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 مجموعة تناشد الدولية العمل منظمة ،٢٠١٠ للعام االستخدام حول البيانات تفاوت وسط

  العمل فرص على التركيز لتشديد العشرين
 

البطالة الحادة والركود في ب الذي يتسم" سوق العمل الهش" في خضم – )أخبار م ع د (بيروت
، ناشد مكتب العمل الدولي مجموعة العشرين لتعزيز بوط في مستوى األجورص العمل والهنمو فر

. وليفي القمة اآلتية التي ستنعقد في س"  تكثيف فرص العملالعمالة المنتجة وسياسات"التركيز على 
     . ومن المتوقع أن يحضر مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا هذا االجتماع

 
عمل الدولية في إطار تحديث إحصائي تم تحضيره من أجل قمة مجموعة وقد أشارت منظمة ال

 بلدان من مجموعة ١٠ إلى زيادة نسبة البطالة في برمنوف/ تشرين الثاني١٢ و١١ة في العشرين المنعقد
 ١.غير أن هذه النسبة انخفضت في ثمانية بلدان أخرى .٢٠٠٩العام مقارنة ب ٢٠١٠ العام العشرين في

قد شهدت ارتفاعا في معدالت االستخدام معظم االقتصادات الناشئة أن يث اإلحصائي  التحدا ذكركم
  .٢٠١٠وانخفاضا في البطالة في العام 

  
إيجابي في نمو االستخدام في جميع البلدان  بوجود تطوريعترف م من أن التقرير وعلى الرغ

تصادات تشهده االقذاك الذي   يفوقاالقتصادات الناشئة في وإن كان هذا التطور (٢٠١٠في العام 
 لقلب معايير الركود  الكافيحجمعتبر أن هذا النمو في االستخدام ليس بالي، غير أنه )المرتفعة الدخل
  .ق العمل خالل األزمة االقتصاديةالمتراكم في سو

 
 ٢١٠ قد بلغالبطالة معدل نسبة  أفادت تحليالت منظمة العمل الدولية بأن وفي الوقت عينه

 مليون عاطل عن العمل ٣٠زيادة ما يمثل أعلى نسبة بطالة يشهدها العالم على االطالق، وهي ، مليون
دون المستويات % ٤ في حين هبطت األجور الحقيقية بمعدل ،عشية األزمة االقتصادية ٢٠٠٧عن عام 

  .المسجلة ما قبل األزمة
  

لبية جور في صفوف األغالتفاوت في الدخل وانخفاض أو انعدام نمو األتزايد ينعكس  واليوم
   .     في نقص الطلب الكلي واالختالالت في الحسابات الجاريةالساحقة من العمال لقاء أجر

 
 أفادت تحليالت منظمة العمل الدولية بأن مجموعة العشرين ستضطر إلى خلق ما إلى ذلك

 ٤٤ف الـأي ما يقارب نص( اآلتي العقد مليون فرصة عمل في كل عام على مدى ٢١يقارب الـ
السكان الذين بلغوا سن عدد  فقط من أجل مواكبة الزيادة في )مليون فرصة عمل المطلوبة عالميا

  .العمل
  

إن البطالة : "اءات في منظمة العمل الدوليةً مدير قسم اإلحص السيد رافاييل دييز دي مديناقالو
ية كشفت عن هبوط في ساعات العمل ، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدول"ليست المسألة الشائكة الوحيدة

                                                
1
أوالً أوروبا وتتضمن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة : جموعاتيتم تجميع بيانات التقرير في ثالث م 

وتشمل هذه الفئة أستراليا وكندا واليابان وكوريا والواليات المتحدة، ) باستثناء أوروبا(المتحدة، وثناياً االقتصادات المرتفعة الدخل 
  .لبرازيل وأندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركياوأخيرا االقتصادات الناشئة وتشمل األرجنتين وا



وفي معدالت مشاركة القوى العاملة في االقتصادات المرتفعة الدخل، باإلضافة إلى زيادة عدد العمال 
هذا األمر مقلق جدا، ألن هذه األرقام ليست ضمن أرقام البطالة وهي تترك أثرا : "وأضاف. المحبطين

 إال أنها ما زالت ٢٠١٠ في العام البطالة الجزئيةوقد استقرت .  التماسك االجتماعيواضحا على
      ."تحافظ على معدالت عالية في عدد من بلدان مجموعة العشرين

 
  : أنهالى لتقرير لاألخرىالنتائج  يروتش

 ١٥,٥ (٢٠١٠األول من العام  في النصف  مليون٧٠ دولة ١٨ في عن العملعدد العاطلين  بلغ •
   .) في االقتصادات الناشئة٣٥,٥ في اقتصادات مرتفعة الدخل، و٢٢في أوروبا، ومليون 

 بالمئة مع متوسط بلغ ٥الـ و٢٥  الـي بلدان مجموعة العشرين بينمعدالت البطالة ف تراوحت •
 .  بالمئة٧,٨

ة  في المرحلجلتالمستويات التي س% ٧٠ بمعدل ٢٠١٠البطالة في منتصف العام نسبة  جاوزتت •
 .في أوروبا% ٣٠وبمعدل زيادة بلغ ) باستثناء أوروبا (ما قبل األزمة في البلدان المرتفعة األجور

 . متجاوزة تلك المسجلة لدى النساءفي مختلف البلدان  نسبة البطالة لدى الرجال ارتفعت •
ضعف معدل البطالة  ،في بلدان مجموعة العشرين %١٩ والذي يبلغ ، الشباببطالةمتوسط شكل ي •

 .اإلجمالي
أدت األزمة إلى تسريع التغيير الهيكلي في كافة االقتصادات، وتم تسجيل هبوط معتبر في العمالة  •

 نقاط مئوية كحصة في البطالة ٣ و ١,٥ما بين (الصناعية في كافة اقتصادات مجموعة العشرين 
 . البناء في معظم البلدانقطاع في  االستخدام كما انخفضت معدالت). اإلجمالية

تشهد كافة المناطق انخفاضا في القوى العاملة من الذكور في حين تشهد زيادة في مشاركة القوى  •
 . العاملة من النساء في أوروبا واالقتصادات الناشئة

 
يطالب  اجتماعات مجموعة العشرين وباالستناد إلى مساهمات منظمة العمل الدولية السابقة في

 مرتبطة بالدخل وقائمة على العمالة المنتجة وسياسات تكثيف فرص بيان منظمة العمل الدولية  بمقاربة
، وإيالء المزيد من االنتباه إلى في االئتمانوالتسهيالت  التي قد تشمل المزيد من االستثمارات العمل

 الصغيرة، والتوسع التدريجي للحماية االجتماعية االساسية في كافة البلدان، وارتفاع األجور المؤسسات
ية بموازاة الزيادات في االنتاجية وحماية أفضل ألصحاب الدخل المحدود عن طريق تحديد حد الحقيق

وأفاد التقرير أخيرا بأن تطبيق هذه السياسات من شأنه أن يقطع مسافات طويلة باتجاه . أدنى لألجور
 .الالت العالمية في كافة البلدانتقليص االخت

 


