تفــاوتـ ــات

يف الوقت احلقيقي
حتليل إعالنات الوظائف على شبكة اإلنترنت يظهر مدى
ما سببته اجلائحة من أضرار ،السيما للنساء والشباب
وينجي تشن
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تعد

صورة آنية حلجم الطلب على العمالة

يف الوقت الذي أغلقت فيه أماكن العمل أبوابها،
تراجع اجتاه إعالنات الوظائف الشاغرة اجلديدة
(الوظائف التي تم اإلعالن عنها عبر اإلنترنت منذ
 7أيام أو أقل) بحوايل  %50يف املتوسط عبر بلدان
العينة بداية من إبريل مقابل نفس الفترة يف 2019
(انظر الرسم البياين  .)1ومنذ ذلك احلين ،ارتفع عدد
الوظائف الشاغرة تدريجيا ،وإن كانت اجتاهات
الوظائف املعلنة عبر اإلنترنت ال تزال متدنية بدرجة
كبيرة عموما مقارنة بالسنوات السابقة رغم إعادة
فتح قطاعات عديدة يف بلدان العينة .ويشير تدين عدد
الوظائف املعلنة إىل تراجع الطلب على العمالة ،أي
زيادة صعوبة العثور على وظائف .وعادة ما يعد ذلك
بادرة على سوء األوضاع االقتصادية ،ال سيما يف ظل
تسريح الشركات ألعداد متزايدة من العاملين وسحب
الدعم احلكومي لألجور والدخل تدريجيا.
وتشير البيانات املستمدة من شركة ،Indeed
ومعظمها بيانات عن إعالنات الوظائف عبر اإلنترنت
يف االقتصادات املتقدمة ،إىل أن تراجع عدد إعالنات
الوظائف يشمل قطاعا واسعا .فقد تأثرت الوظائف التي
يمكن أداؤها من املنزل بقدر الوظائف األخرى التي
ال تناسب العمل من املنزل .ومع إعادة فتح االقتصاد
بمرور الوقت ،ازداد الطلب بدرجة أكبر على الوظائف
التي يصعب أداؤها من املنزل مقارنة بالوظائف
املناسبة للعمل من املنزل ،ربما بسبب إلغاء القرارات
امللزمة بالبقاء يف املنازل.
غير أن بعض اجملموعات كانت أكثر تأثرا مقارنة
بغيرها .فعلى عكس األزمة املالية العاملية التي وقعت
يف  2009-2008عندما كان الرجال يشغلون معظم
الوظائف التي ُفقدت من جراء األزمة ،وقع اجلزء األكبر
من تداعيات األزمة احلالية على النساء .ففي بداية
يونيو على سبيل املثال ،تراجع عدد الوظائف املعلنة
عبر اإلنترنت التي يزداد تركز النساء فيها بحوايل %40
مقارنة باالجتاه السائد يف يونيو املاضي (انظر الرسم
البياين  .)2وبالنسبة للوظائف التي يشغل الرجال
اجلزء األكبر منها ،تراجع اجتاه الوظائف املعلنة بنحو
 %35عن العام املاضي .واستمرت هذه الفجوة خالل
مرحلة التعايف أيضا .وتؤيد هذه النتيجة العديد من
النتائج األخرى بشأن ما تشهده النساء خالل األزمة
احلالية من صعوبات أكبر سواء يف العمل أو يف صورة
أعباء إضافية باملنزل .وعلى مستوى الوظائف ،عادة
ما تكون نسبة النساء أكبر من الرجال يف وظائف مثل
الضيافة ،ورعاية األطفال ،واملطاعم والترفيه ،وهي
الوظائف األكثر تضررا يف بداية اجلائحة نظرا ألنها
ديسمبر  | 2020التمويل والتنمية

الصورةISTOCK / ARTEM PERETIATKO :

البيانات عالية التواتر ذات أهمية
كبيرة يف رصد اخلسائر واالضطرابات
االقتصادية السريعة الناجتة عن
جائحة كوفيد ،19-كما أكدت على نحو فوري تقريبا
التأثير غير املتوازن لألزمة على بعض القطاعات
السكانية ،ال سيما النساء.
ويجري حاليا التدقيق عن قرب يف لقطات
من السلوك البشري على أساس أسبوعي أو يومي
أحيانا — حجوزات املطاعم ومرور املشاة وبيانات
الهاتف احملمول وأعداد املسافرين الذين يمرون من
نقاط التفتيش باملطارات وأنشطة جتارة التجزئة
وحتى الصور امللتقطة ليال لألرض من الفضاء.
وتكمن يف هذه البيانات عالية التواتر شواهد قد
تساعد يف رسم صورة النعكاسات األزمة على اآلفاق
بالنسبة للنساء والشباب واألقليات ،وربما التنبؤ
بالتغيرات يف األعوام القادمة .وكان االعتماد على
البيانات اآلنية يف صنع القرارات يشهد تزايدا سريعا
حتى قبل ظهور اجلائحة ،وهو ما يرجع يف األساس
إىل التقدم احملرز نحو التحول الرقمي وظهور مفهوم
البيانات الكبيرة .غير أن اجلائحة سلطت الضوء
على أهميتها.
وقد أدت اجلائحة إىل تقويض سوق العمل بسرعة
غير مسبوقة .وكان من الصعب أن تواكب البيانات
الرسمية ربع السنوية أو حتى الشهرية موجة البطالة
التي ال مثيل لها منذ الكساد الكبير .وقد تعكس بيانات
سوق العمل الصادرة خالل األزمة احلالية صورة
مربكة عن سوق العمل ،حيث وجد معدو البيانات
الرسمية صعوبة بالغة يف رصد برامج التسريح
املؤقت والوظائف بدوام جزئي ،مما اضطرهم إىل
نشر البيانات مع التحذير مما تنطوي عليه من درجة
كبيرة من عدم اليقين.
وتستخدم دراستنا اجلديدة البيانات اآلنية
املتاحة من شركة  Indeedالتي تعد من أكبر حمركات
البحث اخملصصة لعرض إعالنات الوظائف من
جميع أنحاء العامل ،وهي فرصة فريدة من نوعها
لرصد سلوك جميع أصحاب األعمال تقريبا الذين
يعلنون عن الوظائف الشاغرة لديهم عبر اإلنترنت.
وتتمثل امليزة األساسية للبيانات املستمدة من
إعالنات الوظائف على املوقع اإللكتروين لشركة
 Indeedيف أن املعلومات تكاد تكون آنية وتغطي
جميع إعالنات الوظائف على شبكة اإلنترنت ،بينما
تقتصر بيانات املسوح احلكومية على أصحاب
األعمال الذين شاركوا يف املسح .وتعد هذه
الصورة اآلنية حلجم الطلب على العمالة بمثابة
شاهد حتليلي على ظاهرة ازدادت وضوحا بمرور
الوقت خالل العام اجلاري :فقد تراجع الطلب بشكل
أكبر على وظائف النساء مقارنة بالرجال ،كما

يرجح تأخر العمالة منخفضة املهارات أكثر عن
اللحاق بالركب.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

وﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

ﺳﺠﻠﺖ اﲡﺎﻫﺎت إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎم  ٢٠٢٠اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٠ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ
ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان ﺧــﻼل اﻷﺳــﺎﺑﻴﻊ اﻷوﱃ ﻣــﻦ ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ،١٩-وﻻ ﺗــﺰال أﻗــﻞ ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﻦ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﻹﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة ﺧﻼل  ٧أﻳﺎم ،اﳌﺆﺷﺮ =  ١ﻓﺒﺮاﻳﺮ (٢٠٢٠

١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠

٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠٢٠

١٠/١

٩/١

٤٠

 ١١ﻣﺎرس ٢٠٢٠

٨/١

٧/١

٦/١

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

٥/١

٤/١

٢٠
٣/١

ﺻﻔﺮ
٢/١

اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ  ،Indeedوﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻒ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻌــﺮض اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﳐﻄﻄــﺎت اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻗﻴﻤــﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺒﻴــﺎن اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﺑﻤــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ
وﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺈﻋﻼﻧــﺎت
ﰲ اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳌﺘﺤــﺮك ﻹﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﳉﺪﻳــﺪة ﺧــﻼل  ٧أﻳــﺎم ﰲ ﺳــﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔــﺔُ .
اﳋﻂChen,
updated
10/19/20وﻳﺸﻴﺮ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ﻟﺸﺮﻛﺔ  Indeedﻣﻨﺬ  ٧أﻳﺎم أو أﻗﻞ.
اﻟﺮأﺳﻲ إﱃ إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻛﺠﺎﺋﺤﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وأﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ واﻟﺒﺮازﻳــﻞ وﻛﻨــﺪا وﺳﻮﻳﺴــﺮا وأﳌﺎﻧﻴــﺎ
وإﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴــﺎ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻫﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧــﻎ اﻹدارﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ وأﻳﺮﻟﻨــﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ واﻟﻴﺎﺑــﺎن
واﳌﻜﺴﻴﻚ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺑﻮﻟﻨﺪا وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ

ﺗﺮاﺟﻌــﺖ إﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻳــﺰداد ﺗﺮﻛــﺰ اﻟﻨﺴــﺎء ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻤﻌــﺪل أﻛﺒــﺮ ﺧــﻼل ﺟﺎﺋﺤــﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ.١٩-
) ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٠١٩؛ اﻟﻔﺠﻮة ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ،٪ ،اﳌﺆﺷﺮ =  ١ﻓﺒﺮاﻳﺮ (٢٠٢٠

٥

 ١١ﻣﺎرس ٢٠٢٠

ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠

وﻇﺎﺋﻒ ﻳﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﺴﺎء
وﻇﺎﺋﻒ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﺴﺎء

–١٥
–٢٠
–٢٥
–٣٠
–٣٥
–٤٠

١٠/١

٩/١

٨/١

٧/١

٦/١

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

٥/١

٤/١

٣/١

–٤٥
٢/١

اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ  ،Indeedوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻒ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻌــﺮض اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﳐﻄﻄــﺎت اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻗﻴﻤــﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺒﻴــﺎن اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﺑﻤــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ ﰲ
ﻓﺠﻮة اﲡﺎﻫﺎت ) ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ  (٢٠١٩اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺰداد ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻼل  ٧أﻳﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻳﺸﻴﺮ اﳋﻂ اﻟﺮأﺳﻲ إﱃ
إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻛﺠﺎﺋﺤﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وأﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ واﻟﺒﺮازﻳــﻞ وﻛﻨــﺪا وﺳﻮﻳﺴــﺮا وأﳌﺎﻧﻴــﺎ وإﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ
وﻓﺮﻧﺴــﺎ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة وﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻫﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧــﻎ اﻹدارﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ وأﻳﺮﻟﻨــﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ واﻟﻴﺎﺑــﺎن واﳌﻜﺴــﻴﻚ
وﻫﻮﻟﻨﺪا وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺑﻮﻟﻨﺪا وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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قائمة بدرجة كبيرة على االحتكاك املباشر بين األفراد .كذلك
تضررت النساء من إغالق املدارس ودور رعاية األطفال
الذي أدى إىل بقاء األطفال يف املنازل ،كما أنهن أكثر عرضة
لالنسحاب من صفوف القوة العاملة أو طلب تخفيض عدد
ساعات العمل ،مما يؤثر سلبا على آفاق توظيفهن .وستكون
لهذه االجتاهات على األرجح تداعيات سلبية على فجوة
األجور بين اجلنسين التي كانت قد بدأت يف االنكماش خالل
السنوات التي سبقت اجلائحة ويرجح اتساعها جمددا يف
الوقت احلايل.
وباملثل ،تراجع الطلب على الوظائف منخفضة املهارات
بشكل أكبر مقارنة بالوظائف عالية املهارات .وعادة ما
يعتمد العديد من الوظائف التي تتطلب احتكاكا مباشرا
بين األفراد على العمالة ذات املهارات املنخفضة .وسجلت
إعالنات الوظائف ذات املهارات العالية اجتاها أفضل كثيرا،
وإن كانت قد انخفضت هي األخرى بأكثر من الثلث مقارنة
بالعام املاضي (انظر الرسم البياين  .)3وبعبارة أخرى ،فإن
الفرص املتاحة أمام الباحثين عن عمل الذين يتقدمون عادة
إىل وظائف منخفضة املهارات تضاءلت كثيرا مقارنة بفرص
هؤالء ممن يتقدمون عادة إىل وظائف عالية املهارات .ونظرا
ألن الوظائف منخفضة املهارات عادة ما تكون منخفضة
األجر أيضا ،يقع الضرر الناجم عن هذه االجتاهات على
اجملموعات منخفضة الدخل حتديدا التي تمتلك مؤهالت
وظيفية حمدودة .ويف البلدان التي أوشكت حكوماتها على
سحب الدعم ،ال تمتلك هذه اجملموعات على األرجح مدخرات
تعينها على مواجهة املصاعب حلين العثور على وظيفة
جديدة ،وهو ما يبدو أصعب كثيرا يف االقتصاد احلايل.

إعالنات الوظائف والدعم املتاح
من خالل السياسات

تدل البيانات اآلنية أيضا على أنه كلما ازداد الدعم االقتصادي
من جانب احلكومة قل تراجع عدد الوظائف املعلنة عبر
اإلنترنت يف بداية تطبيق تدابير اإلغالق .واستجابت
البلدان من خالل اتخاذ تدابير مالية ونقدية استنسابية
قوية ملواجهة التداعيات السلبية للجائحة .وتضمن الدعم
االقتصادي التنشيط املايل من خالل اإلنفاق لدعم دخول
العاطلين وتخفيف أعباء الشركات — مع إلزامها صراحة يف
بعض األحيان باالحتفاظ بموظفيها — وتخفيف أعباء الدين
عن كاهل األسر .ومع األخذ يف االعتبار أن البلدان تختلف
من حيث وضعها االقتصادي فيما قبل األزمة ،وهو ما قد
يؤثر على نتائج سياساتها خالل اجلائحة ،تشهد البلدان
التي تقدم حكوماتها دعما اقتصاديا أكبر نسبيا فجوة أقل
يف اجتاهات إعالنات الوظائف مقارنة بالعام املاضي.
ويظل هذا النمط ثابتا عند حتييد أثر نصيب الفرد من إجمايل
الناجت احمللي يف البلدان ،وعدد اإلصابات والوفيات الناجتة
عن جائحة كوفيد ،19-ونسبة السكان من كبار السن .ويف
البلدان التي يزداد فيها حجم احملفزات املالية املستخدمة،

مستقبل الوظائف والفرص
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳌﻬﺎرات

ﺗﺮاﺟﻌــﺖ إﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ذوي اﳌﻬــﺎرات اﻷﻗــﻞ ﺑﻤﻌــﺪل أﻛﺜــﺮ ﺣــﺪة ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات.
) ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٠١٩؛ اﻟﻔﺠﻮة ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت ،٪ ،اﳌﺆﺷﺮ =  ١ﻓﺒﺮاﻳﺮ (٢٠٢٠

بما يف ذلك املنح والقروض املقدمة للشركات ،تساهم هذه
احملفزات على األرجح يف إبطاء وتيرة تراجع الوظائف
الشاغرة .ولكن مع بداية سحب الدعم احلكومي وإعادة فتح
االقتصادات ،سيتضح الحقا كيف سيكون أداء الشركات التي
حصلت على الدعم يف ظل التباطؤ االقتصادي احلايل.

٥
ﺻﻔﺮ
–٥

ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ

–١٠

ﻣﻬﺎرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

–١٥
–٢٠

املرحلة املقبلة

تشير نتائجنا إىل أهمية البيانات اآلنية يف ظل أزمة
سريعة التطور ،حيث أمكن االستفادة منها يف التأكد من
أثر اجلائحة على اتساع الفروق بين النساء والرجال وبين
األغنياء والفقراء .ولكن كيف يمكن االسترشاد بالبيانات
اآلنية مستقبال يف إعداد السياسات؟ إذا كان هناك وجه
لالسترشاد ،فإن هذه البيانات تقدم لنا حملة عما قد يستجد
مستقبال وكيفية توجيه الدعم يف الوقت احلاضر.
وليس من املستغرب أن تتركز أكبر األضرار يف القطاعات
التي أُغلق معظمها أو تم إغالقها بالكامل ،مثل الضيافة
واملطاعم والسياحة واخلدمات الشخصية .ونتيجة لهذا
االنهيار ،تراجع نصيب هذه القطاعات من إجمايل إعالنات
الوظائف بشكل حاد .ويف املقابل ،ازدادت إعالن الوظائف
يف قطاعات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم
كنسبة من جمموع الوظائف .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
هو ما إذا كانت هذه االجتاهات ستستمر مستقبال .وتتوقف
اإلجابة على تطور اجلائحة ومسار التعايف االقتصادي.
ورغم أن تغطية البيانات املستمدة من شركة Indeed
تتركز يف االقتصادات املتقدمة أساسا ،تعكس أنماط بيانات
الوظائف املعلنة يف البرازيل واملكسيك وبولندا واإلمارات
العربية املتحدة تراجعا حادا أيضا يف الطلب على العمالة
خالل اجلائحة .ولكن نظرا لوجود قطاعات غير رسمية كبيرة
يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،فإن
تراجع عدد الوظائف املعلنة عبر اإلنترنت التي غالبا ما
تكون يف القطاع الرسمي قد ال يعكس حجم الضرر احلقيقي
الواقع على سوق العمل .ويرجح أيضا أن تتحمل النساء يف
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية عبئا
أكبر مقارنة بالرجال ،كما يمكن أن تكون لتأثير إغالق
املدارس املؤقت على تعليم النساء تداعيات حادة على املدى
الطويل .وعلى غرار االقتصادات املتقدمة ،تويل اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األولوية الحتواء
اجلائحة وتخفيف اآلثار السلبية الناجتة عن خسائر الدخل
على األفراد والشركات .وعلى املدى الطويل ،يجب أن تتصدى
السياسات يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية لتراجع مراكمة رأس املال البشري ،وزيادة أوجه عدم
املساواة ،وقضايا القطاع غير الرسمي مع تشجيع العمل يف
القطاعات الرسمية.
ويف حالة استمرار هذه التغيرات ،ستكون هذه البيانات
اآلنية بمثابة بادرة على إعادة توزيع جزء كبير من
العمالة ،مما قد يؤثر بالسلب على العديد من العاملين،
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اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ  ،Indeedوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻒ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﳐﻄﻄﺎت اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻗﻴﻤﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻓﺠﻮة
اﲡﺎﻫــﺎت ) ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑــﻞ  (٢٠١٩اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳌﺘﺤــﺮك ﻹﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ ﺣﺴــﺐ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻬــﺎرات ﺧــﻼل  ٧أﻳــﺎم
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻨﻴﻔــﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ .وﻳﺸــﻴﺮ اﳋــﻂ اﻟﺮأﺳــﻲ إﱃ إﻋــﻼن ﻣﻨﻈﻤــﺔ
اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﻓﻴــﺮوس ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-ﻛﺠﺎﺋﺤــﺔ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﳌﺘﺤــﺪة وأﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ واﻟﺒﺮازﻳــﻞ وﻛﻨــﺪا وﺳﻮﻳﺴــﺮا وأﳌﺎﻧﻴــﺎ وإﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴــﺎ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة
وﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻫﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧــﻎ اﻹدارﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ وأﻳﺮﻟﻨــﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ واﻟﻴﺎﺑــﺎن واﳌﻜﺴــﻴﻚ وﻫﻮﻟﻨــﺪا وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨــﺪا وﺑﻮﻟﻨــﺪا
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

ال سيما الذين تؤهلهم مهاراتهم للعمل فقط يف القطاعات
التي يقل الطلب عليها يف الوقت احلايل وتصعب إعادة
تدريبهم .وتؤكد حالة عدم اليقين تلك على احلاجة إىل
توفير املزيد من الدعم واحلماية للفئات املعرضة للخطر.
والستهداف اجملموعات األكثر تضررا خصوصا ،مثل النساء
والعمالة حمدودة املهارات ،ينبغي أن تتضمن السياسات
تقديم حوافز للتشجيع على املوازنة بين مسؤوليات العمل
ورعاية األسرة ،وتوفير املزيد من خدمات الرعاية الصحية
ورعاية األطفال وتنظيم األسرة ،وتوسيع نطاق الدعم ليشمل
الشركات الصغيرة وأصحاب األعمال احلرة .وينبغي النظر
أيضا يف تقديم برامج تستهدف (إعادة) تدريب العاملين
ودعم التوظيف لصالح العمالة األكثر عرضة للبطالة على
املدى الطويل.
وهذه البيانات ليست سوى غيض من فيض ،فال يزال
العامل يف طريقه إىل إدراك التداعيات االجتماعية للجائحة.
وقد اتضح من هذه البيانات اتساع الفجوة بين اجلنسين
والطبقات ،كما أعادت التأكيد على أهمية سياسات مثل
االستثمار يف التعليم والبنية التحتية ،ودعم خدمات رعاية
األطفال ،ومنح إجازات رعاية األطفال .وال تكمن أهمية هذه
السياسات يف رفع القيود التي حتول دون تمكين النساء
اقتصاديا فحسب ،ولكنها ضرورية أيضا لبناء تعاف شامل
للجميع يف مرحلة ما بعد كوفيد.19-
وينجي تشن اقتصادي أول يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ
بصندوق النقد الدويل.
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