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 ٢٠٢٠منظمة العمل الدولية تحذر من تراجع أبرز أسواق عمل مجموعة العشرين في العام 

  ٢٠١٥وانخفاض خطير في عدد الوظائف بحلول العام 
  

 حذرت منظمة العمل الدولية في دراسة مشتركة أجرتها بالتعاون مع – )أخبار م ع د(ت بيرو
 المقرر اجتماعهم في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبطلب من وزراء عمل مجموعة العشرين

 من أن التباطؤ االقتصادي العالمي قد يؤدي إلى تراجع كبير ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧–٢٦باريس في 
  . عدد الوظائف في بلدان مجموعة العشرين بحلول السنة المقبلةفي 
  

وتُشير الدراسة اإلحصائية التي وضعتها منظمة العمل الدولية باالشتراك مع منظمة التعاون 
 لتعويض خسارة اًبالغ واحد في المئة لن يكون كافيوالتنمية االقتصادية إلى أن معدل االستخدام الحالي ال

  .٢٠٠٨عشرين لما يقارب العشرين مليون وظيفة منذ بداية األزمة عام بلدان مجموعة ال
  

علينا العمل اآلن لعكس مسار التباطؤ : "وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا
فمن الضروري جعل العمل الالئق أولويةً قصوى . في نمو االستخدام والتعويض عن خسارة الوظائف

نحن بحاجة . قتصاد الحقيقي وذلك لن يتحقق دون تعاون جاد على المستوى العالميواالستثمار في اال
  ". والى وضع جودة الوظائف في صلب عملية االنتعاش١إلى العودة إلى التزامات بيتسبرج وسيول

  
وتُشير الدراسة اإلحصائية المشتركة إلى ضرورة إطالق عجلة االستخدام بمعدل سنوي ال يقل 

ومن شأن معدل النمو . ٢٠١٥قبل األزمة بحلول العام  للعودة إلى معدالت االستخدام ما% ١،٣عن الـ
نذ  والتعويض عن خسارة الوظائف ماً مليون وظيفة إضافية سنوي٢١ الـ هذا أن يستحدث ما يقارب

  .  واستيعاب زيادة القوى العاملة٢٠٠٨العام 
  

) ٠،٨( من إمكانية نمو االستخدام بمعدل يقل عن الواحد في المئة اً الدراسة تُبدي قلقإال أن
 مليون وظيفة في بلدان مجموعة العشرين السنة ٤٠ مما قد يؤدي إلى خسارة ٢٠١٢حتى نهاية العام 

  .٢٠١٥العام المقبلة وخسارة أكثر حدةً بعد بحلول 
  

ومن المتوقع أن يجمع لقاء باريس وزراء عمل مجموعة العشرين لدراسة سبل الترويج 
لالستخدام الكامل وجودة الوظائف واحترام حقوق ومبادئ العمل األساسية والسعي التساق السياسات 

كلمةً أمام ومن المتوقع أن يلقي مدير عام منظمة العمل الدولية . على المستوى المتعدد األطراف
  . الوزراء يوم االثنين

  
نحتاج إلى االستثمارات لضمان نمو الشركات في االقتصاد الحقيقي  ":ويقول السيد سومافيا

واستحداث العمل الالئق لذلك هناك ضرورة لجعل استحداث الوظائف أولوية قصوى على مستوى 
د من خالل التحضير لقمة مجموعة  في هذا الصد مفصلياًاًويلعب وزراء العمل دور. ياالقتصاد الكل

  ".العشرين المقرر عقدها في كان بعد بضعة أسابيع
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ومن المتوقع أن يدرس االجتماع الوزاري لمجموعة العشرين توصيات حول الحماية 
االجتماعية مدرجة في دراسة جديدة وضعتها المجموعة االستشارية لنظم الحماية االجتماعية التي 

وتُشير الدراسة إلى أن . السابقة ورئيسة منظمة األمم المتحدة للنساء ميشال باشليترأسها رئيسة شيلي 
إنشاء نظم حماية اجتماعية وطنية في كل المجتمعات خيار سياسي قابل للتحقيق وتدعو مجموعة 

  .العشرين إلى االلتزام بهذا الخيار وجعله من أولى أولوياتها
  

 في بعض البلدان خالل األزمة  أساسياًاًعية لعبت دور أن الحماية االجتماويذكر التقرير كيف
من خالل حماية الفقراء والمجموعات المستضعفة عن طريق السعي للمحافظة على استقرار الطلب 

وخارج إطار األزمة، . على السلع والخدمات وتمكين األفراد لالستفادة من الفرص االقتصادية المتاحة
لوطنية عن فعاليتها في الحد من الفقر واإلجحاف باإلضافة إلى قدرتها برهنت نظم الحماية االجتماعية ا

  .على تعزيز النمو االقتصادي المستدام والتضميني
  

 منظمة التعاون والتنمية  –ومن االستنتاجات الرئيسية األخرى لتقرير منظمة العمل الدولية 
  :االقتصادية

ي غالبية بلدان مجموعة العشرين في السنوات  فاًأن معدالت البطالة قد شهدت تراجعبالرغم من • 
 ٢٠٠األخيرة، إال أن هذا التراجع قد تم باعتدال شديد فبقي إجمالي عدد العاطلين عن العمل في العالم 

  .مليون أي ما يعادل الذروة المسجلة في خضم الركود الكبير
هدت بعض البلدان مثل ففي حين ش. تفاوت أداء أسواق العمل على المستوى القطري بشكل كبير• 

البرازيل وألمانيا وإندونيسيا نموا كبيرا في معدالت االستخدام وتراجع في معدالت البطالة، لم تُسجل 
 في معدالت االستخدام بينما حافظت بعض اً ملحوظاًرجنتين وأستراليا وروسيا نموبلدان أخرى مثل األ

تحدة على قيا واسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المالبلدان ومنها بلدان االتحاد األوروبي وجنوب أفري
  .اًمعدالت بطالة مرتفعة جد

بتفاقم المشاكل البنيوية المتعلقة بارتفاع حدة بطالة الشباب وارتفاع " أزمة االستخدام المستمرة" وتُسبب •
ستهلك مما يزيد كما تؤثر أزمة الوظائف في الوقت نفسه على طلب الم. معدالت البطالة الطويلة األمد

  . على االنتعاش العام الضعيف أصالًمن الضغط
يد من بلدان مجموعة ففي العد. هناك فرق كبير بين االستخدام المراعي والغير المراعي للعمل الالئق• 

  .   ، يتم استخدام شريحة واسعة من القوى العاملة في أعمال مؤقتة وغير نظاميةالعشرين مثالً
  
   
    


