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   للوظائف طارئ عالمي ميثاق إلى تدعو الدولية العمل منظمة
  "والحادة المستدامة" اإلستخدام أزمة تدارك جلأ من

 
  

من " ميثاق عالمي للوظائف"  منظمة العمل الدولية إلى اعتماد دعا مدير عام- )د ع أخبار م(بيروت 
 معدالت البطالة التي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في" امة والحادةالمستد"أجل تدارك أزمة الوظائف 

  . والفقر
  

حيث أعلن المدير  منظمة العمل الدولية،مجلس إدارة الدعوة نقاشاً ثالثياً رفيع المستوى في ى وتل
التعاون المتزايد بين صندوق النقد أن  كان- السيد دومينيك ستروساإلداري لصندوق النقد الدولي

 االجتماع استمعكما  .نظمة العمل الدولية ضروري لمعالجة األزمة اإلقتصادية العالميةالدولي وم
 مجموعة من الوزراء وممثلي العمال وأصحاب العمل من مختلف أنحاء يع المستوى إلى مالحظاتالرف

  . العالم
  

 معالجة ي إلىالرامالتنسيق الدولي أن خوان سومافيا السيد وقد وصف مدير عام منظمة العمل الدولية 
 ،أسباب األزمة العالمية المالية واإلقتصادية واإلجتماعية والعمالية مترابطة"وقال  ، بالضعيفاألزمة

اجتماع لرسالة األهم قبيل وتُعتبر هذه ا ".ومن الضروري أن تكون إستجابات السياسات مترابطة أيضاً
  . األسبوع المقبل المزمع عقده٢٠ قمة مجموعة ال

  
النقاش إلى دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات العمالية في منظمة العمل الدولية تحت وقد إستند 

 أظهرت أن التوقعات الديموغرافية التيو "واالقتصاديةالمالية استجابة العمل الالئق لالزمة "عنوان 
أجل من  ٢٠١٠-٢٠٠٩ مليون وظيفة جديدة خالل الفترة ٩٠حوالى إستحداث تشير إلى الحاجة إلى 

 األزمات المالية خاللو .مستدامةوظيفية  وتفادي فجوة ،إستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل
  . سنوات من اإلنتعاش اإلقتصادي٥ إلى ٤بعد نشاطه سوق العمل استعاد  السابقة،

  
 إلعادة موجهة نحو الوظائف متسقة ومنسقة نحن بحاجة إلى تطبيق إستراتيجية"وأشار السيد سومافيا 

من المتوقع أن تطول األزمة .  في أقرب وقت ممكنوذلك  مستدامة،مؤسسات إلى ومستندة االنتعاش 
  ."حال تأجيل الجهود التحفيزية، في ٢٠١١ من العام ابتداء باالنتعاش االستخداموتتفاقم وأن يبدأ 

  
ويذكر  .٢٠ ة ال، بما فيها جميع أعضاء مجموع دولة٣٢في  جهود اإلنقاذ الحاليةدراسة الكما تناولت 

من إجمالي الناتج المحلي % ٢أنه فيما دعا صندوق النقد الدولي إلى إعتماد خطط تحفيزية تمثّل 
كما أظهرت الدراسة أن نسبة الحوافز من %. ١,٧بلغت الخطط التحفيزية معدل  إستجابة لألزمة،

ل من الحوافز المخصصة  هي أق- %١,٣  البالغة- إجمالي الناتج المحلي في اإلقتصاديات المتقدمة
  .من قبل اإلقتصاديات النامية والناشئة

  
وقد أظهر المسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية أن الرزم التحفيزية تميل باتجاه عمليات اإلنقاذ 

كما الحظ أن متوسط  ،االجتماعيةالحماية توفير المالية وخفض الضرائب بدالً من إستحداث الوظائف و
  .مالية لإلقتصاد الفعلي هي أقل بخمسة أضعاف من رزم اإلنقاذ الماليرزم الحوافز ال

  



أن نصف البلدان   السيد ريمون توريسلعمل الدوليةالتابع لمنظمة االدراسات العمالية أعلن مدير معهد و
التي  الموارد المخصصة لهذه التدابير من بينها  ،ة قد أعلنت مبادرات في سوق العملالمشمولة بالدراس

من إجمالي الرزم % ٩,٢مضيفاً أن تدابير السياسات اإلجتماعية تمثّل كمعدل  ،محدودة نسبياًتُعتبر 
  %.١,٨فتبلغ النسبة  أما بالنسبة إلى تدابير سوق العمل، .المالية

  
كما ذكر التقرير أن برامج البنى التحتية ال تأخذ باإلعتبار الحاجة إلى تعزيز قدرات المشاريع 

 بحيث قد يسهم جزء من اإلنفاق على البنى التحتية في إرتفاع األسعار بدالً من زيادة - اتوالمهار
أما التخفيضات الضريبية فقد تسهم في تزايد اإلدخار بدالً من تنامي الطلب،  اإلنتاج والوظائف؛

  . تدابير مهمة لمساعدة الشباب والفئات الهشة األخرىاعتمادوعدم  واإلنتاج والوظائف؛
  

 وتفتقر ، العماليةالً عن ذلك، تشمل التدابير حواراً إجتماعياً محدوداً مع أصحاب العمل واإلتحاداتفض
شأن إشراك الشركاء اإلجتماعييين أن يساعد في تصميم التدابير لذا من  .إلى التنسيق بين البلدان

  .المالئمة وإستعادة الثقة
  

فغياب  ".أن األزمة العالمية تستلزم حلوالً عالمية "إلى هذا، شدد مدير عام منظمة العمل الدولية على
ما يجعل كل دولة مترددة في  التنسيق يسهم في اإلنتقاص من المفاعيل اإلجمالية للتدابير التحفيزية،

أن الحمائية كما أشارت الدراسة إلى  .التحرك بشكل أسرع من الشركاء التجاريين ويفاقم األزمة
أو تراجع حقوق العمال لن يسهما   األجورانكماشوأن  طلب العالمي،التجارية تساهم في تراجع ال

  .بل يعتبران غير منصفين ويفاقمان األزمة اإلجتماعية وحسب في مفاقمة األزمة العالمية،
  
 ،" أغلب األحيان في معالجة اإلختالالت البنيوية التي تقف وراء األزمةفيلقد فشلت التدابير المتخذة "

بانتظار العودة  ؤقتة،مال يجب أن تكون اإلستجابات لألزمة تدريجية بطبيعتها وو" .اسومافي يدسحسب ال
 بأجندة العمل الآلئق ضرورياً لدعم االرتقاءويعتبر  .نفي أقرب وقت ممك ،"األعمال كالمعتاد"إلى 

  ."ياالجتماعالتضامن اإلنتعاش اإلقتصادي، وتدارك األزمات اإلجتماعية وأزمات سوق العمل وتعزيز 
  

يمكن لمنظمة العمل الدولية بهيئاتها المكونة اإلسهام   حول ميثاق عالمي للوظائف،االلتفاففمن خالل 
ومن شأن الميثاق أن يسهم في إعتماد  .بشكل ملحوظ في إتساق السياسات العالمية بهذا الخصوص

 اإلئتمانية، والتدهور السريع تدابير تحفيزية أكثر فعالية لمعالجة آليات إنتقال األزمة، وال سيما األزمة
فضالً عن معالجة العوامل الرئيسية التي   وإنكماش األسواق الخارجية،،في ظروف الطلب المحلي

  . أكثر إستدامةاقتصادأسس  وإرساء ،غذّت األزمة
  

على معالجة قضية الميثاق ٢٠٠٩يونيو /حزيرانر أن يركّز مؤتمر العمل الدولي المقبل في ومن المقر 
  .المي للوظائفالع
  


