ا الطضراا ااتمجدد افياأفقافاصاالعمل
ال يزال االقتصاد العالمي ينمو بمعدالت أدنى بكثير منها قبل بداية األزمة العاملية في  ،8002وهو غير قادر على
إغالق فجوات فرص العمل والفجوات االجتماعية الكبيرة التي ظهرت .ويبدو أن التحدي املتمثل في خفض
معدالت البطالة والبطالة املقنعة إلى مستوياتها قبل األزمة قد أصبح اآلن مهمة عسيرة أكثر من أي وقت مض ى
مع وجود مخاطر مجتمعية واقتصادية كبيرة مرتبطة بهذا الوضع.

فدوةاالسجخداماالعاتميةاالناجمةاعنااألزمةامسجماةابالتساعا
يخلص هذا التقرير إلى أن أوضاع االستخدام العاملية ستتدهور على مدى السنوات الخمس املقبلة .ففيما
تجاوز عدد العاطلين عن العمل في العالم  802مليون شخص في  ،5112أي بزيادة قدرها  12مليون عما كان
عليه قبل بداية األزمة العاملية ،من املتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار ثالثة ماليين شخص في  5112ثم
بمقدار  2ماليين في غضون السنوات األربع التالية.
وتبلغ فجوة االستخدام العاملية ،والتي تقيس عدد الوظائف املفقودة منذ بداية األزمة 12 ،مليون حاليا .وإذا
تضمنت الحسابات عدد الداخلين الجدد في سوق العمل خالل السنوات الخمس املقبلة ،فينبغي خلق 820
مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام  5112من أجل إغالق فجوة االستخدام العاملية الناجمة عن األزمة.
وال يزال أكثر املتضررين من البطالة هم الشباب ،وخاصة الشابات .فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل في
صفوف الشباب ( 82-21عاما) في  5112قرابة  42مليون شاب وشابة .ومعدالت بطالة الشباب أعلى عمليا
بثالث مرات منها في صفوف نظرائهم البالغين .وهي مرتفعة في جميع املناطق على الرغم من تحسن التحصيل
العلمي ،ما يؤجج السخط االجتماعي.

ً
وطضعاالسجخداماآخذابالجحسنافيابعضاالقجصا اتااتمجقدمة،اولكنهايبقىامجعسااافيا
معظماأرجاءاأوروبا...
ثمة تقلبات في املناطق على صعيد توقعات االستخدام .ففرص العمل آخذة باالنتعاش في االقتصادات
املتقدمة إجماال ،وإن كان هناك فروق كبيرة بين البلدان .وتنخفض البطالة ،لتصل أحيانا إلى معدالتها قبل
األزمة ،في كل من اليابان والواليات املتحدة وبعض البلدان األوروبية .وهي تتراجع ببطء في جنوب أوروبا ولكن
من مستويات مرتفعة للغاية.

 ...اويجدهورافياالقجصا اتاالناشئةاوالنامية
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على النقيض من ذلك ،وبعد تحسن األداء لفترة معينة مقارنة باملتوسط العالمي ،أخذ الوضع بالتدهور في
عدد من املناطق واالقتصادات النامية وذات الدخل املتوسط كأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،والصين،
وروسيا ،وعدد من البلدان العربية .ولم يتحسن وضع فرص العمل كثيرا في إفريقيا جنوب الصحراء على
الرغم من التحسن األخير في النمو االقتصادي .ومن املتوقع أن تبقى معدالت البطالة املقنعة واالستخدام في
االقتصاد غير املنظم مرتفعة بعناد في معظم هذه البلدان على مدى السنوات الخمس املقبلة.
ويحسن االنخفاض الحاد في أسعار النفط واملستمر في مطلع عام  ،5112إذا ما استمر أبعد من ذلك ،توقعات
االستخدام إلى حد ما في الدول املستوردة .ولكن من املستبعد أن يمحو ذلك آثار االنتعاش الذي ال يزال هشا
وغير متكافئ وسيزداد سوءا بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط.
ونتيجة لذلك ،تعثرت التحسينات في فرص العمل الهشة في البلدان الناشئة والنامية .ومن املتوقع أن تبقى
نسبة فرص العمل الهشة ثابتة على نطاق واسع لتبلغ نحو  21في املائة من إجمالي فرص العمل على مدى
العامين املقبلين في تناقض صارخ مع االنخفاضات امللحوظة قبل األزمة .وقد ازداد عدد العاملين في وظائف
هشة بمقدار  84مليون منذ عام  8028ليبلغ حاليا  2422مليار عامليا .ويعمل أكثر من نصف هؤالء في منطقتي
إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ،حيث أن وظائف ثالثة أرباع العاملين فيهما هشة.
وباملثل تباطأ التقدم في الحد من عدد العمال الفقراء .ومن املتوقع مع نهاية هذا العقد أن يعيش عامل من
كل  22عامال في فقر مدقع.

ً
ً
اتسعاالجفاوتافياالدخلامؤخاااابذلكاانجعاشاالقجصا اوفاصاالعملاعاتمياا
في البلدان التي تتوافر حولها بيانات ،يكسب أغنى  20في املائة في املتوسط  20-10في املائة من إجمالي الدخل،
في حين يتقاض ى أفقر عشرة في املائة قرابة  8في املائة منه.
وفي كثير من االقتصادات املتقدمة حيث عدم املساواة أدنى منه بكثير في البلدان النامية على الدوام ،اتسع
التفاوت في الدخل بسرعة في أعقاب األزمة ،وهو يقترب في بعض البلدان من املستويات املالحظة في بعض
االقتصادات الناشئة .وال يزال إجمالي التفاوت مرتفعا في االقتصادات الناشئة والنامية على الرغم من
تراجعه ،كما تباطأت وتيرة التحسن إلى حد بعيد.
ومما عزز بعضا من هذه التطورات تراجع الوظائف الروتينية متوسطة املهارات في السنوات األخيرة بالتوازي
مع ازدياد الطلب على الوظائف ذات املهارات املتدنية واملرتفعة .ونتيجة لذلك ،أصبح العمال املتعلمين نسبيا
والذين كانوا يؤدون تلك الوظائف ذات املهارات املتوسطة مضطرين وبشكل متزايد للتنافس على وظائف أقل
مهارة .وقد شكلت هذه التغييرات املهنية أنماط االستخدام وأسهمت في اتساع التفاوت في الدخل على مدى
العقدين املاضيين.
كما قوض ازدياد التفاوت الثقة في الحكومة مع وجود استثناءات قليلة .فالثقة في الحكومة آخذة بالتراجع
بسرعة ،السيما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأيضا في البلدان املتقدمة وشرق آسيا وأمريكا الالتينية.
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وإذا ترافق تراجع الثقة بهذا الحجم الهائل مع ركود الدخل أو انخفاضه فسيسفر عن حدوث اضطرابات
اجتماعية .ويشير هذا التقرير إلى أن هذه االضطرابات ازدادت تدريجيا منذ بداية األزمة العاملية مع استمرار
البطالة على الرغم من تراجعها قبل األزمة .والبلدان التي تشهد معدالت بطالة مرتفعة أو ترتفع بسرعة في
صفوف الشباب هي األكثر عرضة لحدوث اضطرابات اجتماعية.

يمكناتعزيزاالسجخداماوالجوقعاتاالججماعية
يمكن تغيير هذه الصورة املضطربة شريطة معالجة نقاط الضعف الرئيسية الكامنة .وكما أشارت دراسة
سابقة أجرتها منظمة العمل الدولية ،ينبغي تعزيز الطلب الكلي واستثمار الشركات ،بما في ذلك عبر خلق فرص
عمل الئقة ،وتأمين دخل كاف ،وتأسيس شركات جيدة التصميم ،وإعداد سياسات اجتماعية مالئمة .ويجب
إعادة توجيه أنظمة االئتمان بحيث تدعم االقتصاد الحقيقي ،السيما املشاريع الصغيرة .كما ينبغي معالجة
الضعف في منطقة اليورو بصورة أكيدة ،فضال عن معالجة عدم املساواة املتزايد من خالل إيجاد أسواق
عمل وسياسات ضريبية مصممة بعناية.
وثمة مجال أيضا ملعالجة نقاط الضعف االجتماعية املتواصلة واملرتبطة باالنتعاش الهش في فرص العمل،
وخاصة ارتفاع البطالة بين الشباب ،والبطالة طويلة األمد ،والخروج من سوق العمل السيما بين النساء.
وهذا يعني إجراء إصالحات شاملة في سوق العمل بهدف دعم املشاركة ،وتعزيز نوعية فرص العمل ،وتطوير
املهارات.
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