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 الروبوتات قادمة: األمم المتحدة تحذر من أن الجمع بين األتمتة والتقشف
 الجيدة في جميع أنحاء العالم قد يهدد الوظائف

  
ه الوظائ - 2017سبتمبر /أيلول 14جنيف،  ذي تتعرض ل د ال دة يالحظ تقرير جديد لألونكتاد أن التهدي ف الجي

دو  يمبصدد االنتقال إلى بعض البلدان النامية، لكنه يشير أيضاً إلى التحديات الحقيقية التي تب ا ف ق المحه . األف
 ليس تهديداً وجعل التشغيل اآللي داعم للتنمية الشاملة  سياسات صناعية رقمية لضمانويوصي التقرير باعتماد 

  .لها
 

الق دى إط وي، ل ا كيت ام وقال األمين العام لألونكتاد السيد موخيس ة لع ر التجارة والتنمي ا :2017 تقري وراء  م
د -التقشف  دان : "نحو اتفاق عالمي جدي ي البل ات الوظائف ف دد الروبوت ة والنته ة المتقدم ى حد النامي ئة عل اش

  ".هو الحال مع أية تكنولوجيا جديدة، هناك فرص ومخاطر سواء، ولكن، كما
 

ذي إن القلق ال: "العولمة واستراتيجيات التنمية في األونكتاد  رايت، مدير شعبة -وقال السيد ريتشارد كوزول 
ات ال ره الروبوت رع تثي اع س ا وارتف اع نطاقه ى اتس زى إل زى أيُع ل يُع ب، ب دخلها فحس د ت ً تها وتزاي ى  يضا إل

المي ي الع اد الكل ائالً ". قدومها في وقت تراجعت فيه دينامية االقتص ك ا: "وأضاف ق د أعاق ذل تثماراتلق  الس
ذين ال ال ا للعم ات الالزمة الستحداث قطاعات جديدة يمكن فيه نهم بالروبوت تُعيض ع ى  اس ور عل ائف والعث ظ

  ".أفضل
 

ارويرى هذا التق ر المث ام أن السؤال الكبي ن ا رير اله تقلل م ات س ت الروبوت ا إذا كان ل فيم ا الميتمث ادة لمزاي عت
  .الستخدام التصنيع كاستراتيجية إنمائية
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ة ذات أجور  هام روتينية في وظائفم  ألداء استخدامها يتم الروبوتات ويفيد التقرير بأن ي قطاعي ف   مرتفع
االت ي مج داً ف نيع، وتحدي اع التص ي قط راً ف ل أج ائف األق ن الوظ دمات  ، ولك نيع والخ ل  التص نمث  عةاص

  .تتأثر إلى حد كبير باألتمتة المالبس، لم
 

ك ب ذل د يعق وري، فق د الف ة للتهدي ة ليست عرض دان النامي ة وعلى الرغم من أن معظم الوظائف في البل   نزع
ين القائ  وةالفجيثير القلق من أن  الصناعات التحويلية في مواقعها الحالية، وهو ما نحو زيادة تركيز نشاط مة ب

  .بشكل حاد والخاسرين من استخدام الروبوتات ستتسع رابحينال
 

ديها ق ويخلص تقرير األونكتاد إلى أن االستخدام الحالي للروبوتات ة درات صناعيهو في صالح البلدان التي ل
ود قطاويمكن أن . راسخة اني من رك ي تع ة الت دان النامي ي البل و ف اق النم داد آف ن انس ك م ع التصنيع يزيد ذل

  ".التحول عن التصنيع قبل األوان"تعاني بالفعل من  أو
 

 زء من خطةومن شأن هذا التركيز أن يزيد من صعوبة تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي ج
دولي  ع ال ا المجتم اماتفق عليه ي ع ر  2015 ف ى الفق ى القضاء عل ي إل د الرام زخم الجدي ي إطار ال ز وف تعزي
 ً   .الرخاء مع حماية البيئة أيضا

 
  وقف حالة الهستيريا  

 
قل عدد وي ى اآلنيزال ضئيالً للغاية حت يفيد التقرير بأن استخدام الروبوتات الصناعية على الصعيد العالمي ال

ةمليوني  عن الروبوتات المستخدمة ة الق وحدة، وذلك على الرغم من الضجة المحيطة بإمكاني ى األتمت ة عل ائم
ي. الروبوتات ات، وف اء واإللكتروني يارات والكهرب ي صناعات الس دد وتتركز الروبوتات الصناعية ف ل  ع قلي
دان ن البل ناعية . م ات الص ف الروبوت و نص د نح تخدمةويوج ات ا  المس ان والوالي ا والياب ي ألماني دة ف لمتح

اما ذ ع عاف من ة أض دار أربع ات بمق ن الروبوت ا م ين زادت مخزونه ن الص ة، ولك ك 2010 ألمريكي ، وتمتل
  .على الصعيد العالمي العمال بعدد  مقارنةمن الروبوتات نسبة   اعليجمهورية كوريا 

 
ا ة للروبوت لبية المحتمل ار الس دير اآلث ي تق الغ ف ة تب ات الحديث م الدراس أن معظ ر ب د التقري ى العويفي ة ت عل مال

ا ال دخل، ألنه ا وال ار أن م ي االعتب ذ ف و  تأخ نه ة ال  ممك ة التقني ن الناحي ون م ً  يك ا ً   دوم ا ة مربح ن الناحي  م
لروبوتات هي تلك لوقت الحالي لألتمتة القائمة على اوالبلدان األكثر تعرضاً في ا). 1انظر الشكل ( االقتصادية

ة ه أجوراً مجزي دفع لموظفي كل ( التي لديها قطاع تصنيع كبير ي م ).2انظر الش ف استخدام ا ول ات يخل لروبوت
 .تزال الميكنة هي الشكل السائد سوى القليل من األثر على معظم البلدان النامية، حيث ال

  
  السياساتالتحديات التي تواجه مقرري   

 
ا يؤثر استخدام الروبوتات على توزيع الدخل، ويحذر يقول التقرير إن من األهمية بمكان ضمان أال ل من احتم

ادة ى زي تخدام إل ذا االس ؤدي ه ة  أن ي دخل ال حص ة الفكرتي تال ات والملكي الكي الروبوت ى م ي ذهب إل ة الت ي
ى ربوتشمل الخيارات الكفيلة بوضع حد لذلك وضع . تتضمنها وظفين عل ا أجور الم د فيه ة مخططات تعتم حي

   .الشركة بحيث يأتي جزء كبير من دخل المواطنين من ملكية رأس المال وليس من العمل
 

ك، ع ذل ن أن  وم اً م ذر أيض التقرير يح ي"ف دخل األساس اً "ال بح حالي ذي أص دة‘، ال يحة جدي ي أو‘ ص اطف  س
 .ر الرعايةليس بديالً عن تعزيز حقوق العمال وزيادة توفيفي مجال التكنولوجيا العالية،  أصحاب المشاريع

 
ا ة م ألة معرف رتبط مس نيع وت ق دور التص ات تعي ت الروبوت ي إذا كان ة ف ً   التنمي ا اً جزئي ك  ارتباط ن يمل بم

ات ا الروبوت ة تكنولوجي ادة المحتمل ا الري ا، وبمزاي تحكم فيه ات  وي ات وقطاع تخدام الروبوت ن اس أتي م ي ت الت
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ً   الروبوتات يكون تأثير لتيا التصنيع ل الحاسم سيكمن  وفي .فيها أشد وضوحا إن العام ب، ف جميع هذه الجوان
 الستخدامها. حيز سياساتيفي التصميم والتنفيذ الفعالين للسياسات الصناعية الرقمية وضمان وجود 

  
  اً صادي أيضالربح االقتتعني بالضرورة  الجدوى التقنية ال: بيانات مبالغ فيها لعالم روبوتي :1الشكل 

  
  األونكتاد.  المصدر:
ين يعكس  :مالحظة نيع مع ن . حجم الفقاعات االستخدام العالمي للروبوتات في قطاع تص ل االنحراف اإليجابي ع لبي مقاب دل االنحراف الس وي

ام وتدل. التواليالمرتفعة األجر نسبياً، على  المنخفضة األجر أو على وظائف الصناعات التحويلية متوسط األجر تويات المه ى نش مس ة عل اط الروتيني
 . أكثر كثافة في المهام الروتينية أقل أو
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 النامية م البلدانوجد تهديد خطير على معظي ال :لألتمتة اآللية القائمة على الروبوتات  االنكشاف :2الشكل 

  (نسبة مئوية)

  
  .األونكتاد :المصدر

  .السيارات واإللكترونيات والكيماويات، وكذلك قطاعا المطاط والبالستيك: إلى أن تكون مؤتمتة بشكل كبير*قطاعات التصنيع ذات النزعة   
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