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عن  ال�ضنة،  يف  مرات  ثالث  العمل«  »عامل  جملة  ت�ضدر 

الدولية  العمل  ملنظمة  العامة  واملعلومات  العالم  مكتب 

اللغات:  فـي  املجلة  ت�ضدر  كما  جمانًا  وتوزع  جنيف،  فـي 

الفرن�ضية،  الرنوجية،   اليابانية،  ال�ضينية،  العربية، 

الهندية، وال�ضبانية.

العمل  منظمة  وثائق  من  ر�ضمية  وثيقة  املجلة  هذه  اإعتبار  ميكن  ل 

تعك�ض  ول  كّتابها  نظر  تعك�ض وجهات  فيها  الواردة  فالآراء  الدولية، 

امل�ضتخدمة  الدللت  اأن  عن  ف�ضاًل  املنظمة،  اآراء  ال�ضرورة  فـي 

بالو�ضعية  يتعلق  راأي  اأي  عن  الدولية  العمل  منظمة  تعبري  تعني  ل 

القانونية لأي بلد ولأية منطقة منه اأو اأر�ض، اأو بالو�ضعية القانونية 

لل�ضلطات القائمة فيه، اأو بر�ضم حدوده، وذلك مهما كان هذا الراأي.

وعملّيات  جتارية  ومنتجات  موؤ�ض�ضات  اأ�ضماء  اىل  ال�ضارة  اأن  كما 

واأي  عليها،  الدولية  العمل  منظمة  م�ضادقة  تعني  ل  ما،  اإنتاجية 

معينة  اإنتاجية  عمليات  اأو  منتجات جتارية  اأو  موؤ�ض�ضة  لذكر  اغفال 

لي�ض دلياًل على رف�ضها. 

ال�ضارة  �ضريطة  م�ضبق  اإذن  دون  من  وال�ضور  املعلومات  نقل  ميكن 

يتقدم  ملن  �ضاكرة  التحرير  اإدارة  تكون  ذلك،  مع  م�ضدرها.  اىل 

اإليها بكتاب يت�ضمن طلب احل�ضول على اإذن م�ضبق بالن�ضر. توجه 
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الطبعة الأ�سبانية: بالتعاون مع مكتب منظمة العمل 

الدولية فـي مدريد.

الطبعة العربية: رهام را�ضد )مكتب منظمة العمل 

الدولية ــ بريوت(.

الخراج والطباعة: مطبعة دار الكتب،

 بريوت ــ لبنان

جملة منظمة العمل الدولية

�أ�سا�س  �أجل  من  �لطويل  �لكفاح 

�جتماعي لالقت�ساد �لعاملي

هناك خطوط متوازية مهمة بني امل�ضائل التي تواجهها منظمة العمل الدولية 

فقد  الع�ضرين.  القرن  وثالثينيات  ع�ضرينيات  يف  واجهتها  التي  وتلك  اليوم 

�ضهدت مرحلة ما بني احلربني تداعيات عملية التكامل القت�ضادي العاملي التي 

بداأت يف القرن التا�ضع ع�ضر وعلى م�ضارف الأزمة القت�ضادية العظمى بينما 

والتجارة  والتمويل  الإنتاج  الأخريان مبرحلة جديدة من عوملة  العقدان  ات�ضم 

حول  متمحورة  زالت  وما  الرئي�ضية  امل�ضائل  فكانت  الأول.  الأعظم  وركودها 

كيفية ت�ضمني النمو الجتماعي يف القت�ضاد العاملي و�ضمان التوظيف الكامل 

عامليًا. وكان ملنظمة العمل الدولية يف كّل مرحلة دورًا مهمًا.

تاأ�ض�ضت املنظمة يف العام 1٩1٩ من اأجل و�ضع معايري عمل دولية، لي�ض فقط 

على  احلر�ض  حيث  من  اإيجابية  اأكرث  بروح  بل  احل�ضي�ض  نحو  النزلق  ملنع 

حت�ضني ظروف العمل اإىل جانب النمو القت�ضادي يف كافة البلدان. كان املدير 

الأول للمنظمة األربت توما�ض يعتقد ب�ضدة اأّن »للمنظمة احلق، بل يجوز اأي�ضًا 

القول الواجب، باأن تدر�ض التاأثريات التي ميكن اأن يحدثها حتقيق برناجمها 

لالإ�ضالح الجتماعي يف العامل القت�ضادي«.

مو�ضوعًا  معًا  والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  در�ض  فكرة  كانت  لطاملا 

ثابتًا يف تاريخ منظمة العمل الدولية. ففي ثالثينيات القرن الع�ضرين، تابعت 

منظمة العمل الدولية العمل على �ضعيد وا�ضع، حيث عاجلت �ضوؤونًا اجتماعية 

واقت�ضادية على ال�ضواء. اأّدت الأزمة القت�ضادية العظمى اإىل تعزيز العتقاد 

ومع  الجتماعية.  وال�ضيا�ضة  العاملي  القت�ضاد  بني  التما�ضك  اإىل  باحلاجة 

ذلك، ولأ�ضباب عديدة، مل تنجح ع�ضبة الأمم، اليوم منظمة الأمم املتحدة، 

الدولية، من  العمل  اعتمد كثريون على منظمة  تن�ضيق جتاوب دويل. فقد  يف 

لال�ضتخدام  العامة  »النظرية  يف  املنظمة  بجهود  اأقّر  الذي  »كينز«  �ضمنهم 

والفائدة واملال«.

يف  الدولية  العمل  منظمة  اأعّدتها  اأن  بعد  النهاية  يف  ف�ضلت  التي  احلملة  اإّن 

ثالثينيات القرن الع�ضرين لرعاية �ضكل جديد من التعاون القت�ضادي العاملي 

ذات التوجه التوظيفي اأّدت على الرغم من ذلك اإىل ن�ضوء »اإعالن فيالدلفيا« 

اأن تراقب  الدولية  العمل  اأّنه من م�ضوؤولية منظمة  يعلن  الذي  العام 1٩٤٤  يف 

�ضوء  على  العاملية  واملالية  القت�ضادية  والتدابري  ال�ضيا�ضات  جميع  وتدر�ض 

.
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اأهدافها الأ�ضا�ضية
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مدير منظمة العمل الدولية اإدوارد ج. فيالن يوقع اإعالن فيالدلفيا يف البيت الأبي�ض، وا�ضنطن العا�ضمة، يف 1٧ اأيار/مايو 1٩٤٤. اجلال�ضون، من الي�ضار اإىل اليمني: الرئي�ض 

الأمريكي فرانكلني ديالنو روزفلت، والرت نا�ض، اإ.ج. فيالن. الواقفون، من الي�ضار اإىل اليمني: وزير اخلارجية الأمريكي كوردل هال، وزير العمل الأمريكي فران�ض�ض بركينز، 

م�ضاعدة مدير منظمة العمل الدولية ليند�ضاي رودجرز.(

�ضكل  اأّدى  احلرب،  بعد  ومبا�ضرة  ذلك،  من  الرغم  على 

اإىل منع حتقق  اإىل حّد بعيد  النظام اجلديد املتعدد اجلوانب 

ُعِهَد  بل  وا�ضعة.  اقت�ضادية  لولية  الدولية  العمل  منظمة  طلب 

مب�ضوؤولية امل�ضائل القت�ضادية واملالية يف العامل غري ال�ضيوعي 

ملوؤ�ض�ضات برتون وودز بينما ُتِرَك اأمر تن�ضيق م�ضائل القت�ضاد 

القت�ضادي  املجل�ض  عهدة  يف  الجتماعية  وال�ضيا�ضة  العاملي 

الجتماعي التابع لالأمم املتحدة.

نتيجة توترات احلرب الباردة، بات من ال�ضعب احلفاظ على 

احلرب  تلت  التي  الأوىل  العقود  خالل  و�ضاملة  وا�ضعة  روؤية 

العاملية الثانية. وبفعل عوامل التحكم بالتجارة وروؤو�ض الأموال، 

الأكرث  تلك  منها  وخ�ضو�ضًا  املنفردة،  البلدان  بع�ض  باتت 

مل  القت�ضادية.  ثرواتها  على  بعيد  حد  اإىل  م�ضيطرة  تطورًا، 

القرن  نهاية  قبل  املتبادل  العاملي  القت�ضادي  التكال  يتمكن 

زيادة  اأجل  من  جديدة  مرة  البلدان  يتحّدى  اأن  من  الع�ضرين 

م�ضتوى تن�ضيق �ضيا�ضاتها.

وحتى  احلق،  املنظمة  لدى 

يف  الواجب،  القول  ميكن 

من  الناجمة  الآثار  يف  النظر 

لالإ�صالح  برناجمها  حتقيق 

العامل  يف  الجتماعي 

القت�صادي.
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اأيلول/ يف  اأو�ضلو  يف  موؤمتر 

ـ باإدارة رئي�ض  �ضبتمرب املا�ضي 

�ضتولتنربغ  ين�ض  الرنوج  وزراء 

ل�ضندوق  م�ضرتكة  وبرعاية 

العمل  ومنظمة  الدويل  النقد 

الدولية.
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اإذ  عامليتها  فكان  الأداة  هذه  خ�ضائ�ض  اأبرز  اأما  العاملي. 

احرتامها  الدول  جميع  على  كان  وحقوق  مبادئ  طرحت 

النظر  بغ�ض  الدولية،  العمل  منظمة  اإىل  انتمائها  مبوجب 

عّما اإذا كانت �ضّدقت على املعايري املطروحة اأم ل.

عمل الئق للجميع

العمل  ملنظمة  عام  كمدير  �ضومافيا  خوان  انتخاب  اأتى 

كمحرك  الناجح  لدوره  نتيجة   1٩٩٨ العام  يف  الدولية 

»العمل  برنامج  اأدخل  لقد  الجتماعية.  للقمة  ومنظم 

العمل  منظمة  برامج  خمتلف  بني  للجمع  كطريقة  الالئق« 

احلقوق  هي:  ا�ضرتاتيجية  اأهداف  اأربعة  حتت  الدولية، 

واحلوار  الجتماعية،  واحلماية  وال�ضتخدام،  العمل،  يف 

الجتماعي.

مع ذلك، مل يكن يكفي ت�ضمني »العمل الالئق« تدريجيًا يف 

بنى منظمة العمل الدولية. بل كان الهدف اإقناع جمموعة 

متنوعة من امل�ضاركني يف �ضنع ال�ضيا�ضات يف داخل املنظمة 

العمل  اإىل مقاربة متكاملة مبنية حول  وخارجها باحلاجة 

الالئق وباإمكان ربطها بال�ضيا�ضة القت�ضادية والجتماعية 

على ال�ضعيدين الوطني والدويل على ال�ضواء.

على  الالئق  العمل  فكرة  برت�ضيخ  الأوىل  اخلطوة  عنيت 

التجارة  منظمة  اجتماع  �ضومافيا  ح�ضر  الدولية.  الأجندة 

هذه  ونقل   1٩٩٩ العام  يف  �ضياتل  يف  الوزاري  العاملية 

الر�ضالة اإىل اجتماع موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 

العا�ضر الذي عقد يف بانكوك يف العام ٢٠٠٠، والجتماعات 

الجتماعي  واملنتدى  العاملي  القت�ضادي  للمنتدى  ال�ضنوية 

فريق  اأدخل  ذلك،  مبوازاة  تلت.  التي  ال�ضنوات  يف  العاملي 

اإىل  الالئق«  »العمل  اأهداف  الدولية  العمل  منظمة  عمل 

اإدارة البنك الدويل يف  ا�ضرتاتيجيات تقلي�ض الفقر حتت 

العديد من البلدان.

االجتماعية  لل�سيا�سة  اإحياء  اإعادة 

العاملية

ت�ضعينياته  واأوائل  الع�ضرين  القرن  ثمانينيات  قبل  لي�ض 

ظهور  اإعادة  يعك�ضان  اثنني  حدثنينْ  جند  اأن  ميكننا  حتى 

عن  املناظرة  كان  الأول  العاملية.  الجتماعية  لل�ضيا�ضة 

اإدخال بند اجتماعي اإىل التداول العاملي يف منظمة التجارة 

اأو�ضع يف منظومة الأمم  اأما الثاين فكان جمهودًا  العاملية. 

حول  العاملية  ال�ضيا�ضة  تركيز  اإعادة  اإىل  يهدف  املتحدة 

اأّي  الدولية يف  العمل  منظمة  تكن  الجتماعية. مل  التنمية 

كلتا  واإمنا، يف  البدء؛  منذ  الرئي�ضي  الالعب  من احلالتني 

احلالتني، وجدت املنظمة يف النهاية �ضباًل للتفاعل.

اأمر اإعداد �ضلة و�ضل ر�ضمية بني  يف احلالة الأوىل، جوبه 

معايري العمل والتجارة مبنع من منظمة التجارة العاملية ويف 

اأّن دعم معايري  التاأكيد على  الدويل  املجتمع  اأعاد  النهاية 

العمل هو من م�ضوؤولية منظمة العمل الدولية. ويف احلالة 

العامل  قمة   1٩٩٥ العام  يف  املتحدة  الأمم  عقدت  الثانية، 

الجتماعية التي و�ضعت دعم معايري العمل الرئي�ضية حتت 

مقاربة وا�ضعة ومتما�ضكة للتنمية الجتماعية والقت�ضادية، 

ت�ضّم جمموعة من �ضوؤون منظمة العمل الدولية الرئي�ضية. 

كانت القمة من اقرتاح واإعداد خوان �ضومافيا، الذي كان 

يف حينه ال�ضفري الت�ضيلي لدى الأمم املتحدة.

�ضبيل  توفري  يف  الجتماعية  القمة  �ضاهمت  بعد،  والأهم 

البند  اإليه  اأو�ضل  الذي  امل�ضدود  احلائط  من  للخروج 

العمل  منظمة  معايري  باأهمية  اعرتافها  مع  الجتماعي 

الكامل  ال�ضتخدام  لأهداف  بالن�ضبة  الأ�ضا�ضية  الدولية 

العملية  اأّدت  الجتماعي.  والندماج  الفقر  من  والتخل�ض 

املبادئ  حول  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  اعتماد  اإىل 

كانت  وهي   ،1٩٩٨ العام  يف  العمل  يف  ال�ضا�ضية  واحلقوق 

لالقت�ضاد  عاملية  اجتماعية  اأر�ضية  بناء  نحو  اأوىل  خطوة 
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كذلك، اعُتِمَد هدف »العمل الالئق« على �ضعيد وا�ضع على 

والحتاد  الأوروبي  لالحتاد  بيانات  ويف  الإقليمي  امل�ضتوى 

الأفريقي ومنظمة البلدان الأمريكية وبنك التنمية الآ�ضيوي. 

يف  العامل  قادة  املقاربة  هذه  على  �ضّدق   ،٢٠٠٥ العام  يف 

جل�ضة اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة املخ�ض�ضة للنظر 

بالتقدم يف حتقيق الأهداف التنموية لالألفية.

النمو  اأّن  العامل  لقادة  يت�ضح  بداأ  كان  نف�ضه،  الوقت  يف 

على  فاأكرث  اأكرث  يعتمد  الوطني  ال�ضعيد  على  الجتماعي 

منط العوملة و�ضرعتها. انت�ضرت حركات العرتا�ض مثل تلك 

ومنظمة  وودز  برتون  موؤ�ض�ضات  �ضد  �ضياتل  �ضهدتها  التي 

التجارة العاملية التي يوؤخذ عليها ت�ضجيع عملية العوملة على 

ح�ضاب املجتمع. اأّدى فقدان الوظائف يف الوقت الذي ازداد 

العمل  وازدياد  النامية  البلدان  من  الواردات  من�ضوب  فيه 

البلدان  يف  العاملني  لدى  النفور  جتيي�ض  اإىل  البالد  خارج 

العامل  يف  الأمان.  بعدم  ي�ضعرون  باتوا  الذين  غنى  الأكرث 

النامي، كان هناك قلق متزايد من اأن ي�ضبح الفقر متجذرًا 

ومن تهمي�ض العديد من البلدان ذات الدخل املنخف�ض عن 

القت�ضاد العاملي.

لال�ضتجابة  منا�ضب  موقع  يف  الدولية  العمل  منظمة  كانت 

اإىل هذه ال�ضعوبات الجتماعية املتزايدة وتقوية الدعامة 

حكم  لعملية  جديدة  مقاربات  واقرتاح  للعوملة  الجتماعية 

اقت�ضاد عاملي غري م�ضتقر وغري منظم كما يجب. يف العام 

تاأ�ضي�ض  اقرتاح  يف  الدولية  العمل  منظمة  جنحت   ،٢٠٠1

القت�ضادية  لل�ضيا�ضة  لتعزيز مقاربة متكاملة  جلنة عاملية 

اللجنة  تقرير  قّدم  العاملي.  ال�ضعيد  على  والجتماعية 

العاملية للعام ٢٠٠٤ جمموعة وا�ضعة من التو�ضيات من اأجل 

عوملة اأكرث اإن�ضافًا و�ضمولية.

يف  ال�سيا�سات  متا�سك  من  مزيد  نحو 

النظام الدويل

اإحدى النتائج التي تو�ضل اإليها التقرير كانت احلاجة اإىل 

مزيد من »متا�ضك ال�ضيا�ضات« بني منظمات النظام املتعدد 

متا�ضك  »مبادرة  الدولية  العمل  منظمة  اأطلقت  اجلوانب. 

للنمو  م�ضرتك  عاملي  عمل  اإطار  بناء  ملحاولة  ال�ضيا�ضات« 

وال�ضتثمار والتوظيف ت�ضارك فيه املوؤ�ض�ضات املالية الدولية 

ووكالت الأمم املتحدة املعنية.

اأحد  يف  امل�ضكلة  جت�ّضدت  بطيئًا.  التقدم  كان  البداية،  يف 

الجتماعات حني �ضاأل ممثل �ضندوق النقد الدويل ما اإذا 

نكون  اأو  معنا،  متما�ضكني  تكونوا  »اأن  يعني  التما�ضك  كان 

الأن�ضطة  من  العديد  ن�ضاأ  ذلك،  ومع  معكم؟«  متما�ضكني 

م�ضرتكة  درا�ضات  خا�ض  ب�ضكل  �ضمنها  من  امل�ضرتكة، 

حول  العاملية  التجارة  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  بني 

التجارة والتوظيف.

عقد  اأو�ضلو  يف  تاريخي  موؤمتر  خالل  تتغري.  الأمور  اأّن  اإّل 

الرنوج  وزراء  رئي�ض  باإدارة  ـ  املا�ضي  اأيلول/�ضبتمرب  يف 

الدويل  النقد  ل�ضندوق  م�ضرتكة  وبرعاية  �ضتولتنربغ  ين�ض 

القطاعات  من  قادة  اجتمع  ـ  الدولية  العمل  ومنظمة 

وتناولوا  والأكادميية  واملوؤ�ض�ضاتية  والعمالية  احلكومية 

يف  والنق�ض  البطالة  معدلت  يف  احلاد  الرتفاع  م�ضاألة 

ال�ضتخدام منذ الأزمة املالية العاملية التي وقعت يف العام 

٢٠٠٨. اتفق �ضندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية 

يف املوؤمتر على العمل معًا على تطوير �ضيا�ضات يف جمالني 

حمددين، بالرتكيز على �ضيا�ضات تهدف اإىل ت�ضجيع زيادة 

فر�ض العمل ومبداأ اأر�ضية احلماية الجتماعية ملن يعي�ضون 

يف فقر ويف ظروف ه�ّضة.

املقاربات  من  وغريها  املقاربة  هذه  من  جلزء  املمكن  من 

بني  املحتمل  التخّلف  بتقلي�ض  اخلا�ضة  امل�ضتقبلية  الدولية 

ميثاق  يكون  اأن  العمل  فر�ض  وخلق  القت�ضادي  النتعا�ض 

اعتمد  الذي  العمل  لفر�ض  العاملي  الدولية  العمل  منظمة 

خالل موؤمتر العمل الدويل يف حزيران/يونيو ٢٠٠٩. عقب 

الأزمة القت�ضادية واملالية العاملية، يقرتح امليثاق حمفظة 

التي  العملية  القت�ضادية  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  من 

اختربت وجنحت يف العديد من البلدان، ويجوز جعلها على 

مقا�ض كّل بلد بح�ضب و�ضعه. رّحبت قّمة جمموعة الع�ضرين 

يف بيت�ضربغ يف اأيلول/�ضبتمرب ٢٠٠٩ مبيثاق منظمة العمل 

الدولية العاملي لفر�ض العمل ووافقت على اأهمية بناء اإطار 

عمل توظيفّي التوجه للنمو القت�ضادي امل�ضتقبلي.

درو�ض  القت�ضاد  علماء  من  العديد  اليوم  ي�ضرتجع 

العامل  ي�ضاعد  الع�ضرين مبا  القرن  ع�ضرينيات وثالثينيات 

يف  �ضهده  الذي  الكارثي  التدهور  اليوم  بعد  اأبدًا  يعيد  اأّل 

الدرو�ض  من  والقومية.  واحلمائية  اجلماعية  البطالة 

الدولية  العمل  منظمة  حتذيرات  لقيت  لو  اأّنه  امل�ضتقاة 

واقرتاحاتها الهتمام، لكان »انتعا�ض اأعظم« اأتى يف اأعقاب 

احلالية  اجلهود  اظهرت  العظمى.  القت�ضادية  الأزمة 

بهدف بناء متا�ضك اأقوى يف ال�ضيا�ضات وعودًا كثرية وتلعب 

ولكن  العملية.  هذه  يف  مهمًا  دورًا  الدولية  العمل  منظمة 

النتعا�ض لي�ض م�ضمونًا اأبدًا ويبقى خطر اإطالة عمر اأزمة 

الوظائف يلوح يف الأفق.

ملزيد من الأفكار عن مدى ارتباط تاريخ منظمة العمل الدولية 

بامل�ضائل املعا�ضرة، راجع درا�ضة جريي رودجرز ويل �ضيوب�ضتون 

وال�ضعي  الدولية  العمل  منظمة  دايلي:  فان  وجا�ضمن  يل  واإيدي 

وراء العدالة الجتماعية  1٩1٩ ـــ  ٢٠٠٩ )جنيف، منظمة العمل 

الدولية، ٢٠1٠(.
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الرتكيز على الوظائف

ا�ضتاأنف القت�ضاد العاملي منوه، بعد ثالثة اأعوام من الأزمة، 

عمل  فر�ض  يخلق  ل  احلايل  القت�ضادي  النتعا�ض  اأّن  اإّل 

كافية وهناك خماوف حول نوعية الفر�ض التي ُتخَلق اأو كما 

يف  �ضومافيا  خوان  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  يقول 

افتتاحية هذا العدد من عامل العمل: »على ال�ضتقرار املايل 

العاملي  القت�ضاد  يكون  لن  واإّل،  معًا«.  ياأتيا  اأن  والجتماعي 

فقط بخطر، ولكن التما�ضك الجتماعي اأي�ضًا.

8

اأن�ضئت منظمة العمل الدولية )م ع د( يف عام 1٩1٩ لتجمع حتت مظلتها حكومات ومنظمات اأ�ضحاب العمل والعمال للدول ال 1٧٥ الأع�ضاء يف جهد م�ضرتك من اجل حتقيق 

العدالة الجتماعية وحت�ضني ظروف عمل وحياة العاملني يف جميع اأنحاء العامل. ويعترب مكتب العمل الدويل، يف جنيف، الأمانة العامة واملقر العام للمنظمة.

عزيزي القارئ،

تغري غالف جملة عامل العمل وبات اأكرث حداثة، مرتبًا وبارزًا اأكرث. 

ال�ضفحات  اإخراج  اأن  لحظت  تكون  اأن  بد  ل  املجلة،  تفتح  عندما 

الداخلية وت�ضميمها اأي�ضًا اأعيد العمل عليهما لتح�ضني قراءة املجلة 

بع�ض  خمتلفًا  يبدو  املجلة  زوايا  من  العديد  واأثرها.  ال�ضور  واإبراز 

ال�ضيء ولقد منحنا اأهمية خا�ضة للم�ضاحة والر�ضوم، وبذلنا جهدنا 

للحفاظ على توازن جيد. ناأمل اأن ت�ضتمتع بالتح�ضينات التي قمنا بها. 

اإن كان لديك اأي تعليق اأو ردود فعل، الرجاء الكتابة لنا على بريدنا 

   ilo_magazine@ilo.org:الإلكرتوين
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البطالة  من  م�ضتوى  اأعلى  اإىل  العاملية  املالية  الأزمة  اأّدت 

زاد ذلك  لقد  ــ ٢1٠ مليون �ضخ�ض.  التاريخ   �ضّجله  الذي 

من حدة الهتمام الدويل ال�ضابق بف�ضل القت�ضاد العاملي 

يف خلق ما يكفي من فر�ض العمل الالئق يف كافة البلدان.

في�ض.  من  غي�ض  �ضوى  الر�ضمية  البطالة  لي�ضت  لالأ�ضف، 

والرجال  الن�ضاء  من  الكثري  هناك  بفقر.  يعملون  املاليني 

الذين يعملون بدوام جزئي يف حني اأنهم بحاجة اإىل وظيفة 

بدوام كامل. العديد منهم يفقد الأمل مبتابعة البحث عن 

عمل. يعاين ن�ضف القوة العاملة العاملية من خمتلف اأ�ضكال 

التوظيف ال�ضعيف، واأربعة من اأ�ضل خم�ضة ل اإمكانية لهم 

من احل�ضول على اأدنى م�ضتوى من احلماية الجتماعية.

يدخل ٤٥ مليون �ضاب و�ضابة �ضوق العمل يف كّل عام. وفق 

العاملية  ال�ضتخدام  اجتاهات  عن   ٢٠1٠ للعام  تقريرنا 

نا�ضطني  و�ضابة  �ضاب  مليون   ٦٢٠ نحو  اأ�ضل  من  لل�ضباب، 

مليون   ٨1 عامًا،  و٢٤   1٥ بني  عمرهم  ويرتاوح  اقت�ضاديًا 

كانوا يعانون من البطالة يف نهاية العام ٢٠٠٩ ـــ وهو اأعلى 

�لرتويج النتعا�س يركز على �لوظائف

ل يف  رقم �ضّجل اأبدًا. وهو يزيد عن الرقم العاملي الذي �ضجِّ

العام ٢٠٠٧ بنحو ٧.٨ ماليني. ارتفع معدل البطالة عند 

باملئة  اإىل ٠.13  العام ٢٠٠٧  باملئة يف  ال�ضباب من ٩.11 

يف العام ٢٠٠٩.

يحذر التقرير من »خطر تراث من الأزمات خا�ض »بجيل 

مفقود« ت�ضّرب من �ضوق العمل، بعد اأن فقد كّل اأمل بالتمكن 

من العمل من اأجل عي�ض كرمي«.

على الرغم من هذا ال�ضيناريو القامت، الناجت ب�ضكل رئي�ضي 

عن عوملة غري متوازنة كانت تتحرك يف الجتاه اخلاطئ، 

نرى اليوم بوادر انتعا�ض ه�ض. ولكن بالن�ضبة ملاليني النا�ض 

علينا  بعد.  الأزمة  تنتِه  مل  العامل،  حول  من  واملوؤ�ض�ضات 

الرتكيز على ا�ضرتاتيجية منو تركز على الوظائف على اأن 

النتعا�ض  يتطلب  قد  نفعل ذلك،  اإن مل  الأولوية.  لها  تكون 

الأكرث، كما  اإليه  ليبلغ من هم بحاجة  القت�ضادي �ضنوات 

اأنه قد لن يبلغهم اأبدًا.

بقلم خوان �ضومافيا، املدير العام ملنظمة العمل الدولية
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�لرتويج النتعا�س يركز على �لوظائف

ربط ال�سيا�سات باالقت�ساد احلقيقي

�ضيا�ضاتنا  ربط  علينا  يح�ضل.  ذلك  ندع  اأن  ميكننا  ل 

لفر�ضة  ال�ضرعية  النا�ض  مطامح  احلقيقي،  بالقت�ضاد 

عادلة للح�ضول على عمل لئق.

لهذا ال�ضبب نّظمنا موؤمتر منظمة العمل الدولية/�ضندوق 

جمع  املا�ضي.  اأيلول/�ضبتمرب  يف  اأو�ضلو  يف  الدويل  النقد 

الدويل،  النقد  ل�ضندوق  املنتدب  الع�ضو  من  كالًّ  املوؤمتر 

العامل،  قادة  من  وجمموعة  كان،  ـــ  �ضرتاو�ض  دومينيك 

وممثلني رفيعي ال�ضاأن من منظمات اأ�ضحاب العمل والعمال 

واأع�ضاء يف الأكادمييا وممثلني عن منظمة العمل الدولية، 

اأنا �ضخ�ضيًا. من اأجل النظر بالهموم املبا�ضرة  مبن فيهم 

نحن  الذي  امل�ضتقبل  نوع  بناء  على  للم�ضاعدة  اأي�ضًا  ولكن 

التوازن  اختاللت  تقومي  اإعادة  اأجل  من  اإليه،  بحاجة 

ال�ضابقة لكي نحقق منوًا م�ضتدامًا ومتوازنًا والأهم الأهم، 

�ضاماًل.

ينعك�ض  ل  وقت  يف  ح�ضل  لأّنه  مهمًا  كان  املوؤمتر  اأن  اأظّن 

اإّن  عمل.  فر�ض  خلق  على  فيه  القت�ضادي  النتعا�ض 

احلكومات على غرار العّمال واملوؤ�ض�ضات من حول العامل، 

فر�ض  اأزمة  كلفة  من  للتخفيف  فعله  ميكن  عّما  ي�ضاألون 

العمل على الإن�ضان.
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من  �صائع”  “جيل  اأزمة  خماطر 

من  ت�رسبوا  الذين  ال�صباب 

فقدوا  اأن  بعد  العمل،  �صوق 

اأجل  من  العمل  يف  الأمل 

عي�ش كرمي
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ثالثة  قادة  من  الأوىل  للمرة  �ضمعنا  لأننا  اأي�ضًا  مهمًا  كان 

بلدان ـــ اليونان وليبرييا واإ�ضبانيا ـــ عانت بقوة من الأزمة 

واتخذت بعدها تدابري جريئة ومبتكرة ملعاجلة تداعياتها. 

وتكمن اأهمية املوؤمتر ب�ضكل خا�ض يف اأّنها املرة الأوىل منذ 

و�ضندوق  الدولية  العمل  منظمة  من  كّل  يجتمع  عامًا   ٦٦

النقد الدويل ملعرفة اأف�ضل ال�ضبل للعمل معًا من اأجل حّل 

م�ضاكل معقدة جدًا.

اإىل  يحتاج  العمل  فر�ض  خلق  اأّن  الرئي�ضية  الر�ضالة  كانت 

مت  الواقع،  يف  القت�ضادي.  النتعا�ض  �ضلب  يف  يكون  اأن 

التفاق ب�ضكل عام على اأن خلق فر�ض العمل الكاملة يجب 

اأن ي�ضبح هدفًا اقت�ضاديًا كبريًا رئي�ضيًا اإىل جانب م�ضتوى 

الت�ضخم املتدين واحل�ضابات املالية ال�ضليمة.

مت  التي  ـــ  ال�ضلة  وذات  ـــ  جدًا  املهمة  الأخرى  النتيجة 

التو�ضل اإليها كانت احلاجة اإىل التوقف عن اعتبار �ضيا�ضات 

عن  منف�ضلة  اأنها  على  الجتماعية  وال�ضيا�ضات  التوظيف 

اأكرث تعقيدًا  م�ضائل القت�ضاد الكربي. فالقت�ضاد العاملي 

من ذلك بكثري. اإننا بحاجة اإىل تن�ضيق اأف�ضل واأعمق بني 

ال�ضيا�ضات، ف�ضاًل عن تن�ضيق اأف�ضل بني املوؤ�ض�ضات والدول. 

�ضكل هذا املوؤمتر خطوة مهمة يف هذا الجتاه.

نتيجة هذا املوؤمتر، اتفقت منظمة العمل الدولية و�ضندوق 

اأوًل،  حمددين.  جمالني  يف  معًا  العمل  على  الدويل  النقد 

�ضن�ضتك�ضف فكرة حد اأدنى من اأر�ضية للحماية الجتماعية 

لأكرث الأ�ضخا�ض ه�ضا�ضة يف كافة البلدان. اإنه مفهوم كانت 

ب�ضكل  الدولية  العمل  ومنظمة  عام  ب�ضكل  املتحدة  الأمم 

خا�ض تعمالن عليه. الفكرة الآن ا�ضتح�ضار خربة �ضندوق 

النقد الدويل املالية اإىل املعادلة. ثانيًا، �ضرنكز اأكرث ونعم 

معًا عن كثب لتطوير �ضيا�ضات ت�ضمح بخلق منو غني بفر�ض 

العمل.

الجتماعي  احلوار  يلعب  باأن  عام  اتفاق  اأي�ضًا  هناك  كان 

التوافق  لبناء  جهة  من  املحن،  اأوقات  يف  اأ�ضا�ضيًا  دورًا 

الأخذ  للتاأكيد على  اأخرى  ال�ضعبة ومن جهة  امل�ضائل  على 

يف  وتداعياتها.  لالأزمة  الجتماعية  النتائج  العتبار  بعني 

دعم  يف  تعاونهما  تعميق  املنظمتني  كلتا  �ضتتابع  النهاية، 

بها  اخلا�ضة  امل�ضرتك  التقومي  وعملية  الع�ضرين  جمموعة 

والتي تهدف اإىل �ضمان منو عاملي قوي وم�ضتدام ومتوازن.

ماذا بعد موؤمتر منظمة العمل الدولية 

و�سندوق النقد الدويل يف اأو�سلو؟

العاملية  التجارة  ومنظمة  الدويل  النقد  ل�ضندوق  اأّن  رغم 

معًا  اجتمعنا  خمتلفة،  �ضيا�ضة  واأدوات  خمتلفتان  مهمتان 

ملعاجلة حتديات النمو وفر�ض العمل والتما�ضك الجتماعي.

اإنها عملية بداأت عندما زار الع�ضو املنتدب ل�ضندوق النقد 

الدويل دومينيك �ضرتاو�ض ـــ كان جمل�ض الإدارة يف منظمة 

يف  الأمر  وا�ضتمر   ٢٠٠٩ اآذار/مار�ض  يف  الدولية  العمل 
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الأهداف  قمة  �ضاركنا يف  كما  تلت  التي  والأ�ضهر  الأ�ضابيع 

التنموية لالألفية التي عقدت يف نيويورك واجتماع جمموعة 

الع�ضرين يف �ضيول.

وافق الع�ضو املنتدب اأي�ضًا اأن يلقي كلمة اأمام موؤمتر العمل 

لنا  اأظهر  املوؤمتر  هذا  اأّن  الأهم  ولكن  العام.  هذا  الدويل 

احلاجة للبدء بالعمل معًا عن كثب على م�ضائل اأكرث تعقيدًا 

واحدة  عد�ضة  من  اإليها  بالنظر  املرء  يكتفي  اأن  من  بكثري 

فقط.

غري  واقت�ضاد  مت�ضاعدة  تفاوتات  مع  نتعامل  اأن  علينا 

 واأمناط منو فر�ض العمل ال�ضعيفة واأرباح على 
ٍ
ر�ضمي متنام

الإنتاجية مع اأجور ل تتغري، وغياب احلد الأدنى من احلماية 

الجتماعية ف�ضاًل عن العديد من النواق�ض الأخرى. �ضاعد 

اجتماعنا يف اأو�ضلو على حتديد اخلطوات التي يجب اأخذها 

لإعادة املاليني اإىل �ضفوف القوى العاملة. لي�ضت معاجلة 

عاملي  اقت�ضادي  لنتعا�ض  فقط  اأ�ضا�ضية  الوظائف  اأزمة 

فعلي بل اأي�ضًا من اأجل التما�ضك الجتماعي وال�ضالم.

ي�ضكل برنامج منظمة العمل الدولية اخلا�ض بالعمل الالئق 

والأ�ضر.  العائلة  ل�ضتقرار  ال�ضخ�ضية.  للكرامة  م�ضدرًا 

والثقة  والأعمال  احلكومة  يف  للثقة  املجتمع.  يف  لل�ضالم 

العامة باملوؤ�ض�ضات التي حتكم جمتمعاتنا. العمل اأكرث من 

للح�ضول  الب�ضيط  الطموح  هذا  يحتّل  اإنتاج.  كلفة  جمرد 

على فر�ضة من�ضفة يف وظيفة لئقة املركز الأول يف الأجندة 

ال�ضيا�ضية واملركز الأول يف ا�ضتطالعات الراأي.

يكمن التحدي الآن باحلفاظ على الطاقة التي وّلدها موؤمتر 

التي  الأخرية  الع�ضرين  جمموعة  قمة  اأّكدت  لقد  اأو�ضلو. 

اأن يكون  اأّن خلق فر�ض عمل جيدة يجب  عقدت يف �ضيول 

يف �ضلب النتعا�ض القت�ضادي العاملي. اإين اأحّث جمموعة 

الع�ضرين تطبيق هذا اللتزام واأتعهد بتعاون منظمة العمل 

الدولية الكامل.

يجب اأن يكون الإن�ضاف البو�ضلة التي تقودنا خارج الأزمة. 

ما  اإذا  �ضعبة  ويتقبلوا خيارات  يتفهموا  اأن  النا�ض  مبقدور 

على  لي�ض  الأمل.  عبء  بحمل  م�ضرتك  اجلميع  اأّن  لحظوا 

وحاجات  املالية  الأ�ضواق  طلبات  بني  تختار  اأن  احلكومات 

ياأتيا  اأن  والجتماعي  املايل  ال�ضتقرار  على  املواطنني. 

ولكن  بخطر،  فقط  العاملي  القت�ضاد  يكون  لن  واإّل،  معًا. 

التما�ضك الجتماعي اأي�ضًا.

 املدير العام ملنظمة العمل الدولية 

املنتدب  الع�ضو  مع  �ضومافيا  خوان 

الدويل دومينيك  النقد  يف �ضندوق 

�ضرتاو�ض ـــ كان.
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من اأزمة

اإىل اأخرى؟

حالة عامل العمل12



ق�سم  اإعداد  من  اأيلول/�سبتمرب  يف  �سادر  تقرير  يفيد 

�سوق  »ركود  اأّن  الدولية  العمل  منظمة  يف  الأبحاث 

الجتماعي  امل�ستقبل  �سوء  من  يزيد  الطويل  العمل« 

املرتقب يف العديد من البلدان.

الدرا�ضة التي حتمل عنوان تقرير عامل العمل للعام ٢٠1٠: 

من اأزمة اإىل اخرى؟ والتي اأعّدها املعهد الدويل لدرا�ضات 

العمل التابع ملنظمة العمل الدولية ت�ضري اإىل اأّنه بعد ثالثة 

ومع  منوه.  العاملي  القت�ضاد  ا�ضتاأنف  الأزمة،  من  اأعوام 

اأفق  يف  جديدة  �ضحابات  »ظهور  من  حتذر  فهي  ذلك، 

التوظيف«.

تقول الدرا�ضة اإّنه، يف حال ا�ضتمرت ال�ضيا�ضات احلالية، 

�ضيتاأخر انتعا�ض فر�ض العمل اإىل م�ضتويات ما قبل الأزمة 

املتطورة،  القت�ضادية  الأنظمة  لدى   ٢٠1٥ بعد  ما  حتى 

املا�ضي.  العام  يف  متوقعًا  كان  كما   ٢٠13 العام  من  بدًل 

ح�ضب الدرا�ضة، هناك حاجة ملا يزيد عن ثمانية ماليني 

�ضبقت  التي  التوظيف  م�ضتويات  وظيفة جديدة ل�ضتعادة 

الأزمة وذلك يف البلدان النامية وحدها.

يقول تقرير منظمة العمل الدولية: »كّلما طالت فرتة ركود 

ال�ضاعني  تواجه  التي  ال�ضعوبات  ازدادت  العمل،  �ضوق 

ويف  جديدة.  وظائف  على  يح�ضلوا  لكي  التوظف  اإىل 

عنها،  املعلومات  تتوافر  التي  والثالثني  اخلم�ضة  البلدان 

م�ضى اأكرث من عام ون�ضف العام على نحو ٤٠ باملئة من 

يعني  ما  يجدوا عماًل  اأن  دون  التوظف من  اإىل  ال�ضاعني 

اأّنهم يواجهون خماطر كبرية بفقدان املعنويات والتقدير 

الذاتي والتعر�ض مل�ضاكل �ضحية نف�ضية«.

تلقي الدرا�ضة ال�ضوء على �ضرورة المتثال للدعوات التي 

الدولية  العمل  ملنظمة  الأخري  امل�ضرتك  املوؤمتر  األقاها 

و�ضندوق النقد الدويل من حيث و�ضع خلق فر�ض العمل 

الكامل  التوظيف  وجعل  القت�ضادي،  النتعا�ض  �ضلب  يف 

املتدين  املعدل  اإىل جانب  رئي�ضية  اقت�ضادية كربية  غاية 

من الت�ضخم وال�ضيا�ضات املالية ال�ضليمة.

مقاربات  ثالثة  الدولية  العمل  منظمة  درا�ضة  توّفر 

اأن  الأوىل  املقاربة  �ضاأن  من  الأزمة.  هذه  من  للخروج 

من  يخفف  ما  الوظائف،  على  املركزة  ال�ضيا�ضات  تقّوي 

ال�ضيا�ضات  هذه  على  البعيد.  املدى  على  البطالة  خطر 

اأن تت�ضمن اإجراءات حمددة لدعم املجموعات ال�ضعيفة 

ودورات تدريب تخدم حاجات النتعا�ض وحماية اجتماعية 

النوع  اإجراءات من هذا  ا�ضتخدمت  توجه توظيفي.  ذات 

مرتفعة  تكون  اأن  دون  من  العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف 

الثمن بالن�ضبة للمال العام.

اأما املقاربة الثانية فلها اأن ت�ضجع ارتباطًا اأوثق بني الأجور 

تعر�ضه  ما  وفق  اخلطوة،  هذه  ملثل  الإنتاجية.  واأرباح 

كافة  يف  النمو  دعم  يف  فعالية  اأكرث  تكون  اأن  الدرا�ضة، 

البلدان مّما هي عليه اأ�ضعار العمالت.

ي�ضمح  ماليًا  اإ�ضالحًا  تتطلب  الثالثة،  للمقاربة  بالن�ضبة 

فر�ض  وخلق  اإنتاجية  اأكرث  ا�ضتثمار  نحو  املدخرات  بنقل 

عمل اأكرث ا�ضتقرارًا. ©
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الركود  فرتة  طالت  كلما 

ازدادت  العمل،  �صوق  يف 

ال�صعوبات اأمام الباحثني عن 

عمل يف احل�صول على فر�ش 

عمل جديدة



البلدان ذات الدخل

املتو�سط االأعلى

البلدان ذات الدخل

املتو�سط االأدنى

اآذار /مار�س 2011، رقم 1470 و�سع عامل العمل

�جتاهات
�ال�ستخد�م

�لعاملية

القت�سادي احلايل  النتعا�س  اأّن  التقرير  يظهر 

وهناك  العمل  فر�س  من  يكفي  ما  يخلق  ل 

خماوف على نوعية فر�س العمل التي تخلق. بات 

العاملون ي�سعرون باخليبة ويغادرون �سوق العمل 

املدى  على  مدمرة  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد  ما  معاً، 

البعيد، خ�سو�ساً بالن�سبة لل�سبان وال�سابات:

 ٦٠ من  اأكرث  هناك  املعلومات،  تتوافر  حيث  بلدًا   ٦٨ بني  •  من 
باملئة ما زالت دون م�ضتويات التوظيف ما قبل الأزمة.

اإىل م�ضتويات  انتع�ضت  اأن  التي �ضبق  البلدان  •  من بني جمموعة 
التوظيف ما قبل الأزمة، ما يقارب ثلثيها هو من البلدان النامية 

من  فقط  ت�ضعة  اأّن  يعني  هذا  النمو.  طور  يف  هي  التي  تلك  اأو 

البلدان املتطورة حققت معدًل اأعلى من م�ضتويات التوظيف ما 

البلدان ح�ضة  اإىل ذلك، هناك يف عدد من هذه  الأزمة.  قبل 

تكون  ما  وغالبًا  ـ  بدوام جزئي  الوظائف  متكافئة من منو  غري 

اأقل  طوعية. يف بع�ض البلدان النامية، يعمل املوظفون دوامات 

مما يرغبون كما �ضعى العديد منهم اإىل التوظيف غري الر�ضمي.

ازداد  قد  �ضنة  يزيد عن مدة  ملا  العمل  العاطلني عن  •  اإن عدد 
ـ واأحيانًا  تقريبًا يف جميع البلدان التي تتوافر املعلومات عنها 

� األبانيا

� ال�ضني *

� الإكوادور *

� م�ضر

� اإندوني�ضيا

� جمهورية مولودفا

� املغرب

� الفيليبني

� �ضريالنكا

� تايالند

� اأوكرانيا

� الأرجنتني *

� بيالرو�ضيا

� الربازيل *

� بلغاريا

� ت�ضيلي

� كولومبيا

� جامايكا

� كازاخ�ضتان

� لتفيا

� ليتوانيا

�  مقدونيا، جمهورية 

يوغ�ضالفيا ال�ضابقة

� ماليزيا

� موري�ضيو�ض

� املك�ضيك

� بريو *

� بولونيا

� رومانيا

� رو�ضيا الفيديرالية

� �ضربيا

� جنوب اأفريقيا

� تركيا

� جمهورية فنزويال البوليفارية



اإىل حد كبري. اإىل ذلك، كّلما طالت مدة بقاء ال�ضاعني اإىل وظيفة 

من دون عمل، ازداد خطر مغادرتهم �ضوق العمل بالكامل ب�ضكل 

كبري وهو اجتاه �ضبق اأن حتقق يف عدد من الدول.

الأنظمة  يف  العمل  فر�ض  لنمو  يتوقع  املتو�ضط،  املدى  •  على 
القت�ضادية املتطورة اأن يبقى ثابتًا خالل العام ٢٠1٠ حيث اأّنه من 

غري املتوقع العودة اإىل م�ضتويات ما قبل الأزمة قبل العام ٢٠1٥.

•  بالن�ضبة للبلدان النامية وقيد النمو التي خ�ضعت للدرا�ضة، يتوقع 
حتقيق انتعا�ض على �ضكل ٧ ــــ حيث يعود معدل خلق فر�ض العمل 

ب�ضرعة اإىل م�ضتويات ما قبل الأزمة يف الن�ضف الأول من العام 

من  العاملة  اليد  فائ�ضات  امت�ضا�ض  فهو  التحدي  اأما   .٢٠1٠

ال�ضنوات ال�ضابقة ف�ضاًل عن القادمني اجلدد.

بداأت  اأن  منذ  متكافئ  غري  ب�ضكل  وال�ضابات  ال�ضبان  تاأثر  •  لقد 
اإىل  ال�ضباب حتتاج  اأّن بطالة  املا�ضية  التجارب  اأظهرت  الأزمة. 

معدل 11 عامًا قبل اأن تعود اإىل م�ضتويات ما قبل الركود.

ـ  و�ضامل  م�ضتدام  انتعا�ض  و�ضمان  ببناء  ال�ضيا�ضة  حتدي  •  يكمن 
تظهر  والنوعية.  الكمية  حيث  من  بالوظائف  غنيًا  يكون 

�ضاملة  مقاربة  ا�ضتخدمت  التي  البلدان  اأن  الدرا�ضات 

جناحًا.  عرف  من  اأكرث  كانت  التوظيف  لت�ضجيع 

ال�ضيا�ضات  يف  الأولويات  حتديد  اأي�ضًا  املهم  من 

وجتنيب  العمل  �ضوق  من  اخلروج  متنع  التي 

الإ�ضالحات  كمثل  املنتجة  غري  احللول 

العمل  لأ�ضواق  املخ�ض�ضة  الت�ضميم  ال�ضعيفة 

الأ�ضواق وتخلق  اأن تزيد من ركود هذه  لها  والتي 

ا�ضطرابات اجتماعية مرتفعة الوترية )راجع املو�ضوع 

من�ضق  اأّن هناك حاجة ملجهود  ذلك  اإىل  اأ�ضف  التايل(. 

ي�ضمن طلبًا اإجماليًا منا�ضبًا ومنوًا متوازنًا.

البلدان ذات 

الدخل املرتفع
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الدول ح�سب م�ستويات ال�ستخدام ما قبل الأزمة

� اأ�ضرتاليا

� النم�ضا

� بلجيكا

� كندا

� كرواتيا

� قرب�ض

� اجلمهورية الت�ضيكية

� الدامنارك

� اإ�ضتونيا

� فنلندا

� فرن�ضا

� اأملانيا

� اليونان

� املجر

� اآي�ضلندا

� اإيرلندا

� اإ�ضرائيل

� اإيطاليا

� اليابان

� اجلمهورية الكورية

� اللك�ضمبورغ

� مالطا

� هولندا

� نيوزيلندا

� الرنوج

� الربتغال

� �ضنغفورة

� �ضلوفاكيا

� �ضلوفينيا

� اإ�ضبانيا

� ال�ضويد

� �ضوي�ضرا

� ترينيداد وتوباغو

� اململكة املتحدة

� الوليات املتحدة

اأعلى من م�ستويات ما قبل الأزمة

اأدنى من م�ستويات ما قبل الأزمة

غري معروف

املعلومات  اأحدث  على  مبنية  الدرا�ضة  مالحظات: 

بيانات  *اخرت  مو�ضميًا.  تعدل  البيانات  املتوافرة. 

مدنية.

العمل  لدرا�ضات  الدويل  املعهد  درا�ضة  اإن  امل�ضدر:  

املدى  ق�ضرية  موؤ�ضرات  بيانات  قاعدة  على  مبنية 

خا�ضة مبنظمة العمل الدولية.



كانون الأول 2010، رقم 1670 و�سع عامل العمل

املالية والقت�ضادية العاملية ُتلحق الأذى باأفراد املجتمعات 

النفقات  بتقلي�ض  احلكومات  »تقوم  �ضعفًا.  الأكرث 

وامل�ضاعدات الجتماعية واخلدمات العامة يف وقت يحتاج 

اأنَّ  ويقّدًر  امل�ضاعدة«.  اإىل  كثريون  اأوروبيون  مواطنون  فيه 

حواىل ٨٠ مليون اأوروبي مهدد بالرزوح حتت وطاأة الفقر. 

لي�ضت العوائل املتدنية الدخل ال�ضريحة الوحيدة التي تتاأثر 

باإجراءات التق�ّضف املتَخذة، اإل اأّن الأدلة املتّوفرة تبنّي اأّنها 

تتاأّثر بهذه الإجراءات على نحو غري متكافئ. وفق راميوند 

مكتب  يف  العمل  لدرا�ضات  الدويل  املعهد  مدير  توري�ض، 

للعام  العمل  عامل  لتقرير  الرئي�ضي  واملعد  الدويل  العمل 

٢٠1٠، »عدم تكافوؤ الدخل يزداد �ضوًءا«. فالو�ضع ل يطال 

فقط املتقدمني يف ال�ضّن واملفتقرين اإىل املهارات بل هناك 

اأدلة متزايدة ت�ضري اإىل اأّنه يوؤثر اأي�ضًا على عدد هائل من 

بطالة  فاقت  البيانات،  تتّوفر  حيث  البلدان  »يف  ال�ضباب. 

ال�ضباب بطالة الرا�ضدين بحواىل ٢.٥ مّرات«. 

 2010 للعام  العمل  عامل  تقرير  اأورد 

متعلقة  اجتماعي  ا�سطراب  حالت 

بالأزمة املالية والقت�سادية يف 25 بلداً 

عديدة  بلدان  بينها  من  الأقل،  على 

ذات اقت�سادات متقدمة. ت�سّكل خ�سارة 

الدخل  بتفاوت  املقرتنة  الوظائف 

الجتماعي.  للتما�سك  تهديداً  املتزايد 

يف  مرا�سل  هامفريز،  غاري  تقرير 

الوليات املتحدة. 

الأوروبي لحتادات اخلدمات  با�ضم الحتاد  الناطق  يعترب 

التي  التق�ّضف  برامج  اأّن  غودريان  ويالم   )EPSU( العامة

مت تطبيقها يف العديد من دول الحتاد الأوروبي اإثر الأزمة 

خ�سارة �لوظائف:
تهديد للتما�سك �الجتماعي 
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متزايد  عدد  ي�ضارك 

طالب  من  ال�ضباب،  من 

يف  واجلامعات،  املدار�ض 

يف  اجلارية  الحتجاجات 

اإىل  يتظاهرون  حيث  فرن�ضا 

اإ�ضالح  �ضد  العّمال  جانب 

تتفاجاأ  ل  املقرَتح.  التقاعد 

�ضّر  اأمني  برييه،  ماري  ــ  اآن 

للعّمال  الفرن�ضي  الحتاد 

واملوظفني، من نزول الطالب 

اإذ »ل تروق لهم الطريق التي ن�ضلكها«، وتتحجج  اإىل ال�ضارع 

اإىل  يعود  فرن�ضا  يف  والعّمال  احلكومة  بني  القائم  اجلدل  اأّن 

اأن  ال�ضباب  »يريد  التقاعد.  اإ�ضالح  من  بكثري  اأبعد  تاريخ 

يعرفوا اأي م�ضتقبل �ضيحظون به. ويف الوقت احلايل، ل يبدو 

هذا امل�ضتقبل باهرًا.«

االأذى  تلحق  امل�ساواة  عدم  ت�سّورات 

بتما�سك املجتمع

وفق حملل الأبحاث يف منظمة العمل الدولية �ضمري خاتيوادا، 

اإحلاق  اإىل  امل�ضاواة  عدم  ت�ضّورات  توؤدي 

النتكا�ض  من  اأكرث  املجتمع  بتما�ضك  الأذى 

النابعة  الأدلة  »تبنيِّ  ذاته:  بحد  القت�ضادي 

وعدم  البطالة  ن�ضبة  ارتفاع  اأّن  التجارب  من 

تاأجج  يف  رئي�ضيًا  دورًا  يلعبان  الدخل  تكافوؤ 

ال�ضطراب الجتماعي.«

الوا�ضع  الت�ضّور  هي  احلالية  الأزمة  خ�ضائ�ض  اإحدى 

النت�ضار اأنَّ احلكومات حتمي م�ضالح الأثرياء على ح�ضاب 

لحتادات  الأوروبي  الحتاد  من  غودريان  فيقول  الفقراء. 

وامل�ضرفيون  امل�ضارف  ربحت  »لقد  العامة،  اخلدمات 

عدم  اأنَّ  ويتحجج  املليارات«،  الأزمة  هذه  عن  امل�ضوؤولون 

التكافوؤ الجتماعي يتزايد يف معظم دول الحتاد الأوروبي 

هذه  يتخَط  مل  الغ�ضب  اأّن  »يفاجئني  الت�ضعينات.  منذ 

احلدود«. 

اأو�ضح تعبري عن ال�ضتياء الجتماعي حتى اليوم، وبالتايل 

اأّنه  الن�ضاط ال�ضناعي. يقول خاتيوادا  الأ�ضهل قيا�ضًا، هو 

منذ  بلدًا   ٢٥ يفوق  ما  يف  التعبري  من  النوع  هذا  توثيق  مت 

�ضد  يحتجون  الأحيان  اأغلب  يف  النا�ض  وكان   ،٢٠٠٨ عام 

اإجراءات التق�ّضف التي تفر�ضها احلكومات. ل تتوفر حتى 

الآن بيانات عاملية حول الإ�ضرابات وتعليق اأعمال املوظفني 

للعام ٢٠٠٩، غري اأنَّ الأدلة الأولية تبنيِّ زيادة يف الإ�ضرابات 

وتعليق اأعمال املوظفني يف القت�ضادات النا�ضئة، مبا فيها 

ال�ضني والهند وبع�ض بلدان اأمريكا الالتينية.

ُيزعم،  كما  الأزمة  انطالق  نقطة  املتحدة،  الوليات  يف 

التاأمني  ل�ضركات  احلكومة  دعم  على  الإحباط  تركيز  مت 

وامل�ضارف التي كانت ُتعترب اأكرب من اأن ت�ضقط، وعلى غياب 

خا�ض  ب�ضكل  الدفع  عن  املتخّلفني  املنازل  ملالكي  الدعم 

ر هذا الإحباط يف  و»لل�ضارع الرئي�ضي« ب�ضكل عام. وقد تبلوَّ

»حزب ال�ضاي«، وهو جتّمع �ضّم املحافظني وغري املن�ضويني 

حتت راية حزبية ونظّم يف املدن الأمريكية عّدة تظاهرات 

�ضد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ال�ضابقة والتي ت�ضتمّر 

الإدارة احلالية باعتمادها.

يتعّر�ض  اأوروبا  يف  االجتماعي  الن�سيج 

لل�سغط

يف  �ضيما  ول  اأوروبا،  يف  الجتماعي  الن�ضيج  اأنَّ  يبدو  لكن 

لل�ضغوطات  تعّر�ضًا  الأكرث  هو  واجلنوبية،  ال�ضرقية  اأوروبا 

اأوروبا  اقت�ضادات  العديد من  اأنَّ  فيو�ضح خاتيوادا  حاليًا. 

ال�ضرقية التي قد �ضجّلت منوًا �ضريعًا يف اأوائل العقد تلقت 

�ضربة قوية ب�ضكل خا�ض، وي�ضرب مثل لتفيا التي �ضهدت 

اأهم  اأحد  اإفال�ض  عن  ف�ضاًل  املنازل  اأ�ضعار  يف  هبوطًا 

م�ضارفها.

راميوند توري�ض
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وفق تقرير ن�ضره �ضندوق النقد الدويل يف اأيلول/�ضبتمرب، 

�ضهدت الدولة انكما�ضًا اقت�ضاديًا بن�ضبة تراكمية بلغت ٢٥% 

يف العامني ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، الأكرب يف العامل. واجهت حكومة 

لتفيا احتمال �ضحب كل من �ضندوق النقد الدويل والحتاد 

 %٦،٢ بن�ضبة  موازنتها  فقّل�ضت  املايل  دعمهما  الأوروبي 

مّما  �ضهر حزيران/يونيو،  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  من 

دومربف�ضكي�ض  فالدي�ض  وزرائها  رئي�ض  على  الأمور  �ضّعب 

الذي واجه اأكرب موجة احتجاجات �ضهدتها البالد منذ اأن 

ا�ضتقّلت عن الحتاد ال�ضوفياتي. 

اإذ  القت�ضادية،  حياتها  اأجل  من  اأي�ضًا  اليونان  وتنا�ضل 

بالكاد متكنت من اإيفاء ديونها ال�ضيادية يف اأيار/مايو بعد 

اأن دعمها كل من �ضندوق النقد الدويل والحتاد الأوروبي 

بقر�ض اإنقاذ كان جزًءا من برنامج قرو�ض بقيمة 11٠ مليار 

يورو ميتد على ثالث �ضنوات. وا�ضطرت احلكومة باملقابل 

يف  الأجور  تخفي�ض  فيها  مبا  تق�ّضف  اإجراءات  تفر�ض  اأن 

القطاعني العام واخلا�ض واأي�ضًا الرواتب التقاعدية ف�ضاًل 

عن اإلغاء املكافاآت ال�ضنوية  للقطاعني العام واخلا�ض التي 

ت�ضاوي اأجر �ضهرين. 

نّظم املوظفون املدنيون اليونانيون يف اأوائل ت�ضرين الأول/

اأكتوبر اإ�ضرابات دامت ٢٤ �ضاعة ودعت اإىل تغيري جمرى 

الأمور على الرغم من اأنَّ احلكومة مل تعلن حتى الآن عن 

ف�ضل اأي موظف من موظفي القطاع العام الذين ي�ضّكلون 

املزيد  البالد  و�ضهدت  اليونان.  يف  املوظفني  جمموع  ثلث 

املّرة  هذه  لكن  نف�ضه،  ال�ضهر  اأواخر  يف  الإ�ضرابات  من 

على القطارات. تتّوقع م�ضودة موازنة احلكومة للعام ٢٠11 

ارتفاع البطالة من ن�ضبة الـ 11،٦% امل�ضجلة هذا العام اإىل 

ن�ضبة 1٤،٥% يف ٢٠11 و�ضوًل اإىل 1٥% يف ال�ضنة التالية.

ل ندري حتى الآن مدى تاأثري كل هذه الأحداث على التما�ضك 

الجتماعي يف اليونان لكن اإذا اهتدى املحللون بحالة لتفيا 

من  الرغم  على  اإذ  اليونان،  حالة  و�ضف  يف  �ضيرتددون 

اإجراءات التق�ّضف ال�ضارمة التي اتخذتها لتفيا، فقد ُاعيد 

انتخاب رئي�ض وزرائها فالدي�ض دومربوف�ضكي�ض يف ت�ضرين 

الأول/اأكتوبر ولولية اأطول.

�سلت اإليها  بع�س اأبرز النتائج التي توَّ

درا�سة منظمة العمل الدولية

•��وردت حالت ا�ضطراب اجتماعي متعلقة بالأزمة 
بلدان  بينها  من  الأقل،  على  بلدًا   ٢٥ يف  املالية 

عديدة ذات اقت�ضادات متقدمة.

•��يف اأكرث من ثالثة اأرباع البلدان الـ٨٢ التي تتّوفر 
ما  يف  النا�ض  ت�ضّورات  �ضاءت  املعلومات،  عنها 

يتعّلق بنوعية حياتهم وم�ضتوى معي�ضتهم يف عام 

اإىل  تعود  م�ضابهة  بيانات  مع  باملقارنة   ٢٠٠٩

ملحوظ  انخفا�ض  ت�ضجيل  مت  فقد   .٢٠٠٦ عام 

بعدم  ال�ضعور  يف  وتزايد  العمل  عن  الر�ضا  يف 

الإن�ضاف يف ٤٦ بلدًا من اأ�ضل ٨3 بلدًا. 

•��يف 3٦ بلدًا من اأ�ضل ٧٢ بلدًا، مل يعد النا�ض يثقون 
بحكوماتهم كما يف ال�ضابق، اأي قبل وقوع الأزمة.
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نتائج اجتماعية ي�سعب تنبوؤها

ما  اأّن  الدولية  العمل  منظمة  من  خاتيوادا  يعتقد 

حدث يف لتفيا ي�ضري اإىل مدى �ضعوبة تنبوؤ النتائج 

»تواجه  القت�ضادي احلايل:  املناخ  الجتماعية يف 

املجتمعات عّدة حتديات مل ي�ضبق لها مثيل وبالتايل 

ي�ضعب تنبوؤ ما الذي �ضيحدث يف ال�ضنوات املقبلة«. 

اإدارة  تخطي  عليه  املدى  طويل  حل  اأي  بنظره، 

اإ�ضناد  ميكن  ل  اإذ  املتطرفة،  والك�ضاد«  »النتعا�ض 

اأي حتليل للحالة التي نعي�ضها اإىل اآخر اإح�ضاءات 

»اإنَّ  فقط:  املوظفني  اأعمال  وتعليق  الإ�ضرابات 

تاأثريات البطالة، ول �ضيما البطالة الطويلة املدى، 

لهي  الطويل  املدى  على  الجتماعي  التما�ضك  على 

�ضمنية وي�ضعب حتديدها من نواٍح عديدة«.  

الدرو�ض  اإىل  ي�ضري  الذي  توري�ض  الراأي  ي�ضاطره 

القّيمة املمكن ا�ضتخال�ضها من التاريخ: »يف حالت 

ال�ضابق، ما يقارب ٤٠%  الك�ضاد التي �ضهدناها يف 

من العاطلني عن العمل  كّفوا عن امل�ضاركة يف �ضوق 

العمل«. وهناك خطر حقيقي من اأن يفقد العاطلون 

الأمر  كليًا،  العمل  �ضوق  ويغادروا  الأمل  العمل  عن 

الذي من �ضاأنه اإ�ضعاف التما�ضك الجتماعي.

التما�سك الجتماعي: ال�سورة العاملية

البلدان وا�ضحة، لكن ما مدى دللتها  املُعطاة عن  الأمثلة  قد تكون 

الجتاهات  هذه  هي  وما  نطاقًا؟  الأو�ضع  العاملية  الجتاهات  على 

اأ�ضاًل؟ حاولت وحدة املعلومات يف جملة ذا اإيكونومي�ضت الإجابة عن 

فة  هذا ال�ضوؤال يف عام ٢٠٠٩ فاأجرت تقييمًا عامليًا للمخاطر، م�ضنَّ

الأقل  البلدان  اإىل  »�ضفر«  الت�ضنيف  يرمز  و٤.  �ضفر  بني  البلدان 

احتماًل للمرور يف ا�ضطرابات اجتماعية بينما يرمز الت�ضنيف »٤« 

التطّورات  العتبار  الأخذ يف  لذلك، مع  احتماًل  الأكرث  البلدان  اإىل 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية اإثر الأزمة املالية والقت�ضادية 

معظم  اأنَّ  التقرير  ا�ضتنتج  و٢٠٠٩.   ٢٠٠٨ العامني  يف  وقعت  التي 

اإىل  »متو�ضط«  اجتماعية  ا�ضطرابات  خلطر  �ضًا  معرَّ بقي  العامل 

البلدان  اأ�ضل  من  بلدًا   ٦٢ و�ضّنف  الوقت،  ذلك  يف  للغاية«  »مرتفع 

الـ1٧٩ التي غّطاها كمعّر�ضة خلطر ا�ضطرابات اجتماعية »مرتفع« 

اأو »مرتفع للغاية« فيما �ضّنف ٦٤ بلدًا كمعّر�ضة خلطر ا�ضطرابات 

اجتماعية »متو�ضط«. 

اأدنى م�ضتوى ر�ضا عن عملهم  �ضكانها عن  التي عرّب  البلدان  كانت 

اجتماعية،  ل�ضطرابات  عر�ضة  اأكرث  باحلكومة  ثقتهم  قلة  وعن 

وكذلك البلدان ذات تفاوت مرتفع يف دخل �ضكانها. ل تتوفر حتى الآن 

بيانات حول عدم تكافوؤ الدخل للعام ٢٠٠٩، لكن التجارب ال�ضابقة 

تبنيِّ اأّن عدم تكافوؤ الدخل مييل نحو الرتفاع خالل الأزمات، ويعود 

ذلك اأ�ضا�ضًا اإىل هبوط مدخول النا�ض الذين يقعون يف اأ�ضفل مقيا�ض 

قادرة  فّعالة  واجتماعية  عمل  �ضوق  �ضيا�ضات  وحدها  الدخل.  توزيع 

على تقلي�ض التفاوت يف الدخل وعلى منع املناخ الجتماعي من اأن 

يزداد �ضوًءا اإذ اأّنها تزّود �ضبكة اأمان للعوائل املتدنية الدخل.



اإ�ضالح القطاع املايل

اأعلى  اقت�ضادي  خبري  كاكاد،  جليغار  بالن�ضبة 

اململكة  يف  الت�ضنيع  لقطاع  التمثيلية  الهيئة  يف 

املتحدة، كانت مراقبة عملية ا�ضتئناف الت�ضليف 

البطيئة بعد الأزمة حمبطة للغاية: “على الرغم 

اإل  امل�ضرفية  الت�ضليفات  زيادة  من احلديث عن 

كميات  اأو  مدد  يف  ملحوظًا  تغرّيًا  نلتم�ض  مل  انّنا 

 .”٢٠٠٨ عام  منذ  منحها  يتم  التي  القرو�ض 

�ضركات  اإىل  الت�ضليف  �ضروط  الهيئة  تراقب 

الت�ضنيع على اأ�ضا�ض ربعي منذ الربع الرابع من 

عام ٢٠٠٧ لكن امل�ضح الأخري مل يظهر اأي تغيري 

ملحوظ يف بيئة الت�ضليف اإىل امل�ضّنعني. 

ملنظمة  العمل  عامل  تقارير  اأحدث  يعالج 

العمل الدولية م�ساألة اإ�سالح القطاع املايل 

القت�ساد  عنا�سر  جميع  انتفاع  ومدى 

الفعلي، ال�سركات والعّمال وعائالتهم، من 

دعم مايل هائل  الإ�سالح. مت تقدمي  هذا 

من  لكن  الأزمة،  اإثر  املالية  املوؤ�س�سات  اإىل 

ال�سروري حتقيق التدفق النقدي املطلوب 

اأكرب  التعايف. وهناك م�ساكل  لدعم عملية 

تلوح. تقرير غاري هامفريز. 
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على  اأيلول/�ضبتمرب  يف  الدولية  امل�ضرفية  للرقابة  بازيل 

متطلبات جديدة خا�ضة بال�ضيولة وبروؤو�ض الأموال ُعرفت 

العامل  يف  امل�ضارف  على  مبوجبها  وفر�ضت   ،3 ببازيل 

الأقل من  ن�ضبته ٧% على  ما  ت�ضاوي  اأ�ضهم عادية  امتالك 

حة للمخاطر مقارنة بن�ضبة ٢% فقط حاليًا.  اأ�ضولها املرجَّ

حتى الآن، واجهت بازيل 3 رّدات فعل خمتلطة وانتقادات 

مارفني  اجنلرتا  بنك  حاكم  منها  بارزة  �ضخ�ضيات  من 

النظام  خماطر  م�ضكلة  حتّل  ل  اأّنها  حتجج  الذي  كينغ 

املتعلقة مب�ضاكل اأخرى كغياب ال�ضفافية يف الأ�ضواق ما بني 
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اإيكهارد  يقول  املتطّورة.  البلدان  من  العديد  حالة  هذه 

الدولية،  العمل  منظمة  يف  اأعلى  اقت�ضادي  خبري  اإرن�ضت، 

منذ  املتقدمة  القت�ضادات  يف  يتقّل�ض  الت�ضليف  »اأخذ 

الن�ضف الثاين من عام ٢٠٠٩ و�ضاعدًا. ومل يتم عك�ض هذا 

الجتاه حتى الآن ولو اأّنه بداأ يتباطاأ منذ بداية العام.« �ضرح 

اإرن�ضت اأّن القت�ضادات النا�ضئة مل تتاأثر بالدرجة نف�ضها، 

ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأّن م�ضارفها اأقل ارتباطًا بامل�ضارف 

التي  املخاطرة  القرو�ض  �ضوق  اإىل  �ضة  املعرَّ الأمريكية 

اأيلول/ يف  هّبت  التي  العا�ضفة  عني  يف  الكثريون  اعتربها 

�ضبتمرب ٢٠٠٨.

نظرًا اإىل اأهمية ن�ضاط القطاعني العام واخلا�ض يف تعايف 

م�ضكلة خطرية.  الت�ضليف  ُيعترب جتميد  العاملي،  القت�ضاد 

احتاد  با�ضم  املتحدثني  كبري  األمربيتي�ض،  �ضتيفان  براأي 

ال�ضركات ال�ضغرية يف اململكة املتحدة وهي اأكرب جمموعة 

اأ�ضحاب  م�ضالح  وحماية  لتعزيز  احلمالت  عرب  �ضغط 

اململكة  يف  ال�ضغرية  ال�ضركات  ومالكي  احلّرة  الأعمال 

اأ�ضا�ضيًا يف عملية  الت�ضليف امل�ضريف دورًا  »يوؤدي  املتحدة، 

ال�ضركات عن احل�ضول  فاإذا عجزت  التعايف القت�ضادي. 

ل  �ضتوؤجِّ وبالتايل  ا�ضتثماراتها  ل  �ضتوؤجِّ الت�ضليفات  على 

التوظيف«.

ال يقع اللوم على امل�سارف وحدها

فيعترب  وحدها.  امل�ضارف  على  اللوم  اإلقاء  يجب  ل  لكن 

الق�ضم  ورئي�ض  القت�ضادي  امل�ضت�ضار  كيت�ضيتي،  �ضتيفان 

اأّن   ،)BIS( الدولية الت�ضويات  بنك  والقت�ضادي يف  املايل 

»العتمادات اجلارية ت�ضتند اإىل الطلب ف�ضاًل عن العر�ض« 

على  الرتكيز  اإىل  وال�ضركات  امل�ضتهلكني  ميل  اإىل  وي�ضري 

ت�ضديد الديون بدًل من تكدي�ض املزيد منها بعد الأزمة.

ي�ضاطره الراأي اخلبري القت�ضادي يف �ضندوق النقد الدويل 

٨3 حالة  تناولت  درا�ضة  موؤخرًا  ن�ضر  الذي  كاّنان  براكا�ض 

ركود يف ٢1 بلدًا منذ عام 1٩٧٠ وا�ضتنتجت اأّن الركود الذي 

البطيء  الئتماين  بالنمو  يتمّيز  القت�ضادية  الأزمات  يلي 

النهو�ض  اإىل  الطلب  مييل  حيث  »الطبيعي«  الركود  بعك�ض 

ب�ضرعة اأكرب. 

فيما  املالية،  مواردها  تنظيم  اأي�ضًا  هي  امل�ضارف  حتاول 

تكافح لإ�ضالح ميزانياتها املت�ضررة نتيجة لالأزمة اأو ُترَغم 

مني  مني. من بني اأبرز هوؤلء املنظِّ على ذلك من قبل املنظِّ

الأمريكي  الكونغر�ض  �ضّنه  الذي  ـــ فرانك  نذكر قانون دود 

يف متوز/يوليو لت�ضديد املراقبة على القطاع املايل. كذلك 

و�ضعت �ضوي�ضرا موؤخرًا قواعد جديدة، حيث اتفقت جلنة 
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بالنظام،  يلوح  الذي  اخلطر  ملعاجلة  ق  من�ضَّ دويل  جمهود 

مبا يف ذلك عدم �ضفافية عمليات الأ�ضواق والتحفيز على 

املخاطرة الزائدة من قبل الفاعلني املاليني، �ضنظّل نواجه 

نف�ض اأنواع الأزمات. 

م�سكلة اخلطر االأخالقي الكربى

كما وبرزت م�ضكلة كبرية األ وهي اخلطر الأخالقي الناجت 

يعني  اإذ  جذري،  اإ�ضالح  تطبيق  دون  امل�ضارف  اإنقاذ  من 

الأخرية  هذه  اأّن  للم�ضارف  ال�ضمني  احلكومات  دعم 

�ضت�ضتمّر يف املخاطرة. 

ل  حاليًا  تقدميها  يتم  التي  »القرتاحات  اأّن  اإرن�ضت  يرى 

ت�ضّكل حاًل معجزة«. قد يوؤدي فر�ض �ضريبة على الأن�ضطة 

الإيرادات  ُت�ضتخدم  فيما  ال�ضوق  عن  التنفي�ض  اإىل  املالية 

الناجتة من هذه ال�ضريبة كحاجز يف وجه الأزمات املالية 

معاجلة  عن  بعيدة  الإجراءات  هذه  اأّن  اإل  امل�ضتقبلية، 

امل�ضاكل الأعمق. 

بحد  امل�ضارف  بهدف  تتعّلق  جدًا،  عميقة  امل�ضاكل  وهذه 

ذاته ومكانها يف القت�ضاد العاملي. براأي راميوند توري�ض، 

»يجب اأن نت�ضاءل ما هدف امل�ضارف. فنحن نقول اأّن اأرباح 

اليوم �ضت�ضبح ا�ضتثمارات الغد ووظائف اليوم ما بعد الغد 

لكن يف الواقع، تبقى ح�ضة كبرية من الأرباح التي يحققها 

تنفك  ل  الأرباح  وهذه  النظام،  �ضمن  امل�ضريف  القطاع 

تتزايد.« بالفعل، فقد بلغت ح�ضة القطاع املايل ما ن�ضبته 

مع  باملقارنة  الأزمة  قبل  ال�ضركات  اأرباح  ٤٢% من جمموع 

ن�ضبة ٢٥% تقريبًا يف اأوائل الثمانينات.

اخلرباء  من  ح�ضور  اإىل  كينغ  مارفني  األقاه  خطاب  اأكّد 

املاليني خالل اجتماع عقدته ذا اإيكونومي�ضت يف نيو يورك 

اأّن امل�ضرفيني اأنف�ضهم يدركون �ضرورة فح�ض �ضمائرهم. 

فقال حاكم بنك اجنلرتا اأّن من بني كل �ضبل تنظيم الأعمال 

امل�ضرفية، »اأ�ضواأها هو الذي نعتمده اليوم.« وم�ضى قائاًل 

ت�ضتند  اأن  اإ�ضالح هذا الأمر، يجب  اأّنه مهما قرر املجتمع 

هو  ث  امللوِّ باأّن  القائل  املبداأ  اإىل  يتخذها  التي  الإجراءات 

حتّمل  اأي�ضًا  يجب  املخاطرة  من  امل�ضتفيد  اأّن  يدفع،  الذي 

العواقب.

اإىل  املقدمة  ال�ضمنية  احلكومية  ال�ضمانات  اأو  امل�ضارف 

امل�ضارف التي ُتعترب اأكرب من اأن ت�ضقط. من ناحية اأخرى، 

عرّب امل�ضرفيون عن قلقهم ب�ضاأن حّد بازيل 3 من الت�ضليف، 

اأكرب  ميّثل  )الذي  الدولية  املالية  معهد  يوؤيّده  موقف  وهو 

العامل(  يف  ال�ضتثمار  وم�ضارف  التجارية  امل�ضارف 

النمو  بتقلي�ض  كفيلة  القواعد  هذه  اأّن  موؤخرًا  اأعلن  الذي 

وبن�ضبة ٠،٩%  اأمريكا،  �ضنويًا يف  بن�ضبة ٠،٥%  القت�ضادي 

ال�ضنوات  يف  اليابان  يف   %٠،٤ وبن�ضبة  اليورو،  منطقة  يف 

اخلم�ض املقبلة. 

بع�ض املحاوالت الإ�سالح االأخطاء التي 

ت�سوب النظام

با�ضتثناء قانون دود ـــ فرانك وبازيل 3، قليلة هي املحاولت 

الهادفة اإىل اإ�ضالح الأخطاء التي ت�ضوب النظام والتي مت 

ك�ضفها يف عام ٢٠٠٨. فاجتماع الدول الع�ضرين مثاًل الذي 

ُعقد يف تورونتو خالل �ضهر حزيران/يونيو عجز عن و�ضع 

�ضرائب  لفر�ض  نا�ضطة  مقاومة  ولوحظت  اأ�ضرم،  اأنظمة 

م�ضرفية ترغم القطاع على حتّمل تكاليف ترتيب الفو�ضى 

الأوروبية  املفو�ضية  مع  الأمر  وكذلك  الأزمة.  خلفتها  التي 

التي متكنت فقط من �ضياغة اقرتاحات حول فر�ض �ضريبة 

على الن�ضاط امل�ضريف متّول عملية جمع اأموال مثِبتة وتعزز 

الإ�ضراف على اأن�ضطة ال�ضوق املالية. 

اإىل تطوير  بالدعوة  اكتفى  الدويل فقد  النقد  اأما �ضندوق 

ينّوه  الإ�ضالح ل تزال قوية.  اأّن مقاومة  اإل  اأ�ضرم،  اأنظمة 

يف  “حتى  اأّنه  الدولية  العمل  منظمة  من  اإرن�ضت  اإيكهارد 

اأوروبا حيث هناك ميل اأكرب اإىل فر�ض الأنظمة، مت تقييد 

الإ�ضالح اإىل م�ضائل جانبية كالت�ضريعات التي حتد من دفع 

املكافاآت اأو التي تفر�ض �ضريبة عليها. اأما بالن�ضبة للم�ضائل 

الأهم كحظر بع�ض الأدوات املالية، فال يزال التن�ضيق غائبًا 

على امل�ضتوى الأوروبي حتى الآن«. 

على  ق  من�ضَّ رّد  اأي  غياب  يف  كربى  م�ضكلة  اإرن�ضت  يرى 

ه�ضا�ضة النظام امل�ضريف العاملي الوا�ضحة. »من ال�ضروري 

ملنع  والدويل  املحلي  امل�ضتويني  على  التنظيمات  اإ�ضالح 

م�ضاركة امل�ضرفيني يف حتكيم تنطيمي، اأي اختيار الأنظمة 

ذاته  بحد  الأ�ضواق  فرتابط  �ضرامة.«  الأقل  القوانني  ذات 

يفر�ض اإطارًا تنظيميًا عامليًا. 

من  فرعي  قطاع  يف  ن�ضاأت  �ضدمة  »كانت  اإرن�ضت،  ويتابع 

قطاع الإ�ضكان كافية لتزحزح النظام املايل العاملي باأكمله. 

للم�ضرفيني  اإنذار  مبثابة  يكون  اأن  يجب  الواقع  وهذا 

غياب  يف  اأّنه  وحتجج  تنظيمهم«.  عن  امل�ضوؤولة  واجلهات 
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على  امل�سّجلة  م�ستوياتها  اأعلى  عاملياً  ال�سباب  بطالة  »بلغت 

قع اأن ت�ستمر يف الرتفاع يف 2010«، وفق تقرير  الإطالق، وُيتوَّ

اإطالق  بالتزامن مع  الدولية  العمل  ن�سرته منظمة  جديد 

الأمم املتحدة ال�سنة الدولية لل�سباب يف 12 اآب/اأغ�سط�س.

بطالة �ل�سباب يف 

�أعلى م�ستوياتها 

عامليًا 

اأعّدته منظمة  الذي  للعام ٢٠1٠  لل�ضباب  العاملية  وفق تقرير اجتاهات ال�ضتخدام 

و�ضابة  �ضاب  مليون   ٦٢٠ حواىل  اأ�ضل  من  و�ضابة  �ضاب  مليون   ٨1 الدولية،  العمل 

نا�ضطني اقت�ضاديًا وبالغني من العمر ما بني 1٥ و٢٤ عامًا كانوا عاطلني عن العمل 
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يف نهاية العام ٢٠٠٩، وهذا اأكرب عدد بطالة م�ضّجل على الإطالق، يفوق العدد 

ن�ضبة  ال�ضباب من  ارتفعت بطالة  بــ ٧،٨  مليون. فقد  امل�ضّجل يف عام ٢٠٠٧ 

املئة يف عام ٢٠٠٩. ي�ضيف  ن�ضبة 13،٠ يف  اإىل  املئة يف عام ٢٠٠٧  11،٩ يف 

فيما  ال�ضباب  على  وخيمة  »عواقب  لها  �ضيكون  الجتاهات  هذه  اأنَّ  التقرير 

»اأن  من  ويحّذر  العمل«،  العاطلني عن  �ضفوف  اإىل  تن�ضّم جمموعات جديدة 

تخلف الأزمة« جياًل �ضائعًا« من �ضباب كّفوا عن امل�ضاركة يف �ضوق العمل بعد 

اأن فقدوا الأمل بالقدرة على العمل من اأجل عي�ض كرمي.«

تتّوقع منظمة العمل الدولية اأن يبلغ معّدل بطالة ال�ضباب عامليًا ن�ضبة %13،1 

 .٢٠11 عام  يف   %1٢،٧ ن�ضبة  اإىل  باعتدال  ينخف�ض  اأن  ثم  ومن   ،٢٠1٠ يف 

وي�ضري التقرير اإىل اأّن بطالة ال�ضباب اأثبتت اأّنها اأكرث تاأّثرًا بالأزمة من بطالة 

�ضوق  من  اأطول  وقتًا  �ضت�ضتغرق  وال�ضابات  ال�ضباب  �ضوق عمل  واأّن  الرا�ضدين 

عمل الرا�ضدين للتعايف.

القت�ضادات  وبع�ض  املتطّورة  القت�ضادات  يف  اأنَّ  اإىل  التقرير  ي�ضري  كذلك 

النا�ضئة، يظهر تاأثري الأزمة على ال�ضباب ل �ضيما من خالل البطالة املتزايدة 

ل.  والأخطار الجتماعية املتعلقة بالإحباط واخلمول املطوَّ

اأكرث  فال�ضباب  ال�ضباب،  من   %٩٠ يعي�ض  حيث  النامية  القت�ضادات  يف  اأما 

عر�ضة ل�ضوء ا�ضتغالل املهارات والفقر، ويظهر تاأثري الأزمة يف البلدان املتدنية 

�ضة للقليلني الذين متكنوا من  الدخل من خالل �ضاعات العمل والأجور املخفَّ

املحافظة على وظائف مدفوعة ومن خالل تزايد ه�ضا�ضة التوظيف يف اقت�ضاد 

غري ر�ضمي »ل ينفك يكتظ«. 

يقّدر التقرير اأّن 1٥٢ مليون �ضاب و�ضابة، اأي ما ن�ضبته ٢٨% من جمموع العّمال 

ال�ضباب يف العامل، كانوا يعملون يف عام ٢٠٠٨ ولكنهم ظّلوا رازحني حتت وطاأة 

اأقل من 1،٢٥$ لل�ضخ�ض الواحد يف اليوم  الفقر املدقع يف عوائل تعي�ض على 

الواحد. 

حياة  الأزمة  »تتخلل  �ضومافيا،  خوان  الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير  يقول 

الفقراء اليومية يف البلدان النامية، فتهدد تاأثرياتها بزيادة النواق�ض املوجودة 

العاملني  عدد  تزايد  فهي  النتيجة  اأما  ال�ضباب.  عند  الالئق  العمل  يف  اأ�ضاًل 

الفقراء ال�ضباب وا�ضتمرار حلقة العاملني الفقراء جليل اآخر على الأقل«.

تخطي  اأجل  من  ال�ضرتاتيجيات  تقييم  لإعادة  كفر�ضة  الأزمة  التقرير  يرى 

من  العمل.  �ضوق  اإىل  دخولهم  عند  ال�ضباب  يواجهها  التي  اخلطرية  العوائق 

املهم الرتكيز على »ا�ضرتاتيجيات �ضاملة ومتكاملة متزج بني �ضيا�ضات التعليم 

والتدريب و�ضيا�ضات توظيف ت�ضتهدف ال�ضباب«.
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كان قطاع الإن�ساء اأول قطاعات القت�ساد التي 

ملنظمة  اخل�سراء  الوظائف  مبادرة  عاجلتها 

عّما  م�سوؤول  القطاع  فهذا  الدولية.  العمل 

ن�سبته 25 اإىل 40 يف املئة من ا�ستخدام الطاقة 

العاملية، وعّما ن�سبته 30 اإىل 40% من انبعاثات 

�سحايف  بيبي،  اأندرو  العاملية.  الدفيئة  غازات 

اأكرب  وهي  خايليت�سا،  من  يرا�سلنا  لندن،  يف 

حيث  تاون،  كايب  يف  ر�سمية  غري  م�ستوطنة 

لتطّبق  منزل  األفني  كويا�سا  مبادرة  ا�ستهدفت 

من  الطاقة  بتوفري  متعلقة  اأ�سا�سية  اإجراءات 

ناحية  من  التوظيف  فر�س  ولتزيد  ناحية 

اأخرى.

�لوظائف �خل�سر�ء

يف قطاع �لبناء 

ات ب�ضيطة ـــ تاأثريات كبرية تغريرّ

م�ضّجلة  افريقية  مبادرة  اأول  وهو  امل�ضروع،  ت�ضميم  مت 

بروتوكول  عليها  ين�ّض  التي  النظيفة  التنمية  اآلية  حتت 

والتلّوث  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  انبعاثات  لتخفي�ض  كيوتو، 

مت  التي  الأعمال  بني  من  ملحوظ.  ب�ضكل  املحلي  اجلوي 

بالطاقة  مياه  وم�ضّخنات  معزولة  �ضقوف  تركيب  تنفيذها 

املكلفة(  الكهربائية  املياه  م�ضّخنات  )ل�ضتبدال  ال�ضم�ضية 

واإنارة مّوفرة للطاقة. بالن�ضبة للمقيمني، التوفري فوري اإذ 

انخف�ضت تكاليف الكهرباء بن�ضبة ٤٠%.

و�ضاعدت  التوظيف  فر�ض  كويا�ضا  مبادرة  زادت  كذلك 

مبا�ضرة،  وظيفة   ٧٦ اإن�ضاء  مّت  اإذ  املجتمع  متا�ضك  على 

ول�ضيما يف جمال تركيب م�ضّخنات املياه بالطاقة ال�ضم�ضية 

�ضركات  فتاأمل  مبا�ضرة،  غري  ناحية  من  اأما  وال�ضقوف. 

عة للتكنولوجيا اأن يوؤدي جناح كويا�ضا  جنوب افريقيا امل�ضنِّ

اإىل زيادة �ضريعة يف الطلب على منتجاتها ف�ضاًل عن خلق 

فر�ض توظيف. وقد اأثّرت هذه املبادرة على املجتمع نف�ضه 

وفق مدير املوقع زوكو ندامان الذي قال يف مقابلة مع اأخبار 

ل  �ضيء  وهذا  املجتمع  املبادرة  ت  وحدَّ »لقد  كايب:  وا�ضت 

تراه دائمًا يف املناطق«.
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من  الكبرية  الإمكانيات  املتوا�ضع  كويا�ضا  م�ضروع  يظهر 

اإن�ضاء »وظائف خ�ضراء« يف قطاع الإن�ضاء، مو�ضوع تناوله 

 
٢

موؤخرًا. الدولية  العمل  منظمة  ن�ضرته  تقرير  بالتفا�ضيل 

وهذا الرتكيز على قطاع الإن�ضاء جزء من مبادرة الوظائف 

العدد  العمل،  عامل  اإىل  )النظر  نطاقًا  الأو�ضع  اخل�ضراء 

العمل  منظمة  بني  نوعها  من  فريدة  �ضراكة  وهي   )٦٩

مت   )UNEP( للبيئة  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الدولية 

اإطالقها يف عام ٢٠٠٨ مب�ضاركة منظمة املوظفني الدولية 

واحتاد التجارة.

القطاعية يف  الأن�ضطة  ق�ضم  تينوكو، مديرة  اإليزابيث  تنّوه 

ب�ضكل  ي�ضاهم  الإن�ضاء  قطاع  اأّن  الدولية،  العمل  منظمة 

قطاع  الإن�ضاء  قطاع  »ي�ضّكل  العاملي:  الحرتار  يف  اأ�ضا�ضي 

املناخ،  تغرّي  على  التاأثري  حيث  من  الرئي�ضي  القت�ضاد 

املباين  من  فكل  التح�ضني.  اإمكانية  حيث  من  وبالتايل 

اجلديدة وجتديد املباين املوجودة ي�ضمح بتخفي�ض انبعاثات 

ثاين اأك�ضيد الكربون وا�ضتهالك الطاقة ويحّث على تطوير 

مهارات مهنية جديدة تزيد فر�ض التوظيف«.

لأهمية  نظرًا  وا�ضع  جمهور  ا�ضتقطاب  ت�ضتحق  ر�ضالة  اإّنها 

يف  املنازل  يح�ّضنون  الذين  فالعّمال  عامليًا.  الإن�ضاء  قطاع 

كويو�ضا هم من بني 111 مليون �ضخ�ض يف العامل يك�ضبون 

فر�ض  القطاع  يقّدم  الإن�ضاء.  قطاع  يف  العمل  من  رزقهم 

توظيف لن�ضبة ٧ يف املئة من اليد العاملة الر�ضمية يف العامل، 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %1٥ اإىل   ٥ بن�ضبة  وي�ضاهم 

غري  القت�ضاد  ن  يت�ضمَّ الذي  الفعلي،  الرقم  اأما  الوطني. 

الر�ضمي، فهو اأعلى بكثري اإل اأّنه ي�ضعب تقديره.

بلدان  يف  موجودون  العّمال  هوؤلء  اأرباع  ثالثة 

متطورة وكما يّو�ضح تقرير منظمة العمل الدولية 

عملية  فر�ض  البلدان  هذه  يف  ُت�ضنح  اجلديد، 

خ�ضراء  وظائف  وخلق  البيئية  امل�ضاكل  ملعاجلة 

جديدة.

وقف  اجلديدة  املباين  ُتن�ضاأ  اأن  ال�ضروري  من 

تزويد  اأّن  اإل  امل�ضتوى،  عالية  بيئية  معايري 

لهو  مالئم  نحو  على  املوجودة  املباين  وجتديد 

خمزون  معظم  اإن�ضاء  ومت  �ضبق  اإذ  بكثري  اأهم 

مباين العامل على املدى املتو�ضط. يكمن التحدي 

يف العمل على ما منلكه من اأجل حت�ضينه.

عن  اخلا�ض  امل�ضوؤول  ويرنا،  اإدموندو  ي�ضرح 

منظمة  يف  الإن�ضاء  وقطاع  اخل�ضراء  الوظائف 

م�ضاهمة  تبنّي  الأبحاث  اأّن  الدولية،  العمل 

اإىل ٤٠ يف املئة من  قطاع الإن�ضاء يف ن�ضبة ٢٥ 

من  املئة  يف   ٤٠ اإىل   3٠ ون�ضبة  العاملية  الطاقة  ا�ضتخدام 

انبعاثات غازات الدفيئة العاملية. وت�ضاهم املباين بالإجمال 

بن�ضبة 33% من انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون.

اأّن »تاأثريات قطاع الإن�ضاء على البيئة مّوثقة  ويتابع قائاًل 

وبعملية  البناء،  مواقع  بخيار  مرتبطة  وهي  جيد  ب�ضكل 

الإن�ضاء، وبخيار مواد وجتهيزات البناء ف�ضاًل عن منتجات 

قطاع  �ضيوؤدي  بالتايل  البناء(.  اأنواع  )مثاًل  ال�ضناعة 

الإن�ضاء دورًا هامًا يف التخفيف من اآثار تغرّي املناخ«.

يعر�ض تقرير منظمة العمل الدولية املعنون اإن�ضاء وظائف 

النامية  البلدان  يف  امل�ضتدام  التجديد  خالل  من  خ�ضراء 

عن  ف�ضاًل  افريقيا  وجنوب  الربازيل  يف  درا�ضات  حالت 

اإىل  وي�ضري  هولندا.  تتطّبقها  جيدة  ممار�ضات  ا�ضتعرا�ض 

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  يعملون  عامل  مليون   ٢.3 اأّن 

تّوفر  مقرتحًا  ال�ضم�ضية،  واحلرارة  ال�ضوئية  كالفلطية 

فر�ض مهمة لزيادة الوظائف اخل�ضراء يف جمال التجديد 

امل�ضتدام يف البلدان النامية.

�سعار القت�ساد اأكرث ا�ستدامة

»لقد  التقرير:  ينقلها  التي  الر�ضالة  ويرنا  اإدموندو  يكرر 

وجمتمع  لقت�ضاد  �ضعارًا  اخل�ضراء  الوظائف  اأ�ضبحت 

اأكرث اإن�ضافًا و�ضموًل واأكرث ا�ضتدامة، يحافظان على البيئة 

الوظائف  اأهمية  وتكمن  وامل�ضتقبلية«.  احلالية  لالأجيال 

اخل�ضراء اجلديدة يف قطاع الإن�ضاء ب�ضكل خا�ض اإذ يّوظف 

ا�ضتقطاب  اإىل  املهارات ومييل  متدنيي  عّماًل  القطاع  هذا 

العّمال اجلدد يف �ضوق العمل. 
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بال�ضرورة  تعني  ل  اخل�ضراء  الوظائف  اأّن  الأدلة  »تبنّي 

وخطرة  قذرة  الوظائف  هذه  من  فالعديد  لئقًا.  عماًل 

وغريها  الإن�ضاء  قطاع  يف  العمل  يكون  ما  غالبًا  و�ضعبة. 

غري  النفايات  واإدارة  التدوير  كاإعادة  ال�ضناعات  من 

ثابت ومتدين الدخل. كل هذه الظروف يجب اأن تتغرّي اإذا 

م�ضتقبل  اإىل  عبور  ج�ضر  اخل�ضراء  الوظائف  �ضت�ضبح  ما 

م�ضتدام بكل ما للكلمة من معنى«.

ال�ضناعية  البلدان  من  عدد  يف  متوفرة  بيانات  تظهر 

مّرات  اأربع  اإىل  ثالث  للموت  معّر�ضني  الإن�ضاء  عّمال  اأّن 

مع  العمل  حلوادث  نتيجة  اآخرين  عّمال  اأي  من  اأكرث 

زيادة  هذه الن�ضبة يف البلدان النامية. ل�ضوء احلظ، �ضبق 

»اأخطار«  اأي  هازاردز  احلكومية  غري  املنظمة  وجمعت 

املتحدة  اململكة  يف  لها  قاعدة  املتخذة   )hazards.com(

ال�ضيئة  وال�ضحة  ال�ضالمة  اأمثلة عن احلوادث وممار�ضات 

املنت�ضرة يف جمالت �ضناعة توفري الطاقة واإعادة التدوير. 

عار�ضت هازاردز ا�ضتخدام مواد �ضاّمة يف بع�ض التقنّيات 

كالفلطية ال�ضوئية ال�ضم�ضية. يقول روري اأونيل من هازاردز 

خالية  وظائف  بال�ضرورة  لي�ضت  اخل�ضراء  »الوظائف  اأّن 

حني  بعيدة  �ضنوات  اإىل  يعود  منها  فالعديد  الأخطار.  من 

النفايات  �ضناعة  حتّولت  اخل�ضراء.  اخلدمة  ُي�ضمى  كان 

من  اأكرث  مميتة  بقيت  لكنها  التدوير،  اإعادة  �ضناعة  اإىل 

ال�ضناعة ككل«.

لكن الوظائف اخل�سراء لي�ست 

بال�سرورة وظائف الئقة

ربط  اأهمية  كهذه  م�ضائل  تربز  ويرنا،  لإيدموندو  بالن�ضبة 

العمل  منظمة  اأعمال  بجدول  اخل�ضراء  الوظائف  مبادرة 

الدولية حول العمل الالئق: »ل يعني كون الوظائف خ�ضراء 

�ضتوؤدي  اجلديدة  التقنيات  اأن  فيقول  للعّمال«.  اأف�ضل  اأّنها 

اأخذها  يجب  العمالة  عملية  يف  تغرّيات  اإىل  الأرجح  على 

يف العتبار، معرّبًا عن قلقه ب�ضاأن م�ضاكل اليد العاملة يف 

ر�ضمية  غري  عاملة  يد  ا�ضتخدام  فيها  مبا  الإن�ضاء،  قطاع 

وظروف عمل �ضيئة وحوار اجتماعي �ضعيف، التي قد تنتقل 

اإىل الوظائف اخل�ضراء اجلديدة يف القطاع.

غري اأّنه يجب انتهاز الفر�ض املتاحة: »ي�ضنح اإن�ضاء وظائف 

كالن�ضاء  م�ضتهدفة  جمموعات  بتدريب  الفر�ضة  خ�ضراء 

قطاع  يف  حمدودة  توظيف  بفر�ض  اإل  يحظني  مل  اللواتي 

على  التدريب  �ضيزّودهم  الذين  ال�ضباب  وكذلك  الإن�ضاء، 

للدخول  توؤهلهم  متخ�ض�ضة  مبهارات  اخل�ضراء  الوظائف 

الكفيل  املهاجرين  تدريب  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  ال�ضوق.  اإىل 

بتمكينهم من مفاو�ضة ظروف عمل اأف�ضل.«

وحكومات  اأعمال  اأ�ضحاب  اأظهر  فقد  للتفاوؤل.  داٍع  هناك 

واأطلق  الأخ�ضر،  الإن�ضاء  قطاع  لفكرة  حما�ضًا  كثريون 

امل�ضتدامة  املباين  مبادرة  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 

واملناخ، وهي عبارة عن �ضراكة قّيمة مع اأ�ضحاب امل�ضالح 

ك�ضكان�ضا  اإن�ضاء  �ضركات  �ضمنهم  من  البناء  قطاع  يف 

للمهند�ضني  الدويل  كالحتاد  مهنية  وجمعيات  ولفارج، 

امل�ضت�ضارين، وم�ضتثمرين عقاريني، ومدراء بناء.

قطاعات  خمتلف  بني  للتعاون  عديدة  فر�ض  اأي�ضًا  وُت�ضنح 

والبنية  الإن�ضاء  فيها  مبا  املبنية،  البيئة 

التحتية واإدارة املرافق والنفايات واإعادة 

رابط  »هناك  ويرنا:  يو�ضح  التدوير. 

قطاعات  يف  العاملة  اليد  م�ضتوى  على 

التعامل  املبنية وهناك منافع من  البيئة 

الوظائف  لي�ضت  متكاملة.  بطريقة  معها 

هي  بل  ذاتها  بحد  الهدف  اخل�ضراء 

اأ�ضا�ض ملدن وجمتمعات م�ضتدامة«.

على  اأي�ضًا  تينوكو  اإليزابيث  وت�ضدد 

اأعمال  جدول  لتطوير  املتوفرة  الفر�ض 

الوظائف  »تربط  للتنمية:  املتحدة  الأمم 

من  الأول  الهدف  الالئقة  اخل�ضراء 

اأهداف الألفية للتنمية )احلد من الفقر( 

البيئة(  )حماية  منها  ال�ضابع  بالهدف 

على نحو فّعال اإذ جتعلهما متعاونني«.

هدم وا�ضتعادة املواد

         تظهر �الأدلة �أّن �لوظائف 

�خل�سر�ء ال ت�سّكل بال�سرورة 

عمالً الئقًا
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ارتفعت  الدولية،  العمل  تقديرات منظمة  وفق 

عن  يزيد  مبا   2007 العام  منذ  البطالة  ن�سبة 

امليثاق  العامل. وكما ين�س  30 مليون من حول 

منظمة  اعتمدته  الذي  العمل  لفر�س  العاملي 

العمل الدولية يف العام 2009، �سيكون اأحد اأهّم 

فر�س  اأزمات  باإنهاء  اخلا�سة  ال�سيا�سة  حلول 

العاملة  اليد  تزويد  العامل   حول  من  العمل 

املندوبون  اقرتح  للتوظيف.  الالزمة  باملهارات 

املمثِّلون للعمال واأ�سحاب العمل ووزارات العمل 

والرتبية يف 43 دولة، خالل اجتماعهم يف جنيف 

واإجراءات  �سيا�سات  اأيلول/�سبتمرب،   30 ـــ   29 يف 

التعليم  اأنظمة  لتقوية  فوراً  تطبيقها  يجب 

والتدريب التقنينينْ واملهنينينْ من حول العامل.

والتدريب  التعليم  اأنظمة  عن  العاملي  احلوار  منتدى  دّقق 

التقنيني  والتدريب  التعليم  لأنظمة  ميكن  كيف  املهنيني 

من  العمل  ومكان  ال�ضتخدام  حتديات  معاجلة  واملهنيني 

حاجات  مع  اأكرث  تتجاوب  متوازنة  مهارات  تنمية  خالل 

مكان العمل احلقيقية.

بات من الوا�ضح اأّن هناك حاجة لتعاون وثيق بني اأ�ضحاب 

يف  امل�ضاهمني  من  وغريهم  واملدار�ض  والنقابات  العمل 

النتائج  حتقيق  اأجل  من  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم 

ا�ضرتاتيجيات  برزت  التحديات،  هذه  اأمام  وتقييمها. 

القت�ضادية  بالقطاعات  خا�ضة  معينة  مهارات  لتطوير 

واأخرى من اإعداد جمموعات دول مثل جمموعة الع�ضرين.

التدريب  �ضروط  على  نظرة  خا�ض  ب�ضكل  الجتماع  األقى 

التعليم  مبحرتيف  اخلا�ضة  والعمل  والتعليم  واملكافاآت 

. جتد اأنظمة التعليم والتدريب  والتدريب التقنينينْ واملهنينينْ

التقني واملهني نف�ضها اأمام ق�ضور عاملي من حيث املدّر�ضني 

واملدّربني ومناف�ضة قوية من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة التي تعنى 

للمدّر�ضني  جديدة  �ضفات  وجمموعة  املحرتفني  باملهنيني 

خ�ضو�ضًا  متدنية  ورواتب  والتدريب  املهارات  حيث  من 

التحتية  للبنية  افتقار  عن  ف�ضاًل  النامية  البلدان  يف 

والتجهيزات املتطورة.
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يقول مايكل اأك�ضمان، اخت�ضا�ضي التدريب يف 

منظمة العمل الدولية: »علينا اأن ننظر اإىل هذه 

التحديات يف اإطار �ضعوبات التمويل املتزايدة 

والقيود  القت�ضادي  اجلمود  عن  الناجتة 

بامليزانية.« واملتعلقة  املالية  القا�ضية  احلكومية 

التقني  والتدريب  التعليم  اأنظمة  اأن  ذلك  من  اأكرث 

ملعاجلة  �ضغوط  من  تعاين  العامل  حول  من  واملهني 

اخلا�ضة  الأخرى  التحديات  من  كبرية  جمموعة 

بالتوظيف ومكان العمل بطريقة مبتكرة وموجهة نحو 

التوظيف، تت�ضمن الو�ضائل التكنولوجية املتغرية ودورات 

العمل  تنظيم  من  جديدة  واأ�ضكال  الأق�ضر  املنتجات 

ا�ضتعمال  بات  اخل�ضراء.«  »والوظائف  امل�ضتدامة  والتنمية 

الطرق  باأكرث  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  �ضيا�ضات 

العمال  مهارات  وم�ضتويات  املعززة  للرتبية  دعمًا  فعالية 

ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  لدى  الأهمية  من  عالية  درجة  على 

اقت�ضادية وتوظيفية ولالندماج الجتماعي من حول العامل.

اأعلى  با�ستخدام  جديدة  طلبات  تلبية 

جودة

يتفاوت توظيف املدّر�ضني واملدربني املن�ضوين حتت التعليم 

ولكنه  البلدان،  الوقت ح�ضب  واملهني مع  التقني  والتدريب 

اأظهر منوًا مهمًا يف بع�ض منها. فاأكرث من ن�ضف البلدان 

املعلومات  عنها  توافرت  التي  والع�ضرين  الثالثة  الأوروبية 

يف  الثانوي  امل�ضتوى  مدّر�ضي  اأعداد  رفع  للمقارنة  القابلة 

اأ�ضل خم�ضة من  ال�ضنوات الأخرية. ب�ضكل عام، ثالثة من 

القطاع  هذا  يف  التوظيف  م�ضتوى  رفعت  النامية  البلدان 

اأوائل الأزمة  لتلبية الطلب املتزايد يف الفرتة املمتدة حتى 

املالية العاملية.
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علينا اأن نرى هذه 

التحديات يف �صياق 

ال�صعوبات الناجمة عن 

زيادة التمويل الناجت 

من الركود القت�صادي 

والقيود احلكومية 

ال�صديدة املتعلقة 

باملالية وامليزانية
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يبقى متويل هذا امل�ضتوى من التعليم متدنيًا وهو م�ضتوى يعّد 

يتعّر�ض  النامية،  البلدان  يف  العام.  التعليم  من  كلفة  اأكرث 

ملزيد من اخلطر ناجت عن م�ضتويات اأدنى من امل�ضاعدة على 

للركود  العام  التاأثري  ب�ضبب  ال�ضناعي  العامل  ويف  التطوير 

القت�ضادي احلايل على موازنات احلكومات. اإن ال�ضراكات 

بني القطاعني العام واخلا�ض القدمية العهد توؤّمن م�ضدرًا 

من التمويل ال�ضروري ويجوز تكراره اأكرث يف امل�ضتقبل.

حاجة اإىل مزيد من احلوار االجتماعي

والتدريب  التعليم  على  املوؤثرة  املتزايدة  التغيريات  اأّدت 

احلوار  جعل  اإىل  العمل  بعامل  وعالقته  واملهني  التقني 

على  والعّمال  العمل  واأ�ضحاب  احلكومات  بني  الجتماعي 

�ضلة اأكرب من اأي وقت م�ضى بالبحث عن حلول لل�ضيا�ضة. 

بني  الجتماعي  احلوار  منو  »رغم  راتري:  بيل  يقول 

وغريها  العمالية  والنقابات  العمل  واأ�ضحاب  احلكومات 

ب�ضعف  حمدودًا  يكون  ما  غالبًا  فهو  ال�ضاأن،  اأ�ضحاب  من 

اأو عدم وجودها. يبقى هذا املو�ضوع  اأو الآليات  املوؤ�ض�ضات 

اإ�ضالح  عملية  يف  امل�ضتعجلة  ال�ضيا�ضية  امل�ضائل  اأكرث  اأحد 

التعليم والتدريب التقني واملهني«.

جمموعة  الجتماع  تبنى  املحتدم،  النقا�ض  من  يومني  بعد 

من التو�ضيات عن تطوير التعليم والتدريب التقني واملهني 

�ضاأن  رفع  اإىل  تهدف  �ضيا�ضات  ذلك  يف  مبا  واإ�ضالحه، 

و�ضع نظام التعليم والتدريب التقني واملهني ومنحه مزيدًا 

لناحية  البلدان  تطوير  م�ضاعدة  حت�ضني  التقدير؛  من 

على  والطلب  بالعر�ض  املتعلقة  اجلديدة  املعلومات  جتميع 

املهارات وحتليلها؛ حت�ضني املوؤهالت والتوظيف وال�ضتبقاء 

واملهني؛  التقني  والتدريب  التعليم  ومدّربي  مدّر�ضي  على 

�ضيا�ضات املوارد الب�ضرية لت�ضجيع توظيف الن�ضاء املوؤهالت 

واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  حتتية  بنية  والأقليات؛ 

احلوار  تقوية  حمّدثة؛  تدريب  معدات  مع  التمويل  ح�ضنة 

متثل  التي  والنقابات  العمل  اأ�ضحاب  بني  الجتماعي 

العمل  مكان  مع  الروابط  وتعزيز  واملدربني؛  املدر�ضني 

واأن�ضطة تعليمية ملدى احلياة.

اأن ت�ضاعد  اأي�ضًا من منظمة العمل الدولية  طلب الجتماع 

من  املزيد  حيث  من  حاجاتها  تلبية  على  الأع�ضاء  الدول 

وتطوير  اجليدة  املمار�ضات  وتبادل  ال�ضلة  ذات  املعلومات 

والتدريب  التعليم  حتديات  ملواجهة  والربامج  ال�ضيا�ضات 

التقني واملهني.

تبنت البلدان ذات الدخل املرتفع جمموعة تدابري ملعاجلة 

املدّر�ضني،  بعدد  الأفق  يف  يلوح  الذي  اأو  احلايل  الق�ضور 

و�ضيا�ضات  ككل،  البلد  �ضعيد  على  التوظيف  �ضمنها  من 

عودة  عن  ف�ضاًل  والأ�ضرع،  الأق�ضر  والتدريب  التوظيف 

اأكرب اإىل تدابري عمل مرنة وبدوام جزئي. غالبًا ما تعاين 

طلبات  من  املتو�ضط  اأو  املنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان 

ال�ضري املهنية ملدّر�ضي  بالتوظيف وهيكليات  جديدة خا�ضة 

التعليم والتدريب التقني واملهني.

يف  امل�ضتوى  رفيع  تربية  اخ�ضائي  راتري،  بيل  يقول  كما 

التطور   :
*
التقرير وا�ضعي  واأحد  الدولية  العمل  منظمة 

يف  واملدربات  املدر�ضات  مبعدل  الرتفاع  هو  املهم  اجلديد 

فيه  مبا  ممثَّالت  غري  عادة  فيه  كّن  الذي  الرتبية  قطاع 

ل منو اأعلى يف توظيف املدر�ضات واملدربات يف  الكفاية. ُي�ضجَّ

اأغلبية البلدان من كافة املناطق مما هو عليه يف جميعها«.

تدريب املدربني

اإن الأدوار وامل�ضتويات التي يزداد تعدد وظائفها واخلا�ضة 

باملدّر�ضني واملدّربني اأدت اإىل خلق مقاربات تعليمية جديدة 

ذات م�ضتوى اأعلى من ال�ضتقاللية خا�ضة باتخاذ قرارات 

للربامج وتوا�ضل مع عامل العمل.

عمل  خربة  تتطلب  الدول  من  وا�ضعة  جمموعة  هناك  الآن 

الرتبوي  التدريب  على  �ضوءًا  وتلقي  مهمة  اأكادميية  غري 

كجزء من التدريب ومنح ال�ضهادات �ضمن جهود للتخفيف 

التقني  والتدريب  التعليم  موؤ�ض�ضات  بني  الن�ضقاقات  من 

اأكرث  املدّر�ض  تقييم  اآليات  ت�ضكل  العمل.  واأمكنة  واملهني 

فاأكرث جزءًا من عمليات الإ�ضالح لإعداد مدّر�ضني لوظائف 

التعليم والتدريب التقني واملهني وحت�ضني الفعالية.
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عامل  يف  وتقني  مهني  وتعليم  تدريب  ـــ  للم�ضتقبل  ومدّربون  *(   معّلمون 
متغري، منظمة العمل الدولية، جنيف، ٢٠1٠.
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القت�ضادية  ال�ضوؤون  اإدارة  املتحدة،  الأمم  ترجيحات  1(   راجح 

الدولية:  الهجرة  ر�ضيد  يف  الجتاهات  ال�ضكان:  �ضعبة  والجتماعية، 

مراجعة العام ٢٠٠٨ )اأيار/مايو ٢٠٠٩(، بيانات الأمم املتحدة.

نتيجة لالأهمية الكبرية لأوراق العمل ال�سبعة التي 

للت�سغيل«  العربي  »املنتدى  انعقاد  خالل  ُقدمت 

وكما   ،2009 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  ُعقد  الذي 

»عامل  جملة  �ستقوم  ال�سابقة،  الأعداد  يف  وعدنا 

هذه  بن�سر  القادمة  الأعداد  مدى  على  العمل« 

الت�سغيل  وحتديات  موا�سيع  عك�ست  التي  الأوراق 

غداة  �ّسيما  ل  العربّية،  املنطقة  تواجهها  التي 

هذه  ر  وتوفِّ العاملّية.  واملالّية  القت�سادّية  الأزمة 

البحوث املادة املرجعية التي تتما�سى وباللتزامات 

والإقليمي  الدويل  امل�ستويني  على  ُقطعت  التي 

ب�ساأن العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�س 

العمل. كما تكّمل هذه البحوث النهج الذي تعتمده 

اجلهود  رفد  يف  لت�ساهم  الدولّية  العمل  منظمة 

امل�ستوى  على  الالئق  العمل  لتحقيق  املبذولة 

العمل  ورقة  بن�سر  �سنقوم  العدد  هذا  ويف  العاملي. 

الثالثة. 

هجرة �ليد �لعاملة و�لعمالة يف 

�ملنطقة �لعربية:

ن�ساأتها، نتائجها وم�ستقبلها

املقدمة

�ضيندرج ما يفوق ٥٠% من عدد املهاجرين الدوليني املرّجح 

 يف 
1

العام  ٢٠1٠  مبا يقارب ٢1٤ مليون مهاجر دويل يف 

من  اأخرى   %٤٠ ن�ضبة  و�ضتتاألف  املهاجر.  العامل  خانة 

حتّركات  تتمحور  بالتايل،  املهاجرين.  العّمال  عائالت 

العاملة.  اليدي  الدولية حول هجرة  ال�ضكان عرب احلدود 

الدميغرافية على غرار  العوامل  �ضّكلت  املق�ضد،  بلدان  يف 

والقوى  املتقّل�ض  اأو  املنخف�ض  ال�ضّكان  وعدد  ال�ضيخوخة 

القت�ضادية  الن�ضاطات  ا�ضتدامة  اإىل  واحلاجة  العاملة، 

وتعزيز التطور عوامل اجلذب للعّمال املهاجرين. يف بلدان 

العمل  وفر�ض  الالئق  العمل  يف  النق�ض  ت�ضبب  ال�ضل، 

بالإ�ضافة اإىل عدد ال�ضّكان املرتفع ومنو القوة العاملة بدفع 

العّمال اإىل ال�ضعي وراء احل�ضول على الوظائف يف اأ�ضواق 

العمل الأجنبية.

 %3 ن�ضبة  �ضّكلوا  الدوليني  املهاجرين  اأن  من  الرغم  على 

هذه  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن   ٢٠٠٠ عام  العامل  �ضكان  من 

املنتديات  ت�ضاعفت   ،٢٠1٠ عام   %٥،3 قرابة  الن�ضبة 

وتكرث  الهجرة.  حول  امل�ضتوى  الرفيعة  الدولية  والنقا�ضات 

الأ�ضباب التي تف�ّضر هذا الهتمام املتزايد. اأوًل، يف بع�ض 

العامل.  يف  ال�ضائد  املعدل  املهاجرين  ترّكز  يفوق  املناطق، 

اإىل  احلاجة  تربز  ثانيًا،  �ضمنها.  من  العربية  املنطقة  اإن 

ال�ضيخوخة،  ب�ضبب  الدول  العاملة يف عدد كبري من  القوى 

ومعدلت اخل�ضوبة املنخف�ضة اأو قواعد ال�ضكان املنخف�ضة 

يف وقت ت�ضعى فيه هذه البلدان اإىل حتقيق النمو والتطور 

نق�ضًا  تعاين  التي  البلدان  ت�ضعى  قد  ثالثًا،  القت�ضاديني. 

اخلارجية  املنافذ  اإىل  الالئق  والعمل  العاملة  القوى  يف 

بنتائج  كذلك  ت�ضعر  قد  لكنها  العاملة،  القوى  اإىل  ل�ضّمها 
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معدلت الهجرة املرتفعة على قوتها العاملة التي تتاألف من 

اأ�ضحاب املهارات العالية. رابعًا، يتزايد القلق ب�ضاأن �ضروط 

عمل العّمال املهاجرين واأحكامها وحقوقها بامل�ضاواة وعدم 

التمييز.

العربي  العامل  يف  الدولية  العاملة  الأيدي  هجرة  تك�ضف 

الأول  ي�ضمل  مرتابطان.  ولكن  منف�ضلني  نظامني  عن 

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي التي ت�ضّكل حمطة للعمالة 

التعاقدية املوؤقتة، ل �ضيما من الدول العربية الأخرى على 

ا�ضتخدام  يتّم  اآ�ضيا.  �ضرقي  جنوبي  اأو  جنوبي  دول  غرار 

هوؤلء العّمال ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف قطاعات البناء وال�ضناعة 

هجرة  الثاين  ويت�ضمن  املنزلية.  والأعمال  واخلدمات 

دول  اإىل  بالإ�ضافة   
٢

العربي املغرب  من  العاملة  الأيدي 

واملغرب  امل�ضرق  دول  اأن  كما  اأوروبا.  اإىل  و�ضوًل   ،
3

امل�ضرق

تندرج �ضيئًا ف�ضيئًا يف خانة دول الهجرة والنقل. وت�ضّكل دول 

القادمني  للمهاجرين  حمطة  اأو  اأوروبا  اإىل  معربًا  املغرب 

لبنان  امل�ضرق،  يف  الكربى.  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  من 

اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  هي  ال�ضورية  العربية  واجلمهورية  والأردن 

الدنيا،  املهارات  اأ�ضحاب  الأجانب،  للعّمال  املق�ضد  الدول 

الآتني من الدول العربية الأخرى ودول جنوب وجنوب �ضرق 

بالعمال  املتعلقة  تلك  فيها  الت�ضغيل  اأمناط  وت�ضبه  اآ�ضيا. 

الأجانب امل�ضتخدمني يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. ول 

يف  ال�ضتيطان  بهدف  الهجرة  ذكر  على  الورقة  هذه  تاأتي 

الأمريكيتني واأ�ضرتاليا.

املوقتة«  التعاقدية  »العمالة  عبارتا  الورقة  هذه  يف  جاءت 

العّمال  ت�ضغيل  اإىل  لالإ�ضارة  املوقتني«  التعاقديني  و»العّمال 

الأجانب يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي لأنهما تندرجان 

التعاون  جمل�ض  يف  امل�ضتخدمة  الر�ضمية  امل�ضطلحات  يف 

فاإنهم  الدولية،  العمل  منظمة  اإىل  بالن�ضبة  اأما  اخلليجي. 

عندما  د�ضتورها  مقدمة  يف  و�ضفهم  يتّم  الذين  العّمال 

م�ضالح  »حماية  وهو  األ  للمنظمة،  هدفًا  التايل  حددت 

التي  الأخرى  البلدان  يف  ا�ضتخدامهم  يتّم  عندما  العّمال 

الدولية، ٢٠٠٤(. يف  العمل  الأم« )منظمة  بلدهم  تكون  ل 

العمل  منظمة  يف  الثالث  الهيئات  ت�ضع  املعياري،  عملها 

التي ل تكون  البلدان  امل�ضتخدمني يف  العّمال  الدولية كافة 

بلدهم الأم يف خانة العّمال املهاجرين.

عملية  ت�ضكل  العربية،  املنطقة  يف  الهجرة  نظامي  كال  يف 

جمل�ض  منطقة  يف  الهجرة.  وراء  احلافز  العمل  اأ�ضواق 

والقوى  ال�ضكان  عدد  اإن  الإقليمية،  دون  اخلليجي  التعاون 

العاملة املنخف�ض، بالإ�ضافة اإىل هدف ا�ضتخدام املداخيل 

الطلب  يحّركان  التنمية،  م�ضاريع  لإجناز  الوا�ضعة  املالية 

الطلب  هذا  يقابل  الأجنبية.  التعاقدية  العاملة  اليد  على 

بخف�ض  يت�ضبب  ما  املتاحة،  العاملة  اليد  من  وافر  عر�ض 

وخلق  الإنتاج  عمليات  حت�ضني  ويحبط  الإنتاجية  معدل 

القطاع  يف  العالية  واملهارات  املرتفعة  الأجور  وظائف 

العاملة  اليد  ر�ضيد  تعاي�ض  اإىل  ذلك  و�ضيوؤدي  اخلا�ض. 

املرتفعة  البطالة  معدلت  جانب  اإىل  املرتفعة  الأجنبية 

واملقلقة بني املواطنني. وتقف العمالة املنخف�ضة الإنتاجية 

يتّم  التي  والأحكام  بال�ضروط  املتعلقة  امل�ضاكل  ن�ضوء  وراء 

مبوجبها ا�ضتخدام العّمال التعاقديني الأجانب.

اليد  ال�ضيخوخة ومنو  ت�ضّكل  والأوروبي،  العربي  النظام  يف 

املهن،  بع�ض  يف  والنق�ض  ال�ضلبي  اأو  املنخف�ض  العاملة 

القت�ضادي يف  النمو  ا�ضتدامة  اإىل  احلاجة  اإىل  بالإ�ضافة 

البلدان الأوروبية عوامل اجلذب للعّمال العرب الذين يلّبون 

املهارات  ت�ضتوجب  التي  الوظائف  يف  العمالة  على  الطلب 

العمل  يف  النق�ض  يظهر  �ضواء.  حّد  على  والعالية  الدنيا 

الناجت منها،  الناق�ضة والفقر  البطالة والعمالة  الالئق يف 

ما يدفع العّمال اإىل البحث عن العمل يف اأوروبا. وي�ضّكل كل 

من اأحكام و�ضروط عي�ض العّمال العرب وعملهم يف البلدان 

الأدمغة«  »ا�ضتنزاف  يعد  كما  للقلق.  م�ضدرًا  الأوروبية 

بلدان ال�ضل.  التنمية يف  اإىل  بالن�ضبة  للقلق  اآخر  م�ضدرًا 

�ضواء  ملمو�ضة،  اأرباحًا  املالية  احلوالت  ت�ضّكل  املقابل،  يف 

جمل�ض  بلدان  عن  اأو  الأوروبية  البلدان  عن  ت�ضدر  اأكانت 

التعاون اخلليجي.

اليد  يف  احلالية  العاملية  القت�ضادية  الأزمة  تاأثري  اختلف 

وبخا�ضة  والقطاع،  املنطقة  اإىل  ا�ضتنادًا  الأجنبية  العاملة 

يف  العاملة  اليد  على  والطلب  القت�ضادي  الأداء  على 

على  مماثاًل  اأثرها  يكن  مل  بالتايل،  املحددة.  القطاعات 

منطقة جمل�ض  الأجنبية يف  املوؤقتة  التعاقدية  العاملة  اليد 

التعاون اخلليجي دون الإقليمية والعّمال العرب يف اأوروبا.

ت�ضعى هذه الورقة اىل تاأمني حتليل لنظامّي هجرة الأيدي 

ال�ضتخدام  مب�ضاألة  يتعلق  ما  يف  الدولية  العربية  العاملة 

النقا�ضات  يف  امل�ضاهمة  يف  الهدف  ويكمن  املنطقة.  يف 

البلدان  بحرية يف  كاملة وخمتارة  قوى عاملة  ابتكار  حول 

العربية. ولكن هذه الورقة تويل اأهمية خا�ضة للت�ضديد على 

اأحكام و�ضروط عمل اليد العاملة التعاقدية املوؤقتة الأجنبية 

وعي�ضها يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي وبالإ�ضافة اإىل 

٢(    اإن دول املن�ضاأ يف املغرب العربي يف هذا التقرير هي اجلزائر واملغرب وتون�ض

3( اإن دول املن�ضاأ يف امل�ضرق العربي يف هذا التقرير هي م�ضر والأردن ولبنان واجلمهورية العربية ال�ضورية والأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
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عمل العّمال العرب وعي�ضهم يف اأوروبا. تطرح اأحكام العمل 

التمييز  وعدم  امل�ضاواة  حول  الأ�ضئلة  و�ضروطهما  والعي�ض 

احلرية  يف  احلق  �ضمنها  ومن  الأجانب،  العّمال  وحقوق 

النقابية. ي�ضكل هذا احلق الأخري مو�ضوع الورقة املنف�ضلة 

التي �ضيتّم تقدميهما اإىل املنتدى العربي للت�ضغيل. بالتايل، 

لن تتطرق هذه الورقة اإىل هذه امل�ضاألة.

تتاألف هذه الورقة من ق�ضمني جوهريني خم�ض�ضني لنظامّي 

ا�ضتنتاجاتها. يف  النهاية  الهجرة يف املنطقة، ثم تقّدم يف 

التعاون اخلليجي،  الق�ضم املتعلق بالنظام املحيط مبجل�ض 

التعاقدية  العاملة  اليد  اأحجام  عن  بنجاح  الورقة  تتحدث 

والتوزيع  الأ�ضل؛  بلد  اإىل  ا�ضتنادًا  وتوزيعها  الأجنبية 

واأثر  و�ضروطه؛  ال�ضتخدام  واأحكام  لعمالتها؛  القطاعي 

جمل�ض  يف  العمل  اأ�ضواق  عملية  يف  التعاقدية  العاملة  اليد 

التعاون اخلليجي؛ واإجراءات التوظيف والتعاقد. ويتّم ذكر 

الفرتا�ضات التي ت�ضتند اإليها هذه الورقة يف بداية الق�ضم.

ي�ضّب الق�ضم الثاين تركيزه على النظام العربي والأوروبي 

العرب  العّمال  هجرة  وراء  الدفع  عوامل  بنجاح  ويراجع 

و�ضروطهما؛  وعملهم  عي�ضهم  واأحكام  واأحجامهم؛ 

اأ�ضحاب  وهجرة  العربية؛  البلدان  اإىل  املالية  واحلوالت 

العربي  والتعاون  الأدمغة؛  وا�ضتنزاف  العالية  املهارات 

ذكر  كذلك  ويتّم  العاملة.  الأيدي  هجرة  حول  والأوروبي 

الق�ضم  بداية  يف  التحليل  اإليها  ي�ضتند  التي  الفرتا�ضات 

الفرعية  الأق�ضام  يف  العاملية  الأزمة  تاأثري  اإىل  والتطرق 

املتعلقة بالأحجام واحلوالت املالية.

اال�ستنتاجات والتو�سيات حول 

ال�سيا�سة

تاأخذ هجرة الأيدي العاملة الدولية يف املنطقة العربية يف 

نظامني خمتلفني لكن مّت�ضالن. وي�ضمل الأول اليد العاملة 

التعاقدية الأجنبية من البلدان العربية والأ�ضيوية الأخرى 

فيتمحور  الثاين  اأما  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  بلدان  اإىل 

وب�ضكل  املتو�ضطية،  العربية  البلدان  من  الهجرة  حول 

اأ�ضا�ضي، املغرب العربي )اجلزائر واملغرب وتون�ض( وبن�ضبة 

البلدان  اإىل  اأقل، امل�ضرق العربي )م�ضر والأردن ولبنان( 

الأوروبية.

وتركيبتها  العاملة  اليد  تدفقات  حجم  الوقت  مع  تغرّي 

ال�ضبعينيات،  فرتة  قبيل  كليهما.  النظامني  يف  وو�ضعها 

التعاون  جمل�ض  بلدان  اإىل  العاملة  اليد  تدفقات  تاألفت 

الوافدين من  املوؤقتني  العّمال  اأ�ضا�ضي من  ب�ضكل  اخلليجي 

عائدات  يف  الكبري  الرتفاع  مع  الأخرى.  العربية  البلدان 

العّمال  ان�ضم  ال�ضبعينيات،  منت�ضف  يف  بداأ  الذي  النفط 

وي�ضّكلون  التدفقات.  اإىل  اآ�ضيا  �ضرق  وجنوب  جنوب  من 

يف الوقت احلايل غالبية اليد العاملة التعاقدية املوؤقتة يف 

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي. كما مّر نظام هجرة الأيدي 

العاملة العربية اإىل اأوروبا بتغيريات. يف خالل مرحلة اإعادة 

البلدان  رّحبت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعيد  وذلك  البناء 

الأوروبية بالعّمال املهاجرين من البلدان العربية املتو�ضطية 

ويف  البناء  اإعادة  من  النتهاء  وبعد  البلدان.  من  وغريها 

النفط يف  اأ�ضعار  ارتفاع  اإليهما  وُي�ضاف  الت�ضّخم  مواجهة 

�ضيا�ضاتها  الأوروبية  البلدان  غرّيت  ال�ضبعينيات،  بداية 

العائلة  �ضمل  جمع  فاأ�ضبح  الهجرة.  اأمام  اأبوابها  واأغلقت 

القانونية.  للهجرة  الأ�ضا�ضيتني  الو�ضيلتني  اللجوء  وحق 

وظهرت الهجرة غري النظامية، وتكاثفت لفرتة من الزمن، 

وذلك بغية احل�ضول على عمل يف اأ�ضواق العمل الأوروبية.

اأمناط  العمل  اأ�ضواق  �ضري عملية  ي�ضرح  النظامني،  يف كال 

عائدات  و�ضع  اإن  اخلليج،  منطقة  يف  ونتائجها.  الهجرة 

النفط املرتفعة يف خدمة النمو القت�ضادي والتنمية، وعدد 

ال�ضكان املنخف�ض والقوى العاملة الوطنية، وم�ضاهمة القوى 

كلها  ت�ضّكل  الوطنية  العاملة  اليد  بني  املنخف�ضة  العاملة 

عوامل جذب. ويف اأوروبا، يّحرك ال�ضكان ال�ضائخون، وركود 

القوى العاملة الوطنية والنق�ض الوظيفي الطلب على اليد 

والبطالة  الفقر  يدفع  نف�ضه،  الوقت  يف  الأجنبية.  العاملة 

اإىل  العّمال  العربية،  الأ�ضل  بلدان  يف  الناق�ضة  والعمالة 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  العمل  عن  البحث 

واأوروبا. يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، يتعاي�ض حجم 

املرتفعة  البطالة  الأجنبية ومعدلت  العاملة  اليد  كبري من 

لليد  الوافر  العر�ض  من  وينتج  الوطنية.  العاملة  اليد  بني 

العاملة الأجنبية، انخفا�ض يف الن�ضاطات القت�ضادية ذات 

القيمة امل�ضافة وحتول دون زيادة الإنتاجية وخلق الوظائف 

العاملة  اليد  جتذب  اأن  �ضاأنها  من  التي  الأجور  املرتفعة 

الفروقات بني  العتبار  واآخذة يف  اأخرى،  بعبارة  الوطنية. 

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، ت�ضببت اأحكام عمل العمال 

التعاقديني الأجانب و�ضروطها املتدنية باإبعاد اليد العاملة 

الوطنية عن الأعمال يف القطاع اخلا�ض. ول تزال غالبية 

اليد العاملة الوطنية تعتمد على القطاعات العامة املنت�ضرة 

اإىل  الن�ضمام  عو�ضًا عن  البطالة  ل  تف�ضّ اأو  مفرط  ب�ضكل 

قطاعات »املهاجرين«. ويتحّمل نظام ال�ضتخدام والتعاقد 

اأ�ضواق  وجتزئة  العاملة  اليد  من  الوافر  العر�ض  م�ضوؤولية 

عن  بعيدًا  الوطنية  العاملة  اليد  يدفعان  اللذين  العمل 

وظائف القطاع اخلا�ض. 

والأهم من ذلك، ينتج من الإنتاجية املنخف�ضة يف القطاع 

اخلا�ض، اأحكا م وظروف عمل غري مالئمة. وحتمي قوانني 

العمل الوطنية اليد العاملة التعاقدية الأجنبية امل�ضتخدمة 
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والتعاقد  ال�ضتخدام  نظام  اأن  اإل  اخلا�ض.  القطاع  يف 

وامل�ضاكل يف تطبيقه يرتكان املهاجرين يف اأو�ضاع ح�ضا�ضة. 

الدول  ويف  قلق.  م�ضدر  العمل  يف  حقوقهم  مت�ضي  وعليه، 

املهن  يف  العرب  املهاجرين  العّمال  ترّكز  يحدد  الأوروبية، 

املنخف�ضة الأجور التي ت�ضتوجب املهارات الدنيا بالإ�ضافة 

اإىل التمييز الذي يتعر�ضون اإليه، فر�ض العمل املتوفرة لهم 

بلدان  يف  وجمتمعاتهم  عائالتهم  م�ضاعدة  على  وقدرتهم 

)البطالة  هذه  الدفع  عوامل  ت�ضتمر  ذلك،  ومع  الأ�ضل. 

الهجرة  خيارات  حتريك  يف  والفقر(  الناق�ضة  والعمالة 

الفردية. وي�ضّكل ا�ضتنزاف الأدمغة عامل قلق هام لبلدان 

املهارات  اأ�ضحاب  العّمال،  لأن  وذلك  اأفريقيا،  �ضمال 

الف�ضلى  العمل  وظروف  املرتفعة  الأجور  جتذبهم  العالية، 

يف اخلارج. ويتبنّي اأن ن�ضبة معدلت الغرتاب بني الأفراد، 

بلدان  يف  خا�ض  ب�ضكل  مرتفعة  العالية،  املهارات  اأ�ضحاب 

املغرب العربي، ما يحرم هذه البلدان من املوارد الب�ضرية 

الإقليمية  املبادرات  ا�ضتجابت  وقد  للتنمية.  ال�ضرورية 

جزئي  ب�ضكل  املتو�ضطية  الأوروبية  املنطقة  يف  والثنائية 

لهذه التحديات، من�ّضقًة ال�ضبل القانونية للهجرة ومتعاونًة 

غري  الهجرة  ومكافحًة  للهجرة  اجلذرية  الأ�ضباب  ملواجهة 

املنتظمة.

ت�ضري مراجعة كال النظامني اإىل اأن الأفراد يهاجرون ب�ضكل 

اأ�ضا�ضي ب�ضبب النق�ض يف العمالة و/اأو فر�ض العمل الالئقة 

يف بلدان الأ�ضل. يف بع�ض الأحيان، ت�ضبح الهجرة �ضرورة 

ل خيارًا. وقد ت�ضتفيد اجلهود الرامية اإىل احلد من الهجرة 

غري املنتظمة اأو تقلي�ض حدة ا�ضتنزاف الأدمغة من مواجهة 

اأ�ضباب الهجرة اجلذرية. ومن �ضاأن املطابقة الف�ضلى بني 

وك�ضب  التعليم  عرب  وعر�ضها  العاملة  اليد  على  الطلب 

ر ال�ضباب ب�ضكل اأف�ضل للت�ضغيل يف اأ�ضواق  املهارات اأن حت�ضّ

العمل الوطنية وت�ضاعد يف نقل القت�ضادات اإىل الإنتاجية 

العالية. اإن التعاون واحلوار حول التنمية بني بلدان الأ�ضل 

كال  قلق  م�ضادر  حتديد  يف  ي�ضاعدان  قد  املق�ضد  وبلدان 

عملية  ت�ضّكل  منها.  للحد  املحتملة  والإجراءات  الطرفني 

بِرمت بني بع�ض البلدان 
ُ
بر�ضلونة والتفاقات الثنائية التي اأ

الأوروبية والعربية مثاًل �ضاحلًا ومن املمكن اأن تتو�ضع خللق 

املزيد من فر�ض الهجرة، وحتمي يف اآن العّمال املهاجرين. 

املتواجدين  رعاياهم  الأ�ضل من خربة  بلدان  ت�ضتفيد  وقد 

بني  �ضالت  اإن�ضاء  عرب  وذلك  مواردهم  ومن  اخلارج  يف 

هذه املجتمعات وجمتمعات بلدان الأ�ضل. واأطلق عدد من 

التي  الربامج  وم�ضر،  املغرب  على غرار  العربية،  البلدان 

ت�ضتهدف رعاياهما يف بلدان العمالة. ويبقى املجال مفتوحًا 

 وكفاءتها.
٤

اأمام زيادة فعالية الربامج املماثلة 

والإنتاجية  ال�ضيئة  العمل  ظروف  تاأتي  املق�ضد،  بلدان  يف 

بلدان  م�ضالح  ح�ضاب  على  املتدنية  والأجور  املنخف�ضة 

بحد  الأجنبية  العاملة  اليد  ح�ضاب  وعلى  والأ�ضل  املق�ضد 

ذاتها. يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي دون الإقليمية، 

والتعاقد.  ال�ضتخدام  نظام  لإ�ضالح  الأهمية  اإيالء  يجب 

اليد  عر�ض  من  احلد  اإىل  الإ�ضالحات  تهدف  اأن  يجب 

ذلك  من  ينتج  وقد  الوافرة.  الرخي�ضة  الأجنبية  العاملة 

التكنولوجي  امل�ضتوى  ترفع  اأن  �ضاأنها  اأوًل، من  نتائج عدة. 

من  وينتج  الإنتاجية.  رفع  وبالتايل  الإنتاج  عمليات  من 

و�ضروطه  العمل  واأحكام  املرتفعة  الأجور  العالية  الإنتاجية 

اليد  وتنجذب  العاملة.  اليد  جمموع  اإىل  بالن�ضبة  الف�ضلى 

ويف  اخلا�ض.  القطاع  يف  الأعمال  نحو  الوطنية  العاملة 

الأجنبية  التعاقدية  العاملة  اليد  ت�ضهد  قد  نف�ضه،  الوقت 

تلقائي،  وب�ضكل  بها.  تتمتع  التي  العمل  حقوق  يف  حت�ضنًا 

حد  اإىل  العمل  قوانني  باإنفاذ  املتعلقة  امل�ضاكل  تتقّل�ض 

على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  من  عدد  بداأ  كبري. 

غرار قطر واململكة العربية ال�ضعودية، باإعادة تقييم اأنظمة 

قوانني  منها  البع�ض  وقّدم  ال�ضابقة،  والتعاقد  ال�ضتخدام 

نظام  باإ�ضالح  بدورها  البحرين  وقامت  اجلديدة.  العمل 

ال�ضتخدام والتعاقد لديها. وت�ضّكل اخلطط املبتكرة، على 

غرار التفاقات بني نقابات العّمال يف �ضريالنكا، وهو بلد 

اأ�ضل، ونقابات العّمال يف البحرين والأردن والكويت، مثاًل 

على الو�ضائل املختلفة لتعزيز حماية اليد العاملة الأجنبية 

وميكن  اآن.  يف  واملق�ضد  الأ�ضل  بلدان  م�ضالح  وبالتايل 

وامل�ضرق  املغرب  يف  العربية  البلدان  يف  العّمال  نقابات 

العربي اأن ت�ضتمد الوحي من هذه التفاقات.

الوطنية  العمل  العّمال املحليني من قوانني  ا�ضتبعاد  ويبقى 

الإجراءات  يف  النظر  يجب  وبالتايل،  عاملي.  قلق  م�ضدر 

التي من �ضاأنها اأن تعزز حمايتهم، نظرًا اإىل اندراجهم يف 

خانة الأكرث تعر�ضًا.

اليد  لت�ضمل  الجتماعية  احلماية  امتداد  يح�ّضن  قد 

اإىل ذلك،  بالإ�ضافة  الأجنبية من ظروف عملهم.  العاملة 

ا�ضتخدام  تكاليف  الجتماعي  ال�ضمان  تغطية  �ضرتفع 

الإنتاجية  يف  زيادة  على  ت�ضّجع  وبالتايل  الأجانب،  العّمال 

العتماد  من  يقّل�ض  حني  يف  امل�ضافة  القيمة  واقت�ضادات 

٤(   قّدم عدد من بلدان الأ�ضل على غرار تايالند واأوكرانيا، م�ضاريع التمويل امل�ضممة لو�ضل العلماء ال�ضتات باملجتمعات العلمية يف بلد الأ�ضل. وتوؤّمن 

م�ضاريع التمويل احلوافز للتعاون حول م�ضاريع الأبحاث والتنمية، بالإ�ضافة اإىل فر�ض الهجرة املوؤقتة لل�ضباب املحرتفني والأفراد، اأ�ضحاب املهارات 

العالية.
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اقت�ضادات  ت�ضاهم  وقد  الأجنبية.  العاملة  اليد  على 

قانون  وي�ضّكل  قدمًا.  التطور  دفع  يف  العالية  الإنتاجية 

على  مثال  خري  البحرين  يف  اجلديد  الجتماعي  ال�ضمان 

ذلك. وت�ضتفيد البلدان التي ت�ضمل العّمال الأجانب يف خطة 

ال�ضمان الجتماعي من توقيع اتفاقات ال�ضمان الجتماعي 

ال�ضمان  اتفاقات  ت�ضّكل  الأ�ضل.  بلدان  مع  الثنائية 

كذلك  تتيح  ولكنها  حماية  و�ضائل  الثنائية  الجتماعي 

للعّمال الأجانب العودة اإىل بلدهم املن�ضاأ من دون اخلوف 

من خ�ضارة املزايا التي ح�ضلوا عليها يف بلد املق�ضد. وعلى 

اأن  العربي  وامل�ضرق  املغرب  يف  املتو�ضطية  العربية  البلدان 

تنظر يف توقيع التفاقات املماثلة مع البلدان الأوروبية.

نتائجها  العاملية  القت�ضادية  لالأزمة  كان  الآن،  وحتى 

بلد  اإىل  ا�ضتنادًا  العرب  املهاجرين  العّمال  على  املختلفة 

العاملة  اليد  غالبية  اأن  ويبدو  اإليه.  الوافدين  املق�ضد 

احتفظت  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  امل�ضتخدمة 

بعملها. ومل يتاأثر بلدهم املن�ضاأ بانخفا�ض بارز يف احلوالت 

املالية. ويعزى �ضبب ذلك اإىل حمافظة بلدان جمل�ض التعاون 

اأما   .٢٠٠٨ العام  يف  املتينة  النمو  معدلت  على  اخلليجي 

العّمال املهاجرون العرب يف اأوروبا فعرفوا جتربة خمتلفة؛ 

اإذ �ضّجل عدد من بلدان املق�ضد الأوروبية الأبرز انخفا�ضًا 

حادًا يف النمو وارتفاعًا يف معدلت البطالة، وخ�ضر العديد 

الأ�ضل  بلدان  و�ضجلت  ومداخيلهم.  اأعمالهم  العّمال  من 

الوافدة  التي يتحدرون منها انخفا�ضًا يف احلوالت املالية 

والن�ضاطات  املدفوعات  ميزان  يف  �ضلبًا  اأّثر  ما  اإليها، 

الوافدة  املالية  احلوالت  ن�ضبة  تقّل�ضت  كما  القت�ضادية. 

اإىل عائالتهم ومن املمكن اأن ترتفع م�ضتويات الفقر. ويجب 

اأن  مبا  كثب،  عن  املقبلة  الأ�ضهر  خالل  يف  الو�ضع  مراقبة 

يف  ال�ضلبية  النمو  معدلت  تتوقع  الدولية  املالية  املوؤ�ض�ضات 

عدد من بلدان املق�ضد.

باللغتني  باأكملها  متوفرة  الدرا�ضة  بان  الإ�ضارة  ونود 

وميكنكم  النرتنت،  �ضبكة  على  والنكليزية  العربية 

الطالع عليها من خالل:

و�ضنقوم يف العدد القادم بن�ضر الدرا�ضة الرابعة »دعم 

العمل  معايري  خالل  من  النتعا�ض  اإعادة  �ضيا�ضات 

وحتديات  ق�ضايا  العمال:  حقوق  واحرتام  الدولية 

للمنطقة العربية«.

http://www.ilo.org/public/english/
region/arpro/beirut/downloads/

 aef/migration_eng.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/
region/arpro/beirut/downloads/
 aef/migration_ar.pdf
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م�ضممون  »اأننا  على  الع�ضرين  جمموعة  اإعالن  ن�ّض 

احلماية  وتوفري  النتعا�ض  �ضلب  يف  الوظائف  و�ضع  على 

الجتماعية والعمل الكرمي وعلى �ضمان النمو املت�ضارع يف 

البلدان ذات الدخل املنخف�ض«.

القلق  »�ضاعد  القمة:  �ضارك يف  الذي  �ضومافيا  ال�ضيد  قال 

العاملي من نق�ضان فر�ض العمل على تركيز اأذهان القادة 

حول عمل من�ّضق يعّزز النتعا�ض. اأكدت قمة �ضيول اأّن خلق 

فر�ض العمل يجب اأن يكون يف �ضلب النتعا�ض القت�ضادي 

اللتزام  تنفيذ هذا  الع�ضرين على  اأحّث جمموعة  العاملي. 

واأتعّهد بتعاون منظمة العمل الدولية الكامل«.

تابع قائاًل: »تتطلب اإعادة التوازن لالقت�ضاد العاملي بحيث 

جمموعة الع�سرين حتّث على تطبيق 

اللتزام بالوظائف واحلماية الجتماعية

مي�سال با�سليه: »اأر�سية احلماية 

الجتماعية خطوة اأوىل نحو الأمام«

�سندوق النقد الدويل ومنظمة العمل 

الدولية يلتزمان بالنتعا�س املرّكز على 

الوظائف

جمموعة �لع�سرين حتّث على تطبيق 

�اللتز�م بالوظائف و�حلماية 

�الجتماعية

يف خ�سّم القلق ال�سائع من بطء النتعا�س يف قطاع الوظائف، 

قادة  �سومافيا  الدولية خوان  العمل  ملنظمة  العام  املدير  حّث 

على  املا�سي  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  الع�سرين  جمموعة 

تطبيق التزامهم بالدور املركزي للحماية الجتماعية والعمل 

الكرمي يف النتعا�س العاملي.

يكون النمو قويًا وم�ضتدامًا على ال�ضواء مزيدًا من التعديالت 

يف العمالت والأنظمة املالية. �ضي�ضجع ال�ضتثمار يف احلماية 

امل�ضاريع  تاأ�ضي�ض  على  النوعية  والوظائف  الجتماعية 

وال�ضتثمار يف القت�ضاد احلقيقي وحتريك النمو امل�ضتدام«.

قمة  توؤيده  الذي  امل�ضرتك«  »النمو  اإىل  النظر  لفت  كما 

تن�ضر  املقاربة  »هذه  اأّن  م�ضيفًا  الع�ضرين  ملجموعة  �ضيول 

منافع النمو يف البلدان وتقّل�ض الثغرة بني البلدان النامية 

وتلك ذات الدخل الأعلى. اإّن �ضمان زيادة يف الأجور وفق 

الإنتاجية اأمر اأ�ضا�ضي للنمو امل�ضتدام«.

على  ال�ضوء  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  �ضّلط 

من  املعتمد  امل�ضرتك«  النمو  لتطوير  �ضيول  »اتفاق  اأهمية 

اأخبار
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اأرحب  »اأنا  �ضومافيا:  ال�ضيد  قال  الع�ضرين.  قادة جمموعة 

ب�ضكل خا�ض مبقاربة جمموعة الع�ضرين اخلا�ضة بالتطوير 

الجتماعية.  واحلماية  والوظائف  ال�ضتثمار  على  واملبنية 

الإقرار باأن احلماية الجتماعية ا�ضتثمار يف اإنتاجية اأعلى 

ومنو ثابت هو اأمر م�ضجع«.

اأ�ضاف ال�ضيد �ضومافيا اأّن اأجندة منظمة العمل الدولية للعمل 

الالئق وميثاق الوظائف العاملي يدخالن اأكرث فاأكرث يف الجتاه 

ال�ضائد ملقاربة جمموعة الع�ضرين لنمو وتطور متوازنني.

وم�ضتدام  قوي  بنمو  اخلا�ض  عملهم  لإطار  تعميق  يف 

ومتوازن، تبّنى القادة خطة عمل �ضيول خلطوات يف ال�ضيا�ضة 

الدولية  العمل  تدعى منظمة  بلد.  بكل  واخلا�ضة  التعاونية 

جمموعة  بها  تقوم  التي  املراجعة  يف  خربتها  تاأمني  لتتابع 

لهذا  الإطار.  البلدان ومنوها يف هذا  للتزامات  الع�ضرين 

ال�ضدد، دعا القادة ملتابعة العمال بتعاون وثيق بني �ضندوق 

النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية.

كما ُيطَلب من منظمة العمل الدولية امل�ضاهمة يف خطة عمل 

تنموي ميتد على عدة �ضنوات وي�ضتمل على ت�ضعة اأعمدة منو، 

ترتاوح بني ال�ضتثمار اخلا�ض والتجارة وخلق فر�ض العمل 

وتطوير املهارات واحلماية الجتماعية والأمن الغذائي.

بني  م�ضرتك  تقرير  باإعداد  الع�ضرين  جمموعة  قادة  فّكر 

العمل  ومنظمة  القت�ضادية  والتنمية  التعاون  منظمة 

الدولية والبنك الدويل ومنظمة التجارة الدولية اإىل مقاربة 

قادة  اإعالن  اأقّر  والتوظيف.  التجارة  ل�ضيا�ضات  متما�ضكة 

جمموعة الع�ضرين يف �ضيول بامل�ضاهمات التي اأتت بها قمة 

الأعمال يف النمو الذي حققه القطاع اخلا�ض وخلق فر�ض 

جمتمع  مع  ال�ضت�ضارات  زيادة  اأي�ضًا  القادة  قرر  العمل. 

دويل اأو�ضع، من �ضمنها النقابات العمالية.

قام  التي  الفّعالة  اجلهود  اإىل  النظر  �ضومافيا  ال�ضيد  لفت 

الت�ضديد  يف  القمة  ع�ضية  العمالية  النقابات  روؤ�ضاء  بها 

اأمام جمموعة الع�ضرين على اأهمية العمل من اأجل ت�ضريع 

يف  موؤمترًا  يح�ضرون  كانوا  التوظيف.  جمال  يف  النتعا�ض 

�ضيول من تنظيم احتاد النقابات العمالية الدولية وجمل�ض 

التعاون والتنمية  النقابات العمالية ال�ضت�ضاري يف منظمة 

القت�ضادية والحتادات العاملية واملنظمات الكورية التابعة 

لها.

مي�سال با�سليه: »�أر�سية �حلماية 

�الجتماعية خطوة �أوىل نحو �الأمام«

ال�سابقة مي�سال  الت�سيلية  الرئي�س  تراأ�ست 

للمجموعة  الأول  الجتماع  با�سليه 

الجتماعية  احلماية  لأر�سية  ال�ست�سارية 

اآب/ و12   11 يف  جنيف  يف  عقدت  التي 

العام  املدير  اإليها  دعا  والتي  اأغ�سط�س 

ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا.

من  جمموعة  عن  عبارة  هي  الجتماعية  احلماية  اأر�ضية 

اإ�ضافة  الأ�ضا�ضية  وحوالته  الجتماعي  ال�ضمان  حقوق 

واملياه  وال�ضحة  التوظيف  جمال  يف  رئي�ضية  خدمات  اإىل 

حلماية  والعائلي،  الرتبوي  والدعم  والتغذية  والنظافة 

الفقراء وال�ضعفاء وتقويتهم للخروج من فقرهم. يجب على 

متما�ضكة  مبقاربة  تقرتن  اأن  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  هذه 

اأكرث  على  خا�ض  ب�ضكل  وتركز  احلياة  لأ�ضلوب  ومتكاملة 

املجموعات �ضعفًا يف املجتمع من �ضمنها الن�ضاء والأطفال 

وال�ضباب.

عامليًا، هناك اأربعة اأ�ضخا�ض من اأ�ضل خم�ضة من بني الفئات 

العمرية ال�ضاحلة للعمل لي�ض لديهم حماية اجتماعية ول 

بالبطالة.  متعلقة  اأو  �ضحية  م�ضاعدة  اأو  اجتماعي  �ضمان 

الفئات  هذه  على  �ضيئًا  اأثرًا  القت�ضادية  لالأزمة  كان 

ال�ضعيفة يف البلدان املتطورة والنامية على حد �ضواء. بلغت 

البطالة من حول العامل اأعلى م�ضتوى لها ويتوقع اأن تزداد 

طوال العام ٢٠1٠.

يتوقع اأن يكون اجتماع الأزمات القت�ضادية والغذائية اأّدى 

الذين  ال�ضكان  عدد  على  ن�ضمة  مليون   ٩٨ نحو  زيادة  اإىل 

العام  يف  اليوم  يف  دولرين  عن  يزيد  ل  ما  على  يعي�ضون 

٢٠٠٩. وقد تاأثر ال�ضباب ب�ضكل خا�ض.

ال�ضيدة  �ضاركت  يومني،  على  امتّد  الذي  الجتماع  خالل 

اأع�ضاء  ـــ  ال�ضيا�ضات  و�ضانعي  اخلرباء  اأبرز  مع  با�ضليه 

احلماية  اأر�ضية  معنى  حول  نقا�ضات  يف  ـــ  املجموعة 

ال�ضيا�ضي  جدواها  مدى  الرئي�ضية؛  مكّوناتها  الجتماعية؛ 
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املوؤ�ض�ضية وتوافر  اأبعادها  والقت�ضادي واملايل، ف�ضاًل عن 

اأو�ضاع  يف  عام  ب�ضكل  وا�ضتدامتها  لها  املالية  امل�ضاحة 

خمتلفة جدًا تعتمد على ظروف كل دولة وحاجاتها.

تت�ضمن املجموعة ال�ضيد خوان �ضومافيا، املدير العام ملنظمة 

العامة  املديرة  ت�ضان،  مارغريت  وال�ضيدة  الدولية  العمل 

ملنظمة ال�ضحة الدولية ب�ضفتهما ع�ضوين بحكم من�ضبيهما.

احلماية  اإجراءات  حتِم  »مل  با�ضليه:  ال�ضيدة  قالت 

من  مزيد  نحو  النحدار  من  النا�ض  ماليني  الجتماعية 

الفقر عرب تاأمني قدرة احل�ضول على اخلدمات الجتماعية 

التي هم باأم�ض احلاجة اإليها فقط، بل �ضاعدت اأي�ضًا على 

التخفيف من احتمالت ال�ضطرابات الجتماعية و�ضاهمت 

الإجمايل،  الطلب  تاأثريات تدين  ب�ضكل كبري يف احلّد من 

وبالتايل احلّد من الزدياد املحتمل للركود«.

احلماية  �ضيا�ضات  »ولكن  با�ضليه:  ال�ضيدة  واأ�ضافت 

�ضتكون  ـ  الجتماعية  للحماية  اأر�ضية  وغاية  ـــ  الجتماعية 

على قدر اأعلى من الأهمية بعد يف الأ�ضهر وال�ضنوات الآتية 

الأزمة  خّلفته  الذي  الب�ضري  اخلطاأ  كلفة  من  للتخفيف 

القت�ضادية. حان الوقت للعمل معًا بتحالف فعال ولت�ضافر 

اإّن  للجميع.  حقيقة  الجتماعية  احلماية  جلعل  اجلهود 

اإطالق هذه املجموعة خطوة اأوىل اإىل الأمام«.

والبنك  الدويل  النقد  و�ضندوق  املتحدة  الأمم  نظام  وافق 

بان كي مون،  املتحدة  العام لالأمم  الأمني  بقيادة  الدويل، 

احلماية  اأر�ضية  تطبيق  مبداأ  تعزيز  يف  معًا  العمل  على 

التي  الت�ضع  امل�ضرتكة  املبادرات  اإحدى  اإنها  الجتماعية. 

تبناها جمل�ض الروؤ�ضاء التنفيذيني يف نظام الأمم املتحدة 

للتاأقلم   ٢٠٠٩ ني�ضان/اأبريل  يف   )UNCEB( للتن�ضيق 

احلماية  اأر�ضية  مبادرة  اأما  املالية.  الأزمة  تاأثريات  مع 

ال�ضحة  ومنظمة  الدولية  العمل  ملنظمة  فتتبع  الجتماعية 

العاملية وي�ضارك فيها 1٧ وكالة اأخرى.

�سندوق �لنقد �لدويل 

ومنظمة �لعمل �لدولية 

يلتزمان باالنتعا�س �ملرّكز 

على �لوظائف

روؤ�ساء  دعا  املا�سي،  اأيلول/�سبتمرب  يف 

العمل  ومنظمة  الدويل  النقد  �سندوق 

دويل  التزام  اإىل  اآخرون  وقادة  الدولية 

وا�سع ب�سيا�سة تركز على الوظائف ملواجهة 

الرتاجع القت�سادي العاملي.

يف موؤمتر تاريخي عقد يف اأو�ضلو ـــ وا�ضت�ضافه رئي�ض وزراء 

النقد  ل�ضندوق  م�ضرتكة  وبرعاية  �ضتولتنربغ  ين�ض  الرنوج 

الدويل ومنظمة العمل الدولية ـــ اجتمع قادة من القطاعات 

وتناولوا  والأكادميية  واملوؤ�ض�ضاتية  والعمالية  احلكومية 

م�ضاألة الرتفاع احلاد يف معدلت البطالة ونق�ض التوظيف 

منذ الأزمة املالية العاملية التي وقعت يف العام ٢٠٠٨. 

دومينيك  الدويل،  النقد  ل�ضندوق  املنتدب  الع�ضو  قال 

اإىل  ال�ضتجابة  الدويل  املجتمع  »على   : كان  ــ  �ضرتاو�ض 

هذا  �ضاعد  العاملني.  على  لالأزمة  الكبري  الفعلي  التاأثري 

الجتماع على حتديد اخلطوات الواجب اتخاذها من اأجل 

اأزمة  عن  احلديث  لي�ض  العمل.  عامل  اإىل  املاليني  اإعادة 
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الوظائف اأمرًا اأ�ضا�ضيًا فقط لنتعا�ض اقت�ضادي عاملي ذات 

معنى، بل اأي�ضًا لتما�ضك و�ضالم اجتماعيني«.

�ضومافيا:  خوان  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  يقول 

هذا  م�ضتدام.  غري  ي�ضبح  عادًل،  النمو  يكون  ل  »عندما 

خلق  يكون  اأن  يجب  الأزمة.  من  ي�ضتخل�ض  در�ض  اأهّم  هو 

لالقت�ضاد  اأ�ضا�ضية  غاية  الوظائف  من  عالية  م�ضتويات 

الكربي اإ�ضافة اإىل الت�ضخم املتدين وامليزانيات امل�ضتدامة. 

العوملة يف الجتاه ال�ضحيح. لهذا نحن بحاجة  اأخذ  علينا 

للتما�ضك والتوازن يف كافة ال�ضيا�ضات ف�ضاًل عن التن�ضيق 

خطوة  املوؤمتر  هذا  �ضكل  والدول.  املوؤ�ض�ضات  بني  واحلوار 

مهمة يف ذلك الجتاه«.

من  باأكرث  زادت  البطالة  اأّن  الدولية  العمل  منظمة  تقدر 

3٠ مليونًا من حول العامل منذ العام ٢٠٠٧. وكانت زيادة 

قا�ضية  املتقدمة  القت�ضادية  الأنظمة  يف  البطالة  ن�ضبة 

ب�ضكل خا�ض، ولكن الأزمة �ضربت كذلك الأ�ضواق النا�ضئة 

والأنظمة القت�ضادية النامية.

جمع موؤمتر اأو�ضلو كبار قادة الدول، من �ضمنهم رئي�ضة ليبرييا 

اإلني جون�ضون �ضريليف، رئي�ض وزراء اليونان جورج باباندرو 

ورئي�ض الوزراء الإ�ضباين خو�ضي لوي�ض رودريغز ثاباتريو. كما 

�ضارك فيه وفد كبري من القادة يف قطاع العمل تراأ�ضه الأمني 

العام لحتاد النقابات العمالية الدولية �ضاران بورو.

اتفق �ضندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية يف املوؤمتر 

العمل معًا على تطوير �ضيا�ضة يف جمالني معينني. الأول، اتفقا 

لالأ�ضخا�ض  اجتماعية  اأر�ضية حماية  ا�ضتك�ضاف فكرة  على 

اإطار  �ضياق  فقر ويف حالت �ضعيفة، يف  يعي�ضون يف  الذين 

عمل متو�ضط اإىل طويل الأمد ل�ضيا�ضات م�ضتدامة لالقت�ضاد 

الكربي وا�ضرتاتيجيات للتنمية. ثانيًا، �ضرتكز املوؤ�ض�ضتان على 

�ضيا�ضات ت�ضمح بخلق منو غني بفر�ض العمل.

اأن  ميكن  الذي  املركزي  الدور  على  اتفاق  هناك  كان  كما 

الالزم  الإجماع  بناء  يف  الفعال  الجتماعي  احلوار  يلعبه 

الأزمة  عن  النا�ضئة  ال�ضعبة  التعديل  حتديات  ملعاجلة 

بالكامل  لالأزمة  الجتماعية  التاأثريات  توؤخذ  اأن  ول�ضمان 

بعني العتبار.

يف  وتعميقه  تعاونهما  متابعة  على  املوؤ�ض�ضتان  اتفقت  كما 

دعم جمموعة الع�ضرين وعملية التقومي املتبادل التي تهدف 

اإىل تاأمني منو عاملي قوي وم�ضتدمي ومتوازن.
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من الي�ضار اإىل اليمني: رئي�ض وزراء الرنوج ين�ض �ضتولتنربغ؛ رئي�ضة ليبرييا اإلني 

الع�ضو  �ضومافيا؛  خوان  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  �ضريليف،  جون�ضون 

املنتدب ل�ضندوق النقد الدويل، دومينيك �ضرتاو�ض ــ كان.



اآذار /مار�س 2011، رقم 4070 اأخبار

تبّنى الن�ضخة الأولية عن جمموعة املبادئ اجلديدة 1٥ خرباء 

حكوميني واأ�ضحاب عمل وعمال بعد اجتماع دام خم�ضة اأيام 

هنا على اأن يعاد رفعها اإىل الهيئة احلاكمة يف منظمة العمل 

الدولية يف اآذار/مار�ض ٢٠11 للت�ضديق عليها.

امل�ضاعدة  هو  اجلديدة  املبادئ  جمموعة  من  العام  الهدف 

على الرتويج لثقافة اأكرث وقاية لل�ضالمة وال�ضحة املهنيتني 

)OHS( يف القطاع الزراعي 

منظمة  مبادئ  جمموعة  يعتمدون  �خلرب�ء 

�لعمل �لدولية �جلديدة حول �ل�سالمة و�ل�سحة 

يف �لزر�عة
يف 29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2010، تبّنى خرباء 

وحكومات  عمل  واأ�سحاب  عمال  عن  ممثّلني 

املبادئ  جمموعة  عن  جديدة  اأولية  ن�سخة 

املخ�س�سة  الزراعة  يف  وال�سحة  ال�سالمة  حول 

الزراعي  القطاع  يف  العمل  ظروف  لتح�سني 

الذي يوظف نحو مليار عامل من حول العامل.

الذي يوظف ما يزيد عن ثلث القوة العاملة يف العامل، ل ي�ضبقه 

موؤمتر  املبادئ هذه  تكّمل جمموعة  قطاع اخلدمات.  �ضوى 

منظمة العمل الدولية اخلا�ض بال�ضالمة وال�ضحة يف 

القطاع الزراعي الذي عقد يف العام ٢٠٠1 

)رقم 1٨٤(، وتو�ضياته املكّملة 

مزيدًا  وتقدم   ،)1٩٢ )رقم 

قيد  لو�ضعها  التوجيهات  من 

التطبيق.

تعّد الزراعة القطاع الأكرب لتوظيف الن�ضاء 

يف العديد من البلدان، وخ�ضو�ضًا اأفريقيا واآ�ضيا 

وتوؤّمن العمل لنحو ٧٠ باملئة من الأطفال العاملني من 

حول العامل.

يفرت�ض بالن�ضخة الأولية من 

تزيد  اأن  املبادئ  جمموعة 
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الفعالة؛  واإدارتها  بالزراعة  املتعلقة  املخاطر  حول  الوعي 

منع احلوادث املهنية والأمرا�ض وحت�ضني بيئة العمل عمليًا؛ 

من  وغريهم  والعّمال  العمل  واأ�ضحاب  احلكومات  ت�ضجيع 

احلوادث  جتنب  اأجل  من  التعاون  على  ال�ضاأن  اأ�ضحاب 

والأمرا�ض؛ وت�ضجيع املزيد من املواقف والت�ضرفات 

الإيجابية جتاه ال�ضالمة وال�ضحة املهنيتني يف 

الزراعة يف القطاع كّله.

الزراعي  القطاع  يت�ضمن 

من  وا�ضعة  جمموعة 

اأنواع الآلت  خمتلف 

واحليوانات والنباتات واملنتجات وترتاوح امل�ضاريع الزراعية بني زراعة 

اأحدث  ت�ضتخدم  التي  النطاق  الوا�ضعة  الزراعية  واملوؤ�ض�ضات  الكفاف 

الو�ضائل التقنية.

تقول اإليزابيت تينوكو، مديرة برنامج اأن�ضطة القطاعات يف منظمة العمل 

التوظيف  حيث  من  اأكان  املتفاوتة،  اخل�ضائ�ض  هذه  »حتمل  الدولية: 

من  واملواقف  باملخاطر  الوعي  م�ضتويات  على  مهمًا  معّنى  املوؤ�ض�ضة،  اأو 

جتنب احلوادث والأمرا�ض يف القطاع. يف الواقع، الزراعة هي من اأكرث 

الذين  املزارعني  من  العديد  وهناك  الإطالق  على  خطورة  القطاعات 

يقعون �ضحايا حوادث واأمرا�ض �ضحية مهنية طوال ال�ضنة«.

يفرت�ض مبجموعة املبادئ اجلديدة اأن تر�ّضخ اإطار عمل وطنيًا يحدد اأدوار 

على  ويحتوي  ومنظماتهم  والعمال  العمل  واأ�ضحاب  املخت�ضة  ال�ضلطات 

الأحكام اخلا�ضة بتعريف املخاطر الرئي�ضية يف القطاع ومعاجلتها.

جمموعة مبادئ العمل اخلا�ضة مبنظمة العمل الدولية خم�ض�ضة 

اإدارة  م�ضوؤولية  مع  ال�ضواء  على  واخلا�ض  العام  للقطاعني 

ال�ضحة وال�ضالمة املتعلقة مبخاطر مهنية حمددة، جمالت 

ل  العمل  مبادئ  جمموعة  اأّن  املهّم  معدات.  اأو  اأن�ضطة 

الأنظمة  اأو  القوانني  ا�ضتبدال  اإىل  تهدف 

الوطنية اأو املعايري املتوافق عليها.
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�سبكة توظيف ال�سباب

العمل  ملنظمة  الوكالت  بني  �ضراكة  وهي  ال�ضباب،  توظيف  �ضبكة  من  كّل  وّقع  املا�ضي،  متوز/يوليو  �ضهر  يف 

الدولية، والأمم املتحدة والبنك الدويل اتفاقية مع موؤ�ض�ضة جايكوبز، موؤ�ض�ضة خا�ضة �ضوي�ضرية املقر، من اأجل 

بناء قاعدة براهني يف جمال توظيف ال�ضباب عرب تقييم اأثر برامج توظيف ال�ضباب. التزمت موؤ�ض�ضة جايكوبز 

بتاأمني متويل قدره ٤٥٠،٠٠٠ فرنك �ضوي�ضري على مدى ثالثة اأعوام )٢٠1٠ ـــ ٢٠1٢(. �ضي�ضّلم امل�ضروع 

من خالل ال�ضندوق للتقييم يف توظيف ال�ضباب، حيث ميكن ملنظمات توظيف ال�ضباب املوؤهلة اأن تقدم 

طلبات ا�ضتجابة لدعوة لقرتاحات من اأجل احل�ضول على دعم مايل وتقني لإجراء تقييم لالأثر.

للمزيد من املعلومات، الرجاء الت�ضال بدرو غارديرن، �ضبكة توظيف ال�ضباب،

بريد اإلكرتوين: gardiner@ilo.org، هاتف: ٧٨٢٤-٤1٢٢/٧٩٩+؛

.www.ilo.org/yen :العنوان الإلكرتوين

الدكتور برند اإيرب�ضولد، رئي�ض امل�ضوؤولني التنفيذيني،

موؤ�ض�ضة جايكوبز

العمل الالئق والرتكيبة الثالثية

اأيلول/�ضبتمرب، افتتح كّل من وزارة العمل والعاجزين وال�ضوؤون الجتماعية يف الفييتنام والحتاد العمايل العام يف الفييتنام، وغرفة  يف ٢٤ 

التجارة وال�ضناعة يف الفييتنام، وجتمع احتادات الفييتنام وممثلني عن منظمة العمل الدولية جدارية عن »العمل الالئق والرتكيبة الثالثية« التي 

ت�ضكل جزءًا مما يعرف بطريق ال�ضرياميك. يبلغ طول جدارية الف�ضيف�ضاء كاملة نحو ٤ كيلومرتات. متتد اجلدارية على طول �ضد نهر الهونغ يف 

هانوي، وتعّد الأطول من نوعها من حول العامل. اأما اجلزء 

على  املمتد  الثالثية«  والرتكيبة  الالئق  »بالعمل  اخلا�ض 

البلد  اأجنز بدعم من حكومة  ما يزيد عن ٧٠ مرتًا، فقد 

الدولية  العمل  ومنظمة  عمل  واأ�ضحاب  عمال  ومنظمات 

القطاعات  الأن�ضطة يف خمتلف  وتر�ضم �ضورة مركبة عن 

اليدوية  واحلرف  والزراعة  ال�ضناعة  مثل  الفييتنام،  يف 

والزراعة املائية. وتظهر ال�ضور ال�ضرياميكية امللونة اأي�ضًا 

والعمال  احلكومة  ـــ  العمل  �ضوق  يف  الرئي�ضيني  الالعبني 

الجتماعي  واحلوار  التعاون  مربزة  ـــ  العمل  واأ�ضحاب 

والعمل الالئق يف الفييتنام.
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ت�سجيع اأر�سية 

اجتماعية

اإىل فييتنام  خالل زيارة ر�ضمية 

الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  يف 

املا�ضي، دعت املديرة التنفيذية 

ورئي�ضة  املتحدة  الأمم  لن�ضاء 

لأر�ضية  ال�ضت�ضارية  املجموعة 

والرئي�ضة  الجتماعية  احلماية 

الت�ضيلية ال�ضابقة مي�ضال با�ضليه 

اإىل اأر�ضية حماية اجتماعية عاملية، لتكون »اخلط الدفاعي الأول« للعائالت والأنظمة القت�ضادية 

�ضد اأثر الأزمات القت�ضادية وو�ضيلة فعالة لتحقيق الأهداف التنموية لالألفية. تقود منظمة العمل 

اأر�ضية احلماية الجتماعية  الواحدة حول  املتحدة  الأمم  العاملية مبادرة  ال�ضحة  الدولية ومنظمة 

الجتماعي،  بال�ضمان  الأ�ضا�ضية اخلا�ضة  تعزيز جمموعة من احلقوق واحلوالت  اإىل  تهدف  التي 

اإ�ضافة اإىل خدمات رئي�ضية يف جمال التوظيف وال�ضحة واملياه والنظافة والتغذية والدعم الرتبوي 

والعائلي، حلماية الفقراء وال�ضعفاء وتقويتهم للخروج من فقرهم. خالل زيارتها، �ضافرت ال�ضيدة 

 ،TYM( با�ضليه اإىل قرية ان بينه يف املنطقة الريفية حيث قابلت مزارعات ا�ضتفدن من تاو يوو ماي

تاأ�ض�ض يف العام 1٩٩٢ ما يزيد عن  اأو ال�ضندوق الذي يحب النا�ض(. وقد �ضاعد ال�ضندوق الذي 

٥٥،٠٠٠ امراأة لكي تتخل�ض من الفقر وت�ضارك يف اأن�ضطة اإدارية واجتماعية. �ضاعدت منظمة العمل 

الدولية على تقوية قدرة ال�ضندوق من خالل دورات تدريبية واختبارات ا�ضتطالعية وتوزيع منتجات 

تعتمد على التمويل ال�ضغري.
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منظمة العمل الدولية 

تطلق قاعدة بيانات 

اإح�سائية جديدة

العاملي  الإح�ضاءات  يوم  مبنا�ضبة 

الأول/اأكتوبر،  ت�ضرين   ٢٠ يف 

الدولية  العمل  منظمة  اأطلقت 

لالإح�ضاءات  جديدة  بيانات  قاعدة 

�ضوق  عن  اآنية  معلومات  تت�ضمن 

اإىل  تهدف  امل�ضتهلك  واأ�ضعار  العمل 

الالزمة  احليوية  املعلومات  تاأمني 

الأزمة  مبواجهة  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي 

�ضيتم  العاملية.  واملالية  القت�ضادية 

اجلديدة  البيانات  قاعدة  حتديث 

الوطنية  املعلومات  باأحدث  �ضهر  كّل 

التغيريات  فتعك�ض  للموؤ�ضرات، 

�ضوق  على  املدى  والق�ضرية  اجلديدة 

العمل. حتتوي على املوؤ�ضرات املختارة 

واأر�ضًا جتمع معلومات  بلدًا  لنحو ٧٠ 

اإىل  احلايل.  العام  عن  ال�ضنوية  دون 

ذلك، يتوافر ٤٠ موؤ�ضرًا موزعة ح�ضب 

اجلن�ض.

اأي�ضًا  اجلديدة  اخلدمة  تت�ضمن 

معظم  على  حتتوي  متفاعلة  خريطة 

الدولة  ح�ضب  امل�ضنفة  البيانات 

واملو�ضوع. وتقدم ال�ضفحات اخلا�ضة 

عن  ودقيقة  �ضريعة  �ضورة  بالبلدان 

بينما  بلد،  كّل  يف  العمل  �ضوق  و�ضع 

ح�ضب  امل�ضنفة  املعلومات  ت�ضمح 

ح�ضب  املقاربات  باإجراء  املوا�ضيع 

جتمع  عامة.  وحتليالت  البلدان 

املكاتب  مع  وثيق  بات�ضال  البيانات 

العملية  ورفعت  الوطنية  الإح�ضائية 

اإىل اأق�ضاها من اأجل ا�ضتخراج اأكرب 

اأقل  يف  املعلومات  من  ممكنة  كمية 

ب�ضكل  يثري الهتمام  وقت ممكن. ما 

بيانات  اإدخال  القدرة على  خا�ض هو 

عن القطاعات معّدلة مو�ضميًا.

ملزيد من املعلومات:

 http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html 



2
0

1
0

ل 
و

الأ
 ا

ن
و

ان
ك

 ،
7

0
د 

د
ع

ال


