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تدر الوظائف دخال أعلى ومزايا أفضل مع منو البلدان ،لكنها متثل أيضا ً محركا ً للتنمية .فالفقر يقل كلما
شق الناس طريقهم بالعمل للخروج من الشدة واملعاناة وكلما أدت الوظائف التي تتيح متكني النساء
إلى زيادة االستثمار في األطفال .وتزداد الكفاءة كلما صار العمال أكثر إتقانا ً ألعمالهم ،وكلما ظهر املزيد
من الوظائف املنتجة واختفت تلك األقل إنتاجية .وتزدهر اجملتمعات كلما ملت الوظائف شمل الناس من
مختلف األعراق واخللفيات االجتماعية ووفرت بدائل للصراع .ومن هنا ،فإن الوظائف تُعد أكثر من مجرد
ناجت ثانوي للنمو االقتصادي .فهي ذات قدرة على إحداث التحول  -إنها الدخل الذي جننيه ،وما نفعل ،بل
وأيضا ً من نكون.
وميثل ارتفاع معدالت البطالة وعدم تلبية الوظائف لتوقعات الشباب أبرز بواعث القلق وأشدها إحلاحاً.
لكن في العديد من البلدان النامية ،حيث يسود االشتغال بالزراعة والعمل حلساب النفس وتتصف
شبكات األمان االجتماعي بالتواضع على أفضل تقدير ،فإن معدالت البطالة ميكن أن تكون منخفضة.
وغالبا ما يكون النمو في تلك البلدان مصحوبا بالوظائف .فأكثر الفقراء يعملون لساعات طوال ،لكنهم
ببساطة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم .كما أن انتهاك احلقوق األساسية ليس باألمر املستغرب .ولذا،
فإن عدد الوظائف ليس هو املعيار املهم الوحيد :بل البد من توفر الوظائف ذات املردود اإلمنائي األكبر.
وفي مواجهة هذه التحديات ،يطرح واضعو السياسات على أنفسهم أسئلة صعبة .هل ينبغي للبلدان
أن جتعل إستراتيجياتها اإلمنائية تتمحور حول حتقيق النمو أم تركز على إيجاد الوظائف؟ وهل ميكن
تشجيع تنظيم مشاريع العمل احلر ،والسيما فيما بني األعداد الهائلة من مؤسسات ومشاريع األعمال
الصغرى بالبلدان النامية ،أم أن أصحاب مشاريع العمل احلر يولدون بهذه العقلية؟ وهل متثل زيادة
االستثمار في التعليم والتدريب شرطا ً مسبقا ً لتعزيز إمكانيات العامل على احلصول على العمل ،أم هل
ميكن بناء املهارات من خالل العمل نفسه؟ وفي أوقات األزمات الكبرى والتغيرات الهيكلية ،هل ينبغي
توفير احلماية للوظائف ،ال للعمال وحدهم؟ وهل ثمة مخاطر من أن تأتي سياسات تعزيز إيجاد الوظائف
في بلد ما على حساب الوظائف في بلد آخر؟
يجيب “تقرير عن التنمية في العالم  :2013الوظائف” عن هذه األسئلة الصعبة وغيرها بإلقائه نظرة
متعمقة على الوظائف كمحرك للتنمية  -ال كاستجابة للطلب على الوظائف – وأخذه كافة أنواع
الوظائف في االعتبار ،ال التوظيف الرسمي بأجر فحسب .ويضع التقرير إطارا ً يشمل مختلف القطاعات،
مبينا ً أن أفضل السياسات استجاب ًة تختلف من بلد إلى آخر ،تبعا ً ملستواها اإلمنائي ،وما تنعم به من
موارد طبيعية ،وما تتسم به من عوامل سكانية ،وما لديها من مؤسسات .وألساسيات السياسات
أهميتها في كل األحوال ،إذ إنها التي تتيح الفرصة لوجود قطاع خاص أكثر حيوية ونشاطاً ،وهو مصدر
معظم الوظائف وفرص العمل على مستوى العالم .وميكن أيضا ً لسياسات العمل أن تقدم يد العون،
حتى ولو كانت أقل تأثيرا ً مما يُفترض في الغالب األعم .فمفتاح النجاح يكمن في سياسات التنمية،
من كفالة قدرة احليازات الزراعية الصغيرة على االستمرار إلى إرساء أسس نهوض مدن نشطة فاعلة،
ووصوال ً إلى االنخراط في األسواق العاملية.
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الوظائف

عن الغالف

في كل لغة ،تقريباً ،نطاق من المصطلحات ذات الصلة بالوظائف ،ك ٌل
منها يشدد على زاوية مختلفة .فبعض المصطلحات تشير إلى طبيعة النشاط
الذي يزاوله المرء ،بما يدل على المهارة أو الخبرة المطلوبة .وتشير كلمات
أخرى إلى حجم المدخالت البشرية المستخدمة في اإلنتاج ،لتثير في الذهن
صور الجهد المبذول وتبعث على اإلحساس بالمجهود البدني .وهناك أيضا ً
مصطلحات ترتبط بأعداد الضالعين في النشاط االقتصادي ،مما يسهل
ﻣﺎﺑﻮﺗﺸﻲ
ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺎﻻﻏﺎﺳﻲ
ربطها باإلحصاءات المج َمعة .وفي حاالت أخرى ،يبدو أن الموضوع يتصل
ﺍﻟﻠﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ/ﺍﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
بالعالقة التعاقدية ،بما يستوجب التزامات متبادلة ودرجة من االستقرار .بل
ﺍﻟﻜﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
إنه في بعض اللغات كلمات للداللة على المكان الذي يعمل به الشخص،
ﺍﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ
أو على األقل موقعه من عملية اإلنتاج .واألمر المؤكد أن هذه التعددية في
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻮﺭﻣﻴﺔ
المصطلحات والكلمات تدل على أن الوظائف أو فرص العمل لها أبعاد
ﺍﻟﺘﺴﻮﺍﻧﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ
ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻚ
ﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺗﻴﺔ
ﺍﳌﺎﻭﺭﻱ
متعددة بحيث يتعذر وصفها بمصطلح واحد أو قياسها بمؤشر واحد.
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻮﻫﻮﻙ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ
وال يسهل دائما ً ترجمة المصطلحات المستخدمة للداللة على العمل من
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
لغة إلى أخرى ،إذ إن نطاق البدائل المتاحة في كل حالة قد يكون مختلفاً.
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
وإذا كانت اللغات هي التي تعطي الفكرة شكلها ،فهناك أوقات تبدو فيها
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺒﺖ
ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻞ
ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺮﻭﻧﺪﻱ
طرق إشارة الناس إلى الوظائف متعارضة .وربما كانت الفجوات تنشأ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﺸﻮﺍ
ﺍﻟﻔﻴﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺶ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ
نتيجةً الختالف خصائص الوظائف وفرص العمل المراد التشديد عليها في
ﺍﻟﻄﺎﺟﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﻮﺑﺎ
ﺍﻷﻣﻬﺮﻳﺔ
المجتمعات المختلفة .كما أنها توحي كذلك بإمكانية اختالف أجندة توفير
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻜﺎ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
الوظائف من بلد إلى آخر.
ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ
وفي العديد من اللغات ،تُستخدم المصطلحات الدالة على الوظائف ال
لإلشارة إلى األسماء النكرة فحسب ،بل إلى األسماء المعرفة واألعالم أيضاً.
فعلى مر التاريخ ،ارتبطت أسماء العائالت بالعمل أو المهنة التي يزاولونها.
واألمثلة على ذلك كثيرة بحيث تستعصي على الحصر ،مثل فانكار في
الهندية ،وهاتوري في اليابانية ،وإيريرو في اإلسبانية ،ومفونديسي في لغة
الزولو .ويبين استخدام المهنة اسما ً للعائلة أن الناس ترتبط بالعمل الذي
تمتهنه .واليوم ،يطمح الناس إلى اختيار أعمالهم على أساس ما يحفزهم أو يحرك فيهم الدوافع وما يمكن أن يجعل
لحياتهم معنى .وأيضا ً في كل لغة ،تقريباً ،مصطلحات عدة للداللة على االفتقار إلى وظيفة أو عمل .وبال استثناء تقريبا ً
تكون لهذه المصطلحات دالالت سلبية ،تقترب في روحها من الحرمان؛ بل أحيانا تبدو كالوصمة .ومن ذلك كله يبدو
جليا ً أن اللغة تنطوي على فكرة مؤداها أن الوظيفة أكثر من مجرد الوسيلة التي يرتزق من ورائها الناس ،أو العمل
الذي يعملونه :إنها أيضا ً جزء من هويتهم.

ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
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مقدمة

اليوم ،تُعد فرص العمل أحد أهم بواعث القلق بأنحاء العالم – لواضعي السياسات ،وأوساط رجال األعمال،
والمليارات من الرجال والنساء الذين يسعون جاهدين للتوفير والتكفل بعائالتهم.
ففي الوقت الذي يناضل فيه العالم من أجل الخروج من األزمة العالمية ،يجلس نحو  200مليون
شخص – من بينهم  75مليونا ً دون سن الخامسة والعشرين – عاطلين عن العمل .وهناك ماليين آخرون ،أكثرهم من
النساء ،يجدون أنفسهم خارج القوى العاملة بالمرة .وإذا ما نظرنا إلى المستقبل ،وجدنا أنه خالل السنوات الخمس
عشرة المقبلة ستكون هناك حاجة إلى  600مليون فرصة عمل جديدة الستيعاب العدد المتزايد من السكان في سن
العمل ،والسيما في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الوقت نفسه ،فإن قرابة نصف العاملين في البلدان النامية يشتغلون بزراعة حيازات صغيرة من األرض
أو يعملون لحساب أنفسهم ،وهي وظائف ال تدر عادةً عائداً ثابتا ً أو مزايا .وليست المشكلة بالنسبة لمعظم الفقراء
في تلك البلدان أنهم يفتقرون إلى عمل أو يعملون لبضع ساعات قالئل؛ فالكثير منهم يشغل أكثر من وظيفة ويعمل
لساعات طوال .ومع ذلك ،فإنهم ال يكسبون في الغالب ما يكفي لكي يؤمنوا مستقبالً أفضل ألنفسهم وألطفالهم ،بل
ويعملون أحيانا ً في ظل أوضاع غير آمنة دونما حماية لحقوقهم األساسية.
ً
وتُعد فرص العمل ذات أهمية بالغة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .ففضال عن أهميتها القصوى لرفاهة
الفرد ،فإنها تحتل موقع القلب بالنسبة للعديد من األهداف األسمى للمجتمعات ،كالحد من الفقر ،ونمو اإلنتاجية على
مستوى االقتصاد ككل ،وتماسك النسيج االجتماعي .ويشتمل المردود اإلنمائي للوظائف على اكتساب المهارات،
وتمكين النساء ،وتحقيق االستقرار بالمجتمعات الخارجة لتوها من أتون الصراعات .وللوظائف التي تسهم في
تحقيق هذه األهداف األوسع نطاقا ً قيمتها التي ال تُقدر بثمن ،ال بالنسبة ألولئك الذين يشغلونها فحسب ،بل وأيضا ً
بالنسبة للمجتمع ككل :فهي وظائف تصب في صالح التنمية.
ويتخذ تقرير عن التنمية في العالم  2013من المكانة المحورية للوظائف في عملية التنمية منطلقا ً له وتحديا ً
يسعى للتغلب عليه ،ويعيد تشكيل طريقة تفكيرنا في العمل .وباتباعه نهجا ً متعدد القطاعات واالختصاصات ،فإن
التقرير ينظر في السبب الذي يجعل من بعض الوظائف أكثر فائدة للتنمية من غيرها .ويخلُص التقرير إلى أن
الوظائف ذات المردود اإلنمائي األكبر هي تلك التي تجعل المدن تنهض بوظيفتها بشكل أفضل ،أو تربط االقتصاد
باألسواق العالمية ،أو تحمي البيئة ،أو تعزز الثقة والمشاركة المدنية ،أو تسهم في الحد من الفقر .ومن المالحظات
ذات األهمية البالغة أن هذه الوظائف ال توجد فقط في القطاع الرسمي؛ بل إن الوظائف بالقطاع غير الرسمي
يمكنها ،تبعا ً لألوضاع السائدة في البلد المعني ،أن تكون هي األخرى من العوامل المساعدة على التحول.
وانطالقا ً من هذا اإلطار ،فإن التقرير يتصدى لإلجابة على بعض األسئلة األكثر إلحاحا ً على عقول واضعي
السياسات في هذه اآلونة :هل ينبغي للبلدان أن تجعل إستراتيجياتها اإلنمائية تتمحور حول تحقيق النمو أم تركز
على الوظائف وفرص العمل؟ وهل ينبغي في هذه المواقف أن يكون التركيز على حماية الوظائف وفرص العمل أم
على حماية العاملين؟ وأيهما ينبغي أن يأتي أوالً في عملية التنمية – خلق الوظائف وفرص العمل أم بناء المهارات؟
ويمثل القطاع الخاص المحرك الرئيسي لخلق الوظائف وفرص العمل ،إذ يستأثر وحده بنحو  90في المائة من
مجموع الوظائف في بلدان العالم النامية .لكن الحكومات تلعب دوراً بالغ األهمية بتأمينها تهيئة الظروف المواتية
لتحقيق نمو قوي يقوده القطاع الخاص ،وبتخفيفها من شدة القيود التي تحول دون القطاع الخاص وخلق وظائف
تصب في صالح التنمية.
ً
ويرسم التقرير نهجا من ثالثة عناصر لمساعدة الحكومات في تحقيق هذه األهداف .وأول هذه العناصر أن
أساسيات السياسات  -بما فيها استقرار االقتصاد الكلي ،وإيجاد بيئة مواتية ألنشطة األعمال ،واالستثمار في رأس
المال البشري ،وسيادة القانون  -لها أهميتها البالغة سواء بالنسبة للنمو أم لخلق الوظائف .ويتمثل العنصر الثاني في
أن سياسات العمل جيدة التصميم يمكنها أن تسهم في ضمان ترجمة النمو إلى فرص عمل ،ولكن مع ضرورة تكميلها
باتباع نهج أوسع نطاقا ً لخلق الوظائف يتطلع إلى ما وراء سوق العمل .أما العنصر الثالث فهو أنه البد للحكومات
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من أن تحدد من منظور إستراتيجي ما هي الوظائف التي يمكنها أن تعود على التنمية بأقصى فائدة في ظل السياق
القطري الخاص بكل بلد ،وإزالة أو موازنة المعوقات التي تمنع القطاع الخاص من خلق المزيد من هذه الوظائف.
وفي ظل االقتصاد العالمي السائد اليوم ،فإن دنيا العمل تتطور وتتغير بسرعة هائلة .فالتنقالت والتحوالت
السكانية ،والتقدم التكنولوجي ،واآلثار المتبقية لألزمة المالية العالمية ،كل هذا يعيد تشكيل آفاق التوظيف في مختلف
بلدان العالم .وباستطاعة البلدان التي تفلح في التكيف مع هذه المتغيرات وتعالج تحدياتها الخاصة بالوظائف أن تحقق
مكاسب رائعة في رفع مستويات المعيشة ،ونمو اإلنتاجية ،وتعزيز تماسك النسيج االجتماعي .أما تلك التي قد ال
يُكتَب لها النجاح فسوف تتخلف عن مالحقة ركب آثار التحول على التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويُعد تقرير عن التنمية في العالم  2013إسهاما مهما في إدراكنا الجماعي لدور الوظائف في تحقيق التنمية .وما
يعرضه من رؤى تتسم بالبصيرة النافذة يمثل دليالً ومرشداً بالغ األهمية لمجموعة البنك الدولي فيما تقوم به من
تعاون مع شركائها والبلدان المتعاملة معها من أجل الدفع بأجندات خلق الوظائف وفرص العمل قدماً .فبالعمل معاً،
يمكننا تعزيز جهود خلق الوظائف وتعظيم أثرها اإلنمائي.

جيم يونغ كيم
رئيس
مجموعة البنك الدولي
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قام على إعداد هذا التقرير فريق يرأسه مارتن راما ،بمعاونة كاثلين بيغل وجيسكو هنتشل .وضم فريق العمل
الرئيسي كالً من غوردون بتشيمان ،وصامويل فريجي-رودريغيز ،ويوي لي ،وكالوديو إ .مونتينيغرو ،وكايجيرو
أوستوكا ،ودينا رينغولد .واكتمل الفريق بمحللي البحوث توماس بوين ،وفرجيليو غالدو ،وجيمينا لونا ،وكاثرين
ماشينغوتا ،ودانييل باالزوف ،وآنكا بوغدينا روسو ،وجونكو سيكيني ،وألكسندر سكينر .وأسهم في دعم البحوث
مها أبو العزم ،ونادية سليم ،وفايزة طلوقدار .وأفاد الفريق كثيراً من المشاركة المستمرة من جانب ماري هالوارد-
درايماير ،وروالند ميكيليتش ،وباتي بيتيش.
وتم إعداد التقرير تحت الرعاية المشتركة لكل من نائب رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ()DEC
وشبكة التنمية البشرية ( .)HDNوتولى التوجيه العام إلعداد التقرير جاستن لن ،النائب األول السابق لرئيس البنك
ورئيس الخبراء االقتصاديين لشؤون اقتصاديات التنمية؛ ومارتن رافاليون القائم بأعمال النائب األول لرئيس البنك
ورئيس الخبراء االقتصاديين لشؤون اقتصاديات التنمية؛ وتامار مانوليان-آتينش نائبة رئيس البنك ورئيسة شبكة
التنمية البشرية .وقام باإلشراف على عملية إعداد التقرير آسلي دميرغوتش مدير سياسات التنمية ،باالشتراك مع
آروب بانيرجي مدير قطاع الحماية االجتماعية والعمل.
وقدم رئيس البنك الدولي السابق روبرت ب .زوليك والرئيس الحالي جيم يونغ كيم والمديران المنتدبان كارولين
آنستي ومحمود محيي الدين إرشادات ونصائح قيمة أثناء عملية إعداد التقرير .كما شارك المديرون التنفيذيون
ومكاتبهم مشاركة بناءة خالل العديد من االجتماعات وورش العمل.
وأسهمت في إثراء المدخالت التحليلية والتعليقات طوال هذه العملية لجنة استشارية تتألف من جورج أكيرلوف،
وإرنست آرييتي ،وراجي أسعد ،وإيال بات ،وكاي فانغ ،وجون هالتيفانغر ،ورافي كانبور ،وغوردانا ماتكوفيتش،
وريكاردو بايس دي باروس.
وقد استرشد فريق إعداد التقرير بسبع دراسات حالة قطرية .وجرت دراسة الحالة الخاصة ببنغالديش برئاسة
بيناياك سين ومحبوب حسين ،باالشتراك مع ساويوكي ساوادا .وشارك في دراسة الحالة الخاصة بالمكسيك كل
من نيلي أغيليرا ،وأنجيل كالديرون مدريد ،ومرسيدس غونزاليس دي ال روخا ،وغابرييل مارتينيز ،وإدواردو
رودريغيز-إوريغيا ،وهكتور فيالاير .وقاد فين تارب دراسة الحالة الخاصة بموزامبيق ،باالشتراك مع تشانينغ
آمت ،وأنطونيو كروز ،وسام جونز ،وفاوستو مفامبيسي .وبالنسبة لبابوا غينيا الجديدة شارك في تنسيق الدراسة
كولن فايلر ومارجوري أندرو .وقاد الدراسة الخاصة بجنوب السودان لوال دنغ ،باالشتراك مع ندا عيسى .وأشرف
على تنسيق العمل الخاص بتونس عبد الرحمن األغا ،بمشاركة كل من أنيس بوسعدة ،ومحمد علي ماروني ،وريم
بن عايد المويلحي ،وعبد الوهاب بن حفيظ ،وفتحي االشهب .وأخيراً ،قام بالدراسة الخاصة بأوكرانيا كل من
سفيتالنا بابينكو وفولوديمير فاخيتوف.
ويود الفريق أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى الحكومة النرويجية لما قدمته من مساندة سخية من خالل وزارة
الشؤون الخارجية ،وإلى البرنامج الدولي للمعرفة من أجل التغيير ( ،)KCP IIوالصندوق االستئماني النرويجي،
وإلى حكومة الدانمرك من خالل الوزارة الملكية للشؤون الخارجية ،ووزارة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية
( ،)SECOوالوكالة الكندية للتنمية الدولية ( ،)CIDAوالحكومة السويدية من خالل وزارة الشؤون الخارجية،
والحكومة اليابانية من خالل الصندوق الياباني لوضع السـياسات وتـنمية الموارد البشرية ( .)PHRDوقد نظمت
الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZمنتدى
للتنمية عُقد في برلين وضم كبار الباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وكذلك تلقى الفريق مساندة سخية في دراسات الحالة القطرية من جانب الوكالة األسترالية للتنمية الدولية
( ،)AusAIDوالمركز الكندي لبحوث التنمية الدولية ( ،)IDRCوالحكومة الدانمركية من خالل الوزارة الملكية
للشؤون الخارجية ،والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )JICAمن خالل المعهد التابع للوكالة ،والمعهد العالمي
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لبحوث اقتصاديات التنمية التابع لجامعة األمم المتحدة ( .)UN-WIDERوقدم المكتب البريطاني للتنمية الصناعية
( )ODIالمساعدة للفريق من خالل تنظيم الندوات وورش العمل.
ونتوجه بشكر خاص إلى منظمة العمل الدولية ( )ILOعلى تعاونها المستمر مع فريق العمل .وقام بتنسيق هذه
العملية كل من خوسيه مانويل ساالزار-زيرينياكس ودنكان كامبل ،باالشتراك مع العديد من الزمالء بمنظمة العمل
الدولية .وجرى التشاور على المستوى المؤسسي مع صندوق النقد الدولي ( ،)IMFومنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ( ،)OECDوالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ( .)ECOSOCكما استفاد الفريق
أيضا ً من الحوار المتواصل مع االتحاد الدولي لنقابات العمال (.)ITUC
وتم إجراء مشاورات قطرية في بنغالديش ،وكندا ،والصين ،والدانمرك ،وفنلندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،والهند،
واليابان ،وجمهورية كوريا ،والمكسيك ،وموزامبيق ،والنرويج ،وبابوا غينيا الجديدة ،وسنغافورة ،والسويد،
وسويسرا ،وتونس ،وتركيا ،وأوكرانيا ،وبريطانيا .وشملت كافة هذه المشاورات كبار المسؤولين الحكوميين .وضم
أكثرها أساتذة جامعات ،وممثلين ألنشطة األعمال ،وقادة نقابات عمالية ،وأعضاء المجتمع المدني .وعالوة على ذلك
فقد عُقدت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار من أستراليا ،وهولندا ،وجنوب أفريقيا ،وإسبانيا.
وتم ترتيب المشاورات مع الباحثين واألكاديميين بمساعدة االئتالف األفريقي للبحوث االقتصادية ( )AERCفي
كينيا ،ومنتدى البحوث االقتصادية في جمهورية مصر العربية ،والرابطة االقتصادية لبلدان أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي ( )LACEAفي شيلي .وقام معهد دراسات العمالة ( )IZAبتنظيم ورش عمل خاصة مع شبكته البحثية في
ألمانيا وتركيا ،بتنسيق من كالوس تسيمرمان .وتولى المعهد النرويجي للبحوث الدولية التطبيقية ( )FAFOإجراء
استقصاء شمل أربعة بلدان وتمت االستعانة به في هذا التقرير.
وقام على إنتاج التقرير وتقديم ما يلزم من مساندة لوجستية كل من بروناغ ميرفي ،وميخائيال ستانغو ،وجيسون
فيكتور ،وسيسيل وودن ،بمشاركة قوين ثوي دين .وتولى إيفار سيدارولم تنسيق عملية تعبئة الموارد .ونهضت إيرينا
سرغيفا وسونيا جوزيف بمسؤولية إدارة الموارد .وشارك في تحرير التقرير كل من مارثا غوترون ،وبروس روس-
الرسن ،وجيري كوين ،وروبرت تسيمرمان .وأسهمت في إعداد الملحق اإلحصائي مجموعة بيانات التنمية ،بتنسيق
من يوهان مستياين.
وقام مكتب الناشر بتنسيق عمليات تصميم وتنضيد وطباعة وتوزيع نسختي التقرير المطبوعة واإللكترونية.
ويخص مكتب الناشر بالشكر كال من ماري فيسك ،وستيفن مكغرورتاي ،وسانتيغو بومبو-بيجارانو ،ونانسي الميرز،
وستيفن بازدان ،ودينايز برجيرون ،وأندريس مينيسيز ،وتيريزا كوك ،وشانا واجر ،وخوزيه دي بيربا ،وماريو
تربيانو ،باإلضافة إلى كل من سيسيل جانوتين وبشرى بلفقيه من وحدة الترجمة التحريرية والفورية التابعة للبنك
الدولي.
ً
ويتقدم الفريق أيضا بالشكر إلى فيفيان هون ،وكذلك كلوديا سيبلفيدا ،على ما قامتا به من دور تنسيقي ،وميريل
تاك-بريمدال على تقديمها المشورة والتوجيه فيما يتعلق باالتصاالت ،وفامسي كريشنا كانتشي وسواتي ب .ميشرا
على مساندتهما فيما يتعلق بالموقع اإللكتروني ،وإلى جيري هيمان لمساعدته في إعداد سلسلة األفالم المرتبطة
بالتقرير ،وجايتس كانتشاس وناصر محمد المغربي ،وجان  -بيير س .دجوماليو ،لقيامهم بالدعم المتعلق بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
كما أسهم آخرون كثر من داخل البنك الدولي وخارجه بالتعليقات والمدخالت .وأسماؤهم مدرجة في القائمة
الببليوغرافية في الملحق.
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وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

تمثل

الوظائف حجر الزاوية بالنسبة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية .فالتنمية ال تتحقق
إال من خالل توفير الوظائف .ويسعى
الناس للخروج من براثن الفقر والمعاناة عن طريق
تحسين سبل كسب معيشتهم .واالقتصاد إنما ينمو بإتقان
الناس ألعمالهم وارتقائهم بها ،مع انتقالهم من المزارع
والحقول إلى الشركات والمؤسسات ،ومع خلق المزيد من
الوظائف المنتجة واختفاء تلك األقل إنتاجية .والمجتمعات
إنما تزدهر بعمل الناس من مختلف األعراق والخلفيات
االجتماعية جنبا ً إلى جنب ،وتعزيز الشعور بوجود فرصة
حقيقة أمامهم .ومن هنا ،تأتي قدرة الوظائف على إحداث
التحول  -إذ إن بمقدورها أن تغير وتبدل ما نكسب ،وما
نفعل ،وتغير حتى من ذواتنا.
ال غرابة إذن في أن تتصدر الوظائف وفرص العمل قمة
أجندة التنمية في كل مكان  --بالنسبة للجميع ،من واضعي
السياسات إلى أفراد الشعب ،ومن قادة أنشطة األعمال
إلى ممثلي النقابات ،ومن النشطاء إلى أساتذة الجامعات
والمثقفين .وإذ يتطلع هؤالء جميعا ً إلى اغتنام الفرص
لخلق الوظائف التي تتيحها التحوالت السكانية الكبرى،
واالبتكارات التكنولوجية ،وهجرة البشر والوظائف على
مستوى العالم كله ،وإلى ما يحدث من تغيرات عميقة في
طبيعة العمل نفسه ،فإن واضعي السياسات يطرحون أسئلة
صعبة ،مثل:
• هل ينبغي للبلدان أن تجعل إستراتيجياتها اإلنمائية
تتمحور حول تحقيق النمو أم تركز ،بدال من ذلك ،على
إيجاد الوظائف وفرص العمل؟
• وهل يمكن تشجيع تنظيم مشاريع العمل الحر وروح
المبادرة ،والسيما فيما بين األعداد الهائلة من مؤسسات

ومشاريع األعمال الصغرى بالبلدان النامية ،أم أن
أصحاب مشاريع العمل الحر يولدون بهذه العقلية؟
• ونظراً لقدرة فرص العمل على تحقيق الترابط االجتماعي،
فهل هناك ما تستطيع الحكومات عمله في هذا الشأن،
سوى محاولة تدعيم إيجاد الوظائف وفرص العمل؟
• وهل تمثل زيادة االستثمار في التعليم والتدريب شرطا ً
مسبقا ً لتعزيز إمكانيات العامل على الحصول على العمل،
أم هل يمكن بناء المهارات من خالل العمل نفسه؟
• وهل ينبغي لجهود تحسين مناخ االستثمار أن تستهدف
المجاالت ،أم األنشطة ،أم الشركات ذات القدرة األعلى
على إيجاد الوظائف؟
• وما هي مخاطر أن تكون سياسات تعزيز الوظائف في
بلد ما على حساب الوظائف في بلد آخر؟
• وعندما تطرأ صدمات قاسية أو تحدث إعادة هيكلة
كبرى ،هل من الصواب حماية الوظائف هي األخرى،
ال األفراد وحدهم؟
• كيف يمكن التعجيل بإعادة توزيع العاملين من المجاالت
واألنشطة ذات القدرة اإلنتاجية األقل إلى تلك التي تتمتع
بقدرات وإمكانيات أكبر؟
يث ّمن األفراد فرص العمل لما تدره عليهم من دخل
ومزايا ،فضالً عن إسهامها في توفير السعادة لهم واحترام
الذات .لكن بعض فرص العمل لها تأثير أعمق وأوسع نطاقا
على المجتمع .ويمكن إلتاحة فرص العمل أمام النساء أن
تغير أسلوب إنفاق األسر للمال أو استثماره في تعليم أطفالها
أو رعايتهم صحياً .وتزيد فرص العمل بالمدن من إمكانية
التخصص وتبادل األفكار ،وهو ما يعزز إنتاجية غيرها
من الوظائف .كما أن فرص العمل التي ترتبط باألسواق

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

العالمية تعود على الوطن األم بمعارف تكنولوجية وإدارية
جديدة .وفي البيئات المضطربة ،يمكن لتوفير الوظائف
وفرص العمل للشباب أن يتيح بدائل عن أعمال العنف
ويساعد في استعادة السالم.
وتعود هذه الوظائف ،بما لها من تأثير أوسع نطاقا
على مستويات المعيشة واإلنتاجية والترابط االجتماعي،
على المجتمع بقيمة أعظم مما تعود به على األفراد .لكن
بعض الوظائف يمكن أن تكون لها آثار سلبية غير مباشرة.
فالوظائف التي تدعمها تحويالت نقدية أو مزايا خاصة
تمثل عبئا ً على عاتق اآلخرين أو تقوض فرص عثورهم
على وظائف مجزية .والوظائف التي تضر بالبيئة تلقي
بآثارها على الجميع .ومن هنا ،فإن بعض الوظائف وفرص
العمل تعود بالنفع على التنمية أكثر من غيرها ،حتى لو
كانت تلك األخيرة أكثر جاذبية لألفراد.
يتوقف تحديد أي الوظائف لها أكبر مردود إنمائي
على الظروف السائدة .وتتباين البلدان فيما بينها من حيث
مستواها اإلنمائي والسكاني والمؤسسي ومواردها الطبيعية.
فالمجتمعات الزراعية تواجه صعوبة في زيادة إنتاجية
الوظائف الزراعية وخلق وظائف جديدة غير زراعية.
والبلدان الغنية بالموارد البد لها من تنويع صادراتها ،بحيث
تصبح الوظائف مرتبطة باألسواق العالمية بدالً من دعمها
بالتحويالت النقدية الحكومية .والبد للبلدان التي تعمل على
إضفاء الطابع الرسمي على اقتصادها من أن تصمم أنظمة
الحماية االجتماعية لديها بطريقة تكفل التوسع في التغطية
التأمينية على نحو ال يؤثر سلبا على فرص العمل.
يخلق القطاع الخاص الجزء األكبر من الوظائف
وفرص العمل .لكن بمقدور الحكومات أن تضطلع بدور
داعم – أو معوق – للقطاع الخاص في خلق الوظائف.
وتلقي فكرة تحقيق التنمية من خالل إيجاد الوظائف وفرص
العمل ضوءاً جديداً على اإلستراتيجيات والسياسات
والبرامج التي تستطيع الحكومات اعتمادها .وينبغي
لإلستراتيجيات أن تحدد أنواع الوظائف وفرص العمل
التي لها أعلى عائد إنمائي في ضوء الظروف الخاصة
بكل بلد .وينبغي للسياسات أن تزيل العقبات التي تحول
دون خلق القطاع الخاص لفرص العمل .وربما تكون
برامج خلق الوظائف هي األخرى لها ما يبررها ،مثالً في
البلدان المتأثرة بالصراعات .لكن البد من تقييم تكاليف هذه
السياسات والبرامج ومنافعها ،مع أخذ آثارها المحتملة غير
المباشرة في االعتبار ،سواء كانت إيجابية أم سلبية.
وعلى مستوى عملي أكثر ،يقودنا منظور الوظائف هذا
على التنمية إلى رؤية نهج سياسات يتألف من ثالث طبقات:
• األساسيات .وحيث إن الوظائف توفر دخال أعلى
ومزايا اجتماعية أوسع مع ازدياد البلدان ثرا ًء ،فالبد
لبيئة السياسات من أن تكون مواتية لتحقيق النمو.
وهذا يتطلب االهتمام باستقرار االقتصاد الكلي،

وإيجاد بيئة مواتية ألنشطة األعمال ،وتراكم رأس
المال البشري ،وضمان سيادة القانون.
• اسياسات العمل .وحيث إن النمو وحده قد ال يكون
كافياً ،فالبد لسياسات العمل من أن تيسر خلق
الوظائف وتعزز العائد اإلنمائي من ورائها .ويمكن
للسياسات معالجة تشوهات أسواق العمل دون أن
تكون قيدا وعبئا على الكفاءة .لكن يجب أن تتفادى
التدخالت التشويهية التي تعوق دخول العمالة في
المدن وفي سالسل القيمة العالمية  -وتتيح صوتا
للفئات األكثر حرمانا ً وتوفر الحماية لها.
• ااألولويات .وحيث إن بعض الوظائف تعود على
التنمية بأكثر من غيرها ،فمن الضروري تحديد
أنواع الوظائف ذات العائد اإلنمائي األعلى في سياق
كل بلد ،والقضاء على  -أو على األقل التعويض عن
 عيوب السوق ونواقصه واإلخفاقات المؤسسية التيتؤدي إلى خلق عدد قليل للغاية من هذه الوظائف.
ال ينبغي تفسير محورية الوظائف بالنسبة للتنمية
باعتبارها محورية لسياسات العمل ومؤسساته .فنحو نصف
القوى العاملة في البلدان النامية من المزارعين أو العاملين
لحساب أنفسهم ،ومن ثم فإنهم خارج سوق العمل .وحتى
في حالة العمل بأجر ،فإن سياسات العمل ومؤسساته قد
تكون  -أو ال تكون  -العقبة الرئيسية أمام خلق الوظائف
وفرص العمل .ففي الغالب األعم تكمن العقبات ذات
الصلة خارج سوق العمل .وقد تتمثل العوامل المحفزة
على إيجاد الوظائف في السياسات التي تجعل المدن تعمل
على نح ٍو أفضل ،أو التي تساعد المزارعين في الحصول
على التقنيات الزراعية المالئمة وتطبيقها ،أو التي تسمح
للشركات بتطوير صادرات جديدة .فالوظائف هي حجر
الزاوية بالنسبة للتنمية ،والسياسات اإلنمائية الزمة من أجل
خلق الوظائف.

مطلوب وظائف
بالنسبة للكثيرين ،تستدعي كلمة “وظيفة‟ إلى الذهن
صورة العامل الذي يعمل لدى أحد أرباب العمل ويحصل
على راتب منتظم .ومع ذلك ،فإن غالبية العاملين في أشد
البلدان فقراً يعملون خارج نطاق العالقة التقليدية بين العامل
ورب العمل .وعلى مستوى العالم إجماالً ،هناك أكثر من
 3مليارات عامل ،لكن وظائفهم وأعمالهم تتفاوت تفاوتا
شديدا .فهناك نحو  1.65مليار شخص يعملون ويحصلون
على أجور أو رواتب منتظمة .وهناك  1.5مليار آخرون
يعملون بالزراعة أو بمشاريع عائلية صغيرة ،أو يشتغلون
بأعمال يومية مؤقتة أو موسمية .وفي الوقت نفسه ،فإن
هناك  200مليون شخص ،أكثرهم من الشباب ،عاطلون
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1.6
%77
%39

1.5
%28
%97

مليار
بأجر أو براتب

مليار شخص يعملون في الزراعة أو
لحسابهم الخاص

شخص يعملون

مشاركة المرأة في األيدي
العاملة في فييتنام

من الوظائف قطاع الصناعات
التحويلية في مؤسسات
صغرى في إثيوبيا

من الوظائف في قطاع الصناعات
التحويلية في مؤسسات أعمال
صغرى في شيلي

ضعفا

نمو العمالة بشركة في
المكسيك على مدار  35عام

115
90

 10أضعاف

مليون طفل يعملون في
ظروف خطرة

600

21

نمو العمالة بشركة في الواليات
المتحدة على مدار  35عام

مليون ضحية بسبب
العمل القسري

مليون فرصة عمل يجب توفيرها خالل
 15عاما ً للحفاظ على معدالت العمالة الحالية

مليون شخص
يعملون بالخارج

248

مليون شاب ال يعملون
وال يبحثون عن عمل

فجوة
اإلنتاجية بينالمئينشركةالتسعين  9أضعاف
 22ضعفا تصنيع تقع في
والمئين العاشر في الهند

10
%3

مشاركة المرأة في األيدي
العاملة في باكستان

ماليين وافد جديد إلى األيد العاملة
سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء
المهاجرون الدوليون
كنسبة إلى سكان العالم

30
%60

فجوة اإلنتاجية بين شركة تصنيع
تقع في المئين التسعين والمئين
العاشر في الواليات المتحدة

مليون طالب في المرحلة
ما بعد الثانوية في الصي
هي نسبة األجانب إلى السكان
في الكويت وقطر واإلمارات
العربية المتحدة
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ويبحثون بدأب عن عمل .وهناك حوالي ملياري بالغ في
سن العمل ،أكثرهم من النساء ،ال يعملون وال يبحثون عن
عمل ،لكن عددا غير معروف منهم يتوقون للحصول على
عمل .ولذا ،فإن إيضاح معنى كلمة “وظيفة‟ يُعد نقطة بداية
مفيدة.
تختلف معاني الكلمات المستخدمة لوصف ما يفعله
الناس لكسب المعيشة من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى.
فبعضها يشير إلى العاملين في المكاتب أو المصانع ،في
حين أن لبعضها معن ًى أوسع نطاقا يشمل المزارعين
والبائعين الذين يعملون لحسابهم الخاص في المدن ،أو من
يقوم على رعاية األطفال أو المسنين .وليست التفرقة أو
التمييز بين هذا وذاك مجرد مسألة لفظية فحسب .فالمعاني
المتباينة تشير إلى جوانب مختلفة للوظائف يكن لها الناس
التقدير .وتؤثر وجهات النظر حول ما تعنيه كلمة الوظيفة
حتما ً في وجهات النظر الخاصة بما ينبغي أن تكون عليه
سياسات العمل المحفزة إليجاد الوظائف.
بالنسبة لخبراء اإلحصاء ،فإن كلمة وظيفة تعني
“مجموعة من المهام والواجبات التي يؤديها الشخص ،أو
ينبغي أن يؤديها ،سواء لحساب رب عمل ما أو لحساب
نفسه” 1.والوظائف هي تلك التي يؤديها الموظفون ،وهم
أولئك الذين ينتجون السلع أو الخدمات من أجل تسويقها
أو من أجل استخدامهم الشخصي .لكن هذا التعريف
اإلحصائي ال ينطق بشيء عما ال ينبغي اعتباره وظيفة.
وتنظر األعراف الدولية إلى حقوق اإلنسان األساسية على
أنها الخطوط الفاصلة التي تحدد ما هو غير مقبول ،ومنها

الشكل   1وظيفة ال تأتي دائما ً بأجر

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :البيانات تتعلق بأحدث سنة متاحة

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة
في عام  ،1948وإعالن المبادئ والحقوق األساسية في
العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام ،1998
والذي ينص على المعايير الرئيسية للعمل .وإذا جمعنا بين
هذه الرؤى المختلفة نصل إلى أن الوظائف هي األنشطة
التي تدر دخالً ،نقديا ً كان أم عينياً ،دون انتهاك حقوق
اإلنسان.

أماكن مختلفة ،وظائف مختلفة
يتسم عالم العمل بالتنوع ،وبوجه خاص في البلدان النامية.
وهذا التنوع ال يشير فحسب إلى عدد ساعات العمل أو
عدد الوظائف المتاحة ،وهي المعايير المعتادة في البلدان
الصناعية ،بل ويشير أيضا ً إلى خصائص تلك الوظائف.
ويبرز جانبان رئيسيان هنا .يتعلق األول بعمل اإلنسان
لحساب نفسه وفي مجال الزراعة 2،أما اآلخر فيتعلق
بالتعايش فيما بين أنماط اإلنتاج التقليدية والحديثة ،من
زراعة الكفاف والعمل الذي ال يتطلب مهارة خاصة إلى
الصناعات والخدمات القائمة على التكنولوجيا والعمل
المعرفي الذي يتطلب مهارة عالية.
وفي حين يوجد نحو نصف الوظائف وفرص العمل في
العالم النامي خارج سوق العمل الرسمية ،فإن نسب العاملين
بأجر ،وفي قطاع الزراعة ،ولحساب النفس تختلف اختالفا
شديدا من بلد إلى آخر 3.فالعمل بدون أجر يمثل أكثر من
 80في المائة من إجمالي عمالة اإلناث في منطقة أفريقيا
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الشكل  2البطالة ليست دائما ً هي المشكلة بين الشباب

كل من الرجال والنساء
في حين تفوق معدالت مشاركة ٍ
 75في المائة في تنزانيا وفييتنام .وبصرف النظر عن هذه
التناقضات الصارخة في معدالت المشاركة ،فإن النساء ال
يزلن يكسبن دخال أقل من الرجال بكثير ،وال يرجع السبب
في هذه الفروق تماما إلى عوامل التعليم أو الخبرة أو قطاع
العمل .وفي حين تخصص نسبة متزايدة من الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاما ً معظم أوقاتهم للدراسة
والتدريب ،فإن معدالت البطالة بين الشباب مازالت تثير
االنزعاج في بعض البلدان (حيث تتجاوز  40في المائة
في جنوب أفريقيا منذ أوائل عام  2008في حين تجاوزت
5
 50في المائة في إسبانيا في الربع األول من عام .)2012
وحتى في البلدان التي تتدنى بها نسبة البطالة بين الشباب،
فإنها تمثل ضعف المتوسط الوطني أو تزيد .وعالوة على
ذلك ،هناك  248مليون شاب “عاطل عن العمل”  -ممن
ال يدرسون أو يتدربون ،وليست لهم وظيفة ،وال يبحثون
عن عمل .وتختلف نسبة “العاطلين” من بلد إلى آخر ،إذ
تتراوح بين  10في المائة و  50في المائة بين من تتراوح
أعمارهم من  15إلى  24عاما ً (انظر الشكل  6.)2ويعمل
الكثير من الشباب في وظائف بال أجر ،أو إن كانوا يعملون
7
بأجر فمن غير المرجح أن يتمتعوا بتأمين اجتماعي.

تغير عالم العمل
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  24-15ﻋﺎﻣﺎ ﹰ )(%
املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

جنوب الصحراء  -في حين تقل نسبته عن  20في المائة
بمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (انظر الشكل .)1
وتغلب على العمل في مختلف أنحاء العالم النامي
أيضا السمة غير الرسمية للنشاط االقتصادي على نطاق
واسع ،سواء على أساس ضعف تسجيل الشركات ،أو
االفتقار إلى تغطية الضمان االجتماعي ،أو غياب عقود
العمل .وال تخضع العمالة غير الرسمية إلجراءات وقوانين
العمل ،إما بسبب نطاقها المحدود أو تعمد تجنبها أو التهرب
منها .وبغض النظر عن التعريف المحدد المستخدم،
فإن االقتصاد غير الرسمي يرتبط بشكل عام بانخفاض
مستويات اإلنتاجية .ولكن هذا ال يعني بالضرورة أن إضفاء
الطابع الرسمي على النشاط االقتصادي سيسفر عن زيادة
مستويات الكفاءة .إذ من الممكن أن يكون النشاط االقتصادي
غير الرسمي َع َرضا داال على انخفاض اإلنتاجية ،بقدر ما
4
يمكن أن يكون سببا لذلك في الوقت نفسه.
تبدو أن الفروق التي تقوم على الجنس والسن مذهلة.
فعلى مستوى العالم ،تقل نسبة النساء العامالت عن 50
في المائة ،في مقابل قرابة  80في المائة بين الرجال .ففي
باكستان ،ال تشارك في القوى العاملة سوى  28في المائة
من النساء في مقابل أكثر من  82في المائة من الرجال،

تزيد التحوالت السكانية الهائلة من درجة تعقد هذه الصورة
المركبة .فلكي يتسنى الحفاظ على نسبة العمالة الحالية بين
السكان في سن العمل ،سيتعين خلق نحو  600مليون وظيفة
جديدة بحلول عام  2020مقارنة بمستوى الوظائف في عام
 ،2005وستكون غالبيتها في منطقتي آسيا وأفريقيا جنوب
الصحراء  .وفي حين شهدت بعض البلدان زيادات كبيرة
جداً في القوى العاملة لديها  -حيث يدخل إلى سوق العمل
سنويا ً منذ منتصف التسعينيات قرابة  8ماليين عامل جديد
في الصين و  7ماليين في الهند  -فهناك بلدان أخرى تواجه
انكماشا ً في السكان .فعلى سبيل المثال ،يُقدَر االنخفاض في
8
تعداد القوى العاملة في أوكرانيا بنحو  160ألفا ً في السنة.
يؤدي التوسع العمراني السريع إلى تغيير تكوين
العمالة .ومن المتوقع أن يقفز عدد سكان المدن والبلدات
بالبلدان النامية إلى أكثر من نصف إجمالي سكانها قبل
حلول عام  9.2020ونتيجة لذلك ،ستتجاوز نسبة نمو
القوى العاملة غير الزراعية مثيلتها الزراعية بكثير .وهذا
التحول الهيكلي ،الذي استغرق في البلدان الصناعية فيما
مضى عشرات السنين ،يغير اآلن في نمط الحياة في البلدان
النامية خالل جيل واحد .ويمكن أن تحقق التغيرات الهيكلية
تحسينات ملحوظة في مستويات الكفاءة .وقد أفلحت بعض
البلدان النامية في تضييق فجوة اإلنتاجية التي كانت تفصلها
عن البلدان الصناعية على نحو اتسم بالسرعة .لكن آخرين
أخفقوا أيضا في اللحاق بالركب 10.وبشكل عام ،ال تزال
هذه الفجوة واسعة بين المناطق النامية والمتقدمة.

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

وتؤدي العولمة أيضا ً إلى تغيير طبيعة الوظائف.
فالبلدان الصناعية تتحول من الصناعات األولية والتقليدية
11
باتجاه الخدمات واألنشطة التي تتطلب معارف غزيرة.
وفي الوقت نفسه ،تؤدي التحسينات التكنولوجية وأنشطة
التعهيد إلى البلدان النامية إلى حدوث انخفاض في األنشطة
التي تتطلب مهارات متوسطة 12.وجرى تقسيم مهام اإلنتاج
حتى صار باإلمكان أداؤها في مواقع مختلفة 13.وقامت
الشركات العابرة للحدود الوطنية ببناء سالسل قيم متكاملة
كي تستفيد من المهارات الوطنية بأنحاء العالم 14.وتجري
أنشطة التعهيد في مجال الخدمات مثلما تجري في مجال
التصنيع .وقد تضاعف تقريبا ً نصيب البلدان النامية من
صادرات الخدمات العالمية ليصل إلى  21في المائة خالل
15
الفترة من عام  1990إلى عام .2008
تُحدث التكنولوجيا تغيراً في الطريقة التي يتواصل بها
العاملون مع الشركات ،من خالل تمكينهم من الوصول
إلى أسواق عمالة أكبر ،بل على مستوى العالم كله .وتعمل
بعض أماكن العمل الجديدة من خالل اإلنترنت ،في حين
16
يستخدم البعض اآلخر تكنولوجيا الهاتف المحمول.
وصار العمل بأجر لبعض الوقت أو لفترة مؤقتة اآلن من
السمات الكبرى للبلدان الصناعية والنامية .ففي جنوب
أفريقيا ،يمثل العاملون المؤقتون عن طريق الوكاالت
نحو  7في المائة من حجم القوى العاملة؛ حيث يوفر نشاط
التوظيف المؤقت الموظفين بمعدل يبلغ في المتوسط نحو
 410آالف عامل في اليوم .وفي الهند ،فإن عدد العاملين
المؤقتين الذين تشغلهم وكاالت التوظيف شهد نمواً بنسبة
تتجاوز  10في المائة في عام  2009و  18في المائة في
17
عام .2010
أحدثت هذه األوضاع المتغيرة لإلنتاج العالمي تحوالت
أيضا ً في مجال توفير المهارات وفي التوزيع العالمي
للمواهب المتفوقة .وتحتل الصين والهند مكانة رفيعة في
جاذبيتهما المفترضة بوصفهما مركزين للتعهيد بفضل
تصنيفهما المرتفع بدرجة استثنائية فيما يتعلق بتوفر
المهارات 18.فالهند لديها ما يقارب  20مليون طالب
بمرحلة التعليم العالي ،أي ما يعادل تقريبا ً عددهم لدى
الواليات المتحدة؛ وتتفوق الصين على البلدين ،حيث يبلغ
عدد طالب مرحلة ما بعد الثانوية بها نحو  30مليون
طالب 19.وال تزال الواليات المتحدة تستأثر بنصيب وافر
من أعلى الدرجات على مؤشرات التقييم الدولية للطالب،
لكن نصيب جمهورية كوريا يماثل نصيب ألمانيا ،ويليهما
مباشرة االتحاد الروسي .ويعادل عدد الطالب ذوي األداء
المرتفع في شنغهاي وحدها ُخمس عددهم في ألمانيا ونحو
20
مثلي إجمالي عددهم في األرجنتين.

دور القطاع الخاص
في وقت يتسم بسرعة التغير ،يُعتبر القطاع الخاص
المحرك الرئيسي إليجاد الوظائف وفرص العمل ومصدر
قرابة  9من بين كل  10وظائف بالعالم كله .ففي البرازيل،
وفر القطاع الخاص  90في المائة من إجمالي الوظائف

الجديدة خالل الفترة ما بين عامي  1995و  ،2005وبلغت
تلك النسبة  95في المائة في الفلبين وتركيا 21.وتمثل
الصين النموذج األكثر إثارة لإلعجاب في التوسع في إيجاد
الوظائف وفرص العمل من خالل نمو القطاع الخاص.
ففي عام  ،1981كان عدد موظفي القطاع الخاص يبلغ
 2.3مليون عامل ،في حين كان عدد العاملين بالمؤسسات
المملوكة للدولة يبلغ  80مليوناً 22.وبعدها بعشرين عاما ً
فقط كان عدد العاملين بالقطاع الخاص في حدود 74.7
مليون شخص ،متجاوزاً ألول مرة عدد العاملين بالشركات
المملوكة للدولة الذي انخفض إلى  74.6مليون عامل
(انظر الشكل .)3
وعلى النقيض من المتوسط العالمي ،تمثل الدولة في بعض
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا جهة العمل األولى ،وهو
وضع يمكن إرجاعه إلى عوامل االقتصاد السياسي لحقبة
ما بعد االستقالل ،وفي بعض الحاالت إلى وفرة العائدات
النفطية 23.فقد ظلت لفترة طويلة وظائف القطاع العام تُعطى
للشباب من خريجي الكليات .ولكن مع انكماش الحيز المالي
المتاح الالزم الستمرار التوسع في التوظيف بالقطاع العام،
أصبح االصطفاف في طوابير التوظف بالقطاع العام أكثر
شيوعاً ،وهو األمر الذي أدى إلى ظهور االقتصاد غير
الرسمي ،وتخفيض المؤهالت التعليمية ،وظهور أشكال من
اإلقصاء االجتماعي 24.وال تزال هناك قوة عمل شابة جيدة
التعليم إلى حد ما عاطلة عن العمل ،أو تعمل لبعض الوقت
25
فقط ،وهكذا حدث ركود في إنتاجية العمالة.
وقد أفلحت البلدان عموما في خلق الوظائف .وأصبح
عدد من لديهم اآلن وظائف أكبر من أي وقت مضى ،وهذه
الوظائف بشكل عام تدر دخالً أعلى .وفي خضم التغيرات
االجتماعية واالقتصادية السريعة ،حدث بالفعل انخفاض
في معدل الفقر بالبلدان النامية .وانخفضت نسبة السكان
في العالم النامي الذين يعيشون على أقل من  1.25دوالر
أمريكي للفرد في اليوم (على أساس تعادل القوى الشرائية)
من  52في المائة في عام  1981إلى  22في المائة في عام
 ،2008ليهبط بذلك عددهم من  1.94مليار نسمة إلى 1.29
مليار نسمة 26.وجاء هذا االنخفاض نتيجةً لعوامل متعددة،
لكن خلق الماليين من فرص العمل الجديدة واألكثر إنتاجية،
أكثرها في آسيا وإن كان بعضها اآلخر في غيرها من مناطق
27
العالم النامي ،كان القوة المحركة الرئيسية وراء ذلك.
إال أن الوظائف تتأثر بتراجع األوضاع االقتصادية -
وينطبق ذلك على القطاع الخاص أكثر مما ينطبق على
القطاع العام .وقد تؤدي أزمات قصيرة األمد إلى القضاء
على ما أُحرز من تقدم خالل سنوات .وقد تبدأ األزمات في
بلد ما ،لكنها تمتد اآلن ،من خالل العولمة ،لتشمل مناطق
بأكملها ،بل ربما العالم كله .وقد أدت األزمة األخيرة إلى
فقدان  22مليون شخص لوظائفهم لينضموا إلى صفوف
العاطلين عن العمل خالل عام واحد .وهبط معدل نمو
الحجم اإلجمالي للعمالة ،الذي كان يتأرجح حول 1.8
في المائة سنويا ً قبل عام  ،2008ليصل إلى أقل من 0.5
في المائة في عام  ،2009وبحلول عام  2011لم يكن
28
المعدل قد عاد بعد إلى ما كان عليه مستواه قبل األزمة.
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الشكل  3القطاع الخاص يقود نمو العمالة في الصين

املصدر :كاناموري وجاو .2004
مالحظة :البيانات اخلاصة بكل من الشركات ذات امللكية األجنبية في عام  ،2002ومؤسسات األعمال غير اململوكة للدولة في عام  2003غير متاحة.

وتشتمل استجابات السياسات الرامية إلى منع تأثير األزمات
أو التخفيف من حدتها على مزيج مختلف من األدوات،
29
عادة ما تكون لها مدلوالت متنوعة على الوظائف.

الشكل  4الوظائف قادرة على إحداث تحول

تؤدي العوامل السكانية ،والتوسع العمراني ،والعولمة،
والتكنولوجيا ،وأزمات االقتصاد الكلي ،إلى نشوء تحديات
هائلة لتوفير فرص العمل .وقد تسقط البلدان التي ال تتصدى
لتلك العوامل في حلقات مفرغة من بطء نمو عائدات
العمل والسخط المتصل بالوظائف ،مما يؤثر في نسبة
كبيرة من القوى العاملة 30.وقد ترتفع نسبة البطالة بين
الشباب وتعطلهم ،وال يتوفر سوى القليل من فرص العمل
أمام النساء ،مما يترك المكاسب االقتصادية واالجتماعية
الممكن تحقيقها دون استفادة 31.وربما تنشأ أنماط متكررة
من التحسينات الصغيرة في مستويات المعيشة ،وبطء نمو
اإلنتاجية ،وتآكل نسيج الترابط االجتماعي .وعلى النقيض
من ذلك ،فإن البلدان التي تفلح في معالجة هذه التحديات
يمكنها أن تدخل في حلقات حميدة .وعندئذ ،قد تكون النتائج
 من ازدهار الشعوب ،ونمو الطبقة المتوسطة ،وزيادةاإلنتاجية ،وتحسن الفرص المتاحة أمام الشباب والنساء،
داعمةً لبعضها بعضا.

التنمية تتحقق من خالل الوظائف

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

الوظائف وفرص العمل هي أكثر من مجرد األجور
والمزايا التي تعود بها على األفراد .فهي أيضا ً الناتج الذي
تعطيه ،وهي جزء من هويتنا الذاتية ومن كيفية تعاملنا
مع اآلخرين من أفراد المجتمع .ومن خالل هذه النواتج،

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

يمكن للوظائف وفرص العمل أن ترفع مستويات المعيشة،
وأن تزيد اإلنتاجية ،وأن تعزز الترابط االجتماعي
(انظر الشكل .)4

الوظائف هي الدخل الذي نجنيه من ورائها
الوظائف هي أهم العوامل التي تحدد مستوى المعيشة.
فالعمل ،بالنسبة لغالبية الناس ،هو المصدر الرئيسي للدخل،
والسيما في البلدان األشد فقراً .وتفلت أكثر األسر من براثن
الفقر ،أو تسقط في براثنه ،بسبب حصول أحد أفرادها على
وظيفة أو فقدانه لوظيفته .وتتيح فرص العمل التي تعود
على صاحبها بدخل ،بما في ذلك العمل في مجال الزراعة
أو التوظيف الذاتي ،الوسائل أمام األسر كي تزيد من
استهالكها وتحد من تقلباته .ومن معالم الطريق إلى تحقيق
الرخاء ازدياد عائدات الزراعة ،وفرص إنشاء أنشطة
صغيرة غير زراعية ،وهجرة أفراد األسر إلى المدن،
والتحوالت إلى العمل بأجر 32.ومع ازدياد األجور ،يتسع
نطاق الخيارات المتاحة أمام األفراد  -فعندئذ يستطيع أفراد
األسر البقاء خارج القوى العاملة أو العمل لساعات أقل
وتكريس المزيد من الوقت للتعليم ،أو التقاعد ،أو التفرغ
لشؤون األسرة.
يزداد الدخل من العمل مع التنمية االقتصادية ،كما
تتحسن األجور والمزايا المرتبطة بالوظائف .وهذه العالقة
ليست آلية أو تلقائية ،لكن النمو بال شك أمر جيد للوظائف
(انظر الشكل  .)5ومن المسلم به أنه مع تطور االقتصادات،
يرتفع متوسط مهارات شاغلي الوظائف ،مما يعني ضمنا
أن المشاهدات المستقاة من مختلف البلدان ليست متطابقة
تماما نظراً ألنها ال تشير إلى نفس العاملين .لكن النمو

يؤدي أيضا ً إلى تحسن مستوى معيشة العاملين الذين ال
تتغير مهاراتهم.
تظهر البحوث التي أُجريت على مدار أكثر من عقدين
بشأن ديناميكيات الفقر ،والتي شملت بلدانا ً شديدة التنوع
فيما بينها ،مثل كندا وإكوادور وألمانيا وجنوب أفريقيا ،أن
األحداث ذات الصلة بالعمل هي المحرك األساسي وراء
اإلفالت من براثن الفقر 33.وتتفاوت هذه األحداث من
تغيير رب األسرة لوظيفته إلى التحاق أفراد األسرة بالعمل
أو ازدياد ما يجنيه أفراد األسرة من وراء عملهم .وعلى
العكس من ذلك ،فإن االفتقار إلى فرص العمل يقلص قدرة
األسر على تحسين درجة رفاهتها 34.وقد أظهرت مجموعة
كبيرة من الدراسات النوعية التي أُجريت في بلدان منخفضة
الدخل أن الحصول على عمل وتأسيس مشروع أعمال كانا
35
من بين األسباب الرئيسية إلفالت الناس من براثن الفقر.
تؤكد التحليالت الكمية أن حدوث تغير في الدخل من
العمل يُعد أول وأهم العوامل التي تسهم في الحد من الفقر
(انظر الشكل  .)6ففي  10من بين  18بلداً من بلدان أمريكا
الالتينية ،كان للتغيرات في الدخل من العمل الفضل في
أكثر من نصف االنخفاض في معدل الفقر ،وفي  5بلدان
أخرى كان له الفضل في أكثر من ثلث هذا االنخفاض .وفي
بنغالديش وبيرو وتايلند ،كان حدوث تغيرات في التعليم أو
خبرات العمل أو في محل اإلقامة من العوامل المهمة ،لكن
مردود هذه الخصائص (بما في ذلك الدخل من العمل) كان
األكثر أهمية .فمجرد أن تكون للمرء وظيفة ال يكفي ،نظراً
ألن أكثر الناس يعملون في اقتصادات أقل نموا .أما الفارق
الحقيقي الذي يرجع إليه الفضل في اإلفالت من براثن الفقر
36
فيتمثل في زيادة األجور من العمل.

الشكل  5الوظائف تدر أجورا ومزايا أعلى مع نمو البلدان

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :متثل كل نقطة بلدا ما.
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الشكل  6الوظائف مسؤولة عن جانب كبير من تراجع معدالت الفقر المدقع

املصدر :أزيفيدو وآخرون 2012؛ وإنخاوستي وآخرون 2012؛ كالهما لصالح تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :التغييرات التي طرأت على تركيبة األسر تشير إلى التغيير في نسبة البالغني (من سن  18سنة فأكبر) من أفراد األسرة .ويعني الدخل من العمل التغير في التوظيف واألجور لكل فرد بالغ .ويعني
الدخل من غير العمل التغيرات في مصادر الدخل األخرى ،مثل التحويالت النقدية ،ومعاشات التقاعد ،وإيجارات املساكن .وإذا كان العمود البياني موجدا أسفل احملور األفقي ،فهذا يعني أن هذا املصدر قد
وتسب التغيرات اخلاصة بكل من :األرجنتني ( )2010-2000بنغالديش ()2010-2000؛ والبرازيل ()2009-2001؛ وشيلي ()2009-2000؛ وكولومبيا ()2010-2002؛
أدى إلى زيادة أوضاع الفقر ،بدال من احلد منها .حُ
وكوستا ريكا ()2008 – 2000؛ وإكوادور ()2010-2003؛ والسلفادور ()2009 – 2000؛ وغانا ()2005-1998؛ وهندوراس ()2009-1999؛ واملكسيك ()2010-2000؛ وملدوفا ()2010-2001؛ وبنما ()2009-2001؛ وباراغواي
()2010-1999؛ وبيرو ()2010-2002؛ ونيبال ()2003-1996؛ ورمانيا ()2009-2001؛ وتايلند ( .)2009-2000ويتم حساب التغييرات اخلاصة ببنغالديش وغانا وملدوفا وبيرو ونيبال ورومانيا وتايلند باستخدام مقاييس
الفقر املستندة إلى االستهالك ،في حني تستند التغييرات اخلاصة بالبلدان األخرى إلى مقاييس الدخل.

فضالً عن إسهامها األساسي والفوري في إدرار الدخل،
فإن الوظائف تؤثر أيضا ً في غيرها من أبعاد الرفاهة ،بما
في ذلك الصحة العقلية والجسدية .إذ من شأن بطالة أي
شخص أن يقوض رضاه عن نفسه ،وخاصةً في البلدان
التي يمثل فيها العمل بأجر العرف السائد والتي يتر َجم فيها
االفتقار إلى الفرص إلى بطالة صريحة ال إلى بطالة مقنَعة.
وبالنسبة لمن يعملون ،فإن الخصائص المادية وغير المادية
للوظيفة ،بل الذاتية أيضاً ،يمكن أن يكون لها جميعا ً تأثير
على الرفاهة 37.فالعمال يكنون تقديراً لسمات أخرى ،مثل
السالمة في مكان العمل ،واألمن الوظيفي ،وفرص التعلم
والترقي ،وكذلك المزايا الصحية والحماية االجتماعية .لكن
القليل نسبيا من الوظائف هو الذي يوفر كل هذه المزايا في
البلدان النامية.

الوظائف هي ما نقوم به
يحدث النمو االقتصادي عندما تصبح الوظائف أكثر
إنتاجية ،لكنه يحدث أيضا ً عندما يتم خلق المزيد من
الوظائف وفرص العمل المنتجة وعندما تختفي الوظائف

األقل إنتاجية .وقد يكون المحرك وراء تحقيق هذه المكاسب
في نهاية المطاف هو ظهور سلع جديدة ،أو وسائل جديدة
لإلنتاج والنقل ،أو أسواق جديدة ،لكن ذلك إنما يتحقق
من خالل عملية مستمرة إلعادة الهيكلة وإعادة توزيع
الموارد ،بما فيها العمل .وتخفي أرقام صافي فرص العمل
الجديدة عمليات أضخم كثيراً تتمثل في إجمالي فرص
العمل الجديدة وإجمالي المفقود منها 38.ففي المتوسط،
يتم في البلدان النامية على اختالفها خلق ما يتراوح بين
 7و  20في المائة من فرص العمل في قطاع الصناعة
كل عام ،لكن نسبة مماثلة من الوظائف تختفي من الوجود
39
(انظر الشكل .)7
نظراً ألن االقتصادات تنمو مع خلق فرص العمل
ذات اإلنتاجية األعلى واختفاء فرص العمل ذات اإلنتاجية
األقل ،فإن العالقة بين مكاسب اإلنتاجية وإيجاد الوظائف
ليست عالقة آلية أو تلقائية .فعلى األمد المتوسط ،تتقارب
بشدة اتجاهات العمالة مع اتجاهات حجم القوى العاملة،
ولذا فإن النمو يكون بالفعل بال وظائف في حاالت قليلة
للغاية .غير أنه على األمد القصير ،يمكن الربط بين
اإلجراءات المبتكرة وبين الزيادة أو النقص في حجم

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

العمالة 40.والتصور الشائع هو أن اإلنتاجية تنمو مع
خفض حجم العمالة ،لكن بعض الشركات تستطيع زيادة
اإلنتاجية والعمالة معاً 41.ففي شيلي وإثيوبيا ورومانيا،
أسهمت “الشركات التي رفعت عدد العاملين بها” في
زيادة مستويات اإلنتاج والعمالة بدرجة ملموسة؛ ويفوق
عددها في بعض األحيان الشركات الناجحة التي تخفض
حجم العمالة 42.وأدى المزيج المؤلف من تعزيز نشاط
القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع العام إلى حدوث
نمو سريع في اإلنتاجية والعمالة باالقتصادات التي تمر
بمراحل تحول وفي الصين في أواخر التسعينيات وأوائل
43
العقد األول من األلفية الجديدة.
تميل الشركات التي نجحت في زيادة حجم العمالة بها
44
إلى أن تكون أصغر سنا وأقل حجما وقدرة على االبتكار.
لكن الشركات الكبيرة عموما تكون أكثر ابتكاراً وأكثر
إنتاجية في آن معاً .فهي تستثمر أكثر في اآلالت .كما تزداد
أكثر بكثير من الشركات الصغيرة احتماالت تطويرها
خطوط إنتاج جديدة ،وإدخالها تقنيات جديدة ،وفتحها أو
إغالقها للمصانع ،ولجوئها للتعهيد الخارجي ،ودخولها
في مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب 45.وهذه الشركات
تنتج أكثر باستخدام حجم معين من العمالة ،كما أنها تصدر
أكثر .وكذلك فإنها تدفع أجوراً أعلى بدرجة ملموسة
من مؤسسات ومشاريع األعمال الصغرى والصغيرة
(انظر الشكل  .)8ولكن الكثير من الناس في البلدان النامية
يعملون في وحدات اقتصادية بالغة الصغر وإن لم تكن
بالضرورة تتسم بالحيوية والنشاط.
تهيمن المزارع العائلية على مجال الزراعة .وتتسم
مساحة المزارع بالصغر في أفريقيا جنوب الصحراء،
وخاصة في آسيا ،حيث يبلغ متوسط الواحدة منها  1.8هكتار
و  1.2هكتار على الترتيب 46.وقد أدت الثورة الخضراء
إلى ارتفاع محاصيل الحبوب مع خلق المزيد من فرص
العمل في الوقت نفسه ألن التقنيات الجديدة كثيفة االستخدام
للعمالة .غير أن ما تم إحرازه من تقدم يتسم بالتفاوت من
منطقة إلى أخرى ،ولم يتحقق على نطاق واسع في أفريقيا
جنوب الصحراء .وتعطي المزارع المميكنة إنتاجية أعلى،
لكن القيود التي تكبل أسواق األراضي عادة ما تبطئ
الميكنة؛ وبدونها يميل متوسط محصول الهكتار الواحد إلى
االرتفاع في المزارع األصغر حجما.
وخارج مجال الزراعة ،ثمة أعداد هائلة من مؤسسات
ومشاريع األعمال الصغرى وأنشطة األعمال العائلية
(انظر الشكل  .)9وتلعب هذه الوحدات الصغيرة أدوارا
هامة في خلق الوظائف وفرص العمل ،حتى في البلدان
المرتفعة والمتوسطة الدخل .وتشكل الوحدات الصغيرة 97
في المائة من العمالة في قطاع الصناعات في إثيوبيا ،لكنها
ال تزال تشكل نسبة كبيرة تبلغ  39في المائة في شيلي .أما
في قطاع الخدمات ،فغالبا ما يكون دورها أكثر أهمية .وحتى
في بلدان أوروبا الشرقية ،التي ال يزيد عمر القطاع الخاص
فيها عن عشرين عاما ،فإن مؤسسات األعمال الصغرى
تُعتبر مصدرا لحوالي  10إلى  20في المائة من العمالة في
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الشكل  7تزامن خلق فرص العمل مع فقدانها سمة في كل االقتصادات

املصادر :تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم  2013استنادا ً إلى بارتلسمان ،وهالتيفانغر ،وسكاربيتا 2009ب،
وشيفيراو وبيدي .2010
مالحظة :يظهر الشكل البياني التدفقات السنوية للوظائف .والبيانات املتعلقة مأخوذة من :األرجنتني ()2001-1996؛
والبرازيل ()2000-1997؛ وكندا ()1997-1984؛ وشيلي ()1998-1980؛ وكولومبيا ()1997-1983؛ وإستونيا ()2000-1996؛
وإثيوبيا ()2007-1997؛ وفنلندا ()1997-1989؛ وفرنسا ()1997-1989؛ وأملانيا ()1999-1977؛ وهنغاريا ()2000-1993؛
وإندونيسيا ()1994-1991؛ وإيطاليا ()1994-1987؛ والتفيا ()1998-1983؛ واملكسيك ()2000-1986؛ وهولندا ()1995-1993؛
والبرتغال ()1998-1983؛ورومانيا ()2000-1993؛ وسلوفينيا ()2000-1991؛ وتايوان  -الصني ()1991-1986؛ واململكة املتحدة
()1998-1982؛ والواليات املتحدة ()1996-1994 ،1991-1986؛ وجمهورية فنزويال البوليفارية (.)1998-1996
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الشكل  8الشركات األكبر تدفع أجوراً أعلى

املصدر :مونتينيغرو وبارتينوس  ،2012لصالح تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :هذا الشكل يستخدم  138استقصا ًء لألسر والقوى العاملة شملت  33بلدا ً على امتداد الفترة من  1991إلى
 .2010ويظهر احملور األفقي العالوة التقديرية لألجور للشركات الصغيرة ( 10إلى  50عامال ً) والشركات الكبيرة (أكثر من 50
عامال ً) قياسا ً على مؤسسات األعمال الصغرى ،مع مراعاة خصائص العامل.

قطاع الصناعات ،وما بين  30إلى  50في المائة في قطاع
الخدمات .ويرتبط كبر أعداد الوحدات االقتصادية بحدوث
انتشار واسع النطاق لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج.
وفي الهند ،حتى في القطاعات ذات التخصصات الضيقة
يمكن أن يقل إنتاج مصنع يقع في المئين العاشر للتوزيع
( )10th percentileبواقع  22مرة عن إنتاج مصنع
يقع في المئين التسعين ( )90th percentileباستخدام
مدخالت اإلنتاج نفسها .ويماثل هذا النمط ما هو قائم في
عدد من بلدان أمريكا الالتينية .وبالمقارنة ،فإن هذه النسبة
47
تبلغ  1إلى  9في الواليات المتحدة.
على الرغم من أن مؤسسات ومشاريع األعمال الصغرى
تتصف بضعف األداء في مجملها ،فإنه يغلب عليها أيضا ً
التنوع الشديد .وتمثل مؤسسات ومشاريع األعمال الصغرى
ومنشآت األعمال العائلية في البلدان منخفضة الدخل وسيلة
للبقاء بالنسبة للفقراء وطريقة لتنويع األنشطة الزراعية.
وفي المتوسط ،ال يجني أصحابها الكثير 48.لكن في البلدان
متوسطة الدخل ،يُعد الكثير من أصحاب المشاريع الصغرى
والصغيرة من ذوي عقلية العمل الحر تماما ً كنظرائهم في
البلدان الصناعية .وربما كان مرجع ضعف أدائهم هو بيئة
االستثمار السلبية  -كمحدودية القدرة على الحصول على
االئتمان ،على سبيل المثال 49.ومع ذلك ،فإن عددا صغيراً

من مؤسسات ومشاريع األعمال الصغرى تستثمر وتحقق
50
عائدات أكبر.
وعلى الرغم من أن المزارع الكبيرة تُعتبر أكثر إنتاجية،
فإنها لم تولد كلها كذلك .ففي البلدان الصناعية ،بدأت بعض
قصص النجاح المذهلة ،من هوندا إلى مايكروسوفت ،في
ورشات عمل صغيرة أو جراجات .وكذلك تطور العديد
من الشركات الناجحة في البلدان النامية من رحم منشآت
أعمال عائلية صغيرة .ففي تايلند على سبيل المثال ،أُنشئت
مجموعة كاروين بوكباند في عام  1921باعتبارها متجر
بذور صغيراً في بانكوك على يد اثنين من األشقاء ،قبل أن
تنمو لتصبح واحدة من أضخم المؤسسات العمالقة متعددة
الجنسيات في مجال الصناعات الزراعية ،حيث تعمل في
 15بلداً وتضم ما يقارب  100شركة .وفي الهند ،نشأت
مجموعة تاتا في البداية بوصفها شركة مملوكة ملكية عائلية
في مومباي في أواخر القرن التاسع عشر ،قبل أن تتحول
إلى مؤسسة عمالقة متعددة الجنسيات تتألف من 114
شركة وفرعا تابعا تعمل في ثمانية قطاعات مختلفة على
امتداد عدة قارات .وكذلك بدأ العديد من السالسل الصينية
الناجحة ،مثل صناعة األحذية في وينجو ،بوصفها مشاريع
51
أعمال عائلية صغيرة تعمل متقاربة من بعضها بعضا.
ومما يدعو لألسف في العديد من البلدان النامية أن
الشركات األكبر واألقدم تميل عادةً للجمود في حين تكون
مؤسسات األعمال األصغر حجما وسنا ً عرضة للحراك.
وعادةً ما تكون الهمة والنشاط غائبين .ففي غاناُ ،ولد كثير
من الشركات كبيرة ولم تحقق الكثير من النمو طوال 15
عاما .لكن على النقيض من ذلك ،فإن الكثير من الشركات
التي ُولدت بوصفها مؤسسات أعمال صغرى في البرتغال
حققت نمواً ملموساً 52.وفي الهند ،فإن غالبية الشركات
قد نشأت صغيرة ،لكنها عادة ما تبقى صغيرة ،دونما
اختالف كبير في حجم العمالة بها طوال دورة حياتها .ومن
المقارنات ذات الداللة تلك التي تُعقد بين حجم الشركات
التي مر على إنشائها  35عاما ً وحجمها عند مولدها .ففي
الهند ،يتقلص هذا الحجم بمقدار الربع؛ أما في المكسيك
فإن الحجم يتضاعف .وفي الواليات المتحدة ،يزداد الحجم
 10مرات 53.وتتسم بالضخامة المكاسب المحتملة من وراء
ازدياد همة ونشاط العمل الحر ،ومن وراء إعادة توزيع
العمالة توزيعا ً ملموسا ً من الوحدات ذات اإلنتاجية األقل
إلى الوحدات ذات اإلنتاجية األكبر 54.لكن المساعدة في
تحقيق هذه المكاسب تُعد مهمة مهولة.

الوظائف هي من نكون
أن يكون ،أو ال يكون ،لدى المرء وظيفة هو الذي يصبغ
نظرته إلى نفسه ،وعالقته باآلخرين .وفي حين تستطيع
بعض الوظائف أن تكون مصدر تمكين ألصحابها ،فإن
االفتقار إلى فرصة عمل يمكن ،في حاالت متطرفة ،أن
يسهم في إذكاء أعمال العنف أو االضطرابات االجتماعية.
وقد يلجأ الشباب إلى العصابات لتعويض فقدان الهوية

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

الشكل  9حصة مؤسسات األعمال الصغرى من العمالة أكبر في البلدان النامية

املصادر :تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم  ،2013واملكتب اإلحصائي التابع للمفوضية األوروبية.
مالحظة :مؤسسات األعمال الصغرى هي شركات ،رسمية أو غير رسمية ،ال يتجاوز عدد العاملني بها  .10البيانات املتعلقة بالبلدان النامية مأخوذة من :األرجنتني ()2010-2006؛ وبوليفيا ()2007-2005؛
وشيلي ()2009-2006؛ وكولومبيا ()2009؛ واجلمهورية التشيكية ()2007-2005؛ وجمهورية مصر العربية ()2006؛ وإثيوبيا ()1999؛ وغانا ()1991؛ وهنغاريا ()2008-2007؛ والهند ()2009-2004؛ واملكسيك
()2010-2004؛ وبولندا ()2007-2005؛ ورومانيا ()2007-2005؛ وسلوفينيا ()2007-2005؛ وجنوب أفريقيا ()2007-2005؛ وتركيا ()2010-2006؛ وأوروغواي ()2009؛ وجمهورية فنزويال البوليفارية ()2006-2004؛
وفييتنام ( .)2009والبيانات املتعلقة بالبلدان الصناعية فمأخوذة من :النمسا ،وبلجيكا ،والدامنرك ،وفنلندا ،وفرنسا ،وأملانيا ،واليونان ،وإيطاليا ،ولكسمبرغ ،وهولندا ،والنرويج ،والبرتغال ،وأسبانيا ،والسويد،
واململكة املتحدة خالل فترة السنوات .2007-2005

واالنتماء الذي يمكن أن توفره الوظيفة .ففي إكوادور،
انضم الشباب إلى العصابات “ألنهم كانوا يبحثون عن
الدعم ،والثقة ،والترابط -باعتبارها رأسماالً اجتماعيا ً
يرون أن عائالتهم لم توفره لهم ،وكذلك بسبب االفتقار إلى
55
الفرص في األوضاع المحلية”.
يمكن لمكان العمل أن يكون ساحة للتعرف على أفكار
جديدة والتعامل مع أناس من أجناس أو عرقيات مختلفة.
وقد ذكر من تم إجراء مقابالت معهم من البوسنيين في
أواخر التسعينيات أن “المجال الذي يتوفر به أكبر قدر
من الدعم للتعاون العرقي هو مكان العمل 56”.وأفاد رجال
األعمال في ترينيداد وتوباغو أنهم تعاملوا في أماكن العمل
مع أشخاص من طائفة أوسع من األعراق المختلفة أكثر
مما حدث في حياتهم االجتماعية 57.ويمكن أيضا ً للشبكات

االجتماعية أن تقصي الناس عن الوظائف .ففي المغرب،
تبين أن احتماالت عدم حصول األشخاص على وظائف
بالقطاع الرسمي تقل كثيراً بالنسبة لمن كان آباؤهم ال
58
يشغلون وظائف من هذا النوع.
يمكن لتوزيع الوظائف داخل المجتمع  -والتصورات
السائدة بشأن من لديه القدرة على الحصول على الفرص
ولماذا  -أن تشكل توقعات المستقبل والتصورات السائدة بشأن
العدالة واإلنصاف .وقد تتأثر تطلعات األطفال بما إذا كانت
آلبائهم وظائف أم ال ،ونوع هذه الوظائف .فالربيع العربي
لم يكن مبعثه التشغيل وحده .بل أيضا ً ما كان يتردد صداه
بأنحاء المنطقة من إحباط ،والسيما فيما بين الشباب ،من جراء
االفتقار إلى فرص العمل والسخط الناشئ عن توزيع الوظائف
استناداً إلى العالقات ال إلى الكفاءة واالستحقاق.
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الشكل  10العاطلون عن العمل أو الذين ال يعملون في وظائف محفزة يشاركون بدرجة أقل في المجتمع
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املصدر :فايتسكي وماكلويد  ،2012لصالح تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :يظهر احملور الرأسي احتماالت كون من شمله االستقصاء عضوا ً نشطا ً في واحدة أو أكثر من بني تسعة أنواع من اجلمعيات ،مع مراعاة مستوى الدخل والتعليم واخلصائص السكانية ملن شمله
االستقصاء .وفي العمود أ ،ترتبط االحتماالت بالتعطل عن العمل؛ أما العمود ب فيتعلق بتوصيف الوظيفة من حيث كونها معرفية ،أو إبداعية ،أو مستقلة .وتشير اخلطوط الرأسية إلى فترة الثقة
اإلحصائية بنسبة  95في املائة من االحتماالت التقديرية.

تؤثر الوظائف في نظرة اإلنسان إلى نفسه ،وفي كيفية
59
تعامله مع اآلخرين ،وكيف يرى مصلحته في المجتمع.
ويمكن أيضا أن تكون للوظائف تداعيات جماعية .فبمقدورها
أن تشكل كيفية معالجة المجتمعات لصنع القرارات المحلية
واحتواء التوترات بين مختلف الفئات واجتناب الصراعات
وتسويتها .غير أن هذه العالقة ليست مباشرة وال فورية.
فالوظائف ليست سوى أحد العوامل التي تسهم في بناء قدرات
المجتمعات على إدارة عملية اتخاذ القرارات الجماعية
بطريقة سلمية .كما يمكن أيضا للتماسك االجتماعي أن يؤثر،
بدوره ،في الوظائف بتشكيله للسياق الذي يتخذ أصحاب
مشاريع العمل الحر قراراتهم في إطاره.
تُعد الثقة في فئات المجتمع األخرى والمشاركة المدنية
مؤشرين على تحقيق الترابط االجتماعي .وترتبط البطالة
وفقدان الوظائف بتدني مستوى الثقة والمشاركة المدنية
(انظر الشكل  .)10وبالرغم من صعوبة إثبات وجود عالقة
سببية ،هناك أكثر من مجرد عالقة ارتباط على المحك.
وكانت احتماالت المشاركة في أنشطة المجتمعات المحلية
لدى رجال ونساء إندونيسيا الذين كانوا يعملون في عام
 2000ثم أصبحوا بال عمل في عام  2007أقل منها لدى
غيرهم ممن ال يزالون على رأس العمل .وفي المقابل كانت
هذه االحتماالت لدى من كانوا يعملون في عام  2007بعدما

كانوا عاطلين في عام  2000أكبر بكثير منها لدى من كانوا
60
عاطلين عن العمل في عام .2007
لطبيعة الوظائف أهميتها هي أيضا .فالوظائف التي
توفر التمكين ،وتبني القدرة ،وتحترم الحقوق ترتبط
بزيادة الثقة واالستعداد للمشاركة في المجتمع المدني.
والوظائف التي تخلق صالت اقتصادية واجتماعية يمكنها
إيجاد حوافز على العمل عبر الحدود وتسوية الصراعات.
وإذا ما آمن الناس بأن فرص الحصول على وظائف
متاحة أمامهم سواء اآلن أم في المستقبل ،فقد تتعزز ثقتهم
في اآلخرين وفي المؤسسات .وفي النهاية ،فإن الوظائف
يمكنها أن تؤثر في الترابط االجتماعي من خالل ما تتركه
من آثار على الهوية االجتماعية ،والشبكات ،والعدالة
واإلنصاف.

تقييم الوظائف
ليست كل أشكال العمل مقبولة .فاألنشطة التي تستغل
العمال ،أو تعرضهم لبيئة تتسم بالخطر ،أو تهدد سالمتهم
البدنية والعقلية تُعد سيئة بالنسبة لألفراد والمجتمعات على
حد سواء .ودعارة األطفال والسخرة أو العمل الجبري
تخالف مبادئ الكرامة اإلنسانية وتهدم الرفاهة الفردية

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

والجماعية .واليوم ،يُقدَر عدد ضحايا العمل االستعبادي،
والرق ،واإلكراه على الدعارة ،وغير ذلك من أشكال
العمل غير الطوعي بنحو  21مليون شخص 61.وفي عام
 ،2008كان هناك  115مليون طفل بين سن الخامسة
62
والسابعة عشرة ضالعون في أعمال تتسم بالخطر.
وترفض معايير العمل واألعراف الدولية لحقوق اإلنسان
العمل الجبري ،وأشكال عمالة األطفال التي تعرضهم
لألذى ،والتمييز ،وكبت أصوات العمال.
وبجانب الحق في العمل ،فإن النتيجة األكثر وضوحا
للحصول على وظيفة تتمثل في األجر الذي توفره
لشاغلها .وهذا األجر إما أن يكون في صورة نقدية أو
عينية ،وقد يتضمن مجموعة متنوعة من المزايا .وثمة
خصائص أخرى توفرها الوظيفة ،كاالستقرار والصوت
المسموع وتحقيق الذات في العمل ،تؤثر أيضا ً على
الرفاهة الشخصية لشاغل الوظيفة .وقد جرى دمج العديد
من أبعاد الوظائف هذه في مفهوم العمل الالئق الذي
استحدثته منظمة العمل الدولية عام  63 .1999ويُعرف
هذا المفهوم ،الذي تستخدمه العديد من الحكومات في
تحديد أجندات سياساتها بشأن توفير الوظائف على أنه
“إتاحة الفرص للرجال والنساء على ح ّد سواء ،كي
يحصلوا على عمل الئق ومنتج في ظل أوضاع تتسم
بالحرية واإلنصاف واألمن والكرامة اإلنسانية” .وقد
اعتمدت األمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية
كذلك مفهوم “العمل الالئق” ،كما أقرته العديد من
المنتديات العالمية.
نظراً ألن الوظائف تدر الدخل ،وتولد النواتج ،وتؤثر
في الهوية ،فإنها هي التي تحدد شكل رفاهة من يشغلونها -
كما أنها تؤثر أيضا ً في رفاهة اآلخرين .ولكي نفهم مقدار ما
تسهم به الوظائف في التنمية ،ينبغي لنا أن نقوم بتقييم هذه
اآلثار  -أي التأثيرات غير المباشرة للوظائف .فالوظائف
التي لها تأثيرات إيجابية تكون لها قيمة أكبر للمجتمع مما
لها على األفراد الذين يشغلونها ،والعكس صحيح أيضا ً
عندما تكون التأثيرات سلبية .ومن المنطقي أن تكون
لدى الكثير من الناس أفكارهم الخاصة عن هذه الفوائد
األوسع نطاقا .ورداً على السؤال عن أفضل الوظائف في
نظرهم ،أعطى من شملهم استقصاء تم إجراؤه في الصين
وكولومبيا ومصر وسيراليون إجابات مختلفة عن تلك التي
يعطونها عندما يُسألون عن أهم الوظائف بالنسبة للمجتمع
صاحب
(انظر الشكل  .)11فالعمل كموظفا ً حكوميا ً أو
َ
متجر هو بشكل عام األمر المفضل لدى األفراد ،في حين
يُشار عادةً إلى المدرسين واألطباء في كثير من األحيان
بوصفهم أصحاب أهم الوظائف بالنسبة للمجتمع.
من يحصل على فرصة عمل يصنع فارقا ً أيضاً ،وال
يقتصر العائد من ذلك على األفراد وحدهم .ففي مجتمع
يكن تقديراً لجهود الحد من المصاعب والمشاق ،تحدث
الوظائف التي تنتشل األسر من هوة الفقر تأثيراً إيجابيا ً
غير مباشر ،ألنها تحسن رفاهة أولئك الذين يهمهم األمر.

وكذلك ،فإن لتوظيف النساء أهميته التي تتجاوز كونهن
أفراداً .فعادةً ما يؤدي حدوث زيادة في دخل األسرة
بفضل إسهام المرأة إلى حدوث تحسن في التحصيل
الدراسي لألطفال وفي صحتهم .وفي بنغالديش ،حيث
توظف صناعة المالبس النساء بأعداد كبيرة ،يُنظر عادةً
إلى افتتاح مصنع للمالبس على مقربة من إحدى القرى
بوصفه دليالً على وجود فرصة ويؤدي إلى زيادة سنوات
انتظام البنات بالدراسة 64.وفيما يتعلق بالطوائف والفئات
االجتماعية المحرومة في قرى جنوب الهند ،تشير
التقديرات إلى أن حدوث زيادة قدرها  90دوالراً أمريكيا ً
في الدخل السنوي للمرأة يؤدي إلى زيادة مدة الدراسة
65
لدى األطفال بواقع  1.6سنة دراسية.
بالمثل ،فإن ما يتم خلقه أو دعمه من وظائف من خالل
االستثمار األجنبي المباشر له أهميته بالنسبة للوظائف
األخرى ،وبالتالي لألشخاص اآلخرين .فمع االستثمار
تأتي المعرفة والخبرة .وهذه كلها تزيد من اإلنتاجية ،ليس
لدى الشركة األجنبية التابعة فحسب ،بل أيضا ً فيما بين
الشركات المحلية التي تتعامل معها أو تعمل بالقرب منها.
ومثل هذا التأثير المعرفي غير المباشر كبير وملموس في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 66.وعلى العكس من
ذلك ،فإن الوظيفة إن كانت في صناعة تحظى بالحماية
وتحتاج إلى دعم من خالل التحويالت النقدية (سواء من
جانب دافعي الضرائب أم من جانب المستهلكين) فهي
تحدث تأثيراً سلبيا ً غير مباشر ،وتزداد السلبية عندما
تكون الحاجة إلى الحماية مرتبطة باستخدام تكنولوجيات
عفا عليها الزمن تكلف البيئة الكثير.
يمكن للوظائف أيضا ً أن تؤثر على اآلخرين من خالل
تحديدها شكل القيم واألعراف االجتماعية ،بتأثيرها
على كيفية تعايش الجماعات فيما بينها وكيفية احتوائها
للتوترات .ففي البوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقاً ،أظهرت االستقصاءات والمسوح
أن عدد األشخاص الراغبين في العمل أو التعامل تجاريا
مع شخص من أصل عرقي مختلف أكبر من عدد من
يؤيدون التعاون فيما بين األعراق بالمدارس أو األحياء
السكنية 67 .وفي الجمهورية الدومينيكية ،يظهر أحد
البرامج ،وهو موجه إلى الشباب المعرضين للمخاطر،
أن الوظائف يمكن أن تغير السلوكيات بما يعود على
المجتمع بآثار إيجابية .وقد قلل المشاركون في هذا
البرنامج (برنامج الشباب والتوظيف)  -الذي يقدم
مزيجا ً من التدريب على المهارات المهنية والمعيشية
 مشاركتهم في أعمال العصابات والعنف وغيرها من68
السلوكيات التي تنطوي على خطر.
لنفس مستوى األجور والمزايا ،تزداد قدرة الوظيفة
على إحداث تحول كلما زاد تأثيرها اإليجابي غير
المباشر ،كما تزداد أيضا ً قيمتها بالنسبة للمجتمع .أي أن
الوظائف الجيدة ،بلغة الحياة اليومية ،هي تلك التي توفر
رفاهة أكبر لمن يشغلونها .أما الوظائف الجيدة للتنمية
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الشكل  11تفاوت اآلراء بشأن الوظائف المفضلة والوظائف األكثر قبوال وأهمية على الصعيد االجتماعي

املصادر :بيوركهوغ وآخرون 2012؛ وهاتلوي وآخرون 2012؛ وكيبيدي وآخرون 2012؛ وجانغ وآخرون 2012؛ لصالح تقرير عن التنمية في العالم .2013
مالحظة :يظهر هذا الشكل نسبة اجمليبني الذين يريدون وظيفة ألنفسهم (القيمة الفردية) ،وأولئك الذين يعتقدون أن الوظيفة تصب في صالح اجملتمع (القيمة االجتماعية).

فهي تلك التي تعود على المجتمع بأعلى قيمة .وقد أدى
فهم هذه الفوائد األوسع للوظائف إلى إعادة تشكيل الفكر
69
اإلنمائي في اآلونة األخيرة.
يمكن التعرف على اآلثار غير المباشرة للوظائف عبر
أنواع التحول الثالثة جميعها (الشكل  .)12فبعضها يؤثر
مباشرةً في عائدات اآلخرين ،مثلما يحدث عندما تحظى
وظيفة ما بدعم من خالل التحويالت النقدية الحكومية،
أو عندما تقلل قيود اللوائح التنظيمية من فرص عمل
اآلخرين .وهناك آثار غير مباشرة أخرى تحدث من
خالل التعامالت :مثلما يحدث على مستوى األسر في
حالة المساواة بين الجنسين ،وفي أماكن العمل عندما يتم

تبادل المعرفة واألفكار ،أو على مستوى المجتمع بشكل
أوسع في حالة الشبكات .كما يحدث التأثير غير المباشر
أيضا َ عندما تسهم الوظائف وتوزيعها في خدمة أهداف
مشتركة ،مثل الحد من الفقر ،وحماية البيئة ،أو تحقيق
العدالة واإلنصاف.
وألن الوظيفة يمكن أن تؤثر في رفاهة اآلخرين مثلما
تؤثر في رفاهة من يشغلها ،فإن وظيفتين قد تبدوان متطابقتين
من منظور الفرد لكنهما قد تكونان مختلفتين من منظور
المجتمع (انظر الشكل  .)13ويوفر المنظور الفردي نقطة
بداية مفيدة ،ألنه غالبا ً ما يتماشى مع المنظور االجتماعي.
فالحصول على وظيفة ذات عائد مرتفع في قطاع تكنولوجيا

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

المعلومات في بنغالور بالهند قد يكون جيدا للفرد؛ وهو في
الوقت نفسه أمر جيد للبالد ألنه يسهم في تحقيق النمو طويل
األمد .ولكن في حاالت أخرى قد يتعارض المنظوران .ففي
فييتنام ،على سبيل المثال ،انخفض معدل الفقر بسرعة لم
يسبق لها مثيل في التسعينيات عندما أعيد توزيع األراضي
70
على المزارعين وتم تحرير تجارة المحاصيل الزراعية.
ومن المنظور الفردي فإن العمل بالزراعة ينطوي على
أوضاع عمل صعبة ،وتقلبات ملموسة في العائد ،مع عدم
وجود حماية اجتماعية رسمية .لكنه يمكن أن يقدم إسهاما ً
كبيراً في التنمية ،باعتباره تذكرة سفر للخروج من براثن
الفقر بالنسبة للكثيرين .وعلى العكس من ذلك ،فإن المرافق
العامة المتخمة بالعمالة عادة ما تقدم لموظفيها طائفة من
المزايا حتى ولو كانت هذه المرافق نفسها ال توفر سوى
تغطية محدودة وخدمات ال يمكن التعويل عليها وتمثل عقبة
أمام النمو االقتصادي والحد من الفقر .مثل هذه الوظائف
قد تبدو مغرية من المنظور الفردي ،لكنها ليست كذلك في
نظر المجتمع.

الشكل  12بعض الوظائف تفعل من أجل التنمية أكثر من غيرها

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

أجندات توفير الوظائف وفرص
العمل متنوعة...لكنها مترابطة
تحديات توفير فرص العمل ليست واحدة في كل مكان .فقد
يكون خلق المزيد من فرص العمل هدفا ً عالمياً ،لكن أنواع
الوظائف التي يمكنها اإلسهام بأقصى قدر ممكن في التنمية
تتوقف على األوضاع السائدة في كل بلد .وربما تكون
للوظائف التي تربط االقتصاد بالعالم األهمية القصوى في

بعض األوضاع؛ ولكن في غيرها من األوضاع ربما تتمثل
الفائدة الكبرى في الوظائف التي تحد من الفقر وتنزع فتيل
الصراعات .واألمر المؤكد أن لمستوى التنمية أهميته.
فأجندات توفير الوظائف وفرص العمل في اقتصاد زراعي
ليست هي نفسها في اقتصاد يشهد زيادة سريعة في ساكني
المدن .غير أن األمر سيختلف بالتأكيد في البلدان التي
تناضل بالفعل لتحديد إلى أي مدى يمكنها توسيع نطاق
االقتصاد الرسمي.

الشكل  13القيم الفردية واالجتماعية للوظائف يمكن أن تختلف

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013
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لكن طبيعة الوظائف التي تصب في صالح التنمية في
سياق معين ليست مجرد دالة لمتوسط الدخل القومي للفرد.
فربما تتأثر بطبيعة صراع دائر أو صراع ال تزال آثاره باقية.
ويمكن أيضا ً لجغرافيا البلد المعني أو هباته الطبيعية أن تكون
من العوامل المح ِددة .وتواجه دول الجزر الصغيرة ،مثلها في
ذلك مثل االقتصادات الغنية بالموارد ،تحديات فريدة من نوعها
بشأن توفير فرص العمل .أو ربما تكون العوامل السكانية هي
الخاصية األساسية  -والشاهد على ذلك التحديات المفروضة،
على اختالفها الشديد ،في البلدان التي تعاني من ارتفاع نسبة
البطالة وتلك التي تعاني من ارتفاع أعمار سكانها.

تصنيف لتحديات الوظائف
يحدد مستوى تنمية البلد المعني ،وقوة مؤسساته ،وما
ينعم به من موارد طبيعية ،وكذلك العوامل السكانية ،أين
تكمن أعظم الفوائد التي ستعود على التنمية من وراء إيجاد
الوظائف .ومن ثم ،فإن أجندات توفير الوظائف وفرص
العمل في بلد ما ستختلف عن غيره من البلدان ،تبعا ً للسمات
السائدة في كل منهما .وما تواجهه البلدان من تحديات
في مسيرتها على طريق التنمية تجسده حاالت البلدان
الزراعية ،وتلك التي تشهد زيادة في ساكني المدن ،والبلدان
الساعية إلى إضفاء الطابع الرسمي على اقتصادها:
• البلدان الزراعية .حيث ال يزال أكثر السكان يشتغلون
بالزراعة ويعيشون في مناطق ريفية .وتعود
الوظائف التي ترفع مستوى المعيشة بفائدة إنمائية
ملموسة بسبب ارتفاع معدالت الفقر .فالبد للمدن من
أن تكون أكثر حيوية وفاعلية كي تجنى منافع التجمع
العمراني واالندماج في االقتصاد العالمي ،ومن هنا
فإن الوظائف التي ترسي األساس لكي تصبح المدن
ديناميكية من الناحية االقتصادية في نهاية المطاف
تمثل وظائف في صالح التنمية .غير أنه في ظل أكثر
السيناريوهات تفاؤالً ،قد يستغرق األمر عشرات
السنين قبل أن يكتمل التوسع العمراني ،ولذا تظل
األولوية لزيادة اإلنتاجية الزراعية.
• ازدياد أعداد ساكني المدن .حيث يكون نمو اإلنتاجية
الزراعية قد ارتفع بدرجة تكفي لتحرير أعداد كبيرة
من الناس كي يعملوا في المدن .ويمكن أن يكون
إلتاحة فرص العمل أمام النساء ،وعادةً ما يكون ذلك
في قطاع التصنيع الخفيف ،آثار إيجابية على توزيع
األسر لمواردها .كما تصب الوظائف التي تعمق
االندماج في االقتصاد العالمي للبلدان التي تشهد زيادة
في ساكني المدن ،والسيما في قطاعات التصدير ذات
القيمة المضافة األعلى ،في صالح عملية التنمية .غير
أنه مع تحول البلدان إلى العمران والتحضر ،يصبح
الزحام والتلوث ،وغيرهما من تكاليف ارتفاع الكثافة،
مصدر خطر متزايد ،ومن ثم يصبح للوظائف التي ال
تضر بالبيئة تأثير إنمائي إيجابي بوجه خاص.

• البلدان الساعية إلى إضفاء الطابع الرسمي على
اقتصادها .حيث تؤدي زيادة أعداد سكان المدن بشكل
عام إلى نشوء اقتصادات أكثر تقدماً ،تتمتع فيها نسبة
عالية من الشركات والعاملين بخدمات المؤسسات
الرسمية والبرامج االجتماعية .لكن استمرار إضفاء
المزيد من الطابع الرسمي ،وصوالً إلى المستويات
السائدة بالبلدان الصناعية ،ينطوي على مفاضالت
ومقايضات بين مستويات المعيشة ،واإلنتاجية،
وتماسك النسيج االجتماعي .وثمة ميزة إضافية بشأن
الوظائف التي يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها
دونما تكلفة على العمالة والوظائف التي تقلل من
الفوارق بين من يستفيدون من المؤسسات الرسمية
ومن ال يستفيدون منها.
في بعض البلدان ،فإن العوامل السكانية والظروف
الخاصة التي تؤثر في فئات سكانية معينة تحدد شكل
تحديات توفير فرص العمل.

• في البلدان التي ترتفع بها معدالت البطالة بين الشباب،
فإن الشباب ال يرون أية فرص للمستقبل .والكثير من
هذه البلدان لديه طفرة في أعداد الشباب ،وهو ما يمكن أن
يمثل ضغوطا خافضة على معدالت التوظيف ومستوى
الدخل .والعديد منها لديه أيضا ً أنظمة تعليمية وتدريبية
ال تطور المهارات من النوع الذي يحتاجه القطاع
الخاص .وبإلقاء نظرة فاحصة يتبين أن المشكلة تزداد
في الغالب على جانب الطلب أكثر من جانب العرض،
مع قلة فرص العمل بسبب محدودية المنافسة ،والسيما
في القطاعات التي تشتد حاجتها إلى المهارات .وفي مثل
هذه األوضاع ،من المرجح أن يكون إللغاء االمتيازات
ولتحقيق تكافؤ الفرص في إجراءات تأسيس الشركات
والحصول على الوظائف مردود إنمائي كبير.
• المجتمعات التي ترتفع بها أعمار السكان تواجه
مشاكل فيما بين األجيال المختلفة ،لكن هذه المشاكل
ترجع في األساس إلى تقلص أعداد السكان في سن
العمل وارتفاع تكاليف إعالة األعداد المتنامية من كبار
السن والعناية بهم .ويمكن التخفيف من آثار نقص عدد
السكان في سن العمل عن طريق اعتماد سياسات
تتعلق بالشيخوخة النشطة ،بحيث يكفل قدرة أفراد
المجتمع األكثر إنتاجية ،بما في ذلك ذوو المهارات
المرتفعة من كبار السن ،على االستمرار في العمل.
ويمكن احتواء الزيادات في تكاليف معاشات التقاعد،
والرعاية الصحية ،والرعاية طويلة األمد ،من خالل
إدخال إصالحات على تصميم البرامج ،لكن هذه
اإلصالحات قد تكون مصدر توتر اجتماعي.
يمكن لثروات الطبيعة وهباتها ،بما فيها الجغرافيا،
والمؤسسات أن تخلق تحديات فريدة من نوعها بشأن توفير
فرص العمل.

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

• فالبلدان الغنية بالموارد ربما تكون لديها عائدات
كبيرة من النقد األجنبي ،لكن هذه الثروة قد ال
تتر َجم في شكل خلق وظائف وفرص عمل جديدة
باستثناء التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها.
والحق أن وفرة النقد األجنبي يمكن أن تعوق قدرة
أنشطة التصدير األخرى على المنافسة .وتقوم بعض
البلدان الغنية بالموارد بتوزيع جزء من ثرواتها عن
طريق التحويالت النقدية أو وظائف القطاع العام
المدعومة ،مع اعتمادها على الوافدين في القيام
باألعمال الدنيا .ويمكن لهذا النهج أن يحافظ على
مستويات المعيشة ،ولكن على حساب نمو اإلنتاجية
وتماسك النسيج االجتماعي .وفي تلك البلدان ،يمكن
أن يكون للوظائف التي تدعم تنوع الصادرات
مردود إنمائي كبير.
• ودول الجزر الصغيرة ال تستطيع ،بسبب صغر
مساحتها وموقعها النائي ،أن تجني منافع التجمع
العمراني واالندماج في االقتصاد العالمي إال من
خالل السياحة .ولذا ،فإن اآلثار غير المباشرة
لإلنتاجية الناتجة عن الوظائف تكون محدودة،
وكذلك فرص العمل خارج قطاع الخدمات األساسية
والجهاز الحكومي .وتوفر الهجرة إلى الخارج
بديالً لتحسين مستويات المعيشة ،في حين يمكن
للمهاجرين العائدين ومجتمعات المغتربين أن تحفز
نشر أفكار العمل الجديدة فيما بين السكان المحليين.
• أما في البلدان المتأثرة بالصراعات ،فإن التحدي
المباشر األكبر يتمثل في تعزيز تماسك النسيج
االجتماعي؛ إذ إن توظيف المحاربين القدامى أو
الشبان المعرضين للسقوط في دائرة العنف يحتل
مكانة ذات أهمية خاصة .ومع هشاشة المؤسسات
وتقلبات السياسة ،قد يكون اجتذاب االستثمار الخاص
واالرتباط بسالسل القيمة العالمية بعيداً عن متناول
هذه البلدان منذ بعض الوقت .ومع هذا ،فإن قطاع
اإلنشاءات والتشييد يمكن أن يحقق طفرة حتى في
بيئات العمل الفقيرة ،فضالً عن كونه قطاعا ً كثيف
االستخدام لأليدي العاملة .وال يمكن لالستثمارات
في البنية التحتية األساسية أن تدعم تحقيق التماسك
االجتماعي من خالل تأثيرها المباشر على العمالة،
بل يمكن أن تكون أيضا ً خطوة على طريق إعداد
القطاع الخاص إليجاد الوظائف وخلق فرص العمل
مستقبالً.
هذه المعايير ال يلغي أحدها اآلخر .فتشاد وجمهورية
الكونغو الديمقراطية كالهما غني بالموارد وكالهما متأثر
بالصراعات؛ واألردن وأرمينيا كالهما يمر بمرحلة تحول
إلضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد وكالهما ترتفع لديه
معدالت البطالة بين الشباب .ومع ذلك ،فإن النظر من خالل
منظور الوظائف وفرص العمل والتركيز على السمات
الرئيسية ألنواع البلدان المختلفة يمكن أن يساعد بوضوح

أكبر في تحديد أنواع الوظائف التي من شأنها أن تسهم بأكبر
قدر في التنمية في كل حالة على حدة .وهذا التركيز يتيح
التعمق في تحليل المفاضالت الممكنة بين مستويات المعيشة،
واإلنتاجية ،وتماسك النسيج االجتماعي في أي سياق معين.
كما أنه يعطي أيضا ً مؤشرات على العراقيل التي تحول دون
توفير الوظائف وفرص العمل ،وفي نهاية المطاف على
أولويات واضعي السياسات (انظر الشكل .)14

هجرة البشر -والوظائف
يوحي تنقل البشر والوظائف بأن تحديات توفير فرص
العمل ،وإن اختلفت من بلد آلخر ،تتسم بعالمية نطاقها .فهذه
التنقالت لها مدلوالت على مستويات المعيشة واإلنتاجية في
البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء ،ويمكنها إحداث
تحول في حياة األسر والمجتمعات المحلية بأسرها ،إيجابيا
أو سلبيا .والمفاضلة أمر ال مفر منه ،كما أن التكيف معها
من خالل السياسات في البلدان المستقبلة وحدها فقط قد
يتبين في نهاية األمر أنه غير مرض أو كاف.
في مطلع القرن الحادي والعشرين ،كان هناك أكثر من
 200مليون مهاجر دولي على مستوى العالم 90 ،مليونا ً
منهم تقريبا ً من العاملين .والكثير من هؤالء عمال مؤقتون
أو موسميون يعودون في نهاية المطاف إلى بلدهم األم.
وبعض البلدان تُعد في المقام األول مستقبلة للمهاجرين،
في حين أن بعضها اآلخر مصدرة لهم .غير أن هناك
بلدانا ً ال تستضيف وال ترسل أعداداً كبيرة من المهاجرين
(انظر الخريطة  .)1والبعض يُعد مستقبالً كبيراً ،إما من
حيث األعداد المطلقة (كالواليات المتحدة على سبيل المثال)
أو بشكل نسبي (كاألردن وسنغافورة) .ويمثل المهاجرون
من بنغالديش والمكسيك والهند نسبة كبيرة من إجمالي
عدد المهاجرين على مستوى العالم؛ وتعيش نسبة كبيرة
من مواطني فيجي وجامايكا وتونغا في الخارج .واألرقام
بالنسبة لبعض البلدان األصغر حجما ً قد تكون مذهلة.
فخمس مواطني السلفادور ،على سبيل المثال ،يعيشون
بالخارج ،في حين أن  60في المائة من سكان الكويت
71
وقطر واإلمارات العربية المتحدة هم من الوافدين.
تزيد الهجرة الدولية من دخل المهاجرين وأسرهم ،من
خالل ما يكسبونه من عائدات وما يرسلونه من تحويالت
مالية .وتظهر غالبية الدراسات عدم وجود أثر على
اإلطالق ،أو وجود أثر سلبي طفيف للغاية ،لعائدات العمالة
على مواطني البلدان المستقبلة للمهاجرين .كما يسهم
المهاجرون في زيادة الناتج العالمي إذا كانت إنتاجيتهم في
الخارج أعلى مما يمكن أن تكون عليه في أوطانهم ،وهو
ما عليه الحال في العادة .بل إنهم قد يسهمون في زيادة
الناتج بالبلد المرسل نفسه ،حيث تقوم شبكات المهاجرين
والعائدين بنقل االستثمارات ،واالبتكارات ،والخبرات.
أما اآلثار االجتماعية فإنها تتسم بالمزيد من التباين .فعلى
الجانب اإليجابي ،تحدث الهجرة تواصالً بين الناس من
مختلف الثقافات على نح ٍو من شأنه أن يوسع آفاقهم .أما
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الشكل  14الوظائف الجيدة للتنمية ليست واحدة في كل مكان

حتدي الوظائف
االقتصادات الزراعية
البلدان املتأثرة بالصراعات

الدول التي تزداد فيها أعداد السكان
في املدن

ما هي الوظائف التي تصب في صالح التنمية؟
املزارع الصغيرة األكثر إنتاجية
الوظائف احلضرية املرتبطة باألسواق العاملية
وظائف تسريح املقاتلني
وظائف إعادة دمج النازحني
وظائف تتيح بديال ًللمواجهة
وظائف تتيح فرصا ً للنساء
وظائف ترتقي بالبلد على سلم التصدير
وظائف ال تؤدي إلى زحام شديد
وظائف تتيح دمج النازحني من الريف

البلدان الغنية باملوارد

وظائف تدعم تنويع الصادرات
وظائف غير مدعومة من خالل التحويالت النقدية

الدول اجلزرية الصغيرة

وظائف مرتبطة باألسواق العاملية
وظائف ال تلحق الضرر بالنظم البيئية الهشة

بلدان تعاني ارتفاع معدالت البطالة
بني الشباب

وظائف غير مدعومة من خالل العالقات الشخصية
وظائف ليست موزعة على أساس العالقات

البلدان الساعية إلى إضفاء الطابع
الرسمي على اقتصادها

وظائف ذات مزايا اجتماعية معقولة التكلفة
وظائف ال تخلق فجوات في تغطية احلماية االجتماعية

اجملتمعات التي يكثر بها املتقدمون
في السن

وظائف تبقي على ذوي املهارة ملدة أطول
وظائف تقلل تكلفة توفير اخلدمات لكبار السن
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على الجانب السلبي ،فإن االنفصال عن األسرة واألصدقاء
يمكن أن يكون مصدراً للضيق والعزلة .وقد تثير الهجرة
أيضا ً تمييزا عرقيا ً وتزيد من التوتر االجتماعي في البلدان
المضيفة ،والسيما عندما يكون المهاجرون منعزلين في
مهن أو في أحياء سكنية منفصلة ،مما يحول دون اندماجهم
بحق في المجتمع.
الوظائف في حركة دائبة هي أيضا .فقد اتسمت العقود
األربعة األخيرة بتعهيد مهام التصنيع من البلدان الصناعية
إلى العالم النامي ،وخاصةً إلى شرق آسيا (انظر الشكل .)15
وفي اآلونة األخيرة ،أصبح النمط نفسه أكثر وضوحا بالنسبة
لمهام الخدمات .وفي الواقع ،فإن الخدمات هي المكون
األسرع نمواً في التجارة العالمية .وال تقتصر البلدان النامية
اآلن على تصدير الخدمات التقليدية فحسب ،كخدمات النقل
والسياحة ،بل كذلك الخدمات الحديثة التي تتطلب مهارات
عالية ،مثل أعمال الوساطة المالية ،وخدمات الكمبيوتر
والمعلومات ،والدعم القانوني والفني ،وغيرها من خدمات
األعمال .وكانت الهند الرائدة باعتبارها أول من سلك هذا
الطريق ،لكن بلدانا ً أخرى  -كالبرازيل وشيلي والصين

وماليزيا ،على سبيل المثال ال الحصر  -اغتنمت الفرصة
72
هي األخرى.
الرابح األوضح من وراء هجرة الوظائف هم العاملون
وأصحاب مشاريع العمل الحر بالبلدان التي نزحت إليها
الصناعات ووظائف الخدمات المتفرقة .وهذه الهجرة،
فضالً عما يرافقها من نقل للتقنيات الجديدة وأساليب اإلدارة
المتطورة ،تسهم في نمو اإلنتاجية وفي رفع مستويات
المعيشة .أما الرابح الخفي من وراء هجرة الوظائف فهو
المستهلك على مستوى العالم .فالتقسيم الدولي المحسن
للعمل من شأنه أن يزيد المتاح من السلع والخدمات،
وتعزيز إمكانية الكسب من التجارة .وال جدال في أن
الخاسر األوضح هم أولئك الذين خسروا وظائفهم بسبب
تراجع قدرة صناعاتهم وخدماتهم على المنافسة .ويجد
كثير من العاملين المهرة ،الذين خسروا وظائفهم ،وظائف
مماثلة دون خسارة كبيرة في الراتب ،لكن غيرهم ال يجد.
أما العمال من ذوي المهارات المتدنية أو ذوي المهارات
الخاصة بصناعات أو مهن لم يعد عليها طلب فهم األكثر
معاناة.

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

ا لخريطة  1في بعض البلدان فقط يمثل المهاجرون شريحة كبيرة من السكان
املهاجرون الوافدون % ،من األيدي العاملة

املهاجرون النازحون % ،من األيدي العاملة الوطنية

املصادر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم  2013استنادا ً إلى أوزدن وآخرين  ،2011وأرتك وآخرين  ،2012باستخدام بيانات تعداد السكان حول عام .2000

السياسات من خالل منظور الوظائف
وفرص العمل
وفي حين ليس من أدوار الحكومات أن توفر الوظائف
وفرص العمل ،فإن ألعمالها ووظائفها أهمية بالغة في
تحقيق استدامة جهود خلق الوظائف .وتُعتبر جودة
الخدمات المدنية شديدة األهمية بالنسبة للتنمية ،سواء

أكانت تتعلق بمهارات بناء المعلمين ،أم بالمرشدين
الزراعيين الذين يعملون على تحسين اإلنتاجية
الزراعية ،أم بمخططي المناطق الحضرية الذين
يصممون المدن الحيوية والفاعلة .وفي بعض الحاالت،
ثمة ما يبرر برامج التشغيل المؤقت فيما يتعلق بتسريح
المحاربين السابقين .لكن القطاع الخاص ،بصفة عامة،
هو الذي يخلق الوظائف وفرص العمل .ودور الحكومة
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الشكل  15وظائف الصناعات تهاجر من البلدان مرتفعة الدخل

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ )ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ(
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ(
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ(
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ(

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
املصادر :تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم  ،2013استنادا إلى بيانات من منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية وشعبة اإلحصاء في األمم املتحدة.
مالحظة :اليابان غير مدرجة في العمود أ من الشكل.

هو أن تكفل تو ُّفر الشروط الالزمة لحدوث نمو قوي
يقوده القطاع الخاص ،وأن تعي أسباب تعذر توفر ما
يكفي من فرص العمل التي تصب في صالح التنمية،
وأن تزيل أو تخفف القيود التي تحول دون خلق المزيد
من هذه الفرص.
يمكن للحكومة االضطالع بدورها من خالل ثالث
طبقات (انظر الشكل :)16
• األساسيات .ألن الوظائف تتحسن مع التنمية،
موفرة دخال ومزايا أعلى مع ازدياد ثراء البلدان،
فالبد -باعتبار ذلك شرطا ً مسبقاً -من إيجاد بيئة
سياسات مواتية للنمو .ومن بين هذه األساسيات
يأتي استقرار االقتصاد الكلي ،ووجود بيئة داعمة
ألنشطة األعمال ،وتراكم رأس المال البشري،
وسيادة القانون .ويشمل استقرار االقتصاد الكلي
احتواء التقلبات واجتناب االختالالت الكبرى في
األسعار النسبية .ويُعد وجود بنية تحتية كافية،
والقدرة على الحصول على التمويل ،واللوائح
التنظيمية السليمة ،من العناصر الرئيسية لبيئة
األعمال .وال تؤدي نواتج التغذية والرعاية الصحية
والتعليم الجيدة إلى تحسين األحوال المعيشية للناس
فحسب ،ولكن تُمكنهم أيضا ً من الحصول على
فرص عمل منتجة .وتشمل سيادة القانون حماية
حقوق الملكية ،وكذلك التقدم المستمر في إحقاق
الحقوق في العمل ،لتفادي نشوء وضع يتعايش فيه
النمو مع أشكال التشغيل غير المقبولة.
• سياسات العمل .ألن النمو ال يوفر فرص العمل
تلقائياً ،تأتي الطبقة الثانية لضمان أن سياسات
العمل ال تقوض خلق فرص العمل ،وعلى العكس
من ذلك تعزز مردود التنمية من الوظائف .لكن ال
ينبغي معالجة عيوب أسواق العمل ونواقصها من
خالل اإلخفاقات المؤسسية .وبدال من ذلك ،يجب أن
تبقى آثارها السلبية على الكفاءة ضئيلة إلى أقصى
درجة .ويجب أن تتجنب سياسة العمل الوقوع في
منزلقين اثنين ،هما :التدخالت التشويهية التي تعوق
إيجاد الوظائف وفرص العمل في المدن وفي سالسل
القيمة العالمية ،واالفتقار إلى آليات إسماع الصوت
والحماية للعمالة األشد تعرضا للمعاناة ،بغض
النظر عما إذا كانوا يعملون بأجر أم ال .فالمنزلق
األول يقوض مردودات التنمية من تجمع عمراني
وتكامل عالمي؛ أما المنزلق الثاني فيؤدي إلى خفض
مستويات المعيشة وإحداث خلل في تماسك النسيج
االجتماعي.
• األولويات .ألن بعض الوظائف تفيد التنمية أكثر
من غيرها ،فالبد من إدراك أين تتوفر الوظائف
التي تصب في صالح التنمية في سياق البلد
المعني .وتكون تدخالت السياسات األكثر انتقائية
أمراً مبرراً عندما تكون الحوافز مشوهة ،مما

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

يؤدي إلى نقص شديد في هذه الوظائف .وإذا
كان األمر كذلك ،فالبد للسياسات من أن تزيل
عيوب األسواق ونواقصها واإلخفاقات المؤسسية
التي تحول دون خلق القطاع الخاص للمزيد من
الوظائف التي تصب في صالح التنمية .وإذا تعذر
تحديد العيوب واإلخفاقات بوضوح ،أو تعذرت
إزالتها بسهولة ،فقد يكون التعويض عنها خياراً
مباحاً ،ولكن البد من تقدير تكاليف ومنافع القيام
بذلك بعناية.

الشكل  16الحاجة إلى ثالثة مستويات متمايزة لسياسات خلق فرص العمل

ضمان األساسيات
استقرار االقتصاد الكلي .تضر التقلبات واالضطرابات
بفرص العمل وبمستويات األجور ،على نح ٍو فوري في
الغالب األعم .ويفيد تقدير تم إجراؤه في اآلونة األخيرة بأن
حدوث انخفاض نسبته  1.0في المائة في إجمالي الناتج
المحلي يرتبط بحدوث زيادة مقدارها  0.19نقطة مئوية
في معدل البطالة في اليابان ،و  0.45نقطة مئوية في
الواليات المتحدة ،و  0.85نقطة مئوية في إسبانيا 73.أما
في البلدان النامية ،حيث يسود النشاط الزراعي والعمل
لحساب النفس ،وتكون آليات دعم الدخل عادةً محدودة
بدرجة أكبر ،يكون تأثير عدم استقرار االقتصاد الكلي
على األمد القصير أقل على البطالة الصريحة ،وأعلى
74
على الدخل من العمل.
من الممكن أن تنبع التقلبات من أسباب داخلية أو تنتج
عن صدمات وأزمات خارجية .وعلى المستوى الداخلي،
غالبا ً ما تكون هذه التقلبات نتيجة لوجود عجوزات في
الموازنة ال يمكن االستمرار في تحملها وتراخي السياسة
النقدية .لكن الموازنات المحكمة وقواعد السياسة المالية
الصارمة قد ال تكون عصا سحرية .فعجز الموازنة يكون
مبعث قلق بدرجة أو بأخرى تبعا ً لسرعة نمو االقتصاد،
في حين تتعين موازنة استقالل البنوك المركزية في مقابل
االتساق العام إلستراتيجية التنمية في البلد المعني .ويتطلب
تقييم مدى سالمة إدارة االقتصاد الكلي أخذ آثار السياسات
75
المالية والنقدية على النمو االقتصادي في االعتبار.
وقد تنشأ التقلبات أيضا ً نتيجةً لصدمات خارجية ،منها
الكوارث الطبيعية أو األزمات النابعة من الخارج .ويمكن
للسياسات الوقائية أن تمتص هذه الصدمات ،إذا ،ومتى،
حدثت .وفي الغالب األعم ،تكون هناك حاجة إلى برامج
تحفيز أو التكيف – لكن مثل هذه البرامج تميل عادةً
ألن تكون أقل تأثيراً في البلدان النامية عنها في البلدان
76
المتقدمة بسبب تدني التأثيرات المضاعفة.
يُعد اجتناب اختالل أسعار صرف العملة الحقيقية
أمراً ضروريا ً للحفاظ على وجود قطاع تصدير نشط
 وبالتالي إيجاد وظائف وفرص عمل ترتبط باألسواقالدولية وسالسل القيمة العالمية .فحدوث قفزات
في عائدات بلد ما من النقد األجنبي عادةً ما يؤدي
إلى المبالغة في قيمة عملته ،وهو ما يقلل من أسعار

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

الواردات ويجعل صادراته أقل قدرة على المنافسة.
وتواجه البلدان الغنية بالموارد ضغوطا ً مماثلة كي ترفع
قيمة عمالتها ،ولم تزد طفرات أسعار السلع األساسية في
السنوات القليلة الماضية هذه الضغوط إال شدة .ويمكن
أيضا ً أن تحدث مبالغة في قيمة العملة في البلدان التي
تحتاج إلى مبالغ ضخمة من المساعدات األجنبية كي
تحقق قفزة في التنمية ،أو تتكيف مع كوارث طبيعية،
أو تسهل تعافيها في أعقاب نشوب صراع ما .ويؤكد
تحليل شمل  83بلداً ناميا ً في الفترة ما بين عامي 1970
و  2004أن المعونات تعزز النمو (وإن كان ذلك في
مقابل خفض العائدات) لكنها تحدث مبالغة في قيمة
77
العملة وتأثيراً سلبيا ً على تنويع الصادرات.
إيجاد بيئة مواتية ألنشطة األعمال .فالتمويل ،والبنية
التحتية ،واللوائح المنظمة ألنشطة األعمال ،هي التي تحدد
مدى جودة مناخ االستثمار وبالتالي تؤثر في خلق فرص
العمل من خالل الشركات الخاصة .وتحتل القدرة على
الحصول على التمويل ،وهي معوق رئيسي لتوسع أنشطة
األعمال بكافة البلدان أيا كانت المرحلة اإلنمائية التي تمر
بها ،موقع الصدارة على رأس القيود في البلدان منخفضة
الدخل والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل
(انظر الشكل  .)17ولدى أسواق المال القدرة على
تخصيص الموارد نحو االستخدامات األكثر إنتاجية،
والحيلولة دون تمرير الموارد إلى ذوي العالقات
السياسية أو ذوي القوة االقتصادية ،وزيادة االشتمال
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الشكل  17التمويل والكهرباء من بين أكبر القيود التي تواجه مؤسسات األعمال الخاصة الرسمية

املصدر :مؤسسة التمويل الدولية ،قيد اإلعداد.
مالحظة :يستند هذا التحليل إلى استقصاءات البنك الدولي املعنية مبؤسسات األعمال التي تغطي  46556شركة في  106بلدان .علما بأن الشركات الصغيرة هي التي يعمل بها أقل من  20موظفا،
والشركات املتوسطة  99-21موظفا ،والشركات الكبيرة  100موظف فأكثر.

المالي .والبد أيضا ً من وجود إشراف تنظيمي لضمان
78
الشفافية والمنافسة فيما يتعلق بكيفية تخصيص األموال.
وقد أعادت األزمة المالية التي نشبت في عام  2008فتح
باب الجدل الساخن بشأن التنظيم المالئم للقطاع المالي
وضرورة الموازنة بين الحصافة واالستقرار وبين
االبتكار واالشتمال.
يمثل وجود بنية تحتية ذات تكلفة معقولة وجودة عالية
شرطا ً مسبقا ً لكي تستطيع الشركات العمل .ويُعد نقص
الكهرباء أو انقطاعها العائق رقم اثنين الذي يحول دون
نمو الشركات وإيجاد وظائف وفرص عمل جديدة حسبما
يقول رجال األعمال وأصحاب مشاريع العمل الحر بجميع
أنحاء العالم – وهو العائق رقم واحد في البلدان منخفضة
الدخل .فاالتصاالت السلكية والالسلكية تسمح بتحسين تدفق
المعلومات مع الموردين والعمالء ،واإلنترنت وتكنولوجيا
الهاتف المحمول تسهالن انتشار األفكار الجديدة .والطرق
توفر قدرة أكبر على الوصول إلى األسواق ،وكذلك
الموانئ والمطارات 79.كما أن طريقة تنظيم البنية التحتية
ال تقل عن ذلك أهمية هي األخرى .ويزيد قصور سياسات
التسعير واللوائح التنظيمية المطبقة من الفجوة القائمة في
خدمات البنية التحتية الضرورية .وفي الكثير من البلدان،
تؤدي االحتكارات القائمة على الروابط والعالقات السياسية
إلى تقديم قدر أقل من خدمات البنية التحتية بأسعار أعلى
80
وجودة أقل.
تؤثر اإلجراءات التنظيمية ألنشطة األعمال أيضا في
فرص نمو مؤسسات األعمال وخلق الوظائف وفرص
العمل .فاإلجراءات التنظيمية يمكن أن تزيد تكلفة ممارسة
أنشطة األعمال ،سواء من الناحية المالية أم من ناحية
الوقت الالزم لتلبية الشروط .فالخطوات التي تُتخذ لتلبية
المتطلبات أو لدفع الرسوم تمثل عبئا على كاهل مؤسسات
األعمال ،وكذلك التأخيرات أو القرارات المتروكة لتقدير
المسؤولين ،مثل تلك الخاصة بالتراخيص أو التصاريح.

وهناك تباين كبير فيما بين الشركات الواقعة في المكان
نفسه فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه االمتثال للمتطلبات
التنظيمية أو الحصول على التراخيص 81.كما أن اإلجراءات
التنظيمية ألنشطة األعمال تؤثر أيضا ً في المنافسة ومن ثم
في الضغوط الداعية إلى االبتكار وزيادة اإلنتاجية .وفي
جميع بلدان العالم ،ترتبط اإلجراءات التنظيمية المفروضة
على تأسيس الشركات ارتباطا ً عكسيا ً باإلنتاجية وإنشاء
الشركات ،ويزداد هذا التأثير بالنسبة للقطاعات التي ترتفع
بها معدالت تأسيس الشركات الجديدة 82.ففي المكسيك،
أدى تخفيف متطلبات تأسيس الشركات إلى زيادة معدالت
تسجيل الشركات والتوظيف ،ودفع أسعار المستهلكين إلى
االنخفاض ،وذلك في المقام األول من خالل إنشاء شركات
جديدة بدالً من إضفاء الطابع الرسمي على الشركات غير
83
الرسمية.
رأس المال البشري .النواتج الجيدة المتعلقة بالتغذية
والصحة والتعليم هي أهداف إنمائية بحد ذاتها نظراً ألنها
تؤدي مباشرة إلى تحسين حياة الناس .وهي أيضا ً تجهز
األفراد للحصول على وظائف وفرص عمل منتجة – ومن
خالل هذه القناة ،يشكل رأس المال البشري قاطرة للنهضة
االقتصادية واالجتماعية .وثمة شواهد قوية مستقاة من
مختلف أنحاء العالم بأن من شأن كل سنة إضافية من
التعليم المدرسي أن يرفع على نحو ملموس ما يحصل
عليه الفرد من دخل ،وأن هذه الزيادة في الدخل تعكس
اإلنتاجية األعلى للعمالة األفضل تعليما 84.وتتضافر
التغذية والصحة والتعليم معا ً لتشكل المهارات والقدرات
البشرية التي ترتبط بقوة بنمو اإلنتاجية وبالحد من الفقر
في األمدين المتوسط إلى البعيد 85.وفضال عن ذلك ،يؤدي
تحسن الصحة مباشرةً إلى ارتفاع إنتاجية العمالة .وعلى
هذا األساس ،يُعتبر رأس المال البشري مكونا أساسيا
لتحقيق النتائج المنشودة من الوظائف.
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ويُعتبر تكوين رأس المال البشري عملية تراكمية.
وتتسم الرعاية الصحية والتغذية الكافية خالل
“أول  1000يوم” من بدء الحمل وحتى بلوغ العام
الثاني من العمر بأهمية بالغة؛ إذ يؤثر تطور المخ خالل
هذه الفترة على الصحة البدنية ،والقدرات على التعلم،
والسلوكيات االجتماعية طوال حياة الفرد 86.ومن شأن
ضمان توفر التغذية والخدمات الصحية الكافية والتحفيز
اإلدراكي من خالل بيئة داعمة أن يزيد العائد على
االستثمار في األطفال الحقا 87.وفي حين يجري وضع
األسس في وقت مبكر ،فإن عملية تكوين رأس المال
والمهارات البشرية تتواصل طوال مرحلة الطفولة
والبلوغ .وتمثل سنوات التعليم المدرسي عنصرا جوهريا
في استمرار تطور المهارات الذهنية واالجتماعية للطفل
حتى نهاية مرحلة المراهقة .وتظل المهارات االجتماعية
طيعة وقابلة للتشكيل حتى نهاية سنوات المراهقة ومرحلة
الشباب المبكرة 88.ويمكن للبالغين من الشباب االستمرار
في بناء مهاراتهم المتخصصة ،بما في ذلك في مراحل
التعليم الجامعي ،لكن نجاح ذلك يتوقف على ما إذا كانوا
قد اكتسبوا المهارات العامة الالزمة للتعلم والتكيف مع
المهام المختلفة والبيئات المواتية لحل المشاكل .وتكتسي
هذه المهارات العامة أهمية خاصة في البيئة االقتصادية
األكثر ديناميكية.
ولسوء الحظ ،تبين الشواهد واألدلة أن هناك الكثير من
البلدان التي قصرت في بناء رأس المال البشري ألطفالها
وشبابها .وغالبا ما عجزت جودة أنظمة تقديم الخدمات عن
مواكبة التوسع في توفير الخدمات االجتماعية األساسية.
وفي الغالبية العظمى من البلدان النامية التي شاركت
في برنامج التقييم الدولي للطالب ( )PISAفي ،2009
كان خمس الطالب على األقل (في عمر  15عاما)،
يجهلون المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة والحساب
(أي أنهم لم يصلوا على األقل إلى المستوى الثاني من تقييم
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مهارات القراءة في هذا البرنامج).
سيادة القانون .يرتبط ارتفاع مستويات التنمية في
مختلف أنحاء العالم بوجود مؤسسات تحمي حقوق
الملكية ،وتحفظ سيادة القانون ،وتحد من الفساد 90.وتعزز
حقوق الملكية نمو القطاع الخاص بسماحها للشركات
بأن تستثمر دون الخوف من تعرض ممتلكاتها للسرقة
أو المصادرة 91.وتوسع القدرة على إنفاذ العقود دائرة
الموردين والعمالء المحتملين ،إذ تصبح العالقات
الشخصية أقل أهمية فيما يتعلق بترسيخ الثقة 92.ولسيادة
القانون آثاره المباشرة بالنسبة لنمو الشركات وإيجاد
الوظائف .فأصحاب مشاريع العمل الحر الذين يؤمنون
بأن حقوق ملكيتهم في أمان يعيدون استثمار المزيد من
أرباحهم أكثر مما يفعل أولئك الذين يفتقرون إلى هذا
اإليمان 93.وعلى العكس ،فإن شيوع الجريمة والعنف قد
يدفع الشركات إلى الهروب ويثبط همة االستثمار المحلي
واألجنبي 94.وفي كافة بلدان العالم ،تظهر استقصاءات

مناخ االستثمار بشكل متسق أن الجريمة والفساد يمثالن
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عقبة في طريق ممارسة أنشطة األعمال.
يعد الجهاز القضائي الفاعل مؤسسة رئيسية إلنفاذ
حقوق الملكية والحد من الجريمة والفساد .ويمكن لوجود
قضاء مستقل ،ونزيه ،وخاضع للمساءلة ،أن يسهم في
نمو القطاع الخاص وإيجاد الوظائف بإنفاذه القواعد
التي تحكم التعامالت وبمساعدته في ضمان عدالة
توزيع تكاليف النمو ومنافعه .ويمكن للجهاز القضائي
أن يكفل إنفاذ العقود ،ويخفض تكاليف التعامالت
بالنسبة للشركات ،ويخلق بيئة عمل آمنة وأكثر وضوحا
وشفافية 96 .ويزيد وجود المحاكم الفاعلة من استعداد
97
الشركات لالستثمار.
يُعد وجود بيئة مؤسسية تحترم الحقوق عنصراً مهما ً
من عناصر سيادة القانون وأساسا ً لخلق الوظائف التي
تصب في صالح التنمية .وتوفر معايير العمل الرئيسية
الصادرة عن منظمة العمل الدولية أرضية جيدة في
مجاالت عمالة األطفال ،والعمل الجبري ،والتمييز،
وحرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي 98.فالصحة
والسالمة في مكان العمل أيضا يتطلبان مزيدا من
االهتمام من جانب الحكومات وأرباب العمل .ويتطلب
التأكد من تطبيق هذه المعايير في الممارسة الفعلية
إتاحة القدرة على الحصول على المعلومات أمام العمال
وأرباب العمل .كما أن ذلك ينطوي ضمنا ً على التوسع
في توفير التغطية القانونية للعاملين بالوظائف التي تقع
خارج القوانين واللوائح الرسمية .ويمكن لجمعيات العمال
غير الرسميين أن تطلعهم على حقوقهم ،وتساعدهم في
ً 99
استخدام اآلليات القانونية ،وتعطيهم صوتا ً جماعيا.

سياسات العمل :تجنب اإلفراط والتفريط
سوء أداء سوق العمل قد يمنع تحول النمو االقتصادي
إلى المزيد من فرص العمل وتحسين نوعيتها .وتركز
التحليالت التقليدية على عرض العمالة ،والطلب على
العمالة ،ومدى التطابق بينهما ،لتفسير سبب عدم وجود
عمالة كافية ،أو عدم وجود عمالة كافية بأجر في حالة
البلدان النامية .ويمكن بالفعل لسياسات العمل ،إن هي
لم تعالج عيوب أسواق العمل ونواقصها ،أو تخلقها ،أن
تعوق إيجاد الوظائف وفرص العمل ،لدرجة قد تصل إلى
حد الخطورة .غير أنه في الكثير من الحاالت ،ال تكون
للقيود التي تعوق إيجاد الوظائف وفرص العمل صلة
بقانون العمل .فتدني إنتاجية المزارع العائلية الصغيرة
باالقتصادات الزراعية ربما كان يتصل اتصاالً أوثق
بإخفاقات البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي .كما أن
انعدام المنافسة في األنشطة المتطورة تكنولوجياً ،التي
يمكنها أن تعزز الطلب على العمالة الماهرة بالبلدان التي
ترتفع بها معدالت البطالة بين الشباب ،قد يكون مرجعه
على األرجح إلى المحاباة والمحسوبية السياسية.
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وليس هناك توافق في اآلراء على ما ينبغي أن يكون
عليه محتوى سياسات العمل .وتتسم وجهات النظر
باالستقطاب ،وهو ما يعكس االختالف في المعتقدات
األساسية .فبالنسبة للبعض ،تمثل اإلجراءات التنظيمية
لسوق العمل والتفاوض الجماعي مصادر لعدم الكفاءة
الذي يؤدي إلى تقليص اإلنتاج والعمالة ،فضالً عن
حمايتها األطراف الداخلية في المؤسسات على حساب
اآلخرين جميعاً .ووفقا لهذا الرأي ،فإن التأمين ضد البطالة
وبرامج سوق العمل النشطة يخلقان عوامل مثبطة للعمل
ويعدان إهداراً للمال .وبالنسبة للبعض اآلخر ،فإن هذه
السياسات توفر الحماية الالزمة للعمال من نفوذ أرباب
العمل وقوتهم ،ومن وطأة تقلبات السوق .بل إنها يمكن
أن تسهم في رفع مستوى الكفاءة االقتصادية بتحسينها
للمعلومات ،والتأمين ضد المخاطر ،وتهيئتها لألوضاع
المواتية لالستثمارات طويلة األمد سواء من جانب العمال
أو الشركات.
يستطيع المدافعون عن أي من وجهتي النظر أن يجدوا
األمثلة التي تدعم موقفهم .فأولئك الذين يرون في سياسات
العمل ومؤسساته جزءاً من المشكلة يشيرون إلى سجل
إيجاد الوظائف في األجل الطويل والمثير لإلعجاب في
الواليات المتحدة ،باعتباره بلدا ال يتدخل كثيراً في سوق
العمل .ويشير هؤالء أيضا ً إلى القواعد الحمائية المتعلقة
باألمن الوظيفي التي حالت دون عثور الشباب على فرص
عمل بالكثير من بلدان شمال أفريقيا وجنوب أوروبا .وعلى
الجانب اآلخر ،يشير أولئك الذين يرون في سياسات العمل
جزءاً من الحل إلى اقتسام العمل بوصفه العنصر الحاسم
في نجاح ألمانيا النسبي في تحمل وطأة األزمة المالية.
ويعطي استعراض دقيق لآلثار الفعلية لسياسات
العمل في البلدان النامية صورة متباينة .إذ تخلص معظم
الدراسات إلى أن تأثيرها متواضع  -وأكثر تواضعا ً بالتأكيد
مما توحي به حرارة الجدل الدائر حولها 100.وبغض
النظر عن حجم الشركات ومستوى التنمية في البلدان ،فإن
سياسات ولوائح العمل ال تندرج عموما ضمن أكبر ثالثة
قيود تواجهها مؤسسات األعمال الخاصة التي تعمل في
االقتصاد الرسمي .فاإلفراط أو التفريط في تنظيم أسواق
العمل كالهما يقلل اإلنتاجية .لكن ما بين هذين النقيضين،
ثمة “حالة استقرار نسبي” تضم بين جنباتها آثاراً معززة
لمستوى الكفاءة أو أخرى مقوضة لها جنبا ً إلى جنب ،وتتم
فيها أيضا ً إعادة توزيع الجزء األكبر من هذه اآلثار ،ويكون
ذلك في العادة لمصلحة العاملين من الذكور في منتصف
العمر (مقابل أصحاب رأس المال ،والنساء ،والعمال
األصغر سنا).
وفي معظم البلدان التي شملتها الدراسات ،كان لقواعد
األمن الوظيفي والحد األدنى لألجور تأثير طفيف على
إجمالي العمالة .فهذه القواعد توفر مزايا لمن تشملهم
بتغطيتها ،في حين تميل اآلثار السلبية ألن تقع عادةً على
عاتق الشباب ،والنساء ،واألقل مهارة .ولم تكن لزيادات

الحد األدنى لألجور في كولومبيا وإندونيسيا سوى آثار
متواضعة عموما ،لكن تأثيرها على العمالة كان أقوى
بالنسبة للعمال الشبان 101.ومن الواضح أن اإلجراءات
التنظيمية تؤثر أكثر في تدفقات الوظائف ،بحيث تخلق
“جمودا” في سوق العمل وتبطئ من سرعة إعادة توزيع
العمالة 102.ومع أن هذا يعوق تحقيق الكفاءة االقتصادية،
فإن الشواهد المتعلقة باإلنتاجية تبدو غير حاسمة ،وإن
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كانت -للحق -نادرة.
في البلدان النامية ،ليس للتفاوض الجماعي تأثير كبير
خارج القطاع العام واألنشطة التي تتسم بقلة المنافسة ،حيث
المجال متاح القتسام المنافع 104.وتسعى النقابات باستمرار
إلى رفع األجور للعمال .وتضع الدراسات هذه العالوة في
نطاق يتراوح بين  5و  15في المائة بالمكسيك؛ ونحو 5
في المائة في كوريا؛ وما بين  10و  20في المائة في
جنوب أفريقيا 105.غير أن التكاليف المترتبة على ذلك
من حيث الحد من فرص العمل ليست بهذا الوضوح.
وفي بعض البلدان ،وليس كلها ،يكون ثمن المفاضلة فيما
يبدو هو قلة فرص العمل ،ولكن حتى في تلك الحالة تظل
شدة التأثير ضئيلة نسبياً .وكذلك تتباين الشواهد المحدودة
المتوفرة بشأن تأثير النقابات على اإلنتاجية 106.وتتمثل
أبرز التحديات في إيصال صوت هؤالء الذين ال يعملون
بأجر ،بحيث تتسنى معالجة القيود التي تواجهها مزارعهم
ومشاريعهم الصغرى ،وتنظيم التفاوض الجماعي على
نحو يعزز اإلنتاجية.
يتسم بالتباين أيضا ً سجل برامج سوق العمالة النشطة،
كالتدريب مثالً ،وخدمات التوظيف ،ودعم األجور،
واألشغال العامة 107.فعندما ال تكون لها جذور راسخة في
احتياجات سوق العمل وحقائقها أو عندما تكون اإلدارة سيئة
وتفتقر إلى الشفافية ،ال تكون لها فائدة تُذكر ،بل ربما أسوأ
من ذلك .أما عندما تكون جيدة التصميم والتنفيذ ،فمن الممكن
أن تساعد في تسهيل تالقي جانبي العرض والطلب على
الوظائف ،وتخفيف اآلثار السلبية الناجمة عن تراجع النشاط
االقتصادي ،وسد الفجوة التي تنشأ عندما ال يستثمر أرباب
العمل أو العمال إال القليل في التدريب (انظر الشكل .)18
غير أنه حتى عندما يكون األمر كذلك ،فإن هذا التأثير
عادة ما يكون متواضعاً ،ولذا فالبد من كبح جماح التوقعات
بشأن ما يمكن لسياسات سوق العمل النشطة أن تحققه.
إن نطاق تغطية التأمين االجتماعي يتصف بالمحدودية
حتى في البلدان النامية التي يغلب الطابع الرسمي على
اقتصاداتها .ويمكن للتأمين ضد البطالة أن يساعد العمال
في احتواء مخاطر فقدان وظائفهم ،ولكنه قد يضعف أيضا ً
جهود البحث عن عمل .وعندما يكون تمويل التأمين ضد
البطالة ،ومعاشات التقاعد ،والرعاية الصحية ،وغيرها من
المزايا ،من خالل الرواتب ،ويمكن لمعدالت االشتراكات
المرتفعة أن تخلق مثبطات لتوظيف العاملين .وفي البلدان
النامية حيث تتسم قطاعات االقتصاد الرسمي بصغر الحجم،
يخضع تمويل هذه البرامج من خالل الضريبة العامة للمزيد
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من النقاش 108،لكن من شأن أية ضرائب جديدة إحداث
اختالالت في السوق .وفي النهاية ،ليس هناك من بديل عن
مزايا الحماية االجتماعية معقولة التكلفة التي يقدرها العمال
كثيراً .وتتعلق القضية األساسية بإدماج الحماية االجتماعية
والمساعدة االجتماعية على نحو متماسك بغرض الحد من
الفجوات والتداخالت.
وإجماالً ،فإن سياسات العمل ومؤسساته بمقدورها
أن تحسن معلومات سوق العمل ،وتخفف من المخاطر،
وتتيح إسماع الصوت .لكن هذه المزايا من الممكن أن
تأتي على حساب ديناميكية سوق العمل ،وأن تحد من
محفزات إيجاد الوظائف والبحث عن عمل ،وتؤدي إلى
خلق فجوة في المزايا بين من تشملهم ومن ال تشملهم.
ويتمثل التحدي في تحقيق استقرار سياسات العمل—
بحيث تكفل قدرة اللوائح التنظيمية والمؤسسات على
معالجة عيوب أسواق العمل ونواقصها ولو جزئيا ً
على األقل ،دون أن تحد من مستوى الكفاءة .ويمكن
للوائح سوق العمل بالغة الضعف أو البرامج شديدة
التواضع أو التي ال وجود لها أصالً أن تترك مشكالت
رداءة المعلومات ،واختالل القوى ،وعدم كفاية إدارة
المخاطر ،بال عالج .وبالمقابل ،فإن اللوائح بالغة
الصرامة والبرامج شديدة الطموح يمكن أن تمزج بين
عيوب السوق ونواقصها واإلخفاقات المؤسسية معاً.
يوفر التركيز على الوظائف التي تصب في صالح
التنمية بعض الرؤى الالزمة لتقييم منزلقات اإلفراط
والتفريط في السياسات .فمن ناحية ،تقف سياسات العمل
التي تبطئ خلق فرص العمل في المدن أو في سالسل القيم
العالمية ،وتفوت على البلدان فرصة االستفادة من آثار
التجمع الداعمة إليجاد الوظائف وانتشار المعرفة .ويمثل
التخلي عن منافع التنمية الناشئة عن التوسع العمراني
واالندماج في االقتصاد العالمي نتيجة اإلفراط والتفريط.
وليس هذا بالضرورة مبررا للحد من اإلجراءات
التنظيمية .فهناك أيضا مجال التخاذ ترتيبات من شأنها
تقوية التنسيق المكاني ،وبالتالي تزيد من درجة الكفاءة،
مثلما توحي أحدث تجارب الصين مع الحق في التفاوض
الجماعي.
ومن الناحية األخرى ،فإن غياب آليات إسماع الصوت
والحماية ألولئك الذين يعملون لحساب أنفسهم أو يعملون
في القطاع غير الرسمي يشكل أيضا ً مدعاة للقلق .فإيصال
صوت العمال الذين يُعدون في الغالب من بين األشد فقراً
قد يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة .وينبغي أن يؤدي الحد
من االنتهاكات التي ترتكبها وكاالت التوظيف الوسيطة
إلى تعزيز مستوى الكفاءة ،كما يمكن لبناء أنظمة حماية
اجتماعية تشمل الجميع أن يسهم في تقوية تماسك النسيج
االجتماعي .ومن التجارب المشجعة في هذا المجال تجربة
الهند الخاصة برابطة النساء العامالت لحساب أنفسهن
109
وتجربة برنامج التأمين الصحي للفقراء في فييتنام.
وربما يكون هذا المنزلق الخطر أقل وضوحا ً من اإلفراط

الشكل  18الجمع بين العمل والتدريب يزيد من معدالت نجاح البرامج

املصدر :فارس وبيرتو .2009
مالحظة :يظهر الشكل معامل االرتباط بني نوع التدريب وجناح البرنامج ،ويُعرّف النجاح على أنه حتسن في العمالة أو
الدخل ،وفاعلية التكلفة.

في صرامة سوق العمل ،لكنها تظل مع ذلك حقيقة ال يمكن
تجاهلها.

األولويات :تحقيق مردود التنمية من الوظائف
فضالً عن ضمان سالمة سياسات العمل واألساسيات التي
تدعم النمو ،يمكن لواضعي السياسات أن يساعدوا في
تحقيق مردود التنمية اآلتي من الوظائف .فبعض الوظائف
تحقق أكثر مما يحققه غيرها من حيث رفع مستويات
المعيشة ،وزيادة اإلنتاجية ،وتعزيز تماسك النسيج
االجتماعي .ويتوقف تحديد هذه الوظائف على السياق
القطري  -كالمستوى اإلنمائي ،والعوامل السكانية ،ووفرة
الموارد الطبيعية ،والمؤسسات .وفي بعض األحوال ،لن
تكون هناك قيود تعوق نشأة الوظائف التي تصب في صالح
التنمية ،ولن تكون هناك حاجة إلى سياسات معينة .وفي
غيرها من الظروف ،يمكن للحكومات أن تساند القطاع
الخاص في إيجاد المزيد من هذه الوظائف .ويمكن أحيانا ً
تحقيق ذلك بإزالة القيود التي تعوق إيجاد الوظائف ذات
المردود اإلنمائي المرتفع .وعندما يتعذر القيام بذلك ،يمكن
أن تكون السياسات أكثر فاعلية ،وأن تتجاوز هذه القيود،
شريطة أن تفوق المكاسب والمنافع التي تعود على المجتمع
من ذلك ما يتحمله من تكلفة.
هناك نهج بسيط لتحديد أولويات السياسات باتباع خمس
خطوات (انظر الشكل :)19
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ا لشكل  19شجرة اتخاذ القرار يمكنها المساعدة في تحديد أولويات السياسات

ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ؟

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

• الخطوة األولى :ما هي الوظائف التي تصب
في صالح التنمية؟ يمثل تقييم المردود اإلنمائي
للوظائف في سياق قطري معين الخطوة األولى
في تحديد األولويات .وتختلف طبيعة هذه
الوظائف تبعا ً لخصائص كل بلد ،بما في ذلك
المرحلة اإلنمائية التي يمر بها ،والسكان ،ومدى
وفرة موارده الطبيعية ،والمؤسسات .فتحديات
توفير فرص العمل ليست واحدة في البلدان ذات
االقتصادات الزراعية ،والبلدان الغنية بالموارد،
والبلدان المتأثرة بالصراعات ،أو البلدان التي
تعاني من ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب.
وكذلك تختلف الوظائف ذات األثر اإلنمائي
األكبر ،مما يؤدي إلى تنوع أجندات توفير
الوظائف.
• الخطوة الثانية :هل هناك ما يكفي من هذه
الوظائف؟ فالبلد المعني ربما كان يواجه ،أو
ال يواجه ،قيوداً تحول دون خلق الوظائف التي
تصب في صالح التنمية .فتصنيع أدوات اإلنارة،
على سبيل المثال ،يمكن أن يوفر فرص عمل
للنساء ،وهو ما من شأنه أن يترك أثراً ملموسا ً
على أوضاع الفقر .وإذا ما كانت هناك طفرة
جارية ،فإن القيمة اإلنمائية للوظائف الجديدة في
هذه الصناعة ربما تتحقق .ولكنها قد ال تتحقق ،إذا
أدى على سبيل المثال عدم كفاية سياسات التوسع

العمراني إلى إعاقة إنشاء شركات جديدة .وفي
ظل غياب الفجوات من هذا النوع ،يصبح من
الصعب تبرير التدخالت الحكومية التي تتجاوز
إرساء األساسيات واتباع سياسات عمل مناسبة.
ويمكن استخدام البيانات والتحليالت في تحديد الحوافز
غير المتسقة ،والتي يدل عليها وجود فجوة بين قيمة
الوظائف لدى األفراد ولدى المجتمع .وهناك العديد من
مجاالت البحوث التي تعالج هذه الفجوات .فعلى سبيل
المثال ،يمكن ألدوات المالية العامة أن تقيس العبء
الضريبي الواقع على عاتق رأس المال والعمالة وأن تقيّم
الدعم المتبادل (التحويلي) بين األفراد أو الشركات .ويمكن
ألساليب ووسائل اقتصاديات العمل أن تكشف الفجوات
بين العائدات الفعلية لفئات معينة من العمال وبين العائدات
الممكنة ،أو بين العائدات الفردية واالجتماعية الناتجة عن
المواظبة على الدراسة .وتساعد تحليالت أوضاع الفقر
في تحديد نوع الوظائف التي يرجح أن توفر الفرص
أمام الفقراء ،أو األماكن التي من شأن إيجاد الوظائف
بها أن يترك أثراً أكبر على جهود الحد من الفقر .وتتيح
الدراسات الخاصة باإلنتاجية إمكانية القياس الكمي لآلثار
غير المباشرة للتوظيف بشركات االستثمار ذات الملكية
األجنبية ،أو في المدن .وتلقي الدراسات البيئية الضوء
على البصمة الكربونية والتلوث الناشئ عن مختلف أنواع
الوظائف .ويمكن الستقصاءات القيمة أن تكتشف أي أنواع
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الوظائف يؤدي لنشوء شبكات اجتماعية وإبراز الهوية
االجتماعية.

التحتية الحضرية واللوجستيات أن تعزز جاذبية
الوظائف بالمدن وتلك المرتبطة باألسواق العالمية.

• الخطوة الثالثة :هل يمكن تحديد العوائق؟ تدل
الفجوات فيما بين القيمة الفردية واالجتماعية ألنواع
معينة من الوظائف على وجود آثار غير مباشرة
للوظائف لم يتم استغاللها .فالفجوات تنشأ عادةً عن
عيوب السوق ونواقصه واإلخفاقات المؤسسية التي
تدفع الناس لاللتحاق بوظائف دون المستوى من
وجهة نظر المجتمع ،وتؤدي بالشركات إلى خلق
فرص عمل ال تصب في صالح التنمية كما ينبغي،
أو تقلل من تواصل الناس من خالل الوظائف دون
ما هو مرغوب اجتماعياً .لكن تحديد هذه القيود
ليس دائما ً باألمر السهل .فعلى سبيل المثال ،قد
تؤدي طائفة واسعة من القوى الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية إلى إتاحة فرص عمل غير كافية أمام
النساء .وبالمثل ،فإن العوائق التي تحول دون خلق
المزيد من الوظائف وفرص العمل بالمدن قد تكمن
في سوق األراضي ،أو في الترتيبات المؤسسية
الرامية إلى تنسيق التنمية الحضرية ،أو في القدرة
على تعبئة إيرادات تكفي لتمويل إنشاء هياكل البنية
التحتية.

لكن ثمة حاالت ال يمكن فيها إزالة القيود أو التعويض
عنها .ومن الضروري حينئذ وضع إستراتيجية مشاركة
تنطوي على تحليل أكثر عمقا للخيارات المتاحة وااللتزام
من جانب أصحاب المصلحة المباشرة األساسيين.
والبد لعملية وضع السياسات الرامية إلى إزالة القيود
من أن تكون انتقائية ،وأن تدعمها مبادئ مالية عامة جيدة.
والبد من تقييم تكاليف بدائل السياسات ومنافعها ،لكن
الحسابات تختلف عندما يكون األثر اإلنمائي العام هو الغاية
المنشودة .ويمكن تقييم برنامج توظيف للمقاتلين السابقين
في بلد متأثر بالصراعات من ناحية ما إذا كان ما سيجنيه
المشاركون من دخول وعائدات يبرر تكاليف البرنامج أم
ال ،لكن الحسبة المتكاملة ينبغي أن تشمل اآلثار اإليجابية
المحتملة إلعادة دمجهم في المجتمع وبناء السالم .وفي
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كانت تكلفة أحد برامج
دمج المقاتلين السابقين تبلغ نحو  800دوالر أمريكي
للمستفيد الواحد 110.ومن المرجح أن يُحكم على مثل هذا
البرنامج بأنه ال يتسم بكفاءة التكلفة بالمعايير التقليدية.
ويتوقف تحديد ما إذا كان البرنامج ال يزال يستحق التنفيذ
على القيمة الضمنية التي يعطيها واضعو السياسات لمزايا
تماسك النسيج االجتماعي .وينبغي تحديد هذه المزايا كي
تتسم عملية صنع القرار بالشفافية.

• الخطوة الرابعة :هل يمكن إزالة العوائق؟ إذا ما
أمكن تحديد اإلخفاقات المؤسسية وعيوب السوق
ونواقصها المؤدية إلى عدم توافق الحوافز ،فينبغي
إذن النظر في إدخال إصالحات .فمن المبادئ
االقتصادية الجيدة أن يتم توجيه اإلصالحات
لمعالجة اإلخفاقات والعيوب التي تنبع منها جذور
المشكلة .ومتى كانت اإلصالحات ذات جدوى
من الناحيتين الفنية والسياسية ،يمكن لواضعي
السياسات أن يعالجوا مباشرةً القيود التي تحول
دون خلق القطاع الخاص للمزيد من الوظائف
التي تصب في صالح التنمية.

• الخطوة الخامسة :هل يمكن التعويض عن العوائق؟
فاإلصالحات ربما ال تكون مجدية ،ال فنيا ً وال
سياسياً .أو ربما يتعذر تحديد القيود التي تحول
دون خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة .وعندئذ
قد يتمثل البديل في تبني سياسات تعويضية يمكنها
استعادة الحافز على إيجاد الوظائف .فعلى سبيل
المثال ،إذا كانت هناك طائفة متفرقة ،وإن تكن
مترسخة ،من األعراف والمعتقدات التي تجعل من
الصعب على النساء العمل ،يمكن توجيه الجهود إلى
زيادة صالحية توظيفهن من خالل ضخ استثمارات
موجهة إلى مرافق البنية التحتية االجتماعية والمادية
(اإلطار  .)1وبالمثل ،إذا كانت هناك إجراءات
تنظيمية مشحونة سياسيا تبطئ إعادة توزيع العمالة
نحو األنشطة األكثر إنتاجية ،فمن الممكن للبنية

تنوع أجندات توفير الوظائف ،وتنوع أولويات
السياسات
نجحت بعض البلدان في وضع سياسات تعود على التنمية
بالمردود المنتظر من الوظائف ،وذلك بطرق تمثل نموذجا ً
يمكن أن يحتذيه اآلخرون.
ففي تسعينيات القرن الماضي ،ركزت فييتنام مثالً،
باعتبارها بلداً زراعياً ،على زيادة اإلنتاجية الزراعية،
بحيث تحرر القوى العاملة لالشتغال بالوظائف غير
الزراعية في المناطق الريفية ،وتدعم في نهاية المطاف
االنتقال إلى المدن .وفي عام  ،1993كان أكثر من 70
في المائة من العمالة تشتغل بالزراعة ،وكان  58في
المائة من السكان يعيشون في فقر ،وكانت المجاعات ال
تزال تمثل مصدر قلق حقيقياً 111.وبعدها بعقدين ،صارت
فييتنام ثاني أكبر مصدر لألرز والبن ،وأكبر مصدر
للفلفل األسود وجوز الكاشيو ،وأحد كبار مصدري الشاي،
والمطاط ،والمنتجات الغذائية البحرية على مستوى العالم.
وتراجعت معدالت الفقر بشدة .وأدى اإلصالح الزراعي
وتخفيف اإلجراءات التنظيمية ،الذي ترافق معه تركيز
قوي على اإلرشاد الزراعي ،إلى حدوث زيادة سريعة
في اإلنتاجية الزراعية بالمزارع ذات المساحات الصغيرة
للغاية .وكانت هذه السياسات جزءاً من حزمة إصالحات
أوسع نطاقاً ،أُطلق عليها اسم دوي موي  ،Doi Moiانتقل
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اإلطار  1كيف تزداد مشاركة المرأة في القوى العاملة؟
شهدت بعض البلدان النامية زيادات ملموسة في مشاركة املرأة في
القوى العاملة في فترة زمنية قصيرة نسبيا .وكان هذا التغير أكثر سرعة
ووضوحا في منطقة أمريكا الالتينية .فمنذ ثمانينيات القرن املاضي ،انضم
أكثر من  70مليون امرأة باملنطقة إلى قوة العمل ،مما رفع معدل مشاركة
املرأة في القوى العاملة من  36في املائة إلى  43في املائة .وفي كولومبيا،
ارتفع هذا املعدل من  47في املائة عام  1984إلى  65في املائة عام .2006
وعلى النقيض من ذلك ،لم ترتفع مشاركة املرأة في القوى العاملة مبنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إال بحوالي  0.17نقطة مئوية سنويا خالل
الثالثني عاما األخيرة.
وتعزي البحوث التي صدرت مؤخرا هذا التحول السريع إلى الزيادات
في مشاركة املرأة في القوى العاملة بني النساء املتزوجات أو املعيالت
الالئي يعشن مع أطفالهن ،وليس إلى العوامل السكانية أو التعليم أو
دورات النشاط االقتصادي .وقد أسهمت التغييرات التي طرأت على النظرة
االجتماعية في هذا التحول ،لكن هذا مجال معقد ال يبرر ،بسبب ضيق
نطاقه ،اتخاذ إجراءات تدخلية مباشرة بشأن السياسات .فعلى سبيل
املثال ،تعد معدالت مشاركة املرأة شديدة االنخفاض في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وخاصة بني املتزوجات .لكن ال ميكن أن يُعزى أسباب ذلك آليا أو
تلقائيا إلى الدين؛ فبلدان إسالمية أخرى ،كإندونيسيا ،ترتفع بها معدالت
مشاركة املرأة .إذ إن هناك أعرافا اجتماعية وقوانني وإجراءات أخرى حتول دون
مشاركة املرأة على الرغم من رغبة املرأة وقدرتها على ذلك.
ورغم محدودية النطاق للتأثير على املواقف االجتماعية ،فإن الشواهد
تشير إلى أن السياسات والبرامج العامة في مجاالت أخرى كان لها
دور مهم .وتشير الشواهد كذلك إلى أنه ميكن ملزيج من االستثمارات
واإلجراءات التدخلية املوجهة في البنية التحتية االجتماعية واملادية
أن يغير من مشاركة املرأة في القوى العاملة ،وما حتصل عليه من أجر.

وميكن تصنيف هذه االستثمارات إلى ثالث فئات ،ميكنها سد النقص في
مدى توفر اخلدمات (مثال ،نقص الكهرباء أو مراكز الرعاية النهارية) التي
تضطر النساء إلى تخصيص جزء كبير من وقتهن ألنشطة اإلنتاج املنزلي.
وميكن لهذه االستثمارات أن تسهل حصول املرأة على األصول اإلنتاجية،
مثل التعليم ورأس املال واألراضي ،مما يسهل بدوره مشاركتها في أنشطة
األسواق عالية اإلنتاجية .وأخيرا ،ميكن لهذه االستثمارات أن تذلل األعراف
أو القوانني واللوائح التنظيمية التي تنطوي على حتيز أو حتى املمارسات
التمييزية ،التي حتول دون متتع املرأة بتكافؤ الفرص في التوظيف.
هناك جتارب ناجحة تتعلق باالستثمارات واإلجراءات التدخلية املوجهة
لكل من هذه األنواع الثالثة .فاتباع سياسات ،مثل تقدمي الدولة خدمات
رعاية الطفل أو دعم هذه اخلدمات ماليا ،ميكن أن يحد من التكلفة
التي تتكبدها املرأة داخل املنزل عندما تشارك في سوق العمل .ومن
األمثلة على ذلك تقدمي رعاية نهارية عامة أو دعمها مالياً ،كبرنامج
 Estancias Infantilesفي املكسيك ،وبرنامج Hogares Comunitarios
في كولومبيا ،وبرامج مماثلة في األرجنتني والبرازيل .وميكن إلدخال
حتسينات على خدمات البنية التحتية ،وال سيما في قطاعي املياه
والكهرباء ،أن يسهم في حترير النساء مما ينفقنه من وقت في رعاية
األسرة واألعمال املنزلية .فقد أدت كهربة الريف في جنوب أفريقيا ،على
سبيل املثال ،إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة نحو  9في
املائة .وميكن لتصويب التحيز في املؤسسات اخلدمية ،مثل توزيع األراضي
احلكومية وبرامج التسجيل ،أن يتيح للمرأة القدرة على امتالك وتوارث
األصول .وأخيرا ،يشكل استخدام سياسات سوق العمل النشطة،
وتشجيع الشبكات وإزالة اإلجراءات التنظيمية التمييزية جلعل العمل
مجزيا وأكثر فائدة للنساء.

املصادر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم  2013استنادا إلى أمادور وآخرين  ،2011وتشيودا  ،2012والبنك الدولي 2011د.

بفييتنام من نظام يقوم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد
سوق ذي توجه اشتراكي 112.واستهدفت السياسات أيضا
خلق فرص عمل خارج قطاع الزراعة .وانفتح البلد أمام
المستثمرين األجانب ،في البداية بمجال استغالل الموارد
الطبيعية والتصنيع الخفيف ،ثم على نطاق أوسع في سياق
انضمامه لعضوية منظمة التجارة العالمية في عام .2007
وزاد االستثمار األجنبي المباشر المسجل إلى أربعة أمثاله
في غضون عامين فقط ،من  1992إلى 1994؛ وخالل
السنوات الخمس األخيرة ،تجاوزت تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الوافدة  8في المائة من إجمالي الناتج
113
المحلي.
أما رواندا ،وهي من البلدان المتأثرة بالصراعات ،فقد
تعافت في أعقاب الصراع العرقي والدمار الذي لحق بها
في منتصف التسعينيات .وبحلول عام  ،2000كان اقتصاد
رواندا قد عاد إلى مستويات ما قبل األزمة نتيجةً لتوقف
114
الصراع فضالً عن تطبيق حزمة إصالحات قوية.
واستمر النمو ليصل معدله إلى ما يقدر بنحو  8.8في
المائة في عام  ،2011وانخفضت معدالت الفقر حوالي
 12نقطة مئوية بين عامي  2005و  .2010وفي أعقاب

انتهاء الصراع ،ساندت الحكومة جهود تسريح وإعادة
دمج أكثر من  54ألفا ً من المقاتلين السابقين .وفي عام
 ،2012أبدى  73في المائة من المقاتلين السابقين رضاهم
عن اندماجهم في المجتمع ،وشعر  85في المائة من أفراد
المجتمعات المحلية بأن هناك ثقة بين الطرفين 115.وفي
حين لم يشكل المقاتلون السابقون الذين تمت إعادة دمجهم
في المجتمع سوى نسبة صغيرة من سكان رواندا البالغ
تعدادهم  10ماليين نسمة ،فإن هذه الجهود أتت ثمارها
بالنسبة لتماسك النسيج االجتماعي .وقامت رواندا بالبناء
على هذه البداية بإنعاش القطاع الخاص من خالل إدخال
إصالحات على المؤسسات وعلى اللوائح المنظمة ألنشطة
األعمال 116.وخلقت صناعة البن آالف الوظائف وفرص
117
العمل الجديدة.
واستطاعت شيلي ،وهي بلد غني بالموارد ،أن تدير
ثروتها من خام النحاس بطريقة متوافقة مع إيجاد الوظائف
بالقطاعات األخرى .وقامت شيلي ،التي تمتلك أكثر من
ربع االحتياطيات العالمية من النحاس ،بتنويع صادراتها
واقتصادها في الوقت الذي أدارت فيه بفاعلية المخاطر
ذات الصلة بالموارد ،مثل ارتفاع قيمة العملة والتضخم.

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

وانخفضت البطالة إلى أقل من  10في المائة بعدما كانت
تتراوح حول  20في المائة في أوائل الثمانينيات 118.وأتاح
إنشاء صندوق الستقرار الموارد (منذ عام  )1987باإلضافة
إلى اتباع قواعد مالية عامة تتسم بالشفافية (منذ عام )1999
للبلد أن يدخر ألوقات الشدة وأن يتجنب فقدان القدرة على
المنافسة .وعززت إصالحات نظم الحكم التي شملت كافة
مجاالت إدارة القطاع العام على المساءلة والشفافية .وأسهم
اتباع سياسة نمو نشطة ذات توجه تصديري ،بما في ذلك
الترحيب باالستثمار األجنبي ،في مساندة التأثيرات غير
المباشرة على اإلنتاجية من الوظائف المرتبطة باألسواق
العالمية .وأدى إنشاء صناديق ابتكار تنافسية لقطاعات
التصدير غير المعدنية ،والسيما المنتجات الزراعية ،إلى
توسيع القاعدة التصديرية 119.ودعمت الموازنة العامة
اإلنفاق على التعليم الذي تضاعف تقريبا ً فيما بين عامي
 1990و  ،2009مما أدى إلى حدوث توسع لم يسبق له
120
مثيل في التعليم الثانوي والجامعي.
ونجحت سلوفينيا في معالجة مشكلة االرتفاع
الشديد في معدل البطالة بين الشباب ،إذ خفضت النسبة
بين البطالة بين الشباب وبطالة الكبار من ثالثة في
التسعينيات إلى حوالي اثنين اليوم 121 .وال يمكن إرجاع
فضل النجاح في خفض البطالة بين الشباب إلى اإلنفاق
على برامج سوق العمل النشطة (والذي يقارب المتوسط
السائد بالبلدان التي تمر بمرحلة تحول) ،وتحرير سوق
العمل (حيث ال تزال اللوائح أشد تقييداً من المتوسط
السائد بالبلدان المتقدمة) ،أو خفض الحد األدنى لألجور
(الذي ال يزال مرتفعاً) 122 .غير أن التشوهات المحتملة
الناتجة عن هذه السياسات يعوضها فيما يبدو إلى حد
ما اتباع نموذج لصنع القرار على أساس توافق اآلراء
حيث تقوم النقابات العمالية وروابط أرباب العمل،
التي تتمتع كل منها بتغطية واسعة النطاق ،بتحديد
األجور التي تتماشى جيداً مع اتجاهات االقتصاد الكلي
وإنتاجية القطاعات 123 .بل يرجع الفضل األكبر في
انخفاض معدالت البطالة بين الشباب في سلوفينيا في
نهاية المطاف إلى ما تحقق من نمو مستدام قبل األزمة
العالمية .وقد نجح االقتصاد ،مستفيداً من التكامل
األوروبي ،في إعادة هيكلة قطاعه التصديري .كما
أسهمت في هذا النجاح أيضا ً البنية التحتية الجيدة جداً
والقوى العاملة ذات المهارات الجيدة.
ويمكن بالفعل االطالع على أمثلة من السياسات
الناجحة في النموذج الكامل لتحديات توفير فرص العمل
(انظر الشكل  .)20لقد التزمت كوريا ،باعتبارها بلدا
يشهد زيادة في ساكني المدن ،الدقة في تصميم السياسات
وتحرت التدريج في تطبيقها كي تترافق مع مرحلة انتقال
الوظائف من قطاع الزراعة إلى الصناعات الخفيفة ،ثم
إلى الصناعات ذات القيمة المضافة األعلى 124.وجرى
بدايةً تأسيس برامج لتنمية األراضي ،وأتبعه نظام
لتنظيم استخدامات األراضي ،ثم تخطيط شامل للمناطق

الحضرية .ثم كبحت سياسات اإلسكان والنقل جماح
مساوئ التوسع العمراني .وتستخدم تونغا ،وهي دولة
جزرية صغيرة ،بنشاط برنامج أرباب العمل الموسميين
المعترف به والذي أطلقته نيوزيلندا عام  ،2007لتوفير
فرص العمل عن طريق الهجرة ،مما أدى إلى زيادة
التحويالت النقدية ،وتحسن المعرفة باألساليب والتقنيات
الزراعية ،واإللمام بالحاسب اآللي ،ومهارات اللغة
االنجليزية 125.أما البرازيل فتتيح مثاال على بلد يسعى
إلى إضفاء الطابع الرسمي على اقتصاده بسرعة .ففي
السنوات العشر األخيرة ،كان معدل نمو الوظائف في
القطاع الرسمي أسرع بواقع ثالثة أمثال نمو الوظائف في
القطاع غير الرسمي .وفي السنوات الخمس التي سبقت
األزمة فقط ،ارتفعت نسبة االقتصاد الرسمي من إجمالي
العمالة حوالي  5نقاط مئوي 126.وقد أسهم في هذا النجاح
كل من :برامج الحماية االجتماعية التي ال تقوم على
االشتراكات ،مثل برنامج “ ،”Bolsa Familiaوتبسيط
قوانين الضرائب لمؤسسات األعمال الصغيرة ،وزيادة
الحوافز للشركات إلضفاء السمة الرسمية على موظفيها،
وتحسين تطبيق قوانين الضرائب والعمل .وشهدت بولندا،
وهي مجتمع ترتفع فيه نسب المسنين ،زيادة في نسبة
التشغيل من  60في المائة عام  2006إلى  65في المائة
عام  .2009ويرجع ذلك إلى التغييرات في تطبيق قواعد
استحقاق راتب اعتالل العجز الكلي ،وإصالحات نظم
معاشات التقاعد التي عدلت مستويات المزايا مع زيادة
العمر المتوقع عند الميالد .وفي عام  ،2012قامت
بولندا ،في إطار موجة جديدة من إصالحات نظم معاشات
التقاعد ،برفع سن التقاعد إلى  67عاما للرجال والنساء
على حد سواء ،وذلك من السن الحالي البالغ  65عاما
127
للرجال و  60عاما للسيدات.

أجندات مترابطة لتوفير الوظائف :شراكات
عالمية من أجل الوظائف وفرص العمل
سياسات العمل في دول ٍة ما يمكن أن يمتد تأثيرها إلى
بلدان أخرى ،سواء كان تأثيرها إيجابي أم سلبي .ومن
المسائل المهمة ما إذا كان بمقدور آليات التنسيق الدولية
أن تؤثر في القرارات الحكومية لتعزيز التأثير اإليجابي
وتخفيف التأثير السلبي .وتسهم في تحسين هذا التنسيق
مجاالت عدة.
الحقوق والمعايير .تنشأ اآلليات العابرة للحدود بغرض
وضع المعايير وتوفير القنوات الالزمة لتحسين االمتثال
للحقوق .ويمكن التفاقيات منظمة العمل الدولية أن تؤثر
في التشريعات المحلية وأن تكون قناة إلعالء الصوت
والتنسيق على المستوى الدولي ،مثلما يتجلى في عملية
تطبيق هذه االتفاقيات على العمال الداخليين والمحليين.
ويدل دعم “معايير العمل الرئيسية” الثمانية الواردة في
إعالن المبادئ والحقوق األساسية للعمل الصادر في عام
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الشكل  20أي البلدان نجح في معالجة تحديات توفير الوظائف وفرص العمل ،وكيف تأتى له ذلك؟

حتدي الوظائف

أي البلدان وأي السياسات؟

البلدان الزراعية

فييتنام
إعادة دمج املقاتلني السابقني ،وإصالحات اإلجراءات
احلكومية املنظمة ألنشطة األعمال

البلدان املتأثرة بالصراعات

رواندا
إعادة دمج املقاتلني السابقني ،وإصالحات اإلجراءات
احلكومية املنظمة ألنشطة األعمال

بلدان تشهد زيادة في أعداد
ساكني املدن
البلدان الغنية باملوارد

دول جزرية صغيرة
بلدان تعاني ارتفاع معدالت البطالة
بني الشباب
بلدان ساعية إلى إضفاء الطابع
الرسمي على اقتصادها
مجتمعات ترتفع فيها نسب املسنني

سياسات استخدام األراضي والتخطيط الشامل
للمناطق احلضرية

شيلي

قواعد استقرار املالية العامة وسياسات مشجعة
للتصدير
تونغا
االستخدام النشط والفاعل التفاقيات الهجرة العائدة
سلوفينيا
املنافسة في أسواق املنتجات من خالل حتقيق
التكامل التجاري
البرازيل
برامج حماية اجتماعية ال تقوم على االشتراكات،
وتبسيط اإلجراءات والقواعد وتطبيقها
بولندا
إصالح أنظمة معاشات اعتالل العجز الكلي والتقاعد،
رفع سن التقاعد

املصدر :فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013

 1998على أن البلدان تستجيب للضغط من المجتمع
الدولي 128.ومع ذلك ،فإن الضغوط لم تتجاوز ذلك.
فاستمرار العمل الجبري ،وعمل األطفال في ظل أوضاع
تتسم بالخطورة ،والتمييز ،والعجز عن إسماع الصوت،
يدل على أن التصديق وحده ال يكفي.
وتمثل االتفاقيات التجارية أداة ممكنة للتنسيق الدولي
فيما يتعلق بالحقوق .فبمقدور هذه االتفاقيات أن تشتمل
على حوافز لإلصغاء للصوت واالنتباه ألوضاع العمل
من خالل ربط القدرة على الوصول لألسواق باتباع
وإنفاذ قوانين العمل ومعاييره .ومن غير الواضح ما
إذا أكان ربط التجارة بالحقوق يؤدي بالفعل إلى نتائج
أفضل بالنسبة للعمال على جانبي االتفاقيات التجارية.
فأحكام قوانين العمل يمكن استغاللها باعتبارها أداة
حمائية ،بما يقوض التجارة وفرص العمل في البلدان
النامية .وعالوة على ذلك ،فإنه في غياب القدرات

والمؤسسات الالزمة لرصد وإنفاذ االمتثال ،يمكن أن
تكون االتفاقيات التجارية في حد ذاتها مجرد أدوات
ضعيفة .ففي كمبوديا على سبيل المثال ،ترافق مع إبرام
اتفاقية التجارة الثنائية الناجحة مع الواليات المتحدة
مشروعان أحدهما لبناء القدرات على رصد أوضاع
العمل في مصانع المالبس واآلخر لمساندة “مجلس
129
تحكيم” لتسوية المنازعات العمالية الجماعية.
وفضالً عن المبادرات الحكومية من خالل
المعاهدات واالتفاقيات التجارية ،ثمة تشديد متزايد على
مساءلة القطاع الخاص واألجندة األوسع نطاقا ً المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية للشركات ،حيث تُدخل الشركات
طواعيةً االهتمامات االجتماعية والبيئية في صلب
عملياتها 130 .وكذلك هناك مدونات السلوك التي يُر َجح
أن تتبناها الشركات التي تتخذ من االتحاد األوروبي
وأمريكا الشمالية مقراً لها ،والتي تجعل من االمتثال
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لمعايير العمل شرطا ً للتعامل مع الموردين .لكن ،ليس
هناك سوى شواهد محدودة على المدى الذي يمكن أن
تُترجم إليه مدونات السلوك إلى تحسن في إنفاذ تلك
المعايير .وبسبب تعقد سالسل اإلمداد والتوريد العالمية،
فإن العمال الموسميين والمؤقتين ال يدخلون ضمن أُطر
المسؤولية االجتماعية للشركات .كما ال يشمل ذلك
131
العمالة التي تقع خارج سالسل التوريد العالمية.
وكي تتسم بالفاعلية ،يجب أن تركز جهود المسؤولية
االجتماعية للشركات بدرجة أكبر على بناء قدرات
الشركات المحلية على االمتثال ،وقدرات هيئات التفتيش
المعنية بالعمال على القيام بعملها.
التجارة واالستثمار .فتحرير التجارة الدولية في
السلع يتم بالتدريج على مر الوقت ،حتى صارت فكرة
أن التجارة األكثر تحرراً تعود بالفائدة على كافة أطراف
التعامالت في الوقت الراهن .ومع ذلك ،ال يزال هناك
العديد من البلدان النامية يفتقرون إلى القدرة التنافسية
التي تكفل جني ثمار التكامل العالمي .ولذا ،فإن المساعدة
المباشرة لتخفيض تكلفة اللوجستيات وتحسين قدرة
الشركات والمزارع على المنافسة تُعد من األولويات.
وقد زادت المعونة من أجل التجارة زيادة كبيرة حتى
أصبحت اآلن تمثل نحو ثلث إجمالي المعونات للبلدان
النامية .ولكن هناك مجاالً لجعل المساعدات أكثر فاعلية،
بالتركيز على األنشطة التصديرية األكثر مالءمة لمعالجة
تحديات توفير فرص العمل الخاصة بكل بلد متلق .وكذلك
فإن من شأن زيادة مشاركة القطاع الخاص أيضا ً أن تعزز
132
فاعلية المساعدة.
وعلى خالف تجارة السلع ،كان التقدم في تحرير
الخدمات بطيئاً ،سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي.
وتبشر مقترحات جولة الدوحة الجاري التفاوض بشأنها
حاليا بزيادة النفاذ إلى األسواق ،لكن دون اتخاذ مزيد من
التدابير لزيادة تحرير األسواق ،مقارنة بالسياسات السارية
حاليا 133.فالخدمات تتسم بعيوب سوق معروفة جيداً -
من األثر الخارجي للشبكات في مجال البنية التحتية إلى
عدم تماثل المعلومات الخطر األخالقي في مجال التمويل
 وبالتالي تكون معرضة للوائح تنظيمية أكثر انتشارا.ويتطلب تحرير تجارة الخدمات لوائح تنظيمية كافية.
فإنشاء أسواق للكهرباء ،أو امتصاص اآلثار االجتماعية
للموزعين الكبار على تجارة التجزئة يمثالن تحديات
في حد ذاتهما 134.ولذلك فال مدعاة للدهشة من تأخر
تحرير الخدمات كثيراً في البلدان النامية عنه في البلدان
135
الصناعية.
من شأن تحرير الخدمات أن يعود على اإلنتاجية
بمكاسب ملموسة .فالكثير من الخدمات يُعد من مستلزمات
ومدخالت العملية اإلنتاجية .وللكهرباء ،والتمويل،
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،والتجارة لها أثر مباشر
على تكاليف التعامالت ،مما يؤثر على القدرة التنافسية
للقطاعات النهائية .ومن خالل تعزيز خلق فرص العمل

وزيادة األجور ،ينبغي لهذه المكاسب في اإلنتاجية
أن تؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة .ويمكن لآلثار
االجتماعية أن تكون أشد تبايناً .فمن الواضح مثالُ أنها
تُعد إيجابية عندما تربط الهواتف المحمولة بين الناس
(والسيما الفقراء منهم) وبين أسواق منتجاتهم أو فرص
العمل أو الخدمات الحكومية .لكنها يمكن أن تكون سلبية
عندما يؤدي اختفاء تجارة التجزئة إلى تدهور المراكز
الحضرية ويؤثر في موارد رزق أصحاب المتاجر األكبر
سنا ً الذين قد ال يستطيعون العثور على عمل بديل بسهولة.
والبد من وضع ترتيب زمني مالئم لتحرير الخدمات
وإصالح اللوائح التنظيمية المحلية من أجل معالجة هذه
المفاضالت ،على أن تُراعى في هذه األثناء بواعث قلق
البلدان النامية 136.ويمكن للتعاون الدولي أن يسد فجوات
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المعرفة ويسهل التنفيذ.
ويمكن لالتفاقيات الدولية أيضا ً أن تعزز السلع العامة
العالمية .ومن األمثلة على ذلك المساواة بين الجنسين.
فالتجارة ليست محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس ،إذ تعني
ضمنا أن من شأن تحريرها أن يغير من قدرة النساء على
الحصول على وظائف .ففي العادة ،كان الرجال أكثر قدرة
على الحصول على “العمل العضلي” الذي يتطلب قوة
بدنية أكبر ،في حين يتيح “العمل الذهني” الذي يتطلب
سرعة بديهة أو انتباها ً أو قدرة على التواصل  -من خياطة
المالبس إلى معالجة البيانات  -المزيد من الفرص أمام
النساء .وتوظف مراكز االتصال في دلهي ومومباي أكثر
من مليون شخص ،أكثرهم من النساء .وهكذا فإن إعطاء
أفضلية للواردات من القطاعات ذات “الوظائف الذهنية”
األكثر يمكن أن يخلق فرص عمل للنساء بالبلدان التي
ال تولي اهتماما كبيراً بالمساواة بين الجنسين 138.ولكن
مع ارتقاء البلدان درجات سلم سالسل القيمة العالمية،
فإن فرص العمل المراعية لنوع الجنس قد تتغير .كانت
هذه هي الحال في ماليزيا ،حيث انخفضت نسبة النساء
العامالت في الصناعات التحويلية في منتصف الثمانينيات
139
من القرن الماضي.
الهجرة .على خالف حركة السلع والخدمات عبر
الحدود ،فليس هناك سوى القليل من االتفاقيات الدولية
التي تتعلق بالهجرة عامةً وهجرة العمال خاصةً ،وحتى
ما هو قائم منها فإن نطاق تغطيتها محدود .وتشير اتفاقيتا
منظمة العمل الدولية رقم  97ورقم  143الساريتان منذ
عام  1952وعام  1978إلى تحريم التمييز أو األوضاع
المسيئة للمهاجرين وتدعوان إلى فرض جزاءات
وعقوبات على أولئك الذين يشجعون على الهجرة السرية
أو غير الشرعية .لكن لم يصدق عليهما سوى  49بلداً و
 23بلداً ،على الترتيب .كما أن تحرير تقديم الخدمات من
قبل األشخاص الطبيعيين ،كما تنص المادة الرابعة من
االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات ،ليس على أجندة
عمل الكثير من البلدان ،سواء الصناعية منها أم النامية.
كما أن المعاهدة الدولية الصادرة عن األمم المتحدة بشأن
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حقوق العمال المهاجرين وعائالتهم ،والتي دخلت حيز
النفاذ في عام  ،2003لم يصدق عليها سوى  22بلداً -
أكثرها من البلدان المرسلة للمهاجرين.
على الرغم من أن الهجرة إنما تتم عبر الحدود ،فإن
التشريعات في معظمها تحركها القوانين الخاصة بكل
بلد .ويُعد هذا مجاالً يستوجب النظر إليه من منظور
عالمي ،لكن اآلراء بشأن ما ينبغي عمله تتنوع وتختلف.
ويركز أحد هذه اآلراء على الفروق الكبيرة في مستويات
الدخل بين البلدان ،وهو ما يوحي بأن اإلنتاجية العالمية
والحد من الفقر سيتسارعان كثيراً مع تحرير حركة
العمالة 140 .وتركز وجهة نظر أخرى بدالً من ذلك على
األمن الوطني وحماية المجتمعات المحلية وثقافاتها،
وهو ما يعني ضرورة وضع حواجز الحتواء الهجرة.
ومع ذلك ،فهناك رأي ثالث يسلط الضوء على الحتمية
األخالقية لحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالمهاجرين،
بغض النظر عن وضعهم القانوني ،وإيواء أولئك الذين
يعانون من أي شكل من أشكال االضطهاد 141 .غير أن
أيا من هذه اآلراء ال يكفي ،ألن أيا ً منها وحدها ال يمكنها
معالجة المفاضالت المعقدة التي تفرضها الهجرة على
تصميم السياسات.
في الكثير من الحاالت ،يمكن لكل من البلدان المرسلة
والمستقبلة للمهاجرين أن تستفيد من الهجرة من خالل
اتباع نهج تعاوني .ويرتبط معظم ما يرتكبه المهربون
أو الشركات أو العمال من إساءات بتدفقات الهجرة
غير الشرعية ،ومن ثم فإن “إضفاء الطابع الرسمي”
على هذه التدفقات يُعد أداة أساسية لحماية حقوق العمال
المهاجرين .غير أن هذا الطابع الرسمي ال يمكن
إنفاذه بغير التعاون بين المؤسسات بالبلدان المرسلة
والمستقبلة معاً .وهذا هو السبب في الحاجة أيضا ً إلى
إبرام اتفاقيات ثنائية ،تنص على تحديد حصص تبعا ً
للمهنة ،والصناعة ،والمنطقة ،ومدة اإلقامة 142 .ويمكن
لهذه االتفاقيات أن تميز ما بين التحركات المؤقتة
للعمالة وبين خطوات الهجرة الدائمة ،مع وضع شروط
وبروتوكوالت لالنتقال من إحداها إلى األخرى .ومن
الممكن أن تشتمل مثل هذه االتفاقيات على اعتبارات
تتعلق بالضرائب ،واألمن االجتماعي ،بل حتى تمويل
التعليم العالي  -وهو مبعث اهتمام خاص في حالة هجرة
“المواهب” .ويمكن لهذه االتفاقيات أيضا ً أن تصمم
حوافز تكفل أن تكون لدى األطراف المعنية ،سواء
في البلدان المرسلة أم المستقبلة ،مصلحة في إنفاذ هذه
143
األحكام.

الوظائف في بؤرة االهتمام،
ولكن أين األرقام؟
يتطلب األمر الكثير من البحوث والبيانات .والبد من
إجراء مزيد من التحليالت بشأن العالقة بين الوظائف
والفقر ،من حيث اإلفالت من براثنه أو الوقوع فيها؛
وديناميكيات مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة
العاملة بالقطاع غير الرسمي؛ والصالت بين الوظائف
وبين السلوكيات واألعراف البشرية .ويمكن للبحوث
المتعلقة بحجم التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن
الوظائف أن تحدد نوعية الوظائف التي تصب في
صالح التنمية ،وفقا للسياق المحلي لكل بلد .ويتعلق أحد
المجاالت البحثية المهمة األخرى بتأثير الوظائف على
اكتساب المهارات المعرفية وغير المعرفية ،وكيفية
اختالف هذا التأثير تبعا ً لخصائص الوظيفة والشخص
الذي يشغلها .وبالمثل ،فإن العثور على المزيد من
الشواهد واألدلة بشأن التأثير غير المباشر على
اإلنتاجية لفرص العمل بمختلف المدن ذات الخصائص
المتباينة من شأنه أن يعود بقيمة عالية على سياسات
التنمية .وتُعد التقديرات الخاصة باآلثار البيئية لمختلف
أنواع الوظائف اليوم نادرة على أحسن تقدير .وفي
مجال سياسات العمل ،هناك حاجة ماسة للقيام بالمزيد
من العمل التجريبي بشأن حدود هذه السياسات ،تبعا ً
لخصائص البلد المعني .كما أن هناك أيضا ً حاجة للقيام
بالمزيد من البحوث بشأن كيفية تأثير التجارة الدولية،
واالستثمار العابر للحدود ،والهجرة ،على تكوين العمالة
في مختلف البلدان .ويمكن إليجاد المزيد من المعارف
الراسخة بشأن تسلسل االلتزامات الدولية والسياسات
المحلية ذات الصلة بالخدمات أن يعالج إحجام البلدان
النامية عن المضي قدما ً في اتجاه التحرير االقتصادي
وجني ثمار االندماج والتكامل العالمي.
البد لعملية تحديد أولويات السياسات المتعلقة بخلق
الوظائف وفرص العمل من أن تقوم على أساس بيانات
يمكن التعويل عليها .وبالنظر إلى أن نسبة كبيرة
ممن يعملون في البلدان النامية ليسوا من الموظفين
بأجر ،فضالً عن كون عدد أقل منهم هو الذي يشغل
وظائف بالقطاع الرسمي ،فإن قياس خلق فرص العمل
والتوظيف هو أمر بالغ الصعوبة .ويتطلب تحديد
أي الوظائف يعود بالمردود األكبر على الحد من
الفقر والربط بين المعلومات المتعلقة بدخل األسر أو
استهالكها وبين المعلومات الخاصة بالعمالة وحجمها.
وكذلك فإن فهم أي الوحدات االقتصادية هي األكثر خلقا ً
لفرص العمل ،أو ما إذا كانت إعادة توزيع العمالة تؤدي
إلى نمو ملموس ال أن ينتهي أمرها بالتصفية ،يتطلب
معلومات بشأن مدخالت ومخرجات كل وحدة إنتاجية
على اختالفها .ويتطلب تقييم كيفية تأثير تركيبة العمالة
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في الثقة واالستعداد لالنخراط في المجتمع معلومات بشأن
القيم والسلوكيات الفردية.
وتدل ندرة التحليالت العملية التجريبية بشأن أثر األزمة
العالمية على العمالة بالبلدان النامية وصعوبة المقارنة
بين مقاييس العمالة غير الرسمية بمختلف البلدان على
أن جودة البيانات ومدى توافرها ما زاال يمثالن قيدا على
وضع السياسات .فالكثير من الجهد يُبذل على قياس معدالت
البطالة 144.لكن البطالة الصريحة ليست بالمؤشر الدال تماما ً
في البلدان التي ال يعمل جزء كبير من سكانها في مقابل
أجر .ويحدد الهدف اإلنمائي لأللفية المتعلق بالقضاء على
الفقر أربعة مؤشرات لرصد مدى التقدم نحو تحقيق الهدف
المتعلق بفرص العمل ،التي تُعرف بأنها“ :توفير العمالة
الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع ،بما في ذلك النساء
والشباب ”.لكن هذه المؤشرات إنما تقيس جزئيا ً فقط مدى ما
أُحرز من تقدم فيما يتعلق بكمية ونوعية الوظائف في البلدان
145
النامية.
يمكن إعادة تجميع ما تواجهه إحصاءات العمل اليوم من
تحديات في ثالث فئات رئيسية هي :فجوات البيانات؛ وتحدي
جودة البيانات؛ وقضايا التخطيط والتنسيق واالتصال .وتتعلق
فجوة البيانات بالبلدان التي ليس بها إحصاءات عن العمالة
أو التي ال يتم فيها جمع هذه البيانات سوى على نحو متفرق.
وأينما توفرت هذه اإلحصاءات ،فإن جودة البيانات تكون
مبعث قلق على امتداد سلسلة اإلنتاج اإلحصائي بأسرها،
من استخدام التعريفات المناسبة إلى تصميم االستبيانات،
ومن إطار العينات إلى إجراء المقابالت ،ومن إدخال
البيانات وتصنيفها إلى إجراءات التحقق والتقدير .وتنشأ
مشاكل التخطيط والتنسيق والتواصل عندما تكون هناك عدة
146
مؤسسات مسؤولة عن جمع البيانات ونشرها.
قبل ربع قرن من الزمان ،أدت إعادة التأكيد على أهمية
الحد من الفقر باعتباره هدفا رئيسيا لسياسات التنمية إلى
إطالق جهد طويل األمد لجمع البيانات .وعلى مستوى العالم
كله ،بدأ جمع المعلومات المتعلقة بمستويات معيشة األسر من
خالل إجراء استقصاءات معيارية .وبدأ على النحو الواجب
توثيق أساليب تحديد العينات وتعريف المتغيرات المستخدمة.
وأُتيحت البيانات والوثائق أمام الباحثين والممارسين متى

أمكن ذلك .وبالنسبة للوظائف ،ينبغي توحيد نماذج العمالة
المرفقة باالستقصاءات األسرية المستَخدمة في تحليل الفقر،
وأن تشمل الشركات ومنشآت األعمال الصغرى الواردة في
استقصاءات المنشآت والمؤسسات .ومن شأن نهج كهذا أن يضع
الوظائف في بؤرة االهتمام.
* * *
للبلدان الخيار في التصدي لتحديات توفير خلق فرص العمل من
عوامل سكانية ،وتحوالت هيكلية ،وتقدم تكنولوجي ،وأزمات
االقتصاد الكلي بين الحين واآلخر .فبمقدورها أن تمضي
ببساطة في السعي وراء تحقيق النمو ،وكفالة حسن قيام سوق
العمل بوظائفها ،ثم تأمل في أن يتلو ذلك نشوء فرص العمل.
أو تستطيع أن تدرك أن النمو ال يخلق تلقائيا ً الوظائف وفرص
العمل التي تحقق أقصى فائدة للتنمية .وقد تأتي على رأس
القائمة فرص عمل النساء ،والوظائف في المدن وفي سالسل
القيمة العالمية ،وتلك التي تتيح إعالء الصوت وتوفر الحماية
للفئات األشد ضعفا ً وحرمانا في المجتمع .ويتوقف تحديد طبيعة
تحديات توفير فرص العمل بدقة على جغرافية البلد ،وثرواته،
ومؤسساته ،ومستواه اإلنمائي .والشيء المشترك بينها جميعا ً هو
ضرورة معالجة اإلخفاقات المؤسسية وعيوب السوق ونقائصه
التي تحول دون خلق القطاع الخاص للمزيد من هذه الوظائف
التي تصب في صالح التنمية .وعندئذ يمكن للبلدان أن تعود إلى
األسئلة الصعبة المطروحة في البداية .فبالنسبة لكل منها هناك
دائما ً أفكار تقليدية ال يعتبرها الممارسون مرضية تماماً .والنظر
إلى الوظائف من منظور التنمية ال يؤدي إلى الرفض الصريح
للفكر التقليدي ،وإنما إلى حسن تقدير متى يصح ومتى ال يصح.
باختصار ،يمكن للبلدان أن ترضى بما تحققه من التحسينات
الصغيرة في مستويات المعيشة ،وبطء في نمو معدالت
اإلنتاجية ،وتآكل نسيج الترابط االجتماعي .أو يمكنها ،من
خالل معالجة التحديات ذات الصلة بتوفير فرص العمل ،أن
تنعم بنمط مستدام من سبل العيش األكثر ازدهارا ،واإلنتاجية
األعلى ،والنسيج االجتماعي األشد تماسكا ً الذي يأتي من خالل
تحسين الوظائف وفرص العمل وتحقيق العدالة في القدرة على
الحصول على الوظائف.
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أسئلة

متى تكون األفكار التقليدية مناسبة؟

إستراتيجيات النمو أم إستراتيجيات خلق الوظائف؟ يذهب الفكر التقليدي إلى
التركيز على النمو باعتباره شرطا مسبقا الستمرار التحسن في مستويات
المعيشة وتعزيز تماسك النسيج االجتماعي .غير أن الفجوات فيما بين
التحوالت الثالثة لمستويات المعيشة واإلنتاجية والتماسك االجتماعي أمر
غير مستغرب .ويتباين تأثير النمو على تقليص الفقر تباينا شديدا من بلد إلى
آخر .وفي بعض الحاالت ،ال يكون النمو مصحوبا بزيادة في تماسك النسيج
االجتماعي  -ولو أن الفقر قد ينخفض وتتحسن مستويات المعيشة بالنسبة
للبعض ،فإن توقعات اآلخرين تظل دونما تلبية .وتكتسي كثافة العمالة في
مختلف القطاعات وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف أهمية كبيرة أيضاً.
ومن هنا ،فإن الوظائف وفرص العمل هي همزة الوصل التي تجمع بين
التحوالت الثالثة.
ويجادل الكثيرون بأن المفاضلة فيما بين تحسين مستويات المعيشة،
وتسريع عجلة نمو اإلنتاجية ،وتعزيز تماسك النسيج االجتماعي تعكس
وجود مشكلة في القياس أكثر منها في االختيار .فإذا أظهرت مؤشرات النمو
تحقق مكاسب اجتماعية معنوية من وراء خلق الوظائف ،أو تقلص معدالت
الفقر أو زيادة تماسك النسيج االجتماعي ،فستتعادل إستراتيجية النمو مع
إستراتيجية خلق الوظائف .ولكن وضع إستراتيجية للنمو قد ال يولي اهتماما ً
كافيا ً بعمل المرأة ،أو بخلق فرص عمل في المدن الثانوية ،أو بتعطل الشباب
عن العمل .وعندما ال يتحقق التأثير المهم غير المباشر من وراء خلق
الوظائف ،فإن إستراتيجية الوظائف قد توفر رؤى أكثر إفادة.
هل يمكن تشجيع تنظيم مشاريع العمل الحر؟ يتمثل الفكر التقليدي في أن
معظم مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة في البلدان النامية ما هي
إال أشكال للشركات الموروثة ،دونما فرصة كبيرة للنمو .لكن من يعملون
لحساب أنفسهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في البلدان النامية .وحتى لو
لم تفلح سوى نسبة ضئيلة منهم في بناء مشاريع أعمال قادرة على البقاء ،فإن
التأثير اإلجمالي على مستويات المعيشة واإلنتاجية سيكون كبيراً .وعالوة
على ذلك ،فإن العديد من مؤسسات األعمال بالبلدان النامية تولد كبيرة ،وذلك
في الغالب األعم نتيجةً لتمتعها بمساندة حكومية أو بامتيازات في الحصول
على التمويل والمعلومات .ويضيف إلغاء تلك االمتيازات سببا ً آخر لضرورة
االهتمام بنجاح مشاريع األعمال الصغيرة والصغرى.
ولممارسات اإلدارة أهمية في تفسير إنتاجية الشركات ،حتى في الشركات
الصغيرة والمتوسطة .فالقدرة على اكتساب المهارات وتطبيقها في العمل تُعد
من أهم سمات أصحاب منشآت األعمال الناجحين .ومع ذلك ،فإن األسواق
تخفق في رعايتها لتنظيم المشاريع الحرة ،نظرا ألن التأثير المعرفي غير
المباشر يعني ضمنا حصول الغير على بعض عائدات اكتساب أو تطوير
األفكار اإلدارية والمعارف الجديدة .كما أن إمكانية استيعاب الممارسات
اإلدارية تختلف اختالفا كبيرا من منتفع إلى آخر .ويمكن للسمات الظاهرة
ألصحاب مشاريع ومؤسسات األعمال الصغيرة أن تنبئ بإمكانية امتالكهم
لروح العمل الحر ،وقد أظهرت برامج االرتقاء بقدراتهم اإلدارية أنها تحدث
فارقاً .ومن ثم ،فإن البرامج التي تستهدف أصحاب مؤسسات العمل الصغيرة
الذين يمتلكون روح العمل الحر يمكنها بالتالي أن تصنع فارقا ً ملموسا ً في
مستويات المعيشة واإلنتاجية.

هل تستطيع السياسات أن تسهم في تحقيق الترابط االجتماعي؟ يذهب
الرأي التقليدي إلى أن نقص فرص العمل يلحق ضررا بالغا بتماسك
النسيج االجتماعي ،ولكن فيما عدا تأمين التوظيف الكامل فليس باستطاعة
الحكومات أن تفعل الكثير ،وال ينبغي لها .لكن البطالة الصريحة ليست هي
التحدي الرئيسي الذي يواجه الكثير من البلدان ،كما أن خصائص الوظائف
لها هي األخرى أهميتها .فعلى الرغم من أن الوظائف ليست كلها قادرة على
التأثير بشكل إيجابي على تماسك النسيج االجتماعي ،فإن تلك التي تسهم
في تشكيل الهوية االجتماعية ،وبناء الشبكات  -والسيما بالنسبة للفئات التي
تعاني اإلقصاء  -وتعزيز اإلنصاف والعدالة يمكنها أن تساعد في نزع فتيل
التوترات ومساندة عملية اتخاذ القرارات الجماعية بطريقة سلمية.
ويمكن لإلجراءات الرامية إلى تعزيز االشتمال ،وتوسيع نطاق القدرة
على إسماع الصوت والمطالبة بالحقوق ،وتحسين الشفافية والمساءلة في
سوق العمل ،أن تؤدي إلى توسيع مدى ما يذهب إليه الناس في تصوراتهم
بأن لهم مصلحة في المجتمع .ويمكن أن تكون هذه التصورات ذات أهمية
خاصة عندما تزداد مخاطر حدوث قالقل اجتماعية من جراء ارتفاع معدالت
البطالة بين الشباب والصراعات .ومن الممكن أن تؤدي برامج العمل إلى
تقويض التماسك االجتماعي ،إذا غلب عليها ضعف اإلدارة أو عدم دقة
التوجيه ،ولكنها يمكن أن تترك أثراً إيجابيا ً عندما تكون جيدة التصميم.
ويمكن لسياسات توظيف الشباب المعرضين لألخطار أن تشتمل على تقديم
المشورة والتدريب في تسوية المنازعات .ويمكن لبرامج األشغال العامة أن
تسهل مشاركة المجتمع المحلي والتعاون بين المواطنين والسلطات المحلية.
ولذلك ،يمكن للسياسات أن تركز ليس فقط على عدد الوظائف ،بل على
التوسع في إتاحة فرص العمل لتشمل الفئات المستبعدة أيضاً.
المهارات أم الوظائف  -أيها يأتي أوالً؟ يرى الفكر التقليدي أن االستثمار في
المهارات سيؤدي إلى خلق الوظائف وإلى ارتفاع اإلنتاجية ودخل العامل.
وغالبا ً ما يعزى ارتفاع البطالة وعدم مالءمة المهارات إلى قصور في
أنظمة التعليم والتدريب .ولكنهما في واقع األمر يمكن أيضا ً أن ينجما عن
تشوهات السوق التي تبعث بإشارات خاطئة إلى النظام التعليمي أو تؤدي إلى
افتقار الشركات الخاصة إلى الديناميكية .وفي مثل هذه األوضاع ،قد تؤتي
االستثمارات الضخمة في أنظمة التدريب ،مثلما نرى في مناطق عديدة من
العالم ،نتائج مخيبة لآلمال عندما ال تتحقق النتائج المرجوة من الوظائف.
وال يمكن مجموعة جوهرية من المهارات األساسية ،سواء كانت معرفية
أم اجتماعية ،أن تُعد ضرورية للعمالة المنتجة اكتسابها أثناء العمل .وبغير
هذه المهارات العامة تضيق وتتضاءل آفاق تحسين فرص العمل ومستوى
الدخل .وتكتسي المهارات أهمية بالغة أيضا ً للبلدان التي تريد ارتقاء سلم
القيمة المضافة ،إذ إنها تستطيع إذكاء روح االبتكار ،وأن تؤتي ثمار التعلم
المتبادل ومن ثم تؤدي هي نفسها إلى خلق الوظائف .ولكن بين هذا وذاك
يمكن تعلم الكثير من خالل العمل :ففرص العمل يمكنها أن تشكل المهارات
االجتماعية وتخلق طلبا ً على التعليم والتدريب .ويؤدي التعليم أثناء العمل
إلى تحقيق عائد أكبر بدرجة ملموسة في الكثير من األوضاع ،إذ يقدَر عائد
السنة الواحدة من الخبرة العملية بنحو ثلث إلى نصف عائد كل سنة دراسية
إضافية.

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

مناخ استثمار موجه؟ تقول الحكمة التقليدية إن من األفضل ضمان تحقق
تكافؤ الفرص ألن الحكومات ال تملك معلومات كافية كي تنتقي الرابحين،
وأن الدعم الموجه يمكن أن تستأثر به جماعات المصالح .ولكن بالنظر إلى
محدودية الحيز المالي والقدرات اإلدارية بالبلدان النامية في أغلب األحوال،
فإن إيجاد بيئة مواتية ألنشطة األعمال بمختلف أشكالها وأحجامها يمكن
أن يشكل تحدياً ،والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو كيف ينبغي
تحديد أولويات السياسات .فالفكر التقليدي ينظر إلى التوجيه بعين االرتياب
النابع من التجارب الفاشلة مع السياسات الصناعية .غير أن التوجيه قد ال
يستهدف بالضرورة القطاعات الصناعية .فمساندة الوظائف بالقطاعات التي
ترتفع بها معدالت عمل المرأة ،أو زيادة اإلنتاجية في الحيازات الزراعية
الصغيرة ،أو الوظائف المرتبطة بسالسل القيمة العالمية ،قد تحقق مردوداً
إنمائيا ً أعلى ،وذلك تبعا للظروف السائدة في كل بلد.
ومتى كانت الرؤية واضحة بشأن أين تكمن الوظائف التي تصب في
صالح التنمية ،وتكون هناك معلومات كافية لفهم ما يمكن عمله من أجل
مساندة خلق هذه الوظائف ،ربما يستلزم األمر تهيئة مناخ موات لالستثمار
الموجه .ولكن هذا مشروط بضرورة أن يتم تصميم اإلجراءات التدخلية
الموجهة على نحو يجعلها قادرة على الصمود في وجه محاوالت جماعات
المصالح االستئثار بها .فمخاطر االستئثار يسهل احتواؤها عندما يكون عدد
المنتفعين كبيراً جداً ،مثلما هو الحال مع المزارعين ،ومنشآت األعمال في
المناطق الحضرية ،وسيدات األعمال الالئي يدرن مشاريع صغرى .لكنها
ترتفع كثيراً في حالة السياسات الصناعية.
التنافس على نيل الوظائف وفرص العمل؟ الرأي التقليدي السائد هو أن عدد
الوظائف ال نهائي ،ومن ثم فإن سياسات خلق الوظائف في بلد ما ال يمكن
أن تكون ضارةً بغيره من البلدان .وبالفعل فإن إجمالي العمالة ،على األمد
المتوسط إلى الطويل ،يحدده بدرجة ما حجم األيدي العاملة .لكن السياسات
قد تدخل تغييرات على التجارة العالمية ،وتدفقات االستثمارات والهجرة ،بما
يؤثر في تركيبة العمالة .ويكمن مبعث القلق في أن نسبة الوظائف التي تصب
في صالح التنمية قد تتناقص في بلد ما وتزيد في آخر .ويمكن للسياسات
الرامية إلى االستئثار بحصة عالمية أكبر من الوظائف ذات أكبر تأثير
إنتاجي غير مباشر أن تحد من الرفاهة بالخارج ،حتى ولو ارتفع مستوى
الرفاهة العالمية.
لكن جهود مساندة خلق الوظائف ال تصل كلها إلى درجة السياسات
القائمة على تحقيق المنفعة الذاتية على حساب الغير من البلدان المجاورة.
فذلك يتوقف على نوع األدوات المستخدمة وعلى طبيعة التأثير غير المباشر
للوظائف .ومن أبرز األسئلة التي تطرح نفسها :ما هو الغرض الذي ترمي
إليه السياسات .فالسياسات التي ترمي إلى تحسين الوفاء بالحقوق ،والمالحقة
القضائية للعمل القسري واألشكال الضارة لتشغيل األطفال ،ترقى إلى
مستوى تحقيق منافع عامة للعالم كله .أما على الجانب اآلخر ،فإن السياسات
التي ترمي إلى جني ثمار العوامل اإلنتاجية الخارجية قد تؤثر سلبا ً على
البلدان األخرى ،والسيما عندما تقوض نظاما ً تجاريا ً منفتحا ً وال تتماشى مع
المزايا النسبية الديناميكية للبلد المعني.
حماية العمال أم حماية الوظائف؟ يذهب الفكر التقليدي إلى أن السياسات
التي تحمي الناس لها األفضلية ،ألنها تخفف من حدة خسائر الرفاهة مع
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السماح في الوقت نفسه بإعادة توزيع األيدي العاملة ،ومن ثم مساندة التدمير
الخالق .لكن حماية الوظائف التي لم تعد مجدية من الناحية االقتصادية
عن طريق التحويالت الحكومية ،وتشريعات حماية العمالة من شأنها تجميد
عملية توزيع الموارد التي تفتقر أصال إلى الكفاءة .كما أن حماية الوظائف
تستتبع مخاطرة كبيرة بحدوث استئثار .وقد يؤدي األمر إلى اإلبقاء على
وظائف غير منتجة ،وخنق التقدم التكنولوجي ،ومنع حدوث تغير هيكلي،
وفي نهاية المطاف إلى تقويض النمو نفسه.
ومع ذلك ،فقد يأتي أحيانا ً زمن يندثر فيه الكثير من الوظائف أو يتعرض
للخطر دفعة واحدة في حين ال يتم سوى خلق القليل من الوظائف الجديدة.
وهناك أيضا ً وظائف ذات أثر إنتاجي كبير غير مباشر ،يمكن أن يؤدي
اختفاؤها بأعداد كبيرة إلى خلو مدن وبلدات بأسرها من السكان وكساد
مناطق بكاملها .وينبغي أن تحظى حماية الناس باألولوية والصدارة إذا
كانت الصدمات غير معتادة  -وذلك إذا كان انتقال العمالة من مكانها محليا ً
ومحدوداً وإذا استمرت حركة دوران العمالة تشكل معيارا معتادا .وقد
يستلزم األمر حماية الوظائف في زمن األزمات الشاملة أو إعادة الهيكلة
االقتصادية الكبرى .لكن سياسات حماية الوظائف يمكنها أن تخلق أوجه
قصور دائمة ،والسيما في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة ،مما يجعل من
المحتم استحداث وتفعيل قواعد وبنود تحدد بدقة مدى هذه الحماية وحجمها.
كيف يمكن تسريع إعادة توزيع العمال؟ تتمثل الحكمة التقليدية في أن تركز
السياسات على إزالة قيود سوق العمل الصارمة التي تبقي على العمال
في الشركات والمجاالت ذات اإلنتاجية الضعيفة .لكن اإلصالحات قد ال
تكون دائما ً مجدية من الناحية السياسية .ففي الهند على سبيل المثال ،تلقي
مؤسسات سوق العمل المعقدة والمرهقة بعبء سلبي ال لبس فيه على عاتق
الكفاءة االقتصادية ،لكن هذه المؤسسات لم تزل على حالها تقريبا ً لم يمسسها
أحد منذ  60عاماً.
وإذا كان األمر كذلك ،فإن التسامح بشأن تفادي أو التهرب من اإلجراءات
التنظيمية التشويهية يمكن أن يساعد في احتواء تكلفتها ،لكنه ال يكفل
ديناميكيتها .ففي الهند ،كان الرد السائد على لوائح تنظيم العمل المرهقة هو
عدم التقيد بها على نطاق واسع .إال أن قطاعات الصناعات التحويلية كثيفة
العمالة لم تزل تتسم بالبطء والترهل على الرغم من ازدهار أداء االقتصاد
إجماال .وهناك بلدان أخرى لديها عقبات تنظيمية مماثلة في صرامتها قامت
بإعادة توزيع األيدي العاملة بغية تعزيز الكفاءة من خالل االستفادة من التأثير
اإلنتاجي غير المباشر للوظائف بالمج َمعات الصناعية ،والمدن التي تضج
بالنشاط والحيوية ،أو من سالسل القيمة العالمية ،كي تجعل هذه اإلجراءات
التنظيمية أقل إلزاماً .ففي سري النكا ،أدى إنشاء مناطق لتجهيز الصادرات
إلى حدوث انطالقة في صناعة المالبس الجاهزة .وفي البرازيل ،ترتبط
طفرة الهجرة الداخلية ارتباطا ً وثيقا ً باندماج البلد المتواصل في االقتصاد
العالمي ووضع سياسة إنمائية تميل لصالح المج َمعات والتكتالت .وفي
الصين ،تضرب إعادة توزيع العمالة بجذورها في تطوير المدن المتنافسة،
التي يدعمها التنافس والتجريب اإلقليميان .ومن شأن التركيز اإلستراتيجي
على تعزيز التأثير اإلنتاجي غير المباشر للوظائف ،من خالل التوسع
العمراني والتكامل العالمي ،أن يتغلب على جمود قوانين العمل.
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اإلجراءات الحكومية
تهيئ البيئة المواتية

عدد كبير من الوظائف في البلدان النامية
يتوفر في المزارع والشركات بالغة الصغر

بعض األعمال
ال يمكن قبولها

القطاع غير الرسمي
أمر عادي

ال ينبغي لنا أبداً أن
نتغافل عن الحقوق

تحديات توفير الوظائف
تتباين من بلد إلى آخر

نموذج واحد ال
يصلح للجميع

وضع أساسيات السياسات
على الوجه الصحيح

األساسيات لها تأثير بغض النظر عن
تحديات توفير فرص العمل

القيود الرئيسية أمام إيجاد الوظائف
قد ترجع إلى أسباب أخرى

سياسات العمل تهم بدرجة
أقل مما هو مفترض

وضع األولويات
لإلجراءات الحكومية
قصور البيانات والتعاون بشأن االستثمارات
العابرة للحدود والهجرة

التركيز على الوظائف التي
لها أكبر مردود إنمائي

ثمة حاجة ألجندة عالمية
لتوفير الوظائف

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

39

© Sebastiao Salgado / Amazonas— Contact Press Images.

عامل في موقع بناء في جاكرتا ،إندونيسيا

   40تقرير عن التنمية في العالم 2013

حواشي
1 .1المادة  ،2منظمة العمل الدولية  .2007انظر أيضا األمم
المتحدة .2009
2 .2غوصي ،وماجد ،وإرنست .2008
3 .3غندلنغ ،ونيوهاوس  ،2012لتقرير عن التنمية في العالم
.2013
4 .4كانبور .2009
 5 .5منظمة العمل الدولية ،إدارة اإلحصاءات،
.http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html
6 .6ليون ،وروزاتي ،وغوارتشيللو  ،2012لتقرير عن التنمية في
العالم .2013
7 .7البنك الدولي 2006ب.
8 .8تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم 2013
استنادا إلى بيانات من منظمة العمل الدولية،
http://laborsta.ilo.org/ -applv8/data/
 ،EAPEP/eapep_E.htmlومؤشرات التنمية
العالميةhttp://data-worldbank.org/data/ ،
.catalog/world-development-indicators
9 .9األمم المتحدة .2011
1010لين 2012؛ وباجيه 2010؛ والبنك الدولي .1992
1111المركز األوروبي للتنمية والتدريب المهني .2008
1212أوتور ،ودورن 2011؛ وغراتون 2011؛
وهولتزر ،وليرمان .2009
1313فينسترا .2010
1414بارون ،وآشتون ،والودر  .2010انظر سليم
 ،2012لتقرير عن التنمية في العالم .2013
1515غوسوامي ،وماتو ،وسائيز .2011
1616من األمثلة على ذلك أودسك
( ،/oDesk)، https://www.odesk.comوباباجوب
( ،/Babajob)، http://www.babajob.comوغوغل
تريدر (على سبيل المثال http://www.google.
)co.ug/africa/trader/search?cat=jobs؛ وسوق
تل (./SoukTel)، http://www.souktel.org
1717تيم ليس .2010
1818ت .كيرني .2011
1919معهد اليونسكو لإلحصاءات،
http://stats.uis.unesco.org/unesco/
.TableViewer/tableView.aspx?ReportId=175
2020تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم ألعلى 20
في المائة في الترتيب من بين البلدان التي شملها برنامج
التقييم الدولي للطالب ( )PISAلعام  2009البالغين
من العمر  15عاماً .انظر .www.pisa.oecd.org
2121قاعدة بيانات مكتب منظمة العمل الدولية لإلحصاء،
البورستاhttp://laborsta.ilo.org/e ،
2222تشير العمالة بالقطاع الخاص هنا إلى “الشركات
الخاصة” وإلى “األفراد” وفقا للتصنيف الصيني
الرسمي .وتعريف األولى هو أنها وحدات استثمر فيها
للربح المادي وأنشأها أشخاص طبيعيون أو يسيطر عليها
أشخاص يستخدمون أكثر من سبعة عمال .أما األخرى
فتشمل الوحدات التي يعمل بها أقل من ثمانية عمال.
وال تدخل الشركات ذات االستثمار األجنبي والتعاونيات

ضمن القطاع الخاص في اإلحصاءات الرسمية .لمزيد
من التفاصيل ،انظر كاناموري وجاو (.)2004
2323نابلي ،وسيلفا-جوريجي ،وفاروق أيسان .2008
2424أسعد 2012؛ أسعد وبرسوم .2007
2525مرييان 2012؛ وغاتي وآخرون 2012؛ وستامبيني
وفيردير-تشوكان 2011؛ منظمة العمل الدولية .2011
2626استناداً إلى تحديث قام به فريق إعداد تقرير عن
التنمية في العالم لدراسة تشن ورافاليون (.)2010
2727البنك الدولي 2011ب.
2828منظمة العمل الدولية 2012أ.
2929منظمة العمل الدولية والبنك الدولي .2012
3030بل وبالنشفالور 2011؛ وفاربر .2011
3131البنك الدولي 2011ج ،ص .236
3232رافاليون .2009
3333إنشاوستي  ،2012لتقرير عن التنمية في العالم .2013
3434بولتش 2011؛ فيلدز وآخرون .2003
3535نارايان ،بريتشت ،وكابور .2009
3636آزيفيدو وآخرون  ،2012لتقرير عن التنمية في
العالم  .2013ويستخدم هذا التقرير الطرق التي
طورها مؤلفون منهم بايز دي باروس وآخرون
( ،)2006وبورغوغنون وفيريرا (.)2005
3737بالنتشفالور وأوزوالد .2011
3838هالتيوانجر 2011؛ ونيلسون 1981؛ وسكمبيتر .1934
3939بارتيلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا 2009؛
وديفيز وهالتيوانجر وسكا .1996
4040بارتيلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا .2009
4141بيلي وبارتيلسمان وهالتيوانجر .1996
4242تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم .2013
4343بارتلسمان ،وهالتيفانغر ،وسكاربيتا 2004؛
وبرانت ،وفان بايسبروك ،وجانغ 2012؛ ولين
2012؛ وروتكوفسكي وآخرون .2005
4444تقديرات فريق إعداد تقرير عن التنمية في
العالم  ،2013دوتز وآخرون .2011
4545آياغاري ،دميرغوتش-كونت ،ومكسيموفيتش
2011؛ مؤسسة التمويل الدولية ،قيد اإلصدار.
4646جنوب أفريقيا مستبعدة من هذا التقدير ألنها حالة فريدة من
نوعها ،إذ يبلغ متوسط مساحة المزرعة بها  288هكتاراً.
4747هسايا وكلينوو 2009؛ وباجيه .2010
4848بانيرجي ودفلو 2011؛ وفوكس وسوهنيسين 2012؛
وسكور 2010؛ وسوتن وكيلوو .2010
4949دي ساتو 1989؛ وبيري وآخرون .2007
5050جريم ،وكراجر ،وليي 2011؛ وماكينزي وودرف .2008
5151ميرتينز 2011؛ ويتز .2010
5252سانديفور .2010
5353هسايا وكلينوف .2011
5454بارتيلسمان وهالتيوانجر وسكاربيتا 2009؛ وهالتيوانجر
2011؛ وهسيه وكلينوو 2009؛ سيفيرسون .2011
5555موزر  ،2009ص .240
5656داني وآخرون .3 ،1999
5757كيلروي .2011
5858غاتي وآخرون .2012
5959أكيرلوف وكرانتون .2010
6060جيل ،ومافريديس ،وفيتويالر ،2012
لتقرير عن التنمية في العالم .2013

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

6161منظمة العمل الدولية 2012ب.
6262منظمة العمل الدولية .2010
6363منظمة العمل الدولية 2002
6464هيث ومبارك .2011
6565لوك ومونشي .2011
6666ألفارو وتشن .2011
6767برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2003أ؛ برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي 2003ب.
6868إيباراران وآخرون .2012
6969كمثال على ذلك ،نظرت المطبوعات األخيرة من تقرير عن
التنمية في العالم حول :الشباب (البنك الدولي 2006ب)،
والجغرافيا (البنك الدولي 2009ب) ،والصراع (البنك الدولي
2011ج) ،والمساواة بين الجنسين (البنك الدولي 2001ب)
إلى اآلثار غير المباشرة للوظائف في سياقات مختلفة.
7070جليوي .2004
7171المنظمة الدولية للهجرة .2010
7272غوسوامي ،ماتو ،وسائيز .2011
7373بال ،لي ،ولونغاني .2012
7474البنك الدولي  ،2012إصدارات متعددة.
7575اللجنة المعنية بالنمو والتنمية  ،2008ص .21
7676كراي .2012
7777البدوي ،كالتاني ،وسوتو .2009
7878كنغ وليفين 1993؛ ليفين .2005
7979مؤسسة التمويل الدولية ،قيد اإلصدار.
8080فوستر وبريثينيو-غارمنديا .2010
8181جانكوف ،فرويند ،وفام 2010؛ هالوارد-
درايماير ،خون-جوش ،وبريتشت .2010
8282كالبر ،اليفن ،وراجان .2006
8383بوهان .2008
8484انظر مثال ساتشاروبولوس وباترينوس
()2004؛ ومونتينيغرو وباترينوس ،2012
لتقرير عن التنمية في العالم .2013
8585انظر هانشيك وويسمان ( )2008وكوماندر وسفيجنار
( )2011حول رابطة اإلنتاجية .تم بحث الروابط
بين التغيرات الهيكلية والفقر في لي ونيوهوس
( ،)2012لتقرير عن التنمية في العالم .2013
8686إيغلز وآخرون  ،2007وغرانثام-ماكغريغور
وآخرون 2007؛ وهيكمان 2008؛ وواكر وآخرون
2007؛ ويونغ وريتشاردسون .2007
8787إيغلز وآخرون .2007
8888هاينك وأنغر  ،2010وكونها وآخرون
 ،2010وهيكمان وشيناش .2010
8989امتحانات التقييم الدولي للطالب في بلدان
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
.http://www.pisa.oecd.org ،2009
9090صندوق النقد الدولي 2003؛ رودريك .2000
9191كيفر 2009؛ نورث .1990 ،1981
9292عاصم أوغلو ،جونسون ،وروبنسون 2001؛ نورث
1990؛ رودريك ،سوبرامانيان ،وتريبي .2004
9393البنك الدولي .2004
9494البنك الدولي .2010
9595البنك الدولي .2004
9696البنك الدولي .2004
9797اليفن وودراف .2007

9898منظمة العمل الدولية .1998
9999تشين وآخرون  2012لتقرير عن التنمية في العالم .2013
10100بتشيمان .2012
10101االتاس و كاميرون 2003؛ أرانغو وباشيون 2004؛
راما  ،2001معهد  SMERUللبحوث .2001
10102هالتيوانجر وسكاربيتا وسكوييجر .2008
10103بيتشرمان  2012لتقرير عن التنمية في العالم
2013؛ وفريمان 2009؛ منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي .2006
10104آيت وتزاناتوس .2002
10105فريمان .2009
10106أيدت وتزاناتوس .2012
10107كارد ،وكلوفي ،وفيبر 2010؛ منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي 2006؛ وألمييدا وآخرون
( ،)2012لتقرير عن التنمية في العالم .2013
10108بيرد وسمارت 2012؛ وليفي .2008
10109بهات 2006؛ وشين وآخرون 2012
لتقرير عن التنمية في العالم .2013
11110البنك الدولي  .2010يُرجى مالحظة أن تكلفة
الوحدة هذه هي التكلفة المجمعة للبرنامج متعدد
األقطار للتسريح وإعادة اإلدماج ،بما في ذلك كافة
أشكال مساندة إعادة الدمج ،ال التوظيف فقط.
11111غليوي .2004
11112راما .2009
11113مؤشرات التنمية العالمية  .2012مؤشرات التنمية
العالمية ،البنك الدولي ،واشنطن العاصمة.
http://data-worldbank.org/data- catalog/
.world-developmentindicators
11114البنك الدولي .2007
11115لجنة التسريح وإعادة اإلدماج الرواندية 2012؛ وستافرو.
11116صنف تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام
 2010رواندا ضمن البلدان األفضل أداء.
11117دودويك وسرينيفاسان ،على وشك
اإلصدار؛ البنك الدولي 2011أ.
11118مؤشرات التنمية العالمية  .2012مؤشرات التنمية
العالمية ،البنك الدولي ،واشنطن العاصمة.
http://data-worldbank.org/data-catalog/
.world-developmentindicators
11119المجلس الوطني لإلبداع 2008؛ البنك الدولي .2008
12120البنك الدولي 2006أ ،مؤشرات التنمية العالمية .2011
مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي ،واشنطن
العاصمةhttp://data-worldbank.org/data- .
.catalog/world-development indicators
12121منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .2010
12122منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .2009
12123منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .2009
12124يوسف ونابيشيما 2006؛ بارك وآخرون .2011
12125انظر البنك الدولي 2010؛ وجبسون
وماكينزي وروهوروا .2008
12126فاجنزيلبر ومالوناي ومونتيز-روهاس 2011؛
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ومنظمة العمل الدولية .2011
12127البنك الدولي 2011د.

41

2013    تقرير عن التنمية في العالم42

Adler, Daniel, and Hans Hwang. 2012. “From Law on
the Books to Law in Action: A Note on the Role
of Regulation in the Production of Good Jobs in
Cambodia’s Garment Sector.” Background paper
for the WDR 2013.
Aidt, Toke, and Zafiris Tzannatos. 2002. Unions and
Collective Bargaining: Economic Effects in a Global
Environment. Washington, DC: World Bank.
Akerlof, George A., and Rachel E. Kranton. 2010.
Identity Economics: How Our Identities Shape Our
Work, Wages, and Well-Being. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Alatas, Vivi, and Lisa Ann Cameron. 2003. “The Impact of Minimum Wages on Employment in a
Low Income Country: An Evaluation Using the
Difference-in-Differences Approach.” Policy Research Working Paper Series 2985, World Bank,
Washington, DC.
Alfaro, Laura, and Maggie Xiaoyang Chen. 2011. “Selection, Reallocation, and Knowledge Spillovers:
Identifying the Impact of Multinational Activity
on Aggregate Productivity.” Paper presented at the
World Bank Conference on Structural Transformation and Economic Growth, Washington, DC,
October 6.
Amador, Diego, Raquel Bernal and Ximena Peña
2011. “The Rise in Female Participation in Colombia: Fertility, Marital Status or Education?”
Background paper for the World Development
Report 2012.
Arango, Carlos, and Angelica Pachón. 2004. “Minimum Wages in Colombia: Holding the Middle
with a Bite on the Poor.” Borradores de Economía
Serie 280, Banco de la República de Colombia,
Bogotá.
Assaad, Ragui. 1997. “The Effects of Public Sector
Hiring and Compensation Policies on the Egyptian Labor Market.” World Bank Economic Review
11 (1): 85–118.
Assaad, Ragui, and Ghada Barsoum. 2007. “Youth Exclusion in Egypt: In Search of ‘Second Chances.’ ”
Middle East Youth Initiative Working Paper Series
2, Wolfensohn Center for Development, Dubai
School of Government, Dubai.
Autor, David H., and David Dorn. 2011. “The Growth
of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of
the U.S. Labor Market.” Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA. Processed.
Ayyagari, Meghana, Asli Demirgüç-Kunt, and Vojislav
Maksimovic. 2011. “Firm Innovation in Emerging
Markets: The Roles of Governance and Finance.”
Journal of Financial and Quantitative Analysis 46
(6): 1545–80.
Azevedo, João Pedro, Gabriela Inchauste, Sergio
Olivieri, Jaime Saavedra Chanduvi, and Hernan
Winkler. 2012. “Is Labor Income Responsible for

) إلى أن هناك شواهد2002( توصلت دراسة تشو وكانبور12128
على وجود تأثير لألقران حيث يعتمد التصديق على عدد
.البلدان المماثلة التي صدقت بالفعل على المعاهدة
.2013  لتقرير عن التنمية في العالم،2012 آدلر وهوانغ12129
؛2013  لتقرير عن التنمية في العالم،2012 ليفي وآخرون13130
.2013  لتقرير عن التنمية في العالم،2012 ونيوويت
.2007  وبراوزي، كوين، لوك، قيد الطباعة،لوك13131
.2011 هوكمان13132
.2011  وماتو، وجوتيز،بورتشيرت13133
.2010 فرانسوا وهوكمان13134
.2011 هوكمان وماتو13135
.2010 ؛ وفرانسوا وهوكمان2003  وراثندران، ماتو،فنك13136
.2011 هوكمان وماتو13137
.ج2011 البنك الدولي13138
.2007 راندريامارو13139
 ونترز وآخرون، على سبيل المثال،انظر14140
.)2005( )؛ البنك الدولي2002(
EFRA  إيفرا، على سبيل المثال،انظر14141
.)2012(  وأنجينيندت،(2011)
، مثل منطقة شنغن لالتحاد األوروبي،االتفاقات اإلقليمية14142
 كتأشيرات الدخول،يمكن أيضا أن تغطي مجاالت محددة
 وأعد العديد من.أو األمن االجتماعي للعمالة المهاجرة
بلدان أمريكا الالتينية وأسبانيا والبرتغال مبادئ مشتركة
.حول حقوق ولوائح األمن االجتماعي للمهاجرين
.)2006(  انظر بريتشت،لمناقشة هذه النقاط14143
 بلداً فقط مسوحات شهرية أو فصلية للقوى65 يصدر14144
. بلداً مسوحات سنوية116 العاملة في حين يصدر
المؤشرات األربعة هي متوسط نصيب الفرد العامل من14145
 ونسبة،)إجمالي الناتج المحلي (وهو مقياس لإلنتاجية
 ونسبة السكان العاملين الذين،العاملين إلى عدد السكان
 دوالر أمريكي للفرد في1.25 يعيشون على أقل من
 ونسبة من يعملون،)اليوم (من يسمون بفقراء العاملين
لحساب أنفسهم أو بال أجر إلى عدد السكان العاملين
.)(وهم من يسمون أيضا ً بالعمال المعرضين للمعاناة
.2010 انظر مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
 انظر كانبر.ج2012 منظمة العمل الدولية14146
) حول أهمية البيانات2009( وسفيجنار
.للتحليل والسياسات المتعلقة بالعمل

ثبت المراجع
 تعني إعادة إنتاج غير رسميةprocessed كلمة
.لألعمال غير الشائعة في المكتبات
A.T. Kearney. 2011. Offshoring Opportunities amid
Economic Turbulence: A.T. Kearney Global Services Location Index, 2011. Chicago: A.T. Kearney
Global Services Location Index.
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.”
American Economic Review 91 (5): 1369–401.

43

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

Brandt, Loren, Johannes Van Biesebroeck, and Yifan
Zhang. 2012. “Creative Accounting or Creative
Destruction? Firm-Level Productivity Growth in
Chinese Manufacturing.” Journal of Development
Economics 97 (2): 339–51.
Brown, Philip, David Ashton, and Hugh Lauder.
2010. Skills Are Not Enough: The Globalization
of Knowledge and the Future of the UK Economy.
Wath upon Dearne, U.K.: U.K. Commission for
Employment and Skills.
Bruhn, Miriam. 2008. “License to Sell: The Effect of
Business Registration Reform on Entrepreneurial Activity in Mexico.” Policy Research Working
Paper Series 4538, World Bank, Washington, DC.
Card, David, Jochen Kluve, and Andrea Weber.
2010. “Active Labour Market Policy Evaluations:
A Meta-Analysis.” Economic Journal 120 (11):
452–77.
Chau, Nancy H., and Ravi Kanbur. 2001. “The Adoption of International Labor Standards Conventions: Who, When and Why?” In Brookings Trade
Forum: 2001, ed. Nancy H. Chau, Ravi Kanbur,
Ann E. Harrison, and Peter Morici, 113–56. Washington, DC: Brookings Institution.
Chen, Martha, Chris Bonner, Mahendra Chetty, Lucia
Fernandez, Karin Pape, Federico Parra, Arbind
Singh, and Caroline Skinner. 2012. “Urban Informal Workers: Representative Voice and Economic
Rights.” Background paper for the WDR 2013.
Chen, Shaohua, and Martin Ravallion. 2010. “The Developing World Is Poorer Than We Thought, but
No Less Successful in the Fight against Poverty.”
Quarterly Journal of Economics 125 (4): 1577–625.
Chioda, Laura. 2012. Work and Family: Latin America
and Caribbean Women in Search of a New Balance. Washington, DC: World Bank.
Commission on Growth and Development. 2008. The
Growth Commission Report: Strategies for Sustained
Growth and Inclusive Development. Washington,
DC: Commission on Growth and Development.
Consejo Nacional de Innovación. 2008. Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad. Santiago: Consejo Nacional de Innovación.
Cunha, Flavio, James J. Heckman, and Susanne
Schennach. 2010. “Estimating the Technology of
Cognitive and Noncognitive Skill Formation.”
Econometrica 78 (3): 883–931.
Dani, Anis, Sarah Forster, Mirsada Muzur, Dino
Djipa, Paula Lytle, and Patrizia Poggi. 1999. A Social Assessment of Bosnia and Herzegovina. Washington, DC: World Bank.
Davis, Steven J., John C. Haltiwanger, and Scott
Schuh. 1996. Job Creation and Destruction. Cambridge, MA: MIT Press.
de Soto, Hernando. 1989. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York:
Harper & Row.

Poverty Reduction? A Decomposition Approach.”
Background paper for the WDR 2013.
Baily, Martin Neil, Eric J. Bartelsman, and John Haltiwanger. 1996. “Downsizing and Productivity
Growth: Myth or Reality?” Small Business Economics 8 (4): 259–78.
Ball, Laurence, Daniel Leigh, and Prakash Loungani.
Forthcoming. “Okun’s Law: Fit at 50?” Working
Paper, International Monetary Fund, Washington,
DC.
Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. 2011. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight
Global Poverty. New York: Public Affairs.
Bartelsman, Eric, John Haltiwanger, and Stefano
Scarpetta. 2004. “Microeconomic Evidence of

Creative Destruction in Industrial and Developing Countries.” Discussion Paper Series 1374,
Institute for the Study of Labor, Bonn.
———. 2009. “Measuring and Analyzing CrossCountry Differences in Firm Dynamics.” In Producer Dynamics: New Evidence from Micro Data,
ed. Timothy Dunne, J. Bradford Jensen, and Mark
J. Roberts, 17–76. Cambridge, MA: National
Bureau of Economic Research.
Baulch, Bob, ed. 2011. Why Poverty Persists: Poverty
Dynamics in Asia and Africa. Cheltenham, U.K.:
Edward Elgar.
Bell, David N. F., and David G. Blanchflower. 2011.
“The Crisis, Policy Reactions and Attitudes to
Globalization and Jobs.” Discussion Paper Series
5680, Institute for the Study of Labor, Bonn.
Betcherman, Gordon. 2012. “Labor Market Institutions: A Review of the Literature.” Background
paper for the WDR 2013.
Bhatt, Ela. 2006. We Are Poor But So Many: The
Story of Self-Employed Women in India. New York:
Oxford University Press.
Bird, Richard M., and Michael Smart. 2012. “Financing Social Expenditures in Developing Countries:
Payroll or Value Added Taxes?” International Center for Public Policy Working Paper Series 1206,
Andrew Young School of Policy Studies, Georgia
State University, Atlanta.
Bjørkhaug, Ingunn, Anne Hatløy, Tewodros Kevede,
and Huafeng Zhang. 2012. “Perception of Good
Jobs: Colombia.” Background paper for the WDR
2013.
Blanchflower, David G., and Andrew J. Oswald. 2011.
“International Happiness.” Working Paper Series
16668. National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
Borchert, Ingo, Batshur Gootiiz, and Aaditya Mattoo.
2011. “Services in Doha: What’s on the Table?” In
Unfinished Business: The WTO’s Doha Agenda, ed.
Will Martin and Aaditya Mattoo, 115–44. London: London Publishing Partnership.

2013    تقرير عن التنمية في العالم44

Fox, Louise, and Thomas Sohnesen. 2012. “Household Enterprise in Sub-Saharan Africa: Why They
Matter for Growth, Jobs, and Poverty Reduction.”
World Bank, Washington, DC. Processed.
François, Joseph F., and Bernard Hoekman. 2010.
“Services Trade and Policy.” Journal of Economic
Literature 48 (3): 642–92.
Freeman, Richard. 2009. “Labor Regulations, Unions,
and Social Protection in Developing Countries:
Market Distortions or Efficient Institutions?” In
Handbook of Development Economics, Volume 5,
ed. Dani Rodrik and Mark Rosenzweig, 4657–702.
Amsterdam: Elsevier.
Gatti, Roberta, Diego Angel-Urdinola, Joana Silva,
and Andras Bodor. 2012. Striving for Better Jobs:
The Challenge of Informality in the Middle East
and North Africa. Washington, DC: World Bank.
Ghose, Ajit K., Nomaan Majid, and Christoph Ernst.
2008. The Global Employment Challenge. Geneva:
International Labour Organization.
Gibson, John, David McKenzie, and Halahingano
Rohorua. 2008. “How Pro-Poor is the Selection of
Seasonal Migrant Workers from Tonga Under
New Zealand’s Recognized Seasonal Employer
Program.” Working Paper Series 4698, World
Bank, Washington, DC.
Giles, John, Dimitris Mavridis, and Firman Witoelar.
2012. “Subjective Well-Being, Social Cohesion,
and Labor Market Outcomes in Indonesia.” Background paper for the WDR 2013.
Gindling, Thomas, David Newhouse, and David
Margolis. 2012. “Profiling the Self-Employed in
the Developing World.” Background paper for the
WDR 2013.
Glewwe, Paul W. 2004. “An Overview of Economic
Growth and Household Welfare in Vietnam in the
1990s.” In Economic Growth, Poverty and Household Welfare in Vietnam, ed. Paul Glewwe, Bina
Agarwal, and David Dollar, 1–26. Washington,
DC: World Bank.
Goswami, Arti Grover, Aaditya Mattoo, and Sebastián
Sáez, eds. 2011. Exporting Services: A Developing Country Perspective. Washington, DC: World
Bank.
Grantham-McGregor, Sally, Yin Bun Cheung, Santiago Cueto, Paul Glewwe, Linda Richter, Barbara
Strupp, and the International Child Development
Steering Group. 2007. “Development Potential in
the First 5 Years for Children in Developing Countries.” Lancet 369 (January): 60–70.
Gratton, Lynda. 2011. The Shift: The Future of Work
Is Already Here. London: HarperCollins.
Grimm, Michael, Jens Kruger, and Jann Lay. 2011.
“Barriers to Entry and Returns to Capital in Informal Activities: Evidence from Sub-Saharan Africa.”
Review of Income and Wealth 57 (S1): S27–S53.

Djankov, Simeon, Caroline Freund, and Cong S.
Pham. 2010. “Trading on Time.” Review of Economics and Statistics 92 (1): 166–73.
Dudwick, Nora, and Radhika Srinivasan. 2011. Approaches to Employment Generation in Fragile
and Conflict-Affected Countries. Washington, DC:
World Bank.
Dutz, Mark A., Ioannis Kessides, Stephen O’Connell,
and Robert D. Willig. 2011. “Competition and
Innovation-Driven Inclusive Growth.” Policy Research Working Paper Series 5852, World Bank,
Washington, DC.
EFRA (European Union Agency for Fundamental
Rights). 2011. Fundamental Rights of Migrants in an
Irregular Situation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Elbadawi, Ibrahim, Linda Kaltani, and Raimundo
Soto. 2009. Aid, Real Exchange Rate Misalignment
and Economic Performance in Sub-Saharan Africa.
Santiago: Universidad Católica de Chile.
Engle, Patrice L, Maureen M. Black, Jere R. Behrman,
Meena Cabral de Mello, Paul J. Gertler, Lydia
Kapiriri, Reynaldo Martorell, and Mary Eming
Young. 2007. “Strategies to Avoid the Loss of Developmental Potential in More than 200 Million
Children in the Developing World.” Lancet 369
(9557): 229–42
European Centre for the Development of Vocational
Training. 2008. Future Skill Needs in Europe,
Medium-Term Forecast, Synthesis Report. Brussels:
European Centre for the Development of Vocational Training.
Fajnzylber, Pablo, William F. Maloney, and Gabriel V.
Montes-Rojas. 2011. “Does Formality Improve
Micro-Firm Performance? Quasi-Experimental
Evidence from the Brazilian SIMPLES Program.”
Discussion Paper Series 4531, Institute for the
Study of Labor, Bonn.
Farber, Henry S. 2011. “Job Loss in the Great Recession: Historical Perspective from the Displaced
Workers Survey, 1984–2010.” Discussion Paper
Series 5696, Institute for the Study of Labor, Bonn.
Feenstra, Robert C. 2010. Offshoring in the Global
Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications. Cambridge, MA: MIT Press.
Fields, Gary, Paul Cichello, Samuel Freije-Rodriguez,
Marta Menendez, and David Newhouse. 2003.
“Household Income Dynamics: A Four-Country
Story.” Journal of Development Studies 40 (2): 30–54.
Fink, Carsten, Aaditya Mattoo, and Randeep Rathindran. 2003. “An Assessment of Telecommunications Reform in Developing Countries.” Information Economics and Policy 15 (4): 443–66.
Foster, Vivien, and Cecilia Briceño-Garmendia, eds.
2010. Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. Washington, DC: World Bank.

45

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

ation Design.” IZA Conference Paper, May 12,
2012. Processed.
IFC (International Finance Corporation). Forthcoming. IFC Job Study: Assessing Private Sector Contributions to Job Creation. Washington, DC: IFC.
ILO (International Labour Organization). 1998. Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work. Adopted by the International Labour Conference at its 86th session, ILO, Geneva, June 18.
———. 2002. Decent Work and the Informal Economy. Geneva: ILO.
———. 2007. Resolution Concerning Updating the
International Standard Classification of Occupations. Adopted by the Tripartite Meeting of Experts on Labour Statistics on Updating the International Standard Classification of Occupations,
ILO, Geneva, December 6.
———. 2010. Accelerating Action against Child Labour. Geneva: ILO.
———. 2011. Global Employment Trends for Youth.
Geneva: ILO.
———. 2012a. Global Employment Trends 2012: Preventing a Deeper Jobs Crisis. Geneva: ILO.
———. 2012b. ILO Global Estimate of Forced Labour:
Results and Methodology. Geneva: ILO.
———. 2012c. “What Are the Key Challenges Facing
Labour Statistics Today?” ILO, Geneva. Processed.
ILO and World Bank. 2012. Inventory of Policy Responses to the Financial and Economic Crisis: Joint
Synthesis Report. Washington, DC: ILO and World
Bank.
IOM (International Organization for Migration).
2008. World Migration Report 2008: Managing
Labor Mobility in the Evolving Global Economy.
Geneva: IOM.
———. 2010. World Migration Report 2010. The Future of Migration: Building Capacities for Change.
Geneva: IOM.
IMF (International Monetary Fund). 2003. “Growth
and Institutions.” In World Economic Outlook:
April 2003; Growth and Institutions, 95–128.
Washington, DC: IMF.
Inchauste, Gabriela. 2012. “Jobs and Transitions out
of Poverty: A Literature Review.” Background paper for the WDR 2013.
Inchauste, Gabriela, Sergio Olivieri, Jaime Saavedra,
and Hernan Winkler. 2012. “Decomposing Recent
Declines in Poverty: Evidence from Bangladesh,
Peru, and Thailand.” Background paper for the
WDR 2013.
Kanamori, Tokishi, and Zhijun Zhao. 2004. Private
Sector Development in the People’s Republic of
China. Manila: Asian Development Bank Institute.
Kanbur, Ravi. 2009. “Conceptualizing Informality:
Regulation and Enforcement.” Indian Journal of
Labour Economics 52 (1): 33–42.

Hallward-Driemeier, Mary, Gita Khun-Jush, and Lant
Pritchett. 2010. “Deals Versus Rules: Policy Implementation Uncertainty and Why Firms Hate It.”
Working Paper Series 16001, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA.
Haltiwanger, John. 2011. “Globalization and Economic Volatility.” In Making Globalization Socially
Sustainable, ed. Marc Bacchetta and Marion Jansen, 119–46. Geneva: International Labour Organization and World Trade Organization.
Haltiwanger, Scarpetta, and Schweiger 2008.
Hanushek, Eric A., and Ludget Woessmann. 2008.
“The Role of Cognitive Skills in Economic Development.” Journal of Economic Literature 46 (3):
607–88.
Hatløy, Anne, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang,
and Ingunn Bjørkhaug. 2012. “Perception of
Good Jobs: Sierra Leone.” Background paper for
the WDR 2013.
Heckman, James J. 2008. “The Case for Investing in
Disadvantaged Young Children.” In Big Ideas for
Children: Investing in Our Nation’s Future, 49–58.
Washington, DC: First Focus.
Heath, Rachel, and Mushfiq Mobarak. 2011. “Supply and Demand Side Constraints on Educational
Investment: Evidence from Garment Sector Jobs
and a Girls’ Schooling Subsidy Program in Bangladesh.” Yale University, New Haven, CT. Processed.
Heineck, Guido, and Silke Anger. 2010. “The Returns
to Cognitive Abilities and Personality Traits in
Germany.” Labour Economics 17 (3): 535–46.
Hoekman, Bernard. 2011. “Aid for Trade: Why, What,
and Where Are We?” In Unfinished Business? The
WTO’s Doha Agenda, ed. Will Martin and Aaditya Mattoo, 233–54. London: London Publishing
Partnership.
Hoekman, Bernard, and Aaditya Mattoo. 2011.
“Services Trade Liberalization and Regulatory
Reform: Re-invigorating International Cooperation.” Policy Research Working Paper Series 5517,
World Bank, Washington, DC.
Holzer, Harry, and Robert Lerman. 2009. The Future
of Middle-Skill Jobs. Washington, DC: Center on
Children and Families, Brookings Institution.
Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. 2009. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and
India.” Quarterly Journal of Economics 124 (4):
1403–48.
———. 2011. “The Life Cycle of Plants in India and
Mexico.” Chicago Booth Research Paper 11-33,
Booth School of Business, University of Chicago.
Ibarraran, Pablo, Laura Ripani, Bibiana Taboada,
Juan Miguel Villa, Brigida Garcia. 2012. “Life
Skills, Employability and Training for Disadvantaged Youth: Evidence from a Randomized Evalu-

2013    تقرير عن التنمية في العالم46

Luke, Nancy, and Kaivan Munshi. 2011. “Women as
Agents of Change: Female Income and Mobility
in India.” Journal of Development Economics 94
(1): 1–17.
Lyon, Scott, Furio C. Rosati, and Lorenzo Guarcello.
2012. “At the Margins: Young People neither in
Education nor in Employment.” Background paper for the WDR 2013.
Maloney, William F., and Jairo Núñez Méndez.
2003.“Measuring the Impact of Minimum Wages:
Evidence from Latin America.” Working Paper Series 9800, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, MA.
McKenzie, David, and Christopher Woodruff. 2008.
“Experimental Evidence on Returns to Capital
and Access to Finance in Mexico.” World Bank
Economic Review 22 (3): 457–482.
Mertens, Brian. 2011. “Forbes Asia’s Businessman of
the Year.” Forbes Asia Magazine, December 5.
Montenegro, Claudio E., and Harry Anthony Patrinos. 2012. “Returns to Schooling around the
World.” Background paper for the WDR 2013.
Moser, Caroline O. N. 2009. Ordinary Families, Extraordinary Lives: Assets and Poverty Reduction in
Guayaquil, 1978–2004. Washington, DC: Brookings Institution.
Mryyan, Nader. 2012. “Demographics, Labor Force
Participation, and Unemployment in Jordan.”
Working Paper Series 670, Economic Research
Forum, Giza, Egypt.
Nabli, Mustapha K., Carlos Silva-Jáuregui, and Ahmet Faruk Aysan. 2008. “Authoritarianism, Credibility of Reforms, and Private Sector Development
in the Middle East and North Africa.” Working
Paper Series 443, Economic Research Forum,
Cairo.
Narayan, Deepa, Lant Pritchett, and Soumya Kapoor.
2009. Moving Out of Poverty: Success from the
Bottom Up. New York: Palgrave Macmillan; Washington, DC: World Bank.
Nelson, Richard R. 1981. “Research on Productivity
Growth and Productivity Differences: Dead Ends
and New Departures.” Journal of Economic Literature 19 (3): 1029–64.
Newitt, Kirsten. 2012. “Private Sector Voluntary Initiatives on Labour Standards.” Background paper
for the WDR 2013.
North, Douglass C. 1981. Structure and Change in
Economic History. New York: W. W. Norton.
———. 1990. Institutions, Institutional Change and
Economic Performance. New York: Cambridge
University Press.
OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development). 2006. OECD Employment
Outlook: 2006. Paris: OECD.

Kebede, Tewodros, Anne Hatløy, Huafeng Zhang,
and Ingunn Bjørkhaug. 2012. “Perception of
Good Jobs: Egypt.” Background paper for the
WDR 2013.
Keefer, Philip. 2009. “Governance.” In The SAGE
Handbook of Comparative Politics, ed. Todd Landman and Neil Robinson, 439–62. London: SAGE
Publications.
Kilroy, Austin. 2011. “Business Bridging Ethnicity.”
Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
King, Robert, and Ross Levine. 1993. “Finance and
Growth: Schumpeter Might Be Right.” Quarterly
Journal of Economics 108 (3): 717–37.
Klapper, Leora, Luc Laeven, and Raghuram Rajan.
2006. “Entry Regulation as a Barrier to Entrepreneurship.” Journal of Financial Economics 82 (3):
591–629.
Korea Research Institute for Human Settlement and
World Bank. 2012. “Korea Urbanization Review.”
Korea Research Institute for Human Settlement
and World Bank, Washington, DC. Processed.
Kraay, Aart. 2012. “How Large Is the Government
Spending Multiplier? Evidence from World Bank
Lending.” Quarterly Journal of Economics 127 (2):
1–59.
Laeven, Luc, and Christopher Woodruff. 2007. “The
Quality of the Legal System, Firm Ownership, and
Firm Size.” Review of Economics and Statistics 89
(4): 601–14.
Lee, Jean, and David Newhouse. 2012. “Cognitive
Skills and Labor Market Outcomes.” Background
paper for the WDR 2013.
Levi, Margaret, Christopher Adolph, Aaron Erlich,
Anne Greenleaf, Milli Lake, and Jennifer Noveck.
2012. “Aligning Rights and Interests: Why, When,
and How to Uphold Labor Standards.” Background paper for the WDR 2013.
Levine, Ross. 2005. “Finance and Growth: Theory and
Evidence.” In Handbook of Economic Growth, ed.
Philippe Aghion and Steven Durlauf, 865–934.
Amsterdam: Elsevier.
Levy, Santiago. 2008. Good Intentions, Bad Outcomes,
Social Policy, Informality, and Economic Growth in
Mexico. Washington, DC: Brookings Institution
Press.
Lin, Justin Yifu. 2012. Demystifying the Chinese Economy. Cambridge, U.K.: Cambridge University
Press.
Locke, Richard, ed. Forthcoming. Beyond Compliance: Promoting Labor Justice in a Global Economy.
New York: Cambridge University Press.
Locke, Richard, Fei Quin, and Alberto Brause. 2007.
“Does Monitoring Improve Labor Standards?
Lessons from Nike.” Industrial and Labor Relations
Review 61 (1): 3–31.

47

وضع الوظائف في بؤرة االهتمام

Rwanda Demobilization and Reintegration Commission. 2012. Tracer: Community Dynamics and Payment Verification Study. Kigali: Rwanda Demobilization and Reintegration Commission.
Sandefur, Justin. 2010. “On the Evolution of the Firm
Size Distribution in an African Economy.” Working Paper Series 2010-5, Centre for the Study of
African Economies, Oxford.
Schoar, Antoinette. 2010. “The Divide between Subsistence and Transformational Entrepreneurship.”
In Innovation Policy and the Economy, vol. 10, ed.
Josh Lerner and Scott Stern, 57–81. Cambridge,
MA: National Bureau of Economic Research.
Schumpeter, Joseph Alois. 1934. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Selim, Nadia. 2012. “Innovation for Job Creation.”
Background paper for the WDR 2013.
Shiferaw, Admasu, and Arjun S. Bedi. 2010. “The Dynamics of Job Creation and Job Destruction: Is
Sub-Saharan Africa Different?” Poverty, Equity
and Growth Discussion Papers 22, Courant Research Centre, Göttingen, Germany.
SMERU Research Institute. 2001. Wage and Employment Effects of Minimum Wage Policy in the Indonesian Urban Labor Market. Jakarta: SMERU Research Institute.
Stampini, Marco, and Audrey Verdier-Choucane.
2011. “Labor Market Dynamics in Tunisia: The
Issue of Youth Unemployment.” Discussion Paper
Series 5611, Institute for the Study of Labor, Bonn.
Sutton, John, and Nebil Kellow. 2010. An Enterprise
Map of Ethiopia. London: International Growth
Centre.
Syverson, Chad. 2011. “What Determines Productivity?” Journal of Economic Literature (49) 2: 326–65.
TeamLease. 2010. Temp Salary Primer 2010. Ahmedabad, India: TeamLease Services Pvt. Ltd.
United Nations. (UN). 2009. System of National Accounts. New York: UN.
———. 2011. World Urbanization Prospects: The
2011 Revision. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
UNDP (United Nations Development Programme).
2003a. Early Warning Report: FYR Macedonia.
New York: UNDP.
———. 2003b. Early Warning System: Bosnia and
Herzegovina. New York: UNDP.
———. 2009. Systems of National Accounts. New
York: UN.
United Nations Development Group. 2010. Thematic
Paper on MDG1: Eradicate Extreme Poverty and
Hunger, Review of Progress. New York: United
Nations.

———. 2009. OECD Reviews of Labour Market and
Social Policies: Slovenia. Paris: OECD.
———. 2010. Off to a Good Start? Jobs for Youth.
Paris: OECD.
OECD and ILO. 2011. G20 Country Policy Briefs:
Brazil—Share of Formal Employment Continues
to Grow. Paris: OECD and ILO.
Özden, Çaglar, Christopher Parsons, Maurice Schiff,
and Terrie L. Walmsley. 2011. “Where on Earth
Is Everybody? The Evolution of Global Bilateral
Migration 1960–2000.” World Bank Economic Review 25 (1): 12–56.
Pagés, Carmen, ed. 2010. The Age of Productivity:
Transforming Economies from the Bottom Up. New
York: Palgrave Macmillan.
Perry, Guillermo E., William F. Maloney, Omar S.
Arias, Pablo Fajnzylber, Andrew D. Mason, and
Jaime Saavedra-Chanduvi. 2007. Informality: Exit
and Exclusion. Washington, DC: World Bank.
Pritchett, Lant. 2006. Let Their People Come: Breaking
the Gridlock on Global Labor Mobility. Washington, DC: Center for Global Development.
Psacharopoulos, George, and Harry Anthony Patrinos.
2004. “Returns to Investment in Education: A Further Update.” Education Economics 12 (2): 111–34.
Rama, Martín. 2001. “The Consequences of Doubling
the Minimum Wage: The Case of Indonesia.” Industrial and Labor Relations Review 54 (4): 864–81.
———. 2009. “Making Difficult Choices: Vietnam in
Transition.” Working Paper Series 40, Growth and
Development Commission, World Bank, Washington, DC.
Randriamaro, Zo. 2007. Gender and Trade: Overview
Report (2006). Brighton, U.K.: BRIDGE.
Ravallion, M. 2009. “Are there lessons for Africa from
China’s Success against Poverty?” World Development 37 (2): 303–13.
Robalino, David A., Rita Almeida, David Margolis,
and Michael Weber. 2012. “Facilitating Labor
Market Transitions and Managing Risk.” Background paper for the WDR 2013.
Rodrik, Dani. 2000. “Institutions for High-Quality
Growth: What They Are and How to Acquire
Them.” Studies in Comparative International Development 35 (3): 3–31.
Rodrik, Dani, Arvind Subramanian, and Francesco
Trebbi. 2004. “Institutions Rule: The Primacy of
Institutions over Geography and Integration in
Economic Development.” Journal of Economic
Growth 9 (2): 131–65.
Rutkowski, Jan, Stefano Scarpetta, Arup Banerji,
Philip O’Keefe, Gaëlle Pierre, and Milan Vodopivec. 2005. Enhancing Job Opportunities: Eastern
Europe and the Soviet Union. Washington, DC:
World Bank.

2013    تقرير عن التنمية في العالم48

———. 2009b. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington, DC:
World Bank.
———. 2010. MDRP (Multi-Country Demobilization and Reingration Program) Report. Washington, DC: World Bank.
———. 2011a. World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC:
World Bank.
———. 2011b. More and Better Jobs in South Asia.
Washington, DC: World Bank.
———. 2011c. World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington, DC:
World Bank.
———. 2011d. Capabilities, Opportunities and Participation. Gender Equality and Development
in the Middle East and North Africa Region. A
Companion Report to the World Development
Report 2012. Washington, DC: World Bank.
———. 2011e. “Fueling Growth and Competitiveness in Poland through Employment, Skills,
and Innovation.” Technical report, World Bank,
Washington, DC.
———. 2012. Job Trends. Washington, DC: World
Bank.
Young, Mary Eming, and L. M. Richardson, eds. 2007.
Early Child Development From Measurement to
Action: A Priority for Growth and Equity. Washington, DC: The World Bank.
Yusuf, Shahid, and Kaoru Nabeshima. 2006. PostIndustrial East Asian Cities: Innovation for Growth.
Palo Alto: Stanford University Press.
Zhang, Huafeng, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, and
Tewodros Kevede. 2012. “Perception of Good Jobs:
China.” Background paper for the WDR 2013.

Walker, Susan P., Theodore D. Wachs, Julie Meeks
Gardner, Betsy Lozoff, Gail A. Wasserman, Ernersto Pollitt, and Julie A. Carter. 2007. “Child Development: Risk Factors for Adverse Outcomes in
Developing Countries.” Lancet 369 (9556): 145–57.
Wietzke, Frank-Borge, and Catrina McLeod. 2012.
“Jobs, Well-being, and Social Cohesion: Evidence
from Value and Perception Surveys.” Background
paper for the WDR 2013.
Winters, Alan, Terrie Walmsley, Zhen Kun Wang, and
Roman Grynberg. 2002. “Negotiating the Liberalization of the Temporary Movement of Natural
Persons.” University of Sussex Discussion Paper
87, Sussex, U.K.
Witze, Morgen. 2010. “Case Study: Tata.” Financial
Times, December 29.
World Bank. 1992. World Development Report 1992:
Development and the Environment. New York:
Oxford University Press.
———. 2004. World Development Report 2005: A
Better Investment Climate for Everyone. New York:
Oxford University Press.
———. 2005. Global Economic Prospects: Economic
Implications of Remittances and Migration. Washington, DC: World Bank.
———. 2006a. Chile Development Policy Review.
Washington, DC: World Bank.
———. 2006b. World Development Report 2007:
Development and the Next Generation. Washington, DC: World Bank.
———. 2007. Rwanda: Toward Sustained Growth and
Competitiveness, Volume I, Synthesis and Priority
Measures. Washington, DC: World Bank.
———. 2008. Chile: Toward a Cohesive and Well Governed National Innovation System. Washington
DC: World Bank.
———. 2009a. Doing Business 2010. Washington,
DC: World Bank.

محتويات تقرير عن التنمية في العالم 2013

مقدمة
شكر وتقدير
االختصارات ومالحظات على البيانات

عرض عام :وضع توفير الوظائف وفرص العمل في بؤرة االهتمام
1

تحديات الوظائف

اجلزء األول

الوظائف قادرة على إحداث حتول

2

الوظائف ومستويات المعيشة

3

الوظائف واإلنتاجية

4

الوظائف والترابط االجتماعي

اجلزء الثاني

ما هي الوظائف التي تصب في صالح التنمية؟

5

تقدير الوظائف

6

أجندات متنوعة لتوفير الوظائف

7

أجندات مترابطة لتوفير الوظائف

اجلزء الثالث

السياسات من خالل منظور الوظائف وفرص العمل

8

إعادة النظر في سياسات العمل

9

ما وراء سياسات العمل

املالحق

المسرد
القائمة البيبليوغرافية
األوراق والمذكرات مرجعية
المؤشرات المختارة
الفهرست

49

Four easy ways to order
ONLINE:
www.worldbank.org/publications

FAX:
+1-703-661-1501

PHONE:
+1-703-661-1580 or
1-800-645-7247

MAIL:
P.O. Box 960
Herndon, VA 20172-0960, USA

World Development Report 2013

PRICE

Jobs

QTY

TOTAL

US$35.00

Paperback: (ISBN: 978-0-8213-9575-2) SKU 19575

US$60.00

Hardcover: (ISBN: 978-0-8213-9620-9) SKU 19620
Prices vary by country as World Bank Publications offers geographical
discounts on its titles. Please visit publications.worldbank.org/discounts

Subtotal

Within the US (prepaid orders): $8 per order + $1 per item.
Outside of the US:
• Nontrackable airmail delivery (US$7 per order + US$6 per item). Delivery
time: 4-6 weeks
• Trackable couriered airmail delivery (US$20 per order + US$8 per item).
Delivery time: 2 weeks.

Geographic discount*
Shipping and Handling**
Total US$

MAILING ADDRESS

METHOD OF PAYMENT

Name

Charge my

Organization

Visa

Address

Country

American Express

Credit card number

City
State

Mastercard

Expiration date
Zip

Name
Signature

Phone
Fax

Enclosed is my check in US$ drawn on a U.S. bank and
made payable to the World Bank

Email

Customers outside the United States
Contact your local distributor for information on prices in local currency and payment terms
http://publications.worldbank.org/booksellers

THANK YOU FOR YOUR ORDER!

المراجعة البيئية

بيان بالمنافع البيئية
البنك الدولي ملتزم بالحفاظ على الغابات والموارد
الطبيعية المعرضة للخطر .واختار مكتب الناشر
أن يطبع تقرير عن التنمية في العالم :2013
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وأدى ذلك إلى توفير:
•  41شجرة
•  19مليون وحدة حرارية بريطانية من
إجمالي استهالك الطاقة
•  3542رطال من صافي
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•  19212غالونا من
المياه العادمة
•  1286رطال من
النفايات الصلب

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
تدر الوظائف دخال أعلى ومزايا أفضل مع منو البلدان ،لكنها متثل أيضا ً محركا ً للتنمية .فالفقر يقل كلما
شق الناس طريقهم بالعمل للخروج من الشدة واملعاناة وكلما أدت الوظائف التي تتيح متكني النساء
إلى زيادة االستثمار في األطفال .وتزداد الكفاءة كلما صار العمال أكثر إتقانا ً ألعمالهم ،وكلما ظهر املزيد
من الوظائف املنتجة واختفت تلك األقل إنتاجية .وتزدهر اجملتمعات كلما ملت الوظائف شمل الناس من
مختلف األعراق واخللفيات االجتماعية ووفرت بدائل للصراع .ومن هنا ،فإن الوظائف تُعد أكثر من مجرد
ناجت ثانوي للنمو االقتصادي .فهي ذات قدرة على إحداث التحول  -إنها الدخل الذي جننيه ،وما نفعل ،بل
وأيضا ً من نكون.
وميثل ارتفاع معدالت البطالة وعدم تلبية الوظائف لتوقعات الشباب أبرز بواعث القلق وأشدها إحلاحاً.
لكن في العديد من البلدان النامية ،حيث يسود االشتغال بالزراعة والعمل حلساب النفس وتتصف
شبكات األمان االجتماعي بالتواضع على أفضل تقدير ،فإن معدالت البطالة ميكن أن تكون منخفضة.
وغالبا ما يكون النمو في تلك البلدان مصحوبا بالوظائف .فأكثر الفقراء يعملون لساعات طوال ،لكنهم
ببساطة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم .كما أن انتهاك احلقوق األساسية ليس باألمر املستغرب .ولذا،
فإن عدد الوظائف ليس هو املعيار املهم الوحيد :بل البد من توفر الوظائف ذات املردود اإلمنائي األكبر.
وفي مواجهة هذه التحديات ،يطرح واضعو السياسات على أنفسهم أسئلة صعبة .هل ينبغي للبلدان
أن جتعل إستراتيجياتها اإلمنائية تتمحور حول حتقيق النمو أم تركز على إيجاد الوظائف؟ وهل ميكن
تشجيع تنظيم مشاريع العمل احلر ،والسيما فيما بني األعداد الهائلة من مؤسسات ومشاريع األعمال
الصغرى بالبلدان النامية ،أم أن أصحاب مشاريع العمل احلر يولدون بهذه العقلية؟ وهل متثل زيادة
االستثمار في التعليم والتدريب شرطا ً مسبقا ً لتعزيز إمكانيات العامل على احلصول على العمل ،أم هل
ميكن بناء املهارات من خالل العمل نفسه؟ وفي أوقات األزمات الكبرى والتغيرات الهيكلية ،هل ينبغي
توفير احلماية للوظائف ،ال للعمال وحدهم؟ وهل ثمة مخاطر من أن تأتي سياسات تعزيز إيجاد الوظائف
في بلد ما على حساب الوظائف في بلد آخر؟
يجيب “تقرير عن التنمية في العالم  :2013الوظائف” عن هذه األسئلة الصعبة وغيرها بإلقائه نظرة
متعمقة على الوظائف كمحرك للتنمية  -ال كاستجابة للطلب على الوظائف – وأخذه كافة أنواع
الوظائف في االعتبار ،ال التوظيف الرسمي بأجر فحسب .ويضع التقرير إطارا ً يشمل مختلف القطاعات،
مبينا ً أن أفضل السياسات استجاب ًة تختلف من بلد إلى آخر ،تبعا ً ملستواها اإلمنائي ،وما تنعم به من
موارد طبيعية ،وما تتسم به من عوامل سكانية ،وما لديها من مؤسسات .وألساسيات السياسات
أهميتها في كل األحوال ،إذ إنها التي تتيح الفرصة لوجود قطاع خاص أكثر حيوية ونشاطاً ،وهو مصدر
معظم الوظائف وفرص العمل على مستوى العالم .وميكن أيضا ً لسياسات العمل أن تقدم يد العون،
حتى ولو كانت أقل تأثيرا ً مما يُفترض في الغالب األعم .فمفتاح النجاح يكمن في سياسات التنمية،
من كفالة قدرة احليازات الزراعية الصغيرة على االستمرار إلى إرساء أسس نهوض مدن نشطة فاعلة،
ووصوال ً إلى االنخراط في األسواق العاملية.
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