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  يتسم به إيجاد فرص العمل من أهمية حاسمة لتحقيق التقدم االقتصادي المستدام تقرير ينّبه أقل البلدان نمواً إلى ما
  

مليون فرصة عمل إضافية سنوياً الستيعاب الشباب؛ النمو  16اهات الديمغرافية تشير إلى ضرورة إيجاد االتج
  يسفر سوى عن اتساع طفيف في نطاق العمالة االقتصادي المسجَّل في الفترة األخيرة لدى أقل البلدان نمواً لم

  
ألونكتــاد بــأن عــدد الشــباب ممــن بلغــوا ســن العمــل يف أشــد بلــدان العــامل فقــراً، البــالغ عــددها يفيد منشور جديد صــادر عــن ا - 2013تشرين الثاين/نوفمرب  20جنيف، 

بلــداً ينتمــي إىل هــذه الفئــة. وتوصــي املنظمــة  11يقــل عــن نصــف مليــون ســنوياً لــدى  ال مليون شاب سنوياً، ويتوقع أن يرتفــع هــذا العــدد مبــا 16قدره  بلداً، يزداد مبا 49
جتد نفســها جمــربة علــى العمــل يف  اليت تعاين يف الوقت الراهن من نقص يف العمالة أو -دان العامل منواً جهودها لتوظيف هذه املوارد الضخمة بأن تكثف حكومات أقل بل

ا وحتسني آفاق منوها. مبا -وظائف غري مستقرة ومتدنية األجر    يكفل توسيع نطاق اقتصادا
  

. "النمو المقترن بالعمالة من أجــل التنميــة الشــاملة للجميــع والمســتدامة"، الذي حيمل العنوان الفرعي التايل )1(2013 تقرير أقل البلدان نمواً لعاموقد صدر اليوم 
ا املســعى ة. وينبّــه إىل أن فشــل هــذوحيث التقرير على أن تركز السياسات العامة يف أقل البلدان منواً تركيزاً أكرب على إجياد فرص العمل كهدف رئيسي من األهداف اإلمنائيــ

  إىل ارتفاع مستوى انعدام االستقرار االجتماعي والسياسي. قد يؤدِّي إىل زيادة يف اهلجرة الدولية أو
  

ا جمتمعــًة  يسمى أقل البلدان منواً تواجه حتدياً دميغرافياً صعباً، إذ ويقول التقرير إن فئة ما ء الســكان يف املائــة مــن هــؤال 60حنــو  -إنه من املتوقــع أن يتضــاعف عــدد ســكا
. وخالل الفرتة املتبقية من العقد اجلاري، سيتعني على هذه البلدان الفقرية إجياد حنــو 2050 مليار نسمة حبلول عام 1.7ليصل إىل  -سنة  25تقل أعمارهم حالياً عن 

  لثاين من القرن احلادي والعشرين. مليون فرصة عمل إضافية خالل العقد ا 160مليون فرصة عمل الستيعاب الوافدين اجلدد إىل سوق العمل، و 95
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بلداً مصنفاً يف فئة أقل البلدان منواً تزايداً يف أعداد الوافدين اجلدد إىل سوق العمل ويتوقع أالّ يكون هذا االجتــاه قــد بلــغ  48بلداً من أصل  45ويف الوقت الراهن يشهد 
ســنة) زيــادة كبــرية  24و 15أقل البلدان منواً الذين بلغوا سن العمل (ممن ترتاوح أعمارهم بني . فمن املتوقع أن يسجل عدد الشباب من سكان 2050 ذروته حبلول عام

، ســيكون 2050 مليــون شــخص. وحبلــول عــام 131.7، أي زيــادة قــدرها 2050 مليــون شــاب حبلــول عــام 300إىل  2010 مليــون شــاب يف عــام 168ليمــر مــن 
ــدف واحد من بني كل أربعة شبان يف العامل يعيش يف أق ل البلدان منواً. وحيث التقرير على التخلي عــن السياســات الــيت تبقــي األمــور علــى حاهلــا والتحــوُّل حنــو سياســات 

  إىل حفز منو شامل للجميع وإجياد فرص عمل إضافية وذات نوعية أفضل. 
  

إىل  2002يف مســتويات العمالــة رغــم أن هــذه البلــدان ســّجلت خــالل الفــرتة مــن  يــرتجم إىل زيــادة مماثلــة وينّبــه التقريــر إىل أن التقــدم االقتصــادي يف أقــل البلــدان منــواً مل
ئج ضــعيفة نســبياً يف جمــال معــدالت منــو مرتفعــة نســبياً يف ناجتهــا احمللــي اإلمجــايل. ويشــري إىل أن البلــدان الــيت شــهدت منــواً أســرع للنــاتج احمللــي اإلمجــايل حققــت نتــا 2008

  إحداث فرص العمل. 
  

ســبيل املثــال، بلــغ ت الدميغرافية يف أقل البلدان منواً حداً جيعل من الضروري إجياد املاليني من فرص العمل اجلديــدة كــل ســنة خــالل العقــود القادمــة. وعلــى وبلغت االجتاها
مليــون شــخص  1.4إىل وهــو عــدد يُتوقــع أن يتضــاعف مخــس مــرات ليصــل  - 2005 وافــد جديــد يف عــام 224 000عدد الوافدين اجلدد إىل سوق العمل يف النيجــر 

مليـــون شـــخص يف  2.7مليـــون شـــخص ومـــن املتوقـــع أن يرتفـــع هـــذا الـــرقم ليبلـــغ  1.4حنـــو  2005 إثيوبيـــا، بلـــغ عـــدد الوافـــدين اجلـــدد يف عـــام . ويف2050 حبلـــول عـــام
؛ ويتوقع أن يبلغ 2005 شخص يف عاممليون  2.9بنغالديش، بلغ عدد الوافدين اجلدد إىل سوق العمل  . ويف2050 ماليني شخص حبلول عام 3.2و 2030 عام

قبــل أن يبــدأ باالخنفــاض. ويشــري التقريــر إىل أن عــدد ســكان أقــل البلــدان منــواً ممــن هــم يف ســن العمــل  2020 ماليني شخص حبلول عــام 3.1هذا الرقم ذروته ليصل إىل 
 11 يقــل عــن نصــف مليــون شــخص ســنوياً يف ال هــذا العــدد ســيزداد مبــا، وأن 2050إىل  2010 مليون شخص سنوياً يف الفرتة من 15.7سيزداد، يف املتوسط، بنحو 

  بلداً من أقل البلدان منواً.
  

يلــزم مــن خطــوات لتحســني منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل عــن طريــق إجيــاد فــرص العمــل، وخباصــة   بلــداً، أن تتخــذ مــا 49ويقول التقرير إن على أقل بلدان العامل منواً، البالغ عددها 
ن أجــل تطــوير القــدرات ئــق (أي عمــل يــؤمن أجــراً مســتقراً وكافيــاً لتلبيــة االحتياجــات املعيشــية األساســية، ويســتويف شــروط العمالــة اآلمنــة)، وعــن طريــق االســتثمار مــالعمــل الال

اد منـــذ بضـــع ســـنوات بـــأن حتســـني القـــدرات اإلنتاجيـــة (أي قـــدرة االقتصـــادات علـــى إنتـــاج جمموعـــات أوســـع مـــن الســـلع وتـــوفري ســـلع أكثـــر تطـــوراً وأعلـــى قيمـــة). ويـــدفع األونكتـــ
ت تســاهم يف إجيــاد فــرص عمــل اإلنتاجيــة يُشــكل أفضــل االســرتاتيجيات الطويلــة األجــل وأكثرهــا اســتقراراً ملســاعدة الــدول والشــعوب يف الــتخلص مــن الفقــر، وأن هــذه التحســينا

فرصــاً كافيــًة للعمــل الالئــق هــو منــو غــري قابــل لالســتدامة؛ وأن إحــداث فــرص العمــل بــدون تطــوير ُحيــدث   إضافية ذات أجور أفضل. ويؤكد التقريــر أن النمــو االقتصــادي الــذي ال
  القدرات اإلنتاجية هو أيضاً غري قابل لالستدامة. 

  
إىل  2000ئــة ســنوياً خــالل الفــرتة مــن يف املا 2.9أهــم األرقــام واالجتاهــات الــيت تُبــنيِّ أن معــدل منــو العمالــة يف أقــل البلــدان منــواً بلــغ تقريــر أقــل البلــدان نمــوًا ويتضــمن 

يف املائة خالل نفس الفرتة، ولكنه أدىن بكثري من متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجــايل يف أقــل  2.3وهو معدل يفوق بقليل معدل منو السكان الذي بلغ  - 2012
ا. بعبارة أخرى، شهدت أقل  7البلدان منواً الذي بلغ  يطلق عليه خــرباء االقتصــاد "النمــو غــري املقــرتن بإجيــاد  البلدان منواً على مدى أكثر من عقد مايف املائة يف الفرتة ذا

  فرص العمل".
  

 يف املائــة مــن جممــوع العمالــة يف أقــل البلــدان 71شــكَّل هــذا القطــاع نســبة  2000 وال يزال القطاع الزراعي ُميثل القسط األكرب من العمالة يف أقــل البلــدان منــواً. ففــي عــام
يف املائــة مــن جممــوع العمالــة يف أقــل البلــدان  7نســبة  2000 القطاع الصناعي، فقد شكل يف عــام . أما2018 يف املائة حبلول عام 63منواً؛ ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة 

يف املائـــة مـــن العمالـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً،  22نســـبة  2000 . ومثـــل قطـــاع اخلـــدمات يف عـــام2018 يف املائـــة حبلـــول عـــام 10منـــواً، ومـــن املتوقـــع أن تبلـــغ هـــذه النســـبة 
يعكــس حتــوالً يف  . وقطاع اخلدمات هو القطاع الوحيد الذي سجَّل زيادة هامة يف معدل العمالة، وهو ما2018 يف املائة حبلول عام 27وسرتتفع هذه النسبة لتصل إىل 

  إىل أنشطة اخلدمات منخفضة اإلنتاجية يف املناطق احلضرية.  - سالزراعة باألسا -اليد العاملة من األنشطة ذات اإلنتاجية املنخفضة 
  

حيــدث هــذا  يســاهم يف احلــد مــن الفقــر إالّ بقــدر حمــدود. إضــافة إىل ذلــك، مل يشــمل مجيــع الفئــات الســكانية ومل ويقول التقرير إن النمو االقتصادي يف أقل البلــدان منــواً مل
وخباصة للشــباب. ورغــم أن نســبة الســكان الــذين يعيشــون  -أي فرص العمل اليت تؤمِّن أجوراً أعلى وظروف عمل أفضل  -النمو العدد الكايف من فرص العمل "اجليدة" 

 الســكاين. وخلــص دوالر يف اليوم (أي الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع) قد اخنفضت يف أقل البلدان منواً، فإن العدد اإلمجايل ازداد نتيجــة ارتفــاع النمــو 1.25بأقل من 
دوالر يف اليــوم) آخــذة يف االخنفــاض كحصــة مــن جممــوع  1.25التقريــر إىل أن النســبة املئويــة للســكان العــاملني الفقــراء يف أقــل البلــدان منــواً (أي الــذين يعيشــون بأقــل مــن 

أعلــى بكثــري مــن النســب املســجلة يف البلــدان الناميــة تــزال  ولكنهــا ال - 2017يف املائــة حبلــول  29إىل نســبة يُتوقــع أن تبلــغ  2000 يف املائــة يف عــام 61من  -العمالة 
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. إضــافة إىل ذلــك، 2017 يف املائــة حبلــول عــام 7إىل  2000 يف املائة يف عام 30األخرى. فمن املتوقع أن تتقلص حصة العمال الفقراء يف البلدان النامية األخرى من 
زالت  عملون دون ترتيبات عمل رمسية واحملرومون من ظروف العمل الالئق والتأمني االجتماعي الكايف) مايشري التقرير إىل أن العمالة غري املستقرة (أي األشخاص الذين ي

  يف املائة من جمموع العمالة يف أقل البلدان منواً.  80متثل حنو 
  

افظــة علــى كــرامتهم. ويقــول التقريــر إن التحــدي الرئيســي ويؤكد التقرير أن إجياد فرص العمل عنصر حاسم ألنه يشــكل الســبيل األفضــل لتخلــيص األفــراد مــن الفقــر مــع احمل
يكفــي ملســاعدة العمــال الفقــراء. وهــذا ُيشــكل عائقــاً رئيســياً أمــام  يتمثل يف البطالة بل يف عدم حتقيق منو شامل للجميع وعمالة منتجة مبا الذي تواجهه أقل البلدان منواً ال

ا األمم املتحدة، وأمام خطط وضع أقل البلدان منواً على مسار التنمية املستدامة.اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لألل   فية اليت حدد
  

يتزايــدون بســرعة فحســب، ولكــنهم يتحولــون حنــو احليــاة احلضــرية بســرعة فائقــة أيضــاً. وإن تضــافر هــذه العوامــل  ويف اخلتام، يشري التقريــر إىل أن ســكان أقــل البلــدان منــواً ال
الوقت ذاته، زاد عدد سكان أقل البلدان منواً الوافدين إىل ســوق العمــل أكثــر مــن أي وقــت  ا العقد عقداً حامساً ملعاجلة وضع العمالة يف أقل البلدان منواً. ويفجيعل من هذ

أن أحد املشــاكل الرئيســية الــيت تطرحهــا عمليــة  تبحث عن فرص عمل، خارج القطاع الزراعي. ويشري التقرير إىل مضى، ولذا فإن نسبة متزايدة من القوة العاملة تعمل، أو
  توفر لفائض العمال املسّرحني من الزراعة فرص عمل يف قطاعات منتجة أخرى. التحول اهليكلي اليت تشهدها أقل البلدان منواً يف الوقت الراهن، هو أن هذه العملية ال
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