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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أكثر من  200مليون
عاطل من العمل
في عام 2017
سيرتفع عــدد العاطلين عن العمل في
الـعــام الحالي إلــى أكـثــر مــن  201مليون
ش ـخــص .و ّسـ ـي ــزداد ع ــدد الـعــامـلـيــن في
وظائف هشة بمعدل  11مليون شخص
سنويًا ،معظمهم من بلدان جنوب آسيا
وأفريقيا جنوب الـصـحــراء .كــذلــك ،سيزيد
عــدد العمال الــذيــن يتقاضون أدنــى من
 3.1دوالر يوميًا في البلدان النامية بمعدل
خـمـســة مــاي ـيــن ع ــام ــل ،خ ــال الـعــامـيــن
ُ
المقبلين .هــذه هي أبــرز خالصات التقرير
الجديد الصادر عن منظمة العمل الدولية
التي تشير خالله إلــى نمو القوى العاملة
بشكل يفوق عدد فرص العمل الجديدة
مــن املتوقع ازدي ــاد معدل البطالة في
ال ـعــالــم م ــن  5.7%إل ــى  5.8%ف ــي عــام
 ،2017أي ارت ـف ــاع ع ــدد الـعــاطـلــن من
ال ـع ـمــل ب ـم ـقــدار  3.4م ــاي ــن شـخــص،
بـحـســب تـقــريــر «االس ـت ـخ ــدام واآلف ــاق
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ال ـعــالــم – ات ـجــاهــات
عام  ،»2017الصادر عن منظمة العمل
الــدولـيــة .يتوقع التقرير ارت ـفــاع عدد
ال ـعــاط ـلــن م ــن ال ـع ـمــل عــامل ـيــا ف ــي عــام
 2017إل ــى أك ـثــر م ــن  201م ـل ـيــون ،مع
ازديــاده بمقدار  2.7مليون عام ،2018
«ألن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق
عدد فرص العمل الجديدة».
يـ ـق ــول املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل
ال ــدول ـي ــة غـ ــاي رايـ ـ ــدر« :ن ـح ــن نــواجــه
م ـ ـص ـ ــاع ـ ــب م ـ ـ ـ ــزدوج ـ ـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
تــافــي األضـ ـ ــرار ال ـنــاج ـمــة ع ــن األزم ــة

االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـعــاملـيــة
وخ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ـ ٍـل نــوع ـيــة لـعـشــرات
املـ ــايـ ــن مـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــن ال ـ ـجـ ــدد إل ــى
س ــوق ال ـع ـمــل ك ــل ع ـ ــام» ،الف ـتــا إل ــى أن
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي «يـ ــواصـ ــل أداءه
املخيب لآلمال على صعيد املستويات
ً
ودرجات الشمول .ويرسم ذلك صورة
مقلقة لالقتصاد العاملي ولقدرته على
توليد فــرص عـمـ ٍـل كــافـيــة ،ناهيك عن
ف ــرص ع ـم ــل ن ــوع ـي ــة»ُ .
وي ـض ـي ــف« :إن
ٍ
استمرار املستويات العالية من أشكال
العمل الهشة إلى جانب عدم إحراز أي
ـدم فــي ج ــودة ف ــرص الـعـمــل (حـتــى
ت ـقـ ٍ
فــي ال ـب ـلــدان ال ـتــي تحسنت بياناتها
اإلج ـم ــال ـي ــة) ي ــدق ــان ن ــاق ــوس الـخـطــر،
ويتعني علينا ضمان تقاسم مكاسب
النمو بطريقةٍ شاملة».
يتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل
ُال ـه ـش ــة ،أي ال ـع ــام ـل ــن ل ـ ــدى م ـن ـشــآت
أسرهم ولحسابهم الخاص ،أعلى من
 42%مــن إجـمــالــي ع ــدد الـعـمــال ،وهــو
ـص فــي عام
مــا يـعــادل  1.4مليار شـخـ ٍ
.2017
وب ـح ـس ــب ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة واملـ ــؤلـ ــف
ّ
الرئيسي للتقرير ستيفن توبني ،فإن
نـحــو نـصــف الـعـمــال فــي االقـتـصــادات
ال ـن ــاش ـئ ــة ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي مـ ـه ـ ٍـن ه ـشــة،
من
«وتــرت ـفــع ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى أك ـثــر ً
 80%ف ــي الـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة» .ونـتـيـجــة
لــذلــكُ ،يتوقع أن ي ــزداد عــدد العاملني
فــي وظــائــف هـشــة بـمـقــدار  11مليون
سـنــويــا ،ومعظمهم فــي بـلــدان جنوب
آسيا وأفريقيا جنوب ّالصحراء.
عـلــى صعيد آخ ــر ،ي ـحــذر الـتـقــريــر من
ح ــدة ع ــوائ ــق ال ـب ـطــالــة ،وال سـيـمــا في
أمـيــركــا الالتينية والـبـحــر الـكــاريـبــي،
«حـ ـي ــث إن أث ـ ــر الـ ــركـ ــود االق ـت ـص ــادي

مهن هشة (مروان طحطح)
نحو نصف العمال في االقتصادات الناشئة يعملون في
ٍ

األخـ ـي ــر سـيـسـتـمــر خـ ــال عـ ــام ،2017
وكــذلــك فــي أفريقيا جـنــوب الصحراء
التي تعاني من أدنــى مستوى للنمو
منذ عـقــديــن .وتـجــابــه كلتا املنطقتني
ارتـفــاعــا كبيرًا فــي عــدد األف ــراد الذين

 %80من العمال في
الدول النامية ّ يعملون
في مهن هشة

سيصبحون في سن العمل» .من جهة
أخ ـ ــرى ،ي ـتــوقــع ال ـت ـقــريــر أن ي ـتــراجــع
معدل البطالة فــي الــدول املتقدمة في
ْ
ع ــام  2017مــن  6.3%إل ــى  ،6.2%وإن
ب ــوت ـي ــر ٍة بـطـيـئــة ،الف ـت ــا إل ــى أن هـنــاك
«إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية».
ُ
وي ـض ـي ــف مـ ـع ــدو ال ـت ـق ــري ــر« :وت ـب ـقــى
ٍّ
أوروبا
من
ً
البطالة طويلة األمد في كل ً
وأم ـيــركــا الـشـمــالـيــة ،مــرتـفـعــة مـقــارنــة
بـمـسـتــويــاتـهــا ق ـبــل األزمـ ـ ــة ،ك ـمــا أنـهــا
ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف
الـنـظــر عــن تــراجــع م ـعــدالت الـبـطــالــة».
الــافــت هــو مــا يطرحه الـتـقــريــر ،وهو
تباطؤ تــراجــع أع ــداد الـعـمــال الـفـقــراء،
«ما يضعف من احتمال تحقيق هدف
القضاء على الفقر ،وهــو أحــد أهــداف
التنمية املستدامة التي وضعتها األمم

املتحدة» .ويتوقع التقرير ازدياد عدد
العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1
دوالرات في اليوم بأكثر من  5ماليني
عــامـ ٍـل على مــدى العامني املقبلني في
البلدان النامية.
يخلص الـتـقــريــر إل ــى أن نـقــص فــرص
العمل الالئقة ،سيدفع إلى الهجرة في
مختلف املـنــاطــق فــي الـعــالــم« ،فنسبة
ّ
الـسـكــان فــي س ــن الـعـمــل الــراغ ـبــن في
ال ـه ـج ــرة خ ــارج ــا ازدادت ب ــن عــامــي
 2009و 2016ف ــي ك ــل مـنـطـقــةٍ تقريبًا
مــن مناطق الـعــالــم ،باستثناء جنوب
آس ـيــا وج ـن ــوب ش ــرق آس ـيــا واملـحـيــط
الهادئ» .أما املناطق التي كانت نسبة
سكانها الــراغـبــن فــي الـهـجــرة عالية
بـنـحــو الف ــت ،فـهــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة
والكاريبي واملنطقة العربية.

مؤشر

 %67من المستهلكين يتوقعون تدهور أوضاعهم المالية
سجل مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية في
بيروت لثقة املستهلك ارتفاعًا بنسبة  3,5%في
تشرين األول ،و 2,2%في تشرين الثاني ،و79%
في كانون األول من عام  .2016وبلغ معدل املؤشر
الـشـهــري  50,4نقطة فــي الفصل الــرابــع مــن عام
 ،2016أي بارتفاع نسبته  38,6%عن معدل الـ36,4
نقطة في الفصل الثالث من العام نفسه .وسجلت
ن ـتــائــج ال ـف ـصــل ال ــراب ــع م ــن ع ــام  2016املـسـتــوى
ً
األعـلــى لها بــن  21فصال وال ــ 17األعـلــى منذ بدء
احتساب املؤشر في تموز  ،2007في حني جاءت
نسبة النمو الفصلية األعلى لها منذ الفصل الثاني
من عام  .2008أما معدل املؤشر الفرعي للوضع
الحالي ،فقد بلغ  48,4نقطة في الفصل الرابع من
ً
عــام  ،2016مسجال تحسنًا بنسبة  33,2%عن
الفصل السابق ،في حني بلغ معدل املؤشر الفرعي
للتوقعات املستقبلية  51,7نقطة ،أي بتقدم نسبته
 42,3%عن الفصل الثالث من عام .2016
ّ
التحسن ،جاءت نتيجة املعدل
ولكن بالرغم من هذا
الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من عام 2016
أقل بنسبة  52,4%من النتيجة الفصلية األعلى له
التي بلغت  105,8نقطة في الفصل الرابع من عام
 ،2008وبنسبة  48%من النتيجة السنوية األعلى
له التي بلغت  96,7نقطة في عام  .2009كما جاءت
النتيجة الفصلية للفصل الرابع من عام  2016أقل

بنسبة  6%من معدل املؤشر الشهري البالغ 53,5
نقطة منذ بدء احتساب املؤشر في تموز .2007
يشير نسيب غبريل ،كبير االقتصاديني ورئيس
م ــدي ــري ــة ال ـب ـح ــوث وال ـت ـح ــال ـي ــل االق ـت ـص ــادي ــة فــي
مجموعة بنك بيبلوس إلى أنه "بالرغم من أن نتائج
الفصل الــرابــع مــن عــام  2016تشير إلــى تحسن
مـلـحــوظ للمؤشر مـقــارنــة بــالـفـتــرات الـســابـقــة ،إال
ً
أنها ال تعكس بالضرورة تحوال مستدامًا في ثقة
ُاملستهلك أو تغييرًا جــوهــريــا فــي رأي أو سلوك
األسـ ــر" .والـسـبــب ،على مــا تظهره نتائج املؤشر

للفصل الــرابــع ،هــو أن  %8,6فقط مــن اللبنانيني
الذين شملهم املسح توقعوا أن يتحسن وضعهم
املالي في األشهر الستة املقبلة ،فيما اعتقد %67
مـنـهــم أن أوضــاع ـهــم املــال ـيــة س ـت ـتــدهــور ،واعـتـبــر
 % 21,5أن أوضاعهم ستبقى على حالها .وتوقع
 %13,5فقط مــن اللبنانيني الــذيــن شملهم املسح
خالل كانون األول  2016أن تتحسن بيئة األعمال
في لبنان في األشهر الستة املقبلة ،في حني توقع
 61%من املواطنني املستطلعني أن تتدهور و%21
أن تبقى على حالها.

ُ
ي ــرى غـبــريــل أن "األسـ ــر اللبنانية تـحـتــاج إل ــى أن
ترى االنفراج السياسي في البالد ينعكس ترجمة
عملية فــي ارت ـف ــاع مـسـتــوى معيشتها وتحسن
أوضاعها االقتصادية واملالية ،من أجــل أن تبقى
ثـقـتـهــا وتــوق ـعــات ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة ع ـنــد مـسـتــويــات
مرتفعة".
وأظهرت نتائج املؤشر أن اإلنــاث سجلن مستوى
ث ـقــة أع ـلــى نـسـبـيــا م ــن ال ــذك ــور؛ وأن املستهلكني
املنتمني إلــى الفئة العمرية املمتدة من  40إلــى 49
سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية
األخ ــرى؛ وأن األس ــر الـتــي يـعــادل أو يـفــوق دخلها
 2500دوالر أميركي شهريًا سجلت مستوى ثقة
أعلى من ذلك الذي سجلته األسر ذات الدخل األقل.
وسجل العاملون في القطاع الخاص مستوى ثقة
أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص،
وربات املنزل ،والطالب ،والعاملون في القطاع العام
والعاطلون عن العمل .كما سجل املستهلكون في
جـبــل لـبـنــان أعـلــى مـسـتــوى للثقة بــن املحافظات
فــي الفصل الــرابــع مــن ال ـعــام ،تــاهــم املستهلكون
في شمال لبنان ،وبيروت ،وجنوب لبنان والبقاع.
وسجل املستهلك املسيحي أعلى مستوى من الثقة
ً
مقارنة مع أبناء الطوائف األخرى ،وتبعه املستهلك
السني ،فالدرزي ،والشيعي على التوالي ،بحسب
ما ورد في املؤشر.

