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ورقة مسائل حول العمل وسبل املعيشة
الكلامت الدالة

العمل ،الوظائف ،سبل املعيشة ،العمل الالئق ،اإلنتاجية ،الشكل الحرضي ،البنية التحتية ،النمو الشامل

لن تكون املدن والبلدات مستدامة إذ مل يكن لدى سكانها وظائف منتجة والئقة لدعم حياتهم .ومثة الكثري من التحديات املتصلة بخلق فرص
العمل وتحسني ظروف العمل .ويف حني أن تلك املوضوعات واسعة جدا ،إال أن الورقة الحالية تقترص يف تركيزها عىل املعلومات األساسية
التي من شأنها أن تساعد عىل تحسني فهم الوضع والتحديات القامئة يف املناطق الحرضية مع بعض التوصيات للعمل املحيل .فاملعالجة
املتعمقة لجميع الجوانب املتعلقة بالعمل وسبل املعيشة تقع خارج نطاق الورقة الحالية.

املفاهيم الرئيسة

● العمل الالئق :يلخص العمل الالئق طموحات األشخاص يف حياتهم املهنية .فهو يشمل فرص العمل املنتج والذي يوفر الدخل العادل،
واألمن يف مكان العمل والحامية االجتامعية لألرس ،وتحسني آفاق التنمية الشخصية واالندماج االجتامعي؛ وحرية الناس يف التعبري عن
همومهم ،والتنظيم واملشاركة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم واملساواة يف الفرص واملعاملة بني جميع النساء والرجال.

● الفجوة يف األجور بني الجنسني :هي الظاهرة التي يدفع مبوجبها أجرا أعىل للرجال من النساء مقابل العمل ذي القيمة املتساوية .والفجوة
هي الفرق بني األجر الذي يبقى بعد طرح متغريات الخربة والتعليم والفئة املهنية والنشاط االقتصادي وموقع العمل وكثافته.

● النمو الشامل :هو زيادة وترية النمو وتوسيع حجم االقتصاد ،ويف الوقت نفسه توفري فرص متكافئة لالستثامر وزيادة فرص العمل اإلنتاجية
للجميع.
● سبل العيش :هي مجموعة األنشطة ،التي تشمل تأمني االحتياجات األساسية ،والعمل إما بصورة فردية أو جامعية باستخدام املواهب
البرشية واملادية .ويتجاوز مفهوم سبل العيش املستدامة التعريفات التقليدية ومقاربات القضاء عىل الفقر .والعمل هو وسيلة رضورية
لتأمني أسباب العيش للمرء.

الحقائق واألرقام الرئيسة

● يؤدي العمل والعمل الالئق دورا محوريا يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة .ومثة حاجة إىل استهداف أقوى للمناطق الحرضية من
حيث االستثامرات واملساعدات الحكومية من أجل خلق مزيد من فرص العمل وملعالجة العجز يف توفري العمل الالئق.

● إذ يأيت ما يزيد عىل  60%من الناتج املحيل اإلجاميل يف معظم البلدان من األنشطة االقتصادية القامئة يف املناطق الحرضية ،حيث بلغت
1
النسبة  90%-80يف البلدان املتقدمة .ومن املتوقع أن يأيت نحو  75%من الناتج املحيل اإلجاميل يف املستقبل من املدن والبلدات.

● لعدم املساواة والفقر تأثريا تراجعيا عىل النمو االقتصادي .إذ إن البلدن النامية التي عززت العمل الالئق شهدت منوا اقتصاديا أرسع فضال
2
عن االنخفاض يف الفقر .وكلام زادت حصة العامل من أصحاب الرواتب واألجور يف قوة العمل ،زادت اإلنتاجية أيضا.
● البطالة يف أوساط الشباب ،التي تصل نسبتها إىل  13%عىل الصعيد العاملي ،هي ثالثة اضعاف معدل البطالة لدى الكبار ،والفتيات أكرث
تأثرا من الرجال الشباب 3.وحتى لو كان الشباب موظفني ،يف كثري من األحيان يواجهون تحديات انخفاض الرواتب ونقص العاملة ،والعوائق
التي تحول دون التقدم إىل وظائف أفضل.
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● تشكل العاملة غري النظامية ما يزيد عىل نصف العاملة غري الزراعية ،وهي يف كثري من األحيان مصدر أكرب لفرص العمل للنساء من الرجال.
وغالبا م��ا تتميز العاملة غ�ير النظامية ب�ظ��روف عمل سيئة وع��دم الحصول ع�لى الحامية االجتامعية (أنظر ورق��ة املسائل ح��ول القطاع غري
النظامي).
4

● توفر املؤسسات الصغرية واملتوسطة ( )SMEsثلثي فرص العمل يف القطاع النظامي يف البلدان النامية ،وما يصل إىل  80%يف البلدان
منخفضة الدخل 5.وتسهل املناطق الحرضية التجمع ،الذي ميكّن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االستفادة من وفورات الحجم ،وزيادة
االستثامرات ،وخلق فرص العمل.

ملخص املسألة

يعد خلق فرص العمل أمرا أساسيا للتنمية الحرضية املستدامة .وعىل الرغم من اإلعرتاف بالتوسع الحرضي بوصفه قوة دافعة رئيسة ،إال أن
السياسة واالستثامرات يف املدن غالبا ما تكون ضعيفة أو غائبة عن إسرتاتيجيات التنمية الوطنية والسياسات القطاعية للتحول االقتصادي.
إذ متيل السياسات االقتصادية إىل الرتكيز عىل العمل بصورة عامة وال تربط ف��رص العمل باملدن والبلدات .وك��ان ذل��ك صحيحا عىل وجه
الخصوص يف حزم التحفيز االقتصادي الوطنية للبلدان املتقدمة والنامية بعد األزمة االقتصادية العاملية يف العامني  .2009-2008فمن دون
سياسات حرضية وطنية موجهة ،ستبقى فرص ربط املناطق الصناعية بالتنمية الحرضية غري مستغلة.
الشكل 1
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تقارير منظمة املرأة يف العمل غري الرسمي :العوملة والتنظيم )(WIEGO
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 .1من دون التخطيط الجيد تكون اإلنتاجية وخلق فرص العمل مقيدين .تعد املدن محركات النمو ،ولكن بإمكانها أن تكون أكرث إنتاجية وفعالية
بكثري يف خلق فرص العمل وف��رص كسب الرزق .فيجب أن تتغلب املناطق الحرضية عىل معوقات النقص يف البنية التحتية والتنظيم غري
الفعال واملكلف ،والحكومات املحلية الضعيفة ،وع��دم وج��ود آليات كافية للتمويل طويل األجل .ينبغي عىل امل��دن التخطيط مسبقا للنمو
السكاين الحرضي والعائدات الدميوغرافية وذلك بهدف تعزيز خلق فرص العمل وتنمية رأس املال االجتامعي الشامل للنساء والرجال.
ي��ؤدي س��وء التخطيط وال�ع��وام��ل الخارجية السلبية وح��االت الفصل ب�ين االس�ت�ث�مارات العامة وال�خ��اص��ة إىل مضاعفات اقتصادية غ�ير فعالة،
وانخفاض االنتاجية وضعف االستثامر والبطء يف خلق فرص العمل (أنظر الشكل  1للوظائف) .فقد تباطأت األنشطة االقتصادية يف مدن مثل
كواالملبور بسبب اإلفراط يف التنظيم يف قطاع اإلنشاءات.
لكفاءة النقل تبعات كبرية عىل اإلنتاجية واالستثامرات وسالسل التوريد وخلق فرص عمل الئقة .إذ تغوض بانكوك يف حركتها املرورية ،مام
يفقدها أربعة يف املائة من الناتج املحيل اإلج�مايل بسبب االزدحام .وإذا كان عىل العامل السفر ملدة ساعتني بكل اتجاه إىل عملهم يف
املناطق الحرضية لغواتينغ أو كيب تاون يف جنوب أفريقيا أو أتالنتا ،أو كان عىل العامل املكسيكيني يف املاكيالدوراس يف سيوداد خواريز
إنفاق  29يف املائة من دخلهم عىل النقل الحرضي ،فإن نظام النقل يشكل عائقا كبريا أمام رفاهة العامل وإنتاجيتهم .كام يعيق سوء تخطيط
النقل األرس عن إرسال أطفالهم إىل املدرسة ،والسفر مسافات طويلة يف حافالت مكلفة ،كام هي الحال يف داكار .ويف الوقت نفسه ،غالبا
ما يرغم الفقراء عىل العيش يف األماكن النائية ،وتكاليف عالية للسفر إىل العمل ،مام يزيد يف سوء وضعهم.
إذا مل يساعد االستثامر العام عىل خلق السلع العامة ،فهو لن «يحشد» أو يعبئ االستثامرات العامة .إذ يبني الدور النشط لالستثامر العام يف
املدن الربازيلية مثل بيلو هوريزونتي وبورتو أليغري كيف ميكن لإلنفاق العام خلق إطار لالستثامر الخاص.

 .2عدم االستثامر يف البنية التحتية يعيق خلق فرص العمل وتنمية املهارات يف أوس��اط العامل .يعكس التخلف يف خلق فرص العمل يف
االقتصاد النظامي النواقص يف البنية التحتية عىل مستوى املدينة .وتبني األبحاث عىل مستوى الرشكات يف بانكوك وجاكرتا والغ��وس ،من
بني مدن أخرى ،بأن النواقص يف البنية التحتية العامة مثل إم��دادت املياه والكهرباء والرصف الصحي والنقل وإدارة النفايات الصلبة يقابلها
استثامر خ��اص عىل مستوى ال�شرك��ات ،مام يستهلك  12إىل  35يف املائة من إج�مايل استثامراتها الثابتة ،ويجعل ذل��ك يف الواقع رضيبة
إضافية تفرض عىل الرشكات ويقوض أرباحها 6.وعندما تفقد مدن مثل داكا ونيويورك طاقتها الكهربائية ،فإن معامل النسيج فيها أو مؤسساتها
املالية ال تستطيع العمل .وعندما تواجه سان فرانسيسكو أو ساو باولو نقصا حادا يف املياه ،تصبح عمليات التصنيع فيها أقل إنتاجية بكثري.
توفر االستثامرات يف البنية التحتية العاملة التي يحتاج إليها الناس بشدة ،والسيام الشباب ،وتحفز منو القطاع الخاص ،وتعزز التنمية االقتصادية.
فقد خلق إنفاق مليار دوالر أمرييك عىل املشاريع الكبرية للبنية التحتية نحو  28,000فرصة عمل ،سواء بصورة مبارشة وغري مبارشة بنسب
متساوية تقريبا .ويحدث اإلنفاق عىل البنية التحتية يف البلدان النامية تأثريا أكرب بكثري عىل خلق فرص العمل .فعىل سبيل املثال ،من املمكن
7
أن يخلق إنفاق مليار دوالر أمرييك عىل البنية التحتية يف أمريكا الالتينية حوايل  200,000فرصة عمل مبارشة.

كام تحسن االستثامرات الكافية يف البنية التحتية الريفية-الحرضية ،والسيام البنية التحتية للنقل واالتصاالت ،اإلنتاجية الريفية وتسمح بوصول
أفضل لألسواق وفرص العمل والخدمات العامة يف كلتا املنطقتني .وتؤثر الروابط بني املناطق الحرضية والريفية التي تتخذ شكل تقسيم العمل
و/أو تبادله ،وسالسل القيمة ،والتحويالت الرأساملية عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية لكلتا املنطقتني .ومثة عالقة إيجابية بني كفاية البنية
التحتية التي تربط بني املناطق الريفية والحرضية وسهولة التنقل ،والحصول عىل فرص العمل وسبل املعيشة ،وتعزيز األمن الغذايئ واملداخيل
يف املناطق الحرضية.
6
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أ .أنس وكاي اس .يل“ ،تكاليف نواقص البنية التحتية عىل التصنيع يف املدن النيجريية واإلندونيسية والتايلندية” ،الدراسات الحرضية( ،ترشين األول /نوفمرب  )1999املجلد  36العدد
 ،12ص2149-2135 .
منظمة العمل الدولية ،موجز سياسات امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل رقم  .1االستثامرات يف البنية التحتية :أداة فعالة لخلق فرص عمل الئقة( ،منظمة العمل الدولية :جنيف،

)2010
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 .3ظروف العمل السيئة تحدث تأثريا تراجعيا عىل النمو االقتصادي .حيثام يتم تعزيز العمل الالئق ،تشهد البلدان النامية منوا اقتصاديا أرسع
وإنتاجية أع�لى ،فضال عن االنخفاضات يف الفقر (أنظر الشكلني  2و .)3وس��وف تحدد حصة االقتصاد الحرضي من الناتج املحيل اإلجاميل
النمو الوطني وأداء التنمية يف جميع البلدان.

الشكل 2

ستكون قدرة االقتصادات الحرضية عىل خلق فرص العمل والفائض واإليرادات الرضيبية املرتتبة عىل ذلك لتمويل النفقات العامة أمرا أساسيا
لتحقيق جدول األعامل الطموح للتنمية املستدامة ملرحلة ما بعد العام  .2015وتعد زيادة االستثامرات لخلق فرص العمل األولوية الحاسمة
التي يجب التصدي لها عىل جميع املستويات .ومن املمكن أن يوسع تعزيز استخدام الرشاكات بني القطاعني العام والخاص منافع االستثامر
ويف الوقت نفسه تخفيف العقبات أمام الرشكات الناشئة ومنو الرشكات القامئة .وستكون االقتصادات الحرضية القوية التي تنتج العمل الالئق
للجميع رضوري��ة لتحقيق الهدف املقرتح رقم  8من أه��داف التنمية املستدامة ( )SDGبشأن النمو االقتصادي املستدام والشامل ،والعاملة
الكاملة والعمل الالئق للجميع؛ والهدف رقم  11بشأن جعل املستوطنات البرشية شاملة وآمنة وقادرة عىل مجابهة الكوارث ومستدامة.

تشري املستويات العالية للبطالة والعاملة غري النظامية وغريها من أوجه القصور يف توفري العمل الالئق إىل الحاجة ليس إىل إنتاج مزيد من
فرص العمل ،وإمنا أيضا فرص العمل الالئق .فغالبا ما يخضع العاملون الفقراء إىل ظروف قذرة وصعبة وخطرية .ولذلك من الرضوري تحسني
ظروف العمل ،وتوفري الحامية االجتامعية ،واحرتام حقوق العامل ،وتوفري حرية تكوين الجمعيات ،وتعزيز الحوار االجتامعي للجميع .وبإمكان
األشغال العامة الحرضية توفري نهج متكامل لتعزيز العمل الالئق.

4

Translated from English by the global translators:
TALAL ABU-GHAZALEH TRANSLATION Co.

الشكل 3

 .4عدم وجود فرص للشباب والنساء يستمر يف إعاقة التوسع الحرضي الذي نريد.

أدت االتجاهات الدميوغرافية يف البلدان الصناعية إىل خلق مجتمعات حرضية يف الدرجة األوىل مبعدالت خصوبة ووفيات منخفضة .والكثري
من البلدان ذات الدخل املنخفض متر مبراحل انتقالية وسكانها أكرث شبابا بنسب عالية من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 29سنة.

بإمكان السكان الشباب أن يشكلوا رصيدا للتنمية االقتصادية وذلك ألن القوة العاملة تنمو بوترية أرسع من السكان الذين يعتمدون عليها .ومتثل
املستويات املرتفعة للبطالة ونقص العاملة يف أوس��اط الشباب خسارة كبرية يف املساهمة املحتملة يف الناتج املحيل اإلج�مايل ،وفرصة
ضائعة ،حيث املدن غري قادرة عىل االستفادة الكاملة من العاملة بوصفها أساسا لخلق الرثوة وأداة للتوزيع العادل للرثوة.

كام خلق التوسع الحرضي تأثريات متباينة بني الجنسني ،مبا يف ذلك يف مجال العمل .إذ إن معدالت مشاركتة النساء يف قوة العمل أقل من
الرجال ،وهن أكرث متثيال يف الوظائف األقل أجرا وغري النظامية والضعيفة .وتستمر العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة املرأة يف سوق
العمل ،ومن املمكن أن يضيف التمييز أو التوقعات التقليدية املزيد من الحواجز .غري أن الحراك االجتامعي داخل املناطق الحرضية يوفر للمرأة
فرصا جديدا .ولذلك فتعزيز تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف السياسات والربامج يشكل جزءا أساسيا من التنمية الحرضية ،وسيكون له تأثري
كبري .وإذا تم سد الفجوة يف املشاركة يف التوظيف والفوارق يف األجور بني الرجال والنساء ،فإن النساء سيزدن دخلهن بنسبة تصل إىل نحو
8
 76يف املائة ،مبا يشكل مجموعه قيمة عاملية تصل إىل  17تريليون دوالر أمرييك.
8

آكشن ايد ،سدوا الفجوة! تكلفة عدم املساواة يف عمل املرأة )2015( ،ص.9 .
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الدوافع الرئيسة للعمل

يأيت العمل يف صميم التحرض املستدام ويجب أن يتم دمجه يف السياسات الحرضية الوطنية واملحلية .ويعني ذلك:

● تعزيز جمع البيانات لتعزيز السياسات املبنية عىل األدلة حول خلق فرص العمل ،مبا يف ذلك من خالل جمع أفضل للمؤرشات االجتامعية
املصنفة حسب الجغرافيا والعمر والجنس عن طريق املراصد الحرضية املحلية والوطنية والعاملية.
● تطوير أشكال مكانية جديدة للمدن بهدف تعزيز خلق فرص العمل الالئق .إذ تسهل املناطق الحرضية ذات الكثافة العالية واالتصال الجيد؛
والتي تدمج العمل واإلقامة؛ وتخفض تكاليف النقل خلق فرص العمل.

● تهيئة بيئة مواتية لخلق ف��رص العمل يف املناطق الحرضية م��ن خ�لال االستثامر يف التعليم وامل�ه��ارات املرتبطة بحاجات س��وق العمل؛
واالستثامر يف الصناعات كثيفة العاملة والنمو مبا يف ذلك اإلسكان والبنية التحتية؛ وتعزيز التنمية االقتصادية التي تشجع االستثامر وريادة
األعامل واالبتكار.

● تسخري العائد الدميوغرايف هو أمر بالغ األهمية لزيادة اإلنتاجية واالزدهار يف املدن .إذ يحتاج الشباب إىل الحصول عىل تنمية املهارات
لتمكينهم من املشاركة الكاملة والفاعلة يف االقتصاد الحرضي ،وكذلك تهيئة بيئة مواتية تعزز االندماج االقتصادي وريادة األعامل.
● تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة من خالل التعميم الفعال يف السياسة والحصول عىل تنمية املهارات والخدمات املالية.
الربامج واملشاريع

العمل الالئق يف أسواق املنتجات الغذائية يف املناطق الحرضية والتعاون بني املدن ديربان-مابوتو

● يف أيلول /سبتمرب  ،2013تم بنجاح إب��رام مبادرة لتعزيز األم��ن الغذايئ من خالل العمل الالئق .إذ من املمكن أن تحدث العاملة الالئقة
واملنتجة يف النظام الغذايئ تأثريات إيجابية عىل األمن الغذايئ .وركزت منظمة العمل الدولية ( ،)ILOبالرشاكة مع منظمة املدن املتحدة
والحكومات املحلية ( ،)UCLGعىل التبادل بني مابوتو يف موزامبيق وديربان يف جنوب أفريقيا وكان الهدف العام هو تعزيز األمن الغذايئ
من خالل التصدي لتحديات العمل الالئق يف النظام الغذايئ وتحسني أسواق املنتجات الغذائية يف املناطق الحرضية .وشملت األنشطة
الزيارات الفنية ،وتبادل املعارف ،واملشاورات بني األقران ،والتدريب التقني للعاملني يف األسواق ومسؤويل الحكومات املحلية.
مرشوع  6/16بورت-او-برينس ،هاييتي

● امل�ش�روع  16م��ن األحياء 6 /مخيامت (املرشوع  )6/16مصمم لتسهيل ع��ودة األش�خ��اص النازحني داخليا ( )IDPsإىل دي��اره��م األصلية.
وحاليا ،يقدر أن  400,000شخص ما زال��وا يعيشون يف الخيام حول بورت-او-برينس يف أعقاب الزلزال املدمر ال��ذي بلغت شدته 7.0
درج��ات عىل مقياس ريخرت يف كانون الثاين /يناير  .2010ويوفر امل�شروع للمقيمني والعائدين حلوال سكنية دامئة .كام أنه يساعد عىل
تحسني ظروف املعيشة من خالل تحسني فرص الحصول عىل الخدمات األساسية واألنشطة املد ّرة للدخل.
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البدء مبرشوع البناء األخرض الخاص بك وتحسينه

● ال�ت��دري��ب ع�لى ال�ب��دء مب�ش�روع ال�ب�ن��اء األخ�ض�ر ال�خ��اص ب��ك ه��و ب��رن��ام��ج لتطوير األع�م�ال يف ال�ق�ط��اع��ات ال�خ�ضراء وي�ه��دف إىل دع��م أصحاب
املشاريع الناشئة والقامئة الذين يرغبون يف املشاركة يف قطاع تشييد املباين الخرضاء.
خلق فرص العمل وتحسني ظروف العمل يف املدن التي تستضيف الفعاليات الضخمة.

● تعد استضافة النشاطات الضخمة يف امل��دن يف جميع أنحاء العامل حدثا مألوفا ومتكررا – مثل األل�ع��اب األوملبية ،وك��ؤوس ك��رة القدم
العاملية واإلقليمية ،وكؤوس األلعاب الرياضية األخرى ،وألعاب الكومنولث ،وألعاب عموم األقاليم ،وغريها .وغالبا ما يرتتب عىل التحضري
لتلك األلعاب أشغاال حرضية ضخمة يف املدن املضيفة ،مع إمكانية تعزيز القطاعات االقتصادية املشاركة بصورة مبارشة وغري مبارشة يف
البطوالت .ويواجه عدد كبري من املدن املضيفة ،والسيام يف البلدان النامية ،مشاكل كبرية تتصل بالعمل ،مثل البطالة ،ونقص العاملة،
وظ��روف العمل غري املالمئة .والفقر يف املناطق الحرضية يرتبط ارتباطا وثيقا بتلك املشاكل .وقد نفذت منظمة العمل الدولية مبادرة
لتعزيز العمل الالئق يف كأس العامل لكرة القدم يف الربازيل يف العام  .2014وقد أدت تلك املبادرة إىل قيام مثان مدن عىل األقل بإنشاء
«مواثيق» للعمل الالئق .وبالنظر إىل ضخامة كأس العامل وشهرته ،فإن املامرسات الجيدة ستخلف إرثا .وقد تم تنفيذ أنشطة أخرى يف
إطار التحضري للكرنفال يف السلفادور عام  ،2015ودورة األلعاب األوملبية للعام  2016يف ريو دي جانريو .كام تقوم منظمة العمل الدولية
بتصميم دليل ميكن تطبيقه يف املناسبات الرئيسة األخرى يف جميع أنحاء العامل.

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث
للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق
الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل  29أيار/
مايو .2015
متت قيادة الورقة الحايل بالتشارك من جانب برنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة العمل الدولية ( ،)ILOمبساهامت من
برنامج الغذاء العاملي ( ،)WFPوبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPواتفاقية التنوع البيولوجي (.)CBD
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