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 ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٨-٣نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
ــوطين      ــصعيدين الـ ــى الـ ــة علـ ــة مواتيـ ــة بيئـ يئـ
والــدويل إلجيــاد عمالــة كاملــة ومنتجــة وتــوفري  
فرص العمل الكرمي للجميع وتأثري تلـك البيئـة         

 على التنمية املستدامة
 

يان مقدم من الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقـي وهـي منظمـة غـري حكوميـة                 ب  
 تتمتع مبركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي

 
 مـن قـرار الـس    ٣٧ و ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي يعمـم وفقـا للفقـرتني      

 .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 
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 بيان  
 

يئة مواتية لتوليد عمالة كاملة ومنتجة وتوفري العمـل الكـرمي للجميـع مـسألة            متثل يئة ب   
 .معقدة تشمل االبتكار يف ااالت االقتصادي واالجتماعي والسياسي والنفسي

وتشمل العملية على األقل إنشاء مؤسـسات جديـدة وتغـيري املنـشآت القدميـة لتحويـل                  
 وتتمثل النتيجة النهائية يف جمتمـع عـاملي يتـألف           .الصراع إىل تعاون من أجل املصلحة املشتركة      

من أُناس منتجني يتمتعون بروح وثابة وعمالة كاملة ويتلقون أجورا منـصفة ويعملـون يف بيئـة                 
املـــسامهة يف اتمـــع الـــذي  صـــحية وأوضـــاع تـــسمح هلـــم بالكفـــاح الســـتغالل إمكانـــام و  

 .فيه يعيشون
تعزيـز شـروط اإلنـصاف وتـوفري الفـرص      وتبني البحوث أن املنظمات اليت تعمـل علـى          

لتحقيــق اإلجنــاز وإقامــة زمالــة مــع زمــالء العمــل، تــضم مــوظفني يــشعرون بارتيــاح أكــرب مــن    
وظائفهم وحبماس أكرب هلا وأكثر إنتاجية مـن املـوظفني العـاملني يف منظمـات تغفـل واحـدا أو                     

ون أكثـر جناحـا ماليـا    وتوضح البيانات أيضا أن مثل هذه املنظمات تكـ   . أكثر من هذه العناصر   
 .من املنظمات اليت يعمل ا موظفون أقل ارتياحا

وحنــن نقتــرح أن تكــون هــذه العناصــر، وهــي تــوفري اإلنــصاف وفــرص حتقيــق اإلجنــاز   
وإقامة العالقات االجتماعية، جـزءا مـن أي منـوذج يـدعو لـه الـس االقتـصادي واالجتمـاعي                    

 .الرفيعة املستوىلتحقيق األهداف املبينة يف موضوع الدورة 
فمــن الناحيــة . مــايل ومــادي ونفــسي: يتــألف اإلنــصاف مــن ثالثــة عناصــر: اإلنــصاف 

ويعـين اإلنـصاف املـادي أن يعمـل العـاملون        . املالية يستحق املوظفون أجرا منصفا عـن عملـهم        
عين مـنح   أمـا اإلنـصاف النفـسي فـي       . يف بيئة آمنة وأال يكونـوا معرضـني للحـوادث أو األمـراض            

 .املوظفني الشعور بالكرامة واالحترام الالئق باإلنسان
عندما توائم املنظمات أهدافها مع احتياجـات النـاس لتحقيـق النمـو والتنميـة،               : اإلجناز 

فإا جتد موظفيهـا راغـبني يف بـذل قـدر أكـرب مـن الطاقـة والوقـت والعاطفـة والقـدرة الفكريـة               
 قد هيأت بيئة مواتيـة لإلجنـاز عنـدما تـشرك العمـال يف             وتكون املنظمة . لتحقيق تلك األهداف  

أهدافها وتشركهم يف إجراءات اختاذ القرار وحترص على احتـرام قـدرام واسـتخدامها وتـوفر              
هلم الفرصة للحصول على املزيد من التدريب والتطوير، ويف مثل هـذه األوضـاع يـرتبط الفـرد        

 .باملنظمة ويسعى إىل تعزيز األهداف املشتركة
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نـاس آخـرين وتـوفر      وحنـن نـسعى جلـذب أ      . اعي أساسـا  اإلنسان حيـوان اجتمـ    : الزمالة 
.  يف أمــاكن العمــل أيــضااذهــويــصدق . مــشاركتنا معهــم قــدرا كــبريا مــن شــعورنا باالرتيــاح 

 .وتشري البيانات إىل زيادة اإلنتاجية عندما يعمل األشخاص يف شكل جمموعات أو أفرقة
ولــد لكاملــة واملنتجــة الـيت تتوافــق مــع التنميــة املــستدامة تت  نــرى أن العمالــة اويف اخلتـام  

 ، ذلــكعــالوة علــى و. ة الزمالــروحواإلجنــاز واإلنــصاف عــزز بتهيئــة بيئــة للعمــل واحليــاة ت   
 هنالــك حاجــة ،وباإلضــافة إىل أمهيــة علــم الــنفس التنظيمــي يف حتقيــق التغــيري داخــل املنظمــات

 يف واردئـي واالقتـصادي يف يئـة نـوع البيئـة الـ       إلدراج علم النفس االجتماعي والـسياسي والبي      
 .بيان اجلزء الرفيع املستوى

 


