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  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ألجور العالمي لتقرير ال

  ٢٠٠٩ في العام العمالمنظمة العمل الدولية تحذر من انقطاع األجور لماليين 
  

 
أن يشير التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى انه من المتوقع  – )د.ع.أخبار م(بيروت 
األجور لماليين العمال حول العالم في العام في انقطاع  إلىوبشكل مؤلم  العالمية ادية االقتصتؤدي األزمة

  . القادم
  

اوقاتاً  أجير بليون ١,٥سيواجه " السيد خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية وأشار
 إلىعالية، ال طاقةال روأسعا  الغذاءأزمة  السلبي مقروناً معأوالنمو االقتصادي البطيء وسيؤدي . صعبة
 وستتأثر. المنخفض الفقيرة وذات الدخل األسر خاصبشكل من العمال و الحقيقية للعديد األجورتآكل 
  ".  وبجدية الطبقات الوسطىأيضاً

 
 أنه من المحتمل  أنإلى" ٢٠٠٩-٢٠٠٨التقرير العالمي لألجور " تحت عنوان ١التقريرويحذر 

  . ألجورا على  وتؤثر األزماتتزداد حدة 
  

صندوق النقد معدالت النمو الصادرة مؤخراً عن باالستناد إلى ، لألجور الحقيقةالنمو  توقعات إن
 بالمائة في العام ١,٧، مقارنة بنسبة ٢٠٠٩ بالمائة في العام ١,١سترتفع بنسبة ال تزيد عن ، الدولي
وبشكل . ها الدول الصناعية، ولكن من المتوقع أن تنخفض األجور في عدد كبير من الدول بما في٢٠٠٨

 ٠,٥-( إلى ٢٠٠٨ بالمائة في العام ٠,٨عام، من المتوقع أن تهبط األجور في الدول الصناعية من 
  . ٢٠٠٩في العام ) بالمائة

  
 فيها تشر سنوات فشل النظرة المتشائمة قد تبعتها ع هذهأن ظهر تقرير منظمة العمل الدوليةوا
   .  يصادالقتبالتقدم رغم النمو ا األجور

   
متوسط األجور إلى ارتفاع  إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة نقطة مئوية وحسب التقرير، أدى

حصة فقد انحدرت ،  لذلكوكنتيجة. ٢٠٠٧ و١٩٩٥ العامين  فقط خالل الفترة الممتدة بين٠,٧٥بنسبة 
  .  في معظم دول العالمإجمالي الناتج المحليالعمال من 

  
  العامين بيناًسنويبالمائة  ٤,٠بنسبة  اًونمالعالمي االقتصاد شهد ولتضخم فيما انخفض معدل ا

في نصف وياً سنبالمائة  ٢أقّل من منخفضاً ولكن بزيادة بنسبة  جوراألبقي النمو في ، ٢٠٠٧ و٢٠٠١
  .، وذلك حسب التقريراألرضيةالكرة 

 
يل المثال قارب نمو األجور فعلى سبفروقات إقليمية واسعة،  ذلك، الحظ التقرير إلى باإلضافة

 ١٠بلغ فيما أمريكا الالتينية، دول معظم الدول النامية و العام الواحد أو اقل في بالمائة في ١الحقيقي 
  . وعدد من الدول االنتقالية  في الصين وروسيابالمائة أو تجاوزها
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٢٠٠٨. 



 نمو غير مستدام في األجور الغير متساوية 
  

، ازداد التفاوت بين أعلى األجور وأدناها في أكثر من ثلثي ١٩٩٥منذ العام وأشار التقرير انه 
. ، وفي الكثير من األحيان تصل إلى معدالت اجتماعية غير مستدامةالبلدان التي تتوافر حولها البيانات

، شهدت كل من ألمانيا وبولندا والواليات المتحدة أسرع اتساع في الفجوة بين أعلى  الصناعيةفي الدولو
  . وفي مناطق أخرى، ازداد التفاوت بشدة السيما في األرجنتين والصين وتايالند.  وأدناهااألجور

  
فرنسا وأسبانيا باإلضافة إلى بما فيها في الحد من التفاوت في األجور بعض الدول ونجحت 

  . اآلخرين البرازيل وإندونيسيا على الرغم من أن الفروقات ال تزال مرتفعة في البلدين
  

على الرغم .  نسبة عدم المساواة في األجور بين الجنسين مرتفعة وتتقلص ببطء شديدوال تزال
 بالمائة من البلدان التي تتوافر حولها البيانات شهدت ارتفاعاً في متوسط أجور النساء نسبة ٨٠من أن 
 ٧٠فأجور النساء تتراوح بين .  وفي بعض األحيان ال يذكريبقى حجم التغيير ضئيالً انه إالللرجال، 

 بالمائة من أجور الرجال في معظم البلدان، ولكن قد تكون هذه المعدالت أدنى بكثير في أجزاء ٩٠و
  .  أخرى من العالم وبالتحديد في آسيا

  
   األجور لدعم االقتصاد الحقيقي

 
لم في السنوات األخيرة، االعبوتوزيع األجور بناءاً على تحليل االتجاهات األساسية في معدل 

النمو خالل مراحل نمو األجور  تباطأ فيه  انه في الوقت الذي منظمة العمل الدوليةاظهر تقرير
هبوط  وبحسب التقرير، أدى. االقتصادفي  بشكل سريع خالل الهبوط تباطأت، المتقلبةاالقتصادي الكلي 

نقطة  ١,٥٥ أعلى من متوسط األجور بنسبةإلى هبوط طة مئوية إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة نق
إلى التأثير الفعلي على تشير  كنتيجة – ٢٠٠٧ و١٩٩٥ العامين مئوية فقط خالل الفترة الممتدة بين

  . األجور في الحالة الراهنة
  

 زيادة استمر هذا النمط خالل االنحدار العالمي السريع فانه سيؤدي حتماً في إذا"وقال سومافيا، 
  ".  البناء االقتصادي العالميإعادةالركود ويؤخر في 
  

في اإلطار الحالي، يتم تشجيع الحكومات على إظهار التزام قوي "التقرير،  إليهوحسب ما أشار 
ينبغي تشجيع الشركاء االجتماعيين أوالً، . بحماية القوة الشرائية لسكانها وبالتالي تحفيز االستهالك الداخلي

 سبل للحؤول دون المزيد من التدهور في حصة األجور نسبة إلى حصة األرباح في إجمالي على إيجاد
وثانياً، ينبغي زيادة المستويات الدنيا لألجور عند اإلمكان بهدف حماية القوة الشرائية . الناتج المحلي

ة حول األجور بالتدخل أما ثالثاً، فينبغي تكملة المستويات الدنيا لألجور والمفاوض. للعمال األكثر ضعفاً
  . "العام من خالل إجراءات دعم الدخل على سبيل المثال

  
، فان  بشكل فعالألجور لاألدنىالحد الجماعية والمفاوضة الدمج بين واظهر التقرير انه باالمكان 

ليص  للنمو االقتصادي وبذلك تقاألجور يضمن مواكبة أوسعبشكل المفاوضة الجماعية  االستفادة من
يساهم في تقليص انعدام العدالة في لألجور  األدنىالحد رفع فان ، ذاتهفي الوقت و. وت في األجورالتفا

 .بين الجنسينالدخل المنخفض وتقليص فجوة الدخل باإلضافة إلى الحد من الدخل توزيع 
  

حول العالم في تفعيل المستويات الدنيا لألجور وسجلت دراسة منظمة العمل الدولية إعادة 
على الصعيد ف. للتخفيف من حدة التوترات االجتماعية الناجمة عن التفاوت المتزايدت األخيرة وذلك السنوا



 –  بالمائة سنويا٥,٧ًلألجور بمعدل  األدنى الحد  ارتفع،٢٠٠٧ و٢٠٠١بين الممتدة العالمي وخالل الفترة 
  .  في نسب األجور الحقيقة وزيادة– األدنىللحد سابقة حيث انخفضت القيمة الفعلية مقارنة مع مراحل 

  
 المفتوحة تتوقف على واالقتصادات والمجتمعاتعولمة الشرعية  أن"وصرح السيد سومافيا 
في  والنساءوعلى راس هذه العدالة هو مشاركة العاملين من الرجال . العدالة في النتائج المترتبة عليها

  ". هاخلقالحصول على حصتهم من الثروة التي ساهموا في 
  


