
ما الهدف هنا؟

الشامل  االقتصادي  النمو  تعزيز 
للجميع واملستدام، والعمالة، وتوفري 

العمل الالئق للجميع.

ملاذا؟

ال يمكن تحقيق القضاء عىل الفقر إال 
وجيدة  مستقرة  وظائف  خالل  من 
بليون   2,2 قرابة  وهناك  األجر. 
الفقر  خط  تحت  يعيشون  شخص 
دوالرات  من  دوالرين  يبلغ  الذي 

الواليات املتحدة.

كم عدد الناس 
العاطلني عن العمل؟

عام  يف  الدولية،  العمل  ملنظمة  وفقا 
 204 من  أكثر  هناك  كان   ،2015

ماليني شخص عاطلني عن العمل.

وقد ازداد حجم البطالة يف العالم من 
 2007 عام  يف  شخص  مليون   170

إىل قرابة 202 مليون يف عام 2012، 
الشباب  من  مليون   75 حوايل  منهم 

من الجنسني.

كم يبلغ عدد الوظائف 
املطلوبة؟

يلزم توفري 470 مليون وظيفة عىل 
إىل  الجدد  للوافدين  العالم  مستوى 
و   2016 عامي  بني  العمل  سوق 
السكان  نمو  مواكبة  ملجرد   ،2030
العالم. ويعني ذلك  العمل يف  يف سن 
وظيفة  مليون   30 حوايل  توفري 

سنويا.

إذن، لو حصل كل 
هؤالء عىل وظائف، هل 

سينتهي الفقر املدقع؟

العمل،  فرص  خلق  إىل  باإلضافة 
نحتاج أيضا إىل تحسني أوضاع نحو 
والرجال  النساء  من  مليونا   780

30 مليون: 
عدد الوظائف 

الالزمة

سنويا 
الستيعاب 

الوافدين الجدد 
إىل سوق

العمل ملواكبة 
نمو السكان 
يف سن العمل 

يف العالم

 العمل الالئق والنمو االقتصادي: 
ملاذا هما مهمان؟
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الذين يعملون، ولكنهم ال يكسبون 
ما يكفي النتشال أنفسهم وأرسهم 

من الفقر.

وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تتمتع 
الحصول  بفرص  والفتيات  النساء 
مع  املساواة  قدم  عىل  عمل  عىل 

الرجال والفتيان.

لدي وظيفتي. ملاذا 
يجب أن أهتم بذلك؟

عندما  ككل  املجتمع  يستفيد 
منتجني  الناس  من  املزيد  يصبح 
ويساهمون يف نمو بلدهم. فالعمالة 
من  الالئق“  ”العمل  و  املنتجة 
العنارص األساسية يف تحقيق عوملة 
عادلة والحد من الفقر. وباإلضافة 
إىل ذلك، يمكن أن تؤدي البطالة إىل 
إذا تُركت  القالقل وزعزعة السالم 

دون عالج. 

ماذا تعني عبارة 
”العمل الالئق“؟

الفرص  توفري  يعني  الالئق  العمل 
للجميع للحصول عىل عمل منتج يُدر 
دخال عادال، ويحقق األمن يف مكان 
العمل والحماية االجتماعية لألرس، 
لتطوير  أفضل  مستقبال  ويكفل 
الذات واالندماج االجتماعي. كما أن 
الفرص  تكافؤ  يتوفر  أن  املهم  من 
النساء  لجميع  العمل  مكان  يف 

والرجال.

العمل  فرص  انعدام  واستمرار 
االستثمارات،  كفاية  وعدم  الالئق، 
االستهالك،  مستويات  وانخفاض 
االجتماعي  العقد  تآكل  إىل  تؤدي 
األسايس الذي تقوم عليه املجتمعات 
تقاسم  من  البد  أنه  الديمقراطية: 

التقدم بني الجميع.

ما الذي يمكننا القيام به 
إلصالح هذه املسائل؟

للشباب  فرصة  أفضل  توفري  إن 
يتطلب  الئقة  وظيفة  إىل  لالنتقال 
والتدريب  التعليم  يف  االستثمار 
املمكنة،  الجودة  مستويات  بأعىل 
التي  باملهارات  الشباب  وتزويد 
العمل،  متطلبات سوق  مع  تتوافق 
إىل  للوصول  لهم  الفرصة  وإتاحة 
والخدمات  االجتماعية  الحماية 
نوع  عن  النظر  بغض  األساسية 
تهيئة  عن  فضال  معهم،  التعاقد 
بحيث  للجميع  متكافئة  فرص 
منهم  الطامحني  لجميع  يتسنى 
املنتجة بغض  العمالة  إىل  الوصول 
النظر عن نوع الجنس أو مستوى 
االجتماعية  الخلفية  أو  الدخل 

واالقتصادية.

عىل  الحكومات  تعمل  أن  ويمكن 
إقامة اقتصادات دينامية ومستدامة 
الناس،  حول  تتمحور  ومبتكرة 
للشباب،  العمل  فرص  وتعزيز 
عىل  للمرأة،  االقتصادي  والتمكني 
العمل  وتوفري  الخصوص،  وجه 

الالئق للجميع.

واملجتمعات  للسلطات  ويمكن 
واملستوطنات  املدن  تجديد  املحلية 
يكفل  بما  وتخطيطها،  البرشية 
املحيل  املجتمع  تماسك  تعزيز 
واألمن الشخيص ،وتحفيز االبتكار 

وفرص العمل.

ملعرفة املزيد حول الهدف 8 وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


