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  الثالث مدن العالم سوق العمل في
 الفصل الرابع والعشرون من كتاب جغرافية الحضر : منظور عالمي

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 المقدمة
يتكون واالنتاج فيه .  يعتمد اقتصاد المدن في العالم الثالث على الرأسمالية المحيطية 

االقتصاد ، ومجموعة من أشكال اإلنتاج  عالم : قطاع رأسمالي متكامل في من جزأين مترابطين
"اقتصاد متمركز حول  . وقد تم وصفه بأنه الرأسمالي الصغير الموجهة نحو االقتصاد المحلي

. يشير سانتوس  القطاعات الرسمية وغير الرسميةاقتصاد ،  أو  بازار"اقتصاد ال الشركة" و "
على  القطاع غير الرسمي التقليدييعتمد  حيثوالدائرة الدنيا ،  ( إلى الدائرة العليا1979)

االقتصاد الحضري على موقعهم في  والعوائلرفاهية األفراد  تعتمد القطاع الرسمي الحديث .
 . ثنائي القطاعات أو ثنائي القطبال

ونفحص  ، في العالم الثالث الحضري االقتصاد قطاعيسنشرح في هذا الفصل تطور  
 هعالقات العمل وسوق د. نع طبيعة نشاط الدائرة السفلى دائرة ، مع إشارة خاصة إلىهيكل كل 

وضع النساء واألطفال في  الوصول إلى الوظائف ، و ةمشكلهما أساس ومتكامالن  نهيكال
 المنزلي و تحليل االقتصاد نتائج سلط الضوء على. ثم ن القوى العاملةضمن  المناطق الحضرية
الطابع المعاصر  العالم الثالثفي تطور االقتصاد الحضري يعكس  . ف للفقراستراتيجيات التكي

.  العالمي نظام االقتصادات العالم الثالث الوطنية في يدمج اقتصاد: لدائرتي االقتصاد الحضري 
ابتكار من  وقد تم تصور العملية على أنها سلسلة من الحداثة ، والتي تم تعريفها على أنها نشر

 .  )دول العالم الثالث( أساسية )البلدان المتقدمة( إلى منطقة تابعة محيطيةمنطقة 
المنظور فكرة تشويه سمعة التحديث كعملية غير خطية للتغيير  ال يتبنى هذا 
. يحدد  في سياق التنميةجميعها من خاللها تمر المجتمعات ، التي واالقتصادي  االجتماعي
لعالم في الحداثة وتأثيرها على االقتصاد الحضري ل ة( ثالثة تخصصات رئيسي1979سانتوس )

 :  الثالث
( ، فترة تجارية تم ةالصناعي الثورة )من أواخر القرن السادس عشر إلى تحديث تجاري. 1

 باستيالء تطورتو .تعززت من قبل الهيكل اإلداري المتروبوليتان  خاللها تقسيم العمل الدولي ،
تعايش حينها  . العالم الثالث ها فيعلى ثروات مستعمراتالقوى االستعمارية بشكل منهجي 

لسلع ا واقتصاره علىسوق البمحدودية  تميزاطق الحضرية التي تالريف الفقير مع المن
 . وظائف تجارية وإداريةمن الطلب على العمالة مع ما يقرب حصرا تناسب االستهالكية ، و

 حيث )من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين( تحديث صناعي. 2
تطوير النقل البري والبحري  استفادت المناطق الحضرية من موقعها المتميز بالفعل من خالل

 .ة العاصمفي المال الحديث ، مما يسهل تراكم رأس 
)من منتصف القرن العشرين إلى الوقت الحاضر(. النمط المعاصر  تحديث تكنولوجي. 3

( ، تتميز من الناحية االقتصادية 1 نظر الفصليللتحديث ، والذي يشار إليه غالًبا بالعولمة )
على أنماط التجارة واالستثمار وبالتالي  تهاسيطرو  القوة المتزايدة للشركات عبر الوطنيةب

تحديث إت ال.  القتصادي الحضري في العديد من دول العالم الثالثالهيكل ا التأثير على طبيعة
طبيعة  وذلك بسببمن الوظائف ،  امحدود افي العالم الثالث ال يخلق سوى عدد التكنولوجي
إنشاء العمالة في البلدان  ، مثلالكثير من النتائج غير المباشرة و.  كثيفة رأس المالالالصناعات 

تزايد الصناعة عاجزة بشكل متزايد عن تلبية ف . ن يعملون محليااألساسية أو للمغتربين الذي
وهذا يعني أن نسبة عالية من الناس في مدن العالم الثالث ليس لديهم طلب المحلي على العمل ، ال

دى يؤ مما ،  لمعظملفي القطاع الحديث قليلة عمل مع فرص والعمالة أو الدخل . في  ااستقرار
 .  العالم الثالث مدن الصغيرة في من األنشطة اكبير انمو عددالى 
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 الها تأثيرالتي من خالل وسائل اإلعالم ،  تأثير آخر للعولمة ، انتشار المعلومات 
. "Co-cacolonisation"الدولية" أو  "أثير المظاهر على تفضيالت المستهلك من خالل اكبير

  محلي أمام تكوين رأس مالثابة عقبة الميل العام لالستهالك ، وبالتالي بم هذا إلى رفعيؤدي 
لناس . وجود كتلة من اة المستوردالبضائع ويمكن أن تقلل الطلب على المنتجات المحلية لصالح 

العمل للعيش ، إلى جانب أقلية ذات دخل مرتفع ، يخلق عرض بأجور متدنية للغاية أو حسب 
  . في المجتمع الحضريمختلفة استهالك أنماط 

القتصاد دائرتي اتخلق مجتمعة هذه االختالفات في أنماط اإلنتاج واالستهالك  
.  مجموعة معينة من السلع والخدمات لحضري ، كل منها ينتج ويوزع ويستهلك إلى حد كبيرا

ة التي تم إنشاؤها بواسطة التقدم لتحديث وتشمل األنشطل الدوائر هي النتيجة المباشرة إحدى
 شمل األفراد الذينمباشرة للتحديث الذي نتيجة غير ك ى تولدتأن اآلخر التكنولوجي ، في حين

 . من التقدم التكنولوجيجزئيا فقط  يستفيدون
 

 هيكل االقتصاد الحضري
 مثل البنوك ، الكثيف  بكل بساطة ، تتكون الدائرة العليا من أنشطة رأس المال 
 التجارة والخدمات ، والبيع بالجملةصناعة ، الصناعة الحضرية الحديثة ، التجارة وتصدير ال

الخدمات غير الحديثة التي رأس المال ،  تصنيع غير كثيفال من ىالدائرة السفل وتتكون.  والنقل
 . الصغيرة الحجمالتجارة يتم توفيرها بشكل عام على مستوى البيع بالتجزئة ، وغير الحديثة و

 -: المدينة في هاثالثة أنواع من األنشطة وفًقا لدرجة تكاملبين  تفرقداخل الدائرة العليا ، دائرة 
ألنها أنشطة متكاملة  اوالخدمات الحديثة عناصر الصناعة والتجارة الحديثة د. تعالمتكاملة. 1

 . خاصة بكل من المدينة والدائرة العليا
على الرغم التجارة هي غير متكاملة ، انشطة و . الصناعة الموجهة للتصديرة غير متكامل. 2

 خارج المدينة في هامخرجاتيتم استهالك  . موقعها ية زمفادة من الل من أنها تقع في المدينة
. يتم  الخارجيةاالهتمامات نشطة التي تسيطر عليها جزء آخر من االقتصاد العالمي ، ومعظم األ

األنشطة الحديثة  المصرفية في هذه الفئة ، ألنها تعمل كحلقة وصل بينالنشاطات تضمين 
 . وخارجها نفسها المدن األكبر داخل الدولةمع للمدينة و

. تجارة الجملة والنقل هي أنشطة مختلطة ، يتم ربطها بـكل من الدوائر األنشطة المختلطة. 3
عنصر تكاملي داخل  . تاجر الجملة ، على سبيل المثال ، هو العليا والسفلى لالقتصاد الحضري

 . لون إلى البائع المتجوليصالذين وسطاء ال وقمة هرم، الدائرة العليا 
إشارة كؤخذ تال أن  ينبغيساسية بين أنشطة العلوي والسفلي االختالفات التنظيمية األ 

ستهلك الطبقة االجتماعية خارج يقد  أحدها. أعضاء  إلى انفصال أو ازدواجية بين القطاعين
على سبيل المثال ، ف. ا وعرضي اكون جزئيي الدائرة المقابلة ، على الرغم من أن هذا االستهالك

 ، ىمعدات في الدائرة السفل ونعتمديغالًبا ما  لحسابهم الخاص يات الصوتاجهزة مصلحي 
عمالهم أحياًنا في الجزء ا ونقد يبيع ىمباشرة بالدائرة السفل المرتبطين واألفراد، المستوردة 

االقتصاد الروابط بين قطاعي طبيعة دراسات . وقد استكشفت  كهربائيةالدائرة من ال العلوي
 . الحضري

 ىطبيعة نشاط الدائرة السفل
على الرغم من الصعوبات في قياس الحجم الدقيق للقطاع غير الرسمي ، فإنه يقدر  

. والقطاع  في الدول المتقدمة % 3، مقارنة بـ من القوى العاملة في العالم الثالث  % 50بـ 
األنشطة وقوتها العاملة  ، ولكن السمة المشتركة هي من حيث غير الرسمي غير متجانس 

 -: . هذا واضح في عدد من الطرق ، بما في ذلك ما يلي النطاق الصغيرانشطة 
تتم في عدد كبير جًدا من لدائرة الدنيا ، وخاصة التجارة ، . جميع أنشطة اتجزئة األنشطة. 1

 األنشطة التجارية ، من قبل سكانمن  الصغيرالمقياس انتشار.  الشركات الصغيرة الحجم
 الشراء محلًيا لتجنب تكلفة النقل إلى قطاع التجارة الحديثة ، غالًباهو  المناطق الحضرية الفقيرة
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التكيف مع نمط االستهالك ة أخرى ، فإن التجارة الصغيرة هي . من ناحي قع في وسط المدينةت
وغير المؤكد  بسيطيسمح للعميل الفقير ذي الدخل ال صغيرمتجر لبيع ال.  المحدود وغير المنتظم

حجم . كلما كان السكان أكثر فقرا ، كلما كان بمبلغ صغير  بالحصول على كميات البضائع
 .أقل  تجاريةالنشاطات ال
. غالًبا ما يعمل كل من الحرفيين والتجار في المنزل ، حتى لو عمل العمل في المنزل. 2

. استخدام المنزل كمكان  كشك في السوق أو في أي مكان آخر في المدينةفي  أيًضابعضهم 
 .وادامته  يوفر الوقت والمال الذي ال غنى عنه في الغالب لبقاء المشروع للعمل

رة قادرة جاعالوة على ذلك ، قد يتجنب الحرفيون الضرائب ، في حين أن المرأة الت 
 روابط الحيو . استخدام رعاية المنزل األمومةعلى االنخراط في أنشطة أخرى ، بما في ذلك 

العمل في المنزل يجعل من  . ، مع العمالء المحليين على يقين من خدمتها في أي وقت السكني
 . االدنى  طويلة التي تميز الدائرةلساعات العمل الممكن أيًضا 

. عمل األسرة يسمح ى . هذا أمر شائع في المؤسسات الصغيرة في الدائرة السفلعمل األسرة.  3
كان على الشركات  . إذا كانت صغيرة بزيادة اإلنتاج دون الحاجة إلى المزيد من رأس المال

يكونون أقل قدرة على و دفع األجور )وربما اإلعانات والضرائب االجتماعية للموظفين( ،
وع إن تحويل مشر . في بعض الحاالت ، خاصة عندما يكون الطلب غير مؤكد ، المنافسة

 . إفالس عائلي إلى مشروع رأسمالي سيؤدي إلى
. كمية صغيرة من األسهم التي تحتفظ بها شركات الدائرة الدنيا والتجديد مخزون محدود. 4

وكذلك  .صغيرة وإمكانية الحصول على ائتمانات األعمال رأس المال  محدودية  اليومي يعكس
نموذجي في المناطق الفقيرة  يومي الصغير هو، حيث ، الشراء ال ىأنماط استهالك الدائرة السفل

 . من مدن العالم الثالث
، كونها الحلقة  التجزئة التجاريةانشطة . تشكل هذه أدنى مستوى في الباعة المتجولين. 5

 كات المصنعة أو البائعين بالكاملالشر النهائية في سلسلة الوسطاء بين المستوردين ،
. )التصريف(  مع البضائع على االئتمان بتوريد الباعة المتجولين. يقوم التجار  والمستهلكين

كما يعكس احتياجات  النشاط هو استجابة للفقر بشكل واضح ، فإنههذا على الرغم من أن 
. التجار والمصنعين الصغار  كهربائيةالدائرة في ال ألعلىااألنشطة التجارية والصناعية 

توظيف القاصرين أو كبار السن و لضرائبيستخدمون الباعة المتجولين من أجل تجنب ا
لتخلص لأو ، لمتاجر الكبيرة اللتعامل مع  للوصول إلى العمالء الذين ليس لديهم الوقت أو الميل

 لم تعد في الموضة .التي المالبس  من البضائع غير المباعة أو غير القابلة للبيع مثل
الحضرية  -الريفية الهجرة ، وال سيما تلك التي تعاني من  . في مدن العالم الثالثالعمل الحر. 6

بعض ال يتقاضون ال.  نشطةالأ أجور دفع الدخل إلى حد كبير من عدم زيزعتيتم حيث القوية ، 
، ولكن الغالبية هم من اإليجار دخل ي والبعض اآلخر يعيش على أصحاب األراضهم النأجورا 

 . العاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي
 

 الثالث العالم نعالقات العمل في مد
 المدينة ، اقتصادقطاعات 

حقيقة أن  االقتصاد الحضري للعالم الثالث والتعرف على الروابط بين قطاعي  
والعمل بأجر منخفض(  دوام جزئي وتعاقدياألشكال "غير الرسمية" من ممارسات التوظيف )

حولت االنتباه من الهيكل  قد يحدث في الدائرة العليا الرأسمالية ، يعني أن التحليالت األخيرة
بروملي  اقترح . وقد التنظيمي للقطاعين إلى أشكال عالقات العمل داخل االقتصاد ككل

" و ةا "العمل بأجر الوظيفمبأنه هماوصف . النقيضين ، سلسلة من عالقات العمل (1988)
العالقات و.  مستويات االستقرار واألمنمنهما تؤشر  مرتفعة نسبياً وال" ، ة"العمل الذاتي الوظيف

من االستقرار واألمن ويشار إليها مجتمعة باسم العمل  الوسيطة لها مستويات منخفضة نسبًيا
لعمل المأجور يغطي أولئك الذين يتقاضون أجورهم ل مدى القصيرال. وبالتالي على  العرضي
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يشمل العمال الخارجيين الذين يتقاضون الذي  لفترة زمنية محددة ، والعمل بأجر غير المقنع
العاملين لحسابهم الخاص  العمل بالقطعة ، ويشير العمل المعتمد إلى هؤالء ظاهرًياأجراً مقابل 

أو سائق  الشارعمومسات ولكن الذين يجب أن يدفعوا للمورد من أجل البقاء في العمل )مثل 
لثراء وفر أساًسا تالهيكل االقتصادي الحضري بل  قطبينتاكسي(. هذه الصيغة ال تبطل مفهوم ال

 . العمالة الحضريةاسواق تحليل عند أكثر 
 ،  هيكل سوق العمل

مكافآة  كون من وظائف من أنواع مختلفة معيتم تنظيم أسواق العمل في قطاعات تت 
من  اوقد تم اقتراح عدد . ، مفصولة بحواجز تحد من التنقل بين الشرائحمستويات مختلفة ب

ن مدصلة مباشرة باالقتصاد الحضري في  الذي له تصنيفالتصنيفات سوق العمل ، ولكن 
 -:التية الفئات ايضم العالم الثالث 

من قوى فيه محمية  عقود والقيود القانونية والوظائفالذي تعمل فيه ال العمل المأجور المحمي. 1
 . السوق من خالل القيود المفروضة على الدخول

تعمل ولكن  فيه السوق يكون الدخول فيه مفتوًحا نسبًيا وقوى منتظم تنافسيالعمل بأجر . 2
 . التوظيف مستمر وربما يخضع للعقد

عمال  ، فئة غير متجانسة تشمل الكثير من العمل العرضي ، العمل المأجور غير المحمي. 3
. كما يتم  و / أو المخالفات الخدمة المنزلية واألجر في التجارة الصغيرة ، ويتميز بانعدام األمن

 المأجور .المقنع مختلفة من العمل  تضمين أشكاال
 . المشتغلتان باإلنتاج على نطاق صغيرالعمل الحر والعمالة األسرية  - 4
 ، التي تتراوح من العمل المحيطي منخفض اإلنتاجية ، مثل التلميع األنشطة الهامشية. 5

 . ألنشطة شبه القانونية وغير القانونية، وا لوالصق
لذلك يساهم في ، لعاملة عبر هذه الفئات يوزع كل نمط من أشكال اإلنتاج القوى ا 

إن تقسيم سوق  . الوصول إلى الوظيفةوفرص  التغيرات االجتماعية المكانية في الفقر والثروة
. هذه تشمل  الوصول إلى وظائف من أنواع مختلفةب العمل يعتمد على وجود القوى التي تتحكم

بعض العوائق  . وموارد األفراد المالي عتمادالوبيانات ا كال من الحواجز المؤسسية وخصائص
الشبكات الشخصية التي تعكس الهياكل  خاصة في الحصول على وظائف معينة من خالل

 .  أو األصل العرقي االجتماعية القائمة على القرابة والطبقة والمجتمع
 . لعمل على معايير أكثر عموميةلالوصول فرص  ديتحدكذلك لتعتمد قيود أخرى  
من المحتمل أن ، و مهارات والخبرة والخصائص الشخصيةلمؤهالت التعليمية والوتشمل ا

)مثل المبادرة ، المراوغة ، العمر ، الجنس( ، الحصول سمات معينة تجذب أصحاب العمل 
تكاليف الهجرة(  توفيربعلى رأس المال )مهم بشكل خاص للعمل الحر ولكن أيضا ذو صلة 

بشكل ملحوظ ، بالنسبة ألولئك الذين فشلوا في الوصول إلى  . العمل الحروالوصول إلى سوق 
 اليس من المؤكد أنهم سيجدون وظائف ، المناطق الحضرية في سوق العمل فيشرائح أفضل 

. كما أن الكثير من القطاع غير الرسمي يتمتع بحماية عالية من خالل  سهلة منخفضة الدخل
ناطق الحضرية عمًرا من العمل يواجه العديد من سكان الم حيث.  للسوق قواعد الدخول

. نقاط الدخول األكثر انفتاًحا  مهما كانت الوظائف وضيعة التي يمكنهم العثور عليهاوالعرضي 
الجزء  . في وأعمال البناء غير الرسمية والخدمة المنزليةالسوق عتالة شمل ت لعمل الحضريل

 . عمليات غير قانونية أخرىو رقةالسفلي من نطاق األنشطة الهامشية مثل التسول والبغاء والس
 يمكن أن يكون التمييز قوة فعالة في تحديد الوصول إلى العمل في المناطق الحضرية. 

بالنسبة  األجور حتى في اكبير اشكل فروقي الذيهناك أدلة واضحة على التمييز بين الجنسين 
 .  للوظائف المتطابقة تقريًبا

 البطالة 
زيادة  ، شهدت أسواق العمل الحضرية في جميع أنحاء العالم الثالثعدة  لعقود  

يؤكد بعض الكتاب أنه في  .وقد أدى ذلك إلى نمو البطالة  ، العمالة ذات المهارات المحدودة
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 ال تمثل البطالة عادة أولئك الذين البلدان التي يتأهل فيها القليل للحصول على إعانات البطالة ،
االعضاء يقال أن األسرة غير الخبيرة فقط يمكنها دعم و.  يائسة للغايةظروف يعيشون في حالة 

القوى العاملة  مة( خالل بحث موسع عن العمل داخل)مثل ذرية متعل العاطلين عن العمل
 . بالنسبة للفقراء ، تعد البطالة رفاهية ال يمكنهم تحملهاوالمحمية . 
ذوي الدخل مجموعات ة البطالة بين ي استبعاد مشكلعلى الرغم من أنه ال ينبغ 

عنصر  مدن العالم الثالث .فقراء  ن األدلة يؤكد تركيز البطالة بين، الجزء األكبر م المتوسط
في النوع . وينظر إلى هذا  العالم الثالث هو العمالة الناقصةفي  ثان من فائض العمالة الحضرية

 -: ثالثة أشكال متميزة
تقلبات في النشاط االقتصادي خالل النهار )على سبيل المثال في األسواق( ، على . قد تحدث 1

أسبوع أو شهر )على سبيل المثال في الخدمات الترفيهية( أو موسمًيا )كما هو الحال في  مدى
يتم تسريحهم وترك العديد من العاملين حيث ، والعمل العرضي  نشاطانحسار للالسياحة(. ك

 . ن عمللحسابهم الخاص بدو
، والقليل في جميع األوقات منهم متواجدة . قد يكون عدد العمال كبيًرا بحيث تكون نسبة كبيرة 2

 يعمل بشكل كامل )مثل الباعة الجائلين(. منهم
 ا منعات التضامن في توظيف كل ما لديه. قد تحدث البطالة الخفية حيث تستمر مجمو3

.  بالكامل ينمشغول عمل غير كاف لالحتفاظ بهم األعضاء بدالً من تفريغهم عندما يكون هناك
)على سبيل  جتماعيةالاالعالقات مثل هذه العمالة المولدة هي نموذجية للمؤسسات العائلية ولكنها 

للحفاظ  المثال على أساس األصل المشترك أو الدين المشترك( يمكن أيًضا أن تعزز االلتزام
 . على كل فرد من أفراد المجتمع

االستخدام إلى النشاط الذي ال يساهم إال قليالً في الرعاية االجتماعية يشير سوء  
سسة في الهياكل ؤم من األقوياء واألثرياء ، وهو دورالتسول وكذلك المعلقين  ويشمل

 . الثالث المعاصرمن مجتمعات العالم البيروقراطية المتضخمة للعديد 
 ، النساء في قوة العمل

. بشكل عام ، تشغل النساء  أجزاء حسب الجنس ينقسم سوق العمل الحضري إلى 
الفرق بين أقل تفضيالً ، المهن األقل مرتبة . تعزو النظرية االقتصادية الكالسيكية الجديدة  اموقف

تالفات القائمة على نوع الجنس لالختالفات في اإلنتاجية بسبب االخ في األرباح الذكور واإلناث
التعليم والتدريب المحدود  يمة بسبب نقص القوة البدنية ،رأس المال البشري )المرأة أقل ق في

والمسؤوليات األسرية التي قد تؤدي إلى الغياب ودوران العمل(. لكن هذه العوامل تفسر جزًءا 
تقييد  العوامل االجتماعية والثقافية في. أكدت النظريات النسوية على أهمية  األجرفارق فقط من 

تفضيل األطفال الذكور على ذرية اإلناث  . وتشمل هذه العمل في سوق هاوصول المرأة وتقدم
معينة من العمالة على أنها "عمل المرأة" وأجر أقل  ا. تصنيف أنواع في تنمية الموارد البشرية

المرأة التي تنتقل من دورها . و الفصل بين الجنسين في سوق العمل الحضريبوأمن مرتبط 
ُينظر إليها على أنها "فضفاضة" وتتعرض  وظيفة قد العائلي المقبول من أجل الحصول على

 . وقد تم ترك الوظيفة ليس خيارا . بالنسبة لمن هم في أمس الحاجة للعمل ، للتحرش الجنسي
 .األعمال المنزلية ورعاية األطفال )اإلنجاب( في  التقليديالتخصص تركيز اهتمام خاص على 

على قدرة المرأة على المشاركة في يستند ن تقسيم العمل بين الجنسيل واألثر المحدود  
ء المتزوجات . ويتضح مدى العبء اإلضافي الواقع على النسا)اإلنتاج(  األعمال غير المنزلية

 112 تنفق  في المتوسط ، وخارج المنزل  من بأعمال منزلية ويعملن بأجرفي ماليزيا الذين يق
ساعة .  59لواليات المتحدة هو افي الرقم  ذلك ادلساعة عمل في األسبوع ، في حين أن ما يع

، الذكر في العديد من مدن العالم الثالث من لعائل كون اى ذلك ، خالفا للفكرة الشائعة لـعالوة عل
، إلى نصف األسر ترأسها النساء العدد وخاصة في أمريكا الالتينية وأجزاء من أفريقيا ، يصل 

 اأرباحه دة ما تساهم النساء بجزء أكبر مناألسرة ، وعاتساهم النساء على حد سواء في دخل و
 . نفقات األسرةفي سد 



6 
 

 نظام  جزء من ي العمل بأجر داخل القطاع الرسميتم استيعاب النساء بشكل متزايد ف 
NIDL مناطق تجهيز الصادرات( التصدير . في المكسيك والهند والفلبين ، مناطق معالجة(

إلى "تأنيث  أدت التصنيع الخفيف و معالجة البياناتومناطق التجارة الحرة المتخصصة في 
... على الرغم من  قوة عاملة منخفضة التكلفة ومرنة أرباب العمل"طلب  سوق العمل نتيجة

قوانين عمل وطنية  ةاالتفاقات غير النقابية ، وإلغاء اللوائح التنظيمية ألي ىإصرارهم عل
الشركات عبر الوطنية إلى تحسين األجور المحلية وتميل معظم  موجودة وساعات طويلة

هذه الوظائف على البدائل التقليدية مثل الخدمة  يفضلن اتوبالنسبة للكثير .وظروف العمل 
 . المنزلية

ا تزال م،  صغيرةالالصناعية في في معظم مدن العالم الثالث ، فإن القوى العاملة  
القطاع الرسمي ،  كما فيو. هنا ،  غير الرسمي القطاعفي لهن غالبية العامالت يجدن عمالً 

أو إنتاج السلع الصغيرة  الغذاءتحضير توجد النساء عادة في المهن ذات األجور المنخفضة مثل 
 . أو التجارة في الشوارع أو العمل في التعاقد الباطن

 ، تشغيل االطفال
أشكاالً عديدة من العمل فال عمالة األطفال شائعة في العالم الثالث ، يأخذ عمل األط 

 حيثعمل استعبادي كأخرى من العمل المأجور مثل البيع في الشوارع  افي مصنع وأنواع بأجر
أصحاب العمل ،  األطفال بشعبية لدىالعمال . يحظى  على الطفل أن يعمل لسداد دين األسرة

من  الشكوى ألنهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجر منخفض وغير قادرين أو غير راغبين في
البناء والتعدين ،  في األنشطة الخطرة مثل صناعة الطوب ،منهم . يعمل العديد  الظروف السيئة

 . تعليم رسمي قليل أو معدوم هملكافية أو الرعاية الصحية ، ولديالتغذية ا ونتلقيال 
. مكاسب  رسمي للفقر والحرمان في المناطق الحضرية جسيدت الحالة هيذه هو  

بالنسبة للعديد من األسر التي ترأسها  ا كبيرا بالنسبة لألسر الفقيرة وتحدث فرقالهزيلة األطفال 
. في الحاالت  لبقاء على قيد الحياةل البكر ضرورية لألسرةاالبن او البنت امرأة ، فإن مساهمة 

مشكلة  . بغاء األطفال هو عبودية القصوى ، يمكن بيع األطفال في ظروف أفضل بقليل من
 . هذا الطريق عن 100000بومباي وحدها يتم استغالل ما يقدر ب متزايدة في مدن آسيا ؛ في 

الذين غادروا  يوجد في معظم مدن العالم الثالث عدد متزايد من أطفال الشوارع  
غير فعالة إلى حد كبير ، ويكاد  لاطفاالعمالة منازلهم أو هجروها . محاوالت تشريعية لتنظيم 

السكان في صراع يومي لتلبية بها كتلة خرط نتيكون من المستحيل فرضها في المدن التي 
 . احتياجاتهم األساسية

  

  هواستراتيجيات الفقيرة اقتصاد األسر
تكملة التحليل االقتصادي  ضرورياألسر الحضرية الفقيرة ،  معيشةلفهم آليات تكيف  

مع دراسة تفصيلية  الثالث العالمفي مدن القتصاد الحضري ليكي الجديد على نطاق واسع الكالس
( "لالقتصاد الكلي" ُينظر إلى 1992. في نموذج فريدمان ) ألسرةالقتصاد اعلى نطاق صغير 

االقتصاد السياسي المصغر الذي يتخذ قرارات  -الوحدة االقتصادية األساسية  األسرة على أنها
 . األساس اليومي المستمر فيما يتعلق بأفضل استخدام للموارد المتاحة بشأن

على التوالي  ثة مصادر للدخل النقدي ، مستمدةضمن هذا اإلطار ، تمتلك األسر ثال 
جزء من  . أول إثنين من العمل الرسمي والعمل غير الرسمي والتحويالت الصافية داخل األسرة

قد يتم تخفيض مبلغ الدخل  المجموعفي .  اقتصاد السوق والثالث جزء من االقتصاد األخالقي
)يمكن إعادة بعضها إلى األسرة عن طريق التحويالت العامة مثل  الضرائبالمتاح  عن طريق 

 . األسرة لديها أيضا وعن طريق اإلنفاق الرأسمالي لدعم اإلنتاج غير الرسمي الرعاية الصحية(
)على سبيل المثال لدعم  أخرى أسر الىاألسرة دخل من االلتزام األخالقي إلجراء تحويالت 

 . المدينة( ، على الرغم من أن هذه قد تكون متبادلة في المستقبل في ةجديدأسرة مهاجر 
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دخل المال ، تعتمد سبل عيش األسرة أيًضا على المساهمات العينية  باإلضافة إلى  
على الرغم من عدم تمثيلها صراحة في النموذج ، في كثير و.  العمل المنزلي والمجتمعي من
عات ذات الدخل المنخفض ، مثل الجمعيات االئتمانية األنظمة المالية غير الرسمية للمجتم من

يحدد النموذج ثالثة أنواع .  يمكن أن تلعب أيًضا دوًرا مهًما في اقتصاد األسرةالتي  لدورية ،ا
 -: من نفقات األسرة

 . لالستهالك السليم ، مثل الطعام ؛1
 ؛ (H&DG). لالستثمار في السلع المعمرة المنزلية ، على سبيل المثال اإلسكان 2
 .(HR). لالستثمار في الموارد البشرية ، مثل تعليم األطفال 3

التنظيف ، التمريض  مثل التسوق والطبخ ، ،المنزلي تشمل النفقات أيًضا مدخالت الوقت للعمل 
والبستنة ، واألنشطة اإلنتاجية داخل  ، تربية األطفال ، البناء واإلصالح ، جمع المياه والحطب ،

على الطرق  ، بما في ذلك بناء المدارس ، وإدخال تحسينات (CE)االقتصاد المجتمعي  الحي أو
 . ساخنة على المعوزينطعام وتوزيع وجبات 

 ات في إستراتيجيات التكيف األسرييمّكننا نموذج االقتصاد الكلي من تتبع التغيير 
الخارجية )مثل فقدان  الظروفاستجابًة للتغيرات الداخلية )مثل المرض أو الوالدة أو الوفاة( أو

 -: . في أوقات األزمات االقتصادية الممتدة الوظيفة(
 في . يمكن للمرأة أن تدخل القوة العاملة )بمعدالت أجر أقل من الرجل( أو تبدأ في االنخراط1

تقليل  األنشطة المنظمة بشكل غير رسمي )مثل غسل المالبس أو صنع المالبس( ، وبالتالي
 . في المنزل الوقت المتاح للعمل

قد يتم تخفيض تنمية  لية وبناء المساكن وصيانتها كذلك. اإلنفاق على السلع المعمرة المنز2
 الهدف ، وليس التنمية المستقبلية.هو  الموارد البشرية )مثل التعليم(. يصبح البقاء على قيد الحياة

 ليس بالضرورة بالتساوينصيب الفرد من استهالك الغذاء ، على الرغم من أنه . قد ينخفض 3
 . بشكل عام بين أعضاء المنزل ، مع النساء ، وخاصة الفتيات واألطفال ،

قد تسعى األسر  . قد تزيد المساهمات في اقتصاد المجتمع ، وخاصة في جهود العمل ، أو4
لخفض تكاليف استهالكها من خالل المشاركة في المشاريع مثل الحدائق المجتمعية أو المطابخ 

 . ماعيةالج
ينتقل التركيز  فقد.  ة عندما ينتعش اقتصاد السوقيمكن مالحظة االتجاهات العكسي 

في السلع المعمرة والموارد  األسرةزيادة استثمار في قرارات األسرة من الكفاف إلى التراكم ، 
هامشية القتصاد األسرة المهجرة ، في حين من المرجح أن  . األنشطة غير الرسمية البشرية

 يةالمجتمعالشراكة حماس وقد يتراجع .  التعاقد من الباطندهر االقتصاد الرسمي من خالل يز
تزال ا مالتزامات المجتمع  بعضولكن  .مما يسمح بقضاء المزيد من الوقت في العمل المنزلي 

الحفاظ على الثقة والمعاملة بالمثل ضمن  واالجوار ،  ا معتضامن تحترم ، سواء ألسباب حقيقية
 . في حالة حدوث أزمة أخرى في المستقبل االقتصاد األخالقي

االجتماعية العالاقات من خالل توضيح الروابط الجدلية بين العقالنية )االقتصادية( و 
 )األخالقية( واألنشطة الرسمية وغير الرسمية ومساحة الحياة والفضاء االقتصادي والثقافية

للنماذج  امفيد اتصحيحي انموذج "االقتصاد الكلي" دمقيقتصاد الكفاف ، تراكم رأس المال واو
 على نطاق واسع لالقتصاد الحضري ويساهم في فهمنا لكيفية تعامل األسر الفقيرة مع فقرها.

 


