رجل يعمل يف حو�ض بناء ال�سفن الغربي يف �شيتاغونغ ،بنغالدي�ش.

وظائف �أكرث،
�أف�ضل
			

ووظائف
كالبانا كوت�شار وبراديب ميرتا ورميا نيار

الزيادة ال�رسيعة
يف القوى العاملة
يف منطقة جنوب
�آ�سيا تدعو �إىل
�إجراء �إ�صالحات
يف ال�سيا�سات
االقت�صادية
املطبقة يف خمتلف
القطاعات لدعم
الزيادة امل�ستمرة
يف الوظائف عالية
اجلودة

�أ�ضافت

منطقة جنوب �آ�سيا ما يقرب
من  10ماليني ن�سمة �سنويا
�إىل قوتها العاملة خالل
العقد املا�ضي ،وقامت يف الوقت نف�سه بزيادة الأجور
واحلد من الفقر .وقد حت�سنت الوظائف من حيث عددها
ومن حيث جودتها� .إال �أن التحدي الذي يواجه توظيف
العمالة يف العقدين املقبلني �أ�صعب منه يف العقدين
ال�سابقني.
و�ستمثل منطقة جنوب �آ�سيا — جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية وبنغالدي�ش وبوتان والهند وملديف ونيبال
وباك�ستان و�رسي النكا —  %40من منو ال�سكان يف �سن
العمل ( )64-15على م�ستوى العامل حتى عام .2050
ولهذا ال�سبب توجد �أهمية عاملية ل�سيا�سات توظيف
العمالة يف هذه املنطقة .ويتعني �أن تقوم املنطقة
ب�إ�ضافة وظائف جديدة ووظائف �أف�ضل — �أي وظائف
تزيد الأجور احلقيقية وحتد من الفقر.

�سجل �أداء جيد

توازى النمو يف توظيف العمالة يف منطقة جنوب
�آ�سيا بوجه عام مع منو ال�سكان يف �سن العمل.
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ويتوافق فعليا ت�صنيف البلدان اخلم�سة الكبرية يف
املنطقة ،بالرتتيب التنازيل ،من حيث منو التوظيف
— باك�ستان ونيبال وبنغالدي�ش والهند و�رسي
النكا — مع ت�صنيفها من حيث منو ال�سكان يف �سن
العمل.
وال يقت�رص الأمر على زيادة الوظائف من حيث
عددها ،بل حت�سنت نوعيتها �أي�ضا .واملعياران
امل�ستخدمان لتقييم جودة الوظائف هما الفقر بني
�أ�صحاب املهن احلرة (�أ�صحاب العمل ،والعاملني
امل�ستقلني ،والعاملني يف الأ�رس بدون �أجر) والأجور
احلقيقية للعاملني ب�أجر .وي�شمل العاملون ب�أجر
العمال غري النظاميني — الذين يتقا�ضون يومية
�أو �أجرا غري منتظم �أو �أجرا بالقطعة — والعاملني
ب�أجور منتظمة �أو العاملني مبرتبات ،الذين
يح�صلون على مبلغ مايل منتظم من وظيفة يف
القطاع العام �أو اخلا�ص وعادة ما يح�صلون على
م�ستحقات �إجازات وم�ستحقات تكميلية .وقد تراجع
الفقر يف �آ�سيا بني �أ�صحاب املهن احلرة (راجع الر�سم
البياين  .)1ويف الوقت نف�سه ،زادت الأجور احلقيقية

الرقم �إىل نحو  15مليون وظيفة ،وهو ما يعادل �إ�ضافة �سكان جاكرتا
كل �سنة .و�ستكون هذه الإ�ضافات �أعلى بن�سبة � 20إىل  %50من الزيادة
ال�سنوية بني عامي  1990و . 2010
وميكن ا�ستيعاب الداخلني يف القوى العاملة يف وظائف حتقق
ناجتا �أقل ب�صورة متدرجة للعامل يف البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل ،حيث يحول غياب �شبكات الأمان دون
وجود بطالة معلنة .ومع مراعاة االعتبارات الأخرى ،فكلما زاد
عدد الداخلني اجلدد انخف�ض الناجت للعامل يف الوظائف الإ�ضافية
امل�ستحدثة ال�ستيعابهم.
�إال �أن التحدي الذي تواجهه املنطقة يف جمال توظيف العمالة يتمثل
يف ا�ستحداث وظائف مب�ستويات �أعلى من الناجت للعامل .ويدعو ذلك
�إىل تعجيل وترية انتقال العمالة من قطاع الزراعة �إىل قطاع ال�صناعة
واخلدمات ،حيث يكون الناجت �أعلى ،مثلما حدث يف �رشق �آ�سيا �أثناء
�سنوات منوها املرتفع ،وكذلك انتقال العمالة من املن�ش�آت منخف�ضة
الإنتاجية �إىل من�ش�آت ذات �إنتاجية �أعلى داخل ال�صناعة واخلدمات.
ورغم �أن ا�ستمرار ارتفاع النمو مرغوب ،ف�إنه ال ميكن بال�رضورة
االعتماد عليه ملواجهة التحدي املتعلق بتوظيف العمالة .وت�شري
التجربة الدولية �إىل �أن احلفاظ على النمو �أ�صعب بكثري من �إ�شعال
�رشارته .ومن ثم �سيكون من ال�رضوري القيام ب�إ�صالحات هيكلية يف
كل من جانبي الطلب والعر�ض يف �سوق العمالة.
و�سي�ؤدي النمو ال�سكاين �إىل زيادة �أعداد الداخلني �سوق العمل .غري
�أن الرتكيبة العمرية لذلك النمو تنطوي على �إمكانات تخفيف حدة
التحدي الذي يواجهه توظيف العمالة .وميكن �أن توفر فرتة «التحول
الدميغرايف» – �أي الفرتة التي ينمو فيها عدد الأ�شخا�ص يف �سن العمل
ب�رسعة �أكرب من عمر ُمعاليهم — بع�ض الدعم لإ�صالح ال�سيا�سة
للعقدين �إىل الثالثة عقود املقبلة يف جزء كبري من منطقة جنوب
تدخر نتيجة تناق�ص عدد املُعالني توفر «مك�سبا
�آ�سيا .فاملوارد التي َ
دميغرافيا» .وميكن ا�ستخدام ذلك املك�سب يف اال�ستثمارات ذات الأولوية
ال�ستحداثKochhar,
4/19/12
وظائف
املرتفعة يف ر�أ�س املال املادي والب�رشي الالزمة
�أف�ضل� .إال �أن ت�سخري هذا املك�سب يتطلب تهيئة بيئة عمل تف�ضي �إىل
تراكم العوامل بحيث ميكن حتويل املدخرات املحتملة �إىل ا�ستثمارات
فعلية .ونظرا لأن ت�أثري ال�سيا�سات ي�ستغرق وقتا ولأنه يتوقع �أن تغلق

للعاملني ب�أجور غري منتظمة والعاملني ب�أجور منتظمة .وانخف�ضت
معدالت الفقر بني العاملني ب�أجور �أي�ضا.
على �أن تركيب القوة العاملة بني هذه الأنواع الثالث العري�ضة
من توظيف العمالة مل يتغري مبرور الوقت �إال ب�صورة حمدودة (راجع
الر�سم البياين  .)2وميثل �أ�صحاب املهن احلرة �أكرب ح�صة ،مبا يدل على
هيمنة الزارعة يف جزء كبري من املنطقة .ويلي هذه الفئة العمال غري
النظاميني .وعلى الرغم من انخفا�ض م�ستويات الفقر يف كل نوع من
العمالة ،ف�إنه ال يزال يف �أعلى امل�ستويات للعمال غري النظاميني ويف
�أدنى امل�ستويات للعاملني ب�أجور منتظمة �أو مرتبات.
ولذلك فقد حدث التح�سن يف نوعية الوظائف ب�صفة غالبة �ضمن
كل فئة عري�ضة من فئات الوظائف ولي�س من خالل احلركة عرب �أنواع
الوظائف� .إال �أن هناك حتركا على م�ستوى فرادى العاملني .ففي املناطق
الريفية يف بنغالدي�ش والهند ونيبال على �سبيل املثال ،يي�رس التعليم
االنتقال من الزراعة �إىل وظائف �أف�ضل يف ال�صناعة واخلدمات يف
االقت�صاد غري الزراعي ،بينما ي�ؤدي انعدام التعليم �إىل زيادة احتماالت
االنتقال من االقت�صاد غري الزراعي �إىل الزراعة .ويف املناطق الريفية
يف الهند ،على �سبيل املثال ،تزداد فعليا احتماالت �أن يفقد العاملون
ذوو م�ستويات التعليم الأدنى الوظائف غري الزراعية بثالثة �أ�ضعاف
تقريبا عن احتمال ت�أمينهم لها.
ويرجع التح�سن يف نوعية الوظائف بالدرجة الأوىل �إىل منو
�إجمايل الناجت املحلي ،مع تنوعه بني البلدان .فقد زاد النمو بوجه عام
يف بنغالدي�ش والهند و�رسي النكا على مدى العقود القليلة املا�ضية.
ويف حني ي�شهد النمو يف باك�ستان اجتاها هبوطيا يف العقود الأخرية،
فقد كان متقلبا ،مع �صعوده ب�شكل حاد يف الفرتة بني الت�سعينات
والألفينات .وحت�سنت نوعية الوظائف يف نيبال ،التي ت�شهد منوا بطيئا،
نتيجة لكثافة هجرة العمالة من البلد ،مما دفع بالأجور �إىل م�ستويات
�أعلى ملن تبقوا ،يف حني مثلت حتويالت العاملني الكثيفة — ربع
�إجمايل الناجت املحلي ح�سب التقديرات — ن�صف الرتاجع يف معدل
الفقر.
ويعزى قدر كبري من منو �إجمايل الناجت املحلي للعامل يف منطقة
جنوب �آ�سيا الذي تنبني عليه هذه التطورات الإيجابية �إىل النمو ال�رسيع
يف جمموع �إنتاجية العوامل — جمموع التغريات يف الكفاءة التي
ت�ستخدم معها املدخالت والتغريات يف التكنولوجيا — بدرجة �أكرب مما
يعزى �إىل النمو يف ر�أ�س املال املادي للعامل
والتعليم .وبا�ست�رشاف امل�ستقبل جند �أنه يف
1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
حني �سيوا�صل النمو يف جمموع �إنتاجية
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حتى يت�سنى ا�ستيعاب منو القوى العاملة يف
�آ�سيا� ،سيتعني �إ�ضافة  12مليون وظيفة �سنويا
بني عامي  2010و  .2030و�إذا زادت معدالت
م�شاركة الإناث يف �أ�سواق العمل يف �أكرب
ثالثة بلدان يف املنطقة (بنغالدي�ش والهند
وباك�ستان) — وهي يف الوقت الراهن من بني
�أدنى املعدالت يف العامل النامي — مثلما
زادت يف بع�ض بلدان �رشق �آ�سيا ،ف�سريتفع هذا
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النافذة الدميغرافية قرابة عام  2040ملعظم بلدان جنوب �آ�سيا ،يكون
من الأمور العاجلة بوجه خا�ص �إف�ساح املجال �أمام الإعالة يف �سن
كبرية ،وتعزيز �إ�صالحات ال�سيا�سة.

القيود على منو الوظائف

�إذا طلبت �إىل مديري املن�ش�آت يف القطاع الر�سمي يف املناطق احل�رضية
يف منطقة جنوب �آ�سيا التي ا�ستحدثت وظائف �أن يذكروا �أهم ثالثة قيود
على قدرتهم على العمل والنمو ،فعلى الرغم من التنوع يف املنطقة،
�ستكون الإجابة« :الكهرباء ،والف�ساد ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي» .وتكون
هذه القيود عادة �أ�شد يف ال�رشكات التي تو�سعت يف توظيف العمالة —
وهو ما يرفع الطلب مثال على �إمداد الكهرباء والطرق والق�ضاء وغري
ذلك من �أبعاد بيئة العمل — منها يف ال�رشكات التي مل تتو�سع يف
عملية التعيني (راجع الر�سم البياين .)3
وتكون القيود املتعلقة بالكهرباء يف بع�ض بلدان جنوب �آ�سيا ،مثل
�أفغان�ستان وبنغالدي�ش ونيبال� ،أعلى من القيود التي تواجهها من�ش�آت
م�شابهة (يف احلجم والقطاع واملكان وطبيعة امللكية ودرجة امل�شاركة
الدولية) يف بلدان ذات م�ستويات دخل مماثلة يف �أماكن �أخرى يف

وثمة قيد �آخر ت�ضعه املن�ش�آت يف ت�صنيف مرتفع وهو الف�ساد يف
التعامالت بني املن�ش�آت واحلكومة .فالر�شاوى والوقت الذي يتعني �أن
يق�ضيه املديرون مع م�س�ؤولني يف مرافق اخلدمات العامة �أو الإدارة
ال�رضيبية يرفع تكلفة مزاولة العمل .وميثل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ال
�سيما يف البلدان الداخلة يف �رصاع �أو �أثناء ال�رصاع �أو بعده قيدا �آخر
على عمليات املن�ش�آت.
وتوجد �أولوية وا�ضحة ملعاجلة امل�شكالت يف قطاع الطاقة .وتتطلب
الإ�صالحات ا�ستثمارات من القطاعني العام واخلا�ص – وهي جارية
– لت�ضييق الفجوة الكبرية بني العر�ض والطلب� ،إىل جانب تعديل
التعريفات ،وحت�سني حت�صيلها ،وزيادة القدرات وا�ستقالل الهيئات
التنظيمية لتح�سني اال�ستمرارية املالية والتجارية ملرافق الطاقة.
وتوجد �أهمية بالقدر ذاته حلوكمة املرافق العامة.

التدخل املبكر

ثمة �أولوية �أخرى جلميع بلدان جنوب �آ�سيا هي حت�سني جودة التعلم
على جميع م�ستويات التعليم وتعليم املهارات التحليلية وال�سلوكية
التي يتطلبها �أ�صحاب العمل من اخلريجني – والتي يفتقرون �إليها يف

هناك �أدلة ملمو�سة ،مبا يف ذلك �أدلة من منطقة جنوب �آ�سيا ،على �أن حت�سني التغذية يعزز
التعلم مدى احلياة و�إنتاجية �سوق العمل
العامل النامي .فخالل الفرتة � ،2010-2000شهدت ن�سبة تكاد تكون
 %100من املن�ش�آت يف هذه البلدان انقطاع التيار الكهربائي كل
�شهر .وتتجاوب ال�رشكات مع هذا الو�ضع با�ستخدام مولدات كهربائية
لتخفيف حدة �آثار عدم اليقني يف �إمداد الكهرباء — وهو حل مكلف
يزيد �شيوعه يف بلدان جنوب �آ�سيا عليه يف بلدان املناطق الأخرى ذات
م�ستويات دخل مماثلة .وميثل احل�صول على الكهرباء �أي�ضا �أحد �أهم
القيود التي تذكرها من�ش�آت ال�صناعة واخلدمات يف املناطق الريفية
يف بنغالدي�ش وباك�ستان و�رسي النكا ومن�ش�آت القطاع غري الر�سمي يف
املناطق احل�رضية يف الهند.
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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الوقت الراهن� .إال �أنه يحتمل بدرجة عالية �أن ي�أتي املردود الأكرب من
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي من التدخالت التي حتدث قبل �أن يبد�أ
الأطفال االلتحاق بنظام التعليم الر�سمي.
وتوجد لدى جنوب �آ�سيا �أعلى معدالت �سوء تغذية للأطفال دون
اخلام�سة على م�ستوى العامل – �أعلى حتى من الن�سبة ال�سائدة يف منطقة
�إفريقيا جنوب ال�صحراء (راجع الر�سم البياين  — )4وبع�ض �أعلى م�ستويات
Kochhar,وهناك �أدلة ملمو�سة ،مبا يف ذلك الأدلة من منطقة
 4/19/12اليود.
فقر الدم ونق�ص
جنوب �آ�سيا ،على �أن حت�سني التغذية يعزز التعلم مدى احلياة و�إنتاجية
�سوق العمل .ولن ي�ؤدي منو الدخل وحده �إىل احليلولة دون �سوء التغذية.
وحتى يت�سنى منع ا�ضمحالل القدرات
الإدراكية على نحو ال رجعة فيه ،يتعني �أن
تعالج التدخالت يف مرحلة الطفولة املبكرة
م�سائل التغذية والنظافة ال�صحية وحفز
الإدراك املبكر وبرامج التعليم قبل املدر�سي
الفعالة للمحرومني.
¢ûjOÓ¨æH
100
وعلى الرغم من وجود برامج جتريبية
واعدة للتدخل يف الطفولة املبكرة ،ف�إن
80
عدد الربامج وا�سعة النطاق يف منطقة
60
جنوب �آ�سيا ال يزال حمدودا للغاية .ومن
�ش�أن �إن�شاء هذه الربامج حت�سني احتماالت
40
جناح الأطفال يف املدر�سة ومن ثم يف
20
�سوق العمل.
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التعيني والف�صل

يرجح احتمال قيام �أرباب العمل يف
َّ
جمال ال�صناعات التحويلية يف القطاع
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الر�سمي يف الهند بتعديل القوة العاملة لديهم با�ستحداث و�إنهاء وظائف
للعاملني بعقود غري دائمة بدرجة �أعلى بكثري من احتمال قيامهم بنف�س
العمل بالن�سبة للعاملني ب�أجور منتظمة ومبرتبات .وفعليا ف�إن حا�صل
جمع معدالت ا�ستحداث الوظائف (الوظائف التي ت�ستحدث خالل �سنة
مق�سومة على متو�سط توظيف العمالة خالل هذه ال�سنة) ومعدالت
طرح الوظائف (الوظائف املفقودة خالل �سنة مق�سومة على متو�سط
توظيف العمالة خالل هذه ال�سنة) للعاملني بعقود يف من�ش�آت الت�صنيع
يف الهند يزيد مبقدار ال�ضعف للعاملني النظاميني .ويعزى ذلك جزئيا
�إىل تنظيمات العمل ،التي يذكر املديرون يف الهند ونظرا�ؤهم يف نيبال
و�رسي النكا �أنها ت�شكل قيدا على ت�شغيل عملهم ومنوه �أكرب بكثري من
القيد الذي تواجهه �رشكات مماثلة (من حيث احلجم والقطاع واملكان
وطبيعة امللكية ودرجة امل�شاركة الدولية) يف بلدان تت�شابه معها من
حيث ن�صيب الفرد من الدخل.
وتتمثل التكلفة املرتفعة لف�صل العاملني النظاميني فعليا يف
ال�رضيبة التي تدفع على تعيينهم .وينبغي �أن تقوم الإ�صالحات التي
ت�ستهدف ت�شجيع ا�ستحداث الوظائف يف االقت�صاد الر�سمي بخف�ض هذه
التكاليف ،التي ال حتمي �إال �أقلية من العاملني .وينبغي �أن ترتافق هذه
الإ�صالحات مع الإ�صالحات التي ت�ساعد جميع العاملني — يف كل
من القطاع الر�سمي والقطاع غري الر�سمي — على تعديل �أو�ضاعهم
ال�ستيعاب �صدمات �سوق العمل وحت�سني �إمكاناتهم على الك�سب
م�ستقبال .وت�شمل الإ�صالحات دعم الدخل يف حال حدوث بطالة تكمله
برامج ن�شيطة ل�سوق العمل ،مبا يف ذلك تقدمي تدريب وخدمات توظيف
فعالة التكلفة .ويرجح �أن يكون البناء الرتاكمي على الربامج القائمة ،ال
�سيما يف القطاع غري الر�سمي� ،أف�ضل و�سيلة للم�ضي.

اال�ستثمار يف الوظائف

ا�ستحدثت منطقة جنوب �آ�سيا عددا كبريا من الوظائف ،مبا يف
ذلك وظائف ذات جودة �أعلى .وجودة الوظيفة هي الأهم ،لأن
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عدد الوظائف زاد بوجه عام متا�شيا مع منو ال�سكان يف �سن
العمل.
وحتى يت�سنى للمنطقة مواجهة التحدي يف جمال توظيف العمالة —
ا�ستيعاب قوة عاملة ميكن �أن تكون �أعلى بن�سبة � %20إىل  %50خالل
الع�رشين �سنة القادمة من ن�سبتها يف الع�رشين �سنة املا�ضية والقيام
بذلك مع ارتفاع م�ستويات الناجت للعامل — يتعني نقل العاملني بوترية
�أ�رسع من املزارع �إىل ال�صناعة واخلدمات ،ومن الوظائف ذات الإنتاجية
الأقل �إىل الوظائف ذات الإنتاجية الأعلى داخل ال�صناعة واخلدمات.
ويدعو ذلك �إىل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال املادي :يف الكهرباء مثال حيث
ميكن �أن ي�ؤدي الإمداد غري املوثوق للكهرباء �إىل �إعاقة منو ال�رشكات ،التي
ت�ستحدث وظائف� .إال �أنه يتطلب �أي�ضا اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي.
ويتطلب جتهيز العامل لالنتقال من الزراعة �إىل ال�صناعة تعليمه و�إك�سابه
املهارات التي يطلبها �أرباب العمل.
ويعتمد هذا اال�ستثمار على تغريات وا�سعة النطاق يف ال�سيا�سة
تهدف �إىل تي�سري اال�ستثمار يف الكهرباء وزيادة نطاق التعليم وجودته،
واحلد من تكلفة تعيني وف�صل العاملني .والأو�ضاع التي تعززها هذه
الإ�صالحات مهمة ال�ستحداث الوظائف يف �أي مكان يف العامل .ولكنها
�أكرث �إحلاحا يف منطقة جنوب �آ�سيا .وقد يكون التحول الدميغرايف ريحا
دافعة مواتية ،ولكنها لن تظل تهب �إىل الأبد ،وت�ستغرق ال�سيا�سات وقتا
حتى ت�ؤتي ثمارها.

■

كالبانا كوت�شهار كبري االقت�صاديني ،ورميا نيار اقت�صادي �أول،
وكالهما من منطقة جنوب �آ�سيا يف البنك الدويل .وبراديب ميرتا ،كبري
االقت�صاديني �سابقا يف منطقة �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى ،خبري ا�ست�شاري
يف منطقة جنوب �آ�سيا يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل تقرير �أ�صدره البنك الدويل يف عام  2012بعنوان
وظائف �أكرث و�أف�ضل يف جنوب �آ�سيا ،و�أعد حتت توجيه رميا نيار.
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