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الهــدف 8: تعزيــز النمــو االقتصــادي المّطرد، والشــامل للجميع 
 والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والُمنِتجة، وتوفيــر العمل 

الالئــق للجميع

لــم يكــن النمــو االقتصــادي في البلدان العربية بالتوازن المرجو لتلبية الطلب على فــرص العمل الُمنِتجة والعمل الالئق. 
فالتخطيط االقتصادي يكاد يكون في معزل عن السياســات االجتماعية وهياكل الحوكمة التي يمكن أن تعزز المســاواة 

وتحقــق االزدهــار. ويــؤّدي اإلفراط في االعتماد على النفط، وهيمنة القطاعات المتدنّية اإلنتاجية، وســوق العمل المحفوفة 
باإلشــكاليات، إلى المزيد من العوائق أمام جهود التقدم في تحقيق النمو المســتدام الذي يصون رفاه اإلنســان والكوكب. وقد 

ْين، نحو تحّول هيكلــي اقتصادي في المنطقة لدفع التقدم  بــاَت مــن الضــروري إحــداث نقلة في التفكير والتخطيط االقتصاديَّ
على مســار الهدف 8 من أهداف التنمية المســتدامة.

وقائع

 نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي

سّجل معّدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي نسبًة ناهزت 0.49- في المائة في المنطقة بين عاَمْي 2013 

و2017، مقابل متوسط عالمي بلغ 3.5 في المائة. وسّجل متوسط 
البلدان العربية األقل نموًا 4.02- في المائة، مبتعدًا عن الهدف العالمي 

البالغ 7 في المائة1 كحد أدنى.

ســّجل نمــو نصيــب الفــرد من الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي 
 لخمس ســنوات بين عامي 2013 و2017، متوســطًا حســابيًا بلغ 

 0.96 في المائة في البلدان العربية الخالية من الصراعات 
و3.44- في المائة في البلدان المتضّررة من الصراعات2.

 كان أداء حركة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بطيئًا 
 أو ضعيفًا، على مدى العقد الماضي، وسّجل أكثر من نصف 

 البلدان معّدالت سالبة بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي 
خالل العامين الماضيين3.

بلَغت النسبة اإلجمالية للقوى العاملة 44 في المائة 
من عدد السكان في عام 2017، وهي أدنى بكثير 

من المتوسط العالمي البالغ 58.6 في المائة، وُيعزى 
ذلك بالدرجة األولى إلى انخفاض معّدالت العمل 

في صفوف النساء والشباب7.

البطالة

بلَغ معّدل البطالة في المنطقة 10.3 في المائة في عام 2016، وهو 
أعلى معّدل في العالم، ويساوي ضعف المتوسط العالمي تقريبًا8.

تترّكز العائدات المالية للبلدان الغنية عمومًا في 
 عائدات النفط، وغالبًا ما يعتمد النشاط االقتصادي 
 في القطاعات غير النفطية على إنتاج النفط، الذي 

له حصة كبيرة من صادرات المنطقة.

كانت إنتاجية اليد العاملة في المنطقة، باستثناء 
بلدان المغرب العربي، أدنى بكثير من المتوسط 

العالمي في السنوات األخيرة. فقد بلَغ متوسط معّدل 
النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 0.42- في المائة على مدى خمس 

سنوات بين عاَمْي 2013 و2017، مقابل متوسط 
عالمي بلغ 3.49 في المائة5.

بلَغ إجمالي معّدل البطالة بين النساء 18.9 في المائة 
مقابل 7.6 في المائة للرجال في عام 2017. وبلَغ 

معّدل مشاركة النساء في القوى العاملة 21 في المائة 
مقابل 74 في المائة للرجال9.

614 مليار دوالر

واجهــت المنطقــة نتيجــة للصراعــات خســارة صافية قدرها 614 مليار 
دوالر فــي النشــاط االقتصــادي، وعجــزًا ماليًا إجماليــًا بقيمة 243 مليار 

دوالر بيــن عاَمــْي 2011 و2016 6. 

 %40 من السكان 
يعتمدون على الزراعة

 ال تتعــّدى حّصــة الزراعــة 7 فــي المائــة من الناتــج المحلي اإلجمالي، 
 مــع أنهــا المصــدر الرئيســي لفــرص العمل وُســُبل العيــش لحوالي 

40 في المائة من الســكان4. 

 44%
 فقط 

يعملون

-0.42%
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قياس الهدف 8 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتراوح العمالة غير النظامية في المنطقة، خارج 
القطاع الزراعي، بين 45 في المائة و65 في المائة، 

حسب التقديرات باستخدام منهجيات مختلفة. 
ويتراوح المعّدل بين 53.5 في المائة في بلدان المغرب 

العربي و73.4 في المائة في بلدان المشرق العربي13. 

تبلغ نسبة األطفال المنخرطين في النشاط 
االقتصادي 6.1 في المائة في المنطقة، وتصل إلى 

14.8 في المائة في البلدان األقل نموًا. وترتفع هذه 
النسبة في جزر القمر والسودان14.

يبلــغ المتوســط العالمــي لنســبة العّمــال المهاجريــن 
مــن مجمــوع القــوى العاملــة 4.2 فــي المائــة، وتصــل 

هــذه النســبة فــي الشــرق األوســط إلــى 40 في 
المائــة، وهــي أعلــى نســبة بيــن مجموعــات البلــدان 

فــي العالم15.

 تشــّكل الشــابات الفئــَة األكثــر عرضــة للبطالــة، 
 فقــد بلــَغ معــّدل البطالــة فــي صفوفهــا 39.3 

 فــي المائــة فــي عــام 2017، مقابــل 22.3 فــي 
المائــة للشــبان11.

ُتشــير التقديــرات فــي العديــد مــن البلدان إلى أّن 
80 فــي المائــة مــن الشــباب يعملــون فــي القطاع غير 

النظامــي، ويترّكــزون في أعمــال متدّنية النوعية 
وقليلــة اإلنتاجيــة، مقابــل دخــٍل غيــر منتظــم وغير 

آمــن، وال يســتفيدون مــن الضمــان االجتماعي12.

تتوفر بيانات عن 8 من 17 مؤشرًا16، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 8. 

وال يكفي لقياس مدى تعزيز النمو الشامل والعمل الالئق للجميع 
استخدام نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت القوى العاملة اإلجمالية، 
بل ال بد من سياسات شاملة تربط بين النمو وإيجاد ُفَرص عمل الئقة. 

وال ُتقاس حاليًا مقاصد الهدف 8 المتصلة بالعمل الالئق وأسواق 
العمل الشاملة على نحو كامل بسبب العوائق التالية:  

ال ُتصّنف البيانات على نحو واٍف، وال يرصد االمتثال لحقوق 	 
العمل واالّتفاقيات الدولية كما يجدر )المقصدان 8-5 و8-8(.

يؤّدي التركيز على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت القوى 	 
العاملة اإلجمالية في المنطقة إلى تهميش المسائل المتعلقة 

باالستدامة )المقصدان 8-4 و9-8(.

تطرح التعقيدات في تحديد الطابع غير النظامي في االقتصاد 	 
وقياس انتشاره تحدياٍت كبيرة أمام صانعي السياسات 

والقائمين على تنفيذها. 

يترابط قياس الهدف 8 مع قياس الهدف 5 المتعّلق بالمساواة 	 
بيــن الجنَســْين، ألن معــّدالت بطالــة النســاء فــي المنطقــة من 

أعلــى المعــّدالت فــي العالــم. ولتقييــم التقــّدم الُمحــَرز فــي تحقيــق 

الهــدف 8، يجــب إيــالء األولويــة لقيــاس حجــم العمــل غير 
المدفــوع األجــر الــذي تقــوم بــه النســاء والفتيــات وتقييــم درجة 

مرونــة ســوق العمــل لتشــغيل النســاء. 

ُيعتَبر المقصد 8-6 المتعّلق بالشباب غير الملتحقين بسوق العمل 	 
ه ما زاَل عامًا  أو التعليم أو التدريب، مهّمًا جّدًا في المنطقة، لكنَّ
في صيغته الحالية. وال بّد من بذل المزيد من الجهود لترجمة 

المقصد إلى غايات أكثر قابليًة للتنفيذ والقياس.

 ســجلت بطالــة الشــباب فــي المنطقــة المعــّدل 
 األعلــى فــي العالــم فــي عــام 2017 حيــث 

 بلغــت 26.1 فــي المائــة، أي أكثــر مــن 
 ضعــف المتوســط العالمــي البالــغ 12.6 فــي 

المائــة10.
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 أّدت الصراعــات إلــى ارتفــاع معــّدل الفقــر المدقــع فــي المنطقة، 
وتدميــر البنــى التحتيــة والمــوارد. فكانــت حصيلتهــا خســارة صافية 

رت بحوالــي 614 مليــار دوالر، وعجزًا  فــي النشــاط االقتصــادي قــدِّ
ماليــًا إجماليــًا بقيمــة 243 مليــار دوالر بيــن عامــي 2011 و2016.

 .ESCWA, 2016 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام تعزيز النمو االقتصادي المّطرد، والشــامل 
 للجميع، والمســتدام، والعمالــة الكاملة والُمنِتجة، وتوفير العمل 

الالئــق للجميع في المنطقة العربية

يجمــع الهــدف 8 بيــن مفهوَمــْي النمو االقتصادي الشــامل للجميع، 
وتوفيــر العمــل الالئــق.  وال ُيقصــد بهــذا الهدف زيــادة النمو االقتصادي 
فحســب، بل النمو المســتدام والشــامل الذي يتيح ُفَرص العمل الالئق 
لجميع شــرائح المجتمع. وال شــّك في أّن إحراز التقّدم في الهدف 8 

ضــروري لبنــاء مجتمعات مزدهرة.

ولتحقيــق الهــدف 8 تأثيــر مباشــر علــى القضــاء علــى الفقــر )الهدف 1(، 
والحــّد مــن أوجــه عــدم المســاواة )الهدف 10(، وتحســين ُســُبل العيش 
والرفــاه )األهــداف 2، و3، و4(. وللتقــدم فــي التعليــم )الهــدف 4( صلــة 
مباشــرة بسياســات إيجــاد ُفــَرص العمــل وتنويــع االقتصاد. ومن شــأن 
زيــادة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة أن ُتزيــَل عــددًا مــن العقبات التي 

تحــول دون المســاواة بيــن الجنَســْين )الهــدف 5(. ويرتبــط الهــدف 8 
بالسياســة الماليــة عمومــًا، وقــدرة الدولــة ومؤسســاتها علــى تأميــن ما 

يكفــي مــن الخدمــات والُبنــى األساســية الشــاملة )األهــداف 3، و4، و6، 
و7، و9، و11(.

وفي إطار الدعوة إلى النمو االقتصادي المســتدام، واســتهداف 
االبتــكار والتنويــع، والحــّد مــن بصمة اســتهالك المواد، يجب أن يتزامن 

تحقيــق الهــدف 8 مــع تحقيــق األهــداف 9، و12، و13، و14، ومع 
تحقيــق الفعاليــة الالزمــة فــي الحوكمة الوطنيــة واإلقليمية والعالمية 
لضمان التماســك واالســتدامة وحقوق اإلنســان، ومعيار العمل الالئق 

للجميــع )الهدفــان 16 و17(.

 يتضّمن الهدف 8 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
  2025 بحلول عام 

المقصــد 8-7 اّتخــاذ تدابيــر فوريــة وفّعالــة للقضــاء علــى 
الســخرة وإنهــاء الــرّق المعاصــر واالتجــار بالبشــر، وضمــان 

حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، بمــا فــي ذلــك 
 تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود، وإنهــاء عمــل األطفــال 

بجميــع أشــكاله

 يتضّمن الهدف 8 مقصَدين ينبغي تحقيقهما 
بحلول عام 2020

المقصد 8-6 الحّد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين 
بالعمالة أو التعليم أو التدريب

المقصد 8-ب وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ 
الميثاق العالمي لتوفير فَرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 8 في المنطقة العربية

االقتصادات الريعية وسياسات االقتصاد الكّلي غير السليمة

تتجه السياسة العامة في المنطقة بشكل عام إلى زيادة النمو أو اإليرادات، علمًا أّن الثروة تترّكز فيها بين الُنَخب االقتصادية 
والسياسية، وأن الفجوة تتسع بين األغنياء والفقراء. ويرّكز االستثمار في الغالب على العقارات أو استخراج الموارد17. وتّتسم 

االقتصادات بكثرة االعتماد على النفط في بعض البلدان، وهيمنة القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة، واالستثمار غير الكافي في 
الزراعة، القطاع الذي يضّم أعدادًا كبيرة من السكان في العديد من البلدان.

وبالرغم من فترات النمو اإليجابي نسبيًا التي شهدتها المنطقة قبل التراجع االقتصادي في عام 2008، لم تتحّسن مداخيل الفقراء 
بشكل يذكر، ولم توّلد ُفَرص العمل الالئق الالزمة للقوى العاملة المتزايدة وذات التحصيل العلمي. وتترّكز القطاعات الناشطة في 

مجال الخدمات، ما يؤّدي إلى ارتفاع الطلب على العّمال من ذوي المهارات المنخفضة واإلنتاجية المتدنية. ومعظم العّمال من ذوي 
المهارات المنخفضة في بلدان مجلس التعاون الخليجي هم من المهاجرين، وتواجه هذه البلدان تحدياٍت كبيرة في زيادة نسبة 

المواطنين في القوى العاملة لديها.
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التحديات الهيكلية في سوق العمل

ال ُتنِتج المنطقة ما يكفي من ُفَرص العمل الالئق أو فرص العمل في القطاع النظامي. وهي تشهد أعلى معّدل للبطالة في العالم، 
وأعلى معّدالت للبطالة في صفوف النساء والشباب. والبطالة في صفوف الشباب المتعلمين مصدر قلق بالغ، إذ تشي بعدم االتساق 

بين التعليم وسوق العمل. ويسجل العمل غير النظامي أرقامًا مرتفعة، وتشير التقديرات إلى أّن 80 في المائة من الشباب يعملون 
في ظروف غير مستقّرة، لقاء أجر غير منتظم وغير مضمون، واستفادة محدودة من خدمات الضمان االجتماعي18.

وإزاء عدم االتساق بين التعليم واحتياجات سوق العمل، يبقى نقص الطلب على القوى العاملة التحدي الكبير. ومع تزايد عدد 
السكان، الذي تجاوَز 414 مليون نسمة في عام 2017، تزداد الحاجة إلى ُفَرص عمل أكثر وأفضل. ويحول نقص التنويع االقتصادي 

وعدم فعالية سياسات سوق العمل دون تحقيق تقّدم في معظم البلدان، في حين ال يزال القطاع الخاص دون إمكاناته الفعلية، 
بفعل الفساد وتضارب المصالح السياسية واالقتصادية وغيرهما من األسباب التي تحّد من المنافسة في األسواق19.

وتفتقر الزراعة إلى سياسات لتنشيطها وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، مع أنها من القطاعات التي تستوعب أعدادًا كبيرة من القوى 
العاملة. ويمكن أن تترافق هذه السياسات مع سياسات إنمائية تقلص الفوارق بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية 

)الهدفان 2 و11( بغية تهيئة ُفَرص أفضل في جميع المناطق.  

ضعف االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية

تشّكل السياسات المالية الكّلية، وأنظمة السوق المتقادمة، وانعدام االستراتيجيات االستثمارية االبتكارية، وعدم كفاية شبكات 
النقل، والبنى التحتية اللوجستية المتهالكة عوامل تعوق التجارة في المنطقة واالندماج الفّعال في سالسل القيمة العالمية. 

ويضاف إلى هذه العوامل الضعف في القدرة الصناعية وفي القدرة التنافسية. وتشهد البلدان العربية أدنى معّدل للتجارة البينية 
في العالم، كما أنها أقل انفتاحًا على التجارة مع باقي دول العالم، إذا ما قورنت باالقتصادات السريعة النمو20.

وتواجــه المنطقــة تحديــًا كبيــرًا فــي محدوديــة االســتثمار فــي البحــث والتطويــر. فاإلنفاق على هذا القطــاع ال يتجاوز 0.64 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، أي أنه أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.73 في المائة )المؤشر 9-5-1(21. أما عدد الباحثين لكل 
مليون نسمة فيبلغ 744 باحثًا، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1,267، ومن المتوسط في أوروبا وأمريكا الشمالية البالغ 

3,615 )المؤشر 2-5-9(22.

وتحسيُن االستثمار هو خيار على مستوى السياسة العامة. فمن الضروري دعم االبتكار وريادة األعمال، واستيعاب إمكانات الشباب 
وقدراتهم، وتهيئة بيئة مؤازرة لتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز اندماج البلدان أكثر فأكثر في سالسل القيمة العالمية. 

ضعف االّتساق بين السياسات االقتصادية، واالستراتيجيات التعليمية، والترابط بين العلوم والصناعة

ُيشكل عدم كفاية الطلب على القوى العاملة عقبًة كبيرة أمام تحقيق التقّدم في الهدف 8، ُتضاف إليها عقبات أخرى سببها عدم 
التوافق بين العرض والطلب، والصعوبات في انتقال الشباب من الدراسة إلى العمل. وفي غياب اإلجراءات التصحيحية، سيتفاقم 

هذا الوضع، ال سيما أّن المنطقة تطمح إلى تعزيز االبتكار وريادة األعمال، وتنويع اقتصاداتها، واالستفادة من الُفَرص المتاحة 
للصناعات الخضراء واالقتصادات الرقمية23. وال يدعم التعليم في حالته الراهنة، وال سيما التعليم الرسمي، التحّول إلى االبتكار 

في البحث والصناعة.

ومن بواعث القلق أن 18 في المائة من الشباب غير ملتحقين بسوق العمل أو التعليم أو التدريب، 10 في المائة منهم من الشبان 
و27 في المائة من الشابات24. وال ترتبط استراتيجيات التعليم العالي والتدريب المهني كفاية بسياسات العمل والسياسات 

االقتصادية، وال تعطي األولوية لنقل المعارف وتكييفها محليًا. وال يمكن إدارة البحث والتطوير بمعزل عن إصالح النظام التعليمي 
إذا كان الهدف هو تشجيع اإلبداع واالبتكار، والبحث غير المقّيد عن المعرفة.

قيود على عمل المرأة

تحّل المشاركة في القوى العاملة في المنطقة العربية في مرتبة أقل منها في سائر بلدان العالم، وذلك النخفاض مشاركة المرأة 
بالدرجة األولى. وال يزال المعدل متدنيًا جدًا، فرغم ارتفاعه في األعوام الخمسة عشر الماضية، ونموه بنسبة 10 في المائة بين 
عاَمْي 2011 و2017، لم يتجاوز 21 في المائة في عام 2017 25.  وتشّكل الشابات المتعلمات الحّصة الكبرى من الفئة التي بلغت 

ســن العمل ولكّنها من غير عمل. ولتعطيل هذه اإلمكانات أثر مدّمر. فقد أشــارت دراســٌة ُأجِرَيت في عام 2015 وشــمَلت عددًا من 
البلدان العربية إلى احتمال تحقيق مكاســب بقيمة 2.7 تريليون دوالر وزيادة بنســبة 47 في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي 

بحلول عام 2025، إذا أتيحت للمرأة الُفَرص االقتصادية نفسها المتاحة الرجل26.
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شهدت بلدان عّدة في المنطقة توافدًا لالجئين. وغالبًا ما يعمل هؤالء 
بصورة غير قانونية في القطاع غير النظامي، حيث ال يحصلون على 

الحماية االجتماعية وال تشملهم قوانين العمل الوطنية. كذلك ساهمت 
زيادة الصراعات وعدم االستقرار في تعريض المزيد من األطفال 

للمخاطر، وفي زيادة انتشار ظاهرة تشغيل األطفال. 

 فــي النجــاح الــذي حققــه المغــرب مؤّخــرًا فــي االنخــراط فــي سالســل القيمــة العالميــة للســيارات مثــال علــى تمّكن بلــٍد بمفرده من توســيع تجارته 
 علــى الرغــم مــن تباطــؤ التجــارة العالميــة. وُيشــير هــذا المثــال أيضــًا إلــى اإلمكانــات غيــر المســتغّلة فــي البلدان العربية للمشــاركة فــي االقتصاد 

 الدولــي. ففــي ســبيل تنويــع مصــادر النمــو مــن خــالل تطويــر صناعــة الســيارات، أطلــَق المغــرب مصنــع "رينــو" فــي طنجة في عــام 2012. ومنذ ذلك 
 الحين، تشــهد صناعة الســيارات نموًا بنســبة تتجاوز 20 في المائة ســنويًا، وتشــكل محّركًا رئيســيًا لصادرات المغرب. وُيفترض أن ُتســاِعد البداية 

المتوّقعــة إلنتــاج ســيارات "بيجــو ســيترووين" هــذا البلــد علــى تعزيــز موقعه أكثــر فأكثر.

عرضة لإلهمال

يلقــي ارتفــاع معــّدالت البطالــة فــي صفــوف الشــباب عبئــًا كبيــرًا ليــس 
علــى الشــباب فحســب، بــل علــى المجتمــع ككل. فقــد أّدى إلــى تفاقــم 

عــدم المســاواة فــي الدخــل، وتعثــر االرتقــاء فــي طبقــات المجتمع، 
وتأجيــج الســخط االجتماعــي. ففــي العقــد الماضــي، كان الشــباب 

الُمحَبطــون الذيــن يواجهــون تحديــاٍت أخــرى، منهــا محدوديــة 
المشــاركة السياســية، فــي طليعــة االنتفاضــات العربيــة والدعــوات 

إلــى التغييــر. ويختــار الكثيــرون أيضــًا الهجــرة، اآلمنــة أو غيــر 
النظاميــة، ويتعّرضــون أحيانــًا لمخاطــر وعواقــب قاتلــة.

 وإزاء ارتفــاع معــّدالت البطالــة وضيــق ُفــَرص الحصــول علــى 
المــوارد، مثــل األراضــي واالئتمانــات، تبقــى النســاء فــي مســتوياٍت 
منخفضــة جــدًا مــن المشــاركة االقتصاديــة، تنتــج تبعيــة اقتصاديــة 

علــى المســتوى الخــاص وتهميشــًا علــى المســتوى العــام. وفــي الواقــع، 
ُتفيــد النســاء بــأّن عــدم القــدرة علــى اّتخــاذ قــرارات مســتقّلة، أو 
التنّقــل بحريــة، وعــدم توفــر النقــل اآلمــن، والتحــرش فــي مكان 

العمــل، هــي العقبــات الرئيســية التــي تحــول دون زيــادة مشــاركتهّن 
فــي ســوق العمل27.

ويشــكل غيــاب أو عــدم كفايــة الحــدود الدنيــا للحمايــة االجتماعيــة 
فــي المنطقــة عقبــة كبيــرة أمــام القضــاء علــى الفقــر فــي إطار 

الهــدف 1، وتحقيــق الهــدف 8. ويشــكل العاملــون فــي القطــاع 
غيــر النظامــي والقطــاع الزراعــي مجتمَعْيــن غالبيــة العّمــال فــي 

العديــد مــن البلــدان، وهــم يفتقــرون إلــى األمــن الوظيفــي والمالي، 
افتقــارًا يؤثــر علــى األمــن الغذائــي والحصــول علــى التعليــم والرعايــة 

الصحيــة. ويتفاقــم هــذا الوضــع فــي غيــاب برامــج المعاشــات 
التقاعديــة، واإلجــازة المرضيــة، وغيرهــا مــن التقديمــات.

وقــد اعتمــد بعــض البلــدان ُنُظــَم حصــص العمــل لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي القطاَعْيــن العــام والخــاص، ولكــّن التحديــات ال تــزال 
كثيــرة، منهــا انعــدام أو ضعــف إنفــاذ القوانيــن المناهضــة للتمييــز 

التــي ُتخِضــع أصحــاب العمــل للمســاءلة. وبســبب تدّنــي اإللمــام 
بالقــراءة والكتابــة ومســتويات التحصيــل العلمــي فــي صفــوف 

 األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يفتقــر العديــد منهــم إلــى المهــارات 

الالزمــة لدخــول ســوق العمــل. ويعمــد بعض ُنُظم المســاعدة 
االجتماعيــة وبرامــج التأميــن إلــى ربــط اســتحقاقات اإلعاقة بعدم 

القــدرة علــى العمــل، وهــذا قــد يثنــي عن المشــاركة في القــوى العاملة. 
وتتضــاءل ُفــَرص هــذه الفئــة مــن جــّراء صعوبة الوصول إلى وســائل 

النقــل والمبانــي والمرافــق األخــرى. ففــي تســعة من البلــدان العربية 
العشــرة التــي تتوفــر عنهــا بيانــات، ال يتعــّدى معــّدل عمــل األشــخاص 

 ذوي اإلعاقــة 14 فــي المائــة للنســاء و34 فــي المائــة للرجال، وغالبًا 
مــا يكــون دون ذلك28.

وكثيــرًا مــا يفتقــر العّمــال المهاجــرون فــي المنطقــة إلــى الحــد األدنــى 
مــن الخدمــات والحقــوق، وال يحظــون بالحمايــة مــن التعّســف أو 

االســتغالل أو اإلجحــاف فــي ظــروف العمــل. وفــي العديــد من 
البلــدان العربيــة، يخضــع عملهــم لنظــام الكفالــة، حيــث يكــون وضــع 

هجرتهــم رهنــًا مــن الناحيــة القانونيــة بصاحــب عمــل أو بكفيــل 
واحــد طيلــة فتــرة عقدهــم. والنتيجــة هامــش واســع لالســتغالل 

وســوء المعاملــة29، نظــرًا الختــالل التــوازن بيــن مــا يتمتــع بــه العّمال 
وأصحــاب العمــل مــن حقــوق وقــدرات تتعّلــق بإنهــاء عالقــة العمل 

والتنقــل فــي ســوق العمل.

تتعــرض العامــالت المنزليــات المهاجــرات، ال ســيما مــن آســيا 
وأفريقيــا، لخطــٍر أكبــر، حيــث حريتهــّن محــدودة فــي منــازل 

 أصحــاب العمــل، وال تشــملهّن قوانيــن العمــل الوطنيــة فــي 
معظــم الحــاالت.

.ESCWA, 2016  :المصــدر

.ESCWA, 2018a :المصــدر



الهــدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

111

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 8

يقتضي ضمان تحقيق النمو المستدام، وتعزيز اإلنتاجية، وإيجاد 
ُفَرص العمل الالئق، وزيادة االزدهار، تحّواًل هيكليًا في النموذج 
ن  االقتصادي السائد في المنطقة. وال بد من وضع سياسات ُتمكِّ

د السبيل أمام قيام  الشباب والنساء، وُتنهي الفساد والتمييز، وُتمهِّ
قطاع خاص نابض، وتشجيع االبتكار، وريادة المشاريع. وفي ما يلي 

خطوات يمكن أن تدعم هذا التحّول. 

المضي في إصالح السياسة العامة المالية . 1
والتنظيمية:

طرح مجموعة شاملة من سياسات االقتصاد الكّلي واإلصالحات 	 
المالية للدفع باّتجاه نمو القوى العاملة وإيجاد ُفَرص عمل جديدة 

للعدد المتزايد من الشباب المتعّلم. 

تحفيز االستثمار المحلي واالستثمار المباشر األجنبي في 	 
المجاالت ذات القيمة المضافة العالية.

بذل المزيد من الجهود للتوّصل إلى اتفاقات بين البلدان بغية 	 
تعزيز التكامل اإلقليمي )االقتصادي( التام وزيادة إمكانية 

الوصول إلى سالسل القيمة العالمية.

رفع الحواجز التنظيمية التي تحول دون المنافسة بغية تحفيز 	 
نمو القطاع الخاص.

اّتخاذ تدابير إلنهاء الفساد وزيادة الشفافية في المعامالت التجارية.	 

االلتزام بإعادة الهيكلة االقتصادية لتطوير . 2
قطاعات مستدامة وشاملة للجميع ومنتجة:

تنويع االقتصاد وتعزيز االستثمارات في القطاعات غير 	 
النفطية )الصناعة والصناعة التحويلية( التي توّلد مصادر بديلة 

لإليرادات، وزيادة قدرة المنطقة على االبتكار.

التحّول إلى أنماط أكثر استدامًة في اإلنتاٍج والصناعات، 	 
واالستفادة من الُفَرص المتاحة في الصناعة الخضراء.

تشجيع إيجاد ُفَرص عمل الئق في القطاع الخاص النظامي من 	 
أجل تعزيز اإلنتاجية والحّد من الطابع غير النظامي.

االســتثمار فــي الزراعــة، وتعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة بمــا 	 
يتماشــى مــع االســتخدام المســتدام لألراضــي والميــاه والطاقــة، 

وزيــادة نقــل المعــارف والتكنولوجيــا مــن أجــل زراعــٍة أكثر 
اســتدامًة وإنتاجًا.

تعزيز االستثمار في القطاعات الثقافية، والتنمية المستدامة، 	 
 والسياحة التراثية بغية تمكين المجتمعات المحلية.

تحسين المنظومة اإلقليمية إلنتاج المعارف . 3
والبحث واالبتكار:

ضمان التعليم الجيد للجميع والتعّلم مدى الحياة واعتماد 	 
سياسات سوق العمل النشطة وتنويع االقتصاد. 

زيادة االستثمار في البحث والتطوير.	 

تعزيز الروابط بين مراكز البحوث، واألوساط األكاديمية، 	 
والقطاعات اإلنتاجية، وتعزيز عمليات نقل التكنولوجيا، ال سيما 

في المجاالت المتعّلقة بالتنمية المستدامة.

إنشاء صناديق وطنية وإقليمية لتشجيع االبتكار وريادة األعمال.	 

تعزيز مكانة الباحثين في الجامعات، وتحفيز البحوث العالية الجودة، 	 
ومد جسور التحاور بين العلم والصناعة، وبين التعليم العالي والصناعة.

تيسير االنتقال من الدراسة إلى العمل من أجل استيعاب الداخلين 	 
الُجُدد إلى سوق العمل والحّد من البطالة في صفوف الشباب.

إزالة القيود على مشاركة المرأة في مختلف . 4
الصناعات والقطاعات:

إدراج مفهوم مراعاة قضايا الجنسين في وضع الميزانيات المالية 	 
في إطار اإلصالحات التشريعية والمؤّسسية في سوق العمل بغية 

زيادة مشاركة اإلناث. 

إصالح القوانين، بما فيها قوانين األحوال الشخصية التي تمّيز 	 
ضــد المــرأة، والتصّدي للممارســات التــي تعرقل حيازة المرأة 

لألراضي، وحصولها على الموارد االقتصادية والخدمات المالية.

سّد الثغرات في قوانين العمل لتهيئة بيئات عمل مؤازرة لمشاركة المرأة، 	 
وتجريم التمييز على أساس الجنس، وكذلك التحرش في مكان العمل. 

رفع القيود على عمل جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 	 
المنظمات التي ُتعنى بحقوق المرأة، وتمكين اآلليات الوطنية المعنية 
بشؤون المرأة للسعي على نحو فّعال إلى التغيير االجتماعي الشامل 

للجميع والتصّدي لتهميش المرأة في االقتصاد والحياة العامة.

تحسين قوانين العمل وحماية حقوق العمل:. 5

إصالح القوانين بما يتماشــى مع الحقوق والمعايير الدولية، 	 
وتوســيع نطاق ُنُظم الحماية القانونية.

 تحسين إدارة هجرة القوى العاملة من خالل إصالح نظام 	 
 الكفالة، والتصّدي للتمييز ضّد العّمال المهاجرين، وكذلك 

العاملين المنزليين والالجئين.
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 1-8
الحفــاظ على النمــو االقتصادي الفردي وفقاً 

للظــروف الوطنية، وبخاصة علــى نمو الناتج 
المحلــي اإلجمالي بنســبة 7 فــي المائة على 

األقل ســنوياً في أقــل البلدان نمواً

 2-8
تحقيق مســتويات أعلــى من اإلنتاجية 

االقتصاديــة من خــالل التنويع، واالرتقاء 
بمســتوى التكنولوجيــا واالبتــكار، بما في ذلك 
من خــالل التركيز على القطاعات المّتســمة 

بالقيمــة المضافــة العالية والقطاعات 
الكثيفــة العمالة

 1-1-8
معــّدل النمو الســنوي للناتــج المحلي اإلجمالي 

الحقيقــي للفرد الواحد

 1-2-8
معــّدل النمو الســنوي في الناتــج المحلي 

اإلجمالــي لكل شــخص عامل

الشــكل 1 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للفرد الواحد )بالنســبة المئوية(

الشــكل 3 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي لكل شــخص عامل )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للفرد الواحد )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 

الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد  السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 .)ILO, 2019( )2016( التقديرات الســكانية األحدث لمجموع العاملين

ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في 
عام 2017 لجميع البلدان باســتثناء اإلمارات العربية المتحدة. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019a(. ِقَيم البلدان هي 
متوسطات حسابية لخمس سنوات من عام 2013 إلى عام 2017. 

مقاصد الهدف 8 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 3-8
تعزيز السياسات الموّجهة نحو التنمية والتي 

تدعم األنشطة اإلنتاجية، وُفَرص العمل 
الالئق، ومباشرة األعمال الحّرة، والقدرة على 

اإلبداع واالبتكار، وتشّجع على إضفاء الطابع 
الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في 
ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية

 4-8
تحســين الكفاءة في استخدام الموارد 

العالمية في مجال االســتهالك واإلنتاج، 
تدريجياً، حتى عام 2030، والســعي إلى فصل 
النمــو االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً 
لإلطار العشــري للبرامج المتعّلقة بأنماط 

االســتهالك واإلنتاج المستدامة، مع اضطالع 
البلــدان المتقّدمة النمو بدور الريادة

 1-3-8
نســبة العمالــة غير الرســمية في غيــر العمالة 

ــب الجنس الزراعية، بحس

 1-4-8
األثر الماّدي، ونصيب الفرد من األثر الماّدي، 

ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر الماّدي

 2-4-8
االســتهالك المــادي المحلــي، ونصيب الفرد 

مــن االســتهالك المادي المحلي، ونســبة 
االســتهالك المــادي المحلي إلــى الناتج 

المحلــي اإلجمالي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 4 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي لكل شــخص عامل )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 

الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

الشــكل 5 نصيب الفرد من االســتهالك المادي المحلي 
)باألطنان المترية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 .)ILO, 2019( )2016( التقديرات الســكانية األحدث لمجموع العاملين 

 ِقَيم البلدان هي متوســطات حســابية لخمس سنوات من عام 2013 
إلى عام 2017. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( الســكانية األحدث 
United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان باستثناء 
دولة فلسطين. ووفقاً للبيانات الوصفية لشعبة اإلحصاءات في األمم 

المتحدة، فإّن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر إقليمي )جانب اإلنتاج( 
يدّل على االستهالك المادي الظاهر القتصاٍد وطني معّين... ُيشير 

االستهالك الماّدي المحلي إلى كمية المواد الفعلية في اقتصاٍد معّين... 
وقد يّتصف بلٌد معّين، على سبيل المثال، باستهالٍك مادي محلي عاٍل جداً 

ألنه يحظى بقطاع إنتاج أّولي كبير للتصدير، أو قد يّتصف باستهالٍك ماّدي 
محلي متدنٍّ جداً بسبب إسناد معظم العملية الصناعية  الكثيفة المواد إلى 

 .)United Nations Statistics Division, 2019b( بلدان أخرى 
تجدُر اإلشارة إلى أّن هذا المؤشر ُيمّثل تكراراً دقيقاً للمؤشر 2-2-12.
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 5-8
تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجة وتوفير 

العمــل الالئق لجميع النســاء والرجال، بَمن 
فيهم الشــباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

وتكافــؤ األجــر لقاء العمــل المتكافئ القيمة، 
2030 بحلول عام 

 6-8
الحّد بدرجة كبيرة من نســبة الشــباب غير 

الملتحقيــن بالعمالــة أو التعليــم أو التدريب، 
2020 بحلول عام 

 1-5-8
متوســط الدخل في الســاعة للنســاء 

والرجــال العاملين، بحســب الوظيفــة والعمر 
واألشــخاص ذوي اإلعاقة

 1-6-8
نســبة الشــباب )الذين تتــراوح أعمارهم 

بين 15 ســنة و24 ســنة( خارج دائــرة التعليم 
والعمالــة والتدريب

 2-5-8
معــّدل البطالة، بحســب الجنــس والعمر 

واألشــخاص ذوي اإلعاقة

الشــكل 6 معّدل البطالة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 7 معّدل البطالة )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 
الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

مالحظة: يتناول هذا المؤشر البالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر. 
وتّم تحديد القيمة المستهدفة )5 في المائة( باالستناد إلى متوسط معّدل 

البطالة الطبيعي )أدنى حّد ممكن لمعّدل البطالة( في العالم على مدى 
السنوات المائة األخيرة )لمزيٍد من التفاصيل يمكن االطالع على المرفق(. 
وبما أّن مسوح القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية، التي ُيستَمّد منها 

معامل القوى العاملة، تشــتمل على 117 بلداً فقط، يســتعاض عنها 
بالتقديــرات الُمنمذجة لمجموع القــوى العاملة لعام 2016 لبناء المجاميع 

 .)ILO, 2019; United Nations Statistics Division, 2019b( الجغرافيــة
ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الســودان ولبنان )2009(، والجمهورية العربية 
الســورية والعراق والكويت )2011(، والبحرين وليبيا )2012(، واألردن 

واليمن )2014(، واإلمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ودولة فلسطين 
وقطر ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية )2016(.

 مالحظات: ِقَيم البلدان هي متوسطات حسابية لخمس سنوات من 
عام 2013 إلى عام 2017؛ ولكْن، أدى عدم توفر البيانات إلى غياب 71 نقطة 

رصد )9 منها لدول عربية(. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 8-8
حمايــة حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر 
الســالمة واألمن لجميع العّمال، بَمن فيهم 

العّمــال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، 
والعاملون في الوظائف غير المســتقّرة

 9-8
وضــع وتنفيذ سياســات تهدف إلى تعزيز 

الســياحة المســتدامة التي توفر ُفَرص العمل 
وتعــّزز الثقافة والمنتجــات المحلية، بحلول 

2030 عام 

 1-8-8
التواتــر في معّدالت إصابات العمــل المميتة 

وغيــر المميتة، بحســب نوع جنــس المهاجرين 
ووضعهم

 1-9-8
الناتــج المحلــي اإلجمالي للســياحة المباشــرة 

كنســبة مــن مجمــوع الناتج المحلــي اإلجمالي 
ومن معــّدل النمو

 2-8-8
مســتوى امتثــال البلدان لحقــوق العمل 

)حرية تكويــن الجمعيــات والمفاوضة 
الجماعيــة( اســتناداً إلى نصــوص منظمة 

العمــل الدوليــة والتشــريعات الوطنية، 
بحســب الجنس ووضــع المهاجرين

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 7-8
اّتخاذ تدابير فوريــة وفّعالة للقضاء على 
الســخرة، وإنهاء الرّق المعاصر واالتجار 

بالبشــر، وضمان حظر واستئصال أسوأ 
أشــكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم 

واســتخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال 
بجميع أشــكاله، بحلول عام 2025

 1-7-8
 نســبة األطفال الذين تتــراوح أعمارهم 

بيــن 5 ســنوات و17 ســنة والمنخرطين في 
ســوق عمل األطفال وعددهم، بحســب 

الجنــس والعمر

الشــكل 8 نســبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي، 
ونســبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي 

واألعمال المنزلية )بالنســبة المئوية(

ْين وتحليلهما باســتخدام  مالحظة: يجري تصوير هذين المؤشــَرْين الفرعيَّ
رســم بياني بأعمدة مكّدســة، حيث أّن "نسبة األطفال المنخرطين في 

النشــاط االقتصادي واألعمال المنزلية" هو قياٌس أوســع لمشكلة 
عمل األطفال، ويشــمل فعلياً "نســبة األطفال المنخرطين في 

ْين  النشــاط االقتصادي". ومن األفضل واألهم تقييم المؤشــَرْين الفرعيَّ
بــداًل من تقييم أحدهما وإلغــاء اآلخر )لمزيٍد من التفاصيل يمكن 

االطالع على المرفق(. والفئة العمرية التي يغّطيها هذان المؤشــران 
الفرعيان هي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 ســنوات و14 

ســنة لبعض اإلحاطات، وبين 5 ســنوات و17 سنة إلحاطات أخرى. 
وتغّطــي المجموعتان معاً 71 بلداً فقــط من مجموع البلدان المنخفضة 

والمتوســطة الدخل في العالم، بما في ذلك تســعة بلدان عربية، كما 
تغّطيان بلداً واحداً فقط من أوقيانوســيا، في حين ال تغّطيان أّي بلد من 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد 
الســكان بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث للذين تتراوح أعمارهم 

 United Nations Population Division,( )2015( بين 5 ســنوات و17 ســنة
United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 
للبلدان التالية: دولة فلســطين )2010(، وتونس والعراق وموريتانيا 

 )2011(، والجزائر وجزر القمر )2012(، والســودان ومصر )2014(، 
واألردن )2016(.

Ara
b

Targ
et

WorldENA
LAC

ESEA

Oceania
CSA

SSA

Maghreb
GCC

Mash
req

Ara
b LDCs

7.8

0

20.7

3.7
6.9

13.0

17.9
19.9

31.3

23.1

3.9
3.3

5.0

18.2

14.8

3.7

5.9

13.8

7.9

5.5
3.0

10.5

6.1

نســبة األطفال المنخرطين في النشــاط االقتصادي واألعمال المنزلية

نســبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

116

10-8
تعزيز قدرة المؤسســات الماليــة المحلية 

علــى تشــجيع إمكانية الحصــول على الخدمات 
المصرفيــة والتأميــن والخدمات المالية 

للجميع، وتوســيع نطاقها

 2-9-8
نســبة الوظائــف في قطاعات الســياحة 
 المســتدامة مــن مجمــوع الوظائف في 

قطاع الســياحة

 1-10-8
عــدد فروع المصارف التجارية لكل 100,000 

شــخص بالغ، وعدد أجهزة الصرف اآللي لكل 
100,000 شخص بالغ

 2-10-8
نســبة البالغين )15 ســنة فأكثر( الذين لهم 

حساب مصرفي أو حساب في مؤّسسة مالية 
أخــرى أو لدى مقــّدم خدمات مالية متنّقلة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 9 عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 100,000 شــخص بالغ

الشــكل 11 نســبة البالغين الذين لهم حساب مصرفي أو 
حســاب في مؤسســة مالية أخرى أو لدى مقّدم خدمات مالية 

متنّقلة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 10 عــدد فروع المصــارف التجارية لكل 100,000 
بالغ شخص 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations( السكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر
 .)Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b

ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية وليبيا )2012(، 

السودان والعراق ومصر واليمن )2015(، األردن واإلمارات العربية المتحدة 
وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وُعمان ودولة فلسطين وقطر والكويت 

ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا )2016(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
التقديرات السكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 

 United Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics(
Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: جزر القمر والجمهورية 
العربية السورية وجيبوتي وُعمان وقطر )2011(، السودان والصومال 

واليمن )2014(، األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
والجزائر والعراق ودولة فلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 

والمملكة العربية السعودية وموريتانيا )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
التقديرات الســكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 ســنة وأكثر 

 United Nations Population Division, 2017; United Nations( 
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 
العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكــورة للبلدان التالية: ليبيا 

)2012(، الجمهورية العربية الســورية )2013(، مصر والســودان واليمن 
)2015(، األردن واإلمــارات العربية المتحــدة وتونس والجزائر وجزر القمر 

وجيبوتــي والعراق وُعمان ودولة فلســطين وقطر والكويت ولبنان 
والمغــرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(.
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الهــدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

8-ب 
وضع وتفعيل اســتراتيجية عالمية لتشغيل 

الشــباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فَرص 
للعمــل، الصادر عن منظمة العمل الدولية، 

بحلول عام 2020

8-ب-1 
وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة 

قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 
بوصفهــا اســتراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً 

من اســتراتيجية وطنية للتشغيل

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

8-أ 
زيادة دعــم المعونة من أجل التجارة للبلدان 

الناميــة، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في 
ذلــك من خالل اإلطار المتكامل المعّزز 

للمســاعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقّدمة 
إلى أقل البلدان نمواً

8-أ-1 
المعونــة المقّدمة من أجل االلتزامات 

والمدفوعات المتصلة بالتجارة

الشكل  12 مجموع التدفقات الرسمية اللتزامات المعونة من أجل 
التجارة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017(، ومجموع 
التدفقات الرسمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة، بحسب 
الجهة المستفيدة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017(

الشــكل 13 عدم المســاواة بين الجنَســْين في إطار الهدف 8 )اإلناث إلى الذكور بالنســبة المئوية( 

مالحظة: هذا المؤشــر ال يغّطي ســوى البلدان المستفيدة، ويستثني 
ســلوفينيا والبلــدان المانحة البالــغ عددها 33 بلداً من مختلف المناطق 

الُمدَرجــة في قائمة منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية. ويجري تصوير 
ْين وتحليلهما باســتخدام رسم بياني بغية  هذين المؤشــَرْين الفرعيَّ

مقارنــة مبالغ مجموع التدفقات الرســمية لاللتزامات ومبالغ مجموع 
التدفقات الرســمية المصروفة لــكل منطقة/مجموعة بلدان )لمزيٍد من 

التفاصيــل يمكــن االطالع على المرفــق(. والمجاميع هي العدد الكّلي للقيم 
في البلدان )United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 
للبلــدان التالية: األردن وتونس والجزائــر وجزر القمر والجمهورية العربية 

الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق ودولة فلسطين 
ولبنان وليبيــا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ara
b

World

Oceania
ENA

LAC
ESEA

CSA
SSA

GCC

Ara
b LDCs

Mashre
q

Maghre
b

6,
11

5

1,4
504,
23

0

6,
81

0
5,

33
812

,6
15

8,
98

115
,3

97
9,

99
9

1,
37

1

2,
24

3
1,8

30

2,
50

2
2,

47
9

64
2

00

2,
81

3

1,1
94

49
,2

43

4,
95

1

36
,3

23

74
5

52
0

مجموع التدفقات الرســمية اللتزامات المعونة من أجل التجارة
مجموع التدفقات الرســمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 8-1-1 ]معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد )النســبة المئوية( ومعّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد )النســبة المئوية(، المتوســطات الحســابية لخمس ســنوات 

2013-2017[، و8-2-1  ]معّدل النمو الســنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شــخص عامل )النســبة المئوية( ومعّدل النمو الســنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شــخص عامل )النســبة المئوية(، المتوســطات 
الحســابية لخمس ســنوات 2013-2017[، و8-4-2  ]نصيب الفرد من االســتهالك الماّدي المحلي )باألطنان المترية([، و8-أ-1  ]مجموع التدّفقات الرســمية اللتزامات المعونة من أجل التجارة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 

2017(، ومجموع التدّفقات الرســمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة، بحســب الجهة المســتفيدة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

ُترّجح جميع المتوســطات لهذه النِّســب بالرجوع إلى المتغّيرات نفســها المســتخَدمة للمجموعات الُمقاِبلة لها. للمؤشــر 8-5-2 مثاًل، ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى تقديرات عام 2016 لمجموع القوى العاملة 
 United Nations( )2015( ؛ وللمؤشــر 8-7-1 ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى التقديرات الســكانية للذين تتراوح أعمارهم بين 5 ســنوات و17 ســنة)ILO, 2019; United Nations Statistics Division, 2019a( 
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