شتدام



ر�شم بياين: م�شفوفة العمل امل�شتدام

  تعزيز االستدامة

ية
شر

الب
ة 

مي
تن

 ال
زيز

تع
 

 األفضل

سوأ
  األ

إعاقة االستدامة

شرية
إعاقة التنمية الب

احلد من فرص املستقبل 
وزيادة إمكانات احلاضر

ً، الزراعة التقليدية  (مثال
الكثيفة االستهالك 

للمياه واألسمدة)

زيادة فرص املستقبل وزيادة 
إمكانات احلاضر

(مثالً، الطاقة الشمسية التي 
حتدّ من الفقر والتطوّع في 

إعادة غرس الغابات)

تضييق فرص املستقبل وتدمير 
فرص احلاضر 

(مثالً، العمل باإلكراه في سفن 
الصيد في أعماق البحار وعمل 

ضحايا االجتار في نزع
الغابات املطيرة)

دعم فرص املستقبل
واحلد من إمكانات احلاضر 

ً، التدوير من غير حماية  (مثال
العاملني وإزالة امللوّثات من 

غير دروع واقية)



.5

التنمية البشرية واالستدامة 
أساس في البعد األخالقي 

الذي يقوم على حق الجميع 
في مطالب الحياة

تتخذ  حاسمة  متعّمدة  خطوات  التحول  يتطلب 
التعاون  ويستدعي  الراهن.  المسار  عن  للتخلي 
القطاعين  وعبر  والمناطق  البلدان  عبر  والتنسيق 
بعض  الواجهة  إلى  ويدفع  والخاص،  العام 
األجيال. وعبر  العالم  في  العمل  أنماط  تداعيات 

تحديد المسار: أهداف للتنمية المستدامة

 ،2000 عام  في  األلفية1  إعالن  مع  انطلقت 
من  للحد  والغايات  األهداف  من  مجموعة 
البشرية  للتنمية  األساسية  األبعاد  في  الحرمان 
بدأت   ،2013 عام  وفي   .2015 عام  بحلول 
بعد  لما  للتنمية  جديدة  خطة  لوضع  مشاورات 
األهداف  إطار  في  العمل  ولتمديد   2015 عام 
لهذه  ونتيجة  نطاقه.  وتوسيع  لأللفية  اإلنمائية 
األمم  في  األعضاء  الدول  توّصلت  المشاورات، 
أهداف  صيغة  إلى   2014 عام  أواخر  في  المتحدة 

. مة ا لمستد ا   لتنمية ا
المستدامة  التنمية  أهداف  في  ما  أهم  ومن 
التقدم  في  التفاوت  وتقليص  الحرمان  على  القضاء 
المعيشية  الظروف  بتحسين  التزاماً  البشر،  بين 
 .2030 عام  بحلول  العالم  في  فرد  لكل  والفرص 
يحدث  ما  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  وفي 
 .)1-5 )اإلطار  البشرية  التنمية  وضع  في  تحّوالً 
األعضاء  الدول  بذلتها  التي  الجهود  أن  والواقع 
في األمم المتحدة في إقرار هذه األهداف تدّل على 
تسريع  نحو  الجماعي  التحول  لتحقيق  سياسية  نّية 

وإدامتها. البشرية  التنمية 
وألهداف التنمية المستدامة ثالثة أبعاد:

إطار 	  ضمن  الفقر  على  القضاء  أولوية  تؤكد   
المستدامة. التنمية 

 تشمل جميع البلدان واألفراد.	 
ورفع 	  التقدم  لرصد  زمنياً  محددة  غايات  تضع 

واإلقليمي  الوطني  المستويات  على  التقارير 
والعالمي.

المستدامة  التنمية  أهداف  تكون  وهكذا 
البشرية:  التنمية  لنهج  العملي  للتطبيق  استمراراً 
كامل  تحقيق  إلى  تهدف  اإلنسان،  محورها  تنمية 

. ته نا مكا إ

االستدامة في إطار التنمية البشرية

الشمول هو في جوهر التنمية البشرية. وهذا النهج 
وفي  اليوم  للجميع  واقعاً  التنمية  يجعل  الشامل 
مطالب  تلبية  هو  البشرية  التنمية  فأساس  المستقبل. 
الحياة لكل شخص. وحق الجميع في مطالب الحياة 
اليوم  البشرية  التنمية  الرابط بين مطالب  هو الخيط 
ومقتضيات التنمية غداً، وال سيما الحفاظ على البيئة 

وتجديدها.
ومن أهم دواعي حماية البيئة في سياق التنمية 
لألجيال  أتيح  بما  المستقبل  أجيال  حق  البشرية، 
التي سبقتها من تنوع وغنى في الخيارات. وهكذا، 
البعد  في  أساساً  واالستدامة  البشرية  التنمية  تكون 
مطالب  في  الجميع  حق  على  يقوم  الذي  األخالقي 
المستدامة،  التنمية  مبدأ  مع  ذلك  ويتفق  الحياة2. 
التي عّرفتها اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية 
احتياجات  تلبي  التي  »التنمية  أنها  على   )1987(
المستقبل على  أجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر 

احتياجاتها«3. تلبية 
التنمية  استدامة  ضمان  يتوقف  باختصار، 
أهداف  إليها  تسعى  متطلبات  ثالثة  على  البشرية 

: مة ا لمستد ا   لتنمية ا
في 	  ونطاقاً،  كماً  الحياة  بفرص  المساس  عدم 

المنزل وفي العمل وفي المجتمع، المتاحة لكافة 
بعدهم. اآلتين  وحياة  حياتهم  مدى  األفراد 

الفرص، 	  هذه  من  االستفادة  على  القدرة  تعزيز 
األجيال. وعبر  األفراد  حياة  مدى 

والثقافية 	  االجتماعية  الحواجز  على  القضاء 
والسياسية والمادية التي قد تحول دون حصول 
وقد  وإمكاناتهم،  تتناسب  فرص  على  األفراد 

النتقال اإىل العمل امل�شتدام
أو  وتطلقها  السوق،  قوى  تدفعها  والتي  العمل،  عالم  تحّول  التي  االتجاهات  نتيجة  البشرية  للتنمية  المتوقعة  المكاسب  السابقة  الفصول  بّينت 
بعض  في  بدأ  أنه  يبدو  المستدامة،  التنمية  نحو  وشيكاً  تحوالً  وعملنا  عيشنا  نمط  ويشهد  مجتمعية.  تحّوالت  أو  عامة  إجراءات  بها  تتحكم 
البلدان ولو خجوالً. وأّي تأخر أو إخفاق جماعي في هذا التحول ينذر بعواقب قاسية ووخيمة تقارب وقع الكارثة على اإلمكانات البشرية في 

المستقبل. وفي  الحاضر 

الف�شل 5 النتقال اإىل العمل امل�شتدام |    131



في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة ما يحدث تحّوالً 
في وضع التنمية البشرية

الإطار 1-5

أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية

الدول  2012، توصلت  في عام  أثر مؤتمر ريو+20  على 
أهداف  من  مجموعة  وضع  على  اتفاق  إلى  األعضاء 
اإلنمائية  األهداف  العالم من  بها  ينتقل  المستدامة  التنمية 
وتقرر   .2015 عام  بعد  لما  جديدة  خطة  إلى  لأللفية 
إطالق عملية حكومية دولية شاملة وشفافة، يشارك فيها 
للتنمية  عالمية  أهداف  لوضع  المصلحة  أصحاب  جميع 
المتحدة1. لألمم  العامة  الجمعية  عليها  توافق  المستدامة 

باب  مفتوح  دولي  حكومي  عامل  فريق  وأُنشئ 
 ،2014-2013 الفترة  خالل  اجتماعاً   13 وعقد  العضوية 
أكاديميين وممثلين عن  وتلقى مساهمات ومعلومات من 
من  مختلفة  وكيانات  تقنيين  وخبراء  المدني  المجتمع 

األطراف. المتعدد  النظام 

للتنمية  غاية  و169  هدفاً   17 على  الفريق  واتفق 
تناقش  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وبدأت  المستدامة. 
هذه األهداف منذ كانون الثاني/يناير 2015، حتى اعتمدها 
للتنمية  المتحدة  الدول والحكومات في قمة األمم  رؤساء 
خمسة  تتناول  وهي   .2015 أيلول/سبتمبر  في  المستدامة 
األرض. وكوكب  لإلنسان  حاسمة  أهمية  ذات  مجاالت 
حالياً  المتحدة  لألمم  اإلحصائية  اللجنة  وتجري 
مشاورات لالتفاق على مؤشرات لرصد التقدم في تحقيق 
واإلقليمي  العالمي  المستويات  على  والغايات  األهداف 
هذه  وضع  على  العمل  ينتهي  أن  ويتوقع  والوطني. 

.2016 عام  في  المؤشرات 

تتناول أهداف التنمية المستدامة خمسة مجاالت ذات أهمية حاسمة لإلنسان وكوكب األرض

السالم

"نحن مصممون على أن نشجع على قيام 
مجتمعات يسودها السالم والعدل ويجد فيها 

اجلميع متسعاً لهـم، مجتمعات تخلو من 
اخلوف ومن العنف. فال سبيل إلى حتقيق 

التنمية املستدامة دون سالم، وال إلى إرساء 
السالم دون تنمية مستدامة."

الشراكة

"لقد عقدنا العزم على حشد الوسائل الالزمة 
لتنفيذ هذه اخلطة من خالل تنشيط الشراكة 

العاملية من أجل التنمية املستدامة، على أساس 
روح من التضامن العاملي املعزز، مع التركيز بوجه 
ً واألكثر  خاص على احتياجات الفئات األشد فقرا

ضعفاً، ومبشاركة من جميع البلدان وجميع 
أصحاب املصلحة وجميع الشعوب."

الناس

"لقد عقدنا العزم على إنهاء الفقر واجلوع، 
بجميع صورهما وأبعادهما، وكفالة أن ميكن 

جلميع البشر تفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار 
من الكرامة واملساواة وفي ظل مناخ صحي."

الكوكب 

"نحن مصممون على حماية كوكب األرض من 
التدهور، بطرق منها توخي االستدامة في 
االستهالك واإلنتاج، وإدارة موارد الكوكب 

الطبيعية بصورة مستدامة، واتخاذ إجراءات 
عاجلة بشأن تغيّر املناخ، حتى ميكن له دعم 

احتياجات األجيال احلالية واملقبلة."

االزدهار 

"لقد عقدنا العزم على كفالة أن يتمتع 
جميع الناس بحياة يظلها الرخاء تلبي 

طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم االقتصادي 
واالجتماعي والتكنولوجي في انسجام

مع الطبيعة."

.Trollbäck + Company مالحظة : ُصّممت رموز أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع شركة
.UN 2012b .1

.UN 2015c المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية؛
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ليس التشارك العادل 
والمتواصل في ثمار التنمية 

في كل جيل وبين األجيال 
بالمهمة السهلة أو التلقائية

تنشأ من انعدام المشاركة أو األمن أو التمكين أو 
االفتقار إلى البنية األساسية.

ثمار  في  والمتواصل  العادل  التشارك  وليس 
التنمية في كل جيل وبين األجيال بالمهمة السهلة أو 
التقدم  لتحقيق  المتاحة  الجماعية  فالموارد  التلقائية. 
اليوم  لم تكن في أّي وقت مضى على ما هي عليه 
من وفرة. وفي حوزة العالم اليوم من الثروة والدخل 
أكثر من أي وقت مضى، وقد زادت الثروة بمقدار 
20 تريليون دوالر في عام 2013 لتبلغ 263 تريليون 

المحلي  الناتج  بلغ  حين  في   ،2014 عام  في  دوالر 
دوالر4.  تريليون   78 حوالى  العالمي  اإلجمالي 
أساس  على  مبتكرة  حلوالً  اإلنسان  براعة  وتستنبط 
توسيع  في  للتفاؤل  أسباباً  فتوفر  للعالم،  واٍف  فهم 

واإلمكانات. الفرص 
التي  المكاسب  بتبديد  يهدد  البشري  النشاط  لكن 
تحققت حتى اآلن، وكذلك إمكانية التقدم في المستقبل 
المسار  في  استمر  ما  إذا  بعدنا،  ولآلتين  لنا  المتاحة 
الناجمة عن االستخدام غير  المخاطر  الراهن. وهذه 
المستدام للموارد الطبيعية، وعن صعوبة إيجاد حلول 
للحواجز االجتماعية، تتفاوت في الحجم والنطاق من 
المستوى العالمي إلى المستوى المحلي. وما لم ُيكبح 
فستقّوض  حّدتها،  تخفف  لم  أو  المخاطر  هذه  جماح 
إذ  العمل  أشكال  بعض  في  االستمرار  على  القدرة 

الطبيعية. الموارد  تنضب 
على  واضحة  تزال  وال  الروابط  هذه  كانت 
الكثير  وفي  الوقت،  بعض  منذ  المحلي  المستوى 
أنشأت  فقد  محلية.  حلول  لها  ُوضعت  الحاالت  من 
نظماً  العالم  من  كثيرة  أنحاء  في  تقليدية  مجتمعات 
في  مستدام  بنمط  واستخدامها  األمطار  مياه  لجمع 
العمل الزراعي. وهذه النظم، التي تديرها المجتمعات 
فخامة  من  خاصة  مساهمة  موضوع  هي  المحلية، 
رئيس دولة سري النكا، مايتريباال سيريسينا )اإلطار 

باسمه(. الموقع 
ففي  األخيرة.  اآلونة  في  األمثلة  هذه  وتكثر   
»الربيع  كارسون  راشيل  كتاب  صدر   ،1962 عام 
على  الضوء  وسلط   )Silent Spring( الصامت« 
الضرر الواقع على النظم الطبيعية والبشر من اإلفراط 
في استخدام مبيد اآلفات دي. دي. تي في الزراعة. 
وفي أنحاء كثيرة من العالم، دفعت األضرار المحلية 
وتدهور  وخارجها،  المنازل  داخل  الهواء  لتلوث 
المياه  واستخدام  الحرجي،  الغطاء  وفقدان  األراضي 
إلى  الزراعة،  في  خاصة  مستدامة،  غير  بأنماط 

جماعية.  تصحيحية  إجراءات 
لتتجاوز  التدابير  هذه  نطاق  اتسع  الوقت،  ومع 
فتشمل  مباشرة  المعنيين  والمستهلكين  المنتجين 

التكاليف  في  التشارك  يمكن  حيث  والبلد،  المنطقة 
وتقييم  اآلثار  لتقدير  الشائعة  األطر  ومن  والفوائد. 
الكلفة  تحليل  إطار  القرارات  واتخاذ  المفاضالت 
التحليل  هذا  مثل  يشمل  أن  ويمكن  والفائدة5. 
وقع  أن  غير  العمل،  فرص  من  الخسائر  تقديرات 
تكون  فقد  وأخرى.  حالة  بين  يختلف  الخسائر  هذه 
ويبقى  باألرقام،  كبيرة  العمل  فرص  من  الخسائر 
تأثيرها طفيفاً إذا أعيد توظيف العاملين المتضررين 
تكون  وقد  الصناعات،  أو  الشركات  إحدى  في 
الخسائر قليلة باألرقام، ويرتفع ضررها إذا تركزت 
بلدة واحدة،  المفقودة في مصنع واحد في  الوظائف 
القليل  غير  المتضررون  العاملون  يملك  لم  إذا  أو 
ضاقت  أو  تشغيلهم،  إلعادة  الالزمة  المهارات  من 

المستقبل. في  العمل  آفاق  أمامهم 
ومن األمثلة على تحليل الكلفة والفائدة تعديالت 
الواليات  في   1990 لعام  النظيف  الهواء  قانون 
إلى تخفيضات كبيرة  أّدت  التي  المتحدة األمريكية، 
الهواء عن طريق فرض ضوابط على  في ملوثات 
الطاقة  توليد  كمحطات  الصناعات،  من  العديد 
أخرى  متفرقة  ومصادر  السيارات،  وصناعة 
وإضافة  التجارية.  والمخابز  الجاف  كالتنظيف 
إلى  التقديرات  أشارت  للبيئة،  المحققة  الفوائد  إلى 
تفادي الماليين من إصابات الجهاز التنفسي ومئات 
بحلول  والوفيات  الخطيرة  األمراض  من  اآلالف 
قد  المكاسب  هذه  تكون  أن  وُيحتمل   .2010 عام 
حالت دون خسارة 13 مليون يوم عمل و3.2 ماليين 

دراسة6.  يوم 
القطاعات  في  العاملين  دخل  متوسط  أن  غير 
في   5 من  بأكثر  انخفض  للضوابط  خضعت  التي 
المائة في األعوام الثالثة األولى التي تلت دخول هذه 
الضوابط حيز التنفيذ. ولم يعاود هذا الدخل انتعاشه 
وتشير  التغيير.  بدء  من  سنوات  خمس  بعد  إاّل 
القطاعات  في  العادي  العامل  أن  إلى  التقديرات 
20 في  التي شملتها اإلجراءات الجديدة خسر قرابة 
المائة من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل التنفيذ7. وإذ 
تبقى الدقة في حساب الكلفة رهناً بالتركيبة السكانية 
خسائر  تأتي  االقتصاد8،  وحالة  القطاع  وبتركيبة 
الصحية  الفوائد  من  بكثير  أقل  الدخل  في  البعض 
ناحية  من  تقاس  عندما  الكثيرين، حتى  العائدة على 

بحتة9.  اقتصادية 
المحلية  الحدود  اآلثار  هذه  تجتاز  واآلن 
األرض  كوكب  لتطال  اإلقليمية  وحتى  والوطنية 
والخاسرين على مسافات  الفائزين  بأسره، وتصيب 
على  تحديات  يطرح  ما  متباعدة،  وزمنية  مكانية 
المناخ  تغّير  ذلك  على  األمثلة  ومن  إدارتها.  كيفية 
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م�شاهمة خا�شة

مشاركة المجتمع المحلي في تحسين سبل العيش في الريف: دروس من الماضي

في  الثقافية  التقاليد  بها  تشبعت  األرز  وزراعة  المروية  الزراعة  من  قرون 
سري النكا، تثري حياة أهلها في جميع النواحي. واآلن علينا تحديد أهمية هذه 

الحديث.  االقتصاد  متطلبات  ظل  في  التقليدية  المهن 
وتعزيز االقتصاد الوطني لخفض عدم المساواة والقضاء على الفقر هدف 
رئيسي للحكومة الجديدة في سري النكا، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف تحسين 
إنتاجية قطاع الزراعة. فقد حظيت الزراعة، منذ القدم، باهتمام خاص كوسيلة 
المحاوالت  من  الرغم  وعلى  العمل.  لفرص  ومصدر  الغذائي  األمن  لضمان 
الرامية إلى تنويع االقتصاد الريفي، بقيت الزراعة من أهم قطاعات التشغيل، 
وإن أصبح تحسين اإلنتاجية في العقود األخيرة أحد األهداف الرئيسية للقطاع. 
ويواجه قطاع الزراعة تحديات جّمة. فال بد من تطوير تكنولوجيات جديدة 
القدرة  لبناء  المحاصيل  إنتاجية  وتحسين  الضارة  واألعشاب  اآلفات  لمكافحة 
على المنافسة. وتساهم هذه التكنولوجيات في معالجة أنماط االستخدام المفرط، 
ومصادر التلوث، والمشاكل الصحية الخطيرة التي تحّد من إنتاجية العمل. وال 
بّد أيضاً من وسائل مستدامة لإلمداد بالمياه وغيرها من الموارد للزراعة، بعد 
تقلّص األراضي الزراعية وازدياد شح المياه وانخفاض اإلنتاجية، نتيجة لعوامل 
األراضي  استخدام  ويؤدي  العمراني.  والتوسع  والتصنيع  السكاني  النمو  منها 
المياه  فتقل  الجوفية،  المياه  استنفاد  إلى  التنمية  ألغراض  عشوائياً  الحرجية 
أحوال  على  الجبال  سفوح  انكشفت  التطّورات،  هذه  وبفعل  للزراعة.  المتوفرة 
الطقس الحادة. وتعرضت المنحدرات غير المحمية باألشجار النجراف التربة. 
وتستقر  للزراعة،  الصالحة  األراضي  مساحات  تضيق  الظروف،  هذه  وفي 
رواسب التربة المنجرفة في األنهار ونظم الري، فتحّد من قدرتها على تخزين 
المياه ونقلها، ما لم تخضع لصيانة وتنظيف دوري. ويؤدي تغّير أنماط الطقس 

إلى مياه الري.  الحاجة  إلى خفض هطول األمطار وازدياد 
اإليكولوجية  النظم  صيانة  في  التحديات  هذه  المزارعون  ويواجه 
العمل  لكن  قرون.  منذ  الزراعة  استدامة  ضمان  بهدف  الريفية  الزراعية 
النظم  لحماية  بمثابة ضمانة  كان  المزارعين  جمعيات  به  تقوم  الذي  الجماعي 
الموسمية  األمطار  مياه  وتخزين  لجمع  وسيلة  وأيضاً  الزراعية،  اإليكولوجية 

لالستخدام طوال العام. 
الريفية في سري النكا  المناطق  في  المزارعون  تغلّب  الجماعي،  وبالعمل 
على هذه التحديات، وقد بنوا حضارتهم منذ قرون في المنطقة الجافة. وعرف 
المزارعون منذ القدم أهمية حماية نظم الموارد الطبيعية المستقلة للقرى حرصاً 
على استدامة الزراعة واالستفادة من الموارد الشحيحة. وعملوا معاً على إنشاء 

نظم للري استطاعوا بواسطتها جمع مياه األمطار الموسمية والدورية وتخزينها 
وتشير  المحلية.  للمجتمعات  المعيشية  االحتياجات  لتلبية  القرية  خزانات  في 
التقديرات إلى وجود أكثر من 18,000 خزان في القرى في سري النكا. وترّكب 
الخزانات أو تشّيد في مواقع استراتيجية لجمع مياه األمطار. وتشّكل مجموعة 
للمزارعين االستفادة من  المياه وتخزينها يتيح  لجمع  الخزانات الصغيرة نظاماً 

والدورية.  الموسمية  األمطار 
بّد  فال  السليمة.  اإلدارة  تدعمها  لم  ما  النظم  هذه  تستمر  أن  يمكن  وال 
توجد  التي  المياه  مناطق مستجمعات  الغابات واألراضي في  الحفاظ على  من 
األقنية  وتنظيف  صحيحة،  بطرق  المياه  جمع  لضمان  الخزانات  هذه  فيها 
اإلدارة  أتاحت  وقد  السليم.  االتجاه  في  المياه  تدفق  لتسهيل  المائية  والمجاري 
الري  نظم  يملكون  الذين  فالمزارعون  المنتظمة.  الصيانة  للخزانات  المحلية 
وفي  سليمة  بطرق  إدارتها  والمسؤولون عن  منها  المستفيدون  هم  ويديرونها، 

األوقات المناسبة. 
مستجمعات  مناطق  في  الغابات  حماية  أيضاً  المزارعين  جمعيات  وتولّت 
الذاتية هذه  القرية. وكانت استراتيجيات اإلدارة  فيها خزانات  التي توجد  المياه 
فّعالة ومنخفضة الكلفة. واألهم أنه كان يتعين على المزارعين إدارة الممتلكات 
العامة المشتركة بحيث تعود الفوائد على المجتمع كله، بدالً من أن تنحصر في 
المزارعين  لمنفعة  المشتركة  العامة  الممتلكات  إدارة  إلى  الحاجة  وأدت  أفراد. 
جميعاً إلى تكوين جمعيات في ريف سري النكا. واليوم، يستفيد المزارعون من 

جهود أسالفهم الذين بنوا إدارة موارد الري في القرى. 
ليسوا  اليوم  فالمزارعون  50 عاماً.  قبل  اليوم عنه  الزراعة  قطاع  ويختلف 
مزارعي كفاف، بل مزارعو محاصيل ألغراض تجارية. ويركز البعض على 
مشاريع إنتاجية زراعية متكاملة تهدف إلى القيمة المضافة. وهكذا، قد ال يكون 
اليوم.  في ظروف  المزارعين حالً  اعتمدتها جمعيات  التي  نسخ هياكل اإلدارة 
شح  مع  التعامل  وكذلك  وحمايتها،  البيئية  الموارد  ومعرفة  الذاتية  اإلدارة  لكن 
الموارد، كلها دروس يمكننا تعلّمها من ممارسات مجتمعات القرى الزراعية في 
الماضي. وقد يمّكن مثل هذا العمل الجماعي المزارعين الريفيين في سري النكا 
األساليب  إنتاجية  وتحسين  الطقس  أنماط  تغّير  مع  والتكّيف  بيئتهم،  حماية  من 
الزراعية. ويمكن أن يزيد المزارعون مساهمتهم في االقتصاد مع ما يكتسبونه 
من حس تجاري. وإذا نجحوا، سيؤتي هدف حكومتنا الرئيسي ثماره في الحد من 

عدم المساواة والقضاء على الفقر.

مايتريباال سيريسينا
 رئيس جمهورية سري النكا
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في  ارتفاع  من  الطويل  األجل  في  عليه  يترتب  وما 
العالم،  أنحاء  مختلف  في  الحرارة،  درجة  متوسط 
في  وارتفاع  األمطار،  هطول  أنماط  في  وتقلّب 
تواتر  في  وارتفاع  البحر،  سطح  مستوى  متوسط 

األحداث الجوية المتطرفة. 
التنمية  تقرير  منها  عديدة،  مؤلّفات  تناولت  وقد 
التنمية  على  المناخ  تغّير  آثار   ،2011 لعام  البشرية 
لم  إن  الكارثة  حد  تصل  أن  ُيتوقع  التي  البشرية، 
وظروف  العمل  يطال  ما  اآلثار  هذه  ومن  ُتعالج10. 

الفقراء. عمل  سيما  وال  العمل، 
جنوب  في  األسفل  ميكونغ  نهر  حوض  ففي 
شرق آسيا، حيث تعيش مجتمعات نهرية وزراعية، 
 42 من  أكثر  معيشة  سبل  المناخ  تغّير  آثار  ستمّس 
كبرى  تحوالت  وستحدث  وحياتهم.  شخص  مليون 
معدل  في  وزيادة  المحاصيل،  مالءمة  مدى  في 
الزراعة  غالل  في  وتناقص  الماشية،  وفيات 
العمل  بعد  الحراري  اإلجهاد  في  وزيادة  المائية، 
في الحقول، وارتفاع في تواتر اإلصابة باألمراض 
سيتعّين  التحديات،  هذه  مع  وللتكّيف  المختلفة11. 
يغّيروا طريقة عملهم  أن  على األفراد والمجتمعات 

وإدارتهم للمخاطر.
العالمي  المستوى  الحالية على  التقديرات  وتشير 
االحتباس  غازات  انبعاثات  تكبح  لم  إذا  أنه  إلى 
المناخ،  لتغّير  المباشر  المحرك  وهي  الحراري، 
السطحية  الحرارة  درجة  في  الزيادات  ستتراوح 
مئوية  درجة   3.7 بين   2100 عام  بحلول  العالم  في 
العصر  قبل  ما  مستويات  فوق  مئوية  درجة  و4.8 
المتفق  الحّد  إلى  التوصل  ويتطلب  الصناعي12. 
مجموع  في  تخفيضاً  مئوية،  درجة   2 وهو  عليه، 
االنبعاثات مقارنة بمستويات عام 2010، يتراوح بين 

40 و70 في المائة حتى عام 2050. ومن الواضح أن 

مئات  على  سيؤثر  ممكناً،  كان  وإن  التخفيض،  هذا 
ماليين العاملين في قطاعات تسهم في هذه االنبعاثات 

 .)1-5 )الجدول 
البشرية عبر  التنمية  القطاعات على  وتؤثر هذه 
لتخفيف  المبذولة  الجهود  ولطبيعة  متعددة،  قنوات 
ُيالحظ  النامية،  البلدان  ففي  هامة.  تداعيات  اآلثار 
ودليل  الطاقة  استهالك  بين  قوي  إيجابي  ارتباط 
التنمية البشرية )الشكل 5-1(. وفي واقع التجربة أدلة 
كثيرة على هذا االرتباط اإليجابي، إذ يسهم الحصول 
الصحة  تحسين  في  الحديثة  الطاقة  خدمات  على 
وخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة وتحقيق نتائج 

الجنسين. بين  المساواة  صعيد  على  إيجابية 
إلى  شخص  مليار   1.3 افتقر   ،2012 عام  وفي 
األحيائية  الكتلة  على  مليار   2.7 واعتمد  الكهرباء، 
وسيكون  للمنازل13.  الوقود  تأمين  في  التقليدية 
أساسياً  الكهرباء جزءاً  توسيع نطاق الحصول على 
أن  غير  البشرية.  التنمية  لتعزيز  برنامج  أي  من 
العالمي الحتواء  الهدف  يتفق مع  الراهن ال  المسار 
اعتبارات  مع  يلتقي  كان  وإن  حتى  المناخ،  تغّير 

االستدامة المحلية. 

العمل والتنمية المستدامة

تتجاوز  مقصودة  غير  نتائج  للعمل  تكون  أن  يمكن 
في  البعيدين  لتشمل  فتمتد  مباشرة،  فيه  المنخرطين 
سلبية،  دائماً  ليست  النتائج  ولكن  والزمان.  المكان 
للحفاظ  بالعمل  المتصلة  األنشطة  تغيير  يمكن  إذ 
من  لكثير  إيجابية  منافع  وإنتاج  البشري  التقدم  على 

األشخاص غير المنخرطين فيها.

اجلدول 1-5

انبعاثات غازات االحتباس الحراري والتشغيل حسب القطاع

القطاع
حصة الزيادة في انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري 2000-2010أ )بالنسبة المئوية(
 العاملون في القطاع 

)بالماليين(

34.630الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والتدفئة

24.01,044الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألراضي

200ب21.0الصناعة

14.088النقل

6.4110المباني

أ. تمثل مقياساً مركباً للمجموع السنوي من انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي يولّدها اإلنسان )ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة( استناداً 
إلى IPCC 2014b. ووفقاً لهذا المصدر، ارتفعت انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األنشطة البشرية بين عامي 2000 و2010 حوالى 1 غيغاطن من مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون )2.2 في المائة( في السنة، لتصل إلى 49 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة.
ب. العدد الفعلي أكبر، والقيمة الواردة في التقرير هي للصناعة التحويلية الكثيفة االستهالك للموارد فقط، التي يحتمل أن تكون أكثر أهمية من وجهة نظر االستدامة.

.Poschen 2015 ؛IPCC 2014b :المصدر

في البلدان النامية، ُيالحظ 
وجود ارتباط إيجابي قوي 
 بين استهالك الطاقة ودليل

التنمية البشرية
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العمل المستدام يعزز التنمية 
البشرية، وفي الوقت نفسه 
يخفض اآلثار الجانبية السلبية 
والنتائج غير المقصودة منه 
أو يقضي عليها

العمل المستدام

والتنمية  البيئية  االستدامة  على  العمل  آثار  تتراوح 
في  البياني  )الرسم  والسلبي  اإليجابي  بين  البشرية 
عمل  كل  هو  المستدام«  و»العمل  الفصل(.  بداية 
يخفض  نفسه  الوقت  وفي  البشرية،  التنمية  يعزز 
منه  المقصودة  غير  والنتائج  السلبية  الجانبية  اآلثار 

عليها.  يقضي  أو 
يسار  إلى  األعلى  المربع  )في  المستدام  والعمل 
المصفوفة في الرسم البياني( هو واقع في اقتصادات 
البلدان المتقدمة والنامية، بدرجات متفاوتة من حيث 
البشرية  التنمية  مع  والروابط  والظروف  النطاق 
والمتطلبات على صعيد السياسات. وللعمل المستدام 
»أي  وهي  الخضراء«،  »الوظائف  مع  شبه  أوجه 
أو  البيئة  الحفاظ على جودة  وظيفة الئقة تساهم في 
استعادة هذه الجودة، سواء في الزراعة أم الصناعة 
في  عنها  يختلف  لكنه  اإلدارة«،  أم  الخدمات  أم 

هامين14. وجهين 
المستدام  العمل  يقتصر  ال  األول،  الوجه  في 
جهود  في  يكون  قد  بل  العيش،  كسب  على  دائماً 
الوجه  وفي  وغيرهم.  والدعاة  والفنانين  المتطوعين 
النهوض  واجب  المستدام  العمل  يحمل  الثاني، 
إلى  األعلى  المربع  نحو  يقترب  إذ  البشرية  بالتنمية 

السيارات  فإعادة تجهيز محركات  المصفوفة.  يسار 
لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، مثالً، 
تعتمد  التي  التقليدية  الطهو  مواقد  عن  واالستعاضة 
من  هما  شمسية  بمواقد  األحيائية  الكتلة  حرق  على 
قد  المواقد  استبدال  لكن  »الخضراء«.  األنشطة 
أدى  ما  إذا  البشرية  التنمية  أكبر على  أثر  له  يكون 
جمع  إلى  الحاجة  من  والفتيات  النساء  تحرير  إلى 
االقتصاد  في  المشاركة  فرصة  لهّن  وأتاح  الحطب 

بالمدرسة15. االلتحاق  أو 
المصفوفة  ضمن  العمل  توزيع  ويختلف 
داخل  في  مفاضالت  تحدث  وقد  وآخر.  بلد  بين 
الغابات  غرس  بإعادة  متطوعين  فقيام  المصفوفة. 
لالستدامة  بمنافع  يأتي  قد  متدهورة  أراضٍ  على 
إلى  النشاط  هذا  أدى  وإذا  معاً.  البشرية  وللتنمية 
من  التمكن  عدم  بسبب  اقتصادية  فرص  ضياع 
بّد  فال  المغروسة،  المساحات  إلى  الزراعة  توسيع 
اجتماعي  اعتبار  لصالح  المفاضلة  هذه  حسم  من 
للحفاظ  معّين )مثالً من خالل ترسيم منطقة محمية 
سبل  تأمين  خالل  من  أو  البيولوجي(  التنوع  على 

للعيش. بديلة 
تطّورات  ثالثة  المستدام  العمل  انتشار  ويتطلب 
محّددة  إجراءات  إلى  منها  كل  يحتاج  متوازية، 
الوطني  المستوى  على  السياسات  صانعو  يتخذها 
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يستلزم االنتقال إلى العمل 
 المستدام التخلي

عن المسار الراهن

والدولي، وكذلك سائر الجهات الفاعلة في الصناعة 
واألفراد:  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع 

اإللغاء. بعض العمل سُيلغى وُيستوعب العاملون 	 
إلى  )المربع األسفل  الُمسّرحون في مهن أخرى 

يمين المصفوفة في الرسم البياني(. 
من 	  ليستمر،  سيتحّول  العمل  بعض  التحويل. 

قابلة  جديدة  تكنولوجيات  في  االستثمار  خالل 
المهارات  تطوير  أو  التدريب  وإعادة  للتكّيف، 
والمربع  المصفوفة  يمين  إلى  األعلى  )المربع 

البياني(. الرسم  في  اليسار  إلى  األسفل 
االبتكار. بعض العمل سُيستحدث فيفيد االستدامة 	 

خارج  من  سينشأ  لكنه  البشرية،  والتنمية 
مجموعة المهن الحالية )المربع األعلى إلى يسار 

البياني(. الرسم  في  المصفوفة 
التخلي  المستدام  العمل  إلى  االنتقال  ويستلزم 
اسُتنفدت  فقد  الراهن.  المسار  عن  تأخير  غير  من 
االحتباس  غازات  بانبعاثات  الكوكب  إمكانات 
خطر  في  الحيوي  المجال  سالمة  وباتت  الحراري 
وقت  فال  رحابة.  أقّل  بيئة  إلى  وشيك  بتحّول  ُينذر 
األساسية  الطبيعية  الموارد  نضوب  ومع  للتمّهل. 
أو  المياه(  أو  التربة  )كجودة  والحياة  العيش  لسبل 
وتغّير  المستدام  غير  االستخدام  بفعل  تدهورها 
التي  البشرية  التنمية  مكاسب  تتراجع  قد  المناخ، 
وتزيد  النزاعات  فتؤجج  المحليون،  السكان  حققها 

موجات الهجرة. 
القطاع  جهود  تدعم  أن  العامة  للسياسة  ويمكن 
العلمية  والهيئات  االجتماعية  والمؤسسات  الخاص 
والقادة  العمالية  واالتحادات  الناشطة  والجماعات 
البيئية  السياسات  تدابير  الستعراض  فوفقاً  األفراد. 
متقدمة  بلدان  تسعة  في  والمنفذة  لها  المخطط 
صافي  في  ملموسة  مكاسب  أن  يتضح  ونامية، 
وحوافز  سياسات  وضعت  عندما  تحققت  التشغيل 
الضريبية  اإلعفاءات  ذلك  في  بما  لها،  مكّملة 
العاملين16. وحتى عندما يكون  والمعونات وتدريب 
تلقائياً  وينشأ  بطبيعته  أخضر  معين  عمل  مجال 
جهود  بذل  الضروري  من  السوق،  لقوى  استجابة 
البشرية،  للتنمية  المكاسب  أكبر  لضمان  إضافية 
جائزة  على  الحاصلة  باديال،  نوهرا  تقترح  كما 
الخاصة  مساهمتها  في   2013 لعام  للبيئة  غولدمان 

)اإلطار الموّقع باسمها(. 
اإللغاء  إجراءات  عن  تفاصيل  يلي  ما  في  وترد 
المعنية  القطاعات  كانت  وإن  واالبتكار.  والتحويل 
الضوء  بتسليط  فسنكتفي  كثيرة(،  )واألمثلة  عديدة 
من  الماليين  مئات  حياة  على  تؤثر  التي  تلك  على 

البشرية. التنمية  سرعة  وعلى  الفقراء 

اإللغاء: إدارة الخسائر 

يمكن أن تبقى بعض المهن وحتى أن تكتسب المزيد 
فمع  المستدام.  العمل  إلى  باالنتقال  األهمية  من 
سياق  في  العام  النقل  شبكات  في  البلدان  استثمار 
أن  يحتمل  مثالً،  المرور،  وحركة  العمراني  التوسع 
يزداد الطلب على الفنيين في قطاع السكك الحديدية. 

آخرين.  يحالف  لن  الحظ  هذا  لكّن 
ُتلغى  الذين  العاملين  معظم  يكون  أن  ويتوقع 
على  كبيراً  اعتماداً  تعتمد  قطاعات  في  وظائفهم 
الموارد الطبيعية أو تطلق كميات كبيرة من غازات 
الملوثات. ويعمل  االحتباس الحراري أو غيرها من 
في هذه القطاعات حوالى 50 مليون شخص في العالم 
)7 ماليين في استخراج الفحم مثالً(. وفي بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ال تستوعب القطاعات 
االنبعاثات  من  المائة  في   80 عن  المسؤولة  السبعة 
أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة17. ويتوقع أن 
منشآت  في  800,000 وظيفة  من  أكثر  الصين  تخسر 
الطاقة والصلب المتقادمة في الفترة 2005-2020 على 
وخفض  الطاقة  لكفاءة  الوطنية  السياسات  تنفيذ  أثر 
التلوث18. والواقع أن مثل هذه التدابير أسهمت، ولو 
رسملة  بلغت  فقد  الفحم.  صناعة  تراجع  في  جزئياً، 
الواليات  في  السوق  في  فحم  شركات  أربع  أكبر 
أيار/مايو  في  دوالر  مليار   1.2 األمريكية  المتحدة 
2015، بعد أن كانت 22 مليار دوالر في عام 2010 19.

وليست هذه التغييرات بالجديدة. فقد أغلقت مناجم 
القرن  تسعينات  في  بولندا  في  المربحة  غير  الفحم 
الماضي. وأدى انقراض أسراب سمك القد في شمال 
سمك  صيد  صناعة  إغالق  إلى  األطلسي  المحيط 
أمثلة   2-5 الجدول  والنرويج. ويتضمن  كندا  القد في 
على عمليات إغالق صناعات وعلى تدابير مساعدة 
معظم  وفي  عليها.  المترتبة  والتكاليف  العاملين 
إدارة  في  رئيسياً  دوراً  الحكومات  أّدت  الحاالت، 
أو بطريقة غير مباشرة  إما مباشرة  تبعات اإلغالق 

القائمة. األمان  شبكات  خالل  من 
إذ  بولندا،  خبرة  الموثقة  الخبرات  أفضل  ومن 
أدت األوضاع االقتصادية إلى إغالق 37 منجم فحم 
وتسريح 269,000 عامل على مدى 16 عاماً. وشملت 
عدة  أجور  تعادل  مقطوعة  مبالغ  دفع  الدعم  تدابير 
العامل طوعاً، ودفعة شهرية  إذا غادر  أشهر وأكثر 
عن  العامل  يبحث  بينما  شهراً   24 إلى  تصل  لمدة 
تجاوزت  مشاريع  إلنشاء  ميّسرة  وقروض  وظيفة، 
قيمتها 9 مليارات دوالر )وال يشمل ذلك اإلعفاءات من 
الديون وغيرها من التدابير للشركات التي تجاوزت 
5 مليارات دوالر(. وقد وجد حوالى 60 في المائة من 
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م�شاهمة خا�شة

العاملون في إعادة التدوير: من جامعي نفايات إلى عاملين من أجل التنمية المستدامة 

 2015 عام  بعد  لما  المستدامة  التنمية  وخطة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  وجهت 
االهتمام إلى العاملين في إعادة التدوير في العالم، وعددهم 20 مليوناً. وفي ظل 
الطابع الدولي لهذه المواثيق، يحتمل أن يؤدي هذا االهتمام إلى وضع سياسات 
العيش  ظروف  من  العاملين  هؤالء  لتمكين  والوطني  المحلي  الصعيدين  على 
المشاكل  وحل  به،  يقومون  الذي  العمل  فوائد  ولتقدير  الالئق،  والعمل  الكريم 
االقتصاد. المساواة في  المجتمع وعدم  في  الرأسمالية واإلجحاف  تسببها  التي 

ولد الكثيرون من العاملين في إعادة التدوير، مثلنا، وكبروا، وتوفي البعض 
ليتصّور  النامية. ولم يكن أحد منا  البلدان  النفايات في  منهم، في مواقع مكبات 
اضطر  وقد  ورفض.  احتقار  ال  تقدير،  محط  سيكون  عملنا  أن  عاماً   30 قبل 
لمزاولة هذا العمل المتواضع أفراد العديد من األسر المشردة بسبب النزاعات 
والتسريحات الجماعية في المصانع، باحثين في أكوام القمامة عن نفايات قابلة 
إلعادة التدوير. ومن هؤالء مهاجرون وفقراء لم تتسع لهم نظم اإلنتاج ولم يكن 
لهم نصيب في مستحقات التنمية االجتماعية والبشرية، فضاقت بهم فرص الحياة 

الالئق.  والعمل  الكريمة 
النفايات«، تزودهم  الماليين من أسر »الُمنقبين في  القمامة مالذ  وكانت 
زوايا  في  ألنفسهم  اقتطعوها  ألكواخ  وبسقوف  والغطاء،  اليومي  بالقوت 
تدويرها  يعاد  التي  المواد  من  أطناناً  اليوم  يجمعون  هؤالء  أن  ومع  المدينة. 
الفئات  مختلف  من  العالم،  أنحاء  في  الناس  يستهلكها  جديدة  سلع  إلنتاج 
االجتماعية، ال يزال العديد منهم يجدون في القمامة الكثير مما يحتاجون إليه 

الحياة.  قيد  على  للبقاء 
عالم  أبواب  فتح  اإلنتاج  أنشطة  في  التدوير  إلعادة  المتزايد  واالستخدام 
إلى  والحاجة  عملهم  أهمية  التدوير  إعادة  في  العاملون  فيه  اكتشف  سحري 
يعترف  أن  المجتمع  يطالبون  وبدأوا  والسوق.  المجتمع  مع  عالقاتهم  تغيير 
أنشئت  إذ  التنظيم،  في  مكاسبهم  أولى  وكانت  ويدعمه.  ويقدره  بعملهم 
للتحرك  وشبكات  المحلي،  الصعيد  على  عملهم  لحماية  وجمعيات  تعاونيات 
كفاحها  في  المنظمات  هذه  والعالمي. ونجحت  والقاري  اإلقليمي  الصعيد  على 
خدمات  عناصر  من  عنصراً  التدوير  إعادة  تكون  أن  تضمن  سياسات  لوضع 
العاملين  لمطالبات  ونتيجة  عامة.  ميزانيات  لها  وأن تخصص  العامة  المرافق 
حماية  قواعد  تحديد  في  دوراً  وأّدوا  تنظيمهم  تزايد  الذين  التدوير،  إعادة  في 
البيئة واحتياجات اإلنسان، وضعت الحكومات في عدد من البلدان تدابير تعزز 

القطاع.  هذا 

المواد  أطنان من  التصّور:  يفوق  ما  التدوير من األرقام  إعادة  وفي قطاع 
أرباح  بالماليين،  السوق  في  المطروحة  الجديدة  والمنتجات  تدويرها  المعاد 
أراضٍ  للماليين،  عيش  سبل  بالماليين،  العامة  والخزينة  للشركات  ووفورات 
الموارد  على  الطلب  في  وانخفاض  للقمامة،  تستخدم  ال  الهكتارات  بماليين 
أدنى  التدوير ال يزالون في  العاملين في إعادة  الكثيرين من  الطبيعية. غير أن 
سلّم العمل غير النظامي، ال يصلهم سوى ما قّل من المال المحّصل على مدى 

التدوير.  إعادة  سلسلة 
وقد نجحت التعاونيات والجمعيات، التي أتاحت التحّول من المستوى الفردي 
على  فحصلت  المفاوضات،  دفع  في  المهنة،  لصالح  التحرك  في  الجماعي  إلى 
تدوير  وإعادة  الخدمات  من  إضافية  إيرادات  وحققت  السوق  في  أفضل  أسعار 
أكبر  يتمكن عدد  به حتى  القيام  ينبغي  مما  الكثير  هناك  يزال  لكن ال  النفايات. 
ألبنائهم،  جديدة  وآفاق  التعليم  فرص  تأمين  من  التدوير  إعادة  في  العاملين  من 
باإلضافة إلى سبل العيش. وسيكون أبناء هذا الجيل الجديد من العاملين قادرين، 
بفضل عمل آبائهم وأمهاتهم، على االختيار بين االستمرار في مهنة األسرة أو 

دخول مهنة أخرى.
وللقيادات التي تملك الرؤية دور بالغ األهمية في وضع السياسات واآلليات 
التي تعود بالفائدة على نقابات عمال إعادة التدوير وتعترف بها، وتوجه االهتمام 
إلى قيمة نشاطها. وليست العمليات التنظيمية والتجارية في إعادة التدوير سهلة، 
برامج دعم حكومية  عن  والتعاون، فضالً  بالشفافية  تتسم  تتطلب عالقات  فهي 
يتناول العديد من  وسياسات وأسواق. وخالصة القول إنها تتطلب نظاماً شامالً 
الركائز الضرورية، والصعبة، لنمو العاملين في إعادة التدوير وتعزيز دورهم 

لصالح المجتمع ككل. 
من  المجتمعات،  تتحمل  أن  وينبغي  جديدة،  مرحلة  يدخل  اليوم  والعالم 
مسؤولية  الشعبية،  والمنظمات  الحكومات  مثل  التمثيلية  مؤسساتها  خالل 
الذين  الناس  لماليين  ذلك  يتحقق  أن  وينبغي  االجتماعي.  التقدم  مسار  ضمان 
من  األدنى  الحد  ومن  األساسية  اإلنسان  حقوق  من  محرومين  يزالون  ال 
والكرامة  الالئق  والعمل  النظيفة  البيئة  تكون  أن  ويجب  المعيشة.  مستويات 
التي يجب  الصحي،  المياه وخدمات الصرف  بإمدادات  للذين ال يحظون  حقاً 
الفقر  للتغلب على  معاً  فلنعمل  لقاء ربح.  تقّدم  تكون سلعة عامة ال خدمة  أن 
أداة  العالم  في  االجتماعية  التنمية  تكون  لكي  واإلنصاف  المساواة  وعدم 

األسر. ماليين  آمال  لتحقيق 

نوهرا باديال
 مديرة الرابطة الوطنية إلعادة التدوير )كولومبيا(،
 ورابطة إعادة التدوير في بوغوتا، حائزة جائزة غولدمان للبيئة لعام 2013

138    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ش��رية 2015



الدعم  أعادت حزمة  هكذا،  جديدة.  العاملين وظائف 
في بولندا تأهيل غالبية العاملين، لكن الكلفة التي بلغت 
قليلة20.  تكن  لم  الواحد  للعامل  دوالر   35,000 حوالى 
الخدمة  إنهاء  حاالت  في  للمخاطر  ويتعرض 
الكثير  في  يملكون  الذين  السن،  كبار  من  العاملون 
من األحيان الخبرة ولكن حركتهم الجغرافية والمهنية 
تكون  التي  القطاعات  في  العاملون  محدودة، وكذلك 
فيها عمليات اإلغالق غير متوقعة. وإذ تتحول البلدان 
للتخطيط  جهود  بذل  يلزم  قد  المستدام،  العمل  نحو 
والتقليص المنّظم لألنشطة في القطاعات غير القابلة 
المساعدات  إلى جانب توفير حزمة من  لالستمرار، 
وتطوير  والتوظيف  التدريب  ذلك  في  بما  المتنوعة، 

والصحة.  الدخل  ودعم  األعمال 

التحويل: تغيير طبيعة العمل

من  العديد  في  اإلنتاج  أساليب  تغيير  ينبغي 
يزاولون  العالم  في  العاملين  من  فالعديد  المهن. 
االرتباط  يكن  لم  وإن  التدوير،  إعادة  في  أعماالً 
ومن  دائماً.  مباشراً  أو  بسيطاً  البشرية  بالتنمية 
أفضل األمثلة تفكيك السفن، إذ يمكن تعزيز العمل 
المعايير  من  مجموعة  تطبيق  طريق  عن  المستدام 

.)2 -5 )اإلطار 
ويعمل في قطاع الزراعة، بما في ذلك المزارع 
ومصائد األسماك والحراجة، أكثر من مليار شخص 
في مختلف أنحاء العالم، معظمهم من الذين يعيشون 
على  ويؤخذ  اليوم21.  في  دوالر   1.25 من  أقل  على 

 اجلدول 2-5

التعامل الناجح مع اإلغالق على مستوى الصناعة 

اإلغالق
 الشركات
المتأثرة

العاملون 
المتأثرون

 تدابير لصالح
العاملين المسّرحين 

 تدابير
إعادة التوظيف

إجمالي كلفة التدابير 
)بدوالر عام 2015 ( 

 مناجم الفحم غير المربحة
 في بولندا

)2006-1990(

قروض ميسرة إلنشاء مشاريع في قطاعات أخرى37269,000 منجماً

 مستحقات اجتماعية تصل إلى 24 شهراً بينما يبحث العامل 
عن وظيفة 

دفعة واحدة على أساس متوسط األجر لعدة أشهر 

54-65 في المائة وجدوا 
وظائف جديدة خارج التعدين 

33 في المائة ممن أجريت 
معهم مقابالت غّيروا المهنة

10.9 مليارات 

إعفاءات من الديون بلغت 
قيمتها اإلجمالية 6.7 مليارات 

مصائد سمك القد في كندا 
)2001-1992(

 

800 منشأة لتجهيز 
األسماك 

حزمة إغاثة بلغت عدة مليارات من الدوالرات للمجتمعات 30,000
المحلية الساحلية

برامج مساعدة مالية حكومية وتقاعد وإعادة تدريب

حزمة إعانة للعاطلين عن العمل من 225 دوالراً إلى 406 
دوالرات أسبوعياً 

تلقى حوالى 28,000 عامل دعماً للدخل 

وجدت الغالبية عمالً في 
صناعة األسماك الصدفية 

 3.7 مليارات 

إعادة هيكلة الصناعات 
 الحرجية في كندا

)2014-2004(

تجميد األجور118,000 20 معمالً 

خطط انتقالية، بما في ذلك تقاعد على نطاق المحافظة 
لتشجيع العاملين األكبر سناً على التقاعد المبكر

تقديم معونات دعم للمعامل لتمديد أجل اإلغالقات

تأمينات العمل للعاملين بدوام جزئي

تقليص اإلنتاج وتسريح 
العاملين مؤقتاً وإعادة توظيفهم 

الحقاً

تمكين العاملين من رفع مستوى 
تعليمهم أو تدريبهم في ميدان 

مختلف

مشاريع مختلفة محتملة تتعلق 
بالموارد: 140 ملياراً 

إعادة هيكلة الصناعات 
 الحرجية في الصين

)2017-2015(

سيعمل بعض شركات الغابات المملوكة للدولة في مجال 100,000 400 شركة 
حماية البيئة، والبعض اآلخر سيدار كشركات خاصة، 

الهدف منها استيعاب العاملين أو تدريبهم

نقل العاملين المسرحين للعمل 
في مجال إدارة وحماية الغابات 

برنامج لحماية الغابات الطبيعية 
بميزانية قدرها 12 ملياراً 

صندوق تعويضات لتحويل 
األراضي بقيمة 120.7 مليوناً 

مناجم الفحم في المملكة المتحدة 
)2016-1984(

إعانات بطالة شهرية لمدة تصل إلى ثالث سنوات222,000 167 منجماً 

 صندوق استئماني للموظفين 

صندوق حماية للتقاعد

حماية المنافع المستحقة للموظفين، بما في ذلك المعاشات 
التقاعدية المستحقة قبل الخصخصة

إنشاء وكالة الستحداث الوظائف تؤسسها الدولة

تعويض عن طريق زيادة 
حوالى 132,400 وظيفة في 

صناعات وخدمات أخرى في 
المناطق نفسها

زيادة عدد المنتفعين من 
مستحقات البطالة والعجز 

وكذلك المتقاعدين مبكراً

على األقل 768 مليوناً من 
الحكومة واالتحاد األوروبي

 .Bennett and others 2000 ؛Beatty and others 2007 ؛Liu, Yang and Li 2013 ؛Schrank 2003 ؛Suwala 2010 المصدر: حسابات مكتب التنمية البشرية باالستناد إلى 
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يمكن تعزيز العمل المستدام 
بتطبيق مجموعة من المعايير

غازات  انبعاثات  إطالق  في  مساهمته  القطاع  هذا 
النيتروجين  دورات  وتسرب  الحراري  االحتباس 
األرض  كوكب  طاقة  تفوق  بكميات  والفوسفور 
في  مستدامة  غير  أنماط  يشهد  كما  التحّمل22.  على 
وفقدان  الغابات،  وإزالة  والتربة،  المياه  استخدام 
التنوع البيولوجي. وهو معرض الضطرابات بسبب 
تغّير المناخ. فمن الضروري تحويل هذا القطاع إلى 
العمل المستدام، وقد شددت على ذلك غايات أهداف 
التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع والفقر 

 .2030 عام  بحلول 
الزراعي  اإلنتاج  زيادة  مسألة  تزال  وال 
أنماط  وتغّير  السكان  أعداد  لتزايد  نظراً  حاسمة، 
استهالك  الفرد من  ارتفاع نصيب  مثل  االستهالك، 
يرتفع  أن  ويتوقع  حيواني.  مصدر  من  البروتينات 
 1.1 بنسبة  الزراعية  المنتجات  العالمي على  الطلب 
يزال  وال   .23 2050 عام  حتى  السنة  في  المائة  في 
الزراعي،  القطاع  في  العاملين  من  العديد  ينخرط 
أن  غير   .)2-5 )الشكل  وأفريقيا  آسيا  في  وخاصة 
زيادة  أي  اإلنتاج،  لزيادة  التقليدية  الثالث  الطرق 
المساحة  وزيادة  اإلنبات،  وكثافة  المحاصيل، 
ويمكن  بحدود.  جميعها  تصطدم  قد  المزروعة، 

واألسمدة  المياه  استخدمت  ما  إذا  المحاصيل  زيادة 
بكفاءة أكبر. لكن زيادة الكثافة الزراعية والمساحة 
المناطق  حماية  لضرورة  تخضع  المزروعة 
)المتدهورة(.  التربة  نوعية  وإدارة  المشجرة 
أنماط  في  التغّيرات  مع  سوءاً  األوضاع  وستزداد 

المناخ. لتغّير  نتيجة  األمطار  هطول 
التي  األساليب  تحويل  بمكان  األهمية  ومن 
المحاصيل  إنبات  في  المزارعون  يستخدمها 
التي  واألساليب  والتكنولوجيات  وتجهيزها. 
اإلسراع  يجب  ولكن  موجودة،  الفرق  هذا  تحدث 
أو  يفقد  األغذية  إنتاج  إجمالي  فثلث  اعتمادها.  في 
تكنولوجيات  وهناك  الحبوب24.  من  ومعظمه  يهدر، 
صوامع  ذلك  في  بما  ذلك،  دون  تحول  أن  يمكن 
غانا(  في  )كما  المحلية  المجتمعات  في  الطين 
واألكياس  المعيشية  األسرة  في  التخزين  ووحدات 
تلك  أن تحقق  المحكمة اإلغالق. ويحتمل  المختومة 
وفورية  ملموسة  مكاسب  واألساليب  التكنولوجيات 
في  اعتمادها  معدالت  لكن  األفراد.  للمزارعين 
جهود  بذل  من  بد  وال  منخفضة،  النامية  البلدان 
جديدة  منتجات  واستحداث  انتشارها  لتوسيع  مكثفة 

.25 لحرفي ا و  أ لصناعي  ا للعمل 

الإطار 2-5

تحويل تفكيك السفن: تعزيز العمل المستدام من خالل تطبيق المعايير

فيها  يعاد  الدوالرات،  بمليارات  صناعة  السفن  تفكيك 
تدوير السفن التجارية الكبيرة عند انتهاء مدة صالحيتها، 
التي تتراوح عادة بين 25 و30 عاماً. فبدالً من ترك السفن 
القديمة تتحلل مطلقة كميات كبيرة من الملوثات الضارة 
بالبيئة، ُيصار إلى إعادة تدوير الوقود والزيوت وأجزاء 
المصنوع  السفينة  هيكل  ُيفكك  ثّم  المحرك،  وتجهيزات 
السفن  تفكيك  في  األولى  الخمسة  والبلدان  الصلب.  من 
هي باكستان وبنغالديش وتركيا والصين والهند. وتوفر 
كما  ضخمة،  لمشكلة  حالً  التدوير  بإعادة  الصناعة  هذه 
غير  المهارات  ذوي  من  للعاملين  الوظائف  آالف  تؤمن 
مشاريع  في  أو  مباشرة  القطاع  هذا  )في  المتخصصة 
أن  يمكن  الصلب  كبيرة من  كميات  وتنتج  منه(  متفرعة 

المادة. لهذه  المنتجة  للبلدان غير  مفيدة  تكون 
إيجابية لالستدامة،  نتائج  إلى  ويتوقع أن يؤدي ذلك 
التنمية  بين  الصلة  أن  غير  البشرية.  للتنمية  وبالتالي 
العديد  ففي  واضحة.  غير  البشرية  والتنمية  المستدامة 

من البلدان، الضمانات البيئية والعمالية للصناعة ضعيفة 
في ظروف  العاملون  يكدح  إذ  التنفيذ،  تدخل حيز  أو ال 
منها  ساّمة،  كيميائية  لمواد  ويتعرضون  جسدياً  خطرة 
الكلور ومجموعة من  متعدد  الفينيل  وثنائي  األسبستوس 
المعادن الثقيلة. وتفيد تقارير باستخدام األطفال وبإطالق 
ملوثات أثناء العملية في البيئة المحلية، تتراكم حتى تصل 

الوقت.  مرور  مع  مستويات خطرة  إلى 
على  تتخذ  التي  والتدابير  التنظيمية  ولإلجراءات 
فاتفاقية  الواقع.  هذا  تغيير  في  أهمية  السياسات  مستوى 
تحافظ  أن  يفترض  السفن  تفكيك  بشأن  المتحدة  األمم 
التنفيذ  أن  غير  العمل1.  ومعايير  البيئية  المعايير  على 
يبين  الدراسات  من  عدداً  أن  مع  دائماً،  مضمون  غير 
مكاسب  وتعزيز  المصالح،  في  توازن  تحقيق  إمكانية 
أن  يتوقع  إذ  أهمية  التوازن  البشرية. ويزداد هذا  التنمية 
ينمو حجم هذه الصناعة مع بلوغ الكثير من السفن عمر 

المقبل. العقد  في  التشغيل  عن  والتوقف  التفكيك 

 .IMO 2009 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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من األهمية بمكان تغيير 
األساليب التي يستخدمها 

المزارعون في إنبات 
المحاصيل وتجهيزها

المحّسنة  المحاصيل  أنواع  اعتماد  الحلول  ومن 
المقاومة آلثار تغّير المناخ، وكذلك تحسين الحراثة 
على  )للمحافظة  المياه  وجمع  الزراعية  والحراجة 
المحاصيل(،  زراعة  تعدد  وتشجيع  التربة  مغذيات 
واألسمدة  للمياه  ذكاًء  أكثر  تطبيقات  واستخدام 
األسمدة  من  صغيرة  كميات  إضافة  تقنية  )مثل 
الدقيقة(.  الزراعة  وتقنية  الزراعة  عند  البذور  إلى 
بطيء  المساعدة  والتقنيات  التطبيقات  اعتماد  لكن 
والتقليدية  الثقافية  والمعايير  المالية  القيود  بسبب 
هذه  آثار  تخفيف  ويمكن  والتدريب.  التوعية  وقلة 
البالغ  التمويل  خالل  من  معينة،  ظروف  في  القيود 
الصغر وتقديم العروض التوضيحية من المزارعين 
طريق  عن  المعلومات  خدمات  وتوفير  األقران26 

الهاتف النقال27.
لك  كذ و   ، مية لحكو ا   غير   ت لمنظما ا   فر تو و
الحكومة،  وموظفو  الخاص  القطاع  في  العاملون 
العاملين  عدد  ويختلف  الزراعي.  اإلرشاد  خدمات 
من  أكثر  فهناك  البلدان،  بين  اإلرشاد  مجال  في 
600,000 مرشد في الصين. وتتفاوت تغطية خدمات 

لكل  أربعة مرشدين  بين  العدد  يتراوح  إذ  اإلرشاد، 
وأقل  والبرازيل،  إثيوبيا  في  عائلية  مزرعة   1,000

من مرشد واحد لكل 1,000 مزرعة في الهند28. كما 
ضعيفة،  الفقيرات  للمزارعات  اإلرشاد  خدمات  أن 

ال تتناسب مع الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة 
الحصول  غير  من  النامية  البلدان  في  الزراعة  في 
ومدخالت  السوق  حول  وافية  معلومات  على 
يعتمدها  التي  األساليب  ولتغيير  والتمويل.  اإلنتاج 
وتجهيزها،  المحاصيل  إنبات  في  المزارعون 
وتحسين  اإلرشاد  خدمات  نطاق  توسيع  من  بّد  ال 

 . عيتها نو
وهناك  كبيراً،  تفاوتاً  األسمدة  استخدام  ويتفاوت 
فرص إلعادة التوزيع عبر المناطق )الخريطة 1-5(، 
المفرط  االستخدام  من  وللحد  البلدان.  بين  والتعاون 
لألسمدة والحّد من المعونات وإدخال خطط مستدامة 
الخسائر  المزارعين ضد  المنتجات وتأمين  لتصنيف 
عالمية  سياسات  توضع  أن  ينبغي  المتوقعة،  غير 
تجمع الممارسات على المستويين اإلقليمي والوطني 

المحلي. المستوى  على  وحتى 
حيثما  العالمية،  االتفاقيات  من  االنطالق  وينبغي 
المستوى  على  فاعلة  إجراءات  التخاذ  وجدت، 
المحلي. وليس تفكيك السفن )اإلطار 5-2 ( إال مثاالً 
واحداً على سالسل إعادة التدوير العالمية، التي تشمل 
والهواتف  والسيارات،  الكهرضوئية،  األلواح  اآلن 
السلع  من  وغيرها  اللوحية،  واألجهزة  الذكية، 
على  االستدامة  إلى  ننتقل  وإذ  المعّمرة.  االستهالكية 
مسار مجموعة واحدة من المقاييس، ينبغي عدم إغفال 

ال�شكل 2-5

الحصة الكبرى من التشغيل في الزراعة هي في شرق وجنوب آسيا

1990
1.16 مليار عامل في الزراعة
(بالنسبة املئوية من اجملموع)

10.0

37.5

1.5 1.8

27.4

10.7

4.1
7.0

5.9

43.5

2.31.5

23.6

10.3

3.1
9.7

2015
1.34 مليار عامل في الزراعة
(بالنسبة املئوية من اجملموع)

شرق أفريقيا

شرق  آسيا

شمال أفريقيا

أمريكا اجلنوبية

آسيا اجلنوبية

جنوب شرق آسيا

غرب أفريقيا

املناطق

مالحظة: يشمل السكان الناشطون اقتصادياً في الزراعة من يعملون أو يبحثون عن عمل في الزراعة أو الصيد أو صيد األسماك أو الغابات، كما جميع من تعتمد سبل عيشهم 
على الزراعة )مثل أفراد األسرة الذين ال يتقاضون أجراً(.

.FAO 2015 :المصدر
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ينبغي االنطالق من 
االتفاقيات العالمية، حيثما 
وجدت، التخاذ إجراءات 
فاعلة على المستوى المحلي

وتلوث  السلع  هذه  من  التخلص  تنظيم  سوء  مشكلة 
جديدة وسامة. بملوثات  والهواء  والمياه  األرض 

االبتكار: االنتقال إلى مجاالت عمل جديدة

التي  الكهرضوئية،  الشمسية  التكنولوجيات  تشكل 
من  هاماً  جزءاً  كهرباء،  إلى  الشمس  أشعة  ُتحّول 
البلدان.  استراتيجيات الطاقة المتجددة في العديد من 
البشرية  التنمية  على  المحتمل  تأثيرها  ويختلف 

اختالفاً جذرياً تبعاً لما إذا كانت تحل محل الكهرباء 
الوسائل  بواسطة  ُتولّد  )التي  الشبكات  على  القائمة 
أو  المتقدمة،  البلدان  من  العديد  في  كما  التقليدية( 
تستخدم لتوسيع سبل الحصول على الطاقة من خارج 
ويمكن  النامية.  البلدان  من  العديد  في  كما  الشبكات، 
أداة  الشمسية  الكهرضوئية  التكنولوجيات  تصبح  أن 
وهو   ،7 المستدامة  التنمية  هدف  لتحقيق  رئيسية 
بتكلفة ميسورة على خدمات  الجميع  ضمان حصول 
عام  بحلول  والمستدامة  الموثوقة  الحديثة  الطاقة 

اخلريطة 1-5

يتفاوت استخدام األسمدة تفاوتاً كبيراً
الفوسفور

النيتروجين

مالحظة: باالستناد إلى تجميع 140 محصوالً.
.West and others 2014 باالستناد إلى Earthstat.org :المصدر
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تشجع الطاقة المتجددة إنشاء 
المشاريع الصغيرة

2030. وهكذا، يستعين بعض البلدان بمصادر الطاقة 

على  الطلب  من  األقل  على  جزء  لتلبية  المتجددة 
)اإلطار 3-5(. الطاقة 

ويمكن أن تسهم البلدان النامية بتوفيرها الطاقة من 
التنمية  الكهرضوئية في تحسين  التكنولوجيات  خالل 
أفريقيا  من  عديدة  أجزاء  ففي  عدة.  بطرق  البشرية 
وآسيا يمكن للمناطق الريفية أن تحصل على الكهرباء 
من نظم الطاقة الشمسية المنزلية )الجدول 5-3(. كما 
عمل  فرص  أيضاً  الكهرضوئية  التكنولوجيات  تولّد 
للعاملين لحسابهم الخاص في تقديم المساعدة الميدانية 
أصحاب  من  وصيانتها  وتركيبها  النظم  بيع  في 
المهارات التقنية والمهنية األساسية. وقد أشارت نتائج 
مسح للصناعة أجري في الهند إلى أن التكنولوجيات 
لكل  ولّدت  الشبكة  خارج  الشمسية  الكهرضوئية 
ميغاواط واحد حوالى 90 وظيفة مباشرة )في التصنيع 
خالل  )من  مباشرة  وغير  الشمسية(  لأللواح  الفعلي 
المصابيح  مثل  منتجات  وتصنيع  التجار،  مع  العمل 
شابه(29. وما  المنزلية  اإلضاءة  وأدوات  الشمسية 
هذا  مثل  أن  آسيا  جنوب  في  بلدان  عدة  وأثبتت 
العمل يشكل خياراً عملياً للنساء، إذ يتيح لهن تحقيق 
وتشجع  األسرة.  في  والرعاية  العمل  بين  توازن 
الطاقة المتجددة أيضاً إنشاء المشاريع الصغيرة مثل 
تأجير المصابيح وإعادة شحن الهواتف والبطاريات 
اإلضاءة  عن  االستعاضة  وتحد  وغيرها. 
الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  بالكيروسين 
وقتاً  يمضون  األطفال  بأن  أيضاً  التقارير  وتفيد 

أطول في الدراسة30. ويمكن توزيع مثل هذه اآلثار 
المهارات  تطوير  عبر  أوسع  نطاق  على  اإليجابية 
والتدريب )بما في ذلك لمن هم في أعلى سلّم سلسلة 
القدرات  للمشتريات وتحسين  القيمة( ومنح قروض 
التقنية التي تمّكن السكان من التكيف واالبتكار، كما 

الإطار 3-5

تنفيذ برنامج وطني لتطبيق مصادر الطاقة المتجددة في طاجيكستان 

العشرين  السنوات  مدى  على  انخفض  طاجيكستان،  في 
البيئة.  على  الطاقة  الستخدام  السلبي  األثر  الماضية 
وانخفضت انبعاثات غازات االحتباس الحراري بأكثر من 
عشر مرات نتيجة لحفز خفض استخدام الوقود العضوي 
تكنولوجيات  اآلن  حتى  تلِب  ولم  الطاقة.  إنتاج  في 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة 
الكتلة  أنواع  الحرارية األرضية وبعض  الرياح والطاقة 
أن  يمكن  التي  واالقتصادية  التقنية  المعايير  األحيائية( 
المناطق  في  )خاصة  أوسع  نطاق  على  استخدامها  تتيح 
الريفية والمواقع االجتماعية الصغيرة وإلنتاج محاصيل 
زراعات البيوت البالستيكية وفي الحياة اليومية(، ولكنها 

العمل. توليد فرص  آثار على  ولهذه جميعها  تقدم.  في 

إلى  الحكومة  اتخذته  قرار  أدى   ،2008 عام  وفي 
األبحاث  مركز  بإنشاء  للعلوم  طاجيكستان  أكاديمية  قيام 
البرنامج  ولتنفيذ  المتجددة.  الطاقة  مصادر  واستخدام 
الشامل لتحقيق هدف االستخدام الواسع النطاق لمصادر 
الطاقة المتجددة، أجريت أبحاث على جميع أنواع الطاقة 
المتجددة )من األنهر الصغيرة والشمس والرياح والكتلة 
األحيائية وما شابه(. وأتاح ذلك تحليل اإلمكانات التقنية 
ذلك  في  بما  البلد،  في  المتجددة  للموارد  واالقتصادية 
توليد فرص العمل. وهناك العديد من المشاريع المنجزة 
والجارية المتعلقة بإدخال مصادر الطاقة المتجددة، ولهذه 

وعملهم. األشخاص  حياة  على  تبعاتها 

.UNDP 2012d :المصدر

اجلدول 3-5

 عدد النظم الشمسية المنزلية المستخدمة واألشخاص الذين ال تصلهم الكهرباء
)بلدان مختارة(، ألعوام مختلفة

المنطقة والبلد
النظم الشمسية المنزلية 
المستخدمة )باآلالف (

األشخاص الذين ال تصلهم 
الكهرباء )بالنسبة المئوية(

أفريقيا

32077.0كينيا

15014.6جنوب أفريقيا

11359.5زيمبابوي

آسيا

3,80040.4بنغالديش

89221.3الهند

2644.0إندونيسيا

22923.7نيبال

13211.3سري النكا

 .UNDESA 2012 ؛World Bank 2015f ؛IRENA 2013 :المصدر
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ُيقصد من عدد كبير من 
غايات أهداف التنمية 
المستدامة الحد من العمل 
 الذي له آثار سلبية
على التنمية البشرية

النامية  البلدان  من  العديد  أخذ  وقد  بنغالديش.  في 
في تطبيق هذه التكنولوجيا وبالتالي اكتساب الخبرة 
تصلهم  ال  من  عدد  ارتفاع  وإزاء   .)3-5 )الجدول 
فرصة  الكهرضوئية  التكنولوجيات  تمثل  الكهرباء، 
للنهوض بالتنمية البشرية وباالستدامة في آن، وهو 
العالمية  المتحدة  األمم  آلية  ترعاه  أن  يمكن  هدف 

التكنولوجيا. لنقل 

استعراض أهداف التنمية المستدامة: ماذا 
تعني للعمل 

للعديد من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها )الجدول 
المستدام31.  العمل  على  آثار  العامة(  اللمحة  في   3
وأكثر األهداف اتصاالً بالعمل هو الهدف 8 وغاياته 
للجميع  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  )تعزيز 
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 
تدابير  باتخاذ  ُتعنى   7-8 فالغاية  للجميع(.  الالئق 
الرق  وإنهاء  السخرة  على  للقضاء  وفعالة  فورية 
المعاصر واالتجار بالبشر وضمان حظر واستئصال 
تجنيدهم  ذلك  في  بما  األطفال،  عمل  أشكال  أسوأ 
األطفال  عمل  إنهاء  وأيضاً  كجنود،  واستخدامهم 

 .2025 عام  بحلول  أشكاله  بجميع 
وتدعو الغاية 8-9، المعنية بوضع وتنفيذ سياسات 
توفر  التي  المستدامة  السياحة  تعزيز  إلى  تهدف 
فرص عمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول 
العمل  أنواع  من  معّين  نوع  اعتماد  إلى   ،2030 عام 
)المستدام(. وتهدف الغاية 8-8، المعنية بحماية حقوق 
العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، 
المهاجرات،  المهاجرون، وبخاصة  العمال  بمن فيهم 
والعاملون في الوظائف غير المستقرة، إلى تعزيز نتائج 
التنمية البشرية للعاملين وتجنب السباق نحو األسفل.
اتفاقية  تنفيذ  بتعزيز  المعنية  3-أ،  الغاية  وتسعى 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة 
الحد  إلى  االقتضاء،  البلدان حسب  جميع  في  التبغ32 
من األعمال المرتبطة بإنتاج التبغ وتوزيعه وتحسين 
البنى  بتحسين  المعنية   ،4-9 والغاية  العاملين.  صحة 
من   2030 عام  بحلول  الصناعات  وتحديث  التحتية 
استخدام  كفاءة  زيادة  مع  استدامتها،  تحقيق  أجل 
والعمليات  التكنولوجيات  اعتماد  وزيادة  الموارد 
جميع  قيام  ومع  بيئياً،  والسليمة  النظيفة  الصناعية 
تستلزم  لقدراتها،  وفقاً  إجراءات  باتخاذ  البلدان 
جديدة. عمل  مجاالت  فتح  وربما  المهارات  تحديث 
العمل  للقطاعات  العابرة  المجاالت  ومن 
كان  فإذا  الضخمة.  البيانات  وكذلك  التطوعي، 
الجديدة  الرقمية  للتكنولوجيات  الواسع  االنتشار 

ولمنصات االتصاالت يوجه عالم العمل الجديد، فهو 
قياس  تتيح  البيانات  من  ضخمة  كميات  أيضاً  ُينتج 
تحسين  وبالتالي  للعمل،  المختلفة  الجوانب  وتقييم 

األثر. وتعميق  السياسات  ووضع  التحليل 
ويدعم هذه الجهود ائتالف موّسع. وقد دعت األمم 
المتحدة إلى ثورة في البيانات33، ضمن خطة التنمية لما 
بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة )اإلطار 4-5(. 
وتدعم  تكّمل  الضخمة  البيانات  أن  والواقع 
البيانات  وهذه  البيانات.  لجمع  التقليدية  األساليب 
تتوفر في الوقت المناسب، وهي أكثر تواتراً، وتوفر 
إمكانية القياس، على مختلف مستويات التجميع، بدءاً 
ولكن  العالمي.  المستوى  إلى  الفردي  المستوى  من 
تغطية هذه البيانات قد تبقى محدودة، وكذلك إمكانية 
اإلنترنت  على  االتجاهات  عن  بواسطتها  االستدالل 
نطاقاً. األوسع  االجتماعية واالقتصادية  والمؤشرات 
وباإلمكان معالجة بعض هذه الشوائب من خالل 
إجراء مزيد من الدراسات إلثبات صحة نتائج تحليل 
البيانات الضخمة. ولكن ينبغي رسم خرائط األساس 
توفر  حتى  بانتظام،  البيانات  عروض  من  وغيرها 
إجراءات  اتخاذ  عند  بها  يسترشد  مرجعية  معلومات 
على مستوى السياسات. وينبغي اعتماد آليات منهجية 

البيانات. هذه  الستخدام 

إلغاء العمل وتحويله وابتكاره من خالل 
أهداف التنمية المستدامة

التنمية  أهداف  غايات  من  كبير  عدد  من  ُيقصد 
آثار سلبية على  له  الذي  العمل  الحد من  المستدامة 
تتحّسن   7-8 الغاية  تحققت  فإذا  البشرية.  التنمية 
مليون   36 وحوالى  عامل،  طفل  مليون   168 حياة 
مليون  و21  المعاصر34،  الرق  أنماط  في  شخص 
الغاية  تحققت  وإذا  باإلكراه35.  يعملون  شخص 
االستغالل  من  وفتاة  امرأة  ماليين   4.4 ُتنقذ   ،2-5

 100 نحو  حياة  على  3-أ  الغاية  وتؤثر  الجنسي36. 
في  معظمهم  التبغ،  صناعة  في  عامل  مليون 
والهند  والصين  وزيمبابوي  والبرازيل  إندونيسيا 
والواليات المتحدة األمريكية37. وال بد من سياسات 
في  سابقاً  المنخرطين  العاملين  لدعم  فعالة  وبرامج 

هذه المجاالت.
تغيير  األخرى  والغايات  األهداف  وتشمل 
ومن  جديدة.  نهج  واعتماد  الراهنة  العمل  أساليب 
الجوع  على  بالقضاء  المعني   ،2 الهدف  خالل 
وتعزيز  المحسنة  والتغذية  الغذائي  األمن  وتوفير 
العدد  تغيير طريقة عمل  يمكن  المستدامة،  الزراعة 

الزراعي. القطاع  في  العاملين  من  الكبير 
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في عام 2014، أّمنت الطاقة 
المتجددة )باستثناء مشاريع 

الطاقة المائية الضخمة( 
حوالى 7.7 ماليين وظيفة 

مباشرة وغير مباشرة

نحو  المتجهة  األعمال  من  الكثير  ويتطلب 
قطاع  في  إجراءات   )4-9 )الغاية  البيئية  االستدامة 
العديد من االقتصادات  البنية األساسية والبناء. وفي 
صيانة  ألعمال  يكون  أن  يمكن  والناشئة،  المتقدمة 
المباني تحقيقاً لكفاءة الطاقة تأثير كبير. ففي ألمانيا، 

في  يورو  مليار   100 حوالى  تعبئة  في  ذلك  ساعد 
الفترة 2006-2013، ودعم 300,000 وظيفة في صناعة 
)الهدف  الطاقة  مشاريع  تمّكن  وعندما  البناء38. 
تدعم  واالزدهار،  النمو  من  أخرى  صناعات   )7

في  مباشرة،  أو غير  مباشرة  استحداث فرص عمل 

الإطار 4-5

البيانات الضخمة: بعض التطبيقات على العمل وأهداف التنمية المستدامة

المحتوى على اإلنترنت: االستماع إلى األفراد
اسُتخدم البحث عبر غوغل في الواليات المتحدة ألمريكية 
لتقدير عدد من يقدمون طلبات للحصول على مستحقات 
المؤشر  وهذا  معّين1.  أسبوع  في  مرة  ألول  البطالة 
معين  أسبوع  في  المسّرحين  األشخاص  لعدد  الحساس 
وتستخدم  وغيرهم.  ولألسواق  السياسات  لواضعي  هام 
فتكون  إدارياً  تجمع  التي  المعلومات  التقليدية  األساليب 

متأخرة.  لكنها  متوفرة،  بالتالي 
يتوقع  بطالة،  حدوث  مسبقاً  األفراد  يتوقع  وعندما 
»وظائف«  مثل  مصطلحات  باستخدام  البحث  يزداد  أن 
البطالة«.  مستحقات  طلب  و»تقديم  البطالة«  و»مكتب 
البحث  لعمليات  اإلجمالية  األرقام  استخدام  شأن  ومن 
سرعة  مدى  تقدير  دقة  تحسين  الحقيقي2  الوقت  في  هذه 
عمليات التسريح بحوالى 16 في المائة. وقد شهد كل من 

التقدير3.  دقة  في  تحسينات  وألمانيا  إسرائيل 
وفي تطبيق آخر، »تابع على اإلنترنت« باحثون في 
آيرلندا »محادثات« جرت في مدونات ومنتديات ومواقع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ومشاركات  شبكية 
خالل الفترة من حزيران/يونيو 2009 إلى حزيران/يونيو 
تكمل اإلحصاءات  أن  يمكن  نوعية  لتكوين صورة   2011

العالمية.  االقتصادية  األزمة  أثناء  للتشغيل4  الرسمية 
اإلنترنت،  شبكة  من  وثيقة   28,000 حوالى  اسُتخرج  وقد 
وُحّدد لكل منها حالة مزاجية استناداً إلى محتواها، منها 
أو  الحيوية  أو  اليقين  عدم  أو  العدائية  أو  الثقة  أو  القلق 
السعادة. واتضح أن هذه البيانات تكشف عن أنماط زمنية 
مختلفة. فالقلق، مثالً، بلغ ذروته قبل حوالى خمسة أشهر 
التداول  وازداد  البطالة.  معدل  في  الحاد  االرتفاع  من 
حول تدهور أوضاع السكن بعد ثمانية أشهر من ازدياد 
استخدام  احتمال  إلى  الدراسات  هذه  وتشير  البطالة5، 
اإلنترنت  شبكة  على  المعلومات  من  تستخرج  مؤشرات 
العمل،  في  كبير  تعطل  بحدوث  التوقعات  لتحسين 

االجتماعية. الحماية  سياسات  ولتحسين 

رسم الخرائط السكانية: استخدام البيانات الجاهزة
البيانات التي يولدها استخدام الهاتف النقال خرائط  تنتج 
سرية  على  الحفاظ  مع  البشرية  السكانية  للمجموعات 
أساليب  على  الخرائط  هذه  وتتفوق  المستخدمين.  هوية 
أخرى لرسم الخرائط السكانية، فهي في كثير من األحيان 
يمكن  كما  نائية،  مناطق  تشمل  أن  ويمكن  دقة،  أكثر 
بكلفة قليلة6. ويمكنها أيضاً وفي  إنتاجها وتحديثها مراراً 
السكان  تحركات  في  التغّيرات  تلك  تتّبع  الحقيقي  الوقت 
التي تشير إلى تغّيرات في سبل العيش أو أنماط التكّيف7. 
وقد أمكن في السنغال تحديد حركة الهجرة الموسمية في 

العيش8. فيها سبل  تتوفر  التي  المناطق  13 منطقة من 

البصمات  أخرى  خرائط  رسم  عملية  واستخدمت 
إسبانيا  في  تويتر  مستخدمو  خلفها  التي  الفردية  الرقمية 
على  بالعمل  المتصلة  والمؤشرات  السلوكيات  لدراسة 
الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الفترة  ففي  المحلي.  المستوى 
2012 إلى حزيران/يونيو 2013، كشف ما يقرب من 20 مليون 

تغريدة ُحدد موقعها الجغرافي أن ساعات الصباح )11-8( 
اليومية  التغريدات  من  أكبر حصة  تشهد  العمل  أيام  في 
في المجتمعات التي تسجل نسبة أعلى من التشغيل9، لكن 
أقل10. كانت  السكان  إلى مجموع  تويتر  مستخدمي  نسبة 

الرصد: التجميع المتعمد والفّعال
عندما  العمل  على  األثر  من  مختلف  نوع  توقع  يمكن 
واإلبالغ  المؤشرات  لرصد  االستشعار  أجهزة  تستخدم 
بيجين  وسكان   2008 عام  فمنذ  الحقيقي.  الوقت  في  عنها 
أجهزة  خالل  من  المحلي  الهواء  نوعية  يرصدون 
استشعار في المنازل، ويجمعون المعلومات ويتداولونها 
هكذا  الالزمة11.  اإلجراءات  لتتخذ  البلدية  على  للضغط 
الحقيقي.  الوقت  في  جديدة  بيانات  المواطنون  يجمع 
يقوم  الذي  الرصد  من  النوع  هذا  مثل  يصبح  وعندما 
هذه  تسّرع  أن  توقع  يمكن  انتشاراً،  أكثر  المواطنون  به 

المستدام. العمل  إلى  االنتقال  المجمعة  البيانات 

Choi and Varian 2009 .1. 2. توفر اتجاهات غوغل تقارير يومية وأسبوعية عن حجم عمليات البحث في الفئات المختلفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالوظائف 
والرفاه والتشغيل. Suhoy 2009 .3؛ Global Pulse and SAS 2011 .4 .Askitas and Zimmerman 2009. 5. فحصت الدراسة نفسها 430,000 وثيقة للواليات 

 Glass and others .7 .Deville and others 2014 .6 .المتحدة األمريكية. ووجدت أنماطاً مشابهة تربط بين البطالة والمحتوى الذي يولده مستخدمو اإلنترنت
2013؛ Llorente and others 2014 .9 .Zufiria and others 2015 .8 .Bharti and others 2013. 10. وتبّين أن بعض العالقات التي اتضحت باستخدام أنواع 

.Lu and others 2015 .11 .ًأخرى من محتوى اإلنترنت، مثل مصطلحات البحث المحددة المتعلقة بالوظائف، ال ترتبط بمعدالت البطالة ارتباطاً وثيقا
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية. 
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مشاركة النساء محدودة في 
مجاالت العلم والتكنولوجيا 
في العديد من البلدان

أّمنت   ،2014 عام  ففي  والقصير.  الطويل  األجلين 
المائية  الطاقة  مشاريع  )باستثناء  المتجددة  الطاقة 
وغير  مباشرة  وظيفة  ماليين   7.7 حوالى  الضخمة( 
الطاقة  مشاريع  أن  إلى  التقديرات  وتشير  مباشرة39. 
مليون   1.5 قرابة  مباشرة  تؤمن  الضخمة  المائية 
وظيفة40. والطاقة الكهرضوئية الشمسية المتجددة هي 
للقوى العاملة في العالم، إذ  أكثر القطاعات استيعاباً 
مع  البيانات  هذه  وتتوافق  وظيفة.  مليون   2.5 تؤمن 
في  المتجددة  الطاقة  في  التشغيل  إمكانات  تقديرات 

 .)2-5 )الخريطة  بلدان  عشرة 
شاملة  عالمية  خطة  تتضمن  آخر،  مثال  وفي 
للطاقة النظيفة خياراً لتنفيذ برنامج عالمي الستقرار 

الناتج  المائة من  1.5 في  المناخ، يستثمر في إطاره 
النسبة  )ثلثا  عاماً   20 لمدة  سنوياً  اإلجمالي  المحلي 
كفاءة  لتحقيق  والثلث  المتجددة  النظيفة  للطاقة 
الضخمة  االستثمارات  وهذه  الطاقة(41.  استخدام 
يمكن أن تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف 
التكّيف مع تغّير المناخ وفي تخفيض انبعاثات ثاني 
الخطة  وتبدو  المائة.  في   40 بنسبة  الكربون  أكسيد 
العمل  فرص  والستحداث  االقتصادية  للتنمية  جيدة 
المذكورة  الستة  البلدان  وستكسب   .)4-5 )الجدول 
في الجدول 5-4 من الوظائف ما يبلغ عدده الصافي 
المستحدثة  الوظائف  فتعوض  وظيفة،  مليون   13.5
 27 من  أكثر  وعددها  النظيفة،  الطاقة  مجال  في 
قطاع  في  المفقودة  الوظائف  عن  وظيفة،  مليون 
وظيفة.  مليون   13.5 وعددها  األحفوري،  الوقود 
جيدة  انتقالية  خطة  بتوفر  مشروطة  األرقام  وهذه 
مصادر  في  االستثمار  زيادة  على  البلدان  وبقدرة 

الطاقة الجديدة.
وفي االنتقال إلى العمل المستدام، ينبغي لواضعي 
الضرر  أنماط  من  بّينة  على  يكونوا  أن  السياسات 
تقتضيه  ما  حسب  الجهود  يوجهوا  وأن  والحرمان 
النساء، مثالً، محدودة في مجاالت  الحال. فمشاركة 
العلم والتكنولوجيا في العديد من البلدان. وهذا الواقع 
قد يأسرهن في حلقة من المهارات بعيدة عن متطلبات 
السوق، تؤول بهّن إلى أوضاع أسوأ. ولمعالجة هذا 
الواقع، يمكن اتخاذ تدابير موجهة نحو التكنولوجيات 
البيئية،  السياحة  مرافق  أو  الشمسية  الكهرضوئية 
مثل  مجاالت  في  التقليدية  الحواجز  بعض  وإزالة 
في  يعملون  من  يحتاج  فقد  التمويل.  على  الحصول 
فالنساء  الدعم.  إلى  الخضراء  الصناعات  سلّم  أدنى 
جمع  في  العاملين  من  كبيرة  نسبة  يشكلن  اللواتي 

اخلريطة 2-5

إمكانات التشغيل كبيرة في الطاقة المتجددة

27,400

129,000

500,000–400,00020,000–10,000316,000410,800

100,000

950,000

7,328,000–1,305,000

150,000

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

فرنسا الدامنرك أملانيا

جمهورية كوريا

بنغالديش

الهند

أستراليا
جنوب أفريقيا

كوريا  جمهورية  في   2030 ولعام  الهند،  في   2022 ولعام  المتحدة،  والمملكة  والدانمرك  بنغالديش  في   2015 لعام  هي  التقديرات  مالحظة: 
األمريكية.  المتحدة  والواليات 

.Strietska-Ilina and others 2011 :المصدر

اجلدول 4-5

وظائف في الطاقة النظيفة
مجموع وظائف الطاقة 
النظيفة التي تستحدث 

باستثمار 1.5 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

العدد الصافي لوظائف الطاقة 
النظيفة التي تستحدث بعد 
طرح الوظائف المفقودة 

في الوقود األحفوري 

حصة وظائف الطاقة النظيفة المستحدثة من 
مجموع القوى العاملة )بالنسبة المئوية(

العدد الصافي للوظائفمجموع الوظائف

5.72.61.4 ماليين12.0 مليوناًالهند

6.41.50.6 ماليين11.4 مليوناًالصين

1.5650,0001.00.5 مليونالواليات المتحدة األمريكية

954,000203,0000.80.6إندونيسيا

925,000395,0000.90.4البرازيل

252,000126,0001.40.7جنوب أفريقيا

.Pollin 2015 :المصدر
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البلدان  في  مليوناً   15 حوالى  وعددهم  النفايات، 
النامية42، قد يحتجن إلى دعم إضافي إلطالق إمكانات 

عملهن. في  الدفينة  البشرية  التنمية 

بناء المهارات والقدرات من خالل أهداف 
التنمية المستدامة 

يمكن ألهداف التنمية المستدامة التي تعزز مستويات 
الصحة والتعليم، وخاصة لألطفال، أن تضع األساس 
لتزويد األفراد بالمهارات الالزمة لالنتقال إلى مهن 
العمل المستدام. وستكون الغاية 4-1، المعنية بضمان 
والفتيان  والفتيات  والبنين  البنات  جميع  يتمّتع  أن 
مما  وجّيد،  ومنصف  مجاني  وثانوي  ابتدائي  بتعليم 
يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030، حاسمة على هذا الصعيد. لكن النجاح في 
من  المعلمين  من  المزيد  بتأمين  رهناً  يبقى  تحقيقها 

المطلوب.  المستوى 
نتيجة  التعديالت  بعض  األرقام  على  تطرأ  وقد 
أن  غير   .)5-5 )الجدول  البديلة  التعليم  لنماذج 
ماليين   8.4 تأمين  ضرورة  إلى  تشير  التقديرات 
في  3.3 ماليين  األدنى،  بالحد  إضافي  مدرب  معلّم 
المتوسط،  التعليم  االبتدائي و5.1 ماليين في  التعليم 
أعداد  في  الزيادة  عن  عدا   ،43  2030 عام  حتى 
الحضانة  في  والعاملين  والمسؤولين  المديرين 

لمعلمين.  ا ومدربي 

عدداً  الصحية  المستويات  تحسين  ويتطلب 
الصحي.  المجال  في  المدربين  العاملين  من  أكبر 
والممرضين  األطباء  عدد  كان   ،2014 عام  ففي 
في  منهم  فقط  المائة  في   3.6 مليوناً،   34 والقابالت 
 12 تضم  التي  الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب 

العالم44. سكان  مجموع  من  المائة  في 
من  االحتياجات  تقديرات  تختلف  أن  ويمكن 
التقديرات  فحسب  الصحي.  المجال  في  العاملين 
نسبة  )باستخدام  االحتياجات  أساس  على  المتحفظة 
الزيادة  تبلغ  السكان(،  من   1,000 لكل  عاملين   3.45

منهم  المائة  في   37(  2030 عام  بحلول  ماليين   10.1
)الجدول  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  في 
يعتبر  لنموذج  وفقاً  الفعلي  الطلب  أن  غير   .))6-5

نصيب الفرد من الدخل والشيخوخة عاملين رئيسيين 
للزيادة، قد يصل إلى 45 مليون عامل للقطاع الصحي 
على الصعيد العالمي. ويمكن القول إن هذا النموذج 
المستقبل  في  الطلب  تقدير  في  واقعية  أكثر  األخير 
على أساس االتجاهات الماضية. وبصرف النظر عن 
النمو السكاني السريع في جنوب الصحراء األفريقية 
في  المهنيين  إعداد  وتيرة  تكون  ال  قد  الكبرى، 
لتلبية  يكفي  بما  المنطقة سريعة  في  الصحي  المجال 
 3.45 المتحفظ  النموذج  حسب  البالغة  المتطلبات، 
أن  الواضح  ومن  السكان.  من   1,000 لكل  عاملين 
استمرار المسار الراهن لن ينتج العدد المطلوب من 
العاملين في القطاع الصحي، حيث تشتد الحاجة إليهم. 

اجلدول 5-5

الطلب على المعلمين
الطلب على المعلمين لتعميم التغطية )باآلالف( 

التعليم المتوسط التعليم االبتدائي

الفعلي 2011
المطلوب

2030

التغيير

الفعلي 2011
المطلوب

2030

التغيير

بالنسبة المئويةالمطلقبالنسبة المئويةالمطلق

1,9312,38545423.51,1981,78158348.7الدول العربية

1,1271,2381119.81,5701,90133121.1أوروبا الوسطى والشرقية

3403854513.24064736716.5آسيا الوسطى

10,37810,468900.95,8336,0632303.9شرق آسيا والمحيط الهادئ

3,1023,140381.22,1602,2821225.6أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

3,8014,1033027.92,5552,7251706.7أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

5,0005,1961963.92,4603,5001,04042.3جنوب وغرب آسيا

3,1905,2902,10065.81,0963,6372,541231.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

28,86932,2053,33611.617,27822,3625,08429.4العالم

.UNESCO 2014 المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

العمل المستدام ضرورة 
إلدامة كوكب األرض 

وللنهوض بالتنمية البشرية
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زيادة  الممكن  من  أن  الحديثة  التجربة  وتبّين 
الجهود  لكن  الصحي.  القطاع  في  العاملين  عدد 
والمحافظة  الجودة  ضمان  على  تتركز  أن  يجب 
مشروع  الحكومة  اعتمدت  مثالً،  غانا  ففي  عليها. 
لتعميم   2003 عام  في  الوطني  الصحي  التأمين  نظام 
الرعاية الصحية في البلد، وضاعفت عدد الممرضين 
نظام  باستخدام  وذلك   ،2009 عام  في  المدربين 
وإنشاء  البشرية  الموارد  لتخصيص  النسبية  الحصة 
ووضعت  المناطق.  مختلف  في  التمريض  مدارس 
في  الشواغر  من  المزيد  لملء  أهدافاً  أيضاً  مالوي 
البالغ  الشغور  معدل  ولسد  الصحية.  الرعاية  مجال 
معدل  التمريض  تعليم  معاهد  رفعت  المائة،  في   65

بنسبة  والقبالة  التمريض  لطلبة  السنوي  االستيعاب 

22 في المائة بين عامي 2004 و2010 45، ما ساهم في 

تقدم  الصحة وفي إحراز  إنجازات في مجال  تحقيق 
لأللفية. اإلنمائية  األهداف  مسار  على 

خالصة

األرض،  كوكب  إلدامة  ضرورة  المستدام  العمل 
وبإدامة  المقبلة.  لألجيال  البشرية  بالتنمية  وللنهوض 
العمل  يحمي  البشرية،  بالتنمية  والنهوض  األرض 
خيارات  ويصون  الحاضر  خيارات  المستدام 
المستقبل. ولتعزيز التنمية البشرية من خالل العمل، 
ال بّد من خيارات متأنية ومحكمة في السياسة العامة، 

الختامي. الفصل  موضوع  هو  وذلك 

اجلدول 6-5

الطلب على العاملين في المجال الصحي
الطلب على األطباء والممرضين والقابالت )باآلالف( 

على أساس االحتياجاتأعلى أساس الطلب

الفعلي 2012
نموذج

2030

التغيير

الفعلي 2012

أهداف التنمية 
المستدامة

2030

التغيير

بالنسبة المئويةالمطلقبالنسبة المئويةالمطلق

9,35036,67927,329292.39,35011,3682,01821.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.0—9,77314,2594,48645.99,7739,773أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

3,7235,9642,24160.23,7234,15142711.5

1,6293,4431,814111.41,6292,06944027.0الشرق األوسط وشمال أفريقيا

0.0—4,2467,9593,71387.54,2464,246أمريكا الشمالية

3,4436,8753,43299.73,4436,9243,482101.1جنوب آسيا

1,2293,5852,356191.81,2294,9863,758305.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

33,98979,36045,371133.533,98944,11410,12529.8العالم

أ. على أساس نسبة 3.45 عاملين لكل 1,000 من السكان.
 .World Bank 2014b؛ وWHO 2014 المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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الف�شل 6

 تعزيز التنمية الب�شرية
من خالل العمل
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.6

تواجه العديد من 
 المجتمعات تحديات

بسبب ضيق فرص العمل 
أو ترّدي نوعيته

يصّنف الفصل خيارات السياسة العامة ضمن ثالث 
العمل،  استراتيجيات الستحداث فرص  مجموعات: 
واستراتيجيات لضمان رفاه العاملين، واستراتيجيات 
إلجراءات هادفة، ولكل منها مجموعة من إجراءات 
السياسة العامة )على النحو المبّين في الرسم البياني 
يقّدم  السياسات،  إلى  وإضافة  الفصل(.  بداية  في 
الفصل برنامج عمل موّسع يقوم على ثالث ركائز: 
عقد اجتماعي جديد، واتفاق عالمي، وبرنامج توفير 

الالئق. العمل 

استراتيجيات الستحداث فرص العمل

يتجاوز مفهوم العمل في إطار التنمية البشرية مجرد 
الوظيفة. فالتنمية البشرية هي توسيع خيارات البشر، 
وإتاحة الفرص لهم. ويشمل ذلك إتاحة فرص العمل 
الجّيد والمدفوع األجر لكل من به حاجة أو له رغبة 
بين  البطالة  معّدالت  ارتفاع  عالم  وفي  ذلك.  في 
الشباب، وحّدة التقلبات المالية، وكثرة عدد العاملين 
الجّيدة  العمل  فرص  استحداث  أصبح  الفقراء، 
المرأة  تمكين  يتوقف عليها  ملحة، وضرورة  حاجة 
توسيع  سياسات  على  الجزء  هذا  ويركز  اقتصادياً. 

األجر. المدفوع  العمل  في  األفراد  خيارات 
العمل  فرص  استحداث  استراتيجيات  وتشمل 
وضع  اإلجراءات:  من  مجموعتين  األجر  المدفوع 
توفير  أزمات  لمعالجة  للتشغيل  وطنية  استراتيجية 
العمل الجّيد المدفوع األجر، وتمكين األفراد واألمم 
من اغتنام الفرص في عالم العمل المتغّير. والهدف 
هو معالجة قضية العمل على مستوى الطلب وعلى 

العرض. مستوى 

صياغة استراتيجية وطنية للتصدي 
للتحديات في العمل

بسبب ضيق  تحديات  المجتمعات  من  العديد  تواجه 
ضخامة  وإزاء  نوعيته.  ترّدي  أو  العمل  فرص 

المشكلة، التي تناولتها الفصول السابقة، يبدو جلياً أن 
النهج المجّزأ لمعالجة مشكلة العمل بمختلف أبعادها 
لن يؤتي ثماراً. فال بّد من وضع استراتيجيات وطنية 
من  المزيد  استحداث  على  تركز  للتشغيل،  شاملة 
للرجال.  كما  للنساء  أفضل،  بنوعية  العمل،  فرص 
الناس في صميم  احتياجات  الذي يضع  النهج  وهذا 
استراتيجيات  في  النواة  يكون  أن  يمكن  االقتصاد، 
وطنية للتنمية )اإلطار 6-1(. ومن خيارات السياسة 

يلي. ما  العامة 

تحديد هدف للتشغيل

تحديد  على  التركيز  أهمية  الدولي  المجتمع  أدرك 
المالية  السياسات  توجيه  بإعادة  للتشغيل،  هدف 
ولذلك  العمل1.  فرص  توليد  نحو  الوطنية  والنقدية 
تضمنت أهداف التنمية المستدامة هدفاً بشأن التشغيل 

اإلجراءات: ومن  للجميع.  الالئق  والعمل  المنتج 
السياسات 	  مصفوفة  إلى  للتشغيل  هدف  إضافة 

للتشغيل  أهدافاً  بلدان  اعتمدت عدة  فقد  الوطنية. 
)كاستحداث 80,000 وظيفة في هندوراس خالل 
الفترة 2010-2014، وخفض البطالة من 7.6 إلى ما 
يتراوح بين 5 و6 في المائة في إندونيسيا(2. وهذه 
االلتزامات الوطنية تجاه العمل تمّهد الطريق نحو 
استحداث فرص للعمل ودفع مبادرات العمل في 
توفير  مثالً،  ويمكن،  والخاص.  العام  القطاعين 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  االعتمادات 
المصارف  توجيه  أو  ميّسرة،  بشروط  الحجم 
التجارية نحو اعتماد حصص لضمان توفير ما 
الزراعة(  )مثل  لقطاعات  القروض  من  يكفي 
يعمل فيها الفقراء، مما يساعد على إيجاد فرص 
والسياسات  النقدية  السياسات  أّن  كما  العمل. 
اإلعفاءات  مثل  للتشغيل  المشجعة  المالية 
الضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
ودعم المشاريع المنشأة في المناطق األقل نمواً، 
العمل. فرص  استحداث  في  اإلسراع  في  تسهم  قد 

تعزيز التنمية الب�شرية من خالل العمل
تناولت الفصول السابقة بالتحليل الجوانب المختلفة لثنائية العمل والتنمية البشرية، كيف يكون العمل رافداً للتنمية البشرية وكيف يكون نقيضاً 
لها، كيف يمكن أن ُيوّزع بالتساوي عمل الرعاية غير المدفوع األجر والعمل المدفوع األجر، وكيف يمكن أن يكون العمل مستداماً في عالم 
ويقّدم  العامة،  السياسة  مستوى  على  الخيارات  فيتناول  المطلوبة،  اإلجراءات  على  الفصل  هذا  يرّكز  التحديات،  هذه  وإزاء  المتغّير.  العمل 

التوصيات حول كيفية توجيه العمل نحو تعزيز التنمية البشرية.
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قد يتطلب استحداث فرص 
العمل من المصارف 
المركزية توسيع نطاق عملها 
التقليدي، بحيث يشمل إضافة 
إلى السيطرة على التضخم 
دعم التشغيل

التزام المصارف المركزية تحقيق هدف مزدوج. 	 
قد يتطلب استحداث فرص العمل من المصارف 
بحيث  التقليدي،  عملها  نطاق  توسيع  المركزية 
دعَم  التضخم  على  السيطرة  إلى  إضافة  يشمل 
له  كان  ولو  حتى  التضخم،  فاستهداف  التشغيل. 
والتوقعات  التضخم  خفض  على  التأثير  بعض 
في  كبير  تحسن  إلى  يؤدي  أّنه  يبدو  ال  بشأنه، 
النمو االقتصادي الحقيقي3. والواقع أّن استهداف 
التضخم في البلدان النامية لم يتبّين له أثر إيجابي 
فرص  في  النقص  مشكلة  وإزاء  النمو4.  على 
في  العمل  فرص  استحداث  وأهمية  العمل، 
البشرية،  التنمية  الفقر وتعزيز  التخفيف من حدة 
إلى  تسعى  أن  المركزية  المصارف  باستطاعة 
التضخم  على  السيطرة  بين  يوّفق  مزدوج  هدف 

التشغيل5. ودعم 
النقدية، 	  السياسة  ضمن  محددة  أدوات  إدراج 

تولّد  التي  االستثمارات  زيادة  منها  الهدف 
العمل. ومن هذه األدوات سياسات زيادة  فرص 
واالستثمارات  التجارية  لألنشطة  المالي  الدعم 
تخصيص  آليات  مثل  الحقيقي،  االقتصاد  في 
االعتمادات المرتبطة بمتطلبات االحتياطي القائم 
االحتياطي  كلفة  من  تزيد  والتي  األصول  على 
على البنوك، وضمانات القروض التي تسهم في 
المشاريع،  لرّواد  االقتراض  مخاطر  من  الحد 
وضمانها،  الصغيرة  القروض  لدمج  والدعم 
األموال  عن  لإلفراج  الخصم  نافذة  واستخدام 
االستثمارات  لصالح  المركزية  المصارف  من 
رأس  إدارة  وتقنيات  العمل،  فرص  تولّد  التي 
اقتصادات  عدة  شملت  دراسة  وأظهرت  المال. 

والهند(  وماليزيا  وكولومبيا  وشيلي  )سنغافورة 
مكّملة  عوامل  تدعمها  عندما  األدوات،  هذه  أّن 
الدولة، واستقاللية  مثل األصول السليمة، وقدرة 
تساعد  أن  يمكن  المركزية،  المصارف  سياسات 
هذه  تراعي  أن  ويمكن  العمل6.  فرص  خلق  في 
تصميم  فيمكن  الجنسين.  اعتبارات  األدوات 
متطلبات االحتياطي على أساس األصول بحيث 
للمصارف  ويمكن  للمرأة.  العمل  فرص  يولّد 
نافذة  إلى  الوصول  أفضلية  تعطي  أن  المركزية 
الخصم للمؤسسات المالية التي تقرض أو تستثمر 
فرص  من  المزيد  توليد  في  تسهم  كيانات  في 

للمرأة. العمل 

وضع استراتيجية للتنمية محورها التشغيل

لم يعد من الممكن اعتبار التشغيل نتيجة ثانوية للنمو 
االقتصادي. وقد اعُتبر كذلك لفترة طويلة، يوم سادت 
تلقائياً  تؤدي  االقتصادي  النمو  آثار  أّن  مفادها  فكرة 
إلى خلق فرص العمل7. وشهد العالم على مدى أعوام 
نمواً لم ترافقه زيادة في فرص العمل. ومن األهمية 
في  المال  ورأس  العمل  بين  التكامل  تحقيق  بمكان 

التنمية. عملية تعزيز 
محورها  التي  التنمية  سياق  في  التدخالت  ومن 

لتشغيل: ا
محورها 	  التي  التنمية  أمام  الحواجز  إزالة 

والمتوسطة  الصغيرة  فالمشاريع  التشغيل. 
والحصول  السوق،  دخول  في  عوائق  تواجه 
المشاريع  رواد  يفتقر  وقد  االئتمانات.  على 
وتتعرض  التسويق.  ومهارات  المعلومات  إلى 

الإطار 1-6

االستراتيجيات الوطنية للتشغيل

وطنية  استراتيجيات  النامية  البلدان  من   27 نحو  اعتمد 
عام  في  العالمية  المالية  األزمة  اندلعت  منذ  للتشغيل 
مماثلة،  استراتيجيات  اعتماد  على  بلداً   18 ويعمل   .2008

للتصّدي  سياساتها  في  النظر  بلدان  خمسة  وتعيد 
النمو  دمج  البعض  وحاول  الجديدة.  التشغيل  لتحديات 
الكاميرون،  في  والتشغيل  النمو  كاستراتيجية  والتشغيل، 
توغو.  في  والتشغيل  المتسارع  النمو  واستراتيجية 
والتشغيل  البشرية  الموارد  قضايا  سري النكا  ودمجت 
في االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية والتشغيل التي 

.2014 عام  في  بدأت 

من  السكان  مجموع  إلى  العاملين  نسبة  وارتفعت 
75 في  إلى   70 الكاميرون ومن  المائة في  65 في  إلى   63

المائة في توغو بعد اعتماد استراتيجية للتشغيل. وتحّولت 
إنتاجية العامل في الكاميرون من قيمة سلبية إلى 1.3 في 
في  السنوي  النمو  وبلغ  أعوام.  خمسة  مرور  بعد  المائة 

المائة في سري النكا. الوظائف 12 في  عدد 
ومنذ الربيع العربي، عمد األردن وتونس إلى اتباع 
نطاق  البلدان  فوّسع  للتشغيل،  شاملة  وطنية  استراتيجية 
على  تركز  التي  النشطة  السوق  سياسات  من  اهتمامهما 

التشغيل. تحديات  العديد من  معالجة  إلى  الشباب، 

.ILO 2015a :المصدر
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العاملون في القطاع غير 
النظامي هم من أكثر الفئات 
تعرضاً للمخاطر والصدمات

المال  رأس  على  الحصول  في  للتمييز  المرأة 
هذه  إزالة  وتتطلب  واالئتمان.  والتكنولوجيا 
الحواجز دعماً من جميع أنواع األطر التنظيمية 
مستويات  وعلى  والخاصة  العامة  والمؤسسات 
عدة لتحسين إنتاجية المشاريع ودخلها. ولمعالجة 
وتنمية  والتدريب  والتمويل  االئتمان  مسائل 
وضع  إلى  البلدان  بعض  عمدت  المهارات، 
في  هامة  مكانة  وإعطائها  الحر  للعمل  برامج 

.)2-6 )اإلطار  للتشغيل  الوطنية  خططها 
الصغيرة 	  المشاريع  بين  الروابط  تعزيز 

اليد  كثافة  على  تعتمد  )التي  الحجم  والمتوسطة 
التي تعتمد  الكبيرة )الدولية(  العاملة( والشركات 
في  تسهم  الروابط  فهذه  المال.  رأس  كثافة  على 
الموارد  تحويل  طريق  عن  النمو،  أنماط  تغيير 
وتخلق  مضافة  قيمة  تنتج  التي  القطاعات  إلى 
فرص العمل. ويمكن تحقيق ذلك من خالل إقامة 
العام.  باالستثمار  المدعومة  الصناعية  التجمعات 
فباستطاعة هذه الشبكات أن تزيد فرص الوصول 
نقل  تسّهل  وأن  والتكنولوجيا،  المال  رأس  إلى 

المهارات.
حياتهم 	  مدى  على  العاملين  مهارات  تطوير 

المهنية. يمكن أن يؤدي النجاح على هذا الصعيد 
والتشغيل،  والنمو  التشغيل  من  مثمرة  حلقة  إلى 
تساعد على خلق فرص عمل أعلى إنتاجية وأعلى 

متطّورة. إمكانات  األفراد  في  وتزرع  جودة، 

يعمل 	  التي  والمناطق  القطاعات  على  التركيز 
الفقراء  على  التركيز  سيما  وال  الفقراء.  فيها 
الذين يعملون في الزراعة في المناطق الريفية. 
حماية  إلى  تسعى  التي  العامة  السياسة  فتدابير 
الزراعة  قطاع  في  واستحداثها  العمل  فرص 
اإلنتاجية من دون  إلى تحسين  تهدف  أن  ينبغي 
ترحيل فرص العمل، وذلك عن طريق الزراعة 
واعتماد  المحاصيل،  أنماط  وتغيير  الكثيفة، 
وما  التسويق  وتحسين  المتكاملة،  اإلنتاج  حزم 

ذلك. شابه 
مناسب 	  وتنظيمي  قانوني  إطار  وتنفيذ  تصميم 

في  العاملون  النظامي.  غير  العمل  لمعالجة 
القطاع غير النظامي هم من أكثر الفئات تعرضاً 
أطر  وضع  األهمية  ومن  والصدمات.  للمخاطر 
لتنظيم عملهم، إذ تسهم في زيادة اإلنتاجية وتوليد 
الصدمات  من  الحماية  وتأمين  المضافة،  القيمة 
تدعم  التي  األطر  وضع  ويمكن  والمخاطر. 
خالل  من  النظامي  غير  القطاع  في  االبتكار 
وتراعي  الكلفة،  المنخفضة  التكنولوجيا  تكييف 
وتوفر  النظامي،  غير  العمل  في  الجنسين  أبعاد 
الدعم للعاملين في القطاع غير النظامي إلسماع 
التقدير  على  الحصول  من  وتمّكنهم  صوتهم 

.)3-6 )اإلطار  مشاريع  ورواد  كمواطنين 
في 	  العاملة  واليد  المال  رأس  توزيع  تصحيح 

لإلنفاق  يمكن  عمل.  فرص  لخلق  العام  اإلنفاق 

الإطار 2-6

برنامج العمل الحر لجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

الخطة  في  هاماً  عنصراً  الحر  العمل  برنامج  كان 
مقدونيا  جمهورية  أطلقتها  التي  للتشغيل  األولى  الوطنية 
 ،2015 2007. وبحلول عام  السابقة في عام  اليوغوسالفية 
كان حوالى 6,700 شخص قد حصلوا في إطار البرنامج 
شركات  إنشاء  من  تمكنوا  إذ  ومستدام،  آمن  عمل  على 
مشاريع  على  النظامي  الطابع  إضفاء  أو  بهم  خاصة 
مجموعة  البلد  في  الحر  العمل  فرص  وتشمل  قائمة. 
األسنان،  طب  عيادات  منها  المجاالت،  من  واسعة 
الشعر،  تصفيف  وصالونات  األطفال،  وحضانات 
ذلك. شابه  وما  األزياء،  وتصميم  اإليكولوجية،  والسياحة 
استثمرت  الماضية،  الثمانية  األعوام  مدى  وعلى 
البرنامج. واستمر  33 مليون دوالر في  الدولة أكثر من 
تلقوا  الذين  المشاريع  رواد  من  المائة  في   70 حوالى 

مدى  على  البرنامج  إطار  في  والمعدات  التدريب 
يفوق  بمستوى  العمل،  في  الماضية  الخمسة  األعوام 
يبلغ  الذي  العالم  في  الجديدة  الشركات  نجاح  معّدل 
البرنامج  كان   ،2014 عام  وفي  المائة.  في   50 حوالى 
الوظائف  جميع  من  المائة  في   13 حوالى  عن  مسؤوالً 
جميع  من  المائة  في  و14  الخاص  القطاع  في  الجديدة  

الشركات الجديدة.
المشاريع  من  المائة  في   35 النساء حوالى  وباشرت 
هذا  وُيعتبر  المائة.  في   30 والشباب  حديثاً،  المنشأة 
البرنامج إنجازاً ومعلماً هاماً في تشجيع ريادة المشاريع 
معيشتهم.  وتحسين  العمل  من  والنساء  الشباب  وتمكين 
ويهدف البرنامج إلى مساعدة النساء المتزوجات وضحايا 

المنزلي. العنف 
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نظام التمويل الشامل 
ضروري للتحّول الهيكلي 
وخلق فرص العمل

خالل  من  العمل  فرص  استحداث  دعم  العام 
أنواع التكنولوجيا المستخدمة وقطاعات اإلنفاق، 
من  البشرية،  التنمية  تعزيز  على  التركيز  مع 
والتعليمية  الصحية  الخدمات  اإلنفاق على  خالل 
وباعتماد  االجتماعية.  الخدمات  من  وغيرها 
دوراً  يؤدي  أن  العام  للقطاع  يمكن  النهج،  هذا 
إرشادياً، يوّجه سائر قطاعات االقتصاد إلى حيث 
توفر الموارد وكيفية استخدام التكنولوجيات التي 
تعتمد على كثافة اليد العاملة مقابل التكنولوجيات 

المال. رأس  كثافة  على  تعتمد  التي 

االنتقال إلى التمويل الشامل

الهيكلي  للتحّول  ضروري  الشامل  التمويل  نظام 
 2.5 من  أكثر  العالم  ففي  العمل.  فرص  وخلق 
تقريباً،  البالغين  السكان  نصف  أي  شخص،  مليار 
والنساء  المصرفية8.  الخدمات  من  يستفيدون  ال 
الحصول على  بضيق فرص  تأثراً  الفئات  أكثر  هن 
يعيشون  الذين  األشخاص  أرباع  وثالثة  التمويل. 
حساباً  يملكون  ال  اليوم  في  دوالرين  من  أقل  على 
مصرفيا9ً. وكلما ازداد فقر األسرة، ازدادت حاجتها 
حالة  في  سيما  وال  المخاطر،  من  الحماية  إلى 

العمل. من  الحرمان 
التمويل  في  النقص  ُيعتبر  النامية،  البلدان  وفي 
عائقاً أمام إطالق المشاريع ونموها. وكان الحصول 
على التمويل من أهم خمس مشاكل في نظر 77 في 
من  عينة  في  مسح  شملها  التي  الشركات  من  المائة 
األفريقية  الصحراء  جنوب  ففي  النامية10.  البلدان 
والبحر  الالتينية  وأمريكا  آسيا،  وجنوب  الكبرى، 

الكاريبي، ذكرت أكثر من 30 في المائة من الشركات 
المشمولة بالمسح الحصول على التمويل بين العقبات 
الكبيرة التي تواجهها11. ومن خيارات السياسة العامة 
لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وبالتالي زيادة 

يلي: ما  العمل،  فرص 
الفئات 	  لتشمل  المصرفية  الخدمات  نطاق  توسيع 

المحرومة والمهمشة، ومنها النساء. فبعد اعتماد 
التدابير المصرفية الداعمة في إكوادور، ارتفعت 
من  مصرفياً  حساباً  يملكون  الذين  السكان  نسبة 
29 في المائة في عام 2005 إلى 83 في المائة في 

.12 2011 عام 
المحرومة 	  المناطق  نحو  االعتمادات  توجيه 

والنائية ونحو قطاعات مستهدفة. ففي األرجنتين 
تؤدي  وماليزيا،  كوريا  وجمهورية  والبرازيل 
توجيه  في  محورياً  دوراً  االستثمار  بنوك 

مستهدفة13. قطاعات  نحو  االعتمادات 
خفض أسعار الفائدة وتقديم ضمانات االعتمادات 	 

الصغيرة  للمشاريع  المدعومة  واالعتمادات 
نحو  الموجهة  والقطاعات  الحجم  والمتوسطة 
في  التدابير  هذه  تساعد  أن  ويمكن  التصدير. 
زيادة اإلنتاجية ودعم التشغيل وأن تؤتي ثمارها 
خطة  بفضل  البلد  تحّول  رواندا،  ففي  سريعاً. 
للبن  رئيسي  مصّدر  إلى  االعتمادات  ضمان 

.14 لمميز ا
التمويل 	  لتعزيز  الحديثة  التكنولوجيا  تسخير 

بارز  مثال  كينيا  في   M-Pesa نظام  الشامل. 
النقالة  الهواتف  تكنولوجيا  استخدام  إمكانية  على 
للوصول إلى المحرومين من الخدمات المصرفية 

.)4-6 )اإلطار 

الإطار 3-6

معايير العمل في معالجة االقتصاد غير النظامي: خطوة جديدة

النظامي،  غير  االقتصاد  في  العاملين  ماليين  يعمل 
العاملين،  حقوق  وانتهاك  اإلنتاجية،  انخفاض  حيث 
االجتماعية،  الحماية  كفاية  وعدم  الفرص،  وضيق 
عقبات  هي  الوقائع  وهذه  االجتماعي.  الحوار  وغياب 
المزيد  ويدرك  المستدامة.  المشاريع  تطوير  طريق  في 
ومنظمات أصحاب  العمالية  والمنظمات  الحكومات  من 
فيه  العاملين  وحاجة  حوافز  إلى  القطاع  حاجة  العمل 

إلى الحماية.
وألول  مؤخراً،  الدولية  العمل  منظمة  اعتمدت  وقد 
معالجة  إلى  تهدف  للعمل  جديدة  دولية  معايير  مرة، 

مئات  تساعد  أن  المتوقع  ومن  النظامي،  غير  االقتصاد 
ولهذه  االقتصادية.  والوحدات  العاملين  من  الماليين 
األساسية  الحقوق  حماية  في  بالغة  أهمية  المعايير 
اآلمن،  الدخل  على  الحصول  فرص  وإتاحة  للعاملين، 
وسبل العيش، وريادة المشاريع. وتسّهل إنشاء الشركات، 
الالئق  العمل  وتوليد فرص  استدامتها  كفالة  في  وتساعد 
في االقتصاد غير النظامي. وتعتبر هذه المعايير خطوة 
هامة على طريق تحسين أوضاع ماليين العاملين، فهي 
تشّكل إطاراً توجيهياً دولياً لمساعدة البلدان على معالجة 

النظامي. غير  االقتصاد  قضايا 
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يمكن أن تؤدي التقلّبات 
المالية إلى بيئة غير مستقرة 

للعمل والوظائف

بناء إطار اقتصادي كلي داعم 

أساسي  شرط  الكلي  المالي  االستقرار  على  الحفاظ 
سياسات  أّن  غير  التشغيل.  استراتيجية  لنجاح 
أبعد من  إلى ما هو  الكلي يجب أن تذهب  االقتصاد 
ولكنه  أساسي  شرط  هو  الذي  االقتصادي،  التثبيت 
المؤاتية  البيئة  تهيئ  وأن  العمل،  لتأمين  كاٍف  غير 
الستحداث فرص العمل. ويجب أن ترّكز السياسات 
وتدابير  الصرف،  سعر  إدارة  على  المجال  هذا  في 
الحكومي.  المالي  والحّيز  المال،  إدارة حساب رأس 

الخيارات: ومن 
وتنافسياً. 	  ثابتاً  الحقيقي  الصرف  سعر  إبقاء 

غير  بيئة  إلى  المالية  التقلّبات  تؤدي  أن  ويمكن 
االستثمار  وتخفيض  والوظائف  للعمل  مستقرة 
المستقر  الصرف  فسعر  الحقيقي.  االقتصاد  في 
والتشغيل.  النمو  يعزز  لالقتصاد،  أساس  هو 
وقد أدرك الكثيرون أن ارتفاع قيمة العملة يؤثر 
القدرة  تدهور  إلى  يؤدي  إذ  التشغيل،  على  سلباً 

الدولية15. التنافسية 
ولهذا 	  المال.  رأس  حساب  إدارة  في  الحرص 

الشأن أهمية بالغة إذا أريد لسياسة سعر الصرف 
في  كما  العمل،  فرص  لزيادة  أداة  تكون  أن 

شيلي16. فال بّد من توخي الشفافية ووضع قواعد 
متفق عليها لضوابط رأس المال بهدف الحّد من 
اقتصادات  إلى  الوافد  المال  رأس  حركة  تقلبات 
تقلب  تجّنب  وكذلك  منها،  والخارج  البلدان 

المنتج. العمل  أنشطة  في  االستثمارات 
إعادة النظر في تركيبة الميزانيات بهدف تخصيص 	 

الموارد للقطاعات التي تولد فرص العمل، وبناء 
إمكانات البشر، وتطوير البنى األساسية. ويتطلب 
الراهنة  اإلنفاق  أنماط  في  النظر  إعادة  ذلك 
العمل  فرص  لتوليد  الموارد  تخصيص  وإعادة 
القطاعات  في  والممرضين  للمعلمين  )وظائف 
وتشغيل  العامة،  األشغال  وبرامج  االجتماعية، 
ذلك(. شابه  وما  المادية  األساسية  البنية  وصيانة 

الضريبية 	  اإلدارة  طريق  عن  المالي  الحيز  بناء 
فاإلنفاق  الموارد.  استخدام  في  والكفاءة  الشاملة 
ولكّن  العمل،  فرص  استحداث  في  يسهم  العام 
خطة  يتطلب  العام  لإلنفاق  المالي  الحيز  بناء 
الكفاءة  من  عالية  درجة  وعلى  التصميم  محكمة 
والشفافية، وكذلك نظاماً للضريبة واإلنفاق. ومن 
تدابير  وضع  العامة  االستثمارات  دعم  خيارات 
مالية سليمة خالل فترات االزدهار وفترات النمو 
العادية، وتخصيص صندوق للتثبيت المالي خالل 
الموارد  تسرب  على  وبالتغلب  الركود.  فترات 
بما  الموارد،  استخدام  في  الكفاءة  تعزيز  يمكن 

الجديدة. الموارد  تعبئة  يعادل 
الخاص 	  فالقطاع  لألعمال.  مؤازرة  بيئة  تهيئة 

الرئيسي  المحرك  األحيان  من  الكثير  في  هو 
بيئة  تهيئة  ويمكن  العمل.  فرص  الستحداث 
دون  تحول  التي  القيود  بإزالة  لألعمال  مؤازرة 
البنية  إلى  والوصول  التمويل،  على  الحصول 
األساسية، واالّطالع على األنظمة. ومن الحوافز 
التي يمكن تقديمها للشركات أيضاً حافز اإلعفاء 
التي  الشركات  نشاط  تشجيع  ويمكن  الضريبي. 
عناصر  دعم  األمثلة  ومن  الجيد.  العمل  تؤمن 
تركز  التي  الشركات  تستخدمها  التي  اإلنتاج 
تسهم  والتي  نمواً،  األقل  المناطق  في  أعمالها 
في تأمين فرص العمل للفئات المحرومة، والتي 
تستخدم التكنولوجيات التي تعتمد على كثافة اليد 
العاملة. ومن شأن التحويالت المباشرة ألصحاب 
تخفيضات  أو  لألجور،  دعم  شكل  على  العمل 
ضريبية، أن تشجع الشركات على توظيف المزيد 
من العاملين أو اإلبقاء على فرص العمل القائمة.

الجودة، 	  العالية  األساسية  البنية  خدمات  ضمان 
والكهرباء  الطرق  شبكات  ذلك  في  بما 
طبيعة  النقالة  الهواتف  غّيرت  لقد  واالتصاالت. 

الإطار 4-6

M-Pesa: نهج مبتكر للتمويل الشامل

في  كينيا  في  أُطلق  مبالغ صغيرة  لتحويل  نظام   M-Pesa

عام 2007. هو نظام واسع االنتشار، يوفر لشريحة كبيرة 
من السكان الخدمات المالية األساسية. ففي عام 2012، بلغ 
أكثر  أي  مليون شخص،   15 الناشطين  المستخدمين  عدد 
من 60 في المائة من عدد البالغين في البلد، وحوالى 30 
في  كان   2014 عام  وفي  السكان.  مجموع  من  المائة  في 
البلد 81,000 وكيل لهذا النظام، بعد أن كان العدد 15,000 

في عام 2013.
الصغيرة،  التحويالت  إلجراء  النظام  ويستخدم 
وتسديد  األجور،  دفع  وكذلك  المباشرة،  والمشتريات 
وشراء  الفواتير،  من  وغيرها  والكهرباء  المياه  فواتير 
اإلنترنت.  عبر  أم  مباشرة  التجار  من  والخدمات  السلع 
والمنظمات  والشركات  الحكومة  النظام  هذا  وتستخدم 
نظام  على  الرئيسية  المحركات  وتركز  الحكومية.  غير 
والتطورات  المبتكرة،  األعمال  ونماذج  داعم،  ضابط 
أخرى  بلدان  واعتمدت  النقالة.  الهواتف  في  التكنولوجية 

بنغالديش. في   )bKash( بيكاش  كنظام  مماثالً،  منهجاً 
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ظروف السخرة غير مقبولة 
في سالسل القيمة العالمية

وأسهمت  الفقيرات،  المشاريع  رائدات  عمل 
فتوسيع  العمل.  فرص  من  المزيد  استحداث  في 
طرق  وكذلك  واإلنترنت،  االتصاالت  شبكات 
يمكن  النظيفة،  الطاقة  وإمدادات  الرئيسية  النقل 
المتاحة  العمل  خيارات  تحسين  إلى  يؤدي  أن 
لسكان المناطق الريفية وتوسيع أنشطة الشركات 

االستثمارات. وتشجيع 
لتشجيع 	  للشركات  تنظيمي  إطار  اعتماد 

الشفافية  وضمان  الكفاءة،  وتعزيز  المنافسة، 
الروتينية،  اإلجراءات  فتقليص  والمساءلة. 
السياسي  االستخدام  وحظر  الفساد،  ومكافحة 
اتخاذ  عملية  وتسريع  والتصاريح،  للتراخيص 
تسهم  عوامل  كلها  العام،  القطاع  في  القرارات 
في تطوير الشركات وجذب االستثمارات المحلية 

العمل. فرص  تزيد  ما  وكثيراً  والخارجية، 

اغتنام الفرص في عالم العمل المتغّير

العامة  السياسة  في  االهتمام  توجيه  الضروري  من 
عالم  في  والنجاح  النمو  على  األفراد  مساعدة  نحو 
التنمية  منظور  من  ذلك،  ويتطلب  الجديد.  العمل 
البشرية، إيجاد سبل لتسخير الروابط والتكنولوجيات 
الجديدة لتوسيع خيارات األفراد في عملهم وحياتهم. 
فعالم العمل المتغّير يمكن أن يسهم في التنمية البشرية 
من خالل خلق فرص جديدة وجّيدة للعمل، وتحسين 
الذين في حوزتهم ما يلزم  حظوظ األفراد، وخاصة 
من مهارات ومعارف وكفاءات لالستفادة من الفرص 
أكثر  يتطلب  الجديد  العمل  لعالم  واالستعداد  الناشئة. 

خطوات  بضع  من  وأكثر  كالمعتاد،  االستمرار  من 
العامة. السياسة  مستوى  على  مجّزأة 

وقف السباق نحو األسفل

اإلنتاج  من  )والمحققة(  المحتملة  الفوائد  إلى  نظراً 
السباق نحو األسفل، عبر خفض  العالمي، لن يكون 
الوحيدة  الحصيلة  العمل،  ظروف  وتدهور  األجور، 
خطأً  التركيز  إلى  السيناريو  هذا  وُيعزى  الممكنة. 
على التفسير السطحي والضّيق للقدرة التنافسية، التي 
تقاس بالتكاليف المالية لكل وحدة من وحدات اإلنتاج. 
وهذا التفسير، إذ يساعد الشركات في الوقت الراهن، 
األجور  فضمان  المستقبل.  في  االستدامة  إلى  يفتقر 
وحماية  العاملين  سالمة  على  والحفاظ  الالئقة، 
وفي  إنسان،  كل  تعني  التي  القضايا  من  حقوقهم، 
معالجتها قدرة على وقف هذا السباق. ومن الخيارات 

العامة: السياسة  مستوى  على 
السلع 	  فيها  تنتج  التي  الظروف  على  التركيز 

والقدرة  للكلفة  االقتصادية  الجوانب  وراء  )ما 
التنافسية(. فظروف العمل بالغة األهمية )اإلطار 
من  المعروض  في  الضائقة  وفي ظروف   .)5-6

العمل، تجذب الشركات التي تقدم أفضل ظروف 
ويزداد  الماهرة.  العاملة  القوى  أفضل  عمل، 
للتفاوت في ظروف  المستهلكين وإدراكهم  وعي 
العمل، ويواجه الوسطاء ضغوطاً متزايدة إليالء 
عند  االهتمام  من  مزيداً  األخالقية  االعتبارات 
عنه  عّبرت  ما  وهذا  المصانع.  منتجات  شراء 
االحتجاجات العالمية حيال الحوادث المتعددة في 

الإطار 5-6

الحفاظ على القدرة التنافسية عبر تحسين ظروف العمل

تواجه اليوم بعض البلدان في سالسل القيمة العالمية التي 
نقصاً  األجر  المنخفضة  العاملة  القوى  تعتمد على  كانت 
القدرة  من  مزيداً  العاملين  يعطي  ما  العاملة،  القوى  في 
تبشر  قوانين  عدة  الصين  سّنت  وقد  المفاوضة.  على 
بحماية حقوق العاملين األفراد، وصون األمن الوظيفي، 
وخفض عدد العاملين في القطاع غير النظامي، وتوسيع 
نطاق الضمان االجتماعي. ومن هذه القوانين قانون عقود 
منازعات  في  والتحكيم  الوساطة  وقانون   ،)2008( العمل 
وقانون   ،)2008( التشغيل  تعزيز  وقانون   ،)2008( العمل 

إلى  البعض  ذهب  وقد   .1)2011( االجتماعي  الضمان 
الصين  قد يضع  القوانين واألنظمة  إقرار هذه  إن  القول 
بين  العمل  قوانين  حيث صرامة  من  الثالثة  المرتبة  في 
عام  وفي  والتنمية2.  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان 
2013، أقّرت فييت نام قانون عمل جديد، من شأنه تحسين 

ظروف العمل من خالل تنظيم دوام العمل، ومنح إجازة 
األمومة، وإفساح المجال للمفاوضة الجماعية، وإصالح 

األجور3. نظام 
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من الضروري أن يستوعب 
نظام التعليم العالي في أي 
مجتمع المزيد من التالميذ 

ومنهم الفقراء

وإزاء  بنغالديش.  في  الجاهزة  المالبس  معامل 
لتجارة  كبيرة  شركات  وضعت  الضغط،  هذا 
التجزئة تستورد المنتجات المصنعة في بنغالديش 
خططاً لتحسين ظروف العمل وهي تقّدم )بعض( 
على  المبادرات،  وهذه  للعاملين17.  المالي  الدعم 
غير  السخرة  ظروف  أّن  على  تدل  تواضعها، 

العالمية. القيمة  سالسل  في  مقبولة 
على 	  تساعد  أن  يمكن  العادلة  التجارة  شروط 

وهي  األسفل،  نحو  السباق  دون  الحيلولة 
من  العديد  أذهان  في  الهامة  االعتبارات  من 
حول  المستهلكين  أسئلة  تزايد  مع  المستهلكين. 
المنتجات التي يشترونها، بات التركيز على كفاءة 
الكلفة بغض النظر عن سائر الشروط استراتيجية 
غير فاعلة تدل على ضيق األفق. وتظهر تجربة 
بسوق  االحتفاظ  بلد  أي  بمقدور  أن  كمبوديا 
التصدير من غير المساس بعدالة األجور وجودة 

.)6-6 )اإلطار  العمل  ظروف 

إفساح المجال أمام العاملين الكتساب المهارات 
الجديدة وتحصيل التعليم

في مستوى  والتقدم  المهارات  تطوير  أهمية  ستزداد 
الضروري  من  وسيكون  المستقبل.  في  التعليم 
للحصول  والمتخصصة  العالية  المهارات  اكتساب 
وتتطلب  والعلوم.  الهندسة  في  وظائف  على 
وتستلزم  األساسية،  المهارات  من  أكثر  التكنولوجيا 

استعداداً وقدرة على اإلبداع واالبتكار وحل المشاكل. 
الصناعات  أصبحت  الروتينية  األنشطة  أتمتة  وبعد 
وباتت  المهارات،  كثافة  على  تعتمد  التحويلية 
لزيادة  والتدريب  التعليم  المزيد من  تتطلب  الزراعة 
ومهارات  والتكّيف  والمرونة  والتعليم  اإلنتاجية. 
العمل هي ضرورة ملحة لتمكين العاملين من تأمين 
سبل عيشهم. وهذا ما يشّدد عليه فخامة السيد بنيغنو 
مساهمة  في  الفلبين،  رئيس جمهورية  الثالث،  آكينو 

باسمه(. الموقع  )اإلطار  التقرير  لهذا  خاصة 
إلى  الصناعية  االقتصادات  من  والتحّول 
اقتصادات المعلومات والمعرفة يغّير طريقة عيشنا، 
االهتمام  ويوجه  عملنا.  وطريقة  تفكيرنا،  وطريقة 
إلى أربع فئات واسعة من المهارات المطلوبة18: في 
والتفكير  واالبتكار،  اإلبداع،  وتشمل  التفكير،  طرق 
والتعلّم؛  القرارات  واتخاذ  المشاكل،  وحل  النقدي، 
والتعاون  التواصل  وتشمل  العمل،  أساليب  وفي 
والعمل ضمن الفريق؛ وفي أدوات العمل، التي تستند 
للمعلومات  الجديدة  التكنولوجيات  إلى  معظمها  في 
والقدرة  المعلومات،  بعصر  واإللمام  واالتصاالت 
االجتماعية  الشبكات  خالل  من  والعمل  التعلّم  على 
كاإلحساس  العالم،  في  العيش  سبل  وفي  الرقمية؛ 
التطور  إلى  والتطلع  والمحلية،  العالمية  بالمواطنة 
في الوظيفة والحياة، وااللتزام بالمسؤولية الشخصية 

واالجتماعية.
ويمكن أن تركز تدابير السياسة العامة على:

التعليم 	  للمستقبل.  التعلّم  نظام  وتنفيذ  تصميم 
يلقن  دراسي  منهاج  إطار  في  الجودة،  العالي 
من  أساسي  عنصر  هو  التعلّم،  كيفية  التالميذ 
التعلّم  نهج  يتحّول  قد  وهكذا  التعليم.  عناصر 
التعليم بل يشمل  تعميم  يقتصر على  إلى نهج ال 
تحسين  على  فيرّكز  والتعلّم«،  »التعليم  تعميم 
ويمكن  التعليم19.  تعميم  فقط  وليس  التعلّم  نتائج 
تعلّم الكثير في مجاالت جوهرية يجب إعطاؤها 
ومرحلة  المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  األولوية 
مع  المتوسط،  الثانوي  والتعليم  االبتدائي  التعليم 
إتاحة الفرص لتنمية مهارات محددة في مراحل 
في  التالميذ  تثقيف  على  التركيز  وينبغي  الحقة. 
تعليمهم  وعلى  الطبيعية،  والعلوم  الرياضيات 
الفرص  وإتاحة  مقنعة،  بطريقة  والتعبير  الكتابة 
الفريق  ضمن  التعاون  في  المهارات  لتنمية  لهم 
المواهب  تشجع  أن  يجب  التعليم  فنظم  والقيادة. 

المستويات. جميع  على 
من 	  العالي.  التعليم  إلى  الوصول  فرص  زيادة 

التعليم العالي في  الضروري أن يستوعب نظام 
الفقراء.  ومنهم  التالميذ،  من  المزيد  مجتمع  أي 

الإطار 6-6

كمبوديا: قصة نجاح في عولمة العمل

الجاهزة  المالبس  إنتاج  قطاع  كمبوديا  دخلت  عندما 
على  حرصت  التسعينات،  في  التصدير  ألغراض 
تتيح  التي  العمل  معايير  تطبيق  في  طّيبة  سمعة  كسب 
 ،1999 عام  وفي  القطاع.  هذا  في  غيرها  عن  التمّيز  لها 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع  اتفاقاً  الحكومة  وّقعت 
موافقة  مقابل  العاملين  بحقوق  التقّيد  بموجبه  التزمت 
السنوية  زيادة حصتها  على  األمريكية  المتحدة  الواليات 

الواردات. من 
ولم تستفد كمبوديا مباشرة من هذا االتفاق فحسب، 
العمل  انتهاء  بعد  نجاح  من  حققته  ما  على  حافظت  بل 
بنظام الحصص. باختصار، ليس من الضروري خفض 
القدرة  الكتساب  العمل  بظروف  والتفريط  األجور 

التصدير. أسواق  في  التنافسية 

.Islam 2015 :المصدر
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في  الصفوف  في  التعليم  يكون  أن  يمكن  وال 
فبعض  العمل.  سوق  متطلبات  عن  معزل 
مهارات  على  التدريب  من  يستفيدون  التالميذ 
المتقدمة،  البلدان  وفي  معّين.  قطاع  في  محددة 

العالي  التعليم  التحصيل في مرحلة  ارتفع معّدل 
بنسبة 10 في المائة منذ عام 2000 20. ونظراً إلى 
من  سيكون  المتقدمة،  المهارات  توفر  ضرورة 
الضروري أن تصل نسبة التحصيل في مرحلة 

م�شاهمة خا�شة

بناء مهارات العاملين وحمايتهم من أجل النمو الشامل للجميع

شعب  في  الكامنة  الكبيرة  الطاقات  يطلق  وحده  الشامل  النمو  أّن  نؤمن  نحن 
الفلبين. وإيماننا هذا وضعناه في صلب استراتيجيتنا، وألجله وّظفنا استثمارات 
بحصة  يستأثر  حالياً  االجتماعية  الخدمات  تمويل  أّن  والواقع  شعبنا.  في  كبيرة 
في  األفراد  نمّكن  وبذلك  الميزانية(.  من  المائة  في   36.6( الميزانية  من  األسد 
الفلبين من المشاركة في النمو فتصبح تنميتهم وعملهم حلقة مثمرة تحقق النجاح 

بأسره. للوطن  بل  فحسب  لألفراد  ليس 
وهذه الحلقة المثمرة تعتمد على تزويد األفراد بالمعارف والمهارات الالزمة 
لتحقيق أهدافهم. فتعهدنا على المدى الطويل إصالح التعليم األساسي، وبات على 
التالميذ قضاء 12 سنة في التعليم األساسي في المدرسة، أي ما يكفي من الوقت 
إلتمام المنهاج الدراسي الذي يتماشى مع المعايير الدولية. ويسهم برنامجنا الرائد 
للحد من الفقر، وهو برنامج التحويالت النقدية المشروطة، في السعي إلى تحقيق 
أطفالها  ترسل  أن  نقدية  مساعدة  تطلب  التي  األسر  على  فيشترط  الهدف،  هذا 
إلى المدرسة لكي تتلقى هذه التحويالت. كما ُوّظفت استثمارات أخرى، أهمها 
من خالل هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات التي استطاعت طيلة فترة واليتنا 
تزويد 7.8 ماليين خريج من مختلف الدورات بالمهارات في مختلف الصناعات.

وفي كل ذلك، كنا مدركين لضرورة متابعة اتجاهات التشغيل التي تنطبق 
على مجتمعاتنا المحلية واالستجابة لها. فحرصت لجنة التعليم العالي، على سبيل 
برامج  المطلوب ووضع  المستوى  تستوفي  التي ال  البرامج  إلغاء  المثال، على 
جديدة في اختصاصات ناشئة يكثر الطلب عليها. وعمدنا إلى التصدي للتحديات 
في مجاالت مثل تقديم المساعدة للشباب غير الملتحقين بالمدارس للحصول على 
النقدية المشروطة الكثير على هذا  فرص اقتصادية. وأنجز برنامج التحويالت 
انخفاضاً  الفلبين  في  اإلنمائية  الدراسات  معهد  أجراه  بحث  أظهر  فقد  الصعيد. 
في عدد الشباب غير الملتحقين بالمدارس، من 2.9 مليون في عام 2008 إلى 1.2 

مليون في عام 2013. وهذا انخفاض مدهش يعّد 1.7 مليون شخص.
متاحة  المعرفة  ومعناه  التعليم،  لوزارة  التابع   Abot-Alam برنامج  ويهدف 
 ،2014 أيلول/سبتمبر  في  البرنامج  أطلق  وقد  التخفيض.  من  مزيد  إلى  للجميع، 
وهو المبادرة األولى من نوعها، لمسح عدد غير الملتحقين بالمدارس في جميع 

على  التدريب  أو  التعليم،  برامج  من  يناسبهم  ما  في  واستيعابهم  البالد،  أنحاء 
المهارات أو ريادة المشاريع. وتساعد وزارة العمل والتشغيل الشباب المعرضين 
يطلبها  التي  بالمهارات  تزويدهم  العمل من خالل  لفرص  بتحضيرهم  للمخاطر 
أصحاب العمل مثل المهارات الحياتية والتقنية، والتدرج في الشركات من خالل 

.)JobStart( العمل المساعدة في بدء  برنامج 
العمل  فرص  واستحداث  التحديات  مواجهة  في  اتبعناه  الذي  واألسلوب 
للشباب ُيالحظ في قطاعات أخرى منها القطاع غير النظامي. ويشكل العاملون 
المنزليون جزءاً كبيراً من القوى العاملة غير النظامية، سواء في الفلبين أم في 
أي مكان في العالم. ومن الصعب تنظيم هذه الفئة من العاملين نظراً إلى طبيعة 

عملهم. لكن بلدي قام بدور ريادي على هذا الصعيد.
وفي عام 2012، أصبحت الفلبين ثاني دولة تصّدق على اتفاقية منظمة العمل 
المنزلية، وهي الصك  للعاملين في الخدمة  العمل الالئق  الدولية رقم 189 بشأن 
المنزليين،  للعاملين  العمل  وحقوق  اإلنسان  بحقوق  يعترف  الذي  األّول  الدولي 
وبحقهم في الحماية بموجب القانون. ووّقع بلدنا اتفاقات ثنائية مع األردن ولبنان 

والمملكة العربية السعودية لحماية العاملين المنزليين الفلبينيين في الخارج.
ورعاية  لحماية  السياسات  وضع  قانون  تشريع  حكومتي،  إنجازات  ومن 
في  كان  الذي   Kasambahay بقانون  والمعروف   ،RA 10361 المنزليين  العاملين 
السابق مرسوماً. وبموجب هذا القانون، دخل العاملون المنزليون، البالغ عددهم 
1.9 مليون عامل، القطاع النظامي، فأصبحوا يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا، 

الكفاءة. وتقييمات  التدريب  على  ويحصلون 
وهذه ليست سوى نماذج عن التدابير التي نفذناها. فرسالتنا واضحة إن في 
التعليم أم تشغيل الشباب أم العمل المنزلي: وهي استيعاب الجميع. فنحن نرّكز 
لتمكين  على اإلنسان في بالدنا: هو غاية وجوهر كل ما نفعل. ولن نألو جهداً 
يكن مركزه  أياً  الفرص لكل فرد،  الجميع، وضمان حقوقهم وحمايتهم، وإتاحة 
االجتماعي، ومستوى رفاهه، وحتى طبيعة عمله. فيرى كل فرد من مجتمعنا في 

عمله عمالً مجزياً وكريماً ومنتجاً، ويكون له وسيلة للتقدم والنجاح.

بنيغنو آكينو الثالث 
 رئيس جمهورية الفلبين
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يكاد هذا الوقت يكون أسوأ 
األوقات للتنافس مع اآللة، 

وأفضل األوقات للمواهب من 
رواد المشاريع

الطلب  لتلبية  أعلى  معّدالت  إلى  العالي  التعليم 
لمستقبل.  في ا

وُيخشى عدم التوافق بين الطلب على شهادات 
العالي، وال سيما في العلوم والتكنولوجيا  التعليم 
في  الخريجين  وعدد  والرياضيات،  والهندسة 
هذه المجاالت. ففي الواليات المتحدة األمريكية، 
العلوم  اختصاصات  في  الخريجين  نسبة  بلغت 
في   11 والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
المائة فقط من مجموع خريجي الكليات في عام 
في  الصين، و35  في  المائة  في   42 مقابل   ،2008

في  المائة  في  و28  كوريا،  جمهورية  في  المائة 
هذه  في  نسبياً  القليل  النساء،  وحضور  ألمانيا21. 
في  الفوارق  إدامة  إلى  يؤدي  االختصاصات، 

والنساء. الرجال  بين  األجور 
تساعد 	  توجيهها.  إعادة  أو  المهارات  تطوير 

برامج التدريب العاملين الذين ُيحتمل أن يخسروا 
فيمكن  العمل.  عالم  تغّير  بفعل  رزقهم  موارد 
جديدة  وظائف  إلى  العاملون  هؤالء  ينتقل  أن 
بعد  األجور  من  أعلى  أو  مماثلة  بمستويات 
أو  األجور  دعم  مثل  وسائل  وبمساندة  التدريب، 
ومن  أخرى(.  خدمات  )أو  للدخل  المؤقت  الدعم 
برنامج  المهارات،  تطوير  برامج  على  األمثلة 
المساعدة للتكّيف التجاري في إطار اتفاق أمريكا 
في  الفوارق  ولكّن  الحرة.  للتجارة  الشمالية 
على  التنفيذ  في  واالختالفات  المتاحة،  البرامج 
وعدم  المحلي،  المستوى  وعلى  الدولة  مستوى 
التجانس بين المشاركين في المهارات والخبرات، 
حيث  من  متفاوتة  نتائج  إلى  تؤدي  عوامل  كلها 
المهارات المكتسبة بعد التدريب، وإعادة التشغيل 
البرامج  هذه  وجود  ويساعد  األجور.  وزيادة 

جديدة22. وظائف  إلى  االنتقال  على  العاملين 
ضروريان  الحياة  مدى  والتدريب  والتعلّم 
أنواع  على  والتدّرب  المهارات  مستوى  لرفع 
جديدة من العمل. ويمكن تعلّم الكثير خارج إطار 
أولئك  فيهم  بمن  والعاملون،  النظامي.  التعليم 
الذين يؤدون مهام ال تتطلب مهارات متخصصة، 
يجب أن يكونوا مستعدين للتعلّم وإعادة التدريب 

الحياة. مدى 
المتواصل. 	  للتعلّم  الكبار  تعليم  برامج  استخدام 

تتمّيز بلدان أوروبا الشمالية بالمثابرة على التعلّم 
مدى الحياة، حيث يشارك أكثر من 60 في المائة 
في  الكبار  تعليم  برامج  في  البالغين  السكان  من 
وهولندا23.  والنرويج  وفنلندا  والسويد  الدانمرك 
في  والتدريب  المهني  التدريب  برامج  وتساعد 
أثناء  التدريب  برامج  وكذلك  معّينة،  قطاعات 

من  وتمكينهم  للعمل  الشباب  إعداد  في  الوظيفة، 
من  الحقة  مراحل  في  المهني  مسارهم  تحويل 
والحكومات  األعمال  ألصحاب  ويمكن  حياتهم. 

البرامج. هذه  مثل  تنظيم 
التي  السياسات  اعتماد  الضروري  ومن 
تشجع أصحاب العمل على تقديم فرص التدريب، 
التفضيلية  والمعاملة  الضريبية  اإلعفاءات  مثل 
في منح العقود الحكومية. وال بد من إيالء النساء 
في  يستبعدن  ألنهن  خاصاً  اهتماماً  والفتيات 
التدريب ألسباب  األحيان عن فرص  الكثير من 
النظامي،  القطاع غير  ثقافية. وفي  أو  اجتماعية 
على  الحصول  فرص  للنساء  تتاح  أن  يجب 
اتجاهات  على  االطالع  من  ليتمكّن  المعلومات 
السوق واتخاذ قرارات استراتيجية صائبة بشأن 
السوق.  ينتجنه من سلع في ضوء احتياجات  ما 
إلى  للوصول  فرص  إلى  النساء  تحتاج  كما 
األسواق العالمية، سواء من خالل التكنولوجيا أم 

أخرى. وسيلة  أي 
الواقع،  أرض  على  التعلّم  األهمية  ومن 
باالستفادة  التدريب  نطاق  توسيع  يمكن  ولكن 
التعلّم  ومنصات  االتصاالت،  تكنولوجيات  من 
ومن  العالمي.  التعاون  ونماذج  اإللكترونية، 
 WeConnect شبكة  المنصات  هذه  على  األمثلة 
توّفر  وهي  اإلنترنت  عبر  للتعلّم   International

من  عالمية  لشبكة  اإلنترنت  عبر  التعلّم  فرصة 
وتدّرس  نساء،  تملكها  التي  التجارية  األعمال 
باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والصينية مهارات 
وأنجزت  القيادة24.  ومهارات  المشاريع  ريادة 
أجل  من  »التعليم  الحكومية  غير  المنظمة 
 McGraw-Hill مع  بالتعاون  برنامجاً  التشغيل« 
في  النواقص  لسّد  المغرب  في  األعمال  وقادة 
وقد  المغرب.  في  العاملة  القوى  في  المهارات 
رّكزت على المهارات الفنية الالزمة في قطاعات 

والتصنيع25. التجزئة  وتجارة  المصارف، 

االبتكار لتستفيد جميع فئات الدخل

المستقبل  اقتصاد  في  الحقيقيين  الرابحين  إن  قيل 
العمل، بل غيرهم  العاملين وال أصحاب  لن يكونوا 
وخدمات  منتجات  ابتكار  يمكنهم  الذين  األفراد  من 
سينجحون  الذين  فهم  جديدة،  أعمال  ونماذج 
الصعب  من  يكون  قد  أنه  هذا  ويبّين  ويزدهرون. 
خارج  هم  من  لجميع  مقبول  معيشي  مستوى  توفير 
لوجود  البالغة  األهمية  ويؤكد  المبتكرين26،  طبقة 
باإلمكان  كان  وإذا  ويزدهر.  يبتكر  أعمال  قطاع 
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المهّم هو كيفية استخدام 
الطاقات البشرية الكامنة 
في الهجرة لمصلحة جميع 
األطراف المعنية

لخلق  الرقمية  التكنولوجيا  في  التقدم  تسخير 
أفضل  حظوظ  للعاملين  ستكون  جديدة،  مؤسسات 
إذا  ولكن  واالزدهار.  الرخاء  من  بالمزيد  للتمتع 
التكنولوجيا  تستطيع  لن  المشاريع،  ريادة  انكفأت 
الجديدة أن تضمن مكاسب الرفاه االجتماعي. وهذا 
السياسات  من  بيئة  تهيئة  تبّرر  التي  األسباب  أحد 
واعتبارات  واالجتماعية.  الناشئة  المشاريع  لتشجيع 
األجيال  مهارات  النظر عن  )بغض  العامة  السياسة 

يلي: ما  تشمل  المقبلة( 
الوقت 	  هذا  يكاد  العمل.  مؤسسات  تنظيم  إعادة 

وأفضل  اآللة،  مع  للتنافس  األوقات  أسوأ  يكون 
ولكن  المشاريع.  رواد  من  للمواهب  األوقات 
هل من فرص كافية لجميع رواد المشاريع؟ هل 
محل  البّتات  تحل  عندما  االبتكارات؟  استنفدت 
الذرات ركيزة للشركات )سمة العصر الرقمي(، 
مجموعة  إلى  إضافة  جديد  منتج  كل  يكون 
بدالً  الجديد،  الرائد  تنتظر  التي  األساس  حجارة 
من أن يؤدي إلى استنزاف مخزون األفكار كما 
المادي27.  العالم  في  والمزارع  المعادن  ُتستنفد 
أو  دمج  على  يعتمد  ما  كثيراً  االبتكار  وألّن 
إعادة دمج االبتكارات السابقة، فإّنه يغذي منهل 
األفكار الذي يتسع ويتعّمق ومعه فرص األفراد 
التكنولوجي  التقّدم  من  مستفيدين  لالبتكار، 

البشرية. والمهارات 
ذات 	  التكنولوجيات  المكّملة.  االبتكارات  اعتماد 

والكهرباء،  البخار،  كطاقة  العامة،  األغراض 
بمرور  تتحسن  لم  الداخلي،  االحتراق  ومحرك 
الزمن فحسب، بل آلت أيضاً إلى ابتكارات مكّملة 
وقد  تستخدمها.  التي  والصناعات  الشركات  في 
واسع  نطاق  على  الفوائد  تتالي  إلى  ذلك  أدى 
التكنولوجيا  ثورة  أدوات  من  والعديد  وعميق. 
من  هي  الكمبيوتر(  أجهزة  )مثل  الحالية 
الخاصة  العامة  األغراض  ذات  التكنولوجيات 
وتكنولوجيا  الشبكات  مع  اجتمعت  وقد  بعصرنا، 
أن  يجب  ذلك،  ومع  واالتصاالت.  المعلومات 
تعود  أن  يمكن  التي  لالبتكارات  مكملة  تكون 

السكان. من  المزيد  على  بالفوائد 

استخدام الهجرة

الناس لالنتقال إلى أراض  الفرص االقتصادية  تدفع 
الناس  تدفع  كما  أفضل.  حياة  وعيش  للعمل  أخرى 
إلى الهجرة عوامل أخرى، مثل الجفاف والنزاعات. 
من  الجديد  معهم  المهاجرون  العاملون  ويحمل 
واالبتكار  اإلبداع  على  والقدرة  والمهارات  المعرفة 

مكاسب  مصدر  إلى  الهجرة  فتتحول  والخبرة، 
للمهاجرين إذ يحصلون على فرص العمل، وللبلدان 
والخبرة.  المهارات  على  تحصل  إذ  المستقبلة 
العاملون إضافة  المهاجرون  البلدان، يشّكل  ولبعض 
بسبب  تراجعاً  تشهد  التي  العاملة  القوى  أعداد  إلى 
عوامل ديمغرافية مختلفة. والمهّم هو كيفية استخدام 
الطاقات البشرية الكامنة في الهجرة لمصلحة جميع 
على  الممكنة  الخيارات  ومن  المعنية.  األطراف 

العامة: السياسة  مستوى 
المهاجرين. 	  للعاملين  مدروسة  خطط  صياغة   

العاملين  برامج  نطاق  توسيع  الخطط  هذه  تشمل 
الموسميين في قطاعات مثل الزراعة والسياحة، 
المحدودة،  المهارات  لذوي  آمنة  مساحة  وخلق 
المهارات،  أصحاب  إليصال  برامج  وتخصيص 
المتاحة.  الوظائف  إلى  المهنيين،  سيما  وال 
اتفاقات  سياق  في  وضعها  يمكن  البرامج  وهذه 
سياسية  لعمليات  نتيجة  المقصد  بلدان  تصيغها 
التوفيق  إلى  تهدف  عامة  مناقشات  على  ترتكز 
والمطالب  واألولويات  المصالح  مختلف  بين 
وأصحاب  المنشأ،  بلدان  وبمشاركة  المحلية، 
العمل والنقابات. ومن الضروري في جميع هذه 
المهاجرين  العاملين  أمن  على  التركيز  العمليات 

حقوقهم. وصون  وحمايتهم 
المنشأ. يمكن أن تتخذ 	  بلدان  اتخاذ إجراءات في 

بلدان المنشأ مبادرات لتنمية المهارات والتدريب 
للعاملين المزمعين على الهجرة، وأن تنفذ برامج 
القوانين  على  المهاجرين  إلطالع  توجيهية 
وتوعيتهم  المقصد  بلدان  في  والثقافة  والقواعد 

وواجباتهم. بحقوقهم 
المنتدى 	  يوفر  العالم.  في  الهجرة  إدارة  تحسين 

من  أكثر  بمشاركة  والتنمية،  للهجرة  العالمي 
الهجرة  تحديات  لمواجهة  جيداً  منطلقاً  بلداً،   150

المنتدى  هذا  أهمية  وتزداد  مشتركة.  بإجراءات 
تواجهها  التي  كاألزمة  أزمة  العالم  يواجه  عندما 
يمكن  المنتدى  هذا  من  وانطالقاً  حالياً.  أوروبا 
خالل  من  العالم  في  الهجرة  إدارة  تحسين 
المهاجرين  أمن  تعزيز  إلى  تؤدي  إصالحات 
وأثناء  الهجرة  عملية  أثناء  فرصهم  وتوسيع 

المقصد.  بلدان  في  عملهم 

استراتيجيات لضمان رفاه العاملين 

يجب أن يعزز العمل التنمية البشرية. لكن هذه الصلة 
السابقة،  الفصول  أظهرت  كما  والتنمية،  العمل  بين 
لتأثيرات  تخضع  األفراد  فخيارات  تلقائية.  ليست 
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حقوق العاملين هي من 
حقوق اإلنسان

القسم  تناول  وقد  العمل.  لنوعية  وفقاً  تختلف  جمة، 
يمكن  السبل  وهذه  العمل.  زيادة فرص  السابق سبل 
العاملين  رفاه  تحسين  إلى  تؤدي  تكّملها سياسات  أن 
به من عمل  يقومون  ما  البشر في  وتوسيع خيارات 

األجر. مدفوع  غير  أم  مدفوع 
ومستحقات.  حقوق  مسألة  هو  العاملين  ورفاه 
الصوت  وإعالء  السالمة  الحقوق  أهم  ومن 
والحماية  الدخل  المستحقات  أهم  ومن  والمشاركة. 
عملهم  بنوعية  العاملين  رفاه  ويرتبط  االجتماعية. 

حياتهم. بنوعية  وكذلك 

ضمان حقوق العاملين ومستحقاتهم

وضمان  اإلنسان.  حقوق  من  هي  العاملين  حقوق 
هذه الحقوق له قيمة وفائدة. فضمان حقوق العاملين 
يكفل  كما  والسالمة،  الحماية  لألشخاص  يؤمن 
واألمن  الدخل  من  عادل  نصيب  على  حصولهم 
والفرص اإلبداعية والتفاعل االجتماعي وغيرها من 

العمل. من  المستمدة  المستحقات 
في  يسهم  ومستحقاتهم  العاملين  حقوق  وضمان 
السلبية  الصلة  وإضعاف  اإليجابية  الصلة  تعزيز 
الصلة  تعزيز  ويعني  البشرية.  والتنمية  العمل  بين 
ومستحقاتهم  العاملين  حقوق  اقتصار  عدم  اإليجابية 
العاملين  تمّكن  بيئة  تهيئة  بل  الجيدة،  األجور  على 
وتؤمن سالمتهم، فيعملون بمزيد من اإلنتاجية. ويعني 
العاملين  حقوق  تشمل  أن  السلبية  الصلة  إضعاف 

وحظر  والتعسف،  االستغالل  إنهاء  ومستحقاتهم 
الكرامة. انتهاك  ومنع  آمنة،  غير  بيئة  في  العمل 

من األعلى: وضع التشريعات واألنظمة 

لحماية  وأنظمة  تشريعات  وضع  بمكان  األهمية  من 
المنخرطين  العالم،  أنحاء  في جميع  العاملين  ماليين 
أعمال  في  أو  البشرية،  بالتنمية  تضر  أنشطة  في 
خطرة كالتي تناولها الفصل 1. ومن خيارات السياسة 

العامة:
والبطالة. 	  لألجور  مدروسة  سياسات  وضع 

األدنى  والحد  البطالة  حالة  في  التأمين  يضمن 
أمنهم  بحفظ  وتمكينهم  العاملين  حماية  لألجور 
هذين  دعم  الضروري  ومن  االقتصادي. 
عام  وفي  الحاالت.  من  العديد  في  العنصرين 
مستحقات  من  المستفيدين  نسبة  بلغت   ،2013

العاملة  القوى  المائة من مجموع  في   30 البطالة 
أن  بعد  دورية(،  نقدية  )تحويالت  العالم  في 
الحد  وبلغ  التسعينات28.  في  المائة  في   18 كانت 
األجر  متوسط  المائة من  في   58 لألجور  األدنى 
جنوب  في  فقط  المائة  في  و18  آسيا  جنوب  في 
الصدد،  هذا  وفي  الكبرى29.  األفريقية  الصحراء 
يجدر البحث في خيارين هما زيادة الحد األدنى 
الضريبية  باالئتمانات  ذلك  واستكمال  لألجور، 
الفقراء30.  للعاملين  المعيشي  الدخل  تأمين  بهدف 
االستثمار.  تثبط  أن  السياسات  بهذه  ُيفترض  وال 
فخالفاً للوهم السائد، ال أدلة تؤكد أن أنظمة العمل 

العمل31. فرص  خلق  أمام  عائقاً  تشكل 
سالمتهم. 	  وضمان  العاملين  حقوق  حماية 

لتحصين  سارية  باتفاقيات  االسترشاد  يمكن 
االتفاقيات  وهي  العمل،  في  واألمن  السالمة 
حرية  بشأن  الدولية  العمل  لمنظمة  الثماني 
والتمييز،  باإلكراه،  والعمل  النقابي،  التنظيم 
التي  المنازل،  في  والعاملين  األطفال،  وعمل 
)الشكل  العاملين  حقوق  ميثاق  مجتمعة  تشكل 
نهاية  في  6-1م  والجدول  العامة  اللمحة  في   9
هذه  متابعة  الدول  على  يتعّين  ولكن  الفصل(. 
التالية: لألهداف  تحقيقاً  وإنفاذها،  االتفاقيات 

وتنفيذها 	  الثماني  االتفاقيات  على  التصديق 
صدقت  وقد  ذلك.  في  التقدم  عن  واإلبالغ 
األجر  في  المساواة  اتفاقية  على  دولة   170

لعام 1951، واتفاقية القضاء على التمييز في 
االستخدام والمهنة لعام 1958. غير أّن دوالً 
أخرى لم تصدق بعد )الشكل 6-1(. وبحلول 
اعتمدت  قد  دولة   65 كانت   ،2014 عام 

ال�شكل 1-6

صدقت أكثر من 170 دولة على اتفاقية المساواة 
في األجر لعام 1951، واتفاقية القضاء على 

التمييز في االستخدام والمهنة لعام 1958
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األشخاص ذوو اإلعاقة 
قادرون على إنجاز ما 
يريدون بطرق مغايرة

على  التشغيل  في  التمييز  تحظر  قوانين 
األقل  على  جزء  في  الجنسي  الميل  أساس 
أمثال  ثالثة  هو  العدد  وهذا  أراضيها.  من 
هذه  مثل  سّنت  قد  كانت  التي  الدول  عدد 
وإذا   .32)2-6 )الشكل  عاماً   15 منذ  القوانين 
للمجتمع  ينبغي  الدعم،  إلى  حاجة  من  كان 
المساعدة  لتقديم  جهوده  يكثف  أن  العالمي 

لية. لما لتقنية وا ا
التشريعات 	  وتفعيل  قانونية  أطر  وضع 

أنواع  جميع  ومنع  العاملين  حقوق  لحماية 
تكون  أن  ويمكن   .)7-6 )اإلطار  التعسف 
وظروف  وسالمتهم  وأمنهم  العاملين  حقوق 

عملهم جزءاً من هذا اإلجراء. وعلى الصعيد 
الذي  العام  العمل  قانون  يغطي  ال  العالمي، 
المائة  في   10 اآلخرين سوى  العاملين  يشمل 

.)3-6 )الشكل  المنازل  في  العاملين  من 

ضمان العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص ذوو اإلعاقة ليسوا معوقين، إنما قادرون 
أن  والواقع  مغايرة.  بطرق  يريدون  ما  إنجاز  على 
األشخاص ذوي اإلعاقة يستطيعون المساهمة بفعالية 
في العمل، إذا ُوظفت االستثمارات الالزمة في تيسير 
إمكانية الوصول وتحقيق المرونة. فمكان العمل يمكن 

ال�شكل 2-6

في عام 2014، أصبحت 65 دولة تعمل بقوانين تحظر التمييز في التشغيل على أساس الميل الجنسي في جزء 
على األقل من أراضيها. وهذا العدد هو ثالثة أمثال عدد الدول التي كانت تعمل بمثل هذه القوانين منذ 15 عاماً 
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شرق آسيا واحمليط الهادئ
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.ILGA 2014 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

الإطار 7-6

حماية حقوق العاملين في الجنس 

حماية حقوق العاملين في مجال الجنس، وحماية صحتهم 
وسالمتهم، وحمايتهم من العنف هي من أولويات السياسة 
األساسية. ويتيح إدراج العمل في الجنس في إطار قانون 
العمل مراقبة ورصد األعمال األخرى التي تندرج ضمن 

أنماط العمل باإلكراه. 
إصالح  قانون  نيوزيلندا  أقرت   ،2003 عام  وفي 
في  العمل  الجرمي عن  الطابع  نزع  قانون  وهو  البغاء، 
وسالمة  لحماية صحة  أحكاماً  وأقرت  البلد،  في  الجنس 

الجنس  في  للعاملين  القانون  ويكفل  والزبائن.  العاملين 
الزبائن  مع  التفاوض  من  ويمّكنهم  العدالة،  التماس 
واختيارهم، وتحسين عالقاتهم مع الشرطة والعاملين في 
المهن الصحية. وتشير األدلة من نيوزيلندا إلى أن دعم 
وتحسين  مهنتهم،  بتنظيم  لهم  يسمح  الجنس  في  العاملين 
قدرتهم على المطالبة بحقوقهم والضغط في مجتمعاتهم، 

وسالمتهم1. عملهم  ظروف  وتحسين 

 .Barnett 2007 .1
المصدر: فريق العمل المعني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والصحة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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في عصر العولمة، من 
الضروري اتخاذ إجراءات 
عابرة للحدود تسهل حركة 

العمل والعاملين

أن يصبح مكاناً يتساوى فيه ذوو اإلعاقة وغيرهم من 
الناس، إذا تغّير موقف أصحاب العمل من اإلحسان 
على  الخيارات  ومن  االستثمار33.  إلى  والمساعدة 

العامة: السياسة  مستوى 
من 	  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمّكن  بيئة  تهيئة 

اإلعاقة  ذوو  يواجه  اإلنتاجية.  في  المشاركة 
بسبب  فيه  والبقاء  العمل  إيجاد  في  صعوبات 
ومشاكل  الثقافية،  واألعراف  السلبية،  النظرة 
الموارد  إلى  الوصول  فرص  وضيق  النقل، 
واألماكن، وغير ذلك من الصعوبات. والتغّيرات 
البنى األساسية يمكن  في حركة المعلومات وفي 
أن تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول 
على فرص العمل وأصحاب العمل على االستفادة 

البشري. اإلبداع  من  ثروة  من 
ذوي 	  األشخاص  لصالح  السلوك  تغيير  تشجيع 

اإلعاقة. من الضروري تغيير المفاهيم واألعراف 
ذوي  األشخاص  بأن  الناس  إلقناع  االجتماعية 
مختلفة،  بطرق  قادرون  أشخاص  هم  اإلعاقة 
ولهم الحق في الفرص أسوة بغيرهم. وال بد من 
تمنع  التي  القانونية  باألطر  التغيير  هذا  استكمال 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص  ضد  التمييز 
بتأمين 	  وذلك  والفرص.  اإلمكانات  تعزيز 

التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة وتطوير 
للوصول  أمامهم  الفرص  وإتاحة  مهاراتهم، 
للحساب  للعمل  التمويل  مثل  اإلنتاج  موارد  إلى 
الخاص، ونشر المعلومات الالزمة عبر األجهزة 

النقالة.

التدابير 	  اتخاذ  يجب  الوصول.  إمكانية  ضمان 
وإليه،  العمل  مكان  من  االنتقال  لتيسير  المناسبة 
المباني والمكاتب وأماكن  إلى  الوصول  وتسهيل 
لألشخاص  المساعدة  المعدات  وتوفير  العمل، 

ذوي اإلعاقة. 
تعزز 	  أن  يمكن  المالئمة.  التكنولوجيا  اعتماد 

اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  قدرات  التكنولوجيا 
وفي الكثير من البلدان المنخفضة الدخل تتراوح 
أجهزة  على  يحصلون  الذين  األشخاص  نسبة 
مساعدة بين 5 و15 في المائة فقط من مجموع من 

األجهزة34. هذه  إلى  يحتاجون 
توفير 	  ضمان  يتطلب  اإليجابي.  التمييز  اعتماد 

إجراءات  اإلعاقة  العمل لألشخاص ذوي  فرص 
)على  اإليجابي  التمييز  ومنها  األهداف،  محددة 
الذي  الحصص(،  نظام  استخدام  المثال،  سبيل 
يخصص وظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويتيح 
إمكاناتهم  على  للتعرف  المجتمع  لسائر  فرصة 
إيجابي  أثر  لها  يكون  أن  يمكن  التي  وإنجازاتهم 
االجتماعية  والمواقف  األعراف  تغيير  على 

اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  ضد  المتحيزة 
يمكن 	  بحذر.  ولكن  الضخمة،  البيانات  استخدام 

تشغيل  اتجاهات  لرصد  البيانات  وحشد  جمع 
توجيه  في  واستخدامها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الكشف  الضخمة  البيانات  شأن  ومن  السياسات. 
اقتراح  وبالتالي  العمل،  سوق  في  التمييز  عن 
اإلجراء  هذا  في  ولكن  التصحيحية.  السياسات 
التي  الخوارزميات  فاستخدام  المخاطر.  بعض 

ال�شكل 3-6

على الصعيد العالمي، ال يغطي قانون العمل العام الذي يشمل جميع العاملين سوى 10 في المائة من العاملين المنزليين، 2010
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عزز التحرك الجماعي 
 الصلة بين العمل
والتنمية البشرية

أصحاب  نظر  في  المرشحين  حظوظ  تزيد 
الماضية، ومؤشرات األداء،  العمل )االهتمامات 
ومعلومات أخرى متوفرة( قد ينطوي على تحّيز 
الجنس  أساس  على  أحكام  تكوين  في  ويسهم 
يمكن  )التي  االجتماعية  الطبقة  أو  العرق  أو 
والمعلومات(،  االجتماعية  الشبكة  من  استنتاجها 

المحرومة. بالفئات  أضراراً  يلحق  قد  مما 

حقوق وسالمة العاملين قضية عابرة للحدود 

إجراءات  اتخاذ  الضروري  من  العولمة،  في عصر 
ومن  والعاملين.  العمل  حركة  تسهل  للحدود  عابرة 

اإلجراءات:  هذه 
االتفاقيات 	  أساس  على  متين  تنظيمي  إطار  بناء 

الدولية بشأن العمل لتسهيل حركة العاملين عبر 
الحدود ومساعدتهم على جني ثمار عملهم. ففي 
إطار  يساعد  مثالً،  المهاجرين،  العاملين  حالة 
كهذا في تيسير هجرة العاملين بالطرق القانونية 
على  والمساعدة  التحويالت،  نقل  كفاءة  وضمان 
أن  يمكن  كما  الموارد.  لهذه  الفعال  االستخدام 
يساعد في وضع مبادئ توجيهية محددة وقواعد 
واألجر  العمل  ساعات  مثل  للعمل،  وشروط 
وسالمة العاملين المهاجرين، ومنهم من يزاولون 
تكون  ما  المدفوع األجر. وكثيراً  المنزلي  العمل 
النهج  ولكن  ثنائية،  مفاوضات  ثمرة  األطر  هذه 
يكرس  أن  يمكن  بلدان  مجموعة  بين  المشترك 

والقواعد  عليها  المتفق  التوجيهية  المبادئ  بعض 
أن  فيمكن  األطر،  هذه  وضعت  وإذا  الملزمة. 

إقليمية.  ودون  إقليمية  عامة  سلع  إلى  تتحّول 
ويمكن توسيع هذه األطر لتغطي المهاجرين 
االقتصادية،  أوضاعهم  تحسين  في  الراغبين 
)يحاولون  المخاطر  أنواع  شتى  يتكبدون  والذين 
البحار والمحيطات مستقلين قوارب مثقلة  عبور 
األفريقية  الصحراء  جنوب  من  ومتهالكة(، 
الكبرى إلى أوروبا ومن جنوب آسيا إلى جنوب 
الناس على  التنقل وإقبال  آسيا. ومع كثرة  شرق 
المجازفة، يمكن اتخاذ أحكام في هذه األطر )مثل 
اعتماد  أو  السالمة  العتبارات  األولوية  إعطاء 

للمهاجرين(.  وطنية  حصص 
اإلقليمية 	  دون  للتحويالت  مقاصة  غرف  إنشاء 

بالبلدان  صالت  تربطها  للتحويالت  ومصارف 
أن  المؤسسات  هذه  تستطيع  للعاملين.  الموفدة 
وكلفة  عالية  بكفاءة  الموارد  تحويل  تضمن 
جناها  التي  األموال  أمن  تضمن  وأن  منخفضة، 

والمشقة.    التعب  من  بالكثير  المهاجرون 
لتعريف 	  المنشأ  بلدان  في  الدعم  من  مزيد  تقديم 

وتقديم  بحقوقهم  المهاجرين  المنزليين  العاملين 
في  واالستغالل.  التعسف  حاالت  في  المساعدة 
بلدان المقصد، على الحكومات أن تلتزم بالعقود 
المهاجرين  حماية  قوانين  وتطبق  الرسمية 
تخفف  أن  أيضاً  وعليها  المنازل.  في  العاملين 
ألفراد  التأشيرات  منح  على  المفروضة  القيود 

الإطار 8-6

رابطة العامالت لحسابهن الخاص: أكبر نقابة للعاملين غير النظاميين في العالم

مليوني  الخاص حوالى  لحسابهن  العامالت  رابطة  تضّم 
في حرف ومهن  يعملن  فقيرات،  نساء  عضو، جميعهن 
في  واليات   10 في  الدينية  الطوائف  جميع  من  متعددة 
في  للعاملين  نفوذاً  المنظمات  أكثر  من  وهي  الهند. 
تعتمد سياسات وقواعد  العالم،  النظامي في  القطاع غير 

المستويات.  جميع  على  نافذة  وممارسات 
الذات،  على  االعتماد  أهمية  على  الرابطة  وتشدد 
أربعة  حول  االنتظام  إلى  وتدعو  وجماعات،  أفراداً 
والغذاء،  والدخل،  العمل،  هي  العاملين،  ألمن  مصادر 
األساس  في  هي  الرابطة  فهذه  االجتماعي.  والضمان 
نقابة، ولكنها تنخرط في مجموعة واسعة من األنشطة، 
الجماعية،  والمفاوضة  القيادة،  مهارات  تطوير  منها 

والدعوة إلى اعتماد السياسات الالزمة، والخدمات المالية 
االجتماعية،  والخدمات  والتأمين(،  والقروض  )االدخار 
وبناء  والتدريب  للخدمات،  األساسية  والبنية  واإلسكان، 

القدرات. 
أعضائها  صوت  إسماع  إلى  الرابطة  وتسعى 
بناء  المستويات، وذلك من خالل  بتمثيلهن على مختلف 
القدرات، وإتاحة الفرص للمشاركة في المجالس المحلية 
على مستوى البلديات والواليات، وفي هيئات التخطيط، 
والهيئات الثالثية، ومجالس الحد األدنى لألجور وغيرها 
من المجالس االستشارية في الرابطات الخاصة بقطاعات 
معينة، وفي االتحادات العمالية على المستويات المحلية، 

الوطني.  والمستوى  الواليات  مستوى  وعلى 

.Chen, Bonner and Carré 2015 :المصدر
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اليوم، يغطي نظام الحماية 
 االجتماعية الشامل
 27 في المائة فقط
من سكان العالم

المهاجرين  األطفال  استيعاب  وتسهل  األسرة 
في نظم التعليم الوطنية لتجنب تفريق األسر من 

غير داٍع.

من القاعدة: تعزيز التحّرك الجماعي والعمل 
النقابي

والتنمية  العمل  بين  الصلة  الجماعي  التحّرك  عزز 
البشرية، إذ ساعد على زيادة التعويضات والتأمينات 
الصحية.  المخاطر  من  الحماية  وتأمين  االجتماعية، 
وكان التحّرك الجماعي وسيلة فاعلة في تكوين القيم 
وتبني  العاملين،  بين  التضامن  تعزز  التي  المشتركة 

الصوت.  التغيير وإعالء  األفراد على  قدرة 
والتغّيرات  التكنولوجيا  وثورة  العولمة  وجاءت 
هذا  وفي  جديدة.  عمل  بطرق  العمل  أسواق  في 
بديلة  سياسات  في  النظر  من  بد  ال  المعقد،  السياق 

مثل: الجماعي،  التحّرك  لتعزيز 
اإلصالح من أجل التحّرك الجماعي. اإلصالحات 	 

للعاملين  وتسمح  العمل  معايير  على  تؤكد  التي 
أصحاب  جميع  وتعطي  الجماعية  بالمفاوضة 
المصلحة، من عاملين ومديرين ومساهمين، كلمة 
في ما تتخذه اإلدارة من قرارات بشأن األجور، 
وتحسين  صوتهم،  إعالء  من  العاملين  تمّكن 

أجورهم.  مستوى 
أشكال جديدة من التحّرك الجماعي. تتطلب أنواع 	 

المنظمات  من  مختلفة  أنواعاً  المختلفة  العمل 
العمالية. ومن المؤسسات القائمة هيئات العاملين 
لحسابهن  العامالت  رابطة  مثل  النظاميين،  غير 
العابرة  العاملين  ومنظمات  الهند،  في  الخاص 
للنقابات  الدولي  االتحاد  مثل  الوطنية،  للحدود 
المهاجرين  العاملين  حماية  وهيئات  العمالية، 
الدولي  االتحاد  مثل  المنازل  في  والعاملين 
عاملين  ولكن   .)8-6 )اإلطار  المنزليين  للعاملين 
والمجال  نفوذ،  وال  صوت  دون  يبقون  كثيرين 
التي  الجماعي  التنظيم  واسع لالبتكار في أشكال 
البيئات  في  وللتحّرك  التحديات  لمواجهة  تصلح 

العصري.  العامل  فيها  يعمل  التي 
االبتكار في التحّرك الجماعي لصالح العاملين في 	 

أنماط مرنة. ال بد من تصميم المؤسسات الالزمة 
يعملون  الذين  العاملين  ومصالح  حقوق  لحماية 
في »اقتصاد المهمة« أو في نمط العمل الحشدي 
يضم  الحر  العمل  فاتحاد  أخرى.  أنماط  في  أو 
وفي  المستقلين.  المتعاقدين  من  عضو   250,000

مليوناً   53 يزاول  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
العاملة  القوى  من  المائة  في   40 أي  حراً،  عمالً 

في البلد. ويزاول نحو ُعشر السكان عمالً مؤقتاً 
لصاحب عمل معّين بموجب عقد35. وعلى الرغم 
من انتشارهم الجغرافي، يعمد العاملون في نمط 
للتضامن  إنشاء صيغ رقمية  إلى  الحشدي  العمل 

العمل.  مكان  على مستوى 
االحتجاجات 	  خالل  من  االجتماعية  الحركات 

العاملين  ممارسة  على  األدلة  من  والتظاهرات. 
الحركات  من  المتزايد  العدد  التغيير  على  القدرة 
العالم، والكثير منها  أنحاء  االجتماعية في جميع 
ظروف  وتحسين  العمل،  بفرص  المطالبة  بدافع 
على  العمل  يجر  لم  وما  األجور.  ورفع  العمل، 
ضمن  العاملين  واحتياجات  التشغيل  إدراج 
أولويات السياسة العامة، قد تصبح االضطرابات 
ال تقوى على احتماله  المزمنة واقعاً  االجتماعية 

البلدان. من  العديد 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة. يمكن 	 

وتمكينهم  العاملين،  لتعبئة  التكنولوجيا  استخدام 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  إلى  النفاذ  من 
وفي  كانوا.  أينما  آخرين  مع  والتنظيم  والتحاور 
وتوعية  للعاملين،  الدعم  لحشد  إمكانات  ذلك 
الرأي العام بشأن ظروف العمل، وال سيما بنشر 
وحملة  الشركات.  أنشطة  ورصد  أفراد  حاالت 
 )Clean Clothes Campaign( النظيفة  المالبس 
للعاملين  اإلنترنت  عبر  ائتالفات  على  مثال  هي 

المحلية36. الحكومية  غير  وللمنظمات 
بقيت 	  الدولة.  مستوى  على  أقوى  تحّرك 

وأصحاب  الحكومات  بين  الثالثية  المشاورات 
في  الغالبة  السمة  طويلة  لفترة  والعاملين  العمل 
رجحت  األخيرة،  األعوام  وفي  العمل.  تنظيم 
العاملين وأصحاب العمل  الكفة نحو الحوار بين 
بتدخل أقل من الدولة. ومع تراجع قدرة العاملين 
على التغيير وتزايد االضطرابات االجتماعية، ال 
ثالثية.  ترتيبات  في  الدولة  دور  استعادة  من  بد 
من  الجماعي  التحّرك  تعزيز  من  بد  ال  لذلك 
العمالية(  النقابات  )مثل  القائمة  المؤسسات  خالل 
فقط  ليس  بديلة،  مؤسسية  آليات  استكشاف  وكذلك 
لحماية حقوق العاملين وإسماع صوتهم، ولكن أيضاً 
االجتماعي  التماسك  مثل  أوسع  مجتمعية  ألهداف 
واالستقرار والتنمية. وفي غياب هذه اآلليات، أو إذا 
العاملين،  رفاه  يتأثر  قد  القائمة،  المؤسسات  ضعفت 
أو تحدث اضطرابات سياسية تلحق أضراراً جسيمة 
بيانات  فيها  استخدمت  دراسة  وتظهر  بالمجتمعات. 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  من  بلد   100 من  لمجموعة 
الجماعية  العمل  أن حقوق   2002-1985 للفترة  النامية 
في  تسهم  الجماعية(  العمل  حقوق  بدليل  )مقاسة 

الف�شل 6 تعزيز التنمية الب�شرية من خالل العمل |    165



من شأن تدابير الحماية 
االجتماعية، عندما تقترن 
 بسياسات لسوق العمل،

أن تؤمن فرص العمل 

ولذلك،  الدخل37.  في  المساواة  عدم  مستوى  تخفيض 
مصلحة  وكذلك  وسالمته،  المجتمع  مصلحة  تقضي 
جميع الجهات المعنية، بتعزيز المؤسسات التي تدعم 

العاملين.  رفاه 

توسيع الحماية االجتماعية

الضمان  من  أشمل  مفهوم  هي  االجتماعية  الحماية 
األمان  شبكة  أو  االجتماعية  والمساعدة  االجتماعي 
االجتماعي، يجمع بين األنظمة الثالثة، وهو ذو أهمية 
خيارات  وتوسيع  العاملين  رفاه  زيادة  في  حاسمة 
الناس في العمل والحياة. واليوم، يغطي نظام الحماية 
االجتماعية الشامل 27 في المائة فقط من سكان العالم. 
وال يزال خارج نطاق الحماية االجتماعية الشاملة 73 
في المائة من سكان العالم، أي حوالى 5.2 مليارات 
شخص38. وقد عملت معظم البلدان المتوسطة الدخل 
وبعض البلدان المنخفضة الدخل على توسيع نظمها 
تفتقر  التحسينات  هذه  أن  مع  األخيرة،  األعوام  في 
إلى األسس التشريعية الصلبة وإلى مصادر التمويل 
على  الطلب  تزايد  من  الرغم  وعلى  المضمونة. 
األعوام  في  المتقدمة  البلدان  في  االجتماعية  الحماية 
نالت  األخيرة، جلبت األزمة المالية لعام 2008 قيوداً 
السن،  كبار  وبات  االجتماعية.  الحماية  برامج  من 
مثالً، يحصلون على معاشات تقاعدية أقل من السابق 

في ما ال يقل عن 14 بلداً أوروبيا39ً.

نحو المزيد من الحماية االجتماعية

الحماية  لتوسيع  العامة  السياسة  خيارات  من 
والتنمية  العمل  بين  الصلة  وتعزيز  االجتماعية 

: ية لبشر ا
محكمة 	  االجتماعية  للحماية  ببرامج  العمل 

التنفيذ.  دقيقة  األهداف،  محددة  التصميم، 
األمن  ضمانات  من  األدنى  الحد  توفير  يمكن 
االجتماعي عن طريق قدر معقول من التحويالت 
المواطنين.  لجميع  والعينية  النقدية  االجتماعية 
المعاشات  من  األدنى  الحد  هذا  تأمين  وكلفة 
األساسية،  الصحية  والرعاية  التقاعدية، 
تتراوح  التشغيل،  وخطط  األطفال،  ومستحقات 
بين 4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
المائة في بوركينا فاسو40. ويمكن  الهند و11 في 
التصاعدية،  الضرائب  بفرض  الموارد  تعبئة 
وإعادة توزيع النفقات، وإلغاء اإلعانات المالية، 
من  المزيد  لتغطية  االشتراك  خطط  وتوسيع 

النظامي.  القطاع  في  العاملين  السكان 
واستراتيجيات 	  االجتماعية  الحماية  بين  الجمع 

تؤمن  برامج  اعتماد  يمكن  المناسبة.  العمل 
شبكة  ذاته  الوقت  في  وتوفر  للفقراء،  العمل 
قد  االجتماعية  الحماية  أن  ومع  اجتماعي.  أمان 
أن  يبدو  األجر،  المدفوع  للعمل  الحافز  تضعف 
اآلراء تتوافق على أن تدابير الحماية االجتماعية 

 الإطار 9-6

توفير فرص العمل في الريف وبناء المرافق العامة في بنغالديش

يعيش ماليين سكان بنغالديش في حالة فقر، معظمهم في 
المناطق الريفية ومن األسر التي تعيلها نساء. ومشروع 
توفير فرص العمل في الريف وبناء المرافق العامة هو 
التي تعيلها نساء، بدأ بدعم من  مشروع لمساعدة األسر 
األمن  انعدام  من  تشكو  مناطق  في ست   Parishads اتحاد 
الغذائي. ويمثل االتحاد أدنى مستويات اإلدارة المحلية. 
لنساء  سنتين  مدى  على  العمل  المشروع  أمن  وقد 
خالل  مؤقتة  عمل  فرص  في  لنساء  والعمل  معدمات، 
النساء  وحصلت  أمان.  شبكة  لهن  فوّفر  الشح،  فترات 
القانونية  القضايا  في  التدريب  على  المشروع  إطار  في 
واالجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان، 
الدخل.  وتحصيل  والتغذية،  األولية،  الصحية  والرعاية 
وبين عامي 2008 و2012، أّمن هذا المشروع العمل لحوالى 

25,000 امرأة لمدة سنتين، وأتاح حوالى 500,000 يوم من 

امرأة.   11,000 من  ألكثر  التدريب  وأّمن  المؤقت.  العمل 
 12,000 تأهيل  جرى  و2012،   2009 عامي  وبين 
يد  على  الحيوية  الشرقية  الريفية  الطرق  من  كيلومتر 
ضمت  الفيضانات،  بعد  والتأهيل  للصيانة  عمل  فرق 
نساء. وتقاضت كل امرأة أجراً يومياً قدره 100 تاكا )ما 
يعادل 1.25 دوالر(، وألزمت بادخار 30 تاكا. وبين عامي 
نقداً،  تاكا   51,100 عاملة  امرأة  كل  كسبت  و2011،   2010

وادخرت حوالى 21,900 تاكا، مودعة في حسابات التوفير 
في مصارف تحت إشراف المشروع. وإضافة إلى ذلك، 
المشروع،  نهاية  في  كمكافأة  تاكا   5,200 امرأة  كل  تلقت 
لتترك المشروع وفي حوزتها من المدخرات ما مجموعه 

تاكا.  27,100
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يجب أن يكون تعزيز الحماية 
 االجتماعية للمسنين

من األولويات

بل  البطالة.  في  زيادة  تسبب  ال  ذاتها،  حد  في 
بسياسات  تقترن  عندما  التدابير،  هذه  شأن  من 
فتهيئة  العمل.  فرص  تؤمن  أن  العمل،  لسوق 
فرص عمل، والحد من الفقر، وحماية الناس من 
األمثلة  ومن  المنشودة.  النتيجة  هي  الصدمات 
على ذلك برنامج توفير فرص العمل في الريف 
)اإلطار  بنغالديش  في  العامة  المرافق  وبناء 
6-9(. والربط بين الحماية االجتماعية )مستحقات 

عن  البحث  في  والمساعدة  والتدريب،  البطالة( 
عمل يساعد في إعادة إدماج العاطلين عن العمل 

العاملة. القوى  في 
التدابير  اإلجراءات:  نوعان من  يجتمع  وهنا 
والتدابير  االجتماعية  الحماية  في  التعويضية 
ظروف  وتحسين  العمل.  سوق  في  التصحيحية 
والمشاركة  للعاملين  العمل  سوق  في  أخرى 
المحرومة  الفئات  إنصاف  ذلك  في  )بما  واألجر 
رسم  في  حيوي  عامل  والنساء(  الشباب  مثل 

االجتماعية. الحماية  نظم  مستقبل 
تأمين دخل معيشي. الدخل المعيشي يعني تأمين 	 

للمواطن(  )دخالً  للجميع  الدخل  من  األدنى  الحد 
أهمية  وتزداد  العمل.  سوق  عن  النظر  بغض 
قد  إذ  المتغّير،  العمل  عالم  في  المعيشي  الدخل 
تترك األتمتة العديد من العاملين من غير عمل. 
الكثير  تتعرض  الوظائف،  طبيعة  تغّير  ومع 
الوظائف  من  المائة  في   50( اإللغاء  لخطر  منها 
القائمة قد تواجه هذا الخطر في األعوام العشرين 

المقبلة(41. ومن طرق المضي قدماً في هذا العالم 
وقتهم  تركيز  على  األفراد  قدرة  زيادة  المتغّير، 
الذي  األجر،  المدفوع  غير  العمل  أشكال  في 
بتأمين  وذلك  البشرية،  التنمية  تعزيز  في  يسهم 
دخل لجميع المواطنين عبر ائتمان ضريبي غير 
العمل  مكافآت  انخفضت  كلما  يزداد  مشروط 
الدخل  فكرة  على  يؤخذ  وقد  األجر.  المدفوع 
المعيشي شائبتان، فقد تكون المجتمعات من الفقر 
ما يعجزها عن تحمل تكاليف هذا اإلجراء، وقد 
االعتراضين  هذين  أول  للعمل.  الحافز  يضعف 
والثاني  المتقدمة،  لالقتصادات  بالنسبة  يصح  ال 
على  الحافز  تعزيز  ليس  الهدف  ألن  يصح  ال 
العمل بأجر، وإنما تمكين الناس من العيش عندما 

األجر.  مدفوع  عمل  غير  من  يكونون 
للظروف 	  االجتماعية  الحماية  برامج  تصميم 

النقدية،  التحويالت  برامج  أمنت  المحلية. 
والتحويالت النقدية المشروطة الحماية االجتماعية 
الفعلية، وال سيما في أمريكا الالتينية على سبيل 
العائلية )Bolsa Família( في  المنح  برنامج  المثال 
أو   )Oportunidades( الفرص  وبرنامج  البرازيل، 
في   )Prospera( الرخاء  ببرنامج  حالياً  يعرف  ما 
المكسيك، وهي برامج تكررت في أجزاء أخرى 
الكبرى(.  األفريقية  الصحراء  )جنوب  العالم  من 
وتبني  الفقيرة  األسر  دخل  البرامج  هذه  وتدعم 
اإلمكانات البشرية من خالل زيادة األموال للتعليم 
التحويالت  وتساعد  لألطفال.  الصحية  والرعاية 

الإطار 10-6

المخطط الوطني لضمان فرص التشغيل في الريف في الهند: إنجاز هام

عمالً بقانون المهاتما غاندي الوطني لضمان التشغيل في 
الريف، وضع في عام 2005 برنامٌج طموح يلبي الطلب 
من  الريف  في  الفقراء  لصالح  العمل  فرص  خلق  على 
خالل تنفيذ مشاريع تحّسن اإلنتاجية الزراعية وتحّد من 
 100 الريفية  لألسر  البرنامج  ويضمن  األراضي.  تدهور 

يوم من العمل اليدوي الذي ال يتطلب مهارات معّينة.
برامج  من  سبقه  ما  بإصالح  البرنامج  بدأ  أن  وبعد 
العمل  فرص  خلق  أن  التقييمات  أظهرت  التشغيل، 
مليون   20 لحوالى  عمل  يوم  مليار  من  أقل  من  ارتفع 
 ،2007/2006 البرنامج  تطبيق  من  األولى  السنة  في  أسرة 
في  أسرة  مليون   50 لحوالى  عمل  يوم  مليار   2.5 إلى 
الناتج المحلي  التقديرات إلى أن  سنة 2011/2010. وتشير 

وأن  المائة،  في   0.03-0.02 بنسبة  يرتفع  قد  اإلجمالي 
مليون روبية وأن رفاه   700 العمل سيرتفع حوالى  دخل 
األسر المعيشية األفقر )مقاساً باالستهالك المعدل حسب 
Slutski نسبة إلى االستهالك األولي( قد يصل إلى 8 في 

القبائل  في  األشخاص  البرنامج  هذا  من  ويستفيد  المائة. 
والطبقات المصنفة. 

بين  تفاوتت  البرنامج  نتائج  أن  أظهر  التقييم  أن  إال 
والنساء،  الرجال  وبين  األرياف،  وسكان  المدن  سكان 
المتعلّمين  الميسورة، وبين  الميسورة وغير  الفئات  وبين 
وغير المتعلمين. فهو برنامج ال سابق له من حيث الحجم 
على  تحديات  يطرح  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على 

واإلدارة.  التصميم  مستوى 

.Zepeda and others 2013 :المصدر
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في عالم العمل المتغّير 
يتطلب التقدم البشري المّطرد 
 التصدي لتحديات بنيوية
مثل عدم المساواة

مواجهة  في  أشكالها،  بشتى  المشروطة،  النقدية 
المخاطر الناجمة عن أزمات سوق العمل، كأزمة 

نيكاراغوا.  في  البن  أسعار 
بديل 	  في  المباشر.  التشغيل  ضمان  برامج 

النقدية  والتحويالت  النقدية  التحويالت  عن 
برامج  البلدان  بعض  اعتمدت  المشروطة، 
 Jefes de ضمانات التشغيل. ومن األمثلة برنامج
للتشغيل   Karnali وبرنامج  األرجنتين  في   Hogar

اإلقليمي في نيبال42. لكن أشهر هذه البرامج هو 
في  التشغيل  فرص  لضمان  الوطني  المخطط 

.)10-6 )اإلطار  الهند  في  الريف 

إجراءات موجهة لصالح المسنين

للمسنين،  االجتماعية  الحماية  تعزيز  يكون  أن  يجب 
وال سيما تمكينهم من االختيار بين التقاعد واالستمرار 
ومن  األولويات.  من  األجر،  المدفوع  العمل  في 

العامة: السياسة  خيارات 
االجتماعية 	  التقاعدية  المعاشات  نظم  توسيع 

 1990 بين عامي  القائمة على االشتراكات.  غير 
نظم  تعتمد  التي  البلدان  عدد  ازداد  و2011، 
غير  والموجهة،  األساسية  التقاعدية  المعاشات 
الضعف،  من  أكثر  االشتراكات،  على  القائمة 

أساسية  نظماً  تعتمد  التي  البلدان  عدد  فارتفع 
تعتمد  التي  البلدان  وعدد  بلداً،   21 إلى   10 من 
والنظم   .43 بلداً  46 إلى   20 من  الموجهة  النظم 
الفقر  من  للحد  االشتراكات  على  القائمة  غير 
بين المسنين ليست سوى خطوة أولى: يجب أن 
التمويل  من  الكافي  بالقدر  البرامج  هذه  تحظى 
وتستند إلى أنظمة ومؤسسات تضمن الكفاءة في 

الموارد.  إدارة 
النظر في إمكانية تطبيق نظم المعاشات الممّولة 	 

الذي  النموذج،  هذا  االشتراكات.  من  بالكامل 
المدخرات  على  التقاعدية  المعاشات  فيه  تعتمد 
وفي  األخيرة.  اآلونة  في  يظهر  عاد  المتراكمة، 
 34 في  معتمدة  البرامج  هذه  كانت   ،2011 عام 
نامياً، بعد أن كان عدد البلدان التي تعتمدها  بلداً 
شيلي  أطلقت  وقد   ،1990 عام  في  فقط  خمسة 
عقدين،  وبعد   .44 1981 عام  في  األول  البرنامج 
ظهرت تحديات في شيلي، تلتها إصالحات شاملة 
انطالقاً من »عنصر التضامن« )اإلطار 11-6(. 
وأدخلت بضعة بلدان )األرجنتين وبوليفيا( أيضاً 

نظمها45.  على  جذرية  تغييرات 
تمويل المعاشات االجتماعية للمسنين. يمكن تأمين 	 

االشتراكات  من  المزيد  خالل  من  التمويل  هذا 
تحسينات  وإدخال  التقاعدية  المعاشات  نظم  في 

الإطار 11-6

شيلي تدخل إصالحاً على اإلصالح: مزيد من التضامن وزيادة االشتراكات

نظم  اعتماد  في  سباقة  شيلي  كانت   ،1981 عام  في 
االشتراكات.  من  بالكامل  الممولة  التقاعدية  المعاشات 
ناحية  من  المشاكل  بعض  ظهرت  عقدين،  وبعد 
مستوى  وانخفاض  المشتركين،  عدد  وقلة  المستفيدين، 
الجنسين.  بين  الفوارق  واتساع  وتواترها،  االشتراكات 
إجراء  إلى  الحكومات  بادرت  المشاكل،  هذه  وإزاء 

.2008 عام  في  شاملة  إصالحات 
تقاعدي  الجديدة معاش  التركيبة  أبرز عناصر  ومن 
كبيرة  اشتراكات  يسجلوا  لم  الذين  لجميع  أساسي 
من  يكفي  ما  يملكون  ال  أو  السنوات(  عدد  حيث  )من 
األشخاص  )ومنهم  سنة   65 سن  عند  المتراكمة  الموارد 
التضامن  بهدف  االشتراك  وعنصر  اإلعاقة(،  ذوو 
للمشتركين  التقاعدية  المدخرات  يكّمل  الذي  االجتماعي 
في النظام )للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة(، وعنصر 
)يكتمل  الخاص  لحسابهم  للعاملين  اإللزامية  االشتراكات 

هذا التعديل بحلول عام 2018(. وتنفذ هذه التركيبة الجديدة 
للمدخرات  آليات  ووضع  الضريبي،  النظام  خالل  من 
في  االشتراكات  لدعم  واإلعانات  الطوعية،  التكميلية 
المعاش التقاعدي من العاملين الشباب )لتحفيز االشتراك 
توظيف  )لتشجيع  العمل  وألصحاب  النظام(  في  المبكر 
العاملين الشباب(، واستهداف العاملين من الفئة العمرية 

منخفضة. أجوراً  يتقاضون  الذين   35-18

عن  للتعويض  للمرأة  حق  أضيف   ،2009 عام  وفي 
امرأة سنداً عن كل  تتلقى كل  العمل:  الفوارق في سوق 
طفل، يودع في حساب معاشها التقاعدي، وهو يعادل 18 
شهراً من االشتراكات على أساس الحد األدنى لألجور. 
وتعادل الكلفة العامة للنظام بصيغته الجديدة 2.5 في المائة 
 ،2015 عام  وفي  السنة.  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
واقتراحات  للنظام  تقييماً  الدولية  الرئاسية  اللجنة  قدمت 

فيه. الضعف  نقاط  لمعالجة 

.Uthoff 2015 ؛Bosh, Melguizo and Pages 2013 :المصدر
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إشراك العاملين في األرباح 
 ومنحهم جزءاً من الملكية

في المشاريع يمكن أن يحّدا 
 من عدم المساواة

في حصص الدخل

جوهرية في النظم بكلفة معقولة، وهذان خياران 
كلفة  تقدر  مثالً،  الالتينية،  أمريكا  ففي  واقعيان. 
بنسبة  االشتراكات  على  قائم  غير  نظام  اعتماد 
الناتج  الفرد من  المائة من نصيب  10 في  تعادل 
كبار  بين  الفقر  على  )للقضاء  اإلجمالي  المحلي 
السن(، باإلضافة إلى اإلعانات الستكمال عنصر 
االشتراكات بما يتراوح بين 1.4 و2.5 في المائة 

اإلجمالي46. المحلي  الناتج  من 

معالجة أوجه عدم المساواة

في عالم العمل المتغّير يتطلب التقدم البشري المّطرد 
التصدي لتحديات بنيوية، مثل عدم المساواة. فحّصة 
العمل من مجموع الدخل في تضاؤل في جميع أنحاء 
العالم، كما هو مبّين في الفصل 3، بينما تزداد نسبة 
العائد على رأس المال. والفوارق كبيرة في الفرص، 
كما هو مبّين في الفصل 1. ويبدو أن العمل محفوف 
للمزيد  المرشحة  المساواة  عدم  أوجه  من  بالكثير 
على  المناسبة  باإلجراءات  ُتعالج  لم  ما  التفاقم،  من 
مستوى السياسة العامة. ففي تفاقم عدم المساواة خطر 
ينتج فوارق في اإلمكانات  البشرية ألنه  التنمية  يهّدد 

والخيارات. 
ويمكن تقليص عدم المساواة في الفرص والنتائج 

بالتركيز على ما يلي: 
الفقراء. عدم 	  لتشغيل  استراتيجيات  وتنفيذ  وضع 

ال  لذلك  االستئصال،  مستعصية  مشكلة  المساواة 
بد من وضع استراتيجيات للتشغيل لصالح الفقراء 
الخيارات  ومن  الشائكة.  المشكلة  هذه  لمعالجة 
خلق فرص العمل في القطاعات التي يعمل فيها 
الفقيرة  األسر  حصول  فرص  وتحسين  الفقراء، 
كالصحة  األساسية  االجتماعية  الخدمات  على 
الصحي،  والصرف  المأمونة  والمياه  والتعليم 
وإمكانية الوصول إلى الموارد المنتجة كمدخالت 
اإلنتاج واالئتمان والتمويل. ومن الخيارات التي 
وتوجيه  اإلعانات  منح  أيضاً  فيها  النظر  يمكن 

التسعير. آليات  واعتماد  اإلنفاق 
ذلك 	  يكون  أن  ويمكن  التكميلي.  الدعم  توفير 

في  واالستثمار  التسويق،  مرافق  خالل  من 
المناطق  في  سيما  )وال  المادية  األساسية  البنى 
وخدمات  الفرعية(،  الطرق  مثل  الريفية، 
كثافة  تعتمد على  التي  والتكنولوجيات  اإلرشاد، 
المناسبة،  الحوافز  توفير  ومع  العاملة.  اليد 
بدور  يضطلع  أن  الخاص  القطاع  يستطيع 
أساسي في بناء وتشغيل البنى األساسية المادية. 
 65 بقيمة  البرازيل، مثالً، استخدمت حزمة  ففي 

في   3.5 )حوالى  األساسية  للبنية  دوالر  مليار 
إلعطاء  اإلجمالي(  المحلي  الناتج  من  المائة 
كيلومتر   7,000 لبناء  الخاص  للقطاع  امتيازات 
من الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ 
االستثمارات  هذه  وستؤدي  أخرى47.  ومشاريع 
على الفور إلى إيجاد فرص عمل للعاملين ذوي 
المهارات المتواضعة، وتسهم في الحد من الفقر 

وعدم المساواة.
االرتدادية 	  اآلثار  لتقليل  المالي  القطاع  تنظيم 

االستثمارات  زيادة  تدعم  االقتصادية.  للدورات 
بينما  فيها،  والعاملين  الشركات  تطّور  المادية 
الزيادة في االستثمارات المالية هي أقل استقراراً 
فاستقرار  العمل.  فرص  توليد  على  قدرة  وأقل 
االقتصاد الكلي يدعم تخصيص الثروة لقطاعات 
»لألنشطة  تخصيصها  من  بدالً  »اإلنتاج« 
المالية«، ويشجع االستثمار في االقتصاد الحقيقي 

العمل48.  فرص  وخلق 
وحركة 	  العاملة  القوى  حركة  بين  التفاوت  إزالة 

مع  العاملة  القوى  تتوافق حركة  ال  المال.  رأس 
اختالفات  وجود  إلى  نظراً  المال  رأس  حركة 
السياسة  اعتبارات  إلى  وأيضاً  بينها،  جوهرية 
رأس  حركة  تشجع  الصناعية  فالبلدان  العامة: 
أن  غير  العاملة.  القوى  حركة  تثبط  بينما  المال 
في  يساعد  أن  يمكن  المال  رأس  حركة  تنظيم 
وفي  الكلي  االقتصاد  استقرار  عدم  من  التخفيف 
تحرير البلدان النامية من دوامة الدخل المتوسط 
التي تأسرها عندما يغادر رأس المال هذه البلدان 
التي  الهجرة  وسياسات  األجور.  ترتفع  إن  ما 
الفصل يمكن أن  نوقشت في مكان آخر من هذا 

الهجرة. مخاطر  من  تقلل 
التصدي  ويعني  سياسي.  بعد  المساواة  ولعدم 
النعدام المساواة إعادة توزيع ثمار التنمية بالتساوي. 
وال مفر من مقاومة يبديها المستفيدون إزاء التحرر 
المساواة  عدم  تفاقم  لكن  الحالي.  التوزيع  نمط  من 
اعتماد  بد من  ولذلك ال  نفسه.  النظام  أسس  يزعزع 
وتنفيذ  والمشاركة،  الديمقراطية،  أشكال  بعض 

التحويالت.  خالل  من  التوزيع  سياسات 
ديمقراطية التعليم، وال سيما التعليم العالي، على 	 

مستوى البلدان والعالم. تعلق البلدان أهمية بالغة 
على التعليم العالي، الذي ال يوزع دائماً بالتساوي 
)حيث  البلدان  داخل  ذلك  ويتضح  السكان49.  بين 
معظم الحاصلين على التعليم العالي هم من األسر 
التي  )البلدان  البلدان  وبين  المرتفع(  الدخل  ذات 
بلدان  هي  العالي  التعليم  في  زيادة  أعلى  سجلت 
يمكن  مهارات،  يتطلب  عالم  وفي  صناعية(. 
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 الفوارق بين الجنسين
في العمل المدفوع وغير 
 المدفوع األجر هي
من مظاهر اإلجحاف المزمن

تفاوت  إلى  العالي  التعليم  في  التفاوت  يؤدي  أن 
اجتماعية  فوائد  تدّره من  وما  العمل،  في فرص 
األسود  الجبل  سكان  أدرك  وقد  واقتصادية. 
بالتساوي  العالي  التعليم  فرص  إتاحة  ضرورة 
الهدف  هذا  نحو  السياسات  ودعموا  للجميع، 

.)12-6 )اإلطار 
إشراك 	  األرباح.  في  وإشراكهم  العاملين  ملكية 

الملكية  العاملين في األرباح ومنحهم جزءاً من 
المساواة  عدم  من  يحّدا  أن  يمكن  المشاريع  في 
من  الحد  إلى  وباإلضافة  الدخل.  حصص  في 
اقترنت  إذا  البرامج،  هذه  تسهم  المساواة،  عدم 
الوظيفي،  واألمن  التدريب  فرص  من  بمزيد 
من  المزيد  وتحقيق  اإلنتاجية  تحسين  في 
المشاركة  ليست  ذلك،  ومع  للعاملين50.  الفوائد 
االتحاد  ففي  استثناء.  بل  قاعدة،  األرباح  في 
من  المائة  في   30 من  أقل  يعتمد  األوروبي، 
الشركات مبدأ المشاركة في األرباح، وأقل من 
في  أسهماً  يملكون  العاملين  من  المائة  في   10

فيها51.  يعملون  التي  الشركة 
تشمل 	  للتوزيع.  السياسات  وإنفاذ  اعتماد 

تصاعدية  ضرائب  فرض  السياسات  هذه 
لخفض  أنظمة  واعتماد  والثروة،  الدخل  على 
)على  ضوابط  وفرض  الريع،  استخراج 
وفي  الفقراء.  لصالح  واإلنفاق  العامة(  المالية 
خطط  ساعدت  )كالسنغال(،  البلدان  من  العديد 

في  المدارس  في  لألطفال  الغداء  وجبة  تأمين 
التي  التغذية  وسوء  الجوع  مشكلة  معالجة 
تقليص  إلى  وأدت  الفقيرة،  األسر  منها  تعاني 
ساهمت  كما  الصحية52.  األحوال  في  التفاوت 
في  الفقيرة  لألسر  النقدية  التحويالت  برامج 
الفقيرة53.  األسر  مساعدة  في  أفريقيا  جنوب 
المشروطة  النقدية  التحويالت  لبرامج  وكان 
وعدم  الفقر  من  الحد  على  كبير  إيجابي  تأثير 
المساواة )اإلطار 6-13(. وفي البلدان المتقدمة، 
تقليص  إلى  المالي  القطاع  تنظيم  إحكام  يؤدي 

الدخل.  في  الفوارق 
عدم  من  للحد  خطوة   15 من  خطة  واقترحت 

 .14-6 اإلطار  في  مبّين  بعضها  المساواة، 

استراتيجيات إلجراءات هادفة

إلجراءات  استراتيجيات  وضع  الضروري  من 
فرص  استحداث  استراتيجيات  تستكمل  هادفة، 
مجاالت  وهناك  العاملين.  رفاه  على  والحفاظ  العمل 
)مثل  معّينة  وفئات  المستدام(،  العمل  )مثل  محددة 
الشباب( وحاالت معّينة )مثل حاالت النزاع وما بعد 
النزاع(، تتطلب اهتماماً على مستوى السياسة العامة 
ويمكن  البشرية.  والتنمية  العمل  بين  الصلة  لتعزيز 
الشباب(  )كتشغيل  القضايا  هذه  بعض  في  االستفادة 
من إجراءات السياسة العامة )كاستراتيجيات التشغيل 

الإطار 12-6

كيف يقّدر سكان الجبل األسود التعليم العالي 

أو  تضاهي  األسود  الجبل  في  الجامعات  كثافة  أصحبت 
حتى تفوق كثافتها في بلدان أخرى في المنطقة. وتوضح 
نتائج مسح أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 
استكمال  على  بالغة  أهمية  يعلّقون  المواطنين  أن   2011

نوع  هو  ما  »برأيك  سؤال  على  ورداً  العالي.  التعليم 
في   60 نحو  رأى  لطفلك/لحفيدك؟«  األنسب  التعليم 
و32  األنسب،  هو  العالي  التعليم  أن  المجيبين  من  المائة 
األنسب.  هي  والدكتوراه  العليا  الدراسات  أن  المائة  في 
بناء  في  العالي  التعليم  أهمية  على  الحكومة  وتشدد 
المخصصة  الميزانية  رفعت  وقد  البشري.  المال  رأس 
لهذا القطاع، وشرعت في تنفيذ استراتيجيات التعليم على 
أساس مبدأ المساواة في الحقوق وحقوق الطالب. والهدف 
األساسي من هذه التدابير هو ضمان مساهمة نظام التعليم

وتكوين  والمجتمعات،  األفراد  وتطور  المعرفة  نشر  في 
المهارات الالزمة للتقدم االقتصادي والمشاركة في الحياة 
يحفل  عالم  في  النجاح  ولتحقيق  الديمقراطية،  السياسية 

المتسارعة. بالتغّيرات 
ما هو نوع التعليم األنسب؟

الدراسات العليا،
الدكتوراه وأعلى

التعليم العالي/اجلامعي

االبتدائيالثانوي

58%

32%

3 سنوات
4 سنوات

.UNDP 2013c :المصدر
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يمكن أن تتعرض المرأة 
للتحرش في مكان العمل 

 والتمييز في التوظيف
وفي الحصول على التمويل 

وعلى التكنولوجيا

من  بّد  ال  التحديات،  بعض  طبيعة  وإزاء  الوطنية(. 
موجهة.  إجراءات  اتخاذ 

الحد من عدم المساواة بين الجنسين في العمل

وغير  المدفوع  العمل  في  الجنسين  بين  الفوارق 
المزمن.  اإلجحاف  مظاهر  من  هي  األجر  المدفوع 
أسر  إلى  تؤدي  ومترابطة،  متداخلة  المظاهر  وهذه 
فرص  في  األجيال  مدى  على  والفتيات  النساء 
في  التوازن  إلعادة  مبادرة  وأي  محدودة.  وخيارات 
أبعاد  في  ومتزامنة  متسقة  جهود  إلى  تحتاج  العمل 
كثيرة مختلفة. والسياسات الهادفة إلى توسيع فرص 
نتائج  وتحسين  األجر،  المدفوع  العمل  في  المرأة 
العمل، وتحقيق التوازن في العمل في الرعاية داخل 
الجنس،  حسب  العمل  توزيع  تقاليد  وتغيير  األسرة، 
المساواة  عدم  أوجه  من  الحد  على  تساعد  أن  يمكن 
السياسات  تتخذ  أن  ويمكن  العمل.  في  الجنسين  بين 

التالية: االتجاهات 
توسيع وتعزيز السياسات التي تراعي اعتبارات 	 

الجنسين لزيادة تشغيل اإلناث لقاء أجر. وتشمل 
الوصول  المرأة في  البرامج تحسين فرص  هذه 

الإطار 13-6

برنامج التحويالت النقدية المشروطة )Bolsa Família( في البرازيل 

برنامج المنح العائلية )Bolsa Família( هو أحد أكبر برامج 
وفي  أسرة.  مليون   13.8 منه  تستفيد  النقدية،  التحويالت 
في  السكان  من  المائة  في   26 البرنامج  شمل   ،2012 عام 
مختلف البلديات، وبلغت ميزانيته 10.75 مليار دوالر، أي 
0.53 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2013. 

ل البرنامج بالكامل من اإليرادات الحكومية العامة،  ويموَّ
من خالل ميزانية الضمان االجتماعي1.

ومن أهداف البرنامج الحد من الفقر، وتعزيز األمن 
عبر  المتوارث  الفقر  دوامة  من  والتخلص  الغذائي، 
وتحسين  البشري  المال  تراكم رأس  األجيال، من خالل 
في  سيما  وال  العامة،  الخدمات  على  الحصول  إمكانات 
النساء  وتستفيد  االجتماعية.  والرعاية  والتعليم  الصحة 
القيام  ويقتضي  لشروطه،  يمتثلن  أن  البرنامج، على  من 
بزيارات منتظمة إلى العيادات الصحية، وااللتزام بجدول 
الوالدة  قبل  واإلرضاع  الحمل  حاالت  في  الزيارات 
بالصحة  المتعلقة  التعليمية  األنشطة  وحضور  وبعدها، 
السابعة  سن  دون  األطفال  وتحصين  كاملة،  والتغذية 
نموهم. ومراقبة  الروتينية  الطبية  للفحوص  وإخضاعهم 

برازيلي من  5 ماليين  تحّرر  البرنامج،  أطلق  ومنذ 
قد  البرنامج  كان   ،2009 عام  وبحلول  المدقع.  الفقر  حالة 
خّفض معدل الفقر بمقدار 8 نقاط مئوية2. وساهم البرنامج 
في  مئوية  نقاط   5.5 بالمدارس  االلتحاق  زيادة معدل  في 
في  مئوية  نقاط  و6.5  الرابع  إلى  األول  من  الصفوف 
على  تأثيره  أن  مع  الثامن،  إلى  الخامس  من  الصفوف 
من  نفسه  بالقدر  يكن  لم  المدارس  من  التسرب  معدالت 
الفعالية. وبين عامي 2001 و2009، ارتفع متوسط سنوات 
الدراسة في البرازيل من 6.8 إلى 8.3 سنة، في حين انخفض 
.3 0.288 إلى   0.347 من  الدراسة  لسنوات  جيني  مؤشر 
التحويالت  تضعف  أن  من  المخاوف  من  وبالرغم 
ومعدل  العاملة  بالقوى  اإلمداد  الفقيرة  لألسر  النقدية 
التشغيل، كانت التجربة مشجعة. وسمح البرنامج بزيادة 
اقتصادياً، وخفض  الناشطين  السكان  بين  التشغيل  معدل 
غير  القطاع  في  والعمل  العمل  عن  التعطل  معدالت 
الضمان  في  المساهمين  العاملين  نسبة  وزيادة  النظامي، 
دخول  عند  بالساعة  األجر  متوسط  وزيادة  االجتماعي، 

المهني4. المعترك 

.Machado and others 2011 .4 .Glewwe and Kassouf 2008 .3 .Soares 2012 .2 .Fultz and Francis 2013 .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الإطار 14-6

تدابير مقترحة للحد من عدم المساواة 

لسياسة 	  أكبر  اهتماماً  توجه  أن  الحكومات  على 
فسة. لمنا ا و ر  الحتكا ا

ينبغي دعم النقابات العمالية في تمثيل مصالح العاملين.	 
القطاع 	  في  عمل  فرص  تؤمن  أن  الحكومات  على 

هذه  في  يرغبون  لمن  لألجور  األدنى  بالحد  العام 
في  الطعام  وجبات  كتقديم  مجاالت  في  الفرص، 
ذلك. وغير  المسنين  ورعاية  العمل،  وأماكن  المنازل 

وضع 	  ينبغي  لألجور،  األدنى  الحد  إلى  باإلضافة 
وقد  األجور.  مستويات  ألعلى  سقف  لتحديد  إطار 
أجور  تحديد  إعالن  إلى  الشركات  بعض  بادرت 
و75   65 بين  يتراوح  هامش  في  التنفيذيين  المديرين 

الشركة. في  األجر  متوسط  مرة 
الدخل 	  على  تصاعدية  ضريبة  فرض  ينبغي 

المائة. في   65 إلى  األقصى  حدها  يصل  الشخصي، 
»مستحقات 	  على  طفل  كل  يحصل  أن  ينبغي 

الفقر. دوامة  خارج  األطفال  لبقاء  ضماناً  الطفولة«، 

.Atkinson 2015 :المصدر
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ينبغي أن يكون تحطيم 
السقف الزجاجي من أولويات 
السياسة العامة

الرياضيات  في  سيما  وال  العالي،  التعليم  إلى 
وحصولها  مهاراتها،  تطوير  بهدف  والعلوم، 
ويمكن  السوق.  لطلب  المطابق  التدريب  على 
المستمر.  المهني  التطوير  ذلك  يرافق  أن 
مسطحاً  مقلوباً  منحنى   4-6 الشكل  ويظهر 
متوسط  بين  العالقة  يبّين   U الحرف  شكل  على 
القوى  في  ومشاركتها  للمرأة  الدراسة  سنوات 
الدراسة  سنوات  متوسط  تدني  ومع  العاملة. 
السبب في ذلك  المشاركة، ويرجح  يرتفع معدل 
من  وهي  الفقيرة،  األسر  في  المرأة  حاجة  إلى 
مستوى تعليمي متدٍن، إلى العمل لكسب العيش. 
متوسط  ارتفاع  مع  المشاركة  معدل  وينخفض 
تسجيل  مع  ليرتفع  يعود  ثم  الدراسة،  سنوات 

المتوسط.  هذا  في  االرتفاع  من  مزيد 
المرأة 	  تتعرض  أن  يمكن  محددة.  تدخالت 

التوظيف  العمل والتمييز في  للتحرش في مكان 
التكنولوجيا.  التمويل وعلى  وفي الحصول على 
ومن الضروري اتخاذ تدابير تشريعية للحد من 
المساواة في  الفرص وضمان  المساواة في  عدم 
المماثل.  العمل  لقاء  والرجل  المرأة  بين  األجر 
ويجب اعتماد سياسات استباقية للتشغيل، تشجع 
للوظيفة،  المرشحين  بين  من  النساء  اختيار 
إزالة  في  تساعد  التي  البرامج  وضع  وكذلك 
االئتمان  في  المرأة  تواجهها  التي  الحواجز 
الفرص  من  المزيد  إلتاحة  والتدريب،  والتمويل 
وبإزالة  األجر.  المدفوع  العمل  في  للمرأة 
يمكن  المشاريع،  ريادة  تعترض  التي  العقبات 

توسيع خيارات العمل للحساب الخاص. ويعتبر 
العمل  مكان  في  التحرش  تحظر  قوانين  اعتماد 

المساواة. لتحقيق  ضرورة 
األبوة. 	  وإجازة  األمومة  إجازة  على  التركيز 

واألبوة،  األمومة  إلجازة  سياسات  تعتمد  عندما 
حوافز  وتعطيهم  سخية  بمستحقات  اآلباء  تشمل 
لالستفادة منها، يمكن تحقيق الكثير نحو التوازن 
في  األجر  المدفوع  غير  العمل  توزيع  في 
الرعاية وتضييق الفوارق في األجور في العمل 

 .)15-6 )اإلطار  األجر  المدفوع 
الرعاية 	  مراكز  ومنها  الرعاية،  خيارات  توسيع 

ومنازل  المدرسة،  بعد  ما  وبرامج  النهارية، 
الرعاية  ومرافق  المواطنين،  من  السن  كبار 
العمل  لفترات طويلة. ويمكن أن يؤمن أصحاب 
الخيارات  العمل. ومن  رعاية األطفال في مكان 
الممكنة دعم العمل في الرعاية من خالل صكوك 
كالقسائم والتذاكر )اإلطار 6-16(. ويمكن تخفيف 
أعباء الرعاية من خالل تأمين خدمات الحضانة 
وتحسين  العام،  القطاع  من  المبكرة  الطفولة  في 
ويمكن  الحياة54.  مدى  على  والعمل  التعليم  نتائج 
للحكومات أن تفرض على أصحاب العمل تقديم 
حيث  ألمانيا،  في  كما  األجل،  الطويلة  الرعاية 
يحق للعاملين منذ عام 2015 الحصول على إجازة 
المرضى،  أفراد األسرة  أيام لرعاية  لمدة عشرة 
تدفع من نظام الضمان االجتماعي. وإذا كان أحد 
يحق  الطويلة،  الرعاية  إلى  يحتاج  األسرة  أفراد 
ساعات  يقّصر  أو  أطول  إجازة  يأخذ  أن  للعامل 

ال�شكل 4-6

U العالقة بين متوسط سنوات الدراسة ومشاركة المرأة في القوى العاملة: منحنى مقلوب مسطح عل شكل الحرف
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.UNESCO Institute for Statistics 2015 ؛ILO 2015f المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية، باالستناد إلى بيانات من
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تقدير عمل الرعاية غير 
المدفوع األجر ليس مسألة 

شكلية، بل يساعد في توجيه 
السياسة العامة

أشهر.  ستة  إلى  تصل  فترة  مدى  على  عمله 
الحصول  العامل  يستطيع  الفترة،  تلك  وخالل 
على اعتماد مدعوم من الحكومة ومن غير فائدة. 
وفي بعض الحاالت الصعبة يمكن أن يستفيد من 
إلغاء هذا الدين. وإذا كان العامل بحاجة إلى وقت 
إلى  العمل  ساعات  تقصير  باستطاعته  أطول، 
سنتين،  إلى  تصل  لفترة  األسبوع  في  ساعة   15

غير  من  العمل  إلى  بالعودة  بالحق  ويحتفظ 
الساعات55. تعويض 

في 	  المرأة  تمثيل  لزيادة  استباقية  تدابير  اتخاذ 
في  االستباقية  التدابير  وفي  العليا.  القرار  مواقع 
سياسات الموارد البشرية، وإعطاء المرأة فرصة 
التحفيز  وآليات  والتوظيف،  االختيار  في  حقيقية 
على إبقاء المرأة في العمل ما يحّسن تمثيل المرأة 
يكون  أن  وينبغي  والخاص.  العام  القطاعين  في 
السياسة  أولويات  من  الزجاجي  السقف  تحطيم 
لترقية  متطابقة  معايير  اعتماد  ويجب  العامة. 
العليا،  اإلدارية  المناصب  إلى  والنساء  الرجال 

الإطار 15-6

نظم التمييز اإليجابي في إجازة األمومة واألبوة

محايدة  سياسات  عاماً   40 مدى  على  السويد  اعتمدت 
واألبوة.  األمومة  إجازة  بشأن  الجنس  نوع  حيث  من 
فلكل من األبوين الحق في االستفادة من إجازة مدفوعة 
تكن  لم  البداية،  وفي  األقل.  على  شهرين  لمدة  األجر 
حتى  الرجال،  من  قلة  سوى  الفرصة  هذه  من  تستفيد 
أخذ  وإذا   .2002 عام  منذ  حوافز  لهم  تقّدم  أصبحت 
مدفوعة  بإجازة  لألسرة  يحق  لشهرين،  إجازة  الوالدان 
واليوم،  للمساواة.  مكافأة  سبيل  على  إضافي  شهر  لمدة 
90 في المائة من اآلباء في السويد يأخذون إجازة األبوة. 

األطفال  رعاية  من  أكبر  نسبة  تحّمل  يمكنهم  وهكذا، 
إجازة  انتهاء  بعد  طويلة  لفترة  تربيتهم  في  والمشاركة 

البلدان  أحد  السويد  تكون  أن  الصدفة  األبوة. وليس من 
وأعلى  العالم  في  األجور  في  الفوارق  أقل  تسجل  التي 

لإلناث1. السعادة  درجات 
في  للوالدين  التأمين  خطة  عن  دراسة  وأشارت 
إجازة  يأخذون  الذين  اآلباء  نسبة  أن  كندا،  كيبيك، 
 2001 عام  في  المائة  في   10 حوالى  من  ارتفعت  األبوة 
اآلباء  وأن   ،2010 عام  في  المائة  في   80 من  أكثر  إلى 
إضافية  نسبة  يخصصون  اإلجازة  من  يستفيدون  الذين 
من وقتهم لألعمال المنزلية، قدرها 23 في المائة، لفترة 

اإلجازة2.  انتهاء  بعد  أعوام  ثالثة  إلى  عام 

 .Patnaik 2015 .2 .The Economist 2014b .1
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الإطار 16-6

الدفع نقداً للرعاية

ومنذ  نقدية.  بمبالغ  األسر  الحكومات  تساعد  أن  يمكن 
منتصف التسعينات، تعتمد هولندا برنامج النقد للرعاية. 
تقييم  أساس  على  البرنامج  هذا  مستحقات  وُتحدد 
االحتياجات والدخل، ويبلغ متوسطها 14,500 يورو للفرد 
في السنة. ويخضع استخدام هذا المبلغ لبعض الضوابط. 
أظهر  وقد  منخفضة،  البرنامج  لهذا  اإلدارية  والتكاليف 
التقييم أن هذه المستحقات النقدية تستخدم بفعالية. وتعتبر 
البرنامج  هذا  القى  وقد  كافية،  المزايا  هذه  أن  األسر 

شعبياً. استحساناً 
 ،2008 عام  ففي  مماثالً.  برنامجاً  إسرائيل  وتعتمد 
 2010 عام  وفي  تجريبياً،  برنامجاً  الحكومة  اعتمدت 
ويستفيد  البلد.  من  المائة  في   15 ليشمل  نطاقه  وّسعت 

من مستحقات هذا البرنامج كل فرد يحصل على رعاية 
أسرته.  أفراد  من  ليس  شخص  من  ومكثفة  متوسطة 
ولكن االستيعاب منخفض ويختلف حسب العمر والدخل 
النقدية  التقديمات  متلقو  ويبدو  االستحقاق.  ومستوى 
ما  بقدر  يستفيدون  ال  ولكنهم  البرنامج،  عن  راضين 

العينية.  التقديمات  متلقو  يستفيد 
وفي فرنسا، يستطيع المستفيدون دفع تكاليف خدمات 
الرعاية الطويلة أو استخدام شخص لتقديم الرعاية مقابل 
شيكات تدخل في إطار البرنامج العام الستئجار الخدمات، 
كما يمكنهم استرداد المبلغ من المنظمة الوطنية المعتمدة. 
ومن صفات هذا النظام الشفافية وتحقيق المستوى األمثل 

من الفعالية في اإلنفاق العام.

.Colombo and others 2015 :المصدر
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يتطلب االنتقال إلى العمل 
المستدام تحّوالت شتى

الجنس،  أساس  على  التحّيز  من  خالية  تكون 
التساوي  لقاء  األجر  في  التساوي  على  وترتكز 
المرأة  تمثيل  زيادة  ويمكن  العمل.  قيمة  في 
فتحديد  اإليجابي.  التمييز  إجراءات  خالل  من 
هو  الشركات  إدارة  مجالس  في  للمرأة  حصص 
االتحاد  في  تطبيقها  يكثر  التي  اإلجراءات  من 
من  مزيداً  الجهود  هذه  وتكتسب  األوروبي56. 
معدالت  لزيادة  بسياسات  تقترن  عندما  الفعالية 
والتكفل  والتوجيه  واإلرشاد  العمل.  في  البقاء 
في  تساعد  التي  اإلجراءات  من  هي  بالرعاية 
باستخدام  وذلك  العمل،  مكان  في  المرأة  تمكين 
كمثال  العليا  اإلدارية  المناصب  في  نجحن  نساء 
القواعد  تغيير  في  النهج  هذه  وتساعد  وقدوة57. 
العليا،  المناصب  إلى  المرأة  وترقية  السائدة 
المكملة  النهج  ومن  والقرار.  المسؤولية  ومواقع 
المهن  القواعد تشجيع انخراط الرجل في  لتغيير 

النساء.  فيها  يغلب  التي 
ذلك 	  في  بما  المرنة  العمل  ترتيبات  تشجيع 

المرأة بحوافز  العمل عن بعد. يجب أن تحظى 
هذه  ومن  الوالدة.  بعد  العمل  إلى  للعودة  كافية 
للمرأة  عام  لمدة  بالوظيفة  االحتفاظ  الحوافز 

أن  يمكن  كما  األمومة.  إجازة  في  تتغّيب  التي 
إلى  العودة  عند  األجر  في  زيادة  للمرأة  تقّدم 
مثل  المرنة،  العمل  ترتيبات  وتسمح  العمل. 
للنساء  المرن،  العمل  دوام  أو  بعد  عن  العمل 
والعمل  المدفوع  العمل  بين  بالتوفيق  والرجال 

األجر.  المدفوع  غير 
تحسين الخدمات العامة والبنى األساسية لتخفيف 	 

أعباء العمل في الرعاية. يضيع الكثير من الوقت 
والطهو،  والمياه،  الحطب  وجلب  الرعاية،  في 
تحسين  ويسهم  القبيل.  هذا  من  أخرى  ومهام 
النظيفة،  المياه  إمدادات  على  الحصول  إمكانية 
وتطوير  والطاقة،  الصحي  الصرف  وخدمات 
في  النقل،  شبكات  ذلك  في  بما  األساسية  البنى 
متسع  وإتاحة  األسر  عن  الرعاية  عبء  تخفيف 

األجر.  المدفوع  للعمل  الوقت  من 
تقدير 	  األجر.  المدفوع  غير  الرعاية  عمل  تقدير 

مسألة  ليس  األجر  المدفوع  غير  الرعاية  عمل 
العامة،  السياسة  توجيه  في  يساعد  بل  شكلية، 
واستكشاف الخيارات الممكنة لمكافأة هذا العمل. 
توزيع  إعادة  إلى  العمل  هذا  تقدير  يؤدي  وقد 
اعتماد  ويمكن  والمرأة.  الرجل  بين  المسؤوليات 

الإطار 17-6

سياسات المساواة بين الجنسين في النرويج 

بين  المساواة  سياسات  ساعدت  و2010   1970 عامي  بين 
إذ  المرأة،  وضع  تحسين  على  النرويج  في  الجنسين 
وخففت  األجر  المدفوع  العمل  في  حضورها  عززت 
وتعتمد  األجر.  المدفوع  غير  العمل  أعباء  من  عنها 
الحكومة إجازة األمومة المدفوعة منذ عام 1956، ولكنها 
أدخلت إصالحات على هذه السياسة في عام 1993، تجيز 
بالكامل  مدفوعة  إجازة  من  االستفادة  واألمهات  لآلباء 
التغييرات التشريعية  49 أسبوعاً. وأدت سلسلة من  لمدة 
إلى زيادة أسابيع إجازة األبوين لألب في إطار  تدريجاً 
»حصة األب«. وقد اعُتمدت حصة له من أربعة أسابيع 
وصلت  حتى  مراحل(،  )على  ُمّددت  ثم   ،1993 عام  في 
حصيلة  وكانت   .2009 عام  بحلول  أسابيع  عشرة  إلى 
ذلك زيادة كبيرة في نسبة اآلباء الذين يشاركون بثمانية 
أسابيع على األقل، من 8 في المائة في عام 1996 إلى 41 

.12010 المائة في عام  في 
ومن المحطات الهامة قانون المساواة بين الجنسين 
أشكال  من  شكل  أي  القانون  هذا  ويحظر   .1979 لعام 

التمييز على أساس الجنس في مكان العمل أثناء الحمل 
أو الوالدة أو مستحقات اإلجازة. ويفرض القانون على 
الجنسين  بين  المساواة  بهدف  االلتزام  العامة  الهيئات 
عند تعيين أعضاء المجالس واللجان. وبين عامي 2004 
الجنسين  بين  المساواة  ترعى  قواعد  اعُتمدت  و2006، 
منها  الخاصة  المحدودة  العامة  الشركات  مجالس  في 
قانونياً  حقاً  النرويج  اعتمدت   ،2007 عام  وفي  والعامة. 
من  جزءاً  األهل  يغطي  المبكرة،  الطفولة  رعاية  في 
لمساهمتهم  األقصى  الحد  يتجاوز  أال  على  تكاليفه، 
االقتصادي  للمنتدى  تقرير  ويبّين  شهرياً.  يورو   300

أجر  أن  الجنسين  بين  الفجوة  حول   2014 لعام  العالمي 
النرويج وسنغافورة،  الرجل في  إلى أجر  أقرب  المرأة 
الرجل2.  أجر  من  المائة  في   80 يشكل  يزال  ال  ولكنه 
التخفيف من ضرورة  وقد ساعدت هذه السياسات على 
المفاضلة بين العمل واألسرة. كما وّسعت حرية المرأة 
زيادة  في  وساعدت  األسرة،  حجم  بشأن  وخياراتها 

الوالدات. معدل 

.WEF 2014 .2 .Esther, Javorcik and Ulltveit�Moe 2015 .1
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من حلول النهوض 
 باالستدامة ما يأتي

من االعتراف بالمؤثرات 
 الخارجية اإليجابية
في عمل األشخاص

في   1-4 )اإلطار  لتقديره  عديدة  إحصائية  طرق 
الفصل 4(، ولكن سيكون من الضروري تحسين 

البيانات. جمع  طرق 
المدفوع وغير 	  العمل  البيانات عن  تحسين جمع 

عن  أفضل  بيانات  جمع  يمكن  األجر.  المدفوع 
النظم  طريق  عن  األجر  المدفوع  غير  العمل 
عدد  باستخدام  وذلك  الوطنية،  اإلحصائية 
العّينات  واعتماد  التحقيق،  في  النساء  من  أكبر 
البيانات  إلى  وباالستناد  المناسبة.  واالستبيانات 
تساعد  التي  السياسات  اعتماد  يمكن  الوافية، 
والعمل  المدفوع  العمل  بين  التوازن  تحقيق  في 
غير المدفوع األجر، وقد نجح النرويج في ذلك 

)اإلطار 17-6(.

االنتقال إلى العمل المستدام

من الممكن إنهاء العمل أو تحويله أو استحداثه بطرق 
ويفترض  البيئية.  واالستدامة  البشرية  التنمية  تعزز 
ذلك تماسكاً في السياسات واإلجراءات على الصعيد 
المحلي والوطني والعالمي، بما يكفل تكوين المزيج 
الصائب من المهارات والتكنولوجيات واالستثمارات 

االجتماعية. والتدخالت 
المحلي  المستويين  أزمة االستدامة على  وُتطرح 
اإلنسانية  لمساعدة  سانحة  الفرصة  ولكن  والعالمي، 

التنمية  مسار  إلى  االنتقال  على  العمل  خالل  من 
الوقت  ضيق  أن  غير  والدائمة.  المستدامة  البشرية 
يستلزم إسراع الخطى، وأي تأخير قد يزيد من فداحة 

الضرر. 

تطوير اإلمكانات والمهارات 

النحو  على  المستدام،  العمل  إلى  االنتقال  يتطلب 
ماهية  تطال  شتى،  تحّوالت   ،5 الفصل  في  المبّين 
ومن  اإلنتاج.  ومكان  اإلنتاج،  وكيفية  اإلنتاج، 
المهارات  مجموعات  يطال  ما  الهامة  التحّوالت 
المطلوبة إلحداث التحوالت األخرى )كتقنيي الطاقة 

نيبال(.  في  الشمسية 
والمستقبل. 	  للحاضر  المطلوبة  المهارات  تحديد 

االحتياجات  لتلبية  المطلوبة  المهارات  هي 
هذه  ومن  للمستقبل.  والمتوقعة  الراهنة 
تكنولوجيات  العتماد  مثالً،  يلزم،  ما  المهارات 
وكذلك  القريب،  المستقبل  في  وكفوءة  نظيفة 
التقّدم  أجل  من  المستمر  االبتكار  دعم  مهارات 
وجاهزة  وافية  بيانات  من  وما  االستدامة.  نحو 
العالم.  في  الحالية  المهارات  مستويات  حول 
ولكن يعتقد أن توزيع هذه المهارات في تفاوت 
المطلوب  المستوى  مع  تتطابق  ملحوظ وهي ال 

م.  ا لمستد ا للعمل 

الإطار 18-6

مبادرة للقطاع الخاص في تركيا للتغلب على عدم تطابق المهارات على الصعيد المحلي

في  والصناعة  التجارة  لغرفة  التابعة  التعليم  مؤسسة   
الخاص  القطاع  ويمتلكها  يقودها  مبادرة  هي  بورصة 
والتجارية  الصناعية  المدن  أهم  إحدى  بورصة،  في 
التغلب  في  المؤسسة  تساهم   ،2009 تركيا. ومنذ عام  في 
على النقص في المهارات على الصعيد المحلي، وتدير 
الربح،  يتوخى  ال  والمهني  التقني  للتدريب  مركزاً 
البشرية  الموارد  ويعمل لهدف مزدوج يوّفق بين تأمين 
للفئات  العمل  إمكانات  وتوسيع  للصناعة  الماهرة 
المهمشة، وال سيما الشباب العاطلين عن العمل. وتعود 
ملكية المؤسسة إلى غرفة التجارة والصناعة التي تمّول 

التدريب. أنشطة  كافة 
في  والمتدربين  الدروس  اختيار  عملية  وتجري 
المحلية  القطاعات  احتياجات  أساس  على  المبادرة  إطار 
والصناعيين  القياديين  بأفكار  وتسترشد  المهارات،  من 

التدريب  معظم  المتدربون  ويتلقى  بورصة.  مدينة  في 
والخدمات من غير مقابل. وتمكنت المؤسسة بفعل قيادة 
والتزامه  لها  وملكيته  المبادرة،  لهذه  الخاص  القطاع 
تتطلبها  التي  والتقنية  المهنية  المهارات  تأمين  من  بها، 
السوق لمساعدة الفئات المحرومة وتوجيهها نحو العمل. 
وترتبط المؤسسة بعالقات وثيقة ومستمرة مع الصناعيين 
المحليين، تستطيع من خاللها تصميم الدورات التدريبية 
على  المتدربين  حصول  وتسهيل  االحتياجات  حسب 
فرص العمل. وتملك المؤسسة من المرافق والتجهيزات 
ما يسمح لها بتدريب أكثر من 3,000 شاب في السنة في 
مجموعة واسعة من المجاالت، من منتجات المنسوجات 
والميكاترونيات إلى هندسة السيارات والمعادن واألجهزة 
إلى  الناجحين  المتدربين  توظيف  معدل  ويصل  الصلبة. 

المائة.  في   80
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األجر االجتماعي هو أجر 
لمكافأة الجهود التي يبذلها 
 العامل وما يحققه
من قيمة للمجتمع

المستدام. 	  العمل  إلى  لالنتقال  المهارات  تطوير 
وعلمية  تقنية  مهارات  المهارات  هذه  تشمل 
وتكييفها  المستدامة  الحلول  استنباط  تتيح 
اإللمام  مهارات  وكذلك  وصيانتها،  واعتمادها 
واالستعداد  والحساب،  والكتابة  بالقراءة 
العاملون  فيتمكن  المشاريع،  وريادة  للتشغيل، 
ومهارات  جديدة،  عمل  طرق  اكتساب  من 
وتسهيل  والتعليم،  التدريب  وتلقي  االتصال، 

. لتعلّم ا   عملية
القطاع  سياسات  تنطلق  أن  يجب  ولذلك 
المهارات  لتكوين  المفهوم  هذا  من  االجتماعي 
الالزمة  األهمية  وإليالء  الحياة  مدى  على 
التغلب  أجل  من  المبكرة  الطفولة  في  للتعليم 
للقوى  مهارات  وإنتاج  المساواة  عدم  على 
العمل.  سوق  متطلبات  مع  تتطابق  العاملة 
هذا  على  دور  الخاص  القطاع  ولمبادرات 

.)18 -6 الصعيد )اإلطار 
ضمان التناسق ودقة التوقيت. في سياق تطوير 	 

المستدام،  العمل  إلى  االنتقال  لتسهيل  المهارات 
المهارات  الكتساب  التنسيق  في  الدقة  من  بّد  ال 
تتخذ  لم  وما  المناسب.  الوقت  في  المذكورة 
العمل  إلى  االنتقال  سيصطدم  فعالة،  تدابير 
واجتماعية  عملية  كبيرة،  بعقبات  المستدام 

 . سية وسيا

اعتماد تكنولوجيات مختلفة واستثمارات جديدة 

الجديدة  واالستثمارات  التكنولوجيات  اعتماد  يجب 
الفقيرة  فالبلدان  وظروفه.  بلد  كل  متطلبات  حسب 
وضعف  األساسية،  البنى  ضعف  حيث  مثالً، 
لالستثمارات،  الموارد  كفاية  وعدم  القدرات، 
خالل  )من  الدولي  المجتمع  من  دعم  إلى  ستحتاج 
المعارف األصلية  أن  التكنولوجيا(. غير  نقل  زيادة 
الكلفة  المنخفضة  التكنولوجيات  حول  متوفرة 
في  بديلة  تكنولوجيات  توجد  كما  للتكييف،  والقابلة 
المجال العام. والتعاون بين بلدان الجنوب باالستناد 
يمكن  المختلفة  التجارب  من  المكتسبة  الدروس  إلى 
أن يساعد البلدان المحتاجة عن طريق نشر األفكار 
التنفيذ، والتشجيع على تكرار  الجديدة، ودفع عملية 

الناجحة. التجارب 
التخلي عن المسار الراهن. توجد في االستخدام 	 

المقاومة  كالمحاصيل  بديلة  تكنولوجيات  العام 
للجفاف، عملت على تطويرها مؤسسات بحوث 
جزء  هي  التكنولوجيات  هذه  وبعض  عامة. 
بناء  )مواد  المحلية  األصلية  المعارف  نظم  من 

طّورها  التي  النظم  من  أو  الكلفة(  منخفضة 
)كأفران  حكومة  غير  ومنظمات  ممارسون 
تكمن  الحاالت  هذه  وفي  الكفوءة(.  الطهو 
التكنولوجيات وتكييفها وفقاً  التحديات في تحديد 
وزيادة  الضرورة(،  )عند  المحلية  للظروف 

. مها استخدا
في 	  الحال  هو  كما  التكنولوجيا.  نقل  إلى  السعي 

والشمس  المياه  )كطاقة  المتجددة  الطاقة  توليد 
على  التكنولوجيا  اعتماد  يتوقف  والرياح(، 
الالزمة.  باالستثمارات  ودعمها  نقلها  إمكانية 
للطاقة  السنوي  النمو  معدل  متوسط  وكان 
والشمس  المياه  طاقة  ذلك  في  )بما  المتجددة 
في   4 عند   2012-2010 الفترة  في  والرياح( 
المائة، وهو ليس من السرعة ما يكفي للوصول 
بحلول  للجميع  المستدامة  الطاقة  أهداف  إلى 
إلى  المعدل  هذا  يصل  أن  ويجب   .2030 عام 
زيادة  يجب  كما  سنوياً،  المائة  في   7.5 حوالى 
 400 السنوي  معدلها  بلغ  التي  االستثمارات، 
الغايات  لتحقيق  أمثال  ثالثة  دوالر،  مليار 

.58 2030 لعام  المحددة 
ُوّظفت 	  إذا  استدامة.  األكثر  العمل  نحو  قفزة 

المتطورة  التكنولوجيات  في  االستثمارات 
تحقيق  من  كثيرة  بلدان  ستتمكن  والمناسبة، 
استدامة، األكثر  العمل  نحو  كبيرة   قفزة 
للتنمية  ومضمونة  كبيرة  مكاسب  محققة 
مصادر  تعدد  من  الرغم  وعلى  البشرية. 
واستثمارات  محلية،  موارد  من  االستثمار، 
متعددة  إنمائية  ومصارف  مباشرة،  أجنبية 
اتخاذ  الضروري  من  يبقى  األطراف، 
عن  التكنولوجيا  نقل  تكفل  التي  الترتيبات 

 . ى خر أ   ت تيبا تر   و أ   خيص لتر ا   يق طر
تنص  التكنولوجيا:  لنقل  دولية  سوابق  وثمة 
التجارة  منظمة  اتفاق  من   2-66 المادة  صراحة 
الفكرية  الملكية  المتعلق بجوانب حقوق  العالمية 
المتصلة بالتجارة )1994( على آلية متفق عليها 
من أجل تسهيل نقل التكنولوجيا إلى أقل البلدان 
59. والواقع أن بروتوكول مونتلاير المتعلق  نمواً
 ،)1989( األوزون  لطبقة  المستنفدة  بالمواد 
بروتوكول  إطار  في  النظيفة  التنمية  وآلية 
التكنولوجيا التفاقية األمم  كيوتو )1997(، وآلية 
 ،)2012( المناخ  تغّير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 
التكنولوجيا.  نقل  تيّسر  كلّها نصوص واتفاقيات 
توصية   20+ لريو  الختامية  الوثيقة  )وتتضمن 
أيضاً  تشملها  التكنولوجيا«،  تيسير  »آلية  بشأن 

المستدامة.( التنمية  أهداف 
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يجب استحداث فرص عمل 
تجذب الشباب

حوافز التحّرك الفردي وتيسير المفاضالت 
والتصدي لعدم المساواة 

من حلول النهوض باالستدامة ما يأتي من االعتراف 
األشخاص  عمل  في  االيجابية  الخارجية  بالمؤثرات 
الحلول  ومن   .)19-6 )اإلطار  العوامل  هذه  وتحفيز 
على  مناسبة  سياسات  وضع  يتطلب  ما  األخرى 
في  الفاعلة  األطراف  لدفع  الكلي  االقتصاد  صعيد 

الصحيح. االتجاه 
سيخسر 	  المفاضالت.  لتيسير  عامة  سياسات 

األنشطة  وقف  بسبب  وظائفهم  العاملين  بعض 
وفي  يعملون.  حيث  القطاع  أو  الصناعة  في 
كانت  بلداً،   21 على  حالة  لدراسات  تحليل 
الجهود  إطار  في  للتوسيع  المرشحة  الصناعات 
الصناعات  هي  االستدامة  لتحقيق  المبذولة 
الخضراء،  والمباني  المتجددة،  بالطاقة  المتصلة 
التدوير،  وإعادة  والنقل،  المباني،  تأهيل  وإعادة 
الصناعات  وكانت  والمياه.  النفايات  وإدارة 
جذرياً  تغييراً  تتغّير  أو  تتراجع  أن  يحتمل  التي 
والحراجة  بالزراعة  المتصلة  الصناعات  هي 
االستخراجية،  والصناعات  األسماك،  ومصائد 
وصناعات توليد الوقود األحفوري، والصناعات 

الكثيفة االنبعاثات، وإنتاج السيارات وبناء السفن، 
.60 وتصنيع اإلسمنت

من  يأتي  ما  المفاضالت  على  األمثلة  ومن 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، حيث ينتشر 
كبيرة  أعداد  وتعيش  الريفية  المناطق  في  الفقر 
إنتاجية  فبزيادة  األرياف.  في  العاملة  القوى  من 
والحد  االقتصادي  النمو  زيادة  يمكن  المزارع، 
والتنمية  الغذائي  األمن  وتسريع  الفقر،  من 
في  الفقر  تراجع   ،2000 عام  ومنذ  البشرية. 
األرياف في غانا، فكان البلد األول في المنطقة 
اإلنمائية  األهداف  من  األول  الهدف  تحقيق  في 
على  التقدم  هذا  من  جزء  تحقق  وقد  لأللفية. 
المزارع  في  الكاكاو  توسيع مساحة زراعة  أثر 
ولكن  العاملة61.  لليد  االستخدام  الكثيفة  الصغيرة 
الزراعة الموّسعة والمكثفة تؤدي إلى المزيد من 
اإلجهاد البيئي. ويجب الموازنة في المفاضالت 
بين هدفين مختلفين، ال بل متنافسين أحياناً، أي 
تحقيق هدف  أجل  والتشغيل، من  االستدامة  بين 

العمل المستدام.
الفصل 	  في   2-5 اإلطار  يتناول  المعايير.  تنفيذ 

المعايير  تطبيق  أهمية  المستدام  العمل  حول   5
قطاع  في  العامة  السياسة  وتدابير  والقوانين 

الإطار 19-6

»األجر االجتماعي« للعمل

أخرى،  بطرق  االستدامة  تعزيز  أو  البيئة،  حفظ  يساعد 
تتخطى  المستقبل،  وألجيال  للمجتمع  فوائد  تحقيق  في 
الفوائد اآلنية التي يحققها األفراد. وهذه صفة العديد من 
الرعاية. وتختلف  العمل في  بما في ذلك  العمل،  أشكال 
قيمتها  عن  والخدمات  السلع  لهذه  االجتماعية  القيمة 
الفردية أو قيمتها في السوق، وتظل ناقصة في ظروف 

السوق الحرة.
المنخرطين  العاملين  عدد  يكون  عندما  ذلك  ويصح 
دون  ونوعيتهم  كاٍف،  غير  االجتماعي  النشاط  في 
بالجودة  الخدمة  أو  السلعة  لتأمين  المطلوب  المستوى 
الالزمة. وهذا يحدث عندما يكون للعامل المؤهل تأهيالً 
إمكانية الحصول على أجر مرتفع في مهنة بديلة،  عالياً 
القيمة  ذات  للمنتجات  السوقية  القيمة  انخفاض  أن  غير 
يؤدي  وبالتالي  يتقاضاه،  الذي  المبلغ  يقّيد  االجتماعية 
انخفاض األجر إلى خفض عدد األشخاص الذين يعملون 

نوعيتهم. أو  النشاط  هذا  في 

جذب  في  يساعد  قد  ذلك  أن  المفارقات  ومن 
)متطوعون  التطّوعي  العمل  إلى  المؤهلين  األشخاص 
جزئياً، أو يقبلون بأجور أقل مما تدفعه السوق(، ويملكون 
االستعداد للعمل بدون أجر إيماناً منهم بقيمة النتائج. فما 
لهؤالء من التزام وقدرة، هو بالغ األهمية في سد النقص 
في العرض، وكذلك في زيادة الوعي العام حتى يتسنى 
اإلجراءات  اتخاذ  السياسي  للنظام  المطاف  نهاية  في 

الالزمة.  التصحيحية 
وهو  االجتماعي،  األجر  تقديم  الممكنة  النهج  ومن 
من  يحققه  وما  العامل  يبذلها  التي  الجهود  لمكافأة  أجر 
بعض  في  موجود  هو  ما  الحوافز  ومن  للمجتمع.  قيمة 
المؤقتة  والترقية  للخطر،  التعّرض  بدل  مثل  المجاالت، 
انتشار  أو  النزاع  حاالت  في  العام  القطاع  في  للعاملين 
من  وغيرها  الموجهة  اإلعانات  يبرر  ما  وثمة  األوبئة. 
متناول  في  البحوث  من  المزيد  وضع  لتشجيع  الحوافز 

االستدامة. موضوع  حول  الجمهور 
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 يتطلب العمل اإلبداعي
بيئة مؤازرة

التي  الصعوبات  على  ويشدد  السفن.  تفكيك 
هي  التي  المعايير،  هذه  تطبيق  تعترض 

المستدام.  العمل  نوعية  لضمان  ضرورية 
األشخاص 	  األجيال.  بين  المساواة  عدم  معالجة 

تضمن  مهارات  تطوير  على  قدرة  األكثر 
الذين  هم  المستدام  العمل  في  أعلى  أجراً  لهم 
التعليم  على  للحصول  والموارد  الوقت  يملكون 
الذين  هم  وأطفالهم  الجيدة،  والتغذية  الجيد 
والثروة.  الدخل  سلم  من  العليا  الدرجة  في 
هؤالء  لصالح  الدخل  في  الفارق  اتسع  وكلّما 
فئة  من  العاملين  أجر  إلى  )نسبة  األشخاص 
أمام  المجال  اتسع  المنخفضة(  المهارات 
مهارات  لتطوير  الفرصة  الغتنام  أطفالهم 
السياسات  تؤمن  أن  ويجب  األجر.  عالية 
مع  تفاقماً  يزداد  في وضع  التكافؤ  من  مستوى 
التنمية  في  المساواة  يدوم عدم  الوقت، حتى ال 

األجيال. عبر  البشرية 
إلى 	  االنتقال  سيؤدي  وتوجيهه.  التغيير  إدارة 

الوظائف  العديد من  إلى خسارة  المستدام  العمل 
أو تحويلها )األكثرية( أو استحداثها. فال بّد من 
وعلى  وتوجيهه.  التغيير  إلدارة  عامة  سياسات 
الصعيد  على  معاً  العمل  الفاعلة  األطراف 
لتحويل  آلية  وضع  الضروري  ومن  العالمي 
النتائج المنشودة عالمياً إلى إجراءات تتخذ على 

.)20-6 )اإلطار  البلدان  مستوى 

اتخاذ مبادرات خاصة بمجموعات معّينة

في بعض الفئات واألوضاع، سيكون من الضروري 
اتخاذ إجراءات خاصة على مستوى السياسة العامة، 
بعض  لمعالجة  تكفي  ال  قد  العامة  اإلجراءات  ألن 
المسنون،  والعاملون  الشباب،  فبطالة  التحديات. 
والعمل  بعدها،  وما  النزاعات  أوضاع  في  والعمل 
التطّوعي واإلبداعي، هي بعض من الحاالت التي قد 

خاصاً.  اهتماماً  تتطلب 

بطالة الشباب

على  خيارات  اتخاذ  المتغّير  العمل  عالم  يستلزم 
التعليم  بشأن  مبكرة  مرحلة  في  السياسات  مستوى 
للمستقبل.  األفراد  إعداد  بهدف  المهارات  وتطوير 
بطالة  معالجة  في  فعلية  أهمية  السياسات  ولهذه 
بطالة  تطرحه  الذي  الكبير  التحدي  وإزاء  الشباب. 
واالجتماعية  )االقتصادية  وتداعياتها  الشباب 
اتخاذ  من  بّد  ال  األبعاد،  المتعددة  والسياسية( 
عمل  فرص  استحداث  فيجب  موجهة.  إجراءات 
في  طاقاتهم  إطالق  لهم  فتتيح  الشباب،  تجذب 
العمل  عالم  في  المشاريع  وريادة  واالبتكار  اإلبداع 

: لجديد. ومنها ا
العامة 	  السياسة  مستوى  على  الدعم  تقديم 

جديدة  مجاالت  تفتح  التي  والكيانات  للقطاعات 

الإطار 20-6

التدابير الممكنة على مستوى البلدان لالنتقال إلى العمل المستدام

االستثمار، 	  وخيارات  المالئمة،  التكنولوجيات  تحديد 
بما في ذلك اغتنام الفرص التي تحقق تغييراً كبيراً.

تيسير 	  بهدف  الكلي،  لالقتصاد  تنظيمية  أطر  وضع 
المستدامة. السياسات  اعتماد 

ضمان تزويد السكان بقاعدة المهارات المناسبة، التي 	 
تجمع بين التقني والجيد من المهارات، وبين القدرات 

األساسية للتعلّم واالستعداد للعمل والتواصل.
كبيرة 	  ألعداد  المهارات  وتطوير  التدريب  إعادة 

مثل  النظامية،  غير  القطاعات  في  العاملين  من 
البعض  إلى  الوصول  يمكن  وبينما  الزراعة. 
مساعدة  إلى  آخرون  يحتاج  السوق،  خالل  من 
وغيرها.  الحكومية  غير  والمنظمات  العام  القطاع 
وسيلة  الفرص  هذه  في  يكون  أن  ويمكن 

المحرومة. الفئات  من  وغيرهن  النساء  لدعم 
إدارة اآلثار الضارة المترتبة على التحّول إلى العمل 	 

على  والحفاظ  للدعم  متنوعة  حزم  باعتماد  المستدام 
مستوى من التكافؤ، لتجنب توارث عدم المساواة من 

جيل إلى جيل.
االستثمار في بناء قاعدة المهارات للسكان. ويتطلب 	 

الطبيعة  إلى  والتنبه  الحياة  دورة  نهج  اعتماد  ذلك 
التراكمية لإلجراءات التي تؤدي إلى التعلّم. وسيكون 
من الضروري توظيف استثمارات ضخمة في عدد 
العاملين في الصحة والتعليم وتحسين نوعيتهم، مما 
االضطالع  في  العام  القطاع  استمرار  أهمية  يؤكد 

المهارات. تحويل  في  بدوره 
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لقد آن األوان لفتح الحوار 
حول عقود اجتماعية جديدة 
ترتقي إلى مستوى تحديات 

عالم اليوم

الجديدة  والفرص  موجودة  فالمبادرات  للعمل. 
من  الدعم  إلى  بحاجة  لكنها  يوم،  كل  تستحدث 

العامة.  السياسة 
وحل 	  واإلبداع  المهارات  تطوير  في  االستثمار 

النساء  من  للشباب  الدعم  تقديم  ينبغي  المشاكل. 
والتدريب  والتجارة  التدّرج  فرص  في  والرجال 

الوظيفة.  في  والتعلّم  المهني 
رواد 	  لمساعدة  داعمة  حكومية  سياسات  اعتماد 

الدعم  مجاالت  ومن  الشباب.  من  المشاريع 
المشاريع وإطالق  الخدمات االستشارية إلنشاء 
وقنوات  أدوات  تأمين  وكذلك  المبادرات، 
يمكن  النامية،  البلدان  ففي  للتمويل.  أفضل 
مصدراً  للشباب  الصغير  التمويل  يؤمن  أن 
المجتمعات  ضمن  الصغيرة  المشاريع  لتمويل 
سيما  وال  المتقدمة،  البلدان  في  أما  المحلية. 
يستخدم  أن  فيمكن  المعلومات،  تكنولوجيا  في 
الناشئة  المبادرات  لدعم  المجازفة  رأسمال 
التمويل  برز  األخيرة،  اآلونة  وفي  والكبيرة. 
للمبادرات  األموال  لتأمين  خياراً  الحشدي 

 .62 لصغيرة ا
تأمين التعليم العالي على نطاق أوسع عبر شبكة 	 

اإلنترنت  عبر  المتاحة  فالدروس  اإلنترنت. 
تستقطب متابعين من طالب ومؤسسات أكاديمية 
المزايا  وهذه  العالم.  أنحاء  مختلف  من  عريقة 
التي تتيحها شبكة اإلنترنت تسّرع التعليم العالي، 
األشخاص،  بين  المباشر  التفاعل  يبقى  ولكن 
القدرات  واكتساب  المجموعات،  ضمن  والعمل 
على حل المشاكل من الطرق الضرورية إلثراء 

التوظيف.  إلى  يؤدي  الذي  التعلّم 
استخدام برامج التحويالت النقدية لتشغيل الشباب 	 

البرامج  هذه  أّمنت  والهند،  أوغندا  في  والفقراء. 
التدريب  ودعم  عمل  عن  البحث  لتمويل  موارد 
وّسعت  كما  المهارات63.  وتطوير  الجودة  العالي 
االئتمانات  على  الحصول  نطاق  البرامج  هذه 

المشاريع.  لريادة 

العاملون المسنون

قد يقرر األشخاص المسنون مواصلة العمل لسببين: 
في  والمشاركة  النشاط  مواصلة  في  منهم  إما رغبة 
التقاعد.  أعباء  تحّمل  على  قدرتهم  لعدم  إما  العمل، 
أجر،  لقاء  العمل  يتركون  الذين  المسنون  فالعاملون 
أو  التطّوعي  للعمل  الوقت  يخصصوا  أن  يمكنهم 
المجتمع  في  يساهمون  وبذلك  الرعاية.  في  للعمل 
البلدان  وفي  اآلخرين.  مع  اختالط  على  ويبقون 

نقص  بفيروس  مرتفع  إصابة  معدل  تسجل  التي 
الوالدين  مقام  األجداد  يقوم  البشرية/اإليدز،  المناعة 
المرض64.  بفعل  تيتموا  الذين  األحفاد  تربية  في 
هاجر  أطفال  رعاية  المسنين  األقارب  وباستطاعة 
األشخاص  عدد  ويقارب  الخارج.  في  للعمل  أهلهم 
الذين ال يحصلون على معاش تقاعدي نصف سكان 
قد  معاش  على  اآلخر  النصف  يحصل  بينما  العالم، 
آخرين  أفراد  من  الدعم  يتلقوا  لم  وما  يكفي65.  ال 
التقاعد،  سن  بعد  العمل  عليهم  سيكون  األسرة،  في 

النظامي.  غير  القطاع  في  األحيان  وأكثر 
المسنين  العاملين  البلدان  بعض  اعتبرت  وقد 
حالة  في  إلبقائهم  جهوداً  تبذل  وهي  ثروة،  بمثابة 
التقاعد  قوانين  إلغاء  إلى  بعضها  عمد  وقد  نشاط، 
إسبانيا  في  كما  التقاعد،  سن  تأخير  أو  اإللزامي 
وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا والمملكة المتحدة66. 
لفترات  بالعمل  لألشخاص  تسمح  اإلجراءات  وهذه 
أطول، وتخفف تكاليف المعاشات التقاعدية، لكنها قد 
تضّيق خياراتهم بشأن سن التقاعد. ويستفيد العاملون 
المسنون من زيادة إمكانية العمل بدوام جزئي ومن 
االنتقال  عليهم  تسّهل  التي  المرنة  العمل  ترتيبات 
العمل  المرونة  خيارات  ومن  التقاعد.  مرحلة  إلى 
للحساب الخاص: وقد تعهدت شركة غوغل بمساعدة 
أعمارهم تتجاوز  ممن  مرة  ألول  المشاريع   رواد 

50 سنة67.

العمل في أوضاع النزاعات وما بعدها

بعده  وما  النزاع  حاالت  في  التركيز  األهمية  من 
فيه  ويبني  يمّكن صاحبه،  الذي  المنتج  العمل  على 
الصوت،  بإعالء  له  ويسمح  التغيير،  على  القدرة 
له  ويؤمن  االجتماعي،  المركز  له  ويحقق 
االحترام، ويوقظ فيه شعور االنتماء والثقة، ويبث 
وينشئ  المدني.  المجتمع  في  المشاركة  روح  فيه 
االقتصادية  الروابط  الوظائف  من  النوع  هذا 
الحواجز  لتخطي  الحوافز  تعزز  التي  واالجتماعية 
مستوى  على  الخيارات  ومن  النزاعات.  وتسوية 

مة:  لعا ا لسياسة  ا
مع 	  تظهر  العمل  من  جديدة  أشكال  إيجاد 

النزاعات.  أوضاع  في  تطرأ  التي  الحاجات 
المجدي  من  يكون  مثالً،  الحرب  فأثناء 
)مثل  الخدمات  بتقديم  بالمحاربين  االهتمام 
وإعادة  للجرحى،  الصحية  والرعاية  الطهو(، 

 . ر إلعما ا
العديد 	  يشمل  قد  الصحي  النظام  في  العمل  دعم 

من األهداف. ينهار النظام الصحي في الكثير من 
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من شأن االتفاق العالمي أن 
يرشد الحكومات في تنفيذ 
 السياسات التي تلبي
حاجات المواطنين

الخدمات  وتتحول  بالنزاعات،  المنكوبة  البلدان 
المساعدين  حياة  على  خطر  إلى  الصحية 
والجرحى. وفي هذه الظروف، ال يعود من غنى 
المتطوعين  بإمكان  ولكن  الدولية،  المعونة  عن 
المحليين أن يساهموا في تأمين الخدمات الصحية 

األرواح.  وإنقاذ  الملحة 
وتشغيلها. 	  األساسية  الصحية  الخدمات  تحسين 

بصرف النظر عن االعتبارات االقتصادية، يؤدي 
وتشغيلها  األساسية  االجتماعية  الخدمات  تحسين 
إلى مكاسب سياسية واجتماعية. ويمكن أن تكون 
الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية،  المجتمعات 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص الجهات 

التحسين.  لهذا  المحّركة 
الوظائف 	  حتى  العامة.  األشغال  برامج  إطالق 

مقابل  والعمل  الطوارئ،  حاالت  في  المؤقتة 
أن  يمكن  العمل،  أنماط  من  ذلك  إلى  وما  النقد، 
العيش،  إليها من أجل  الحاجة  تشتد  توفر موارد 
المادية  األساسية  البنى  إنشاء  في  وتساهم 

واالجتماعية الالزمة.
المجتمعات 	  إلى  موجهة  برامج  وتنفيذ  وضع 

جمة،  فوائد  البرامج  هذه  تحقق  المحلية. 
األنشطة  تنتعش  أن  ويمكن  االستقرار.  منها 
االقتصادية بسرعة، بإعادة االتصال بين البشر، 
إعادة  على  والمساعدة  الشبكات،  بناء  وإعادة 

الجتماعي.  ا لنسيج  ا   ترميم

العمل التطّوعي واإلبداعي

الدعم  تقّدم  مؤازرة،  بيئة  اإلبداعي  العمل  يتطلب 
المالي، وتتيح فرص التعاون، وتسمح بتبادل األفكار 
التنمية  على  بالجديد  ليس  الجو  وهذا  وتشجعه. 
إمكانات  لتوسيع  أساسي  شرط  هو  بل  البشرية، 
في  والمساهمة  اإلبداع  على  القدرة  ومنها  البشر، 
العنان  إلطالق  الالزمة  الشروط  ومن  العام.  الخير 

واالبتكار:  لإلبداع 
وخدمات 	  سلع  بذلك  ويقصد  للجميع.  االبتكار 

يطّورها أو يستفيد منها أفراد يعيشون على أدنى 
فرص  بذلك  فتتاح  نساء،  أو  الدخل  مستويات 

المحرومة. الفئات  أمام  اإلبداع 
الديمقراطية في اإلبداع. يمكن تنظيم أماكن العمل 	 

بطرق  اإلنترنت  شبكة  على  المتاحة  والمنصات 
تشجع االبتكار على جميع المستويات.

تذليل 	  ذلك  يتطلب  والمخاطرة.  التجارب  تمويل 
المشاكل االجتماعية والبيئية الشائكة، بحيث تقدم 
في  المخاطرة  على  العامة  والمؤسسات  الهيئات 

تمويل ُنهج لم تثبت جدواها بعد، كدعم المزيد من 
المبتكرين  يساعد  وهذا  األولية.  البحوث  برامج 

أعمالهم.  تسجيل  في  والمبدعين 
لإلبداع واالبتكار دور في 	  العام.  للخير  االبتكار 

دفع عجلة العديد من األهداف. وتسهم السياسات 
الخير  نحو  االبتكار  توجه  التي  واإلجراءات 
التطوعي،  العمل  ذلك  في  بما  العام،  االجتماعي 

البشرية. التنمية  تعزيز  في 
تشجيع العمل التطوعي. يمكن ذلك باعتماد أدوات 	 

العامة. فالسياسات  مختلفة على مستوى السياسة 
التطّوعية  المنظمات  تساعد  أن  يمكن  المالية 
التخفيضات  مثل  بأدوات  أعمالها،  وتدعم 
وعلى  العامة.  والمنح  واإلعانات  الضريبية 
العام  الدعم  يؤدي  أن  يمكن  السياسي،  الصعيد 
إلفساح المجال أمام العمل التطّوعي وحمايته إلى 
مكاسب اجتماعية، وال سيما في حاالت الطوارئ، 

النزاعات والكوارث الطبيعية.  حاالت  مثل 

برنامج عمل: ثالث ركائز

في  المبّينة  العامة  السياسة  خيارات  إلى  إضافة 
عمل  برنامج  اعتماد  يمكن  السابقة،  الثالثة  األجزاء 
البشرية في  للتنمية  العمل إلى دعامة  موّسع لتحويل 
عقد  ركائز:  ثالث  على  يقوم  المتغّير،  العمل  عالم 
لتوفير  وبرنامج  عالمي،  واتفاق  جديد،  اجتماعي 

العمل الالئق.
التزاماً  يتطلب  فهو  بالسهل،  ليس  الخيار  وهذا 
ومن  العليا.  القيادات  من  ودعماً  سياسياً،  وتأييداً 
هو  ما  المقترح  البرنامج  يتضمنها  التي  المواضيع 
جزء من خطة التنمية لما بعد عام 2015 ومن أهداف 
التنمية المستدامة )مثل برنامج توفير العمل الالئق(، 
ومنها قضايا تحظى بدعم سياسي ولكنها لم ُتعتمد )في 
اتفاق عالمي جديد(. ومن الضروري التحّرك بزخم، 
االجتماعي  العقد  )مثل  البرنامج  يتضمنه  ما  فبعض 
نطاق  أوسع  على  اجتماعياً  حواراً  يتطلب  الجديد( 

البلدان.  مستوى  وعلى  العالمي  الصعيد  على 
من  يحدثه  وما  العالم  طبيعة  في  التغّير  وإزاء 
تداعيات غير مسبوقة على العمل والتنمية البشرية، 
ال بد من بدء حوار جاد حول هذه القضايا. ومن هذا 

العمل التالي.  برنامج  التقرير  يقترح  المنطلق، 

وضع عقد اجتماعي جديد 

االجتماعية  العقود  تطّورت  العشرين،  القرن  خالل 
الصناعة  في  والعاملين  العمل  وأصحاب  الدولة  بين 
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يساعد برنامج توفير العمل 
الالئق في تعزيز التنمية 

البشرية

البلدان  في  سيما  وال  العام،  والقطاع  والخدمات 
وفي  أضيق  نطاق  على  ذلك  حدث  ثم  المتقدمة. 
في  سيما  وال  النامية،  البلدان  في  متأخرة  مرحلة 
اقترحته  ما  جملة  ومن  والعام.  النظامي  القطاعين 
الدولة  بموجبها  تتعهد  ترتيبات  االجتماعية  العقود 
بتأمين االستقرار االقتصادي الكلي والنقدي، وتكوين 
التعليم والتدريب )والبعض  العاملة من خالل  القوى 
من خالل الخدمة العسكرية(، وسن تشريعات لحقوق 
أصحاب  بين  عليها  متفاوض  عقود  مقابل  العاملين، 
األحيان  من  الكثير  في  المنضمين  والعاملين  العمل 
إلى نقابات عمالية، إضافة إلى استقرار سوق العمل. 
فرض  الدولة  تستطيع  الضمني،  العقد  إطار  وفي 
من  وغيرها  واألفراد،  الشركات  على  الضرائب 
التعليم  خدمات  تمويل  بهدف  العمل،  على  الرسوم 
في  الصحية  والرعاية  التقاعدية،  المعاشات  وبعض 
وتوّسعت  المجتمعات،  وازدهرت  الطوارئ.  حاالت 

االجتماعية.  الحماية  ونظم  الخدمات 
من  متزايدة  شرائح  االجتماعية  العقود  وشملت 
القطاع  في  وعاملين  المتقدمة،  البلدان  في  السكان 
الخارجة  النامية  البلدان  في  النظامي  والقطاع  العام 
عندما  الثانية،  العالمية  الحرب  وبعد  االستعمار.  من 
وتنفيذ  نفسها  بناء  إعادة  إلى  المجتمعات  سعت 
توسعت  الوراء«،  إلى  العودة  عدم  »تكفل  سياسات 
سيما  )وال  االجتماعية  والبرامج  التعليم  برامج 
الحماية االجتماعية والتأمين ضد البطالة(، ومعاشات 
تحّولت  كما  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  المسنين 
إلى  الزراعة  قطاع  عن  بعيداً  بسرعة  العمل  فرص 
وفي  النظامي.  االقتصاد  في  الحضرية  المراكز 
المدفوعة  األمومة  إجازة  األخيرة، أصبحت  األعوام 
من  جزءاً  التهميش  لخطر  المعرضة  الفئات  ودعم 
البلدان.  من  الكثير  في  االجتماعية  الحماية  نظام 
الخاص  لحسابهم  العاملين  كثيرة  نظم  شملت  كما 
والعاملين في مشاريع صغيرة، والكثيرون منهم في 

الخدمات. قطاع 
وفي عالم العمل الجديد السريع التغّير، بات من 
المستبعد أن يبقى العامل مرتبطاً بصاحب عمل واحد 
لفترة طويلة أو أن يكون عضواً في نقابة. فقد يدخل 
مع  الحر  العمل  أو  الحشدي  العمل  نمط  في  العامل 
عالم  تحّول  ومع  عمل.  أو صاحب  متعهد  من  أكثر 
من  العديد  أنتج  الذي  التقليدي  النموذج  بات  العمل، 
ليصبح  بالضغوط،    مثقالً  االجتماعية  الحماية  نظم 
أقل تنظيماً وانتظاماً، وأكثر تشتتاً في عصر العولمة. 
ولم يعد يستوعب ترتيبات الحماية التقليدية، وقد بات 
مسؤولين  حراً  عمالً  يزاولون  الذين  من  الكثيرون 
فكيف  الصحية.  ورعايتهم  التقاعدية  معاشاتهم  عن 

لتغطية  الالزمة  األموال  تعبئة  يستطيع  أن  للمجتمع 
حال  في  دائماً  ليسوا  سكان  من  المتزايدة  األعداد 
القطاع  خارج  العاملين  إلى  والوصول  عمل، 
العمل  الجدد في سوق  الوافدين  النظامي، واستيعاب 
)وال سيما المهاجرين( والذين ال يمكنهم العثور على 

األجر؟  مدفوع  عمل 
مزاولي  كنقابة  المبادرات،  بعض  نشأت  وقد 
وفي  األمريكية68.  المتحدة  الواليات  في  الحر  العمل 
المهارات  صقل  من  يستمّد  األمن  أصبح  الدانمرك، 
)اإلطار  مرونة  تزداد  عمل  سوق  في  وتطويرها 
على  ضروري  الحوار  من  المزيد  ولكن   .)21-6

المكاسب  تخسر  أال  البلدان  أرادت  إذا  نطاق،  أوسع 
حماية  في  العشرين  القرن  مدى  على  حققتها  التي 
األوان  آن  لقد  االجتماعي.  رفاههم  وتأمين  العاملين 
لفتح الحوار حول عقود اجتماعية جديدة ترتقي إلى 

اليوم. عالم  تحديات  مستوى 

التوصل إلى اتفاق عالمي

السياسات  تصطدم  قد  اإلنتاج،  عولمة  عصر  في 
إضافية.  بصعوبات  االجتماعية  والعقود  الوطنية 
بيئة  في  قد ال يصلح  المحلي  السياق  في  فما يصلح 
فكرة  على  تبنى  الحقيقية  فالعولمة  تنافسية.  عالمية 
عن  المسؤولية  في  نتشارك  أن  علينا  المشاركة، 

العمل«.  »عولمة 
وتتطلب هذه النقلة إلى اتفاق عالمي، عالوة على 
وتعبئة  وتنفيذها،  العاملين  حقوق  مواثيق  تصديق 

الإطار 21-6

المرونة اآلمنة في الدانمرك

يسمى  مما  بالكثير  الدانمرك  في  العمل  سوق  تتسم 
نتيجة  المرونة  تتالقى  حيث  اآلمنة«،  »بالمرونة  غالباً 
والعاملين،  العمل  أصحاب  على  التكّيف  كلفة  لتخفيض 
االجتماعي  األمان  لشبكات  نتيجة  يأتي  الذي  واألمن 
المتطورة في الدانمرك والتي توفر معدالت مرتفعة من 

واإلحالل.  التغطية 
والهدف الرئيسي من المرونة اآلمنة هو أسبقية أمن 
بدالً  العاملين،  حماية  أي  الوظيفة،  أمن  على  التشغيل 
أصحاب  ينعم  النهج،  لهذا  ونتيجة  وظائفهم.  حماية  من 
المرنة،  العاملة  القوى  التي تقدمها  المزايا  العمل بجميع 
متينة  شبكة  بوجود  باألمان  العاملون  يشعر  حين  في 
لألمان االجتماعي في ظل سياسات فاعلة لسوق العمل. 

.World Bank 2015b :المصدر
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وحكومات  وشركات  عاملين  من  الشركاء  جميع 
في  العاملين  حقوق  احترام  العالم،  أنحاء  جميع  في 
الواقع واالستعداد للتفاوض على اتفاقات على جميع 
المستويات. وهذه النقلة ال تتطلب مؤسسات جديدة، 
بل إعادة توجيه المهام واألولويات التي تركز عليها 

العالم. في  القائمة  الدولية  والمنتديات  المؤسسات 
ومن شأن االتفاق العالمي أن يرشد الحكومات في 
تنفيذ السياسات التي تلبي حاجات المواطنين. وبدون 
السياسات  تلبي  قد  عالمية،  اتفاقات  إلى  التوصل 
الوطنية مطالب العاملين في السوق المحلية من غير 
حساب العوامل المؤثرة الخارجية. ويستنتج من ذلك 
والعالمي.  الوطني  بين  يجمع  ميثاق  توفر  ضرورة 
العمل  منظمة  اتفاقية  كانت  الدولية،  االتفاقات  وبين 
التي  المنزليين،  للعاملين  الالئق  العمل  بشأن  الدولية 
إنجازاً   ،2013 أيلول/سبتمبر  في  النفاذ  حيز  دخلت 
المنزليين  العاملين  لحقوق  معايير  وضع  نحو  هاماً 
لقاء أجر في جميع أنحاء العالم. ويتضمن هذا النوع 
الدول  بها  تسترشد  توجيهية،  مبادئ  االتفاقات  من 
الموقعة، ولكنه يترك للحكومات حيزاً لتنفيذ سياسات 
التزاماتها  فتنفذ  الوطنية،  الظروف  لمختلف  تصلح 
الحقيقي  التغيير  لتحقق  العالمية  مستلهمة اإلجراءات 

المحلية. المجتمعات  في 

تنفيذ برنامج توفير العمل الالئق

العمل  تأمين  الالئق  العمل  توفير  ببرنامج  ُيقصد 
الحرية  من  ظروف  في  والرجال  للنساء  المنتج 

وُيقصد  اإلنسانية.  والكرامة  واألمن  واإلنصاف 
بالعمل الالئق إتاحة فرص العمل المنتج، الذي يحقق 
مكان  في  باألمن  ويشعرهم  كافياً،  أجراً  للعاملين 
العمل، ويمّدهم وأسرهم بالحماية االجتماعية، ويوسع 
أمامهم آفاق التنمية واالندماج في المجتمع، ويتيح لهم 
في  والمشاركة  والتنظيم  همومهم  عن  التعبير  حرية 
القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويضمن لهم تكافؤ 
اإلطار  ويتضّمن  المعاملة69.  في  والمساواة  الفرص 
الالئق. العمل  توفير  لبرنامج  األربع  الركائز   22-6

التنمية  وإطار  الالئق  العمل  توفير  برنامج  وبين 
البشرية عالقة تآزر. فالعمل الالئق بكل من ركائزه 
يعزز التنمية البشرية. واستحداث فرص العمل وتنمية 
للناس، كلها  المعيشة  الدخل وسبل  المشاريع وتوفير 
أدوات حاسمة لتحقيق اإلنصاف والمشاركة، وتغذية 
تدعم  العاملين  فحقوق  والكرامة.  بالفخر  الشعور 
وحرية  اإلنسان،  حقوق  تدعم  إذ  البشرية،  التنمية 
اإلنسان، ومعايير العمل. والحماية االجتماعية تساهم 
في التنمية البشرية، إذ تضمن شبكات األمان، وتحمي 
الناس من المخاطر والصدمات. والحوار االجتماعي 
المشاركة والتمكين،  إذ يحقق  البشرية،  التنمية  يدعم 

االجتماعي. التماسك  ويوطد 
الركائز  في  أيضاً  تساهم  البشرية  والتنمية 
البشرية من خالل  األربع. ويعزز توسيع اإلمكانات 
المشاريع.  وريادة  العمل  فرص  البشرية  التنمية 
ويثري عنصر المشاركة في التنمية البشرية الحوار 
البشرية على دعم حقوق  التنمية  االجتماعي. وتشدد 
اإلنسان، التي تشمل حقوق العاملين وأمنهم. وفي هذا 

الإطار 22-6

أربع ركائز لبرنامج توفير العمل الالئق 

يقتضي 	  المشاريع.  وتنمية  العمل  فرص  استحداث 
من  للتخلص  رئيسياً  سبيالً  بالعمل  االعتراف  ذلك 
الفقر، وبضرورة أن يتيح االقتصاد فرصاً لالستثمار 
وسبل  العمل  فرص  واستحداث  المشاريع،  وريادة 

المستدامة. الرزق 
المعايير والحقوق في العمل. يحتاج الناس إلى فرص 	 

تعبيراً  صوتهم  وإعالء  المشاركة،  لهم  تتيح  للتمثيل 
عن آرائهم للحصول على حقوقهم، وكسب االحترام. 
وللعمل المعياري الذي تقوم به منظمة العمل الدولية 
التقّدم  المعايير وقياس  لهذه  االمتثال  بالغة في  أهمية 

في تطبيقها.

الحماية االجتماعية. تكاد الحماية االجتماعية تقتصر 	 
على 10 في المائة من سكان أشد البلدان فقراً. وتعتبر 
الصحية  كالرعاية  األساسية،  االجتماعية  الحماية 
في  المثمرة  المشاركة  جوهر  التقاعد،  وتأمينات 

واالقتصاد. المجتمع 
الحوار 	  يساعد  االجتماعي.  والحوار  الحوكمة 

االجتماعي بين الحكومات والعاملين وأصحاب العمل 
وتشجيع  هامة،  واجتماعية  اقتصادية  قضايا  في حل 
الحوكمة الرشيدة، وبناء عالقات عمل سليمة، ودفع 

واالجتماعي. االقتصادي  التقدم 

.ILO 2008b :المصدر
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العمل  تنفيذ برنامج توفير  الترابط، يأتي  اإلطار من 
التنمية البشرية.  تعزيز  في  ليساعد  الالئق 

خالصة

عام  بعد  لما  التنمية  خطة  الدولي  المجتمع  أقر  لقد 
المستدامة.  التنمية  أهداف  من  ومجموعة   2015

لكن  النطاق،  عالمية  خطة  هي  الخطة  وهذه 
تنفيذها.  وكذلك  وآخر،  بلد  بين  سيختلف  تكييفها 

هو: الجميع  يوّحد  الذي  المبدأ  أن   والواضح 
»ال إقصاء ألحد«.

العالمي  االلتزام  تجديد  وبهدف  الروح  وبهذه 
اإلبداع  أهمية  مدى  التقرير  هذا  ُيظهر  والتغيير، 
العمل وأهمية  البشرية،  والعبقرية   واالبتكار، 
وضمان  الرفاه،  وتأمين  الخيارات،  توسيع  في 
اإلنصاف  من  جو  في  إنسان  لكل  الحرية 
قارعة مسار  أحد على  ُيترك  واالستدامة، حتى ال 

لبشري. ا   م لتقّد ا
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حرية التنظيم النقابي 
واملفاو�صة اجلماعية

 حظر العمل
بالإكراه

 الق�صاء على التمييز
حظر عمل الأطفاليف الت�صغيل واملهنة

االتفاقية رقم 87:  
احلرية النقابية 

وحماية حق 
التنظيم، 1948

 االتفاقية رقم 98:
  حق التنظيم 

النقابي واملفاو�سة 
اجلماعية، 1949

 االتفاقية رقم 29:
   العمل اجلربي،

1930 

االتفاقية رقم 105: 
 اإلغاء العمل اجلربي،

1957

االتفاقية رقم 100: 
 امل�ساواة يف االأجر،

1951

االتفاقية رقم 111: 
التمييز يف اال�ستخدام 

واملهنة، 1958

 االتفاقية رقم 138:
 احلد االأدنى ل�سن اال�ستخدام،

1973

االتفاقية رقم 182: 
حظر اأ�سواأ اأ�سكال 

عمل االأطفال، 1999

 الدخول حّيز التنفيذ:
 4 متوز/يوليو

1950

الدخول حّيز التنفيذ: 
 18 متوز/يوليو

1951

 الدخول حّيز التنفيذ:
 1 اأيار/مايو

1932

الدخول حّيز التنفيذ: 
17 كانون الثاين/

يناير 1959

الدخول حّيز التنفيذ: 
 23 اأيار/مايو

1953

الدخول حّيز التنفيذ: 
15 حزيران/
يونيو 1960

 الدخول حّيز التنفيذ:
 19 حزيران/يونيو

1976

الدخول حّيز التنفيذ: 
19 ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2000

�سنة الت�سديقال�سن )بال�سنوات(�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديقالبلد

1956195619561998195619611979162003االتحاد الروسي
1963196320031999199919661999142003إثيوبيا

1992199219922000199219921992162004أذربيجان
1960195619501960195619681996162001األرجنتين

196819661958196619631998162000األردن
2006200320042004199419942006162006أرمينيا
200020002000200020002000200014إريتريا
1977197719321967196719671977162001إسبانيا

1973197319321960197419732006أستراليا
1994199419961996199620052007152001أستونيا

1957195719551958196519591979152005إسرائيل
1963196919692010142010أفغانستان
1967195919541962195719622000142000إكوادور

1957195719571997195719971998162001ألبانيا
1957195619561959195619611976152002ألمانيا

19821997199720011998152001اإلمارات العربية المتحدة
1983198319831983200319831983162002أنتيغوا وبربودا

1998195719501999195819991999152000إندونيسيا
2001197619761976197619762001142001أنغوال

1954195419951968198919891977152001أوروغواي
199219921997199219922009152008أوزبكستان

2005196319631963200520052003142001أوغندا
1956195619562000195619611979162000أوكرانيا

19571959197219642002إيران - الجمهورية اإلسالمية
1955195519311958197419991978161999آيرلندا
1950195219581960195819631999152000آيسلندا
1958195819341968195619631981152000إيطاليا

2000197619761976200020002000162000بابوا غينيا الجديدة
1962196619671968196419672004142001باراغواي

1951195219571960200119612006142001باكستان
1981199820002012152001البحرين
195219571965195719652001162000البرازيل
1967196719671967197419742000162000بربادوس
1977196419561959196719591998162000البرتغال

2011162008بروني دار السالم
1951195319441961195219771988152002بلجيكا
1959195919321999195519601980162000بلغاريا

1983198319831983199919992000142000بليز
1972197219721972199819722001بنغالديش

1958196619661966195819662000142000بنما
1960196819601961196819612001142001بنن

1997199719971997199719971997142000بوتسوانا
1960196219601997196919621999152001بوركينا فاسو

1993199719631963199319932000162002بوروندي
1993199319932000199319931993152001البوسنة والهرسك

1957195719581958195419611978152002بولندا
1965197320051990197319771997142003بوليفيا - دولة متعددة القوميات

1960196419601960196019702002142002بيرو
1956195619561995195619611979162000بيالروس

1969196919992004152001تايلند
1997199719971997199719972012162010تركمانستان

1993195219981961196719671998152001تركيا
1963196319631963199719702004162003ترينيداد وتوباغو

1960196119601961196619662005142000تشاد
1960198319601999198319831984142000توغو
1957195719621959196819591995162000تونس

2009200920092009تيمور - ليشتي
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1953
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1976
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�سنة الت�سديقال�سن )بال�سنوات(�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديقالبلد

1962196219621962197519752003152003جامايكا
2006200620062006200620062006152006الجبل األسود

1962196219621969196219691984162001الجزائر
2001197619761976200120012001142001جزر البهاما
1978197819781978197820042004152004جزر القمر

2012201219852012201220122013142012جزر سليمان
1960196419601964196419642000142000جمهورية أفريقيا الوسطى

1993199319931996199319932007152001الجمهورية التشيكية
2000196219621962200220021998142001جمهورية تنزانيا المتحدة

1956195319561958195319641999142000الجمهورية الدومينيكية
1960195719601958195719602001152003الجمهورية العربية السورية

199719981999152001جمهورية كوريا
2001196919602001196920012001142001جمهورية الكونغو الديمقراطية

1964200820082005142005جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
1991199119912003199119911991152002جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1996199620001993200019961999162002جمهورية مولدوفا
1996199619971997200019972000152000جنوب أفريقيا

201220122012201220122012142012جنوب السودان
1999199319931996199319931996152002جورجيا
1978197819781978197820052005162005جيبوتي

1951195519321958196019601997152000الدانمرك
1983198319831983198319831983152001دومينيكا

1999197919791979197919792011152001الرأس األخضر
1988198820011962198019811981142000رواندا

1957195819571998195719731975162000رومانيا
1996199619641965197219791976152001زامبيا

2003199819981998198919992000142000زمبابوي
2008200820082008200820082008152008ساموا

1992199220052005198219822005142005سان تومي وبرينسيبي
1986198619951995198519861995162000سان مارينو

2001199819981998200120012006142001سانت فنسنت وجزر غرينادين
2000200020002000200020002005162000سانت كيتس ونيفس

1980198019801980198319832000سانت لوسيا
1995197219502003199319982000142001سري النكا
2006200619951958200019951996142000السلفادور
1993199319931997199319931997151999سلوفاكيا
1992199219921997199219921992152001سلوفينيا

c20022005152001 196519651965سنغافورة
b152000 1960196119601961196219671999السنغال

1978197819781979198119812002152002سوازيلند
195719571970197019702003142003السودان
19761996197619762006سورينام
1949195019311958196219621990152001السويد

d152000 1975199919401958197219611999سويسرا
1961196119611961196819662011152011سيراليون

1978199919781978199919992000151999سيشيل
1999199919331999197119711999152000شيلي

2000200020002003200020002000152003صربيا
201420141960196119612014الصومال

199020061999162002الصين
1993199319931999199319931993162005طاجيكستان

196219621959196319591985152001العراق
199820052005152001ُعمان

1960196119601961196119612010162001غابون
2000200020002000200020002000142001غامبيا

1965195919571958196819612011152000غانا
1994197919791979199420032003162003غرينادا
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1967196619661966197519751998152001غيانا
1959195919591961196719602003162003غينيا

197719771977197719772009142008غينيا - بيساو
2001200120012001198520011985142001غينيا اإلستوائية

2006200620062006200620062006فانواتو
1951195119371969195319811990162001فرنسا
1953195320051960195319601998152000الفلبين

1982196819441964198219711987142005فنزويال - الجمهورية البوليفارية
1950195119361960196319701976152000فنلندا
2002197419741974200220022003152002فيجي

2007199719972003152000فييت نام
1966196619601960198719681997152000قبرص

1998200719762006162000قطر
1992199219921999199219921992162004قيرغيزستان
2000200120012001200119992001162003كازاخستان
1960196219601962197019882001142002الكاميرون

1991199119911997199119911991152001كرواتيا
1999199919691999199919991999142006كمبوديا

197220111959197219642000كندا
195219521953195819541965197515كوبا

1960196119601961196119612003142003كوت ديفوار
1960196019601959196019621976152001كوستاريكا

1976197619691963196319692001152005كولومبيا
1960199919601999199919991999142002الكونغو
196120071968196119661999152000الكويت

2000200020002000200920092009142009كيريباس
196419641964200120011979162001كينيا
1992199220061992199219922006152006التفيا
197719771977197719772003142001لبنان

1958195819641964196720011977152001لكسمبرغ
196219621931196219592003ليبريا
2000196219611961196219611975152000ليبيا

1994199419941994199419941998162003ليتوانيا
1966196619662001199819982001152001ليسوتو
1965196519651965198819681988162001مالطة
1960196419601962196819642002152000مالي

a19971997152000 196119571958ماليزيا
1960199819602007196219612000152001مدغشقر

1957195419551958196019601999152002مصر
195719571966197919632000152001المغرب
195019341959195219612000المكسيك
1999196519991999196519651999141999مالوي
2013201320132013201320132013162013ملديف

19781978197819782014152001المملكة العربية السعودية
1949195019311957197119992000162000المملكة المتحدة

1969196920052005196919692002152001منغوليا
1961200119611997200119632001142001موريتانيا

2005196919691969200220021990152000موريشيوس
1996199620031977197719772003152003موزامبيق

195519552013ميانمار
1995199520002000201020012000142000ناميبيا

1949195519321958195919591980152000النرويج
1950195119601958195319732000152001النمسا
199620022007197619741997142002نيبال

1961196219611962196619621978142000النيجر
1960196019601960197420022002152002نيجيريا
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حرية التنظيم النقابي 
واملفاو�صة اجلماعية

 حظر العمل
بالإكراه

 الق�صاء على التمييز
حظر عمل الأطفاليف الت�صغيل واملهنة

االتفاقية رقم 87:  
احلرية النقابية 

وحماية حق 
التنظيم، 1948

 االتفاقية رقم 98:
  حق التنظيم 

النقابي واملفاو�سة 
اجلماعية، 1949

 االتفاقية رقم 29:
   العمل اجلربي،

1930 

االتفاقية رقم 105: 
 اإلغاء العمل اجلربي،

1957

االتفاقية رقم 100: 
 امل�ساواة يف االأجر،

1951

االتفاقية رقم 111: 
التمييز يف اال�ستخدام 

واملهنة، 1958

 االتفاقية رقم 138:
 احلد االأدنى ل�سن اال�ستخدام،

1973

االتفاقية رقم 182: 
حظر اأ�سواأ اأ�سكال 

عمل االأطفال، 1999

 الدخول حّيز التنفيذ:
 4 متوز/يوليو

1950

الدخول حّيز التنفيذ: 
 18 متوز/يوليو

1951

 الدخول حّيز التنفيذ:
 1 اأيار/مايو

1932

الدخول حّيز التنفيذ: 
17 كانون الثاين/

يناير 1959

الدخول حّيز التنفيذ: 
 23 اأيار/مايو

1953

الدخول حّيز التنفيذ: 
15 حزيران/
يونيو 1960

 الدخول حّيز التنفيذ:
 19 حزيران/يونيو

1976

الدخول حّيز التنفيذ: 
19 ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2000

�سنة الت�سديقال�سن )بال�سنوات(�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديق�سنة الت�سديقالبلد

1967196719341967196719671981142000نيكاراغوا
200319381968198319832001نيوزيلندا

1979195719581958195819762009142007هايتي
1954200019581960الهند

1956195619571958195619601980142001هندوراس
1957195719561994195619611998162000هنغاريا
1950199319331959197119731976152002هولندا

19911999الواليات المتحدة األمريكية
19651953193219672000152001اليابان
1976196919691969197619692000142000اليمن

1962196219521962197519841986152001اليونان

مالحظات
a .1990 غير نافذة، نُقضت في 10 كانون الثاني/يناير
b  أعلنت الحكومة، بموجب الفقرة 2 من المادة 5، أن أحكام

االتفاقية ال تنطبق على العمل الرعوي أو الريفي التقليدي 
من دون أجر في إطار العائلة الذي يقوم به أطفال دون 
سن 15 سنة، وهو يهدف إلى دمجهم بصورة أفضل في 

بيئتهم ومجتمعهم. 
c .1979 غير نافذة، نُقضت في 19 نيسان/أبريل
d  بموجب المادة 3، يبلغ الحد األدنى لسن العمل تحت

األرض 19 سنة كاملة و20 سنة كاملة للمبتدئين.

تعاريف
االتفاقية رقم 87: الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948: 
تنّص على أن للعمال وألصحاب العمل الحق، دون ترخيص 

سابق، في تكوين منظمات يختارونها، ولمنظمات العمال 
وأصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة 

وفي االنضمام إليها وألي من هذه المنظمات أو االتحادات أو 
االتحادات العامة الحق في االنضمام إلى منظمات دولية للعمال 

وأصحاب العمل.

االتفاقية رقم 98: حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 
1949: تحمي العمال من التمييز بسبب انتمائهم النقابي، بما 

في ذلك جعل استخدام عامل مشروطاً بعدم انضمامه إلى نقابة 
أو تخليه عن عضوية نقابة، أو تسريحه بسبب انضمامه إلى 

نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية؛ وتحمي منظمات العمال 
وأصحاب العمل من أي تدخل من قبل بعضها إزاء األخرى، 
ال سيما إقامة منظمة عمال تخضع لسيطرة أصحاب عمل أو 

منظمات ألصحاب العمل أو دعم منظمات للعمال بوسائل 
مالية أو غير مالية بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة 

أصحاب عمل أو منظمات ألصحاب العمل. وتكّرس االتفاقية 
أيضاً حق المفاوضة الجماعية. 

االتفاقية رقم 29: العمل الجبري، 1930: تحظر استخدام العمل 
الجبري أو اإللزامي، بكل أشكاله، ويقصد به كل أعمال أو 

خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم 
يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. وال يتضمن هذا 
التعبير األعمال بموجب قوانين الخدمة العسكرية اإللزامية، 
والتي تمثل جزءاً من الواجبات المدنية الطبيعية، والتي هي 
نتيجة إدانة من محكمة قانونية )بشرط أن تنفذ هذه األعمال 

أو الخدمات تحت إشراف ورقابة سلطة عامة وأال يكون 
هذا الشخص مؤجراً ألفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون 

موضوعاً تحت تصرفها(، والتي تغتصب في حاالت الطوارئ 
والخدمات االجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع 

لتحقيق نفع مباشر لهذا المجتمع. 

االتفاقية رقم 105: إلغاء العمل الجبري، 1957: تحظر العمل 
الجبري أو القسري كوسيلة لإلكراه أو التوجيه السياسي أو 

كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع 
النظام السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي القائم أو على 
التصريح بهذه اآلراء؛ أو كأسلوب لحشد األيدي العاملة أو 

الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛ أو كوسيلة لفرض 
االنضباط على األيدي العاملة؛ أو كعقاب على المشاركة في 

إضرابات؛ أو كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو 
الوطني أو الديني.

االتفاقية رقم 100: المساواة في األجر، 1951: تكرس مبدأ 
مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة 

متساوية. ويشمل تعبير »أجر« األجر أو المرتب العادي، 
األساسي أو األدنى، وجميع التعويضات األخرى، التي يدفعها 
صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة )نقداً أو 

عيناً(، مقابل استخدامه لهم.

االتفاقية رقم 111: التمييز في االستخدام والمهنة، 1958:  
توجب الدول المصدقة بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي 

إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام 
والمهنة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال، بما 

في ذلك التمييز في إمكانية الوصول إلى  التدريب المهني، 
والوصول إلى االستخدام وإلى مهن معينة، وكذلك شروط 
االستخدام وظروفه. ويعني مصطلح التمييز أي تفريق أو 

استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس 
أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو األصل 

االجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ 
الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنة.

االتفاقية رقم 138: الحد األدنى لسن االستخدام، 1973: تضع 
حداً أدنى لسن االستخدام أو العمل ال يقل عن 15 سنة )13 

سنة لألعمال الخفيفة(، وحداً أدنى للعمل في مجاالت خطيرة 

ال يقل عن 18 سنة )16 بموجب شروط صارمة(، وتتضمن 
أحكاماً تخفض الحد األدنى العام إلى 14 سنة )12 سنة لألعمال 
الخفيفة( حيث مؤسسات االقتصاد والتعليم لم تبلغ درجة كافية 

من التطور.

االتفاقية رقم 182: حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999: 
توجب الدول المصدقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال 

)ويطبق تعبير »الطفل« على جميع األشخاص دون سن 
الثامنة عشرة(، ومنها كافة أشكال الرق أو الممارسات 

الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الّدين 
والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري، بما في ذلك التجنيد 
القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات 

مسلحة؛ واستخدام طفل ألغراض الدعارة واألعمال اإلباحية؛ 
واستخدام طفل لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وال سيما إنتاج 
المخدرات واالتجار بها؛ واألعمال التي يرجح أن تؤدي إلى 
اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي. 

وتوجب الدول المصدقة أيضاً بتوفير المساعدة المباشرة 
والضرورية النتشال األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال 

وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً وضمان حصول جميع 
األطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل األطفال على التعليم 

المجاني األساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك 
ممكناً ومالئماً.

مصادر البيانات
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دليل القارئ
والجداول  الملحق  في  عشر  الستة  اإلحصائية  الجداول  تعطي  
أبعاد  عن  عامة  صورة  و6   و4   2 بالفصول  الملحقة  اإلحصائية 
األدلة  مجموعة  األولى  السبعة  الجداول  وتتناول  البشرية.  التنمية 
في  الواردة  األدلة  هذه  وقيمة  ومكّوناتها.  البشرية  للتنمية  المركّبة 
التنمية البشرية.  الجداول هي حصيلة تقديرات أجراها مكتب تقرير 
التنمية  مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  المتبقية  الجداول  وتتضمن 

لبشرية. ا
المتاحة حتى 15  البيانات  المكتب في تركيب الجداول إلى  واستند 
نيسان/أبريل 2015، ما لم يشر إلى خالف ذلك في المالحظات. ويمكن 
بطرق  المتعلقة  الفنية  والمالحظات  المؤشرات  جميع  على  االطالع 
حساب األدلة المركبة، ومصادر المعلومات اإلضافية، على العنوان: 

 .http://hdr.undp.org/en/data

دليل  قيمة  حسب  بالترتيب  الجداول  في  واألراضي  البلدان  وترد 
التنمية البشرية لعام 2014.  ويتبّين من تحليل دقة البيانات وموثوقيتها 
أن دليل التنمية البشرية يصبح غير ذي مدلول إحصائي عند المنزلة 
العشرية الرابعة*. لذلك، أُعطي الترتيب نفسه للبلدان التي تساوت في 

الثالثة.  التنمية البشرية حتى المنزلة العشرية  قيمة دليل 

المصادر والتعاريف

الوكاالت  عن  الصادرة  البيانات  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  يعتمد 
والخبرات  الموارد  وتملك  بالصالحية  تتمتع   التي  المختصة،  الدولية 

المحددة.  المؤشرات  حول  الوطنية  البيانات  لجمع  الالزمة 
التي  والمصادر  المؤشرات  تعاريف  جدول  كل  آخر  في  وترد 
وترد  الجدول.  في  المدرجة  األصلية  البيانات  جميع  منها  اسُتمّدت 

اإلحصائية. المراجع  قائمة  في  كاملة  المصادر  هذه  تفاصيل 

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي حسب معادل 
القوة الشرائية 

يستند  الدخل،  أساس  على  البلدان  بين  المعيشة  مستويات  لمقارنة 
الدخل  من  الفرد  إلى نصيب  البشرية  التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر 
إزالة  بهدف  الشرائية، وذلك  القوة  بمعادل  القومي اإلجمالي محسوباً 

الوطنية. األسعار  مستويات  بين  الفوارق 
اإلحصائية  المبادرة  هو  الدولية  المقارنات  برنامج  ومسح 
والمجاميع  األسعار  مستويات  تحسب  العالم،  في  نطاقاً  األوسع 
الشرائية  القوة  معادل  وتقديرات  الحقيقية  باألسعار  االقتصادية 
البشرية  التنمية  دليل  إعداد  في  واسُتخدمت  دولياً.  للمقارنة  القابلة 
 2011 لعام  الدولية  المقارنات  برنامج  مسوح  تقديرات   ،2014 لعام 

بلداً.  190 تغطي  التي 

تحديث المنهجية

يتضمن تقرير التنمية البشرية لعام 2015 مجموعة األدلة المركبة كاملة 
عدم  بعامل  معدالً  البشرية  التنمية  ودليل  البشرية،  التنمية  دليل  وهي 
الجنسين،  بين  الفوارق  ودليل  الجنس،  التنمية حسب  ودليل  المساواة، 
 2014 عام  تقرير  منهجية  استخدمت  وقد  األبعاد.  المتعدد  الفقر  ودليل 
نفسها لحساب هذه األدلة. ويمكن االطالع على التفاصيل في المالحظات 

.http://hdr.undp.org الفنية من 1 إلى 5 المتاحة على الموقع

المقارنة بين فترات زمنية ومع أعداد أخرى من 
التقرير

تعمل الوكاالت الوطنية والدولية التي تتولّى جمع البيانات في مجاالت 
ونتيجة  عام.  بعد  عاماً  بياناتها  سلسلة  تحسين  على  اختصاصها 
التقرير،  هذا  في  الواردة  البيانات  تكون  لن  المستمرة،  العملية  لهذه 
الدليل،  لهذا  وفقاً  البلدان  وترتيب  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  وضمنها 
قابلة للمقارنة باألرقام التي وردت في تقارير األعوام السابقة. وتبّين 
البيانات المّتسقة في الجدول اإلحصائي 2 التطورات التي سجلها دليل 

والبلدان. األعوام  بين  المقارنة  ألغراض  البشرية  التنمية 

الفوارق بين التقديرات الوطنية والدولية

تالحظ أحياناً بعض الفوارق بين التقديرات الوطنية والتقديرات الدولية 
االلتزام  على  تحرص  الدولية  فالوكاالت  عديدة.  عوامل  إلى  مرّدها 
بمعايير موحدة لجعل البيانات الوطنية قابلة للمقارنة بين البلدان، وقد 
ال تتاح للوكاالت الدولية آخر البيانات الوطنية. وعندما يالحظ مكتب 
الوطنية  الهيئات  بشأنها  يراجع  الفوارق،  هذه  البشرية  التنمية  تقرير 

البيانات. المسؤولة عن جمع  والدولية 

مجموعات البلدان والمجاميع اإلحصائية

تتضمن الجداول مجاميع إحصائية عائدة إلى مجموعات البلدان.  وال 
ُيدرج المجموع إال في حال توفر بيانات عن نصف بلدان المجموعة 
المجموعة.  سكان  عدد  ثلثي  البيانات  هذه  تمثل  أن  على  األقل،  على 

البيانات.   البلدان التي تتوفر عنها  ولذلك تعود المجاميع إلى 

التصنيف حسب التنمية البشرية
أربع  في  البشرية  التنمية  دليل  مؤشرات  قيمة  حسب  البلدان  توّزع 
مجموعات هي: مجموعة التنمية البشرية المنخفضة حيث تكون قيمة 
حيث  المتوّسطة  البشرية  التنمية  ومجموعة  0.550؛  من  أقل  الدليل 
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البشرية  التنمية  ومجموعة  و0.699؛   0.550 بين  الدليل  قيمة  تتراوح 
ومجموعة  و0.799؛    0.700 بين  الدليل  قيمة  تتراوح  حيث  المرتفعة، 
الدليل 0.800 أو أكثر. المرتفعة جداً حيث تكون قيمة  البشرية  التنمية 

مجموعات البلدان 
توّزع البلدان حسب تصنيف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمناطق. 
ويشمل التقرير مجموعات أخرى مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

 .)www.unohrlls.org( الصغيرة النامية حسب تصنيف األمم المتحدة

البلدان النامية 
تتضمن الجداول مجاميع للبلدان المصنفة ضمن مجموعة البلدان النامية.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  مجاميع  الجداول  تتضمن 
االقتصادي والتنمية، وعددها 34 بلداً، منها 31 بلداً متقدماً وثالثة بلدان 

البيانات. عنها  تتوفر  التي  البلدان  المجاميع  وتغطي  نامية. 

مالحظة عن البلدان

البيانات عن الصين ال تشمل هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة( 
وماكاو الصين )منطقة إدارية خاصة( ومقاطعة تايوان الصينية. 

الرموز 

إلى  تعود  البيانات  أن  تعني   2014-2005 في  كما  العامين  بين  الشرطة 
آخر سنة تتوفر عنها بيانات خالل الفترة المحددة؛ الشرطة المائلة بين 
العامين 2014/2005 تعني متوسط السنوات المبينة. ومعدالت النمو هي 
المتوّسطات السنوية لمعدالت النمو بين أول سنة وآخر سنة في الفترة 

المحّددة.
ترد في الجداول الرموز التالية: 

تعني أن البيانات غير متوفرة.  عالمة )..( 
تعني أّن القيمة منخفضة جداً أو ال  عالمة )0( أو )0.0( 

تستحق الذكر.    
تعني ال ينطبق. عالمة )_( 

كلمة شكر للمصادر اإلحصائية

إلى  اإلحصائية  وفي مصادره  المركبة  التقرير  أّدلة  في حساب  اسُتند 
مجموعة متنّوعة من الخبرات المتخصصة العريقة في إنتاج البيانات 
بالشكر  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  ويخّص  الدولي.  المستوى  على 
االتحاد البرلماني الدولي، واالتحاد الدولي لالتصاالت، وإدارة الشؤون 
ودراسة  الدولي،  والبنك  المتحدة،  األمم  في  واالجتماعية  االقتصادية 
الدولي،  النقد  وصندوق   ،ICF Macro وشركة  لكسمبرغ،  في  الدخل 

وغالوب، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومبادرة أكسفورد بشأن 
الفقر والتنمية البشرية، ومركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث، 
األمم  لمنظمة  التابع  اإلحصاء  ومعهد  الداخلي،  التشرد  ومركز رصد 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون 
األمم  ومكتب  األوروبية،  للجماعات  اإلحصائي  والمكتب  الالجئين، 
والزراعة،  األغذية  ومنظمة  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ومنظمة السياحة العالمية في األمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، 
ومنظمة العمل الدولية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجـارة والتنميـة. وننّوه 
روبرت  عليها  يشرف  التي  بالتعليم  الخاصة  الدولّية  البيانات  بقاعدة 
 Jong-Wha( لي  )Robert Barro( من جامعة هارفرد، وجونغ وا  بارو 
Lee( من جامعة كوريا، إذ كانت من المصادر القّيمة التي اسُتند إليها 

في حساب أدلة التقرير.

الجداول اإلحصائية

الخمسة  المركبة  البشرية  التنمية  أدلّة  األولى  السبعة  الجداول  تتناول 
وعناصرها.

منذ عام 2010، تحسب في تقرير التنمية البشرية أربعة أدلة مرّكبة 
عدم  بعامل  معدالً  البشرية  التنمية  ودليل  البشرية،  التنمية  دليل  هي 
األبعاد.  المتعدد  الفقر  ودليل  الجنسين،  بين  الفوارق  ودليل  المساواة، 
واسُتحدث في العدد السابق من التقرير دليل التنمية حسب الجنس الذي 
يقارن قيمة الدليل محسوبًة للنساء وللرجال على حدة، وهو يرد أيضاً 

في هذا العدد من التقرير. 
وتتضمن الجداول األخرى مجموعة واسعة من المؤشرات تعطي 
صورة أشمل عن التنمية البشرية في كل بلد. وقد أرفقت ثالثة جداول 

منها بالفصول 2 و4 و6.
الجدول 1، دليل التنمية البشرية وعناصره، يورد البلدان بالترتيب 
التنمية البشرية لعام 2014، وتفاصيل قيمة مؤشرات  حسب قيمة دليل 
ويتضمن  والدخل.  )مؤشران(،  والتعليم  المتوّقع،  العمر  أي  الدليل 
الجدول أيضاً التغّير في ترتيب البلدان حسب قيمة دليل التنمية البشرية 

اإلجمالي. القومي  والدخل 
1990-2014، يتضمن  البشرية،  التنمية  دليل  اتجاهات   ،2 الجدول 
قيمة الدليل في تسلسل زمني يسمح بمقارنة قيمة الدليل في عام 2014 
إلى  باالستناد  الجدول  أرقام  ُحسبت  وقد  السابقة.  األعوام  في  بقيمته 
آخر البيانات المنقحة المتاحة حتى عام 2015، باستخدام المنهجية نفسها 
التي حسب على أساسها دليل عام 2014. ويبّين الجدول قيمة الدليل في 
سنوات سابقة والتغّير في ترتيب البلدان حسب قيمة الدليل على مدى 
أربع  في  نمّوه  لمعّدالت  السنوي  والمتوّسط  األخيرة  الخمس  السنوات 
و2014-2010،  و2010-2000،   ،2000-1990 هي  مختلفة  زمنية  فترات 

و2014-1990.
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الجدول 3، دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم المساواة، يتضمن 
عدم  بعامل  معدالً  البشرية  التنمية  دليل  هما  المساواة،  لعدم  مقياسين 
وال  المساواة.  عدم  بسبب  األصلي  الدليل  قيمة  في  والنقص  المساواة 
قياس  على  المساواة  عدم  بعامل  المعدل  البشرية  التنمية  دليل  يقتصر 
متوّسط اإلنجازات المحققة في كل بلد في الصحة والتعليم والدخل، بل 
التنمية البشرية  يبّين كيفّية توّزع هذه اإلنجازات على السكان. ودليل 
بعد  البشرية  للتنمية  الفعلي  المستوى  هو  المساواة  عدم  بعامل  معدالً 
المعدل  والدليل  األصلي  الدليل  بين  والفارق  المساواة.  عدم  حساب 
لدليل  المحتمل  المستوى  في  »الخسارة«  هو  المساواة  عدم  بعامل 
التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة في توّزع قيمة الدليل داخل البلد. 
ويتضّمن الجدول أيضاً معامل عدم المساواة وهو متوسط غير مرجح 
في  الفارق  الجدول  ويبّين  الثالثة.  األبعاد  في  المساواة  عدم  ألوجه 
الترتيب لكل بلد بين دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية معدالً 
بعامل عدم المساواة. والقيمة السلبّية تعني أّن ترتيب البلد يتراجع بعد 
أيضاً  الجدول  ويتضمن  المساواة.  عدم  بعامل  المعدل  الدليل  حساب 
الشريحة  نسبة  هي  الدخل،  في  المساواة  لعدم  معيارية  مقاييس  ثالثة 
الخمسية األغنى إلى الشريحة الخمسية األفقر؛ ونسبة بالما وهي حصة 
أغنى 10 في المائة من الدخل مقسومة على حصة أفقر 40 في المائة 

للدخل. جيني  ومعامل  منه؛ 
التنمية  دليل  قيمة  الجنس، يتضمن  التنمية حسب  دليل   ،4 الجدول 
محسوبة لكل من النساء والرجال على حدة. وتشكل النسبة بين القيمتين 
دليل التنمية حسب الجنس. وكل ما قاربت النسبة 1 )واحد( تقلّص الفارق 
بين النساء والرجال. ويتضمن الجدول أيضاً عناصر دليل التنمية البشرية 
لطول العمر والتعليم )مؤشران( والدخل مفّصلة حسب الجنس، وترتيب 

مجموعات البلدان حسب االنحراف المطلق للدليل عن 1 )واحد(.
مركباً  مقياساً  الجنسين، يتضمن  بين  الفوارق  دليل   ،5 الجدول 
للفوارق بين الجنسين في أبعاد الصحة اإلنجابية والتمكين والمشاركة 
في سوق العمل. وتقاس الصحة اإلنجابية بمؤشرين هما نسبة وفّيات 
بعدد  التمكين  ويقاس  المراهقة؛  سن  في  الوالدات  ومعدل  األمهات 
الحاصالت  ونسبة  النيابية،  المجالس  في  النساء  تشغلها  التي  المقاعد 
العمل  سوق  في  المشاركة  وتقاس  الثانوي؛  التعليم  من  جزء  على 
بالمشاركة في القوى العاملة. ويشير انخفاض قيمة دليل الفوارق بين 

صحيح. والعكس  الجنسين،  بين  الفوارق  انخفاض  إلى  الجنسين 
النامية، يلّخص  البلدان  األبعاد:  المتعدد  الفقر  دليل   ،6 الجدول 
أوجه الحرمان المختلفة التي يعاني منها األشخاص في التعليم والصحة 
والمعيشة. ويقيس الدليل حدوث الفقر بعدد السكان الذين يعيشون في 
أوجه  بعدد  الحرمان  وشدة  بالدخل،  مرتبط  غير  األبعاد  متعدد  فقر 
الحرمان التي يعاني منها الفقراء في آن. ويصّنف السكان ضمن فئات 
تحددها شّدة الحرمان فيكونون معّرضين لخطر الفقر المتعدد األبعاد، 
أيضاً  أو هم في فقر مدقع، ويورد  يعانون من فقر متعدد األبعاد،  أو 
لفقر  الجدول مقياساً  المدقع. ويتضمن  الفقر  الحرمان من  أبعاد  حصة 
الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر في  الدخل، أي نسبة السكان 
الوطني.  الفقر  دون خط  يعيشون  والذين  الشرائية  القوة  بمعادل  اليوم 

المنقحة  المنهجية  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  حساب  في  وتستخدم 
المنهجية  هذه  في  أدخلت  وقد   .2014 عام  تقرير  في  استحدثت  التي 
األبعاد.  المتعدد  الفقر  لدليل  العشرة  المؤشرات  التعديالت على  بعض 
فاستعيض عن الوزن حسب العمر بالطول حسب العمر في فئة األطفال 
دون سن الخامسة، ألّن التقزم هو مؤشر أفضل لسوء التغذية المزمن. 
وُحسبت وفيات األطفال ضمن أوجه الحرمان من الخدمات الصحية في 
حال حدثت خالل خمس سنوات قبل المسح. وُرفع قياس الحد األدنى 
للحرمان من التعليم من خمس سنوات إلى ست سنوات من الدراسة في 
المدرسة، عمالً بتعريف التعليم االبتدائي المعتمد في األهداف اإلنمائية 
نطاق  واتسع  والكتابة.  بالقراءة  لإللمام  الدولية  المقاييس  وفي  لأللفية 
المعيشية  األسر  بأصول  المتعلقة  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  مؤشرات 

لتشمل األسر في األرياف كما في المدن.
الجدول 7، دليل الفقر المتعدد األبعاد: التغّيرات مع الوقت، يتضمن 
تقديرات لدليل الفقر المتعّدد األبعاد وعناصره في مرحلتين زمنيتين أو 
أكثر للبلدان التي تتوفر عنها بيانات وافية حتى عام 2015. وقد اسُتند 
في التقديرات إلى المنهجّية المنقحة التي استحدثت في تقرير عام 2014.
الجدول 8، اتجاهات السكان، يتضمن مؤشرات عن السكان من حيث 
الخصوبة  ومعدالت  اإلعالة  ونسب  الوسيط،  والعمر  اإلجمالي،  العدد 
اإلجمالية، تساعد في تقييم حجم األعباء الملقاة على عاتق القوى العاملة 
في بلد معّين. وللفارق في نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة أثر على 
مشاكل  حدوث  الحتمال  مؤشراً  يكون  أن  ويمكن  اإلحالل،  مستويات 

اقتصادية واجتماعية في المستقبل ودليالً على التفريق بين الجنسين.
الرضع  الصحية، يتضمن مؤشرات عن صّحة  9، الحالة  الجدول 
أول  في  الطبيعية  الرضاعة  من  حصرياً  تغذوا  الذين  الرضع  )نسبة 
الذين لم يحّصنوا ضد الخناق  ستة أشهر من عمرهم، ونسبة الرضع 
وصحة  الرضع(،  وفيات  ومعدل  الحصبة،  وضد  والكزاز  والشهاق 
الخامسة  سن  دون  األطفال  ونسبة  األطفال،  وفيات  )معدل  األطفال 
البالغين  وفيات  )معدل  البالغين  وصحة  التقّزم(،  من  يعانون  الذين 
حسب الجنس، والوفيات بسبب المالريا وداء السل، ومعدالت انتشار 
الستين.  المتوقعة بعد  العمر  البشرية، وسنوات  المناعة  فيروس نقص 
األطباء  عدد  هما  مؤشرين  باستخدام  الصحية  الرعاية  نوعّية  وتقاس 
لكل 10,000 من السكان، وحصة اإلنفاق العام على الصحة من الناتج 

اإلجمالي.  المحلي 
الجدول 10، اإلنجازات في التعليم، يتضمن مؤشرات لرصد التعليم 
ومؤشرات لقياس نوعية التعليم، ويشمل معّدل العالمات المحرزة في 
اختبارات في القراءة والرياضيات والعلوم خضع لها تالميذ من عمر 
باالستناد  العلمي،  التحصيل  الجدول مؤشرات عن  15 سنة. ويتضّمن 

البالغين  بالقراءة والكتابة، ونسبة  البالغين والشباب  إلمام  إلى معدالت 
األقل.  على  الثانوي  التعليم  من  جزء  على  الحاصلين  السكان  من 
تعليمي  مستوى  كل  في  اإلجمالية  بالتعليم  االلتحاق  نسب  وتستكمل 
الجدول  ويشمل  التعليم.  من  االبتدائية  المرحلة  من  التسرب  بمعدالت 
التعليم  في  المدربين  المعلمين  عدد  هما  التعليم  نوعّية  عن  مؤشرين 
ويتضمن  االبتدائي.  التعليم  في  لألساتذة  التالميذ  ومعدل  االبتدائي، 
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الناتج  التعليم من  العام على  اإلنفاق  عن حصة  مؤشراً  أيضاً  الجدول 
اإلجمالي. المحلي 

مجموعة  الموارد، يتضمن  وتركيبة  القومي  الدخل   ،11 الجدول 
اإلجمالي؛ وتكوين  المحلي  الناتج  منها  الكلي  االقتصاد  من مؤشرات 
واألرباح  الدخل،  على  والضرائب  اإلجمالي؛  الثابت  المال  رأس 
الضريبية.  اإليرادات  من  المئوية  بالنسبة  المال  رأس  وعوائد 
للدخل  تقريبي  مؤشر  هو  اإلجمالي  الثابت  المال  رأس  وتكوين 
الوطني المستثمر وغير المستهلك. ويتراجع هذا المؤشر عندما يكون 
العام  الركود. ومؤشرا اإلنفاق  أو  اليقين  االقتصاد في حالة من عدم 
الناتج  من  )الحصة  النهائي  االستهالك  على  الحكومية  النفقات  هما 
على  العام  واإلنفاق  السنوي(  النمو  ومتوسط  اإلجمالي  المحلي 
هي  الَدين،  عن  مؤشرات  ثالثة  الجدول  ويتضّمن  والتطوير.  البحث 
االئتمان المحلي الممنوح من القطاع المالي، ورصيد الَدين الخارجي 
المحلي  الناتج  من  المئوية  بالنسب  محسوبة  الَدين  خدمة  ومجموع 
اإلجمالي أو الدخل القومي اإلجمالي. ويقيس دليل أسعار االستهالك 
دليل  هما  األغذية،  أسعار  عن  مؤشرين  الجدول  ويتضمن  التضخم. 

األسعار.  تقلّب  ودليل  األسعار  مستوى 
المخاطر  عن  مؤشرات  البيئية، يتضمن  االستدامة   ،12 الجدول 
على البيئة واآلثار الناجمة عنها. ويستند بذلك إلى حساب نسبة الوقود 
األحفوري ونسبة مصادر الطاقة المتجددة من إمدادات الطاقة األولية، 
السنوي  والنمو  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  في  الفرد  ومساهمة 
النظم  لحفظ  الهامة  المقاييس  بعض  ويتضّمن  االنبعاثات.  حجم  في 
لنضوب  المئوية  النسبة  حساب  عبر  الطبيعية  والموارد  اإليكولوجية 
الحرجية  والمساحات  اإلجمالي،  القومي  الدخل  من  الطبيعية  الموارد 
الجدول  ويعرض  العذبة.  المياه  وسحب  المساحات،  هذه  في  والتغّير 
معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بسبب تلّوث الهواء الطلق 
وفي األماكن المغلقة، والمياه غير اآلمنة، وخدمات الصرف الصحي 
غير المحّسنة وعدم النظافة. ويشمل الجدول أيضاً مؤشراً عن اآلثار 
لكل  سنوياً  المتضررين  عدد  )متوسط  الطبيعية  للكوارث  المباشرة 

السكان(. من  مليون 
الجدول 13، العمل والتشغيل، يتضمن مؤشرات عن ثالثة عناصر 
العاملة. ويركز على مؤشرين  القوى  وإنتاجية  والبطالة  التشغيل  هي 
القوى  في  المشاركة  ومعدل  السكان  من  العاملين  نسبة  هما  للتشغيل 
الزراعة  قطاعي  في  التشغيل  عن  بيانات  الجدول  في  وترد  العاملة. 
الحائزة  العاملة  القوى  ونسبة   ،1990 عام  منذ  والتغّيرات  والخدمات 
مؤشرات  الجدول  ويتضمن  المهارة.  العالية  أي  العالي،  التعليم  على 
عن  وأرقاماً  البطالة،  أنماط  ومختلف  المستقر  غير  التشغيل  عن 
العامل في اإلنتاج وساعات  العاملة محسوبة بمساهمة  القوى  إنتاجية 

األسبوع. في  العمل 
 الجدول 14، األمن البشري، يتناول مدى شعور السكان باألمان. 
الالجئين حسب  وأعداد  المسجلة،  للوالدات  المئوية  النسبة  يورد  وهو 
بلد المنشأ وأعداد النازحين داخلياً. كما يتضّمن عدد السكان المشردين 
الجدول  األيتام، والسجناء. وترد في  الطبيعية، وعدد  الكوارث  بسبب 

أيضاً مؤشرات عن جرائم القتل واالنتحار )حسب الجنس(، ويتضمن 
مقياساً لعمق العجز الغذائي ومؤشراً عن العنف ضد المرأة.

الجدول 15، التكامل الدولي، يتضمن مؤشرات عن مختلف أوجه 
الناتج  من  بنسبتها  الدولية  التجارة  حجم  ُيقاس  الجدول  وفي  العولمة. 
المباشر  األجنبي  باالستثمار  المال  رأس  وتدفق  اإلجمالي،  المحلي 
ورأس المال الخاص، والمساعدة اإلنمائية الرسمية وحركة التحويالت. 
المهاجرين  وعدد  الهجرة،  معدل  بصافي  األشخاص  حركة  وتقاس 
الوافدين، وصافي عدد الطالب في التعليم العالي من الخارج )بالنسبة 
السّياح  وعدد  البلد(  في  العالي  بالتعليم  الملتحقين  من مجموع  المئوية 
الدوليين الوافدين. وُيقاس حجم االتصاالت الدولية بنسبة السكان الذين 
 100 لكل  الجّوال  الهاتف  في  االشتراكات  وعدد  اإلنترنت  يستخدمون 
من السكان، ونسبة التغّير في هذه االشتراكات بين عامي 2009 و2014.

شعور  بالرفاه، يقيس  الشعور  تكميلية:  مؤشرات   ،16 الجدول 
السكان بالرفاه، من خالل مؤشرات تعّبر عن آراء األفراد وتصّوراتهم 
والرعاية  التعليم،  نوعّية  ومنها  البشرية  التنمية  أبعاد  بشأن  الذاتية 
الشخصية،  والسالمة  العمل،  وسوق  المعيشة،  ومستويات  الصحية، 
والرضا العام بحرّية الخيار وبالحياة. ويتضّمن الجدول أيضاً مؤشرات 
تقيس انطباع السكان حيال السياسات الحكومية المعنية بالمحافظة على 

عموماً.  القضائي  وبالنظام  الوطنية  بالحكومة  والثقة  البيئة، 
الجدول الملحق بالفصل 1، االستغالل في العمل والمخاطر وأوجه 
انعدام األمن، يتضمن مؤشرات عن العمل الذي يقّوض التنمية البشرية 
كعمل األطفال، والعمال المنزليين، والعاملين الفقراء. وترد في الجدول 
بثالثة  العمل  في  األمن  ويقاس  العمل.  في  لإلصابات  حديثة  تعدادات 
ومعاشات  المدفوعة،  األمومة  وإجازة  البطالة،  إعانات  هي  مؤشرات 

التقاعد.
الجدول الملحق بالفصل 4، استخدام الوقت، يتضمن بيانات مستمّدة 
السنوات  أجريت خالل  الوقت،  استخدام  100 مسح عن  من  أكثر  من 
الذي يمضيه الرجل والمرأة يومياً  الوقت  25 األخيرة ومعلومات عن 

في أنشطة كالعمل بأجر ومن دون أجر، والتعلم، والحياة االجتماعية 
بالذات، وأنشطة أخرى )غير محسوبة(. والترفيه، واالعتناء 

الجدول الملحق بالفصل 6، وضع االتفاقيات األساسية للحقوق،  
حقوق  اتفاقيات  على  الدول  تصديق  تاريخ  عن  معلومات  يتضمن 
رئيسية  مجموعات  أربع  المختارة  الثماني  االتفاقيات  وتشمل  العمال. 
من الحقوق والحريات هي: حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 
والمهنة،  التشغيل  في  التمييز  على  والقضاء  باإلكراه،  العمل  وحظر 

األطفال. عمل  وحظر 

.Høyland, Moene and Willumsen 2011 ؛Aguna and Kovacevic 2011 *
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لون األوراق = مؤشر الصحة
أوراق أدكن = قيمة أفضل في مؤشر الصحة

عدد األوراق = مؤشر التعليم
أوراق أكثر = قيمة أفضل في مؤشر التعليم

الطول = دليل التنمية البشرية
جذع أطول = قيمة أفضل في دليل التنمية البشرية

العرض = مؤشر  الدخل القومي اإلجمالي
جذع أعرض = قيمة أفضل في مؤشر  الدخل القومي اإلجمالي

مالحظة: استوحيت الرسوم البيانية من عمل Jurjen Verhagen، الفائز بمسابقة كارتاخينا لعام 2015  لتمثيل البيانات في رسوم.

أوروبا
وآسيا الوسطى

شرق آسيا
واحمليط الهادئ

الدول
العربية

جنوب
آسيا

جنوب الصحراء
األفريقية الكبرى

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

اأدّلة التنمية الب�صرية
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 دليل التنمية
الب�رشية

 العمر املتوقع
عند الوالدة

العدد املتوقع 
ل�سنوات الدرا�سة

 متو�سط �سنوات 
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الرتتيب ح�سب ن�سيب الفرد من الدخل 
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ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة 
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

201420142014a2014a20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
b64,9925 0.94481.617.512.6النرويج1
c13.042,26117 0.93582.420.2أستراليا2
0.93083.015.812.856,4316سويسرا3
c12.744,02511 0.92380.218.7الدانمرك4
0.92281.617.911.945,4359هولندا5
d43,91911 0.91680.916.513.1ألمانيا6
c12.2 e39,56816 0.91680.918.6آيرلندا6
0.91579.116.512.952,9473الواليات المتحدة األمريكية8
0.91382.015.913.042,15511كندا9
c12.5 b32,68923 0.91381.819.2نيوزيلندا9

f10.6 e76,628 g–7 0.91283.015.4سنغافورة11
2–0.91084.015.611.253,959هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
h15.011.8 i79,851 g,j–10 0.90880.0ليختنشتاين13
1–0.90782.215.812.145,636السويد14
d39,2679 0.90780.716.213.1المملكة المتحدة14
c10.6 e35,18212 0.89982.619.0آيسلندا16
e33,89013 0.89881.916.911.9جمهورية كوريا17
0.89482.416.012.530,67616إسرائيل18
11–0.89281.713.911.758,711لكسمبرغ19
e36,9277 0.89183.515.311.5اليابان20
d41,1870 0.89080.816.311.3بلجيكا21
0.88882.216.011.138,0564فرنسا22
d43,869–5 0.88581.415.710.8النمسا23
e38,6950 0.88380.817.110.3فنلندا24
0.88080.416.811.927,85212سلوفينيا25
0.87682.617.39.632,0457إسبانيا26
d33,0304 0.87383.116.010.1إيطاليا27
0.87078.616.412.326,66010الجمهورية التشيكية28
0.86580.917.610.324,52414اليونان 29
e25,21412 0.86176.816.512.5إستونيا30
e72,570 k–26 0.85678.814.58.8بروني دار السالم 31
0.85080.214.011.628,6333قبرص32
l9.1123,124 g–31 0.85078.213.8قطر32
h13.5 f9.6 m43,978 n–18 0.84581.3أندورا34
d25,8455 0.84476.315.112.2سلوفاكيا35
0.84377.415.511.823,17710بولندا36
0.83973.316.412.424,5007ليتوانيا37
1–0.83980.614.410.327,930مالطة37
d52,821–27 0.83774.316.38.7المملكة العربية السعودية39
d22,050 k11 0.83676.317.99.8األرجنتين40
o9.5 d60,868–34 0.83577.013.3اإلمارات العربية المتحدة41
0.83281.715.29.821,29011شيلي42
2–0.83080.916.38.225,757البرتغال43
d22,9163 0.82875.215.411.6هنغاريا44
p9.4 b38,599–20 0.82476.614.4البحرين45
d22,2814 0.81974.215.211.5التفيا46
0.81877.314.811.019,40911كرواتيا47
l7.283,961 g–46 0.81674.414.7الكويت48
0.80276.215.211.214,55827الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
1–0.79870.114.712.022,352االتحاد الروسي50
q16,67614 0.79871.315.712.0بيالروس50
0.79377.215.58.519,2837أوروغواي52
0.79374.714.210.818,10810رومانيا52
23–0.79376.813.68.034,858ُعمان52
r10.921,336–3 0.79075.412.6جزر البهاما55
e20,867–1 0.78869.415.011.4كازاخستان56
q12,48827 0.78575.615.410.5بربادوس57
r20,070–1 0.78376.114.09.2أنتيغوا وبربودا58
d15,59613 0.78274.214.410.6بلغاريا59
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 دليل التنمية
الب�رشية

 العمر املتوقع
عند الوالدة

العدد املتوقع 
ل�سنوات الدرا�سة

 متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل 

الرتتيب ح�سب ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل ناق�ص الرتتيب 

ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة 
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

201420142014a2014a20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

h13.712.3 f13,49618 0.78072.7باالو60
0.78077.613.39.318,1921بنما60
l10.022,762–14 0.77974.712.7ماليزيا62
0.77774.415.68.517,4700موريشيوس63
l10.926,090–25 0.77270.412.3ترينيداد وتوباغو64
r23,300–19 0.77273.113.49.4سيشيل64
0.77174.914.410.512,19020صربيا66
s79.413.811.5 q7,301 t47 0.769كوبا67
l16,509–1 0.76979.313.87.9لبنان67
e15,4403 0.76675.415.18.2إيران - الجمهورية اإلسالمية69
0.76679.413.98.413,41310كوستاريكا69
d16,159–2 0.76274.214.28.9فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
12–0.76175.314.57.618,677تركيا72
b9,77929 0.75774.913.710.8سري النكا73
4–0.75676.813.18.516,056المكسيك74
u7.715,175–1 0.75574.515.2البرازيل75
q7,16440 0.75474.913.812.1جورجيا76
h12.98.4 r20,805–21 0.75273.8سانت كيتس ونيفس77
l16,428–11 0.75170.811.911.2أذربيجان78
r10,93914 0.75073.415.88.6غرينادا79
0.74874.013.59.911,36511األردن80
e8,17825 0.74771.015.111.3أوكرانيا81
q11,7809 0.74775.413.49.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
1–0.73674.814.07.613,054الجزائر83
0.73474.613.19.011,0158بيرو84
e8,12422 0.73374.712.310.9أرمينيا85
l9.39,94314 0.73377.811.8ألبانيا85
v9,63819 0.73376.513.68.3البوسنة والهرسك85
0.73275.914.27.610,6057إكوادور88
q9,76514 0.72975.112.69.3سانت لوسيا89
b12,547–7 0.72775.813.17.5الصين90
l9.97,49321 0.72770.015.7فيجي90
e10,7294 0.72769.414.69.3منغوليا90
13–0.72674.413.57.313,323تايلند93
h12.7 w7.9 r9,9944 0.72477.8دومينيكا94
l7.3 e14,911 k,x–19 0.72471.614.0ليبيا94
q10,4041 0.72174.814.66.8تونس96
l8.6 r9,9373 0.72072.913.4سانت فنسنت وجزر غرينادين97
d12,040–9 0.72074.013.57.3كولومبيا97
e7,41513 0.71975.712.49.7جامايكا99

e5,06932 0.71772.814.710.7تونغا100
0.71570.013.610.57,6149بليز101
12–0.71573.513.17.611,883الجمهورية الدومينيكية101
l7.7 y15,617–32 0.71471.112.7سورينام103
l5.8 z12,328–19 0.70676.813.0ملديف104
f10.3 f5,32724 0.70273.412.9ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
e16,646–41 0.69864.512.58.9بوتسوانا106
0.69371.611.911.25,22323جمهورية مولدوفا107
e10,512–12 0.69071.113.56.6مصر108
r13,066–28 0.68865.610.89.9تركمانستان109
z9,788–9 0.68468.913.07.6إندونيسيا110
l7.8 y16,367–42 0.68464.412.5غابون110
b7,643–3 0.67972.911.97.7باراغواي112
x21 0.67772.913.08.94,699دولة فلسطين113
aa5,56710 0.67568.411.510.9أوزبكستان114
d7,915–7 0.66868.211.38.9الفلبين115
29–0.66657.413.69.912,122جنوب أفريقيا116
3–0.66673.012.36.57,349السلفادور116
w7.5 e5,09215 0.66675.811.9فييت نام116
0.66268.313.28.25,7604بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
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 دليل التنمية
الب�رشية

 العمر املتوقع
عند الوالدة

العدد املتوقع 
ل�سنوات الدرا�سة

 متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل 

الرتتيب ح�سب ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل ناق�ص الرتتيب 

ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة 
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

201420142014a2014a20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.65570.612.510.63,04429قيرغيزستان120
e14,003–44 0.65469.410.16.4العراق121
r6,094–1 0.64673.313.54.7الرأس األخضر122
f3,43221 0.64069.111.79.7ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
e6,522–4 0.63666.410.38.5غيانا124
l6.0 e4,45712 0.63174.911.5نيكاراغوا125
b6,850–8 0.62874.011.64.4المغرب126
e9,418–21 0.62864.811.36.2ناميبيا126
11–0.62771.810.75.66,929غواتيماال128
y2,51727 0.62469.411.210.4طاجيكستان129
e5,497–4 0.60968.011.75.4الهند130
0.60673.111.15.53,9387هندوراس131
q7,176–17 0.60569.512.63.0بوتان132
y5,363 ab–6 0.59568.211.74.4تيمور - ليشتي133
e2,728 k,x21 0.59469.612.36.3الجمهورية العربية السورية134
l6.8 aa2,80319 0.59471.910.6فانواتو134
b6,012–14 0.59162.311.16.1الكونغو136
r2,43421 0.59066.012.37.8كيريباس137
l5.5 y21,056–84 0.58757.69.0غينيا اإلستوائية138
e3,7342 0.58660.113.56.6زامبيا139
1–0.57961.411.57.03,852غانا140
q4,680–6 0.57566.210.65.0جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
e3,1915 0.57071.610.05.1بنغالديش142
y2,9188 0.55566.511.34.7سان تومي وبرينسيبي143
y2,9497 0.55568.410.94.4كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
b2,7629 0.54861.611.06.3كينيا145
e2,31116 0.54869.612.43.3نيبال145
14–0.53866.27.84.74,866باكستان147
e4,608 k–12 0.53665.98.64.1ميانمار148
y6,822–30 0.53252.311.44.7أنغوال149
b5,542–25 0.53149.011.37.1سوازيلند150
e2,4118 0.52165.09.25.1جمهورية تنزانيا المتحدة151
l5.9 y5,341–24 0.51452.89.0نيجيريا152
e2,803–1 0.51255.510.46.0الكاميرون153
q1,32824 0.51065.110.36.0مدغشقر154
e1,61513 0.50957.510.97.3زمبابوي155
f1,54016 0.50667.99.25.0جزر سليمان156
e3,560–14 0.50663.18.53.8موريتانيا156
r4.0 e2,463–1 0.50562.69.9بابوا غينيا الجديدة158
y1,45616 0.50363.311.54.6جزر القمر159
e3,519–17 0.49863.89.22.6اليمن160
z3,306–16 0.49749.811.15.9ليسوتو161
y1,22817 0.48459.712.24.5توغو162
e1,6136 0.48358.59.85.4أوغندا163
0.48364.210.33.71,45811رواندا163
r4.9 y1,6694 0.48362.88.7هايتي163
e1,7670 0.48059.611.13.3بنن166
b3,809–27 0.47963.57.03.1السودان167
q3,276 k–22 0.47062.06.43.8جيبوتي168
r5.42,332–9 0.46755.77.6جمهورية جنوب السودان169
8–0.46666.57.92.52,188السنغال170
e1,885–7 0.46560.49.33.2أفغانستان171
b3,171–24 0.46251.58.94.3كوت ديفوار172
e74713 0.44562.810.84.3مالوي173
0.44264.18.52.41,4282إثيوبيا174
e1,507–2 0.44160.28.82.8غامبيا175
0.43358.79.86.068011جمهورية الكونغو الديمقراطية176
l4.1 e8057 0.43060.99.5ليبريا177
r1,362–1 0.42055.29.02.8غينيا - بيساو178
8–0.41958.08.42.01,583مالي179

اجلدول 1   دليل التنمية الب�صرية وعنا�صره

212    |    تقري��ر التنمي��ة الب�ص��رية 2015



اجلدول
1

اجلدول 1  دليل التنمية الب�صرية وعنا�صره    |    213

 دليل التنمية
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عند الوالدة

العدد املتوقع 
ل�سنوات الدرا�سة

 متو�سط �سنوات 
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ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل 
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ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)بال�سنوات()بال�سنوات()بال�سنوات(القيمة 
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

201420142014a2014a20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

y1,1231 0.41655.19.33.2موزامبيق180
l3.1 e1,780–13 0.41350.98.6سيراليون181
y1,0960 0.41158.88.72.4غينيا182
y1,591–13 0.40258.77.81.4بوركينا فاسو183
e7581 0.40056.710.12.7بوروندي184
22–0.39251.67.41.92,085تشاد185
r1,130–6 0.39163.74.13.9إريتريا186
q5811 0.35050.77.24.2جمهورية أفريقيا الوسطى187
e908–5 0.34861.45.41.5النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
........70.3..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..4,674........جزر مارشال
............موناكو
......9.3....ناورو

............سان مارينو
........55.4..الصومال

..5,278........توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

—0.89680.516.411.841,584تنمية بشرية مرتفعة جداً
—0.74475.113.68.213,961تنمية بشرية مرتفعة

—0.63068.611.86.26,353تنمية بشرية متوسطة
—0.50560.69.04.53,085تنمية بشرية منخفضة

—0.66069.811.76.89,071البلدان النامية
المناطق

—0.68670.612.06.415,722الدول العربية
—0.71074.012.77.511,449شرق آسيا والمحيط الهادئ

—0.74872.313.610.012,791أوروبا وآسيا الوسطى
—0.74875.014.08.214,242أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

—0.60768.411.25.55,605جنوب آسيا
—0.51858.59.65.23,363جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—0.50263.39.34.12,387أقل البلدان نمواً
—0.66070.111.47.96,991الــدول الجزرية الصغيرة النامية

—0.88080.215.811.537,658منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية  
—0.71171.512.27.914,301العالم

مالحظات
a .بيانات عام 2014 أو آخر البيانات المتوفرة
b .Barro and Lee 2013b باالستناد إلى
c  ألغراض حساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى

لسنوات الدراسة المتوقعة 18 سنة.
d  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2015 من
.and Lee 2014

e .Barro and Lee 2014 باالستناد إلى بيانات من
f .باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني
g  ألغراض حساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى

لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.
h .UNDESA 2011 البيانات من
i  اعتمد لحساب هذا الرقم متوسط سنوات الدراسة في النمسا

وسويسرا.
j  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو

المتوقع في سويسرا.
k  تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات

 United Nations Statistics ؛World Bank 2015a من
.Division 2015

l  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.UNESCO Institute for Statistics 2015 من

m  اعتمد لحساب هذا الرقم متوسط سنوات الدراسة للبالغين
في إسبانيا.

n  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو
المتوقع في إسبانيا.

o  UNESCO Institute for باالستناد إلى بيانات من
.Statistics 2011

p  باالستناد إلى بيانات عن المدة المتوقعة للدراسة  من
.UNESCO Institute for Statistics 2013

q  باالستناد إلى بيانات المسوح المتعددة المؤشرات
للمجموعات التي أجرتها اليونيسف للفترة 2014-2005.

r .باالستناد إلى خط التراجع بين البلدان
s  قيمة دليل التنمية البشرية لعام 2013 الواردة في تقرير

التنمية البشرية لعام 2014 هي حصيلة خطأ في حساب 
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بمعادل القوة 
 World الشرائية بدوالر 2011، على أساس بيانات من

Bank 2014.  وباالستناد إلى النموذج الذي طّوره مكتب 
تقرير التنمية البشرية، يبلغ نصيب الفرد 7,222 دوالراً، 
وهو رقم أكثر واقعية، وقد تحقق منه ووافق عليه مكتب 

اإلحصاء الوطني في كوبا. وهكذا تكون قيمة دليل التنمية 
البشرية 0.759 ويحّل البلد في المرتبة 69 لعام 2013.

t  باالستناد إلى نموذج التراجع بين البلدان ومعدالت النمو
.ECLAC 2014 المتوقعة من

u  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 National Institute for Educational Studies of  من

.Brazil 2013

v  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من  UNESCO Institute for Statistics 2015؛ ومسح 

متعدد المؤشرات للمجموعات أجرته اليونيسف.
w  باالستناد إلى بيانات عن المدة المتوقعة للدراسة من

.UNESCO Institute for Statistics 2012

x  UNESCWA باالستناد إلى معدالت النمو المتوقعة من
.2014

y  باالستناد إلى بيانات من المسوح الديمغرافية والصحية
لشركة ICF Macro للفترة 2014-2005.

z  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من UNESCO Institute for Statistics 2015؛ مسح من 
 Barro ؛ICF Macro المسوح الديمغرافية والصحية لشركة

.and Lee 2014

aa  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
من مسح متعدد المؤشرات للمجموعات أجرته اليونيسف.

ab  Timor-Leste Ministry of باالستناد إلى بيانات من
.Finance 2015

تعاريف 
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 

في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 
والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 

المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 
.)http://hdr.undp.org(

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معّدالت الوفاة المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة فترة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي 
يُتوقع أن يتّمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض 

بقاء أنماط معّدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي 
طيلة حياة الطفل.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتّمها األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، استناداً إلى 

مستوى التحصيل العلمي للسكان محسوباً بسنوات الدراسة 

التي يفترض أن يمضيها الطالب في كل مرحلة من مراحل 
التعليم.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي: مجموع الدخل في 
اقتصاد معيّن، وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاج 

تطرح منها المداخيل التي تنفق على استخدام عوامل اإلنتاج 
التي تملكها اقتصادات العالم األخرى وتُحّول إلى قيمة الدوالر 
المعتمدة دولياً على أساس معدالت معادل القوة الشرائية وتقسم 

على مجموع عدد السكان المسجل في منتصف السنة.

مصادر البيانات 
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015 إلى بيانات من
 United Nations Statistics Division ؛Statistics 2015a

 IMF ؛Barro and Lee 2014 ؛World Bank 2015 2015؛
.2015

.UNDESA 2015 :2 العمود

.UNESCO Institute for Statistics 2015 :3 العمود

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2015 :4 العمود
and Lee 2014؛ المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات 

التي أجرتها اليونيسف والمسوح الديمغرافية والصحية التي 
.ICF Macro أجرتها شركة

 United ؛IMF 2015  ؛World Bank 2015a :5 العمود
.Nations Statistics Division 2015

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 
1 و5.
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دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
 املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو

دليل التنمية الب�رشية

)بالن�سبة املئوية(التغّيالقيمة

2014a1990–20002000–20102010–20141990–2014–199020002010201120122013201420132009الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.8490.9170.9400.9410.9420.9420.944100.770.250.110.44النرويج1
0.8650.8980.9270.9300.9320.9330.935200.360.330.200.32أستراليا2
0.8310.8880.9240.9250.9270.9280.930300.670.400.140.47سويسرا3
0.7990.8620.9080.9200.9210.9230.923410.760.530.410.61الدانمرك4
0.8290.8770.9090.9190.9200.9200.922500.560.360.340.44هولندا5
0.8010.8550.9060.9110.9150.9150.916630.660.580.260.56ألمانيا6
21.120.540.210.72–0.7700.8610.9080.9090.9100.9120.9168آيرلندا6
30.280.280.180.26–0.8590.8830.9090.9110.9120.9130.9157الواليات المتحدة األمريكية8
0.8490.8670.9030.9090.9100.9120.913810.220.410.280.31كندا9
10.640.350.240.45–0.8200.8740.9050.9070.9090.9110.91310نيوزيلندا9

0.7180.8190.8970.9030.9050.9090.91211111.330.920.411.00سنغافورة11
0.7810.8250.8980.9020.9060.9080.9101220.550.850.320.64هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
..0.14....2–0.9020.9030.9060.9070.90813....ليختنشتاين13
10.960.040.160.45–0.8150.8970.9010.9030.9040.9050.90714السويد14
21.130.460.020.67–0.7730.8650.9060.9010.9010.9020.90715المملكة المتحدة14
10.690.380.200.48–0.8020.8590.8920.8960.8970.8990.89916آيسلندا16
0.7310.8210.8860.8910.8930.8950.8981701.160.770.330.86جمهورية كوريا17
0.7850.8500.8830.8880.8900.8930.8941810.800.380.310.54إسرائيل18
30.880.410.160.56–0.7790.8510.8860.8880.8880.8900.89219لكسمبرغ19
30.510.310.180.37–0.8140.8570.8840.8860.8880.8900.89119اليابان20
20.810.100.210.41–0.8060.8740.8830.8860.8890.8880.89021بلجيكا21
10.850.380.200.55–0.7790.8480.8810.8840.8860.8870.88822فرنسا22
0.7940.8360.8790.8810.8840.8840.8852310.530.500.170.46النمسا23
10.900.250.130.50–0.7830.8570.8780.8810.8820.8820.88324فنلندا24
10.730.610.130.58–0.7660.8240.8760.8770.8780.8780.88025سلوفينيا25
0.7560.8270.8670.8700.8740.8740.8762620.900.470.270.62إسبانيا26
10.790.470.130.55–0.7660.8290.8690.8730.8720.8730.87327إيطاليا27
0.7610.8210.8630.8660.8670.8680.8702800.760.500.210.56الجمهورية التشيكية28
0.040.55–20.510.81–0.7590.7990.8660.8640.8650.8630.86529اليونان 29
0.7260.7800.8380.8490.8550.8590.8613030.730.710.690.71إستونيا30
0.7820.8190.8430.8470.8520.8520.8563110.460.290.370.38بروني دار السالم 31
20.870.590.040.62–0.7330.8000.8480.8520.8520.8500.85032قبرص32
10.710.420.180.50–0.7540.8090.8440.8410.8480.8490.85033قطر32
..0.66......0.8230.8210.8440.8440.84534....أندورا34
0.7380.7630.8270.8320.8360.8390.8443630.340.820.480.56سلوفاكيا35
0.7130.7860.8290.8330.8380.8400.8433510.990.530.410.70بولندا36
10.320.930.380.58–0.7300.7540.8270.8310.8330.8370.83937ليتوانيا37
0.7290.7660.8240.8220.8300.8370.8393740.490.740.450.59مالطة37
0.6900.7440.8050.8160.8260.8360.83739100.760.791.000.81المملكة العربية السعودية39
0.7050.7620.8110.8180.8310.8330.8364070.780.620.750.71األرجنتين40
60.940.390.210.59–0.7260.7970.8280.8290.8310.8330.83540اإلمارات العربية المتحدة41
0.6990.7520.8140.8210.8270.8300.8324220.740.790.560.73شيلي42
0.7100.7820.8190.8250.8270.8280.8304300.970.470.330.65البرتغال43
40.900.670.210.69–0.7030.7690.8210.8230.8230.8250.82844هنغاريا44
60.620.320.140.41–0.7460.7940.8190.8170.8190.8210.82445البحرين45
50.491.090.250.70–0.6920.7270.8110.8120.8130.8160.81947التفيا46
11.120.750.320.83–0.6700.7490.8070.8140.8170.8170.81846كرواتيا47
31.180.060.230.55–0.7150.8040.8090.8120.8150.8160.81647الكويت48
..0.32....0.7920.7980.7980.8010.802491....الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
0.170.880.470.38–0.7290.7170.7830.7900.7950.7970.798508االتحاد الروسي50
..1.410.39..0.6830.7860.7930.7960.7960.798514..بيالروس50
0.6920.7420.7800.7840.7880.7900.7935440.700.500.400.57أوروغواي52
10.041.060.260.50–0.7030.7060.7840.7860.7880.7910.79353رومانيا52
..0.06–....4–0.7950.7930.7930.7920.79352....ُعمان52
..0.060.51–..0.7780.7740.7780.7830.7860.790552..جزر البهاما55
0.151.200.730.56–0.6900.6790.7660.7720.7780.7850.788566كازاخستان56
30.500.360.180.39–0.7160.7530.7800.7860.7930.7850.78556بربادوس57
..0.03....6–0.7820.7780.7810.7810.78358....أنتيغوا وبربودا58
0.6950.7130.7730.7750.7780.7790.7825900.260.810.290.49بلغاريا59
..0.310.44..0.7430.7670.7700.7750.7750.780620..باالو60
0.6560.7140.7610.7590.7720.7770.7806040.850.640.610.72بنما60
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دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
 املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو

دليل التنمية الب�رشية

)بالن�سبة املئوية(التغّيالقيمة

2014a1990–20002000–20102010–20141990–2014–199020002010201120122013201420132009الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.6410.7230.7690.7720.7740.7770.7796011.210.620.320.82ماليزيا62
0.6190.6740.7560.7620.7720.7750.7776260.861.150.680.95موريشيوس63
40.630.740.010.57–0.6730.7170.7720.7670.7690.7710.77264ترينيداد وتوباغو64
..0.390.97..0.7150.7430.7520.7610.7670.772688..سيشيل64
0.050.650.450.32–1–0.7140.7100.7570.7610.7620.7710.77164صربيا66
0.280.54–140.151.28–0.6750.6850.7780.7760.7720.7680.76966كوبا67
..0.43....0.7560.7610.7610.7680.769661....لبنان67
0.5670.6650.7430.7510.7640.7640.7666971.621.110.741.26إيران - الجمهورية اإلسالمية69
0.6520.7040.7500.7560.7610.7640.7666910.770.640.520.67كوستاريكا69
40.591.170.180.76–0.6350.6730.7570.7610.7640.7640.76269فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
0.5760.6530.7380.7510.7560.7590.76172161.261.230.791.17تركيا72
0.6200.6790.7380.7430.7490.7520.7577450.910.850.620.83سري النكا73
20.770.650.350.65–0.6480.6990.7460.7480.7540.7550.75673المكسيك74
0.6080.6830.7370.7420.7460.7520.7557431.180.760.600.91البرازيل75
..0.890.65..0.6720.7350.7400.7470.7500.754764..جورجيا76
..0.44......0.7390.7410.7430.7470.75279....سانت كيتس ونيفس77
..1.460.35..2–0.6400.7410.7420.7450.7490.75177..أذربيجان78
..0.43......0.7370.7390.7400.7420.75082....غرينادا79
81.250.530.170.77–0.6230.7050.7430.7430.7460.7480.74878األردن80
0.540.920.510.24–0.7050.6680.7320.7380.7430.7460.747802أوكرانيا81
..0.31....2–0.7380.7420.7430.7440.74781....جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
0.5740.6400.7250.7300.7320.7340.7368441.091.260.351.04الجزائر83
0.6130.6770.7180.7220.7280.7320.73485151.000.580.570.75بيرو84
0.6320.6480.7210.7230.7280.7310.7338710.241.080.410.62أرمينيا85
0.6240.6560.7220.7280.7290.7320.7338520.500.960.350.67ألبانيا85
..0.78....0.7100.7240.7260.7290.733892....البوسنة والهرسك85
0.6450.6740.7170.7230.7270.7300.7328850.450.610.520.53إكوادور88
..0.02–0.66..5–0.6830.7300.7300.7300.7290.72989..سانت لوسيا89
0.5010.5880.6990.7070.7180.7230.72793131.621.741.021.57الصين90
0.6310.6780.7170.7200.7220.7240.7279110.720.560.360.59فيجي90
0.5780.5890.6950.7060.7140.7220.72795140.181.681.110.96منغوليا90
0.5720.6480.7160.7210.7230.7240.7269131.251.000.351.00تايلند93
..0.410.03..10–0.6940.7230.7230.7230.7230.72493..دومينيكا94
1.070.27–270.750.34–0.6790.7310.7560.7110.7450.7380.72483ليبيا94
11.430.880.261.00–0.5670.6540.7140.7150.7190.7200.72196تونس96
..0.550.30..5–0.6740.7110.7130.7150.7170.72098..سانت فنسنت وجزر غرينادين97
0.5960.6540.7060.7130.7150.7180.7209730.930.760.500.79كولومبيا97
0.300.28–230.420.38–0.6710.7000.7270.7270.7230.7170.71998جامايكا99

40.320.600.140.41–0.6500.6710.7130.7160.7170.7160.717100تونغا100
70.590.380.190.43–0.6440.6830.7090.7110.7160.7150.715101بليز101
0.5960.6550.7010.7040.7080.7110.71510300.950.680.500.76الجمهورية الدومينيكية101
..0.24....5–0.7070.7090.7110.7130.714102....سورينام103
..1.250.86..0.6030.6830.6900.6950.7030.7061042..ملديف104
30.450.700.210.52–0.6210.6490.6960.6980.7000.7010.702105ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
0.411.960.610.74–0.5840.5610.6810.6880.6910.6960.6981061بوتسوانا106
0.871.190.780.26–0.6520.5970.6720.6790.6830.6900.6931072جمهورية مولدوفا107
31.310.900.330.98–0.5460.6220.6810.6820.6880.6890.690108مصر108
..0.80......0.6660.6710.6770.6820.688109....تركمانستان109
0.5310.6060.6650.6710.6780.6810.68411031.340.920.711.06إندونيسيا110
0.6200.6320.6630.6680.6730.6790.68411110.200.480.760.41غابون110
10.740.700.410.67–0.5790.6230.6680.6710.6690.6770.679113باراغواي112
..0.29....4–0.6700.6750.6850.6790.677111....دولة فلسطين113
..0.980.77..0.5940.6550.6610.6680.6720.6751140..أوزبكستان114
10.610.500.520.55–0.5860.6230.6540.6530.6570.6640.668115الفلبين115
0.6210.6320.6430.6510.6590.6630.66611740.170.180.870.29جنوب أفريقيا116
0.5220.6030.6530.6580.6620.6640.66611501.460.790.501.02السلفادور116
0.4750.5750.6530.6570.6600.6630.66611711.921.290.471.41فييت نام116
0.5360.6030.6410.6470.6540.6580.66211921.190.610.790.88بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
0.370.680.840.26–0.6150.5930.6340.6390.6450.6520.6551213قيرغيزستان120
20.580.620.340.56–0.5720.6060.6450.6480.6540.6570.654120العراق121
..0.960.66..0.5720.6290.6370.6390.6430.6461222..الرأس األخضر122
..0.560.06..2–0.6030.6380.6400.6410.6390.640123..ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
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دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
 املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو

دليل التنمية الب�رشية

)بالن�سبة املئوية(التغّيالقيمة

2014a1990–20002000–20102010–20141990–2014–199020002010201120122013201420132009الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.5420.6020.6240.6300.6290.6340.63612411.050.360.470.66غيانا124
0.4950.5650.6190.6230.6250.6280.63112511.340.910.511.02نيكاراغوا125
0.4570.5280.6110.6210.6230.6260.62812651.441.480.691.33المغرب126
0.390.940.700.35–0.5780.5560.6100.6160.6200.6250.6281283ناميبيا126
0.4830.5520.6110.6170.6240.6260.62712601.351.030.651.10غواتيماال128
1.391.280.680.06–0.6160.5350.6080.6120.6170.6210.6241291طاجيكستان129
0.4280.4960.5860.5970.6000.6040.60913161.491.670.971.48الهند130
0.160.75–40.950.91–0.5070.5570.6100.6120.6070.6040.606131هندوراس131
..1.39......0.5730.5820.5890.5950.605134....بوتان132
..0.22–2.51..0.4680.6000.6110.6040.6010.5951331..تيمور - ليشتي133
1.820.30–150.580.88–0.5530.5860.6390.6350.6230.6080.594130الجمهورية العربية السورية134
..0.19....0.5890.5900.5900.5920.5941351....فانواتو134
0.871.251.610.42–0.5340.4890.5540.5600.5750.5820.5911382الكونغو136
..0.09....1–0.5880.5850.5870.5880.590136....كيريباس137
..0.18–1.18..5–0.5260.5910.5900.5840.5840.587137..غينيا اإلستوائية138
0.4030.4330.5550.5650.5760.5800.58613910.712.521.361.57زامبيا139
20.631.331.131.00–0.4560.4850.5540.5660.5720.5770.579140غانا140
0.3970.4620.5390.5520.5620.5700.57514121.511.561.621.55جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
0.3860.4680.5460.5590.5630.5670.57014201.941.571.071.64بنغالديش142
20.761.020.520.83–0.4550.4910.5440.5480.5520.5530.555143سان تومي وبرينسيبي143
0.3640.4190.5360.5410.5460.5500.55514411.402.500.871.77كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
0.581.700.920.62–0.4730.4470.5290.5350.5390.5440.5481450كينيا145
0.3840.4510.5310.5360.5400.5430.54814631.621.640.781.49نيبال145
0.3990.4440.5220.5270.5320.5360.53814701.071.620.791.25باكستان147
0.3520.4250.5200.5240.5280.5310.53614811.902.030.721.76ميانمار148
..2.701.11..0.3900.5090.5210.5240.5300.5321491..أنغوال149
0.04–0.780.570.28–5–0.5360.4960.5250.5280.5290.5300.531149سوازيلند150
0.3690.3920.5000.5060.5100.5160.52115120.602.461.051.44جمهورية تنزانيا المتحدة151
..1.06....0.4930.4990.5050.5100.5141522....نيجيريا152
0.131.071.320.61–0.4430.4370.4860.4960.5010.5070.5121546الكاميرون153
..1.020.27..4–0.4560.5040.5050.5070.5080.510153..مدغشقر154
1.530.752.500.08–0.4990.4280.4610.4740.4910.5010.50915812زمبابوي155
..1.020.57..2–0.4460.4940.5010.5040.5050.506155..جزر سليمان156
0.3730.4420.4880.4890.4980.5040.50615611.710.980.921.28موريتانيا156
21.871.510.601.51–0.3530.4240.4930.4970.5010.5030.505157بابوا غينيا الجديدة158
..0.75....1–0.4880.4930.4990.5010.503158....جزر القمر159
80.991.190.080.92–0.4000.4410.4960.4950.4960.4980.498160اليمن160
1.050.621.300.03–0.4930.4430.4720.4800.4840.4940.4971611ليسوتو161
0.4040.4260.4590.4680.4700.4730.48416730.520.761.290.75توغو162
22.471.860.511.89–0.3080.3930.4730.4730.4760.4780.483164أوغندا163
0.2440.3330.4530.4640.4760.4790.48316353.163.131.612.89رواندا163
30.580.620.670.61–0.4170.4420.4710.4750.4790.4810.483162هايتي163
21.331.780.641.40–0.3440.3920.4680.4730.4750.4770.480165بنن166
51.901.520.741.55–0.3310.4000.4650.4660.4760.4770.479165السودان167
..2.170.97..0.3650.4530.4620.4650.4680.4701680..جيبوتي168
..0.15–......0.4700.4580.4570.4610.467171....جمهورية جنوب السودان169
30.361.830.551.00–0.3670.3800.4560.4580.4610.4630.466170السنغال170
0.2970.3340.4480.4560.4630.4640.46516901.202.970.971.89أفغانستان171
0.3890.3980.4440.4450.4520.4580.46217200.231.120.980.72كوت ديفوار172
0.2840.3400.4200.4290.4330.4390.44517421.832.141.491.90مالوي173
..3.781.78..0.2840.4120.4230.4290.4360.4421752..إثيوبيا174
0.021.22–21.551.38–0.3300.3840.4410.4370.4400.4420.441173غامبيا175
0.772.181.520.83–0.3550.3290.4080.4180.4230.4300.4331763جمهورية الكونغو الديمقراطية176
..1.201.50..0.3590.4050.4140.4190.4240.4301771..ليبريا177
..0.42....4–0.4130.4170.4170.4180.420178....غينيا - بيساو178
32.972.730.612.47–0.2330.3130.4090.4150.4140.4160.419179مالي179
0.2180.3000.4010.4050.4080.4130.41618003.252.960.942.74موزامبيق180
0.2620.2990.3880.3940.3970.4080.41318201.322.631.591.91سيراليون181
..1.831.50..0.3230.3880.3990.4090.4110.4111811..غينيا182
..1.58....0.3780.3850.3930.3960.4021842....بوركينا فاسو183
0.2950.3010.3900.3920.3950.3970.40018300.202.620.661.28بوروندي184
..1.121.37..0.3320.3710.3820.3860.3880.3921861..تشاد185
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دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
 املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو

دليل التنمية الب�رشية

)بالن�سبة املئوية(التغّيالقيمة

2014a1990–20002000–20102010–20141990–2014–199020002010201120122013201420132009الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

..0.62....5–0.3810.3860.3900.3900.391185....إريتريا186
0.840.45–0.141.58–0.3140.3100.3620.3680.3730.3480.3501870جمهورية أفريقيا الوسطى187
0.2140.2570.3260.3330.3420.3450.34818801.852.401.692.05النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
..........................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..........................جزر مارشال
..........................موناكو
..........................ناورو

..........................سان مارينو
..........................الصومال

..........................توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

0.610.420.260.47——0.8010.8510.8870.8900.8930.8950.896تنمية بشرية مرتفعة جداً
0.811.200.710.95——0.5920.6420.7230.7300.7370.7410.744تنمية بشرية مرتفعة

1.281.290.781.20——0.4730.5370.6110.6190.6230.6270.630تنمية بشرية متوسطة
0.921.900.921.32——0.3680.4040.4870.4920.4970.5020.505تنمية بشرية منخفضة

1.021.230.701.06——0.5130.5680.6420.6490.6540.6580.660البلدان النامية
المناطق

1.020.990.380.90——0.5530.6130.6760.6790.6840.6860.686الدول العربية
1.391.480.871.34——0.5160.5930.6860.6930.7020.7070.710شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.220.940.590.58——0.6510.6650.7310.7390.7430.7460.748أوروبا وآسيا الوسطى
0.910.700.470.75——0.6250.6840.7340.7380.7430.7450.748أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1.421.550.861.38——0.4370.5030.5860.5960.5990.6030.607جنوب آسيا
0.541.680.941.08——0.4000.4220.4990.5050.5100.5140.518جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

1.391.950.921.54——0.3480.3990.4840.4910.4950.4990.502أقل البلدان نمواً
0.560.790.130.59——0.5740.6070.6560.6580.6580.6580.660الــدول الجزرية الصغيرة النامية

0.610.440.240.48——0.7850.8340.8720.8750.8770.8790.880منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية
0.710.850.470.73——0.5970.6410.6970.7030.7070.7090.711العالم

مالحظة
a .تشير القيمة اإليجابية إلى تحّسن في الترتيب

تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 

في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 

والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 

.)http://hdr.undp.org(

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية: النمو 
السنوي البسيط لدليل التنمية البشرية خالل فترة زمنية محددة 

محسوباً كمعدل النمو المركب السنوي.

مصادر البيانات
األعمدة 1 إلى 7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 UNESCO ؛UNDESA 2015 باالستناد إلى بيانات من

 United Nations ؛Institute for Statistics 2015
 Barro ؛World Bank 2015a ؛Statistics Division 2015

.IMF 2015 ؛and Lee 2014

العمود 8: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 6.

العمود 9: حسابات باالستناد إلى بيانات دليل التنمية البشرية 
من مكتب تقرير التنمية البشرية والبيانات الواردة في 

العمود 7.

األعمدة 10 إلى 13: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
األعمدة 1 و2 و3 و7.
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دليل التنمية 
دليل التنمية الب�رشية معداًل الب�رشية

بعامل عدم امل�ساواة

معامل 
عدم  

امل�ساواة 
بني الب�رش

عدم امل�ساواة 
ط  يف متو�سّ

العمر املتوّقع 
عند الوالدة

ط  دليل متو�سّ
العمر املتوّقع عند 
الوالدة معداًل بعامل 

عدم امل�ساواة

عدم 
امل�ساواة 

يف 
aالتعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
امل�ساواة

عدم 
امل�ساواة 
aيف الدخل

دليل الدخل 
معدالً 

بعامل عدم 
عدم امل�ساواة يف الدخلامل�ساواة

القيمةالقيمة

جمموع 
اخل�سارة 
)بالن�سبة 
املئوية(

 الفارق عن 
الرتتيب ح�سب دليل 

bالتنمية الب�رشية
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

ن�سبة 
ال�رشيحة 
اخلم�سية

 ن�سبة
باملا

معامل 
جيني

2015c20142014d20142014d20142005–2013e2005–2013e2005–2013e–201420142014201420142010الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.9440.8935.405.33.40.9162.30.88610.20.8784.00.926.8النرويج1
27.94.20.9201.90.91417.70.7525.81.334.0–0.9350.8588.2أستراليا2
0.9300.8617.407.33.90.9315.70.81612.30.8395.21.232.4سويسرا3
17.14.00.8893.00.89714.40.7874.00.926.9–0.9230.8567.3الدانمرك4
0.9220.8616.636.53.90.9114.10.85811.60.8174.51.028.9هولندا5
0.9160.8536.906.73.70.9022.40.87114.10.7904.71.130.6ألمانيا6
38.53.70.9025.40.85816.30.7565.31.232.1–0.9160.8368.6آيرلندا6
2015.76.20.8535.30.84235.60.6109.82.041.1–0.9150.76017.0الواليات المتحدة األمريكية8
28.64.60.9103.90.84117.40.7545.81.333.7–0.9130.8328.8كندا9
..............4.80.905........0.913نيوزيلندا9

..............2.80.942........0.912سنغافورة11
..............2.80.957........0.910هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
..........................0.908ليختنشتاين13
0.9070.8466.736.53.10.9273.50.81313.10.8043.70.926.1السويد14
28.44.50.8922.80.86017.80.7427.61.738.0–0.9070.8298.6المملكة المتحدة14
0.8990.8465.945.82.80.9362.40.83212.20.7773.80.926.3آيسلندا16
......1915.93.90.91525.50.64418.40.718–0.8980.75116.4جمهورية كوريا17
912.93.80.9239.90.77625.00.64910.32.242.8–0.8940.77513.4إسرائيل18
......0.8920.8227.907.73.30.9186.00.72913.90.829لكسمبرغ19
512.23.20.94519.80.64913.50.7735.41.232.1–0.8910.78012.4اليابان20
0.8900.8207.917.93.90.8998.10.76211.60.8045.01.333.1بلجيكا21
0.8880.8118.708.64.00.9198.00.75113.90.7725.11.231.7فرنسا22
0.8850.8167.827.63.70.9093.50.77115.50.7774.61.130.0النمسا23
0.8830.8345.5105.53.50.9022.10.80010.80.8034.01.027.8فنلندا24
0.8800.8295.985.83.80.8942.60.84011.00.7573.60.824.9سلوفينيا25
0.8760.77511.5011.03.90.9265.20.75923.90.6637.61.435.8إسبانيا26
111.33.40.93810.60.70019.80.7026.91.435.5–0.8730.77311.5إيطاليا27
0.8700.8235.4105.33.70.8681.40.85411.00.7513.90.926.4الجمهورية التشيكية28
512.14.00.89911.60.73520.60.6606.41.434.7–0.8650.75812.4اليونان 29
0.8610.7829.268.95.60.8252.40.85318.60.6805.61.232.7إستونيا30
..............4.40.865........0.856بروني دار السالم 31
......210.63.70.89213.10.67315.00.727–0.8500.75810.7قبرص32
..............6.00.841........0.850قطر32
..........................0.845أندورا34
0.8440.7916.296.25.60.8181.50.81311.30.7444.10.926.6سلوفاكيا35
0.8430.7609.829.65.70.8335.60.77817.50.6785.21.332.8بولندا36
110.06.60.7665.90.81717.50.6865.71.232.6–0.8390.75410.1ليتوانيا37
......0.8390.7678.548.54.80.8887.30.69013.30.737مالطة37
..............8.70.762........0.837المملكة العربية السعودية39
814.59.30.7868.10.75926.30.60110.62.343.6–0.8360.71115.0األرجنتين40
..............5.50.829........0.835اإلمارات العربية المتحدة41
1318.25.90.89312.60.65536.00.51912.63.350.8–0.8320.67219.3شيلي42
......0.8300.74410.4110.13.90.9005.90.68520.30.668البرتغال43
0.8280.7697.2107.15.40.8033.20.78912.60.7174.51.028.9هنغاريا44
..............6.30.816........0.824البحرين45
0.8190.73010.8010.57.60.7713.50.77820.50.6496.91.536.0التفيا46
0.8180.7439.138.95.20.8364.30.74517.20.6595.31.433.6كرواتيا47
..............7.20.776........0.816الكويت48
0.8020.7289.219.27.60.7997.40.73512.60.6584.71.130.6الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
0.7980.71410.5110.39.80.6952.30.78818.70.6647.31.839.7االتحاد الروسي50
0.7980.7417.147.16.80.7363.70.80410.80.6903.80.926.5بيالروس50
414.29.20.7999.20.64724.20.6029.02.041.3–0.7930.67814.5أوروغواي52
0.7930.71110.3210.28.80.7684.70.71917.10.6514.10.927.3رومانيا52
..............7.00.813........0.793ُعمان52
..............9.40.772........0.790جزر البهاما55
0.7880.69411.9111.816.70.6335.90.75112.70.7044.01.028.6كازاخستان56
..........8.10.7865.50.734........0.785بربادوس57
..............8.00.794........0.783أنتيغوا وبربودا58
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دليل التنمية 
دليل التنمية الب�رشية معداًل الب�رشية

بعامل عدم امل�ساواة

معامل 
عدم  

امل�ساواة 
بني الب�رش

عدم امل�ساواة 
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اخل�سارة 
)بالن�سبة 
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2015c20142014d20142014d20142005–2013e2005–2013e2005–2013e–201420142014201420142010الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.7820.69910.5310.47.90.7685.50.71017.80.6276.41.434.3بلغاريا59
......12.00.69623.00.570............0.780باالو60
2021.712.10.77916.60.56736.50.49917.63.651.9–0.7800.60422.5بنما60
11.32.646.2........4.90.800........0.779ماليزيا62
214.19.20.76013.20.62319.80.6255.91.535.9–0.7770.66614.2موريشيوس63
......315.016.40.6486.60.65921.90.656–0.7720.65415.2ترينيداد وتوباغو64
18.86.465.8........7.90.752........0.772سيشيل64
0.7710.69310.1510.18.50.7738.10.68813.50.6274.61.129.7صربيا66
..........5.10.86711.30.681........0.769كوبا67
......1520.26.70.85224.10.49130.00.540–0.7690.60920.8لبنان67
4132.112.50.74637.30.43346.60.4077.01.738.3–0.7660.50933.6إيران - الجمهورية اإلسالمية69
1119.17.30.84715.50.56134.30.48612.82.948.6–0.7660.61319.9كوستاريكا69
1119.412.20.73217.60.57028.40.55011.72.444.8–0.7620.61219.7فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
0.7610.64115.8015.711.00.75714.20.56321.80.6188.01.940.0تركيا72
0.7570.66911.6711.68.30.77412.80.64613.70.5975.81.636.4سري النكا73
1221.810.90.77819.70.51834.60.50111.12.848.1–0.7560.58722.4المكسيك74
2025.614.50.71723.60.51838.70.46516.93.852.7–0.7550.55726.3البرازيل75
0.7540.65213.6513.212.90.7363.30.76123.40.4948.92.041.4جورجيا76
..........................0.752سانت كيتس ونيفس77
0.7510.65213.2712.921.70.6128.30.6458.90.7025.11.333.0أذربيجان78
..............8.40.753........0.750غرينادا79
0.7480.62516.5216.411.90.73216.90.58620.50.5685.11.433.7األردن80
0.7470.6897.8167.710.40.7033.60.7709.20.6043.40.924.8أوكرانيا81
0.7470.62216.7216.17.60.78810.60.60830.10.5049.32.344.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
..............16.70.702........0.736الجزائر83
1023.013.90.72323.30.50931.90.48411.92.545.3–0.7340.56323.4بيرو84
0.7330.65810.21410.112.70.7353.70.67913.90.5724.51.130.3أرمينيا85
0.7330.63413.5813.49.90.80111.90.56118.30.5674.31.029.0ألبانيا85
0.7330.63513.3913.16.70.81112.50.57320.20.5515.41.333.0البوسنة والهرسك85
421.813.40.74521.10.51030.90.48712.02.746.6–0.7320.57022.1إكوادور88
......0.7290.61315.9515.59.90.7649.20.60027.40.502سانت لوسيا89
29.50.51410.12.137.0....9.80.774........0.727الصين90
0.7270.61615.3815.112.30.67510.50.68622.60.5058.02.242.8فيجي90
0.7270.63312.91212.816.60.6349.40.64712.30.6196.21.636.5منغوليا90
0.7260.57620.6119.99.80.75516.10.51934.00.4886.91.839.4تايلند93
..........................0.724دومينيكا94
..............10.10.714........0.724ليبيا94
221.410.60.75334.60.41518.90.5696.41.535.8–0.7210.56222.0تونس96
..............13.00.708........0.720سانت فنسنت وجزر غرينادين97
1024.113.50.71821.30.48937.40.45317.54.053.5–0.7200.54224.7كولومبيا97
0.7190.59317.5716.915.00.7295.60.62830.10.4549.62.545.5جامايكا99

..............13.70.701........0.717تونغا100
......321.711.40.68215.90.61137.90.406–0.7150.55322.6بليز101
623.416.90.68422.90.47430.30.50310.32.545.7–0.7150.54623.6الجمهورية الدومينيكية101
......523.313.60.68019.00.49237.30.478–0.7140.54324.0سورينام103
623.88.10.80340.00.33323.20.5596.81.637.4–0.7060.53124.9ملديف104
..............13.30.713........0.702ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
2336.521.90.53532.10.43755.50.34422.95.860.5–0.6980.43138.2بوتسوانا106
0.6930.61810.82010.811.00.7077.30.65114.00.5144.61.130.6جمهورية مولدوفا107
522.813.40.68140.90.35114.20.6044.41.230.8–0.6900.52424.0مصر108
..............26.00.519........0.688تركمانستان109
0.6840.55918.2618.216.40.62920.80.48617.30.5735.71.538.1إندونيسيا110
624.028.00.49223.50.46520.40.6138.32.142.2–0.6840.51924.0غابون110
121.819.20.65716.20.49230.10.45813.02.948.0–0.6790.52922.1باراغواي112
0.6770.57714.91614.813.10.70716.50.54915.00.4945.51.434.5دولة فلسطين113
0.6750.56915.81415.324.30.5631.40.67220.10.4855.81.535.2أوزبكستان114
0.6680.54718.1717.815.20.62911.60.53926.80.4838.42.243.0الفلبين115
1533.025.70.42716.10.59457.30.31028.58.065.0–0.6660.42835.7جنوب أفريقيا116
626.214.50.69730.20.38934.00.4288.42.041.8–0.6660.48826.7السلفادور116
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دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
امل�ساواة

عدم 
امل�ساواة 
aيف الدخل

دليل الدخل 
معدالً 

بعامل عدم 
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2015c20142014d20142014d20142005–2013e2005–2013e2005–2013e–201420142014201420142010الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.6660.54917.5917.412.10.75518.00.47422.00.4636.11.535.6فييت نام116
528.424.50.56124.70.48036.10.39115.22.746.6–0.6620.47228.7بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
0.6550.56014.51714.220.00.6235.00.66517.70.4245.41.333.4قيرغيزستان120
0.6540.51221.8221.517.60.62630.60.34216.10.6264.41.129.5العراق121
0.6460.51919.7519.412.00.72218.20.43328.00.4478.72.343.8الرأس األخضر122
40.27.061.1........19.80.606........0.640ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
......0.6360.52018.3818.119.20.57710.50.51124.40.477غيانا124
0.6310.48024.0123.613.20.73329.50.36628.30.41111.02.545.7نيكاراغوا125
228.516.80.69245.80.25323.00.4927.32.040.9–0.6280.44129.7المغرب126
2539.321.70.53927.80.37768.30.21719.65.861.3–0.6280.35443.6ناميبيا126
0.6270.44329.4128.917.40.65836.20.30833.10.42914.83.652.4غواتيماال128
0.6240.51517.51017.029.30.5376.50.61515.00.4144.71.130.8طاجيكستان129
0.6090.43528.6127.725.00.55442.10.29216.10.5085.01.433.6الهند130
730.717.00.67826.40.36148.60.28523.55.057.4–0.6060.41232.1هندوراس131
228.922.20.59344.80.24919.60.5196.81.838.7–0.6050.42529.8بوتان132
429.422.80.57247.60.24717.80.4944.41.230.4–0.5950.41230.7تيمور - ليشتي133
0.5940.46821.2820.812.60.66731.50.37618.30.4085.71.535.8الجمهورية العربية السورية134
......0.5940.49217.21217.215.40.67517.50.43018.50.410فانواتو134
0.5910.43426.6626.236.00.41721.50.40221.20.4888.21.940.2الكونغو136
......230.120.60.56221.40.47448.40.249–0.5900.40531.5كيريباس137
..............44.40.322........0.587غينيا اإلستوائية138
633.937.20.38721.70.46642.60.31417.44.857.5–0.5860.38434.4زامبيا139
333.130.80.44136.70.35031.70.3779.32.242.8–0.5790.38733.1غانا140
0.5750.42825.6725.321.50.55834.10.30420.30.4635.81.636.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
0.5700.40329.4129.020.10.63438.60.27428.30.3754.71.332.1بنغالديش142
0.5550.41824.7624.726.90.52321.40.36825.80.3785.61.333.9سان تومي وبرينسيبي143
0.5550.41824.7724.625.30.55728.30.32120.30.4074.61.331.8كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
331.131.50.43926.00.38036.00.32111.02.847.7–0.5480.37731.3كينيا145
0.5480.40126.8325.921.10.60241.40.26615.10.4035.01.332.8نيبال145
0.5380.37729.9028.629.90.49844.40.20811.60.5194.11.129.6باكستان147
..........27.10.51519.40.303........0.536ميانمار148
836.646.20.26734.60.31028.90.4539.02.242.7–0.5320.33537.0أنغوال149
233.135.00.29026.80.40437.60.37914.03.551.5–0.5310.35433.3سوازيلند150
0.5210.37927.3427.230.40.48228.50.30422.70.3726.21.737.8جمهورية تنزانيا المتحدة151
937.540.80.29943.30.25428.40.4309.12.243.0–0.5140.32037.8نيجيريا152
132.439.40.33134.80.31823.10.3877.51.940.7–0.5120.34432.8الكاميرون153
0.5100.37227.0426.824.80.52235.00.31820.40.3117.41.940.6مدغشقر154
......0.5090.37127.0426.726.80.42217.40.44935.80.270زمبابوي155
......0.5060.38523.81123.822.30.57322.80.32826.30.304جزر سليمان156
0.5060.33733.4132.936.60.42040.80.21421.20.4257.81.940.5موريتانيا156
..........26.50.48111.50.360........0.505بابوا غينيا الجديدة158
1846.034.20.43847.60.24856.00.17826.77.064.3–0.5030.26846.7جزر القمر159
0.4980.32934.0033.030.30.46948.10.17720.60.4275.61.535.9اليمن160
234.933.50.30524.30.38347.00.28020.44.354.2–0.4970.32035.6ليسوتو161
0.4840.32233.4133.136.80.38638.90.29923.50.29010.72.646.0توغو162
0.4830.33730.2630.233.80.39229.40.31927.30.3058.82.444.6أوغندا163
0.4830.33031.6431.630.20.47529.40.28935.20.26211.03.250.8رواندا163
738.227.90.47538.30.24948.40.21926.65.559.2–0.4830.29638.8هايتي163
237.137.00.38444.80.23029.40.3068.22.243.5–0.4800.30037.4بنن166
6.21.435.3....32.80.45042.70.171........0.479السودان167
0.4700.30834.6133.732.50.43647.00.16221.70.4137.71.940.0جيبوتي168
..........40.80.32539.60.235........0.467جمهورية جنوب السودان169
0.4660.30534.4134.029.50.50444.70.16827.70.3377.81.940.3السنغال170
0.4650.31931.4530.034.30.40844.80.20210.80.3964.01.027.8أفغانستان171
137.640.20.29045.10.21427.40.3799.42.243.2–0.4620.28738.0كوت ديفوار172
0.4450.29932.9232.640.00.39530.20.30827.70.2209.72.646.2مالوي173
0.4420.31229.4728.030.20.47444.30.1769.50.3635.31.433.6إثيوبيا174
26.90.29911.02.847.3....34.80.403........0.441غامبيا175
0.4330.27636.2035.349.90.29827.70.34128.20.2089.32.444.4جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الرتتيب ح�سب دليل 

bالتنمية الب�رشية
)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

)بالن�سبة 
القيمةاملئوية(

ن�سبة 
ال�رشيحة 
اخلم�سية

 ن�سبة
باملا

معامل 
جيني

2015c20142014d20142014d20142005–2013e2005–2013e2005–2013e–201420142014201420142010الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.4300.28034.8234.133.10.42146.40.21522.70.2437.01.738.2ليبريا177
539.445.30.29640.30.20632.50.2675.91.535.5–0.4200.25439.6غينيا - بيساو178
0.4190.27035.7134.545.60.31841.60.17616.10.3505.21.333.0مالي179
0.4160.27334.3334.140.20.32333.80.24228.40.2629.82.545.7موزامبيق180
440.051.20.23249.60.17119.20.3515.61.535.4–0.4130.24141.7سيراليون181
0.4110.26136.5035.240.30.35648.30.16717.10.3005.51.333.7غينيا182
0.4020.26135.0234.641.10.35138.60.16124.20.3177.01.939.8بوركينا فاسو183
0.4000.26932.6531.543.60.31836.90.23414.10.2634.81.333.3بوروندي184
139.646.10.26241.90.15730.70.31810.02.243.3–0.3920.23639.9تشاد185
..............24.70.506........0.391إريتريا186
143.145.70.25634.50.22449.20.13518.04.556.3–0.3500.19843.5جمهورية أفريقيا الوسطى187
0.3480.24629.2328.437.90.39635.00.12912.30.2924.51.231.2النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
..............15.40.655..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................جزر مارشال
............................موناكو
............................ناورو

............................سان مارينو
............42.10.31643.5..........الصومال

............10.5..............توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

———11.84.90.8858.00.78222.50.706—0.8960.78812.1تنمية بشرية مرتفعة جداً
———19.010.70.75716.80.54229.40.527—0.7440.60019.4تنمية بشرية مرتفعة

———25.521.90.58434.70.34819.80.503—0.6300.46825.8تنمية بشرية متوسطة
———31.735.00.40537.90.24722.00.404—0.5050.34332.0تنمية بشرية منخفضة

———25.519.90.61432.30.37424.50.514—0.6600.49025.7البلدان النامية
المناطق

———24.717.40.64338.90.33417.70.626—0.6860.51225.4الدول العربية
———19.211.70.73418.40.49127.40.520—0.7100.57219.4شرق آسيا والمحيط الهادئ

———12.914.30.6907.90.65516.60.611—0.7480.65113.0أوروبا وآسيا الوسطى
———23.213.30.73421.00.52235.20.485—0.7480.57023.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

———27.924.40.56341.50.28817.90.499—0.6070.43328.7جنوب آسيا
———33.136.60.37535.30.28527.50.385—0.5180.34533.3جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

———30.732.30.45136.40.25323.40.367—0.5020.34730.9أقل البلدان نمواً
———24.918.60.62821.30.45734.90.418—0.6600.49325.3الــدول الجزرية الصغيرة النامية

———12.95.60.8739.50.74423.60.685—0.8800.76313.3منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 
———22.717.40.65426.80.44224.00.570—0.7110.54822.8العالم

مالحظات
a  قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة

.http://hdr.undp.org متاحة على الموقع
b  للبلدان التي شملها حساب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل

عدم المساواة.
c  2015-2010 حسابات باالستناد إلى جداول الوفيات للفترة

.UNDESA 2013a من
d .بيانات عام 2014 أو آخر البيانات المتوفرة
e .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 

في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 
والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 

المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 
          .)http://hdr.undp.org(

دليل التنمية البشرية معّداًل بعامل عدم المساواة: دليل التنمية 
البشرية معّداًل بعامل عدم المساواة في األبعاد الثالثة األساسية 
للتنمية البشرية. وتتضمن المالحظة الفنية 2 تفاصيل عن كيفية 

.)http://hdr.undp.org( حساب هذا الدليل
مجموع الخسارة: الفارق النسبي بين دليل التنمية البشرية 

معداًل بعامل عدم المساواة ودليل التنمية البشرية.
الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في 

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة 
ودليل التنمية البشرية، وهو محسوب للبلدان التي ُحسب لها 

الدليل معداًل بعامل عدم المساواة.

 معامل عدم المساواة بين البشر: متوسط أوجه عدم
البشرية، للتنمية  األساسية  الثالثة  األبعاد  في   المساواة 
 وتتضّمن المالحظة الفنية 2 تفاصيل عن هذا المعامل

.)http://hdr.undp.org(
عدم المساواة في متوّسط العمر المتوّقع عند الوالدة: عدم 

المساواة في توزيع العمر المتوّقع باالستناد إلى البيانات 
المستمدة من جداول الوفيات المقّدرة باستخدام دليل أتكينسون 

لعدم المساواة.
دليل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة معّدالً بعامل عدم 

المساواة: دليل متوسط العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع العمر المتوقع باالستناد إلى 
البيانات المستمدة من جداول الوفيات الواردة في مصادر البيانات.

عدم المساواة في التعليم: عدم المساواة في توزيع سنوات 
الدراسة باالستناد إلى البيانات المستمّدة من مسوح األسر 
المعيشية المقّدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل التعليم معدالً بعامل عدم المساواة: دليل التعليم معّداًل بعامل 
عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة باالستناد إلى البيانات 

المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.
عدم المساواة في الدخل: عدم المساواة في توزيع الدخل 

باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 
المقّدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل الدخل معّداًل بعامل عدم المساواة: دليل الدخل في دليل 
التنمية البشرية معّداًل بعامل عدم المساواة في توزيع الدخل 
باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 

الواردة في مصادر البيانات.

نسبة الشريحة الخمسية: نسبة متوسط دخل أغنى 20 في 
المائة من السكان إلى متوسط دخل أفقر 20 في المائة منهم.
نسبة بالما: حصة أغنى 10 في المائة من السكان من الدخل 

القومي اإلجمالي مقسومة على حصة 40 في المائة األفقر 
منهم. وتستند النسبة إلى بيانات من Palma 2011، التي توضح 
أن دخل الطبقة الوسطى يشّكل نصف الدخل القومي اإلجمالي 

تقريباً في أغلبية الحاالت ويتوّزع النصف الثاني على أغنى 
10 في المائة وأفقر 40 في المائة، غير أّن حصة هاتين 

الشريحتين تختلف إلى حد كبير بين البلدان.
معامل جيني: قياس الفارق في توزيع الدخل بين األفراد 

واألسر المعيشية في بلد معين نسبًة إلى التوزيع المتساوي 
التام. والنقطة صفر تشير إلى المساواة التامة، والنقطة 100 

إلى انعدام المساواة.

مصادر البيانات 
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015 إلى بيانات من
 United Nations Statistics Division ؛Statistics 2015

2015؛ World Bank 2015a؛ Barro and Lee 2014؛ 
.IMF 2015

العمود 2: حسابات باالستناد إلى المتوّسط الهندسي للبيانات 
الواردة في األعمدة 7 و9 و11 باستخدام المنهجية المفّصلة في 

.)http://hdr.undp.org( 2 المالحظة الفنيّة

العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
العمودين 1 و2.

العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 
2 وترتيب البلدان المصنّفة حسب دليل التنمية البشرية معداًل 

بعامل عدم المساواة.
العمود 5: حسابات باالستناد إلى المتوسط الحسابي للبيانات 

الواردة في األعمدة 6 و8 و10 باستخدام المنهجيّة المفّصلة في 
.)http://hdr.undp.org( 2 المالحظة الفنيّة

العمود 6: حسابات باالستناد إلى جداول الوفيات الموجزة من 
.UNDESA 2013a

العمود 7: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 6 
ودليل متوّسط العمر المتوقع.

العمودان 8 و10: حسابات باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات 
دراسة الدخل في لكسمبرغ، وإحصاءات االتحاد األوروبي 

حول الدخل وظروف المعيشة، وقاعدة بيانات توزيع الدخل في 
العالم الصادرة عن البنك الدولي، ومسوح متعددة المؤشرات 
للمجموعات أجرتها اليونيسف، ومسوح ديمغرافية وصحية 

لشركة ICF Macro، باستخدام المنهجيّة المفّصلة في المالحظة 
.)http://hdr.undp.org( 2 الفنيّة

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 8 
والدليل غير المعّدل للتعليم.

العمود 11: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 
10 والدليل غير المعّدل للدخل.

العمودان 12 و13: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank 2015b باالستناد إلى بيانات من

.World Bank 2015b :14 العمود
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 ح�سب اجلن�ص
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الب�رشية

 العمر املتوّقع
عند الوالدة

 �سنوات الدرا�سة
املتوّقعة

 متو�سط
�سنوات الدرا�سة

الن�سيب التقديري للفرد من 
a  الدخل القومي االإجمايل

املجموعة bالقيمة

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420142014201420142014c2014c2014c2014c20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.99610.9400.94483.679.518.216.812.712.557,14072,825النرويج1
0.97610.9220.94584.580.320.719.713.112.933,68850,914أستراليا2
0.95020.8980.94585.080.815.715.911.513.144,13269,077سويسرا3
0.97710.9120.93482.278.319.318.112.812.736,43951,727الدانمرك4
0.94730.8930.94383.379.718.017.911.612.229,50061,641هولندا5
0.96320.9010.93683.378.516.316.612.913.834,88653,290ألمانيا6
0.97320.9010.92683.078.818.518.712.312.030,10449,166آيرلندا6
0.99510.9110.91681.476.717.215.713.012.943,05463,158الواليات المتحدة األمريكية8
0.98210.9040.92184.080.016.315.513.113.033,58750,853كندا9
0.96120.8940.93083.680.020.018.312.512.624,30941,372نيوزيلندا9

d15.3 d10.1 e10.9 e59,99493,699 f 0.98510.8980.91286.079.915.5سنغافورة11

0.95820.8920.93186.881.215.715.510.911.938,06072,052هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
........13.816.1............ليختنشتاين13
0.99910.9060.90683.980.416.615.112.212.040,22251,084السويد14
0.96520.8880.92082.678.716.615.812.913.227,25951,628المملكة المتحدة14
0.97510.8860.90984.081.020.117.910.810.428,79241,486آيسلندا16
0.93030.8610.92685.078.516.017.711.212.721,89646,018جمهورية كوريا17
0.97120.8790.90584.180.516.515.512.512.622,45139,064إسرائيل18
0.97120.8770.90383.979.314.013.711.312.147,72369,800لكسمبرغ19
0.96120.8700.90586.780.215.215.511.311.724,97549,541اليابان20
e11.1 e31,87950,845 0.97510.8720.89583.278.316.716.010.6بلجيكا21
0.98710.8810.89385.179.216.415.611.011.331,07345,497فرنسا22
0.94330.8560.90983.878.816.115.49.911.929,59858,826النمسا23
0.99610.8790.88283.678.017.716.510.210.231,64445,994فنلندا24
0.99610.8770.88183.477.317.716.011.812.022,18033,593سلوفينيا25
0.97510.8630.88585.379.817.717.09.49.824,05940,221إسبانيا26
0.96420.8510.88385.580.616.515.69.510.222,52644,148إيطاليا27
0.98010.8590.87781.575.716.915.812.112.519,92933,604الجمهورية التشيكية28
0.96120.8440.87983.878.017.717.69.810.517,28831,952اليونان 29
1.03020.8720.84781.372.017.415.612.712.220,85430,254إستونيا30
0.97710.8400.86080.777.014.914.28.59.054,22890,437بروني دار السالم 31
0.97120.8360.86182.478.014.213.811.411.822,61334,400قبرص32
f 0.99810.8530.85479.977.314.013.910.48.855,123143,979قطر32

........................أندورا34
0.99910.8410.84279.972.515.714.512.312.219,90332,122سلوفاكيا35
1.00710.8440.83981.473.416.314.711.711.918,42328,271بولندا36
1.03020.8510.82778.967.716.915.912.312.520,95528,656ليتوانيا37
0.93730.8060.86182.278.814.814.09.910.816,43539,432مالطة37
f 0.90140.7780.86475.773.016.616.17.89.320,09477,044المملكة العربية السعودية39

0.98210.8190.83480.172.419.116.89.89.814,20230,237األرجنتين40
g12.9 g9.98.522,39177,300 f 0.95420.7960.83578.576.313.9اإلمارات العربية المتحدة41

0.96720.8150.84384.578.615.515.09.79.914,73227,992شيلي42
0.98510.8230.83683.877.916.516.18.18.421,25930,543البرتغال43
e12.2 e17,44328,960 0.97610.8180.83878.771.515.715.111.3هنغاريا44
h13.7 h9.19.620,03849,890 0.94030.7890.83977.675.815.1البحرين45
e11.2 e18,43726,845 1.02920.8290.80578.969.115.914.611.7التفيا46
0.98710.8120.82380.674.015.414.210.511.616,20022,853كرواتيا47
f 0.97220.7930.81675.873.515.214.27.37.142,292111,988الكويت48

0.95420.7820.81978.474.115.514.810.511.811,10618,094الجبل األسود49
تنمية بشرية مرتفعة

1.01910.8040.78975.864.415.114.311.912.017,26928,287االتحاد الروسي50
i12.1 i12,92221,010 1.02110.8060.78977.265.516.215.111.9بيالروس50
1.01810.7970.78380.673.516.614.48.78.214,72124,166أوروغواي52
0.98910.7870.79678.371.214.613.810.311.115,25021,117رومانيا52
0.90940.7410.81579.275.113.913.57.08.514,70946,400ُعمان52
11.110.717,86824,957....78.372.3........جزر البهاما55
1.00210.7870.78674.164.615.414.711.311.515,40826,746كازاخستان56
1.01810.7910.77778.073.217.213.810.610.210,24514,739بربادوس57
........78.573.514.613.3........أنتيغوا وبربودا58
e10.4 e12,44818,926 0.99110.7770.78477.770.814.614.110.6بلغاريا59
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الب�رشية

 العمر املتوّقع
عند الوالدة

 �سنوات الدرا�سة
املتوّقعة

 متو�سط
�سنوات الدرا�سة

الن�سيب التقديري للفرد من 
a  الدخل القومي االإجمايل

املجموعة bالقيمة

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420142014201420142014c2014c2014c2014c20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

........13.913.5............باالو60
0.99610.7760.77980.774.613.812.89.69.113,69922,597بنما60
0.94730.7530.79577.172.412.712.79.410.115,63530,320ماليزيا62
0.95020.7520.79278.070.915.915.28.09.110,54124,581موريشيوس63
e10.9 e19,66932,656 0.98510.7630.77474.067.012.512.110.7ترينيداد وتوباغو64
........78.168.913.313.4........سيشيل64
0.96620.7570.78477.772.114.913.99.811.29,69714,799صربيا66
i11.6 i4,9129,665 0.95420.7470.78381.577.414.413.311.4كوبا67
j8.2 j7,33425,391 0.89950.7180.80081.377.613.613.97.6لبنان67
0.85850.6890.80476.574.315.015.27.78.64,82825,924إيران - الجمهورية اإلسالمية69
0.97420.7530.77481.977.014.313.48.48.39,68017,033كوستاريكا69
1.03020.7720.74978.570.215.313.19.28.612,45819,840فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
0.90240.7160.79378.572.014.015.16.78.510,02427,645تركيا72
0.94830.7300.76978.271.514.213.310.710.95,45214,307سري النكا73
0.94330.7310.77579.274.413.212.98.28.810,23322,252المكسيك74
0.99710.7520.75478.370.715.614.87.87.511,39319,084البرازيل75
i12.3 i4,8879,718 0.96220.7360.76578.471.214.013.612.0جورجيا76
........13.412.4............سانت كيتس ونيفس77
j11.2 j10,12022,814 0.94230.7210.76674.067.711.812.010.5أذربيجان78
........75.971.016.315.3........غرينادا79
0.86050.6740.78475.872.413.713.39.310.53,58718,831األردن80
1.00310.7470.74575.966.015.414.911.311.46,51810,120أوكرانيا81
i9.8 i8,79614,754 0.94930.7260.76577.773.113.513.28.7جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
0.83750.6370.76177.272.514.213.84.87.83,89822,009الجزائر83
0.94730.7120.75277.271.913.113.08.59.68,04013,977بيرو84
1.00810.7340.72878.670.913.611.210.810.96,04210,089أرمينيا85
0.94830.7110.75080.475.411.911.88.99.67,21712,655ألبانيا85
i8.6 i6,51412,912 6.6....79.074.0........البوسنة والهرسك85
0.98010.7220.73778.773.214.513.97.47.68,48712,723إكوادور88
0.99110.7250.73177.872.413.012.19.49.38,01811,576سانت لوسيا89
0.94330.7050.74777.374.313.212.96.98.210,12814,795الصين90
0.94130.6990.74373.267.216.015.59.810.04,27410,592فيجي90
1.02820.7370.71673.965.315.313.99.59.09,02912,462منغوليا90
1.00010.7260.72677.971.113.913.17.17.511,82014,888تايلند93
........................دومينيكا94
0.95020.6990.73674.668.914.313.87.77.07,42722,392ليبيا94
0.89450.6710.75177.372.515.014.05.97.84,74816,159تونس96
7,28312,541....75.170.913.413.1........سانت فنسنت وجزر غرينادين97
0.99710.7190.72177.770.513.913.27.47.39,78514,372كولومبيا97
0.99510.7150.71978.173.313.111.610.09.45,8209,059جامايكا99

0.96720.7040.72775.869.915.014.410.710.83,7966,336تونغا100
0.95820.6960.72772.967.413.913.210.510.55,03410,198بليز101
0.99510.7100.71376.770.413.612.67.77.28,86014,903الجمهورية الدومينيكية101
0.97510.7020.72074.468.013.611.87.38.010,24120,970سورينام103
e6.0 e8,53116,073 0.93730.6780.72377.875.812.812.55.7ملديف104
k12.5 k10.3 k10.3 k3,4167,124 0.95620.6810.71376.870.413.2ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
0.98210.6910.70466.862.112.612.48.79.115,17918,096بوتسوانا106
1.00310.6940.69275.767.412.211.611.111.34,5995,915جمهورية مولدوفا107
0.86850.6330.72973.469.013.313.85.47.74,92816,049مصر108
8,72517,552....69.961.510.611.0........تركمانستان109
0.92730.6550.70671.066.913.112.97.08.26,48513,052إندونيسيا110
8.96.613,52719,177....65.063.8........غابون110
0.95620.6620.69275.170.812.211.77.57.95,5769,678باراغواي112
0.86050.6070.70674.971.013.812.28.49.31,5807,726دولة فلسطين113
i9.9 i3,8117,342 0.94530.6400.67871.865.011.311.79.5أوزبكستان114
e7.9 e5,38210,439 0.97710.6490.66471.864.911.511.18.4الفلبين115
0.94830.6460.68159.355.213.713.49.710.28,71315,737جنوب أفريقيا116
0.96520.6520.67677.468.312.112.46.26.95,4979,406السلفادور116
7.07.94,6245,570....80.571.0........فييت نام116
0.93130.6370.68470.965.912.913.47.58.94,3837,140بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
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 دليل التنمية
 ح�سب اجلن�ص

 دليل التنمية
الب�رشية

 العمر املتوّقع
عند الوالدة

 �سنوات الدرا�سة
املتوّقعة

 متو�سط
�سنوات الدرا�سة

الن�سيب التقديري للفرد من 
a  الدخل القومي االإجمايل

املجموعة bالقيمة

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420142014201420142014c2014c2014c2014c20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.96120.6380.66474.666.612.712.310.510.62,1223,992قيرغيزستان120
0.78750.5610.71271.767.28.711.45.17.74,27923,515العراق121
4,0988,105....75.071.413.913.1........الرأس األخضر122
............70.168.1........ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
0.98410.6260.63668.864.211.29.48.98.04,1648,804غيانا124
0.96020.6150.64077.971.911.811.36.25.82,9675,979نيكاراغوا125
0.82850.5550.67075.173.010.611.63.25.33,22210,573المغرب126
0.98110.6200.63267.362.111.411.36.36.17,67211,267ناميبيا126
0.94930.6080.64175.368.310.211.05.55.75,0218,934غواتيماال128
l11.2 l2,0143,017 0.92630.6000.64873.266.210.512.09.6طاجيكستان129
0.79550.5250.66069.566.611.311.83.67.22,1168,656الهند130
0.94430.5830.61875.770.711.610.65.55.42,3655,508هندوراس131
0.89750.5720.63869.769.212.812.62.04.15,7338,418بوتان132
l5.3 l3,1227,530 0.86850.5480.63170.166.511.312.03.6تيمور - ليشتي133
0.83450.5200.62376.564.012.212.35.47.48644,523الجمهورية العربية السورية134
0.90340.5870.65074.069.910.210.98.010.02,1413,445فانواتو134
0.92240.5610.60963.960.810.911.34.96.55,1656,859الكونغو136
........69.262.812.711.9........كيريباس137
4.07.217,07324,850....59.056.3........غينيا اإلستوائية138
0.91740.5580.60962.058.213.013.95.87.33,0194,452زامبيا139
0.88550.5400.61062.360.411.012.05.67.93,2004,515غانا140
0.89650.5430.60667.564.810.111.03.96.14,0865,279جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
0.91740.5410.59072.970.410.39.74.55.52,2784,083بنغالديش142
l5.5 l1,8863,976 0.89150.5200.58468.464.411.411.24.0سان تومي وبرينسيبي143
l5.4 l2,5263,393 0.89050.5190.58470.366.210.311.53.2كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
0.91340.5270.57763.459.910.711.35.97.32,2553,270كينيا145
0.90840.5210.57471.168.212.512.22.34.51,9562,690نيبال145
0.72650.4360.60167.265.37.08.53.16.21,4508,100باكستان147
4.33.83,8735,386....68.063.9........ميانمار148
5,4978,169....53.850.88.714.0........أنغوال149
0.87950.4940.56148.249.610.911.87.46.83,8947,235سوازيلند150
0.93830.5040.53866.463.59.09.34.55.82,3202,502جمهورية تنزانيا المتحدة151
l7.1 l4,0526,585 0.84150.4680.55653.152.48.29.84.9نيجيريا152
0.87950.4780.54456.754.49.511.25.36.72,2663,341الكاميرون153
i6.1 i1,0981,560 0.94530.4970.52666.663.610.210.56.6مدغشقر154
0.92240.4870.52958.956.210.711.06.77.71,3871,850زمبابوي155
1,0462,019....69.466.58.89.7........جزر سليمان156
0.81650.4460.54664.561.68.58.52.74.81,6255,468موريتانيا156
3.24.82,1452,768....64.860.5........بابوا غينيا الجديدة158
0.81350.4430.54565.061.611.011.93.75.67782,123جزر القمر159
0.73950.4140.56065.262.57.710.61.33.81,5955,412اليمن160
e5.2 e2,6134,017 0.95320.4820.50549.849.611.710.66.5ليسوتو161
0.83150.4390.52760.458.910.913.43.06.31,0841,376توغو162
0.88650.4520.51060.356.79.79.94.56.31,2261,997أوغندا163
0.95720.4720.49367.061.110.410.23.24.31,3121,612رواندا163
4.25.61,3791,966....64.960.7........هايتي163
0.82350.4310.52461.058.19.412.72.14.61,4932,043بنن166
0.83050.4280.51665.062.06.77.32.53.81,8825,722السودان167
2,0194,522....63.760.45.96.9........جيبوتي168
....4.55.8....56.754.7........جنوب السودان169
0.88350.4360.49468.364.57.88.11.83.21,6572,739السنغال170
0.60050.3280.54661.659.27.211.31.25.15063,227أفغانستان171
0.81050.4100.50752.450.77.910.03.25.32,1464,157كوت ديفوار172
0.90740.4230.46763.761.710.810.73.45.2679815مالوي173
0.84050.4030.47966.062.28.09.01.43.61,0901,765إثيوبيا174
0.88950.4140.46661.658.98.78.92.03.71,2671,753غامبيا175
0.83350.3930.47260.157.28.610.84.57.7597765جمهورية الكونغو الديمقراطية176
0.78950.3870.49161.859.98.912.42.65.8678930ليبريا177
1,1351,593........57.053.4........غينيا - بيساو178
0.77650.3630.46857.858.27.59.31.52.79612,195مالي179
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 دليل التنمية
 ح�سب اجلن�ص

 دليل التنمية
الب�رشية

 العمر املتوّقع
عند الوالدة

 �سنوات الدرا�سة
املتوّقعة

 متو�سط
�سنوات الدرا�سة

الن�سيب التقديري للفرد من 
a  الدخل القومي االإجمايل

املجموعة bالقيمة

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)مبعادل القوة ال�رشائية 

بدوالر 2011(

الذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420142014201420142014c2014c2014c2014c20142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

l4.3 l1,0401,210 0.88150.3900.44356.553.68.89.82.4موزامبيق180
0.81450.3700.45451.450.47.210.02.24.01,5821,981سيراليون181
l3.7 l8771,314 0.77850.3580.46059.258.37.310.01.4غينيا182
l1.9 l1,3251,859 0.88150.3760.42759.957.37.48.11.0بوركينا فاسو183
0.91140.3810.41858.754.89.610.72.23.1693825بوروندي184
0.76850.3380.44052.750.55.98.91.02.91,6572,513تشاد185
9711,290........65.961.6........إريتريا186
0.77350.3030.39252.648.85.98.62.85.7476689جمهورية أفريقيا الوسطى187
0.72950.2870.39462.460.64.86.10.82.04911,319النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
............73.766.7........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

........................جزر مارشال
........................موناكو
........9.98.9............ناورو

........15.914.7............سان مارينو
............57.053.8........الصومال

........................توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

0.8840.90383.177.816.816.011.712.030,99152,315—0.978تنمية بشرية مرتفعة جداً
0.7240.75877.472.813.813.47.78.510,40717,443—0.954تنمية بشرية مرتفعة

0.5740.66770.666.811.511.84.97.33,3339,257—0.861تنمية بشرية متوسطة
0.4560.54961.859.38.39.83.45.51,9834,201—0.830تنمية بشرية منخفضة

0.6170.68671.768.011.611.95.47.35,92612,178—0.899البلدان النامية
المناطق

0.6110.71972.768.811.612.34.96.95,68624,985—0.849الدول العربية
0.6920.73076.072.213.012.86.98.09,01713,780—0.948شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.7190.76076.168.513.513.89.010.08,23817,607—0.945أوروبا وآسيا الوسطى
0.7360.75478.271.714.413.78.08.110,19418,435—0.976أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.5250.65569.967.110.811.33.76.92,1988,827—0.801جنوب آسيا
0.4800.55059.757.19.110.34.26.02,6264,148—0.872جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.4650.53764.861.98.910.03.24.91,7833,005—0.866أقل البلدان نمواً
5,0458,849....72.667.813.412.6....—..الــدول الجزرية الصغيرة النامية

0.8620.88782.777.516.015.511.011.528,43047,269—0.973منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية  
0.6700.72573.769.512.212.46.27.910,29618,373—0.924العالم

مالحظات
a  بيانات الدخل موّزعاً حسب الجنس غير متاحة، لذلك

اعتمدت تقديرات تقريبية لدخل الذكور واإلناث. وللتفاصيل 
 يمكن االطالع على التعاريف والمالحظة الفنية 3 

.)http://hdr.undp.org(
b  البلدان مصنّفة في خمس مجموعات حسب االنحراف

المطلق عن التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية.
c .بيانات عام 2014 أو آخر البيانات المتوّفرة
d .حسابات وزارة التربية والتعليم في سنغافورة
e  بيانات محدثة من مكتب تقرير التنمية البشرية على أساس

 UNESCO Institute for  بيانات التحصيل العلمي من
.Barro and Lee 2014 ومنهجية Statistics 2015

f  لحساب دليل التنمية البشرية للذكور، اعتبر الحد األقصى
للدخل التقديري 75,000 دوالر.

g  UNESCO Institute for باالستناد إلى بيانات من
.Statistics 2011

h  باالستناد إلى بيانات عن سنوات الدراسة المتوقعة من
.UNESCO Institute for Statistics 2013

i  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى البيانات
المحدثة للمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي 

أجرتها اليونيسف.
j  باالستناد إلى تقديرات توزيع التحصيل العلمي من

.UNESCO Institute for Statistics 2015

k  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى التعداد
 Samoa Bureau of الوطني للسكان في عام 2011 من

.Statistics 2013

l  تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
أحدث المسوح الديمغرافية والصحيّة في البلد التي أجرتها 

.ICF Macro شركة

تعاريف
دليل التنمية حسب الجنس: نسبة قيمة دليل التنمية البشرية 

لإلناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور. وتتضمن 
المالحظة الفنية 3 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 

.)http://hdr.undp.org(

مجموعات البلدان وفق دليل التنمية حسب الجنس: تصنّف 
البلدان في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق عن 

التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية، وتضم المجموعة 
1 البلدان التي تسجل مستوى مرتفعاً من المساواة بين الجنسين 

في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق دون 2.5 
في المائة(؛ والمجموعة 2 البلدان التي تسجل مستوى مرتفعاً 

إلى متوسط من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية 
البشرية )انحراف مطلق بين 2.5 و5 في المائة(؛ والمجموعة 

3 البلدان التي تسجل مستوى متوسطاً من المساواة بين 
الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 

5 و7.5 في المائة(؛ والمجموعة 4 البلدان التي تسجل مستوى 
متوسطاً إلى منخفض من المساواة بين الجنسين في إنجازات 

دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 7.5 و10 في المائة(؛ 
والمجموعة 5 البلدان التي تسجل مستوى منخفضاً من المساواة 
بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق 

فوق 10 في المائة(.

دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 
في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 

والصحة، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 

.)http://hdr.undp.org(

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معّدالت الوفاة المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة فترة حياته.

سنوات الدراسة المتوقعة: عدد سنوات الدراسة التي يُتوقع 
أن يتّمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء 
أنماط معّدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي طيلة 

حياة الطفل.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتّمها األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبة  

بمستويات التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية 
لكل مرحلة.

النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي: يحسب 
باالستناد إلى نسبة راتب المرأة إلى راتب الرجل، ومشاركة 

كل منهما في النشاط االقتصادي، والدخل القومي اإلجمالي 
)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011(. وتتضمن المالحظة 

.)http://hdr.undp.org( الفنيّة 3  تفاصيل عن طريقة الحساب

مصادر البيانات 
العمود 1: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 

3 و4. 

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

العمودان 3 و4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015 إلى بيانات من
 World Bank ؛Barro and Lee 2014 ؛Statistics 2015

 .IMF 2015 ؛ILO 2015a 2015؛a

.UNDESA 2015 :6العمودان 5 و

.UNESCO Institute for Statistics 2015 :8العمودان 7 و

 UNESCO Institute for Statistics :10العمودان 9 و
2015؛ Barro and Lee 2014؛ مسوح متعددة المؤشرات 

للمجموعات أجرتها اليونيسف، ومسوح ديمغرافية وصحية 
.ICF Macro لشركة

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات من ILO 2015a ؛ UNDESA 2013a؛ 

.IMF 2015 ؛World Bank 2015a
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دليل الفوارق 
معدل الوالدات للمراهقاتن�سبة وفّيات االأمهاتبني اجلن�سني

املقاعد يف املجال�ص 
النيابية

ال�سكان احلا�سلون على جزء من 
معدل امل�ساركة يف القوى العاملة aالتعليم الثانوي على االأقل

الرتتيبالقيمة

)عدد وفيات االأمهات 
لكل 100,000 

والدة حية(

 )عدد الوالدات لكل
1,000 امراأة من الفئة 

العمرية 15-19 �سنة(
)الن�سبة املئوية التي 

ت�سغلها الن�ساء(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
25 �سنة واأكرث(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

الذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420132010/2015b20142005–2014c2005–2014c20132013الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
0.067947.839.697.496.761.268.7النرويج1
d94.6 d58.871.8 0.11019612.130.594.3أستراليا2
0.028261.928.595.096.661.874.9سويسرا3
e96.6 e58.766.4 0.048455.138.095.5الدانمرك4
0.062766.236.987.790.558.570.6هولندا5
0.041373.836.996.397.053.666.4ألمانيا6
0.1132198.219.980.578.653.168.1آيرلندا6
0.280552831.019.495.194.856.368.9الواليات المتحدة األمريكية8
0.129251114.528.2100.0100.061.671.0كندا9
0.15732825.331.495.095.362.073.8نيوزيلندا9

0.0881366.025.374.181.058.877.2سنغافورة11
72.279.251.367.8..3.3......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
........20.0........ليختنشتاين13
0.055646.543.686.587.360.367.9السويد14
0.17739825.823.599.899.955.768.7المملكة المتحدة14
0.08712411.541.391.091.670.577.4آيسلندا16
f89.1 f50.172.1 0.12523272.216.377.0جمهورية كوريا17
0.1011827.822.584.487.357.969.1إسرائيل18
e100.0 e50.764.6 0.10017118.328.3100.0لكسمبرغ19
0.1332665.411.687.085.848.870.4اليابان20
0.063866.742.477.582.947.559.3بلجيكا21
0.08813125.725.778.083.250.761.6فرنسا22
0.053544.130.3100.0100.054.667.7النمسا23
0.0751149.242.5100.0100.055.764.0فنلندا24
0.016170.627.795.898.052.363.2سلوفينيا25
0.09516410.638.066.873.152.565.8إسبانيا26
0.0681044.030.171.280.539.659.5إيطاليا27
0.0911554.918.999.999.751.168.3الجمهورية التشيكية28
0.14629511.921.059.567.044.262.5اليونان 29
e100.0 e56.268.9 0.164331116.819.8100.0إستونيا30
f67.8 f52.675.3 63.9..2723.0....بروني دار السالم 31
0.12422105.512.576.081.756.071.1قبرص32
g66.759.050.895.5 0.52411669.50.0قطر32
....50.049.549.3........أندورا34
0.16433715.918.799.199.551.168.6سلوفاكيا35
0.13828312.222.179.485.548.964.9بولندا36
0.125231110.623.489.194.355.867.3ليتوانيا37
0.22746918.213.068.678.237.966.3مالطة37
0.284561610.219.960.570.320.278.3المملكة العربية السعودية39
f57.6 f47.575.0 0.376756954.436.856.3األرجنتين40
0.23247827.617.573.161.246.592.0اإلمارات العربية المتحدة41
0.338652255.315.873.376.449.274.8شيلي42
0.11120812.631.347.748.254.966.2البرتغال43
e98.7 e44.860.0 0.209421412.110.197.9هنغاريا44
f51.4 f39.286.9 0.265512213.815.056.7البحرين45
0.167361313.518.098.999.054.967.6التفيا46
0.149301312.725.885.093.644.758.4كرواتيا47
0.387791414.51.555.656.343.683.1الكويت48
0.17137715.217.384.294.743.057.3الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
0.276542425.714.589.692.557.171.7االتحاد الروسي50
0.15131120.630.187.092.250.163.1بيالروس50
f50.355.676.8 0.313611458.311.554.4أوروغواي52
0.333643331.012.086.192.048.764.9رومانيا52
0.275531110.69.647.257.129.082.6ُعمان52
f69.379.3 0.298583728.516.791.287.6جزر البهاما55
0.267522629.920.195.398.867.777.9كازاخستان56
f87.7 f65.976.6 0.357695248.419.689.5بربادوس57
........49.325.7......أنتيغوا وبربودا58
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اجلدول
5

دليل الفوارق 
معدل الوالدات للمراهقاتن�سبة وفّيات االأمهاتبني اجلن�سني

املقاعد يف املجال�ص 
النيابية

ال�سكان احلا�سلون على جزء من 
معدل امل�ساركة يف القوى العاملة aالتعليم الثانوي على االأقل

الرتتيبالقيمة

)عدد وفيات االأمهات 
لكل 100,000 

والدة حية(

 )عدد الوالدات لكل
1,000 امراأة من الفئة 

العمرية 15-19 �سنة(
)الن�سبة املئوية التي 

ت�سغلها الن�ساء(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
25 �سنة واأكرث(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

الذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420132010/2015b20142005–2014c2005–2014c20132013الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.21244535.920.493.095.747.959.0بلغاريا59
........10.3........باالو60
f49.9 f49.081.8 0.454968578.519.354.0بنما60
f71.3 f44.475.5 0.20942295.714.265.1ماليزيا62
0.419887330.911.649.458.043.674.2موريشيوس63
0.371738434.824.759.760.953.075.5ترينيداد وتوباغو64
....56.343.866.966.6......سيشيل64
0.176381616.934.058.473.644.560.9صربيا66
f78.8 f43.470.0 0.356688043.148.974.3كوبا67
0.385781612.03.153.055.423.370.9لبنان67
0.5151142331.63.162.267.616.673.6إيران - الجمهورية اإلسالمية69
f50.5 f46.679.0 0.349663860.833.350.7كوستاريكا69
0.47610311083.217.056.650.851.179.2فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
0.359712030.914.439.060.029.470.8تركيا72
0.370722916.95.872.776.435.176.3سري النكا73
0.373744963.437.155.760.645.179.9المكسيك74
0.457976970.89.654.652.459.480.8البرازيل75
0.382774146.811.389.792.756.575.1جورجيا76
........6.7........سانت كيتس ونيفس77
0.303592640.015.693.797.462.969.6أذربيجان78
........2335.425.0....غرينادا79
0.4731025026.511.669.578.515.666.6األردن80
f95.9 f53.266.9 0.286572325.711.891.7أوكرانيا81
0.16433718.333.340.255.643.167.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
0.413858910.025.726.731.015.272.2الجزائر83
0.406828950.722.356.366.168.284.4بيرو84
f95.0 f54.272.6 0.318622927.110.794.0أرمينيا85
0.217452115.320.781.887.944.965.5ألبانيا85
0.20141815.119.344.969.834.157.3البوسنة والهرسك85
0.407838777.041.640.139.454.782.7إكوادور88
62.776.2....3456.320.7....سانت لوسيا89
0.19140328.623.658.771.963.978.3الصين90
0.418875942.814.064.264.537.572.0فيجي90
f84.1 f56.669.3 0.325636818.714.985.3منغوليا90
0.380762641.06.135.740.864.380.7تايلند93
....21.929.723.2........دومينيكا94
f41.9 f30.076.4 0.13427152.516.055.5ليبيا94
0.24048464.631.332.846.125.170.9تونس96
55.778.0....4554.513.0....سانت فنسنت وجزر غرينادين97
0.429928368.520.956.955.655.879.7كولومبيا97
f70.2 f56.170.9 0.430938070.116.774.0جامايكا99

g87.588.353.574.6 0.66614812018.10.0تونغا100
f75.8 f49.282.3 0.426904571.413.376.4بليز101
0.47710410099.619.155.653.151.378.6الجمهورية الدومينيكية101
0.46310013035.211.844.647.140.568.8سورينام103
0.24349314.25.927.332.756.277.5ملديف104
0.457975828.36.164.360.023.558.4ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
f77.9 f71.981.6 0.48010617044.29.573.6بوتسوانا106
0.248502129.320.893.696.637.644.2جمهورية مولدوفا107
h43.9 f60.6 f23.774.8 0.5731314543.02.2مصر108
46.976.9....6118.025.8....تركمانستان109
0.49411019048.317.139.949.251.484.2إندونيسيا110
f36.1 f56.265.4 0.514113240103.016.253.9غابون110
0.47210111067.016.836.843.055.784.8باراغواي112
53.959.415.466.4..45.8......دولة فلسطين113
48.175.6....3638.816.4....أوزبكستان114
0.4208912046.827.165.963.751.179.7الفلبين115
i72.775.944.560.5 0.4078314050.940.7جنوب أفريقيا116
0.427916976.027.436.843.647.879.0السلفادور116

تقرير التنمية الب�شرية 2015
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دليل الفوارق 
معدل الوالدات للمراهقاتن�سبة وفّيات االأمهاتبني اجلن�سني

املقاعد يف املجال�ص 
النيابية

ال�سكان احلا�سلون على جزء من 
معدل امل�ساركة يف القوى العاملة aالتعليم الثانوي على االأقل

الرتتيبالقيمة

)عدد وفيات االأمهات 
لكل 100,000 

والدة حية(

 )عدد الوالدات لكل
1,000 امراأة من الفئة 

العمرية 15-19 �سنة(
)الن�سبة املئوية التي 

ت�سغلها الن�ساء(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
25 �سنة واأكرث(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

الذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420132010/2015b20142005–2014c2005–2014c20132013الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

0.308604929.024.359.471.273.082.2فييت نام116
0.4449420071.951.847.659.164.280.9بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
0.353677529.323.394.596.856.079.5قيرغيزستان120
0.5391236768.726.527.850.214.969.8العراق121
51.583.7....5370.620.8....الرأس األخضر122
........g 9618.60.0....ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
f47.8 f42.680.5 0.51511425088.531.360.3غيانا124
f38.3 f47.480.3 0.44995100100.839.139.4نيكاراغوا125
f30.2 f26.575.8 0.52511712035.811.020.7المغرب126
f34.4 f54.763.7 0.4018113054.937.733.3ناميبيا126
0.53311914097.213.321.923.249.388.2غواتيماال128
0.357694442.815.295.191.258.977.1طاجيكستان129
0.56313019032.812.227.056.627.079.9الهند130
0.48010612084.025.828.025.842.882.9هندوراس131
0.4579712040.98.334.034.566.777.2بوتان132
24.650.8....27052.238.5....تيمور - ليشتي133
0.5331194941.612.429.540.513.572.7الجمهورية العربية السورية134
g....61.580.0 8644.80.0....فانواتو134
f47.0 f68.573.0 0.593137410126.711.539.7الكونغو136
........13016.68.7....كيريباس137
80.792.2....290112.619.7....غينيا اإلستوائية138
f44.0 f73.185.6 0.587132280125.412.725.8زامبيا139
0.55412738058.410.945.264.767.371.4غانا140
f37.0 f76.379.1 65.025.022.9......جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
f41.3 f57.484.1 0.50311117080.620.034.1بنغالديش142
45.377.8....21065.118.2....سان تومي وبرينسيبي143
0.47710417044.319.09.922.978.886.5كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
0.55212640093.620.825.331.462.272.4كينيا145
f38.2 f79.987.1 0.48910819073.729.517.7نيبال145
0.53612117027.319.719.346.124.682.9باكستان147
f15.3 f75.282.3 0.4138520012.14.722.9ميانمار148
63.376.9....460170.236.8....أنغوال149
f26.0 f43.971.6 0.55712831072.014.721.9سوازيلند150
f9.5 f88.190.2 0.547125410122.736.05.6جمهورية تنزانيا المتحدة151
48.263.7....560119.66.6....نيجيريا152
f34.9 f63.876.8 0.587132590115.827.121.3الكاميرون153
86.690.5....440122.820.5....مدغشقر154
j89.7 j 0.50411247060.335.148.762.083.2زمبابوي155

53.479.0....13064.92.0....جزر سليمان156
f20.9 f28.779.1 0.61013932073.322.28.3موريتانيا156
f14.5 f70.574.0 0.61114022062.12.77.6بابوا غينيا الجديدة158
35.280.1....35051.13.0....جزر القمر159
f26.7 f25.472.2 0.74415527047.00.78.6اليمن160
0.54112449089.426.821.919.059.073.5ليسوتو161
f40.3 f80.681.3 0.58813445091.517.616.1توغو162
0.538122360126.635.022.933.575.879.2أوغندا163
f8.8 f86.485.3 0.4008032033.657.58.0رواندا163
f35.2 f60.971.0 0.60313838042.03.522.4هايتي163
f27.0 f67.678.3 0.61414234090.28.411.3بنن166
f18.2 f31.376.0 0.59113536084.023.812.1السودان167
36.367.7....23018.612.7....جيبوتي168
........73075.324.3....جمهورية جنوب السودان169
0.52811832094.442.77.215.466.088.0السنغال170
f29.8 f15.879.5 0.69315240086.827.65.9أفغانستان171
f30.1 f52.481.4 0.679151720130.39.214.0كوت ديفوار172
0.611140510144.816.711.121.684.681.5مالوي173
0.55812942078.425.57.818.278.289.3إثيوبيا174
f31.5 f72.282.9 0.622143430115.89.417.4غامبيا175
f32.4 f70.773.2 0.673149730135.38.212.8جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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دليل الفوارق 
معدل الوالدات للمراهقاتن�سبة وفّيات االأمهاتبني اجلن�سني

املقاعد يف املجال�ص 
النيابية

ال�سكان احلا�سلون على جزء من 
معدل امل�ساركة يف القوى العاملة aالتعليم الثانوي على االأقل

الرتتيبالقيمة

)عدد وفيات االأمهات 
لكل 100,000 

والدة حية(

 )عدد الوالدات لكل
1,000 امراأة من الفئة 

العمرية 15-19 �سنة(
)الن�سبة املئوية التي 

ت�سغلها الن�ساء(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
25 �سنة واأكرث(

 )بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

الذكوراالإناثالذكوراالإناث

2014201420132010/2015b20142005–2014c2005–2014c20132013الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

f39.3 f58.264.8 0.651146640117.410.715.4ليبريا177
68.278.5....56099.313.7....غينيا - بيساو178
0.677150550175.69.57.715.150.881.4مالي179
f6.2 f85.582.8 0.591135480137.839.61.4موزامبيق180
f21.7 f65.769.0 0.6501451,100100.712.410.0سيراليون181
65.678.3....650131.021.9....غينيا182
0.631144400115.413.30.93.277.190.0بوركينا فاسو183
f8.3 f83.382.0 0.49210974030.334.95.3بوروندي184
0.706153980152.014.91.79.964.079.2تشاد185
80.089.8....38065.322.0....إريتريا186
h10.1 f26.7 f72.685.1 0.65514788098.312.5جمهورية أفريقيا الوسطى187
f7.8 f40.089.7 0.713154630204.813.32.4النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
72.284.2....870.616.3....جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

........3.0........جزر مارشال
........20.8........موناكو
........5.3........ناورو

........16.7........سان مارينو
37.275.5....850110.413.8....الصومال

........6.7........توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

1819.026.586.287.952.168.7—0.199تنمية بشرية مرتفعة جداً
4128.820.660.669.557.077.2—0.310تنمية بشرية مرتفعة

16843.418.834.855.337.579.8—0.506تنمية بشرية متوسطة
46192.120.514.828.357.279.1—0.583تنمية بشرية منخفضة

22551.520.244.258.449.578.7—0.478البلدان النامية
المناطق

15545.414.034.747.623.275.3—0.537الدول العربية
7221.218.754.766.362.679.4—0.328شرق آسيا والمحيط الهادئ

2830.819.070.880.645.670.0—0.300أوروبا وآسيا الوسطى
8568.327.054.355.253.779.8—0.415أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

18338.717.529.154.629.880.3—0.536جنوب آسيا
506109.722.522.131.565.476.6—0.575جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

43997.020.417.226.465.782.6—0.566أقل البلدان نمواً
22061.522.851.155.153.073.3—0.474الــدول الجزرية الصغيرة النامية

2125.426.982.986.350.968.9—0.231منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 
T47.421.854.565.450.376.7 210—0.449العالم

مالحظات
a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية
b  البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة

الزمنية 2015-2010.
c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
d .تعود البيانات إلى الفئة العمرية 25-64 سنة
e .تعود البيانات إلى الفئة العمرية 25-74 سنة
f  لعام 2010، باالستناد إلى Barro and Lee 2014 تقديرات

بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. 
g  استخدمت قيمة 0.1 في المائة لحساب دليل الفوارق بين

الجنسين.
h .2013 بيانات عام

i  ال يشمل العدد المندوبين المتناوبين المعيّنين حسب
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوباً.

j .2012 بيانات عام
T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف
 دليل الفوارق بين الجنسين: دليل مركب يقيس الفارق
 في اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي:
وتتضمن العمل.  وسوق  والتمكين،  اإلنجابية،   الصحة 

 المالحظة الفنية 4 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
.)http://hdr.undp.org(

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل 
لكل 100,000 والدة حية.

معّدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة من 
الفئة العمرية 15-19 سنة.

المقاعد في المجالس النيابية: نسبة المقاعد التي تشغلها النساء 
من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان التي تعتمد 

نظاماً تشريعياً من مجلسين، تحسب حّصة المقاعد باالستناد 
إلى عدد المقاعد في كال المجلسين.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا 

مستوى من التعليم الثانوي )ولو لم يتّموه(.

معّدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان المنخرطين 
في سوق العمل، من عاملين أو باحثين عن عمل، من مجموع 

السكان في سن العمل )الفئة العمرية 15 سنة وأكثر(.

مصادر البيانات 
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 

البيانات الواردة في األعمدة 3 إلى 9.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

 UN Maternal Mortality Estimation Group :3 العمود
.2014

.UNDESA 2013a :4 العمود

.IPU 2015 :5 العمود

.UNESCO Institute for Statistics 2015 :7العمودان 6 و

. ILO 2015a :9العمودان 8 و
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aال�سنة وامل�سح

bدليل الفقر املتعدد االأبعاد
ال�سكان الذين يعي�سون 

cيف فقر متعدد االأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون لفقر 

cمتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف فقر 

مدقع متعدد 
cاالأبعاد

 ح�سة اأبعاد احلرمان
من الفقر العام

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون 
دون خط فقر الدخل 

موا�سفات مكتب تقرير 
cالتنمية الب�رشيةd2010 بالن�سبة املئوية(موا�سفات(

)بالن�سبة املئوية(�سدة احلرمانجمموع ال�سكانالدليلجمموع ال�سكانالدليل
خط الفقر 

الوطني

1.25 دوالر يف 
اليوم مبعادل 
القوة ال�رشائية

2014d2002–2012d–2004م�ستوى املعي�سةال�سحةالتعليم)بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()باالآالف()بالن�سبة املئوية(القيمة)بالن�سبة املئوية(القيمة2014–2005البلد

D0.53788.20.56487.378,88760.96.767.027.425.247.429.636.8 2011إثيوبيا
D0.0092.400215.321038.211.50.220.050.729.35.30.3 2006أذربيجان
N0.015 f3.7 f0.011g2.9g1,438 f39.1 f5.2 f0.5 f38.2 f27.8 f34.0 f..1.4 2005األرجنتين

D0.0041.20.0061.78535.31.00.131.565.03.514.40.1 2012األردن
D0.0020.60.0010.31837.03.00.13.487.88.732.01.8 2010أرمينيا

..M0.293 e58.8 e0.353f66.2f17,116 e49.9 e16.0 e29.8 e45.6 e19.2 e35.2 e35.8 2010/2011أفغانستان
N0.0153.70.0133.558839.68.40.523.642.434.022.54.0 2013/2014إكوادور

D0.0051.20.0051.43838.37.20.122.447.130.514.30.5 2008/2009ألبانيا
D0.024 e5.9 e0.066f15.5f14,574 e41.3 e8.1 e1.1 e24.7 e35.1 e40.2 e11.316.2 2012إندونيسيا

..M0.0133.50.0082.393536.66.20.13.783.412.816.0 2006أوزبكستان
D0.35970.30.36769.924,71251.120.633.318.030.251.919.537.8 2011أوغندا

M0.001 e0.4 e0.004f1.2f162 e34.5 e0.0 e0.0 e19.0 e77.5 e3.5 e8.40.0 2012أوكرانيا
D0.23745.60.23044.283,04552.014.926.536.232.331.622.312.7 2012/2013باكستان
N0.011 e,h2.9 e,h....5,738 e,h40.2 e,h7.2 e,h0.4 e,h27.6 e,h40.7 e,h31.7 e,h8.93.8 2013البرازيل
....M0.004 g1.2 g0.003h0.9h3 g33.7 g0.3 g0.0 g1.5 g95.9 g2.6 g 2012بربادوس

....M0.0307.40.0184.62341.26.41.536.234.829.0 2011بليز
D0.23749.50.25351.375,61047.818.821.028.426.644.931.543.3 2011بنغالديش

D0.34364.20.30762.26,45553.316.937.733.124.842.136.251.6 2011/2012بنن
M0.12829.40.11927.221143.518.08.840.326.333.412.02.4 2010بوتان

D0.50882.80.53584.012,87561.37.663.839.022.538.546.744.5 2010بوركينا فاسو
D0.44281.80.45480.87,55354.012.048.225.026.348.866.981.3 2010بوروندي

M0.006 g1.7 g0.002h0.5h65 g37.3 g3.2 g0.0 g7.8 g79.5 g12.7 g17.90.0 2011/2012البوسنة والهرسك
D0.09720.60.08920.52,02247.017.37.821.927.950.245.08.0 2008بوليفيا - دولة متعددة القوميات

D0.04310.40.04310.53,13241.412.32.119.429.850.823.92.9 2012بيرو
M0.0010.40.0000.04134.51.10.02.689.77.75.50.0 2005بيالروس

M0.0041.000061.666438.84.40.119.451.329.412.60.3 2005/2006تايلند
....M0.007 e1.7 e0.020 f5.6 f23 e38.0 e0.5 e0.2 e2.2 e86.1 e11.7 e 2006ترينيداد وتوباغو

M0.54586.90.55487.210,18662.78.867.632.322.545.246.736.5 2010تشاد
D0.24248.50.25250.13,39449.919.923.226.428.844.958.752.5 2013/2014توغو
M0.0061.50.0041.216139.33.20.233.748.218.115.50.7 2011/2012تونس

D0.32264.30.36068.169450.121.431.520.030.449.649.934.9 2009/2010تيمور - ليشتي
N0.014 g,h3.7 g,h0.008h,j2.0h,j102 g,h38.8 g,h9.1 g,h0.5 g,h7.7 g,h59.3 g,h33.0 g,h19.90.2 2010جامايكا

M0.0020.50.0010.3338.92.00.022.059.918.111.30.2 2013الجبل األسود
D/M0.16534.30.17336.024748.123.114.929.125.945.044.846.1 2012جزر القمر

M0.42476.30.43077.63,32055.615.748.523.826.250.062.062.8 2010جمهورية أفريقيا الوسطى
D0.33566.40.33265.629,84250.421.532.116.928.254.928.243.5 2010جمهورية تنزانيا المتحدة
..M0.55189.30.55791.18,87761.78.569.639.314.346.350.6 2010جمهورية جنوب السودان

D0.0256.00.0205.162041.620.61.028.439.632.041.12.3 2013الجمهورية الدومينيكية
N0.0287.20.0164.41,51939.17.41.354.734.011.335.21.7 2009الجمهورية العربية السورية

D0.36972.50.40175.150,31250.818.536.715.631.053.463.687.7 2013/2014جمهورية الكونغو الديمقراطية
M0.18636.80.17434.12,44750.518.518.837.725.436.923.230.3 2011/2012جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

M0.007 g1.7 g0.002h0.7h36 g38.4 g2.4 g0.1 g18.5 g57.2 g24.3 g27.10.3 2011جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
M0.0041.10.0030.83838.42.20.111.066.922.112.70.2 2012جمهورية مولدوفا

N0.04110.30.04411.15,40039.617.11.38.461.430.253.89.4 2012جنوب أفريقيا
M0.0082.20.0030.89937.64.10.17.467.425.214.814.1 2005جورجيا
M0.12726.90.13929.321247.316.011.136.122.741.2..18.8 2006جيبوتي
D0.35270.80.35069.07,66949.717.934.623.827.249.044.963.0 2010رواندا
D0.26454.40.28156.68,17348.623.122.517.929.852.360.574.3 2013/2014زامبيا

..M0.12828.90.12729.74,22244.129.37.810.834.554.872.3 2014زمبابوي
D0.21747.50.15434.58245.521.516.429.126.544.461.743.5 2008/2009سان تومي وبرينسيبي

....M0.0030.80.0031.0234.50.90.015.865.219.0 2012سانت لوسيا
D0.27851.90.30956.97,55653.518.130.843.623.133.446.734.1 2014السنغال

M0.11325.90.08620.430943.520.57.413.741.045.363.039.3 2010سوازيلند
M0.29053.10.32157.818,91654.617.931.930.420.748.946.519.8 2010السودان
....M0.033 g7.6 g0.024h5.9h40 g43.1 g4.7 g2.0 g31.0 g37.2 g31.8 g 2010سورينام

D0.41177.50.46481.04,72453.014.643.925.728.545.952.956.6 2013سيراليون
M0.0020.40.0010.24140.62.70.130.740.728.724.60.1 2014صربيا

....M0.50081.80.51481.27,10461.18.363.633.718.847.5 2006الصومال
N0.023 h5.2 h0.023i5.2i71,939 h43.3 h22.7 h1.0 h30.0 h36.6 h33.4 h..6.3 2012الصين

D0.0317.90.05413.262939.023.41.213.452.634.047.26.5 2012طاجيكستان
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aال�سنة وامل�سح

bدليل الفقر املتعدد االأبعاد
ال�سكان الذين يعي�سون 

cيف فقر متعدد االأبعاد

ال�سكان 
املعر�سون لفقر 

cمتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف فقر 

مدقع متعدد 
cاالأبعاد

 ح�سة اأبعاد احلرمان
من الفقر العام

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون 
دون خط فقر الدخل 

موا�سفات مكتب تقرير 
cالتنمية الب�رشيةd2010 بالن�سبة املئوية(موا�سفات(

)بالن�سبة املئوية(�سدة احلرمانجمموع ال�سكانالدليلجمموع ال�سكانالدليل
خط الفقر 

الوطني

1.25 دوالر يف 
اليوم مبعادل 
القوة ال�رشائية

2014d2002–2012d–2004م�ستوى املعي�سةال�سحةالتعليم)بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()باالآالف()بالن�سبة املئوية(القيمة)بالن�سبة املئوية(القيمة2014–2005البلد

M0.05213.30.04511.64,23639.47.42.550.138.611.318.93.9 2011العراق
D0.07316.70.07016.527343.419.94.415.243.840.932.76.1 2012غابون
D0.28957.20.32360.41,05850.521.331.732.930.936.248.433.6 2013غامبيا

M0.14430.50.13930.47,55947.318.712.127.727.145.224.228.6 2011غانا
....D0.0317.80.0307.76140.018.81.216.851.232.0 2009غيانا
D/M0.42573.80.45975.18,45657.612.749.836.622.840.655.240.9 2012غينيا

M0.49580.40.46277.51,16861.610.558.430.527.941.669.348.9 2006غينيا - بيساو
....M0.13531.20.12930.16943.132.67.324.424.151.6 2007فانواتو
D0.033 e,k6.3 e,k0.052f,l11.0f,l6,221 e,k51.9 e,k8.4 e,k4.2 e,k35.3 e,k30.2 e,k34.5 e,k25.219.0 2013الفلبين

M0.0071.90.0061.57537.46.20.113.968.817.325.80.1 2010دولة فلسطين
M0.0266.40.0174.25,79640.78.71.335.925.738.417.22.4 2010/2011فييت نام

D0.0061.80.0072.09636.910.70.16.670.522.937.05.1 2012قيرغيزستان
M0.0041.10.0010.217336.42.30.04.383.911.82.90.1 2010/2011كازاخستان
D0.26048.20.24846.010,18754.117.827.124.531.344.239.927.6 2011الكاميرون

D0.21146.80.21245.96,72145.120.416.425.927.746.417.710.1 2010كمبوديا
D0.30759.30.31058.711,77251.717.932.436.525.837.742.735.0 2011/2012كوت ديفوار

D0.0327.60.0225.43,53442.210.21.834.324.741.030.65.6 2010كولومبيا
D0.19243.00.18139.71,86644.726.212.210.632.856.646.532.8 2011/2012الكونغو

D0.22648.20.22947.819,19047.029.115.711.232.456.445.943.4 2008/2009كينيا
D0.35670.10.37471.23,01050.821.535.423.025.651.463.883.8 2013ليبريا
....N0.0051.40.0061.57937.56.30.131.947.920.2 2007ليبيا

D0.22749.50.15635.398445.920.418.214.833.851.457.156.2 2009ليسوتو
D0.45678.40.45777.711,99858.210.855.937.922.439.743.650.6 2012/2013مالي

D0.42077.00.35766.915,77454.611.748.031.624.543.975.387.7 2008/2009مدغشقر
D0.016 i4.2 i0.014i3.6i3,491 i37.4 i5.6 i0.4 i45.6 i46.7 i7.8 i25.21.7 2014مصر

N0.06915.60.06715.45,01644.312.64.944.821.833.48.92.57 2011المغرب
N0.0246.00.0112.87,27239.910.11.131.425.643.052.31.0 2012المكسيك
D0.33266.70.33466.710,01249.824.529.818.927.753.450.772.2 2010مالوي
D0.0082.00.0185.2637.58.50.127.860.211.9..1.5 2009ملديف
..M0.04711.10.0379.230242.519.32.318.127.754.227.4 2010منغوليا

M0.29155.60.28552.22,06052.416.829.934.520.345.342.023.4 2011موريتانيا
D0.39070.20.38969.617,24655.614.844.130.422.347.354.760.7 2011موزامبيق

D0.20544.90.19342.01,03445.519.313.411.039.249.828.723.5 2013ناميبيا
D0.19741.40.21744.211,25547.418.118.627.328.244.525.223.7 2011نيبال

D0.58489.80.60589.315,40865.05.973.535.924.040.048.940.8 2012النيجر
D0.27950.90.30353.288,42554.818.430.029.829.840.446.062.0 2013نيجيريا

D0.08819.40.07216.11,14645.614.86.937.812.649.642.58.5 2011/2012نيكاراغوا
..D0.24250.20.24849.45,10448.122.220.124.823.451.858.5 2012هايتي
D0.28255.30.28353.7631,99951.118.227.822.732.544.821.923.6 2005/2006الهند

D0.098 j20.7 j0.072k15.8k1,642 j47.4 j28.6 j7.2 j36.6 j23.1 j40.3 j64.516.5 2011/2012هندوراس
D0.20040.0....9,75450.122.419.429.532.238.234.89.8 2013اليمن

مالحظات
a  إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح D يشير الحرف

الديمغرافية والصحية، والحرف M إلى أّن البيانات مستمّدة 
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات، والحرف 
N إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح الوطنية. وقائمة 

.http://hdr.undp.org المسوح الوطنية ترد على الموقع
b لم تتوّفر جميع المؤشرات لجميع البلدان، لذلك يجب 

توخي الحذر في المقارنة بين البلدان. وفي حاالت نقص 
البيانات، ُرجحت قيمة المؤشرات ليصبح مجموعها 

100 في المائة، على النحو المبيّن في المالحظة الفنية 5 
.)http://hdr.undp.org(

c  مواصفات مكتب تقرير التنمية البشرية هي نتيجة تعديل
في تعريف أوجه الحرمان في بعض المؤشرات مقارنة 

 Kovacevic  بمواصفات عام 2010، على النحو المبيّن في
.and  Calderon 2014

d .Alkire and Santos 2010 باالستناد إلى منهجيّة من
e .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
f .ال تشمل البيانات مؤشرات التغذية

g .تغطي البيانات المناطق الحضرية  فقط
h .ال تشمل البيانات مؤشر وفيات األطفال
i .ال تشمل البيانات مؤشر نوعيّة األرضيّة
j .ال تشمل البيانات مؤشر وقود الطهو

k .ال تشمل البيانات مؤشر الكهرباء
l .ال تشمل البيانات مؤشر االلتحاق بالمدرسة

تعاريف 
 دليل الفقر المتعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون

حالة فقر متعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه الحرمان. وتتضمن 
 المالحظة الفنية 5 تفاصيل عن كيفية حساب

هذا الدليل.

مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من حرمان ترّجح حّدته بنسبة 33 في 
المائة على األقل. وتشمل البيانات عدد السكان باآلالف في 

السنة التي أجري فيها المسح.

شّدة الحرمان في حالة الفقر المتعدد األبعاد: متوسط نسبة 
الحرمان الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون حالة فقر 

متعدد األبعاد.

السكان المعرضون لفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان 
المعرضين ألكثر من وجه من أوجه الحرمان بحدة ترّجح  بين 

20 و33 في المائة.

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من فقر مدقع متعدد األبعاد، ومن حرمان 

ترّجح حّدته بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

حصة أبعاد الحرمان من الفقر العام: النسبة المئوية من دليل الفقر 
المتعدد األبعاد المنسوبة إلى كل بعد من أبعاد الحرمان الثالثة.

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني: نسبة 
السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، وهو الخط الذي 

تتخذه سلطات بلد معين لقياس الفقر فيه. وتستند التقديرات 
الوطنية إلى التقديرات المرّجحة على أساس مجموعات 

السكان المستمدة من مسوح األسر المعيشية.

نسبة السكان الذين يعيشون على أقّل من 1.25 دوالر في 
اليوم بمعادل القوة الشرائية: نسبة السكان الذين يعيشون دون 

خط الفقر الدولي أي بأقل من 1.25 دوالر في اليوم )بمعادل 
القوة الشرائية(.

مصادر البيانات
العمود 1: باالستناد إلى بيانات السنة والمسح المستخدمة 

لحساب األعمدة 2 إلى 10.

األعمدة 2 و3 و6 إلى 12: حسابات مكتب تقرير التنمية 
البشرية باالستناد إلى بيانات عن أوجه الحرمان الذي تعاني 
منه األسر المعيشية في التعليم والصحة ومستوى المعيشة، 

مستمدة من عدد من مسوح األسر المعيشية على النحو المبيّن 
 Kovacevic في العمود 1 وباستخدام المنهجيّة المفّصلة في

.and  Calderon 2014

.Alkire and Robles 2015 :5العمودان 4 و

.World Bank 2015a :14العمودان 13 و
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 ال�سنة
aوامل�سح

دليل الفقر 
bاملتعدد االأبعاد

 ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر
cمتعدد االأبعاد

 ال�سكان
 املعر�سون

cلفقر متعدد االأبعاد

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف فقر 

مدقع متعدد 
cاالأبعاد

 ح�سة اأبعاد احلرمان
من الفقر العام

موا�سفات مكتب 
cبالن�سبة املئوية(�سدة احلرمانجمموع ال�سكانتقرير التنمية الب�رشية(

م�ستوى املعي�سةال�سحةالتعليم)بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()باالآالف()بالن�سبة املئوية(القيمة2014–2005البلد
D0.0041.28535.31.00.131.565.03.5 2012األردن
D0.0041.06436.84.10.133.756.310.0 2009األردن

N0.0153.758839.68.40.523.642.434.0 2013/2014إكوادور
N0.04310.61,48640.99.42.122.244.333.5 2006إكوادور
D0.024 f5.9 f14,574 f41.3 f8.1 f1.1 f24.7 f35.1 f40.2 f 2012إندونيسيا

D0.043 f10.1 f23,432 f42.4 f15.4 f2.3 f30.4 f21.0 f48.7 f 2007إندونيسيا

D0.35970.324,71251.120.633.318.030.251.9 2011أوغندا
D0.39974.522,13153.618.241.517.130.452.5 2006أوغندا

M0.001 f0.4 f162 f34.5 f0.0 f0.0 f19.0 f77.5 f3.5 f 2012أوكرانيا

D0.002 f0.6 f264 f34.3 f0.2 f0.0 f1.0 f95.1 f3.8 f 2007أوكرانيا

D0.23745.683,04552.014.926.536.232.331.6 2012/2013باكستان
D0.218 f43.5 f71,378 f50.0 f13.2 f21.7 f43.0 f19.7 f37.3 f 2006/2007باكستان

N e0.011 f,g2.9 f,g5,738 f,g40.2 f,g7.2 f,g0.4 f,g27.6 f,g40.7 f,g31.7 f,g 2013البرازيل

N e0.012 f,g3.1 f,g6,083 f,g40.8 f,g7.4 f,g0.5 f,g27.7 f,g38.4 f,g33.9 f,g 2012البرازيل

N e0.017 h4.0 h7,578 h41.4 h11.2 h0.7 h41.4 h20.4 h38.2 h 2006البرازيل

M0.0307.42341.26.41.536.234.829.0 2011بليز
M0.0286.91940.86.51.213.852.633.6 2006بليز

D0.23749.575,61047.818.821.028.426.644.9 2011بنغالديش
D0.29459.587,18549.318.727.226.026.547.5 2007بنغالديش

D0.34364.26,45553.316.937.733.124.842.1 2011/2012بنن
D0.40169.85,89757.418.845.735.024.940.1 2006بنن

D0.50882.812,87561.37.663.839.022.538.5 2010بوركينا فاسو
M0.53885.211,77563.26.967.138.022.339.6 2006بوركينا فاسو

D0.44281.87,55354.012.048.225.026.348.8 2010بوروندي
M0.485 f87.9 f6,833 f55.2 f8.5 f53.5 f37.8 f11.1 f51.1 f 2005بوروندي

M0.006 d1.7 d65 d37.3 d3.2 d0.0 d7.8 d79.5 d12.7 d 2011/2012البوسنة والهرسك

M0.013 d3.5 d134 d38.1 d5.3 d0.1 d7.9 d76.3 d15.8 d 2006البوسنة والهرسك

D0.04310.43,13241.412.32.119.429.850.8 2012بيرو
D0.05112.23,60742.212.32.820.229.050.8 2011بيرو
D0.05613.23,85942.114.33.118.330.351.4 2010بيرو
D0.06916.14,60542.715.13.917.929.153.0 2008بيرو
D0.24248.53,39449.919.923.226.428.844.9 2013/2014توغو
M0.26050.93,20751.220.326.428.925.046.1 2010توغو
M0.27753.13,02152.220.328.831.423.245.4 2006توغو

M0.0020.5338.92.00.022.059.918.1 2013الجبل األسود
M0.012 d3.0 d19 d40.1 d1.3 d0.5 d21.0 d63.8 d15.3 d 2005/2006الجبل األسود

M0.42476.33,32055.615.748.523.826.250.0 2010جمهورية أفريقيا الوسطى
M0.46480.53,24557.712.154.530.224.345.6 2006جمهورية أفريقيا الوسطى

D0.0256.062041.620.61.028.439.632.0 2013الجمهورية الدومينيكية
D0.0266.259941.910.81.436.230.433.3 2007الجمهورية الدومينيكية

N0.0287.21,51939.17.41.354.734.011.3 2009الجمهورية العربية السورية
M0.0246.41,19738.07.70.944.443.112.5 2006الجمهورية العربية السورية

D0.36972.550,31250.818.536.715.631.053.4 2013/2014جمهورية الكونغو الديمقراطية
M0.39974.446,27853.715.546.218.525.555.9 2010جمهورية الكونغو الديمقراطية

M0.18636.82,44750.518.518.837.725.436.9 2011/2012جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
M0.320 d55.0 d3,242 d58.3 d11.1 d35.2 d32.3 d32.6 d35.2 d 2006جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

M0.007 d1.7 d36 d38.4 d2.4 d0.1 d18.5 d57.2 d24.3 d 2011جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

M0.0133.06442.27.10.750.722.327.0 2005جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
M0.0041.13838.42.20.111.066.922.1 2012جمهورية مولدوفا
D0.0051.34938.85.20.217.746.635.6 2005جمهورية مولدوفا

N0.04110.35,40039.617.11.38.461.430.2 2012جنوب أفريقيا
N0.039 g9.4 g4,701 g41.5 g21.4 g1.4 g13.4 g45.6 g41.1 g 2008جنوب أفريقيا

D0.35270.87,66949.717.934.623.827.249.0 2010رواندا
D0.48186.58,15555.69.760.423.322.354.4 2005رواندا
D0.26454.48,17348.623.122.517.929.852.3 2013/2014زامبيا
D0.31862.87,60050.718.731.316.329.454.3 2007زامبيا

M0.12828.94,22244.129.37.810.834.554.8 2014زمبابوي
D0.18141.05,48244.124.912.27.837.954.3 2010/2011زمبابوي
D0.19342.45,39945.422.815.711.529.658.9 2006زمبابوي
D0.27851.97,55653.518.130.843.623.133.4 2014السنغال
D0.29654.87,74454.017.832.641.823.634.5 2012/2013السنغال
D0.39069.49,24756.214.445.136.733.130.2 2010/2011السنغال
D0.43671.18,01861.311.751.638.426.135.5 2005السنغال

دليل الفقر املتعدد الأبعاد: التغّيات مع الوقت 7
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 ال�سكان
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cلفقر متعدد االأبعاد

ال�سكان الذين 
يعي�سون يف فقر 

مدقع متعدد 
cاالأبعاد

 ح�سة اأبعاد احلرمان
من الفقر العام

موا�سفات مكتب 
cبالن�سبة املئوية(�سدة احلرمانجمموع ال�سكانتقرير التنمية الب�رشية(

م�ستوى املعي�سةال�سحةالتعليم)بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()باالآالف()بالن�سبة املئوية(القيمة2014–2005البلد

M0.033 d7.6 d40 d43.1 d4.7 d2.0 d31.0 d37.2 d31.8 d 2010سورينام

M0.0449.24647.46.33.636.721.142.2 2006سورينام
D0.41177.54,72453.014.643.925.728.545.9 2013سيراليون
M0.40572.74,18055.816.746.424.228.347.4 2010سيراليون
D0.45179.74,40956.612.551.732.022.745.3 2008سيراليون

M0.0020.44140.62.70.130.740.728.7 2014صربيا
M0.0010.32539.93.10.024.748.626.7 2010صربيا
M0.011 d3.0 d296 d38.3 d3.8 d0.3 d18.1 d60.1 d21.8 d 2005/2006صربيا

N e0.023 g5.2 g71,939 g43.3 g22.7 g1.0 g30.0 g36.6 g33.4 g 2012الصين

N e0.026 g,i6.0 g,i80,784 g,i43.4 g,i19.0 g,i1.3 g,i21.0 g,i44.4 g,i34.6 g,i 2009الصين

D0.0317.962939.023.41.213.452.634.0 2012طاجيكستان
M0.05914.71,00239.818.62.311.057.331.7 2005طاجيكستان

M0.05213.34,23639.47.42.550.138.611.3 2011العراق
M0.07718.55,18241.815.04.345.733.920.4 2006العراق
D0.28957.21,05850.521.331.732.930.936.2 2013غامبيا
M0.32960.890154.115.735.934.030.535.5 2005/2006غامبيا

M0.14430.57,55947.318.712.127.727.145.2 2011غانا
D0.18639.29,05747.420.315.426.528.545.0 2008غانا
D0.0317.86140.018.81.216.851.232.0 2009غيانا
M0.0327.96140.110.71.516.944.838.3 2007غيانا
D/M0.42573.88,45657.612.749.836.622.840.6 2012غينيا
D0.54886.58,28363.47.768.634.422.343.3 2005غينيا

D0.033 f,k6.3 f,k6,221 f,k51.9 f,k8.4 f,k4.2 f,k35.3 f,k30.2 f,k34.5 f,k 2013الفلبين

D0.038 f,k7.3 f,k6,559 f,k51.9 f,k12.2 f,k5.0 f,k37.1 f,k25.7 f,k37.2 f,k 2008الفلبين

M0.0071.97537.46.20.113.968.817.3 2010دولة فلسطين
N0.0072.07436.97.40.116.672.311.1 2006/2007دولة فلسطين
D0.0061.89636.910.70.16.670.522.9 2012قيرغيزستان
M0.0133.417337.910.10.35.063.931.2 2005/2006قيرغيزستان
M0.0041.117336.42.30.04.383.911.8 2010/2011كازاخستان
M0.0071.827738.54.70.25.573.421.2 2006كازاخستان
D0.26048.210,18754.117.827.124.531.344.2 2011الكاميرون
M0.304 d51.8 d9,644 d58.7 d14.0 d35.9 d24.8 d31.7 d43.5 d 2006الكاميرون

D0.21146.86,72145.120.416.425.927.746.4 2010كمبوديا
D0.28258.07,74648.717.526.429.026.344.7 2005كمبوديا

D0.30759.311,77251.717.932.436.525.837.7 2011/2012كوت ديفوار
D0.269 f,h50.0 f,h8,693 f,h53.9 f,h22.7 f,h26.7 f,h42.8 f,h20.8 f,h36.5 f,h 2005كوت ديفوار

D0.19243.01,86644.726.212.210.632.856.6 2011/2012الكونغو
D0.154 f32.7 f1,308 f47.1 f29.9 f15.1 f16.2 f25.6 f58.2 f 2009الكونغو

D0.35670.13,01050.821.535.423.025.651.4 2013ليبريا
D0.45981.92,88356.112.952.830.421.847.8 2007ليبريا
D0.45678.411,99858.210.855.937.922.439.7 2012/2013مالي
D0.53385.610,54562.47.866.837.422.640.1 2006مالي

D0.016 h4.2 h3,491 h37.4 h5.6 h0.4 h45.6 h46.7 h7.8 h 2014مصر

D0.036 h8.9 h6,740 h40.3 h8.6 h1.5 h41.8 h45.6 h12.6 h 2008مصر

N0.0246.07,27239.910.11.131.425.643.0 2012المكسيك
N0.0286.97,77940.910.71.632.029.039.0 2006المكسيك
M0.04711.130242.519.32.318.127.754.2 2010منغوليا
M0.07718.346242.019.04.213.535.750.8 2005منغوليا

M0.29155.62,06052.416.829.934.520.345.3 2011موريتانيا
M0.36266.02,19754.912.842.333.518.248.3 2007موريتانيا
D0.39070.217,24655.614.844.130.422.347.3 2011موزامبيق
D0.395 f70.0 f16,343 f56.5 f14.7 f43.2 f31.3 f20.3 f48.4 f 2009موزامبيق

D0.20544.91,03445.519.313.411.039.249.8 2013ناميبيا
D0.20042.187647.522.615.714.833.451.8 2006/2007ناميبيا
D0.19741.411,25547.418.118.627.328.244.5 2011نيبال
D0.31462.115,91050.615.531.626.028.046.0 2006نيبال

D0.58489.815,40865.05.973.535.924.040.0 2012النيجر
D0.67793.412,77472.53.486.135.224.540.3 2006النيجر

D0.27950.988,42554.818.430.029.829.840.4 2013نيجيريا
M0.23943.371,01455.217.025.726.932.640.4 2011نيجيريا
D0.29453.881,35754.718.231.427.230.842.0 2008نيجيريا

D0.08819.41,14645.614.86.937.812.649.6 2011/2012نيكاراغوا
D0.13727.91,56149.215.312.938.112.349.7 2006/2007نيكاراغوا
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cمتعدد االأبعاد

 ال�سكان
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cلفقر متعدد االأبعاد
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يعي�سون يف فقر 

مدقع متعدد 
cاالأبعاد

 ح�سة اأبعاد احلرمان
من الفقر العام

موا�سفات مكتب 
cبالن�سبة املئوية(�سدة احلرمانجمموع ال�سكانتقرير التنمية الب�رشية(

م�ستوى املعي�سةال�سحةالتعليم)بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()بالن�سبة املئوية()باالآالف()بالن�سبة املئوية(القيمة2014–2005البلد

D0.24250.25,10448.122.220.124.823.451.8 2012هايتي
D0.31559.35,56653.218.132.828.822.848.5 2005/2006هايتي

D0.098 j20.7 j1,642 j47.4 j28.6 j7.2 j36.6 j23.1 j40.3 j 2011/2012هندوراس

D0.156 j31.5 j2,214 j49.6 j26.6 j13.3 j38.4 j22.6 j39.0 j 2005/2006هندوراس

D0.20040.09,75450.122.419.429.532.238.2 2013اليمن
M0.191 f37.5 f7,741 f50.9 f16.7 f18.4 f33.4 f21.3 f45.3 f 2006اليمن

اجلدول 7   دليل الفقر املتعدد الأبعاد: التغّيات مع الوقت

مالحظات
a  إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح D يشير الحرف

الديمغرافية والصحية، والحرف M إلى أّن البيانات مستمّدة 
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات، والحرف 
N إلى أّن البيانات مستمّدة من المسوح الوطنية. وقائمة 

.http://hdr.undp.org المسوح ترد على الموقع
b  لم تتوّفر جميع المؤشرات لجميع البلدان، لذلك يجب

توخي الحذر في المقارنة بين البلدان. وفي حاالت عدم 
توّفر البيانات، رجحت قيمة المؤشرات ليصبح مجموعها 

100 في المائة، على النحو المبيّن في المالحظة الفنية 5 
.)http://hdr.undp.org(

c  مواصفات مكتب تقرير التنمية البشرية هي نتيجة تعديل
في تعريف أوجه الحرمان في بعض المؤشرات مقارنة 

 Kovacevic  بمواصفات عام 2010، على النحو المبيّن في
.and Calderon 2014

d .ال تشمل البيانات مؤشر وفيات األطفال
e  التقديرات المستندة إلى المسوح الوطنية لألسر المعيشية

التي تشير إلى سنوات مختلفة غير قابلة بالضرورة 
للمقارنة. لذلك، يجب توخي الحذر في المقارنة بين 

التقديرات على مر الوقت.
f .ال تشمل البيانات مؤشرات التغذية

g .ال تشمل البيانات مؤشر نوعيّة األرضيّة
h .ال تشمل البيانات مؤشر وقود الطهو
i  .)تغطي البيانات جزءاً من البلد )9 محافظات
j .ال تشمل البيانات مؤشر الكهرباء
k .ال تشمل البيانات مؤشر االلتحاق بالمدرسة

تعاريف 
دليل الفقر المتعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون حالة 

الفقر المتعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه الحرمان. وتتضمن 
المالحظة الفنية 5 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل.

مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من حرمان ترّجح حّدته بنسبة 33 في 

المائة على األقل.

شّدة الحرمان في حالة الفقر المتعدد األبعاد: متوسط نسبة 
الحرمان الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون حالة فقر 

متعدد األبعاد.

السكان المعرضون لفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان 
المعرضين ألكثر من وجه من أوجه الحرمان، أي من حرمان 

تتراوح شدته بين 20 و33 في المائة.

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من فقر مدقع متعدد األبعاد، أي من 

حرمان حّدته 50 في المائة أو أكثر.

حصة أبعاد الحرمان من الفقر العام: النسبة المئوية من دليل 
الفقر المتعدد األبعاد المنسوبة إلى كل بعد من أبعاد الحرمان 

الثالثة.

مصادر البيانات
العمود 1: باالستناد إلى بيانات السنة والمسح المستخدمة 

لحساب األعمدة 2 إلى 10.

األعمدة 2 إلى 10: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات عن أوجه الحرمان الذي تعاني منه األسر 

المعيشية في التعليم والصحة ومستوى المعيشة، مستمدة 
من عدد من مسوح األسر المعيشية على النحو المبيّن في 

  Kovacevic and العمود 1 وباستخدام المنهجيّة المفّصلة في
.Calderon 2014
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ن�سبة الإعالةال�سكان

املجموع
ط النمو  متو�سّ

ال�سنوي
املناطق 
aاحل�رضية

دون �سن 
اخلام�سة

الفئة 
العمرية 

15-64 �سنة
65 �سنة 

واأكرث
العمر 
الو�سيط

)لكل 100 من ال�سكان 
من الفئة العمرية 
15-64 �سنة(

 معّدل اخل�سوبة
الكلي

ن�سبة الذكور 
اإىل الإناث 

bعند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة 
)بال�سنوات()باملاليني(املئوية(

لل�سباب
)من �سفر 
اإىل 14 �سنة(

للم�سنني
)65 �سنة 
)عدد الوالدات لكل امراأة(واأكرث(

)ن�سبة الذكور 
اإىل االإناث 
عند الوالدة(

2014c2030c2000/20052010/2015c2014c2014c2014c2014c2015c2015c2015c2000/20052010/2015c2010/2015cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
1d5.15.80.61.080.20.33.30.839.228.625.21.81.91.06النرويج
2e23.628.31.31.389.61.615.63.537.429.122.71.81.91.06أستراليا
8.29.50.71.073.90.45.51.542.321.927.11.41.51.05سويسرا3
5.66.00.30.487.30.33.61.041.527.029.11.81.91.06الدانمرك4
16.817.30.60.384.30.911.03.042.425.827.81.71.81.06هولندا5
0.174.33.554.317.646.319.732.71.41.41.06–82.779.60.1ألمانيا6
4.75.31.81.163.10.43.10.635.932.919.22.02.01.07آيرلندا6
322.6362.60.90.883.121.0213.646.237.729.422.22.02.01.05الواليات المتحدة األمريكية8
35.540.61.01.081.02.024.15.540.524.423.71.51.71.06كندا9
4.65.21.41.086.40.33.00.737.330.822.51.92.11.06نيوزيلندا9

5.56.62.72.0100.00.34.10.638.720.815.21.31.31.07سنغافورة11
7.37.90.20.7100.00.35.41.143.216.020.51.01.11.07هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
....................0.00.01.00.7ليختنشتاين13
9.610.70.40.785.70.66.11.941.227.631.81.71.91.06السويد14
63.568.60.50.680.03.941.011.340.527.428.11.71.91.05المملكة المتحدة14
0.30.41.11.194.10.00.20.035.931.220.32.02.11.05آيسلندا16
49.552.20.50.584.02.436.16.240.519.517.91.21.31.07جمهورية كوريا17
7.89.61.91.392.10.84.80.830.145.817.82.92.91.05إسرائيل18
0.50.61.01.386.10.00.40.139.125.421.21.71.71.05لكسمبرغ19
0.193.05.477.832.846.521.243.61.31.41.06–127.0120.60.2اليابان20
11.111.70.50.497.60.77.22.041.926.729.01.71.91.05بلجيكا21
64.669.30.70.587.44.041.111.841.028.629.61.92.01.05فرنسا22
8.59.00.50.468.30.45.71.643.321.627.91.41.51.06النمسا23
24f5.45.60.30.384.10.33.51.142.626.132.31.81.91.04فنلندا
2.12.10.10.249.80.11.40.443.021.426.41.21.51.05سلوفينيا25
26g47.148.21.50.477.92.531.38.542.223.427.61.31.51.06إسبانيا
61.161.20.60.268.92.939.413.145.021.833.81.31.51.06إيطاليا27
10.711.10.00.473.40.67.31.840.923.026.31.21.61.06الجمهورية التشيكية28
11.111.00.10.062.20.67.32.243.522.631.11.31.51.07اليونان29
0.369.70.10.80.241.324.728.21.41.61.06–0.6–1.31.2إستونيا30
0.40.52.11.477.10.00.30.031.134.66.92.32.01.06بروني دار السالم31
32h1.21.31.81.171.10.10.80.135.923.518.11.61.51.07قبرص
2.32.86.55.999.20.11.90.031.715.91.13.02.11.05قطر32
....................0.10.14.30.8أندورا34
5.55.40.00.154.60.33.90.738.921.419.11.21.41.05سلوفاكيا35
0.10.060.72.026.85.739.421.722.01.31.41.06–38.237.4بولندا36
0.567.40.22.10.539.722.422.81.31.51.05–1.2–3.02.8ليتوانيا37
0.40.40.40.395.30.00.30.141.420.826.01.41.41.06مالطة37
29.435.64.11.882.92.920.10.928.441.24.43.52.71.03المملكة العربية السعودية39
41.846.90.90.993.03.427.14.631.636.717.32.42.21.04األرجنتين40
9.412.36.32.585.20.77.90.031.419.40.62.41.81.05اإلمارات العربية المتحدة41
17.819.81.10.989.81.212.31.833.729.915.32.01.81.04شيلي42
10.610.40.40.062.70.57.02.043.021.829.31.51.31.06البرتغال43
0.270.90.56.71.741.021.926.11.31.41.06–0.3–9.99.5هنغاريا44
1.31.65.51.788.90.11.00.030.228.33.02.72.11.04البحرين45
0.667.70.11.40.441.723.528.21.31.61.05–1.3–2.01.9التفيا46
0.458.70.22.80.843.122.028.61.41.51.06–0.4–4.34.0كرواتيا47
3.54.83.73.698.30.32.50.129.733.63.32.62.61.04الكويت48
0.60.60.20.063.90.00.40.137.626.920.21.81.71.07الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
0.274.38.4100.818.638.523.418.81.31.51.06–0.4–142.5133.6االتحاد الروسي50
0.576.30.56.61.339.522.419.71.21.51.06–0.6–9.38.5بيالروس50
3.43.60.00.392.80.22.20.534.833.422.32.22.11.05أوروغواي52
0.352.91.115.13.340.021.822.31.31.41.06–0.2–21.620.2رومانيا52
3.94.92.87.974.20.42.90.127.129.24.03.22.91.05ُعمان52
0.40.42.01.484.80.00.30.032.529.411.71.91.91.06جزر البهاما55
16.618.60.71.053.31.611.21.129.739.410.12.02.41.07كازاخستان56
0.30.30.50.546.00.00.20.037.426.716.21.81.91.04بربادوس57
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8

ن�سبة الإعالةال�سكان

املجموع
ط النمو  متو�سّ

ال�سنوي
املناطق 
aاحل�رضية

دون �سن 
اخلام�سة

الفئة 
العمرية 

15-64 �سنة
65 �سنة 

واأكرث
العمر 
الو�سيط

)لكل 100 من ال�سكان 
من الفئة العمرية 
15-64 �سنة(

 معّدل اخل�سوبة
الكلي

ن�سبة الذكور 
اإىل الإناث 

bعند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة 
)بال�سنوات()باملاليني(املئوية(

لل�سباب
)من �سفر 
اإىل 14 �سنة(

للم�سنني
)65 �سنة 
)عدد الوالدات لكل امراأة(واأكرث(

)ن�سبة الذكور 
اإىل االإناث 
عند الوالدة(

2014c2030c2000/20052010/2015c2014c2014c2014c2014c2015c2015c2015c2000/20052010/2015c2010/2015cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

0.10.11.21.029.80.00.10.030.935.210.42.32.11.03أنتيغوا وبربودا58
0.874.80.34.81.443.421.230.11.21.51.06–0.8–7.26.2بلغاريا59
....................0.00.00.80.8باالو60
3.94.91.91.677.00.42.50.328.542.511.72.82.51.05بنما60
62i30.236.82.01.674.82.620.81.728.236.68.32.52.01.06ماليزيا
63j1.21.30.50.441.80.10.90.135.526.413.31.91.51.04موريشيوس
1.31.30.50.314.50.10.90.134.229.913.81.81.81.04ترينيداد وتوباغو64
0.10.11.80.654.80.00.10.033.231.711.22.22.21.06سيشيل64
66k0.557.40.56.61.439.322.921.71.61.41.05–0.6–9.58.6صربيا
0.175.10.57.91.541.322.119.91.61.51.06–11.310.80.3كوبا67
5.05.24.23.087.60.33.50.430.727.112.32.01.51.05لبنان67
78.591.31.21.369.57.155.54.229.534.27.82.01.91.05إيران - الجمهورية اإلسالمية69
4.95.81.91.466.00.43.40.430.632.510.82.31.81.05كوستاريكا69
30.937.21.81.594.13.020.22.027.742.610.12.72.41.05فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
75.886.81.41.274.36.350.95.730.137.011.42.32.11.05تركيا72
21.423.31.10.815.31.914.21.932.038.113.72.32.41.04سري النكا73
123.8143.71.31.279.011.281.18.127.741.710.32.52.21.05المكسيك74
202.0222.71.30.885.414.7138.615.731.233.611.62.31.81.05البرازيل75
76l0.453.20.32.90.638.127.622.01.61.81.11–1.2–4.34.0جورجيا
....................0.10.11.51.1سانت كيتس ونيفس77
78m9.510.51.11.154.40.86.90.530.430.87.82.01.91.15أذربيجان
0.10.10.30.440.20.00.10.027.240.010.72.42.21.05غرينادا79
7.59.41.93.583.41.04.70.324.053.05.83.93.31.05األردن80
0.669.52.531.66.739.921.421.21.21.51.06–0.8–44.939.8أوكرانيا81
2.12.10.40.159.70.11.50.337.823.218.31.61.41.05جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
39.948.61.41.875.54.626.91.827.542.47.02.42.81.05الجزائر83
30.836.51.31.378.32.920.02.027.142.910.32.82.41.05بيرو84
0.40.264.20.22.10.333.429.215.01.71.71.14–3.03.0أرمينيا85
0.70.356.60.22.20.333.528.116.32.21.81.08–3.23.3ألبانيا85
0.149.90.22.60.640.121.222.91.21.31.07–3.83.70.2البوسنة والهرسك85
16.019.61.91.669.11.610.21.126.745.810.73.02.61.05إكوادور88
0.20.21.10.815.50.00.10.031.234.113.22.11.91.03سانت لوسيا89
1,393.81,453.30.60.654.491.01,014.3127.236.025.113.11.61.71.16الصين90
0.90.90.30.753.40.10.60.027.543.98.93.02.61.06فيجي90
2.93.41.01.571.20.32.00.127.540.45.62.12.41.03منغوليا90
67.267.61.00.335.23.648.56.838.024.214.51.61.41.06تايلند93
....................0.10.10.20.4دومينيكا94
6.37.51.60.978.20.64.10.327.244.77.62.92.41.06ليبيا94
11.112.61.01.167.00.97.70.831.233.410.82.02.01.05تونس96
0.10.10.20.050.50.00.10.029.836.010.72.22.01.03سانت فنسنت وجزر غرينادين97
48.957.21.61.376.14.532.43.128.340.710.02.62.31.05كولومبيا97
2.82.90.80.552.30.21.80.228.239.512.32.52.31.05جامايكا99

0.10.10.60.423.70.00.10.021.364.310.24.23.81.05تونغا100
0.30.52.62.444.20.00.20.023.752.16.53.42.71.03بليز101
10.512.21.51.271.41.16.70.726.446.410.32.82.51.05الجمهورية الدومينيكية101
0.50.61.40.970.90.00.40.029.139.610.22.62.31.08سورينام103
0.40.41.71.944.50.00.20.026.042.27.32.82.31.06ملديف104
0.20.20.60.819.30.00.10.021.264.99.14.44.21.08ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
2.02.31.30.963.60.21.30.122.852.36.03.22.61.03بوتسوانا106
107n0.849.80.22.50.436.323.616.41.51.51.06–1.7–3.53.1جمهورية مولدوفا
83.4102.61.61.644.09.352.74.925.848.89.43.22.81.05مصر108
5.36.21.11.349.70.53.60.226.441.76.12.82.31.05تركمانستان109
252.8293.51.41.253.023.3167.413.428.442.28.22.52.41.05إندونيسيا110
1.72.42.42.487.10.21.00.120.967.68.94.54.11.03غابون110
6.98.72.01.763.50.84.30.424.450.89.13.52.91.05باراغواي112
113o4.46.42.12.575.00.62.50.119.767.35.35.04.11.05دولة فلسطين
29.334.11.01.436.33.019.81.326.041.56.42.62.31.05أوزبكستان114
100.1127.82.01.749.611.562.34.023.453.46.53.73.11.06الفلبين115

تقرير التنمية الب�شرية 2015
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الكلي

ن�سبة الذكور 
اإىل الإناث 

bعند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة 
)بال�سنوات()باملاليني(املئوية(

لل�سباب
)من �سفر 
اإىل 14 �سنة(

للم�سنني
)65 �سنة 
)عدد الوالدات لكل امراأة(واأكرث(

)ن�سبة الذكور 
اإىل االإناث 
عند الوالدة(

2014c2030c2000/20052010/2015c2014c2014c2014c2014c2015c2015c2015c2000/20052010/2015c2010/2015cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

53.158.11.50.863.35.334.53.026.545.18.82.82.41.03جنوب أفريقيا116
6.46.90.40.766.20.64.10.524.745.211.52.62.21.05السلفادور116
92.5101.81.01.033.07.165.56.230.731.79.61.91.81.10فييت نام116
10.813.71.91.668.11.36.60.522.856.18.34.03.31.05بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
5.66.90.41.435.60.73.70.225.147.66.32.53.11.06قيرغيزستان120
34.851.02.82.966.45.019.91.120.068.15.54.84.11.07العراق121
0.50.61.60.864.90.00.30.025.242.47.93.32.31.03الرأس األخضر122
0.20.222.90.00.10.021.555.37.14.13.31.07–0.10.1ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
0.80.90.40.528.60.10.50.023.055.75.72.72.61.05غيانا124
6.27.41.31.458.50.73.90.323.850.47.63.02.51.05نيكاراغوا125
33.539.21.01.458.13.622.51.727.541.77.62.52.81.06المغرب126
2.33.01.31.940.10.31.40.121.857.05.93.83.11.03ناميبيا126
15.922.62.52.551.12.38.80.719.771.38.44.63.81.05غواتيماال128
8.411.41.92.426.71.25.10.322.059.45.23.73.91.05طاجيكستان129
1,267.41,476.41.61.232.4122.0835.267.926.942.98.33.02.51.11الهند130
8.310.82.02.053.91.05.00.422.556.17.53.73.01.05هندوراس131
0.80.92.81.637.90.10.50.026.739.97.33.12.31.04بوتان132
1.21.63.11.729.50.20.60.016.986.56.67.05.91.05تيمور - ليشتي133
22.029.92.10.757.32.613.40.922.756.47.13.73.01.05الجمهورية العربية السورية134
0.30.42.52.225.80.00.20.022.160.36.74.13.41.07فانواتو134
4.66.82.52.664.90.82.50.218.778.56.35.15.01.03الكونغو136
0.10.11.81.544.30.00.10.024.147.86.73.63.01.07كيريباس137
0.81.13.12.840.00.10.50.020.965.64.85.64.91.03غينيا اإلستوائية138
15.025.02.53.240.52.77.60.416.790.65.06.05.71.02زامبيا139
26.435.32.52.153.93.715.40.920.965.05.94.63.91.05غانا140
6.98.81.41.937.60.94.20.322.055.66.23.73.11.05جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
158.5185.11.61.229.915.2104.17.625.843.87.32.92.21.05بنغالديش142
0.20.32.12.664.70.00.10.019.474.85.84.64.11.03سان تومي وبرينسيبي143
15.419.11.81.720.51.89.80.825.049.08.93.52.91.05كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
45.566.32.72.725.27.125.21.219.075.45.05.04.41.03كينيا145
28.132.91.71.218.02.917.11.523.153.48.63.72.31.07نيبال145
185.1231.71.91.737.221.5115.48.123.252.37.04.03.21.09باكستان147
53.758.70.70.834.44.437.72.829.834.47.72.22.01.03ميانمار148
22.134.83.43.161.54.111.10.516.492.94.86.85.91.03أنغوال149
1.31.50.81.521.10.20.70.020.563.16.14.03.41.03سوازيلند150
151p50.879.42.63.028.18.826.41.617.685.96.25.75.21.03جمهورية تنزانيا المتحدة
178.5273.12.62.851.531.494.44.917.783.95.16.16.01.06نيجيريا152
22.833.12.62.553.83.712.30.718.578.45.95.54.81.03الكاميرون153
23.636.03.02.834.53.713.00.718.775.25.15.34.51.03مدغشقر154
14.620.30.32.840.12.18.40.620.166.96.74.03.51.02زمبابوي155
0.60.82.62.121.80.10.30.019.969.45.94.64.11.07جزر سليمان156
4.05.63.02.542.30.62.30.120.069.45.65.24.71.05موريتانيا156
7.510.02.52.112.71.04.40.221.262.25.04.43.81.08بابوا غينيا الجديدة158
0.81.12.62.428.30.10.40.019.175.15.15.34.71.05جزر القمر159
25.034.02.82.334.13.514.30.719.767.55.15.94.21.05اليمن160
2.12.40.71.129.80.31.30.121.259.26.93.83.11.03ليسوتو161
7.010.02.62.639.51.13.90.219.074.64.95.14.71.02توغو162
38.863.43.43.316.87.319.20.915.996.64.96.75.91.03أوغندا163
12.117.82.32.720.01.96.70.318.474.14.55.64.61.02رواندا163
10.512.51.51.457.41.36.40.522.755.87.54.03.21.05هايتي163
10.615.53.32.746.91.75.80.318.676.75.35.84.91.04بنن166
38.855.12.62.133.75.821.71.319.472.15.95.34.51.04السودان167
0.91.11.41.577.30.10.60.023.453.96.64.23.41.04جيبوتي168
11.717.33.84.018.61.86.40.418.975.36.45.95.01.04جمهورية جنوب السودان169
14.521.92.72.943.52.47.80.418.280.55.45.45.01.04السنغال170
31.343.53.82.424.54.816.20.817.085.44.77.45.01.06أفغانستان171
20.829.21.52.353.53.311.60.719.173.45.75.24.91.03كوت ديفوار172
16.826.02.62.816.12.98.70.517.386.36.36.15.41.03مالوي173
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العمرية 

15-64 �سنة
65 �سنة 

واأكرث
العمر 
الو�سيط

)لكل 100 من ال�سكان 
من الفئة العمرية 
15-64 �سنة(

 معّدل اخل�سوبة
الكلي

ن�سبة الذكور 
اإىل الإناث 

bعند الولدة

)بالن�سبة املئوية()باملاليني(
)بالن�سبة 
)بال�سنوات()باملاليني(املئوية(

لل�سباب
)من �سفر 
اإىل 14 �سنة(

للم�سنني
)65 �سنة 
)عدد الوالدات لكل امراأة(واأكرث(

)ن�سبة الذكور 
اإىل االإناث 
عند الوالدة(

2014c2030c2000/20052010/2015c2014c2014c2014c2014c2015c2015c2015c2000/20052010/2015c2010/2015cالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

96.5137.72.92.617.814.452.63.318.675.26.36.14.61.04إثيوبيا174
1.93.13.13.258.90.31.00.017.087.94.55.95.81.03غامبيا175
69.4103.72.82.735.912.136.32.017.584.75.46.96.01.03جمهورية الكونغو الديمقراطية176
4.46.42.52.649.30.72.40.118.677.45.55.74.81.05ليبريا177
1.72.52.22.446.00.31.00.119.373.35.35.75.01.03غينيا - بيساو178
15.826.03.03.036.93.07.80.416.295.55.46.86.91.05مالي179
26.538.92.82.532.04.513.60.917.387.46.45.75.21.03موزامبيق180
6.28.14.31.940.40.93.50.219.372.44.75.74.81.02سيراليون181
12.017.31.82.536.91.96.60.418.875.95.65.85.01.02غينيا182
17.426.62.92.829.03.09.10.417.385.64.66.45.71.05بوركينا فاسو183
10.516.43.03.211.82.05.50.217.685.34.56.96.11.03بوروندي184
13.220.93.83.022.12.56.50.315.996.34.87.26.31.03تشاد185
6.59.84.23.222.71.13.60.218.578.84.35.74.71.05إريتريا186
4.76.31.72.039.80.72.70.220.068.76.75.34.41.03جمهورية أفريقيا الوسطى187
18.534.53.63.918.63.88.80.515.0106.05.57.77.61.05النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
25.026.70.80.560.71.717.32.433.930.513.82.02.01.05جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

....................0.10.10.00.2جزر مارشال
....................0.00.01.00.8موناكو
....................0.00.00.10.2ناورو

....................0.00.02.00.6سان مارينو
10.816.92.72.939.22.05.40.316.592.65.67.46.61.03الصومال

....................0.00.00.60.2توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

1,185.31,266.30.70.681.969.1783.5197.440.226.125.81.71.81.05تنمية بشرية مرتفعة جداً
2,516.72,676.60.70.762.3178.51,782.2223.934.228.713.01.81.81.06تنمية بشرية مرتفعة

2,288.22,712.01.61.338.7228.91,493.3119.026.544.68.13.02.61.05تنمية بشرية متوسطة
1,185.21,692.92.52.434.8181.1660.639.519.572.66.05.34.61.04تنمية بشرية منخفضة

5,962.57,091.51.41.347.9591.33,912.5369.428.142.79.62.82.71.04البلدان النامية
المناطق

373.1481.32.22.058.144.4236.415.924.650.86.83.63.21.05الدول العربية
2,051.52,211.90.80.851.8149.51,456.1166.133.729.511.81.81.91.05شرق آسيا والمحيط الهادئ

234.9251.00.40.760.918.8160.121.332.233.413.42.02.01.07أوروبا وآسيا الوسطى
618.0711.11.31.179.853.6408.345.629.039.411.42.52.21.05أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1,771.52,085.51.61.333.7175.51,158.592.026.444.28.13.12.61.06جنوب آسيا
911.91,348.92.62.737.8149.4492.128.418.578.95.85.75.11.03جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

919.11,287.02.42.329.8133.9521.432.620.269.16.25.04.21.04أقل البلدان نمواً
54.963.41.31.153.35.434.93.827.945.411.03.12.71.06الــدول الجزرية الصغيرة النامية

1,272.41,366.60.70.680.677.8837.3202.039.027.824.71.81.81.06منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

T8,424.9 T1.2 T1.1 T53.5 T663.0 T4,765.8 T586.3 T30.2 T39.6 T12.5 T2.6 T2.5 T1.05 T 7,243.8العالم

مالحظات
a  البيانات محسوبة باالستناد إلى التعاريف الوطنية للمدينة أو

المنطقة الحضرية، ولذلك يجب توخي الحذر في المقارنة 
بين البلدان.

b  من المعروف عامًة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية
للذكور  إلى اإلناث عند الوالدة هي 1.05 من الذكور 

لكل أنثى.
c .إسقاطات باالستناد إلى متغيّر الخصوبة المتوسطة
d .تشمل البيانات جزر سفالبارد وجان ماين
e  ،)تشمل البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ

وجزيرة نورفولك.
f .تشمل البيانات جزر آالند

g .تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية
h .تشمل البيانات قبرص الشمالية
i .تشمل البيانات صباح وساراواك
j .تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون

k .تشمل البيانات كوسوفو
l .تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

m .تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ
n .تشمل البيانات ترانسنيستريا
o .تشمل البيانات القدس الشرقية
p .تشمل البيانات زنجبار
T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف
مجموع السكان: مجموع األشخاص الذين يعيشون في بلد أو 

منطقة المسّجل حتى 1 تموز/يوليو.

متوسط  النمو السنوي للسكان: متوسط النمو السنوي األسي 
خالل الفترة المحّددة.

سكان المناطق الحضرية: مجموع األشخاص الذين يعيشون 
في المناطق المصنفة بالمناطق الحضرية حسب المعايير 

المعتمدة في البلد أو المنطقة، المسّجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان دون سن الخامسة: مجموع األشخاص الذين يعيشون 
في بلد أو منطقة، وهم دون سن الخامسة، المسّجل حتى 1 

تموز/يوليو.

السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة: مجموع األشخاص 
الذين يعيشون في بلد أو منطقة، وأعمارهم تتراوح بين 15 

و64 سنة، المسّجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان في سن 65 سنة وأكثر: مجموع األشخاص الذين 
يعيشون في بلد أو منطقة، وهم في سن 65 سنة وأكثر، المسّجل 

حتى 1 تموز/يوليو.

العمر الوسيط: العمر الذي يأتي حصيلة قسمة توزيع السكان 
على شريحتين متساويتين، بحيث يكون 50 في المائة من 

السكان فوق هذا العمر و50 في المائة دونه.

نسبة إعالة الشباب: نسبة السكان من الفئة العمرية 0-14 سنة 
إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة 

على أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل 
)15-64 سنة(.

نسبة إعالة المسنين: نسبة السكان في سن 65 سنة وأكثر 
إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة 
على أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل 

)15-64 سنة(.

معّدل الخصوبة الكلي: عدد األطفال الذين تنجبهم كل امرأة إذا 
عاشت حتى آخر سنوات اإلنجاب وأنجبت في كل عمر أطفااًل 

حسب معّدل الخصوبة المعروف لذلك العمر.

نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة: نسبة الوالدات من 
الذكور إلى الوالدات من اإلناث.

مصادر البيانات 
.UNDESA 2013a :14 األعمدة 1 إلى 4 و6 إلى

.UNDESA 2014 :5 العمود

تقرير التنمية الب�شرية 2015
التنمية يف كل عمل
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اجلدول
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 الر�سع الذين 
يتغذون ح�رضًا من 
معّدلت الوفياتالر�سع غري املح�سننيالر�ساعة الطبيعية

�سوء التغذية 
لدى الأطفال

معدل وفيات 
الوفيات الناجمة عنالبالغني

انت�سار فريو�س 
نق�س املناعة 
الب�رضية بني 

البالغني

�سنوات العمر 
املتوّقعة 
الأطباءبعد ال�ستني

الإنفاق العام 
على ال�سحة

)بالن�سبة املئوية 
من الر�سع من 

الفئة العمرية �سفر 
اإىل 5 اأ�سهر(

)بالن�سبة املئوية من 
)لكل 1,000 مولود حّي(االأطفال يف عمر �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من االأطفال 

دون �سن 
اخلام�سة(

)لكل 1,000
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سعاحل�سبةوالكزاز

 دون �سن 
اخلام�سة

 التقزم )املعتدل 
داء ال�سلاملالرياالذكوراالإناثاأو احلاد(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)بال�سنوات(15-49 �سنة( 
)لكل 10,000 
من ال�سكان(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013a20132013201320132008–2013a201320132012201220132010/2015b2001–2013a2013–2008الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
24.037.49.6..0.1..4773..172.32.8..النرويج1
0.20.225.132.79.0..4578..863.44.0..أستراليا2
0.20.325.039.411.5..4066..273.64.2..سويسرا3
0.40.222.434.210.6..60100..3112.93.5..الدانمرك4
23.531.512.9..0.2..5469..143.34.0..هولندا5
c5092..0.4..23.538.111.3 233.23.91.3..ألمانيا6
23.427.28.9..0.4..4982..273.23.8..آيرلندا6
23.224.517.1..0.1..295.96.92.176128..الواليات المتحدة األمريكية8
24.420.710.9..0.2..5281..254.65.2..كندا9
24.127.49.7..0.1..5280..785.26.3..نيوزيلندا9

c3869..1.7..24.519.24.6 252.22.84.4..سنغافورة11
....25.4..2.6..................هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
............................ليختنشتاين13
24.132.79.7..0.1..4369..132.43.0..السويد14
0.50.323.527.99.1..5588..253.94.6..المملكة المتحدة14
24.334.89.1..0.3..3761..391.62.1..آيسلندا16
24.021.47.2..113.23.72.538930.05.4..جمهورية كوريا17
24.333.57.2..0.2..4172..533.24.0..إسرائيل18
23.428.27.1..0.4..5079..151.62.0..لكسمبرغ19
26.123.010.3..1.7..4281..152.12.9..اليابان20
23.629.911.2..0.4..5798..183.54.4..بلجيكا21
25.131.811.7..0.5..52109..1113.54.2..فرنسا22
23.948.311.0..0.4..4691..7243.23.9..النمسا23
23.829.19.4..0.3..51114..132.12.6..فنلندا24
22.825.29.2..1.0..49112..262.32.9..سلوفينيا25
0.60.424.837.08.9..4086..253.64.2..إسبانيا26
0.40.324.740.99.1..3869..1103.03.6..إيطاليا27
c57127..0.40.121.136.27.2 112.93.62.6..الجمهورية التشيكية28
23.543.89.8..0.7..4198..113.74.4..اليونان29
2.81.320.232.65.7..64195..462.73.4..إستونيا30
21.415.02.5..3.0..69101..418.49.9..بروني دار السالم31
0.20.122.022.97.4..3675..1142.83.6..قبرص32
c5072..0.2..21.277.42.2 117.08.211.6..قطر32
37.08.1....0.9..4390..252.23.0..أندورا34
19.830.08.2..0.6..67168..126.07.2..سلوفاكيا35
21.122.06.7..1.8..70186..124.55.2..بولندا36
19.141.26.2..3.0..88254..374.04.9..ليتوانيا37
22.335.08.7..0.4..4175..115.36.1..مالطة37
c67890.03.9..19.27.73.2 2213.415.59.3..المملكة العربية السعودية39
c83151..1.3..21.431.67.3 32.77911.913.38.2األرجنتين40
19.819.33.2..0.1..5984..667.08.2..اإلمارات العربية المتحدة41
1.20.323.610.27.7..8107.18.21.855107..شيلي42
23.234.29.7..1.3..48111..123.13.8..البرتغال43
19.929.68.0..0.7..91201..115.26.1..هنغاريا44
c5470..0.3..19.59.14.9 115.26.113.6..البحرين45
19.128.85.7..2.6..85224..447.48.4..التفيا46
20.628.47.3..1.4..58135..263.84.5..كرواتيا47
17.617.92.9..0.9..118.19.54.34259..الكويت48
c2124.95.39.479152..0.2..19.219.86.5 19.3الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
17.543.16.5..13.0..126339..328.610.1..االتحاد الروسي50
c100299..6.00.517.137.66.1 19.0113.74.94.5بيالروس50
1.50.721.837.48.8..249.511.110.779148..أوروغواي52
c4810.512.012.8 c81205..5.60.119.423.95.3 15.8رومانيا52
20.522.22.6..0.9..119.811.49.873116..ُعمان52
0.43.222.328.27.3..88141..1810.412.9..جزر البهاما55
16.535.84.3..7.8..31.81114.616.313.1146322كازاخستان56

احلالة ال�سحية 9
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 الر�سع الذين 
يتغذون ح�رضًا من 
معّدلت الوفياتالر�سع غري املح�سننيالر�ساعة الطبيعية

�سوء التغذية 
لدى الأطفال

معدل وفيات 
الوفيات الناجمة عنالبالغني

انت�سار فريو�س 
نق�س املناعة 
الب�رضية بني 

البالغني

�سنوات العمر 
املتوّقعة 
الأطباءبعد ال�ستني

الإنفاق العام 
على ال�سحة

)بالن�سبة املئوية 
من الر�سع من 

الفئة العمرية �سفر 
اإىل 5 اأ�سهر(

)بالن�سبة املئوية من 
)لكل 1,000 مولود حّي(االأطفال يف عمر �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من االأطفال 

دون �سن 
اخلام�سة(

)لكل 1,000
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سعاحل�سبةوالكزاز

 دون �سن 
اخلام�سة

 التقزم )املعتدل 
داء ال�سلاملالرياالذكوراالإناثاأو احلاد(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)بال�سنوات(15-49 �سنة( 
)لكل 10,000 
من ال�سكان(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013a20132013201320132008–2013a201320132012201220132010/2015b2001–2013a2013–2008الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

0.70.919.518.16.8..65116..19.771013.314.4بربادوس57
4.9..21.5..1.4..145201..127.79.3..أنتيغوا وبربودا58
c83189..2.0..18.838.17.6 4610.111.68.8..بلغاريا59
13.89.9....4.4..106156..1115.117.5..باالو60
7815.417.919.1811490.04.90.623.915.57.2..بنما60
c861691.05.40.419.012.04.0 157.28.517.2..ماليزيا62
c1112.514.313.6 c95202..1.01.119.310.64.8 21.0موريشيوس63
c6919.021.35.3 c129229..2.11.717.811.85.3 12.8ترينيداد وتوباغو64
c99214..1.8..19.415.14.0 1312.214.27.7..سيشيل64
1.50.118.721.110.6..13.7285.86.66.684172صربيا66
c73115..0.30.222.967.28.8 48.6215.06.27.0كوبا67
c4670..1.5..22.732.07.2 14.816217.89.116.5لبنان67
53.12214.416.86.8831530.02.90.119.98.96.7إيران - الجمهورية اإلسالمية69
32.5298.49.65.6641110.00.80.223.811.19.9كوستاريكا69
101512.914.913.4881982.22.40.621.119.43.4..فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
c1216.519.212.3731470.00.5..20.917.15.6 41.6تركيا72
c118.29.614.7751840.01.10.1 d19.66.83.2 75.8سري النكا73
14.4101112.514.513.6931740.01.80.222.721.06.2المكسيك74
c1112.313.77.1 c971970.62.50.521.818.99.7 38.6البرازيل75
54.81411.713.111.3661740.04.50.319.842.49.4جورجيا76
11.76.3....2.5..79165..117.810.2..سانت كيتس ونيفس77
c5229.934.226.8 c831670.14.20.218.334.35.6 11.8أذربيجان78
18.56.66.3..1.0..120194..1610.711.8..غرينادا79
19.025.67.2..0.5..22.71316.018.77.896131األردن80
c114295..13.00.817.435.37.8 19.710218.610.03.7أوكرانيا81
d19.126.26.4 0.80.1..23.0145.86.64.971134جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
c1521.625.215.9 c1211640.015.00.117.912.16.6 6.9الجزائر83
72.331512.916.718.4901160.75.10.321.511.35.3بيرو84
6.30.220.026.94.5..34.63314.015.620.895227أرمينيا85
d21.111.55.9 0.30.1..38.61113.314.923.185118ألبانيا85
20.216.99.6..5.2..18.5565.76.68.964138البوسنة والهرسك85
c1319.122.525.3851570.02.70.423.616.96.4 e 40.0إكوادور88

21.04.78.5..1.2..1112.714.52.585177..سانت لوسيا89
c1110.912.79.4761030.03.2..19.514.65.6 27.6الصين90
c1620.023.67.5 c143239..1.70.117.04.34.1 39.8فيجي90
d16.327.66.0 7.20.1..65.72326.431.815.9148309منغوليا90
12.31111.313.116.3901770.914.01.121.43.94.6تايلند93
15.96.0....2.0..116219..2710.211.4..دومينيكا94
c80117..6.8..19.719.04.3 1212.414.521.0..ليبيا94
2.90.120.212.27.1..8.51613.115.210.169130تونس96
19.75.35.2..2.6..110169..4117.219.0..سانت فنسنت وجزر غرينادين97
42.83814.516.912.7731480.91.60.521.314.76.8كولومبيا97
0.21.821.34.15.8..23.83614.316.64.8105173جامايكا99

c245115..2.5..18.65.64.7 52.21110.412.12.2تونغا100
14.74114.316.719.3781450.04.31.521.58.35.4بليز101
c1461600.14.40.721.914.95.4 6.792123.628.110.1الجمهورية الدومينيكية101
2.85720.322.88.8941711.22.60.918.59.14.8سورينام103
d21.014.210.8 2.00.1..47.8118.49.920.35586ملديف104
c97166..3.2..18.94.57.5 51.31115.518.16.4ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
c2636.346.631.4 c2543210.421.021.916.43.45.4 20.3بوتسوانا106
c106277..18.00.616.228.611.8 36.44913.315.411.3جمهورية مولدوفا107
c3418.621.830.7117193..0.50.1 d17.528.35.1 53.2مصر108
c1146.655.228.1 c200376..8.4..17.041.82.0 13.0تركمانستان109
41.521624.529.336.41211769.827.00.517.82.03.1إندونيسيا110
6.0203039.156.117.523529667.444.03.918.22.93.8غابون110
c7818.721.917.5 c961780.03.00.420.811.19.0 24.4باراغواي112
....18.7..0.2......28.81118.621.810.9دولة فلسطين113
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اجلدول
9

 الر�سع الذين 
يتغذون ح�رضًا من 
معّدلت الوفياتالر�سع غري املح�سننيالر�ساعة الطبيعية

�سوء التغذية 
لدى الأطفال

معدل وفيات 
الوفيات الناجمة عنالبالغني

انت�سار فريو�س 
نق�س املناعة 
الب�رضية بني 

البالغني

�سنوات العمر 
املتوّقعة 
الأطباءبعد ال�ستني

الإنفاق العام 
على ال�سحة

)بالن�سبة املئوية 
من الر�سع من 

الفئة العمرية �سفر 
اإىل 5 اأ�سهر(

)بالن�سبة املئوية من 
)لكل 1,000 مولود حّي(االأطفال يف عمر �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من االأطفال 

دون �سن 
اخلام�سة(

)لكل 1,000
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سعاحل�سبةوالكزاز

 دون �سن 
اخلام�سة

 التقزم )املعتدل 
داء ال�سلاملالرياالذكوراالإناثاأو احلاد(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)بال�سنوات(15-49 �سنة( 
)لكل 10,000 
من ال�سكان(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013a20132013201320132008–2013a201320132012201220132010/2015b2001–2013a2013–2008الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

c1336.742.519.6 c130210..2.10.218.323.86.1 26.4أوزبكستان114
c21023.529.930.31362550.124.0..17.011.54.4 34.0الفلبين115
c313432.843.923.93204412.259.019.116.07.88.9 8.3جنوب أفريقيا116
c3613.515.720.61362900.01.00.522.016.06.9 31.4السلفادور116
17.017219.023.823.3691890.220.00.422.411.66.0فييت نام116
c2531.239.127.21722470.121.00.218.64.76.1 60.4بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
56.12121.624.217.81302720.09.50.216.819.66.7قيرغيزستان120
17.56.15.2..2.9..19.6183728.034.022.6104203العراق121
c7921.926.021.4 c681440.023.00.519.93.04.4 59.6الرأس األخضر122
17.31.812.6..24.0..154181..2929.836.4..ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
33.22129.936.619.525637723.615.01.416.62.16.5غيانا124
c1120.023.523.0 c1162000.13.10.222.23.78.3 30.6نيكاراغوا125
c1126.130.414.9121170..9.20.217.96.26.0 31.0المغرب126
c61835.249.829.6 c1772550.114.014.317.33.77.7 23.9ناميبيا126
49.631525.831.048.01262360.02.10.621.59.36.5غواتيماال128
34.32840.947.726.81531760.07.60.318.219.06.8طاجيكستان129
c122641.452.747.9 c1582394.122.00.317.07.04.0 46.4الهند130
31.2121118.922.222.71201730.12.90.522.13.78.6هندوراس131
48.73629.736.233.62122190.014.00.119.52.63.6بوتان132
16.90.71.3..51.5143046.254.657.716420816.274.0تيمور - ليشتي133
19.915.03.3..2.1..42.6453911.914.627.573116الجمهورية العربية السورية134
c224814.616.925.9 c1131613.77.9..18.01.23.9 40.0فانواتو134
20.5103535.649.125.0280323103.842.02.517.11.04.1الكونغو136
17.43.810.1..17.0..134206..69.05945.158.2كيريباس137
15.93.03.5..7.4455869.395.826.231936869.30.0غينيا اإلستوائية138
c142055.887.445.8 c30335679.228.012.517.00.75.0 60.9زامبيا139
45.761152.378.422.722226167.06.91.315.51.05.4غانا140
40.4111853.871.443.81581979.511.00.117.11.82.0جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
d18.43.63.7 64.11733.241.141.412615613.945.00.1بنغالديش142
51.41936.751.031.616822142.516.00.618.24.96.9سان تومي وبرينسيبي143
73.551032.537.940.91572103.763.00.723.82.37.5كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
31.918747.570.735.225029949.622.06.017.81.84.5كينيا145
69.661232.239.740.51591920.220.00.217.12.16.0نيبال145
37.7213969.085.545.01551891.834.00.117.48.32.8باكستان147
23.6101439.850.535.118324011.348.00.616.66.11.8ميانمار148
c322372100.942.02.415.71.73.8 39101.6167.429.2..أنغوال149
44.111555.980.031.04965151.263.027.416.31.78.4سوازيلند150
49.81136.451.834.824431450.513.05.017.90.17.3جمهورية تنزانيا المتحدة151
17.4374174.3117.436.4325357106.616.03.213.74.13.9نيجيريا152
20.451760.894.532.634137064.729.04.316.40.85.1الكاميرون153
41.9203739.656.049.220825741.446.00.416.91.64.2مدغشقر154
..31.42755.088.532.328838518.433.015.018.80.6زمبابوي155
c122425.130.132.8 c1622035.515.0..16.92.25.1 73.7جزر سليمان156
16.41.33.8..26.952067.190.122.018723467.293.0موريتانيا156
c123047.361.449.524331940.354.00.614.90.54.5 56.1بابوا غينيا الجديدة158
15.91.55.8..12.1151857.977.932.123428170.46.3جزر القمر159
d16.22.05.4 10.362240.451.346.621125510.05.60.1اليمن160
17.022.915.50.511.5..53.53873.098.039.0492577ليسوتو161
62.462855.884.729.827932382.88.72.314.50.58.6توغو162
63.2111843.866.133.730738057.913.07.417.51.29.8أوغندا163
84.91337.152.044.319624633.210.02.917.80.611.1رواندا163
9.4..39.7143554.772.821.92212635.125.02.017.2هايتي163
c23828479.69.41.115.60.64.6 32.5153756.285.344.7بنن166
41.011551.276.635.021227416.522.00.217.42.86.5السودان167
c132057.469.633.524528627.976.00.917.52.38.9 1.3جيبوتي168
2.2..45.1437064.199.231.132335355.430.02.216.4جمهورية جنوب السودان169
39.041643.955.319.219224459.520.00.516.20.64.2السنغال170
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يتغذون ح�رضًا من 
معّدلت الوفياتالر�سع غري املح�سننيالر�ساعة الطبيعية

�سوء التغذية 
لدى الأطفال

معدل وفيات 
الوفيات الناجمة عنالبالغني

انت�سار فريو�س 
نق�س املناعة 
الب�رضية بني 

البالغني

�سنوات العمر 
املتوّقعة 
الأطباءبعد ال�ستني

الإنفاق العام 
على ال�سحة

)بالن�سبة املئوية 
من الر�سع من 

الفئة العمرية �سفر 
اإىل 5 اأ�سهر(

)بالن�سبة املئوية من 
)لكل 1,000 مولود حّي(االأطفال يف عمر �سنة(

)بالن�سبة املئوية 
من االأطفال 

دون �سن 
اخلام�سة(

)لكل 1,000
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

اخلناق 
وال�سهاق 
الر�سعاحل�سبةوالكزاز

 دون �سن 
اخلام�سة

 التقزم )املعتدل 
داء ال�سلاملالرياالذكوراالإناثاأو احلاد(

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 

)بال�سنوات(15-49 �سنة( 
)لكل 10,000 
من ال�سكان(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013a20132013201320132008–2013a201320132012201220132010/2015b2001–2013a2013–2008الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

c2322520.237.00.1 d15.92.38.1 142570.297.359.3..أفغانستان171
12.172671.3100.029.639841070.622.02.713.91.45.7كوت ديفوار172
71.441244.267.947.829036262.99.010.317.00.28.3مالوي173
52.0163844.464.444.219823948.118.01.217.80.35.1إثيوبيا174
33.51449.473.823.424029583.751.01.215.21.16.0غامبيا175
37.0142786.1118.543.5320379106.654.01.115.21.13.5جمهورية الكونغو الديمقراطية176
55.232653.671.141.824027969.246.01.115.40.110.0ليبريا177
38.383177.9123.932.232539396.229.03.714.90.75.5غينيا - بيساو178
c27527792.19.00.915.40.87.1 20.4182877.6122.738.5مالي179
42.871561.587.243.143243871.453.010.816.80.46.8موزامبيق180
31.6217107.2160.644.9423444108.7143.01.612.50.211.8سيراليون181
20.5243864.9100.731.3267301104.823.01.714.81.04.7غينيا182
38.261864.197.632.9256298103.38.50.915.10.56.4بوركينا فاسو183
69.32254.882.957.530035963.718.01.016.00.38.0بوروندي184
3.4454188.5147.538.7377410152.618.02.515.60.43.6تشاد185
68.73436.149.950.32293013.64.60.615.10.53.0إريتريا186
34.3657596.1139.240.7412433114.950.03.815.90.53.9جمهورية أفريقيا الوسطى187
23.3153359.9104.243.0241252131.116.00.415.50.26.5النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
..16.832.9..68.96121.727.427.91111830.09.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

c273030.637.5..104153..111.0....4.416.5 31.3جزر مارشال
71.74.0....0.1..48105..113.03.7..موناكو
..c2429.936.624.0 c4488..9.5....7.1 67.2ناورو

51.36.5....0.0..4654..28262.83.1..سان مارينو
..c485489.8145.642.1 c28933933.564.00.516.10.4 9.1الصومال

c1424.429.210.0 c182236..37.0....10.919.7 34.7توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

0.90.323.027.912.2..57106..275.16.0..تنمية بشرية مرتفعة جداً
4.20.420.017.66.2..30.02312.013.910.685143تنمية بشرية مرتفعة

43.8102035.244.540.21482256.623.00.918.57.74.6تنمية بشرية متوسطة
36.0172761.589.439.524929154.527.32.416.22.94.5تنمية بشرية منخفضة

37.510173749.331.013419214.015.81.219.010.35.6البلدان النامية
المناطق

8.20.119.013.84.1..30.191528.637.625.7124172الدول العربية
30.73516.119.518.1891301.810.20.618.512.25.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

5.20.418.725.95.9..32.13520.923.814.3102216أوروبا وآسيا الوسطى
35.05815.217.913.9961770.63.00.521.218.97.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

47.9122443.254.945.11512224.424.40.218.66.84.3جنوب آسيا
35.4182660.891.237.228833772.926.44.716.61.95.6جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

45.9112154.678.840.522326647.332.11.916.81.85.2أقل البلدان نمواً
16.51.119.322.66.5..35.992236.847.823.7153202الــدول الجزرية الصغيرة النامية

23.427.012.3..0.9..60113..376.57.6..منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

T45.6 T29.7120181..13.41.120.713.89.9 91633.6..العالم

مالحظات
a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
b  البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة

.2015-2010

c .البيانات هي لعام قبل المشار إليه
d .0.1 أو أقل

e .2012 بيانات عام
T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف
الرضع الذين يتغذون حصراً من الرضاعة الطبيعية:  نسبة 

الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 أشهر، وقد 
تغذوا حصراً من حليب الرضاعة الطبيعية في 24 ساعة 

سبقت للمسح.

الرضع غير المحصنين ضد الخناق والشهاق والكزاز: نسبة 
الرضع األحياء الذين لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح 

الخناق والشهاق والكزاز.

الرضع غير المحصنين ضد الحصبة: نسبة الرضع األحياء 
الذين لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح الحصبة.

معدل وفيات الرضع: احتمال وقوع الوفيات من الرّضع، خالل 
فترة تمتد بين الوالدة والسنة الواحدة، لكل 1,000 والدة حية.

معّدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: احتمال وقوع 
الوفيات من األطفال في فترة تمتّد من الوالدة حتى سن 

الخامسة، لكل 1,000 والدة حية.

األطفال الذين يعانون من التقزم: النسبة المئوية من األطفال 
بين  صفر و59 شهراً الذين يشكون من قصر يكون دون 

متوسط الطول مقابل السن بأكثر من مقياسين، حسب معايير 
منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

معّدل وفيات البالغين: احتمال وفاة أشخاص لهم من العمر 15 
سنة قبل بلوغ عمر 60، لكل 1,000 من السكان.

الوفيات الناجمة عن المالريا: عدد الوفيات الناجمة عن حاالت 
إصابة مؤكدة أو محتملة  بالمالريا، لكل 100,000 من السكان.

الوفيات الناجمة عن داء السل: عدد الوفيات الناجمة عن 
حاالت إصابة مؤكدة أو محتملة  بداء السل، لكل 100,000 

من السكان.

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين: نسبة 
األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الفئة 

العمرية 15-49 سنة.

سنوات العمر المتوّقعة بعد الستين: عدد السنوات اإلضافية 
التي يتوّقع أن يعيشها األشخاص البالغون من العمر 60 سنة إذا 
بقيت أنماط معّدالت الوفاة المسجلة حسب الفئات العمرية على 

حالها طوال الفترة المتبقية من حياتهم.

األطباء: عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل 10,000 
من السكان.

اإلنفاق العام على الصحة: اإلنفاق الجاري والرأسمالي من 
الميزانيات الحكومية )المركزية والمحلية(، والقروض الخارجية 

والمساعدات )بما في ذلك هبات الوكاالت الدولية والمنظمات 
 غير الحكومية(، وصناديق التأمين الصحي االجتماعية

)أو اإللزامية(، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

مصادر البيانات 
.UNICEF 2015  :6 األعمدة 1 إلى

.WHO 2015 :13األعمدة 7 إلى 11 و

.UNDESA 2013a :12 العمود

.World Bank 2015b :14 العمود
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معدل الإملام بالقراءة والكتابة
ال�سكان احلا�سلون 

على جزء من 
التعليم الثانوي 

على الأقل

الن�سبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل 

الت�رضب 
من التعليم 

البتدائي

نوعّية التعليم

الإنفاق العام 
على التعليم

لدى البالغني
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

لدى ال�سباب
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
اأداء التالميذ من عمر 15 �سنةالعايلالثانوياالبتدائياحل�سانة15-24 �سنة(

املعلمون 
املدربون 
يف التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
لالأ�ساتذة 
يف التعليم 
االبتدائي

الذكوراالإناث

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
25 �سنة واأكرث(

)بالن�سبة 
املئوية 

من ال�سكان 
يف �سن 
احل�سانة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
االبتدائي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
الثانوي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
العايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من فوج  
العلومcالريا�سياتbالقراءةaامللتحقني(

)بالن�سبة 
املئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013d–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية
2005–
2013d

2005–
2013d2005–2013d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d201220122012

2008–
2014d2008–2014d2005–2014d

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
6.6....97.19999111741.5504489495......النرويج1
e10810513686..512504521....5.1 94.4......أستراليا2
115.3..509531515..95.71001039656......سويسرا3
f102101125801.1496500498....8.7 96.1......الدانمرك4
125.9..511523522..89.09110613077......هولندا5
125.0..96.6113100101623.8508514524......ألمانيا6
166.2..523501522..79.65210411971......آيرلندا6
145.2..498481497..95.074989494......الواليات المتحدة األمريكية8
5.3....523518525....100.07298103......كندا9
157.4..512500516..95.2929912080......نيوزيلندا9

1.354257355194172.9........96.499.899.877.4سنغافورة11
75.410110599671.054556155596143.8......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
72.1..991041104220.6516535525........ليختنشتاين13
106.8..86.99510298704.4483478485......السويد14
186.0..499494514..99.9841099562......المملكة المتحدة14
107.4..91.39798112812.1483493478......آيسلندا16
184.9..82.911810397980.8536554538......جمهورية كوريا17
135.6..97.899.499.785.8101106101681.1486466470إسرائيل18
..f929710020..488490491..8 100.0......لكسمبرغ19
173.8..86.488102102610.2538536547......اليابان20
116.5..80.11181031077113.5509515505......بلجيكا21
185.7..505495499..80.511010711058......فرنسا22
115.8..100.010310198720.3490506506......النمسا23
146.8..100.070100108940.4524519545......فنلندا24
175.7..99.799.999.896.9949998861.2481501514سلوفينيا25
135.0..97.999.799.669.8127103131852.9488484496إسبانيا26
g4.3 10..99.099.999.975.7999999620.7490485494إيطاليا27
194.5..99.810310097640.7493499508......الجمهورية التشيكية28
94.1..97.499.399.463.2761021091175.6477453467اليونان29
f9398107773.0516521541..125.2 99.9100.099.9100.0إستونيا30
h6494106243.6......85103.8 95.499.799.865.9بروني دار السالم31
g449440438..147.2 98.799.899.878.77810095464.7قبرص32
i112142.338837638458102.4 96.799.898.760.558103قطر32
10093.1................49.4......أندورا34
154.1..99.39110294552.0463482471......سلوفاكيا35
104.9..99.7100.0100.082.37810198731.5518518526بولندا36
125.2..99.899.999.891.47699106742.5477479496ليتوانيا37
118.0........92.499.197.573.31169686415.5مالطة37
g105.1 91......94.499.199.366.513106116581.3المملكة العربية السعودية39
165.1..97.999.499.156.976124107802.9396388406األرجنتين40
..8.044243444810016....90.097.093.664.379108اإلمارات العربية المتحدة41
214.6..98.698.998.974.811410189741.3441423445شيلي42
125.3..488487489..94.599.599.448.08610611369البرتغال43
f87100102601.9488477494..104.7 99.499.599.398.3هنغاريا44
h50..96332.2......82122.7 94.697.698.654.9البحرين45
114.9..99.999.999.898.99210398659.7489491502التفيا46
j144.2 99.199.799.789.1639798620.6485471491100كرواتيا47
g106 g100 g285.9......7793.8 95.598.898.756.081الكويت48
......98.499.199.489.261101915619.5422410410الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
204.1..99.799.899.790.99110195763.4475482486االتحاد الروسي50
100155.1......99.699.899.889.310498105931.3بيالروس50
144.4..98.499.398.652.58911290635.3411409416أوروغواي52
183.1..98.699.099.088.9779495526.0438445439رومانيا52
j4.2 20........86.998.297.453.95211394286.4ُعمان52
..9214......10.5..10893..........جزر البهاما55
163.1..99.799.999.899.35810698450.7393432425كازاخستان56
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معدل الإملام بالقراءة والكتابة
ال�سكان احلا�سلون 

على جزء من 
التعليم الثانوي 

على الأقل

الن�سبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل 

الت�رضب 
من التعليم 

البتدائي

نوعّية التعليم

الإنفاق العام 
على التعليم

لدى البالغني
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

لدى ال�سباب
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
اأداء التالميذ من عمر 15 �سنةالعايلالثانوياالبتدائياحل�سانة15-24 �سنة(

املعلمون 
املدربون 
يف التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
لالأ�ساتذة 
يف التعليم 
االبتدائي

الذكوراالإناث

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
25 �سنة واأكرث(

)بالن�سبة 
املئوية 

من ال�سكان 
يف �سن 
احل�سانة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
االبتدائي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
الثانوي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
العايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من فوج  
العلومcالريا�سياتbالقراءةaامللتحقني(

)بالن�سبة 
املئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013d–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية
2005–
2013d

2005–
2013d2005–2013d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d201220122012

2008–
2014d2008–2014d2005–2014d

h79105105616.6......55135.6 88.7......بربادوس57
g......60142.6 8998105238.7......99.0أنتيغوا وبربودا58
173.8..98.497.798.194.38610093633.1436439446بلغاريا59
..............651038946..99.599.899.8باالو60
90253.3......94.197.397.952.0709973438.4بنما60
h84101 i71370.9398421420..125.9 93.198.598.468.2ماليزيا62
100203.7......89.298.697.753.611310896414.2موريشيوس63
..g10686 k12 k10.6......8818 98.899.699.659.383ترينيداد وتوباغو64
j......87133.6 11310880115.1..91.899.498.8سيشيل64
98.299.299.365.65810194560.844644944556150.1صربيا66
h989892484.2......100912.8 99.8100.0100.076.5كوبا67
91122.6......89.699.198.454.210211375486.7لبنان67
100263.7......84.397.798.365.13811986553.8إيران - الجمهورية اإلسالمية69
97.499.399.050.6771031094812.344140742997166.9كوستاريكا69
6.9..........95.598.898.353.77610293784.9فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
202.9..94.998.499.649.431100866910.0475448463تركيا72
82241.7......91.298.697.774.0899899173.4سري النكا73
94.299.098.758.010110586294.242441341596285.1المكسيك74
i136 i105 i26 i19.4 j410391405..215.8 91.399.098.253.669البرازيل75
9592.0......58103101330.2..99.799.999.7جورجيا76
65154.2......8285101187.2........سانت كيتس ونيفس77
100122.4......99.899.9100.095.52598100201.8أذربيجان78
..6516........9910310853........غرينادا79
..j 20..97.999.299.074.1349888472.1399386409األردن80
h8310599790.6......100166.7 99.799.899.793.6أوكرانيا81
..l........15 298983382.5..97.598.598.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
g234.3 99......72.689.194.428.97911798317.2الجزائر83
183.3..93.898.798.761.186102944126.1384368373بيرو84
h4610297464.4......77 i19 g2.3 99.699.899.794.5أرمينيا85
j82561.339439439732193.3 96.898.998.784.871100ألبانيا85
..17........17.2........98.299.799.756.8البوسنة والهرسك85
85194.4......93.398.698.639.81671121034111.1إكوادور88
g881410.4......89174.7 60100........سانت لوسيا89
..h701288927..570 m613 m580 m..18 95.199.699.765.3الصين90
i3.5......100284.2 64.3181058816......فيجي90
h8610992629.1 j......100285.5 98.398.998.084.8منغوليا90
167.6..441427444..96.496.696.638.1119938751تايلند93
..6515......13.6..9911897........دومينيكا94
..............h10 g114 l104 l61 j 89.999.999.948.5ليبيا94
79.796.398.239.34011091355.9404388398100176.2تونس96
83155.1......31.4..78105103........سانت فنسنت وجزر غرينادين97
93.698.797.856.349115934815.340337639997254.9كولومبيا97
h9292782913.9......70216.3 87.598.693.372.2جامايكا99

..j9.6 i........21 99.499.599.487.935110916تونغا100
49236.6......76.14911886269.1......بليز101
85243.8......90.998.396.854.44210376468.9الجمهورية الدومينيكية101
..9413......9.7..94.798.898.045.99611376سورينام103
g9872 k1317.2......77116.2 98.499.499.230.182ملديف104
305.8........10.0..3410586..98.999.699.4ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
h1810682187.0......100259.5 86.797.994.275.7بوتسوانا106
168.3........99.1100.0100.095.0829488415.4جمهورية مولدوفا107
h2711386303.9........283.8 73.986.192.452.1مصر108
3.0............4789858..99.699.999.8تركمانستان109
193.6..92.898.898.844.548109833211.0396375382إندونيسيا110
..h35165..9 j........100 j25 82.389.487.445.2غابون110
225.0........93.998.798.538.83595703519.9باراغواي112
..10024......95.999.299.356.7489582463.5دولة فلسطين113
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معدل الإملام بالقراءة والكتابة
ال�سكان احلا�سلون 

على جزء من 
التعليم الثانوي 

على الأقل

الن�سبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل 

الت�رضب 
من التعليم 

البتدائي

نوعّية التعليم

الإنفاق العام 
على التعليم

لدى البالغني
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

لدى ال�سباب
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
اأداء التالميذ من عمر 15 �سنةالعايلالثانوياالبتدائياحل�سانة15-24 �سنة(

املعلمون 
املدربون 
يف التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
لالأ�ساتذة 
يف التعليم 
االبتدائي

الذكوراالإناث

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
25 �سنة واأكرث(

)بالن�سبة 
املئوية 

من ال�سكان 
يف �سن 
احل�سانة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
االبتدائي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
الثانوي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
العايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من فوج  
العلومcالريا�سياتbالقراءةaامللتحقني(

)بالن�سبة 
املئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013d–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية
2005–
2013d

2005–
2013d2005–2013d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d201220122012

2008–
2014d2008–2014d2005–2014d

..10016......259310591.9..99.5100.099.9أوزبكستان114
313.4........95.498.597.064.851106852824.2الفلبين115
j......87296.2 93.799.398.574.3761011112023.0جنوب أفريقيا116
96243.4......85.596.996.239.862110702516.2السلفادور116
255.5508511528100196.3..93.596.897.465.082105فييت نام116
g3.3........24 g6.4 94.598.899.253.160918038بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
72246.8......99.299.899.795.62510688482.9قيرغيزستان120
..h7 g107 g53 g16 i........100 k17 g 79.080.683.739.0العراق121
96235.0......7611293238.6..85.398.497.9الرأس األخضر122
................i 299883........ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
h6675101137.8......70233.2 85.093.792.454.5غيانا124
h5511769..51.6 g......75304.4 78.088.885.238.9نيكاراغوا125
100266.6......67.174.088.825.362118691610.7المغرب126
h1610965 g915.5......96308.5 76.590.683.233.9ناميبيا126
262.8........78.391.995.522.659108651933.3غواتيماال128
100224.0......99.799.999.993.299687222.0طاجيكستان129
h581136925..........353.8 62.874.488.442.1الهند130
..k34 87......85.496.094.027.041105712130.3هندوراس131
91245.5......52.868.080.034.41410778921.1بوتان132
i125571816.4........319.4 10..58.378.680.5تيمور - ليشتي133
4.9..........85.194.596.634.167448286.8الجمهورية العربية السورية134
k28.5......100 g225.0 61122605..83.495.194.7فانواتو134
g......80446.2 79.376.985.743.214109541029.7الكونغو136
..j11686..21.1 j......8525 71........كيريباس137
..i..27.9......4926 739128..94.598.597.7غينيا اإلستوائية138
h..108....44.5......93481.3 61.458.570.335.0زامبيا139
h117107671216.3......52308.1 71.583.288.354.3غانا140
h26121501826.7......98262.8 72.778.789.229.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
h26114541333.8......58402.2 58.881.978.037.8بنغالديش142
48319.5......4511780833.9..69.577.383.1سان تومي وبرينسيبي143
100472.6......73.985.988.415.515125451635.8كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
k......97576.6 72.281.683.228.66011467422.4كينيا145
h87133671439.6......94244.7 57.477.589.227.4نيبال145
85432.5......54.763.178.033.28292381037.8باكستان147
h9114501325.2......100280.8 92.695.896.219.2ميانمار148
47433.5......8714032768.1..70.666.479.8أنغوال149
h2511461532.7......68297.8 83.194.792.223.8سوازيلند150
h339033433.3......99436.2 67.872.876.57.5جمهورية تنزانيا المتحدة151
..i20.7......6638 13854410..51.158.075.6نيجيريا152
h30111501230.2......79463.0 71.376.485.428.0الكاميرون153
19402.7......1214538462.0..64.564.065.9مدغشقر154
h34109476........88362.0 83.692.189.655.3زمبابوي155
63219.9......25.1..4311448........جزر سليمان156
h2 k9730535.9......100353.8 45.547.766.414.4موريتانيا156
................h10011440 62.975.866.811.1بابوا غينيا الجديدة158
j......75287.6 22103641044.6..75.986.586.3جزر القمر159
h1101491040.5 k........304.6 66.477.896.717.6اليمن160
723313.0......75.892.174.220.937108531143.2ليسوتو161
82414.0......60.472.786.926.814134551036.1توغو162
95463.3......73.285.589.628.81110727475.2أوغندا163
h1413433765.3......96605.1 65.978.076.78.4رواندا163
......................h 48.770.574.428.5هايتي163
h19124541246.8......47445.3 28.730.854.919.2بنن166
h3870411720.1......68462.2 73.485.590.315.2السودان167
96334.5......46848515.6........جيبوتي168
44500.7............686........جمهورية جنوب السودان169
48325.6......52.159.074.010.8158441838.6السنغال170
..h1 j106544..........45 31.732.161.918.2أفغانستان171
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معدل الإملام بالقراءة والكتابة
ال�سكان احلا�سلون 

على جزء من 
التعليم الثانوي 

على الأقل

الن�سبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم
معدل 

الت�رضب 
من التعليم 

البتدائي

نوعّية التعليم

الإنفاق العام 
على التعليم

لدى البالغني
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية
15 �سنة واأكرث(

لدى ال�سباب
)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
اأداء التالميذ من عمر 15 �سنةالعايلالثانوياالبتدائياحل�سانة15-24 �سنة(

املعلمون 
املدربون 
يف التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
لالأ�ساتذة 
يف التعليم 
االبتدائي

الذكوراالإناث

)بالن�سبة املئوية 
من الفئة العمرية 
25 �سنة واأكرث(

)بالن�سبة 
املئوية 

من ال�سكان 
يف �سن 
احل�سانة(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
االبتدائي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
الثانوي(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان يف 
�سن التعليم 
العايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من فوج  
العلومcالريا�سياتbالقراءةaامللتحقني(

)بالن�سبة 
املئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

2013d–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية
2005–
2013d

2005–
2013d2005–2013d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d2008–2014d201220122012

2008–
2014d2008–2014d2005–2014d

h69639926.9......83414.6 41.038.858.322.4كوت ديفوار172
h..14137140.3......91695.4 61.370.074.316.3مالوي173
g87 l29 l3 i63.4......57544.7 39.047.063.012.53إثيوبيا174
h328757..27.0......82364.1 52.065.573.424.3غامبيا175
h411143829.3......94351.6 61.253.378.922.4جمهورية الكونغو الديمقراطية176
h..96381232.2......56262.8 42.937.263.526.7ليبريا177
..l3 l........3952 711634..56.768.979.7غينيا - بيساو178
52414.8......33.639.056.310.948445738.4مالي179
h..10526568.4......87555.0 50.656.579.83.6موزامبيق180
h1013445..52.2......57352.9 44.553.871.615.7سيراليون181
75442.5......1691381041.4..25.321.837.6غينيا182
86463.4......28.733.146.72.048728530.9بوركينا فاسو183
h913433352.5......95455.8 86.988.189.66.7بوروندي184
65622.3......37.344.053.85.5110323249.0تشاد185
90412.1......231.0........70.588.793.2إريتريا186
h69518353.4......58801.2 36.827.048.918.1جمهورية أفريقيا الوسطى187
h67116230.7......97394.4 15.515.134.55.2النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
........................100.0100.0100.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............481051034316.5........جزر مارشال
1.6............................موناكو
..7422..........799472........ناورو

..6........1089295643.8........سان مارينو
..g7 g............36 g 29..........الصومال

..k 19............848884........توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

145.1..———87.086103102772.0......تنمية بشرية مرتفعة جداً
95194.9———94.599.099.164.97211891359.0تنمية بشرية مرتفعة

83304.1———71.882.290.145.052110702418.1تنمية بشرية متوسطة
78413.6———57.162.775.721.62710141839.4تنمية بشرية منخفضة

84274.7———79.984.190.451.250110702525.3البلدان النامية
المناطق

91234.3———78.086.993.141.53310474298.8الدول العربية
194.9..———94.598.798.860.564118852817.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

94173.4———98.099.399.775.54210093513.7أوروبا وآسيا الوسطى
93225.5———92.398.097.654.678114943813.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

80353.5———62.574.386.342.057111642322.8جنوب آسيا
75425.1———58.462.774.726.52210143837.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

76413.4———58.465.975.521.61810642839.6أقل البلدان نمواً
88187.6———15.1..6610671..80.186.786.1الــدول الجزرية الصغيرة النامية

165.1..———84.58710298712.8......منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

255.0..———81.284.790.859.754109743217.6العالم

مالحظات
a .496 معّدل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو
b .494 معّدل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو
c .501 معّدل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو
d .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
e .تشمل البيانات السكان من الفئة العمرية 25-64 سنة
f .تشمل البيانات السكان من الفئة العمرية 25-74 سنة
g .2007 بيانات عام
h  لعام 2010 باالستناد إلى Barro and Lee 2014 تقديرات

بيانات من معهد اليونسكو لإلحصاء.
i .2005 بيانات عام
j .2003 بيانات عام
k .2004 بيانات عام

l .2006 بيانات عام
m .البيانات  لشنغهاي فقط

تعاريف
معّدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر الذين يملكون القدرة على كتابة مقطع 

قصير وسهل عن حياتهم اليومية وقراءته وفهمه.

معّدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15-24 سنة الذين يملكون القدرة على كتابة مقطع 

قصير وسهل عن حياتهم اليومية وقراءته وفهمه.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا 

مرحلة التعليم الثانوي على األقل.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم: مجموع االلتحاق بمرحلة 
معيّنة من التعليم )الحضانة أو االبتدائي أو الثانوي أو العالي( 

بصرف النظر عن العمر، ويُحسب بالنسبة المئوية من مجموع 
السكان الذين هم في سن االلتحاق بهذه المرحلة.

معدل التسرب من التعليم االبتدائي: نسبة المتسربين من فوج 
الملتحقين قبل إنهاء الصف األخير من مرحلة التعليم االبتدائي. 
وتُحسب هذه النسبة بطرح معدل التالمذة الذين استمروا حتى 

الصف األخير من الرقم 100 مع افتراض عدم حصول أي تغيّر 
خالل فترة بقاء هذا الفوج وعدم عودة المتسربين إلى المدرسة.

أداء التالميذ من عمر 15 سنة في القراءة والرياضيات 
والعلوم: العالمات التي يحصل عليها التالميذ من الفئة العمرية 

15 سنة في اختبار المهارات والمعارف في هذه المواد 
األساسية للمشاركة في المجتمع.

المعلمون المدربون في التعليم  االبتدائي: نسبة معلّمي 

المدارس في المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد األدنى 
المطلوب من التدريب النظامي على التعليم في المرحلة 

االبتدائية )قبل بدء التعليم أو أثناءه(.

معدل التالميذ لألساتذة في التعليم االبتدائي: متوّسط عدد 
التالميذ لكل معلم في التعليم االبتدائي في سنة دراسية محددة.

اإلنفاق العام على التعليم: مجموع اإلنفاق الجاري والرأسمالي 
على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

مصادر البيانات 
 UNESCO Institute for :14األعمدة 1 إلى 9 و13 و

.Statistics 2015

.OECD 2014 :12 األعمدة 10 إلى
.World Bank 2015b :15 العمود

تقرير التنمية الب�شرية 2015
التنمية يف كل عمل

اجلدول 10  الإجنازات يف التعليم    |    247



اجلدول
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الناجت املحلي الإجمايل

تكوين راأ�س 
املال الثابت 

الإجمايل
الإنفاق احلكومي العام 
على ال�ستهالك النهائي

جمموع 
الإيرادات 
ال�رضيبية

ال�رضائب على 
الدخل والأرباح 

وعوائد راأ�س 
املال

الإنفاق 
على البحث 
والتطوير

الأ�سعارالدين
الئتمان 

املحلي من 
القطاع املايل

ر�سيد 
الدين 

اخلارجي
جمموع 

خدمة الدين
دليل اأ�سعار 

ال�ستهالك
م�ستوى اأ�سعار 
الأغذية املحلية

املجموع 
)باملليارات 

مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بدوالر 2011(

ن�سيب الفرد 
)مبعادل القوة 

ال�رشائية 
بدوالر 2011(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

املجموع 
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 
االإجمايل(

متو�سط النمو 
ال�سنوي  
)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 
االإيرادات 
ال�رشيبية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الدخل 
القومي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الدخل 
القومي 
الدليل(100=2010)االإجمايل(

دليل
 التقّلب

2013a2005–2013a2005–2013a2005–2013a2005–2013a2005–2012a20132005–2013a201320132009–2014a2009–2014a–201320132005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
b....1041.511.3 317.562,44822.621.91.827.331.81.787.0النرويج1
..1081.4....990.742,83128.317.70.021.465.32.4158.8أستراليا2
991.46.6....442.054,69723.411.01.49.822.72.9173.4سويسرا3
1061.36.0....0.533.439.73.0199.6–235.741,99118.326.7الدانمرك4
1071.45.6....0.319.723.52.2193.0–755.344,94518.226.3هولندا5
1061.55.6....3,483.443,20719.819.30.711.516.32.9113.5ألمانيا6
1051.23.3....206.544,93115.217.50.022.037.81.7186.1آيرلندا6
1071.00.0....1.310.653.22.8240.5–16,230.251,34019.315.2الواليات المتحدة األمريكية8
c....1051.37.1 1,472.941,89423.721.70.611.551.61.7173.1كندا9
..d....1072.0 146.732,80820.618.71.929.336.31.3154.0نيوزيلندا9

1131.04.0....411.676,23725.910.29.914.034.72.1112.6سنغافورة11
....114....370.251,50923.99.32.312.536.20.7224.0هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
............................ليختنشتاين13
1041.56.7....419.643,74122.126.21.620.79.83.4138.1السويد14
1101.25.0....2,372.737,01716.420.20.725.331.81.7184.1المملكة المتحدة14
1141.85.4....13.341,25015.124.30.822.327.42.6130.9آيسلندا16
1081.99.1....1,642.632,70829.714.92.714.430.34.0155.9جمهورية كوريا17
e....1072.25.9 249.330,92719.522.53.522.127.93.981.4إسرائيل18
1081.38.9....47.787,73717.117.35.025.530.01.4163.9لكسمبرغ19
1001.95.6....4,535.135,61421.720.61.910.146.03.4366.5اليابان20
1081.76.0....454.640,60722.324.41.124.935.22.2111.2بلجيكا21
1051.74.8....2,453.337,15422.124.12.021.424.62.3130.8فرنسا22
1081.45.9....376.044,37622.219.80.718.323.72.8127.9النمسا23
1081.66.2....211.338,84621.224.91.520.014.83.5104.9فنلندا24
1062.29.4....1.117.510.42.882.8–56.827,57619.720.4سلوفينيا25
1072.08.4....2.97.120.11.3205.1–1,473.931,59618.519.5إسبانيا26
1072.05.0....0.722.432.81.3161.8–2,044.334,16717.819.4إيطاليا27
1072.310.7....294.227,95924.919.62.313.414.51.967.0الجمهورية التشيكية28
1042.611.2....6.522.419.00.7134.3–270.724,54011.220.0اليونان29
1122.87.4....33.325,13227.319.12.816.38.92.271.6إستونيا30
1033.04.7....20.8......29.069,47415.318.31.1بروني دار السالم31
1052.012.7....23.827,39418.419.70.525.526.50.5335.8قبرص32
1071.86.3....73.9..12.910.114.740.2..276.6127,562قطر32
............................أندورا34
c....1092.69.2 142.226,26320.418.12.412.210.30.853.1سلوفاكيا35
1092.77.0....881.522,87718.818.12.116.013.40.965.8بولندا36
1093.55.5....3.013.49.00.951.0–72.424,48317.418.7ليتوانيا37
1072.68.6....12.228,82814.320.20.927.033.10.8146.7مالطة37
1132.93.8....7.9–0.1....1,501.152,06823.222.19.2المملكة العربية السعودية39
......0.633.322.72.3....17.015.55.1....األرجنتين40
....f57,045 f22.06.84.20.4..0.576.5 f....103 525.1اإلمارات العربية المتحدة41
1082.67.4....382.621,71423.612.44.219.030.40.4115.5شيلي42
1072.59.0....1.920.322.21.5183.3–267.725,59615.119.0البرتغال43
226.822,91419.919.93.222.915.91.364.7170.899.01122.45.8هنغاريا44
1062.218.5....78.6..56.542,44419.214.410.71.10.7البحرين45
1072.97.9....11.013.88.70.758.6–43.921,82522.215.5التفيا46
1083.22.7....85.320,06319.320.00.519.67.90.894.1كرواتيا47
f82,358 f18.016.715.00.70.60.147.9 f....1112.63.7 267.7الكويت48
0.461.065.58.11095.69.1....8.814,15219.219.81.4الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
1224.35.2....3,381.523,56421.519.50.515.11.91.148.3االتحاد الروسي50
2.615.13.50.739.956.76.72895.36.0–161.417,05536.914.2بيالروس50
1273.16.4....64.618,96622.913.84.219.318.40.436.3أوروغواي52
363.318,20023.56.22.318.818.40.552.072.916.61143.74.3رومانيا52
f44,532 f22.319.210.02.62.60.135.7....1083.39.2 147.6ُعمان52
1061.65.4....104.9....8.522,51826.316.13.715.5جزر البهاما55
....0.239.174.615.0121....382.822,46721.210.31.7كازاخستان56
f15,299 f18.416.1..25.231.6..106.7 e....1162.45.4 4.3بربادوس57

الدخل القومي وتركيبة املوارد 11
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الناجت املحلي الإجمايل

تكوين راأ�س 
املال الثابت 

الإجمايل
الإنفاق احلكومي العام 
على ال�ستهالك النهائي

جمموع 
الإيرادات 
ال�رضيبية

ال�رضائب على 
الدخل والأرباح 

وعوائد راأ�س 
املال

الإنفاق 
على البحث 
والتطوير

الأ�سعارالدين
الئتمان 

املحلي من 
القطاع املايل

ر�سيد 
الدين 

اخلارجي
جمموع 

خدمة الدين
دليل اأ�سعار 

ال�ستهالك
م�ستوى اأ�سعار 
الأغذية املحلية

املجموع 
)باملليارات 

مبعادل القوة 
ال�رشائية 
بدوالر 2011(

ن�سيب الفرد 
)مبعادل القوة 

ال�رشائية 
بدوالر 2011(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

املجموع 
)بالن�سبة 

املئوية من 
الناجت املحلي 
االإجمايل(

متو�سط النمو 
ال�سنوي  
)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 
االإيرادات 
ال�رشيبية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الدخل 
القومي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية 

من الدخل 
القومي 
الدليل(100=2010)االإجمايل(

دليل
 التقّلب

2013a2005–2013a2005–2013a2005–2013a2005–2013a2005–2012a20132005–2013a201320132009–2014a2009–2014a–201320132005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

..1082.6....90.0..18.612.0..1.820,35323.218.5أنتيغوا وبربودا58
114.015,69521.316.52.819.014.60.671.1104.99.51083.25.9بلغاريا59
........................0.314,612باالو60
0.267.638.93.91163.02.1....1.7–72.618,79326.510.0بنما60
671.322,58926.913.66.316.152.01.1142.670.73.21072.94.3ماليزيا62
21.616,64821.214.40.719.017.90.4122.491.428.41154.911.7موريشيوس63
1214.016.5....0.628.349.60.033.7–39.529,4699.79.5ترينيداد وتوباغو64
2.123,79933.625.66.931.227.90.335.2222.44.51156.77.2سيشيل64
92.412,89321.219.62.119.77.61.049.588.119.41284.08.5صربيا66
............g18,796 g12.237.92.7....0.4 211.9كوبا67
....f 187.668.97.8112..74.316,62327.914.723.215.519.0لبنان67
d2.10.12144.513.0 4.38.419.30.718.0–1,168.715,09025.811.2إيران - الجمهورية اإلسالمية69
65.413,43121.017.93.913.615.10.556.535.96.21153.27.6كوستاريكا69
52.527.54.62154.512.8..535.617,61520.312.23.315.521.5فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
1,398.318,66020.315.16.220.417.60.984.347.97.61253.812.9تركيا72
f38.52.81236.98.3 193.19,42629.213.15.512.016.20.248.4سري النكا73
0.449.535.93.41123.74.7....1,992.916,29121.011.91.1المكسيك74
2,916.314,55518.222.02.015.426.51.2110.121.93.81192.64.4البرازيل75
....24.135.20.242.986.411.2107..31.16,94621.916.7جورجيا76
..1092.9....65.9..20.29.8..1.120,70928.719.2سانت كيتس ونيفس77
....156.316,59424.611.22.213.013.60.225.513.33.6112أذربيجان78
..80.072.64.41053.4..18.716.9..1.211,27220.116.8غرينادا79
11.415.313.60.4111.971.93.01154.56.1–73.711,40727.219.7األردن80
387.08,50818.219.42.218.211.80.795.781.620.91085.23.9أوكرانيا81
3.616.710.70.252.469.59.11105.17.9–24.511,60924.817.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
505.512,89333.818.980.437.460.20.13.02.50.31185.15.5الجزائر83
22.029.03.61103.93.4..346.211,39626.611.26.716.534.0بيرو84
22.47,52720.914.516.318.721.30.346.079.418.51178.911.9أرمينيا85
0.266.960.13.21086.410.3....28.910,40526.210.70.1ألبانيا85
0.520.96.70.067.760.96.21064.86.3–35.99,38717.922.8البوسنة والهرسك85
0.229.622.93.41133.45.7....165.910,54127.914.17.7إكوادور88
123.137.22.91093.412.3..23.027.1..1.910,15223.314.8سانت لوسيا89
15,643.211,52547.314.18.210.624.92.0163.09.50.41113.38.1الصين90
121.820.71.21165.18.3..23.232.5..6.67,50221.115.0فيجي90
25.018.211.60.363.6176.013.01374.816.7–25.99,13244.211.3منغوليا90
933.613,93226.713.84.916.536.20.3173.337.23.61094.52.8تايلند93
....61.959.43.7104..21.816.2..0.710,01112.019.1دومينيكا94
....126....51.1–........126.320,37127.99.3ليبيا94
117.210,76820.219.02.821.026.71.183.455.55.91163.94.7تونس96
58.440.64.01073.44.8..23.024.5..1.110,15424.918.5سانت فنسنت وجزر غرينادين97
581.112,02524.516.75.813.219.70.270.125.32.81092.74.5كولومبيا97
51.4100.68.81265.07.0..23.48,60719.716.30.327.133.0جامايكا99

....27.141.61.4108........0.55,13433.118.9تونغا100
58.380.59.0983.027.9..2.78,21517.815.10.722.628.7بليز101
47.841.24.91184.15.2..6.412.220.5–122.711,79521.510.1الجمهورية الدومينيكية101
1266.29.7....31.5..19.431.9..8.415,55624.923.3سورينام103
86.942.03.71293.514.2..15.52.8..3.911,28340.416.8ملديف104
....40.867.21.9108..0.020.3......1.15,584ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
30.815,24733.919.74.327.123.90.513.616.61.31232.93.6بوتسوانا106
2.018.62.70.444.075.07.61184.85.7–16.14,52122.920.3جمهورية مولدوفا107
880.810,73313.811.73.413.226.20.486.216.71.31297.59.8مصر108
......1.30.1..........71.013,55547.28.9تركمانستان109
2,312.49,25431.79.14.911.436.80.145.630.84.81176.710.7إندونيسيا110
0.611.725.06.51045.221.0....31.218,64633.38.918.2غابون110
53.37,83315.112.15.312.811.60.138.347.26.81154.311.2باراغواي112
....119........9.05.12.1–18.74,48422.227.7دولة فلسطين113
......18.11.2..........151.35,00223.222.4أوزبكستان114
622.56,32620.511.17.712.942.10.151.918.61.81116.82.6الفلبين115
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641.412,10619.322.22.426.549.40.8190.240.72.81173.06.2جنوب أفريقيا116
47.67,51515.112.06.014.523.00.072.157.14.71084.33.0السلفادور116
....108.240.23.1138......459.75,12523.86.27.3فييت نام116
63.35,93419.113.99.317.09.60.250.427.51.91215.912.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
....h98.45.6128 17.83,11030.518.10.218.119.10.214.0قيرغيزستان120
1145.116.4....1.4–0.0......483.614,47116.721.3العراق121
17.823.30.182.880.92.21095.75.4..3.16,21035.918.5الرأس األخضر122
..........27.2–............0.33,286ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
....53.774.92.6109........5.16,33624.914.2غيانا124
44.887.75.81244.56.4..27.34,49422.95.71.814.830.0نيكاراغوا125
233.96,96730.219.03.724.526.20.7115.538.75.01045.74.9المغرب126
1183.57.2....21.49,27625.727.68.923.132.60.149.7ناميبيا126
109.27,06314.310.54.810.829.40.040.632.02.41157.15.5غواتيماال128
....0.119.041.85.0125....20.02,43214.111.71.1طاجيكستان129
6,558.75,23828.311.83.810.744.80.877.123.02.21324.78.4الهند130
57.339.65.41184.84.8..36.04,44524.516.64.114.721.6هندوراس131
50.283.64.51295.16.4..6.69.215.9–5.47,16747.317.5بوتان132
....f2,040 f55.785.73.6......–53.6 f....141 2.3تيمور - ليشتي133
....h14.31.7 h143 f 36.2..20.412.323.614.230.2....الجمهورية العربية السورية134
....68.716.71.0104....0.72,89525.216.32.216.0فانواتو134
7.230.42.71126.318.8–..11.85.94.1–25.35,68030.713.6الكونغو136
..............16.18.7......0.21,796كيريباس137
....121....3.5–..24.732,68558.46.79.820.535.7غينيا اإلستوائية138
16.048.00.327.525.91.212110.13.2..55.23,80025.92.8زامبيا139
7.914.924.70.434.833.82.01325.418.3–100.13,86422.716.6غانا140
d81.42.91198.63.6 26.5..31.64,66729.214.533.914.817.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
57.919.51.01268.04.5..446.82,85328.45.15.88.722.4بنغالديش142
28.869.61.91329.150.5..14.012.8..0.62,87641.713.5سان تومي وبرينسيبي143
40.344.41.11127.84.7..44.62,94418.15.221.311.613.8كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
120.02,70520.414.01.115.940.91.042.830.81.11325.86.0كينيا145
6.915.318.70.369.119.71.11309.510.2–60.42,17322.69.9نيبال145
811.34,45413.011.010.211.127.90.349.022.83.31327.113.2باكستان147
i....1128.58.1 24.6..25.2............ميانمار148
18.922.04.31367.213.7..2.718.831.9–160.87,48814.719.9أنغوال149
....18.413.10.9122......8.16,4719.619.95.5سوازيلند150
82.21,71832.119.036.216.121.90.524.339.70.514111.54.8جمهورية تنزانيا المتحدة151
941.55,42314.58.11.41.628.30.222.32.80.11356.34.0نيجيريا152
15.517.10.71087.810.0......61.02,73919.411.66.5الكاميرون153
14.310.121.20.115.627.30.71237.13.5–31.41,36915.78.6مدغشقر154
....b69.521.2109 75.5......25.11,77313.020.02.7زمبابوي155
....20.321.24.6120........1.12,00313.439.2جزر سليمان156
f91.74.211510.13.1 39.1......11.52,94538.017.02.8موريتانيا156
....49.2148.430.3115............18.02,458بابوا غينيا الجديدة158
....26.922.30.1106......1.01,40017.816.22.2جزر القمر159
33.922.10.81467.611.0........93.53,83216.413.8اليمن160
5.22,49436.737.712.358.717.40.01.730.91.41174.46.4ليسوتو161
9.21,34618.39.615.816.410.10.336.024.41.51086.815.5توغو162
51.41,36823.88.37.513.030.60.616.321.00.41435.221.8أوغندا163
j23.00.61178.610.5 8.0..16.81,42625.514.21.013.425.7رواندا163
20.414.90.11229.73.4........9.1..17.01,648هايتي163
21.528.71.41118.121.8..17.91,73326.311.24.215.616.8بنن166
....24.047.90.5218......123.93,26520.07.520.9السودان167
....j112 33.962.52.3......2.52,90337.525.18.0جيبوتي168
....g 149............22.21,96511.923.010.9جنوب السودان169
1.119.223.10.535.134.92.71068.48.7–30.72,17025.115.5السنغال170
....3.912.30.1127–..7.53.7..57.61,88417.712.3أفغانستان171
26.937.94.21096.78.8..63.13,10717.08.48.714.221.4كوت ديفوار172
31.243.61.21667.623.6......12.475519.722.111.6مالوي173
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c26.81.41776.39.0 9.216.00.236.9..125.71,33635.88.3إثيوبيا174
3.01,60820.77.53.015.118.00.150.159.03.11157.32.7غامبيا175
....52.978320.612.414.28.411.90.17.321.91.1129جمهورية الكونغو الديمقراطية176
....38.730.90.3125..3.685025.415.56.220.927.7ليبريا177
....18.632.30.2108............2.31,362غينيا - بيساو178
4.215.821.90.720.933.30.91087.79.4–24.31,58916.311.3مالي179
27.61,07017.420.416.520.829.50.529.345.00.91178.66.7موزامبيق180
14.531.10.61456.83.3..9.11,49516.610.46.511.731.0سيراليون181
g20.81.11569.97.3 32.2......14.21,21315.09.75.8غينيا182
26.81,58217.618.28.416.320.10.225.423.20.71078.411.8بوركينا فاسو183
0.123.923.51.21407.08.3....7.674728.722.12.0بوروندي184
7.017.20.81108.011.7......25.92,02227.47.610.3تشاد185
......g27.72.6 104.0......9.5–7.31,15710.021.1إريتريا186
....36.737.40.4109..2.758414.87.71.09.56.9جمهورية أفريقيا الوسطى187
11.836.30.61067.29.4..15.888734.414.67.911.311.6النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

........................0.23,776جزر مارشال
............0.0..............موناكو
............................ناورو

....107........22.314.6..........سان مارينو
............................الصومال

........................0.03,528توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

———....46,814.641,39520.518.23.014.336.82.4196.7تنمية بشرية مرتفعة جداً
———33,466.113,54933.815.54.113.322.91.4114.621.82.5تنمية بشرية مرتفعة

———13,654.06,10625.912.56.513.140.00.573.027.22.7تنمية بشرية متوسطة
———28.720.21.8..3,205.52,90417.311.45.343.825.5تنمية بشرية منخفضة

———49,538.38,69631.314.46.112.529.51.1101.322.22.4البلدان النامية
المناطق

———37.825.51.9..5,508.716,69722.216.211.812.241.3الدول العربية
———149.615.01.2..11.128.4..20,776.210,77943.813.5شرق آسيا والمحيط الهادئ

———0.770.554.59.8..3,005.812,92922.015.01.819.3أوروبا وآسيا الوسطى
———74.127.43.5..7,911.413,87720.016.72.715.626.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

———0.110.338.40.764.320.32.0–9,305.85,32426.611.3جنوب آسيا
———2,977.63,33919.514.26.113.542.80.462.723.71.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

———30.428.11.3......1,770.82,12223.811.97.5أقل البلدان نمواً
———54.765.98.7........513.19,39118.020.7الــدول الجزرية الصغيرة النامية

———....46,521.436,92320.518.21.114.636.42.5199.1منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

———97,140.413,96424.317.03.613.933.72.0164.023.62.9العالم

مالحظات
a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
b .2006 بيانات عام
c .2008 بيانات عام
d .2010 بيانات عام
e .2009 بيانات عام
f .2012 بيانات عام
g .2011 بيانات عام
h .2007 بيانات عام
i .2004 بيانات عام
j .2005 بيانات عام

تعاريف
الناتج المحلي اإلجمالي: مجموع القيمة المضافة التي يحققها 
جميع المقيمين المنتجين في االقتصاد تضاف إليه الضرائب 
على المنتجات وتُطرح منه جميع أشكال الدعم التي ال تدخل 
في حساب قيمة المنتجات، وقد ُحسب بمعادل القوة الشرائية 

بقيمة الدوالر المعتمدة دولياً لعام 2011.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي 
اإلجمالي في فترة محددة مقسوماً على مجموع السكان في 

الفترة نفسها.

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي: قيمة األصول الجديدة 
والمتوفرة لدى الشركات والحكومات واألسر )ال تدخل فيها 

قيمة المشاريع(، تطرح منها قيمة التصرف باألصول الثابتة، 
وتُحسب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وال 

تخضع هذه القيمة ألي تعديل بفعل استهالك األصول الثابتة.

اإلنفاق الحكومي العام على االستهالك النهائي: مجموع النفقات 
الحكومية الجارية على المشتريات من السلع والخدمات )بما في 

ذلك مستحقات العاملين ومعظم نفقات الدفاع واألمن الوطنيين 
باستثناء النفقات الحكومية لألغراض العسكرية التي تشكل جزءاً 

من تكوين رأس المال الحكومي(. ويُحسب مجموع هذه النفقات 
بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

اإليرادات الضريبية: التحويالت اإللزامية إلى الحكومة 
المركزية لألغراض العامة، وتُحسب بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

الضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس المال: الضرائب 
المفروضة على الدخل الصافي الفعلي أو االفتراضي لألفراد، 
وعلى أرباح الشركات والمؤسسات، وعلى عوائد رأس المال، 

المحققة وغير المحققة، وعلى األراضي واألوراق المالية 
وغيرها من األصول.

اإلنفاق على البحث والتطوير: اإلنفاق الجاري والرأسمالي 
)العام والخاص( على األنشطة االبتكارية الهادفة إلى زيادة 

المعرفة واستخدامها في تطبيقات جديدة، وهي تشمل األبحاث 
األساسية والتطبيقية، والتطوير التجريبي. ويُحسب اإلنفاق 

بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

االئتمان المحلي من القطاع المالي: االئتمان اإلجمالي  الممنوح 
للقطاعات المختلفة، باستثناء االئتمان للحكومة المركزية 

المحسوب صافياً، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

رصيد الدين الخارجي: الدين المستحق لغير المقيمين المسدد 
بالعملة األجنبية، أو بسلع أو خدمات، كنسبة من الدخل القومي 

اإلجمالي.

مجموع خدمة الدين: مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد 
المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على الدين الطويل 

األجل، والفوائد المدفوعة على الدين القصير األجل، واألقساط 
المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى صندوق النقد الدولي. 

ويحسب بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

دليل أسعار االستهالك: دليل يقيس التغيّر في متوسط سعر 
سلّة من السلع والخدمات يمكن أن تكون ثابتة أو متغيّرة على 

فترات زمنية محّددة قد تكون سنوية.

دليل مستوى أسعار األغذية المحلية: يقسم معّدل معادل القوة 
الشرائية لألغذية على المعّدل العام لمعادل القوة الشرائية، 

ليعطي دليل أسعار األغذية في البلد نسبًة إلى سعر سلة 
االستهالك العامة.

دليل تقلّب مستوى أسعار األغذية المحلية: مقياس التغيّر في دليل 
المعياري  باالنحراف  ويحسب  المحلية،  األغذية  أسعار  مستوى 
األخيرة. الخمس  السنوات  خالل  االتجاه  عن  لالنحرافات 

مصادر البيانات 
.World Bank 2015b :12 األعمدة 1 إلى

.FAO 2015a :14العمودان 13 و
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 معّدل
 م�ساهمة الفردالإمداد بالكهرباء

 يف انبعاثات
 ثاين اأك�سيد
الكربون

اآثار املخاطر البيئيةاملوارد الطبيعية

ن�سوب 
املوارد 
م�ساحة الغاباتالطبيعية

�سحب املياه 
العذبة

 وفيات الأطفال دون �سن 
ال�سكان الذين اخلام�سة الناجمة عن

يعي�سون 
على اأرا�س 
متدهورة

الكوارث 
الطبيعية

الوقود
االأحفوري

امل�سادر 
يف االأريافاملجموعاملتجددة

)لكل 100,000 طفل
دون �سن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من املجموع(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان(

)بالن�سبة 
املئوية 

من �سكان 
)طن(االأرياف(

متو�سط النمو 
ال�سنوي 
)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الدخل القومي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 

جمموع م�ساحة 
االأرا�سي(

)التغّي 
بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 

املوارد املائية 
املتجددة(

تلّوث 
الهواء 
الطلق 

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 
مغلقة

املياه اأو 
ال�رشف ال�سحي 

اأو النظافة 
ال�سحية

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان املت�رشرون 
)املتو�سط ال�سنوي 

لكل مليون من 
ال�سكان(

2012a2012a2012201220111970/20112008–2013b20121990/20122005–2014b20082004200420102005/2012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
57.347.8100.0100.09.20.89.028.011.90.80000.212النرويج1
4.63.90009.01,337–95.44.6100.0100.016.51.13.819.2أستراليا2
c100.0100.04.6–1.10.031.68.6..0000.573 51.149.7سويسرا3
1.81.512.923.010.80018.50–70.626.8100.0100.07.2الدانمرك4
c100.0100.010.1–0.30.910.85.911.70005.40 d 91.46.7هولندا5

c100.0100.08.9..0.131.83.321.00008.110 80.220.4ألمانيا6
0.514..00..84.76.4100.0100.07.90.60.111.062.7آيرلندا6
c100.0100.017.0–0.71.033.33.015.50001.15,074 83.616.3الواليات المتحدة األمريكية8
c100.0100.014.1–0.42.434.10.0..0002.7364 73.727.9كندا9
5.314,226..00..61.438.4100.0100.07.11.11.631.36.9نيوزيلندا9

0..000..4.3–3.3..2.3–97.22.8100.099.04.3سنغافورة11
221................94.80.4100.0100.05.73.2هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
............43.16.2....100.0100.01.4....ليختنشتاين13
c100.0100.05.5–2.30.369.24.11.50000.30 31.770.5السويد14
c100.0100.07.1–1.60.912.010.98.800..2.7665 85.114.4المملكة المتحدة14
0..0.50.00.3264.40.1000–15.384.7100.0100.05.9آيسلندا16
c100.0100.011.86.50.063.8–3.4..00..2.9206 82.817.2جمهورية كوريا17
12.927,775..00..96.74.8100.0100.09.01.50.27.116.4إسرائيل18
0..002....2.10.033.5–87.44.0100.0100.020.9لكسمبرغ19
c100.0100.09.30.80.068.60.2..0000.3921 94.85.2اليابان20
c100.0100.08.8–1.20.022.5..34.000010.59 70.128.3بلجيكا21
c100.0100.05.2–1.60.029.310.414.800..3.9819 49.152.4فرنسا22
0002.719..67.132.2100.0100.07.80.40.247.33.3النمسا23
c100.0100.010.20.50.272.91.51.50000.07 43.047.5فنلندا24
c100.0100.07.5..0.362.45.83.000..8.43,114 66.634.5سلوفينيا25
c100.0100.05.81.70.037.134.228.60001.451 75.924.9إسبانيا26
2.2153..00..83.713.9100.0100.06.70.60.131.622.6إيطاليا27
c100.0100.010.4..0.234.51.312.90014.212,572 76.926.5الجمهورية التشيكية28
1.1827..90.68.8100.0100.07.63.30.130.720.113.800اليونان29
1.151.85.114.00005.08..88.114.6100.0100.014.0إستونيا30
0....00..8.9–3.129.871.4–100.00.076.267.124.0بروني دار السالم31
94.95.1100.0100.06.72.90.018.87.617.6001311.40قبرص32
..374.11060.1—1.517.40.0–100.00.097.792.943.9قطر32
....000..34.00.0....100.0100.06.3....أندورا34
c100.0100.06.4..0.540.20.61.40009.119 67.532.3سلوفاكيا35
13.2279..0.41.030.75.819.400–90.79.6100.0100.08.3بولندا36
4.80..0.434.711.99.500..74.014.5100.0100.04.5ليتوانيا37
......00..0.90.0..94.55.5100.0100.06.03.3مالطة37
4.341..100.00.097.792.918.72.920.60.50.0943.320المملكة العربية السعودية39
c99.895.84.71.03.110.6–16.94.30031.71,667 89.79.3األرجنتين40
..3.811.73.830.41,867.010101.9–0.197.792.920.0..اإلمارات العربية المتحدة41
75.624.299.697.84.61.98.321.96.83.80011.124,051شيلي42
2.348..00..74.922.0100.0100.04.73.20.137.84.0البرتغال43
c100.0100.04.9–1.10.422.612.95.400017.11,055 71.126.0هنغاريا44
......00..99.90.097.792.918.11.39.70.7154.2البحرين45
0001.80..1.054.36.4..63.733.8100.0100.03.8التفيا46
1.634.44.10.600017.5277..81.610.6100.0100.04.8كرواتيا47
0.60..10..0.425.10.486.6–100.00.097.792.929.1الكويت48
8.02,000........40.40.0....60.228.4100.0100.04.1الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
c100.0100.012.6..11.849.40.1..0053.1161 91.09.2االتحاد الروسي50
0014.7472..1.542.911.9..90.45.9100.0100.06.7بيالروس50
0035.73,682..57.042.199.595.12.30.41.610.599.3أوروغواي52
c100.0100.04.2–1.11.528.94.03.316..13.5562 77.722.8رومانيا52
5.8682..10..100.00.097.792.921.414.525.70.00.0ُعمان52
6,305..002..3.40.051.40.0–100.0100.05.2....جزر البهاما55
3.618.45324923.5634–17.21.2..98.91.0100.0100.015.8كازاخستان56
894..90.979.85.63.70.819.40.087.5000....بربادوس57
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2012a2012a2012201220111970/20112008–2013b20121990/20122005–2014b20082004200420102005/2012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

35,508..4.98.5010–22.3..0.6–90.979.85.8....أنتيغوا وبربودا58
c100.0100.06.7–0.20.937.223.728.71227.8808 75.029.4بلغاريا59
0..0040....87.6..0.3–59.345.510.9....باالو60
14.90.7016554.12,457–79.720.290.979.82.61.90.243.4بنما60
9.41.900331.210,160–94.55.5100.0100.07.85.98.161.7ماليزيا62
214..007..9.7–100.0100.03.15.40.017.3....موريشيوس63
0..6.58.8015–99.90.199.899.037.24.529.343.9ترينيداد وتوباغو64
14,228....00..100.017.36.88.50.188.50.0....سيشيل64
18.518,081......32.121.42.5....89.111.1100.0100.06.8صربيا66
86.713.3100.095.43.21.33.627.644.118.301117.030,624كوبا67
d 95.53.3100.0100.04.73.30.013.44.624.310401.20لبنان67

c100.097.37.82.917.66.80.0..63..25.11,467 99.50.7إيران - الجمهورية اإلسالمية69
48.351.899.598.71.72.90.851.93.42.10241.39,470كوستاريكا69
12.21.701301.9545–0.310.051.8–88.911.2100.0100.06.4فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
211855.5217..89.510.3100.0100.04.44.20.315.019.5تركيا72
22.124.5084221.146,648–48.751.388.786.00.73.10.429.2سري النكا73
c99.197.23.91.96.433.2–8.317.218233.89,882 90.19.9المكسيك74
c99.597.02.22.73.861.6–10.40.90181237.94,506 54.644.2البرازيل75
1.52.92701691.93,301–0.739.4..72.828.3100.0100.01.8جورجيا76
0..42.30.051.30028..90.979.85.17.3....سانت كيتس ونيفس77
26.011.30.734.521322693.81,079..97.92.6100.0100.03.6أذربيجان78
1,578..50.00.07.10125..90.979.82.45.4....غرينادا79
0.692.4305922.00–96.02.099.599.43.64.10.91.1األردن80
c100.0100.06.3..4.616.85.213.80036.2944 79.620.7أوكرانيا81
7.148,256..2.739.911.416.101..82.110.4100.0100.04.4جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
1510128.8343..11.6–99.90.1100.0100.03.23.818.00.6الجزائر83
3.50.7221690.713,408–76.024.091.272.91.80.95.752.9بيرو84
c100.0100.01.7..2.28.9–26.937.9217659.62,549 71.532.7أرمينيا85
1.94.305505.720,568–0.33.528.2–60.526.6100.0100.01.6ألبانيا85
1.10.91126.127,578–42.8....93.97.9100.0100.06.2البوسنة والهرسك85
23.62.212631.66,002–86.312.997.292.32.33.98.638.1إكوادور88
115,690..90.979.82.34.20.177.07.314.3032....سانت لوسيا89
c100.0100.06.76.54.222.635.219.5210558.673,314 88.311.7الصين90
9,681..11811..59.345.51.41.11.755.97.1....فيجي90
14.41.6197819531.529,190–95.44.189.869.96.93.719.86.9منغوليا90
2.813.10215917.070,701–80.418.9100.099.84.68.04.737.2تايلند93
10,905..11.810.0010–92.779.81.75.20.158.8....دومينيكا94
8.534..32..2.823.50.10.0–98.71.3100.0100.06.4ليبيا94
85.314.8100.0100.02.43.94.66.761.669.7136436.762تونس96
22,280....75.931.82.26.30.168.96.27.902....سانت فنسنت وجزر غرينادين97
3.60.516332.018,001–75.624.897.087.91.50.59.254.3كولومبيا97
2.47.5115473.313,248–82.117.992.686.72.90.20.831.0جامايكا99

4,364..01655..95.982.81.03.90.112.50.0....تونغا100
021271.122,279..13.4–100.0100.01.71.85.960.2....بليز101
89.310.798.096.72.23.80.240.80.030.4212737.04,057الجمهورية الدومينيكية101
6,040..0.20.60043–0.620.594.6–100.0100.03.6....سورينام103
908..0.03.00.015.7141167..100.0100.03.3....ملديف104
9,854..02663..100.092.81.36.00.860.431.5....ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
421034122.01,610..19.0–1.619.6..65.422.353.223.92.4بوتسوانا106
0.212.023.99.11131521.86,840..94.93.4100.0100.01.4جمهورية مولدوفا107
228625.35..96.53.7100.0100.02.85.18.10.161.8مصر108
2244911.10..37.08.80.0..0.0100.0100.012.2..تركمانستان109
2411303.14,292..21.5–66.433.696.092.92.36.74.851.4إندونيسيا110
6,531..2.929.185.40.00.1933102–38.961.189.344.91.4غابون110
18.60.6121561.339,146–33.8145.298.296.30.83.24.643.4باراغواي112
1,624........1.51.048.8....97.792.90.6....دولة فلسطين113
13.87.77.3100.6119232527.06..98.21.8100.0100.03.9أوزبكستان114
59.740.387.581.50.90.72.226.118.317.0137962.2105,941الفلبين115
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ال�رشف ال�سحي 

اأو النظافة 
ال�سحية

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان املت�رشرون 
)املتو�سط ال�سنوي 

لكل مليون من 
ال�سكان(

2012a2012a2012201220111970/20112008–2013b20121990/20122005–2014b20082004200420102005/2012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

c85.466.99.31.04.87.60.0..22310417.5860 87.212.9جنوب أفريقيا116
26.28.1124826.39,378–47.951.993.785.71.13.41.713.4السلفادور116
71.028.299.097.72.03.66.745.457.99.3127658.020,060فييت نام116
9.90.40932452.025,572–72.727.390.572.51.63.213.052.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
7.95.118.132.611152459.738,560..68.439.4100.0100.01.2قيرغيزستان120
12123834.5231..97.51.0100.096.94.21.819.51.93.3العراق121
4,351..02693..70.646.80.96.20.521.348.3....الرأس األخضر122
0..03083....0.191.7..59.345.51.2....ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
52,340..79.575.12.30.18.877.20.00.5038132....غيانا124
34.10.914910213.910,726–49.850.377.942.70.81.14.724.7نيكاراغوا125
93.64.1100.0100.01.84.41.511.52.035.76811439.1737المغرب126
1112128.563,965..18.5–1.08.7..66.021.047.317.41.3ناميبيا126
25.32.62571269.150,204–33.566.278.572.10.81.93.633.1غواتيماال128
1.32.90.551.1134355110.538,572..42.957.5100.0100.00.4طاجيكستان129
c78.769.71.75.23.623.17.533.951313169.611,986 72.327.6الهند130
14910615.023,856..39.1–51.648.882.265.81.12.42.844.3هندوراس131
75.652.80.814.216.685.832.10.401243240.12,821....بوتان132
951..00149..25.5–48.4....41.626.80.2....تيمور - ليشتي133
2.735.384.22125433.36,280..98.71.496.381.12.63.0الجمهورية العربية السورية134
28,826..0941..27.117.80.60.70.036.10.0....فانواتو134
191492200.11,463..1.5–48.951.041.611.70.50.754.465.6الكونغو136
314..00206..59.345.50.60.70.115.00.0....كيريباس137
0..100505..13.8–66.043.09.314.967.657.1....غينيا اإلستوائية138
123785034.626,183..6.9–4.410.566.1–8.891.822.15.80.2زامبيا139
31522261.43,055..36.8–37.463.164.141.00.40.912.620.7غانا140
9.91.111572424.122,280–0.58.367.6–70.054.80.2....جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
3.82.9214233411.328,112–2.811.0..71.528.559.649.30.4بنغالديش142
0..9225428..60.547.00.63.42.328.10.0....سان تومي وبرينسيبي143
24.00.5334659539.328,828–26.271.131.118.80.32.02.555.7كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
421736231.046,271..7.1–19.780.323.06.70.30.53.36.1كينيا145
24.74.511393372.38,366–12.586.976.371.60.27.04.225.4نيبال145
c93.690.50.92.73.12.1–36.674.4221322054.529,014 60.939.1باكستان147
318137819.26,406..20.5–47.7..21.378.752.431.20.20.5ميانمار148
4.50.5111,0731,2663.313,473–39.360.737.06.01.52.931.046.7أنغوال149
35,652..2148252..42.024.50.90.21.833.221.1....سوازيلند150
423932225.011,026..21.4–10.789.315.33.60.20.63.236.8جمهورية تنزانيا المتحدة151
52.34.61437055911.55,667–17.482.655.634.40.51.18.19.0نيجيريا152
1436149715.3607..19.9–26.873.253.718.50.33.45.141.2الكاميرون153
23905400.022,638..9.2–0.93.721.4–15.48.10.1....مدغشقر154
516825629.446,023..32.5–2.45.638.7–28.370.340.516.10.7زمبابوي155
19,098..05484..5.3–22.812.60.41.231.378.7....جزر سليمان156
44.111.81622039023.845,968–21.84.40.61.732.60.2....موريتانيا156
7,920..9.80.11108288–18.110.40.73.218.762.8....بابوا غينيا الجديدة158
55,515..2108177..81.7–69.361.40.21.93.51.2....جزر القمر159
98.51.548.433.51.02.87.51.00.0168.6517437732.4360اليمن160
2194463.660,491..4.51.511.0..20.610.21.1....ليسوتو161
53024195.14,818..61.0–15.282.431.58.90.33.09.24.9توغو162
40.81.1232742723.510,376–1.113.214.1–18.28.10.1....أوغندا163
280397010.1369..18.07.70.14.46.118.443.1....رواندا163
14.310.3529742815.253,388–22.078.037.915.00.23.31.93.6هايتي163
83945181.613,001..22.6–41.756.238.414.50.55.51.939.6بنن166
e–27.971.21118125539.927,986 29.570.532.617.80.40.04.823.2السودان167
31414547.588,442..0.20.0..1.4–53.313.00.6....جيبوتي168
7,598........1.3..........5.13.5....جنوب السودان169
1429253016.212,059..10.2–53.246.456.526.60.62.11.543.6السنغال170
211,1831,40511.017,311..43.032.00.43.31.22.10.0....أفغانستان171
1.15.432.71.81.893705611.3104–21.579.055.829.00.3كوت ديفوار172
18.67.9349861719.454,758–0.812.533.6–9.82.00.1....مالوي173
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 اإمدادات الطاقة
الأولية

 معّدل
 م�ساهمة الفردالإمداد بالكهرباء

 يف انبعاثات
 ثاين اأك�سيد
الكربون

اآثار املخاطر البيئيةاملوارد الطبيعية

ن�سوب 
املوارد 
م�ساحة الغاباتالطبيعية

�سحب املياه 
العذبة

 وفيات الأطفال دون �سن 
ال�سكان الذين اخلام�سة الناجمة عن

يعي�سون 
على اأرا�س 
متدهورة

الكوارث 
الطبيعية

الوقود
االأحفوري

امل�سادر 
يف االأريافاملجموعاملتجددة

)لكل 100,000 طفل
دون �سن اخلام�سة(

)بالن�سبة املئوية 
من املجموع(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان(

)بالن�سبة 
املئوية 

من �سكان 
)طن(االأرياف(

متو�سط النمو 
ال�سنوي 
)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الدخل القومي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 

جمموع م�ساحة 
االأرا�سي(

)التغّي 
بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 

املوارد املائية 
املتجددة(

تلّوث 
الهواء 
الطلق 

تلّوث الهواء 
يف اأماكن 
مغلقة

املياه اأو 
ال�رشف ال�سحي 

اأو النظافة 
ال�سحية

)بالن�سبة 
املئوية(

ال�سكان املت�رشرون 
)املتو�سط ال�سنوي 

لكل مليون من 
ال�سكان(

2012a2012a2012201220111970/20112008–2013b20121990/20122005–2014b20082004200420102005/2012الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

253870572.325,871..21.0–5.794.326.67.60.11.214.012.0إثيوبيا174
719728617.929,355..34.525.70.22.76.847.89.4....غامبيا175
4.30.1166447860.1471–3.031.067.7–4.295.816.45.80.1جمهورية الكونغو الديمقراطية176
14,150..6676885..13.4–4.936.444.3–9.81.20.2....ليبريا177
126488731.08,168..9.7–60.621.50.21.315.071.2....غينيا - بيساو178
12.44.3970388059.538,351–25.611.90.12.98.110.1....مالي179
112703881.918,424..11.0–2.74.049.1–9.593.320.25.40.1موزامبيق180
1,028..13.80.1111,2071,473–2.68.037.2–14.21.20.2....سيراليون181
113244800.81,473..10.9–26.22.90.20.721.626.3....غينيا182
19.26.1963278673.248,243–13.11.40.15.213.920.2....بوركينا فاسو183
48971,08818.527,356..41.7–6.51.20.00.626.96.6....بوروندي184
13.31.91448861845.443,132–6.43.10.00.911.09.0....تشاد185
323737958.829,975..6.0–17.315.1..21.778.336.112.00.1إريتريا186
2,515..2.80.110411511–1.80.236.2–10.88.20.1....جمهورية أفريقيا الوسطى187
39.42.961,0231,22925.097,330–14.45.20.11.816.10.9....النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
34.011.2302452.922,195–45.0....88.411.629.612.83.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14,022..45201......70.2....59.345.52.0....جزر مارشال
....f—..002 0.0......100.0100.0....موناكو
......01....................ناورو

......00..—0.0......100.0100.0....سان مارينو
1971088526.3120,989..20.4–10.5..0.2–32.717.30.1....الصومال

0..018148..33.30.0......44.631.8....توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

—3.2..00..1.21.927.51.5–81.817.999.999.711.1تنمية بشرية مرتفعة جداً«
—1.14.8210608.9–87.212.899.698.96.10.36.135.8تنمية بشرية مرتفعة«

—410626010.2..8.9–74.525.381.972.81.90.95.329.5تنمية بشرية متوسطة«
—1040555220.2..14.4–0.27.826.2–43.627.70.4....تنمية بشرية منخفضة

—516128711.6..7.2–1.16.327.2–80.619.281.268.53.3البلدان النامية
المناطق

—67621924.3..22.6–1.615.35.9–96.33.286.974.24.9الدول العربية
—..22993..95.792.55.31.54.429.72.8....شرق آسيا والمحيط الهادئ

—6.29.18.233.526316910.7..88.810.5100.0100.05.5أوروبا وآسيا الوسطى
—9.61.7122795.3–74.225.896.487.02.90.65.546.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

—76.323.778.969.91.73.15.214.63.425.2715633310.0جنوب آسيا
—842857822.3..11.3–0.110.028.2–35.414.90.8....جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—744059923.5..12.4–0.19.628.7–34.220.20.3....أقل البلدان نمواً
—..2121216..3.8–70.548.02.60.35.662.9....الــدول الجزرية الصغيرة النامية

—02143.4..0.51.030.51.2–81.218.799.999.79.9منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

—514426310.2..3.7–0.94.030.9–81.218.684.570.94.6العالم

مالحظات
a .بيانات عام 2012 أو آخر البيانات المتوفرة
b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
c .تشمل البيانات الطاقة النووية
d .0.5 أقل من
e .2010 بيانات عام
f .2011 بيانات عام

تعاريف
الوقود األحفوري: نسبة إمدادات الطاقة المستمّدة من الموارد 
الطبيعية المكّونة من الكتلة األحيائية في العصور الجيولوجية 

الماضية )كالفحم والنفط والغاز الطبيعي(.
مصادر الطاقة المتجددة: نسبة إمدادات الطاقة المستمدة 

من العمليات الطبيعية من مصادر قابلة للتجّدد، ومنها 
الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة األحيائية، والطاقة 
الجيوحرارية، والطاقة المائية، وموارد المحيطات وبعض 

النفايات. أما الطاقة النووية فال تعّد من مصادر الطاقة 
المتجددة، إاّل في حال اإلشارة إلى خالف ذلك.

معّدل اإلمداد بالكهرباء: نسبة األشخاص الذين يحصلون على 
الكهرباء من مجموع السكان، ويشمل ذلك الكهرباء المباعة في 

األسواق )إما عبر الشبكة أو من خارجها( والكهرباء المولّدة 
للحساب الخاص، ولكن ال يشمل وسائل اإلمداد غير المرخصة.

مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: مجموع 
االنبعاثات التي يخلّفها اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري، 
والغاز، وإنتاج اإلسمنت مقسوماً على مجموع السكان المسّجل 
في منتصف السنة. وهو يشمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث 

من الكتلة األحيائية للغابات بعد انحسار مساحتها.
نضوب الموارد الطبيعية: القيمة النقدية لنفاد موارد الطاقة 

والموارد المعدنية وموارد الغابات، وتحسب بالنسبة المئوية من 
مجموع الدخل القومي اإلجمالي.

مساحة الغابات: قطعة من األرض تفوق مساحتها 0.5 
هكتار، تغطيها أشجار يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار، وتتجاوز 

فيها المساحة المظلّلة 10 في المائة من المساحة اإلجمالية، أو 
أرض تضّم أشجاراً يمكن أن تبلغ هذا االرتفاع إذا بقيت في 

مكانها. وتستثنى من هذا التعريف األراضي التي يغلب عليها 
االستخدام الزراعي أو االستخدام الحضري، وتلك التي تنبت 
فيها أشجار ضمن نظام اإلنتاج الزراعي )كاألشجار المثمرة 
وأشجار الغابات التي تستخدم ألغراض زراعية(، واألشجار 
التي تُزرع في حدائق المدن. وتدخل أيضاً في حساب مساحة 

الغابات الفعليّة المساحات التي يُعاد تشجيرها، ولم تبلغ بعد 
نسبة الغطاء المظلّل فيها 10 في المائة وال ارتفاع األشجار 5 

أمتار، والمساحات غير المشّجرة في الوقت الحالي التي ستنمو 
بفعل تدّخل بشري أو عوامل طبيعية.

سحب المياه العذبة: مجموع كمية المياه العذبة التي تُسحب 
في سنة معيّنة، ويُحسب بالنسبة المئوية من مجموع الموارد 

المائية المتجددة.
الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء الطلق: حاالت وفاة األطفال 
دون سن الخامسة بسبب أمراض التنفس وااللتهابات في جهاز 

التنفس وسرطان الرئة وبعض أمراض القلب والشرايين الناجمة 
عن تلّوث الهواء الطلق.

الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء في أماكن مغلقة: حاالت 
وفاة األطفال دون سن الخامسة من االلتهابات في جهاز التنفس 

الناجمة عن الدخان المنبعث من الوقود الصلب.
الوفيات الناجمة عن المياه أو الصرف الصحي أو النظافة 

الصحية: حاالت وفاة األطفال دون سن الخامسة بسبب 
اإلسهال الناجم عن المياه غير اآلمنة أو خدمات الصرف 

الصحي غير المحّسنة وعدم النظافة الصحية.
السكان الذين يعيشون على أراٍض متدهورة: نسبة السكان 

الذين يعيشون على أراٍض متدهورة أو شديدة التدهور. وتدخل 
في تقدير تدهور األراضي عناصر كالكتلة األحيائية، وسالمة 

التربة، وكمية المياه، والتنّوع البيولوجي.

السكان المتضررون من الكوارث الطبيعية: األشخاص الذين 
يحتاجون إلى المساعدة الفورية في ظروف طارئة نتيجة لكارثة 

طبيعية، بمن فيهم النازحون، والمشردون، والجرحى، لكل 
مليون من السكان.

مصادر البيانات 
.World Bank 2015a :8األعمدة 1 و3 إلى 5 و7 و

العمود 2: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
 World Bank بيانات حول مجموع اإلمداد بالطاقة األولية من

.2015a

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
بيانات حول مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 

.World Bank 2015a

العمود 9: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
بيانات حول مساحة الغابات ومجموع مساحة األراضي من 

.World Bank 2015a

.FAO 2015b :10 العمود
.WHO 2015 :13 األعمدة 11 إلى

.FAO 2011 :14 العمود
.UNDESA 2013a ؛CRED EM-DAT 2015 :15 العمود
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اإنتاجية القوى العاملةالبطالةالت�سغيل

ن�سبة 
العاملني من 

aال�سكان
معدل امل�ساركة 

aيف القوى العاملة
الت�سغيل يف 

الزراعة
الت�سغيل يف 

اخلدمات

القوى العاملة 
احلائزة على 
التعليم العايل

الت�سغيل غري 
املجموعامل�ستقر

الطويلة 
بني ال�سبابالأمد

لدى ال�سباب 
خارج املدر�سة 

والعمل
م�ساهمة العامل 

يف الإنتاج
�ساعات العمل 

يف الأ�سبوع

)بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(15 �سنة واأكرث(

)بالن�سبة 
املئوية(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 
القوى العاملة(

)بالن�سبة املئوية من 
القوى العاملة(

)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15-24 �سنة(

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
)لكل عامل(بدوالر 2005(

201320131990b2012c1990b2012c2007–2012d2008–2013d2008–2013d2008–2013d2008–2014d2008–2013d2005–2012d2003–2012dالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
62.664.96.42.269.277.441.95.13.50.79.25.692,69427.3النرويج1
61.565.25.63.369.375.537.39.05.21.112.24.769,98733.2أستراليا2
65.268.24.23.563.672.538.89.14.41.38.57.170,73831.5سويسرا3
58.162.55.52.666.677.536.65.67.01.812.66.067,03329.7الدانمرك4
60.164.44.52.568.671.536.112.36.72.411.05.172,31226.6هولندا5
70.230.86.55.32.37.96.370,03026.9..1.5..56.759.9ألمانيا6
52.660.512.74.759.676.943.712.713.07.826.816.191,50729.4آيرلندا6
8.11.913.416.591,71034.4..57.862.52.91.670.781.261.9الواليات المتحدة األمريكية8
7.20.913.513.469,93032.9..61.566.24.12.471.976.550.8كندا9
63.667.810.66.664.572.538.612.16.90.715.811.950,71333.4نيوزيلندا9

..96,573..8.72.80.67.0..1.163.477.1..65.967.8سنغافورة11
9.46.688,80944.0..57.058.90.90.262.487.725.36.93.4هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
............................ليختنشتاين13
58.964.13.42.067.277.937.66.88.01.423.67.471,57731.2السويد14
57.462.12.11.264.978.941.212.17.72.720.913.369,95531.8المملكة المتحدة14
75.837.08.35.41.010.75.560,67232.8..5.5..69.873.9آيسلندا16
57,27140.2..59.161.017.96.646.776.431.024.83.20.09.3جمهورية كوريا17
59.463.44.11.767.577.151.07.26.90.810.515.765,70536.7إسرائيل18
54.257.63.31.366.484.143.36.25.81.815.55.0149,97830.9لكسمبرغ19
56.859.27.23.758.269.737.510.54.31.66.93.964,38333.6اليابان20
48.853.33.11.265.677.141.310.88.43.923.212.780,81030.3بلجيكا21
50.155.95.62.964.874.934.97.09.94.023.911.274,11428.4فرنسا22
58.061.07.94.954.968.922.58.74.91.39.27.172,74332.7النمسا23
54.959.88.84.161.172.743.19.48.21.720.09.368,63832.2فنلندا24
60.330.713.610.15.221.69.253,74931.5..8.3..51.857.7سلوفينيا25
43.359.011.84.454.874.936.212.826.113.055.518.669,61932.4إسبانيا26
43.149.18.83.759.368.518.917.912.26.940.022.269,98933.7إيطاليا27
58.821.014.57.03.019.09.150,19734.6..3.1..55.459.5الجمهورية التشيكية28
38.753.223.913.048.370.329.930.327.318.058.320.461,64839.1اليونان29
56.562.021.04.741.864.140.05.48.63.818.711.341,50336.3إستونيا30
..100,057......1.7............61.664.0بروني دار السالم31
..53.663.713.52.956.376.942.413.515.96.138.918.739,165قبرص32
..0.20.30.11.19.496,237..46.8..1.4..86.286.7قطر32
............................أندورا34
59.220.812.414.210.033.613.748,65334.3..3.2..51.159.5سلوفاكيا35
50.756.525.212.635.857.029.617.610.34.427.312.242,70437.1بولندا36
..65.938.59.611.85.119.311.141,579..8.9..53.861.0ليتوانيا37
..76.422.29.16.42.913.09.954,662..1.0..48.652.0مالطة37
..5.61.129.518.678,918....70.7..4.7..51.854.9المملكة العربية السعودية39
56.260.80.40.667.675.323.519.06.62.019.418.628,20439.4األرجنتين40
e1.04.2..12.1..55,56756.8 73.119.5..3.8..76.979.9اإلمارات العربية المتحدة41
34,96739.0..16.1..58.161.819.310.355.566.419.924.46.4شيلي42
50.460.317.910.547.663.820.316.716.29.138.114.147,47432.5البرتغال43
46.651.918.25.245.064.925.56.010.25.027.215.443,10036.3هنغاريا44
..e5.3..41,315 2.01.220.3..62.4..1.1..65.070.2البحرين45
..68.132.87.411.95.723.213.035,380..8.4..53.860.6التفيا46
..58.723.113.717.312.050.019.643,551..13.7..42.251.3كرواتيا47
..80,172..14.6..2.773.276.018.42.23.6..66.368.4الكويت48
..32,875..19.615.841.1....76.2..5.7..40.150.0الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
60.163.713.99.745.662.354.95.75.51.713.812.029,97438.1االتحاد الروسي50
....12.512.1..2.16.1..52.756.021.610.536.149.9بيالروس50
28,77433.1..19.2..61.365.70.010.967.068.026.322.26.4أوروغواي52
..52.456.529.129.027.442.418.430.97.33.023.617.224,556رومانيا52
................57.9..5.2..59.965.1ُعمان52
..54,282..16.27.130.8....3.779.683.0..64.174.1جزر البهاما55
..24,289..3.9..28.65.2..55.1..25.5..68.772.5كازاخستان56
..e14.0 e11.62.329.6..33,312 62.571.26.32.862.072.619.0بربادوس57
......e..19.9 8.4....81.6..2.8......أنتيغوا وبربودا58

العمل والت�سغيل 13
اجلدول

256    |    تقري��ر التنمي��ة الب�س��رية 2015



اجلدول
13
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)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15-24 �سنة(

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
)لكل عامل(بدوالر 2005(

201320131990b2012c1990b2012c2007–2012d2008–2013d2008–2013d2008–2013d2008–2014d2008–2013d2005–2012d2003–2012dالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

..46.453.318.56.437.362.228.08.212.97.428.421.630,327بلغاريا59
..........e 4.2................باالو60
10.817.632,08033.3..16.752.865.238.729.24.1..62.865.5بنما60
35,03643.2..10.4..57.559.426.012.646.559.018.922.23.0ماليزيا62
32,60239.7..53.758.616.77.840.064.79.817.17.62.023.2موريشيوس63
..e3.6..9.252.548,012 15.6..60.464.112.33.860.563.8ترينيداد وتوباغو64
....11.01.2..4.1................سيشيل64
..28.622.118.749.419.520,857..52.6..21.0..40.852.4صربيا66
......6.1..3.2..63.215.9..19.7..54.956.7كوبا67
..e9.0 e..22.1 e..35,544 22.527.8........44.447.6لبنان67
..28.734.435,432..42.010.4..46.5..21.2..39.245.1إيران - الجمهورية اإلسالمية69
58.263.025.913.447.566.924.720.28.50.721.819.225,23236.0كوستاريكا69
17.119.227,25132.2..60.265.113.47.761.270.739.730.37.8فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
44.549.446.923.632.450.419.231.39.71.918.725.541,35335.7تركيا72
e43.14.41.920.10.513,23444.0 52.655.047.839.430.041.514.6سري النكا73
58.561.622.613.446.161.925.429.24.80.19.218.230,34442.8المكسيك74
65.669.822.815.354.562.718.325.16.79.815.019.620,92132.5البرازيل75
..11,630..35.6..60.614.6..36.2..53.4..55.865.0جورجيا76
......11.0..........43.0........سانت كيتس ونيفس77
..18,958..13.8..62.566.130.937.731.148.014.556.45.0أذربيجان78
..................49.4........غرينادا79
..20,007..9.712.24.329.3..2.076.380.5..36.341.6األردن80
..13,670..18.17.52.117.4..54.759.419.817.215.462.1أوكرانيا81
..52.822.023.429.023.951.924.229,528..17.3..39.255.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
..e26.99.87.124.821.525,678 58.410.9..10.8..39.643.9الجزائر83
8.816.518,19140.2..73.376.21.225.871.556.815.746.34.0بيرو84
14,10935.4..44.422.929.818.49.736.0..38.9..53.263.4أرمينيا85
..58.113.411.430.230.521,813..37.7..41.5..46.355.1ألبانيا85
..27,060..25.327.525.462.8..49.0..20.5..32.545.3البوسنة والهرسك85
10.93.818,54737.0..65.768.67.527.867.354.421.551.24.1إكوادور88
......e 27.5..22.2....59.4..14.8..69.2..سانت لوسيا89
..........2.9....68.071.360.134.818.535.7الصين90
e18.7 e..11,89437.5 38.86.92.6..........50.555.0فيجي90
..49.626.851.47.93.416.51.510,921..32.6..59.862.9منغوليا90
14,44342.8..55.90.80.13.4..71.772.364.039.622.039.4تايلند93
......26.0..........38.8........دومينيكا94
......48.7..19.0......50.2....42.653.0ليبيا94
..26,335..37.6..28.817.6..16.239.149.6..41.347.6تونس96
......8.018.816.933.8..........67.0..سانت فنسنت وجزر غرينادين97
60.367.41.416.967.762.223.148.68.91.019.122.021,00136.8كولومبيا97
..17,128..34.0..37.513.7..66.5..18.1..53.863.3جامايكا99

......e1.1 e..11.9 e 55.2..31.844.737.5..63.9..تونغا100
..e23.5 e11.7..25.019.017,017 61.912.3..19.5..56.065.6بليز101
..22,415..31.4..67.821.137.115.0..14.5..55.264.9الجمهورية الدومينيكية101
......15.3..4.8....50.354.53.78.073.364.3سورينام103
..e14.4 e..25.456.418,670 29.6..59.166.825.211.548.560.0ملديف104
....19.198.8..38.15.7..........41.5..ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
..e36.0..33,651 12.917.910.4..29.931.454.9..62.676.7بوتسوانا106
..38.640.733.826.433.954.325.330.55.61.712.228.611,587جمهورية مولدوفا107
..26.413.211.734.327.919,525..42.949.139.029.240.147.1مصر108
........................55.061.5تركمانستان109
..9,536..31.3..63.567.755.935.930.243.57.133.06.2إندونيسيا110
..e20.4..35.7..46,714 52.9..64.0..24.2..48.960.8غابون110
10.512.311,96736.3..66.670.32.127.270.356.716.643.25.0باراغواي112
......41.0..62.223.325.623.3..11.5..31.641.2دولة فلسطين113
........................55.161.6أوزبكستان114
..60.665.245.232.239.752.525.339.87.10.115.724.89,571الفلبين115
..62.76.610.024.715.551.431.435,206..4.6..39.252.1جنوب أفريقيا116
15,30635.6..12.4..58.262.17.421.063.457.914.137.65.9السلفادور116
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يف الإنتاج
�ساعات العمل 

يف الأ�سبوع

)بالن�سبة املئوية من الفئة العمرية
)بالن�سبة املئوية من جمموع العاملني(15 �سنة واأكرث(
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من جمموع 
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العمرية 15-24 �سنة(

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
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201320131990b2012c1990b2012c2007–2012d2008–2013d2008–2013d2008–2013d2008–2014d2008–2013d2005–2012d2003–2012dالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

..62.62.00.36.09.35,250..31.5..47.4..75.977.5فييت نام116
..10,026..70.672.51.232.173.247.915.754.92.71.36.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
..e47.3 e8.3..13.421.24,938 62.067.532.734.039.445.31.5قيرغيزستان120
..17,067......15.3....58.3..23.4..35.542.3العراق121
..........10.7............62.867.5الرأس األخضر122
............................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
..9,652..24.0................54.561.4غيانا124
9,04337.4..11.9..58.863.439.332.238.251.213.947.15.3نيكاراغوا125
..e50.79.25.819.1..13,769 45.950.53.939.259.539.39.5المغرب126
..e7.829.630.956.232.021,086 58.710.8..27.4..49.059.0ناميبيا126
..e3.0..6.329.811,461 65.867.712.932.357.248.27.549.9غواتيماال128
......16.7..47.111.5..26.2..55.5..60.767.9طاجيكستان129
..8,821..80.83.61.410.7..28.1..47.2..52.254.2الهند130
8.041.49,56434.9..60.062.650.135.333.244.98.053.33.9هندوراس131
..11,438..9.6..53.12.1..29.1..62.2..70.972.5بوتان132
8,15646.3..39.82.469.63.90.414.8..50.6..36.237.9تيمور - ليشتي133
..18,563..35.8..32.98.4..14.346.253.0..38.943.6الجمهورية العربية السورية134
......10.6..70.04.6..31.1..60.5..70.8..فانواتو134
............e 75.1..42.2..35.4..66.170.7الكونغو136
......54.0..30.6................كيريباس137
..................17.6....79.886.7غينيا اإلستوائية138
..4,015..15.2..81.37.8..68.879.349.872.220.820.6زامبيا139
..4,308..11.2..76.84.2..43.1..41.5..66.269.3غانا140
..e1.4 e......5,114 88.0..........76.677.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
e4.5..8.7..3,45744.3 85.0..48.114.837.4..67.870.8بنغالديش142
..........e 16.7......28.3....61.1..سان تومي وبرينسيبي143
..0.579.23,849..64.10.3..30.4..51.0..82.382.5كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
................32.2..61.1..61.167.3كينيا145
2,44837.6..2.71.03.5............81.183.3نيبال145
7,36733.1..51.654.451.144.728.935.224.663.15.01.17.7باكستان147
..................21.0..75.978.669.7ميانمار148
........................65.270.0أنغوال149
..........e 28.2............44.557.4سوازيلند150
..2,822..5.8..74.03.5..19.2..76.5..86.089.1جمهورية تنزانيا المتحدة151
..........23.9....44.643.741.7..51.856.1نيجيريا152
..6.410.85,255..76.43.8..53.314.034.1..67.470.3الكاميرون153
..e88.33.8..2.6..1,722 15.84.4..80.4..85.488.5مدغشقر154
......8.7..11.1....15.3..64.8..81.986.5زمبابوي155
........................63.766.3جزر سليمان156
..10,112......31.2............37.253.9موريتانيا156
..5,738..5.3................70.772.3بابوا غينيا الجديدة158
........................53.957.6جزر القمر159
..9,057..56.211.329.617.84.033.7..24.7..40.348.8اليمن160
..5,526..24.415.634.4............49.766.0ليسوتو161
............e 89.1..37.5..54.1..75.481.0توغو162
..e4.2..2.67.03,046 80.6..28.4..65.6..74.577.5أوغندا163
......4.5..3.4....78.86.716.6..85.485.9رواندا163
..................22.8..61.265.865.6هايتي163
..e1.0..2.43.53,317 89.9..46.2..42.7..72.172.9بنن166
..7,093..22.9..14.8............45.453.5السودان167
........................52.0..جيبوتي168
......18.5..13.7................جنوب السودان169
..4,308..12.7..58.010.4..36.1..33.7..68.776.5السنغال170
..5,417......8.2............44.047.9أفغانستان171
..........9.4............64.667.3كوت ديفوار172
..e..8.6..1,857 7.8............76.783.0مالوي173
..e4.51.3 e7.31.12,185 91.2..13.0..79.3..79.083.7إثيوبيا174
........................72.077.4غامبيا175
..........e 3.7............66.271.9جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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)بالن�سبة املئوية من الفئة 
العمرية 15-24 �سنة(

)مبعادل القوة 
ال�رشائية 
)لكل عامل(بدوالر 2005(

201320131990b2012c1990b2012c2007–2012d2008–2013d2008–2013d2008–2013d2008–2014d2008–2013d2005–2012d2003–2012dالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

..1,675..5.1..78.73.7..41.9..48.9..59.361.5ليبريا177
........................68.173.3غينيا - بيساو178
..e7.3..10.713.53,267 82.9..28.3..66.0..60.666.0مالي179
....e22.55.9 e39.310.1 87.8..16.1..80.5..77.284.2موزامبيق180
..e3.4 e..5.2 e..3,093 92.4..25.0..68.5..65.267.3سيراليون181
......1.0..1.7............70.772.0غينيا182
..e3.3 e..3.8 e..2,973 89.6..12.2..84.8..80.883.4بوركينا فاسو183
............e 94.6..........76.982.6بوروندي184
........................66.671.6تشاد185
........................78.784.8إريتريا186
........................72.778.7جمهورية أفريقيا الوسطى187
......e....3.2 84.8..31.1..56.9..61.464.7النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
........................74.478.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..........4.7................جزر مارشال
......6.9....................موناكو
......38.0....................ناورو

..........6.0..2.50.353.762.712.2....سان مارينو
........................52.256.1الصومال

..........e 6.5................توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

74.332.512.78.33.018.013.464,04133.3..3.3..55.460.3تنمية بشرية مرتفعة جداً
..23,766..16.7..34.24.7..43.8..28.8..63.467.1تنمية بشرية مرتفعة

..9,483..15.1..65.05.3..35.3..42.5..55.758.8تنمية بشرية متوسطة
......9.8..76.79.7..........63.968.1تنمية بشرية منخفضة

......14.6..56.25.6..39.1..36.9..60.764.3البلدان النامية
المناطق

..26,331..29.0..29.511.8..53.9..20.8..44.750.3الدول العربية
......18.6..44.73.3..37.3..35.5..67.971.1شرق آسيا والمحيط الهادئ

..30,460..19.5..35.69.9..52.5..24.5..51.557.2أوروبا وآسيا الوسطى
..23,243..13.7..31.36.2..16.354.262.1..62.266.4أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

..8,117..10.9..80.64.2..30.6..45.9..53.255.6جنوب آسيا
......13.5..65.811.9..30.0..59.0..65.770.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

......10.3..80.66.3..........69.874.0أقل البلدان نمواً
......18.0..35.28.7..........58.363.1الــدول الجزرية الصغيرة النامية

54.959.710.15.159.972.331.116.58.22.816.514.758,39134.3منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

..24,280..15.1..47.66.1..46.0..30.3..59.763.5العالم

مالحظات
a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية
b .بيانات عام 1990 أو آخر البيانات المتوّفرة
c .بيانات عام 2012 أو آخر البيانات المتوّفرة
d .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
e .البيانات هي لعام بين 2003 وآخر عام في عنوان العمود

تعاريف
نسبة العاملين من السكان: نسبة األشخاص العاملين من 

مجموع السكان من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر.

معدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان المنخرطين 
في سوق العمل، من عاملين أو باحثين عن عمل، من مجموع 

السكان في سن العمل. وهو يدل على الحجم النسبي للمعروض 
من القوى العاملة الجاهزة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.

التشغيل في الزراعة: نسبة العاملين في الزراعة من مجموع 
العاملين.

التشغيل في الخدمات: نسبة العاملين في الخدمات من مجموع 
العاملين.

القوى العاملة الحائزة على التعليم العالي: نسبة األشخاص 
في مجموع القوى العاملة الذين بلغوا مرحلة التعليم العالي، 

أي المستويات 5 و5أ و5ب و6 حسب التصنيف الدولي 
الموحد للتعليم.

التشغيل غير المستقر: نسبة العاملين في األسرة من دون أجر 
والعاملين لحسابهم الخاص.

معّدل البطالة: نسبة األشخاص في مجموع القوى العاملة الذين 
يبلغون من العمر 15 سنة وأكثر وال يزاولون عماًل لقاء أجر وال 
يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل 

لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

معدل البطالة الطويلة األمد: نسبة األشخاص في مجموع 
القوى العاملة الذين لهم من العمر 15 سنة وأكثر ولم يزاولوا 

عماًل منذ 12 شهراً على األقل، ولكنهم جاهزون للعمل، 
ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم 

الخاص.

معدل بطالة الشباب: نسبة الشباب في مجموع القوى العاملة 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون عماًل 

لقاء أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، 
ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم 

الخاص.

الشباب خارج المدرسة والعمل: نسبة الشباب في مجموع 
القوى العاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 

وال يزاولون أي عمل وغير ملتحقين بأي تعليم أو تدريب.

مساهمة العامل في اإلنتاج: اإلنتاج لكل وحدة من مدخالت 
العمل، ويحسب كمساهمة الفرد العامل في الناتج المحلي 

اإلجمالي، بقيمة الدوالر المعتمدة دولياً لعام 2005 على أساس 
معدالت معادل القوة الشرائية.

ساعات العمل في األسبوع: عدد ساعات العمل التي يمضيها 
العاملون مقابل راتب أو أجر ولحسابهم الخاص في األسبوع.

مصادر البيانات 
.ILO 2015a :13 األعمدة 1 إلى 7 و9 إلى

.ILO 2015b :14العمودان 8 و
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اجلدول
14

الولدات 
امل�سجلة

الالجئون 
ح�سب بلد 

a املن�ساأ
النازحون 

b داخليًا
امل�رضدون ب�سبب 
ال�سجناءالأطفال الأيتامالكوارث الطبيعية

معّدل جرائم 
القتل

معّدل النتحار

عمق العجز 
الغذائي

العنف �سد املراأة

)لكل 100,000 من ال�سكان(
العنف على يد �رشيك 
حميم اأو غي حميم

)بالن�سبة 
املئوية من 

االأطفال دون 
)باالآالف()باالآالف(�سن اخلام�سة(

)املعدل ال�سنوي لكل 
)باالآالف(مليون من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
)الذكور()االإناث(من ال�سكان(

)ن�سيب الفرد من 
اآالف ال�سعرات 

احلرارية 
)بالن�سبة املئوية(يف اليوم(

2013c201420142005/201420132002–2013c2008–2012c201220122012/20142001–2011c–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
d 26.8..722.25.213.0..0..1000.0النرويج1

39.9..1301.15.216.1..33..1000.0أستراليا2
39.0..820.65.113.6..0..1000.0سويسرا3
50.0..730.84.113.6..0..1000.0الدانمرك4
....820.94.811.7..0..1000.1هولندا5
40.0..790.84.114.5..0..1000.2ألمانيا6
d,e 14.5..881.25.216.9..0..1000.0آيرلندا6

d,e 35.6..7164.75.219.4..15..1004.8الواليات المتحدة األمريكية8

f1.64.814.9..6.4 d 118..21..1000.1كندا9

d,g 33.1..1920.95.014.4..16..1000.0نيوزيلندا9

9.2..2300.25.39.8..0..0.1..سنغافورة11
21.0......1280.4..0..0.0..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
........f0.0 24........100ليختنشتاين13
46.0..670.76.116.2..0..1000.0السويد14
h1.02.69.8..28.4 d 147..48..1000.1المملكة المتحدة14

42.0..470.36.721.0..0..1000.0آيسلندا16
..990.918.041.75..9..0.5..جمهورية كوريا17
....2231.82.39.8..0..1001.0إسرائيل18
....1220.84.413.0..0..1000.0لكسمبرغ19
g 18.5..510.310.126.9..32..1000.3اليابان20

28.9..1081.67.721.0..0..1000.1بلجيكا21
....f1.06.019.3 98..1..1000.1فرنسا22
....980.95.418.2..0..1000.0النمسا23
43.5..581.67.522.2..0..1000.0فنلندا24
....660.74.420.8..51..1000.1سلوفينيا25
....1470.82.28.2..33..1000.1إسبانيا26
31.9..1060.91.97.6..124..1000.1إيطاليا27
58.0..1541.03.921.5..0..1001.3الجمهورية التشيكية28
....1111.71.36.3..37..1000.1اليونان29
....2385.03.824.9..0..1000.4إستونيا30
..1222.05.27.715..0..0.0..بروني دار السالم31
....f2.01.57.7 106..1000.0212.40قبرص32
....601.11.25.7......0.0..قطر32
........381.3......1000.0أندورا34
d 27.9..1871.42.518.5..0..1000.2سلوفاكيا35

35.0..2171.23.830.5..0..1001.4بولندا36
d 37.6..3296.78.451.0..0..1000.2ليتوانيا37

d,e 16.0..1452.80.711.1......1000.0مالطة37

..1620.80.20.611..37..0.6..المملكة العربية السعودية39
..i0.4..18..1475.54.117.26 100األرجنتين40
..i0.1......2380.7 j1.73.926 100اإلمارات العربية المتحدة41
i0.6..4,832..2663.15.819.02335.7 d 99شيلي42

38.0..1361.23.513.6..1..1000.0البرتغال43
....1861.37.432.4..0..1001.2هنغاريا44
....2750.52.911.6......0.3..البحرين45
....3044.74.330.7..0..1000.2التفيا46
....1081.24.519.8..0..40.2..كرواتيا47
..1370.40.81.017..0..1.0..الكويت48
....2082.76.424.7..0..990.5الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
....4759.26.235.1..10075.025.410االتحاد الروسي50
....i4.4..0..3355.16.432.7 100بيالروس50
..i0.1..297..2817.95.220.025 100أوروغواي52
d,e 28.5..1551.72.918.4..27..2.3..رومانيا52

..611.10.61.228..0..0.0..ُعمان52
....44429.81.33.6..0..0.2..جزر البهاما55
..2957.89.340.620..55..1002.2كازاخستان56
d,k 5217.40.64.12430.0..0..0.1..بربادوس57

........40311.2..0..0.0..أنتيغوا وبربودا58
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اجلدول
14

الولدات 
امل�سجلة

الالجئون 
ح�سب بلد 

a املن�ساأ
النازحون 

b داخليًا
امل�رضدون ب�سبب 
ال�سجناءالأطفال الأيتامالكوارث الطبيعية

معّدل جرائم 
القتل

معّدل النتحار

عمق العجز 
الغذائي

العنف �سد املراأة

)لكل 100,000 من ال�سكان(
العنف على يد �رشيك 
حميم اأو غي حميم

)بالن�سبة 
املئوية من 

االأطفال دون 
)باالآالف()باالآالف(�سن اخلام�سة(

)املعدل ال�سنوي لكل 
)باالآالف(مليون من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
)الذكور()االإناث(من ال�سكان(

)ن�سيب الفرد من 
اآالف ال�سعرات 

احلرارية 
)بالن�سبة املئوية(يف اليوم(

2013c201420142005/201420132002–2013c2008–2012c201220122012/20142001–2011c–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

....1511.95.316.6..0..1001.9بلغاريا59
........2953.1..0..0.0..باالو60
..41117.21.38.175..35..0.1..بنما60
..1322.31.54.720..103..0.5..ماليزيا62
..2022.82.913.236..0..0.1..موريشيوس63
..28128.36.220.464..0..970.3ترينيداد وتوباغو64
........7099.5..0..0.0..سيشيل64
g 26.2..1421.25.819.9..9948.897.315صربيا66

..i6.5..666..5104.24.518.510 100كوبا67
..1182.20.61.234..1004.219.70لبنان67
..i76.4..9..2844.13.66.741 99إيران - الجمهورية اإلسالمية69
3148.52.211.24060.0..0..1000.5كوستاريكا69
..i8.4..13..16153.71.04.312 81فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
1792.64.211.8119.7..9465.9953.745تركيا72
..1323.412.846.4209..97123.090.05,767سري النكا73
i9.4281.4319..21021.51.77.13046.7 d,e 93المكسيك74

i1.0..53..27425.22.59.41138.8 l 93البرازيل75

f4.31.05.7689.1 d 225..1006.8232.7137جورجيا76

........71433.6..0..0.0..سانت كيتس ونيفس77
f2.11.02.41515.0 413..9410.9568.977أذربيجان78
........42413.3..0..0.3..غرينادا79
d 952.01.92.21323.0..0..991.6األردن80

18.3..3054.35.330.3..1006.3646.57أوكرانيا81
....1221.43.27.3..1001.80.20جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
..1620.71.52.323..12..993.7الجزائر83
i4.8150.0196..2029.62.14.45838.9 d 96بيرو84

d 1641.80.95.0489.5..10012.28.40أرمينيا85

....1585.05.26.6..7..9910.5ألبانيا85
....h1.34.118.0 78..10022.3100.40البوسنة والهرسك85
d,e 14912.45.313.27346.3..98..900.7إكوادور88

........31721.6..0..920.7سانت لوسيا89
..f1.08.77.183 121..212..205.0..الصين90
..1744.04.110.630..0..1.1..فيجي90
..2879.73.716.3174..0..992.1منغوليا90
i0.235.024..3985.04.519.16043.8 l 99تايلند93

........39121.1..135..0.0..دومينيكا94
....811.71.42.2..3.4400.00..ليبيا94
..1992.21.43.44..0..991.4تونس96
..46....37625.6..550..1.5..سانت فنسنت وجزر غرينادين97
d 24530.81.99.17337.4..97108.56,044.227كولومبيا97

d,e 15239.30.71.86235.0..43..981.5جامايكا99

........1501.0..0..0.0..تونغا100
..47644.70.54.940..0..950.0بليز101
d 24022.12.16.19117.2..116..810.3الجمهورية الدومينيكية101

..1866.111.944.559..0..990.0سورينام103
f3.94.97.84528.4 307..0..930.0ملديف104
2375.8....2283.6..0..480.0ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
..013020518.42.05.7191..720.2بوتسوانا106
f6.54.824.1..24.6 d 188..0..1002.2جمهورية مولدوفا107

i13.1..1..803.41.22.41233.7 d 99مصر108

..22412.87.532.527..0.54.00..تركمانستان109
590.64.93.7553.1..679.884.0327إندونيسيا110
..52661969.14.512.120..900.2غابون110
..i0.1..31..1189.73.29.180 76باراغواي112
........m275.0 n13....7.4 995,589.8دولة فلسطين113
..1523.74.113.237..1005.03.40أوزبكستان114
1118.81.24.89723.6..900.777.798الفلبين115
..i0.4..173,60029431.01.15.516 85جنوب أفريقيا116
d 42241.25.723.58826.3..999.7288.9287السلفادور116
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اجلدول
14

الولدات 
امل�سجلة

الالجئون 
ح�سب بلد 

a املن�ساأ
النازحون 

b داخليًا
امل�رضدون ب�سبب 
ال�سجناءالأطفال الأيتامالكوارث الطبيعية

معّدل جرائم 
القتل

معّدل النتحار

عمق العجز 
الغذائي

العنف �سد املراأة

)لكل 100,000 من ال�سكان(
العنف على يد �رشيك 
حميم اأو غي حميم

)بالن�سبة 
املئوية من 

االأطفال دون 
)باالآالف()باالآالف(�سن اخلام�سة(

)املعدل ال�سنوي لكل 
)باالآالف(مليون من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
)الذكور()االإناث(من ال�سكان(

)ن�سيب الفرد من 
اآالف ال�سعرات 

احلرارية 
)بالن�سبة املئوية(يف اليوم(

2013c201420142005/201420132002–2013c2008–2012c201220122012/20142001–2011c–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

1453.32.48.09538.5..948..95314.1فييت نام116
i0.6..1,490..14012.18.516.212067.6 e 76بوليفيا - دولة متعددة القوميات119

..1819.14.514.242..59..982.3قيرغيزستان120
..1108.02.11.2190..99426.13,276.08العراق121
d 26710.31.69.17716.1..0..910.0الرأس األخضر122

........804.6..0......ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
..26017.022.170.879..0..880.8غيانا124
d 15311.34.915.413029.3..99..851.5نيكاراغوا125

i1.3..0..2202.21.29.93444.5 94المغرب126
i1.1..015019117.21.44.431542.5 o 78ناميبيا126

d 10539.94.313.79927.6..976.6248.5433غواتيماال128

d,p 1301.62.85.726858.3..32..880.7طاجيكستان129

i11.2853.9743..303.516.425.811035.4 84الهند130
..15390.42.88.389..943.329.4141هندوراس131
....1351.711.223.1..0..10026.7بوتان132
253.65.810.219839.2..550.00.90تيمور - ليشتي133
....582.20.20.7..963,017.57,600.00الجمهورية العربية السورية134
i0.0..0..762.9....4048.0 q 43فانواتو134

..9111.77.85192203112.54.614.7188الكونغو136
2473.0....1148.2..88..940.0كيريباس137
....9519.38.624.1..0..540.2غينيا اإلستوائية138
1541,40011910.710.820.841551.9..140.2زامبيا139
0990546.12.24.22544.5..6322.5غانا140
..695.96.611.2134..757.74.50جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
d 422.78.76.812253.3..3110.0431.076بنغالديش142

..37....1283.3..0..750.0سان تومي وبرينسيبي143
1066.56.512.610822.3..0..6213.6كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
608.6309.2122,5001216.48.424.414045.1كينيا145
482.920.030.15026.0..428.150.0316نيبال145
..397.79.69.1170..3432.81,900.02,920باكستان147
..12015.210.316.5113..72223.7645.314ميانمار148
..5201,10010510.07.320.7104..3610.3أنغوال149
..2210028433.84.18.6186..500.1سوازيلند150
683,1007812.718.331.624145.4..161.0جمهورية تنزانيا المتحدة151
3032.21,075.3910,0003220.02.910.33929.5نيجيريا152
d 6111.540.02331,5001197.63.410.96651.1الكاميرون153

..8711.16.915.2223..1,206..830.3مدغشقر154
4919.736.001,10012910.69.727.225943.4زمبابوي155
554.37.213.96564.0..113..0.1..جزر سليمان156
..455.01.54.541..362..5934.3موريتانيا156
....0.27.53273004810.49.115.9..بابوا غينيا الجديدة158
....1610.010.324.0..0..870.5جزر القمر159
..i2.5334.117..554.83.04.3177 17اليمن160
..13022012138.03.49.275..450.0ليسوتو161
..7810.310.02143606410.32.88.596توغو162
306.729.88532,4009710.712.326.916762.2أوغندا163
f23.17.217.124747.9 492..55..6382.6رواندا163
d 9483409610.22.43.351020.0..8038.5هايتي163

..1,638450758.43.18.860..800.3بنن166
..r3,100.0627..5611.211.523.0176 s 59657.8السودان167
..0428310.19.520.9143..920.8جيبوتي168
....t1,498.205706513.912.827.1 35508.5جنوب السودان169
..642.82.88.6134..7321.824.00السنغال170
..766.55.36.2158..372,690.8805.4161أفغانستان171
..6570.9300.9531,3003413.64.110.696كوت ديفوار172
i0.3..5651,200761.88.923.913941.2 2مالوي173
l 774.5397.214,00013612.06.716.525055.9إثيوبيا174

..24835610.22.67.634..533.4غامبيا175
d 64.1..28493.32,756.6364,0003328.34.815.8جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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الولدات 
امل�سجلة

الالجئون 
ح�سب بلد 

a املن�ساأ
النازحون 

b داخليًا
امل�رضدون ب�سبب 
ال�سجناءالأطفال الأيتامالكوارث الطبيعية

معّدل جرائم 
القتل

معّدل النتحار

عمق العجز 
الغذائي

العنف �سد املراأة

)لكل 100,000 من ال�سكان(
العنف على يد �رشيك 
حميم اأو غي حميم

)بالن�سبة 
املئوية من 

االأطفال دون 
)باالآالف()باالآالف(�سن اخلام�سة(

)املعدل ال�سنوي لكل 
)باالآالف(مليون من ال�سكان(

)لكل 100,000 
من ال�سكان(

)لكل 100,000 
)الذكور()االإناث(من ال�سكان(

)ن�سيب الفرد من 
اآالف ال�سعرات 

احلرارية 
)بالن�سبة املئوية(يف اليوم(

2013c201420142005/201420132002–2013c2008–2012c201220122012/20142001–2011c–2005الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

i16.823.0100200463.22.06.826938.6 d 4ليبريا177

..8.42.47.2157..48120..241.2غينيا - بيساو178
..81147.761.6721,100367.52.77.223مالي179
d 3312,1006512.421.134.219531.5..480.1موزامبيق180

..40310521.94.511.0169..785.3سيراليون181
..37670258.92.47.1120..5815.2غينيا182
d 412990288.02.87.316715.4..771.6بوركينا فاسو183

....7571.977.6564740728.012.534.1بوروندي184
..1614.671.0106980417.32.37.4288تشاد185
....7.18.725.8..286.010.00180..إريتريا186
..61377.1438.51,0443201911.85.314.1302جمهورية أفريقيا الوسطى187
..424.71.95.359..640.711.0517النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
..344....5.2....1,451..1001.2جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

36.3......584.7..0..960.0جزر مارشال
........f0.0 73......1000.0موناكو
........2771.3........83ناورو

........f0.7 6......1000.0سان مارينو
....8.06.818.1..31,080.81,106.8258630الصومال

46.6......1204.2..0..500.0توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

....2812.25.518.2..—10056.7212.4تنمية بشرية مرتفعة جداً
..1886.56.410.364..—96839.49,653.8تنمية بشرية مرتفعة

..635.010.817.498..—809,511.513,185.0تنمية بشرية متوسطة
..4,1257112.17.715.2147—395,984.714,012.2تنمية بشرية منخفضة

..1096.98.313.494..—6717,341.938,144.8البلدان النامية
المناطق

..u16,111.6 u—..1164.02.65.568 8110,806.0الدول العربية
..u854.9 u—..1232.17.37.383 79780.0شرق آسيا والمحيط الهادئ

....u2,615.5 u—..2203.94.818.5 97203.5أوروبا وآسيا الوسطى
..u7,042.4 u—..23023.22.89.943 92207.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

..u4,130.3 u—..463.914.221.5115 722,979.0جنوب آسيا
..u7,177.7 u—3,9879014.56.315.6133 412,366.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..u11,886.5 u—..7710.08.615.6167 396,948.0أقل البلدان نمواً
........u8.4 u—..23013.0 54.4..الــدول الجزرية الصغيرة النامية

u1,235.1 u—..2794.05.317.4..32.5 9888.3منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

..u38,170.2 u—..1446.27.814.793 7117,474.2العالم

مالحظات
a  تعود البيانات إلى عدد الالجئين المعترف بهم بموجب

اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951، وبروتوكول األمم المتحدة 
لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969. 
وفي حال عدم توفر البيانات الحكوميّة، قّدرت المفوضية 

العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد الالجئين في 
العديد من البلدان الصناعية على أساس 10 سنوات من 

اتخاذ األفراد صفة اللجوء.
b  التعليقات المفّصلة على التقديرات متاحة على موقع مركز

www.internal- ،رصد النزوح الداخلي اإللكتروني
.displacement.org

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
d .تغطي البيانات  العنف على يد الشريك الحميم
e .تشمل البيانات أنواع العنف العاطفي
f بيانات البلدان  متاحة بالتفصيل على 

www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/
.prison_population_rate

g .تغطي البيانات  المناطق الحضرية فقط
h  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات

.ICPS 2014 من
i  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تعود فقط إلى

أجزاء من البلد.
j  2014 حدثت البيانات في 6 تشرين األول/أكتوبر

.UNODC 2014 ويستعاض بها عن البيانات المنشورة في

k .1990 بيانات عام
l .تغطي البيانات  المناطق الريفية فقط

m  تشمل البيانات الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

الشرق األدنى.
n  باالستناد إلى معلومات من مصادر ثانوية ومسوح تعتمد

منهجيات مختلفة. وال تعبّر البيانات عن الحجم الكلي 
للنزوح إذ ال تتولّى أي منظمة أو آلية رصد عدد النازحين 

داخلياً بانتظام. 
o .تغطي البيانات  ويندهوك فقط
p .تغطي البيانات  والية ختلون فقط
q .تغطي البيانات  العنف المرتكب من غير الشريك فقط
r .يُحتمل أن تغطي البيانات مواطنين من جنوب السودان
s  متوسط فترة 2009-2011 قبل استقالل جمهورية جنوب

السودان.
t  يُحتمل أن تتضّمن بيانات السودان عدداً غير محدد من

الالجئين وطالبي اللجوء من جنوب السودان.
u .مجموع غير مرّجح للتقديرات الوطنية

تعاريف
الوالدات المسجلة: نسبة األطفال دون سن الخامسة المسجلّين 

في وقت إجراء المسح. ويشمل عدد المسجلين أولئك الذين 
اطلع مجري المقابلة على شهادة والدتهم أو الذين أفادت 

والدتهم أو ولّي أمرهم بأنهم مسجلون.

الالجئون حسب بلد المنشأ: عدد األشخاص الذين تركوا 
بلدهم األصلي بسبب خوف مبّرر من االضطهاد على أساس 
العرق أو الدين أو الجنسيّة أو الرأي السياسي أو االنتماء إلى 

فئة اجتماعية محددة، وال يستطيعون أو يريدون العودة إلى 
بلدهم األصلي.

النازحون داخلياً: عدد األشخاص الذين أجبروا على ترك 
منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، تجنباً آلثار النزاعات 

المسلحة أو حاالت العنف المنتشر، أو انتهاكات حقوق اإلنسان 
أو لكوارث طبيعيّة أو سببها اإلنسان، ولم يعبروا حدود بلد 

معترف بها دولياً.

المشردون بسبب الكوارث الطبيعية: األشخاص الذين تُركوا 
دون مأوى بسبب كوارث طبيعية، يحملون ممتلكاتهم القليلة 
معهم، وينامون في الشوارع، أو في مداخل المنازل وعلى 
األرصفة أو في أي مكان آخر بشكل عشوائي عموماً، لكل 

مليون من السكان.

األطفال األيتام: عدد األطفال )بين صفر و17 سنة( الذين فقدوا 
أحد الوالدين أو كليهما ألي سبب كان.

السجناء: عدد السجناء البالغين واألحداث )بمن فيهم 
المحتجزون قبل المحاكمة ما لم يشر إلى خالف ذلك. أنظر 

المالحظة f( لكل 100,000 من السكان.

معّدل جرائم القتل: عدد الوفيات من جراء أفعال غير قانونية 
يرتكبها شخص عمداً بحق شخص آخر، ويُحسب لكل 

100,000 شخص.

معّدل االنتحار: عدد الوفيات الناجمة عن أعمال إلحاق األذى 
بالنفس، من مجموع األفراد في فئة مرجعية من السكان، 

ويحسب لكل 100,000 شخص.

عمق العجز الغذائي: عدد السعرات الحرارية باآلالف الالزمة 
لتغيير وضع الذين يعانون من سوء تغذية، فرضاً أن جميع 

العوامل األخرى بقيت على حالها. 

العنف على يد شريك حميم أو غير حميم: نسبة النساء، من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر، اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى 

لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك حميم أو غير حميم.

مصادر البيانات
.UNICEF 2015 :5العمودان 1 و

.UNHCR 2015 :2 العمود

.IDMC 2015 :3 العمود

.UNDESA 2013a ؛CRED EM-DAT 2015 :4 العمود

.ICPS 2014 :6 العمود

.UNODC 2014 :7 العمود

.WHO 2015 :9العمودان 8 و

.FAO 2015a :10 العمود

.UN Women 2014 :11 العمود
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الت�سالتحركة الب�رضحركة الأموالالتجارة

ال�سادرات 
والواردات

اال�ستثمار 
االأجنبي املبا�رش 
ال�سايف الوافد

حركة راأ�س 
املال اخلا�س

امل�ساعدة االإمنائية 
الر�سمية ال�سافية 

aالوافدة
التحويالت 
الوافدة

معدل الهجرة 
ال�سايف 

عدد املهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية 

 حركة ال�سياحة  
الدولية الوافدة

 م�ستخدمو 
اال�سرتاكات يف الهاتف اجلّوالاالإنرتنت

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 

الناجت املحلي 
االإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الدخل القومي 
االإجمايل(

)بالن�سبة املئوية 
من الناجت املحلي 
االإجمايل(

)لكل 1,000 
من ال�سكان(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان(

)بالن�سبة املئوية 
من جمموع 

امللتحقني بالتعليم 
)باالآالف(العايل(

)بالن�سبة 
املئوية من 
ال�سكان(

)لكل 100 من 
ال�سكان(

)التغّي بالن�سبة 
املئوية(

2013b2013b2013b2013b2013b2010/2015c20132013b2013b201420142009–2014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
d–3.44,96396.3116.55.2 0.156.013.8..67.00.511.5النرويج1
e17.16,38284.6131.230.3 0.166.527.7..6.8–41.03.3أستراليا2
0.468.028.912.68,96787.0140.516.7..1.212.6–132.2سويسرا3
0.432.79.98.38,55796.0126.01.8..0.1–102.80.5الدانمرك4
4.3–0.180.611.75.412,80093.2116.4..155.63.87.6هولندا5
4.6–0.421.311.92.831,50086.2120.4..85.31.46.7ألمانيا6
2.3–3.98,26079.7104.3–0.312.215.9..189.821.519.3آيرلندا6
0.043.114.33.669,80087.498.411.0..30.01.80.7الواليات المتحدة األمريكية8
16,60087.183.017.6..0.076.320.7..2.0–61.93.9كندا9
0.253.325.114.02,62985.5112.13.1..0.30.8–57.5نيوزيلندا9

15.042.910.311,90082.0158.114.0....358.021.43.4سنغافورة11
1.725,70074.6239.333.1–0.134.238.9..458.328.021.1هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
16.85295.2104.36.9–33.1............ليختنشتاين13
0.204.215.91.85,22992.5127.814.0..3.3–0.9–82.7السويد14
0.3–0.062.912.416.331,20091.6123.6..3.9–61.61.8المملكة المتحدة14
8.280098.2111.12.6–1.153.310.4..103.13.18.5آيسلندا16
1.712,20084.3115.516.1–0.491.22.5..102.80.91.9جمهورية كوريا17
2.1–2.62,96271.5121.5–2.026.5–0.26..64.54.10.2إسرائيل18
85.994594.7148.42.7–3.029.743.3..168.9–371.450.0لكسمبرغ19
0.050.61.93.010,40090.6120.231.7..2.7–35.10.1اليابان20
2.122.710.46.67,68485.0114.35.4..10.0–0.6–164.2بلجيكا21
0.832.011.66.684,70083.8100.49.0..3.6–58.00.2فرنسا22
0.663.515.713.124,80081.0151.911.2..103.43.60.0النمسا23
3.1–0.401.85.44.44,22692.4139.7..2.00.7–77.3فنلندا24
0.12,25971.6112.19.1–1.432.111.3..9.6–0.9–143.4سلوفينيا25
f1.460,70076.2107.9–3.3 0.692.613.8..5.8–59.73.2إسبانيا26
0.353.09.41.647,70062.0154.33.2..0.2–54.80.6إيطاليا27
1.093.84.06.59,00479.7130.04.4..3.1–148.62.4الجمهورية التشيكية28
4.0–0.817,90063.2115.0–0.330.98.9..63.41.21.7اليونان29
3.52,86884.2160.733.3–1.720.016.3..171.33.90.3إستونيا30
38.322568.8110.15.1–0.849.3....1.0–108.65.6بروني دار السالم31
g–61.02,40569.396.37.5 0.386.218.2..71.9–86.72.8قبرص32
0.2848.873.816.62,61191.5145.817.0..0.411.4–97.5قطر32
182.32,33595.982.60.7–56.9............أندورا34
10.96,23580.0116.915.4–2.120.62.7..10.8–181.42.2سلوفاكيا35
0.21.70.215,80066.6156.533.4–1.33..0.90.0–90.3بولندا36
8.1–5.02,01272.1147.0–1.94.9–4.48..155.71.63.1ليتوانيا37
6.31,58273.2127.027.2–0.352.18.0..19.452.7–182.5مالطة37
0.813,40063.7179.67.3–82.41.20.30.00.042.131.4المملكة العربية السعودية39
5,57164.7158.721.1..0.54.5–1.70.00.09–29.31.9األرجنتين40
11.483.738.27,12690.4178.128.8......176.12.6اإلمارات العربية المتحدة41
0.53,57672.4133.337.6–5.20.00.000.32.3–65.57.3شيلي42
1.921.98.41.48,09764.6111.80.3..0.2–77.53.5البرتغال43
3.241.54.73.410,70076.1118.10.4..2.4–3.2–169.9هنغاريا44
4.79,16391.0173.347.3–3.454.7....10.4–122.23.0البحرين45
2.91,53675.8124.213.9–1.013.8–2.46..0.6–121.52.8التفيا46
2.8–5.211,00068.6104.4–0.917.6–5.70.32.59–85.41.0كرواتيا47
30078.7218.4137.8..0.0018.360.2..98.11.020.5الكويت48
22.0–1,32461.0163.0..0.88.2–11.02.89.59–103.910.1الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
3.1–0.321.57.71.230,80070.5155.1..50.93.41.3االتحاد الروسي50
4.013759.0122.520.5–0.211.6–2.70.21.69–125.23.1بيالروس50
2,68361.5160.831.4..1.82.2–10.00.10.22–51.35.0أوروغواي52
7.5–1.48,01954.1105.9–0.40.9–1.86..6.0–84.52.2رومانيا52
11.81,55170.2157.85.8–0.60.00.0559.230.6–98.62.0ُعمان52
29.4–1,36476.971.4..5.216.3....4.1–97.74.5جزر البهاما55
5.14,92654.9168.655.6–0.80.00.090.021.1–64.94.2كازاخستان56
11.6–9.60.41.851.411.33.950976.7106.8–96.812.2بربادوس57
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ال�سكان(

)التغّي بالن�سبة 
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2013b2013b2013b2013b2013b2010/2015c20132013b2013b201420142009–2014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

23.2–19.024464.0120.0–0.131.9–11.60.11.76–103.511.2أنتيغوا وبربودا58
1.9–4.66,89855.5137.7–1.41.2–3.06..2.0–137.43.5بلغاريا59
90.644.6..105..26.7....14.8..137.22.3باالو60
5.8–1,65844.9158.1..11.10.01.061.54.1–154.811.8بنما60
h–0.225,70067.5148.837.2 154.13.70.70.00.453.18.3ماليزيا62
i–11.699341.4132.349.3 34.11.20.000.03.6–120.82.2موريشيوس63
27.843465.1147.35.5–2.22.4–0.00.53..103.27.0ترينيداد وتوباغو64
198.323054.3162.232.8–3.413.0–11.81.80.89–164.012.3سيشيل64
j–1.292253.5122.1–1.8 2.15.6–9.21.88.84–92.74.3صربيا66
2.50.14.12,82930.022.5308.5–..0.1....39.1كوبا67
6.51.417.7321.317.66.91,27474.788.457.0–138.76.8لبنان67
1.04,76939.487.822.9–0.83.4–0.00.25..53.70.8إيران - الجمهورية اإلسالمية69
0.12,42849.4143.8239.3–9.70.11.202.78.6–73.96.5كوستاريكا69
0.598657.099.00.6–1.20.00.030.33.9–50.41.6فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
4.10.30.140.92.50.237,80051.094.87.6–57.91.6تركيا72
5.11,27525.8103.230.3–3.01.5–4.40.69.56–54.51.4سري النكا73
0.624,20044.482.515.5–2.00.9–6.00.01.83–64.23.3المكسيك74
0.25,81357.6139.058.7–0.20.3–4.10.10.11–27.63.6البرازيل75
k–5.85,39248.9124.993.8 5.84.4–4.94.112.05–102.35.9جورجيا76
4.2–57.910765.4139.8–10.5..14.03.96.73–87.714.5سانت كيتس ونيفس77
l–6.62,13061.0110.928.5 0.12.360.03.4–2.5–75.63.6أذربيجان78
8.110.754.111637.4126.515.3–10.61.23.55–75.88.9غرينادا79
10.04.210.8211.340.23.73,94544.0147.851.9–113.85.3األردن80
0.211.40.524,70043.4144.121.3–7.30.45.45–102.22.5أوكرانيا81
5.240068.1109.117.9–0.56.6–1.62.53.69–126.74.1جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
1.12,63418.193.33.7–0.30.7–1.00.10.10–63.40.8الجزائر83
3,16440.2102.920.6..2.00.3–7.10.21.34–48.44.6بيرو84
2.61,08446.3115.957.0–3.410.6–10.02.721.01–75.03.5أرمينيا85
12.12,85760.1105.534.9–3.23.1–8.32.38.46–87.99.7ألبانيا85
3.252960.891.38.0–0.30.6–1.13.010.80–85.01.8البوسنة والهرسك85
1.31,36443.0103.915.8–0.42.3–60.80.80.20.22.60إكوادور88
5.3–31.531951.0102.6–13.31.92.260.06.7–97.26.3سانت لوسيا89
1.855,70049.392.366.9–0.20.1–2.70.00.42–50.33.8الصين90
6.62.620.165841.898.831.6–14.12.45.28–136.44.1فيجي90
3.941827.0105.124.8–1.10.6–17.04.02.22–112.218.7منغوليا90
0.226,50034.9144.445.2–143.83.30.40.01.470.35.6تايلند93
8.1–7862.9127.5..8.9..0.34.04.56–81.03.5دومينيكا94
3417.8161.10.8..7.712.2–94.80.93.50.10.03ليبيا94
3.26,26946.2128.537.9–0.60.3–2.41.64.87–103.12.3تونس96
5.1–7256.5105.2..9.19.4–19.91.14.45–87.217.9سانت فنسنت وجزر غرينادين97
2,28852.6113.122.9..0.50.3–4.10.21.09–38.04.3كولومبيا97
5.0–2,00840.5102.9..5.81.3–5.50.515.05–83.44.6جامايكا99

4540.064.325.6..15.45.2–16.823.80..80.52.5تونغا100
5.6–29438.750.7..4.53.34.584.615.3–127.25.5بليز101
9.7–2.73.92.74,69049.678.9–6.10.37.33–56.82.6الجمهورية الدومينيكية101
24940.1170.616.2..1.97.7–2.60.60.13–75.62.6سورينام103
1,678.11,12549.3189.432.3–13.41.20.140.024.4–223.615.7ملديف104
..11621.255.5..13.43.0–2.815.319.71–80.93.0ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
5.42,14518.5167.374.2–115.01.37.10.70.242.07.2بوتسوانا106
m–12.31246.6108.082.2 5.911.2–2.74.224.91–125.33.1جمهورية مولدوفا107
0.50.41.09,17431.7114.358.6–0.22.17.32–42.32.0مصر108
812.2135.8217.0..1.04.3–..0.1..117.77.3تركمانستان109
0.58,80217.1126.283.1–0.60.1–2.70.00.88–49.52.7إندونيسيا110
38.32699.8210.4120.4–2.00.50.130.623.6–93.64.4غابون110
61043.0105.619.3..1.22.7–3.00.52.04–94.11.2باراغواي112
n–9.854553.772.156.7 2.05.9–1.219.118.29–72.41.6دولة فلسطين113
8.31,96943.673.823.1–1.44.4–..0.5..59.31.9أوزبكستان114
0.24,68139.7111.235.2–1.40.2–0.30.19.81–59.91.3الفلبين115
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2013b2013b2013b2013b2013b2010/2015c20132013b2013b201420142009–2014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

0.44.53.69,53749.0149.764.0–2.50.40.27–64.22.2جنوب أفريقيا116
1.31,28329.7144.017.7–7.10.7–0.70.716.37–72.20.8السلفادور116
2.27,57248.3147.132.1–0.40.1–4.92.56.35–163.75.2فييت نام116
79839.096.348.9..2.41.4–4.32.43.93–81.45.7بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
6.34.11.93,07628.3134.557.8–10.67.731.52–143.110.5قيرغيزستان120
0.289211.394.942.3–66.71.21.30.70.132.70.3العراق121
34.550340.3121.8103.6–6.93.0–1.413.49.34–87.22.2الرأس األخضر122
......42..15.72.5–41.76.97..0.6..ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
16.917737.470.512.8–8.21.8–7.03.410.98–203.86.7غيانا124
1,22917.6114.696.7..4.00.7–7.94.59.61–92.67.5نيكاراغوا125
7.710,00056.8131.762.8–2.70.2–3.01.96.63–80.53.2المغرب126
32.71,17614.8113.849.5–0.32.2–3.02.00.09–104.16.9ناميبيا126
13.8–1,33123.4106.6..1.00.5–3.20.99.98–58.62.5غواتيماال128
4.220817.595.144.6–2.53.4–1.04.547.50–87.51.3طاجيكستان129
0.66,96818.074.568.8–0.40.4–1.80.13.73–53.31.5الهند130
16.8–0.986319.193.5–1.20.3–11.03.616.91–117.55.8هندوراس131
29.911634.482.170.6–8.10.662.76.7..103.72.8بوتان132
581.158.778.1..13.31.0–136.71.6178.66.09.44تيمور - ليشتي133
5,07028.171.048.9..13.76.4–0.22.55..76.53.1الجمهورية العربية السورية134
11018.860.45.9..2.011.42.860.01.2–99.14.0فانواتو134
......20.9297–2.19.7–31.41.40.18–142.614.5الكونغو136
612.317.469.2..2.02.6–121.05.34.025.57.30كيريباس137
018.966.4124.7..5.31.3..0.1..156.812.3غينيا اإلستوائية138
91517.367.396.0..0.60.7–6.44.40.20–81.66.8زامبيا139
0.81.40.593118.9114.880.0–8.12.80.25–89.46.7غانا140
3.42,51014.367.029.8–2.20.3–3.94.00.53–83.43.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
1.11489.675.9121.0–2.60.9–0.91.69.24–46.31.0بنغالديش142
1224.464.939.2..1.63.3–1.416.88.53–58.33.4سان تومي وبرينسيبي143
2.74,2109.0155.1250.0–2.30.5–8.45.61.15–139.58.8كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
1,43443.473.851.9..0.22.2–0.55.92.41–50.90.9كينيا145
7.679815.482.5291.2–2.93.5–4.528.77..48.20.4نيبال145
5.396613.873.332.2–1.82.2–0.50.96.30–33.10.6باكستان147
..1.02,0442.149.5–0.40.2–..........ميانمار148
65021.363.548.2..5.710.70.30.000.60.4–96.5أنغوال149
32.896827.172.327.8–1.02.0–0.33.40.79–114.60.6سوازيلند150
9.31,0634.962.856.8–0.60.6–5.77.90.14–49.54.3جمهورية تنزانيا المتحدة151
60042.777.862.3..0.40.7–4.50.54.46–31.01.1نيجيريا152
8.091211.075.790.1–0.51.3–2.12.50.83–49.61.1الكاميرون153
2.61963.738.224.7–4.90.220.00.1..73.17.9مدغشقر154
16.71,83319.980.8161.0–5.72.6..6.5..86.43.0زمبابوي155
249.065.8577.2..4.31.4–4.030.01.51–119.14.1جزر سليمان156
23.0010.794.251.8–1.02.3–..7.5..133.727.1موريتانيا156
1749.444.9112.5..4.04.50.090.00.3–0.1..بابوا غينيا الجديدة158
70.5197.050.9176.6–2.81.7–1.613.320.02–78.22.3جزر القمر159
0.899022.668.583.1–1.11.3–0.40.82.99.30–82.1اليمن160
11.743311.0101.9206.8–1.90.1–1.111.219.81–150.61.9ليسوتو161
9.43275.769.093.7–0.33.0–0.86.010.61–95.81.9توغو162
0.81.47.21,20617.752.483.6–5.57.03.77–50.74.8أوغندا163
5.786410.664.0177.5–0.83.8–1.514.62.26–45.41.5رواندا163
29511.464.773.2..3.40.4–13.721.05..71.12.2هايتي163
0.22.34.32315.3101.786.7–0.97.92.75–51.83.9بنن166
59124.672.299.9..4.31.2–3.31.80.64–25.73.3السودان167
39.36310.732.4106.7–3.714.2–9.62.45..134.219.6جيبوتي168
..015.924.5..15.75.6..13.4....61.0جنوب السودان169
1,06317.798.880.3..1.41.5–8.16.711.18–73.62.0السنغال170
6.474.997.6..5.8–2.60.3–55.40.30.025.72.65أفغانستان171
3.14.21.500.512.00.228914.6106.349.9–91.01.2كوت ديفوار172
20.17705.830.578.8–1.931.50.670.01.3–110.53.2مالوي173
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2013b2013b2013b2013b2013b2010/2015c20132013b2013b201420142009–2014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

6812.931.6561.5..0.10.8–8.11.44..41.52.0إثيوبيا174
17115.6119.648.4..1.58.8–12.715.45..87.82.8غامبيا175
0.11913.053.5242.1–0.20.7–5.28.60.10–74.75.2جمهورية الكونغو الديمقراطية176
05.473.4158.3..0.95.3–30.519.65..121.935.9ليبريا177
303.363.575.7..1.21.1–1.110.84.76–1.5..غينيا - بيساو178
5.31427.0149.0353.0–4.01.3–5.713.57.36–69.03.7مالي179
1.11,8865.969.7172.6–0.20.8–44.314.91.39–70.542.8موزامبيق180
812.176.7272.8..0.71.6–5.49.81.63–107.53.5سيراليون181
5.1561.772.1118.9–0.23.2–10.68.81.51–83.12.2غينيا182
2.02189.471.7183.2–1.54.1–57.12.91.88.11.34بوركينا فاسو183
3.51421.430.5195.3–0.42.5–20.11.79..41.60.3بوروندي184
11.91002.539.898.1–1.93.4–..3.1..69.64.0تشاد185
1071.06.4151.5..1.80.2..2.5..37.51.3إريتريا186
0.42.96.2714.031.454.9..12.3..33.40.1جمهورية أفريقيا الوسطى187
5.11232.044.4161.7–0.30.7–13.010.72.30–64.78.5النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
..00.011.2..0.00.2..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..18.0516.829.4–3.2..41.411.93..11.9..جزر مارشال
32892.488.539.7..64.2............موناكو
..........20.6............ناورو

118.921.8..70..15.4............سان مارينو
01.650.9644.9..2.90.2–..........الصومال

38.4276.7..1..1.5..48.310.59..0.9..توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

0.282.612.63.6638,68582.5119.815.7..0.1–62.51.9تنمية بشرية مرتفعة جداً
1.1317,83249.8104.626.2–0.11.8–2.80.10.76–55.63.4تنمية بشرية مرتفعة

0.788,25221.991.572.1–0.90.7–2.00.63.92–62.32.3تنمية بشرية متوسطة
4.222,80216.065.6140.6–0.71.6–2.43.54.10–48.41.5تنمية بشرية منخفضة

1.2428,87731.991.265.5–0.51.6–2.60.41.50–59.33.0البلدان النامية
المناطق

0.875,63234.8109.459.6–92.61.72.00.92.060.48.3الدول العربية
1.5139,48142.1100.591.3–0.30.4–2.40.10.82–58.53.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

1.387,47447.4113.045.4–0.66.7–4.00.62.26–72.62.7أوروبا وآسيا الوسطى
0.273,63050.0114.924.0–1.01.3–4.30.21.03–44.93.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1.216,16517.675.677.1–0.90.9–1.70.54.09–51.41.3جنوب آسيا
2.133,86519.371.1111.5–0.11.8–3.43.02.18–60.02.4جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

2.323,8298.663.1157.5–1.11.2–1.15.64.42–66.82.7أقل البلدان نمواً
7.817,53228.264.844.0–2.81.9–6.71.96.11–72.43.8الــدول الجزرية الصغيرة النامية

0.311.99.63.4602,44378.1110.49.7..0.5–57.01.7منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

0.90.40.710.03.20.31,067,97640.596.250.0–60.42.3العالم

مالحظات
a  تشير القيمة السلبية إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية

المسّددة من البلدان المانحة.
b .بيانات عام 2013 أو آخر البيانات المتوّفرة
c .2015-2010 البيانات هي متوسطات لتقديرات سنوية للفترة
d .تغطي البيانات جزر سفالبارد وجان ماين
e  ،)تغطي البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ

وجزيرة نورفولك.
f .تغطي البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية

g .تغطي البيانات قبرص الشمالية
h .تغطي البيانات صباح وساراواك
i .تغطي البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون
j .تغطي البيانات كوسوفو
k  ال تغطي البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وقد أعلنت

استقاللها عن جورجيا.
l .تغطي البيانات ناغورنو كاراباخ

m .تغطي البيانات ترانسنيستريا
n  تغطي البيانات القدس الشرقية. وال يُحسب الالجئون ضمن

عدد المهاجرين المولودين في الخارج في دولة فلسطين.

تعاريف
الصادرات والواردات: مجموع الصادرات والواردات من السلع 
والخدمات، ويحسب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. 
وهو مؤشر أساسي من مؤشرات االنفتاح على التجارة الخارجية 

والتكامل االقتصادي، يدّل على مدى اعتماد المنتجين المحليين 
على الطلب الخارجي )الصادرات( والمستهلكين والمنتجين 

المحليين على العرض الخارجي )الواردات(، بالمقارنة مع حجم 
اقتصاد البلد )الناتج المحلي اإلجمالي(.

االستثمار األجنبي المباشر الصافي الوافد: مجموع رأس 
المال باألسهم والمدخرات المعاد استثمارها، وغيرها من 

أنواع رأس المال الطويلة والقصيرة األجل، ويُحسب بالنسبة 
المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

حركة رأس المال الخاص: صافي االستثمار األجنبي المباشر 
واالستثمار بالحافظة المالية، ويُحسب بالنسبة المئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية الوافدة: القروض التي 
تُمنح بشروط ميّسرة )سداد أصل المبلغ( والمنح من الوكاالت 

الرسمية، بقصد مساعدة البلدان واألراضي المدرجة في الجزء 
األول من قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية  في دفع عجلة التنمية االقتصادية. وتُحسب 

هذه المساعدة بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي 
للبلد المتلقي.

التحويالت الوافدة: المكاسب والموارد المادية التي يحّولها 
المهاجرون أو الالجئون إلى مستفيدين في بلد المنشأ أو بلد 

سكنهم قبل الهجرة أو اللجوء.

معدل الهجرة الصافي: نسبة الفرق بين عدد المهاجرين 
الوافدين وعدد المهاجرين النازحين من بلد معيّن خالل فترة 

محّددة إلى متوسط عدد السكان خالل هذه الفترة. وتحسب لكل 
1,000 من السكان.

عدد المهاجرين الوافدين: نسبة المهاجرين الوافدين إلى البلد إلى 
مجموع سكان البلد. ويختلف تعريف المهاجرين الوافدين بين بلد 

وآخر، ولكنه يشير إلى عدد األشخاص الذين ولدوا في الخارج 
أو المقيمين األجانب )بحسب الجنسية( أو يشمل الفئتين.

حركة الطالب الدولية: مجموع عدد الطالب في التعليم العالي من 
الخارج )الطالب الوافدون( الذين يدرسون في بلد معيّن يطرح 
منه عدد طالب البلد في المستوى التعليمي نفسه الذين يدرسون 

في الخارج )الطالب المهاجرون إلى الخارج(. ويحسب بالنسبة 
المئوية من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي في البلد.

حركة السياحة الدولية الوافدة: عدد الزائرين الذين يدخلون 

لليلة واحدة أو يدخلون ويغادرون في اليوم نفسه عبر الحدود 
الوطنية، وغيرهم من السياح.

مستخدمو اإلنترنت: عدد األشخاص الذين يستخدمون شبكة 
اإلنترنت العالمية.

االشتراكات في الهاتف الجّوال: عدد االشتراكات في خدمات 
الهاتف الجّوال لكل 100 من السكان.

مصادر البيانات 
.World Bank 2015b :9األعمدة 1 و2 و4 و5 و

العمود 3: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2015b

.UNDESA 2013b :6 العمود

.UNDESA 2013b :7 العمود

.UNESCO Institute of Statistics 2015 :8 العمود

.ITU 2015 :11العمودان 10 و

العمود 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.ITU 2015 بيانات من
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ال�سعور حيال احلكومةال�سعور حيال العمل و�سوق العملال�سعور بالرفاه لدى الأفراد

نوعّية 
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الرعاية 
ال�سحية

م�ستوى 
املعي�سة

ال�سعور 
حرّية اخلياربالأمان

دليل الر�سا 
العام باحلياة

الوظيفة 
املثالية

ال�سعور 
بالن�ساط 
وبالقدرة 
وقت التطّوععلى الإنتاج

�سوق العمل 
املحلّية

الثقة يف 
حكومة البلد

تدابري 
املحافظة 
على البيئة

الثقة يف 
النظام 
الق�سائي

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(

)بالن�سبة املئوية 
للمجيبني 
)0 االأقل بالر�سا(

ر�سا، 10 
االأكرث ر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(

)بالن�سبة املئوية 
للمجيبني 

مبوافق اأو 
موافق ب�سدة(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(

)بالن�سبة املئوية 
للمجيبني 
مبنا�سب(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(

)بالن�سبة املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم( الذكوراالإناث

20142014201420142014201420142013201320142014201420142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
a..3252705683 8282958695967.485النرويج1
6782836291937.370604025465860أستراليا2
a..2747758681 8194948196937.584سويسرا3
7585918093947.579702132467583الدانمرك4
7886858189937.360643624537465هولندا5
6685908088917.080563255607167ألمانيا6
8367777593917.068634140467567آيرلندا6
a674451356059 6877747387867.265الواليات المتحدة األمريكية8
7377798094947.371674450525967كندا9
7384836593937.366654541636763نيوزيلندا9

a..2748848485 8789899183767.171سنغافورة11
a..1546465176 5162759184835.560هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
............................ليختنشتاين13
6478897694947.279641733566269السويد14
6577797986816.871593243426560المملكة المتحدة14
b73 b81 b78 b92 b90 b7.5 b665529 b42 b46 b64 b63 b 83آيسلندا16

4962636155615.851392119283419جمهورية كوريا17
6772677768697.457602136444560إسرائيل18
7488866894916.958373420668176لكسمبرغ19
6071616879755.969392630385164اليابان20
8389817285876.973582527477049بلجيكا21
6681747077826.574523011265948فرنسا22
7589848188886.984633231416866النمسا23
8169768192947.471493016476874فنلندا24
7681618489875.765603512186630سلوفينيا25
5467688571766.562632012214436إسبانيا26
5548645859646.06649173312929إيطاليا27
6375686176766.570401319346439الجمهورية التشيكية28
4535366233394.85945710192544اليونان29
5251466573735.650571926416154إستونيا30
............................بروني دار السالم31
5652596766735.667482510244831قبرص32
..a90 c8692 a89 a91 a6.473 a..19 a66 a..91 a 72قطر32
............................أندورا34
5856585657586.16147118314530سلوفاكيا35
5943716386855.844621323255536بولندا36
5452344746436.15041816344930ليتوانيا37
b726447 8179767490906.580692617مالطة37
..65..76746.361491559..667278المملكة العربية السعودية39
6261694273736.769681230414434األرجنتين40
..d94916.670532259..93 70848190اإلمارات العربية المتحدة41
4134815569746.874691641404023شيلي42
6662447282865.171581519236333البرتغال43
5356484748465.271541119314146هنغاريا44
..69..80846.269543042..748374البحرين45
5548495760625.74147925235038التفيا46
5749486056425.442411714164245كرواتيا47
..66..82786.269491547..537581الكويت48
5245417550475.35041713402639الجبل األسود49

تنمية بشرية مرتفعة
4838555165666.048561931642836االتحاد الروسي50
4837496256585.846431631514443بيالروس50
5969744990886.663701840606445أوروغواي52
5555485567725.74147716242636رومانيا52
......c78 c87 c..92 c..6.9 c....22 c69 c 70ُعمان52
............................جزر البهاما55
4639665370706.048472540603443كازاخستان56
............................بربادوس57

16 موؤ�سرات تكميلّية: ال�سعور بالرفاه
اجلدول

268    |    تقري��ر التنمي��ة الب�س��رية 2015



اجلدول
16

ال�سعور حيال احلكومةال�سعور حيال العمل و�سوق العملال�سعور بالرفاه لدى الأفراد

نوعّية 
التعليم

نوعّية 
الرعاية 
ال�سحية

م�ستوى 
املعي�سة

ال�سعور 
حرّية اخلياربالأمان

دليل الر�سا 
العام باحلياة

الوظيفة 
املثالية

ال�سعور 
بالن�ساط 
وبالقدرة 
وقت التطّوععلى الإنتاج

�سوق العمل 
املحلّية

الثقة يف 
حكومة البلد

تدابري 
املحافظة 
على البيئة

الثقة يف 
النظام 
الق�سائي

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 
للمجيبني 
بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(

)بالن�سبة املئوية 
للمجيبني 
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االأكرث ر�سا(
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للمجيبني 
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موافق ب�سدة(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم(
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بالر�سا(

)بالن�سبة 
املئوية 

للمجيبني بنعم( الذكوراالإناث

20142014201420142014201420142013201320142014201420142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

............................أنتيغوا وبربودا58
4238375453534.45149413142219بلغاريا59
............................باالو60
7162774089886.676853160445638بنما60
7685624877796.076583755636757ماليزيا62
c..3431567561 8178716481805.674موريشيوس63
b54 b54 b57 b82 b83 b6.2 b566837 b43 b38 b34 b33 b 64ترينيداد وتوباغو64

............................سيشيل64
5037367052485.1454967452228صربيا66
............................كوبا67
6754485263675.26450815242832لبنان67
..58..4.772382424......554455إيران - الجمهورية اإلسالمية69
7966824293917.280742724405542كوستاريكا69
6140542256576.178701122202722فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
b30564348 5371576062675.661365تركيا72
8382607081814.373504851777174سري النكا73
6655705278736.772601841335639المكسيك74
4633753670717.076721344364141البرازيل75
c412111534545 5951277964674.333جورجيا76
............................سانت كيتس ونيفس77
5134517466665.345532035785442أذربيجان78
............................غرينادا79
..51..5873627573695.36246527األردن80
4928274645484.33943138241712أوكرانيا81
6462467359655.25649919444534جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة81
..a56 a6.451 a..8 a43..48 a 57..704772الجزائر83
4837624563775.967621642243918بيرو84
4941318246464.53041715213126أرمينيا85
5247465668774.83234915504024ألبانيا85
6055496641325.2474885101825البوسنة والهرسك85
7756775670735.977731043656147إكوادور88
............................سانت لوسيا89
..b65 b7775 b76 b77 b5.25145438 b..63 b 64الصين90
............................فيجي90
5437625166704.874583411342931منغوليا90
8883767288917.080651458728081تايلند93
............................دومينيكا94
..a......67 a70 a5.8 a62 a..37 a49 a..37 a 33ليبيا94
4939606155574.85526636393458تونس96
............................سانت فنسنت وجزر غرينادين97
6245794479796.469782040304026كولومبيا97
6553426582795.350533822283529جامايكا99

............................تونغا100
2640386237....6250665088846.0بليز101
8457703889915.456573531566131الجمهورية الدومينيكية101
a78 a64 a60 a85 a88 a6.3 a70 a..22 a34 a72 a65 a71 a 82سورينام103

............................ملديف104
............................ساموا105

تنمية بشرية متوسطة
5652323578794.048422627717172بوتسوانا106
4942464157565.93250147182319جمهورية مولدوفا107
3633707455594.95830730703668مصر108
..c..927174765.876612173..83 77تركمانستان109
7874708568705.676613849655354إندونيسيا110
3320372961603.946411044323938غابون110
6041823270765.17969105419419باراغواي112
6765566163674.75638712474342دولة فلسطين113
..84..4362..8585758192936.066أوزبكستان114
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20142014201420142014201420142013201320142014201420142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

8380706289915.387644266698863الفلبين115
7357443180774.851332825495144جنوب أفريقيا116
6959724578755.978751932325228السلفادور116
b82 b5.16546144281 b7366 b 8572786180فييت نام116

6647724788875.976682251476223بوليفيا - دولة متعددة القوميات119
5857764970635.355493641373328قيرغيزستان120
4550676066624.564421830513551العراق121
............................الرأس األخضر122
............................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة123
............................غيانا124
8054695681806.376672038586846نيكاراغوا125
b4528 3427766658655.2405651838المغرب126
2146786468....7158434485854.6ناميبيا126
7049725082846.577724136375541غواتيماال128
..51..7160828373734.967493749طاجيكستان129
6958585275794.480471734735467الهند130
7050634966715.178623321334625هندوراس131
9490926384804.988423854969597بوتان132
............................تيمور - ليشتي133
..b37 b35 b33 b40 b39 b2.7 b285221 b15 b..38 b 36الجمهورية العربية السورية134
............................فانواتو134
3623414865614.155551445483247الكونغو136
............................كيريباس137
............................غينيا اإلستوائية138
6245303679824.353452939614459زامبيا139
4441247167643.959632714343050غانا140
..a66 a73 a75 a87 c..4.9 a80 a..20 a66 a..90 c 73جمهورية الو الديمقراطية الشعبية141
8759808163694.685491039725072بنغالديش142
............................سان تومي وبرينسيبي143
..89..8779784294923.98049965كمبوديا143

تنمية بشرية منخفضة
6853455282814.963464344646051كينيا145
8360735962715.087372750596063نيبال145
5339575052535.474651230433157باكستان147
..b74 b4.852475042 b..68 b 7876708173ميانمار148
4629354630373.860391743573744أنغوال149
c....42 c62 c....56 c....25 c35 c56 c56 c 77سوازيلند150

4023275264653.560371337654050جمهورية تنزانيا المتحدة151
b48553235293745 5146405260664.8نيجيريا152
5232555176814.256481243615551الكاميرون153
4930234255503.756493447514243مدغشقر154
6457435567574.252452125574652زمبابوي155
............................جزر سليمان156
4030575245464.552632243353928موريتانيا156
............................بابوا غينيا الجديدة158
a24 a38 a72 a50 a57 a4.0 a64 a..18 a30 a46 a39 a34 a 49جزر القمر159

4421515760634.04731314342729اليمن160
c21 c27 c38 c61 c....41 c..16 c21 c40 c23 c64 c 40ليسوتو161

c..928484944 3724235265662.843توغو162
4738354683813.853492431585236أوغندا163
..92..8480448590893.663611150رواندا163
3721184146533.931272417333424هايتي163
4232275179763.351491137574759بنن166
a..2318..1165 c 2822527125294.151السودان167

..c49 c63 c72 c76 c....59 c..8 c55 c68 c58 c 67جيبوتي168
2423453043....3321254451553.8جنوب السودان169
4026396468704.443571432663967السنغال170
5232323445513.18758919414127أفغانستان171
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20142014201420142014201420142013201320142014201420142014الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رضية

4732295179773.65045854634450كوت ديفوار172
5444414378794.648463347626057مالوي173
7558536865644.565611342687956إثيوبيا174
............................غامبيا175
3722353049594.449471425314029جمهورية الكونغو الديمقراطية176
3929293556564.631454630352827ليبريا177
............................غينيا - بيساو178
3430356462684.06249558623245مالي179
c47 c38 c42 c63 c..5.0 c59 c..17 c45 c63 c55 c62 c 65موزامبيق180

b3533 b5666674.549462527594138 33سيراليون181
4126375164703.453542041574742غينيا182
6745416768723.550531147545552بوركينا فاسو183
..41..1010....5437264347392.9بوروندي184
4926435157553.57042938375330تشاد185
............................إريتريا186
..c..34 c60 c75 c80 c3.7 c62 c..15 c36 c78 c69 c 39جمهورية أفريقيا الوسطى187
4929506962704.26254956585059النيجر188

األراضي أو البلدان األخرى
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................جزر مارشال
............................موناكو
............................ناورو

............................سان مارينو
1638637549......493467718285الصومال

............................توفالو
الترتيب حســب دليل التنمية البشرية

6.668573036385653....64727371تنمية بشرية مرتفعة جداً
5.669501037455541....61587165تنمية بشرية مرتفعة

4.776492038695563....70606359تنمية بشرية متوسطة
4.456522035484549....53414553تنمية بشرية منخفضة

..5.0725016375854....63566361البلدان النامية
المناطق

..41..5.053411231....46416566الدول العربية
............................شرق آسيا والمحيط الهادئ

5.356421730464235....57555362أوروبا وآسيا الوسطى
1739354635..6.574....57447143أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

4.581491734695266....68556055جنوب آسيا
4.352502237504847....54413951جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

4.266491737585152....60435059أقل البلدان نمواً
............................الــدول الجزرية الصغيرة النامية

6.668562835385552....63707269منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

5.371521837545454....63586462العالم

مالحظة
a .2012 بيانات عام
b .2013 بيانات عام
c .2011 بيانات عام
d .2010 بيانات عام

تعاريف
الرضا بنوعّية التعليم: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 

استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 
بنظام التعليم؟

الرضا بنوعّية الرعاية الصحية: نسبة المجيبين بالرضا عن 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير 

راٍض بتوّفر خدمات الرعاية الصحيّة وجودتها ؟

الرضا بمستوى المعيشة: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بمستوى معيشتك، كل ما يمكنك أن تشتريه أو تقوم به؟

الشعور باألمان: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: هل تشعر باألمان وأنت تسير بمفردك لياًل في 

المدينة أو المنطقة حيث تعيش؟

الرضا بحرية الخيار: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بحرية الخيار المتاحة لك للتصّرف بشؤونك في هذا البلد؟

دليل الرضا العام بالحياة: حصيلة الردود على سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: تخيّل نفسك على سلّم صعوداً 
من الدرجة صفر إلى الدرجة العاشرة، مفترضاً أن الدرجة 

السفلى تمثل أدنى مستوى قد تعيشه في الحياة والدرجة العليا 
أفضل مستوى، وكلما صعدت في الدرجات تحّسنت حياتك. 

على أي درجة تشعر أنك تقف اليوم؟

الوظيفة المثالية: نسبة الموظفين المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل يمكنك أن تقول إّن وظيفتك 

مثالية؟

الشعور بالنشاط وبالقدرة على اإلنتاج: نسبة المجيبين بموافق 
أو موافق بشدة عن سؤال استطالعات غالوب العالمية: في 

األيام السبعة الماضية هل شعرت بالنشاط وبالقدرة على 
اإلنتاج يومياً؟

وقت التطّوع: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: في الشهر الماضي، هل خّصصت وقتاً 

للتطوع في منظمة؟

الرضا بسوق العمل المحلية: نسبة المجيبين بمناسب عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: بالنظر إلى وضع الوظائف في 

المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها اليوم، هل يمكنك أن تعتبر 
أّن الوقت مناسب أو غير مناسب حالياً إليجاد وظيفة؟

الثقة في حكومة البلد: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في الحكومة في هذا البلد؟

الرضا بتدابير المحافظة على البيئة: نسبة المجيبين بالرضا 
عن سؤال استطالعات غالوب العالمية: في هذا البلد، هل أنَت 

راٍض أو غير راٍض بالجهود المبذولة للمحافظة على البيئة؟

الثقة في النظام القضائي: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في النظام القضائي 

في هذا البلد؟

مصادر البيانات 
.Gallup 2015 :14 األعمدة 1 إلى
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املناطق
البلدان العربية )20 بلداً أو أرضاً(

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، 
والصومال، والعراق، وعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، 

واليمن

شرق آسيا والمحيط الهادئ )24 بلداً(
إندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، وباالو، وتايلند، وتوفالو، وتونغا، وتيمور- ليشتي، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجمهورية 

كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وساموا، والصين، وفانواتو، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، 
وكمبوديا، وكيريباس، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وميكرونيزيا - الواليات الموحدة، وناورو

أوروبا وآسيا الوسطى )17 بلداً(
أذربيجان، وأرمينيا، وألبانيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، وبيالروس، وتركمانستان، وتركيا، والجبل األسود، 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )33 بلداً(
األرجنتين، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبنما، وبوليفيا - دولة متعددة 

القوميات، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر 
غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسورينام، وشيلي، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وفنزويال ـ  

الجمهورية البوليفارية، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس

جنوب آسيا )9 بلدان(
أفغانستان، وإيران - الجمهورية اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، والهند

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى )46 بلداً(
إثيوبيا، وإريتريا، وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية 

أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، جنوب السودان، والرأس األخضر، 
ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسوازيلند، وسيراليون، وسيشيل، والغابون، وغامبيا، وغانا، 

وغينيا، وغينيا – بيساو، وغينيا اإلستوائية، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، 
ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ونامبيا، والنيجر، ونيجيريا

.www.unohrlls.org مالحظة: البلدان المدرجة في مجاميع أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزيرية الصغيرة ُحّددت وفق تصنيفات األمم المتحدة المتاحة على الموقع
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Empowered lives. 
Resilient nations. 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
One United Nations Plaza

New York, NY 10017

www.undp.org

التنمية البشرية هي توسيع الخيارات، هي في غنى الحياة ال في غنى 
االقتصاد. وللعمل دور حاسم فيها، يضّم األفراد في جميع أنحاء األرض 
بشتى الطرق، يستأثر بالحّيز األكبر من حياتهم. فمن أصل 7.3 مليارات 
ويعمل  شخص،  مليارات   3.2 الوظيفة  في  يعمل  العالم،  في  شخص 
أعماالً  أو  تطّوعياً،  أو  إبداعياً  عمالً  يزاولون  أو  الرعاية  في  آخرون 

أخرى، أو هم في طور االستعداد لينضموا إلى صفوف العاملين. 
في التنمية البشرية يّتسع مفهوم العمل إلى ما هو أبعد وأعمق من 
الوظيفة أو التشغيل. فإطار الوظيفة يغفل أنواعاً عديدة من العمل تؤثر 
في  واإلبداع  والتطّوع  الرعاية  في  كالعمل  البشرية،  التنمية  على 

الكتابة أو الرسم. 
والصلة بين العمل والتنمية البشرية هي صلة ترابط وتفاعل. فالعمل 
الفقر،  من  والحد  العيش،  وسبل  الدخل  بتأمين  البشرية  التنمية  يعّزز 
على  القدرة  األفراد  يستمّد  العمل  ومن  النمو.  في  اإلنصاف  وكفالة 
المشاركة الكاملة في المجتمع، بحّس من الكرامة والقيمة الذاتية. وعندما 
يعنى العمل برعاية اآلخرين يوّطد التماسك االجتماعي والتالحم داخل 

األسر والجماعات.
بل  فحسب،  المادي  رفاههم  يزيدون  ال  معاً  البشر  يعمل  فعندما 
والحضارات.  الثقافات  عليه  ُتبنى  متراكماً  معرفياً  مخزوناً  يكّونون 
إلى جيل.  فوائده من جيل  تتراكم  للبيئة،  العمل صديقاً  وعندما يكون 

والروح  فيهم  اإلبداع  حّس  ويصقل  البشر،  طاقات  يحّرر  والعمل 
اإلنسانية.

وما بين العمل والتنمية البشرية ليس صلة تلقائية، ألن بعض أشكال 
العمل، مثل العمل باإلكراه، تتنافى مع التنمية البشرية، بما تنطوي عليه 
من انتهاك لحقوق اإلنسان وكرامته وتعٍد على حرّيته واستقالليته. ومن 
دون سياسات صائبة، يؤدي انعدام المساواة في الفرص والمكافآت في 

العمل إلى تعميق االنقسامات والفوارق  في المجتمع.
وعالم العمل السريع التغّير بفعل عولمة العمل والثورة الرقمّية يتيح 
فرصاً كما يطرح تحديات. وفوائد هذا العالم الجديد والمتطّور ال تتوّزع 
تحقيق  الجاثمة  التحديات  ومن  وخاسر.  رابح  بين  تمّيز  بل  بالتساوي 
حالة  في  سيما  ال  األجر،  المدفوع  وغير  المدفوع  العمل  بين  التوازن 
عمل  فرص  وإيجاد  المجالين.  في  الخاسر  موقع  في  هي  التي  المرأة 
ألجيال الحاضر كما ألجيال المستقبل يستلزم توّجهاً نحو العمل المستدام.

السياسات  توّسع  عندما  البشرية  التنمية  تعزيز  في  العمل  ويسهم 
العاملين  مهارات  وتنّمي  والمرضي،  والمجزي  المنتج  العمل  فرص 
تستهدف  وعندما  ورفاههم،  وسالمتهم  حقوقهم  وتصون  وطاقاتهم، 
االستراتيجيات مواضيع محددة وفئات سكانية معّينة. وال بد من اعتماد 
وتنفيذ  عالمي،  واتفاق  جديد،  اجتماعي  عقد  إلى  يستند  عمل  برنامج 

برنامج توفير العمل الالئق.

“المرأة في موقع الخاسر في عالمي العمل المدفوع وغير المدفوع األجر.  فحصتها من األول هي األقل،  مشاركًة في القوى العاملة، وأجراً، 
واستقراراً في العمل، وتمثيالً في مراكز اإلدارة والقرار. وحصتها من  الثاني هي األكبر في العمل المنزلي والرعاية”.

─ هلن كالرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

“عمل األطفال ليس بمشكلة منعزلة وال يمكن معالجته بحلول منعزلة. على المجتمع الدولي أن يدرك أن حماية التنمية من حماية أطفالنا. علينا 
جميعاً أن نقضي على العنف ضّد األطفال”.

─ كايالش ساتيارثي، حائز جائزة نوبل للسالم لعام 2014

“قد يصعب تحديد مفهوم العمل اإلبداعي وتعريفه، ولكن لن يثنينا ذلك عن اعتبار اإلبداع مقياساً للتنمية البشرية. فنحن اليوم ننظر إلى اإلبداع 
عنصراً في صلب التنمية البشرية”.

─ أورهان باموك، حائز جائزة نوبل لآلداب لعام 2006

“كما عمل المرأة خفي في األسرة، كذلك هو في بناء المجتمعات وحل النزاعات، يبقى طي اإلهمال مع تأثيره على التنمية البشرية”.
─ ليما غبوي، حائزة جائزة نوبل للسالم لعام 2011

“العمل، ال الوظيفة فقط، يسهم في تقّدم اإلنسان ويعزز التنمية البشرية. ولكن ما بين العمل والتنمية البشرية ليس صلة تلقائية”.
─ سليم جهان، المؤلف الرئيسي
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