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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة اخلامسة 
   ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  العمالة واحلد من الفقريف  التجارة تأثري    

  ة أعّدهتا أمانة األونكتادمذكر    

  موجز    
لتحقيق التنمية اً أساسياً يشكل االندماج يف االقتصاد العاملي والتجارة العاملية عنصر  

فقصص النجاح  . بْيد أن الصلة بينها معقدة    . وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر      
تحرير التجارة، إمنا هي املتعلقة بنمو الصادرات واحلد من الفقر ليست جمرَد قصصٍ متعلقة ب

يؤثر على مستوى العمالة     إذ تشري معظم األدلة إىل أن حترير جتارة البضائع ال         . أكثر تعقيداً 
يؤثر على العمالة واألجور على املستويني القطاعي واملهين، ليسهم بذلك          ولكنه  اإلمجايل،  

كرب قطاعـات   وقد نشأ قطاع اخلدمات بوصفه أ     . يف زيادة تفاوت الدخل داخل البلدان     
. االقتصاد والعمالة، وميثّل على حنو متزايد نسبةً أكرب من القيمة املضافة يف صادرات البضائع

للنمو على مستوى االقتصاد ككل اً  مهموتشكل اخلدمات املنِتجة واملّتسمة بالكفاءة عنصراً
ُيعرف  نه ال غري أ .  التنافسية يف قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية      لتحقيقوال غىن عنه    

وتؤدي زيادة قابلية تداول األنشطة اخلدمية      . الكثري عن الصلة بني جتارة اخلدمات والعمالة      
 ويستلزم تعزيز الصلة بني التجارة والعمالة     . يشمل النساء  إىل توفري فرص العمل، مبا    اً  جتاري

 تشمل   وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة ومّتسقة على الصعيد الوطين،        يف قطاع اخلدمات  
ويشكل التعـاون  . تطوير اُألطر التنظيمية واملؤسسية واملهارات البشرية واهلياكل األساسية  

الدويل مسألةً ضرورية لزيادة مشاركة البلدان النامية مشاركةً مفيدة يف جتارة اخلدمات، من 
  .  املوايت للتنمية وزيادة فرص العمل ومستوى احلد من الفقر ثراألأجل زيادة 
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  دمةمق    
وهتـدف  . يف خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر       اً  بارزاً  تؤدي التجارة دور    -١

السياسات ذات الصلة إىل تعزيز القدرات التنافسية للبلدان وزيادة الصادرات، بسبلٍ منـها             
الدخول يف سالسل القيمة العاملية خللق فرص العمل أو االستعاضة عن الواردات واسـتعادة              

يف خفض مستوى   اً  ُيعترب أن للتجارة أثر   و.  إىل الداخل هبدف عودة الوظائف     ج اإلنتا اتيعمل
  . داخلهاته يف زيادلكن أيضاًتفاوت الدخل فيما بني البلدان، و

 إىل اإلنتـاج العـاملي      نسبة املنتجات املتداولـة جتاريـاً     تتزايد  ويف قطاع الزراعة،      -٢
راعية فرصةً للعديد من البلدان الناميـة       وتشكل التجارة الز  . التخصص يف اإلنتاج  يتزايد   كما
. رغم شيوع ترّدي ظروف العمل فيـه اً، الستيعاب هذا القطاع نصف قوة العمل تقريب      اً  نظر

لألمن الغـذائي وخلـق     اً  وقد أعادت البلدان واملنظمات تركيز اهتمامها على الزراعة تعزيز        
 منظمـة العمـل الدوليـة       إصدار مشترك بني  اً  وُنشر مؤخر . فرص العمل والتحّول اهليكلي   

  . واألونكتاد يقّيم العالقة بني جتارة املنتجات الزراعية والعمالة
وقد ركّز جزء كبري من األحباث والنقاشات السياساتية على قطـاع الـصناعات               -٣

وبينما تركَّز أكثر من    . فقد انتشرت األعمال الصناعية لعقود يف مجيع أحناء العامل        . التحويلية
 ٢٠١٠ يف البلدان املتقدمة، فقد تركَّز ثلثاها يف عـام   ١٩٨٠ الصناعية يف عام     نصف العمالة 

  .يف البلدان النامية
ويف قطاع اخلدمات، اسُتحدثت وظائف يف السنوات األخرية أكثر من أي قطـاع               -٤

عن طريق سالسل القيمة العاملية البلدان النامية الفرصـةَ         " جتارة املهام "وقد منح ظهور    . آخر
 كأحد مث ظهرت جتارة اخلدمات الحقاً. داث وظائف عالية اإلنتاجية، مبا يشمل النساءالستح

وتقّيم . بنود جدول أعمال السياسات الدولية، وال ُتعرف بعد آثارها على العمالة معرفةً كافية
هتدف إىل حتديد  إذ. هذه املذكرة العالقة بني التجارة والعمالة مع التركيز على قطاع اخلدمات

  .سياسات الداعمة الستحداث وظائف يف القطاع اخلدمي يف البلدان الناميةال

  عامل منقسم: العمالة وتفاوت الدخل والفقر  -أوالً  
يشكل خلق فرص العمل املنِتج وتوزيع الدخل عنصرين أساسيني للحد من الفقـر               -٥

ة قـضية العمالـة     أمهية معاجل  فتزايدت، من ثَم،  . وحتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع    
  .وتفاوت الدخل

 يف مستوى تفاوت الدخول فيما بينها، رغم بطء وترية           بلدان العامل اخنفاضاً   تشهدو  -٦
غري أن الدخول ما زالت متفاوتة جدا؛ إذ يبلغ متوسط نصيب الفـرد مـن               . هذا االخنفاض 

يف أغـىن   اً  ر دوال ٥٠ ١٨٠يف أفقر عشرة بلدان مقابـل       اً   دوالر ١٦٠الناتج احمللي اإلمجايل    
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 مـن سـكان     دخالًعلى  األْين  مَساخلُوقد اخنفض نصيب    . البلدان، لكّن الفارق يف اخنفاض    
 يف املائة، بينما زاد نـصيب الثالثـة         ٩٠,٦ يف املائة إىل     ٩٥,٣من الدخل العاملي من      العامل

رة ما بـني     يف املائة يف الفت    ٩,٤ يف املائة إىل     ٤,٧أمخاس املتبقية منهم من الدخل العاملي من        
ـ        . )١(٢٠٠٧ و ١٩٩٠ عامي يف اً  وقد شهدت البلدان املتوسطة الدخل بصفٍة أساسية ارتفاع

  . لزيادة األجور إىل حد كبرياً مستوى الدخل نظر
إذ زاد هـذا    . غري أن تفاوت الدخل داخل البلدان قد ازداد يف العقـود األخـرية              -٧

فعلى سبيل املثال،   .  مثانينات القرن املاضي   التفاوت يف معظم البلدان املتقدمة زيادةً هائلة منذ       
 من أصحاب الدخول من إمجايل الدخل يف الواليات    دخالًعلى  األعشرة يف املائة    الزاد نصيب   

ويتزايد  .)٢(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٥٠ إىل ١٩٨٠ يف املائة يف عام ٣٥املتحدة األمريكية من    
كاهلند والصني واالحتاد الروسـي، علـى   (هذا التفاوت يف أغلب بلدان آسيا وشرق أوروبا    

 إذ تشهد بعض    ،أما يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب وأفريقيا فالوضع خمتلَط        ). سبيل املثال 
، )كجنوب أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال        (يف مستوى تفاوت الدخل هبا      اً  البلدان ارتفاع 

) ني والربازيل، على سبيل املثال    كاألرجنت(يف هذا التفاوت    اً  تشهد بلدان أخرى اخنفاض    بينما
)Solt, 2009 .(واسع االنتشاراً وميثل تزايد تفاوت الدخل داخل البلدان اجتاه.  
فقد ارتفعت أجور العمال    .  من هذا االجتاه    مهماً  جانباً ةاملهارعالوة  ويشكل تزايد     -٨

وُيفـسَّر  . تدنيةذوي املهارات العالية يف كثري من البلدان عن أجور العمال ذوي املهارات امل            
فتكنولوجيا املعلومات تكمِّل   . هذا االرتفاع بصفة رئيسية بالتغري التكنولوجي املتحّيز للمهارة       
، وحتل حمـل العمـال      ذهنية مهارات العمال احلاصلني على تعليم عالٍ الذين يباشرون مهاماً        

لـى العمـال ذوي    روتينية، ويقل تأثريها عاحلاصلني على تعليم متوسط الذين يؤدون مهاماً      
  . يدويةاً املهارات املتدنية الذين يؤدون مهام

تبقى   ما فبينما غالباً . البطالةمعدل  إىل ارتفاع   اً  كما ُيعزى تزايد تفاوت األجور مؤخر       -٩
انـدالع األزمـة    عدد العاطلني منـذ     تزايد  ،  أجور العاملني املستقرين يف وظائفهم ثابتة نسبياً      

 يف املائـة يف     ٦ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٥,٥بطالة العاملية من    المعدل   إذ ارتفع . األخرية
  . )٣( يف املائة٨,٥ يف املائة إىل ٥,٨البطالة يف البلدان املتقدمة من معدل  ، وارتفع٢٠١١ عام
نصيب ذوي األجور املنخفضة من إمجايل فاتورة األجور الوطنية، تناقص وعلى غرار    -١٠

، ٢٠١١ و ١٩٩٩ويف الفترة ما بني عـامي       .  الدخل القومي  فقد اخنفض نصيب العمالة من    
متوسـط  الزيادة يف   أكثر من ضعف    بارتفع متوسط إنتاجية العمالة يف االقتصادات املتقدمة        

بل حىت يف الصني، حيث زادت األجور إىل ثالثة أمثاهلا خالل العقد املاضي، ارتفع              . األجور
__________ 

)١( Solt F (2009). Standardizing the world income inequality database. Social Science Quarterly. 
90(2): 231-242. 

)٢( Atkinson A, Piketty T and Saez E (2011). Top incomes in the long run of history. Journal of 
Economic Literature. 49(1):3-71. 

)٣( ILO (2012a). Global Wage Report 2012/13: Wages and Equitable Growth. Geneva. 
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). ILO, 2012a(إمجـايل فـاتورة األجـور       يادة  زمعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل عن معدل        
وقد استمر هذا االجتاه حىت     . ويشكل اخنفاض نصيب العمالة من الدخل القومي ظاهرةً عاملية        

ويف ظل ثبات معدالت البطالـة      . يف أعقاب األزمة   بعد زيادة الناتج العاملي وانتعاش التجارة     
قومي القلَق بشأن ظاهرة النمـو غـري     وتزايدها، يؤجِّج اخنفاض نصيب العمالة من الدخل ال       

  . لظلم االجتماعياملنشئ للعمالة وتزايد السُّخط على ا
وتبدو الفوارق يف األجور واملهارات يف قطاع اخلدمات، الذي يغطي طائفة واسعة              -١١

وميثّل املهنيـون أو املـديرون      .  عموماً من األنشطة، أكرب منها يف قطاعي الزراعة والصناعة       
ففي . ن املكتبيون نسبةً صغرية من موظفي قطاع التجارة بالتجزئة يف البلدان النامية       املوظفو أو

 يف املائة مـن املـشتغلني       ٨٠إندونيسيا، على سبيل املثال، ميثّل العمال غري النظاميني نسبة          
والصورة مماثلة فيما يتعلق باملشتغلني بقطاعـات اإلنـشاءات، والفندقـة           . بتجارة التجزئة 

بينما ترتفع األجور   . والنقل الربي، مبن فيهم احلاصلون على التعليم دون املتوسط        واملطاعم،  
يف قطاع خدمات األعمال التجارية عن املتوسط وترتفع فيه نسبة العاملني احلاصلني علـى              

  . التعليم العايل

  عالقة معقدة: العمالة والفقريف  التجارة ريأثت  -ثانياً  

  رة والعمالة والفقرقنوات االتصال بني التجا  -ألف  

  التجارة والنمو واإلنتاجية  -١  
وعن العالقة بني التجارة والنمو، إن كـان        . تتصل التجارة والعمالة بقنواٍت عديدة      -١٢

 لزيادة إنتاج   لالنفتاح التجاري أثر إجيايب على النمو، فقد يفضي ذلك إىل زيادة العمالة نظراً            
.  إجيابيـاً دراسات ارتباط التجارة بالنمو ارتباطـاً وقد أثبتت العديد من ال  . السلع واخلدمات 

فقد تنحصر . بينما تثبت دراسات أخرى عدم وجود أي ارتباٍط بني االنفتاح التجاري والنمو     
 قـد  -  وإن استخدمت ثرواهتا من املـوارد بكفـاءة   - أنشطة البلدان يف منط إنتاجي ثابت     

  . إىل حتقيق النمويؤدي إىل زيادة اإلنتاجية زيادةً دينامية تفضي  ال
هبذا الشأن تفترض تأثري التجارة على النمو       اً  ويبدو أن النقاشات اليت أُجريت مؤخر       -١٣
وتركز على مبدأي الشمولية واالستدامة، وخباصة فيما يتعلق بأثر التجارة علـى            اً  إجيابياً  تأثري

لـى سـبيل املثـال،     وع.العمالة، مبا يف ذلك إمكانية نشوء ظاهرة النمو غري املنشئ للعمالة    
شهدت العديد من البلدان األفريقية مؤخراً منواً سريعاً بفضل الطفرة يف جمال السلع األساسية،       

  .توفر سوى فرص عمل حمدودة لكنها مل
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ويكتسب منو  . بنمو اإلنتاجية اً  قوي  ويتصل الرابط بني التجارة والنمو والعمالة اتصاالً        -١٤
وتـسفر  . ن أحوال املعيشة  لنامية، تشمل ارتفاع األجور وحتس    اإلنتاجية أمهيةً خاصة للبلدان ا    

التجارة عن زيادة اإلنتاجية، اليت تعزز القدرات التنافسية للبلدان، مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج              
على احلاجة إىل خفـض نـسبة   اً إال أن منو إنتاجية العمل ينطوي أيض. والصادرات والعمالة 

 للعمالـة   التنافسية املعزِّز ومن ثَم، فال بد من مقارنة أثر        . نواتجالعمالة الالزمة إلنتاج نفس ال    
  . العمالةتقليل بأثر 
عند استرياد التكنولوجيات احلديثة ووقوع     اً  إجيابياً  وتؤثر التجارة على اإلنتاجية تأثري      -١٥

عالوة على ذلك، تسهم مشاركة الـشركات       . اآلثار غري املباشرة لالستثمار األجنيب املباشر     
لتوّسع الشركات األكثر إنتاجية وتقلّـص      اً   التجارة يف زيادة متوسط إنتاجية البلدان، نظر       يف

أنـه  اً  ويقتضي ذلك ضمن  . تلك األقل إنتاجية بسبب زيادة فرص التصدير ومنافسة الواردات        
   .حىت داخل القطاعات، تتوسع بعض الشركات بينما تتقلّص شركات أخرى

  ارة املهعالوةمكان اإلنتاج و  -٢  
إن النماذج التقليدية للتجارة ال تتطّرق مباشرةً إىل آثار التجارة على املستوى العـام                -١٦

للعمالة يف اقتصاد بلٍد ما، لكنها تقدم رؤيةً مستنرية ملسألة الطلب على العمالة املـاهرة وغـري                 
، يزداد الطلب على    ففي البلدان النامية، حيث تتوافر العمالة غري املاهرة       . املاهرة املتصل بالتجارة  

لزيادة صادرات السلع اليت تعّول علـى هـذا         اً  العمال غري املََهرة بزيادة النشاط التجاري، نظر      
العامل بكثافٍة أكرب وزيادة واردات املنتجات القائمة على استخدام العمالة املاهرة بكثافة أكرب يف 

غـري  (لى االستخدم الكثيف للعمالة     وتتخصص البلدان النامية يف إنتاج السلع القائمة ع       . املقابل
ومن ثَـم، يـزداد     . كالصناعات اخلفيفة، فتستحدث بالتايل وظائف للعمال غري املََهرة       ) املاهرة

الطلب ذو الصلة على العمالة املاهرة يف البلدان املتقدمة وعلى العمالة غري املـاهرة يف البلـدان                 
  . ةاملهارعالوة لبلدان املتقدمة قد أسهمت يف تزايد واحلقيقة أنه قد تبيَّن أن التجارة يف ا. النامية
.  قد ارتفعت يف كثري من البلدان النامية مع بعض االسـتثناءات           ةاملهارعالوة  إال أن     -١٧

 للعمالة املاهرة   استخداماًقل  األالسلع الشمالية   إنتاج  فرمبا قد أدى التوّسع يف اجلنوب إىل نقل         
. ية قائمة على االستخدام الكثيف للعمالـة املـاهرة         جنوب إىل اجلنوب، حيث أصبحت سلعاً    

  .املهارة يف البلدان الناميةعالوة يفّسر ذلك تزايد  وقد
إىل نشوء مؤسـسات كـبرية ونـشوء        الوحدة  وقد أدى اخنفاض تكاليف إنتاج        -١٨

فقـد  .  متعارضـة  إال أن اخنفاض تكاليف التجارة قد تترتب عليه آثار        . التخصص الصناعي 
ل على املدخالت عالية اجلودة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، مبا يف ذلـك        يؤدي التعوي 

هي حالة الترابط الصناعي اآلسيوي     العمالة، إىل تركّز اإلنتاج يف مناطق جغرافية حمددة كما          
)Factory Asia(      كما ميكن حتقيق ال مركزيـة      . وجتارة السلع الوسيطة على الصعيد اإلقليمي

  . يف سالسل القيمة العامليةاً انية مشوله البلدان غري املندجمة حالياإلنتاج، مع إمك
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  جتزئة اإلنتاج، وجتارة املهام، والنقل إىل اخلارج  -٣  
لقد أسهم كل من حترير التجارة والتقدم التكنولوجي، وخباصة يف جمال تكنولوجيا              -١٩

ريد اخلـارجي والنقـل إىل      املعلومات واالتصاالت، يف جتزئة عملية اإلنتاج، بسبل منها التو        
تكاليف إىل أدىن حد عن استخدام مـدخالت        الوقد أسفرت استراتيجيات خفض     . اخلارج

ومن ثَم، فقد زادت جتارة السلع واخلدمات       . وسيطة منشؤها بلدان متعددة يف عملية اإلنتاج      
   .الوسيطة زيادةً هائلة وأصبح لسالسل القيمة العاملية السيادة يف بعض القطاعات

لنقل مكـان   اً  داعم  وقد كان الفارق يف األجور بني البلدان املتقدمة والنامية عامالً           -٢٠
من البلدان املتقدمة   ) كاملنسوجات واإللكترونيات، على سبيل املثال    (بعض عمليات اإلنتاج    

 بيـد أن زيـادة    .  البلدان النامية  إىل البلدان النامية، مما يترتب عليه زيادة العمالة القطاعية يف         
فيمـا يتعلـق    " السباق حنو القاع  " شواغل بشأن    نقل عمليات اإلنتاج قد أثار أيضاً     إمكانية  

فبينما يعترب البعض سالسل القيمة العاملية فرصةً للتنمية، من منطلق          . باألجور وظروف العمل  
أنه ليس على البلدان تنمية القدارت الالزمة إلنتاج منتجٍ هنائي معقد، بل إن كل ما حتتاجـه                 

يف إنتاج بعض مكوناته، يشدد آخرون على خمـاطر         اً  و أن تكون قادرة على التنافس دولي      ه
احنصار بعض البلدان يف عمليات إنتاج منخفضة القيمة املضافة ومواجهتـها صـعوبات يف              

الرتفاع مستوى التخصص، يرتفـع إىل      اً  ونظر. استحداث وظائف يف قطاعات أكثر دْينامية     
 من البلدان، معظمها يف شـرق        إال أن كثرياً   .م الوافدين اجلدد  أماحد كبري حاجز الدخول     
القيمـة  التطور ومتكن عدد منها أيضاً من زيادة        من هذا   استفادت  وجنوب شرق آسيا، قد     

  . إلنتاجهاملضافة
ومن املعروف أن الشركات ال حتصل على التكنولوجيات املتطـورة عـن طريـق                -٢١

وعلى حنو متزايد عن طريق التوريد اخلارجي والنقل  اًالواردات فحسب، بل حتصل عليها أيض    
 على مسألة نقل نشاط الشراء إىل اخلـارج،         وقد ركزت اجلهود البحثية مؤخراً    . إىل اخلارج 

ه يف جمال   خارج البلد املضيف، وعلى آثار    شركة  شراء املدخالت املادية أو اخلدمات من        أي
األثر السليب املباشر لنقـل     ) أ: ( املتقدمة، ومها  ويسود اثنان من هذه اآلثار يف البلدان      . العمالة

احتمال وقوع أثر إجيايب مترتـب علـى زيـادة    ) ب(، و ")أثر النقل ("الوظائف إىل اخلارج    
وتترتب على النقل إىل اخلـارج   "). احلجمأثر  ("املبيعات النامجة عن زيادة إنتاجية الشركات       

 قدمت شركة ما سلعها وخدماهتا بسعر أقل من إذا) ج: (آثار غري مباشرة يف احلالتني التاليتني
إذا اخنفضت األسعار   ) د(، و )أنشطتهايف  توسع  الإذ ستتمكن عندئٍذ من     (الشركات األخرى   

إذ سيتيح له ذلك إنفاق دخله على سلع وخدمات أخرى، مما يـؤدي      (بالنسبة إىل املستهلك    
  ).إىل زيادة العمالة يف قطاعات أخرى

وقد أصبحت  . نقلها إىل اخلارج   وأهام معينة   اخلارجي مل توريد  الو  ويتزايد االجتاه حن    -٢٢
كاهلند يف  (للخدمات القابلة للتداول التجاري     بعض البلدان النامية موّردةً قادرة على املنافسة        
  ). خدمات تكنولوجيا املعلومات، على سبيل املثال
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  أدلة من واقع التجربة: التجارة والعمالة  -باء  
ما يكون حتريـر التجـارة والتوسـع        اً  وغالب. ة بني التجارة والعمالة بالتعقيد    تتسم الصل   -٢٣

وتغريات اقتصادية كلية أخرى، مما يصّعب فصل أثر        اً  التجاري مصحوبني بإصالحاٍت أوسع نطاق    
بيد أن دراساٍت كثرية قد قّيمت هذه العالقة وركّزت         . التجارة على العمالة من الناحية التجريبية     

  .بالتحليل جتارة اخلدماتاً يف حني تناولت دراسات أقل عدد.  السلع الصناعيةمعظمها على
ـ اً  وتشري الدراسات التجريبية إىل أن درجة االنفتاح التجاري ليست حمـدِّد            -٢٤ اً مهم
بـني حتريـر التجـارة      ارتباط  إذ مل يتبّين وجود أي      . إلمجايل العمالة وال إلمجايل البطالة     ال

 يف جمموعة من البيانـات    ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٨٠ الفترة املمتدة من عام      والعمالة الصناعية يف  
االنفتاح يف  وال بني تغري نسبة العمالة إىل السكان والتغري         ،  )٤(تشمل الكثري من البلدان النامية    

وبصفة عامة، فإن أثر الواردات علـى        .)٥(٢٠٠٥ و ١٩٩٥التجاري يف الفترة ما بني عامي       
وينتهي كل من هوكمان . ية على املدى البعيد منه على املدى القريب   العمالة يكون أكثر إجياب   

ومن ". اآلثار املباشرة لإلصالح التجاري على جمموع العمالة غري ملموسة "إىل أن    )٦(ووينتريز
األسباب املهمة لذلك عدم سهولة استيعاب القطاعات التصديرية العمال املـسرَّحني مـن             

  . األنشطة املنافسة للواردات
األجـور  يكون من خالل    وتشري األدلة إىل أن أثر حترير التجارة على أسواق العمل             -٢٥

ويكون التعديل  . وحتدد خصائص سوق العمل األمهية النسبية لكلتا القناتني       . أكثر من العمالة  
األجـور  من خالل   يبدو أن تعديالت أكرب     و. األجور يف أسواق العمل املرنة    أكثر من خالل    

علـى  األجـور   عالوات  وقد أدى حترير التجارة إىل خفض       .  أيضاً ن النامية يف البلدا حتدث  
   .يف القطاعات اليت شهدت أكرب ختفيضات تعريفيةمستوى الصناعة 

النـدماجها يف   اً  مبـدئي اً  أساسـي اً  وال يشكل حترير التجارة يف سوق بلد ما شرط          -٢٦
ـ       . االقتصاد العاملي  صادي، بـسبل منـها اعتمـاد     ويبدو أن الندماج البلدان الناميـة االقت

. استراتيجيات النمو القائم على زيادة الصادرات، إمكانية كبرية يف اسـتحداث الوظـائف            
.  من مجيع قصص جناح التنميـة يف العقـود املاضـية           كان جناح عملية االندماج جزءاً     وقد

يف وتكشف األدلة عن عظم جناح بعض البلدان يف استحداث عدد كبري من الوظائف املنتجة               
أمر غري كاٍف، بل يذهب     سوقة  فتح  ب بلد ما    قيامو. القطاعات التصديرية اآلخذة يف التوّسع    

فقد واجهت العديد من البلدان قدمية العهد بالتـصنيع         . البعض إىل أن ذلك قد يعطّل اإلنتاج      
__________ 

)٤( McMillan M and Verduzco I (2011). New evidence on trade and employment: An overview. In: 
Jansen M, Peters, R and Salazar-Xirinachs JM eds. Trade and Employment, From Myths to Facts. 

ILO, Geneva: 23–60. 
)٥( Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2007). OECD Employment 

Outlook 2007. Paris. 
)٦( Hoekman B and Winters A (2005). Trade and employment: Stylized facts and research findings. 

Policy Research Working Paper 3676. World Bank. 
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 وعليه، ميكن أن ُيعزى استحداث الكثري     . حواجز جتارية عالية إبان املراحل األوىل من تنميتها       
من الوظائف يف جنوب شرق آسيا، على سبيل املثال، إىل التجارة، ال إىل حترير التجـارة يف              

وكان من املهم يف هذا السياق اعتماد تـدابري مكّملـة لعمليـة             . أسواق بلدان هذه املنطقة   
  .االندماج يف األسواق العاملية، كتعزيز التعليم والصادرات

فمـا أن يبلـغ     .  أكثر انفتاحاً  دان األغىن أسواقاً  وال يتعارض هذا الرأي مع أن للبل        -٢٧
اقتصاد بلد ما مستوى معني من التنمية، يلزمه احلصول على املدخالت عالية اجلودة والسلع              

ولتحريـر  . الرأمسالية املتطورة تكنولوجيا من أجل احلفاظ على قدرته التنافسية واالبتكاريـة          
لبلدان املتوسطة الدخل، لكن هذا األثـر يكـاد      التجارة أثر إجيايب على تّنوع الصادرات يف ا       

  .خيتفي يف البلدان املنخفضة الدخل
وتكشف تقييمات آثار نقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج على العمالة واألجـور يف               -٢٨

البلدان الناقلة، اليت أُجريت معظمها يف قطاع الصناعات التحويلية يف البلدان املتقدمة، عـن              
وُيـرّجح يف   . اإلجيايب أثر النقل السليب   احلجم  ما يعوِّض أثُر    اً  إذ غالب . اًبيضآلة هذه اآلثار نس   

وقد . هذه البلدان أن خيسر العمال ذوي املهارات املتدنية ويربح العمال ذوي املهارات العالية            
ففي الواليات املتحدة، يـرتبط نقـل       . على العمالة اً  يكون الجتاه التوريد اخلارجي أثر أيض     

بالعمالـة يف قطـاع الـصناعات       اً  إجيابياً  نتاج إىل البلدان عالية األجور ارتباط     عمليات اإل 
. التحويلية، ويرتبط نقل عمليات اإلنتاج إىل البلدان املنخفضة األجور باخنفاض نسبة العمالة           

فالعمـال  . األجـور مـن خـالل    معظم الضغط الناجم عن النقل إىل اخلارج     ويكون تأثري 
ات املتدنية، على سبيل املثال، يشغلون وظائف منخفضة األجـور يف           املسرَّحني ذوي املهار  

عـالوة  لذلك، يبدو أن نقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج يسهم يف زيـادة             . قطاع اخلدمات 
  .  يف البلدان املتقدمةةاملهار
أما البلدان النامية، فقد أَولت اهتمامها بالصناعات القائمة على استقبال عمليـات              -٢٩

ُينظر  بالداخل، أي أن تكون هي البلدان املضيفة لألنشطة املنقولة إليها من اخلارج؛ إذ        اإلنتاج
 على العمالة إجيابية، لكّن     هفآثار. زيادة فرص العمل وتعزيز التنمية    لذلك على أنه يسفر عن      

، وقد يؤدي ارتفـاع اإلنتاجيـة إىل خفـض          الصلة بينه وبني الصناعة احمللية ضعيفة أحياناً      
وقد أسهم نقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج       . ث الوظائف بالنسبة إىل النواتج املتحققة     استحدا
  .  يف استحداث وظائف يف القطاع اخلدمي يف البلدان الناميةأيضاً

  التجارة وتفاوت الدخل والفقر    
تؤكد األدلة أن التجارة تشكل أحد العوامل اليت تسهم يف زيادة األجـور املـستحقة            -٣٠

ففي البلدان املتقدمة، ُنقلت الوظائف اليت تتطلب مستوى منخفض من املهارات           .  املاهرة للعمالة
مما زاد من حجم اً، إىل اخلارج أو اسُتعيض عنها بواردات من البلدان ذات األجور األكثر اخنفاض

كما أدى حترير التجارة إىل ارتفاع      . الضغط املفروض على أجور العمال ذوي املهارات املتدنية       
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 خالل فتـرات التوسـع       يف أمريكا الالتينية، بينما مل تتأكد هذه الصلة يف آسيا          ةاملهارعالوة  
ومن ثَم، تشري معظم األدلة إىل أن التجارة قد أسهمت، مع بعـض االختالفـات               . التجاري

  .اإلقليمية، يف زيادة تفاوت األجور بني العمالة املاهرة وغري املاهرة يف كثري من البلدان
من السكان هي األسوأ    اً  أن الشرائح األقل حظ   اً  يادة تفاوت الدخل ال تقتضي ضمن     وز  -٣١
إذ ُتستخدم البلدان النامية    . فالصلة بني التجارة والفقر والنمو مثرية للجدل      .  بشكل مطلق  حاالً

، كأمثلـة   "كـالنمور اآلسـيوية   "اليت اعتمدت استراتيجيات منو قائم على زيادة الصادرات،         
غري أن بعض الدراسات ُتظهـر      . أثر التجارة اإلجيايب على التنمية واحلد من الفقر       على   للتدليل

 من بني احلجج املطروحة   و. عدم وجود أي ارتباط إجيايب ملموس بني االنفتاح التجاري والنمو         
أن االنفتاح التجاري والتوجه حنو الصادرات مسألتان منفصلتان وأن معظم البلـدان حتمـي              

، أقل البلدان منـواً   اً  بعض البلدان، وحتديد  قيام  لكّن عدم   . قبل فتح أسواقها  صناعاهتا وتطورها   
لـص  ختو. تنويع أنشطتها وإجراء حتّوالت هيكلية قد أدى إىل بطء النمو واستمرار الفقر فيها            ب

إىل أن حترير التجـارة     ،  )٧( وينتريز وآخرون  ا، استعرضه التجريبيةجمموعة كبرية من الدراسات     
 )٨(باولينو - ويف استعراضٍ آخر، خيلص سانتوس    .  املتوسط وعلى املدى البعيد    حيد من الفقر يف   

". حترير التجارة حيّسن مستوى الرفاه العام لكّن مكاسبه قليلة وغري موزَّعة بالتـساوي            "إىل أن   
  . ل اخلاسرون عادةً على تعويضال توزَّع املنافع املتأّتية من التجارة بالتساوي وال حيص إذ

تمد معظم املعرفة عن الصلة القائمة بني التجارة والعمالة من قطاع الـصناعات            وُتس  -٣٢
  .غم تزايد أمهيتهالة بني جتارة اخلدمات والعمالة ربينما ال ُيعرف الكثري عن الص. التحويلية

  قطاع صاعد: اخلدمات والتجارة والعمالة  -ثالثاً  
صدر العمالة الرئيسيني يف    لقد أصبح قطاع اخلدمات يشكل النشاط االقتصادي وم         -٣٣

 ).١الشكل  ( يف املائة من العمالة العاملية       ٤٤إذ ميثّل ثلثي الناتج العاملي ونسبة       . االقتصاد العاملي 
ومتثّل اخلدمات نسبةً أكرب بكثري يف االقتصادات املتقدمة منها يف البلدان النامية، حيث ميثـل               

. ائة من الناتج احمللي اإلمجايل ومن العمالة       يف امل  ٧٤القطاع اخلدمي يف هذه االقتصادات نسبة       
أما يف البلدان النامية، فتمثل اخلدمات أقل من نصف الناتج احمللي اإلمجايل، باستثناء أمريكـا               

وقد زادت مسامهة قطـاع     ).  يف املائة  ٦٢حيث متثّل نسبة    (الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  
وتوقـف  .  األخرية بلدان املتقدمة خالل العشرين عاماً    اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل يف ال      

إمجايل الناتج احمللي يف كثري من البلدان النامية        من  هذا القطاع   األويل حلصة   االجتاه التصاعدي   
  . ىل العقد األول من األلفيةيف الفترة املمتدة من تسعينات القرن املاضي إ

__________ 

)٧( Winters LA, McCullock N and McKay A (2004). Trade liberalization and poverty: The evidence 
so far. Journal of Economic Literature. 42:72–115. 

)٨( Santos-Paulino AU (2012). Trade, income distribution and poverty in developing countries: 
A survey. UNCTAD Discussion Papers No. 207. 
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سيما  ويسهم تطوير اخلدمات، وال   .  العمل ومتثل اخلدمات نسبةً مرتفعة من منو إنتاجية        -٣٤
يف أوجـه    يف منو اإلنتاجيـة       هائالً خدمات اهلياكل األساسية وتكنولوجيا املعلومات، إسهاماً     

  . أخرىمدخالٍت ال غىن عنها ملنتجات وخدمات توفر ن اخلدمات أل االقتصاد كانت
  ١الشكل 
  ٢٠١١ وإمجايل الصادرات يف عامالناتج احمللي اإلمجايل والعمالة من قطاع اخلدمات حصة 

  )بالنسبة املئوية(

  
 :ILO (2012b), Global Employment Trends 2012قاعدة بيانات إحـصاءات األونكتـاد؛ و    :املصادر

Preventing a deeper jobs crisis, Geneva.  
  .٢٠١٠بيانات الناتج احمللي اإلمجايل لعام   *

 ٢٠١١يف عام    تريليون دوالر    ٤,٢قيمة جتارة اخلدمات على الصعيد العاملي       وبلغت    -٣٥
 أما يف البلدان الناميـة .  يف املائة من الصادرات العاملية من السلع واخلدمات       ١٩ومثّلت نسبة   

ففي الفتـرة   . نشطاًاً  إال أن صادرات اخلدمات قد سجلت منو      .  يف املائة  ١٤فكانت النسبة   
 يف املائـة    ١١، زادت الصادرات العاملية من اخلدمات بنسبة        ٢٠١١ و ٢٠٠٠بني عامي    ما

  . ، أي مبعدلٍ أسرع من صادرات البضائعسنوياً
للعائدات اخلارجية لبعض البلـدان     اً  مهماً  وقد أصبحت صادرات اخلدمات مصدر      -٣٦

ما ميثـل    يف املائة، وهو     ١٣,٩هتا بنسبة   ا لصادر  سنوياً إذ سجلت البلدان النامية منواً    . النامية
 يف آسيا   ُسجل منو قوي جداً   فيما  ،  ) يف املائة  ٩,٨( أسرع من نظريه يف البلدان املتقدمة        معدالً

الـصادرات العامليـة    من  البلدان النامية   حصة  وبالتايل، فقد ارتفعت    ).  يف املائة  ١٥بنسبة  (
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 بيد  ).٢الشكل   (٢٠١١ يف املائة يف عام      ٣٠ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٣لخدمات من   ل
أكرب يف التوسع يف صادرات البضائع، إذ مثلّـت نـسبة           اً  أن البلدان النامية قد حققت جناح     

  . مسامهتها منها نصف الصادرات العاملية
  ٢الشكل 

  ٢٠١١ و٢٠٠٠الصادرات العاملية من اخلدمات يف عامي احلصة من 
  )بالنسبة املئوية(

  
  .ت إحصاءات األونكتادقاعدة بيانا  :املصدر

وقد جنحت بضعة بلدان نامية يف أن تصبح موّردةً عاملية للخدمات؛ فالصني هـي                -٣٧
ومتثـل  ). ٣الشكل  ) (الصني(املصدِّر الرائد للخدمات، تليها اهلند وسنغافورة وهونغ كونغ         

ـ      ٧٠صادرات اخلدمات يف أكرب البلدان النامية املصّدرة نسبة          ادرات  يف املائة من إمجايل ص
 إذ كانت ،تركّز مبرور الزمنالفقد ارتفع مستوى . ٢٠١١يف عام من اخلدمات البلدان النامية 

يف فقط   يف املائة    ٥٨تصدير متثل نسبة    الصادرات اخلدمات يف هذه البلدان النامية الرائدة يف         
   .٢٠٠٠ عام
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  ٣الشكل 
  ٢٠١١عاملية يف عام الصادرات المن البلدان النامية الرائدة يف تصدير اخلدمات حصة 

  )بالنسبة املئوية(

  
  .قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد  :املصدر

  ٤الشكل 
   ٢٠١١ و١٩٩٠جتارة اخلدمات على الصعيد العاملي يف عامي من البلدان النامية حصة 

  )بالنسبة املئوية(

  
  .ت إحصاءات األونكتادقاعدة بيانا  :املصدر
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 يف املائة ٣٧الواردات العاملية من اخلدمات إىل من البلدان النامية حصة وارتفعت   - ٣٨
يف ميزان جتارة   وقد أدى تسارع زيادة واردات اخلدمات إىل زيادة العجز          ). ٤  الشكل(

. )٥الـشكل   ( ويف أفريقيـا     يف كثري من البلدان، وخباصة يف أقل البلدان منواً        اخلدمات  
 حتـسناً ميزان جتارة اخلدمات فيها يف هذا السياق؛ إذ شهد اً  وتشكل آسيا استثناء رئيسي   

، فإن زيـادة العجـز       متزايداً ويف حني سجلت البلدان املتقدمة فائضاً     .  يف عقدين  كبرياً
.  يف كثري من البلدان النامية يقلّـص فـائض جتـارة الـسلع             ات اخلدم ةجتارميزان    يف
 ٢١٨بقيمـة   يف ميـزان جتـارة اخلـدمات         نامية جمتمعةً عجزاً  سجلت البلدان ال    وقد
  . دوالر  مليار

  ٥الشكل 
   ٢٠١١ و٢٠٠٩حجم جتارة اخلدمات يف عامي من نسبة ك ات اخلدمةجتارميزان 

  )بالنسبة املئوية(

  
  .قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد  :املصدر

  تجتزئة اإلنتاج واخلدما  -ألف  
يف مستوى جتزئة اإلنتاج الصناعي، نتيجة زيادة حترير اً لقد شهد العقد املاضي ارتفاع     -٣٩

عـدة  وتسود سالسل القيمة العامليـة يف       . تكاليف النقل واالتصال  واخنفاض  البيئة التجارية   
  .من البلدان الناميةوتشمل عدداً متزايداً صناعات 
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إذ جتـاوزت   .  يف مجيع مناطق العامل    ٢٠٠٢ جتارة السلع الوسيطة منذ عام       زادتو  -٤٠
مـن حجـم    تقريباً   يف املائة    ٤٠، لتمثّل نسبة    ٢٠١١قيمتها سبعة تريليونات دوالر يف عام       

بقيمـة  (الوسيطة  شرق آسيا من السلع  منطقة  وُتوجَّه نصف صادرات بلدان     . التجارة العاملية 
مـن  أقل بكـثري    حصة  امية األخرى   بينما متثل البلدان الن   .  ذاهتا إىل املنطقة ) تريليوين دوالر 

  .لسلع الوسيطة، وإن كانت يف تزايدلالصادرات العاملية 
جتارة السلع واخلدمات الوسيطة يف الفترة ما بـني         من  اخلدمات  حصة  وقد ارتفعت     -٤١

الـسلع  حـصة    يف املائة، بينما اخنفـضت       ٢٨ يف املائة إىل     ٢٤ من   ٢٠٠٩ و ١٩٩٥عامي  
  . )٩( يف املائة٥٢ إىل ٦١مداد من جتارة سالسل اإلمن الصناعية 

علـى  " إضفاء طابع خدمايت  " جتزئة اإلنتاج والتقدم التكنولوجي كذلك إىل        توأّد  -٤٢
ويتطلب اإلنتاج يف مواقع خمتلفة توافر املزيد       . التصنيع مما ساهم يف زيادة التجارة يف اخلدمات       

مات تكنولوجيا املعلومـات  ويتزايد التوريد اخلارجي خلد . من مدخالت النقل واللوجستيات   
البحـث والتـسويق يف     مثل   وازدادت األمهية النسبية خلدمات      ،وخدمات األعمال التجارية  

  . عملية اإلنتاج
 يف املائة   ٤٦نسبة  لتبلغ  وتزيد حصة اخلدمات من إمجايل صادرات السلع واخلدمات           -٤٣
). ١اجلدول  (مجايل الصادرات    يف احلسبان القيمة املضافة املباشرة وغري املباشرة إل        تخذ أُ اإذ
فعلى سبيل  . قدر كبري من التجارة يف اخلدمات غري مرئي ألنه يبدو كتجارة يف السلع            هناك  و

املثال، ُتستخدم يف إنتاج السيارة خدمات تكنولوجيا املعلومات والنقل ويتاجر فيها على حنو             
 يف املائـة مـن إمجـايل        ٥٠وميثل حمتوى اخلدمات    . غري مباشر عندما تعرب السيارة احلدود     

ومتثـل  . صادرات البلدان املتقدمة، وهي نسبة أعلى بكثري مما هي عليه يف البلـدان الناميـة              
 يف املائـة يف     ٢٦ يف املائة من صادرات الصناعة التحويلية يف البلدان املتقدمة و          ٣٤اخلدمات  

  .وتنخفض هذه النسب يف الزراعة. البلدان النامية
  ١اجلدول 

  افة للخدمات يف إمجايل الصادراتالقيمة املض
  )بالنسبة املئوية(

 البلدان النامية  البلدان املتقدمة  مجيع البلدان 
 ٣٨ ٥٠ ٤٦  )مبا يف ذلك اخلدمات(اجملموع 

 ١٥ ٢٨ ٢٣  الزراعة

 ٢٦ ٣٤ ٣١  التصنيع

منظمة التعاون والتنمية    إىل قاعدة البيانات املشتركة بني منظمة التجارة العاملية و         األونكتاد، استناداً   :املصدر
  .OECD (TiVA) database-(WTO) بشأن التجارة يف القيمة املضافة يف امليدان االقتصادي

__________ 

)٩( Baldwin R and Lopez-Gonzalez J (2012). Supply-chain trade: A portrait of global patterns. 
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صادرات السلع واخلدمات أمهية قطاعات   يف  اخلدمات  حمتوى  ويكشف ارتفاع نسبة      -٤٤
املوجودة يف  ومتثل القيمة املضافة للخدمات األجنبية      . اخلدمات الفعالة، احمللية منها واألجنبية    

 يف املائة من القيمة املضافة      ٣٩وتنتج البلدان املتقدمة    .  يف املائة  ١١إمجايل الصادرات حوايل    
  .  يف املائة منها٢٧بينما تنتج البلدان النامية اً، للخدمات حملي

  التجارة يف اخلدمات على املستوى القطاعي  -باء  
األخرى فئات اخلـدمات الرئيـسية      متثل خدمات السفر والنقل واألعمال التجارية         -٤٥

 يف املائة من صـادرات اخلـدمات        ٧٠ومتثل هذه القطاعات ما يفوق      ). ٦الشكل  (الثالث  
اخلدمات املتعلقة  متنوعة من بينها    وتشمل خدمات األعمال التجارية األخرى أنشطة       . العاملية

ذه اخلـدمات، إىل    وباتت ه . بالقانون واإلعالنات واالستشارة واحملاسبة والبحوث والتنمية     
ارتفعـت  اً،  وبفضل اهلند أساس  . اًجانب خدمات احلاسوب واملعلومات، أسرع األنشطة منو      

، وخـدمات احلاسـوب   ) يف املائة٤٠(حصة البلدان النامية يف سوق خدمات البناء والسفر  
   ).٧الشكل (وتزايدت على حنو خاص )  يف املائة٣٠(واملعلومات 

  ٦الشكل 
  ٢٠١١املية حبسب الفئات، صادرات اخلدمات الع

  
  .ألونكتادا ءاتإحصاقاعدة بيانات   :املصدر

 
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية

  يف املائة١,٢
اخلدمات احلكومية

  يف املائة١,٨

  يف املائة٢٠,٣النقل

 السفر
  يف املائة٢٥,٢ 

 االتصاالت
  يف املائة٢,٤

 البناء
  يف املائة٢,٤

  التأمني 
  يف املائة٢,٠

 اخلدمات املالية
  يف املائة٧,٣

خدمات احلاسوب واملعلومات 
  يف املائة٥,٩

اإلتاوات ورسوم التراخيص 
  يف املائة٦,٣

التجارية األخرىاألعمالخدمات 
  يف املائة٢٥,٢
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  ٧الشكل 
   ٢٠١١ وعام ٢٠٠٠صادرات اخلدمات العاملية، عام من حصة البلدان النامية 

  )بالنسبة املئوية(

  
  .ألونكتادإحصاءات اقاعدة بيانات   :املصدر

  قطاع اخلدمات يغدو قطاع العمالة الرئيسي  -جيم  
خالل العقد املاضـي،    ف). ٢اجلدول  (يغدو قطاع اخلدمات قطاع العمالة الرئيسي         -٤٦

ويف البلدان املتقدمـة، بـات      .  يف املائة  ٤٤ارتفعت نسبة اخلدمات من جمموع العمالة إىل        
املتنامية بسرعة يف خلق فرص     وسامهت صادرات اخلدمات    . القطاع ميثل ثالثة أرباع العمالة    

 يف املائـة    ٣٧ويف البلدان النامية، تبلغ حصة قطاع اخلدمات نسبة منخفضة تساوي           . العمل
عكـس  توزيادة حصة قطاع الصناعة يف البلدان النامية        . لكنها ازدادت على حساب الزراعة    

ويف . ستثمار احمللي حيوية الصادرات الصناعية مبا يف ذلك داخل سالسل القيمة العاملية ويف اال           
. مجيع املناطق عدا مشال أفريقيا، زادت نسبة العمالة يف قطاع اخلدمات خالل العقد األخـري              

أمـا يف آسـيا     . البحر الكارييب منطقة  وحيظى هذا القطاع بأمهية خاصة يف أمريكا الالتينية و        
  . يسي، فال تزال الزراعة متثل قطاع العمالة الرئ الكربىوأفريقيا جنوب الصحراء
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  ٢اجلدول 
  توزيع العمالة حبسب القطاع

  )بالنسبة املئوية(
 ٢٠١١ ٢٠٠٠ 

 اخلدمات  الصناعة  الزراعة اخلدمات  الصناعة  الزراعة 
 ٤٣٫٨ ٢٢٫١ ٣٤٫١ ٣٩٫١ ٢٠٫٤ ٤٠٫٥  العامل

 ٧٤٫١ ٢٢٫١ ٣٫٨ ٦٧٫٣ ٢٧٫٣ ٥٫٥  االقتصادات املتقدمة
 ٥٣٫٨ ٢٦٫٣ ٢٠٫٠ ٤٩٫٦ ٢٤٫٧ ٢٥٫٨  االقتصادات االنتقالية
 ٣٧٫٣ ٢١٫٨ ٤٠٫٩ ٣٢٫٢ ١٨٫٦ ٤٩٫٣  االقتصادات النامية

 ٣٦٫٤ ٢٨٫٢ ٣٥٫٤ ٢٩٫٠ ٢٣٫٤ ٤٧٫٦  شرق آسيا
 ٣٨٫٥ ١٨٫٤ ٤٣٫١ ٣٣٫٩ ١٦٫٤ ٤٩٫٧  جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ

 ٢٨٫١ ٢١٫٠ ٥١٫٠ ٢٤٫٩ ١٥٫٦ ٥٩٫٥  جنوب آسيا
ــة و ــا الالتيني ــة أمريك منطق

 ٦٢٫٠ ٢٢٫٠ ١٦٫٠ ٥٧٫٩ ٢١٫٦ ٢٠٫٥  الكارييب البحر
 ٥٧٫٦ ٢٥٫٦ ١٦٫٧ ٥٣٫٣ ٢٤٫٣ ٢٢٫٤  الشرق األوسط

 ٤٩٫٧ ٢١٫٩ ٢٨٫٥ ٥٠٫١ ١٩٫٤ ٣٠٫٥  مشال أفريقيا
 ٢٩٫٥ ٨٫٥ ٦٢٫٠ ٢٥٫٩ ٧٫٩ ٦٦٫٣   الكربىأفريقيا جنوب الصحراء

  .ILO (2012b)  :املصدر

 يف  ٤٨واسـتوعب   . وبات قطاع اخلدمات كذلك أكرب مزّود للنساء بفرص العمل          -٤٧
. ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام   ٤١، مقارنة بنسبة    ٢٠١١ القوى العاملة النسائية يف عام       املائة من 
 ٣٥، كان قطاع الزراعة ميثل أبرز مستخدم للنساء لكن نسبته تراجعت إىل             ٢٠٠٠ويف عام   

. ٢٠١١ يف املائة من النـساء يف عـام          ١٧ووظّف قطاع الصناعة    . ٢٠١١يف املائة يف عام     
ومثّل قطاع اخلدمات املستخدم الرئيسي للنساء يف       .  مهماً مية تفاوتاً وتتفاوت البيانات اإلقلي  

، ) يف املائة٧٨,٢(البحر الكارييب منطقة ، وأمريكا الالتينية و) يف املائة٦٣,٦(البلدان املتقدمة  
وظلّت الزراعة تـشكل  ).  يف املائة ٥٢,٥(ومشال أفريقيا   )  يف املائة  ٥٩,٤(والشرق األوسط   
علـى  يف املائة  ٦٨,٦ و٦٢,٦(وجنوب آسيا الكربى قيا جنوب الصحراء أهم قطاع يف أفري  

ويف بلدان نامية عديدة، تزايدت نسبة توظيف النساء يف اخلدمات . )١٠()٢٠١١ التوايل يف عام
واخنفاض اإلنتاجية مع اخنفاض احتمال     اً  اليت تتسم بطابع تقليدي وعدم القابلية للتداول جتاري       

  .شاريع الصغرية لتجار التجزئة واملطاعم واخلدمات الشخصيةتراكم رأس املال، مثل امل
وتتمثل هذه العوامل يف    . وتساهم عوامل متعددة يف تزايد حصة اخلدمات من العمالة          -٤٨

التغريات التكنولوجية اليت تزيد الطلب على اليد العاملة يف اخلدمات؛ والتوريـد اخلـارجي              
صنيع إىل شركات اخلدمات املتخّصصة؛ وتنامي      التشركات  لألنشطة املتصلة باخلدمات، من     

__________ 

)١٠( ILO (2013). Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip. Geneva. 
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يف طلب املستهلك على    غري املتناسبة   الوسيطة؛ والزيادة   يف التزويد باملدخالت    دور اخلدمات   
معينة مثل  خدمات توفري؛ والتطورات الدميغرافية؛ ودخل الفردمتوسط اخلدمات نتيجة ارتفاع 

واعُترب البعض من هذه العوامل، أي التحول . اتعامة؛ واخنفاض منو اإلنتاجية يف اخلدماملنافع ال
 احلقيقي يف الطلب النهائي صوب اخلدمات، ودور منو الدخل، والتغريات يف اإلنتاج، حمّركاً            

كلفة اخلـدمات مقارنـة     إىل زيادة   العديد من اخلدمات    يف  يكنة   ويؤدي اخنفاض امل   .رئيسياً
وهكذا يتواصـل طلـب     .  احمللي اإلمجايل  بالزراعة والصناعة، ويزيد من مث نسبتها من الناتج       

  .اخلدمات القوي على اليد العاملة بينما يتراجع الطلب عليها يف قطاعي الزراعة والصناعة
يف البلدان  اً  بني معظم البلدان لكنه أكثر تفشي     اً  مشتركاً  ويعّد الطابع غري املنظّم قامس      -٤٩

ويف بعض البلدان، تتجاوز    . مية مثل البناء  قطاعات خد يف   ة غري املنظّم  تزداد العمالة و. النامية
وتستأثر النساء كـذلك    . يةعمالة القطاع ال يف املائة من جمموع      ٩٠ ة غري املنظّم  ةلانسبة العم 

فهنـاك  . وال ميثل االقتصاد غري املنظم اجلزء السفلي فقط لسوق عمل مزدوجة      . حبصة األسد 
 إىل إقامة مـشاريع صـغرية       ، على األقل   جزئياً ،على أن الطابع غري املنظّم يعزى     أدلة هامة   

  . دينامية واعتماد سلوك استراتيجي

  اخلدمات يف النظام التجاري الدويل  -دال  
بعد إنشاء املتعدد األطراف ال يتجزأ من النظام التجاري اً باتت اخلدمات تشكل جزء   -٥٠

ر يف إطـار    ونطـاق التحـر   . ولة أوروغواي نتيجة جل  ١٩٩٥منظمة التجارة العاملية يف عام      
عديدة اختـارت اعتمـاد     اً  ألن بلدان اً  االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات كان حمدود       

  .من املستوى املطبق حالياًمقيد من احلماية أعلى مستوى 
وكان اهلدف من عقد جولة الدوحة بشأن اخلدمات حترير التجارة وزيادة مشاركة              -٥١

النظر إىل تباين القدرات التنافسية للصادرات، تـسبب        وب. البلدان النامية يف جتارة اخلدمات    
عدم التقدم يف النفاذ إىل األسواق الزراعية وغري الزراعية وحماوالت تعديل النهج التفاوضي يف        

وأعربت البلدان النامية عن قلقها إزاء غياب القيمة املضافة يف جماالت ذات            . تعثر املفاوضات 
والتنقالت املؤقتة ملقدمي   ) ١األسلوب  (تجارة العابرة للحدود    أمهية بالنسبة إليها، من قبيل ال     

 علـى املهنـيني ذوي      ٤ما اقتصر حترير األسلوب     اً  وغالب). ٤األسلوب  (اخلدمات األفراد   
. املهارات العالية بينما سعت البلدان النامية إىل حتريره ليشمل العمال ذوي املهارات املتدنيـة            

يف توسع  ال، حيث يسمح    ١ مكاسب كبرية يف إطار األسلوب       وميكن أن حتقق البلدان النامية    
ـ          مـا يـرتبط    اً  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بزيادة التجارة ألن التوريد اخلارجي غالب

وظهـرت  . باالستثمار األجنيب املباشر وتكوين رأس املال البشري واآلثار العرضية للمعرفـة       
اخلدمات العـابرة   حىت يقدم املوردون     التجاري   التدابري اليت تتطلب احلضور   متثلت يف   عوائق  
  .  أو احلظر التام للتوريد اخلارجي،للحدود
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قلـق  فقد أُعرب عن ال   . اخلدماتإىل احلساسيات املتعلقة ب    القيود املفروضة حالياً  تشري  و  -٥٢
 احلصول على اخلـدمات   إمكانية  ) أ (:منهاعلى أمور   دمات   اخل بشأن اآلثار احملتملة لتحرير جتارة    

الوطنية يف اجملـاالت    السياساتية  األهداف  ) ب(؛ و السكان حظاً فئات  ألقل  سيما   الالضرورية، و 
يشمل اآلثار على    تنافسية الصناعات احمللية مبا   ) ج(وغري االقتصادية مثل التعليم والصحة والثقافة؛       

 احملتملـة إىل    وتعزى هذه التكـاليف   .  التكييف قصري األمد   )  ه(األطر التنظيمية؛ و  ) د(والعمالة؛  
  .تغلغل الواردات الذي ميكن أن يولّد البطالة وسوء استخدام عناصر اإلنتاج يف القطاعات املتردية

ألن بعض اخلدمات احتكارية بطبيعتها وتتعرض من مث الستغالل         اً  ويظهر القلق أيض    -٥٣
 من  ،أخرىخدمات  وهناك  . القوة السوقية ما مل توجد منظومة مناسبة من اللوائح التنظيمية         

ومع ذلك قـد تنطـوي      .  ذات أمهية اجتماعية أو ثقافية     ،البصرية -قبيل اخلدمات السمعية    
خدمات أخرى، مثل البيع بالتجزئة، على أثر اجتماعي أكرب بالنظر إىل وجود عدد كبري من               

النقل اجلوي والتمويل قطاعني مهمني مـن        اما يعترب قطاع  اً  وغالب. مقدمي اخلدمات الصغار  
  . باملصاحل الوطنية مضراًية االستراتيجية وُيعتَبر فقدان ملكيتهما الوطنية أمراًالناح
وتوحي األدلة  .  أحد حمددات النمو اهلامة    غري أن اخلدمات القادرة على املنافسة متثل        -٥٤

يف ذلك  بأن حترير اخلدمات االستراتيجية قد يشكل أحد مصادر حتسني األداء االقتصادي، مبا
  . ية التصنيعحتسني إنتاج

، ُتبذل جهود إقليمية لتحريـر      من اجلمود املفاوضات متعددة األطراف    تعاين  وبينما    -٥٥
 سوى خبمس اتفاقـات جتاريـة       ٢٠٠٠ومل ُتخطر منظمة التجارة العاملية قبل عام        . التجارة

وال يغطـي ثلثـا   .  اتفاقات إضافية ١٠٣  إقليمية بشأن اخلدمات، لكنها أُخطرت فيما بعُد ب       
ملعظم االتفاقات التجارية اإلقليمية بني الشمال      اً  تفاقات التجارية اإلقليمية اخلدمات خالف    اال

  .واجلنوب ويف مقدمتها اخلدمات املالية وخدمات االتصاالت
وبصفة عامة، تتجاوز االلتزامات الواردة يف االتفاقات التجارية اإلقليمية مبوجـب             -٥٦

وتكتـسي  . االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات      تلك الواردة يف إطار      ٣ و ١األسلوبني  
 الواردة يف إطار    ،"اليت تفوق ما جاء يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات          "االلتزامات  

.  أمهية أكرب بالنسبة إىل البلدان النامية منها إىل البلدان املتقدمـة           ،االتفاقات التجارية اإلقليمية  
فيتواصل حترير بعض . تفاقات التجارية اإلقليمية من قطاع إىل آخروخيتلف التقدم احملرز يف اال  

قطاعات اخلدمات اليت تتميز بالفعل بدرجة عالية من االنفتاح يف إطار االتفاق العام بـشأن               
ويتبني أن اخلدمات املالية مقيدة يف      ). خدمات احلاسوب واالتصاالت  (التجارة يف اخلدمات    

اليت تفوق ما جاء يف االتفاق العـام        " بعدد قليل من االلتزامات      االتفاقات التجارية اإلقليمية  
ألدىن مستوى من االلتزامات يف إطـار       خدمات النقل   ختضع  و". بشأن التجارة يف اخلدمات   

ها ختـضع ألكـرب      لكن ، حلساسية هذا القطاع   االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات نظراً      
يف  " يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات        اليت تفوق ما جاء   "مستوى من االلتزامات    

  .  االتفاقات التجارية اإلقليميةإطار
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ويتـصّدى  .  إىل اإلصالح التنظيمي واملنافـسة     ويعزى حترير جتارة اخلدمات مؤخراً      -٥٧
ألن قرارات السماح باملنافسة الدوليـة يف       " التنظيمية"حترير جتارة اخلدمات باألساس للتدابري      

. ات احمللية من عدمه وحتديد نطاقها وكيفيتها هي قرارات تنظيميـة باألسـاس            سوق اخلدم 
فضي مواءمة اللوائح التنظيمية واالعتراف املتبادل إىل إزالة احلواجز الناشئة عـن            توميكن أن   

. سيما يف خدمات النقل والتمويل واخلدمات املهنيـة ذات الـصلة           المعايري تقنية متنوعة،    
بـني بلـدان    فيما  وبإمكان التعاون   . واءمة التنظيمية يف سياق إقليمي    وتزداد جدوى هذه امل   

 ألنه يساهم على حنو مباشر يف وفورات احلجم ويف بنـاء             مكّمالً اجلنوب أن يكون عنصراً   
   .القدرات اإلنتاجية

االتفاقـات  إطار  يف  داخل الدول   املطّبقة  املتنوعة  وميكن أن تنطوي التدابري التنظيمية        -٥٨
ألن " تنظيمـي اجلمـود ال  " اإلقليمية القائمة بني بلدان الشمال واجلنوب على أثـر           التجارية

لوائح تنظيمية ألغراض تتعلق بالسياسات     استحداث وتعديل   اجلهات التنظيمية قد ُتعرض عن      
وقد يترتب األثر نفسه على األحكام املتعلقـة حبمايـة          . العامة خشية حدوث تنازع حمتمل    

ة بصورة غري مباشرة وعلى املراجعة القضائية للقـرارات التنظيميـة           املستثمر من نزع امللكي   
  ). املنازعات بني املستثمر والدولة أي(

مقترنـة  إمكانات هائلـة    : الصالت بني التجارة والعمالة يف اخلدمات       -رابعاً  
  البلدان النامية للعديد من تحديات بال
تجارة والعمالة وما يقابله من شـح       إن تزايد أمهية اخلدمات فيما يتعلق باإلنتاج وال         -٥٩

  .املعلومات عن الصالت فيما بينها يؤكّد احلاجة إىل زيادة البحوث يف هذا اجملال
ويف البلدان ذات الدخل املرتفع يتزايد الشعور بالقلق من أن يفضي نقل اخلـدمات                -٦٠

 شعور يعززه ارتفاع وهو.  مبا فيها الوظائف عالية األجر حملياً،إىل اخلارج إىل فقدان الوظائف
الواليات املتحدة إىل أن عن وخلصت دراسة . نسبة العمالة يف اخلدمات القابلة للتداول جتارياً

). ٨الـشكل   ( يف املائة من جمموع عمالة البلد        ٤٠القطاعات القابلة للتداول التجاري تضم      
مومية، نـسبة   وتستخدم بعض قطاعات اخلدمات الكبرية، مثل الرعاية الصحية واإلدارة الع         

لكن مبا أن قطاع اخلدمات برمته      . حمدودة من العمالة يف القطاعات القابلة للتداول التجاري       
يف تؤثر على عدد أكـرب مـن الوظـائف           فإن التجارة الدولية قد      ،أكرب من قطاع التصنيع   

وإىل جانب ذلك، قد يكون جزء من إنتـاج املـدخالت الوسـيطة يف     . قطاعات اخلدمات 
 قابالً) كالربجمة احلاسوبية يف املصارف مثالً    (اعات غري القابلة للتداول التجاري      خدمات القط 

اخلـدمات  الوظائف يف   وتضم  . لذلك  للتداول التجاري حىت وإن مل يكن القطاع ذاته قابالً        
 مما تـضّمه    نسبياًفيها أعلى   واألجور  يكون مستوى التعليم    القابلة للتداول التجاري مناصب     

  . قابلة للتداول التجارياألنشطة غري ال
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  ٨الشكل 
   من العمالةحصة القطاعات القابلة للتداول التجاري

  )بالنسبة املئوية(

  
 Jensen JB and Kletzer LG (2006). Tradable services: Understanding the scope and impact  :املصدر

of services outsourcing. Working Paper No. 05-9. Institute for International Economics.  

مـا تكّمـل   اً وخلصت البحوث اليت تفترض أن املهام القابلة للنقل إىل اخلارج غالب            -٦١
املهام غري القابلة لذلك، وال ميكن من مث نقلها بسهولة إىل اخلارج كما قد يتبادر إىل الذهن                 

 يف املائة من جمموع فـرص العمـل         ٢٩ و ٢٠ ما بني    للوهلة األوىل، إىل أن من املمكن نقل      
وتّتسم نسبة كبرية من فرص العمل يف قطاع        . )١١( االقتصادات الرئيسية إىل اخلارج    املتاحة يف 

اخلدمات بالقابلية للتداول التجاري بعكس االعتقاد السائد وهو أن معظم فرص العمـل يف              
  .قطاع اخلدمات غري قابلة للتداول التجاري

اً  الواليات املتحدة األمريكية، توحي األدلة بأن نقل اخلدمات إىل اخلارج يؤثر سلب            ويف  -٦٢
يف عمالة قطاعي التصنيع واخلدمات كل على حدة، غري أن هذا األثر يـزول عنـدما جتّمـع                  
القطاعات يف قطاعات واسعة ما يعين انتقال العمال الذين يفقدون عملهم يف أحد القطاعات إىل 

ـ ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا        .  آخر يتسم بالنمو   العمل يف قطاع    يةشمالال
  . )١٢(كذلك، ُيمكن أن ُتعوِّض وظائف جديدة الوظائف املنقولة بسبب نقل اخلدمات إىل اخلارج

__________ 
)١١( Lanz R., Miroudot S and Nordas H (2012). Trade in tasks. In: Lippoldt D (ed.). Policy Priorities 

for International Trade and Jobs. OECD. Paris: 237–248.. 
)١٢( Amiti M and Wei S-J (2009). Service offshoring, productivity and employment: Evidence from the 

United States. The World Economy. 32(2):203–220; Amiti M and Wei S-J (2005). Fear of services 
outsourcing: Is it justified?” Economic Policy. April: 308–347.. 

 ١،الزراعة

 ١،التعدين واملرافق والبناء

١٢،التصنيع

 ٧،البيع بالتجزئة والبيع باجلملة

 ١٤،اخلدمات املهنية

 ، صفرالصحة/التعليم

 ١،اخلدمات األخرى

 ٢،اخلدمات الشخصية

 ٢،اإلدارة العمومية

 ٦٠، األنشطة غري القابلة للتداول التجاري
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وإذ متيز األدلة بني خمتلف مستويات املهارات فهي تشري إىل أن نقل اخلـدمات إىل                 -٦٣
يرّجح كفة العمال ذوي املهارات العالية يف البلدان املتقدمـة          ا  لعمالة مب يغري تكوين ا  اخلارج  
غـري أن   . ن اخلدمات املعتمدة بكثافة على املهارات املتدنية تنقل إىل البلدان الناميـة           حيث إ 

البلـدان الناميـة    اخلدمات ب عمال  أيضاً  العّمال املتعلمني ذوي املهارات العالية قد ينافسهم        
إال أنه مبراعاة مبيعات اخلدمات املنَتجـة يف        . األجور املتدنية واملهارات العالية   املتعلّمون ذوو   

أن يكون األثـر الـصايف يف    يرجح   ،يف الصني واهلند  تابعني  البلدان املتقدمة إىل مشترين غري      
ويبدو أثر نقل اخلدمات إىل اخلارج على مستويات        .  ولئن كان حمدوداً   البلدان املتقدمة إجيابياً  

آثار تعادهلا  ويبدو أن اآلثار السلبية لعملية إعادة التوطني        .  جّداً ة البلدان املتقدمة حمدوداً   عمال
  .ة خمتلفةمستويات مهارذوي إجيابية غري مباشرة على عمال قطاعات أخرى أو عمال 

ويف جنوب آسيا، جتاوز منـو    . ويشكّل نقل اخلدمات إىل اخلارج فرصة للبلدان النامية         -٦٤
والقطاعات .  منو القطاعات األخرى   ٢٠٠٩ إىل عام    ١٩٩٥مات يف الفترة من عام      قطاع اخلد 

هي البناء والسياحة وجتارة التجزئة والرعاية الـصحية        اً  كبرياً  الرئيسية اليت سجلت عمالتها منو    
كما حتّسن خلق فرص العمل منذ     . ونقل العمليات التجارية يف تكنولوجيا املعلومات إىل اخلارج       

قارنة بقطاعات ومناطق أخرى ما يعين أن منو اخلدمات ساهم يف منو عمالة قطاع           م ٢٠٠٠عام  
ألن مرونة العمالـة    يتناسب مع منو الناتج      العمالة يف قطاع اخلدمات مل    غري أن منو    . اخلدمات

 أن ارتباط منـو التجـارة   )١٣(كما تبني البحوث اليت أجراها األونكتاد   . يف املنطقة اً  ضعيفة نسبي 
  .مقارنة بقطاعي الزراعة والصناعةيف قطاع اخلدمات  لعمل حمدود نسبياًوخلق فرص ا

ويولّد االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات كذلك فرص عمـل قليلـة مقارنـة                -٦٥
وتكشف البيانات املتعلقة باليابان وأملانيا والواليات املتحـدة أن حـصة           . بقطاعات أخرى 

غري . ق ما يقابلها من حصة العمالة يف هذا القطاع        اخلدمات تفو قطاع  يف  األرصدة الصادرة   
للعمالة يف البلدان املضيفة، ويتزايد تأثريه يف       اً  زال يعترب مولّد   أن االستثمار األجنيب املباشر ما    

وارتفع االستثمار األجنيب املباشر    . خلق فرص العمل بزيادة اخلدمات املوجهة حنو الصادرات       
، ومثّل نسبة كبرية من التجارة      )٩الشكل  (يف العقود األخرية    اً  جداً  كبرياً  يف اخلدمات ارتفاع  

 يف املائـة مـن      ٣٧ومتثل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية         . يف اخلدمات 
، أي أهنا زادت مقارنة بنسبة تدفقاتـه        )٢٠١٠-٢٠٠٨(تدفقاته العاملية إىل قطاع اخلدمات      

وعالوة على ذلك، . ١٩٩٢ إىل عام ١٩٩٠فترة املمتدة من عام   يف املائة يف ال    ١٩اليت بلغت   
تساهم يف توليد العمالة اآلثار غري املباشرة ملا تقدمه الشركات متعددة اجلنسيات من خدمات            

لبلدان املواد اخلام يف ا   عالية اجلودة وما يترتب على ذلك من آثار إجيابية على عمالة قطاعات             
 يف  ٥٠ أن بإمكان حترير االستثمار يف اخلدمات بنـسبة          )١٤(ويكشف دي وآخرون  . املضيفة

املائة أن يفضي إىل خلق فرص عمل يف البلدان اليت توجد فيها قطاعات مقّيدة بنسبة تـصل                 
  .  املهرة يف املائة فيما يتعلق بالعمال غري١,٢واملهرة  يف املائة فيما يتعلق بالعمال ١,٤ إىل

__________ 

)١٣( UNCTAD (2013, forthcoming). Trade in services and employment. Geneva. 
)١٤ ( Dee P, Francois J, Manchin M, Norberg H, Nordås HK and van Tongeren F (2011). The impact of trade 

liberalization on jobs and growth: Technical note. Trade Policy Working Papers No. 107. OECD.. 



TD/B/C.I/29 

23 GE.13-50420 

  ٩الشكل 
  ٢٠١٠ وعام ١٩٩٠اخلدمات يف عام  املباشر الصادر من رصيد االستثمار األجنيبحصة 

  )بالنسبة املئوية(

 UNCTAD (2012). World Investment Report, database annex tables. See  :املصدر  
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 

(accessed 28 December 2012).  
  ١٠الشكل 

  ٢٠١٠-٢٠٠٨توزيع التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر حبسب القطاعات، 

 UNCTAD (2012). World Investment Report, database annex tables. See  :املصدر  
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 

(accessed 28 December 2012).  
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ويف . وتوحي األدلة بأن اهلند هي أكرب مستفيد صاف من نقل اخلدمات إىل اخلارج              -٦٦
، وفّرت اخلدمات املعتِمدة على تكنولوجيا املعلومات ونقل العمليات التجارية إىل ٢٠٠٧عام 

 فرصة عمـل   ٢٧٠ ٠٠٠ر قطاع تصدير الربجميات      فرصة عمل بينما وفّ    ٥٥٣ ٠٠٠اخلارج  
 مقارنة حبجم اليـد     ورغم أن هذه الوظائف مرتفعة األجور فإن عددها صغري نسبياً         . إضافية

 ببقيـة وأُثري قلق بشأن ارتفاع التركيز اجلغرايف وضعف الـصالت          . العاملة املتزايدة يف اهلند   
دمات خلاع أن تتركز آثار تصدير      ويف بريو كذلك، يتوق   . مكونات االقتصاد ونقص اإلبداع   

، وأن  املهرةاحلاسوبية على العمالة يف ليما وعلى العمال        و اللوجستيةة و ية واالستشار ياهلندس
  . تكون فوائدها االقتصادية غري املباشرة حمدودة

ويف نيكاراغوا، حيتمل أن تكون اآلثار املتعلقة بالعمالة واآلثـار االقتـصادية غـري                -٦٧
. ابية إىل حد كبري يف خدمات االتصاالت والنقل الربي والسياحة واخلدمات املالية         املباشرة إجي 

 اإلنتاج إىل اخلارج كأحد القطاعات الرئيسية للوظـائف عاليـة           اتوُحّدد قطاع نقل عملي   
وجنحت بلدان نامية عديدة يف توسيع مراكز اخلدمات، مبـا          . يف أوغندا والصادرات  املهارة  

  . فيها مراكز االتصال
واسـتوعب  . وقد يكون لتحرير قطاع التوزيع آثار سلبية حمتملة على العمالة والفقر     -٦٨

 يف املائة من القوة العاملة املؤلفة باألساس من العمال ذوي           ١٠  قطاع التوزيع يف أوغندا مثالً    
املتاجر الصغرية مع ما قد ينطوي      إغالق  وقد يفضي حترير هذا القطاع إىل       . املهارات املتدنية 

  .ليه ذلك من تأثري اجتماعي حادع
وبتزايد نقل اخلدمات إىل اخلارج وارتفاع قابلية مهام اخلدمات ووظائفها للتـداول              -٦٩

أفـضل  جـور   األ ما تكـون     وغالباً. التجاري تتاح للبلدان النامية فرص خلق عمالة منتجة       
 إجيابية علـى  وظائف قطاع اخلدمات، وستؤثر زيادة إنتاجية وفعالية قطاع اخلدمات بصورة  ل

 واآلثار غري املباشرة ال يوجد دليل علـى أن          أثر احلجم وبسبب  . عمالة القطاعات األخرى  
خلق فرص العمل يف البلدان النامية سيؤدي إىل فقداهنا يف بلدان الشركات اليت تنقل أنشطتها               

 فنقص املهارات وضعف البنية التحتيـة وارتفـاع       . غري أن الصعوبات متعددة   . إىل اخلارج 
تفادة من جتارة اخلدمات ومـن      نامية عديدة من االس   اً  عوامل متنع بلدان  هي  دخول  الحواجز  

وتوضع متطلبات عالية فيما يتعلق باملستوى التعليمي واملهـارات         .  إىل اخلارج   األعمال نقل
اللغوية، فال يستطيع العمل يف الشركات اليت تنقل خدماهتا املوجهة حنو التصدير إىل اخلارج              

  . من املهنيني الشبابةقليلسبة نسوى 

  الصلة بني التجارة ذات القيمة املضافة والعمالة يف اخلدمات    
ال متثل أرقام إمجايل الصادرات قيمة مضافة بسبب استخدام الكـثري مـن الـسلع                 -٧٠

  .  بالعمالة وثيقاًوهكذا، ال ميكن ربط إمجايل التجارة ربطاً. واخلدمات الوسيطة املستوردة
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  ١١الشكل 
  )٢٠٠٩(نسبة القيمة املضافة احمللية من إمجايل الصادرات 

  )بالنسبة املئوية(

  
شتركة بني منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية        امل  إىل قاعدة البيانات   األونكتاد، استناداً   :املصدر

  .)WTO-OECD TiVA database (ضافةالتجارة يف القيمة املبشأن  يف امليدان االقتصادي

تتيح قاعدة البيانات املتعلقة بالتجارة يف القيمة املضافة، وهي قاعدة بيانات مشتركة              -٧١
 بيانـات بـشأن     ،بني منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         

ط نسبة القيمة املضافة احمللية من      حمتوى الصادرات من القيمة املضافة احمللية وتكشف أن متوس        
؛ أي أن النـسبة املتبقيـة،       )١١الشكل   (٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧٩إمجايل الصادرات بلغ    

ويف املتوسط، تضيف البلـدان الناميـة إىل        . وسيطة مستوردة اً   يف املائة، متثل سلع    ٢١ وهي
 على حنو أكرب يف سالسل      ااهتصادر اليت تندمج    صادراهتا قيمة أكرب مما تضيفه البلدان املتقدمة      

أن أمريكا  ب وتتسم التجارة يف سالسل القيمة العاملية بطابع إقليمي عال، علماً         . القيمة العاملية 
ما تنـتج البلـدان     اً  وعالوة على ذلك، غالب   . شكالن جمموعتني رئيسيتني  تالشمالية وأوروبا   

  . طةتتطلب املزيد من السلع الوسياً املتقدمة منتجات أكثر تعقيد
ومتثل القيمة  . وتكون نسبة القيمة املضافة احمللية األعلى يف الزراعة واألدىن يف التصنيع            -٧٢

 يف املائة من صادرات اخلدمات، ونسبتها أكرب يف البلدان النامية منها يف البلدان ٨٨املضافة احمللية 
للصناعات التحويليـة   املنتجات األجنبية يف القطاعات الفرعية      نسب  ويالحظ ارتفاع   . املتقدمة

 يف  ٣٠(، وجتهيـزات النقـل      ) يف املائة  ٣٣(التجهيزات الكهربائية والبصرية    : األساسية، وهي 
 يف ٢٣(، وغريها من أنشطة التصنيع وإعادة التدوير ) يف املائة٢٤(، واآلالت والتجهيزات )املائة
  .إلنتاجية والتجاريةعلى هياكلها انسبياً ، ذلك أن سالسل القيمة العاملية هتيمن )املائة
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الصلة بني إمجايل التجارة والعمالة وبني صادرات القيمة املضافة          )١٥(وحيلل األونكتاد   -٧٣
 ما إذا كانت صادرات اخلـدمات       قّيم أيضاً وذلك يف دراسة ت   والعمالة يف قطاعات خمتلفة،     

   .ختلق من فرص العمل أقل مما خيلقه التصنيع
ايب بني العمالة والصادرات واسـتجابة العمالـة إىل         وتكشف الدراسة الترابط اإلجي     -٧٤

تغريات الصادرات ذات القيمة املضافة أكثر من استجابتها إىل تغريات إمجايل الصادرات، وإن   
وترتبط زيادة الـصادرات    . لكن الفارق كبري يف قطاع التصنيع الرئيسي      . كان الفارق ضئيالً  

 يف  ٠,٥٣دة عمالة قطاع التصنيع الرئيسي بنـسبة         يف املائة بزيا   ١ذات القيمة املضافة بنسبة     
).  يف املائـة   ٠,٤٧(وتنخفض املرونة فيما يتعلق بإمجايل الـصادرات        . )١٢الشكل   (املائة

وهكذا، فإن تغريات العمالة يف القطاعات وطيدة الصلة بسالسل القيمة العامليـة كقطـاع              
ادرات ذات القيمـة املـضافة منـه        الصيف   أوثق بالتغريات    ارتباطاًترتبط  التصنيع الرئيسي،   

إمجايل الصادرات، بينما يتساوى هذا االرتبـاط يف القطاعـات ذات الـصلة             يف  بالتغريات  
  . األضعف بتجارة سلسلة القيمة العاملية

  ١٢الشكل 
  العمالة والصادرات ذات القيمة املضافة يف قطاع التصنيع الرئيسي

  
   . األونكتاداتحساب  :املصدر

__________ 

)١٥( UNCTAD (2013, forthcoming) .  ترد بيانات العمالـة مـن :World Input-Output Database)  انظـر :
http://www.wiod.org/(. 
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فزيـادة  . فيما بني القطاعـات   اً  كبرياً  وتتباين الصلة بني العمالة وأداء الصادرات تباين        -٧٥
 زيادة يف عمالة    اتترتب عليه  يف املائة    ١بنسبة  الصادرات ذات القيمة املضافة يف قطاع التصنيع        

تجاوز مرونة العمالة ويف قطاع اخلدمات، ال ت). ١٣الشكل ( يف املائة ٠,٤٢هذا القطاع بنسبة    
والكثري مـن   . وقد يعزى ذلك إىل اخنفاض نسبة التجارة يف اخلدمات        .  يف املائة  ٠,١٢املناظرة  

أنشطة اخلدمات غري مشمول بالتجارة الدولية ولذا فإن عمالة اخلدمات تتأثر بتغريات الطلـب              
ـ       . بتطورات الصادرات من تأثرها    أكثر   ةاحمللي ق قطاعـات   وإىل جانب ذلك، ميكـن أن حتق

نتاجيـة عنـدما تزيـد      كبرية يف اإل  التجارة الدولية مكاسب    اليت غالباً ما تدخل يف      اخلدمات  
صة الـصادرات يف اخلـدمات      حل تصحيحاًو. صادراهتا حبيث يظل خلق فرص العمل حمدوداً      

التأثري املطلق لصادرات اخلدمات    ميكن أن يكون    مقارنة بناتج اخلدمات وعمالتها،     الضئيلة جداً   
في إندونيسيا، ختلق   ف. إلضافية من حيث خلق فرص العمل أكرب مما هو عليه يف قطاع التصنيع            ا

لصادرات الكثري من قطاعات اخلدمات كثيفة العمالة فرص عمل أكثر          الثابتة  األحجام اإلضافية   
   .مقارنة مبعظم قطاعات التصنيع، وتتساوى يف ذلك مع قطاع الزراعة

  ١٣الشكل 
  قطاعي التصنيع واخلدماتيف صادرات الالة وبني العماالرتباط 
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  . األونكتاداتحساب  :املصدر

ويؤكد التحليل أن الصلة بني إمجايل التجارة والعمالة ضعيفة مقارنة بالـصلة بـني                -٧٦
سيما يف القطاعات ذات سالسل القيمة األكثـر         الصادرات ذات القيمة املضافة والعمالة، ال     

سالسل القيمة العاملية مهمة يف عدد قليل من القطاعات من بينها صناعة الـسيارات              و. جتزأ
وعالوة على ذلك، يؤكد التحليل بالتجربة أن خلـق فـرص العمـل             . قطع اإللكترونية الو
نيع أو الزراعة، غري أن  بصادرات اخلدمات مما هو عليه يف التص  قطاع اخلدمات أقل ارتباطاً    يف

ارتفاعاً، أو يفوقه   التصنيع  اخلدمات وعمالتها قد يعادل ما هو عليه يف         بني صادرات   الترابط  
  . صة جتارة اخلدمات األصغر يف ناتج اخلدمات وعمالتهايف حال التصحيح حل
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ومتثل زيـادة   . وقد تترتب على هذه النتائج تبعات فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية           -٧٧
وتفضي استراتيجيات النمو املعتِمدة علـى      . لعمليف خلق فرص ا   اً  مهم  القيمة املضافة عامالً  

 وميكنها أن تساهم حبـسب التوزيـع        ،الصادرات واملتعلقة باخلدمات إىل خلق فرص عمل      
  .القطاعي واجلغرايف مسامهة كبرية يف التخفيف من حدة الفقر

  التجارة ونوع اجلنس    
ّجهة حنو التصدير وكثيفـة     ازداد استخدام النساء يف البلدان النامية يف القطاعات املو          -٧٨

احلد مـن الفـوارق   لن يتحقق إال ب  أكثر إنصافاًغري أن توزيع منافع التجارة توزيعاً  . العمالة
  .  املهاراتىلى صعيد القطاعات واملهن ومستوعيف العمالة اجلنسانية 

 ٦٠النساء، إذ يشكلن ما بني      هامة لتمكني   قطاع السياحة على سبيل املثال فرصة       ميثل  و  -٧٩
قطاعات أخرى، ميكن لقطاع السياحة توفري فرص       خبالف  و.  يف املائة من قوته العاملة     ٧٠و

تبـاين  غري أنه يوجد    .  كافياً  رمسياً العمل للنساء، مبن فيهن الشابات، اللوايت مل يتلقني تدريباً        
ن إىل فالنساء غري املاهرات أو شبه املاهرات ميل      . بني مؤهالت النساء وفرص العمل املتاحة هلن      

 يف املائـة  ٢٥يقـل بنـسبة   اً ويتقاضني يف املتوسط أجـر    هشاشة  الوظائف  أكثر  العمل يف   
ويشترط يف تقدمي اخلدمات السياحية     . )١٦(ال الذكور ذوو املهارات املشاهبة    يتقاضاه العم  عما

وحصول النساء على التثقيف والتدريب     . املهرةعالية اجلودة توظيف عدد كاف من املوظفني        
   .ثابتة مبؤهالت أعلى وأجر أفضلوظائف  السياحة ميكن أن يسمح هلن بالوصول إىل يف جمال

   العمالة غري املنظمة    
أثناء فترات الركود   أن االقتصاد غري املنظم يتوّسع      ُيعتقد وفقاً لوجهة النظر التقليدية        -٨٠

أمام داد املنافسة   واشت. بعكس اجتاه الدورة االقتصادية عندما يسّرح العمال يف القطاع املنظم         
العمالة غري املنظمة ألن الـشركات تـسرح        من  املنتجني احملليني بسبب حترير التجارة يفاقم       

 لكن بعكس وجهة النظـر املـذكورة، ميكـن        و. العمال املنظمني هبدف ختفيض التكاليف    
حيّول الشركات غري املنظمة إىل شركات منظمة       أن  خنفاض تكاليف التجارة نتيجة التحرير      ال

وخيلص اسـتعراض شـامل     . نتاجيةأكرب يف اإل  ألهنا تتوقع من هذا التحول حتقيق مكاسب        
تشري إىل إمكانية أن يفضي االنفتاح التجاري يف املدى القريب          "للمؤلفات إىل أن التقديرات     

أن يف القطاع املنظم    إىل منو أسواق العمل غري املنظمة، وهو ما يقتضي من الشركات احملمية             
أما يف املدى األطول، فيمكن أن تعزز املكاسب        ". د توزيع فرص العمل والعمال    تتكيف وتعي 
  .)١٧(التجارة منو العمالة املنظّمةزيادة احملققة من 

__________ 

)١٦( ILO (2010). Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges. Geneva. 
)١٧( ILO and WTO (2009). Globalization and informal jobs in developing countries. Bacchetta M, 

Ernst E and Bustamente J, eds. Geneva.. 
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حبـد  قطاع  كل  نظمة على   املغري  اخلدمات  قطاعات  يف  ويتوقف تأثري حترير التجارة       -٨١
، فقـد   ا يف جممله  ةإجيابيصدمة  ال توإذا كان . طبيعة الصدمة اليت يتلقاها االقتصاد    على  ذاته و 

يتفاقم انعدام التنظيم يف املدى الطويل بسبب زيادة الطلب على اخلدمات غري القابلة للتداول              
. كما ميكن توقّع حتسن إيرادات القطاع غري املنظم مقارنة برواتب القطـاع املـنظم             . اًجتاري
  . النسبيةرادات اإليأن تتراجع فريجح  ا، يف جمملهةسلبيالصدمة  تإذا كان أما

  الوظائف اخلضراء والتجارة    
صناع السياسات إىل حتقيق أهداف من بينها دعـم عمليـة التنميـة             يتزايد سعي     -٨٢

 مـن   اتوتعد قطاعات اخلدم  .  وشاملة اجتماعياً  االقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة بيئياً     
الطاقة وإعـادة   : تحديديف االقتصاد األخضر ونذكر على وجه ال        بني أكثر القطاعات حتّوالً   

والتوجه العاملي حنو زيادة ختضري االقتصاد يفضي بالفعـل إىل خلـق            . التدوير والبناء والنقل  
وتشري دراسات العمل إىل حتقيق مكاسب      . فرص عمل يف هذه القطاعات ويف قطاع التصنيع       

  . )١٨( يف املائة٢ يف املائة و٠,٥صافية تتراوح نسبتها بني 
عمل اجلديدة هذه مبيزة تكمـن يف توزيعهـا القطـاعي واجلغـرايف؛             وتنفرد فرص ال    -٨٣

وستتحقق مكاسب مهمة على مستوى العمالة يف املناطق الريفية الفقرية يف البلدان الناميـة ويف               
وتزداد الفرص يف قطـاع الزراعـة       . القطاعات اليت يسهل على العمال الريفيني الفقراء دخوهلا       

السياحة البيئية وحبس الكربون واخلدمات التجاريـة لـنظم         وقطاعات اخلدمات اخلضراء مثل     
وتنظر بعض البلدان يف اعتماد متطلبات حمتوى       .  العاملة خارج الشبكة   الطاقة املتجددة الصغرية  

حملي قائمة على الطاقة آخذة يف احلسبان احتمال ارتفاع تكلفة الطاقة املتجددة من أجل خلـق    
أن يقلّص فرص   أيضاً  لة غري واضحة ألن احملتوى احمللي ميكن        واآلثار الصافية للعما  . فرص العمل 

  . العمل عندما يفضي ارتفاع تكاليف اإلنتاج إىل اخنفاض الطلب والقدرة على املنافسة

  تنقل العمال املؤقت     
 إمكانات هائلة ملشاركة البلدان النامية يف جتارة اخلدمات غـري أن  ٤يتيح األسلوب     -٨٤

املهنـيني ذوي   لفئات  باألساس  حمجوزة  حىت اآلن بواسطة هذا األسلوب      اخلدمات املُحّررة   
وال يندرج معظم مقـدمي اخلـدمات       . األعمال التجارية كبار املشتغلني ب  العالية و املؤهالت  

 غري قابـل    ٤ما ُيحتّج بأن األسلوب     اً  وغالب. املمكنني، مبن فيهم النساء، ضمن هذه الفئات      
 مبا أنه يتعـذّر علـى   ،مبقدمي اخلدمات ذوي املهارات املتدنية سيما فيما يتعلق    وال  للتطبيق،  

. بلدان املنشأ ضمان عودة مقدمي اخلدمات احملليني فيتحول تنقلّهم من مث إىل مشكلة هجرة             
غري أن جتربة االتفاقات التجارية اإلقليمية بني الشمال واجلنوب تبني أن من املمكن وضـع               

  . إقامة العّمال يف اخلارج مؤقتةأن تكون ابية لضمان تدابري تشمل احلوافز السلبية واإلجي
__________ 

)١٨( ILO (2012c). Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social 
inclusion in a green economy. Geneva. 
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يتمثل يف عـدم    اً  رئيسياً  وال يزال مقدمو اخلدمات من البلدان النامية يواجهون عائق          -٨٥
وباستطاعة االتفاقات الثنائية أو متعـددة األطـراف        . االعتراف مبؤهالهتم املهنية واألكادميية   
وتـدرج  . األكادميية واملهنية أن تتصدى ملثل هذه العوائق  املتعلقة بتبادل االعتراف باملؤهالت     

كالصحة واإلرشاد  (معظم البلدان املهَن اليت ميكن أن تكون البلدان النامية مهتمة بتصديرها            
تبـادل  لأمهية خاصـة  حيث توجد   " املنظّمة"أو  " املعتمدة"ضمن فئة املهن    ) االجتماعي مثالً 

 النامية تشارك يف اتفاقات االعتراف املتبادل مـشاركة         االعتراف باملؤهالت، غري أن البلدان    
، مبا يف ذلك    ٤وهبدف حتقيق مكاسب إضافية من جتارة اخلدمات بواسطة األسلوب          . حمدودة

  . لفائدة النساء، ال بد من النهوض باحلوار متعدد األطراف وتقاسم املمارسات اجليدة

   والتدابري التكميليةالسياسات التجارية الداعمة: االستنتاجات  -خامساً  
تتسم الصلة بني التجارة والعمالة واحلد من الفقر بالتعقيد ألن هذه العناصر مرتبطة               -٨٦

جنحت بعض الدول النامية يف خلق فرص العمل واحلد من الفقر عـن             قد  و. بقنوات متعّددة 
  . طريق فتح اقتصادها أمام األسواق العاملية

 ، يف الناتج احمللي اإلمجايل والتجارة والعمالـة       يسياً رئ وبات قطاع اخلدمات مسامهاً     -٨٧
وتساهم اخلدمات الفعالة والتنافسية مسامهة     . يوفّر قيمة مضافة متنامية يف التجارة العاملية      هو  و

ن اخلدمات توفر املدخالت الالزمة جلميع      حيث إ كبرية يف منو االقتصاد وقدرته على املنافسة        
  .لتصنيعاألنشطة االقتصادية مبا فيها ا

غري أن معرفة أثر جتـارة      . خللق الوظائف واحلد من الفقر    اً  وتتيح جتارة اخلدمات فرص     -٨٨
وحقق عدد من البلـدان  . وتتزايد قابلية اخلدمات للتداول جتارياً   .  حمدودة اخلدمات على العمالة  

 خدمات  من خالل استغالل جماالت ناشئة يف ميزهتا النسبية، مبا يف ذلك          كبرية  النامية مكاسب   
مل تكتسب القدرات الـضرورية     أخرى   كثرية   بلداناًولكن  األعمال العصرية القابلة للتصدير،     

  .  رئيسياً إمنائياًوميثل تعزيز الصلة بني جتارة اخلدمات والعمالة حتدياً. للسري على هذا املنوال
ت علـى   وعلى الصعيد الوطين، يتطلب بناء القدرات اإلنتاجية وحتسني قدرة الصادرا           -٨٩

ويعد وضع أطر تنظيمية ومؤسسية تالئـم       . املنافسة وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة ومتسقة     
ومن املهم تطوير املهارات مبا فيها مهارات القوة العاملة املوجـودة           .  حامساً الظروف احمللية أمراً  

ستثمار يف البنية   ومن املهم اجتذاب اال   . يف قطاعات اخلدمات، لتعزيز منو العمالة والتغري اهليكلي       
وحتسني قوانني العمل وتعزيزها ودعم     . التحتية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

 ُتيّسر التحول من القطاع     الجتماعية األساسية للجميع عناصر   إنشاء الشركات وتوفري احلماية ا    
، مثـل تـوفري التعلـيم       وبإمكان سياسات املساواة بني اجلنسني    . غري املنظّم إىل القطاع املنظّم    

ويتزايد سعي  . والرعاية الصحية، أن تزيد مشاركة النساء يف اخلدمات وحتّسن نوعية الوظائف          
  .اخلدمات لتشجيع االنتقال إىل اقتصاد أخضر وخلق وظائف خضراءاالستفادة من البلدان إىل 
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يف تنفيذ  اً  وعلى الصعيد الدويل، ال بد من بذل اجلهود والتعاون من أجل املضي قدم              -٩٠
ومن الضروري حتديد حمتوى عمليـة التحريـر        . برنامج جتارة اخلدمات القائمة على التنمية     

، ومواءمة هذه العملية مع السياسات واللوائح الوطنية بغية         مناسباًاً  ووتريهتا وتسلسلها حتديد  
يكـون  وقد . إنشاء بيئة مالئمة تسمح ببناء قدرات تنافسية منتجة وطنية وخلق فرص العمل           

حتسني النفاذ إىل األسواق ووضع تدابري تعاونية مثل التعاون التنظيمي يف سبيل            اً  من املهم أيض  
سيما يف جماالت التصدير املهمة بالنـسبة إىل البلـدان          وال   ،إنشاء بيئة سياساتية أكثر تيسرياً    

الـشبكات  ، وتشجيع تطوير البنية التحتيـة و      الطبيعينيالنامية مثل التنقل املؤقت لألشخاص      
  . ملضافة يف سالسل قيمة اخلدماتاملشتركة، واالبتكار وزيادة القيمة ا

        


