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  منظمة العمل الدولية
  األزمة المالية تزيد عدد العاطلين عن العمل بعشرين مليوناً

  

 المالية قد األزمة أنالدولي خوان سومافيا من   حذر مدير مكتب العمل- )د.ع. مأخبار(بيروت 
أننا  وأكد. ٢٠٠٩ن عن العمل بحلول نهاية  عاطليإلىشخص في العالم  تتسبب في تحويل عشرين مليون

تكون قاسية  أن اجتماعية يمكن أزمةلحكومات للوقاية من من قبل ا تحرك سريع ومنسق إلىبحاجة 
 ". وطويلة وشاملة

 المتحدة وصندوق النقد األمم  انه بحسب تقديرات مكتب العمل الدولي المبنية على معطياتأوضحو
 ٢٠٠٧  العام مليون شخص في١٩٠يرتفع من  أن العمل في العالم يمكن عدد العاطلين عن"الدولي فان 

 ". ٢٠٠٩ العام  ماليين في نهاية٢١٠ إلى

عاطل عن العمل  " ماليين٢١٠ في التاريخ التي يتم فيها تجاوز األولىالمرة " ستكون أنها وأضاف
  . اد الحقيقياالقتص  علىاألزمة تتفاقم تبعا لتأثير أن يمكن األرقام هذه أنمحذرا من 

 باألزمة  تأثرااألشد األشخاص أن إلى أخرى المدير العام لمكتب العمل الدولي من جهة وأشار
  ".  فقراًاألشد"سيكونون من بين 

 يزيد أن  من دوالر واحد في اليوم يمكنبأقلالذين يعيشون " العمال الفقراء" عدد أنإلى  وأضاف
  مئة مليون بينإلىرين دوال  منبأقل الذين يعيشون األشخاص  يرتفع عددأن مليونا في حين يمكن أربعين
  .٢٠٠٩و ٢٠٠٧ العامين

انعكاسات  أكثروان القطاعات التي ستطالها "  سيكون شامالالتأثير "أنغير انه اعتبر مع ذلك 
البلدان التي تملك سوقا داخليا كبيرا " انه وحدها أضافو.  هي البناء والمالية والخدمات والسياحةاألزمة

  . األزمة تتأثر اقل بانعكاسات أنيمكن " التصدير يقوم على مستوى اقل من

بأسره، معتبرا أنه من  وقال سومافيا إنها ليست فقط أزمة وول ستريت إنها أيضاً أزمة الشارع
وأكد أن قضية العمل . يةاالجتماع الضروري وضع خطة إنقاذ تركز على االقتصاد الحقيقي والقضايا

مباحثات إعادة النظر في النظام المالي العالمي التي " صلب في"الالئق التي تعد بها منظمته، يجب أن تكون 
  .جورج بوش والفرنسي نيكوال ساركوزي أعلنها الرئيسان األمريكي

العولمة  ى التوازن في مستوإلعادة" فرصة" يتم اغتنامها باعتبارها أن يجب األزمة أن وأضاف
 االعتبار لالقتصاد الحقيقي الذي إعادة تتم أنوقال انه يجب ". غير عادلة وغير دائمة "أضحتالتي 
  .  عالم المالأضعفه



حدا جعل  بلغت) في القطاع المالي(مستويات الربح  "أن مدير عام مكتب العمل الدولي وأوضح
 أنيجب "وشدد على انه . توجد فرص العملعلى دعم المؤسسات التي " البنوك تفضل االستثمار المالي

 ". اإلقراض  وهياألساسية مهمته إلىيعود النظام المالي الدولي 

 


