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  العالمية  االستخدام إتجاهات حول الدولية العمل منظمة تقرير

  العالمية اإلقتصادية األزمة بسبب كبير تزايد إلى الهش لعملوا الفقراء  والعمال البطالة
  
  

 العاطلين عدد في كبيرة زيادة إلى يةالعالم اإلقتصادية األزمة تؤدي أن المتوقع من - )د ع م أخبار( بيروت

 حول الدولية العمل منظمة تقرير في ورد ما حسب هشة، وظائف في والعاملين الكادحين والفقراء العمل عن

  .العالمية  االستخدام إتجاهات
  

 البطالة أن التقرير يفيد ،مالءمتهاو اإلنتعاش جهود فعالية وإلى العمل سوق في األخيرة التطورات إلى إستناداً

 ٥٠ من وبأكثر عامل، مليون ٣٠و ١٨ بين يتراوح بهامش ٢٠٠٧ مع بالمقارنة تتزايد قد ٢٠٠٩ للعام العالمية

  .تدهوره في الوضع إستمر حال في مليون
  

 الفقر براثن في يقعون قد النامية، اإلقتصاديات في ومعظمهم عامل، مليون ٢٠٠ حوالي أن التقرير يذكر كما

   .األخير اريوالسين حسب المدقع
  
 هي وكثيرة .عالمية وظائف أزمة نواجه فنحن .للمخاوف مثيرة وليست واقعية، الدولية العمل منظمة رسالة"

 أجل من منسقة دولية خطوات اعتماد الضروري من لكن وتتحرك، الوضع خطورة تدرك التي الحكومات

 مختلف في تتراجع الوسطى والطبقات جعيترا الفقر من الحد في التقدم إن .عالمي اجتماعي انكماش تدارك

 خوان السيد الدولية، العمل منظمة عام مدير حسب ،"مروعة واألمنية السياسية والتداعيات العالم أنحاء

  .سومافيا
  
 عناصر من اًكثير نجد  ونحن .الالئق للعمل الدولية العمل منظمة أجندة مالءمة مدى علىالضوء تلقي األزمة"

 وتوسيع اإلجتماعية الحماية وتعميق العمل، فرص إستحداث تعزيز إلى الرامية الحالية تدابيرال في األجندة هذه

 اإلجتماع سومافيا السيد دعا وقد .سومافيا السيد حسب ،"أكبر بشكل اإلجتماعي الحوار وإستخدام رقعتها،

 األولوية، ذات لتدابيرا على ماس بشكل الموافقة إلى لندن في أبريل/نيسان ٢ في العشرين لمجموعة المقبل

 اإلجتماعية، الحماية وأهداف الالئق والعمل المنتجة، اإلستثمارات تعزيز أجل من المالية، القضايا جانب إلى

  .السياسات وتنسيق
  

  العالمي  العمل تقرير في الرئيسية التوقعات
  

 المالية األزمة إسهام إلى مشيراً الماضي أكتوبر في الصادرة األولية للتقديرات تحديثاً الجديد التقرير يوفّر

 يلي ما وفي .٢٠٠٩ العام بحلول شخص مليون ٢٠و ١٥ بين ما العمل عن عاطلينال زيادة في العالمية

   :األساسية التقرير خالصات
  
  



 

  
 يرتفع أن المتوقع من ،٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني تشرين في الدولي النقد صندوق توقعات إلى استنادا •

 الذي األمر ،٢٠٠٧ للعام %٥,٧ مع بالمقارنة ٢٠٠٩ العام في %٦,١ إلى يالعالم البطالة لمعد

 .٢٠٠٧ مع بالمقارنة ٢٠٠٩ العام في مليون ١٨ بمقدار العمل عن العاطلين عدد في زيادة إلى يؤدي
 هو ما حسب ،٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني تشرين توقعات دون ما إلى اإلقتصادية اآلفاق تراجع حال في •

 العاطلين عدد في زيادة يوازي ما أي ،%٥,٦ إلى العالمية البطالة معدل يرتفع  أن عالمتوق من متوقع،

 .٢٠٠٧ مع بالمقارنة شخص مليون ٣٠ بمقدار العالم في العمل عن
 زيادة إلى يؤدي وأن %٧,١ إلى العالمي البطالة معدل يرتفع أن المتوقع من السيناريوهات، إأسو يف •

 .شخص مليون ٥٠ من أكثر إلى لعالما في العمل عن العاطلين عدد في
 النتشال المال من يكفي ما جني على القادرين غير – الكادحين راءقالف عدد يرتفع أن المتوقع من •

 أو مليار، ١,٤ إلى يومياً، الواحد للشخص أ.د ٢ وهو الفقر خط فوق ما إلى الفقر من وأسرهم أنفسهم

 .العالم في العاملين من %٤٥
  
 األسرة دخل في المساهمين العاملين – هشة وظائف في مليناالع نسبة ترتفع أن المتوقع من ،٢٠٠٩ العام في

 في الدخل خسارة عنهم تدرأ التي األمان شبكات من األرجح على المستفيدين غير الخاص لحسابهم العاملين أو

  .العاملين من %٥٣ إلى السيناريوهات أسوأ في ملحوظ بشكل -االقتصادية األزمات
  

  أخرى خالصات
  

 أعلى على األوسط والشرق أفريقيا شمال حافظت ٢٠٠٨ العام في أنه إلى الدولية العمل منظمة تقرير يشير

 باإلتحاد العضو غير( أوروبا شرقي وجنوب الوسطى أوروبا تليهما تباعاً، %٩,٤و ١٠,٣ البطالة معدالت

 أميركاو %٧,٩ بنسبة الصحراء جنوب وأفريقيا ،% ٨,٨ بنسبة المستقلة الدول وكومنولث )األوروبي

    %.٧,٣ بنسبة الالتينية
  
 آسيا شرقي وجنوب آسيا جنوب تليها ،%٣,٨ بنسبة آسيا شرقي في مجدداً فسجل البطالة مستويات أدنى أما

  .٢٠٠٨ للعام تباعاً % ٥,٧ و ٥,٤ بنسبة الباسيفيكو
  

 - آسيا وشرقي والباسيفيك آسيا شرقي وجنوب آسيا، جنوبي – آسيوية مناطق ثالث أن التقرير يظهر كما
 األوروبي، اإلتحاد ومنطقة المتقدمة اإلقتصاديات في .٢٠٠٨ في المستحدثة العمل فرص من %٥٧ تشكل

 يفسر الذي األمر ، ٩٠٠,٠٠٠ ناقص أي سلبية، نتيجة ٢٠٠٨ للعام المستحدثة العمل فرص  صافي سجل

  .السنة هذه في ياًعالم المستحدثة العمل فرص تدني جزئياً
  

 ومنطقة المتقدمة اإلقتصاديات في اإلقليمية البطالة معدالت في زيادة أكبر لوحظت ،٢٠٠٧ مع بالمقارنة

 واحدة، سنة في مليون ٣,٥ بمقدار المنطقة في العاطلين عدد  وقفز %.٦,٤ إلى %٥,٧ من األوروبي، اإلتحاد

  .٢٠٠٨ العام في مليون ٣٢,٣ مسجالً
  



 

 العمل ظروف ذات المناطق ضمن آسيا وجنوبي الصحراء جنوب أفريقيا منطقة تبرز سة،الدرا وحسب

 األخيرة، العشر السنوات خالل االتجاه هذا تراجع من وبالرغم .الكادحين الفقراء من نسبة أعلى وذات الصعبة

   .٢٠٠٧ العام في المناطق تلك في الكادحين الفقراء تصنيف ضمن العاملين أخماس أربعة يزال ال
  

  اسيةيالس التدابير
 

 سبق التي للعولمة االجتماعية التأثيرات بشأن المخاوف تعميق في ٢٠٠٨ للعام االقتصادية األزمة ساهمت

 سوق في الضعيفة المجموعات لدعم تدابير اتخاذ إلى الحاجة على تأكيداً .أثارتها أن الدولية العمل لمنظمة

 .عالمياً العمل سوق في مستغلة غير تزال ال ضخمة إمكانيات أن ريرالتق الحظ والنساء، الشباب مثل العمل،
 العمل فرصة للناس ُأتيحت حال في أعلى مستويات تسجال أن يمكن االقتصادية والتنمية االقتصادي فالنمو

  .فاعلة عمل وسياسات منتجة استثمارات لخال من الالئق
 
وثمة رسالة قوية في . راً سياسياً مالئماً لمواجهة األزمةجندة العمل الالئق إطاأتشكل " :قال السيد سومافيا.

صحاب العمل والعمال الذي يجب أن يلعب دورا مركزياً في معالجة أاألجندة بشأن الحوار الثالثي مع 
  ."األزمة اإلقتصادية وفي بلورة اإلستجابات السياسية الالزمة

  
بها منظمة العمل الدولية وتقوم بها حكومات يدرج التقرير مجموعة من التدابير السياسية التي أوصت 

  : ، وبخاصة٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثانيكثيرة، كما ورد في نقاشات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 
  

i(  تغطية أوسع لتقدمات البطالة وخطط التأمين، وإعادة بناء مهارات فائض العمال وحماية معاشات
 ق المالية؛التقاعد من الهبوط المدمر في األسوا

ii(  اإلستثمارات العامة في البنى التحتية والمشاريع السكنية، والبنى التحتية المجتمعية والوظائف
 الصديقة للبيئة، بما في ذلك من خالل األشغال العامة الطارئة؛

iii(  دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ 
iv(  المنشأة، والقطاع وعلى المستوى الوطنيمستوى الحوار اإلجتماعي على. 

  
في حال قام عدد كبير من البلدان، من خالل إستخدام إحتياطياتهم المتراكمة، وقروض صندوق النقد الدولي 

، الالئقجندة منظمة العمل الدولية للعمل أالطارئة وآليات معونة أقوى، باعتماد سياسات منسقة تماشياً و
 واإلعداد بشكل أفضل لمرحلة يمكن عندها التخفيف من آثار األزمة على المنشآت، والعمال وأسرهم

 . اإلنتعاش
  

   
  
 

 


