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منظمة العمل الدولية عرب
الكفاح الطويل من �أجل �أ�سا�س
اجتماعي لالقت�صاد العاملي
هناك خطوط متوازية مهمة بني امل�سائل التي تواجهها منظمة العمل الدولية
اليوم وتلك التي واجهتها يف ع�شرينيات وثالثينيات القرن الع�شرين .فقد
�شهدت مرحلة ما بني احلربني تداعيات عملية التكامل االقت�صادي العاملي التي
بد�أت يف القرن التا�سع ع�شر وعلى م�شارف الأزمة االقت�صادية العظمى بينما
ات�سم العقدان الأخريان مبرحلة جديدة من عوملة الإنتاج والتمويل والتجارة
وركودها الأعظم الأول .فكانت امل�سائل الرئي�سية وما زالت متمحورة حول
كيفية ت�ضمني النمو االجتماعي يف االقت�صاد العاملي و�ضمان التوظيف الكامل
عاملي ًا .وكان ملنظمة العمل الدولية يف ك ّل مرحلة دور ًا مهم ًا.
ت�أ�س�ست املنظمة يف العام  1919من �أجل و�ضع معايري عمل دولية ،لي�س فقط
ملنع االنزالق نحو احل�ضي�ض بل بروح �أكرث �إيجابية من حيث احلر�ص على
حت�سني ظروف العمل �إىل جانب النمو االقت�صادي يف كافة البلدان .كان املدير
الأول للمنظمة �ألربت توما�س يعتقد ب�شدة �أنّ «للمنظمة احلق ،بل يجوز �أي�ض ًا
القول الواجب ،ب�أن تدر�س الت�أثريات التي ميكن �أن يحدثها حتقيق برناجمها
للإ�صالح االجتماعي يف العامل االقت�صادي».
لطاملا كانت فكرة در�س ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية مع ًا مو�ضوع ًا
ثابت ًا يف تاريخ منظمة العمل الدولية .ففي ثالثينيات القرن الع�شرين ،تابعت
منظمة العمل الدولية العمل على �صعيد وا�سع ،حيث عاجلت �ش�ؤون ًا اجتماعية
واقت�صادية على ال�سواء� .أ ّدت الأزمة االقت�صادية العظمى �إىل تعزيز االعتقاد
باحلاجة �إىل التما�سك بني االقت�صاد العاملي وال�سيا�سة االجتماعية .ومع
ذلك ،ولأ�سباب عديدة ،مل تنجح ع�صبة الأمم ،اليوم منظمة الأمم املتحدة،
يف تن�سيق جتاوب دويل .فقد اعتمد كثريون على منظمة العمل الدولية ،من
�ضمنهم «كينز» الذي �أق ّر بجهود املنظمة يف «النظرية العامة لال�ستخدام
والفائدة واملال».
�إنّ احلملة التي ف�شلت يف النهاية بعد �أن �أع ّدتها منظمة العمل الدولية يف
ثالثينيات القرن الع�شرين لرعاية �شكل جديد من التعاون االقت�صادي العاملي
ذات التوجه التوظيفي �أ ّدت على الرغم من ذلك �إىل ن�شوء «�إعالن فيالدلفيا»
يف العام  1944الذي يعلن �أ ّنه من م�س�ؤولية منظمة العمل الدولية �أن تراقب
وتدر�س جميع ال�سيا�سات والتدابري االقت�صادية واملالية العاملية على �ضوء
�أهدافها الأ�سا�سية.1
 )1يت�ضمن الإعالن البيان الآتي عن هدف متكامل ملنظمة العمل الدولية« :يحق جلميع النا�س ،بغ�ض
النظر عن عرقهم �أو معتقدهم �أو جن�سهم بال�سعي وراء راحتهم املادية ومنوهم الروحي على ال�سواء
بحرية وكرامة و�أمان اقت�صادي وفر�ص مت�ساوية».
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مدير منظمة العمل الدولية �إدوارد ج .فيالن يوقع �إعالن فيالدلفيا يف البيت الأبي�ض ،وا�شنطن العا�صمة ،يف � 17أيار/مايو  .1944اجلال�سون ،من الي�سار �إىل اليمني :الرئي�س
الأمريكي فرانكلني ديالنو روزفلت ،والرت نا�ش� ،إ.ج .فيالن .الواقفون ،من الي�سار �إىل اليمني :وزير اخلارجية الأمريكي كوردل هال ،وزير العمل الأمريكي فران�س�س بركينز،
م�ساعدة مدير منظمة العمل الدولية ليند�ساي رودجرز).

على الرغم من ذلك ،ومبا�شرة بعد احلرب� ،أ ّدى �شكل
النظام اجلديد املتعدد اجلوانب �إىل ح ّد بعيد �إىل منع حتقق
طلب منظمة العمل الدولية لوالية اقت�صادية وا�سعة .بل ُعهِ دَ
مب�س�ؤولية امل�سائل االقت�صادية واملالية يف العامل غري ال�شيوعي
مل�ؤ�س�سات برتون وودز بينما ت ُِر َك �أمر تن�سيق م�سائل االقت�صاد
العاملي وال�سيا�سة االجتماعية يف عهدة املجل�س االقت�صادي
االجتماعي التابع للأمم املتحدة.
نتيجة توترات احلرب الباردة ،بات من ال�صعب احلفاظ على
ر�ؤية وا�سعة و�شاملة خالل العقود الأوىل التي تلت احلرب
العاملية الثانية .وبفعل عوامل التحكم بالتجارة ور�ؤو�س الأموال،
باتت بع�ض البلدان املنفردة ،وخ�صو�ص ًا منها تلك الأكرث
تطور ًا ،م�سيطرة �إىل حد بعيد على ثرواتها االقت�صادية .مل
يتمكن االتكال االقت�صادي العاملي املتبادل قبل نهاية القرن
الع�شرين من �أن يتح ّدى البلدان مرة جديدة من �أجل زيادة
م�ستوى تن�سيق �سيا�ساتها.

لدى املنظمة احلق ،وحتى
ميكن القول الواجب ،يف
النظر يف الآثار الناجمة من
حتقيق برناجمها للإ�صالح
العامل
يف
االجتماعي
االقت�صادي.
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م�ؤمتر يف �أو�سلو يف �أيلول/
�سبتمرب املا�ضي ـ ب�إدارة رئي�س
وزراء الرنوج ين�س �ستولتنربغ
وبرعاية م�شرتكة ل�صندوق
النقد الدويل ومنظمة العمل
الدولية.

�إعادة �إحياء لل�سيا�سة االجتماعية العاملي� .أما �أبرز خ�صائ�ص هذه الأداة فكان عامليتها �إذ
طرحت مبادئ وحقوق كان على جميع الدول احرتامها
العاملية
مبوجب انتمائها �إىل منظمة العمل الدولية ،بغ�ض النظر
لي�س قبل ثمانينيات القرن الع�شرين و�أوائل ت�سعينياته ع ّما �إذا كانت �ص ّدقت على املعايري املطروحة �أم ال.
حدثي اثنني يعك�سان �إعادة ظهور
حتى ميكننا �أن جند نْ
لل�سيا�سة االجتماعية العاملية .الأول كان املناظرة عن عمل الئق للجميع
�إدخال بند اجتماعي �إىل التداول العاملي يف منظمة التجارة
العاملية� .أما الثاين فكان جمهود ًا �أو�سع يف منظومة الأمم �أتى انتخاب خوان �سومافيا كمدير عام ملنظمة العمل
املتحدة يهدف �إىل �إعادة تركيز ال�سيا�سة العاملية حول الدولية يف العام  1998نتيجة لدوره الناجح كمحرك
التنمية االجتماعية .مل تكن منظمة العمل الدولية يف � ّأي ومنظم للقمة االجتماعية .لقد �أدخل برنامج «العمل
من احلالتني الالعب الرئي�سي منذ البدء؛ و�إمنا ،يف كلتا الالئق» كطريقة للجمع بني خمتلف برامج منظمة العمل
الدولية ،حتت �أربعة �أهداف ا�سرتاتيجية هي :احلقوق
احلالتني ،وجدت املنظمة يف النهاية �سب ًال للتفاعل.
يف العمل ،واال�ستخدام ،واحلماية االجتماعية ،واحلوار
يف احلالة الأوىل ،جوبه �أمر �إعداد �صلة و�صل ر�سمية بني االجتماعي.
معايري العمل والتجارة مبنع من منظمة التجارة العاملية ويف
ً
النهاية �أعاد املجتمع الدويل الت�أكيد على �أنّ دعم معايري مع ذلك ،مل يكن يكفي ت�ضمني «العمل الالئق» تدريجيا يف
العمل هو من م�س�ؤولية منظمة العمل الدولية .ويف احلالة بنى منظمة العمل الدولية .بل كان الهدف �إقناع جمموعة
الثانية ،عقدت الأمم املتحدة يف العام  1995قمة العامل متنوعة من امل�شاركني يف �صنع ال�سيا�سات يف داخل املنظمة
االجتماعية التي و�ضعت دعم معايري العمل الرئي�سية حتت وخارجها باحلاجة �إىل مقاربة متكاملة مبنية حول العمل
مقاربة وا�سعة ومتما�سكة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،الالئق وب�إمكان ربطها بال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية
ت�ضم جمموعة من �ش�ؤون منظمة العمل الدولية الرئي�سية .على ال�صعيدين الوطني والدويل على ال�سواء.
ّ
كانت القمة من اقرتاح و�إعداد خوان �سومافيا ،الذي كان
عنيت اخلطوة الأوىل برت�سيخ فكرة العمل الالئق على
يف حينه ال�سفري الت�شيلي لدى الأمم املتحدة.
الأجندة الدولية .ح�ضر �سومافيا اجتماع منظمة التجارة
والأهم بعد� ،ساهمت القمة االجتماعية يف توفري �سبيل العاملية الوزاري يف �سياتل يف العام  1999ونقل هذه
للخروج من احلائط امل�سدود الذي �أو�صل �إليه البند الر�سالة �إىل اجتماع م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
االجتماعي مع اعرتافها ب�أهمية معايري منظمة العمل العا�شر الذي عقد يف بانكوك يف العام  ،2000واالجتماعات
الدولية الأ�سا�سية بالن�سبة لأهداف اال�ستخدام الكامل ال�سنوية للمنتدى االقت�صادي العاملي واملنتدى االجتماعي
والتخل�ص من الفقر واالندماج االجتماعي� .أ ّدت العملية العاملي يف ال�سنوات التي تلت .مبوازاة ذلك� ،أدخل فريق
�إىل اعتماد �إعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ عمل منظمة العمل الدولية �أهداف «العمل الالئق» �إىل
واحلقوق اال�سا�سية يف العمل يف العام  ،1998وهي كانت ا�سرتاتيجيات تقلي�ص الفقر حتت �إدارة البنك الدويل يف
خطوة �أوىل نحو بناء �أر�ضية اجتماعية عاملية لالقت�صاد العديد من البلدان.
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كذلك ،اع ُتمِ دَ هدف «العمل الالئق» على �صعيد وا�سع على بني منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العاملية حول
امل�ستوى الإقليمي ويف بيانات لالحتاد الأوروبي واالحتاد التجارة والتوظيف.
الأفريقي ومنظمة البلدان الأمريكية وبنك التنمية الآ�سيوي.
يف العام � ،2005ص ّدق على هذه املقاربة قادة العامل يف �إ ّال �أنّ الأمور تتغري .خالل م�ؤمتر تاريخي يف �أو�سلو عقد
جل�سة اجلمعية العمومية للأمم املتحدة املخ�ص�صة للنظر يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي ـ ب�إدارة رئي�س وزراء الرنوج
ين�س �ستولتنربغ وبرعاية م�شرتكة ل�صندوق النقد الدويل
بالتقدم يف حتقيق الأهداف التنموية للألفية.
ومنظمة العمل الدولية ـ اجتمع قادة من القطاعات
يف الوقت نف�سه ،كان بد�أ يت�ضح لقادة العامل �أنّ النمو احلكومية والعمالية وامل�ؤ�س�ساتية والأكادميية وتناولوا
االجتماعي على ال�صعيد الوطني يعتمد �أكرث ف�أكرث على م�س�ألة االرتفاع احلاد يف معدالت البطالة والنق�ص يف
منط العوملة و�سرعتها .انت�شرت حركات االعرتا�ض مثل تلك اال�ستخدام منذ الأزمة املالية العاملية التي وقعت يف العام
التي �شهدتها �سياتل �ضد م�ؤ�س�سات برتون وودز ومنظمة  .2008اتفق �صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية
التجارة العاملية التي ي�ؤخذ عليها ت�شجيع عملية العوملة على يف امل�ؤمتر على العمل مع ًا على تطوير �سيا�سات يف جمالني
ح�ساب املجتمع .أ� ّدى فقدان الوظائف يف الوقت الذي ازداد حمددين ،بالرتكيز على �سيا�سات تهدف �إىل ت�شجيع زيادة
فيه من�سوب الواردات من البلدان النامية وازدياد العمل فر�ص العمل ومبد�أ �أر�ضية احلماية االجتماعية ملن يعي�شون
خارج البالد �إىل جتيي�ش النفور لدى العاملني يف البلدان يف فقر ويف ظروف ّ
ه�شة.
الأكرث غنى الذين باتوا ي�شعرون بعدم الأمان .يف العامل
النامي ،كان هناك قلق متزايد من �أن ي�صبح الفقر متجذر ًا من املمكن جلزء من هذه املقاربة وغريها من املقاربات
ومن تهمي�ش العديد من البلدان ذات الدخل املنخف�ض عن الدولية امل�ستقبلية اخلا�صة بتقلي�ص التخ ّلف املحتمل بني
االنتعا�ش االقت�صادي وخلق فر�ص العمل �أن يكون ميثاق
االقت�صاد العاملي.
منظمة العمل الدولية العاملي لفر�ص العمل الذي اعتمد
كانت منظمة العمل الدولية يف موقع منا�سب لال�ستجابة خالل م�ؤمتر العمل الدويل يف حزيران/يونيو  .2009عقب
�إىل هذه ال�صعوبات االجتماعية املتزايدة وتقوية الدعامة الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،يقرتح امليثاق حمفظة
االجتماعية للعوملة واقرتاح مقاربات جديدة لعملية حكم من ال�سيا�سات االجتماعية االقت�صادية العملية التي
اقت�صاد عاملي غري م�ستقر وغري منظم كما يجب .يف العام اختربت وجنحت يف العديد من البلدان ،ويجوز جعلها على
رحبت ق ّمة جمموعة الع�شرين
 ،2001جنحت منظمة العمل الدولية يف اقرتاح ت�أ�سي�س مقا�س ك ّل بلد بح�سب و�ضعهّ .
جلنة عاملية لتعزيز مقاربة متكاملة لل�سيا�سة االقت�صادية يف بيت�سربغ يف �أيلول�/سبتمرب  2009مبيثاق منظمة العمل
واالجتماعية على ال�صعيد العاملي .ق ّدم تقرير اللجنة الدولية العاملي لفر�ص العمل ووافقت على �أهمية بناء �إطار
توظيفي التوجه للنمو االقت�صادي امل�ستقبلي.
العاملية للعام  2004جمموعة وا�سعة من التو�صيات من �أجل عمل
ّ
عوملة �أكرث �إن�صاف ًا و�شمولية.
ي�سرتجع اليوم العديد من علماء االقت�صاد درو�س
نحو مزيد من متا�سك ال�سيا�سات يف ع�شرينيات وثالثينيات القرن الع�شرين مبا ي�ساعد العامل
�أ ّال يعيد �أبد ًا بعد اليوم التدهور الكارثي الذي �شهده يف
النظام الدويل
البطالة اجلماعية واحلمائية والقومية .من الدرو�س
�إحدى النتائج التي تو�صل �إليها التقرير كانت احلاجة �إىل امل�ستقاة �أ ّنه لو لقيت حتذيرات منظمة العمل الدولية
مزيد من «متا�سك ال�سيا�سات» بني منظمات النظام املتعدد واقرتاحاتها االهتمام ،لكان «انتعا�ش �أعظم» �أتى يف �أعقاب
اجلوانب� .أطلقت منظمة العمل الدولية «مبادرة متا�سك الأزمة االقت�صادية العظمى .اظهرت اجلهود احلالية
ال�سيا�سات» ملحاولة بناء �إطار عمل عاملي م�شرتك للنمو بهدف بناء متا�سك �أقوى يف ال�سيا�سات وعود ًا كثرية وتلعب
واال�ستثمار والتوظيف ت�شارك فيه امل�ؤ�س�سات املالية الدولية منظمة العمل الدولية دور ًا مهم ًا يف هذه العملية .ولكن
االنتعا�ش لي�س م�ضمون ًا �أبد ًا ويبقى خطر �إطالة عمر �أزمة
ووكاالت الأمم املتحدة املعنية.
الوظائف يلوح يف الأفق.
جت�سدت امل�شكلة يف �أحد
يف البداية ،كان التقدم بطيئ ًاّ .
االجتماعات حني �س�أل ممثل �صندوق النقد الدويل ما �إذا ملزيد من الأفكار عن مدى ارتباط تاريخ منظمة العمل الدولية
بامل�سائل املعا�صرة ،راجع درا�سة جريي رودجرز ويل �سيوب�ستون
كان التما�سك يعني «�أن تكونوا متما�سكني معنا� ،أو نكون و�إيدي يل وجا�سمن فان دايلي :منظمة العمل الدولية وال�سعي
متما�سكني معكم؟» ومع ذلك ،ن�ش�أ العديد من الأن�شطة وراء العدالة االجتماعية  1919ـ ـ ( 2009جنيف ،منظمة العمل
امل�شرتكة ،من �ضمنها ب�شكل خا�ص درا�سات م�شرتكة الدولية.)2010 ،

الـمحتويات

كانون الأول  ،2010رقم 70

© IRIN
© IRIN

مو�ضوع الغالف
8

عزيزي القارئ،
تغري غالف جملة عامل العمل وبات �أكرث حداثة ،مرتب ًا وبارز ًا �أكرث.
عندما تفتح املجلة ،ال بد �أن تكون الحظت �أن �إخراج ال�صفحات
الداخلية وت�صميمها �أي�ض ًا �أعيد العمل عليهما لتح�سني قراءة املجلة
و�إبراز ال�صور و�أثرها .العديد من زوايا املجلة يبدو خمتلف ًا بع�ض
ال�شيء ولقد منحنا �أهمية خا�صة للم�ساحة والر�سوم ،وبذلنا جهدنا
للحفاظ على توازن جيد .ن�أمل �أن ت�ستمتع بالتح�سينات التي قمنا بها.
�إن كان لديك �أي تعليق �أو ردود فعل ،الرجاء الكتابة لنا على بريدنا
الإلكرتوينilo_magazine@ilo.org:

الرتكيز على الوظائف
ا�ست�أنف االقت�صاد العاملي منوه ،بعد ثالثة �أعوام من الأزمة،
�إ ّال �أنّ االنتعا�ش االقت�صادي احلايل ال يخلق فر�ص عمل
كافية وهناك خماوف حول نوعية الفر�ص التي ُتخ َلق �أو كما
يقول املدير العام ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا يف
افتتاحية هذا العدد من عامل العمل« :على اال�ستقرار املايل
واالجتماعي �أن ي�أتيا مع ًا» .و�إ ّال ،لن يكون االقت�صاد العاملي
فقط بخطر ،ولكن التما�سك االجتماعي �أي�ض ًا.

�أن�شئت منظمة العمل الدولية (م ع د) يف عام  ١٩١٩لتجمع حتت مظلتها حكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل والعمال للدول ال  ١٧٥الأع�ضاء يف جهد م�شرتك من اجل حتقيق
العدالة االجتماعية وحت�سني ظروف عمل وحياة العاملني يف جميع �أنحاء العامل .ويعترب مكتب العمل الدويل ،يف جنيف ،الأمانة العامة واملقر العام للمنظمة.
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الرتويج النتعا�ش يركز على الوظائف
بقلم خوان �سومافيا ،املدير العام ملنظمة العمل الدولية
�سجل يف
�سجل �أبد ًا .وهو يزيد عن الرقم العاملي الذي ِّ
�أ ّدت الأزمة املالية العاملية �إىل �أعلى م�ستوى من البطالة رقم ّ
�سجله التاريخ ـ  210مليون �شخ�ص .لقد زاد ذلك العام  2007بنحو  7.8ماليني .ارتفع معدل البطالة عند
الذي ّ
من حدة االهتمام الدويل ال�سابق بف�شل االقت�صاد العاملي ال�شباب من  11.9باملئة يف العام � 2007إىل  13.0باملئة
يف خلق ما يكفي من فر�ص العمل الالئق يف كافة البلدان .يف العام .2009
للأ�سف ،لي�ست البطالة الر�سمية �سوى غي�ض من في�ض .يحذر التقرير من «خطر تراث من الأزمات خا�ص «بجيل
املاليني يعملون بفقر .هناك الكثري من الن�ساء والرجال مفقود» ت�س ّرب من �سوق العمل ،بعد �أن فقد ك ّل �أمل بالتمكن
الذين يعملون بدوام جزئي يف حني �أنهم بحاجة �إىل وظيفة من العمل من �أجل عي�ش كرمي».
بدوام كامل .العديد منهم يفقد الأمل مبتابعة البحث عن
عمل .يعاين ن�صف القوة العاملة العاملية من خمتلف �أ�شكال على الرغم من هذا ال�سيناريو القامت ،الناجت ب�شكل رئي�سي
التوظيف ال�ضعيف ،و�أربعة من �أ�صل خم�سة ال �إمكانية لهم عن عوملة غري متوازنة كانت تتحرك يف االجتاه اخلاطئ،
من احل�صول على �أدنى م�ستوى من احلماية االجتماعية .نرى اليوم بوادر انتعا�ش ه�ش .ولكن بالن�سبة ملاليني النا�س
يدخل  45مليون �شاب و�شابة �سوق العمل يف ك ّل عام .وفق وامل�ؤ�س�سات من حول العامل ،مل تنت ِه الأزمة بعد .علينا
تقريرنا للعام  2010عن اجتاهات اال�ستخدام العاملية الرتكيز على ا�سرتاتيجية منو تركز على الوظائف على �أن
لل�شباب ،من �أ�صل نحو  620مليون �شاب و�شابة نا�شطني تكون لها الأولوية� .إن مل نفعل ذلك ،قد يتطلب االنتعا�ش
اقت�صادي ًا ويرتاوح عمرهم بني  15و 24عام ًا 81 ،مليون االقت�صادي �سنوات ليبلغ من هم بحاجة �إليه الأكرث ،كما
كانوا يعانون من البطالة يف نهاية العام  2009ـ ـ وهو �أعلى �أنه قد لن يبلغهم �أبد ًا.
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ربط ال�سيا�سات باالقت�صاد احلقيقي

ال ميكننا �أن ندع ذلك يح�صل .علينا ربط �سيا�ساتنا
باالقت�صاد احلقيقي ،مطامح النا�س ال�شرعية لفر�صة
عادلة للح�صول على عمل الئق.
لهذا ال�سبب ّ
نظمنا م�ؤمتر منظمة العمل الدولية�/صندوق
النقد الدويل يف �أو�سلو يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي .جمع
امل�ؤمتر ك ًّال من الع�ضو املنتدب ل�صندوق النقد الدويل،
دومينيك �شرتاو�س ـ ـ كان ،وجمموعة من قادة العامل،
وممثلني رفيعي ال�ش�أن من منظمات �أ�صحاب العمل والعمال
و�أع�ضاء يف الأكادمييا وممثلني عن منظمة العمل الدولية،
مبن فيهم �أنا �شخ�صي ًا .من �أجل النظر بالهموم املبا�شرة
ولكن �أي�ض ًا للم�ساعدة على بناء نوع امل�ستقبل الذي نحن
بحاجة �إليه ،من �أجل �إعادة تقومي اختالالت التوازن
ال�سابقة لكي نحقق منو ًا م�ستدام ًا ومتوازن ًا والأهم الأهم،
�شام ًال.

خماطر �أزمة “جيل �ضائع” من
ال�شباب الذين ت�رسبوا من
�سوق العمل ،بعد �أن فقدوا
الأمل يف العمل من �أجل
عي�ش كرمي
�أظنّ �أن امل�ؤمتر كان مهم ًا لأ ّنه ح�صل يف وقت ال ينعك�س
االنتعا�ش االقت�صادي فيه على خلق فر�ص عمل� .إنّ
احلكومات على غرار الع ّمال وامل�ؤ�س�سات من حول العامل،
ي�س�ألون ع ّما ميكن فعله للتخفيف من كلفة �أزمة فر�ص
العمل على الإن�سان.
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كان مهم ًا �أي�ض ًا لأننا �سمعنا للمرة الأوىل من قادة ثالثة
بلدان ـ ـ اليونان وليبرييا و�إ�سبانيا ـ ـ عانت بقوة من الأزمة
واتخذت بعدها تدابري جريئة ومبتكرة ملعاجلة تداعياتها.
وتكمن �أهمية امل�ؤمتر ب�شكل خا�ص يف �أ ّنها املرة الأوىل منذ
 66عام ًا يجتمع ك ّل من منظمة العمل الدولية و�صندوق
النقد الدويل ملعرفة �أف�ضل ال�سبل للعمل مع ًا من �أجل ح ّل
م�شاكل معقدة جد ًا.
كانت الر�سالة الرئي�سية �أنّ خلق فر�ص العمل يحتاج �إىل
�أن يكون يف �صلب االنتعا�ش االقت�صادي .يف الواقع ،مت
االتفاق ب�شكل عام على �أن خلق فر�ص العمل الكاملة يجب
�أن ي�صبح هدف ًا اقت�صادي ًا كبري ًا رئي�سي ًا �إىل جانب م�ستوى
الت�ضخم املتدين واحل�سابات املالية ال�سليمة.

لأكرث الأ�شخا�ص ه�شا�شة يف كافة البلدان� .إنه مفهوم كانت
الأمم املتحدة ب�شكل عام ومنظمة العمل الدولية ب�شكل
خا�ص تعمالن عليه .الفكرة الآن ا�ستح�ضار خربة �صندوق
النقد الدويل املالية �إىل املعادلة .ثاني ًا� ،سرنكز �أكرث ونعم
مع ًا عن كثب لتطوير �سيا�سات ت�سمح بخلق منو غني بفر�ص
العمل.
كان هناك �أي�ض ًا اتفاق عام ب�أن يلعب احلوار االجتماعي
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �أوقات املحن ،من جهة لبناء التوافق
على امل�سائل ال�صعبة ومن جهة �أخرى للت�أكيد على الأخذ
بعني االعتبار النتائج االجتماعية للأزمة وتداعياتها .يف
النهاية� ،ستتابع كلتا املنظمتني تعميق تعاونهما يف دعم
جمموعة الع�شرين وعملية التقومي امل�شرتك اخلا�صة بها
والتي تهدف �إىل �ضمان منو عاملي قوي وم�ستدام ومتوازن.

النتيجة الأخرى املهمة جد ًا ـ ـ وذات ال�صلة ـ ـ التي مت
التو�صل �إليها كانت احلاجة �إىل التوقف عن اعتبار �سيا�سات ماذا بعد م�ؤمتر منظمة العمل الدولية
التوظيف وال�سيا�سات االجتماعية على �أنها منف�صلة
عن و�صندوق النقد الدويل يف �أو�سلو؟
م�سائل االقت�صاد الكربي .فاالقت�صاد العاملي �أكرث تعقيداً
من ذلك بكثري� .إننا بحاجة �إىل تن�سيق �أف�ضل و�أعمق بني رغم �أنّ ل�صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية
ال�سيا�سات ،ف�ض ًال عن تن�سيق �أف�ضل بني امل�ؤ�س�سات والدول .مهمتان خمتلفتان و�أدوات �سيا�سة خمتلفة ،اجتمعنا مع ًا
ملعاجلة حتديات النمو وفر�ص العمل والتما�سك االجتماعي.
�شكل هذا امل�ؤمتر خطوة مهمة يف هذا االجتاه.
نتيجة هذا امل�ؤمتر ،اتفقت منظمة العمل الدولية و�صندوق �إنها عملية بد�أت عندما زار الع�ضو املنتدب ل�صندوق النقد
النقد الدويل على العمل مع ًا يف جمالني حمددين� .أو ًال ،الدويل دومينيك �شرتاو�س ـ ـ كان جمل�س الإدارة يف منظمة
�سن�ستك�شف فكرة حد �أدنى من �أر�ضية للحماية االجتماعية العمل الدولية يف �آذار/مار�س  2009وا�ستمر الأمر يف
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الأ�سابيع والأ�شهر التي تلت كما �شاركنا يف قمة الأهداف
التنموية للألفية التي عقدت يف نيويورك واجتماع جمموعة
الع�شرين يف �سيول.

املدير العام ملنظمة العمل الدولية
خوان �سومافيا مع الع�ضو املنتدب
يف �صندوق النقد الدويل دومينيك
�شرتاو�س ـ ـ كان.
© M. Crozet/ILO

وافق الع�ضو املنتدب �أي�ض ًا �أن يلقي كلمة �أمام م�ؤمتر العمل
الدويل هذا العام .ولكن الأهم �أنّ هذا امل�ؤمتر �أظهر لنا
احلاجة للبدء بالعمل مع ًا عن كثب على م�سائل �أكرث تعقيد ًا
بكثري من �أن يكتفي املرء بالنظر �إليها من عد�سة واحدة على فر�صة من�صفة يف وظيفة الئقة املركز الأول يف الأجندة
ال�سيا�سية واملركز الأول يف ا�ستطالعات الر�أي.
فقط.
يكمن التحدي الآن باحلفاظ على الطاقة التي و ّلدها م�ؤمتر
�أو�سلو .لقد �أ ّكدت قمة جمموعة الع�شرين الأخرية التي
عقدت يف �سيول �أنّ خلق فر�ص عمل جيدة يجب �أن يكون
يف �صلب االنتعا�ش االقت�صادي العاملي� .إين �أحثّ جمموعة
الع�شرين تطبيق هذا االلتزام و�أتعهد بتعاون منظمة العمل
الدولية الكامل.

علينا �أن نتعامل مع تفاوتات مت�صاعدة واقت�صاد غري
متنام و�أمناط منو فر�ص العمل ال�ضعيفة و�أرباح على
ر�سمي ٍ
الإنتاجية مع �أجور ال تتغري ،وغياب احلد الأدنى من احلماية
االجتماعية ف�ض ًال عن العديد من النواق�ص الأخرى� .ساعد
اجتماعنا يف �أو�سلو على حتديد اخلطوات التي يجب �أخذها
لإعادة املاليني �إىل �صفوف القوى العاملة .لي�ست معاجلة
�أزمة الوظائف �أ�سا�سية فقط النتعا�ش اقت�صادي عاملي
فعلي بل �أي�ض ًا من �أجل التما�سك االجتماعي وال�سالم.
يجب �أن يكون الإن�صاف البو�صلة التي تقودنا خارج الأزمة.
مبقدور النا�س �أن يتفهموا ويتقبلوا خيارات �صعبة �إذا ما
ي�شكل برنامج منظمة العمل الدولية اخلا�ص بالعمل الالئق الحظوا �أنّ اجلميع م�شرتك بحمل عبء الأمل .لي�س على
م�صدر ًا للكرامة ال�شخ�صية .ال�ستقرار العائلة والأ�سر .احلكومات �أن تختار بني طلبات الأ�سواق املالية وحاجات
لل�سالم يف املجتمع .للثقة يف احلكومة والأعمال والثقة املواطنني .على اال�ستقرار املايل واالجتماعي �أن ي�أتيا
العامة بامل�ؤ�س�سات التي حتكم جمتمعاتنا .العمل �أكرث من مع ًا .و�إ ّال ،لن يكون االقت�صاد العاملي فقط بخطر ،ولكن
جمرد كلفة �إنتاج .يحت ّل هذا الطموح الب�سيط للح�صول التما�سك االجتماعي �أي�ض ًا.
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من �أزمة

�إىل �أخرى؟

13
يفيد تقرير �صادر يف �أيلول�/سبتمرب من �إعداد ق�سم
الأبحاث يف منظمة العمل الدولية � ّأن «ركود �سوق
العمل» الطويل يزيد من �سوء امل�ستقبل االجتماعي
املرتقب يف العديد من البلدان.
الدرا�سة التي حتمل عنوان تقرير عامل العمل للعام :2010
من �أزمة �إىل اخرى؟ والتي �أع ّدها املعهد الدويل لدرا�سات
العمل التابع ملنظمة العمل الدولية ت�شري �إىل �أ ّنه بعد ثالثة
�أعوام من الأزمة ،ا�ست�أنف االقت�صاد العاملي منوه .ومع
ذلك ،فهي حتذر من «ظهور �سحابات جديدة يف �أفق
التوظيف».

كلما طالت فرتة الركود
يف �سوق العمل ،ازدادت
ال�صعوبات �أمام الباحثني عن
عمل يف احل�صول على فر�ص
عمل جديدة

تقول الدرا�سة �إ ّنه ،يف حال ا�ستمرت ال�سيا�سات احلالية،
�سيت�أخر انتعا�ش فر�ص العمل �إىل م�ستويات ما قبل الأزمة
حتى ما بعد  2015لدى الأنظمة االقت�صادية املتطورة،
بد ًال من العام  2013كما كان متوقع ًا يف العام املا�ضي.
ح�سب الدرا�سة ،هناك حاجة ملا يزيد عن ثمانية ماليني
وظيفة جديدة ال�ستعادة م�ستويات التوظيف التي �سبقت
الأزمة وذلك يف البلدان النامية وحدها.
يقول تقرير منظمة العمل الدولية« :ك ّلما طالت فرتة ركود
�سوق العمل ،ازدادت ال�صعوبات التي تواجه ال�ساعني
�إىل التوظف لكي يح�صلوا على وظائف جديدة .ويف
البلدان اخلم�سة والثالثني التي تتوافر املعلومات عنها،
م�ضى �أكرث من عام ون�صف العام على نحو  40باملئة من
ال�ساعني �إىل التوظف من دون �أن يجدوا عم ًال ما يعني
�أ ّنهم يواجهون خماطر كبرية بفقدان املعنويات والتقدير
الذاتي والتعر�ض مل�شاكل �صحية نف�سية».
تلقي الدرا�سة ال�ضوء على �ضرورة االمتثال للدعوات التي
�ألقاها امل�ؤمتر امل�شرتك الأخري ملنظمة العمل الدولية
و�صندوق النقد الدويل من حيث و�ضع خلق فر�ص العمل
يف �صلب االنتعا�ش االقت�صادي ،وجعل التوظيف الكامل
غاية اقت�صادية كربية رئي�سية �إىل جانب املعدل املتدين
من الت�ضخم وال�سيا�سات املالية ال�سليمة.
تو ّفر درا�سة منظمة العمل الدولية ثالثة مقاربات
للخروج من هذه الأزمة .من �ش�أن املقاربة الأوىل �أن
تق ّوي ال�سيا�سات املركزة على الوظائف ،ما يخفف من
خطر البطالة على املدى البعيد .على هذه ال�سيا�سات
�أن تت�ضمن �إجراءات حمددة لدعم املجموعات ال�ضعيفة
ودورات تدريب تخدم حاجات االنتعا�ش وحماية اجتماعية
ذات توجه توظيفي .ا�ستخدمت �إجراءات من هذا النوع
يف مناطق خمتلفة من العامل من دون �أن تكون مرتفعة
الثمن بالن�سبة للمال العام.
�أما املقاربة الثانية فلها �أن ت�شجع ارتباط ًا �أوثق بني الأجور
و�أرباح الإنتاجية .ملثل هذه اخلطوة ،وفق ما تعر�ضه
الدرا�سة� ،أن تكون �أكرث فعالية يف دعم النمو يف كافة
مما هي عليه �أ�سعار العمالت.
البلدان ّ
© M. Crozet/ILO

بالن�سبة للمقاربة الثالثة ،تتطلب �إ�صالح ًا مالي ًا ي�سمح
بنقل املدخرات نحو ا�ستثمار �أكرث �إنتاجية وخلق فر�ص
عمل �أكرث ا�ستقرار ًا.
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اجتاهات
اال�ستخدام
العاملية
يظهر التقرير � ّأن االنتعا�ش االقت�صادي احلايل
ال يخلق ما يكفي من فر�ص العمل وهناك
خماوف على نوعية فر�ص العمل التي تخلق .بات
العاملون ي�شعرون باخليبة ويغادرون �سوق العمل
معاً ،ما قد ي�ؤدي �إىل نتائج مدمرة على املدى
البعيد ،خ�صو�صاً بالن�سبة لل�شبان وال�شابات:
•من بني  68بلد ًا حيث تتوافر املعلومات ،هناك �أكرث من 60
باملئة ما زالت دون م�ستويات التوظيف ما قبل الأزمة.
•من بني جمموعة البلدان التي �سبق �أن انتع�شت �إىل م�ستويات
التوظيف ما قبل الأزمة ،ما يقارب ثلثيها هو من البلدان النامية
�أو تلك التي هي يف طور النمو .هذا يعني �أنّ ت�سعة فقط من
البلدان املتطورة حققت معد ًال �أعلى من م�ستويات التوظيف ما
قبل الأزمة� .إىل ذلك ،هناك يف عدد من هذه البلدان ح�صة
غري متكافئة من منو الوظائف بدوام جزئي ـ وغالب ًا ما تكون
طوعية .يف بع�ض البلدان النامية ،يعمل املوظفون دوامات �أقل
مما يرغبون كما �سعى العديد منهم �إىل التوظيف غري الر�سمي.
•�إن عدد العاطلني عن العمل ملا يزيد عن مدة �سنة قد ازداد
تقريب ًا يف جميع البلدان التي تتوافر املعلومات عنها ـ و�أحيان ًا

البلدان ذات الدخل
املتو�سط الأدنى
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�ألبانيا
ال�صني *
الإكوادور *
م�صر
�إندوني�سيا
جمهورية مولودفا
املغرب
الفيليبني
�سريالنكا
تايالند
�أوكرانيا

البلدان ذات الدخل
املتو�سط الأعلى

� الأرجنتني
� بيالرو�سيا
� الربازيل *
� بلغاريا
� ت�شيلي
� كولومبيا
� جامايكا
� كازاخ�ستان
� التفيا
� ليتوانيا
�مقدونيا ،جمهورية
يوغ�سالفيا ال�سابقة
*

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ماليزيا
موري�شيو�س
املك�سيك
بريو *
بولونيا
رومانيا
رو�سيا الفيديرالية
�صربيا
جنوب �أفريقيا
تركيا
جمهورية فنزويال البوليفارية

�آذار /مار�س  ،2011رقم 70

حالة عامل العمل 15

الدول ح�سب م�ستويات اال�ستخدام ما قبل الأزمة
�إىل حد كبري� .إىل ذلك ،ك ّلما طالت مدة بقاء ال�ساعني �إىل وظيفة
من دون عمل ،ازداد خطر مغادرتهم �سوق العمل بالكامل ب�شكل
كبري وهو اجتاه �سبق �أن حتقق يف عدد من الدول.
•على املدى املتو�سط ،يتوقع لنمو فر�ص العمل يف الأنظمة
االقت�صادية املتطورة �أن يبقى ثابت ًا خالل العام  2010حيث �أ ّنه من
غري املتوقع العودة �إىل م�ستويات ما قبل الأزمة قبل العام .2015
•بالن�سبة للبلدان النامية وقيد النمو التي خ�ضعت للدرا�سة ،يتوقع
حتقيق انتعا�ش على �شكل  7ـ ـ حيث يعود معدل خلق فر�ص العمل
ب�سرعة �إىل م�ستويات ما قبل الأزمة يف الن�صف الأول من العام
� .2010أما التحدي فهو امت�صا�ص فائ�ضات اليد العاملة من
ال�سنوات ال�سابقة ف�ض ًال عن القادمني اجلدد.
•لقد ت�أثر ال�شبان وال�شابات ب�شكل غري متكافئ منذ �أن بد�أت
الأزمة� .أظهرت التجارب املا�ضية �أنّ بطالة ال�شباب حتتاج �إىل
معدل  11عام ًا قبل �أن تعود �إىل م�ستويات ما قبل الركود.
•يكمن حتدي ال�سيا�سة ببناء و�ضمان انتعا�ش م�ستدام و�شامل ـ
يكون غني ًا بالوظائف من حيث الكمية والنوعية .تظهر
الدرا�سات �أن البلدان التي ا�ستخدمت مقاربة �شاملة
لت�شجيع التوظيف كانت �أكرث من عرف جناح ًا.
من املهم �أي�ض ًا حتديد الأولويات يف ال�سيا�سات
التي متنع اخلروج من �سوق العمل وجتنيب
احللول غري املنتجة كمثل الإ�صالحات
ال�ضعيفة الت�صميم املخ�ص�صة لأ�سواق العمل
والتي لها �أن تزيد من ركود هذه الأ�سواق وتخلق
ا�ضطرابات اجتماعية مرتفعة الوترية (راجع املو�ضوع
التايل)� .أ�ضف �إىل ذلك �أنّ هناك حاجة ملجهود من�سق
ي�ضمن طلب ًا �إجمالي ًا منا�سب ًا ومنو ًا متوازن ًا.

البلدان ذات
الدخل املرتفع
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�أ�سرتاليا
النم�سا
بلجيكا
كندا
كرواتيا
قرب�ص
اجلمهورية الت�شيكية
الدامنارك
�إ�ستونيا
فنلندا
فرن�سا
�أملانيا

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

اليونان
املجر
�آي�سلندا
�إيرلندا
�إ�سرائيل
�إيطاليا
اليابان
اجلمهورية الكورية
اللك�سمبورغ
مالطا
هولندا
نيوزيلندا

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

الرنوج
الربتغال
�سنغفورة
�سلوفاكيا
�سلوفينيا
�إ�سبانيا
ال�سويد
�سوي�سرا
ترينيداد وتوباغو
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

�أعلى من م�ستويات ما قبل الأزمة
�أدنى من م�ستويات ما قبل الأزمة
غري معروف
مالحظات :الدرا�سة مبنية على �أحدث املعلومات
املتوافرة .البيانات تعدل مو�سمي ًا* .اخرت بيانات
مدنية.
امل�صدر� :إن درا�سة املعهد الدويل لدرا�سات العمل
مبنية على قاعدة بيانات م�ؤ�شرات ق�صرية املدى
خا�صة مبنظمة العمل الدولية.
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خ�سارة الوظائف:

تهديد للتما�سك االجتماعي
�أورد تقرير عامل العمل للعام 2010
حاالت ا�ضطراب اجتماعي متعلقة
بالأزمة املالية واالقت�صادية يف  25بلداً
على الأقل ،من بينها بلدان عديدة
ذات اقت�صادات متقدمة .ت�ش ّكل خ�سارة
الوظائف املقرتنة بتفاوت الدخل
املتزايد تهديداً للتما�سك االجتماعي.
تقرير غاري هامفريز ،مرا�سل يف
الواليات املتحدة.

املالية واالقت�صادية العاملية تُلحق الأذى ب�أفراد املجتمعات
الأكرث �ضعف ًا« .تقوم احلكومات بتقلي�ص النفقات
وامل�ساعدات االجتماعية واخلدمات العامة يف وقت يحتاج
فيه مواطنون �أوروبيون كثريون �إىل امل�ساعدة» .ويق ّد ًر �أنَّ
حواىل  80مليون �أوروبي مهدد بالرزوح حتت وط�أة الفقر.

لي�ست العوائل املتدنية الدخل ال�شريحة الوحيدة التي تت�أثر
ب�إجراءات ّ
التق�شف َ
املتخذة� ،إال �أنّ الأدلة املت ّوفرة تبينّ �أ ّنها
تت�أ ّثر بهذه الإجراءات على نحو غري متكافئ .وفق راميوند
توري�س ،مدير املعهد الدويل لدرا�سات العمل يف مكتب
العمل الدويل واملعد الرئي�سي لتقرير عامل العمل للعام
« ،2010عدم تكاف�ؤ الدخل يزداد �سو ًءا» .فالو�ضع ال يطال
فقط املتقدمني يف ال�سنّ واملفتقرين �إىل املهارات بل هناك
يعترب الناطق با�سم االحتاد الأوروبي الحتادات اخلدمات �أدلة متزايدة ت�شري �إىل �أ ّنه ي�ؤثر �أي�ض ًا على عدد هائل من
العامة ( )EPSUويالم غودريان �أنّ برامج ّ
التق�شف التي ال�شباب« .يف البلدان حيث تت ّوفر البيانات ،فاقت بطالة
مت تطبيقها يف العديد من دول االحتاد الأوروبي �إثر الأزمة ال�شباب بطالة الرا�شدين بحواىل  2.5م ّرات».
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ي�شارك عدد متزايد
من ال�شباب ،من طالب
املدار�س واجلامعات ،يف
االحتجاجات اجلارية يف
فرن�سا حيث يتظاهرون �إىل
جانب الع ّمال �ضد �إ�صالح
التقاعد املقرتَح .ال تتفاج�أ
�آن ـ ماري برييه� ،أمني �س ّر
االحتاد الفرن�سي للع ّمال
راميوند توري�س
واملوظفني ،من نزول الطالب
�إىل ال�شارع �إذ «ال تروق لهم الطريق التي ن�سلكها» ،وتتحجج
�أنّ اجلدل القائم بني احلكومة والع ّمال يف فرن�سا يعود �إىل
تاريخ �أبعد بكثري من �إ�صالح التقاعد« .يريد ال�شباب �أن
يعرفوا �أي م�ستقبل �سيحظون به .ويف الوقت احلايل ،ال يبدو
هذا امل�ستقبل باهر ًا».

ت�ص ّورات عدم امل�ساواة تلحق الأذى
بتما�سك املجتمع
وفق حملل الأبحاث يف منظمة العمل الدولية �سمري خاتيوادا،
ت�ؤدي ت�ص ّورات عدم امل�ساواة �إىل �إحلاق
الأذى بتما�سك املجتمع �أكرث من االنتكا�س
االقت�صادي بحد ذاته« :تبينِّ الأدلة النابعة
من التجارب �أنّ ارتفاع ن�سبة البطالة وعدم
تكاف�ؤ الدخل يلعبان دور ًا رئي�سي ًا يف ت�أجج
اال�ضطراب االجتماعي».
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�إحدى خ�صائ�ص الأزمة احلالية هي الت�ص ّور الوا�سع
االنت�شار �أنَّ احلكومات حتمي م�صالح الأثرياء على ح�ساب
الفقراء .فيقول غودريان من االحتاد الأوروبي الحتادات
اخلدمات العامة« ،لقد ربحت امل�صارف وامل�صرفيون
امل�س�ؤولون عن هذه الأزمة املليارات» ،ويتحجج �أنَّ عدم
التكاف�ؤ االجتماعي يتزايد يف معظم دول االحتاد الأوروبي
َ
يتخط هذه
منذ الت�سعينات« .يفاجئني �أنّ الغ�ضب مل
احلدود».
�أو�ضح تعبري عن اال�ستياء االجتماعي حتى اليوم ،وبالتايل
الأ�سهل قيا�س ًا ،هو الن�شاط ال�صناعي .يقول خاتيوادا �أ ّنه
مت توثيق هذا النوع من التعبري يف ما يفوق  25بلد ًا منذ
عام  ،2008وكان النا�س يف �أغلب الأحيان يحتجون �ضد
�إجراءات ّ
التق�شف التي تفر�ضها احلكومات .ال تتوفر حتى
الآن بيانات عاملية حول الإ�ضرابات وتعليق �أعمال املوظفني
للعام  ،2009غري �أنَّ الأدلة الأولية تبينِّ زيادة يف الإ�ضرابات
وتعليق �أعمال املوظفني يف االقت�صادات النا�شئة ،مبا فيها
ال�صني والهند وبع�ض بلدان �أمريكا الالتينية.
يف الواليات املتحدة ،نقطة انطالق الأزمة كما ُيزعم،
مت تركيز الإحباط على دعم احلكومة ل�شركات الت�أمني
وامل�صارف التي كانت تُعترب �أكرب من �أن ت�سقط ،وعلى غياب
الدعم ملالكي املنازل املتخ ّلفني عن الدفع ب�شكل خا�ص
و«لل�شارع الرئي�سي» ب�شكل عام .وقد تبل َّور هذا الإحباط يف
�ضم املحافظني وغري املن�ضويني
«حزب ال�شاي» ،وهو جت ّمع ّ
ونظم يف املدن الأمريكية ع ّدة تظاهرات
حتت راية حزبية ّ
�ضد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ال�سابقة والتي ت�ستم ّر
الإدارة احلالية باعتمادها.

يتعر�ض
الن�سيج االجتماعي يف �أوروبا ّ
لل�ضغط
لكن يبدو �أنَّ الن�سيج االجتماعي يف �أوروبا ،وال �سيما يف
�أوروبا ال�شرقية واجلنوبية ،هو الأكرث تع ّر�ض ًا لل�ضغوطات
حالي ًا .فيو�ضح خاتيوادا �أنَّ العديد من اقت�صادات �أوروبا
ال�شرقية التي قد �سج ّلت منو ًا �سريع ًا يف �أوائل العقد تلقت
�ضربة قوية ب�شكل خا�ص ،وي�ضرب مثل التفيا التي �شهدت
هبوط ًا يف �أ�سعار املنازل ف�ض ًال عن �إفال�س �أحد �أهم
م�صارفها.
© M. Crozet/ILO
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بع�ض �أبرز النتائج التي ت َّو�صلت �إليها
درا�سة منظمة العمل الدولية
•وردت حاالت ا�ضطراب اجتماعي متعلقة بالأزمة
املالية يف  25بلد ًا على الأقل ،من بينها بلدان
عديدة ذات اقت�صادات متقدمة.
•يف �أكرث من ثالثة �أرباع البلدان الـ 82التي تت ّوفر
عنها املعلومات� ،ساءت ت�ص ّورات النا�س يف ما
يتع ّلق بنوعية حياتهم وم�ستوى معي�شتهم يف عام
 2009باملقارنة مع بيانات م�شابهة تعود �إىل
عام  .2006فقد مت ت�سجيل انخفا�ض ملحوظ
يف الر�ضا عن العمل وتزايد يف ال�شعور بعدم
الإن�صاف يف  46بلد ًا من �أ�صل  83بلد ًا.

وتنا�ضل اليونان �أي�ض ًا من �أجل حياتها االقت�صادية� ،إذ
بالكاد متكنت من �إيفاء ديونها ال�سيادية يف �أيار/مايو بعد
�أن دعمها كل من �صندوق النقد الدويل واالحتاد الأوروبي
بقر�ض �إنقاذ كان جز ًءا من برنامج قرو�ض بقيمة  110مليار
يورو ميتد على ثالث �سنوات .وا�ضطرت احلكومة باملقابل
�أن تفر�ض �إجراءات ّ
تق�شف مبا فيها تخفي�ض الأجور يف
القطاعني العام واخلا�ص و�أي�ض ًا الرواتب التقاعدية ف�ض ًال
عن �إلغاء املكاف�آت ال�سنوية للقطاعني العام واخلا�ص التي
ت�ساوي �أجر �شهرين.

ّ
نظم املوظفون املدنيون اليونانيون يف �أوائل ت�شرين الأول/
�أكتوبر �إ�ضرابات دامت � 24ساعة ودعت �إىل تغيري جمرى
الأمور على الرغم من �أنَّ احلكومة مل تعلن حتى الآن عن
ف�صل �أي موظف من موظفي القطاع العام الذين ي�ش ّكلون
•يف  36بلد ًا من �أ�صل  72بلد ًا ،مل يعد النا�س يثقون
ثلث جمموع املوظفني يف اليونان .و�شهدت البالد املزيد
بحكوماتهم كما يف ال�سابق� ،أي قبل وقوع الأزمة.
من الإ�ضرابات يف �أواخر ال�شهر نف�سه ،لكن هذه امل ّرة
على القطارات .تت ّوقع م�سودة موازنة احلكومة للعام 2011
وفق تقرير ن�شره �صندوق النقد الدويل يف �أيلول�/سبتمرب ،ارتفاع البطالة من ن�سبة الـ  %11،6امل�سجلة هذا العام �إىل
�شهدت الدولة انكما�ش ًا اقت�صادي ًا بن�سبة تراكمية بلغت  %25ن�سبة  %14،5يف  2011و�صو ًال �إىل  %15يف ال�سنة التالية.
يف العامني  2008و ،2009الأكرب يف العامل .واجهت حكومة
التفيا احتمال �سحب كل من �صندوق النقد الدويل واالحتاد ال ندري حتى الآن مدى ت�أثري كل هذه الأحداث على التما�سك
الأوروبي دعمهما املايل فق ّل�صت موازنتها بن�سبة  %6،2االجتماعي يف اليونان لكن �إذا اهتدى املحللون بحالة التفيا
من الناجت املحلي الإجمايل يف �شهر حزيران/يونيوّ ،
مما �سيرتددون يف و�صف حالة اليونان� ،إذ على الرغم من
�ص ّعب الأمور على رئي�س وزرائها فالدي�س دومربف�سكي�س �إجراءات ّ
التق�شف ال�صارمة التي اتخذتها التفيا ،فقد ُاعيد
الذي واجه �أكرب موجة احتجاجات �شهدتها البالد منذ �أن انتخاب رئي�س وزرائها فالدي�س دومربوف�سكي�س يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر ولوالية �أطول.
ا�ستق ّلت عن االحتاد ال�سوفياتي.
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نتائج اجتماعية ي�صعب تنب�ؤها
يعتقد خاتيوادا من منظمة العمل الدولية �أنّ ما
حدث يف التفيا ي�شري �إىل مدى �صعوبة تنب�ؤ النتائج
االجتماعية يف املناخ االقت�صادي احلايل« :تواجه
املجتمعات ع ّدة حتديات مل ي�سبق لها مثيل وبالتايل
ي�صعب تنب�ؤ ما الذي �سيحدث يف ال�سنوات املقبلة».
بنظره� ،أي حل طويل املدى عليه تخطي �إدارة
«االنتعا�ش والك�ساد» املتطرفة� ،إذ ال ميكن �إ�سناد
�أي حتليل للحالة التي نعي�شها �إىل �آخر �إح�صاءات
الإ�ضرابات وتعليق �أعمال املوظفني فقط�« :إنَّ
ت�أثريات البطالة ،وال �سيما البطالة الطويلة املدى،
على التما�سك االجتماعي على املدى الطويل لهي
نواح عديدة».
�ضمنية وي�صعب حتديدها من ٍ
ي�شاطره الر�أي توري�س الذي ي�شري �إىل الدرو�س
الق ّيمة املمكن ا�ستخال�صها من التاريخ« :يف حاالت
الك�ساد التي �شهدناها يف ال�سابق ،ما يقارب %40
من العاطلني عن العمل ك ّفوا عن امل�شاركة يف �سوق
العمل» .وهناك خطر حقيقي من �أن يفقد العاطلون
عن العمل الأمل ويغادروا �سوق العمل كلي ًا ،الأمر
الذي من �ش�أنه �إ�ضعاف التما�سك االجتماعي.

التما�سك االجتماعي :ال�صورة العاملية

قد تكون الأمثلة املُعطاة عن البلدان وا�ضحة ،لكن ما مدى داللتها
على االجتاهات العاملية الأو�سع نطاق ًا؟ وما هي هذه االجتاهات
�أ�ص ًال؟ حاولت وحدة املعلومات يف جملة ذا �إيكونومي�ست الإجابة عن
هذا ال�س�ؤال يف عام  2009ف�أجرت تقييم ًا عاملي ًا للمخاطر ،م�ص َّنفة
البلدان بني �صفر و .4يرمز الت�صنيف «�صفر» �إىل البلدان الأقل
احتما ًال للمرور يف ا�ضطرابات اجتماعية بينما يرمز الت�صنيف «»4
�إىل البلدان الأكرث احتما ًال لذلك ،مع الأخذ يف االعتبار التط ّورات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية �إثر الأزمة املالية واالقت�صادية
التي وقعت يف العامني  2008و .2009ا�ستنتج التقرير �أنَّ معظم
العامل بقي مع َّر�ض ًا خلطر ا�ضطرابات اجتماعية «متو�سط» �إىل
«مرتفع للغاية» يف ذلك الوقت ،و�ص ّنف  62بلد ًا من �أ�صل البلدان
الـ 179التي ّ
غطاها كمع ّر�ضة خلطر ا�ضطرابات اجتماعية «مرتفع»
ً
ّ
�أو «مرتفع للغاية» فيما �صنف  64بلدا كمع ّر�ضة خلطر ا�ضطرابات
اجتماعية «متو�سط».
كانت البلدان التي عبرّ �سكانها عن �أدنى م�ستوى ر�ضا عن عملهم
وعن قلة ثقتهم باحلكومة �أكرث عر�ضة ال�ضطرابات اجتماعية،
وكذلك البلدان ذات تفاوت مرتفع يف دخل �سكانها .ال تتوفر حتى الآن
بيانات حول عدم تكاف�ؤ الدخل للعام  ،2009لكن التجارب ال�سابقة
تبينِّ �أنّ عدم تكاف�ؤ الدخل مييل نحو االرتفاع خالل الأزمات ،ويعود
ذلك �أ�سا�س ًا �إىل هبوط مدخول النا�س الذين يقعون يف �أ�سفل مقيا�س
توزيع الدخل .وحدها �سيا�سات �سوق عمل واجتماعية ف ّعالة قادرة
على تقلي�ص التفاوت يف الدخل وعلى منع املناخ االجتماعي من �أن
يزداد �سو ًءا �إذ �أ ّنها تز ّود �شبكة �أمان للعوائل املتدنية الدخل.
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طريق وعرة
�أمام تعايف
الأ�سواق املالية

�إ�صالح القطاع املايل
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يعالج �أحدث تقارير عامل العمل ملنظمة
العمل الدولية م�س�ألة �إ�صالح القطاع املايل
ومدى انتفاع جميع عنا�صر االقت�صاد
الفعلي ،ال�شركات والع ّمال وعائالتهم ،من
هذا الإ�صالح .مت تقدمي دعم مايل هائل
�إىل امل�ؤ�س�سات املالية �إثر الأزمة ،لكن من
ال�ضروري حتقيق التدفق النقدي املطلوب
لدعم عملية التعايف .وهناك م�شاكل �أكرب
تلوح .تقرير غاري هامفريز.

بالن�سبة جليغار كاكاد ،خبري اقت�صادي �أعلى
يف الهيئة التمثيلية لقطاع الت�صنيع يف اململكة
املتحدة ،كانت مراقبة عملية ا�ستئناف الت�سليف
البطيئة بعد الأزمة حمبطة للغاية“ :على الرغم
من احلديث عن زيادة الت�سليفات امل�صرفية �إال
ان ّنا مل نلتم�س تغيرّ ًا ملحوظ ًا يف مدد �أو كميات
القرو�ض التي يتم منحها منذ عام .”2008
تراقب الهيئة �شروط الت�سليف �إىل �شركات
الت�صنيع على �أ�سا�س ربعي منذ الربع الرابع من
عام  2007لكن امل�سح الأخري مل يظهر �أي تغيري
ملحوظ يف بيئة الت�سليف �إىل امل�ص ّنعني.
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نظر ًا �إىل �أهمية ن�شاط القطاعني العام واخلا�ص يف تعايف
االقت�صاد العامليُ ،يعترب جتميد الت�سليف م�شكلة خطرية.
بر�أي �ستيفان �أالمربيتي�س ،كبري املتحدثني با�سم احتاد
ال�شركات ال�صغرية يف اململكة املتحدة وهي �أكرب جمموعة
�ضغط عرب احلمالت لتعزيز وحماية م�صالح �أ�صحاب
الأعمال احل ّرة ومالكي ال�شركات ال�صغرية يف اململكة
املتحدة« ،ي�ؤدي الت�سليف امل�صريف دور ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
التعايف االقت�صادي .ف�إذا عجزت ال�شركات عن احل�صول
على الت�سليفات �ست� ِّؤجل ا�ستثماراتها وبالتايل �ست� ِّؤجل
التوظيف».

ال يقع اللوم على امل�صارف وحدها
لكن ال يجب �إلقاء اللوم على امل�صارف وحدها .فيعترب
�ستيفان كيت�شيتي ،امل�ست�شار االقت�صادي ورئي�س الق�سم
املايل واالقت�صادي يف بنك الت�سويات الدولية (� ،)BISأنّ
«االعتمادات اجلارية ت�ستند �إىل الطلب ف�ض ًال عن العر�ض»
وي�شري �إىل ميل امل�ستهلكني وال�شركات �إىل الرتكيز على
ت�سديد الديون بد ًال من تكدي�س املزيد منها بعد الأزمة.
ي�شاطره الر�أي اخلبري االقت�صادي يف �صندوق النقد الدويل
براكا�ش كا ّنان الذي ن�شر م�ؤخر ًا درا�سة تناولت  83حالة
ركود يف  21بلد ًا منذ عام  1970وا�ستنتجت �أنّ الركود الذي
يلي الأزمات االقت�صادية يتم ّيز بالنمو االئتماين البطيء
بعك�س الركود «الطبيعي» حيث مييل الطلب �إىل النهو�ض
ب�سرعة �أكرب.
حتاول امل�صارف هي �أي�ض ًا تنظيم مواردها املالية ،فيما
تكافح لإ�صالح ميزانياتها املت�ضررة نتيجة للأزمة �أو ت َ
ُرغم
املنظمني .من بني �أبرز ه�ؤالء ِّ
على ذلك من قبل ِّ
املنظمني
نذكر قانون دود ـ ـ فرانك الذي �س ّنه الكونغر�س الأمريكي
يف متوز/يوليو لت�شديد املراقبة على القطاع املايل .كذلك
و�ضعت �سوي�سرا م�ؤخر ًا قواعد جديدة ،حيث اتفقت جلنة

بازيل للرقابة امل�صرفية الدولية يف �أيلول�/سبتمرب على
متطلبات جديدة خا�صة بال�سيولة وبر�ؤو�س الأموال ُعرفت
ببازيل  ،3وفر�ضت مبوجبها على امل�صارف يف العامل
امتالك �أ�سهم عادية ت�ساوي ما ن�سبته  %7على الأقل من
املرجحة للمخاطر مقارنة بن�سبة  %2فقط حالي ًا.
�أ�صولها َّ
حتى الآن ،واجهت بازيل  3ر ّدات فعل خمتلطة وانتقادات
من �شخ�صيات بارزة منها حاكم بنك اجنلرتا مارفني
كينغ الذي حتجج �أ ّنها ال حت ّل م�شكلة خماطر النظام
املتعلقة مب�شاكل �أخرى كغياب ال�شفافية يف الأ�سواق ما بني
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هذه حالة العديد من البلدان املتط ّورة .يقول �إيكهارد
�إرن�ست ،خبري اقت�صادي �أعلى يف منظمة العمل الدولية،
«�أخذ الت�سليف يتق ّل�ص يف االقت�صادات املتقدمة منذ
الن�صف الثاين من عام  2009و�صاعد ًا .ومل يتم عك�س هذا
االجتاه حتى الآن ولو �أ ّنه بد�أ يتباط�أ منذ بداية العام� ».شرح
�إرن�ست �أنّ االقت�صادات النا�شئة مل تت�أثر بالدرجة نف�سها،
ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أنّ م�صارفها �أقل ارتباط ًا بامل�صارف
الأمريكية املع َّر�ضة �إىل �سوق القرو�ض املخاطرة التي
اعتربها الكثريون يف عني العا�صفة التي ه ّبت يف �أيلول/
�سبتمرب .2008
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من�سق ملعاجلة اخلطر الذي يلوح بالنظام،
جمهود دويل َّ
مبا يف ذلك عدم �شفافية عمليات الأ�سواق والتحفيز على
املخاطرة الزائدة من قبل الفاعلني املاليني� ،سنظ ّل نواجه
نف�س �أنواع الأزمات.

امل�صارف �أو ال�ضمانات احلكومية ال�ضمنية املقدمة �إىل
امل�صارف التي تُعترب �أكرب من �أن ت�سقط .من ناحية �أخرى،
عبرّ امل�صرفيون عن قلقهم ب�ش�أن ح ّد بازيل  3من الت�سليف،
وهو موقف ي�ؤي ّده معهد املالية الدولية (الذي مي ّثل �أكرب
امل�صارف التجارية وم�صارف اال�ستثمار يف العامل)
الذي �أعلن م�ؤخر ًا �أنّ هذه القواعد كفيلة بتقلي�ص النمو
االقت�صادي بن�سبة � %0،5سنوي ًا يف �أمريكا ،وبن�سبة  %0،9م�شكلة اخلطر الأخالقي الكربى
يف منطقة اليورو ،وبن�سبة  %0،4يف اليابان يف ال�سنوات
كما وبرزت م�شكلة كبرية �أال وهي اخلطر الأخالقي الناجت
اخلم�س املقبلة.
من �إنقاذ امل�صارف دون تطبيق �إ�صالح جذري� ،إذ يعني
بع�ض املحاوالت لإ�صالح الأخطاء التي دعم احلكومات ال�ضمني للم�صارف �أنّ هذه الأخرية
�ست�ستم ّر يف املخاطرة.
ت�شوب النظام

يرى �إرن�ست �أنّ «االقرتاحات التي يتم تقدميها حالي ًا ال
ت�ش ّكل ح ًال معجزة» .قد ي�ؤدي فر�ض �ضريبة على الأن�شطة
املالية �إىل التنفي�س عن ال�سوق فيما تُ�ستخدم الإيرادات
الناجتة من هذه ال�ضريبة كحاجز يف وجه الأزمات املالية
امل�ستقبلية� ،إال �أنّ هذه الإجراءات بعيدة عن معاجلة
امل�شاكل الأعمق.

با�ستثناء قانون دود ـ ـ فرانك وبازيل  ،3قليلة هي املحاوالت
الهادفة �إىل �إ�صالح الأخطاء التي ت�شوب النظام والتي مت
ك�شفها يف عام  .2008فاجتماع الدول الع�شرين مث ًال الذي
ُعقد يف تورونتو خالل �شهر حزيران/يونيو عجز عن و�ضع
�أنظمة �أ�صرم ،ولوحظت مقاومة نا�شطة لفر�ض �ضرائب
م�صرفية ترغم القطاع على حت ّمل تكاليف ترتيب الفو�ضى
التي خلفتها الأزمة .وكذلك الأمر مع املفو�ضية الأوروبية
ً
التي متكنت فقط من �صياغة اقرتاحات حول فر�ض �ضريبة وهذه امل�شاكل عميقة جدا ،تتع ّلق بهدف امل�صارف بحد
على الن�شاط امل�صريف مت ّول عملية جمع �أموال مث ِبتة وتعزز ذاته ومكانها يف االقت�صاد العاملي .بر�أي راميوند توري�س،
«يجب �أن نت�ساءل ما هدف امل�صارف .فنحن نقول �أنّ �أرباح
الإ�شراف على �أن�شطة ال�سوق املالية.
اليوم �ست�صبح ا�ستثمارات الغد ووظائف اليوم ما بعد الغد
�أما �صندوق النقد الدويل فقد اكتفى بالدعوة �إىل تطوير لكن يف الواقع ،تبقى ح�صة كبرية من الأرباح التي يحققها
�أنظمة �أ�صرم� ،إال �أنّ مقاومة الإ�صالح ال تزال قوية .ين ّوه القطاع امل�صريف �ضمن النظام ،وهذه الأرباح ال تنفك
�إيكهارد �إرن�ست من منظمة العمل الدولية �أ ّنه “حتى يف تتزايد ».بالفعل ،فقد بلغت ح�صة القطاع املايل ما ن�سبته
�أوروبا حيث هناك ميل �أكرب �إىل فر�ض الأنظمة ،مت تقييد  %42من جمموع �أرباح ال�شركات قبل الأزمة باملقارنة مع
الإ�صالح �إىل م�سائل جانبية كالت�شريعات التي حتد من دفع ن�سبة  %25تقريب ًا يف �أوائل الثمانينات.
املكاف�آت �أو التي تفر�ض �ضريبة عليها� .أما بالن�سبة للم�سائل
الأهم كحظر بع�ض الأدوات املالية ،فال يزال التن�سيق غائب ًا �أك ّد خطاب �ألقاه مارفني كينغ �إىل ح�ضور من اخلرباء
املاليني خالل اجتماع عقدته ذا �إيكونومي�ست يف نيو يورك
على امل�ستوى الأوروبي حتى الآن».
�أنّ امل�صرفيني �أنف�سهم يدركون �ضرورة فح�ص �ضمائرهم.
من�سق على فقال حاكم بنك اجنلرتا �أنّ من بني كل �سبل تنظيم الأعمال
يرى �إرن�ست م�شكلة كربى يف غياب �أي ر ّد َّ
ه�شا�شة النظام امل�صريف العاملي الوا�ضحة« .من ال�ضروري امل�صرفية�« ،أ�سو�أها هو الذي نعتمده اليوم ».وم�ضى قائالً
�إ�صالح التنظيمات على امل�ستويني املحلي والدويل ملنع �أ ّنه مهما قرر املجتمع �إ�صالح هذا الأمر ،يجب �أن ت�ستند
م�شاركة امل�صرفيني يف حتكيم تنطيمي� ،أي اختيار الأنظمة الإجراءات التي يتخذها �إىل املبد�أ القائل ب�أنّ املل ِّوث هو
ذات القوانني الأقل �صرامة ».فرتابط الأ�سواق بحد ذاته الذي يدفع� ،أنّ امل�ستفيد من املخاطرة يجب �أي�ض ًا حت ّمل
يفر�ض �إطار ًا تنظيمي ًا عاملي ًا.
العواقب.
ويتابع �إرن�ست« ،كانت �صدمة ن�ش�أت يف قطاع فرعي من
قطاع الإ�سكان كافية لتزحزح النظام املايل العاملي ب�أكمله.
وهذا الواقع يجب �أن يكون مبثابة �إنذار للم�صرفيني
واجلهات امل�س�ؤولة عن تنظيمهم» .وحتجج �أ ّنه يف غياب
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بطالة ال�شباب يف
�أعلى م�ستوياتها
عاملي ًا
امل�سجلة على
«بلغت بطالة ال�شباب عاملياً �أعلى م�ستوياتها ّ
الإطالق ،و ُيت َّوقع �أن ت�ستمر يف االرتفاع يف  ،»2010وفق تقرير
جديد ن�شرته منظمة العمل الدولية بالتزامن مع �إطالق
الأمم املتحدة ال�سنة الدولية لل�شباب يف � 12آب�/أغ�سط�س.
وفق تقرير اجتاهات اال�ستخدام العاملية لل�شباب للعام  2010الذي �أع ّدته منظمة
العمل الدولية 81 ،مليون �شاب و�شابة من �أ�صل حواىل  620مليون �شاب و�شابة
نا�شطني اقت�صادي ًا وبالغني من العمر ما بني  15و 24عام ًا كانوا عاطلني عن العمل
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م�سجل على الإطالق ،يفوق العدد
يف نهاية العام  ،2009وهذا �أكرب عدد بطالة ّ
امل�سجل يف عام  2007ب ـ  7،8مليون .فقد ارتفعت بطالة ال�شباب من ن�سبة
ّ
 11،9يف املئة يف عام � 2007إىل ن�سبة  13،0يف املئة يف عام  .2009ي�ضيف
التقرير �أنَّ هذه االجتاهات �سيكون لها «عواقب وخيمة على ال�شباب فيما
تن�ضم جمموعات جديدة �إىل �صفوف العاطلني عن العمل» ،ويح ّذر من «�أن
ّ
تخلف الأزمة» جي ًال �ضائع ًا» من �شباب ك ّفوا عن امل�شاركة يف �سوق العمل بعد
�أن فقدوا الأمل بالقدرة على العمل من �أجل عي�ش كرمي».
تت ّوقع منظمة العمل الدولية �أن يبلغ مع ّدل بطالة ال�شباب عاملي ًا ن�سبة %13،1
يف  ،2010ومن ثم �أن ينخف�ض باعتدال �إىل ن�سبة  %12،7يف عام .2011
وي�شري التقرير �إىل �أنّ بطالة ال�شباب �أثبتت �أ ّنها �أكرث ت�أ ّثر ًا بالأزمة من بطالة
الرا�شدين و�أنّ �سوق عمل ال�شباب وال�شابات �ست�ستغرق وقت ًا �أطول من �سوق
عمل الرا�شدين للتعايف.

�أما يف االقت�صادات النامية حيث يعي�ش  %90من ال�شباب ،فال�شباب �أكرث
عر�ضة ل�سوء ا�ستغالل املهارات والفقر ،ويظهر ت�أثري الأزمة يف البلدان املتدنية
الدخل من خالل �ساعات العمل والأجور املخفَّ�ضة للقليلني الذين متكنوا من
املحافظة على وظائف مدفوعة ومن خالل تزايد ه�شا�شة التوظيف يف اقت�صاد
غري ر�سمي «ال ينفك يكتظ».
يق ّدر التقرير �أنّ  152مليون �شاب و�شابة� ،أي ما ن�سبته  %28من جمموع الع ّمال
ال�شباب يف العامل ،كانوا يعملون يف عام  2008ولكنهم ظ ّلوا رازحني حتت وط�أة
الفقر املدقع يف عوائل تعي�ش على �أقل من  $1،25لل�شخ�ص الواحد يف اليوم
الواحد.
يقول مدير عام منظمة العمل الدولية خوان �سومافيا« ،تتخلل الأزمة حياة
الفقراء اليومية يف البلدان النامية ،فتهدد ت�أثرياتها بزيادة النواق�ص املوجودة
�أ�ص ًال يف العمل الالئق عند ال�شباب� .أما النتيجة فهي تزايد عدد العاملني
الفقراء ال�شباب وا�ستمرار حلقة العاملني الفقراء جليل �آخر على الأقل».
يرى التقرير الأزمة كفر�صة لإعادة تقييم اال�سرتاتيجيات من �أجل تخطي
العوائق اخلطرية التي يواجهها ال�شباب عند دخولهم �إىل �سوق العمل .من
املهم الرتكيز على «ا�سرتاتيجيات �شاملة ومتكاملة متزج بني �سيا�سات التعليم
والتدريب و�سيا�سات توظيف ت�ستهدف ال�شباب».
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كذلك ي�شري التقرير �إىل �أنَّ يف االقت�صادات املتط ّورة وبع�ض االقت�صادات
النا�شئة ،يظهر ت�أثري الأزمة على ال�شباب ال �سيما من خالل البطالة املتزايدة
والأخطار االجتماعية املتعلقة بالإحباط واخلمول املط َّول.
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الوظائف اخل�ضراء
يف قطاع البناء

تغيات ب�سيطة ـــ ت�أثريات كبرية
رّ
كان قطاع الإن�شاء �أول قطاعات االقت�صاد التي
عاجلتها مبادرة الوظائف اخل�ضراء ملنظمة
العمل الدولية .فهذا القطاع م�س�ؤول ع ّما
ن�سبته � 25إىل  40يف املئة من ا�ستخدام الطاقة
العاملية ،وع ّما ن�سبته � 30إىل  %40من انبعاثات
غازات الدفيئة العاملية� .أندرو بيبي� ،صحايف
يف لندن ،يرا�سلنا من خايليت�شا ،وهي �أكرب
م�ستوطنة غري ر�سمية يف كايب تاون ،حيث
ا�ستهدفت مبادرة كويا�سا �ألفني منزل لتط ّبق
�إجراءات �أ�سا�سية متعلقة بتوفري الطاقة من
ناحية ولتزيد فر�ص التوظيف من ناحية
�أخرى.

م�سجلة
مت ت�صميم امل�شروع ،وهو �أول مبادرة افريقية ّ
ين�ص عليها بروتوكول
حتت �آلية التنمية النظيفة التي ّ
كيوتو ،لتخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون والتل ّوث
اجلوي املحلي ب�شكل ملحوظ .من بني الأعمال التي مت
ّ
وم�سخنات مياه بالطاقة
تنفيذها تركيب �سقوف معزولة
ال�شم�سية (ال�ستبدال ّ
م�سخنات املياه الكهربائية املكلفة)
و�إنارة م ّوفرة للطاقة .بالن�سبة للمقيمني ،التوفري فوري �إذ
انخف�ضت تكاليف الكهرباء بن�سبة .%40
كذلك زادت مبادرة كويا�سا فر�ص التوظيف و�ساعدت
على متا�سك املجتمع �إذ ّمت �إن�شاء  76وظيفة مبا�شرة،
وال�سيما يف جمال تركيب ّ
م�سخنات املياه بالطاقة ال�شم�سية
وال�سقوف� .أما من ناحية غري مبا�شرة ،فت�أمل �شركات
جنوب افريقيا امل�ص ِّنعة للتكنولوجيا �أن ي�ؤدي جناح كويا�سا
�إىل زيادة �سريعة يف الطلب على منتجاتها ف�ض ًال عن خلق
فر�ص توظيف .وقد �أث ّرت هذه املبادرة على املجتمع نف�سه
وفق مدير املوقع زوكو ندامان الذي قال يف مقابلة مع �أخبار
وا�ست كايب« :لقد وح َّدت املبادرة املجتمع وهذا �شيء ال
تراه دائم ًا يف املناطق».
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ثالثة �أرباع ه�ؤالء الع ّمال موجودون يف بلدان
متطورة وكما ي ّو�ضح تقرير منظمة العمل الدولية
اجلديد ،تُ�سنح يف هذه البلدان فر�ص عملية
ملعاجلة امل�شاكل البيئية وخلق وظائف خ�ضراء
جديدة.
من ال�ضروري �أن تُن�ش�أ املباين اجلديدة وقف
معايري بيئية عالية امل�ستوى� ،إال �أنّ تزويد
وجتديد املباين املوجودة على نحو مالئم لهو
�أهم بكثري �إذ �سبق ومت �إن�شاء معظم خمزون
مباين العامل على املدى املتو�سط .يكمن التحدي
يف العمل على ما منلكه من �أجل حت�سينه.
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ي�شرح �إدموندو ويرنا ،امل�س�ؤول اخلا�ص عن
الوظائف اخل�ضراء وقطاع الإن�شاء يف منظمة
العمل الدولية� ،أنّ الأبحاث تبينّ م�ساهمة
قطاع الإن�شاء يف ن�سبة � 25إىل  40يف املئة من
يظهر م�شروع كويا�سا املتوا�ضع الإمكانيات الكبرية من
�إن�شاء «وظائف خ�ضراء» يف قطاع الإن�شاء ،مو�ضوع تناوله ا�ستخدام الطاقة العاملية ون�سبة � 30إىل  40يف املئة من
بالتفا�صيل تقرير ن�شرته منظمة العمل الدولية م�ؤخر ًا 2.انبعاثات غازات الدفيئة العاملية .وت�ساهم املباين بالإجمال
وهذا الرتكيز على قطاع الإن�شاء جزء من مبادرة الوظائف بن�سبة  %33من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
ً
اخل�ضراء الأو�سع نطاقا (النظر �إىل عامل العمل ،العدد ويتابع قائ ًال �أنّ «ت�أثريات قطاع الإن�شاء على البيئة م ّوثقة
 )69وهي �شراكة فريدة من نوعها بني منظمة العمل ب�شكل جيد وهي مرتبطة بخيار مواقع البناء ،وبعملية
الدولية وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEPمت الإن�شاء ،وبخيار مواد وجتهيزات البناء ف�ض ًال عن منتجات
�إطالقها يف عام  2008مب�شاركة منظمة املوظفني الدولية ال�صناعة (مث ًال �أنواع البناء) .بالتايل �سي�ؤدي قطاع
واحتاد التجارة.
الإن�شاء دور ًا هام ًا يف التخفيف من �آثار تغيرّ املناخ».
تن ّوه �إليزابيث تينوكو ،مديرة ق�سم الأن�شطة القطاعية يف
منظمة العمل الدولية� ،أنّ قطاع الإن�شاء ي�ساهم ب�شكل
�أ�سا�سي يف االحرتار العاملي« :ي�ش ّكل قطاع الإن�شاء قطاع
االقت�صاد الرئي�سي من حيث الت�أثري على تغيرّ املناخ،
وبالتايل من حيث �إمكانية التح�سني .فكل من املباين
اجلديدة وجتديد املباين املوجودة ي�سمح بتخفي�ض انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون وا�ستهالك الطاقة ويحثّ على تطوير
مهارات مهنية جديدة تزيد فر�ص التوظيف».

يعر�ض تقرير منظمة العمل الدولية املعنون �إن�شاء وظائف
خ�ضراء من خالل التجديد امل�ستدام يف البلدان النامية
حاالت درا�سات يف الربازيل وجنوب افريقيا ف�ض ًال عن
ا�ستعرا�ض ممار�سات جيدة تتط ّبقها هولندا .وي�شري �إىل
�أنّ  2.3مليون عامل يعملون يف جمال الطاقة املتجددة
كالفلطية ال�ضوئية واحلرارة ال�شم�سية ،مقرتح ًا ت ّوفر
فر�ص مهمة لزيادة الوظائف اخل�ضراء يف جمال التجديد
امل�ستدام يف البلدان النامية.

�إ ّنها ر�سالة ت�ستحق ا�ستقطاب جمهور وا�سع نظر ًا لأهمية
يح�سنون املنازل يف
قطاع الإن�شاء عاملي ًا .فالع ّمال الذين ّ
كويو�سا هم من بني  111مليون �شخ�ص يف العامل يك�سبون
رزقهم من العمل يف قطاع الإن�شاء .يق ّدم القطاع فر�ص
توظيف لن�سبة  7يف املئة من اليد العاملة الر�سمية يف العامل،
وي�ساهم بن�سبة � 5إىل  %15من الناجت املحلي الإجمايل
الوطني� .أما الرقم الفعلي ،الذي يت�ض َّمن االقت�صاد غري
الر�سمي ،فهو �أعلى بكثري �إال �أ ّنه ي�صعب تقديره.

�شعار القت�صاد �أكرث ا�ستدامة
يكرر �إدموندو ويرنا الر�سالة التي ينقلها التقرير« :لقد
�أ�صبحت الوظائف اخل�ضراء �شعار ًا القت�صاد وجمتمع
�أكرث �إن�صاف ًا و�شمو ًال و�أكرث ا�ستدامة ،يحافظان على البيئة
للأجيال احلالية وامل�ستقبلية» .وتكمن �أهمية الوظائف
اخل�ضراء اجلديدة يف قطاع الإن�شاء ب�شكل خا�ص �إذ ي ّوظف
هذا القطاع ع ّما ًال متدنيي املهارات ومييل �إىل ا�ستقطاب
الع ّمال اجلدد يف �سوق العمل.

 )2ميكن تنزيله من املوقع الإلكرتوين http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/construction/wp275.pdf
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«تبينّ الأدلة �أنّ الوظائف اخل�ضراء ال تعني بال�ضرورة
عم ًال الئق ًا .فالعديد من هذه الوظائف قذرة وخطرة
و�صعبة .غالب ًا ما يكون العمل يف قطاع الإن�شاء وغريها
من ال�صناعات ك�إعادة التدوير و�إدارة النفايات غري
ثابت ومتدين الدخل .كل هذه الظروف يجب �أن تتغيرّ �إذا
ما �ست�صبح الوظائف اخل�ضراء ج�سر عبور �إىل م�ستقبل
م�ستدام بكل ما للكلمة من معنى».
تظهر بيانات متوفرة يف عدد من البلدان ال�صناعية
�أنّ ع ّمال الإن�شاء مع ّر�ضني للموت ثالث �إىل �أربع م ّرات
�أكرث من �أي ع ّمال �آخرين نتيجة حلوادث العمل مع
زيادة هذه الن�سبة يف البلدان النامية .ل�سوء احلظ� ،سبق
وجمعت املنظمة غري احلكومية هازاردز �أي «�أخطار»
( )hazards.comاملتخذة قاعدة لها يف اململكة املتحدة
�أمثلة عن احلوادث وممار�سات ال�سالمة وال�صحة ال�سيئة
املنت�شرة يف جماالت �صناعة توفري الطاقة و�إعادة التدوير.
عار�ضت هازاردز ا�ستخدام مواد �سا ّمة يف بع�ض التقن ّيات
كالفلطية ال�ضوئية ال�شم�سية .يقول روري �أونيل من هازاردز
�أنّ «الوظائف اخل�ضراء لي�ست بال�ضرورة وظائف خالية
من الأخطار .فالعديد منها يعود �إىل �سنوات بعيدة حني
كان ُي�سمى اخلدمة اخل�ضراء .حت ّولت �صناعة النفايات
�إىل �صناعة �إعادة التدوير ،لكنها بقيت مميتة �أكرث من
ال�صناعة ككل».

لكن الوظائف اخل�ضراء لي�ست
بال�ضرورة وظائف الئقة

داع للتفا�ؤل .فقد �أظهر �أ�صحاب �أعمال وحكومات
هناك ٍ
ً
كثريون حما�سا لفكرة قطاع الإن�شاء الأخ�ضر ،و�أطلق
برنامج الأمم املتحدة للبيئة مبادرة املباين امل�ستدامة
واملناخ ،وهي عبارة عن �شراكة ق ّيمة مع �أ�صحاب امل�صالح
يف قطاع البناء من �ضمنهم �شركات �إن�شاء ك�سكان�سا
والفارج ،وجمعيات مهنية كاالحتاد الدويل للمهند�سني
امل�ست�شارين ،وم�ستثمرين عقاريني ،ومدراء بناء.

هدم وا�ستعادة املواد

تظهر الأدلة �أ ّن الوظائف
اخل�ضراء ال ّ
ت�شكل بال�ضرورة
عمالً الئق ًا

غري �أ ّنه يجب انتهاز الفر�ص املتاحة« :ي�سنح �إن�شاء وظائف
خ�ضراء الفر�صة بتدريب جمموعات م�ستهدفة كالن�ساء
اللواتي مل يحظني �إال بفر�ص توظيف حمدودة يف قطاع
الإن�شاء ،وكذلك ال�شباب الذين �سيز ّودهم التدريب على
الوظائف اخل�ضراء مبهارات متخ�ص�صة ت�ؤهلهم للدخول
�إىل ال�سوق .هذا بالإ�ضافة �إىل تدريب املهاجرين الكفيل
بتمكينهم من مفاو�ضة ظروف عمل �أف�ضل».

وت�شدد �إليزابيث تينوكو �أي�ض ًا على
الفر�ص املتوفرة لتطوير جدول �أعمال
الأمم املتحدة للتنمية« :تربط الوظائف
اخل�ضراء الالئقة الهدف الأول من
�أهداف الألفية للتنمية (احلد من الفقر)
بالهدف ال�سابع منها (حماية البيئة)
على نحو ف ّعال �إذ جتعلهما متعاونني».

© M. Crozet/ILO

بالن�سبة لإيدموندو ويرنا ،تربز م�سائل كهذه �أهمية ربط
مبادرة الوظائف اخل�ضراء بجدول �أعمال منظمة العمل
الدولية حول العمل الالئق« :ال يعني كون الوظائف خ�ضراء
�أ ّنها �أف�ضل للع ّمال» .فيقول �أن التقنيات اجلديدة �ست�ؤدي
على الأرجح �إىل تغيرّ ات يف عملية العمالة يجب �أخذها
يف االعتبار ،معبرّ ًا عن قلقه ب�ش�أن م�شاكل اليد العاملة يف
قطاع الإن�شاء ،مبا فيها ا�ستخدام يد عاملة غري ر�سمية
وظروف عمل �سيئة وحوار اجتماعي �ضعيف ،التي قد تنتقل
�إىل الوظائف اخل�ضراء اجلديدة يف القطاع.

وتُ�سنح �أي�ض ًا فر�ص عديدة للتعاون بني خمتلف قطاعات
البيئة املبنية ،مبا فيها الإن�شاء والبنية
التحتية و�إدارة املرافق والنفايات و�إعادة
التدوير .يو�ضح ويرنا« :هناك رابط
على م�ستوى اليد العاملة يف قطاعات
البيئة املبنية وهناك منافع من التعامل
معها بطريقة متكاملة .لي�ست الوظائف
اخل�ضراء الهدف بحد ذاتها بل هي
�أ�سا�س ملدن وجمتمعات م�ستدامة».
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مد ّر�سون ومد ّربون
للم�ستقبل
وفق تقديرات منظمة العمل الدولية ،ارتفعت
ن�سبة البطالة منذ العام  2007مبا يزيد عن
 30مليون من حول العامل .وكما ين�ص امليثاق
العاملي لفر�ص العمل الذي اعتمدته منظمة
العمل الدولية يف العام � ،2009سيكون �أحد �أه ّم
حلول ال�سيا�سة اخلا�صة ب�إنهاء �أزمات فر�ص
العمل من حول العامل تزويد اليد العاملة
باملهارات الالزمة للتوظيف .اقرتح املندوبون
املم ِّثلون للعمال و�أ�صحاب العمل ووزارات العمل
والرتبية يف  43دولة ،خالل اجتماعهم يف جنيف
يف  29ـ ـ � 30أيلول�/سبتمرب� ،سيا�سات و�إجراءات
يجب تطبيقها فوراً لتقوية �أنظمة التعليم
نْ
نْ
واملهنيي من حول العامل.
التقنيي
والتدريب

خالل تنمية مهارات متوازنة تتجاوب �أكرث مع حاجات
مكان العمل احلقيقية.
بات من الوا�ضح �أنّ هناك حاجة لتعاون وثيق بني �أ�صحاب
العمل والنقابات واملدار�س وغريهم من امل�ساهمني يف
التعليم والتدريب التقني واملهني من �أجل حتقيق النتائج
وتقييمها� .أمام هذه التحديات ،برزت ا�سرتاتيجيات
لتطوير مهارات معينة خا�صة بالقطاعات االقت�صادية
و�أخرى من �إعداد جمموعات دول مثل جمموعة الع�شرين.

�ألقى االجتماع ب�شكل خا�ص نظرة على �شروط التدريب
واملكاف�آت والتعليم والعمل اخلا�صة مبحرتيف التعليم
واملهنيي .جتد �أنظمة التعليم والتدريب
التقنيي
والتدريب
نْ
نْ
التقني واملهني نف�سها �أمام ق�صور عاملي من حيث املد ّر�سني
واملد ّربني ومناف�سة قوية من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي تعنى
باملهنيني املحرتفني وجمموعة �صفات جديدة للمد ّر�سني
د ّقق منتدى احلوار العاملي عن �أنظمة التعليم والتدريب من حيث املهارات والتدريب ورواتب متدنية خ�صو�ص ًا
املهنيني كيف ميكن لأنظمة التعليم والتدريب التقنيني يف البلدان النامية ف�ض ًال عن افتقار للبنية التحتية
واملهنيني معاجلة حتديات اال�ستخدام ومكان العمل من والتجهيزات املتطورة.
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يقول مايكل �أك�سمان ،اخت�صا�صي التدريب يف
منظمة العمل الدولية« :علينا �أن ننظر �إىل هذه
التحديات يف �إطار �صعوبات التمويل املتزايدة
الناجتة عن اجلمود االقت�صادي والقيود
احلكومية القا�سية املالية واملتعلقة بامليزانية».
�أكرث من ذلك �أن �أنظمة التعليم والتدريب التقني
واملهني من حول العامل تعاين من �ضغوط ملعاجلة
جمموعة كبرية من التحديات الأخرى اخلا�صة
بالتوظيف ومكان العمل بطريقة مبتكرة وموجهة نحو
التوظيف ،تت�ضمن الو�سائل التكنولوجية املتغرية ودورات
املنتجات الأق�صر و�أ�شكال جديدة من تنظيم العمل
والتنمية امل�ستدامة «والوظائف اخل�ضراء ».بات ا�ستعمال
�سيا�سات التعليم والتدريب التقني واملهني ب�أكرث الطرق
فعالية دعم ًا للرتبية املعززة وم�ستويات مهارات العمال
على درجة عالية من الأهمية لدى و�ضع ا�سرتاتيجيات
اقت�صادية وتوظيفية ولالندماج االجتماعي من حول العامل.

تلبية طلبات جديدة با�ستخدام �أعلى
جودة

يتفاوت توظيف املد ّر�سني واملدربني املن�ضوين حتت التعليم
والتدريب التقني واملهني مع الوقت ح�سب البلدان ،ولكنه
�أظهر منو ًا مهم ًا يف بع�ض منها .ف�أكرث من ن�صف البلدان
الأوروبية الثالثة والع�شرين التي توافرت عنها املعلومات
القابلة للمقارنة رفع �أعداد مد ّر�سي امل�ستوى الثانوي يف
ال�سنوات الأخرية .ب�شكل عام ،ثالثة من �أ�صل خم�سة من
البلدان النامية رفعت م�ستوى التوظيف يف هذا القطاع
لتلبية الطلب املتزايد يف الفرتة املمتدة حتى �أوائل الأزمة
املالية العاملية.

علينا �أن نرى هذه
التحديات يف �سياق
ال�صعوبات الناجمة عن
زيادة التمويل الناجت
من الركود االقت�صادي
والقيود احلكومية
ال�شديدة املتعلقة
باملالية وامليزانية
© V. Cutty/ILO
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تبنت البلدان ذات الدخل املرتفع جمموعة تدابري ملعاجلة
الق�صور احلايل �أو الذي يلوح يف الأفق بعدد املد ّر�سني،
من �ضمنها التوظيف على �صعيد البلد ككل ،و�سيا�سات
التوظيف والتدريب الأق�صر والأ�سرع ،ف�ض ًال عن عودة
�أكرب �إىل تدابري عمل مرنة وبدوام جزئي .غالب ًا ما تعاين
البلدان ذات الدخل املنخف�ض �أو املتو�سط من طلبات
جديدة خا�صة بالتوظيف وهيكليات ال�سري املهنية ملد ّر�سي
التعليم والتدريب التقني واملهني.
كما يقول بيل راتري ،اخ�صائي تربية رفيع امل�ستوى يف
منظمة العمل الدولية و�أحد وا�ضعي التقرير* :التطور
اجلديد املهم هو االرتفاع مبعدل املدر�سات واملدربات يف
قطاع الرتبية الذي كنّ فيه عادة غري مم َّثالت مبا فيه
�سجل منو �أعلى يف توظيف املدر�سات واملدربات يف
الكفايةُ .ي َّ
�أغلبية البلدان من كافة املناطق مما هو عليه يف جميعها».

تدريب املدربني

يبقى متويل هذا امل�ستوى من التعليم متدني ًا وهو م�ستوى يع ّد
�أكرث كلفة من التعليم العام .يف البلدان النامية ،يتع ّر�ض
ملزيد من اخلطر ناجت عن م�ستويات �أدنى من امل�ساعدة على
التطوير ويف العامل ال�صناعي ب�سبب الت�أثري العام للركود
االقت�صادي احلايل على موازنات احلكومات� .إن ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص القدمية العهد ت�ؤ ّمن م�صدر ًا
من التمويل ال�ضروري ويجوز تكراره �أكرث يف امل�ستقبل.

حاجة �إىل مزيد من احلوار االجتماعي

�أ ّدت التغيريات املتزايدة امل�ؤثرة على التعليم والتدريب
التقني واملهني وعالقته بعامل العمل �إىل جعل احلوار
االجتماعي بني احلكومات و�أ�صحاب العمل والع ّمال على
�صلة �أكرب من �أي وقت م�ضى بالبحث عن حلول لل�سيا�سة.
يقول بيل راتري« :رغم منو احلوار االجتماعي بني
احلكومات و�أ�صحاب العمل والنقابات العمالية وغريها
من �أ�صحاب ال�ش�أن ،فهو غالب ًا ما يكون حمدود ًا ب�ضعف
امل�ؤ�س�سات �أو الآليات �أو عدم وجودها .يبقى هذا املو�ضوع
�أحد �أكرث امل�سائل ال�سيا�سية امل�ستعجلة يف عملية �إ�صالح
التعليم والتدريب التقني واملهني».

�إن الأدوار وامل�ستويات التي يزداد تعدد وظائفها واخلا�صة
باملد ّر�سني واملد ّربني �أدت �إىل خلق مقاربات تعليمية جديدة
ذات م�ستوى �أعلى من اال�ستقاللية خا�صة باتخاذ قرارات
بعد يومني من النقا�ش املحتدم ،تبنى االجتماع جمموعة
للربامج وتوا�صل مع عامل العمل.
من التو�صيات عن تطوير التعليم والتدريب التقني واملهني
الآن هناك جمموعة وا�سعة من الدول تتطلب خربة عمل و�إ�صالحه ،مبا يف ذلك �سيا�سات تهدف �إىل رفع �ش�أن
غري �أكادميية مهمة وتلقي �ضوء ًا على التدريب الرتبوي و�ضع نظام التعليم والتدريب التقني واملهني ومنحه مزيد ًا
كجزء من التدريب ومنح ال�شهادات �ضمن جهود للتخفيف من التقدير؛ حت�سني م�ساعدة تطوير البلدان لناحية
من االن�شقاقات بني م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب التقني جتميع املعلومات اجلديدة املتعلقة بالعر�ض والطلب على
واملهني و�أمكنة العمل .ت�شكل �آليات تقييم املد ّر�س �أكرث املهارات وحتليلها؛ حت�سني امل�ؤهالت والتوظيف واال�ستبقاء
ف�أكرث جزء ًا من عمليات الإ�صالح لإعداد مد ّر�سني لوظائف على مد ّر�سي ومد ّربي التعليم والتدريب التقني واملهني؛
التعليم والتدريب التقني واملهني وحت�سني الفعالية.
�سيا�سات املوارد الب�شرية لت�شجيع توظيف الن�ساء امل�ؤهالت
والأقليات؛ بنية حتتية للتعليم والتدريب التقني واملهني
ح�سنة التمويل مع معدات تدريب حم ّدثة؛ تقوية احلوار
االجتماعي بني �أ�صحاب العمل والنقابات التي متثل
املدر�سني واملدربني؛ وتعزيز الروابط مع مكان العمل
و�أن�شطة تعليمية ملدى احلياة.
طلب االجتماع �أي�ض ًا من منظمة العمل الدولية �أن ت�ساعد
الدول الأع�ضاء على تلبية حاجاتها من حيث املزيد من
املعلومات ذات ال�صلة وتبادل املمار�سات اجليدة وتطوير
ال�سيا�سات والربامج ملواجهة حتديات التعليم والتدريب
التقني واملهني.
*) مع ّلمون ومد ّربون للم�ستقبل ـ ـ تدريب وتعليم مهني وتقني يف عامل
متغري ،منظمة العمل الدولية ،جنيف.2010 ،
© V. Pirogov/ILO
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هجرة اليد العاملة والعمالة يف
املنطقة العربية:
ن�ش�أتها ،نتائجها وم�ستقبلها
املقدمة
املرجح
�سيندرج ما يفوق  %٥٠من عدد املهاجرين الدوليني ّ
مبا يقارب  ٢١٤مليون مهاجر دويل يف العام  1 ٢٠١٠يف
خانة العامل املهاجر .و�ستت�ألف ن�سبة � %٤٠أخرى من
عائالت الع ّمال املهاجرين .بالتايل ،تتمحور حت ّركات
ال�سكان عرب احلدود الدولية حول هجرة االيدي العاملة.
يف بلدان املق�صد� ،ش ّكلت العوامل الدميغرافية على غرار
ال�شيخوخة وعدد ال�س ّكان املنخف�ض �أو املتق ّل�ص والقوى
العاملة ،واحلاجة �إىل ا�ستدامة الن�شاطات االقت�صادية
وتعزيز التطور عوامل اجلذب للع ّمال املهاجرين .يف بلدان
اال�صل ،ت�سبب النق�ص يف العمل الالئق وفر�ص العمل
بالإ�ضافة �إىل عدد ال�س ّكان املرتفع ومنو القوة العاملة بدفع
الع ّمال �إىل ال�سعي وراء احل�صول على الوظائف يف �أ�سواق
العمل الأجنبية.

نتيجة للأهمية الكبرية لأوراق العمل ال�سبعة التي
ُقدمت خالل انعقاد «املنتدى العربي للت�شغيل»
الذي عُقد يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2009وكما
وعدنا يف الأعداد ال�سابقة� ،ستقوم جملة «عامل
العمل» على مدى الأعداد القادمة بن�شر هذه
الأوراق التي عك�ست موا�ضيع وحتديات الت�شغيل
التي تواجهها املنطقة العرب ّية ،ال ّ�سيما غداة
الأزمة االقت�صاد ّية واملال ّية العامل ّية .وتو ِّفر هذه
البحوث املادة املرجعية التي تتما�شى وبااللتزامات
التي ُقطعت على امل�ستويني الدويل والإقليمي
ب�ش�أن العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ص
العمل .كما تك ّمل هذه البحوث النهج الذي تعتمده
منظمة العمل الدول ّية لت�ساهم يف رفد اجلهود
املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�ستوى
العاملي .ويف هذا العدد �سنقوم بن�شر ورقة العمل
الثالثة.

على الرغم من �أن املهاجرين الدوليني �ش ّكلوا ن�سبة %٣
من �سكان العامل عام  ٢٠٠٠ومن املتوقع �أن تبلغ هذه
الن�سبة قرابة  %٥،٣عام  ،٢٠١٠ت�ضاعفت املنتديات
والنقا�شات الدولية الرفيعة امل�ستوى حول الهجرة .وتكرث
تف�سر هذا االهتمام املتزايد� .أو ًال ،يف بع�ض
الأ�سباب التي ّ
املناطق ،يفوق تر ّكز املهاجرين املعدل ال�سائد يف العامل.
�إن املنطقة العربية من �ضمنها .ثاني ًا ،تربز احلاجة �إىل
القوى العاملة يف عدد كبري من الدول ب�سبب ال�شيخوخة،
ومعدالت اخل�صوبة املنخف�ضة �أو قواعد ال�سكان املنخف�ضة
يف وقت ت�سعى فيه هذه البلدان �إىل حتقيق النمو والتطور
االقت�صاديني .ثالث ًا ،قد ت�سعى البلدان التي تعاين نق�ص ًا
يف القوى العاملة والعمل الالئق �إىل املنافذ اخلارجية
ل�ض ّمها �إىل القوى العاملة ،لكنها قد ت�شعر كذلك بنتائج
 )1راجح ترجيحات الأمم املتحدة� ،إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية� ،شعبة ال�سكان :االجتاهات يف ر�صيد الهجرة الدولية:
مراجعة العام �( ٢٠٠٨أيار/مايو  ،)٢٠٠٩بيانات الأمم املتحدة.
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معدالت الهجرة املرتفعة على قوتها العاملة التي تت�ألف من
�أ�صحاب املهارات العالية .رابع ًا ،يتزايد القلق ب�ش�أن �شروط
عمل الع ّمال املهاجرين و�أحكامها وحقوقها بامل�ساواة وعدم
التمييز.
تك�شف هجرة الأيدي العاملة الدولية يف العامل العربي
عن نظامني منف�صلني ولكن مرتابطان .ي�شمل الأول
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي ت�ش ّكل حمطة للعمالة
التعاقدية امل�ؤقتة ،ال �سيما من الدول العربية الأخرى على
يتم ا�ستخدام
غرار دول جنوبي �أو جنوبي �شرقي �آ�سياّ .
ه�ؤالء الع ّمال ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاعات البناء وال�صناعة
واخلدمات والأعمال املنزلية .ويت�ضمن الثاين هجرة
الأيدي العاملة من املغرب العربي 2بالإ�ضافة �إىل دول
امل�شرق ،3و�صو ًال �إىل �أوروبا .كما �أن دول امل�شرق واملغرب
تندرج �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف خانة دول الهجرة والنقل .وت�ش ّكل دول
املغرب معرب ًا �إىل �أوروبا �أو حمطة للمهاجرين القادمني
من �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى .يف امل�شرق ،لبنان
والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية هي ب�شكل �أ�سا�سي
الدول املق�صد للع ّمال الأجانب� ،أ�صحاب املهارات الدنيا،
الآتني من الدول العربية الأخرى ودول جنوب وجنوب �شرق
�آ�سيا .وت�شبه �أمناط الت�شغيل فيها تلك املتعلقة بالعمال
الأجانب امل�ستخدمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وال
ت�أتي هذه الورقة على ذكر الهجرة بهدف اال�ستيطان يف
الأمريكيتني و�أ�سرتاليا.

العاملة املنخف�ض ،بالإ�ضافة �إىل هدف ا�ستخدام املداخيل
املالية الوا�سعة لإجناز م�شاريع التنمية ،يح ّركان الطلب
على اليد العاملة التعاقدية الأجنبية .يقابل هذا الطلب
عر�ض وافر من اليد العاملة املتاحة ،ما يت�سبب بخف�ض
معدل الإنتاجية ويحبط حت�سني عمليات الإنتاج وخلق
وظائف الأجور املرتفعة واملهارات العالية يف القطاع
اخلا�ص .و�سي�ؤدي ذلك �إىل تعاي�ش ر�صيد اليد العاملة
الأجنبية املرتفعة �إىل جانب معدالت البطالة املرتفعة
واملقلقة بني املواطنني .وتقف العمالة املنخف�ضة الإنتاجية
يتم
وراء ن�شوء امل�شاكل املتعلقة بال�شروط والأحكام التي ّ
مبوجبها ا�ستخدام الع ّمال التعاقديني الأجانب.

يف النظام العربي والأوروبي ،ت�ش ّكل ال�شيخوخة ومنو اليد
العاملة املنخف�ض �أو ال�سلبي والنق�ص يف بع�ض املهن،
بالإ�ضافة �إىل احلاجة �إىل ا�ستدامة النمو االقت�صادي يف
البلدان الأوروبية عوامل اجلذب للع ّمال العرب الذين يل ّبون
الطلب على العمالة يف الوظائف التي ت�ستوجب املهارات
الدنيا والعالية على ح ّد �سواء .يظهر النق�ص يف العمل
الالئق يف البطالة والعمالة الناق�صة والفقر الناجت منها،
ما يدفع الع ّمال �إىل البحث عن العمل يف �أوروبا .وي�ش ّكل كل
من �أحكام و�شروط عي�ش الع ّمال العرب وعملهم يف البلدان
الأوروبية م�صدر ًا للقلق .كما يعد «ا�ستنزاف الأدمغة»
م�صدر ًا �آخر للقلق بالن�سبة �إىل التنمية يف بلدان اال�صل.
يف املقابل ،ت�ش ّكل احلواالت املالية �أرباح ًا ملمو�سة� ،سواء
�أكانت ت�صدر عن البلدان الأوروبية �أو عن بلدان جمل�س
جاءت يف هذه الورقة عبارتا «العمالة التعاقدية املوقتة» التعاون اخلليجي.
و«الع ّمال التعاقديني املوقتني» للإ�شارة �إىل ت�شغيل الع ّمال
الأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي لأنهما تندرجان اختلف ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية احلالية يف اليد
يف امل�صطلحات الر�سمية امل�ستخدمة يف جمل�س التعاون العاملة الأجنبية ا�ستناد ًا �إىل املنطقة والقطاع ،وبخا�صة
اخلليجي� .أما بالن�سبة �إىل منظمة العمل الدولية ،ف�إنهم على الأداء االقت�صادي والطلب على اليد العاملة يف
يتم و�صفهم يف مقدمة د�ستورها عندما القطاعات املحددة .بالتايل ،مل يكن �أثرها مماث ًال على
الع ّمال الذين ّ
حددت التايل هدف ًا للمنظمة� ،أال وهو «حماية م�صالح اليد العاملة التعاقدية امل�ؤقتة الأجنبية يف منطقة جمل�س
يتم ا�ستخدامهم يف البلدان الأخرى التي التعاون اخلليجي دون الإقليمية والع ّمال العرب يف �أوروبا.
الع ّمال عندما ّ
ال تكون بلدهم الأم» (منظمة العمل الدولية .)٢٠٠٤ ،يف
لنظامي هجرة الأيدي
عملها املعياري ،ت�ضع الهيئات الثالث يف منظمة العمل ت�سعى هذه الورقة اىل ت�أمني حتليل
ّ
الدولية كافة الع ّمال امل�ستخدمني يف البلدان التي ال تكون العاملة العربية الدولية يف ما يتعلق مب�س�ألة اال�ستخدام
بلدهم الأم يف خانة الع ّمال املهاجرين.
يف املنطقة .ويكمن الهدف يف امل�ساهمة يف النقا�شات
حول ابتكار قوى عاملة كاملة وخمتارة بحرية يف البلدان
يف كال نظامي الهجرة يف املنطقة العربية ،ت�شكل عملية العربية .ولكن هذه الورقة تويل �أهمية خا�صة للت�شديد على
�أ�سواق العمل احلافز وراء الهجرة .يف منطقة جمل�س �أحكام و�شروط عمل اليد العاملة التعاقدية امل�ؤقتة الأجنبية
التعاون اخلليجي دون الإقليمية� ،إن عدد ال�سكان والقوى وعي�شها يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وبالإ�ضافة �إىل

�  )2إن دول املن�ش�أ يف املغرب العربي يف هذا التقرير هي اجلزائر واملغرب وتون�س
� )3إن دول املن�ش�أ يف امل�شرق العربي يف هذا التقرير هي م�صر والأردن ولبنان واجلمهورية العربية ال�سورية والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
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عمل الع ّمال العرب وعي�شهم يف �أوروبا .تطرح �أحكام العمل
والعي�ش و�شروطهما الأ�سئلة حول امل�ساواة وعدم التمييز
وحقوق الع ّمال الأجانب ،ومن �ضمنها احلق يف احلرية
النقابية .ي�شكل هذا احلق الأخري مو�ضوع الورقة املنف�صلة
�سيتم تقدميهما �إىل املنتدى العربي للت�شغيل .بالتايل،
التي ّ
لن تتطرق هذه الورقة �إىل هذه امل�س�ألة.
لنظامي
تت�ألف هذه الورقة من ق�سمني جوهريني خم�ص�صني
ّ
الهجرة يف املنطقة ،ثم تق ّدم يف النهاية ا�ستنتاجاتها .يف
الق�سم املتعلق بالنظام املحيط مبجل�س التعاون اخلليجي،
تتحدث الورقة بنجاح عن �أحجام اليد العاملة التعاقدية
الأجنبية وتوزيعها ا�ستناد ًا �إىل بلد الأ�صل؛ والتوزيع
القطاعي لعمالتها؛ و�أحكام اال�ستخدام و�شروطه؛ و�أثر
اليد العاملة التعاقدية يف عملية �أ�سواق العمل يف جمل�س
ويتم ذكر
التعاون اخلليجي؛ و�إجراءات التوظيف والتعاقدّ .
االفرتا�ضات التي ت�ستند �إليها هذه الورقة يف بداية الق�سم.
ي�صب الق�سم الثاين تركيزه على النظام العربي والأوروبي
ّ
ويراجع بنجاح عوامل الدفع وراء هجرة الع ّمال العرب
و�أحجامهم؛ و�أحكام عي�شهم وعملهم و�شروطهما؛
واحلواالت املالية �إىل البلدان العربية؛ وهجرة �أ�صحاب
املهارات العالية وا�ستنزاف الأدمغة؛ والتعاون العربي
ويتم كذلك ذكر
والأوروبي حول هجرة الأيدي العاملةّ .
االفرتا�ضات التي ي�ستند �إليها التحليل يف بداية الق�سم
والتطرق �إىل ت�أثري الأزمة العاملية يف الأق�سام الفرعية
املتعلقة بالأحجام واحلواالت املالية.

اال�ستنتاجات والتو�صيات حول
ال�سيا�سة
ت�أخذ هجرة الأيدي العاملة الدولية يف املنطقة العربية يف
نظامني خمتلفني لكن متّ�صالن .وي�شمل الأول اليد العاملة
التعاقدية الأجنبية من البلدان العربية والأ�سيوية الأخرى
�إىل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي� .أما الثاين فيتمحور
حول الهجرة من البلدان العربية املتو�سطية ،وب�شكل
�أ�سا�سي ،املغرب العربي (اجلزائر واملغرب وتون�س) وبن�سبة
�أقل ،امل�شرق العربي (م�صر والأردن ولبنان) �إىل البلدان
الأوروبية.
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النفط الذي بد�أ يف منت�صف ال�سبعينيات ،ان�ضم الع ّمال
من جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا �إىل التدفقات .وي�ش ّكلون
يف الوقت احلايل غالبية اليد العاملة التعاقدية امل�ؤقتة يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .كما م ّر نظام هجرة الأيدي
العاملة العربية �إىل �أوروبا بتغيريات .يف خالل مرحلة �إعادة
رحبت البلدان
البناء وذلك بعيد احلرب العاملية الثانيةّ ،
الأوروبية بالع ّمال املهاجرين من البلدان العربية املتو�سطية
وغريها من البلدان .وبعد االنتهاء من �إعادة البناء ويف
ّ
الت�ضخم و ُي�ضاف �إليهما ارتفاع �أ�سعار النفط يف
مواجهة
بداية ال�سبعينيات ،غيرّ ت البلدان الأوروبية �سيا�ساتها
و�أغلقت �أبوابها �أمام الهجرة .ف�أ�صبح جمع �شمل العائلة
وحق اللجوء الو�سيلتني الأ�سا�سيتني للهجرة القانونية.
وظهرت الهجرة غري النظامية ،وتكاثفت لفرتة من الزمن،
وذلك بغية احل�صول على عمل يف �أ�سواق العمل الأوروبية.
يف كال النظامني ،ي�شرح �سري عملية �أ�سواق العمل �أمناط
الهجرة ونتائجها .يف منطقة اخلليج� ،إن و�ضع عائدات
النفط املرتفعة يف خدمة النمو االقت�صادي والتنمية ،وعدد
ال�سكان املنخف�ض والقوى العاملة الوطنية ،وم�ساهمة القوى
العاملة املنخف�ضة بني اليد العاملة الوطنية ت�ش ّكل كلها
يحرك ال�سكان ال�شائخون ،وركود
عوامل جذب .ويف �أوروباّ ،
القوى العاملة الوطنية والنق�ص الوظيفي الطلب على اليد
العاملة الأجنبية .يف الوقت نف�سه ،يدفع الفقر والبطالة
والعمالة الناق�صة يف بلدان الأ�صل العربية ،الع ّمال �إىل
البحث عن العمل يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
و�أوروبا .يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،يتعاي�ش حجم
كبري من اليد العاملة الأجنبية ومعدالت البطالة املرتفعة
بني اليد العاملة الوطنية .وينتج من العر�ض الوافر لليد
العاملة الأجنبية ،انخفا�ض يف الن�شاطات االقت�صادية ذات
القيمة امل�ضافة وحتول دون زيادة الإنتاجية وخلق الوظائف
املرتفعة الأجور التي من �ش�أنها �أن جتذب اليد العاملة
الوطنية .بعبارة �أخرى ،و�آخذة يف االعتبار الفروقات بني
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ت�سببت �أحكام عمل العمال
التعاقديني الأجانب و�شروطها املتدنية ب�إبعاد اليد العاملة
الوطنية عن الأعمال يف القطاع اخلا�ص .وال تزال غالبية
اليد العاملة الوطنية تعتمد على القطاعات العامة املنت�شرة
ب�شكل مفرط �أو ّ
تف�ضل البطالة عو�ض ًا عن االن�ضمام �إىل
قطاعات «املهاجرين» .ويتح ّمل نظام اال�ستخدام والتعاقد
م�س�ؤولية العر�ض الوافر من اليد العاملة وجتزئة �أ�سواق
العمل اللذين يدفعان اليد العاملة الوطنية بعيد ًا عن
وظائف القطاع اخلا�ص.

تغيرّ مع الوقت حجم تدفقات اليد العاملة وتركيبتها
وو�ضعها يف النظامني كليهما .قبيل فرتة ال�سبعينيات،
ت�ألفت تدفقات اليد العاملة �إىل بلدان جمل�س التعاون والأهم من ذلك ،ينتج من الإنتاجية املنخف�ضة يف القطاع
اخلليجي ب�شكل �أ�سا�سي من الع ّمال امل�ؤقتني الوافدين من اخلا�ص� ،أحكا م وظروف عمل غري مالئمة .وحتمي قوانني
البلدان العربية الأخرى .مع االرتفاع الكبري يف عائدات العمل الوطنية اليد العاملة التعاقدية الأجنبية امل�ستخدمة
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يف القطاع اخلا�ص� .إال �أن نظام اال�ستخدام والتعاقد ت�ستهدف رعاياهما يف بلدان العمالة .ويبقى املجال مفتوح ًا
وامل�شاكل يف تطبيقه يرتكان املهاجرين يف �أو�ضاع ح�سا�سة� .أمام زيادة فعالية الربامج املماثلة  4وكفاءتها.
وعليه ،مت�سي حقوقهم يف العمل م�صدر قلق .ويف الدول
الأوروبية ،يحدد تر ّكز الع ّمال املهاجرين العرب يف املهن يف بلدان املق�صد ،ت�أتي ظروف العمل ال�سيئة والإنتاجية
املنخف�ضة الأجور التي ت�ستوجب املهارات الدنيا بالإ�ضافة املنخف�ضة والأجور املتدنية على ح�ساب م�صالح بلدان
�إىل التمييز الذي يتعر�ضون �إليه ،فر�ص العمل املتوفرة لهم املق�صد والأ�صل وعلى ح�ساب اليد العاملة الأجنبية بحد
وقدرتهم على م�ساعدة عائالتهم وجمتمعاتهم يف بلدان ذاتها .يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي دون الإقليمية،
الأ�صل .ومع ذلك ،ت�ستمر عوامل الدفع هذه (البطالة يجب �إيالء الأهمية لإ�صالح نظام اال�ستخدام والتعاقد.
والعمالة الناق�صة والفقر) يف حتريك خيارات الهجرة يجب �أن تهدف الإ�صالحات �إىل احلد من عر�ض اليد
الفردية .وي�ش ّكل ا�ستنزاف الأدمغة عامل قلق هام لبلدان العاملة الأجنبية الرخي�صة الوافرة .وقد ينتج من ذلك
�شمال �أفريقيا ،وذلك لأن الع ّمال� ،أ�صحاب املهارات نتائج عدة� .أو ًال ،من �ش�أنها �أن ترفع امل�ستوى التكنولوجي
العالية ،جتذبهم الأجور املرتفعة وظروف العمل الف�ضلى من عمليات الإنتاج وبالتايل رفع الإنتاجية .وينتج من
يف اخلارج .ويتبينّ �أن ن�سبة معدالت االغرتاب بني الأفراد ،الإنتاجية العالية الأجور املرتفعة و�أحكام العمل و�شروطه
�أ�صحاب املهارات العالية ،مرتفعة ب�شكل خا�ص يف بلدان الف�ضلى بالن�سبة �إىل جمموع اليد العاملة .وتنجذب اليد
املغرب العربي ،ما يحرم هذه البلدان من املوارد الب�شرية العاملة الوطنية نحو الأعمال يف القطاع اخلا�ص .ويف
ال�ضرورية للتنمية .وقد ا�ستجابت املبادرات الإقليمية الوقت نف�سه ،قد ت�شهد اليد العاملة التعاقدية الأجنبية
والثنائية يف املنطقة الأوروبية املتو�سطية ب�شكل جزئي حت�سن ًا يف حقوق العمل التي تتمتع بها .وب�شكل تلقائي،
من�سق ًة ال�سبل القانونية للهجرة ومتعاون ًة تتق ّل�ص امل�شاكل املتعلقة ب�إنفاذ قوانني العمل �إىل حد
لهذه التحدياتّ ،
ً
ملواجهة الأ�سباب اجلذرية للهجرة ومكافحة الهجرة غري كبري .بد�أ عدد من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،على
غرار قطر واململكة العربية ال�سعودية ،ب�إعادة تقييم �أنظمة
املنتظمة.
اال�ستخدام والتعاقد ال�سابقة ،وق ّدم البع�ض منها قوانني
ت�شري مراجعة كال النظامني �إىل �أن الأفراد يهاجرون ب�شكل العمل اجلديدة .وقامت البحرين بدورها ب�إ�صالح نظام
�أ�سا�سي ب�سبب النق�ص يف العمالة و�/أو فر�ص العمل الالئقة اال�ستخدام والتعاقد لديها .وت�ش ّكل اخلطط املبتكرة ،على
يف بلدان الأ�صل .يف بع�ض الأحيان ،ت�صبح الهجرة �ضرورة غرار االتفاقات بني نقابات الع ّمال يف �سريالنكا ،وهو بلد
ال خيار ًا .وقد ت�ستفيد اجلهود الرامية �إىل احلد من الهجرة �أ�صل ،ونقابات الع ّمال يف البحرين والأردن والكويت ،مثا ًال
غري املنتظمة �أو تقلي�ص حدة ا�ستنزاف الأدمغة من مواجهة على الو�سائل املختلفة لتعزيز حماية اليد العاملة الأجنبية
�أ�سباب الهجرة اجلذرية .ومن �ش�أن املطابقة الف�ضلى بني وبالتايل م�صالح بلدان الأ�صل واملق�صد يف �آن .وميكن
الطلب على اليد العاملة وعر�ضها عرب التعليم وك�سب نقابات الع ّمال يف البلدان العربية يف املغرب وامل�شرق
املهارات �أن ّ
حت�ضر ال�شباب ب�شكل �أف�ضل للت�شغيل يف �أ�سواق العربي �أن ت�ستمد الوحي من هذه االتفاقات.
العمل الوطنية وت�ساعد يف نقل االقت�صادات �إىل الإنتاجية
العالية� .إن التعاون واحلوار حول التنمية بني بلدان الأ�صل ويبقى ا�ستبعاد الع ّمال املحليني من قوانني العمل الوطنية
وبلدان املق�صد قد ي�ساعدان يف حتديد م�صادر قلق كال م�صدر قلق عاملي .وبالتايل ،يجب النظر يف الإجراءات
الطرفني والإجراءات املحتملة للحد منها .ت�ش ّكل عملية التي من �ش�أنها �أن تعزز حمايتهم ،نظر ًا �إىل اندراجهم يف
بر�شلونة واالتفاقات الثنائية التي �أُ ِبرمت بني بع�ض البلدان خانة الأكرث تعر�ض ًا.
الأوروبية والعربية مثا ًال �صاحل ًا ومن املمكن �أن تتو�سع خللق
يح�سن امتداد احلماية االجتماعية لت�شمل اليد
املزيد من فر�ص الهجرة ،وحتمي يف �آن الع ّمال املهاجرين .قد ّ
وقد ت�ستفيد بلدان الأ�صل من خربة رعاياهم املتواجدين العاملة الأجنبية من ظروف عملهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يف اخلارج ومن مواردهم وذلك عرب �إن�شاء �صالت بني �سرتفع تغطية ال�ضمان االجتماعي تكاليف ا�ستخدام
ت�شجع على زيادة يف الإنتاجية
هذه املجتمعات وجمتمعات بلدان الأ�صل .و�أطلق عدد من الع ّمال الأجانب ،وبالتايل ّ
ّ
البلدان العربية ،على غرار املغرب وم�صر ،الربامج التي واقت�صادات القيمة امل�ضافة يف حني يقل�ص من االعتماد
 )4ق ّدم عدد من بلدان الأ�صل على غرار تايالند و�أوكرانيا ،م�شاريع التمويل امل�صممة لو�صل العلماء ال�شتات باملجتمعات العلمية يف بلد الأ�صل .وت�ؤ ّمن
م�شاريع التمويل احلوافز للتعاون حول م�شاريع الأبحاث والتنمية ،بالإ�ضافة �إىل فر�ص الهجرة امل�ؤقتة لل�شباب املحرتفني والأفراد� ،أ�صحاب املهارات
العالية.

�آذار /مار�س  ،2011رقم 70
على اليد العاملة الأجنبية .وقد ت�ساهم اقت�صادات
الإنتاجية العالية يف دفع التطور قدم ًا .وي�ش ّكل قانون
ال�ضمان االجتماعي اجلديد يف البحرين خري مثال على
ذلك .وت�ستفيد البلدان التي ت�شمل الع ّمال الأجانب يف خطة
ال�ضمان االجتماعي من توقيع اتفاقات ال�ضمان االجتماعي
الثنائية مع بلدان الأ�صل .ت�ش ّكل اتفاقات ال�ضمان
االجتماعي الثنائية و�سائل حماية ولكنها تتيح كذلك
للع ّمال الأجانب العودة �إىل بلدهم املن�ش�أ من دون اخلوف
من خ�سارة املزايا التي ح�صلوا عليها يف بلد املق�صد .وعلى
البلدان العربية املتو�سطية يف املغرب وامل�شرق العربي �أن
تنظر يف توقيع االتفاقات املماثلة مع البلدان الأوروبية.
وحتى الآن ،كان للأزمة االقت�صادية العاملية نتائجها
املختلفة على الع ّمال املهاجرين العرب ا�ستناد ًا �إىل بلد
املق�صد الوافدين �إليه .ويبدو �أن غالبية اليد العاملة
امل�ستخدمة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي احتفظت
بعملها .ومل يت�أثر بلدهم املن�ش�أ بانخفا�ض بارز يف احلواالت
املالية .ويعزى �سبب ذلك �إىل حمافظة بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي على معدالت النمو املتينة يف العام � .٢٠٠٨أما
الع ّمال املهاجرون العرب يف �أوروبا فعرفوا جتربة خمتلفة؛
�سجل عدد من بلدان املق�صد الأوروبية الأبرز انخفا�ض ًا
�إذ ّ
حاد ًا يف النمو وارتفاع ًا يف معدالت البطالة ،وخ�سر العديد
من الع ّمال �أعمالهم ومداخيلهم .و�سجلت بلدان الأ�صل
التي يتحدرون منها انخفا�ض ًا يف احلواالت املالية الوافدة
�إليها ،ما �أ ّثر �سلب ًا يف ميزان املدفوعات والن�شاطات
االقت�صادية .كما تق ّل�صت ن�سبة احلواالت املالية الوافدة
�إىل عائالتهم ومن املمكن �أن ترتفع م�ستويات الفقر .ويجب
مراقبة الو�ضع يف خالل الأ�شهر املقبلة عن كثب ،مبا �أن
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية تتوقع معدالت النمو ال�سلبية يف
عدد من بلدان املق�صد.

مقاالت عامة

ونود الإ�شارة بان الدرا�سة متوفرة ب�أكملها باللغتني
العربية واالنكليزية على �شبكة االنرتنت ،وميكنكم
االطالع عليها من خالل:

http://www.ilo.org/public/english/
region/arpro/beirut/downloads/
aef/migration_eng.pdf
http://www.ilo.org/public/arabic/
region/arpro/beirut/downloads/
aef/migration_ar.pdf

و�سنقوم يف العدد القادم بن�شر الدرا�سة الرابعة «دعم
�سيا�سات �إعادة االنتعا�ش من خالل معايري العمل
الدولية واحرتام حقوق العمال :ق�ضايا وحتديات
للمنطقة العربية».
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�أخبار
جمموعة الع�شرين حتثّ على تطبيق
االلتزام بالوظائف واحلماية
االجتماعية

جمموعة الع�شرين حتثّ على تطبيق
االلتزام بالوظائف واحلماية االجتماعية
مي�شال با�شليه�« :أر�ضية احلماية
االجتماعية خطوة �أوىل نحو الأمام»
�صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل
الدولية يلتزمان باالنتعا�ش املر ّكز على
الوظائف

يف خ�ض ّم القلق ال�شائع من بطء االنتعا�ش يف قطاع الوظائف،
ّ
حث املدير العام ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا قادة
جمموعة الع�شرين يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�ضي على
تطبيق التزامهم بالدور املركزي للحماية االجتماعية والعمل
الكرمي يف االنتعا�ش العاملي.

ن�ص �إعالن جمموعة الع�شرين على «�أننا م�صممون
ّ
على و�ضع الوظائف يف �صلب االنتعا�ش وتوفري احلماية
االجتماعية والعمل الكرمي وعلى �ضمان النمو املت�سارع يف
البلدان ذات الدخل املنخف�ض».
قال ال�سيد �سومافيا الذي �شارك يف القمة�« :ساعد القلق
العاملي من نق�صان فر�ص العمل على تركيز �أذهان القادة
من�سق يعزّز االنتعا�ش� .أكدت قمة �سيول �أنّ خلق
حول عمل ّ
فر�ص العمل يجب �أن يكون يف �صلب االنتعا�ش االقت�صادي
العاملي� .أحثّ جمموعة الع�شرين على تنفيذ هذا االلتزام
و�أتع ّهد بتعاون منظمة العمل الدولية الكامل».
تابع قائ ًال« :تتطلب �إعادة التوازن لالقت�صاد العاملي بحيث

يكون النمو قوي ًا وم�ستدام ًا على ال�سواء مزيد ًا من التعديالت
يف العمالت والأنظمة املالية� .سي�شجع اال�ستثمار يف احلماية
االجتماعية والوظائف النوعية على ت�أ�سي�س امل�شاريع
واال�ستثمار يف االقت�صاد احلقيقي وحتريك النمو امل�ستدام».
كما لفت النظر �إىل «النمو امل�شرتك» الذي ت�ؤيده قمة
�سيول ملجموعة الع�شرين م�ضيف ًا �أنّ «هذه املقاربة تن�شر
منافع النمو يف البلدان وتق ّل�ص الثغرة بني البلدان النامية
وتلك ذات الدخل الأعلى� .إنّ �ضمان زيادة يف الأجور وفق
الإنتاجية �أمر �أ�سا�سي للنمو امل�ستدام».
�س ّلط املدير العام ملنظمة العمل الدولية ال�ضوء على
�أهمية «اتفاق �سيول لتطوير النمو امل�شرتك» املعتمد من

�آذار /مار�س  ،2011رقم 70

قادة جمموعة الع�شرين .قال ال�سيد �سومافيا�« :أنا �أرحب
ب�شكل خا�ص مبقاربة جمموعة الع�شرين اخلا�صة بالتطوير
واملبنية على اال�ستثمار والوظائف واحلماية االجتماعية.
الإقرار ب�أن احلماية االجتماعية ا�ستثمار يف �إنتاجية �أعلى
ومنو ثابت هو �أمر م�شجع».
�أ�ضاف ال�سيد �سومافيا �أنّ �أجندة منظمة العمل الدولية للعمل
الالئق وميثاق الوظائف العاملي يدخالن �أكرث ف�أكرث يف االجتاه
ال�سائد ملقاربة جمموعة الع�شرين لنمو وتطور متوازنني.
يف تعميق لإطار عملهم اخلا�ص بنمو قوي وم�ستدام
ومتوازن ،تب ّنى القادة خطة عمل �سيول خلطوات يف ال�سيا�سة
التعاونية واخلا�صة بكل بلد .تدعى منظمة العمل الدولية
لتتابع ت�أمني خربتها يف املراجعة التي تقوم بها جمموعة
الع�شرين اللتزامات البلدان ومنوها يف هذا الإطار .لهذا
ال�صدد ،دعا القادة ملتابعة العمال بتعاون وثيق بني �صندوق
النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية.
كما ُيط َلب من منظمة العمل الدولية امل�ساهمة يف خطة عمل
تنموي ميتد على عدة �سنوات وي�شتمل على ت�سعة �أعمدة منو،

ترتاوح بني اال�ستثمار اخلا�ص والتجارة وخلق فر�ص العمل
وتطوير املهارات واحلماية االجتماعية والأمن الغذائي.
ف ّكر قادة جمموعة الع�شرين ب�إعداد تقرير م�شرتك بني
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ومنظمة العمل
الدولية والبنك الدويل ومنظمة التجارة الدولية �إىل مقاربة
متما�سكة ل�سيا�سات التجارة والتوظيف� .أق ّر �إعالن قادة
جمموعة الع�شرين يف �سيول بامل�ساهمات التي �أتت بها قمة
الأعمال يف النمو الذي حققه القطاع اخلا�ص وخلق فر�ص
العمل .قرر القادة �أي�ض ًا زيادة اال�ست�شارات مع جمتمع
دويل �أو�سع ،من �ضمنها النقابات العمالية.
لفت ال�سيد �سومافيا النظر �إىل اجلهود الف ّعالة التي قام
بها ر�ؤ�ساء النقابات العمالية ع�شية القمة يف الت�شديد
�أمام جمموعة الع�شرين على �أهمية العمل من �أجل ت�سريع
االنتعا�ش يف جمال التوظيف .كانوا يح�ضرون م�ؤمتر ًا يف
�سيول من تنظيم احتاد النقابات العمالية الدولية وجمل�س
النقابات العمالية اال�ست�شاري يف منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية واالحتادات العاملية واملنظمات الكورية التابعة
لها.

�أر�ضية احلماية االجتماعية هي عبارة عن جمموعة من
حقوق ال�ضمان االجتماعي وحواالته الأ�سا�سية �إ�ضافة
�إىل خدمات رئي�سية يف جمال التوظيف وال�صحة واملياه
والنظافة والتغذية والدعم الرتبوي والعائلي ،حلماية
الفقراء وال�ضعفاء وتقويتهم للخروج من فقرهم .يجب على
هذه ال�سيا�سات االجتماعية �أن تقرتن مبقاربة متما�سكة
ومتكاملة لأ�سلوب احلياة وتركز ب�شكل خا�ص على �أكرث
املجموعات �ضعف ًا يف املجتمع من �ضمنها الن�ساء والأطفال

© M. Crozet/ILO

مي�شال با�شليه�« :أر�ضية احلماية
االجتماعية خطوة �أوىل نحو الأمام»
تر�أ�ست الرئي�س الت�شيلية ال�سابقة مي�شال
با�شليه االجتماع الأول للمجموعة
اال�ست�شارية لأر�ضية احلماية االجتماعية
التي عقدت يف جنيف يف  11و� 12آب/
�أغ�سط�س والتي دعا �إليها املدير العام
ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا.

�أخبار

وال�شباب.
عاملي ًا ،هناك �أربعة �أ�شخا�ص من �أ�صل خم�سة من بني الفئات
العمرية ال�صاحلة للعمل لي�س لديهم حماية اجتماعية وال
�ضمان اجتماعي �أو م�ساعدة �صحية �أو متعلقة بالبطالة.
كان للأزمة االقت�صادية �أثر ًا �سيئ ًا على هذه الفئات
ال�ضعيفة يف البلدان املتطورة والنامية على حد �سواء .بلغت
البطالة من حول العامل �أعلى م�ستوى لها ويتوقع �أن تزداد
طوال العام .2010
يتوقع �أن يكون اجتماع الأزمات االقت�صادية والغذائية �أ ّدى
�إىل زيادة نحو  98مليون ن�سمة على عدد ال�سكان الذين
يعي�شون على ما ال يزيد عن دوالرين يف اليوم يف العام
 .2009وقد ت�أثر ال�شباب ب�شكل خا�ص.
خالل االجتماع الذي امت ّد على يومني� ،شاركت ال�سيدة
با�شليه مع �أبرز اخلرباء و�صانعي ال�سيا�سات ـ ـ �أع�ضاء
املجموعة ـ ـ يف نقا�شات حول معنى �أر�ضية احلماية
االجتماعية؛ مك ّوناتها الرئي�سية؛ مدى جدواها ال�سيا�سي
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واالقت�صادي واملايل ،ف�ض ًال عن �أبعادها امل�ؤ�س�سية وتوافر
امل�ساحة املالية لها وا�ستدامتها ب�شكل عام يف �أو�ضاع
خمتلفة جد ًا تعتمد على ظروف كل دولة وحاجاتها.
تت�ضمن املجموعة ال�سيد خوان �سومافيا ،املدير العام ملنظمة
العمل الدولية وال�سيدة مارغريت ت�شان ،املديرة العامة
ملنظمة ال�صحة الدولية ب�صفتهما ع�ضوين بحكم من�صبيهما.
حتم �إجراءات احلماية
قالت ال�سيدة با�شليه« :مل ِ
االجتماعية ماليني النا�س من االنحدار نحو مزيد من
الفقر عرب ت�أمني قدرة احل�صول على اخلدمات االجتماعية
التي هم ب�أم�س احلاجة �إليها فقط ،بل �ساعدت �أي�ض ًا على
التخفيف من احتماالت اال�ضطرابات االجتماعية و�ساهمت
ب�شكل كبري يف احل ّد من ت�أثريات تدين الطلب الإجمايل،
وبالتايل احل ّد من االزدياد املحتمل للركود».
و�أ�ضافت ال�سيدة با�شليه« :ولكن �سيا�سات احلماية
االجتماعية ـ ـ وغاية �أر�ضية للحماية االجتماعية ـ �ستكون
على قدر �أعلى من الأهمية بعد يف الأ�شهر وال�سنوات الآتية
للتخفيف من كلفة اخلط�أ الب�شري الذي خ ّلفته الأزمة
االقت�صادية .حان الوقت للعمل مع ًا بتحالف فعال ولت�ضافر
اجلهود جلعل احلماية االجتماعية حقيقة للجميع� .إنّ
�إطالق هذه املجموعة خطوة �أوىل �إىل الأمام».
وافق نظام الأمم املتحدة و�صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ،بقيادة الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون،
على العمل مع ًا يف تعزيز مبد�أ تطبيق �أر�ضية احلماية
االجتماعية� .إنها �إحدى املبادرات امل�شرتكة الت�سع التي
تبناها جمل�س الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف نظام الأمم املتحدة
للتن�سيق ( )UNCEBيف ني�سان�/أبريل  2009للت�أقلم
مع ت�أثريات الأزمة املالية� .أما مبادرة �أر�ضية احلماية
االجتماعية فتتبع ملنظمة العمل الدولية ومنظمة ال�صحة
العاملية وي�شارك فيها  17وكالة �أخرى.

�صندوق النقد الدويل
ومنظمة العمل الدولية
ّ
املركز
يلتزمان باالنتعا�ش
على الوظائف
يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي ،دعا ر�ؤ�ساء
�صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل
الدولية وقادة �آخرون �إىل التزام دويل
وا�سع ب�سيا�سة تركز على الوظائف ملواجهة
الرتاجع االقت�صادي العاملي.
يف م�ؤمتر تاريخي عقد يف �أو�سلو ـ ـ وا�ست�ضافه رئي�س وزراء
الرنوج ين�س �ستولتنربغ وبرعاية م�شرتكة ل�صندوق النقد
الدويل ومنظمة العمل الدولية ـ ـ اجتمع قادة من القطاعات
احلكومية والعمالية وامل�ؤ�س�ساتية والأكادميية وتناولوا
م�س�ألة االرتفاع احلاد يف معدالت البطالة ونق�ص التوظيف
منذ الأزمة املالية العاملية التي وقعت يف العام .2008
قال الع�ضو املنتدب ل�صندوق النقد الدويل ،دومينيك
�شرتاو�س ـ كان « :على املجتمع الدويل اال�ستجابة �إىل
الت�أثري الفعلي الكبري للأزمة على العاملني� .ساعد هذا
االجتماع على حتديد اخلطوات الواجب اتخاذها من �أجل
�إعادة املاليني �إىل عامل العمل .لي�س احلديث عن �أزمة
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الوظائف �أمر ًا �أ�سا�سي ًا فقط النتعا�ش اقت�صادي عاملي ذات
معنى ،بل �أي�ض ًا لتما�سك و�سالم اجتماعيني».

© R. Kongsro

يقول املدير العام ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا:
«عندما ال يكون النمو عاد ًال ،ي�صبح غري م�ستدام .هذا
أهم در�س ي�ستخل�ص من الأزمة .يجب �أن يكون خلق
هو � ّ
م�ستويات عالية من الوظائف غاية �أ�سا�سية لالقت�صاد
الكربي �إ�ضافة �إىل الت�ضخم املتدين وامليزانيات امل�ستدامة.
علينا �أخذ العوملة يف االجتاه ال�صحيح .لهذا نحن بحاجة
للتما�سك والتوازن يف كافة ال�سيا�سات ف�ض ًال عن التن�سيق
واحلوار بني امل�ؤ�س�سات والدول� .شكل هذا امل�ؤمتر خطوة
مهمة يف ذلك االجتاه».

تقدر منظمة العمل الدولية �أنّ البطالة زادت ب�أكرث من
 30مليون ًا من حول العامل منذ العام  .2007وكانت زيادة
من الي�سار �إىل اليمني :رئي�س وزراء الرنوج ين�س �ستولتنربغ؛ رئي�سة ليبرييا �إلني
ن�سبة البطالة يف الأنظمة االقت�صادية املتقدمة قا�سية جون�سون �سريليف ،املدير العام ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا؛ الع�ضو
ب�شكل خا�ص ،ولكن الأزمة �ضربت كذلك الأ�سواق النا�شئة املنتدب ل�صندوق النقد الدويل ،دومينيك �شرتاو�س ـ كان.
والأنظمة االقت�صادية النامية.
الكربي وا�سرتاتيجيات للتنمية .ثاني ًا� ،سرتكز امل�ؤ�س�ستان على
جمع م�ؤمتر �أو�سلو كبار قادة الدول ،من �ضمنهم رئي�سة ليبرييا �سيا�سات ت�سمح بخلق منو غني بفر�ص العمل.
�إلني جون�سون �سريليف ،رئي�س وزراء اليونان جورج باباندرو
ورئي�س الوزراء الإ�سباين خو�سي لوي�س رودريغز ثاباتريو .كما كما كان هناك اتفاق على الدور املركزي الذي ميكن �أن
�شارك فيه وفد كبري من القادة يف قطاع العمل تر�أ�سه الأمني يلعبه احلوار االجتماعي الفعال يف بناء الإجماع الالزم
ملعاجلة حتديات التعديل ال�صعبة النا�شئة عن الأزمة
العام الحتاد النقابات العمالية الدولية �شاران بورو.
ول�ضمان �أن ت�ؤخذ الت�أثريات االجتماعية للأزمة بالكامل
اتفق �صندوق النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية يف امل�ؤمتر بعني االعتبار.
العمل مع ًا على تطوير �سيا�سة يف جمالني معينني .الأول ،اتفقا
على ا�ستك�شاف فكرة �أر�ضية حماية اجتماعية للأ�شخا�ص كما اتفقت امل�ؤ�س�ستان على متابعة تعاونهما وتعميقه يف
الذين يعي�شون يف فقر ويف حاالت �ضعيفة ،يف �سياق �إطار دعم جمموعة الع�شرين وعملية التقومي املتبادل التي تهدف
عمل متو�سط �إىل طويل الأمد ل�سيا�سات م�ستدامة لالقت�صاد �إىل ت�أمني منو عاملي قوي وم�ستدمي ومتوازن.
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اخلرباء يعتمدون جمموعة مبادئ منظمة
العمل الدولية اجلديدة حول ال�سالمة وال�صحة
يف الزراعة
يف  29ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010تب ّنى خرباء
ممث ّلني عن عمال و�أ�صحاب عمل وحكومات
ن�سخة �أولية جديدة عن جمموعة املبادئ
حول ال�سالمة وال�صحة يف الزراعة املخ�ص�صة
لتح�سني ظروف العمل يف القطاع الزراعي
الذي يوظف نحو مليار عامل من حول العامل.

الذي يوظف ما يزيد عن ثلث القوة العاملة يف العامل ،ال ي�سبقه
�سوى قطاع اخلدمات .تك ّمل جمموعة املبادئ هذه م�ؤمتر
منظمة العمل الدولية اخلا�ص بال�سالمة وال�صحة يف
القطاع الزراعي الذي عقد يف العام 2001
(رقم  ،)184وتو�صياته املك ّملة
(رقم  ،)192وتقدم مزيد ًا
من التوجيهات لو�ضعها قيد
التطبيق.

تب ّنى الن�سخة الأولية عن جمموعة املبادئ اجلديدة  15خرباء
حكوميني و�أ�صحاب عمل وعمال بعد اجتماع دام خم�سة �أيام تع ّد الزراعة القطاع الأكرب لتوظيف الن�ساء
هنا على �أن يعاد رفعها �إىل الهيئة احلاكمة يف منظمة العمل يف العديد من البلدان ،وخ�صو�ص ًا �أفريقيا و�آ�سيا
وت�ؤ ّمن العمل لنحو  70باملئة من الأطفال العاملني من
الدولية يف �آذار/مار�س  2011للت�صديق عليها.
حول العامل.
الهدف العام من جمموعة املبادئ اجلديدة هو امل�ساعدة
على الرتويج لثقافة �أكرث وقاية لل�سالمة وال�صحة املهنيتني يفرت�ض بالن�سخة الأولية من
( )OHSيف القطاع الزراعي جمموعة املبادئ �أن تزيد
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الوعي حول املخاطر املتعلقة بالزراعة و�إدارتها الفعالة؛
منع احلوادث املهنية والأمرا�ض وحت�سني بيئة العمل عملي ًا؛
ت�شجيع احلكومات و�أ�صحاب العمل والع ّمال وغريهم من
�أ�صحاب ال�ش�أن على التعاون من �أجل جتنب احلوادث
والأمرا�ض؛ وت�شجيع املزيد من املواقف والت�صرفات
الإيجابية جتاه ال�سالمة وال�صحة املهنيتني يف
الزراعة يف القطاع ك ّله.
يت�ضمن القطاع الزراعي
جمموعة وا�سعة من
خمتلف �أنواع الآالت
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واحليوانات والنباتات واملنتجات وترتاوح امل�شاريع الزراعية بني زراعة
الكفاف وامل�ؤ�س�سات الزراعية الوا�سعة النطاق التي ت�ستخدم �أحدث
الو�سائل التقنية.
تقول �إليزابيت تينوكو ،مديرة برنامج �أن�شطة القطاعات يف منظمة العمل
الدولية« :حتمل هذه اخل�صائ�ص املتفاوتة� ،أكان من حيث التوظيف
�أو امل�ؤ�س�سة ،مع ّنى مهم ًا على م�ستويات الوعي باملخاطر واملواقف من
جتنب احلوادث والأمرا�ض يف القطاع .يف الواقع ،الزراعة هي من �أكرث
القطاعات خطورة على الإطالق وهناك العديد من املزارعني الذين
يقعون �ضحايا حوادث و�أمرا�ض �صحية مهنية طوال ال�سنة».
تر�سخ �إطار عمل وطني ًا يحدد �أدوار
يفرت�ض مبجموعة املبادئ اجلديدة �أن ّ
ال�سلطات املخت�صة و�أ�صحاب العمل والعمال ومنظماتهم ويحتوي على
الأحكام اخلا�صة بتعريف املخاطر الرئي�سية يف القطاع ومعاجلتها.
جمموعة مبادئ العمل اخلا�صة مبنظمة العمل الدولية خم�ص�صة
للقطاعني العام واخلا�ص على ال�سواء مع م�س�ؤولية �إدارة
ال�صحة وال�سالمة املتعلقة مبخاطر مهنية حمددة ،جماالت
املهم �أنّ جمموعة مبادئ العمل ال
�أن�شطة �أو معداتّ .
تهدف �إىل ا�ستبدال القوانني �أو الأنظمة
الوطنية �أو املعايري املتوافق عليها.
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حول القارات
�شبكة توظيف ال�شباب
يف �شهر متوز/يوليو املا�ضي ،و ّقع ك ّل من �شبكة توظيف ال�شباب ،وهي �شراكة بني الوكاالت ملنظمة العمل
الدولية ،والأمم املتحدة والبنك الدويل اتفاقية مع م�ؤ�س�سة جايكوبز ،م�ؤ�س�سة خا�صة �سوي�سرية املقر ،من �أجل
بناء قاعدة براهني يف جمال توظيف ال�شباب عرب تقييم �أثر برامج توظيف ال�شباب .التزمت م�ؤ�س�سة جايكوبز
بت�أمني متويل قدره  450،000فرنك �سوي�سري على مدى ثالثة �أعوام ( 2010ـ ـ � .)2012سي�س ّلم امل�شروع
من خالل ال�صندوق للتقييم يف توظيف ال�شباب ،حيث ميكن ملنظمات توظيف ال�شباب امل�ؤهلة �أن تقدم
طلبات ا�ستجابة لدعوة القرتاحات من �أجل احل�صول على دعم مايل وتقني لإجراء تقييم للأثر.

الدكتور برند �إيرب�سولد ،رئي�س امل�س�ؤولني التنفيذيني،
م�ؤ�س�سة جايكوبز

© JAcobs Foundation

للمزيد من املعلومات ،الرجاء االت�صال بدرو غارديرن� ،شبكة توظيف ال�شباب،
بريد �إلكرتوين ،gardiner@ilo.org :هاتف+4122/799-7824 :؛
العنوان الإلكرتوين.www.ilo.org/yen :

العمل الالئق والرتكيبة الثالثية

© ILO PHOTO

يف � 24أيلول�/سبتمرب ،افتتح ك ّل من وزارة العمل والعاجزين وال�ش�ؤون االجتماعية يف الفييتنام واالحتاد العمايل العام يف الفييتنام ،وغرفة
التجارة وال�صناعة يف الفييتنام ،وجتمع احتادات الفييتنام وممثلني عن منظمة العمل الدولية جدارية عن «العمل الالئق والرتكيبة الثالثية» التي
ت�شكل جزء ًا مما يعرف بطريق ال�سرياميك .يبلغ طول جدارية الف�سيف�ساء كاملة نحو  4كيلومرتات .متتد اجلدارية على طول �سد نهر الهونغ يف
هانوي ،وتع ّد الأطول من نوعها من حول العامل� .أما اجلزء
اخلا�ص «بالعمل الالئق والرتكيبة الثالثية» املمتد على
ما يزيد عن  70مرت ًا ،فقد �أجنز بدعم من حكومة البلد
ومنظمات عمال و�أ�صحاب عمل ومنظمة العمل الدولية
وتر�سم �صورة مركبة عن الأن�شطة يف خمتلف القطاعات
يف الفييتنام ،مثل ال�صناعة والزراعة واحلرف اليدوية
والزراعة املائية .وتظهر ال�صور ال�سرياميكية امللونة �أي�ض ًا
الالعبني الرئي�سيني يف �سوق العمل ـ ـ احلكومة والعمال
و�أ�صحاب العمل ـ ـ مربزة التعاون واحلوار االجتماعي
والعمل الالئق يف الفييتنام.

�آذار /مار�س  ،2011رقم 70

© ILO PHOTO

ت�شجيع �أر�ضية
اجتماعية

حول القارات

خالل زيارة ر�سمية �إىل فييتنام
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
املا�ضي ،دعت املديرة التنفيذية
لن�ساء الأمم املتحدة ورئي�سة
املجموعة اال�ست�شارية لأر�ضية
احلماية االجتماعية والرئي�سة
الت�شيلية ال�سابقة مي�شال با�شليه
�إىل �أر�ضية حماية اجتماعية عاملية ،لتكون «اخلط الدفاعي الأول» للعائالت والأنظمة االقت�صادية
�ضد �أثر الأزمات االقت�صادية وو�سيلة فعالة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية .تقود منظمة العمل
الدولية ومنظمة ال�صحة العاملية مبادرة الأمم املتحدة الواحدة حول �أر�ضية احلماية االجتماعية
التي تهدف �إىل تعزيز جمموعة من احلقوق واحلواالت الأ�سا�سية اخلا�صة بال�ضمان االجتماعي،
�إ�ضافة �إىل خدمات رئي�سية يف جمال التوظيف وال�صحة واملياه والنظافة والتغذية والدعم الرتبوي
والعائلي ،حلماية الفقراء وال�ضعفاء وتقويتهم للخروج من فقرهم .خالل زيارتها� ،سافرت ال�سيدة
با�شليه �إىل قرية ان بينه يف املنطقة الريفية حيث قابلت مزارعات ا�ستفدن من تاو يوو ماي (،TYM
�أو ال�صندوق الذي يحب النا�س) .وقد �ساعد ال�صندوق الذي ت�أ�س�س يف العام  1992ما يزيد عن
 55،000امر�أة لكي تتخل�ص من الفقر وت�شارك يف �أن�شطة �إدارية واجتماعية� .ساعدت منظمة العمل
الدولية على تقوية قدرة ال�صندوق من خالل دورات تدريبية واختبارات ا�ستطالعية وتوزيع منتجات
تعتمد على التمويل ال�صغري.
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منظمة العمل الدولية
تطلق قاعدة بيانات
�إح�صائية جديدة
مبنا�سبة يوم الإح�صاءات العاملي
يف  20ت�شرين الأول�/أكتوبر،
�أطلقت منظمة العمل الدولية
قاعدة بيانات جديدة للإح�صاءات
تت�ضمن معلومات �آنية عن �سوق
العمل و�أ�سعار امل�ستهلك تهدف �إىل
ت�أمني املعلومات احليوية الالزمة
لوا�ضعي ال�سيا�سات مبواجهة الأزمة
االقت�صادية واملالية العاملية� .سيتم
حتديث قاعدة البيانات اجلديدة
ك ّل �شهر ب�أحدث املعلومات الوطنية
للم�ؤ�شرات ،فتعك�س التغيريات
اجلديدة والق�صرية املدى على �سوق
العمل .حتتوي على امل�ؤ�شرات املختارة
لنحو  70بلد ًا و�أر�ض ًا جتمع معلومات
دون ال�سنوية عن العام احلايل� .إىل
ذلك ،يتوافر  40م�ؤ�شر ًا موزعة ح�سب
اجلن�س.
تت�ضمن اخلدمة اجلديدة �أي�ض ًا
خريطة متفاعلة حتتوي على معظم
البيانات امل�صنفة ح�سب الدولة
واملو�ضوع .وتقدم ال�صفحات اخلا�صة
بالبلدان �صورة �سريعة ودقيقة عن
و�ضع �سوق العمل يف ك ّل بلد ،بينما
ت�سمح املعلومات امل�صنفة ح�سب
املوا�ضيع ب�إجراء املقاربات ح�سب
البلدان وحتليالت عامة .جتمع
البيانات بات�صال وثيق مع املكاتب
الإح�صائية الوطنية ورفعت العملية
�إىل �أق�صاها من �أجل ا�ستخراج �أكرب
كمية ممكنة من املعلومات يف �أقل
وقت ممكن .ما يثري االهتمام ب�شكل
خا�ص هو القدرة على �إدخال بيانات
عن القطاعات مع ّدلة مو�سمي ًا.

ملزيد من املعلومات:

http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html
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