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 (١)
صورة قاتمة لآلفاق العالم/ة ألسواق العمل 

  
تــدهــورت اآلفــاق الــعالــم:ة ألســواق الــعمل 0ــش.ل كب*( خــالل عــام 
2022. و تــراجــع نــمو الــوظــائــف Jحــدة مــتأثــراJ Kــالــوضــع االقــتصادي 
الـعال\] الـمتداe] و اآلثـار السـلب:ة الـناشـئة عـن الـركـود التضخـ\] و 
ارتــــــــفاع اســــــــعار الــــــــطاقــــــــة و الــــــــمواد االســــــــاســــــــ:ة و االســــــــتهالgــــــــ:ة، 
] ســـالســـل الـــتورlـــد و ارتـــفاع الـــت.الـــ:ف ، 

mn واالخـــتناقـــات المســـتمرة
sــــما ســــاهــــمت الــــتوتــــرات الــــجيوســــ:اســــ:ة الــــناشــــئة الســــ:ما تــــoعات 
] االمـــulv] واالنـــتعاش  mwو الـــتجاذب الصي [

mzال|اع الـــرو}] األوكـــرا
� من ال�~اء.  mnو غ*( المت.ا � )wطoال

] عــــام 
mn ــــلغت فــــجوة الــــوظــــائــــف الــــعالــــم:ة 473 مــــليون شــــخصJ 

 [
mn 12.3 ـــلغJ الـــوظـــائـــف [

mn 2022  وهـــو مـــا �ـــعادل مـــعدل فـــجوة
المائة.   

فــجوة الــوظــائــف الــعالــم:ة �] مــق:اس جــد�ــد لــلحاجــة غ*( الــُملoّاة 
m عــــاطــــل عــــن  ] الــــعالــــم. و�] تــــتألــــف مــــن 205 مــــالي�(

mn m لــــلموظف�(
] المائة -. 

mn 5.8 لغoطالة يJ معدل � mnالعمل - اي ما �.ا

لمة نافعة وع ترجمة مليون̂  ab2 م  م. ع-دهللا الرخ$ص



هـناك 268 مـليون شـخص لـديـهم احـت:اجـات غ*( مـلoاة لـلتوظـ:ف 
ولــــ�نهم خــــارج قــــوة الــــعمل ألنــــهم ال �ســــتوفــــون مــــعاي*( اعــــتoارهــــم 
ة 0ـش.ل خـاص  ] الـوظـائـف كب*(

mn عـن الـعمل. هـذە الـفجوة m عـاطل�(
] الـــoلدان الـــنامـــ:ة. ع¡ الـــرغـــم مـــن أن الـــرجـــال 

mnة لـــل¢ساء وoـــال¢ســـJ
ا مـعدالت Jـطالـة عـالـم:ة مـماثـلة فـإن فـجوة  K:والـ¢ساء يـواجـهون حـالـ
 [
mn 10.5 ـJ الـمائـة مـقارنـة [

mn 15.0 لغoة لـل¢ساء تـoـال¢سـJ الـوظـائـف
] ذلـــك 

mn ـــماJ) الـــمائـــة لـــلرجـــال. الـــمسؤولـــ:ات الـــشخص:ة والـــعائـــل:ة
أعــــمال الــــرعــــا�ــــة غ*( مــــدفــــوعــــة األجــــر)، واإلحــــoاط 0ســــ¨ب نــــقص 
فــــــــرص الــــــــعمل الــــــــالئــــــــق، ونــــــــدرة إمــــــــ.انــــــــ:ات (إعــــــــادة) الــــــــتدرlــــــــب 
] ســـــوق 

mn ال تـــــتوافـــــر لـــــها وظـــــائـــــف [ ®wلـــــلتخصصات و الـــــمهارات ال
الــعمل �ــمكن أن تــمنع الــعد�ــد مــن الــناس مــن الــoحث عــن عــمل أو 
ة  ] غــضون ف*®

mn تحــد مــن امــ.انــ:ة حــصولــهم ع¡ وظــائــف مــالئــمة
ة.   قص*(

تظهــر الــoلدان مــنخفضة الــدخــل والــoلدان ذات الــدخــل الــمتوســط 
 [
mn 20 13 و m اوح ب�( األدmz مــــــــعدالت فــــــــجوة وظــــــــ:ف:ة عــــــــالــــــــ:ة ت*®

m تظهــــــر الــــــoلدان ذات الــــــدخــــــل الــــــمتوســــــط األع¡  ] ح�(
mn ،الــــــمائــــــة

] الـــمائـــة والـــoلدان ذات الـــدخـــل الـــمرتـــفع 
mn 11 [µلغ حـــواoفـــجوة تـــ

] المائة فقط. 
mn 8 سجل فجوة قدرها¶
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 [
mn مــل:اري عــامــل �ــعملون [µــان هــناك حــواs [\ع¡ الــصع:د الــعال 

 [
mn عــام 2022. و [

mn االســواق الــرمــاد�ــة [
mn الــعمالــة غ*( الــرســم:ة او

m إنـخفض مـعدل الـعمالـة غ*( الـرسـم:ة Jـمقدار 5 نـقاط مـئ�lـة  ح�(
m عــــــــاº] 2004 و 2019 عــــــــاد اµ االرتــــــــفاع مــــــــرة أخــــــــرى خــــــــالل  ب�(
2020 اµ الــعام الــحاµ] 2023 0ســ¨ب جــائــحة كــورونــا و مــا تــالهــا 

من ازمات اقتصاد�ة و جيوس:اس:ة.  

خــلقت الــظروف االقــتصاد�ــة و الــجيوســ:اســ:ة االجــواء الــمناســoة 
لــــلركــــود التضخــــ\] غ*( المســــبوق خــــالل نــــصف قــــرن و �] الــــمرة 
 [
mn حـدث خـاللـها التضخـم الـمرتـفع و الـنمو الـمنخفض� [ ®wال µاألو

امن منذ السoعي¢:ات.   m وقت واحد م*®

يـواجـه صـانـعو السـ:اسـة مـقا�ـضة صـعoة وهـم يـتعامـلون مـع ارتـفاع 
] غ*( الــــمكتمل لــــلوظــــائــــف. لــــم تــــعد 

mnئة مــــن الــــتعاÀبــــ [
mn التضخــــم

 [ ®wـات الـتوظـ:ف وسـاعـات الـعمل الlمسـت� µـعد إJ لدانoمـعظم الـ
sـانـت سـائـدة قـoل انـدالع جـائـحة كـورونـا نـها�ـة عـام 2019 ، ومـع 
] أســــواق 

mn الــــغالــــب [
mn ذلــــك أدت ســــلسلة مــــن صــــدمــــات الــــعرض

 [
mn مـما ¶سـ¨ب m الـمواد الـغذائـ:ة والسـلع إµ ارتـفاع أسـعار المنتج�(

m ودفـــــــع الـــــــبنوك الـــــــمركـــــــlÂـــــــة  ارتـــــــفاع تضخـــــــم أســـــــعار المســـــــتهل��(
 [
mn لــنمو الــوظــائــف Kتــقي:دا Ã*gاتــخاذ مــوقــف ســ:ا}] أ µســ:ة إÄالــرئ

] دخل العمل  
mn لةJادات المقاlÂغ:اب ال
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 Åش األÄل عـــــــoســـــــ ÇÅاoشة 0ـــــــش.ل مـــــــÄتهـــــــدد أزمـــــــة تـــــــ.لفة الـــــــمع
وتــخاطــر Jــخفض الــطلب الÈ¡] ع¡ الــوظــائــف الــنوعــ:ة الجــد�ــدة 
انـ:ات  m حـ:ث تـراÉـمت لـدى الـعد�ـد مـن الـoلدان ديـون و تـأجـلت م*(
sــــانــــت مــــعدة لل|ف و لــــلتوظــــ:ف 0ســــ¨ب تــــحفظ الــــحكومــــات و 
انـ:اتـها الـعامـة لـمعالـجة الـتداعـ:ات االقـتصاد�ـة  m حـذرهـا مـن تـأثـر م*(
ة شهـدت  ] آخـر الـنفق لف*®

mn الشـد�ـدة لـل�~ـاء اذ لـم �ـكن ثـمة ضـوء
m و الـــــــقل:ل مـــــــن الـــــــقدرة ع¡ التخـــــــط:ط و  ال�ث*( مـــــــن عـــــــدم ال:ق�(
 [
mn الـــت¢بؤ. ولـــذلـــك فـــإن مـــخاطـــر حـــدوث أزمـــة ديـــون عـــالـــم:ة تـــل�ح

] الــعد�ــد 
mn األفــق 0ــش.ل كب*( مــما �ــعرض للخــطر االنــتعاش الــهش

مــــن األســــواق الــــعالــــم:ة و االقــــل:م:ة، هــــذە الــــمخاطــــر تهــــدد الــــنمو 
ة.  ] اسواق كث*(

mn الخجول للوظائف

 [
mn )*ة ال يــــــزال هــــــناك عجــــــز كبoخــــــضم هــــــذە الــــــظروف الــــــصع [

mn 
] جـميع أنـحاء الـعالـم مـما �ـقوض فـرص 

mn فـرص الـعمل و الـوظـائـف
الـــتوظـــ:ف و تـــماســـك الـــطoقات الـــوســـÎ و تـــوفـــر الـــبÀئة الـــمحفزة 
ة مــتقدمــة و نــامــ:ة و  ] دول كث*(

mn لــالســتقرار و الــعدالــة االجــتماعــ:ة
ة ع¡ حد سواء.    فق*(
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] تـلك الـدول و الـمجتمعات لـم �ـعودوا 
mn مـن الـناس m مـئات الـمالي�(

قـــادرlـــن ع¡ الـــحصول ع¡ فـــرص عـــمل مســـتدام و مـــدفـــ�ع االجـــر 
ا مــــــا �ــــــفقد الــــــموظــــــفون   Koمــــــناســــــب لــــــقدراتــــــهم و مــــــهاراتــــــهم. وغــــــالــــــ
ة،   ] دول كث*(

mn العمل [
mn الحما�ة االجتماع:ة والحقوق األساس:ة

m أو غ*( قـــــــــــادرlـــــــــــن ع¡ التعب*( عـــــــــــن  مـــــــــــعظم الـــــــــــعمال غ*( ممكن�(
.  يـــتم تـــوزlـــــــع الـــدخـــل  [eاهـــتمامـــاتـــهم مـــن خـــالل الـــحوار االجـــتما
0ــش.ل غ*( مــÏساو إµ حــد كب*(  Jــح:ث �فشــل الــعد�ــد مــن الــعمال 
] الهـروب مـن الـفقر. آفـاق سـوق الـعمل غ*( مـت.افـئة إµ حـد كب*( 

mn
 m ا داخـــلها.  تـــوجـــد فـــجوات ب�( Kلدان ولـــ�ن أ�ـــضoالـــ Ð*س فـــقط عÄلـــ
] جـــــــميع مـــــــجاالت عـــــــالـــــــم الـــــــعمل وlـــــــواجـــــــه الشـــــــoاب 

mn m الج¢ســـــــ�(
ة.  ] دول و أقال:م كث*(

mn تحد�ات خاصة

 ارتـــفع الـــطابـــع غ*( الـــرس\] وفـــقر الـــعمال 0ـــش.ل أÐ*g مـــع جـــائـــحة 
] عــام 2021 ، ومــن 

mn ــدأJ كــورونــا ع¡ الــرغــم مــن االنــتعاش الــذي
] فــرص الــعمل األفــضل مــع 

mn الــمرجــح أن يــتفاقــم الــنقص المســتمر
 µاطـــؤ الـــمتوقـــع خـــالل هـــذا الـــعام 2023، مـــما �ـــدفـــع الـــعمال إoالـــت
وظـائـف ذات جـودة أسـوأ وlحـرم اآلخـlvـن مـن الحـما�ـة االجـتماعـ:ة 

الÈاف:ة.   
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تـنخفض دخـول الـعمالـة الـحق:ق:ة عـندمـا تـتجاوز األسـعار الـدخـل 
] الـــــoلدان 

mn الـــــناتـــــج ع¡ الـــــطلب [µو m m*ـــــؤثـــــر الـــــضغط الlو  . االس\]
ذات الـدخـل الـمرتـفع ع¡ الـoلدان الـمنخفضة والـمتوسـطة الـدخـل 
 µـاإلضـافـة إJ  .(GSC) ـد الـعالـم:ةlـط سـلسلة الـتورJمـن خـالل روا
] ســـــالســـــل الـــــتورlـــــد آفـــــاق 

mn ـــــات المســـــتمرةJذلـــــك تهـــــدد االضـــــطرا
] األســواق الحــدود�ــة مــما 

mn الــتوظــ:ف ونــوعــ:ة الــوظــائــف ال ســ:ما
�قلل من احتماالت انتعاش سوق العمل 0×عة. 

m المســـتمر ع¡   Jـــاخـــتصار Øـــشأت بـــÀئة مـــضطv~ـــة مـــن عـــدم ال:ق�(
] األعـــــــمال 

mn ثمارÏانـــــــخفاض االســـــــ µمســـــــتوى الـــــــعالـــــــم مـــــــما أدى إ
ة والـــمتوســـطة الحجـــم   ] الـــمؤســـسات الصغ*(

mn ـــة وال ســـ:ماlالـــتجار
وقــد أدى إµ تــÉÙــل األجــور الــحق:ق:ة ودفــع الــعمال إµ الــعمل غ*( 
] الحــد مــن الــفقر ع¡ مــدى الــعقد 

mn الــتقدم المحــرز Ã*تع . الــرس\]
] مســـــت�lـــــات الـــــمعÄشة 

mn حـــــد كب*( وتـــــوقـــــف الـــــتقارب µإ [
mÚالـــــما

] جـميع أنـحاء الـعالـم مـما 
mn اطـؤ نـمو اإلنـتاجـ:ةoونـوعـ:ة الـعمل مـع تـ

] تــــــــوف*( 
mn ــــــــجعل مــــــــن الــــــــصعب الــــــــتغلب ع¡ العجــــــــز المســــــــتمر�

] الــــــعمل الــــــالئــــــق 
mn الــــــوظــــــائــــــف الــــــنوعــــــ:ة و الــــــفرص المســــــتدامــــــة

المناسب للجدارات و المهارات. 

 [ ®wاسـواق الـعمل الـدولـ:ة ال [
mn تـوفـر الـتوقـعات الـعالـم:ة لـلوظـائـف

اطلــــقها تقــــlvـرـــ منــــظمة العــــمل الدــــول:ــــة هذــــا العــــام تقــــي:ما شاــــمال 
لمة نافعة وع ترجمة مليون̂  ab7 م  م. ع-دهللا الرخ$ص



] فــــــرص الــــــعمل الــــــالئــــــق وكــــــ:ف تــــــفاقــــــم 0ســــــ¨ب 
mn [µللعجــــــز الــــــحا

ة. �حــلل الــتقlvــر   ] الــسنوات األخ*(
mn األزمــات الــمتعددة الــمتداخــلة

األنــــماط الــــعالــــم:ة واالخــــتالفــــات والــــنتائــــج اإلقــــل:م:ة ع*Ð اســــواق 
 [ºـــــر تـــــوقـــــعات ســـــوق الـــــعمل لـــــعاlvالـــــعمل الـــــمختلفة. �ـــــقدم الـــــتق
] نــــــمو إنــــــتاجــــــ:ة الــــــعمل، 

mn ــــــعرض االتــــــجاهــــــاتl2023 و 2024 و
] انخفاضها. 

mn الزالت  ¶سهم [ ®wحلل العوامل الlو

] مــن أزمــة كــورونــا ال يــزال غ*( 
mnــان الــتعاs 2022 حــلول نــها�ــة عــامJ

] جــميع أنــحاء الــعالــم، ال ســ:ما 
mn )*حــد كب µساو إÏمــكتمل وغ*( مــ

] الـــoلدان الـــمنخفضة والـــمتوســـطة الـــدخـــل، وزادت  التحـــد�ـــات 
mn

ا.  Kاالقتصاد�ة و الجيوس:اس:ة غ*( المسبوقة االمر سوء

] عـام 
mn الـنمو االقـتصادي ونـمو الـعمالـة [

mn اطـؤoشـ*( تـوقـعات الـت¶ 
2023 إµ أن مــــعظم الــــoلدان لــــن تــــتعاmn تــــمامــــا إµ مســــت�lــــات مــــا 
] المســتقoل الــمنظور. واالســوا مــن ذلــك يــرى الــتقlvــر 

mn ل الــ�~ــاءoقــ
] أســــواق الــــعمل Jــــطيئا جــــدا 

mn انــــه مــــن الــــمرجــــح أن �ــــكون الــــتقدم
] الـــعمل الـــالئـــق الـــذي sـــان قـــائـــما قـــoل 

mn للحـــد مـــن العجـــز الـــهائـــل
الــــ�~ــــاء وتــــفاقــــم 0ســــoÛه. إن عــــدم الــــحصول ع¡ عــــمل و انــــخفاض 
 [
mn جـودة و نـوعـ:ة الـوظـائـف وعـدم كـفا�ـة األجـور وعـدم الـمساواة

الــحصول ع¡ الــوظــائــف الــمالئــمة لــلمؤهــالت و الــمهارات لÄســت 
] تـــــقوض الـــــعدالـــــة االجـــــتماعـــــ:ة ع¡  ®wـــــعض التحـــــد�ـــــات الJ ســـــوى
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 [
mn اطــؤ الــملحوظ عــالــم:اoمــن الــمرجــح أن �ــجعل الــت . نــطاق عــال\]

] التصدي لها. 
mn صع�~ة Ã*gنمو اإلنتاج:ة هذە التحد�ات أ

] أوقـــــات األزمـــــات أصـــــبح الـــــتضامـــــن الـــــدوµ] أÃ*g أهـــــم:ة مـــــن أي 
mn

. هـــــــناك حـــــــاجـــــــة إµ عـــــــقد اجـــــــتماe] عـــــــال\] جـــــــد�ـــــــد  mÝوقـــــــت م
] فـرص الـعمل الـالئـق و تـولـ:د الـمlÂـد مـن 

mn [µيق العجـز الـحاÀلـتض
 [
mn الـوطـائـف الـنوعـ:ة الـمعززة لـت.افـؤ الـفرص و الـعدالـة االجـتماعـ:ة

المجتمعات.  

تـــحق:قا لهـــذە الـــغا�ـــة ســـتطلق مـــنظمة الـــعمل الـــدولـــ:ة خـــالل هـــذا 
الــــعام 2023 تــــحالــــفا عــــالــــم:ا لــــلعدالــــة االجــــتماعــــ:ة لــــلوظــــائــــف و 
اســـــــواق الـــــــعمل الـــــــدولـــــــ:ة يهـــــــدف إµ تـــــــعlÂـــــــز الـــــــتضامـــــــن الـــــــعال\] 
m ا¶ـــــــــــساق الســـــــــــ:اســـــــــــات مـــــــــــن أجـــــــــــل تـــــــــــحقيق اهـــــــــــداف  وتحســـــــــــ�(
] خــــــــلق الــــــــمlÂــــــــد مــــــــن فــــــــرص الــــــــعمل و 

mn االقــــــــتصادات الــــــــوطــــــــن:ة
الـــوظـــائـــف الـــنوعـــ:ة واالســـÏثمار مـــن أجـــل الـــعمل الـــالئـــق والـــعدالـــة 

االجتماع:ة. 

أÃ*g مـن أي وقـت مmÝ سـاهـم تـتابـع و تـعاقـب و  تـقارب األزمـات 
 [
mn m ] حــــالــــة عــــدم ال:ق�(

mn ط بــــها مــــن مــــخاوف و مــــخاطــــرoومــــا يــــرتــــ
ة  و غـذى  مـعظم االقـتصادات سـواًء الـمتقدمـة او الـنامـ:ة او الفق*(
ذلــــك مــــصادر عــــدم الــــمساواة و قــــوض  الــــعقد االجــــتماe] المهــــدد 
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 [ ®wـسانـ:ة الـفرد�ـة الØاإل [{Ùـالـفعل. و فـاقـم جـانـب الـمJ ـاالنـقراضJ
¶ســــــــoÛت فــــــــيها، ســــــــلطت هــــــــذە األزمــــــــات الــــــــضوء ع¡ الــــــــرواJــــــــط 
] جميع أنحاء العالم  

mn االقتصادات والمجتمعات m والتoع:ات ب�(

هـــــــذە االوضـــــــاع أظهـــــــرت الـــــــحاجـــــــة الـــــــماســـــــة إµ اتـــــــخاذ إجـــــــراءات 
ت  Ð*ــــــــات. �ــــــــقول ج:لlمــــــــتضافــــــــرة ومــــــــ¢سقة ع¡ جــــــــميع المســــــــت�

هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدول:ة: 

ورة الــــــعمل لــــــتوفTU الــــــمQRــــــد مــــــن  ]̂ _ àالــــــو bانــــــنا _ــــــحاجــــــة إ"

جمة هــذا  kUــدة و فــعالــة لlالــوظــائــف الــنوعــ#ة و اتــ.اع طــرق جــد

 ." TUعمل حازم دون تأخ bإ àالو

 .
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 (٢)
 تحدlات سوق العمل تقوض العدالة االجتماع#ة 

 تـــعتمد األÅ 0ـــش.ل كب*( ع¡ دخـــل الـــعمل الـــناتـــج عـــن االلـــتحاق 
 ًàعـــاد áًتـــوفـــر دخـــ [ ®wة لـــلمهارات و الoـــالـــوظـــائـــف الـــج:دة الـــمناســـJ

] م.ان العمل وحما�ة اجتماع:ة مالئمة. 
mn ا Kوأمن

] عــــام 
mn ــــلغت فــــجوة الــــوظــــائــــف الــــعالــــم:ة 473 مــــليون شــــخصJ 

 [
mn 12.3 ـــلغJ الـــوظـــائـــف [

mn 2022 ، وهـــو مـــا �ـــعادل مـــعدل فـــجوة
المائة.   

فــجوة الــوظــائــف الــعالــم:ة �] مــق:اس جــد�ــد لــلحاجــة غ*( الــُملoّاة 
m عـاطـل عـن الـعمل  ] الـعالـم. و�] تـتألـف مـن 205 مـالي�(

mn لـلعمالـة
] الـمائـة - و 268 مـليون 

mn 5.8 لغoـطالـة يـJ وهـو مـا �ـعادل مـعدل -
شـخص لـديـهم احـت:اجـات غ*( مـلoاة لـلتوظـ:ف ولـ�نهم خـارج قـوة 
m عـــن الـــعمل.  الـــعمل ألنـــهم ال �ســـتوفـــون مـــعاي*( اعـــتoارهـــم عـــاطل�(
 [
mnة لـل¢ساء وoـال¢سـJ ة 0ـش.ل خـاص ] الـوظـائـف كب*(

mn هـذە الـفجوة
ا  K:لدان الـنامـ:ة. ع¡ الـرغـم مـن أن الـرجـال والـ¢ساء يـواجـهون حـالـoالـ
مـــعدالت Jـــطالـــة عـــالـــم:ة مـــماثـــلة فـــإن فـــجوة الـــوظـــائـــف Jـــال¢ســـoة 

] المائة للرجال.   
mn 10.5 ـJ المائة مقارنة [

mn 15.0 لغoلل¢ساء ت
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 بــــتوظــــ:ف الــــ¢ساء و مــــضاعــــفة 
K
حــــققت الــــممل�ة تــــطوراK اســــÏثنائــــ:ا

] ســــــوق الــــــعمل و حــــــققت اهــــــداف الــــــرؤlــــــة 
mn مــــــعدل مــــــشاركــــــتهن

] تــــــقدم فــــــاق مســــــتهدفــــــات الــــــرؤlــــــة 
mn % 33 نــــــحو µــــــالــــــوصــــــول اJ

] ســــــــوق الــــــــعمل، و قــــــــد أشــــــــاد تــــــــقlvــــــــر لــــــــلمنتدى 
mn الــــــــمرأة m لتمك�(

lة و الـــــتنم:ة  Ç×¨ـــــما حـــــققته وزارة الـــــموارد الJ [\االقـــــتصادي الـــــعال
 [
mn ــادة مــشاركــة الــ¢ساءlاالجــتماعــ:ة بــتحقيق الــممل�ة ألع¡ نــمو ز

] العالم. 
mn القوى العاملة

 [
mn ــماJ) مــن جــهة اخــرى تــمثل الــمسؤولــ:ات الــشخص:ة والــعائــل:ة

ذلـك أعـمال الـرعـا�ـة غ*( مـدفـوعـة األجـر) واإلحـoاط 0سـ¨ب نـقص 
] االقــتصادات الــنامــ:ة و الــمتقدمــة ع¡ حــد 

mn فــرص الــعمل الــالئــق
] لـم تـعد  ®wـب لـلتخصصات الlسـواء ونـدرة إمـ.انـ:ات (إعـادة) الـتدر
ة 0ســــــــ¨ب الــــــــعوامــــــــل  مــــــــالءمــــــــة لــــــــحاجــــــــات ســــــــوق الــــــــعمل المتغ*(
] �ـــمكن أن تـــمنع الـــعد�ـــد  ®wو ال [ Ðäاالقـــتصاد�ـــة و الـــتقدم الـــتكنولـــو
 [
mn حث عــن عــمل أو تحــد مــن تــوافــرهــم لــلعملoمــن الــناس مــن الــ

ة. تظهـــر الـــoلدان مـــنخفضة الـــدخـــل والـــoلدان  غـــضون مهـــلة قص*(
ذات الـــــدخـــــل الـــــمتوســـــط األدmz مـــــعدالت فـــــجوة وظـــــ:ف:ة عـــــالـــــ:ة 
m تظهــر الــoلدان ذات الــدخــل  ] ح�(

mn الــمائــة [
mn 20 13 و m اوح ب�( ت*®

] الـــمائـــة والـــoلدان ذات 
mn 11 [µلغ حـــواoالـــمتوســـط األع¡ فـــجوة تـــ

] المائة فقط. 
mn 8 الدخل المرتفع ¶سجل فجوة قدرها
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 [
mn مــل:اري عــامــل �ــعملون [µــان هــناك حــواs [\ع¡ الــصع:د الــعال 

اسـواق الـعمالـة غ*( الـرسـم:ة و االقـتصادات الـرمـاد�ـة عـام 2022. 
m انـــخفض مـــعدل الـــعمالـــة غ*( الـــرســـم:ة Jـــمقدار 5 نـــقاط  ] ح�(

mn و
m عــاº] 2004 و 2019 فــانــه عــاد لــالرتــفاع اعــوام 2020  مــئ�lــة ب�(
وس كــــــورونــــــا  ] الــــــتوظــــــ:ف مــــــن أزمــــــة ف*(

mnــــــعزى تــــــعاl2022. و µا
] زlــــادة 

mn تoÛســــ¶ [ ®wالــــعمالــــة غ*( الــــرســــم:ة، ال µ0ــــش.ل أســــا}] إ
] حدوث السمة غ*( الرسم:ة. 

mn طف:فة

 تـــــفتقر الـــــسمة غ*( الـــــرســـــم:ة إµ الـــــعد�ـــــد مـــــن خـــــصائـــــص عـــــالقـــــة 
الـــعمل الـــرســـم:ة الـــمهمة لـــتعlÂـــز الـــعدالـــة االجـــتماعـــ:ة. ع¡ ســـÛ:ل 
الــمثال تــقل احــتمالــ:ة مــنح الــوظــائــف إمــ.انــ:ة الــوصــول إµ أنــظمة 
اتهـــا الـرــسمـــ:ة. وåشـــ.ل عاـــم ال  الحمـــا�ةـــ االجتـــماع:ـــة مقـــارنةـــ بنـــظ*(
] جــميع أنــحاء الــعالــم 

mn الــمائــة مــن الــناس [
mn 47 يــتم تــغط:ة ســوى

ة حـــما�ـــة تـــقاعـــد�ـــة و اجـــتماعـــ:ة واحـــدة ع¡  m ا مـــن خـــالل م*( K:فـــعل
] أن أÃ*g مـن 4 مـل:ارات شـخص ال يـزالـون �ـفتقرون  mwاألقـل مـما �ع

إµ أي حما�ة اجتماع:ة. 

 [
mn شونÄــان مــا �ــقدر بــنحو 214 مــليون عــامــل �ــعs 2022 عــام [

mn 
] الـيوم لـلفرد 

mn ا K:ـكlvا أمـ Kفـقر مـدقـع (�كسـبون أقـل مـن 1.90 دوالر
 [
mn 6.4 [µائـــ:ة)، وهـــو مـــا �ـــعادل حـــوا Ç×مـــن حـــ:ث تـــعادل الـــقوة ال

. و¶شــ*( الــتقديــرات إµ أن الــoلدان  m الــمائــة مــن األشــخاص الــعامل�(
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مـنخفضة الـدخـل لـديـها نـفس مـعدل فـقر الـعمال الـمدقـع sـما sـان 
m الفقراء.    ا�د من العامل�( m ] عام 2019  و لديها كذلك عدد م*®

mn

Jــدون تــقدم كب*( ل�× هــذا الــركــود ســ:كون تــحقيق الهــدف 1 مــن 
أهــداف الــتنم:ة المســتدامــة - الــقضاء ع¡ الــفقر Jجــميع أشــ.الــه - 
] مـــواgـــoة 

mn و~ـــما أن الـــدخـــل االس\] مـــن الـــعمل �فشـــل .
ً

æ:مســـتح
التضخــــم فــــإن أزمــــة تــــ.لفة الــــمعÄشة تــــخاطــــر بــــوضــــع الــــمlÂــــد مــــن 
 " [ Ðwحـــــ:ث �ـــــعادل "الـــــفقر ال¢ســـــ - [ ÐwســـــØ فـــــقر مـــــطلق أو [

mn الـــــناس
   . [ mwالوق�ع تحت خط الفقر الوط

] أسـفل تـوزlـــــع الـدخـل 
mn يـرتـفع هـذا الخـطر 0ـش.ل خـاص لـمن هـم

� لـلغا�ـة حـ:ث  �كسـب الـنصف األدmz مـن الـعمال ع¡  mnغ*( الـمت.ا
] المائة فقط من إجماµ] دخل العمل. 

mn 8 [µمستوى العالم حوا

] أســــــــــواق الــــــــــعمل و�] 
mn )*كثJ اب أســــــــــوأoإن أداء الــــــــــ¢ساء والشــــــــــ 

] الــعد�ــد 
mn عــالــم الــعمل [

mn ة حــق:قة تــدل ع¡ وجــود تــفاوتــات كب*(
 [
mn ـــلغ مـــعدل مـــشاركـــة الـــمرأةJ [\لدان.  ع¡ الـــصع:د الـــعالoمـــن الـــ

 [
mn 72.3 ـJ عــام 2022 مــقارنــة [

mn الــمائــة [
mn 47.4 الــقوى الــعامــلة

المائة للرجال.  
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] أن لــÈل رجــل غ*( Øشــط  mwــة تعlالــغة 24.9 نــقطة مــئ�oالــفجوة الــ
m من هذا القب:ل  ا اثن�( Kاقتصاد�

m 15 و  اوح أعــمارهــم ب�(  مــن الــ¢ساء. و يــواجــه الشــoاب (الــذيــن ت*®
] الــحصول ع¡ عــمل الئــق. مــعدل 

mn ــا) صــع�~ــات شــد�ــدة K24 عــام
 [
mn طالـــــة الـــــوطـــــن:ةoطالـــــة لـــــديـــــهم ثـــــالثـــــة أضـــــعاف مـــــعدالت الـــــoالـــــ

Jلدانهم.  
) فــان أÃ*g مــن واحــد مــن sــل  Ã*g25 ســنة أو أ) m و مــقارنــة Jــالــoالغ�(
] الـــــــتعل:م أو 

mn سواÄاب لـــــــoالـــــــمائـــــــة - مـــــــن الشـــــــ [
mn 23.5 - خـــــــمسة

العمل أو التدرlب  
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  (٣)
األزمات المتعددة تعيق نمو الوظائف  

] المســـتمر لــــجائـــحة كـــورونـــا وتـــ.لفة الـــمعÄشة  Ðwالزال الـــتأث*( الســـل 
واألزمات الجيوس:اس:ة يؤثران 0شدة ع¡ آفاق سوق العمل.  

 µارتـفاع األسـعار مـما أدى إ [
mn ت صـدمـات الـعرض والـطلبoÛسـ¶

] أوكـــــرانـــــ:ا 
mn ـــــؤدي ال|اعlأع¡ مـــــعدالت التضخـــــم مـــــنذ عـــــقود. و

وال|اعـــات الـــجيوســـ:اســـ:ة األخـــرى إµ تـــفاقـــم نـــقص اإلمـــدادات 
   . m وزlادة عدم ال:ق�(

ائــ:ة  Ç×ــل الــقوة الÉÙتــ µتــلت ذلــك إ [ ®wشة الÄأدت أزمــة تــ.لفة الــمع
. sـــــما ان  [¡Èشـــــ:ة وتـــــقل:ل الـــــطلب الÄالمع Åلـــــلدخـــــل الـــــمتاح لـــــأل
وط الـتم�lـل لـÄس فـقط  ÇÅ ¡شـد�ـد السـ:اسـة الـنقد�ـة �ـضغط ع¶
ا مــن خــالل الــتداعــ:ات ع¡  Kاالقــتصادات الــمتقدمــة ولــ�ن أ�ــض [

mn
االقتصادات الناشئة والنام:ة.  

] أن 
mn غـــــ:اب الت¢ســـــيق الـــــمناســـــب للســـــ:اســـــات �ـــــ.من الخـــــطر [

mnو
] الــــــمقام 

mn [ Ðwتبع أجــــــندة ســــــ:اســــــ:ة تلÏاالقــــــتصادات المهــــــ:منة ســــــ
ة الـــــمدى و مـــــن ضـــــمنها حـــــما�ـــــة  األول التحـــــد�ـــــات المحـــــل:ة قص*(
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انــ:اتــها الــعامــة ر~ــما دون إ�ــالء االعــتoار الــواجــب لــآلثــار الــجانــÛ:ة  m م*(
 [
mn االنـخفاض 0ـش.ل حـاد [

mn ـدأت الـوظـائـف الـشاغـرةJ .الـمحتملة
] أJـــــلغت عـــــنها، ومـــــع ذلـــــك فـــــإنـــــها تـــــنخفض مـــــن  ®wلدان الoتـــــلك الـــــ
] أgــت�~ــر 2022 ظــلت مــرتــفعة مــن مــنظور 

mnــات قــ:اســ:ة وlمســت�
 . [

mêlتار

ات  ا�ــــد الــــشعور Jــــالتغ*( m ة ي*® ÇÅاoا عــــن هــــذە التحــــد�ــــات الــــم Kو~ــــع:د 
] أســـواق الـــعمل الـــعالـــم:ة. فع¡ ســـÛ:ل 

mn ـــلة الـــمدىlالهـــ:.ل:ة طـــ�
] زlــــادة حــــدوث الــــ�وارث الــــطب:ع:ة 

mn الــــمثال �ــــساهــــم تغ*( الــــمناخ
] ذلــك الــف:ضانــات والــجفاف 

mn ــماJ والــظواهــر الــمناخــ:ة الــمتطرفــة
~ة ومـــــــوجـــــــات الحـــــــر واألمـــــــطار غ*(  ] وتـــــــÉÙـــــــل ال*®

mÚوتـــــــدهـــــــور األرا
الـمتوقـعة. سـÀتطلب الـتك:ف مـع هـذە الـحقائـق الجـد�ـدة مـoادرات 
 [
mn الــب¢:ة الــتحت:ة [

mn ة ] ذلــك اســÏثمارات كب*(
mn ــماJ ســ:ةÄتــك:ف رئ

الــمناطــق شــد�ــدة الــتأثــر. ومــع ذلــك فــإن تــداب*( الــتك:ف هــذە تــوفــر 
] Jــعض أفــقر مــناطــق 

mn ــا لخــلق فــرص الــعمل و ال ســ:ما Kا فــرص Kأ�ــض
] أفlvق:ا. 

mn ذلك [
mn ماJ العالم

] جـميع الـoلدان 
mn الـوقـت نـفسه ¶ـسارعـت شـ:خوخـة الـس.ان [

mnو 
 [
mn لدان الــــناشــــئة مــــما ¶ســــ¨بoا والــــعد�ــــد مــــن الــــ Koــــlvالــــمتقدمــــة تــــق

] عــــرض الــــعمالــــة مــــن غ*( الــــمرجــــح أن تــــقاJــــله الهجــــرة 
mn انــــخفاض

الــــــــــخارجــــــــــ:ة مــــــــــن الــــــــــمناطــــــــــق األÃ*g ديــــــــــنامــــــــــ:ك:ة مــــــــــن الــــــــــناحــــــــــ:ة 
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 [ Ðäالــــــوقــــــت نــــــفسه فــــــإن التغي*( الــــــتكنولــــــو [
mn الــــــد�ــــــموغــــــرافــــــ:ة، و

الــمتعلق 0ــش.ل خــاص Jــاألدوات واألدوات الــرقــم:ة الجــد�ــدة مــثل 
الـــــذsـــــاء االصـــــطناe] لـــــم يـــــرق إµ مســـــتوى الـــــتوقـــــعات الـــــمتفائـــــلة 
الـساJـقة حـول قـدرتـه ع¡ زlـادة نـمو اإلنـتاجـ:ة والـتخف:ف مـن قـدر 
 µكب*( مـــــــن الـــــــعمل الـــــــشاق ، ولـــــــ�ن مـــــــثل هـــــــذا  هـــــــناك حـــــــاجـــــــة إ
] الـــعمالـــة الـــناتـــج عـــن 

mn لoـــعض الـــنقص الـــمقJ ابـــت.ارات لـــمعالـــجة
التحوالت الد�موغراف:ة. 

 يـتفاوت تـفاعـل عـوامـل االقـتصاد الÈ¡] واالتـجاهـات طـ�lـلة األجـل 
 Ð*ـؤثـر ع¡ نـمو الـعمالـة 0ـش.ل مـختلف عlواألوضـاع الـمؤسسـ:ة و

] الoلدان: 
mn مجموعات الدخل

أوàً :إن آفــــاق االقــــتصاد الÈ¡] مــــÏشائــــمة Jــــال¢ســــoة 
m أن الـــعد�ـــد  ] ح�(

mn لدان ذات الـــدخـــل الـــمرتـــفعoلـــل
ا  Kلدان األخــرى مــن الــمرجــح أن ¶شهــد تــطب:عoمــن الــ
 [ºعـــــــا [

mn ـــــــعد مـــــــعدالت الـــــــنمو الـــــــمرتـــــــفعةJ لـــــــلنمو
2021 و 2022.  

 [
mn تـــغط:ة الحـــما�ـــة االجـــتماعـــ:ة الـــمنخفضة :

K
ثـــانـــ:ا

ة  الـــــــoلدان الـــــــنامـــــــ:ة و مـــــــنخفضة الـــــــدخـــــــل و الفق*(
، sـــــــــما ان الـــــــــoلدان ذات الـــــــــدخـــــــــل 

K
ســـــــــÏتأثـــــــــر حـــــــــتما

 حـ:ث أن الـعد�ـد 
K
الـمتوسـط سـÏشهد تـحوàً هـ:.ل:ا
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مــــــــن الــــــــعمال لــــــــن يــــــــتوقــــــــفوا عــــــــن الــــــــعمل ولــــــــ�نهم 
] االقـــــتصاد غ*( الـــــرس\] 

mn الـــــعمل µســـــ:ضطرون إ
مـع تـoاطـؤ الـ¢شاط االقـتصادي. وع¡ الـنق:ض مـن 
] لــــديــــها خــــطط لــــالحــــتفاظ  ®wلدان الoذلــــك، فــــإن الــــ
ة مـــــن  Ð*ـــــة و المخت~vـــــالـــــوظـــــائـــــف الـــــنوعـــــ:ة و المجـــــJ
حـــ:ث اهـــميتها لـــالقـــتصادات الـــوطـــن:ة- ومـــعظمها 
ذات دخـل مـرتـفع - سـÏستف:د مـنها مـرة أخـرى مـما 

�حد من خسائر العمالة.  

] الــoلدان ذات الــدخــل 
mn اتs Ç×ا: قــد تــواجــه ال Kثــالــث

] انــــتعاش الحــــق 
mn الــــ:د الــــعامــــلة [

mn ا Kالــــمرتــــفع نــــقص
0ســ¨ب شــ:خوخــة الــقوى الــعامــلة، مــما ســ:حفزهــا 

ع¡ التمسك Jعمالها إذا استطاعوا. 
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  (٤)
 انخفاض نمو العمالة اb نصف معدل 

النمو ق.ل الجائحة 

 [
mn الـمائـة [

mn 1.0 ةoمـن الـمتوقـع أن تـتوسـع الـعمالـة الـعالـم:ة ب¢سـ 
] الـمائـة 

mn 2.3 الـغoاطـؤ كب*( عـن مـعدل الـنمو الـoعـام 2023 وهـو تـ
لــــعام 2022. وlُــــعد هــــذا الــــتوقــــع لــــعام 2023 مــــراجــــعة هــــبوطــــ:ة 
مــــلحوظــــة تــــoلغ 0.5 نقــــطة مئــــ�lةــــ عنــــ التــــوقعــــات الســــاJقــــة. وال 
] عــــــام 2024 حــــــ:ث يــــــتوقــــــع نــــــمو 

mn )*يــــــتوقــــــع حــــــدوث تــــــحسن كب
] المائة.   

mn 1.1 µالعمالة لتصل إ

تــoدو اآلفــاق مــÏشائــمة Jــال¢ســoة لــلoلدان ذات الــدخــل الــمرتــفع مــع 
ب مــن الــصفر. وع¡ الــنق:ض مــن ذلــك مــن  ] الــتوظــ:ف �ق*®

mn نــمو
الـمتوقـع أن ¶شهـد الـoلدان مـنخفضة الـدخـل والـoلدان ذات الـدخـل 
الـمتوسـط األدmz نـمواK لـلتوظـ:ف يـتجاوز اتـجاە نـموهـا قـoل انـÏشار 

ال�~اء. 

] نــمو الــعمالــة أنــه مــن غ*( الــمتوقــع ســد الــفجوات 
mn اطــؤoالــت [ mwع� 

 . m m المقoل�( ] الـعام�(
mn فـتحتها أزمـة كـورونـا ع¡ مسـتوى الـعالـم [ ®wال
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] عـام 2022 إµ رفـع مـعدل الـتوظـ:ف 
mn أدى الـنمو الـقوي لـلعمالـة

 [
mn 54.5 ــا مــن Kالــمائــة ارتــفاع [

mn 56.4 µعــدد الــس.ان إ µالــعال\] إ
] عـام 2020 لـ�نه ال يـزال أقـل Jـمقدار نـصف نـقطة مـئ�lـة 

mn الـمائـة
ا عـــــن مســـــتوى عـــــام 2019. ظـــــل إجـــــماµ] ســـــاعـــــات الـــــعمل  Koـــــlvتـــــق
] الــv~ــــع الــرابــع 

mn  عــن مســتواهــا 
ً

ìعــام 2022 خــجو [
mn األســبوعــ:ة

] الـمائـة عـند تـعد�ـلها لـتناسـب الـنمو 
mn 1.4 ةoمـن عـام 2019 ب¢سـ

جم هـذا الـرقـم إµ مـا �ـعادل 41 مـليون وظـ:فة Jـدوام  ®*lُو [
mzالـس.ا

] األسب�ع).   
mn معدل 48 ساعةJ) املs

و مـــن الـــمتوقـــع أن يـــنخفض مـــتوســـط ســـاعـــات الـــعمل األســـبوعـــ:ة 
] عــــــام 2023 نــــــÏ:جة لــــــلتoاطــــــؤ 

mn ا Kــــــا طــــــف:ف Kل عــــــامــــــل انــــــخفاضÈلــــــ
] األسـب�ع.  وlحـد 

mn ـقل:ل مـن 41 سـاعـةJ ¡االقـتصادي، لـ:ظل أع
] الـ¢شاط مـن إمـ.انـات الـم.اسـب لـلعمال وlـقلل 

mn هـذا االنـخفاض
] جـميع الـحاالت الـمماثـلة مـن فـرص االنـتقال إµ وظـائـف أفـضل 

mn
جودة وذات رواتب ج:دة. 

 حــــــــ:ث أعــــــــ:د فــــــــتح 
K
] عــــــــام 2021 قــــــــ�lــــــــا

mn ــــــــان نــــــــمو الــــــــتوظــــــــ:فs 
الـقطاعـات االقـتصاد�ـة الـرئÄسـ:ة، واسـتمرت ظـروف سـوق الـعمل 
] عـــام 2022. وتـــجاوزت Øســـoة الـــعمالـــة إµ الـــس.ان 

mn الـــتحسن [
mn

] عـــام 2022 
mn Îأورو~ـــا وآســـ:ا الـــوســـ [

mn ل األزمـــةoمســـتوى مـــا قـــ
] الــمناطــق األخــرى. وشهــد الــ¢ساء 

mn واســتعادت غــالــب:ة  خــسائــرهــا
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] عـام 2020 
mn ـفقدان الـوظـائـفJ تـأثـرن 0ـش.ل غ*( مـتناسـب [

�zالـال
ـــا لـــلتوظـــف 0ـــش.ل خـــاص. و~حـــلول عـــام 2022   Klا قـــ� Kشهـــدن نـــمو
sــانــت Øســoة الــعمالــة إµ عــدد الــس.ان قــد تــعافــت إµ حــدود 0.3 
نـقطة مـئ�lـة مـن مسـتوى مـا قـoل األزمـة مـقارنـة Jـفجوة قـدرهـا 0.6 
نـــــقطة مـــــئ�lـــــة لـــــلرجـــــال. ومـــــع ذلـــــك sـــــان هـــــذا االنـــــتعاش األقـــــوى 
: sــانــت أر~ــــع وظــائــف  ــا 0ــش.ل أســا}] Jــالــعمل غ*( الــرس\] Kمــدفــوع
] عــام 2022 لــل¢ساء غ*( 

mn ــشاؤهــاØمــن أصــل خــمس وظــائــف تــم إ
m فقط من sل ثالث وظائف للرجال.  مه:.لة مقاJل وظ:فت�(

ا حســب  K ــا كب*(
K
 تــختلف تــوقــعات ســوق الــعمل لــعام 2023 اخــتالف

 [
mn ا Kـــــ:ة نـــــمو~vـــــق:ا والـــــدول الـــــعlvالـــــمنطقة. و ُيـــــتوقـــــع أن ¶شهـــــد إفـــــ

. ومـــــع ذلـــــك مـــــع تـــــزا�ـــــد عـــــدد  Ã*gالـــــمائـــــة أو أ [
mn 3 ةoالـــــعمالـــــة ب¢ســـــ

 m ] ســــــن الــــــعمل مــــــن الــــــمرجــــــح أن ¶شهــــــد sــــــال المنطقت�(
mn الــــــس.ان

] الــمائــة 
mn 7.3 µطالــة (مــن 7.4 إoمــعدالت الــ [

mn ا Kــا طــف:ف Kانــخفاض
 [
mn ـــ:ة). أمـــا~vالـــدول الـــع [

mn الـــمائـــة [
mn 8.2 µـــق:ا ومـــن 8.5 إlvأفـــ [

mn
 [ ÐwlارÈحــر الــoن:ة ومــنطقة الÀــ.ا الــالتــlvآســ:ا والــمح:ط الــهادئ وأمــ
] الــمائــة. و 

mn 1 حــدود [
mn فــُيتوقــع أن �ــكون الــنمو الــسنوي لــلعمالــة

] عــام 
mn الــتوظــ:ف [

mn ــ.ا الــشمالــ:ة لــن تــكون هــناك مــ.اســبlvأمــ [
mn

 Îرت أورو~ـــا وآســـ:ا الـــوســـ m|طالـــة. و قـــد تoنتعش الـــÏ2023 وســـ
 [

mz0ـــــــش.ل خـــــــاص مـــــــن الـــــــتداعـــــــ:ات االقـــــــتصاد�ـــــــة لل|اع األوكـــــــرا
 . الرو}]
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] اورو~ـــــا عـــــام 2023 لـــــ�ن 
mn طالـــــةoمـــــن الـــــمتوقـــــع أن تـــــنخفض الـــــ 

مـعدالت الـoطالـة ُيـتوقـع ان تـlÂـد 0ـش.ل طـف:ف فـقط ع¡ خـلف:ة 
] سن العمل.  

mn الس.ان [
mn النمو المحدود

] أورو~ــا وآســ:ا 
mn الــواقــع مــن الــمتوقــع أن تــنخفض الــقوة الــعامــلة [

mn
 [
mn ـــغض الـــنظر عـــن هـــذە االتـــجاهـــاتJ عـــام 2023. و [

mn Îالـــوســـ
] مــواجــهة 

mn ــل مــنطقةs ستمرÏســ:ة ســÄات ســوق الــعمل الــرئ ÇÅمــؤ
] تـــــوفـــــر الـــــوظـــــائـــــف و فـــــرص 

mn مـــــن حـــــاالت العجـــــز Ýعـــــدد ال �ح
] مـــــــواجـــــــهة 

mn ا Kمـــــــن الـــــــمرجـــــــح أن تـــــــزداد ســـــــوء [ ®wالـــــــعمل الـــــــالئـــــــق ال
االقــتصاد الــعال\] والــظروف والتحــد�ــات طــ�lــلة األجــل مــثل تغ*( 

المناخ. 

] تـــoاطـــؤە 
mn مـــن الـــمرجـــح أن �ســـتمر نـــمو الـــعرض الـــعال\] لـــلعمالـــة 

] االقــــــــتصادات 
mn الــــــــ:د الــــــــعامــــــــلة [

mn )*نــــــــقص كب [
mn سهمÄمــــــــما ســــــــ

الــمتقدمــة ع¡ وجــه الــخصوص. ومــن الــمتوقــع حــدوث جــزء مــن 
 . [

mÚاطؤ ألنه ع¡ مدار العقد الماoهذا الت

] مســت�lــات 
mn ــا Kلدان الــنامــ:ة والــصاعــدة ارتــفاعoــل مــن الــs شهــدت 

ا بــتمد�ــد  Kاألصــغر ســن m ] ســمحت لــلعد�ــد مــن الــمواطن�( ®wالــدخــل ال
ة مـن الشـoاب خـارج  ] الـتعل:م. ومـع ذلـك تـظل Øسـoة كب*(

mn وقـتهم
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نـطاق الـعمل أو الـتعل:م أو الـتدرlـب (مـا �س\ مـعدل NEET) مـما 
] المســــــتقoل. وال يــــــزال 

mn ا ع¡ فــــــرص ســــــوق الــــــعمل Koســــــيؤثــــــر ســــــل
تـخف:ض مـعدالت وجـود الشـoاب خـارج نـطاق الـعمل أو الـتعل:م أو 
ا �ـــحتاج إµ مـــعالـــجة إذا sـــان االقـــتصاد  K ـــا كب*( Kـــب �ـــمثل تحـــد�lالـــتدر
] الــملف 

mn ابoة ألعــداد الشــ:Ûــادة ال¢ســlÂستف:د مــن الــÄالــعال\] ســ
] للعد�د من الoلدان النام:ة.  

mnالد�موغرا

ا مـــن  K:مـــن الـــممكن ان �ـــكون ســـد فـــجوة الـــوظـــائـــف الـــعالـــم:ة جـــزئـــ
 و  مـن شـأنـه أن 

K
 و مـهما

K
خـالل تـوسـيع الـعمالـة الـمv~ـحة أمـراK مـمكنا

] العمل الالئق وlعزز ال¢شاط االقتصادي. 
mn قلل من العجز�

] هــذا الــصدد حــ:ث 
mn ا K ــا كب*( Kأحــرزت االقــتصادات الــمتقدمــة تــقدم 

m 0ـــسوق الـــعمل  ا لـــلoقاء مـــرتoط�( Kســـن Ð*gـــا لـــلعمال األ Kأتـــاحـــت فـــرص
] زادت فـيها مـعدالت  ®wلدان الoهـذە �] المجـموعـة الـوحـ:دة مـن الـ
] Jــــدàً مــــن أن 

mÚالــــقوى الــــعامــــلة خــــالل الــــعقد الــــما [
mn الــــمشاركــــة

تنخفض. 

] عـــام 
mn طالـــة الـــعالـــم:ة 0ـــش.ل طـــف:فoمـــن الـــمتوقـــع أن تـــرتـــفع الـــ

. وهــذا يــتوافــق مــع  m m لــتصل إµ 208 مــالي�( 2023 بــنحو 3 مــالي�(
] المائة.  

mn 5.8 لغoطالة يJ معدل
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ع¡ الـرغـم مـن هـذە  الـتوقـعات االقـتصاد�ـة الـعالـم:ة السـلب:ة مـن 
الـمتوقـع أن تـرتـفع الـoطالـة الـعالـم:ة 0ـش.ل مـعتدل فـقط حـ:ث يـتم 
امـــــتصاص جـــــزء كب*( مـــــن الـــــصدمـــــة مـــــن خـــــالل انـــــخفاض األجـــــور 
] بــÀئة ¶ــسارع التضخــم. ومــع ذلــك ع¡ الــرغــم 

mn الــحق:ق:ة 0×عة
] عـــام 2022 حـــ:ث 

mn )*طالـــة الـــعالـــم:ة 0ـــش.ل كبoمـــن انـــخفاض الـــ
] عـام 2020 إال أنـها 

mn ـا
K
m مـن 235 مـليون انـخفضت إµ 205 مـالي�(

ا عن مستوى عام 2019 
K
ظلت أع¡ Jمقدار 13 مليون

] عــام 2022 انــخفضت مــعدالت الــoطالــة إµ مــا دون مســتواهــا 
mn 

m وأورو~ـــا وآســـ:ا الـــوســـÎ و ظـــلت  ] األمـــlvكت�(
mn ل األزمـــة فـــقطoقـــ

] المناطق األخرى. 
mn فوق هذا المستوى
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  (٥) 
جودة الوظائف تحت الضغط مما lعزز 
اسواق العمل الرمادlة و غTU الرسم#ة 

] الـــتوظـــ:ف تـــظل جـــودة الـــوظـــائـــف مـــصدر 
mn جـــانـــب الـــفجوة µإ 

.  و Jدــــــون الحــــــصول ع¡ــــــ الحمــــــا�ةــــــ االجتــــــماع:ــــــة ال  [ñــــــÄقلــــــق رئ
ا مـــا  Koـــال عـــمل. غـــالـــJ ســـتطيع ال�ث*( مـــن الـــناس بـــ¨ساطـــة أن �ـــظلوا�
ا وåــساعــات  Kــأجــر مــنخفض جــدJ ا Koلون أي نــ�ع مــن الــعمل، غــالــoــق�
غ*( مــناســoة أو غ*( sــافــ:ة، و~ــالــتاµ] مــن الــمرجــح أن �ج*Ð الــتoاطــؤ 
الـــــمتوقـــــع الـــــعمال ع¡ قـــــبول وظـــــائـــــف ذات جـــــودة أســـــوأ مـــــما قـــــد 
] ظـــروف اقـــتصاد�ـــة أفـــضل. عـــالوة ع¡ ذلـــك ، مـــع 

mn ـــهJ يـــتمتعون
ارتــفاع األســعار 0ــش.ل أÅع مــن األجــور االســم:ة ســيواجــه الــعمال 
] الــــــدخــــــل الــــــمتاح حw® عــــــندمــــــا يــــــتمكنون مــــــن 

mn ا KعlÅ ــــــا Kانــــــخفاض
االحتفاظ بوظائفهم الحال:ة. 

] الــعمل الــالئــق Jــاخــتالف الــمنطقة مــن 
mn تــختلف حــاالت الــنقص 

 [
mnة ع¡ نــــــطاق واســــــع. و Ç×Ïحــــــ:ث الــــــش.ل والشــــــدة ، إال أنــــــها من

الــــدول الــــعv~ــــ:ة وشــــمال أفــــlvــــق:ا وجــــنوب آســــ:ا هــــناك اخــــتالفــــات 
 ، [eـالـن�ع االجـتماJ ات سـوق الـعمل ذات الـصلة ÇÅمـؤ [

mn ـةlvجـوهـ
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] أمـــlvـــ.ا 
mn الـــقوى الـــعامـــلة. امـــا [

mn ذلـــك مـــعدالت الـــمشاركـــة [
mn ـــماJ

] وأفــــــlvــــــق:ا جــــــنوب الصحــــــراء  ÐwlارÈحــــــر الــــــoن:ة ومــــــنطقة الÀالــــــالتــــــ
ى، ال زالــت  الــمعدالت الــمرتــفعة لــلسمة غ*( الــرســم:ة تــعوق  Ð*ال�
] العمل. 

mn الحما�ة االجتماع:ة والحقوق األساس:ة µالوصول إ

 [
mn جــــميع الــــمناطــــق مــــن شــــ.ل أو آخــــر مــــن أشــــ.ال العجــــز [

mzتــــعا 
] الـظروف 

mn [µالـعمل الـالئـق. مـن الـمرجـح أن يـؤدي الـتدهـور الـحا
االقـتصاد�ـة الـعالـم:ة إµ عـكس مـسار الـتقدم الـسابـق وتـفاقـم هـذا 

] عدة اتجاهات. 
mn العجز

] إذ ال �ســـتطيع 
®ò:ـــــــع الـــدخـــل الحقlللتضخـــم تـــأث*( قـــوي ع¡ تـــوز 

الـــعد�ـــد مـــن الـــعمال والـــمؤســـسات زlـــادة دخـــلهم Jـــما يـــتما}Ç مـــع 
] الـــدخـــل. لـــ�ن 

mn ـــعانـــون مـــن خـــسائـــر حـــق:ق:ة� [µالتضخـــم و~ـــالـــتا
Jــــعض الــــعمال والــــمؤســــسات - ع¡ ســــÛ:ل الــــمثال أولــــئك الــــذيــــن 
] الــدخــل أع¡ مــن 

mn قــطاع الــطاقــة- �ــحققون مــ.اســب [
mn ــعملون�

. إن  [
®ò:ــادة دخــلهم الحقlز µإ [µــالــتاJ مــعدل التضخــم مــما يــؤدي

ة،  ] مـــــدمـــــر 0ـــــش.ل خـــــاص لـــــألÅ الفق*(
®ò:انـــــخفاض الـــــدخـــــل الحق

] بـــراثـــن الـــفقر وانـــعدام األمـــن 
mn قـــد تـــتعرض لخـــطر االنـــزالق [ ®wوال

ى وجــــنوب آســــ:ا ع¡  Ð*ــــق:ا جــــنوب الصحــــراء ال�lvأفــــ [
mn . [

�zالــــغذا
] الـــــــمائـــــــة مـــــــن الـــــــس.ان 

mn 34.7 الـــــــمائـــــــة و [
mn 60.8 Ð*اعُت ، [µالـــــــتوا

m فــقراء عــند مســتوى 3.10 دوالر  ] عــام 2021 كــعامل�(
mn m الــعامل�(

ائ:ة للفرد).  Ç×اليوم (تعادل القوة ال [
mn [ulvأم
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] الــــoلدان الــــمنخفضة 
mn ــــد الــــعالــــم:ةlــــط ســــلسلة الــــتورJروا Ç×Ïتن 

 [
mn اطـؤ الـطلبoتـ [

mn مـما �ـساهـم [
�zـداJ والـمتوسـطة الـدخـل 0ـش.ل

الـoلدان الـمرتـفعة الـدخـل مـن مـنتجات تـلك الـدول االقـل تـعق:داK و 
.  وlــعتمد مــتوســط تــقديــري يــoلغ 11.3  Kو تــصديــرا 

K
 اقــتصاد�ــا

K
تــنوعــا

] عـينة مـن J 24ـلداK مـتوسـط الـدخـل مـع 
mn الـمائـة مـن الـوظـائـف [

mn
] الـزراعـة والخـدمـات غ*( 

mn ثناء تـلك الـعامـلةÏـاسـJ - بـ:انـات مـتاحـة
الـسوقـ:ة - ع¡ رواJـط سـالسـل الخـدمـات الـعالـم:ة Jـالـoلدان ذات 

الدخل المرتفع.   
 [
mn .الــــمائــــة [

mn 20 ةoــــعض االقــــتصادات األصــــغر تــــتجاوز ال¢ســــJ [
mn

الـــoلدان ذات الـــدخـــل الـــمتوســـط تـــم:ل الـــقطاعـــات ذات الـــت.امـــل 
] ســــــــالســــــــل االمــــــــداد إµ الــــــــحصول ع¡ حــــــــصة أÐ*g مــــــــن 

mn ¡األع
الــعمالــة ذات األجــر و الــوظــائــف الــنوعــ:ة، وØســoة أقــل مــن الــعمل 
m ذوي األجـور الـمنخفضة -  غ*( الـرس\] وØسـoة أقـل مـن الـموظف�(
و~ـــالـــتاµ] مـــن حـــ:ث الـــمoدأ جـــودة أع¡ لـــلتوظـــ:ف. و Jـــما أنـــه مـــن 
] الــــــoلدان ذات الــــــدخــــــل 

mn الــــــمرجــــــح أن يــــــؤدي انــــــخفاض الــــــطلب
 µلدان الـمتوسـطة الـدخـل إoالـ [

mn ـل نـمو الـعمالـةlتـح� µالـمرتـفع إ
أØشــــطة غ*( مــــرتــــoطة 0ســــالســــل اإلمــــداد الــــعالــــم:ة فــــقد يــــنخفض 

متوسط جودة العمالة عندئذ. 
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  (٦) 

 نمو اإلنتاج#ة محرك نمو الوظائف  

] االقــــتصادات 
mn نــــمو اإلنــــتاجــــ:ة [

mn ــــل األجــــلlاطــــؤ طــــ�oالــــت Ç×Ïان 
ا  Kاطـؤ يث*( قـلقoسـ:ة.هـذا الـتÄاالقـتصادات الـناشـئة الـرئ µالـمتقدمـة إ
] اإلنــتاجــ:ة هــو الــمفتاح لــمعالــجة األزمــات 

mn ا ألن الــنمو Kا  نــظر K كب*(
ائـ:ة والـرفـاهـ:ة واالسـتدامـة الـبÀئ:ة و  Ç×الـقوة ال [

mn الـمتعددة الـيوم
] توف*( الوظائف النوع:ة. 

mn [µالتاJ

] يـتعرض لـها الـعمل الـالئـق والـرفـاهـ:ة  ®wإن الـتصدي للتهـد�ـدات ال 
 µشار الــــفقر، والــــسمة غ*( الــــرســــم:ة، واالفــــتقار إÏذلــــك انــــ [

mn ــــماJ
أمــاgــن عــمل آمــنة ومــأمــونــة، و ســوف تــتطلب االســÏثمار واالبــت.ار 

.  ع¡ سÛ:ل المثال.  [ Ðäالتقدم التكنولو Ç×Øو
] مـهارات األفـراد وقـدراتـهم ع¡ نـطاق واسـع 

mn ثمارÏـاالسـJ ف  ُ�ع*®
] نــمو إنــتاجــ:ة الــعمل. عــالوة ع¡ ذلــك تــتطلب 

mn كــعامــل مــركــزي
 m ] لتمك�( mwــــع الــتقدم التقl×¶ ــسóــارJ األهــداف الــمناخــ:ة التــفاقــ:ة
االقـــتصادات مـــن الـــنمو مـــع اســـتخدام الـــطاقـــة والـــموارد الـــطب:ع:ة 

األخرى 0ش.ل أÃ*g كفاءة وفعال:ة.  
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] نــمو 
mn ا K:ــجlا تــدر Kاطــؤoومــع ذلــك فــقد شهــد الــعقدان الــماضــ:ان تــ 

] االقـــــتصادات الـــــمتقدمـــــة ولـــــ�نه 
mn ـــــا Kوضـــــوح Ã*gـــــان أs اإلنـــــتاجـــــ:ة

ا.  Kس:ة أ�ضÄاالقتصادات الناشئة الرئ [
mn ا�د m يتج¡ 0ش.ل م*®

لــم �قت| األمــر ع¡ تــoاطــؤ نــمو اإلنــتاجــ:ة ولــ�ن تــم تــقاســم ثــمار 
 [
mn [\ـانـت حـصة دخـل الـعمل الـعالs  .ا Kهـذا الـنمو 0ـش.ل أقـل تـ.افـؤ

] الـعقد ونـصف الـعقد الـذي سـبق جـائـحة كـورونـا 
mn [ôاتـجاە هـبو

) لــــألجــــور وتــــÉÙــــل  [
®ò:الحق) mzأدت عــــقود مــــن انــــخفاض الحــــد األد

 [
mn الــسابــق، والفشــل [

mn ــةlــانــت قــ�s [ ®wمــؤســسات ســوق الــعمل ال
إحــــ:اء الــــحوار االجــــتماe] ع¡ نــــطاق أوســــع إµ مــــنع الــــعمالــــة مــــن 
] فوائد النمو االقتصادي.  إن  

mn نصافõامل وs المشاركة 0ش.ل

] قـــطاعـــات مـــعينة يـــlÂـــد مـــن تـــفاقـــم عـــدم 
mn [eالـــصنا m ك*( زlـــادة ال*®

m الـــــصناe] نـــــفسه  ك*( ] ال يـــــوجـــــد بـــــها ال*® ®wالـــــمناطـــــق ال [
mn الـــــمساواة

ة  sات الصغ*( Ç×ال m وlــــعيق الــــديــــنامــــ:ك:ة االقــــتصاد�ــــة ال ســــ:ما ب�(
m و الــوظــائــف  ] الــمقاJــل هجــرة الــموظف�(

mn والــمتوســطة الحجــم او
خـــــارج تـــــلك الـــــمجتمعات و الـــــمناطـــــق. إن تـــــفاقـــــم عـــــدم الـــــمساواة 
 m االجـتماعـ:ة و الـم.انـ:ة "الـمناطـق:ة" وتـoاطـؤ نـمو اإلنـتاجـ:ة و تـرك*(
ائــب الــمب:عات   mö الــحكومــات ع¡ الــدخــل السهــل مــن الــرســوم و
�ـعزز sـل مـنهما اآلخـر ألنـهما يـركـزان ع¡ مـ.اسـب الـدخـل Jـطlvـقة 

m االسÏثمار.  ] تحف*(
mn تفشل
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] االقــــتصاد الــــرق\] عــــالــــ:ة ولــــ�ن 
mn [ Ðäة االبــــت.ار الــــتكنولــــو  إن وت*(

m الـــصناعـــة  الـــفوائـــد ال يـــتم تـــقاســـمها ع¡ نـــطاق واســـع. ينÇ×Ï تـــرك*(
] االقــــتصاد الــــرق\] 0ســــ¨ب الــــدور ال�ب*( لــــألصــــول 

mn 0ــــش.ل خــــاص
] تـــــoاعـــــد نـــــمو 

mn ســـــ¨بÏنـــــموذج األعـــــمال، مـــــما ي [
mn غ*( الـــــملموســـــة

sات الرائدة والoق:ة.   Ç×عدد قل:ل من ال m اإلنتاج:ة ب�(

] الحـــــد مـــــن تـــــداعـــــ:ات 
mn اآلن ®wلـــــم تـــــ¢تج االبـــــت.ارات الـــــرقـــــم:ة ح

انـخفاض الـطلب ع¡ الـوظـائـف و تـع�lـض االنـتاجـ:ة ع¡ مسـتوى 
] مــــن شــــأنــــها أن تــــعزز  ®wالــــقطاعــــات ال [

mn الــــنمو m االقــــتصاد و تحف*(
الـوظـائـف والـنمو. و~ـدàً مـن ذلـك أدت مـ.اسـب اإلنـتاجـ:ة الـمركـزة 
] تــتطلب مــهارات عــالــ:ة نــحو  ®wــــــع فــرص الــعمل الlانحــراف تــوز µإ
 µعــدد قــل:ل مــن الــصناعــات الــقائــمة ع¡ الــتكنولــوجــ:ا مــما أدى إ

  .( [µاطؤ اإلنتاج:ة (اإلجماoتفاقم عدم المساواة وت

] تجـلب مـعها فـوائـد  ®wاقـات الـتكنولـوجـ:ة مـفقودة وال ال تـزال االخ*®
] مـجاالت إدارة الـتنقل 

mn ل الـمثال:Ûع¡ مسـتوى الـمجتمع ع¡ سـ
أو إدارة الشـــoكة لـــالنـــتقال إµ الـــطاقـــة المســـتدامـــة. �ـــمكن أن تـــ¢شأ 
 m فــــــرص أخــــــرى لÏسهــــــ:ل الــــــتحول نــــــحو الــــــعمل عــــــن Jــــــعد والهج�(
] سـوق عـمل 

mn حـلول مـبتكرة لـدعـم الـتعاون µولـمعالـجة الـحاجـة إ
   . mÝا من أي وقت م Kتنوع Ã*gأ
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هناك حاجة ماسة إb االبت�ار التنظ#̀� 
` المناطق 

]� ` والس#ا̀� لتعQRز التطور التكنولو��
ذات العوائد االجتماع#ة المرتفعة ح#ث ترتفع 

£س.ة الش.اب و ال.طالة، وذلك _استخدام مQRــــج 
من وضع المعايTU و محفزات االبت�ار الصناà و 

هج تفض#ل المحتوى المح̀¦ 
ُ
االجتماà و تعQRز ن

Qات العامة والتعاون المعزز لإلنتاج#ة  kUو المش
 . ] T«ال̄°®اء االجتماعي ] T«ب

 
K
 لـقد عـاmz نـمو اإلنـتاجـ:ة مـن ضـعف االسـÏثمار وlـرجـع ذلـك جـزئـ:ا
m االقــتصادي. مــنذ األزمــة الــمالــ:ة  إµ ارتــفاع مســت�lــات عــدم ال:ق�(
ا مــما أعــاق االســÏثمار  K Ç×Ïاالقــتصادي من m الــعالــم:ة sــان عــدم ال:ق�(

ع¡ الرغم من انخفاض مستوى أسعار الفائدة.  

ـــــا بـــــتحول مـــــن  K~ثمار مـــــصح�Ïاالســـــ [
mn اطـــــؤoـــــان هـــــذا الـــــتs ا مـــــا Koغـــــالـــــ

 µإ [
mÝوهـــــــو مـــــــا ال �ف [ mwثمار السكÏاالســـــــ µـــــــة إlاألعـــــــمال الـــــــتجار

تحسÀنات lÅعة لإلنتاج:ة.  
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جــزء مــن الســ¨ب هــو تــقلب الــظروف االقــتصاد�ــة الــعامــة الــناجــمة 
] تـــــــوســـــــيع 

mn ددة sات م*® Ç×جـــــــعلت ال [ ®wة وال عـــــــن األزمـــــــات األخ*(
طاقتها أو Jدء مشارlــــع جد�دة. 

 Ã*gـــل:ة أs ئة اقـــتصاد�ـــةÀمـــن الـــمحتمل أن �ـــساعـــد التحـــرك نـــحو بـــ 
] زاد الــــــــ�~ــــــــاء مــــــــن  ®wثمار الÏــــــــعض فــــــــجوة االســــــــJ ســــــــد [

mn ا Kاســــــــتقرار
تـضخ:مها. ومـن شـأن اتـخاذ إجـراءات أقـوى لـلتصدي ألوجـه عـدم 
m الــــــ¢شاط االســــــÏثماري مــــــن  ] تحف*(

mn ا Kالــــــمساواة أن �ــــــساعــــــد أ�ــــــض
] الدخل المتاح. 

mn ادات واسعة النطاقlخالل تحقيق ز
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  (٧)
تقQµض حوافز االبت�ار و االس³ثمار المنتج  

] الـعمالـة غ*( الـرسـم:ة 
mn ـاداتlÂأدى تـدهـور آفـاق سـوق الـعمل والـ

إµ تـــــق�lـــــض حـــــوافـــــز االبـــــت.ار الـــــصناe] و االجـــــتماe] و االســـــÏثمار 
المنتج.  

m فـــــ:ما يـــــتعلق Jـــــالـــــمسار  ] عـــــدم ال:ق�(
mn )*االرتـــــفاع ال�ب µـــــالـــــنظر إJ

] خـــلق فـــرص عـــمل 
mn لـــالقـــتصاد الـــعال\] فـــإن الـــتوســـع [¡oالمســـتق

جـد�ـدة و لـ�ن لـوظـائـف غ*( مسـتدامـة وذات اجـور مـنخفضة  هـو 
 . m m العمال غ*( الرسمي�( األÅع ب�(

 [ ®wثمار الÏة ع¡ مــــــــعدالت االســــــــ ÇÅاoســــــــ:كون لهــــــــذا آثــــــــار غ*( مــــــــ 
] االقـــتصادات 

mn ـــل األجـــل ع¡ األقـــلlانـــخفاضـــها طـــ� [
mn اســـتمرت

الــمتقدمــة Jــغض الــنظر عــن االتــجاە قص*( األجــل ألســعار الــفائــدة. 
] هـــــــذا الـــــــن�ع مـــــــن الـــــــعمل 

mn ـــــــاداتlÂط الـــــــoعـــــــالوة ع¡ ذلـــــــك تـــــــرتـــــــ
Jــــــانــــــخفاض نــــــمو األجــــــور وانــــــخفاض الــــــحوافــــــز ألصــــــحاب الــــــعمل 
] رفــع مســتوى الــقوى الــعامــلة ورفــع الــمهارات، و مــع 

mn ثمارÏلــالســ
 µلدان إoضــــعف مــــؤســــسات ســــوق الــــعمل تــــفتقر الــــعد�ــــد مــــن الــــ
 [µـل األجـور الـحق:ق:ة و~ـالـتاÉÙـد مـن تـlÂآلـ:ات للحـد مـن أو مـنع الـم

لدعم الطلب الÈ¡] والنمو االقتصادي المتوازن والشامل 
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  (٨) 
مخاطر انLماش سوق العمل عام 2023 

m آفـاق سـوق الـعمل Jـمخاطـر سـلب:ة مـتعددة حـ:ث �ـمكن أن   تتم*(
تـؤدي "األزمـة الـمتعددة" الـيوم إµ دفـع الـنمو االقـتصادي الـعال\] 
ة ع¡  ] الــمائــة مــع تــداعــ:ات خــط*(

mn 2 أقــل مــن µعــام 2023 إ [
mn

] الـنمو �ـمكن 
mn اطـؤoـد مـن الـتlÂـدون الـمJ ®wخـلق فـرص الـعمل. وح

sات ع¡ ســــــÛ:ل  Ç×ــــــانــــــت الs أن تــــــتدهــــــور آفــــــاق ســــــوق الــــــعمل إذا
m 0سـ¨ب زlـادة الـت.الـ:ف  الـمثال غ*( قـادرة ع¡ االحـتفاظ Jـالـعامل�(
] تجــــــد  ®wــــــل أو الــــــحاالت الlــــــادة قــــــيود الــــــتم�lمــــــن الــــــحكومــــــات و ز
] أزمــــة ديــــون ال تــــمكنها مــــن ان تــــكون قــــادرة 

mn الــــحكومــــات نــــفسها
ع¡ دعم أسواق العمل. 

] الــoلدان الــمنخفضة والــمتوســطة الــدخــل �ــمكن أن يــؤدي عــدم 
mn 

] مــواجــهة ارتــفاع األســعار 
mn [

®ò:الــمساواة وانــخفاض الــدخــل الحق
ا مـما يـؤدي  K:كـبح الـطلب ع¡ السـلع والخـدمـات الـمنتجة محـل µإ

 . ] القطاع الرس\]
mn ادة خفض نمو العمالة ال س:ماlز µإ
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 [
mn نـــــمو الـــــعمالـــــة فـــــإن الـــــنقص [

mn اطـــــؤ الـــــعامoع¡ الـــــرغـــــم مـــــن الـــــت
] Jــــــــــعض الــــــــــoلدان 

mn ا Kالــــــــــعمالــــــــــة الــــــــــمؤهــــــــــلة ال يــــــــــزال �ــــــــــمثل خــــــــــطر
 [
mn ثمارÏاالســ [

mn ة وري تــحقيق زlــادة كب*( m|والــقطاعــات، و مــن ال
الــــتعل:م والــــتدرlــــب إلطــــالق اإلمــــ.انــــات الــــÈامــــلة لــــلقوى الــــعامــــلة 

العالم:ة.   

 تــظل الــقوى الــعامــلة الشــoابــ:ة الــعالــم:ة Jــدون مجــموعــة أســاســ:ة 
] سـوق الـعمل 

mn مـن الـمهارات و الـقدرات وهـو ظـرف �ـق:د فـرصـهم
وlـــدفـــعهم 0ـــسهولـــة إµ الـــoطالـــة او اµ أشـــ.ال تـــوظـــ:ف مـــنخفضة 
 [
mn ا مــا جــاء تــوســع مــشاركــة الــقوى الــعامــلة Koالــواقــع غــالــ [

mn .الــجودة
] مـتوسـط 

mn [ Ðêlاالقـتصادات الـمتقدمـة ع¡ حـساب انـخفاض تـدر
الجودة. 
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  (٩) 
مساحة الس#اسة العامة العالم#ة لسوق العمل 

ا_طة و مجزأة  kUم TUغ

] الـــــــــقدرات 
mn ة  لـــــــــقد خـــــــــلقت جـــــــــائـــــــــحة كـــــــــورونـــــــــا تحـــــــــد�ـــــــــات كب*(

 [
mn ـةlÂسـ:ة. تـواجـه الـبنوك الـمركـÄلـمؤسـسات صـنع السـ:اسـات الـرئ

] مــن 
mnــادة دعــم الــتعاlز m جــميع أنــحاء الــعالــم مــقا�ــضات صــعoة ب�(

الـ�~ـاء ومـعالـجة التضخـم الـمرتـفع.  ع¡ الـرغـم مـن أن الـعد�ـد مـن 
الــoلدان لــم تــتعاف Jــعد إµ مســت�lــات مــا قــoل الــجائــحة مــن حــ:ث 
] تــعرضــت لــها أســعار الــطاقــة  ®wســاعــات الــعمل إال أن الــصدمــات ال
 [ ®wتـــطبيع الســـ:اســـات وتـــقل:ل تـــداب*( الـــطوارئ ال µوالـــغذاء أدت إ

أدخلت أثناء ال�~اء. 

ا مـن الـديـون لـدعـم األعـمال الـتجارlـة   الـحكومـات تـكoدت قـدرا كب*(
ة واألÅ المحــــل:ة تجــــد نــــفسها اآلن تــــحت  و اامــــؤســــسات الصغ*(
] مـن Jـعض تـداب*( الـدعـم إذا لـم تـكن قـد  Ðêlضـغط للتخـلص الـتدر

فعلت ذلك Jالفعل. 
] مـــــن الـــــ�~ـــــاء غ*( مـــــÏساو ع*Ð الـــــoلدان، كـــــذلـــــك 

mnمـــــثلما ظـــــل الـــــتعا 
الـــحال خـــالل الـــتعرض لـــلتوتـــرات الـــجيوســـ:اســـ:ة وارتـــفاع األســـعار 
الـــــناجـــــم عـــــن اضـــــطراJـــــات اإلمـــــدادات. تـــــواجـــــه الـــــدول األورو~ـــــ:ة 
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 [
mn ــــساهــــم¶ [ ®wتــــ.الــــ:ف الــــطاقــــة وال [

mn ة ومــــفاجــــئة ارتــــفاعــــات كب*(
دينام:ك:ة التضخم المصحوب Jالركود.   

] الـoلدان األفـlvـق:ة 
mn أسـعار الـمواد الـغذائـ:ة [

mn ـاداتlÂسـاهـمت الـ
] تـــــــقل:ل فـــــــرص نـــــــمو 

mn ـــــــقةJشهـــــــدتـــــــها خـــــــالل الـــــــسنوات الـــــــسا [ ®wال
الــــوظــــائــــف الــــنوعــــ:ة حــــ:ث ال تــــتمتع الــــعد�ــــد مــــن Jــــلدان جــــنوب 
] إنـــتاج الـــغذاء sـــما أن وارداتـــها 

mn [
®zـــتفاء الـــذاgـــاالJ ى Ð*الصحـــراء ال�

 m m ان مــعظم الــعامل�( ] ح�(
mn ســت مــتنوعــة 0ــش.ل جــ:دÄالــغذائــ:ة ل

] مجاالت الغذاء. 
mn Kج:دا m مدر~�(

] جــــــــميع أنــــــــحاء الــــــــعالــــــــم أصــــــــبح ضــــــــمان الــــــــوصــــــــول إµ الســــــــلع 
mn 

 دون 
K
 غـــالـــoا

K
والخـــدمـــات األســـاســـ:ة Jـــأســـعار مـــعقولـــة شـــاغـــáً وطـــن:ا

ة الـــدولـــ:ة لـــمثل هـــذا اإلجـــراء ع¡ الـــنمو  ÇÅاoار لـــآلثـــار غ*( الـــمoاعـــت
] تــلك الــمجتمعات قــوى عــامــلة و 

mn تــتوفــر [ ®wالــمحفز لــلوظــائــف ال
وري وجـود مـoادرة واسـعة الـنطاق لـسوق  m|مـدر~ـة لـشغلها. مـن ال
الـعمل تـركـز ع¡ sـل مـن الـتوظـ:ف والـمهارات لـجعل سـوق الـعمل 

�عمل للجميع. 
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  (١٠)
الم°عة العالم#ة لألمم المتحدة  للوظائف 
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ام الــقوي Jــمoادرات خــالقــة تــمثل مــنصات تــعاون دوµ] و  m إن االل*®
تــ.امــل حــيوي لخــلق الــمlÂــد مــن الــوظــائــف الــنوعــ:ة مــثل الم×عة 
الــعالــم:ة لــألمــم المتحــدة 0ــشأن الــوظــائــف والحــما�ــة االجــتماعــ:ة 
لـــــلتحوالت الـــــعادلـــــة أمـــــر حـــــيوي و هـــــام لـــــلوظـــــائـــــف، فـــــضáً عـــــن 
] جـــميع مـــجاالت صـــنع 

mn m sاء االجـــتماعي�( Ç×الـــمشاركـــة الـــوثـــ:قة لل
] والـــدوJ [µـــقدر مـــا �] حـــرجـــة  mwالـــوط m )�lالســـ:اســـات ع¡ المســـت�
أÃ*g مــــن أي وقــــت مmÝ و �] تــــداب*( أســــاســــ:ة فــــعالــــة مــــن شــــأنــــها 
تــــــعlÂــــــز ا¶ــــــساق الســــــ:اســــــات مــــــن أجــــــل تــــــحقيق الــــــعمل و تــــــعlÂــــــز 

] العمل الالئق والعدالة االجتماع:ة. 
mn ثماراتÏاالس

 [
mn يق الــــــــفجوة الــــــــعالــــــــم:ةÀتــــــــض [

mn سارعÏتطلب الــــــــتقدم الــــــــمÀســــــــ
] الــــمløــــد 

®ò:ــــز جــــودة الــــوظــــائــــف والــــدخــــل الحقlÂالــــوظــــائــــف وتــــع
. سـ:حتاج الـعقد  [eلـلتصحيح ت¢سـيق السـ:اسـات والـحوار االجـتما
االجــــــــتماe] الــــــــعال\] الــــــــمعزز أ�ــــــــضا إµ دمــــــــج األهــــــــداف طــــــــ�lــــــــلة 
األجــــلروالــــتصدي للتهــــد�ــــدات الــــناجــــمة عــــن تغ*( الــــمناخ مــــع حــــل 
] الــــتنم:ة ومســــت�lــــات الــــمعÄشة، جــــزئــــ:ا مــــن خــــالل نــــمو 

mn العجــــز
اإلنـــتاجـــ:ة 0ـــش.ل أÅع. �ـــجب ع¡ الـــحكومـــات و قـــطاع االعـــمال 
m اغـــتنام الـــفرصـــة لـــتعميق تـــعاونـــهم لـــتحقيق  sاء االجـــتماعي�( Ç×وال

هذە الغا�ة. 
لمة نافعة وع ترجمة مليون̂  ab39 م  م. ع-دهللا الرخ$ص

https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/WCMS_846674/lang--en/index.htm


̂ــف ال lخــل ■ ــجمــة _اــالستــعانةــ _مــنصة تـرـجمــة آل#ــة معــ ت kUتمــت ال 
جم بـتلخ#ص الـتق¿Qـر و اعـادة الـص#اغـة لـالسـتفادة  kUـالـمعنــى، و قـام الم_

منه ضمن م̄°وع ترجمة مليون ®لمة نافعة حkÁ نهاlة ٢٠٢٥   

` مــوقــع مــنظمة الــدولــ#ة  ■
 لــالطــالع ع¦ £ــسخة مــن تــق¿Qــر اســواق الــعمل �[

Qة:  ] TUاللغة االنجل_
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