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وامتنان رـشك

لقد أعّد هذا التقرير موظفون في مكتب العمل الدولي، 
بفضل مساهمات من آل من دانكن آامبيل ومارفا آورلي 

ونعمان آوليبالي وفيليب إيغير وإياناتول إسالم وبوب آيلو 
ماجد ومعظم محمود وستيفن بورسي وآاترين ساجيه 

آما ساهم في جمع المعلومات . وفاالنتينا ستويفيسكا
واستعراض السياسات وإبداء التعليقات، موظفون من األقاليم 

  .ومن المكاتب القطرية واإلدارات التقنية
وأعد آٌل من جون مارتن وستيفانو سكاربيتا ودانيال 

  .ة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفين مساهمة منظم

بشأن ونحن ممتنون للتعليقات القّيمة التي تلقيناها 
مشروع التقرير، ال سيما من آل من دومينيك ديريول 

) البنك الدولي(وأرييل فيزبين ) صندوق النقد الدولي(
ودانيال فين وستيفانو سكاربيتا ) األونكتاد(ويورغين مايير 

وستيفن ) ن والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاو(
  ).المملكة المتحدة(ريتشاردز 
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 مقدمـة

، اعتمد قادة مجموعة ٢٠٠٩أبريل / نيسان ٢في 
العشرين خالل انعقاد مؤتمر قمة لندن بشأن النمو 
واالستقرار والوظائف، خطة عالمية من أجل االنتعاش 

تطرق قادة  من إعالنهم، ٢٦وفي الفقرة . واإلصالح
مجموعة العشرين إلى العمالة واألبعاد االجتماعية لألزمة 
وتقدموا بطلب خاص إلى منظمة العمل الدولية على النحو 

  :التالي
ونتعهد بدعم أولئك . إننا نعترف بالبعد اإلنساني لألزمة"

المتضررين من األزمة من خالل استحداث فرص عمل 
وف نبني سوق عمل آما س. واتخاذ تدابير لدعم المداخيل

. عادًال ومؤاتيًا لألسرة لصالح النساء والرجال على حد سواء
وبالتالي، فإننا نرّحب بتقارير مؤتمر فرص العمل في لندن 
ومؤتمر القمة االجتماعية في روما والمبادئ األساسية التي 

وسندعم العمالة بتحفيز النمو . اقترحها هذان المؤتمران
والتدريب ومن خالل سياسات سوق واالستثمار في التعليم 

. العمل النشطة، مع الترآيز على الفئات األشد استضعافًا
وندعو منظمة العمل الدولية إلى أن تضم جهودها إلى سائر 
المنظمات ذات الصلة لتقييم اإلجراءات المتخذة واإلجراءات 

  ".المطلوبة للمستقبل
ويستجيب هذا التقرير للطلب الذي تقدمت به بلدان 

وهو مقدم إلى مؤتمر قمة قادة مجموعة . مجموعة العشرين
- ٢٤العشرين، المنعقد في بيتسبرغ، الواليات المتحدة، في 

وقد أعد في فترة زمنية ضيقة، . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول ٢٥
وينبغي قراءته باالقتران مع النص المصاحب المقدم إلى قادة 

  .١مجموعة العشرين
  .اليوالتقرير مقّسم على النحو الت

بيانات حديثة عن العمالة والبطالة، تشمل  ١يقدم الفصل 
طائفة مختارة من البلدان تغطي جميع األقاليم ومستويات 

وهو يتضمن مناقشة عن وضع البلدان النامية في . الدخل
  .سياق األزمة المالية واالقتصادية في العالم

 ــــــــــــــــ
ز فرص العمل   : ٢٠٠٩مكتب العمل الدولي،    ١ من  : حماية الناس وتعزي

دولي   دامإلى االنتعاش والنمو المست ةاالستجابة لألزم ، بيان مكتب العمل ال
برغ،        ي بيتس رين ف ة العش ادة مجموع ة ق ؤتمر قم ى م ول ٢٥-٢٤إل / أيل

  .٢٠٠٩سبتمبر 

دراسة استقصائية عن التدابير التي  ٢ويقدم الفصل 
البلدان أو أعلنت أنها ستتخذها لصالح العمالة  اتخذتها

والحماية االجتماعية في الفترة الممتدة من منتصف عام 
بغية التصدي  ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٣٠ولغاية  ٢٠٠٨
  .لألزمة

وجمع مكتب العمل الدولي هذه المعلومات بالتعاون 
وتغطي الدراسة االستقصائية . الوثيق مع السلطات الوطنية

  :ت العامة األربعة التاليةالمجاال
 حفز الطلب على اليد العاملة؛  "١"
دعم فرص العمل والباحثين عن عمل والعاطلين   "٢"

 عن العمل؛
 توسيع نطاق الحماية االجتماعية واألمن الغذائي؛  "٣"
تطبيق الحوار االجتماعي وحماية الحقوق في   "٤"

 .العمل
ها جميع بلدًا، بما في ٥٤وتشمل الدراسة االستقصائية 

وسوف تتاح عبر موقع منظمة . بلدان مجموعة العشرين
العمل الدولية على اإلنترنت قائمة أآثر تفصيًال مرفقة 

  .بوصف مقتضب للتدابير التي يتخذها آل بلد
ويتضمن هذا الفصل أيضًا قسمًا وضعته منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي يستعرض حجم مجموعات 

مالية وسياسات سوق العمل وتأثيرها على السياسات ال
العمالة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي، ويحدد التوجهات الرئيسية لتدابير سياسة 
سوق العمل ذات الطابع التقديري التي تتخذها مختلف 

  .البلدان
إلى توضيح مجموعة  ١ويسعى مرفق المعلومات 

التي تتخذها فرادى البلدان توضيحًا أآثر واقعية من التدابير 
أجل حفز الطلب على اليد العاملة وحماية الوظائف 
والعاطلين عن العمل وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية 

ويصاحب هذا المرفق تعليقات . وتعزيز الحوار االجتماعي
أولية تحيل إلى المعارف والمؤلفات الحديثة بشأن هذا 

هذه المرحلة أولية وال يزال العمل جاريًا، و. الموضوع
وسيتم تطوير المرفق في وقت الحق استنادًا إلى مساهمات 
إضافية من جانب بلدان مجموعة العشرين والهيئات المكونة 

  .لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة
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وسوف تقَدم هذه المعلومات لمناقشتها واستعراضها أمام 
ة مكتب العمل الدولي في دورته المقبلة في مجلس إدار
  .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني

وسُتعرض ثمرة هذه العملية على مجموعة العشرين 
  .ألي متابعة يقررها القادة بشأن تلك المسائل

العمل  مكتب عينة تشملها التي البلدان فيعدد ٢ المرفق أما
  .الدخل مصنفة حسب اإلقليم وفئة بلدًا، ٥٤وعددها  الدولي،

 ٥٤قائمة بالتدابير المتخذة في عينة من  ٣ويقدم المرفق 
بلدًا، بما فيها جميع بلدان مجموعة العشرين بالنسبة إلى 

التدابير المحددة في الدراسة االستقصائية لمكتب العمل 
  .تدبيرًا ٣٢الدولي، وعددها 

األثر اإلجمالي على العمالة، الناجم  ٤ويقدر المرفق 
ويعطي هذا . التحفيزية التي اتخذتها البلدانعن التدابير 

التقدير فكرة عن حجم العمالة التي حافظت عليها أو ولدتها 
  .التدابير االستثنائية المتخذة

أربعة سيناريوهات محتملة لالنتعاش  ٥ويقدم المرفق 
في العمالة العالمية رهنًا بقوة االنتعاش االقتصادي وآثافته 

 .من حيث العمالة
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 ١لفصل ا

  االتجاهات األخيرة في العمالة والبطالة، 
 مناقشة وضع البلدان الناميةو

في معظم البلدان، ُسجلت حاالت فقدان حادة في 
ووفقًا . ٢٠٠٨الوظائف اعتبارًا من الربع الثالث من عام 

آلخر البيانات المتاحة، استمرت هذه الحاالت في الربع 
هذا االتجاه  ١-١ويصف الشكل . ٢٠٠٩الثاني من عام 

بالنسبة إلى بلدان مجموعة العشرين ومجموعة العشرين 
  .٢بلدًا ٣٤نفسها باإلضافة إلى 

  تراجع العمالة وارتفاع البطالة  ١-١
، شهدت العمالة اإلجمالية في بلدان ٢٠٠٢منذ بداية عام 
. في المائة ١٫٦اتجاهًا سنويًا مرتفعًا بلغ  ٣مجموعة العشرين

مارس / إلى آذار ٢٠٠٨مارس / من آذاروفي الفترة الممتدة 
في المائة في  ٠٫٨- ، تراجعت العمالة اإلجمالية بنسبة٢٠٠٩
  .المتوسط

، إذ )٢- ١الشكل (أما البطالة فقد سلكت مسارًا معاآسًا 
شهد معدل البطالة في المتوسط اتجاهًا تصاعديًا في عام 

وبلغ معدل . ٢٠٠٩استمر في النصف األول من عام  ٢٠٠٨
في  ٨٫٥لة في المتوسط في بلدان مجموعة العشرين البطا

نقطة مئوية أعلى  ١٫٥، أو ٢٠٠٩مارس / المائة في آذار
، ٢٠٠٩مارس / وفي آذار. مما آان عليه في العام المنصرم

بلغ العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل، بالنسبة إلى عينة 
في المائة أعلى مما آان عليه الوضع في  ٢٣٫٦البلدان، 

  . ٢٠٠٨مارس / رآذا
ووفقًا للبيانات المتاحة لعدد محدود أآثر من البلدان، فإّن 

في  ٢٩٫٦بلغ  ٢٠٠٩مايو / عدد العاطلين عن العمل في أيار
  .المائة أآثر مما آان عليه في العام المنصرم

وهناك دالئل أولية تشير إلى أّن وتيرة التدهور قد تكون 
أبريل / متاحة للفترة نيسانووفقًا للبيانات ال. آخذة في التباطؤ

بالنسبة إلى عدد محدود من البلدان،  ٢٠٠٩يونيه / حزيران -

 ــــــــــــــــ
  .بلدًا ٣٤لالطالع على قائمة البلدان التي تضم  ١-١انظر الجدول    ٢
د           ٣ ين والهن ى الص بة إل لية بالنس هرية أو الفص ات الش اب البيان ي غي ف

عودية، ة الس ة العربي اه   والمملك دان االتج ذه البل هد ه رض أن تش ن المفت م
  .المتوسط الذي تشهده بلدان المجموعة نفسها ذات البيانات المعروفة

فإن زيادة البطالة شهدت تباطؤًا مقارنة مع الربع األول من 
  .٢٠٠٩عام 

في نهاية شهر (آخر معدل بطالة  ١-١ويبّين الجدول 
بلدًا، بما فيها بلدان  ٣٤بالنسبة إلى ) ٢٠٠٩يوليه / تموز

 ٣٤بلدًا من أصل البلدان البالغة  ٣١وفي . العشرينمجموعة 
بلدًا من بلدان مجموعة  ١٧من أصل  ١٦بما فيها (بلدًا 

التي تتوفر فيها بيانات فصلية أو شهرية عن عام ) العشرين
، تشهد معدالت البطالة زيادة بالنسبة إلى العام ٢٠٠٩

ولم تشهد إال إندونيسيا والفلبين وموريشيوس . المنصرم
مقارنة مع  ٢٠٠٩اجعًا في معدل البطالة في أوائل عام تر

  .العام المنصرم
البلدان التي تملك بيانات للربعين األول والثاني  بين ومن

نقاط مئوية  ٨، ارتفع معدل البطالة بما يقرب من ٢٠٠٩لعام 
 ٤نقاط في أيرلندا والتفيا وترآيا، و ٥في إسبانيا، وأآثر من 

نقاط في الجمهورية التشيكية  ٣ة ونقاط في الواليات المتحد
نقطة في  ١٫٩نقطة في أوآرانيا و ٢٫٢نقطة في آندا و ٢٫٥و

نقطة في  ١٫٤نقطة في فرنسا و ١٫٥المملكة المتحدة و
أما في البرازيل، فإن آخر معدل بطالة . االتحاد الروسي

هو في الواقع أآثر ) في المائة ٨( ٢٠٠٩يوليه / لشهر تموز
  .٢٠٠٨يوليه / عليه في تموزانخفاضًا مما آان 

ولقد سجلت غالبية بلدان مجموعة العشرين زيادة آبيرة 
في عدد العاطلين عن العمل خالل األشهر االثني عشر 

 ٢٠٠٨يونيه / وفي الفترة بين حزيران. الماضية
، ارتفعت البطالة اإلجمالية بنسبة ٢٠٠٩يونيه  /وحزيران

في المائة في آندا  ٤٤في المائة في الواليات المتحدة و ٦٩
في المائة في جمهورية  ٢٦في المائة في أستراليا و ٤٢و

وفي الفترة بين . في المائة في أوآرانيا ٢٢آوريا و
، ارتفعت البطالة بنسبة ٢٠٠٩مايو  /وأيار ٢٠٠٨مايو  /أيار
في المائة في  ٥٥في المائة في االتحاد الروسي، وبنسبة  ٨٣

أبريل / ونيسان ٢٠٠٨ريل أب/ ترآيا في الفترة بين نيسان
في المائة في المملكة المتحدة في الفترة  ٣٨؛ وبنسبة ٢٠٠٩

وفي . ٢٠٠٩مارس / وآذار ٢٠٠٨مارس / بين آذار
البرازيل، يشير عدد العاطلين عن العمل إلى اتجاه تصاعدي 

 .٢٠٠٩يناير / منذ شهر آانون الثاني
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وفي الصين، تراجعت فرص العمل في المناطق 
، ٢٠٠٩ففي الربع األول من عام . رية بشكل آبيرالحض

بلغت الزيادة في العمالة اإلجمالية في المناطق الحضرية 
مليون  ١٫٢، مقدار ٢٠٠٨مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 

في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة  ١شخص أو 
في المائة التي ُسجلت في الفترة نفسها  ٢٫٦الزيادة البالغة 

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧مي لعا
وقد تراجعت العمالة في الصناعة التحويلية بشكل حاد 

في المائة  ١٠ولوحظ تراجع بلغ أآثر من . في بعض البلدان
في بلدان منها آندا  ٢٠٠٨في الفترة نفسها من عام 

  .والواليات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة
يادة بلدًا الز ١٧أيضًا بالنسبة إلى  ١-١ويبّين الجدول 

التاريخية التي بلغها معدل البطالة خالل السنوات األربعين 
، آان معدل )بلدًا ١٣(ففي غالبية هذه البلدان . ٤الماضية

أدنى من المعدل التاريخي  ٢٠٠٩البطالة في أوائل عام 
 ٣وهو يساوي هذا المعدل أو يقترب منه آثيرًا في . المسجل

، ويتجاوز ما آان )حدةاليابان والسويد والواليات المت(بلدان 
  ).ترآيا(في بلد واحد  ٢٠٠٩عليه عام 

 ــــــــــــــــ

ق إذ أن        ٤    و دقي ى نح ة عل ة للمقارن ت قابل ة ليس دالت البطال مع
  .التعاريف واألساليب تتباين على مدى مثل هذه الفترة الطويلة

 يتأثر النساء والرجال بشكل مختلف  ٢-١
ارتفع معدل البطالة في صفوف النساء والرجال على 

غير أن هذا المعدل، في المتوسط، أآثر ارتفاعًا . حد سواء
وفي األشهر األولى من عام . بين النساء منه بين الرجال

هذا المعدل بوتيرة أبطأ بين النساء مقارنة  ، ارتفع٢٠٠٩
بالرجال في معظم البلدان حيث تتاح البيانات والبالغ عددها 

ونتيجة ذلك، انعكست الفجوة بين الجنسين في . بلدًا ٢٩
معدالت البطالة بشكل مؤقت في ترآيا والمكسيك وأستراليا 
وهنغاريا وألمانيا، حيث أصبح معدل بطالة الذآور اآلن 

غير أنه من الممكن أن يتغير . ى من معدل بطالة اإلناثأعل
 .الوضع في حال استمر ضعف سوق العمل

واستنادًا إلى التوزيع المهني حسب نوع الجنس، فإن 
الرجال آانوا أول المتضررين من فقدان الوظائف في بعض 

وفي البرازيل، آانت زيادة عدد العاطلين عن العمل . البلدان
ضعفين مما آانت عليه من النساء في من الرجال أآبر ب

وفي . ٢٠٠٩مايو / إلى أيار ٢٠٠٨مايو / الفترة من أيار
الواليات المتحدة، ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من 

 ٢٠٠٩يونيه / في المائة في حزيران ٨٠الرجال بحوالي 
وخالل الفترة نفسها، . ٢٠٠٨يونيه / مقارنة مع حزيران

ومن . في المائة ٥٧العمل بنسبة ارتفع عدد العاطالت عن 
الممكن مالحظة أنماط مماثلة في أستراليا وآندا وشيلي 
وآولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا وجمهورية آوريا وتايلند 

  .والتفيا واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وترآيا
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  ٢٠٠٨والتغير الحاصل بالنسبة للشهر نفسه من عام ) ٢٠٠٩عام األرقام الشهرية األخيرة ل(معدل البطالة   :١- ١الجدول 

معدل  المصدر آخر فترة البلد
البطالة 

)٪( 

التغير الحاصل 
في سنة واحدة 

 )نقاط مئوية(

أعلى معدل بطالة 
خالل السنوات 

األربعين األخيرة 
)٪( 

العمالة  السنة
  بأجر 

من  ٪(
 )المجموع

 80.0   0.2- 8.0 ى العاملةمسح القو ٢٠٠٩فبراير / شباط  موريشيوس
 84.4     0.5 23.6 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩مايو / أيار جنوب أفريقيا
 75.8   0.2 8.6 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط األرجنتين
 76.1 1981 14.1 0.9 8.8 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩مايو / أيار البرازيل

 83.9 1983 12.0 2.5 8.1 العاملةمسح القوى  ٢٠٠٩يونيه / حزيران آندا
 68.7   2.3 10.2 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩أبريل / نيسان شيلي

 48.9   0.8 11.9 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩أبريل / نيسان آولومبيا
 67.1 1995 6.2 1.1 5.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط المكسيك

 61.5   0.0 9.3 ةمسح القوى العامل ٢٠٠٩مارس / آذار بيرو
 93.4 1982 9.7 4.0 9.7 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩يونيه / حزيران الواليات المتحدة

 69.8     0.9 8.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩مايو / أيار أوروغواي
 88.7 1993 10.6 1.6 5.7 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩يونيه / حزيران استراليا
ديسمبر / آانون األول الصين

٢٠٠٨ 
    0.2 4.2 تقديرات

 86.4 2002 5.4 1.2 5.2 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩مايو / أيار اليابان
 27.7   0.3- 8.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط إندونيسيا

 69.6 1998 7.0 0.8 3.9 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩يونيه / حزيران جمهورية آوريا
 51.9   0.5- 7.5 وى العاملةمسح الق ٢٠٠٩أبريل / نيسان الفلبين
      0.4 2.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط تايلند

 83.4 2000 8.9 3.0 8.0 سجالت إدارية ٢٠٠٩مايو / أيار الجمهورية التشيكية
 89.1   1.5 8.9 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط فرنسا
 88.4 2005 11.1 0.6 8.1 سجالت إدارية ٢٠٠٩يونيه / حزيران ألمانيا
 87.2   1.7 9.7 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط هنغاريا
 82.6 1986 16.9 5.5 10.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط أيرلندا
 74.8 1987 12.0 0.8 7.9 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط إيطاليا
 88.5   5.8 10.7 سجالت إدارية ٢٠٠٩مارس / آذار التفيا
 86.8   0.5 4.6 تقديرات رسمية ٢٠٠٩أبريل / نيسان هولندا
 77.1 2000 19.9 0.8 10.8 سجالت إدارية ٢٠٠٩مايو / أيار بولندا

 69.2   2.0 5.8 سجالت إدارية ٢٠٠٩مايو / أيار رومانيا
 92.7 1999 12.9 1.4 8.5 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط االتحاد الروسي

 83.0 1995 22.9 7.9 17.5 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط اسبانيا
 89.5 1993 8.2 2.3 8.3 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩أبريل / نيسان السويد
 60.2 2003 10.5 5.0 14.9 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩أبريل / نيسان ترآيا

 82.0   2.4 9.5 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩مارس / آذار أوآرانيا
 86.2 1984 11.8 1.9 7.1 مسح القوى العاملة ٢٠٠٩فبراير / شباط المملكة المتحدة

 . http://laborsta.ilo.orgإدارة اإلحصاءات في مكتب العمل الدولي، : المصدر
وتم تسلمها أو استخالصها من الدوائر . ٢٠٠٩يوليه / تموز ٢٠عمل الدولي في إن البيانات المعروضة هي البيانات التي آانت متوفرة لدى مكتب ال

وتقوم هذه البيانات على التعاريف الوطنية وال تخضع ألي تكييف موسمي، ولم ُيدخل . اإلحصائية الوطنية الرسمية أو المنشورات أو مواقع اإلنترنت
  .مكتب العمل الدولي أي تكييف أو تعديل عليها
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وفي بلدان أخرى، آانت النساء أول المتضررات، مثًال 
غير أن بيانات األشهر . يج في آسيافي صناعات تصدير النس

األخيرة تشير إلى أّن تزايد معدل بطالة النساء يدرك بسرعة 
  . معدل بطالة الرجال

  بطالة الشباب  ٣-١
في ) عامًا ٢٤و ١٥بين (تشير معدالت بطالة الشباب 

إلى زيادة آبيرة مقارنة مع  ٢٠٠٩النصف األول من عام 
لدان التي تنشر مثل في الب ٢٠٠٨تلك المعدالت خالل عام 

وعلى سبيل المثال، بلغ معدل بطالة الشباب في . هذه البيانات
/ في المائة في حزيران ١٩٫٧) بلدًا ٢٧(االتحاد األوروبي 

يوليه / في المائة في تموز ١٥٫٤مقابل  ٢٠٠٩يونيه 
). Eurostat(نقاط مئوية  ٤، أي زيادة تجاوزت ٢٠٠٨

ان أخرى عديدة منها وُسجلت زيادات حادة مماثلة في بلد
  .اليابان والنرويج وترآيا والواليات المتحدة

  البطالة والعمال المحبطون  ٤-١
في إحصاءات العمالة والبطالة حجم المشكلة  يتجلىال 

فباإلضافة إلى األعداد المتزايدة للعاطلين عن . بشكل آامل

العمل، تشهد بلدان عديدة زيادات آبيرة في عدد العمال 
وإذا أخذت في االعتبار هذه الفئة من السكان في . المحبطين

سن العمل، المتاحين والمستعدين للعمل لكن دون البحث عن 
عمل، فإّن العدد اإلجمالي للعاطلين عن العمل سوف 

ويعطي . بشكل آبير وبالتالي سيزيد معدل البطالة يزيد
، الذي يقدم بيانات تعود في غالبيتها إلى عام ٢-١الجدول 
مؤشرًا إلى حجم شريحة العمال المحبطين بين  ،٢٠٠٨

 .السكان، حتى قبل حدوث األزمة
سيما البطالة  ويتمخض عن فقدان الوظائف والبطالة، ال

لفترات مطولة، تكاليف باهظة على المستويين الشخصي 
واالجتماعي تكون على شكل فقدان المهارات وفقدان الثقة 

وتشدد . ار الجريمةوارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وانتش
اللجنة المعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي 
برئاسة األستاذين ستيغليتس وسين، تشديدًا آبيرًا على تلك 
التكاليف التي ال تؤخذ بعين االعتبار بشكل صحيح في 

 .٥المؤشرات الحالية

 ــــــــــــــــ

  .www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm:  انظر٥   

  العمال المحبطون  :٢- ١الجدول 

العمال المحبطون   الفترة  البلد
  )باآلالف(

 معدل البطالة
  )بالنسبة المئوية(

 معدل البطالة الموسع
  )بالنسبة المئوية(

  29.7  23.6  1517  ٢٠٠٩الربع الثاني من عام   جنوب أفريقيا

  12.6  9.0  927  ٢٠٠٩مارس / آذار  البرازيل

  15.6  5.1  5656  ٢٠٠٩الربع األول من عام   المكسيك

  10.9  9.7  2176  ٢٠٠٩يونيه / حزيران  الواليات المتحدة

  4.6  4.4  11  ٢٠٠٨  ة التشيكيةالجمهوري

  7.8  7.4  128  ٢٠٠٨  فرنسا

  8.0  7.5  255  ٢٠٠٨  ألمانيا

  10.8  7.8  138  ٢٠٠٨  هنغاريا

  13.0  6.7  1810  ٢٠٠٨  إيطاليا

  4.0  2.8  115  ٢٠٠٨  هولندا

  9.7  7.1  488  ٢٠٠٨  بولندا

  8.0  7.6  24  ٢٠٠٨  البرتغال

  8.5  5.8  299  ٢٠٠٨  رومانيا

  12.7  11.3  348  ٢٠٠٨  اسبانيا

  11.9  9.4  681  ٢٠٠٨  ترآيا

  5.9  5.6  74  ٢٠٠٨  المملكة المتحدة

ُيحتسب معدل البطالة الموسع من ). Eurostat(مواقع اإلنترنت المعنية باإلحصاءات الوطنية وقاعدة بيانات مكتب اإلحصاءات األوروبي : المصدر
العمال : "ويمكن أن يختلف تعريف. خاص النشطين اقتصاديًا والعمال المحبطينخالل قسمة عدد العاطلين عن العمل والعمال المحبطين على عدد األش

  .، فيما بين البلدان"المحبطون
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 أزمة عالمية إنما انعكاسات   ٥-١
  مختلفة على أسواق العمل

يتراجع النشاط االقتصادي، يتراجع عدد  عندما
. الوظائف المتاحة ويزداد عدد األشخاص الباحثين عن عمل

) أو معتدل(ومن شأن هبوط حاد . وهذا ما تشير إليه البيانات
في الناتج المحلي اإلجمالي أن يؤدي منطقيًا إلى ارتفاع حاد 

وينطبق ذلك على عدد من البلدان، . في البطالة) أو معتدل(
بالنسبة إلى اسبانيا والبرازيل  ٣-١آما يتبين في الجدول 

بيد أنه في عدد من البلدان يؤدي االنخفاض . على التوالي
آما في ألمانيا والمكسيك (الحاد في الناتج المحلي اإلجمالي 

وفي بعض . إلى زيادة متواضعة فحسب في البطالة) مثًال
يها انخفاضًا البلدان التي يشهد الناتج المحلي اإلجمالي ف

. ، ارتفعت البطالة ارتفاعًا حادًا)بالقيم الحقيقية(متواضعًا 
يمكن تفسير هذه التغايرات إال من خالل اختالف  وال

 .األوضاع القائمة بين بلد وآخر وسياسات سوق العمل
وفي الواقع، يمكن تخفيف حدة االنكماش بزيادة آبيرة 

أو خروج ) نياآما يحصل في ألما(في العمالة لبعض الوقت 
) آما يحصل في اليابان(األشخاص من عداد القوى العاملة 

أو توفر المزيد من األشخاص المستعدين للعمل ولكنهم ال 
العمال المحبطون في (يبحثون عن عمل بشكل نشط 

، أو بزيادة األشخاص العاملين في القطاع غير )المكسيك
د أقل من آما قد يكون الحال في إندونيسيا مع وجو(المنظم 

  ).في المائة من القوى العاملة في العمالة بأجر ٣٠
وعلى نقيض ذلك، فإّن الزيادة الحادة للبطالة التي 
شهدتها آندا والواليات المتحدة والتي ترافقت مع انكماش 

انكماش الناتج المحلي (أآثر اعتداًال في النشاط االقتصادي 
مائة على في ال ٢٫٦-في المائة و  ٢٫٣- اإلجمالي بنسبة 

في المائة أو أآثر في  ٦-، مقابل نسبة ٢٠٠٩التوالي لعام 
  .يمكن تعليلها بعالقات استخدام أآثر تفاعًال) ألمانيا واليابان

  معلومات في آنها عن سوق العمل  ٦-١
إن الحصول على بيانات شاملة وفي آنها عن اتجاهات 
سوق العمل أمر أساسي إلجراء نقاش عام مستنير ولوضع 

. غير أّن هذا المجال تعتريه نقائص خطيرة. ياسات العامةالس
يصدر ) في المائة ٣٦(بلدًا  ٦٥بلدًا، هناك  ١٨١ومن أصل 

دراسات استقصائية شهرية أو فصلية حول اليد العاملة، في 
بلدًا دراسات استقصائية سنوية، بعض هذه  ١١٦حين يصدر 

  .البلدان بشكل غير منتظم

 اسات االستقصائية للقوى العاملةتواتر الدر  :٤- ١الجدول 

 عدد البلدان 

 19  شهريًا
 46  فصليًا

 1  آل ستة أشهر
 78  سنويًا

   ٢٠٠٨-٢٠٠٤على نحو غير منتظم للفترة 
 17  دراسة استقصائية واحدة
 6  دراستان استقصائيتان

 14  دراسات استقصائية ٣
 181  مجموع البلدان

 .مكتب العمل الدولي : المصدر

  ثر األزمة في البلدان الناميةأ  ٧-١
انكماشًا في النمو في  ٦سوف تشهد معظم البلدان النامية

نتيجة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مقارنة مع الفترة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
معدالت النمو بحسب  ٥-١وترد في الجدول . األزمة العالمية

  .مجموعات البلدان
 ٥-١وتبين جميع مجموعات البلدان الواردة في الجدول 

سلبيًا للناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد في الفترة  نموًا
مجموعة البلدان : ، باستثناء مجموعتين هما٢٠٠٩-٢٠٠٨

. النامية ذات الدخل المتوسط ومجموعة البلدان األقل تقدمًا
وينعكس ذلك أيضًا في فئتي آبرى البلدان النامية المصدرة 

للسلع  للسلع المصنعة وآبرى البلدان النامية المصدرة
وتسجل بلدان رابطة الدول المستقلة التي تمر . األساسية

بمرحلة انتقالية أآبر نمو سلبي في الناتج المحلي اإلجمالي 
وتسجل معظم البلدان النامية تباطؤًا آبيرًا في . للفرد الواحد

  .معدالت نموها وليس معدالت نمو سلبية

 ــــــــــــــــ
دة          ٦ م المتح نيف األم ى تص تنادًا إل ددة اس دمًا مح ل تق ادات األق االقتص

(http://unstats.un.org/) .     درج م ت ة ل وفي ما تبقى من االقتصادات النامي
 >الواحد  الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (البلدان النامية ذات الدخل المرتفع 

ام    ١٠٠٠٠ ي ع ي ف نفط   ) ٢٠٠٣دوالر أمريك درة لل دان المص وال البل
، بل تندرج ضمن البلدان )في المائة من الصادرات ٥٠ >صادرات النفط (

ط   دخل المتوس ة ذات ال دخل    . النامي ة ذات ال دان النامي ى البل ار إل ويش
  ".أساسية"المتوسط وأقل البلدان تقدمًا على أنها بلدان نامية 

  االنخفاضات في الناتج المحلي اإلجمالي والزيادات في البطالة الخاصة بكل بلد  :٣- ١ل الجدو

  ٢٠٠٩انخفاض مقدر في الناتج المحلي اإلجمالي في 
  الزيادة الملحوظة في البطالة

  )نقطة مئوية ١٫٣< (معتدل   )نقطة مئوية ١٫٦> (حاد 

  ا وإيطاليا واليابان والمكسيكألماني  اسبانيا والمملكة المتحدة  )في المائة ٤> (حاد 

  ندونيسياإالبرازيل و  أستراليا وآندا والواليات المتحدة  )في المائة ٣< (معتدل 

  .١-١مستقاة من صندوق النقد الدولي، والبيانات عن البطالة مستقاة من الجدول  ٢٠٠٩البيانات عن الناتج المحلي اإلجمالي لعام : المصدر
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- ٢٠٠٧أدناه، لفترتين متتاليتين هما  ٦-١ويبين الجدول 
، عدد البلدان التي شهدت مراحل ٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٨

وُتعتبر . نمو سلبي في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
  .الفترة الثانية مجرد تقدير

إلى تغير سلبي في الناتج المحلي  ٦-١يشير الجدول و
في معظم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلجمالي للفرد الواحد في الفترة 
لعالم تقريباًً وفي غالبية االقتصادات المتقدمة في ا

وفي غالبية البلدان . االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
نجد أن البلدان ذات النمو السلبي أقل  ،٧"األساسية"النامية 
 وهناك أقلية يعتد بها من أقل البلدان نموًا والبلدان .نسبيًا

 - بلدًا  ٩٢بلدًا من أصل  ٢٩-الدخل المتوسط  النامية ذات
، يتوقع )في المائة من سكان البلدان النامية ١٧ل قرابة تمث(

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨أن تسجل نموًا سلبيًا في الفترة 
 ٨٣التي تمثل (بلدًا من البلدان النامية  ١٢٣ومن أصل 

، يتوقع صندوق النقد )في المائة من سكان البلدان النامية
- ٢٠٠٨بلدًا نموًا إيجابيًا في الفترة  ٨١الدولي أن يشهد 

غير أن نمو هذه االقتصادات يشهد تراجعًا شبه . ٢٠٠٩
في المائة من  ٥٢بلدًا تمثل حوالي  ٢٤وبالنسبة إلى . عالمي

سكان العالم النامي، فإن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في المائة للفترة  ٣للفرد الواحد ال تزال تسجل فائضًا بنسبة 

 ــــــــــــــــ
ا         ٧ ي يشار إليه دمًا الت دان تق البلدان النامية ذات الدخل المتوسط وأقل البل

ية "على أنها بلدان نامية  ر من    "أساس دان      ٧٥، تشكل أآث ة من بل في المائ
ن  ر م امي وأآث الم الن كانه ٩٣الع ن س ة م ي المائ ن التفاصيل . ف د م للمزي
  :بشأن هذا التصنيف، انظر

Ghose, Majid and Ernst (2008): The Global 
Employment Challenge, ILO. 

القتصادات ومن المتوقع أن تسجل باقي ا. ٢٠٠٩-٢٠٠٨
ذات النمو اإليجابي نموًا للفرد الواحد يقل عن ) ٥٧(النامية 

  .في المائة ٣
وتعود البيانات الحالية بشأن معدالت الفقر إلى ما قبل 

وإذا ما استندنا إلى العالقة التاريخية القائمة بين . األزمة
النمو والفقر، فمن المتوقع أن تشهد معدالت تراجع الفقر 

 .لتراجع في البلدان التي تشهد تباطؤًا في النموأيضًا بعض ا
أما بالنسبة إلى االقتصادات ذات النمو السلبي، فأشد 

  .االحتمال أن معدالت الفقر سوف ترتفع
وسوف تؤثر هذه التغيرات تأثيرًا ضارًا في تحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالفقر، بالرغم من أن آيفية 

. ٨ ت الفقر العالمية ليست واضحة بعدالتأثير على معدال
وتشير األمم المتحدة في تقريرها عن المستجدات في الحالة 

: إلى ما يلي ٢٠٠٩االقتصادية في العالم في منتصف عام 
تشكل األزمة خطرًا آبيرًا على التنمية االقتصادية "

واالجتماعية العالمية، بما في ذلك بلوغ األهداف اإلنمائية 
  .٩"يرها من األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًالأللفية وغ

 ــــــــــــــــ
 : انظر   ٨

Chen and Ravallion (2009) The impact of the global financial 
crisis on the world’s poorest. 

الم سوف تستمر في التراجع        يبّين هذان المؤلفان أن معدالت الفقر في الع
ن        ٣٩إلى  ٤٢من  ر يساوي دوالري د خط فق ة عن ى   ٢١، ومن  في المائ إل
  .دوالر ١٫٢٥في المائة عند خط فقر يساوي  ١٨
دة،    ٩ م المتح ام   : ٢٠٠٩األم الم لع ي الع ات االقتصادية ف ة والتوقع الحال

  .، نيويورك٢٠٠٩

  )المجاميع حسب مجموعة البلدان(لناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد التغير في ا  :٥- ١الجدول 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  

 3.3- 2.3  البلدان الصناعية

 4.2- 7.7  رابطة الدول المستقلة - البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

 1.8- 6.5  أوروبا الوسطى والشرقية - البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

 0.4 5.1  النامية المصدرة للنفطالبلدان 

 4.7- 3.4  البلدان النامية ذات الدخل المرتفع

 2.4 7.4  البلدان النامية ذات الدخل المتوسط

 2.1 6.7  البلدان النامية األقل تقدمًا 

 1.7- 4.1 جميع البلدان

    

 2.4 7.4  آبرى البلدان النامية المصدرة للسلع المصنعة

 2.4 6.3  المصدرة للسلع األساسية آبرى البلدان النامية

  .٢٠٠٩أبريل / ، نيسانآفاق االقتصاد العالمي). ٢٠٠٩(الحسابات قائمة على بيانات مستقاة من صندوق النقد الدولي 
أما . راتهفي المائة من صاد ٥٠يعّرف بمثابة بلد آبير مصدر للسلع المصنعة آل بلد تشكل فيه الصادرات من السلع المصنعة أآثر من : مالحظة

وآبار . في المائة من مجموع صادراته ٣٠البلد الكبير المصدر للسلع األساسية فهو معّرف على أنه بلد تشكل صادراته من السلع األساسية أآثر من 
 .بلدًا ١٢٣المصدرين للسلع المصنعة والسلع األساسية ال ينتمون حصرًا إلى البلدان النامية البالغة 
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ووفقًا لتقديرات األمم المتحدة، سوف يبقى أو يقع في 
مليون شخص إضافي مقارنة  ١٠٣و ٧٣براثن الفقر ما بين 

ويمثل ذلك زيادة . باالتجاه الذي آان متوقعًا دون األزمة
. ناميفي المائة في معدل انتشار الفقر في العالم ال ١٫٣بنسبة 

ويقدر البنك الدولي أّن نصف البلدان النامية قد تشهد زيادة 
  .٢٠٠٩١٠في الفقر المدقع في عام 

وتفيد األونكتاد في تقريرها حول أقل البلدان نموًا لعام 
من المتوقع أن يكون لألزمة االقتصادية في "، بأنه ٢٠٠٩

ن العالم أثٌر وخيم جدًا في أقل البلدان نموًا لدرجة أنه سيكو
وسوف يتطلب ". الوضع المعتاد"من الصعب العودة إلى 

  .١١"ذلك إعادة النظر في نموذج التنمية
ولقد تسببت األزمة االقتصادية بصدمات للبلدان النامية 
واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، تمثلت في تراجع 
. آبير في الصادرات وتدفقات رؤوس األموال والتحويالت

العجز في الحسابات الجارية وانخفاض آما لوحظ اتساع 
وآل هذه العناصر، مجتمعة آانت أم . أسعار صرف العمالت

  .منفردة، تؤثر على ظروف عمل الناس وعيشهم
وغالبًا ما يعني تراجع الصادرات فقدان الوظائف في 

مقارنة مع العاملين " الجيدة"القطاع الحديث، أي الوظائف 
شأن انخفاض تدفقات رؤوس ومن . في االقتصاد غير المنظم

 ــــــــــــــــ
  .World Bank. Global Monitoring Report 2009:  انظر   ١٠
 : انظر   ١١

UNCTAD. The Least Developed Countries Report 2009, 
United Nations, Geneva. 

ولن . األموال أن يؤثر على معدل نمو العمالة في المستقبل
يزيد االتجاهان البطالة فحسب، بل سيساعدان على تضخيم 
االقتصاد غير المنظم الذي يعاني أصًال من االنتفاخ، وذلك 

ومن شأن تراجع . بزيادة البطالة الجزئية وانخفاض اإلنتاجية
استهالك األسر المتلقية والتي قد تكون  التحويالت أن يخفض
وحيثما يكون أفراد األسر الفقيرة . قريبة من خط الفقر

مدمجين مباشرة في اقتصاد التصدير باعتبارهم عماًال أو 
منتجين، فإّن انخفاض سعر السلع األساسية المعدة للتصدير 

  . سيؤثر مباشرة على مستوى عيشهم
، ارتفعت البطالة في وفي أمريكا الالتينية والكاريبي

في المائة في الربع األول من عام  ٨٫٥المتوسط حتى 
في المائة في الربع األول من عام  ٧٫٩مقارنة بنسبة  ٢٠٠٩
  .، مما يمثل أآثر من مليون شخص عاطل عن العمل٢٠٠٨

وتؤآد البيانات الرسمية األخيرة المتعلقة بإندونيسيا 
ففي إندونيسيا، . ١٢ظمةوتايلند اتساع رقعة العمالة غير المن

في المائة بين  ١٫٤ازداد عدد المستخدمين بأجر بحوالي 
، في حين ازداد ٢٠٠٩فبراير / وشباط ٢٠٠٨فبراير / شباط

في  ٧٫٣عدد العمال العارضين في مجال الزراعة بحوالي 
وفي تايلند، تشير أرقام الربع األول . المائة خالل هذه الفترة

لمستخدمين بأجر قد ازداد بنسبة إلى أن عدد ا ٢٠٠٩من عام 

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ١٢

Huynh, P. Kapsos, K. Beom Kim K., Sziraczki, G. 2009. 
Impacts of Current Global Economic Crisis on Asia’s Labour 
Market, ILO, Bangkok. 

  البلدان التي تشهد معدالت نمو سلبية في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد  نسبة  :٦- ١الجدول 

 النمو من سنة إلى أخرى 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  

 22/23 1/23  البلدان الصناعية

    

 6/12 0/12  رابطة الدول المستقلة - البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

 11/13 2/13  أوروبا الوسطى والشرقية - البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

    

 5/17 1/17  البلدان النامية المصدرة للنفط

 8/14 1/14  البلدان النامية ذات الدخل المرتفع

 19/44 0/44  البلدان النامية ذات الدخل المتوسط

 10/48 1/48  البلدان النامية األقل تقدمًا 

 42/123 3/123  جميع البلدان النامية

    

 11/27 0/27  ى البلدان النامية المصدرة للسلع المصنعةآبر

 6/20 1/20  آبرى البلدان النامية المصدرة للسلع األساسية

 ).٢٠٠٩(الحسابات قائمة على بيانات مستقاة من صندوق النقد الدولي 
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شخص، ويعود ذلك فقط إلى  ١٠٤ ٠٠٠في المائة، أي  ٠٫٦
ومن جهة أخرى، ازداد عدد . اتساع العمل في القطاع العام

العاملين لحساب أنفسهم والعمال المساهمين في دخل األسرة 
شخص،  ٥٦٦٠٠٠في المائة، أي حوالي  ٣٫٢معًا بنسبة 

ويظهر ذلك زيادة مهمة في . رمبالنسبة إلى العام المنص
  .العمل غير المنظم سيء النوعية

وال بد من تقييم األثر الكامل لألزمة على الناس في 
 .البلدان النامية، ال سيما البلدان النامية ذات الدخل المنخفض
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  ٢الفصل 

  ها تتخذااسة استقصائية عن التدابير التي در
  اعية البلدان بشأن العمالة والحماية االجتم

 بغية التصدي لألزمة

يقدم القسم األول . يتضمن هذا الفصل قسمين رئيسيين
االستنتاجات الرئيسية التي تمخضت عن الدراسة 
االستقصائية التي أعدها مكتب العمل الدولي عن التدابير 
التي اتخذتها البلدان بغية التصدي لألزمة في أربعة مجاالت 

  :عامة هي
 د العاملة؛حفز الطلب على الي  "١"
دعم فرص العمل والباحثين عن عمل والعاطلين   "٢"

 عن العمل؛
 توسيع نطاق الحماية االجتماعية واألمن الغذائي؛  "٣"
تطبيق الحوار االجتماعي وحماية الحقوق في   "٤"

 .العمل
تدبيرًا محددًا  ٣٢وقد جرى إعداد الدراسة على أساس 

  .ومصنفًا في هذه المجاالت األربعة
ذه التدابير المشمولة باالستقصاء االستنتاجات وتعكس ه

مارس / آذار ٢٤(التي توصل إليها مؤتمر الوظائف في لندن 
وتلك التي تمخضت عن مؤتمر القمة االجتماعية ) ٢٠٠٩

مارس / آذار ٣١-٢٩(الموسع لمجموعة الثمانية في روما 
والميثاق العالمي لفرص العمل، الذي اعتمده مؤتمر ) ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩يونيه / دولي في حزيرانالعمل ال

وأعدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
القسم الثاني الذي يستكمل التحليل السابق من خالل النظر في 
حجم مجموعات السياسات المالية وسياسات سوق العمل 
بالنسبة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ويعتمد هذا القسم بشكل . على العمالة االقتصادي وتقييم أثرها
من  ٢٠٠٩آبير على تحليل أزمة الوظائف الواردة في طبعة 

الصادر عن منظمة التعاون والتنمية " آفاق العمالة"منشور 
  .في الميدان االقتصادي

  أثر التدابير المتخذة على العمالة
لقد قّدر مكتب العمل الدولي حجم التغيير الذي تحدثه 

وبالرغم من تدهور مؤشرات البطالة . ت السياسيةاالستجابا

 والمؤشرات األخرى لسوق العمل بشكل بارز خالل األشهر
االثني عشر الماضية، فإنها آانت لتشهد المزيد من التدهور 

ويقدر مكتب العمل الدولي، . لوال اتخاذ مثل هذه التدابير
باالستناد إلى حسابات صندوق النقد الدولي، أّن التوسع 

لمالي التقديري إلى جانب المثبتات اآللية، سيكون قد أنشأ أو ا
مليون وظيفة في بلدان  ١١و ٧ما بين  ٢٠٠٩أنقذ في عام 

وتعادل هذه الوظائف المنشأة أو المنقذة . مجموعة العشرين
في المائة من البطالة اإلجمالية في بلدان  ٤٣و ٢٩بين 

ولوال  .٢٠٠٩مجموعة العشرين في النصف األول من عام 
مثل هذا اإلنفاق، لكانت البطالة بلغت حدًا أعلى بكثير في تلك 

تفاصيل إضافية بشأن هذا  ٤ويتضمن المرفق . البلدان
  .التقدير

  ة ـة االستقصائيــالدراس  ١-٢
  لمكتب العمل الدولي

جمع مكتب العمل الدولي المعلومات الضرورية لهذه 
مل هذه العينة وتش. ١٣بلدًا ٥٤الدراسة من مصادر رسمية في 

جميع بلدان مجموعة العشرين وتوفر توازنًا بين األقاليم 
  .وفئات الدخل

وتشمل الدراسة االستقصائية تدابير جديدة لصالح 
العمالة والحماية االجتماعية، أعلنت عنها أو اتخذتها البلدان 

، وبالتالي ٢٠٠٩يوليه / تموز ٣٠و ٢٠٠٨بين منتصف عام 
يونيه / لتي اتخذت قبل حزيرانفهي ال تشمل التدابير ا

باإلضافة إلى ذلك، تنحصر المعلومات في التدابير . ٢٠٠٨
التي اتخذتها أو أعلنت عنها الحكومات الوطنية أو الفيدرالية، 

  .باستثناء المبادرات التي اتخذتها الكيانات الالمرآزية
جردًا بالتدابير التي اتخذها آل بلد  ٣ويقدم المرفق 

بندًا، المحددة في الدراسة  ٣٢بنود البالغة بالنسبة إلى ال
  .االستقصائية لمكتب العمل الدولي

 ــــــــــــــــ
  .٢انظر القائمة في المرفق    ١٣
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  لمحة عامة عن التدابير المتخذة
 ٣٠ولغاية  ٢٠٠٨في الفترة الممتدة من منتصف عام 

  :، اتخذت البلدان تدابير ترمي إلى٢٠٠٩يونيه / حزيران
  :حفز توليد العمالة من خالل

ي جميع أنواع الهياآل استثمار الموارد العامة ف  "١"
  األساسية؛

تقديم دعم إضافي إلى المنشآت الصغيرة على   "٢"
وجه الخصوص، من خالل التسهيالت االئتمانية 

  والتخفيضات الضريبية وتقديم المشورة التقنية؛
منح المنشآت إعانات وتخفيضات في اشتراآات   "٣"

الضمان االجتماعي من أجل خفض آلفة استبقاء 
ظائفهم وتسهيل عمليات توظيف العمال في و
  مستخدمين جدد؛

استبقاء العمال في الوظائف من خالل خفض   "٤"
ساعات العمل وتقديم إعانات البطالة الجزئية 

  .وخفض تكاليف العمل وبرامج التدريب
  :توفير دعم الدخل للعمال وعائالتهم من خالل

  مد نطاق إعانات البطالة؛  "١"
حة وإعانات تقاعد اتساع وتكييف إعانات الص  "٢"

  األشخاص المسنين؛
زيادة برامج التحويالت النقدية وبرامج المساعدة   "٣"

  .االجتماعية
  :دعم العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل من خالل

  عزيز إدارات التوظيف العامة؛ "١"
  .اتساع برامج التدريب ومرافقه "٢"

حفز الحوار االجتماعي والمشاورات مع المنشآت 
  :مال بشأن التدابير المتخذة للتصدي لألزمة من خاللوالع

إجراء مشاورات وطنية وقطاعية بين المنشآت   "١"
  والعمال ومع الحكومات؛

إبرام اتفاقات وطنية وقطاعية بين المنشآت   "٢"
  والعمال ومع الحكومات؛

  .إجراء مشاورات وإبرام اتفاقات داخل المنشآت  "٣"
في ) وطني أو االتحاديعلى المستوى ال(واتخذ آل بلد 

خالل الفترة (المتوسط أآثر من عشرة تدابير جديدة بقليل 
تدبيرًا محددًا في الدراسة  ٣٢من أصل ) المشار إليها

وفي آل . االستقصائية التي أجراها مكتب العمل الدولي
مجال من المجاالت األربعة العامة المذآورة أعاله، اتخذ آل 

تدابير جديدة لحفز الطلب على  بلد في المتوسط قرابة أربعة
اليد العاملة، وبين تدبيرين وثالثة تدابير لمساعدة الباحثين 
عن عمل والعاطلين عن العمل، وبين تدبيرين وثالثة تدابير 
لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية، وتدبيرًا واحدًا لحفز 

  .الحوار االجتماعي والحقوق في العمل
التدابير المتخذة من  مدى تواتر ١-٢ويبّين الجدول 

تدبيرًا، والواردة  ٣٢جانب آل بلد بالنسبة إلى التدابير البالغة 
  .في قائمة الجرد التي أعدها مكتب العمل الدولي

وتوجد بعض األنماط الواضحة في تكوين التدابير 
فقد . المتخذة في البلدان رهنًا بفئة الدخل التي تندرج ضمنها

 بقليل، في المتوسط، عددًا أقل اتخذت البلدان متدنية الدخل
وأولت جميع . من التدابير مقارنة مع البلدان مرتفعة الدخل

البلدان أولوية عالية لتحقيق استثمارات جديدة أو إضافية في 
غير أّن البلدان . الهيكل األساسي بهدف توليد العمالة

متوسطة الدخل أو متدنية الدخل استثمرت أيضًا إلى حد آبير 
اق الحماية االجتماعية، في حين استثمرت البلدان في مد نط

 ٢-٢ويبّين الجدول . المتقدمة أآثر في سياسات سوق العمل
 .التباينات في تكوين التدابير المتخذة

إّن عدد التدابير المتخذة ال يعتبر في حد ذاته مؤشرًا 
وإجراء المزيد من التدخالت ال يعني . على فعاليتها

وقد يكون من األفضل التوصل إلى . بالضرورة أمرًا جيدًا
مجموعة من التدابير أصغر حجمًا وأآثر اتساقًا من طائفة 

ومن . أو التصميم/ من التدخالت الصغيرة سيئة التمويل و
شأن تحليل أآثر تفصيًال ألثر هذه التدابير أن يسمح فحسب 

  .بإجراء مثل هذا التقييم

  حجم وتكوين المجموعات المالية
لنقد الدولي أّن متوسط حجم التدابير يفيد صندوق ا
في المائة  ١٫٩يبلغ في المتوسط  ٢٠٠٩المالية التقديرية في 

من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المتقدمة من مجموعة 
في المائة منها في الهيكل  ٣٠العشرين، مع استخدام حوالي

في المائة من الناتج  ٢٫٢األساسي، ويبلغ هذا المتوسط 
ي اإلجمالي في البلدان الناشئة والبلدان النامية في المحل

في المائة منها في  ٥٠مجموعة العشرين، مع استخدام حوالي
  .١٤الهيكل األساسي

ويقدر مكتب العمل الدولي أّن البلدان منخفضة الدخل 
في المائة من ناتجها المحلي  ١تستثمر في المتوسط حوالي 

يكل األساسي وأّن اإلجمالي للمزيد من اإلنفاق على اله
في المائة  ٠٫٧البلدان متوسطة الدخل تستثمر حوالي 

ويقدم الجدول . ناتجها المحلي اإلجمالي لمثل هذا اإلنفاق من
مؤشرًا عن حجم اإلنفاق على الهيكل األساسي بالنسبة  ٣-٢

 .إلى عينة مختارة من البلدان

  توقيت التدابير
بير المشمولة إن تواريخ بدء التنفيذ محددة لنصف التدا

وتدخل الغالبية الكبرى من . باستقصاء مكتب العمل الدولي
، وأعلن عن ٢٠٠٩التدابير المعلن عنها حّيز النفاذ في عام 

وقد تم . ٢٠١٠لعام ) في المائة ٥(تنفيذ قسم صغير منها 
يناير / اإلعالن عنها عمومًا خالل شهري آانون الثاني

/ نيسان ٢قمة لندن في وانعقد مؤتمر . ٢٠٠٩أبريل / ونيسان
في المائة من التدابير مقيدة زمنيًا  ١٥وحوالي . ٢٠٠٩أبريل 

وأهمها التخفيضات الضريبية للمنشآت وتدابير المساعدة 
االجتماعية للعاطلين عن العمل وحقوق الحماية االجتماعية 

 .المقدمة إلى العمال المهاجرين
 ــــــــــــــــ

  :انظر   ١٤
Horton, Mark; Manmohan Kumar; Paolo Mauro. 2009. The 
State of Public Finances: A cross-country fiscal monitor, IMF 
Staff Position Note, July. 
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  مدى تواتر التدابير المتخذة من جانب بلدان العينة  :١- ٢الجدول 

بالنسبة ( حفز الطلب على اليد العاملة  -١
 )٪ المئوية

  دعم طالبي الوظائف وفرص العمل   -٢  
 والعاطلين عن العمل

بالنسبة (
)٪ المئوية

 63.0 تدابير تدريب إضافية   87.0 إنفاق مالي إضافي على الهيكل األساسي

 46.3 زيادة قدرة إدارات التوظيف العامة   33.3 معيار العمالةباالقتران ب

 27.8 تدابير جديدة لصالح العمال المهاجرين   29.6 باالقتران بمعيار البيئة

 27.8 تخفيضات في وقت العمل   24.1 التوظيف العام

 27.8 ض الوقتالبطالة الجزئية مع التدريب والعمل لبع   51.9 برامج عمالة مستهدفة جديدة أو موسعة

  حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 على االئتمان

 14.8 تخفيضات في األجور   74.1

  حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 على عروض العطاءات العامة

 31.5 مد نطاق إعانات البطالة   9.3

تقديم اإلعانات والتخفيضات الضريبية للمنشآت 
 الصغيرة والمتوسطة

 33.3  افية للمساعدة والحماية االجتماعيينتدابير إض   77.8

        

   الحوار االجتماعي والحقوق في العمل  -٤    مد نطاق الضمان االجتماعي واألمن الغذائي  -٣

 59.3 مشاورات بشأن االستجابات لمواجهة األزمة   29.6 تخفيضات على االشتراآات الضمان االجتماعي

 35.2 على المستوى الوطني اتفاقات   53.7 تحويالت نقدية إضافية

 11.1 اتفاقات على المستوى القطاعي   37.0 زيادة سبل الحصول على اإلعانات الصحية

 3.7 تدابير إضافية لمكافحة االتجار باليد العاملة   44.4 تغييرات في معاشات الشيخوخة

 3.7 تدابير إضافية لمكافحة عمل األطفال   33.3 تغييرات في الحد األدنى لألجور

 22.2 تغييرات في تشريعات العمل   14.8 تدابير حماية جديدة للعمال المهاجرين

 13.0  تفتيش العمل/ زيادة قدرة إدارة العمل   16.7 اعتماد اإلعانات الغذائية

    22.2 دعم جديد للزراعة

  .الدراسة االستقصائية لمكتب العمل الدولي:  المصدر

  ومجموعة البلدان وفقًا للدخل الفئةحسب  متوسط عدد التدابير  :٢- ٢الجدول 

 ب ـعينة البلدان حس
 مجموعة الدخل

 حفـز الطلب 
 على اليد العاملة

 دعم الوظائف 
  وطالبي الوظائف 

 والعاطلين عن العمل

توسيع نطاق الحماية 
 واألمن الغذائي

الحوار االجتماعي 
 والحقوق في العمل

المجموع

 7.2 0.8 2.3 1.2 2.9 )١٠(دخل منخفض 
 10.7 1.4 3.2 2.3 3.8 )١٠(أدنى دخل متوسط 
 10.9 1.6 2.5 2.9 3.9 )١٧(أعلى دخل متوسط 

 12.2 1.8 2.3 3.7 4.4 )١٧(دخل مرتفع 
 10.3 1.4 2.6 2.5 3.8 المتوسط

 .الدراسة االستقصائية لمكتب العمل الدولي : المصدر
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  ١٥لمجموعات المستضعفةلصالح اإنفاق إضافي 
سعت بلدان جميع فئات الدخل إلى زيادة اإلنفاق لصالح 

ومن الممكن . المجموعات االجتماعية األآثر استضعافًا
تسليط الضوء على التدابير التالية في عينة الدراسة 

 :االستقصائية التي أجراها مكتب العمل الدولي
في المائة من البلدان وسعت نطاق إعانات  ٢٩ 

جديدة، منها العمال الذين دفعوا البطالة لتشمل فئات 
اشتراآات لفترة قصيرة والعمال الذين ُخفضت 

في المائة  ١٠وفي المجموع، زاد . ساعات عملهم
من البلدان قيمة إعانات البطالة أو مدتها، لتقتصر 
أحيانًا فقط على فئات محددة من الباحثين عن عمل، 

باإلضافة إلى ذلك، قام . من قبيل العمال المسنين
في المائة من البلدان التي ظلت ُنظم إعانات  ١٣

البطالة فيها على حالها بتقديم المزيد من الدعم إلى 
فئات محددة من العاطلين عن العمل، وخفض 
  .الضرائب والحفاظ على حقوق الضمان االجتماعي

في المائة من البلدان منحت العمال المهاجرين  ٢٣ 
ية، من قبيل تدابير جديدة من الحماية االجتماع

التعليم واالئتمان وتسهيالت للحصول على 
تراخيص العمل ومعلومات بشأن سوق العمل 

  .وبرامج العمالة المستهدفة
في المائة من البلدان، على مختلف مستويات  ٢٥ 

  .التنمية، قدمت دعمًا إضافيًا إلى المسنين
في المائة من البلدان منخفضة الدخل والبلدان  ٦ 

خل متوسط، اتخذت تدابير لتعزيز ذات أدنى د
  .حماية األمومة

في المائة من البلدان مرتفعة الدخل طبقت  ١٧ 
سياسات ترمي إلى زيادة عمالة النساء، بما في ذلك 
إثر عودتهّن من إجازة األمومة أو اإلجازة الوالدية، 
وحددت حصصًا للنساء في برامج العمالة التي 

التوفيق بين  تستهدف الفقراء، أو سهلت عملية
 .المسؤوليات المهنية واألسرية

في المائة من البلدان زادت دعمها إلى األسر  ٥٥ 
أما في البلدان ذات أعلى . ذات الدخل المنخفض

 ــــــــــــــــ
النظام العالمي لإلنذار بآثار األزمات  "إن تقرير األمم المتحدة بعنوان    ١٥

ر       "ومواطن الضعف دولي، يستعرض أث ه مكتب العمل ال ، الذي شارك في
  .األزمة على األشخاص المستضعفين

دخل متوسط والبلدان مرتفعة الدخل، فقد استهدف 
هذا الدعم اإلضافي األسر ذات الدخل المنخفض 

لدان وفي الب. ولديها أطفال في ثلثي الحاالت
منخفضة الدخل والبلدان ذات أدنى دخل متوسط، 
استهدفت التحويالت اإلضافية المخصصة للفقراء 
أآثر الفقراء استضعافًا، من قبيل المعوقين والنساء 
المعوزات والفئات المحرومة واألرامل 

في المائة من  ٤وطّبق . والمهاجرين العائدين
لعمل البلدان في المجموع تدابير إلبراز أهمية ا

بهدف تحفيز العمال ذوي األجور المتدنية على 
المشارآة في سوق العمل من خالل توفير اإلعفاء 

  .الضريبي على الدخل
في المائة من البلدان استهدفت الفقراء من  ٤٨ 

وفي نصف الحاالت، ُنفذت . خالل برامج العمالة
هذه البرامج في المناطق المحرومة أو المناطق 

حين استهدفت البرامج األخرى  األقل نموًا، في
وهم (المجموعات الفقيرة والمستضعفة من العمال 

العمال ذوو المهارات المتدنية والعاطلون عن العمل 
  ).لمدة طويلة

اتخذت تدابير إضافية للنهوض بقابلية الشباب  
وآلما . في المائة من البلدان ٣٣لالستخدام في 

مال وضع ارتفع مستوى التنمية، آلما ازداد احت
في  ١٩ونفذ ما مجموعه . تدابير تستهدف الشباب

 ١٠المائة من البلدان برامج تدريبية جديدة للشباب، 
في  ٦في المائة منها أدخلت برامج عمالة للشباب و

المائة منها أدخلت حوافز ألصحاب العمل 
لتشجيعهم على توظيف الشباب، من قبيل تخفيض 

 .اشتراآات الضمان االجتماعي
التدابير المستهدفة المعتمدة في  ٤-٢ن الجدول ويبّي
 .البلدان

جرد منظمة التعاون والتنمية في   ٢-٢
  الميدان االقتصادي وتقييمها

ينظر هذا القسم الثاني في حجم المجموعات المالية 
ومجموعات سياسات سوق العمل بالنسبة إلى البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

تصادي، مبينًا أّن األهمية النسبية التي تنطوي عليها االق
التدابير التقديرية والمثبتات اآللية تختلف بشكل آبير فيما بين 

  .البلدان

  ، آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي٢٠٠٩اإلنفاق على الهيكل األساسي في   :٣- ٢الجدول 

 2.2  بيرو  0.8  مصر  0.1  بنغالديش
 1.0  رومانيا  2.2  األردن  0.2  آمبوديا
 1.6  ية تنزانيا المتحدةجمهور  1.5  آينيا  0.4  شيلي

 1.6  أوروغواي  0.6  ماليزيا  0.2  آولومبيا
 1.7  فيتنام  0.2  باآستان  0.8  آوستاريكا

 .التقارير القطرية الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ الدراسة االستقصائية لمكتب العمل الدولي: المصدر
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  المجموعات المستهدفة علىأمثلة مختارة   :٤- ٢الجدول 

  دخل مرتفع  أعلى دخل متوسط   أدنى دخل متوسط   ل منخفضدخ 

زيادة الدعم المقدم 
إلى األسر ذات 
  الدخل المنخفض

المتخلفون (آينيا 
، بنغالديش )عقليًا

النساء المعوزات (
، نيبال )وغيرهّن

األطفال والمسنون (
والمجموعات 

  ، فيتنام)المحرومة

األرامل، (الهند 
، الصين )المعوقون

، )العائدون المهاجرون(
التحويالت (الفلبين 

النقدية المشروطة، 
  )األشخاص األشد فقرًا

األرجنتين، البرازيل، 
آولومبيا، آوستاريكا، بيرو، 

هندوراس، جنوب أفريقيا، 
ماليزيا، شيلي، رومانيا، 

  االتحاد الروسي

الجمهورية التشيكية، فرنسا، ألمانيا، 
هنغاريا، ايطاليا، المملكة المتحدة، 

ية آوريا، الواليات المتحدة، جمهور
أستراليا، المملكة العربية السعودية، 

  اسبانيا

زيادة برامج 
العمالة التي 

  تستهدف الفقراء

مشاريع (آمبوديا 
صغيرة في المناطق 

، فيتنام )الريفية
البنية التحتية في (

المقاطعات األآثر 
  )فقرًا

الفلبين، باآستان، الهند، 
  أفريقياجنوب 

عاطلون عن ال(أوروغواي 
العمل لمدة طويلة والعاطلون 

، بيرو )مسنونالعن العمل 
الشباب ذوو الدخل (

، صربيا )المنخفض
المناطق (، ترآيا )المناطق(

المناطق (، الصين )الفقيرة
، )التي يندر فيها االئتمان

  )المناطق الفقيرة(المكسيك 

ذوو المهارات المتدنية (فرنسا، هولندا 
المناطق (ا ، روماني)وقليلو األجر

المدن ذات (، االتحاد الروسي )الفقيرة
العاطلون عن (، اسبانيا )نشاط واحد

مناطق تشهد معدالت (، شيلي )العمل
، الجمهورية )عالية من البطالة

األسر ذات الدخل (الدومينيكية 
 ائتمان(، الواليات المتحدة )المنخفض

، )للمناطق الريفية وفي وضع عسير
المناطق (ودية المملكة العربية السع

المناطق (، جمهورية آوريا )األقل نموًا
ذات الدخل المنخفض، المناطق 

، )المعوقون(، اليابان واستراليا )الفقيرة
  )المناطق الكاسدة(هنغاريا 

زيادة تغطية أو 
المعاشات  مستوى

التقاعدية والدعم 
  المقدم إلى المسنين

جمهورية تنزانيا 
المتحدة، آينيا، 
  البنغالديش، نيب

رومانيا، االتحاد الروسي،   الصين
الجمهورية الدومينيكية، 

  ، شيليأفريقياجنوب 

اسبانيا، الواليات المتحدة، جمهورية 
  آوريا

زيادة تغطية 
/ إعانات البطالة 

المساعدة المقدمة 
إلى العاطلين عن 

  العمل

بولندا، رومانيا، أوروغواي،   أوآرانيا  فيتنام
  شيلي، الصين

هنغاريا، ايطاليا،  ،ألمانيافرنسا، 
  هولندا، آندا، اليابان

مدة / مستوىزيادة 
  إعانات البطالة

الجمهورية التشيكية، آندا، الواليات   االتحاد الروسي، البرازيل    
  المتحدة

تدابير رامية إلى 
حماية العمال 
  المهاجرين

بنغالديش، نيبال، 
  فيتنام

، األردن، )آيراال(الهند 
  مصر، الفلبين، باآستان

  البحرين، هولندا، بربادوس، اليابان  لبرازيلا

تعزيز حماية 
  األمومة

      الهند، األردن  بنغالديش

سياسات مؤاتية 
تعزيز / لألسرة

  عمالة النساء

، أفريقياالهند، جنوب   
  األردن

جمهورية آوريا، اليابان، هولندا،   شيلي، االتحاد الروسي
  هنغاريا

توسيع تدابير 
التدريب والعمالة 

  الشباب لصالح

إعادة (آينيا 
تخصيص الموارد 

  )لصالح الشباب

توسيع برامج (الفلبين 
، األردن )العمالة

الهيكل األساسي الذي (
يستهدف الشباب، 

  )التدريب

حوافز العمل، (ترآيا 
 أفريقيا، جنوب )التدريب

، األرجنتين )األشغال العامة(
، آولومبيا )التدريب(
، الجمهورية )التدريب(

، بيرو )التدريب(الدومينيكية 
، االتحاد )برامج العمالة(

  )التدريب(الروسي 

، )إدارات التوظيف العامة(اليابان 
، فرنسا )حوافز العمل(جمهورية آوريا 

، المملكة )التدريب( ألمانيا، )التدريب(
، الواليات المتحدة )التدريب(المتحدة 

التدريب (، هولندا )حوافز العمل(
  )وبرامج العمل
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ويستند هذا القسم بشكل آبير إلى الردود القطرية على 
استبيان مشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

، يهدف إلى استعراض االقتصادي والمفوضية األوروبية
السياسات التقديرية التي اعتمدتها الدول األعضاء خالل 
األزمة، وإلى تحليل أثر المجموعات المالية على العمالة، 
الذي أجرته أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  .االقتصادي

  االستجابة السياسية لألزمة قياس حجم
السابق أّن بلدانًا  تبّين قائمة الجرد الواردة في القسم

. آثيرة تتخذ تدابير للتخفيف من أثر األزمة على سوق العمل
ويقدم هذا القسم بيانات عن حجم المجموعات المالية 
ومجموعات سياسات سوق العمل المطبقة للتصدي لألزمة 
. في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

وعات السياسية وتكوينها، وتشير النتائج إلى أّن حجم المجم
إلى جانب األهمية النسبية التي تنطوي عليها التدابير 
التقديرية والمثبتات اآللية، تختلف بشكل آبير فيما بين 

ويحصل ذلك بالرغم من أّن أنماط التدابير السياسية . البلدان
المتخذة غالبًا ما تكون متشابهة إلى حد آبير، على األقل عند 

واستنادًا إلى األعمال . بين البلدان المتقدمة مقارنتها فيما
األخيرة التي اضطلعت بها منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي حول هذا الموضوع، تقَدم تقديرات بشأن 

  .أثر هذه المجموعات على العمالة

  مجموعات الحوافز المالية والمثبتات اآللية
ان في حجم هناك اختالفات جوهرية فيما بين البلد

المجموعات المالية المعتمدة للتصدي لألزمة وانقسامها بين 
). ١-٢الشكل (مختلف تدابير اإليرادات واإلنفاق والتوقيت 

وتعكس االختالفات في حجم الحوافز المالية التقديرية 
مجموعة من العوامل، بما فيها حدة الرآود وقوة المثبتات 

لحكومات على اآللية والقيود المفروضة على قدرة ا
ومن بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان . االستدانة

االقتصادي التي وضعت مجموعات تحفيزية، يوجد الكثير 
من التباين في األهمية النسبية التي تتسم بها تدابير اإليرادات 

. مقابل الزيادات في اإلنفاق) أي التخفيضات الضريبية(
ى دخل األفراد القسم األآبر وتشكل تخفيضات الضرائب عل

غير أّن خفض اشتراآات الضمان . من التدابير الضريبية
االجتماعي التي يدفعها صاحب العمل أمٌر شائع بالرغم من 

ويعكس قسم مهم من . أنه محدود نوعًا ما في معظم الحاالت
تدابير اإلنفاق برامج الهيكل األساسي والبرامج األخرى 

فيها التدابير المخطط لها أصًال والمبينة لالستثمار العام، بما 
آما جرى زيادة تحويالت الدخل إلى األسر ذات . سابقًا

وبالنسبة إلى معظم . الدخل المنخفض في عدد من البلدان
البلدان، ال بد من إنفاق القسم األآبر من الحوافز خالل عام 

حتى ولو قام عدد مهم من البلدان بتوزيعها على عدة  ٢٠٠٩
وهذا يعني أنه ينبغي لمجموعات الحوافز أن تستمر . سنوات

في دعم الطلب اإلجمالي في هذه البلدان خالل قسم ال يستهان 
  .٢٠١٠به من عام 

باإلضافة إلى التدابير التقديرية، تتوفر لدى معظم 
في ُنظم " المثبتات اآللية"البلدان المتقدمة ما ُيعرف باسم 

تلقائيًا الطلب اإلجمالي عند  الضرائب واإلعانات لديها، تدعم
وتشمل هذه المثبتات اآللية . تدهور الظروف االقتصادية

إعانات البطالة وغيرها من تدابير الحماية االجتماعية التي 
تمّهد دخل األسر من خالل تعويض الخسائر التي يكون 

ويبين الشكل . سببها البطالة أو تخفيضات في ساعات العمل
ي للمثبتات اآللية يتفاوت حسب البلدان أّن الحجم النسب ٢-٢

وغالبًا ما تكون المثبتات اآللية . التي تتوفر بشأنها البيانات
أآثر أهمية في بلدان أوروبا الشمالية وفي البلدان األخرى 
حيث يكون اإلنفاق االجتماعي العام، ال سيما إعانات البطالة 

ًا وحيث وغيرها من إعانات الحماية االجتماعية، سخيًا نسبي
وفي معظم بلدان منظمة . العائدات الضريبية أآثر دورانًا

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، من المتوقع أن تتسم 
الحوافز التي تقدمها المثبتات اآللية في حالة الرآود الحالية، 

. ١٦بأهمية أآبر من تلك التي توفرها التدابير المالية التقديرية
التي اعتمدت مجموعات الحوافز المالية آما تنزع البلدان 

إلى ) مثل جمهورية آوريا والواليات المتحدة(األآبر حجمًا 
التمتع بمثبتات آلية ضعيفة نسبيًا، مما يعني أنه يمكن لكل 
شكل من شكلي الحوافز المالية أن يكون بديًال لآلخر إلى حد 

  .بعيد

  فرص العمل تقدير أثر تدابير الحوافز المالية على
في السياق الحالي، من الصعب بمكان تقييم فعالية 

وبالرغم . السياسة المالية في حفز النشاط االقتصادي والعمالة
من ذلك، حاولت منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ويجري . االقتصادي أن تقّدر أثر الحوافز المالية على العمالة
تعاون ذلك من خالل مقارنة اإلسقاطات األخيرة لمنظمة ال

والتنمية في الميدان االقتصادي بالنسبة إلى العمالة والتي 
تراعي األثر التوسعي لتدابير الحوافز المالية والتي يمكن 
استخدامها آخط أساس، مع إسقاطات متضادة ال تراعي 

وقد ُوضعت هذه اإلسقاطات المتضادة باستخدام . ذلك
 ١-٢كل المعلومات عن المجموعات المالية الواردة في الش

ومضاعفات العمالة التي تبّين أثر زيادة الحوافز المالية على 
وُتقترح ثالثة سيناريوهات الختبار حساسية . العمالة

 .١٧التقديرات أمام االفتراضات البديلة بشأن آثار المضاعفات

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ١٦

OECD Economic Outlook, No. 85, OECD Publishing, Paris, 
2009. 
أستراليا والواليات المتحدة هما البلدان الوحيدان من ضمن البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، اللذان من 

ما توفره المتوقع أن يكون الحافز المالي التقديري فيهما أآثر أهمية م
  :للمزيد من التفاصيل، انظر. المثبتات اآللية

Interim Economic Outlook, OECD Publishing, Paris, 2009. 
  :للمزيد من التفاصيل، انظر   ١٧

OECD Employment Outlook, OECD Publishing, Paris, 2009 
يقترح تحليل أآثر تعمقًا أّنه قد يكون لتخفيضات اشتراآات الضمان 

جتماعي التي يدفعها صاحب العمل أثر إضافي مهم على العمالة بسبب اال
وفي . أثر السعر النسبي المصاحب لخفض التكاليف األحادية لليد العاملة

من قدر  ٣-٢هذه الحالة، من الممكن أن تقلل التقديرات الواردة في الشكل 
أثر مجموعات الحوافز المالية على الوظائف والتي تتضمن تخفيضات 

  .مهمة في اشتراآات الضمان االجتماعي التي يدفعها صاحب العمل
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وبالرغم من أّن بلدانًا آثيرة سارعت إلى اعتماد 
ن لهذه مجموعات آبيرة من الحوافز المالية، لم يك

المجموعات عمومًا أي أثر رئيسي على التخفيف من التراجع 
األولي الذي شهدته العمالة بسبب األزمة، علمًا أّن أستراليا 

وعلى نقيض ذلك، فإّن اآلثار . تشكل استثناًء ملحوظًا
المتوقعة لمجموعات الحوافز المالية التقديرية ستتراآم خالل 

مًا مهمًا للطلب على ومن المحتمل أن تقدم دع ٢٠١٠عام 
اليد العاملة في المراحل األخيرة من الرآود وبداية فترة 

بالنسبة إلى  ٢٠١٠إّن متوسط أثر العمالة في . االنتعاش
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، البالغ 

 ١٫٤و ٠٫٨بلدًا المشمولة بالدراسة، يتراوح بين  ١٩عددها 
مليون  ٥٫٥و ٣٫٢جموع، يمثل ذلك بين وفي الم. في المائة
 ومن المقدر أن يكون أثر تدابير الحوافز المالية على. وظيفة

في  ١٫٩-١٫٤(الوظائف مهمًا بشكل خاص في أستراليا 
وفي الواليات ) في المائة ٢-١٫٣(وفي اليابان ) المائة

 ، نظرًا على السواء إلى الحجم)في المائة ١٫٨ -١(المتحدة 
للمجموعات المالية في تلك البلدان ومضاعفاتها  لكبير نسبيًاا

 .١٨ المالية الكبيرة نسبيًا فيما يتعلق بالعمالة
 ــــــــــــــــ

إّن التقديرات المتعلقة بآثار مجموعات الحوافز على العمالة تستند إلى    ١٨
وتعكس البيانات أثر . ٢٠٠٩يونيه / المعلومات المتاحة في حزيران

المجموعات المالية على التوازنات المالية وقد ال تعكس جميع التدابير 
وعلى وجه الخصوص، ال تندرج عمليات إعادة . لمعتمدة لحفز النشاطا

  .الرسملة في القطاع المالي وزيادة االستثمارات في المنشآت العامة

  حجم وتشكيل تدابير سوق العمل 
 التقديرية والنشطة

في االنتقال من المجموعات المالية الشاملة إلى برامج 
سوق العمل النشطة التي تستهدف أساسًا مساعدة العاطلين 

أّن االستجابة  ٣-٢إيجاد عمل، يبّين الشكل عن العمل على 
السياسية للتصدي لألزمة تفاوتت بشكل آبير فيما بين 

 غير أّن األموال اإلضافية المخصصة لبرامج سوق. البلدان
وتشكل . ١٩العمل النشطة تكون محدودة في معظم الحاالت

اليونان واليابان وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد استثناًء 
ذلك، حيث تقابل الزيادات التقديرية األخيرة زيادات  على

 ٠٫١٥سنوية في برامج سوق العمل النشطة التي تنفق ما بين 
ولئن وضعنا . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٠٫٤٥و

المستقاة من قاعدة بيانات  ٢٠٠٧جنبًا إلى جنب نفقات عام 
بشأن برامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

سوق العمل النشطة، وزيادات اإلنفاق لتبين لنا أّن اليابان 
والمكسيك وبولندا والبرتغال تعزز بشكل آبير تمويلها 
الوطني المخصص لبرامج سوق العمل النشطة، بالرغم من 

باستثناء (أنها انطلقت من خطوط أساس منخفضة نسبيًا 
).البرتغال
 ــــــــــــــــ

دة مجموعة       ١٩ دان عدي آما يرد في القسم األول من هذا الفصل، نفذت بل
ل، أو      رامج خفض وقت العم من التدابير األخرى لسوق العمل، من قبيل ب

دا  دابير النشطة          الت ى الت ة، باإلضافة إل ات البطال ل إعان دة من قبي بير الخام
  .التي تمت مناقشتها في هذا القسم
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برامج سوق العمل النشطة أنواع  ٥-٢يبّين الجدول و
المنفذة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

وقد زادت جميع البلدان تقريبًا . االقتصادي للتصدي لألزمة
عدد األماآن في برامج التدريب المخصصة للعاطلين عن 
العمل والعاملين لساعات مخفضة، آما زادت الموارد 

وفي حاالت . ملالمخصصة للمساعدة على البحث عن ع
عديدة، يتضمن ذلك زيادة مستويات التوظيف في إدارات 
التوظيف العامة، ولكن في بعض البلدان أولي إلى وآاالت 
االستخدام الخاصة دوٌر أآبر في المساعدة على توظيف 
الباحثين عن عمل، مما يسمح بتوسع سريع في قدرة 

 النشطة للتصدي لألزمةتغييرات تقديرية في برامج سوق العمل   :٥- ٢الجدول 

إعانات الوظائف  
 وحوافز التوظيف

تخفيضات في 
تكاليف العمل غير 

ر ـــة باألجـالمتصل
ن ـلتوظيف العاطلي

 عن العمل

المساعدة على 
البحث عن عمل 

 الـإقامة االتصو

حوافز تتعلق 
بالبحث عن عمل 
 واستحداث منشأة

  برامج 
الحصول على 

  ةــرة مهنيـخب

برامج 
 بيالتدر

 X  X   X أستراليا
 X   X   النمسا
    X   بلجيكا
 X  X  X X آندا

 X      الجمهورية التشيكية
 X      الدانمرك

 X X  X   فنلندا
 X X X  X X فرنسا
 X   X   ألمانيا
 X  X   X اليونان
 X     X هنغاريا
 X  X X   أيرلندا
 X   X   إيطاليا
 X  X X X X اليابان
 X  X X X X رية آورياجمهو

 X X X X  X المكسيك
 X   X   هولندا

 X  X X   نيوزيلندا
 X  X X   النرويج
 X X X   X بولندا

 X X  X X X البرتغال
   X X  X سلوفاآيا
 X X X X  X أسبانيا
 X  X  X X السويد
 X      سويسرا
 X    X  ترآيا

 X  X X X X المملكة المتحدة
 X  X  X X ات المتحدةالوالي

تحيل فقط إلى المبادرات الحكومية االتحادية أو الوطنية التي تستهدف العاطلين عن العمل أو األفراد غير النشطين أو العمال : مالحظة
ي ال وه ،معدل البطالة) فعأو يكون من المتوقع أن يرت(عندما يرتفع تلقائيًا في الدانمرك وسويسرا، تزداد نفقات سوق العمل النشطة و. المستضعفين

  .ترد في الجدول
 .الردود على االستبيان المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمفوضية األوروبية: المصدر
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رة آما آثفت بلدان آثي. المساعدة على البحث عن وظائف
المساعدة على إيجاد الوظائف، ال سيما من خالل تقديم 
مساعدة شخصية أو توجيه مهني للباحثين عن عمل في وقت 

وتستهدف بعض برامج التدريب الباحثين عن عمل . مبكر
مثل الشباب أو العمال المسنين أو ذوي (المستضعفين 

، علمًا أّن معظم )المهارات المتدنية أو العمال المهاجرين
ووسع عدد أقل . ماآن متاحة لجميع العاطلين عن العملاأل

وقد . من البلدان نطاق برامج الحصول على الخبرة المهنية

استهدفت هذه البرامج حيثما وسعت، المجموعات المحرومة 
ووضعت حفنة من البرامج اإلضافية  .وال سيما الشباب

لتشجيع الباحثين عن عمل على قبول الوظائف أو استحداث 
آت صغيرة، سواء عن طريق حوافز مدفوعة مباشرة منش

إلى العمال أو إعانات إلى أصحاب العمل أو قروض ذات 
فوائد متدنية أو تخفيضات في االشتراآات االجتماعية أو 
تقديم مساعدة عينية على مستوى التدريب أو رعاية األطفال 

  .أو تكاليف السفر
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 ١مرفق المعلومات 

 االجتماعية  ةسياسالة والـتدابير العم
 زمةلألالمتخذة استجابة 

يتوخى مرفق المعلومات هذا القيام على نحو ملموس 
بتجسيد طائفة التدابير التي اتخذتها فرادى البلدان إلنعاش 
الطلب على اليد العاملة وحماية الوظائف والعاطلين عن 
العمل وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وتعزيز الحوار 

وهو مشفوع بتعليقات أولية بالرجوع إلى  .االجتماعي
  . معارف ومؤلفات حديثة

وسوف تطور بقدر . وهذه العملية أولية وآخذة مجراها
إلى مساهمات إضافية من بلدان مجموعة  أآبر استنادًا

العشرين والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية والمنظمات 
  . الدولية المختصة

مجلس إدارة مكتب العمل وستقدم هذه المعلومات إلى 
الدولي آي يقوم بمناقشتها واستعراضها في دورته المزمع 

  .٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثاني عقدها قريبًا
وسيتاح نتاج هذه العملية لمجموعة العشرين إلجراء أي 

  .متابعة يقررها القادة بشأن تلك المسائل

 الوظائف واالحتفاظ بهااستحداث تدابير   -١
الوظائف واالحتفاظ بها إبقاء استحداث ير تتوخى تداب

الناس على ارتباط بسوق العمل وبالتالي دعم الطلب 
  :وتشمل التدابير المتخذة ما يلي. اإلجمالي

 اإلنفاق على البنية األساسية  ١-١
  :المبرر المتصل باألزمة

في سياق ضعف الطلب في أسواق القطاع 
  ل ـب العمـة صاحـالخاص، تشكل الحكوم

  إلى المحافظة على الوظائف  ر سعيًااألخي
  .على السواء والطلب اإلجمالي

يقترن اإلنفاق على البنية األساسية بأآبر التأثيرات 
المضاِعفة، السيما في البلدان النامية، وهو السبيل المباشر 

 .هتثبيت أو لطلب اإلجماليااألول إلى زيادة العمالة وإنعاش 
بيرة ببساطة أن التأثيرات ويقصد بالتأثيرات المضاِعفة الك

على  المباشرة لإلنفاق على البنية األساسية تنعكس إيجابًا
حتى وإن آانت موجهة في  -قطاعات االقتصاد األخرى 

ء ومن . ٢٠األصل نحو قطاع متأزم بالتحديد مثل البنا
التأثيرات الجانبية اإلضافية لإلنفاق على البنية األساسية، 

ف بمرور الزمن، أن ذلك التي تتحول إلى عنصر مضاِع
أساس النمو المستقبلي وبلوغ األهداف يرسي اإلنفاق 

  . اإلنمائية طويلة األجل
ويخلص تقدير ألثر اإلنفاق في مجال البنية األساسية 
على العمالة إلى أن صرف مليار دوالر من دوالرات 
الواليات المتحدة على مشاريع آبرى يوّلد من العمالة ما 

يفة مباشرة وغير مباشرة بحصص وظ ٢٨٠٠٠يناهز 
ولإلنفاق على . ٢١  في االقتصادات المتقدمة متكافئة إجماًال

البنية األساسية في البلدان النامية أثر أآبر بكثير على 
فإنفاق مليار دوالر لهذا الغرض في أمريكا الالتينية : العمالة

وظيفة مباشرة؛ وإنفاق المبلغ ذاته  ٢٠٠٠٠٠يمكن أن يوّلد 
 ٥٠٠٠٠٠اريع ريفية آثيفة العمالة يمكن أن يوّلد على مش

وظيفة مباشرة، مما يبين أن اختيار تكنولوجيا اإلنتاج، سواء 
أآانت قائمة على العمالة أم على التجهيزات، يمكن أن يؤثر 

ويمثل اإلنفاق . ٢٢على عنصر العمالة في اإلنفاق آبيرًا تأثيرًا
بتأثيراته المباشرة  على البنية األساسية في البلدان النامية،

وغير المباشرة على العمالة، خاصة على المدى الطويل، 
، يحتمل أن وبتأثيره المضاِعف األطول أجًال. أعلى خيارًا

 .تكون اآلثار أآبر

 ــــــــــــــــ
رض   ٢٠ ون أن يفت أثيرات تك اعفة الت والي المض ة ١٫٥ ح ة نقط . مئوي

  :انظر
Bivens, J., J. Irons and E. Pollack, 2009. Tools for Assessing 
the Labor Market Impacts of Infrastructure Investment. EPI 
Working Paper, April 7. 

  :انظر   ٢١
Levine, L. 2008 Job Loss and Infrastructure Job Creation 
During the Recession. Congressional Research Office. See also 
ILO. 2002. The Labour-Based Technology Source Book, sixth 
edition, ILO-ASIST, Harare.  

  :انظر   ٢٢
Tuck, L., Schwartz, J and Andrea, L. 2009. Crisis in LAC: 
Infrastructure Investment and Potential for Employment 
Generation. World Bank LCR Crisis Briefs. 
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  ١ اإلطار
 البلدان التي يتضمن إنفاقها على البنية األساسية عنصر العمالة

 عنصر العمالة البلد
مليار دوالر بواسطة تشكيلة من المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة  ٦٨ألساسية سينفق على البنية ا األرجنتين

 .اليد العاملة وستنشأ البنية األساسية المحلية باستخدام تقنيات آثيفة ؛متوسطةالو
ويتعلق األمر بشبكة موجات -أعلنت الحكومة عن أآبر مشروع للبنية األساسية في تاريخ أستراليا  أستراليا

على مدى فترة تصل إلى ثماني(وظيفة آل سنة  ٢٥٠٠٠مليار دوالر يتوقع أن توّلد  ٤٣بقيمة عريضة 
مليون دوالر، ٦٥٠، بقيمة تطوير البنية األساسيةلوإضافة إلى ذلك سينشأ صندوق وظائف ). سنوات

 .لفائدة المجتمعات المتأثرة بالكساد العالمي

 ٨٠٠٠٠ما بين  إلى استحداث ساسية المتخذة فيما يتصل باألزمةتدابير البنية األتؤدي من المتوقع أن  فرنسا
 . وظيفة ١١٠٠٠٠و

المدارس واألماآن العامة (في إطار برنامج السبيل إلى العمل، ستجري صيانة البنية األساسية المحلية  هنغاريا
اد تمويلها عن طريق األشغال العامة المحلية، التي ازد) ومؤسسات رعاية الطفولة والرعاية الصحية

 . ٢٠٠٨بثالثة أضعاف منذ عام 
مليار دوالر تخصيص استثمارات قائمة على  ٧٫٣قيمتها  ةتتضمن مجموعة الحوافز االقتصادية البالغ إندونيسيا

العمل مكتب ساعد يو. مليار دوالر لمشاريع البنية األساسية العامة والمحلية ١٫٢موارد محلية بقيمة 
وتفيد التقديرات بإمكانية خلق نحو . ليد العاملةعلى تحسين عنصر الكثافة من حيث ا الدولي هذا البلد حاليًا
 . في المائة من مشاريع البنية األساسية باستخدام نهج آثيفة العمالة ٥٠ذ فمليون وظيفة إذا ما ُن

 .اليد العاملةآثيفة  القيام حيثما أمكن بإعطاء األولوية من جديد لإلنفاق الرأسمالي من أجل دعم األنشطة أيرلندا
 المملكة العربية 

 السعودية
مليار ريال  ٣٠٠من المتوقع أن يترتب على مشروع البنية األساسية للمدن األربع استثمار بقيمة تناهز 

وقد وقع  وتقع هذه المناطق االقتصادية في أقل المناطق نموًا. ويولد ذلك أآثر من مليون وظيفة. سعودي
 . في جميع أنحاء المملكة منصفًا لضمان توزيع فرص التنمية والعمالة توزيعًا دًاعليها االختيار تحدي

اليد يقضي باستخدام نهج آثيفة  رند شرطًا ارملي ٧٨٧يتضمن مشروع تطوير البنية األساسية البالغ قيمته  جنوب أفريقيا
 .  حيثما أمكن لغرض صيانة الطرقاتالعاملة 

مثل (قطاعات أخرى في ) أي التعدين والبناء( ل بصفة مؤقتة من أآثر القطاعات تأثرًاإعادة تعيين العما آرانياوأ
تحضير آأس  أعمال استخدام العمال المفصولين في ويمكن أيضًا. للتسريح من العمل تفاديًا) التصليح

 .دنيا مضمونة من صندوق البطالة وفي هذه الحالة، سيتقاضون أجورًا. ٢٠١٢أوروبا لعام 
 ىمن القو ةمحدد تالمذة صناعيين آنسبة أن يستخدم أصحاب المشاريع الناجحون"تشترط الحكومة  ة المتحدةالمملك

الجدد في التالمذة الصناعيين وتفيد تقديرات الحكومة بأن هذا اإلجراء يمكن أن يزيد عدد ". لديهم العاملة
 . فرد على مدى السنوات الثالث المقبلة ٧٠٠٠قطاع البناء بنحو 

ُعزز برنامج األشغال العامة المعاآسة للدورات بزيادة آفاءة الموارد المخصصة، واعتماد برامج  راغوايبا
 . ١وظيفة أثناء األزمة ٢٠٠٠٠أآثر من استحداث ومن المتوقع . المرآزية وتوسيع نطاق األنشطة

ية أآبر للرعاية المنزلية والصحة عالوة على مشاريع النقل والري، سيولي برنامج األشغال العامة عنا جنوب أفريقيا
ويستهدف البرنامج أرباب األسر الفقيرة ويتوقع أن تنتفع به النساء الالتي عادة ما يمثلن بقدر . المجتمعية

يوم،  ١٠٠ماليين فرصة عمل مدتها  ٤٫٥ومن المتوقع خلق . أدنى في مخططات األشغال العامة التقليدية
 .بما في ذلك فرص آسب المهارات

عامل  ٢٥٠٠٠٠ُوسع نطاق برنامج األشغال المؤقتة في البلد إلتاحة فرص عمل لعمال يقدر عددهم بنحو  مكسيكال
ويكلف هذا . جرالحد األدنى لألأشهر براتب يساوي ضعف  أربعة و ستةلمدة تتراوح بين  ٢٠٠٩في عام 

 .مليون دوالر ١٦٠البرنامج 
عامل بتكلفة  ١٦٠٠٠احة فرص عمل لمدة أربعة أشهر لنحو توسيع نطاق برنامج األشغال المحددة إلت بيرو

 .مليون دوالر ١٣تعادل 
توسيع نطاق برنامج األشغال العامة لمدة أقصاها ثمانية أشهر لفائدة العاطلين عن العمل على المدى  أوروغواي

 .   الضمان االجتماعيإعانات الطويل؛ وعالوة على األجور األساسية يتاح الوصول إلى 
  :انظر   ١

Reinecke, Gerhard. 2009. Public investment as anti-cyclical policy tool to face the crisis: Paraguay’s example. ILO. Chile 
يشارك في تمويل اإلجراءات المتعلقة باألزمة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، آل من الصندوق االجتماعي لالتحاد :  مالحظة

  .وروبي ومصرف االستثمار األوروبيوروبي والصندوق اإلقليمي لالتحاد األاأل
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حين يمكن أن تعتمد بعض المشاريع الكبرى على وفي 
شرآات آبيرة ذات آثافة رأسمالية عالية، فإن زيادة عنصر 

إلى أقصى حد في اإلنفاق على البنية األساسية خيار العمالة 
فبالجمع . ممكن للمشاريع المحلية الصغيرة للبنية األساسية

مثل شراء مواد محلية (بين فوائد الصالت الخلفية واألمامية 
يمكن لتلك المشاريع أن تقترن بأثر ) واستخدام عمال محليين

التنمية  فوري قوي على االقتصاد المحلي وأن تكون أساس
وقد قام ثلث . ٢٣وبذلك، تغدو أداة للتنمية المحلية. مستقبًال

البلدان األربعة والخمسين الخاضعة للتقييم بدمج عنصر 
عمالة محدد في إنفاقها المالي على البنية األساسية، بل إن 

فيما يتعلق  ذلك اقترن في أحيان آثيرة بأهداف أآثر تحديدًا
  .)١اإلطار (بالفئات المحرومة 

األساسية في فترة  بنيةما يتخذ اإلنفاق على ال وغالبًا
، تكون فيها الحكومة "برامج أشغال عامة"األزمة شكل 

ويتداخل األمران لكنهما مختلفان، بما . صاحب العمل األخير
أن األشغال العامة يمكن أن ترتبط بأي نشاط ممول من 

النسبة الحكومة بهدف تعزيز أو إبقاء االرتباط بسوق العمل ب
ما تمول رعاية  وآثيرًا. إلى المعرضين لخطر االنفصال عنه

المسنين أو الخدمات المجتمعية أو غير ذلك من األنشطة 
عامة لفائدة  الخدماتية من األموال العامة وتشكل أشغاًال

وتجدر اإلشارة إلى البرنامج الوطني . الفئات المحرومة
 امج آان موجودًالضمان العمالة الريفية في الهند، وهو برن

مهم، آلي قبل األزمة لكنه أصبح بوجود األزمة عنصر تثبيت 
وذلك في  -إذ تعمل في إطاره أغلبية النساء الفقيرات 

  ".وظائف خضراء"
على ربط المسؤولية المالية،  جيدًا وتقدم شيلي مثاًال

، بسياسة ٢٠٠٦وهو عنوان قانون جديد معتمد في عام 
وينص القانون على أنه في حال  .عمالة مسؤولة اجتماعيًا

في المائة، أو المتوسط المسجل على  ١٠تجاوز البطالة نسبة 
صندوق  مدى السنوات الخمس الماضية، يشغل تلقائيًا

  . طوارئ لتمويل تدابير العمالة في أوقات األزماتلل

 الدعم المالي المباشر المقدم إلى المنشآت  ٢-١
  :المبرر المتصل باألزمة

سيما  ة، الـواجه المنشآت المستدامعادة ما ت
في  متوسطة، انخفاضًاالالمنشآت الصغيرة و

  .الطلب إلى جانب الحرمان من االئتمان
  الطلب بواسطة اإلنفاق العامحفز 

متوسطة مصدر العمالة التشكل المنشآت الصغيرة و
الرئيسي في معظم االقتصادات، ومن المعقول مساعدتها في 

ألسباب ال ترتبط حادًا  خفاضًاحاالت انخفاض الطلب ان
وباستطاعة العديد من المنشآت الصغيرة . بالمنشآت ذاتها

الحكومية رغم أن المشتريات  فرص متوسطة نيلالو
إجراءات العطاءات التي قد تعطي األفضلية للشرآات األآبر 

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٣

Murphy, L. Rapid Assessment of Poverty Impacts: Elaboration 
of a Rapid Survey Method of Assessing the Poverty Reduction 
Impacts of Pilot Employment-Intensive Projects. Geneva. ILO. 

أآثر  أو التي ربما تكون الشرآات األآبر حجمًا( حجمًا
وصممت عدة بلدان . خدم مصالحهاال ت) للرد عليها استعدادًا
الحكومية على نحو يالئم الشرآات  مشترياتها عطاءات

  .٢وترد بعض األمثلة في اإلطار . في هذه الفترةالصغرى 

 ٢اإلطار 

ازداد الدعم المقدم إلى المنشآت الصغيرة : هنغاريا 
في المائة من المشاريع، في  ٧٠إلى  ٥٠متوسطة من الو

 وزادت نسبة دفع العروض حين اختصر وقت تقييم
 .السلفات

تشترط حزمة الحوافز أن يتأتى ما ال يقل عن : المكسيك 
في المائة من المشتريات الحكومية من شرآات  ٢٠

 .١صغيرة ومتوسطة الحجم
بلغت زيادة المشتريات الحكومية من المنشآت : بيرو 

 .مليون دوالر ٥٠متوسطة الالصغيرة و
حكومة هدف ضمان األفضلية في أقرت ال: جنوب أفريقيا 

 .متوسطةالللمنشآت الصغيرة والمشتريات 
أطلقت حملة لحث المشاريع الصغيرة : المملكة المتحدة 

التابعة اإللكترونية المشتريات على التسجيل في بوابة 
 .٢ للحكومة

  : انظر   ١
Stimulus plan to curb impact of crisis’, IPS News Agency. 
18.03.09. 

  Supply2.gov.uk. : انظر   ٢

  تحسين الوصول إلى االئتمان
  :المبرر المتصل باألزمة

  تمثلت إحدى خصائص هذه الفترة 
االئتمان المتاح  عرض بانكماش شديد في

  .للشرآات والمستهلكين
في المبيعات فحسب، بل  ال تواجه الشرآات تراجعًا

 إلى التمويل وارتفاع تكاليف محدودًا وصوًال أيضًا
وفي البلدان النامية حيث لم تتعرض المصارف . االقتراض

إلى األزمة بصفة مباشرة، نضبت االئتمانات التجارية 
التأمين من المخاطر، وباتت المنشآت عالوات وارتفعت 
متوسطة تعتبر أخطر من المنشآت الكبرى الالصغيرة و

والحفاظ على سالمة المنشآت . بسبب تقلب معدالت بقائها
متوسطة في األوقات العصيبة استراتيجية الوالصغيرة 

للمحافظة على الوظائف وخلقها، وقد وجهت عدة بلدان 
وأدت المصارف . مساعدة محددة لقطاع المنشآت الصغيرة

في إبقاء وزيادة االئتمانات المتاحة في  رئيسيًا العامة دورًا
، قامت المصارف العامة بين ففي البرازيل مثًال. عدة بلدان

بزيادة  ٢٠٠٩أبريل  /ونيسان ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول
في  ٢٫٥في المائة مقابل  ٢٠االئتمانات المقدمة بنسبة تناهز 

وترد بعض األمثلة في . المائة في حالة المؤسسات الخاصة
  .٣اإلطار 
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 ٣اإلطار 

ح تسهيالت ائتمان جديدة إلى استثمارات يتت: األرجنتين 
نخفضة الفائدة م متوسطة قروضًاالالمنشآت الصغيرة و

 .دوالر ٣٠٠٠٠٠تصل إلى 
 اإلنمائي موارد ائتمان المصرفجرت زيادة : البرازيل 

 .٢٠٠٩في المائة في عام  ٨٥الوطني بنسبة 
ُقدمت إلى المنشآت بالغة الصغر قروض بمقدار : الصين 
مليارات يوان، وُيّسرت متطلبات الضمان الخاصة  ٩

ت أسعار فائدة متوسطة، وُدعمالبالمنشآت الصغيرة و
 . القروض

اعتمدت مرفقًا جديدًا للتمويل بالغ  :المفوضية األوروبية 
مليون يورو لدعم  ١٠٠الصغر بميزانية أصلية مقدارها 

 .نالمقاوليالمنشآت الصغيرة وصغار 
بحيث تغطي العامة ُوّسعت برامج الضمانات : فرنسا 

في المائة من المخاطر المتصلة  ٩٠نسبة تصل إلى 
 ٥٠لقروض مقارنة بنسبة آان متوسطها يتراوح بين با
  .في المائة في ما مضى ٦٠و
زيادة تسهيالت االئتمان لفائدة شرآات التصدير : الهند 

المنشآت من أجل وزيادة الضمانات اليد العاملة آثيفة 
 . الصغيرة

ماليين يورو  ٨زيادة الضمانات وتخصيص : إيطاليا 
 ؛متوسطةالمنشآت الصغيرة ولزيادة االئتمان لفائدة ال

وإتاحة ائتمانات إضافية للشرآات التي تصدر خارج 
 . االتحاد األوروبي

مليار ين ياباني لرابطة  ١٠٠٠٠تخصيص : اليابان 
تخفيف قيود االئتمان المفروضة على لضمان االئتمان 

 ٤٠٠٠متوسطة، باإلضافة إلى الالمنشآت الصغيرة و
 .األمان مليار ين ياباني لقروض شبكات

مليار دينار  ٣٫١قيمتها  بدئية إتاحة ائتمانات: صربيا 
صربي ألصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة 

 .متوسطةالو
تخصيص مبلغ إضافي بقيمة : جمهورية تنزانيا المتحدة 

شرآات لمليار شلن تنزاني لضمان االئتمانات  ٢٩
  .متوسطةالالتصدير والمنشآت الصغيرة و

  تخفيض الضرائب
  :المبرر المتصل باألزمة

تمثل التخفيضات الضريبية زيادة في الدخل 
الحقيقي بالنسبة إلى المستهلكين والشرآات على 

  .في تكاليف األعمال حد سواء وانخفاضًا
تكون أشكال التخفيضات الضريبية بعدد أشكال 

 الحوافز اتالضرائب، وهي تمثل حصة آبيرة من مجموع
في المائة من  ٥٦ير الضريبية إذ تمثل التداب: اإلجمالية

صافي تأثير حزم الحوافز في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
ي ويتمثل أحد أسباب ذلك في . ٢٤في الميدان االقتصاد

غير أن . السرعة التي يمكن بها تنفيذ تدابير اإلنعاش تلك
 ــــــــــــــــ

    :انظر   ٢٤
OECD 2009, Economic Outlook Interim Report, March. 

ذلك أن الضرائب . سرعة التأثير والتأثير ذاته أمران مختلفان
باشرة على الطلب اإلجمالي من خالل تؤثر بصفة غير م

القدرة على اإلنفاق أو االستثمار، وقد ثبت أن تأثيراتها 
الطلب اإلجمالي حفز المضاِعفة أدنى وأنها أقل فعالية في 

وينطبق ذلك بصفة . ٢٥العام وخلق الوظائف مقارنة باإلنفاق
خاصة فيما يتصل بتخفيضات الضرائب على الدخل 

س في أوقات الشدة إلى االدخار بدل إذ ينزع النا: الشخصي
  .اإلنفاق

سيما تلك  غير أن بعض التخفيضات الضريبية ال
تلك المتصلة باالستهالك، مثل  لكن أيضًا(الخاصة بالمنشآت 

على  يمكن أن تقترن بتأثيرات ،)ضريبة القيمة المضافة
وقد . العمالة أآبر مما تشير إليه المضاِعفات اإلجمالية

رة تكاليف األعمال بواسطة تخفيضات في خفضت بلدان آثي
اشتراآات الضمان االجتماعي أو غير ذلك من الضرائب 

ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى . المفروضة على األجور
بالنسبة إلى الحكومة، لكن ت الضريبية داراياإلانخفاض في 

تدارآه بفضل الوظائف المحافظ عليها يفترض هذا األثر 
آما أن اإلعفاءات عادة ما تكون  ).والضرائب المدفوعة(

ومن مزايا تخفيض . في أوقات الكساد الدوري مؤقتًاتدبيرًا 
الضرائب المفروضة على الشرآات أنها تخفض تكاليف 
األعمال دون التأثير على أجور العمال وعلى الطلب 

  .اإلجمالي تباعًا
لدعم القطاعات  واستخدمت السياسة الضريبية أيضًا

ويقدم  .رأسها السلع المعّمرة المكلفة المتأزمة، وعلى
الطلب والمحافظة على حفز  أمثلة قطرية على ٤ اإلطار

  .ضريبيةتكييفات الوظائف بواسطة 

  تكييف ظروف العمل لتالئم الطلب الحالي  ٣-١
 باتفاق مع نقابات تستخدم الحكومات والمنشآت، غالبًا

، آليتين لتكييف ظروف العمل آي تالئم الطلب العمال
في تكييف األجور ووقت هاتان اآلليتان وتتمثل . المتراجع
وقد استخدم تجميد األجور آوسيلة لتثبيت التكاليف . العمل

وفي بعض البلدان التي لجأت . ٢٦مقابل الحفاظ على الوظائف
، آانت زيادات األجور ٢٠٠٩إلى تجميد األجور في عام 

ما قد وفي. الحقيقية سريعة بشكل خاص في السنوات الماضية
يؤدي تراجع األجور، على مستوى االقتصاد الكلي، إلى 
تباطؤ الطلب اإلجمالي، فإن بديل التسريح قد يكون له تأثير 

وهذا صحيح بشكل خاص في األوساط . مماثل أو ربما أسوأ
. التي تكون فيها آليات تعويض الدخل ضعيفة أو منعدمة

  .تقارير عن بعض التجارب القطرية ٥ويقدم اإلطار 

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٥

Congressional Budget Office, 2002 Economic Stimulus: 
Evaluating Proposed Changes in Tax Policy. Washington DC: 
CBO, January; Elmendorf D. and J. Furman 2008. If, When, 
How: A primer ofn fiscal stimulus. The Hamilton Project, 
Brookings Institution, Washington DC, January. 

د  الشرآات من المزيد"   ٢٦ ادات  تجم نوية  األجور  زي رجي " الس ديا،  نف  مي
ع ي، الموق باط ٢٠ اإللكترون ر /ش تند. ٢٠٠٩ فبراي ذا ويس ال ه ى المق  إل
 . الصناعية العالقات خدمات من مقدمة أرقام
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 ٤اإلطار 

تخفيض اشتراآات الضمان االجتماعي : األرجنتين 
للمنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية شريطة الحفاظ 

 .على الوظائف
اقترحت الحكومة، في إطار حزمة حوافزها، : مصر 

تخفيضات ضريبية بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة التي 
 .تسجل خسائر

ى االستثمارات تخفيض الضرائب المفروضة عل: فرنسا 
بتكلفة بلغت  ٢٠١٠يناير  /الجديدة إلى غاية آانون الثاني

مليار يورو؛ واإلعفاء من اشتراآات الضمان االجتماعي 
المدفوعة عن العمال ذوي األجور المنخفضة في 

 .متوسطة لفترة أقصاها سنةالالمنشآت الصغيرة و
المفروضة على تخفيض معدالت الضريبة : الهند 

 .وتخفيض رسوم التصديرالمصدرين 
المفروض تخفيض معدل الضريبة : جمهورية آوريا 

في المائة بحيث وصل  ٢المنشآت الصغيرة بنسبة على 
، وتخفيض إضافي ٢٠٠٩في المائة في عام  ١١إلى 

في المائة في العام التالي؛ وقد خفض معدل  ١بنسبة 
في  ٣المنشآت الكبيرة بنسبة المفروض على الضريبة 

 .في المائة ٢٠في المائة ثم قرابة  ٢٢فبلغ  المائة
 ،تخفيض ضريبة أرباح رأس المال: الواليات المتحدة 

  .المنشآت الصغيرةالمفروضة على 

  

 ٥اإلطار 

جّمدت زيادات األجور في  المحليةالحكومات : الصين 
 .٢٠٠٩عام 

 ،ستؤجل زيادات أجور القطاعين الخاص والعام: أيرلندا 
 .ةالثالثاألطراف تفقت عليها التي سبق أن ا

تجميد األجور في المؤسسات المالية : جمهورية آوريا 
 ٣٠وتقليص رواتب األساتذة الجامعيين بنسبة أقصاها 

 .في المائة بهدف تقاسم الوظائف
في المائة في  ١٥تقليص األجور بنسبة : التفيا 

؛ ٢٠٠٩المؤسسات الحكومية والخدمات العامة في عام 
سبتمبر  /أجور المعلمين إلى النصف منذ أيلولوُخّفضت 
في  ٢٠، وأجور عمال الرعاية الصحية بنسبة ٢٠٠٩
 .المائة

تجميد وتخفيض رواتب القطاع العام التي تزيد : صربيا 
  .على المتوسط

وتشكل األجور الدنيا قاعدة األجور، بما يحول دون 
مكن وهكذا، ي. انكماش األجور وتراجع الطلب اإلجمالي بشدة

عن أنها تقترن بتخفيض مستويات  ، فضًالآليًا أن تعتبر مثبتًا
وعالوة على ذلك، فهي موجهة إلى من هم أآثر . الفقر
وقد لوحظ تأثير األجور الدنيا على . إلى االستهالك نزوعًا

الطلب اإلجمالي منذ الكساد الكبير حينما اعتمدت الواليات 
أساسي من تعافي  جزء"لألجر على أنه أدنى  ًاحدالمتحدة 
للحد األدنى  ويمكن أن يكون المستوى النسبي". االقتصاد
في حدوث تأثيرات  ، سببًامثًالباألجر الوسيط ، مقارنة لألجر

عكسية على العمالة، وخاصة فيما يتعلق ببعض فئات 
 لدنياالجمع بين الحدود اويمكن . العمال، من قبيل الشباب

لمكافحة الفقر في حزمة تدابير أخرى مباشرة  لألجور وبين
  .عالية النجاعة، آما في حالة البرازيل

وقد حظي تقاسم العمل، وتخفيض ساعات العمل من 
فيما  من التساوي أآبربقدر أجل توزيع عبء العمل المقّلص 

واألنظمة األآثر . بين العمال، باالهتمام في ظل األزمة
ى هي تلك التي تتعزز فيها المفاوضات على مستو تطورًا

  . ٢٧الشرآات بالمساعدات الحكومية والوصول إلى التدريب
، فيما لوتستفيد المشاريع من انخفاض تكاليف العم

من أجرهم المفقود من أنظمة البطالة أو  يحّصل العمال جزءًا
، يتجاوز المجموع تعويضات وعمومًا. الضمان االجتماعي

وفي  البطالة، وبالتالي يشكل وسيلة لتثبيت الطلب اإلجمالي،
آر على ذوقد . اآلن ذاته لتخفيض تكاليف المنشآت

وهو أوسع برنامج  ،األلماني آورزاربيتالخصوص برنامج 
مارس  /مليون عامل في آذار ١٫٣في العالم، إذ غّطى 

في المائة  ٠٫٣، وإليه تعزى زيادة االستهالك بنسبة ٢٠٠٩
ويدعم .٢٨  وعدم زيادة البطالة نقطة مئوية إضافية شهريًا
ندوق االجتماعي األوروبي مخططات الدول األعضاء الص

في االتحاد األوروبي الستبقاء األشخاص في العمل من 
أمثلة  ٦ويقدم اإلطار  .خالل العمل قصير األمد والتدريب

  .عما قامت به بعض البلدان لتشجيع ذلك
وترتيبات تقاسم العمل الممولة من الحقيبة المالية، 

بلدان منخفضة عديد من الال بالطبع في متناول ليست
، قامت األرجنتين على ، مثًال٢٠٠٨وفي عام   .الدخل
 االنتعاش النشط تفعيل برنامج  بإعادة السرعة وجه

)Programa de Recuperacion Activa( الذي ُوضع ،
العمال تكفل بجزء من راتب وقد . ٢٠٠٢خالل أزمة عام 

  .تسريحهم، في مقابل عدم شهرًا ١٢الشهري لمدة 
 فعال من حيث التكلفةد أثبت تقاسم العمل أنه تدبير وق

للحفاظ على العمالة، إذ أصبح الحفاظ عليها من الشواغل 
ومن بين هذه . أقل درجةوتوجد شواغل أخرى . ساسيةاأل

من  تقديم المساعدات للوظائف التي قد تختفي اغلالشو
وتفشل هذه التدابير في األوساط التي يكون فيها فصل . دونها

على مستوى فعالية من حيث التكلفة وأآثر  لعمال سهًالا
لكن في حال آانت المكاسب االجتماعية . الجزئياالقتصاد 

، فإنه يوصى بتدابير تقاسم لالرتباط بسوق العمل مهمة جدًا
انتعاش ويتأخر مالية الزمة عندما تنتهي األالعمل، وبخاصة 

  .سوق العمل

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٧

Eurofound 2009. Tackling the recession: Employment-related 
public initiatives in the EU Member States and Norway. 

  :انظر   ٢٨
Broyer, S.; Costa, B. 2009. How do you explain the resilience 
of the German job market? Natixis Special Report, 30 June, 
No. 194. 
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 ٦اإلطار 

، الذي يتوقع أن يكلف آورزاربيتمج لقد قام برنا: ألمانيا 
، بتمديد فترة ٢٠١٠- ٢٠٠٩في الفترة مليارات يورو  ٥

بالنسبة إلى  شهرًا ٢٤أشهر إلى  ٦االستفادة القصوى من 
وتغطي وآالة . ٢٠٠٩الشرآات التي وقعت في عام 

في المائة من خسائر  ٦٧العمل االتحادية إلى حدود 
ملهم، آما تعوض أجور العمال الذين ُقّلصت ساعات ع
في المائة من  ٥٠في الوقت ذاته أصحاب العمل عن 

في المائة في  ١٠٠و(اشتراآات الضمان االجتماعي 
 ).حال استغلت ساعات العمل المقّلصة في التدريب

تكييف العمالة مباشرة إلى أصحاب  ةتسدد إعان: اليابان 
إلى تسوية الموظفين العمل، وقد ارتفعت من ثلث تكاليف 

ثلثين بالنسبة إلى المنشآت الكبيرة، ومن الثلثين إلى ال
 -متوسطة التسعة أعشار بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة و

وفي حال (في اليوم  دوالرًا ٨٠بحد أقصى ال يتجاوز 
 دوالرًا ٦٣مبلغ إضافي قدره زيادة توفير التدريب يمكن 

وتمّول اإلعانة  ).في اليوم لفترة أقصاها ثالث سنوات
 .شتراك صاحب العمل في تأمين البطالةمن ا

برنامج لتقاسم  ٢٠٠٩يوليه  /أضيف في تموز: بولندا 
أصحاب العمل، منظمات العمل تدعمه منظمات العمال و

 وتضع أيضًا. العمالضمان إعانات بتمويل من صندوق 
في المائة من تكاليفه  ٩٠لدعم التدريب، ُيغّطي  برنامجًا

والبقية (صندوق االجتماعي ال /البطالةإعانات صندوق 
 ).تمولها صناديق تدريب أصحاب العمل

مّددت الحكومة فترة استفادة العمال من صندوق : ترآيا 
ساعات العمل المقّلصة من ثالثة إلى ستة أشهر، وزادت 

  .في المائة ٥٠نسبة االستفادة بما يعادل 

  تقييم نجاعة سياسات سوق العمل  -٢
العمل الموجودة أزمة  تدير سياسات ومؤسسات سوق

ولها دور واضح يجب أن تؤديه، فهي من تتحكم . عالم العمل
ويتم هنا تناول ثالث من . في نتائج سوق العمل حال على أي

خدمات التوظيف العامة، والمهارات : هذه السياسات وهي
  .وبرامج التدريب، ومساعدات التوظيف

  العامةالتوظيف خدمات   ١-٢
  :مةالمبرر المتصل باألز

المعلومات المتعلقة بسوق العمل هي األآثر قيمة 
. بالنسبة لمن فقدوا وظائفهم ويبحثون عن أخرى

  وتتمثل الوظيفة الرئيسية لخدمات التوظيف 
  أي  -ل ـاطة مع سوق العمـالعامة في الوس

  ات ـن العرض والطلب واحتياجـالتوفيق بي
  ة ـات فرعيـهداف فئـالتدريب المقابلة واست

ويكمن االفتراض . ي سوق العملخاصة ف
  ى ـب علـاألساسي في أزمة ما في أن الطل

  رض، ـة سيفوق العـخدمات التوظيف العام
  وأنه ينبغي تعزيز قدرات خدمات التوظيف 

ال يزال  الوظائف في خضم فقدان العامة وأنه
  .هناك وظائف شاغرة

وفي ظروف تتسم بانتشار فقدان الوظائف وندرتها، 
التوظيف العامة دور وساطة حاسم، ذلك أن  تؤدي خدمات

اليد العاملة،  ائضالوظائف الشاغرة لطالما تزامنت مع ف
وسّجل الطلب على . االقتصادياالنكماش حتى في أوقات 

خدمات التوظيف العامة، التي تهتم بجانبي العرض والطلب 
أي من جانب من  - في سوق العمل، زيادة من جانب العرض 

. الجدد إلى سوق العملالوافدين والعمال فقدوا وظائفهم 
 ويواجه الشباب الباحثون عن أول وظيفة حالة صعبة

أدناه  ٧ويرد في اإلطار  -في سوق العمل  بصورة خاصة
عرض لمزايا وعيوب التدابير التي يمكن اتخاذها 

ومن تأثيرات األزمة الحالية توثيق التعاون بين . لمساعدتهم
امة والخاصة، على غرار ما خدمات التوظيف العمقدمي 

حدث في هولندا وبلجيكا وفرنسا من خالل تدابير منها تبادل 
  . ن المدربينيالموظف

الشباب نجاح عمالة وأبرزت عدة دراسات لبرامج 
بعض البرامج وفشل أخرى في تدعيم حظوظ المشارآين في 

الشباب في لعمالة وتشدد عدة برامج . الحصول على وظيفة
آما في شيلي والجمهورية الدومينيكية (نية أمريكا الالتي

على دور التدخالت المتكاملة التي تجمع ) وأوروغواي مثًال
بين التدريب ودعم الدخل وخدمات التوظيف لفائدة الشباب 

  .ذوي الدخل المنخفض والمهارات المحدودة
ويمثل تقديم معلومات سوق العمل الوظيفة الرئيسية 

م أن تلك المعلومات قد تتوافر لخدمات التوظيف العامة، رغ
سيوية، لية اآلفخالل األزمة الما. من مصادر أخرى أيضًا

جمهورية  العامة في تضاعف التسجيل في خدمات التوظيف
آوريا عشر مرات رغم أن نسبة المسجلين الذين عثروا على 

في  ٥٫٨وظيفة بواسطة خدمات التوظيف العامة لم تتجاوز 
وأثناء األزمة . ٢٩أخرى ية سبًالالمائة، في حين طرق البق

. الحالية يبدو أن العبر قد استخلصت من األزمات السابقة
أمثلة  ٨ويقدم اإلطار . والقدرة ويتعلق معظمها بالتوظيف

  .ذلكعلى 
وفي البلدان التي تتسم فيها خدمات التوظيف العامة 

خدمات التوظيف العامة "تؤدي  نبقدرات محدودة، يمكن أ
وقد استخدم هذا اإلجراء للتعامل . مفيدًا ًادور ٣٠"للطوارئ

بما في ذلك األزمات العسكرية  -مع أزمات متنوعة 
ويتمثل اإلجراء في إنشاء وآاالت . والكوارث الطبيعية
ما تكون متنقلة وموجهة إلى العمال  توظيف مؤقتة غالبًا

وقد ينطبق هذا المبدأ على األزمات االقتصادية . عارضينال
 . آن األخرىفي بعض األما

ودور الوساطة واإلعالم الذي تضطلع به خدمات 
وفي . التوظيف العامة دور ال غنى عنه لتشغيل سوق العمل

سياق الكساد االقتصادي، تواجه فعالية خدمات التوظيف 
 .٣١تحديات خاصة

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٢٩

Betcherman, G.; Islam R. 2001. East Asian Labor Markets and 
the Economic Crisis. ILO and World Bank. 

  : انظر   ٣٠
Guidelines for the Establishment of Emergency Employment 
Services. 

  :انظر   ٣١
De Koning, J. 2001, Aggregate Impact Analysis of Labour 
market policy: A Litterature review, International Journal of 
Manpower, Vol. 22, No.8, pp. 707-734. 
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 ٨اإلطار 

مليار دوالر في طائفة واسعة من  ٤٢استثمر : أستراليا 
ذلك إعادة تصميم خدمات خدمات التوظيف، بما في 

شرائح التوظيف العامة وتوجيه خدمات التوظيف نحو 
 . سكانية متنوعة

زيادة الموظفين وتمديد ساعات دوام خدمات : آندا 
 . التوظيف العامة

فتح البلد سبعة مكاتب إقليمية : الجمهورية الدومينيكية 
 .جديدة لخدمات التوظيف العامة

ورو لزيادة عدد موظفي وآاالت ُخّصص مليارا ي: ألمانيا 
 . موظف ٥٠٠٠التوظيف االتحادية بما يعادل 

مليون دوالر لتمديد دوام خدمة  ١٣٨ُخّصص : المكسيك 
 . البطالة الوطنية وتحسين خدماتها

تعزيز خدمات التوظيف العامة عن طريق : آمبوديا 
 . تسعة مراآز توظيف إقليمية

 موظفًا ١٤١٥العامة انتدبت خدمات التوظيف : إسبانيا 
موظف للمساعدة في  ١٥٠٠في مكاتب التوظيف و

  .البحث عن الوظائف

  المهارات والتدريب  ٢-٢
  :المبرر المتصل باألزمة

يتيح ذلك، على صعيد االقتصاد الجزئي، فرصة 
في المهارات  لالستثمار بعض المنشآتأمام 

ارات ـافي، وللتخفيض من المهـللتع استعدادًا
  تلك العملية  وتدعم الحكومة أحيانًا المتقادمة،

وبالنسبة إلى . إلى الحفاظ على الوظائف سعيًا
   االقتصادات التي تعتبر المرحلة الحالية تغييرًا

في الهيكل االقتصادي، يمثل االستثمار في 
  ة على ـل استجابـالمهارات الالزمة للمستقب
  . مستوى االقتصاد الكلي

ى الوظائف يتيح فرص الحفاظ علمع إن تراجع الطلب 
  .أدرآته منشآت وبلدان عديدة ما ذاهوتطوير المهارات، 
التي تتصدى بها بعض البلدان الطريقة  ٩ويبين اإلطار 

فيبين الطريقة  ١٠أما اإلطار . الحتياجات تطوير المهارات
التي تستغل بها بعض البلدان توقف دورة األعمال لمعالجة 

ويمثل نقص . لمدى الطويلشواغل االستدامة البيئية على ا

  ٧اإلطار 
  المزايا والعيوب: الشبابعمالة برامج 

 العيوب المزايا نوع البرنامج 

يكون ذا فعالية أآبر إذا رّآز على ما هو  التدريب المتعلق بسوق العمل
لمهارات التقنية ومهارات مطلوب من ا

، ويشمل التجربة المهنية لالستخدامالقابلية 
 . وخدمات التوظيف

من الحلول  يمكن أن يؤدي إلى حلول مؤقتة بدًال
" األحسن حاًال"المستدامة، ويمكن أن يكون لفائدة 

وقد ال يكفي التدريب . إذا لم يكن حسن التوجيه
 . وحده لزيادة فرص توظيف الشباب

التوجيه (التوظيف خدمات 
الوظيفي، والبحث عن الوظائف 

 )ومعلومات سوق العمل

يمكن أن تساعد على القيام باختيارات واقعية 
وعلى ربط تطلعات الشباب بفرص التوظيف 
والتدريب؛ ويمكن أن تحسن المعلومات 
المتعلقة بفرص العمل باإلضافة إلى آفاءة 

 آما يمكن أن. المبادرات وفعاليتها وفائدتها
 .المخصصين /تزيد التصميم والتنفيذ الهادفين

يمكن أن تفضي إلى تطلعات غير واقعية، إذا لم 
تكن مرتبطة بسوق العمل، آما أنها ال تشمل 

 . سوى المناطق الحضرية واالقتصاد المنظم غالبًا

األشغال العامة والخدمات 
 المجتمعية آثيفة العمالة

ل، تساعد الشباب على االرتباط بسوق العم
وتحسن في اآلن ذاته البنية األساسية المادية 
واالجتماعية، ال سيما إذا اقترنت 

ويمكن أن . باستراتيجيات إنمائية وقطاعية
 .إذا اقترنت بالتدريبلالستخدام تزيد القابلية 

ضعف القدرة على اإلدماج في سوق العمل؛ إذ 
برامج دوامة في  الشباب العماليقع يمكن أن 

ما تتسم  ة المؤقتة؛ آما أنها آثيرًااألشغال العام
عن إزاحة شرآات  بالتحيز الجنساني فضًال

 .القطاع الخاص

يمكن أن تخلق وظائف إذا استهدفت  مساعدات التوظيف
مثل التعويض عن إنتاجية (احتياجات محددة 

وفئات ) وتدريب منخفضين في األصل
 . الشباب المحرومة

رات خسائر آبيرة من حيث الفعالية وتأثي
؛ وقد ال )إن لم تكن محددة الهدف(تعويضية عالية 

 .يدوم التوظيف بعد انتهاء فترة المساعدة

يمكن أن ينطوي على احتماالت توظيف  المشاريعروح تنظيم تشجيع 
من (عالية وأن يستجيب إلى تطلعات الشباب 

؛ وتزيد فعاليته إذا )حيث المرونة واالستقالل
أخرى، منها اقترن بخدمات مالية وخدمات 

 .التوجيه

يمكن أن يتسبب في اإلزاحة وأن يقترن بنسبة 
قدرته على خلق وظائف  من فشل عالية مما يحّد

ما يصعب تقديم تلك الخدمات  وغالبًا. مستدامة
للشباب المحرومين بسبب نقص خبرتهم ودرايتهم 

 .ومواردهم والشبكات الخاصة بهم

  : المصدر
Rosas, G. Rossignotti, G. “Starting the new millennium right: Decent employment for young people”, International 
Labour Review, Vol. 144 (2005), No. 2, Geneva. 
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إلى  نتقالأمام اال عائقًا" الوظائف الخضراء"المهارات في 
 اقتصاد مستدام، والعديد من البلدان تستغل هذه األزمة

  .لوضع أنماط نمو مستدامة آفرصة

 ٩اإلطار 

مليون يورو لتوفير دورات  ١٢٨أعيد تخصيص : أيرلندا 
ت برامج مشارك؛ وأضيف ٢٥٠٠٠تدريبية إضافية لنحو 

تدريب في مجال الطاقة المستدامة والتكنولوجيا 
 .الخضراء

 فورنتمليارات  ١٠اعتمد برنامج بتكلفة : هنغاريا 
لتقديم فورنت مليار  ٢٠إلى جانب  ،لتوفير التدريب

 .من فقدوا وظائفهم أثناء األزمةمخصص لتدريب 
مليار روبيه لتدريب العاطلين  ٣٠٠ُخّصصت : إندونيسيا 

المتدربين بما يعادل  عمل؛ ومن المتوّخى زيادة عددعن ال
  .فرد ٥٠٠٠

عدد  ازداد بالتعاون مع القطاعات الصناعية،: ماليزيا 
 ١٠٠٠٠المشارآين في برامج التدريب بما يعادل 

 ١٠٠٠مشارك، في حين ُقّدم تدريب تطبيقي لنحو 
  .متخرج عاطلين عن العمل

يل التعليم والتدريب تموازداد : المملكة العربية السعودية 
 ١٧الراميين إلى دعم العاطلين عن العمل بنسبة تناهز 

  .في المائة

ولدى التعافي من األزمة سيكون االقتصاد العالمي 
وبعبارات  -عن ذاك الذي قادنا إلى هذه الحالة  مختلفًا

أخرى، سيشكل التحول االقتصادي الهائل جزءا ال يتجزأ من 
إمكانية إلعادة هيكلة االقتصاد، ال بد وبقدر ما توجد . التعافي

  . من مواجهة قيود العرض باالستثمار المناسب في المهارات
ولقد تساءلت بعض الدراسات عن قيمة التدريب من 
حيث الجدوى االقتصادية، والتأثير المحدود على نواتج 
العمالة خالل فترات الكساد، وارتفاع مقدار الخسائر 

  .٣٢الثابتة
أخرى إلى أن التدريب على المهارات  وتشير دراسات

العمال المحرومين  تمامًا يكون أآثر فعالية عندما يستهدف
 ليتكيف على نحو أفضل مع حين، ويكون مصممًاوالمسّر

حتياجات سوق العمل المحلية، وهو ما يعني ضرورة ا
تشخيص احتياجات سوق العمل قبل وضع استراتيجيات 

إذ تبين التقييمات أن : مهمًاويبدو تحديد األهداف . التدريب
بصورة  تحقق نجاحًا البالغات المبادرات الموجهة نحو النساء

  .٣٣خاصة

 ــــــــــــــــ
  : انظر   ٣٢

Friedlander, D., D. Greenberg and P. Robins. 1997. Evaluating 
government training programmes for the economically 
disadvantaged. Journal of Economic Literature 35(4).  

  :انظر   ٣٣
Martin, J.P. 2000. What works among Active Labour market 
policies: Evidence from OECD countries’ experiences. OECD 
Economic Studies No. 30, 2000/1 pp. 79-113. 

 ١٠اإلطار 

 ،يتوخى قانون الوظائف الخضراء: الواليات المتحدة 
ماليين  ٣خلق ، ٢٠٠٧المعتمد قبل األزمة في عام 

وهو يدعم التلمذة التطبيقية وبرامج . وظيفة جديدة
ة إلى الطلب المتزايد على العمال التدريب استجاب

الماهرين في مجال الكفاءة في استعمال الطاقة 
 .وتجهيزات الطاقة المتجددة

التي حددتها  ،تقوم أهداف الوظائف الخضراء: إسبانيا 
يتمثل في أما العنصر األول ف. على عنصرين ،الحكومة

 ٨زيادة معدالت العمالة، بواسطة صندوق استثمار بقيمة 
ات يورو يهدف إلى زيادة االستثمارات المحلية في مليار

التلوث والكفاءة في استعمال الطاقة والسالمة  منعالبيئة و
أما العنصر الثاني و. والتنقل الحضريعلى الطرقات 

 حفزمليارات يورو ل ٣فيتمثل في صندوق خاص بقيمة 
، ويرمي إلى االستثمار في قطاعات ١االقتصاد والعمالة

األساسية والتكنولوجيا  نيةن أجل تحسين الباستراتيجية م
وقد أّدى ذلك بالفعل إلى . والكفاءة في استعمال الطاقة

 .٢وظيفة جديدة ٧٦١٨٠استحداث 
استحداث المالية  لحوافزيعتزم برنامج ا: جمهورية آوريا 

، ٢٠١٧حتى عام  ماليين وظيفة جديدة سنويًا ٨٫٥
ويخصص  - ء معظمها في مجال البنية األساسية الخضرا

 ٧مليارات من الدوالرات للمحافظة على الطاقة و ٦
خلق  وتتوخى الخطة أيضًا. مليارات للمواصالت النظيفة

للعاطلين عن العمل  ٢٠٠٩وظيفة في عام  ٢٣٠٠٠
  .وذوي الدخل المنخفض

مليار يوان مباشرة  ٢١٠يخصص مبلغ : الصين 
للمحافظة على الطاقة وتخفيض االنبعاثات وحماية 

ة إعطاء األولوية للمنتجات يوتشمل التدابير السياس. بيئةال
المالئمة للبيئة في المشتريات والعطاءات الحكومية، 

تقييمات قائمة على سالمة النمو من الناحية إجراء و
البيئية، ودمج أهداف تخفيض انبعاثات الكربون في 

وتحديد أهداف لتخفيض  ،البرامج اإلنمائية الوطنية
ثيف على الطاقة والطلب على األوآسجين االعتماد الك

  .الكيميائي وانبعاثات ثاني أوآسيد الكبريت
 /http://www.meh.es   :انظر   ١
  /http://welcome.plane.gob.es/figures   :انظر   ٢

غير االقتصاد في  لعاملينوفي حالة النساء والرجال ا
 ،تصله خدمات مؤسسات التدريب الرسمية المنظم الذي ال

. توجد مع ذلك استراتيجيات لتحسين اإلنتاجية وزيادة الدخل
ممارسة شائعة في االقتصاد غير المنظم  الصناعية فالتلمذة

ويمكن أن . ووسيلة قوية لتنمية قدرة الفقراء على توليد الدخل
م في هذا السياق في تجارب تعّل الصناعية  تتمثل التلمذة

إرساء منظمة يمكن نقلها وتكرارها على نحو يساهم في 
وتقتضي تلك النهج المزيد من . للمعايير المهنيةأساس 
  .٣٤االهتمام
 ــــــــــــــــ

  :انظر  ٣٤
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  مساعدات التوظيف  ٣-٢
  :المبرر المتصل باألزمة

وتنعش العمل تخفض مساعدات التوظيف تكلفة 
  وتستهدف . على اليد العاملةمن ثم الطلب 

  ات المحرومة في الكثير من األحيان الفئ
  ة ـوتمول من الحافظ. في سوق العمل

  وفي ظروف معينة، يمكن . الضريبية
  وي ـف، رغم أنها تنطـأن تزيد التوظي

  ويمكن أن تكون . على خطر التسريح
  . مؤقتة بل ينبغي أن تكون آذلك

يمكن أن يشكل دعم تعيين موظفين جدد وأفراد 
وهذا األمر . لةللعما مهمًا ًامحرومين باحثين عن عمل حافز

بصفة خاصة في حالة العمال المسرحين والعمال مهم 
الشباب الذين يواجهون حواجز غير عادية في دخول سوق 

ويمكن اعتبار هذا النوع من . العمل في الظروف الحالية
المساعدات أداة مهمة معاآسة للدورات تمكن من مواجهة 

ن تكاليف غير أ. اليد العاملة األزمة التي تمس الطلب على
ال مفر منها في سياق يتسم بندرة  الخسائر الثابتةالتعويض و
ويمكن أن تكون مساعدات التوظيف فعالة أثناء . الوظائف

القوي، وذلك بهدف تشجيع توظيف العمال االنتعاش 
  .وزيادة ارتباطهم بسوق العملالمستضعفين 

 ١١اإلطار 

 بابمن أجل توظيف العمال الش ة العمالةمساعد: شيلي 
 ).سنة ٢٤و ١٨المتراوحة أعمارهم بين (
يورو للمنشآت التي  ٣٠٠٠ بلغقّدمت مساعدة بم: فرنسا 

 . بعقد دائم توظف متدربًا
معوقين  ستتلقى الشرآات التي توظف أشخاصًا: اليابان 

ين باإلضافة إلى مساعدات تدريجية  مليونللمرة األولى 
 . التوظيف تاريخبحسب عدد الموظفين و

متوسطة التمنح المنشآت الصغيرة و: مهورية آورياج 
مساعدات لتعيين الموظفين الجدد والمتدربين وتحويل 

 . الوظائف المؤقتة إلى وظائف دائمة
تخفيضات ضرائبية لفائدة المنشآت الصغيرة : رومانيا 

 .والمتوسطة التي تشغل الباحثين عن عمل
خفيض منح مساعدات للوظائف الجديدة وت: سلوفاآيا 

ضرائب التوظيف المفروضة على أصحاب العمل الذين 
 .قد يسرحون العمال ما لم يتم ذلك

جنيه استرليني  ٢٥٠٠ستتلقى الشرآات : المملكة المتحدة 
مقابل توظيف العمال الذين ظلوا عاطلين عن العمل 

  .أشهر ٦لفترة تزيد على 

ا اتخذته بعض البلدان من ّمعأمثلة  ١١ اإلطارويبين 
وبصفة عامة، تكون مساعدات . راءات في هذا الصددإج

. التوظيف أآثر فعالية عندما تستهدف فئات محددة من العمال
تعزيز الفعالية عن طريق برامج معقولة المدة  زيادة ويمكن

وفي إطار مجموعة متكاملة من الخدمات التي تدعم وصول 
وتشير بعض التجارب إلى . إلى الوظائفالمستضعفة الفئات 

أن التأثير العام لمساعدات األجور الهادفة على العمالة تأثير 
  .٣٥متواضعًا إيجابي وإن آان

  ل ـم العاطلين عن العمـدع  -٣
  والحماية االجتماعية 

  :المبرر المتصل باألزمة
تنطوي الخسائر الفادحة في الوظائف، مقترنة 

بالبطالة الجزئية والفقر الموجودين، على خطر 
. ماعية تفاقمها األزمة االقتصاديةاندالع أزمة اجت

وتؤدي برامج الحماية االجتماعية دورًا رئيسيًا في 
وهي منعدمة على نطاق . تثبيت الطلب اإلجمالي

  .واسع على الصعيد العالمي
تمثل نظم التأمين ضد البطالة فروع الضمان االجتماعي 
. التي تتحمل عبء تعويض دخل العمال الذين فقدوا وظائفهم

التأمين ضد البطالة، الذي يتسع نطاقه وقت األزمات،  يعّدو
إعانات وال توجد  .آليًا برهن أهميته في األزمة الراهنة مثبتا

تتاح بشأنه  ًابلد ١٦٧من أصل  بلدًا ٥٦البطالة سوى في 
فيما بين  ًاآبير اإلعانات تفاوتًاوتتفاوت التغطية و. معلومات
  .البلدان

واليات المتحدة أن نظم وتوحي الدالئل المقدمة من ال
قد تكون البطالة، إعانات االنتقال، مثل الدعم باألغذية وتمديد 

 . ٣٦االنكماش تدابير تحفيزية هامة في وقت
وفي األزمات االقتصادية السابقة، آالتي شهدتها أمريكا 
. الالتينية وآسيا، لم تكن لمعظم البلدان نظم ضمان اجتماعي

وفي مقابل ذلك، استطاعت . فقروتفاقمت بالتالي البطالة وال
البلدان التي آانت لها نظم التأمين ضد البطالة قبل اندالع 
األزمة، أن تعزز آلياتها للتصدي لألزمة، ألن وسيلة إنجاز 

  .٣٧ذلك آانت موجودة بالفعل

 ــــــــــــــــ
   :انظر   ٣٥
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  نظم اإلعانات الحالية  ١-٣
أو /في األزمة الحالية، مّددت بلدان عديدة نظم البطالة و

وقد وّسعت ألمانيا وهولندا وفرنسا . لتغطيةاوّسعت نطاق 
. وتغطيتها هلية بهالبطالة الجزئية واألل إعاناتنطاق تطبيق 

ضمن عالقة البطالة الجزئية العمال من البقاء  إعاناتوتمّكن 
وهي ). تقاسم العمل(، لكن بساعات عمل مقّلصة استخدامهم

 وهو، تهدف إلى الحيولة دون فقدان المهارات وإحباط العمال
ويبين . ما قد يحدث عندما يصبحون عاطلين عن العمل آليًا

  .عملية التمديد والتوسيع أمثلة على ١٢اإلطار 
وتسجل في آثير من البلدان متوسطة الدخل في آسيا 
وأمريكا الالتينية نسب عالية من العمل للحساب الخاص 

ونظم البطالة ليست متاحة لهؤالء . والعمالة غير المنظمة
وعالوة على ذلك، زّجت األزمة بالمزيد من العمال . الالعم

في االقتصاد غير المنظم وأشكال العمل غير العادية، مما 
  . يحد أآثر من التغطية

الدخل، تعد نظم منخفضة وفي آثير من االقتصادات 
وتقتصر ) فيتنام وبنغالديش( التأمين حديثة العهد نسبيًا

  .ف المنظمةتغطيتها على بعض فئات أصحاب الوظائ
 الدخل نظم تجريبيةمنخفضة عديدة  وتوجد في بلدان

أو /نقدية وإعانات شتى ضيقة النطاق لدعم الدخل تقدم 
وفي العادة . من السكان متعددة وظائف إلى فئات مستهدفة

في األزمة بحيث ال تكفي تكون هذه النظم صغيرة جدا 
كن ثمة فئات أخرى غير الفئات المستهدفة، ل لمساعدة الحالية

ويتمثل . وإدارتهااإلعانات قدرات تقديم تزايد دالئل على 
الحاسم والمفقود في العديد من الحاالت في التمويل العامل 

المستدام، الذي قد يتحقق عن طريق التزامات حكومية طويلة 
  .٣٨، عند االقتضاء، مجتمع المانحيناألمد يدعمها مؤقتًا

دعم الدخل  ونظم التأمين ضد البطالة ضرورية في
غير . وفي تعزيز البحث عن عملحاالت االنكماش خالل 

أنها موضع انتقادات لتقديمها حوافز اقتصادية محدودة 
وتوحي هذه اآلراء أن . ٣٩وتمديدها فترة البحث عن عمل

ا على أمام البحث عن عمل وحافًز البطالة تمثل عائقًاإعانات 
لتوازن ومن الصعب إيجاد ا. عن العمل ًالالبقاء عاط

والتسريح وبين ضمان دخل مرونة التوظيف الصحيح بين 

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٣٨
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العمال، ما عدا في بلدان قليلة تتمتع بأنظمة ضمان اجتماعي 
  .راسخة

 ١٢اإلطار 

تمديد فترة دفع إعانات التأمين ضد البطالة : البرازيل 
بالنسبة إلى عمال القطاع المنظم في معظم القطاعات 

وسيشمل ذلك ما يقارب . المتضررة من األزمة
في المائة من المستفيدين من  ٢٠عامل، أو  ١٠٣٠٠٠

 .النظم
لقد وّسع نطاق التأمين ضد البطالة ليغطي العمال : شيلي 

نيًا أو عقود خدمات تصل إلى ذوي وظائف محددة زم
ويتمثل . في المائة ٣٥شهرين، بتعويض عن الدخل يبلغ 

 . عامل إضافي آل شهر ٢٥٠٠٠الهدف في تغطية 
زادت مدة وقيمة إعانات البطالة : الجمهورية التشيكية 

وقد بلغ اإلنفاق على إعانات البطالة ). شهًرا إضافيًا(
 .من السنة الماضيةالضعف تقريبًا مقارنة بالفترة ذاتها 

لقد ُمددت إعانات البطالة بالنسبة لمن عملوا : فرنسا 
الماضية، لفترة تعادل  ٢٨أربعة أشهر خالل األشهر 

شهرًا  ٣٦(شهًرا  ٢٤فترة العمل، وقد تصل إلى حدود 
 ).سنة ٥٠بالنسبة إلى العمال الذين يتجاوز عمرهم 

لى تسعة مددت فترة إعانات البطالة من ستة إ: رومانيا 
 . أشهر

ُمددت فترة إعانات البطالة إلى حدود : الواليات المتحدة 
دوالرًا في  ٢٥أسبوعًا، وازداد المبلغ بما يعادل  ٣٣

  .مليون عامل ٢٥األسبوع؛ وسيستفيد من ذلك 

  المساعدة االجتماعية  ٢-٣
  التحويالت النقدية غير المشروطة

أمين حيثما آان الوصول إلى الرعاية الصحية والت
) وأسرهم(ف، يتزامن فقدان العمال بالتوظي الصحي مرتبطًا

معقولة  وظائفهم وموارد دخلهم مع فقدانهم خدمات الصحة
 سبل وتعد تدابير حماية العاطل عن العمل من فقدان. التكلفة

الوصول إلى الرعاية الصحية أو خدمات اجتماعية أخرى أو 
 وإعاناتالتقاعد  مثل معاش(اجتماعية أخرى إعانات 

في  -منسية  لكنها غالبًا -عناصر حاسمة ) األمومة واألسرة
  . بفقدان الوظائف نوضع أي نظام لحماية من يتأثرو

وتلجأ بلدان عديدة، مثل شيلي والمكسيك، إلى دروس 
. للتصدي لعواقب األزمةأفضل تهيئة وهي اليوم . الماضي

تخفيضه عن فقط من البلدان  عدد قليللم يعلن سوى و
تجميده لإلنفاق االجتماعي آوسيلة طبيعية للحد من دين و

وقد سعى جلها إلى توسيع نطاق التغطية أو . القطاع العام
 إعاناتوالنظم الصحية، و إعانات التقاعدزيادة مستويات 

  .ذلك لىأمثلة ع ١٣ويقدم اإلطار . األسرة

  التحويالت النقدية المشروطة
قدية المشروطة وّسعت عدة بلدان نطاق التحويالت الن

التي تقدم مدفوعات نقدية مباشرة إلى المنتفعين مقابل 
وتتنوع الشروط من . التزامهم بالمشارآة في خدمات محددة

تسجيل وإبقاء األطفال في المدارس إلى الخضوع لفحوص 

ومقارنة بالتحويالت النقدية غير . طبية في أوقات معينة
وطة على سلوك المشر النقدية المشروطة، تؤثر التحويالت

األسر بربط الدخل التكميلي بخيارات تحسن قدراتها البشرية 
ما يعوق "أن  مفاده وينطلق ذلك من اعتقاد. في المدى البعيد

 استخدام الخدمات ليس توافرها وإنما تيسرها من الناحية
، ويتوقع أن يتفاقم هذا الوضع بفعل األزمة "المادية
  .٤٠العالمية

التحويالت النقدية المشروطة وازدادت شعبية برامج 
وفي . منذ نجاحها أثناء أزمة أمريكا الالتينية في التسعينات

في النطاق  المكسيك والبرازيل أدمجت تلك البرامج الحقًا
 أوبورتونيداديساألعم للبرنامجين الشهيرين 

)Oportunidades( فاميليا وبولسا )Bolsa Familia( .
نامجين أّديا في منتصف وتستنتج التقييمات أن هذين البر

التسعينات ومنتصف العقد األول من القرن الحادي 
في المائة في تفاوت  ٢١والعشرين إلى انخفاض بنسبة 

الدخل في آل من البرازيل والمكسيك، ومّثال على التوالي 
وزاد البرنامج . في المائة من دخل أفقر األسر ٢٥و ٥٠

لتحاق بالتعليم نسبة اال) المرّآز على التعليم(المكسيكي 
نقطة مئوية وأّدى في اآلن ذاته إلى  ١١٫١الثانوي بما يعادل 

تخفيض مشارآة الصبيان في القوة العاملة بنسبة تتراوح بين 
 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(في المائة  ٢٥و ١٥

 وإضافة إلى ذلك، آانت تلك البرامج مجدية نسبيًا). ٢٠٠٩
في المائة من الناتج  ٠٫٤مثلت من الناحية االقتصادية، إذ 
في البرازيل والمكسيك  ٢٠٠٦المحلي اإلجمالي في عام 

  .٤١على حد سواء
وقام عدد من البلدان بتدعيم برامجه الخاصة 
بالتحويالت النقدية المشروطة أو اعتماد برامج جديدة خالل 

  .١٤٤٢على النحو المبين في اإلطار  ،األزمة الحالية
هة إلى برامج التحويالت النقدية ومن االنتقادات الموج

المشروطة ترآيزها على قيود الطلب وتجاهلها لمشاآل 
وقد بوشرت هذه البرامج في البداية في . القدرة على العرض

البلدان ذات الدخل المتوسط والبنية األساسية المناسبة وقيود 
أما في البلدان ذات الدخل المنخفض، فقد . العرض المحدودة
قدرات المؤسسية واإلحصائية والتغطية شّكل ضعف ال

يل تلك البرامج على نحو سليم غالمصرفية تحديات أمام تش
  ).٢٠٠٩تشيكيني، (

  
  

 ــــــــــــــــ
  :انظر  ٤٠ 

UNDP India, 2009. Conditional cash transfer schemes for 
alleviating human poverty: Relevance for India. April. 

   :انظر   ٤١
Сecchini, S. 2009. Do CCT programmes work in low-income 
countries? One Pager No. 90, July, International Policy Centre 
for Inclusive Growth, Brasilia. 

ا           ٤٢ ة االقتصادية ألمريك تقاة من اللجن ا مس بعض المعلومات المتاحة هن
  ،٢٠٠٩الالتينية والبحر الكاريبي، 

“The reactions of Governments of the Americas to the 
International Crisis: An overview of policy measures up to 31 
May 2009.” United Nations, Chile. 
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 ١٣طار اإل

  .في المائة ٢٠زيادة معاش الشيخوخة بنسبة : بنغالديش 
توسيع نطاق المساعدة االجتماعية وزيادة : البرازيل 

  .ألجرمعاش الشيخوخة ليتساوى مع الحد األدنى ل
 ٥توسيع نطاق المعاشات االجتماعية لتشمل نسبة : شيلي 

خمسة في المائة إضافية من المسنين الفقراء، ورفع 
  .مستوى اإلعانات

توسيع تدريجي لنطاق معاشات الشيخوخة : الصين 
لتشمل سكان الريف؛ وتشجيع رسوم التأمين الصحي 

  .المنخفضة
في المائة؛  ٦٫٩زيادة معاشات الشيخوخة بنسبة : فرنسا 

  .وزيادة نطاق التغطية الصحية
  .توسيع نطاق المعاش والتغطية الصحية: الهند 
  .التحويالت النقدية إلى المسنين: آينيا 
توسيع نطاق التغطية الصحية وشبكة الضمان : باآستان 

  .االجتماعي
  .تكييف المعاشات مع توقعات التضخم: االتحاد الروسي 
رفع المستويات الدنيا إلعانات : المتحدة جمهورية تنزانيا 

  .التقاعد
  .زيادة إعانات الطفل: المملكة المتحدة 
  .توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي: الواليات المتحدة 

 

وبرامج التحويالت النقدية المشروطة بوصفها برامج 
ال يمكنها أن تحل  ،تستهدف األسر ذات الدخل المنخفض

غير أنها يمكن أن . اعية أساسية شاملمحل نظام حماية اجتم
  .تساهم في توسيع نطاق تغطية النظم القائمة

  اإلنفاق على الحماية االجتماعية
من  آبيرًا يتباين اإلنفاق على الحماية االجتماعية تباينًا

على الحماية االجتماعية  عامويميل اإلنفاق ال. بلد إلى آخر
غير أن . القتصاديإلى االرتفاع آلما ارتفع معدل النمو ا

الوضع يختلف إلى حد آبير بين البلدان، على نحو ما يتجلى 
  .المتعلق ببلدان مجموعة العشرين ٢ الجدولفي 

 ١٤اإلطار 
يجري بالتعاون مع البنك الدولي ومصرف : باربادوس 

التنمية للبلدان األمريكية، وضع برنامج تحويالت نقدية 
لصحية في أفقر مشروطة بهدف توسيع نطاق الرعاية ا

 . مناطق البلد
يجري بمساعدة البنك الدولي تصميم برنامج : بليز 

 .تحويالت نقدية مشروطة
 األسر النشطةيجري توسيع نطاق برنامج : آولومبيا 

)Familias en Acción( ، وهو برنامج يرآز على تحسين
مليون أسرة  ١٫٥غذية األطفال وتعليمهم بحيث يشمل ت

 . إضافية
وّسعت الحكومة تغطية التحويالت النقدية : اريكاآوست 

 .أسرة ١٥٠٠٠٠إلى  ١٣٢٠٠٠المشروطة من 
 آسينياسون فاميليارتضاعف حجم برنامج : هندوراس 

)Asignación Familiar(  للتحويالت النقدية المشروطة من
مليون دوالر، ويشترط هذا البرنامج توفير  ٤٠إلى  ٢٠

 .طفال والنساء الحواملالرعاية الصحية والتعليم لأل
 ١٫٥وافق البنك الدولي على قرض بقيمة : المكسيك 
 ،تونيداديسرأوبوليار دوالر لتوسيع نطاق برنامج م

الذي يشترط توفير الرعاية الصحية والغذاء لجميع أفراد 
 .األسرة

 تيكيبوراوّسع البلد نطاق برنامج : باراغواي 
)Tekepora(  ة تعاني فقرًاأسر ١٢٠٠٠٠بحيث تنتفع منه 

شخص  ٦٠٠٠٠٠، مما زاد التغطية اإلجمالية إلى مدقعًا
 ).وهو نصف عدد من يعيشون في فقر مدقع(
توسيع نطاق تغطية برنامج التحويالت النقدية : بيرو 

 .المشروطة
برنامج تحويالت نقدية  ٢٠٠٨اعتمد في عام : الفلبين 

مشروطة بالتعليم والصحة؛ وُخّصصت موارد إضافية 
 .٢٠٠٨ديسمبر  /توسيع نطاق البرنامج في آانون األولل
ع نطاق برنامج التحويالت النقدية يستو: أوروغواي 

المشروطة بحيث يشمل جميع أطفال األسر ذات الدخل 
، وهو برنامج مشروط )طفل ٥٠٠٠٠٠(المنخفض 

  .بالحضور المدرسي
  

 مجموعة مختارة من برامج التحويالت النقدية المشروطة واستثمار نطاق تغطية  :١الجدول 

االستثمارات في التحويالت النقدية  طيةالتغ  السنة) البرنامج(البلد 
 المشروطة

٪ من مجموع 
 السكان

٪ من األشخاص في 
 ١عدقفقر م

٪ من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

٪ من اإلنفاق 
 االجتماعي

 22.7 >100.0 0.43 2.0 ٢٠٠٦، (Bolsa Familia)البرازيل 

 23.8 >100.0 0.44 4.3  ٢٠٠٦، (Oportunidades)المكسيك 

 13.6 46.7 0.06 0.8 ٢٠٠٨، (MFP)اال غواتيم

 6.8 14.9 0.02 0.2 ٢٠٠٦، (PRAF)هندوراس 

 2.5 7.8 0.04 0.4 ٢٠٠٦، (RPS)نيكاراغوا 

  . دون اعتبار أخطاء االستبعاد أو اإلدراج   ١
  .Cecchini, 2009  :المصدر
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اآللية ولقد سلطت األزمة الضوء على أهمية المثبتات 
في البلدان  المثبتات الصغيرة جدًا علىلدان المتقدمة، وفي الب

ويمثل توسيع تغطية . الناشئة، المدعومة بحوافز مالية آبيرة
، عالميًا مشترآًا الحماية االجتماعية بصورة تدريجية هدفًا

وتؤدي أنظمة الحماية . أبرزت األزمة الحالية طابعه المّلح
. ختالالت العالميةالفي تخفيض ا رئيسيًا ًااالجتماعية دور

وتشترك آل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العالمية، داخل لجنة األمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية 

تتكون " أرضية حماية اجتماعية"بالبرامج، في وضع مفهوم 
من طائفة أساسية من الحقوق والتحويالت النقدية والخدمات 

، آّل بحسب دان تدريجيًاالتي يتعين أن تضعها جميع البل
 وينبغي أن يكون ذلك. وسائله والدعم الخارجي المتوافر

في سياسات التنمية الوطنية آما يروج له  جوهريًا هدفًا
  .لفرص العمل الميثاق العالمي

ذآرت لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة  ،ومؤخرًا
ة الحماي: "التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن

االجتماعية تحد مباشرة من الفقر وتساعد على جعل النمو 
وهي تشجع على إشراك . بقدر أآبر في مصلحة الفقراء

األشد وتحمي النساء والرجال الفقراء في النمو االقتصادي، 
في فترة األزمات، وتساهم في التالحم  وحرمانًا فقرًا

وهي تساعد في بناء الرأسمال . االجتماعي واالستقرار
لبشري وتدبير المخاطر وتشجيع االستثمار وروح المبادرة ا

ن تكلفة ويمكن أن تكو. وتحسين المشارآة في أسواق العمل
متناول جميع البلدان، بما فيها برامج الحماية االجتماعية في 

مجدية من حيث العالقة بين التكاليف ، وهي أشد البلدان فقرًا
 ٤٣".والنتائج

  وق في العملالحوار االجتماعي والحق -٤
تتباين أشكال الحوار االجتماعي ودوره من بلد إلى آخر 
بحسب حجم النشاط االقتصادي المنظم وتشكيلته، وتشريعات 

وقوة  ،العمل، ومستويات المفاوضة الجماعية وتغطيتها
ومدى احترام معايير  ،الشرآاء االجتماعيين ومشروعيتهم

لكن . مة من ذلكولم تغير األز. العمل الدولية وحقوق العمال
األزمة حثت الحكومات والشرآاء االجتماعيين في بلدان 

وهذا ما يتبين من . عديدة على االنخراط في التشاور والحوار
 .العمل الدوليمكتب الجرد الذي أنجزه 

، عقدت الحكومات وأوساط األعمال بلدًا ٣٢وفي 
ل مشاورات وحوارات وطنية فيما بين منتصف عام اوالعم
في  ٥٩وهو ما يعادل . ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٣١و ٢٠٠٨

المائة من عينة البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية 
 ١٩وقد أفضت هذه المشاورات في . الدولي العمل مكتبل

. إلى توقيع اتفاق وطني) في المائة من البلدان ٣٥( بلدًا
 اهاوتتوافق هذه البيانات مع دراسة استقصائية سابقة أجر

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٤٣

OECD Development Aid Committee. 2009. Making Economic 
Growth More Pro-Poor: The Role of Employment and Social 
Protection, Policy Statement, DAC High-Level Meeting, 27-28 
May. 

لعمل الدولي، وأشارت هي األخرى إلى زيادة الحوار امكتب 
 ٤٤.االجتماعي، بجميع أشكاله، في بلدان عديدة ومختلفة

على الحماية االجتماعية آنسبة  عاماإلنفاق ال  :٢ جدولال
  مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

 1.4 )٢٠٠٤( اإندونيسي

 1.5  )٢٠٠٥(الهند 

 2.9  )٢٠٠٧(الصين 

 6.9  )٢٠٠٥(جمهورية آوريا 

 7.0  )٢٠٠٥(المكسيك 

 8.8  )٢٠٠٤(جنوب أفريقيا 

 10.8  )٢٠٠٤(األرجنتين 

 12.3  )٢٠٠٦(االتحاد الروسي 

 13.7  )٢٠٠٥(ترآيا 

 15.9  )٢٠٠٥(الواليات المتحدة 

 16.5  )٢٠٠٥(آندا 

 17.1  )٢٠٠٧(أستراليا 

 18.6  )٢٠٠٧(البرازيل 

 18.6  )٢٠٠٥(اليابان 

 21.3  )٢٠٠٥(المملكة المتحدة 

 25.0  )٢٠٠٥(إيطاليا 

 26.7  )٢٠٠٥(ألمانيا 

 29.2 )٢٠٠٥(فرنسا 

مصرف التنمية اآلسيوي، اللجنة االقتصادية ألمريكا  :المصادر
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة 

  .التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مكتب العمل الدولي

لفرص العمل، ه المبادرات مع الميثاق العالمي وتتفق هذ
يونيه  /الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في حزيران

من الحيوي، خاصة في "، والذي ينص على أنه ٢٠٠٩
تعزيز احترام واستخدام  أوقات اشتداد التوترات االجتماعية،

آليات الحوار االجتماعي، بما فيها المفاوضة الجماعية، على 
  . "األمر ذلكي قتضيحيثما  آافة المستويات

الذي جرد من ال مستمدة أمثلة مختارة ١٥يقدم اإلطار و
العمل الدولي للمشاورات واالتفاقات الثالثية أجراه مكتب 

  .الوطنية
والبلدان التي استخدمت الحوار االجتماعي على نطاق 
أوسع هي التي تملك مؤسسات مكرسة وتجربة آبيرة في 

والعديد منها بلدان أوروبية . لمفاوضاتمجال المشاورات وا
ففي ). وبلجيكا والجمهورية التشيكية وهولندا أيرلندامنها (

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٤٤

Ludek Rychly. 2009. “Social dialogue in times of crisis: 
Finding better solutions”, ILO, Working paper, May. 
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هولندا، اتفق الشرآاء االجتماعيون على ضرورة الحفاظ 
على القدرة الشرائية وطلبوا إلى الحكومة تأجيل الزيادات 

وقد آانت . المزمع تطبيقها على ضريبة القيمة المضافة
من البلدان التي سارعت إلى مباشرة حوار  يضًاإسبانيا أ

اجتماعي عندما بات التراجع الشديد الذي شهده قطاع البناء 
 ، وصاغت األطراف اتفاقًا٢٠٠٨في صيف عام  واضحًا
بشأن زيادة السيولة المتاحة للشرآات وتوفير الحماية  مهمًا

  .المالية لبناء المساآن وإصالح نظام التدريب المهني
في جنوب أفريقيا مؤسسة ذات منزلة مرموقة  وتوجد

تشرف على الحوار والمفاوضة في الشؤون االقتصادية 
المجلس الوطني (وقد استخدم هذا المنتدى . واالجتماعية

على نطاق واسع إلى جانب ) للتنمية االقتصادية والعمل
مبادرة اجتماعية رئاسية، من أجل بلورة استجابة وطنية 

حماية : زمة باالستناد إلى المبادئ التاليةاأللمواجهة شاملة 
االستفادة من النمو االقتصادي  ؛استضعافًا فئات العمالأآثر 

االستثمار الكبير في  ؛لزيادة العمالة وضمان نوعية الوظائف

استعراض التدخالت في الوقت المناسب  ؛البنية األساسية
  .ومخصصًا هادفًا استعراضًا

تحاد الروسي وجمهورية وتوجد في بلدان مختلفة آاال
آوريا وفرنسا والهند آذلك آليات تشاور رسمية استخدمت 

ووضعت . على نطاق واسع أثناء فترة الكساد الحالية
مجموعة أآبر من البلدان آليات مخصصة أو غير رسمية 

  .للتشاور مع الشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني
مثال  ومن البلدان التي توصلت إلى اتفاقات وطنية

 ٢٠٠٩مارس  /اليابان، حيث أبرم اتفاق ثالثي في آذار
الحفاظ على العمالة : تضمن توجيهات والتزامات بخصوص

توسيع شبكة وقت العمل؛ عن طريق تقاسم العمل وتخفيض 
دعم التدريب المهني وخلق  ؛األمان االجتماعي وتدعيمها

الترآيز بصفة خاصة على تعزيز قطاعات  ؛الوظائف
. مثل الخدمات الطبية وأعمال الرعاية والبيئة اقتصادية

إعالن "ريا مثال مفيد في هذا الصدد هو يويوجد في نيج
أبوجا المتعلق بتحديات العمالة الناجمة عن األزمة 

  ١٥اإلطار 

ثالثي وأآثر دورًا مهمًا في رصد األزمة، إلى جانب يؤدي مجلس التنمية االقتصادية واالجتماعي ال  البرازيل
  .االجتماعات المخصصة بين الرئيس لوال والشرآاء االجتماعيين

اتفاق ثالثي وطني بشأن التدريب وحماية العمالة وإعانات البطالة والتدابير الخاصة  ٢٠٠٩ُوّقع في عام   شيلي
  .بالنساء العامالت

مجموعة من المشاورات الثالثية، أفضت إلى اتفاقات بشأن حماية الوظائف  ٢٠٠٩مطلع عام  ُعقدت في  الجمهورية الدومينيكية
  .وتعزيزها، وحماية حقوق العمال في سياق األزمة

سلسلة من االجتماعات الثالثية المخصصة، ومؤتمر قمة مع الرئيس بشأن الحوار االجتماعي، واستخدام   فرنسا
  .حديثة معنية بمتابعة األزمةمجلس العمل الوطني، ولجنة ثالثية 

سلسلة اجتماعات ومشاورات وطنية وإقليمية، بين الهيئات الثالثية في الغالب، وقمة بشأن الوظائف،   ألمانيا
  .ومجلس الخبراء االقتصاديين

  .منتدى العالقات المهنية؛ الهيئة االستشارية الثالثية الوطنية  إندونيسيا

واجتماعات غير رسمية مخصصة، واتفاق انتقالي لتنفيذ الخطة المشترآة هيئات استشارية وطنية   أيرلندا
، لكن المحادثات بشأن برنامج التعافي االقتصادي "٢٠١٦الطريق نحو عام "متوسطة األمد بعنوان 

  .٢٠٠٩فبراير  /توقفت في شباط

لحماية االجتماعية اتفاق ثالثي وطني بشأن الحفاظ على الوظائف وا ٢٠٠٩مارس  /ُوّقع في آذار  اليابان
  .والتدريب المهني

لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ عقد اجتماع طارئ شارك فيه العمال وممثلو اإلدارة والمنظمات  جمهورية آوريا
؛ سلسلة من االجتماعات الرسمية وغير الرسمية؛ اعتماد وثيقة )وأآثر الهيئات الثالثية(المدنية والحكومة 

اتفاق العمال واإلدارة والمنظمات المدنية والحكومة من أجل التغلب على "عنوانها وأآثر ية للهيئات الثالث
  ".األزمة االقتصادية

  .اليد العاملة اتفاق ثالثي وطني بشأن إنتاجية ٢٠٠٩مايو  /أيارُوّقع في  المكسيك
؛ ال اتفاق )هيئة ثالثية(مجلس اجتماعي واقتصادي  ؛هيئات استشارية وطنية؛ اجتماعات غير رسمية هولندا

 .على تعديل األجور

؛ وضع المجلس الوطني للتنمية )هيئة ثالثية(الفريق العامل الرئاسي المشترك المعني باالقتصاد  جنوب أفريقيا
 ،"استجابة جنوب أفريقيا إلى األزمة االقتصادية الدولية"االقتصادية والعمل، بالتعاون مع الرئاسة، إطار 

 .  صد بواسطة خطط عمل وخمسة أفرقة عاملةالذي سينفذ وير

إعالن "اجتماعات مخصصة؛ سلسلة من المشاورات غير الرسمية؛ لجنة لرصد الحوار االجتماعي؛ و سبانياا
 ).٢٠٠٨يوليه  /تموز ٢٩" (تشجيع االقتصاد والعمالة والقدرة التنافسية والتقدم االجتماعيل ثالثي مبادئ
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أبريل  /المعتمد في نيسان ،"االقتصادية والمالية العالمية
٢٠٠٩.  

مع الشرآاء  وأقامت مجموعة أوسع من البلدان حوارًا
ماعيين وأبرمت اتفاقات وطنية بشأن تدابير محددة االجت

البطالة أو تقديم إعانات تتعلق بسوق العمل، مثل تمديد فترة 
بطالة جزئية للعمال المجبرين على قبول تقليص إعانات 

وأشهر األمثلة على ذلك، مخطط  . ساعات العمل
وفي شيلي، أبرم في . األلماني المشار إليه آنفًا آورتساربايت

اتفاق وطني بشأن مجموعة من التدابير  ٢٠٠٩مايو  /رآيا
  . المؤقتة الرامية إلى حماية العمالة وتشجيع التدريب

وفي بعض الحاالت، فشل الحوار في التوفيق بين 
، توجد اختالفات مثًال وأيرلنداسبانيا اففي . مختلف اآلراء

بشأن مقترحات ترمي إلى تخفيض تكاليف العمل أو اعتماد 
  . لزيادة مرونة سوق العملتدابير 

ويمكن استخالص بعض االستنتاجات العامة من 
 وأولها أن المؤسسات الثالثية. التجارب المكتسبة حتى اآلن
وليس المشاورات (المفاوضات التي تتمتع بوالية إجراء 

والمؤلفة من شخصيات سياسية مرموقة، مثل ) فحسب
وممثلين سامين للشرآاء مجلس الوزراء أعضاء 

الجتماعيين، آانت أآثر الجهات فعالية في إيجاد حلول ا
آما تؤآد التجارب السابقة أن هذا النوع من . لمواجهة األزمة

الهياآل يعمل على نحو أفضل من المجالس االستشارية أو 
أما . التشاورية الواسعة ذات الهياآل واإلجراءات الثقيلة

زداد فعالية االستنتاج الثاني فهو أن المفاوضات المرآزية ت
بصورة معقولة وآان  حيثما آان جدول األعمال شامًال

فمن غير المرجح أن . المجال مفتوحا للمقايضات والتنازالت
يؤدي الترآيز الضيق، آالترآيز على تخفيض تكلفة العمل، 

ويتمثل االستنتاج الثالث في أن . إلى تفاوض ناجح
مي إلى ما تتضمن تدابير تر المفاوضات المرآزية غالبًا

ما يكونون غير  ، الذين غالبًااستضعافًا العمالأآثر حماية 
، والعمال نمطيةمنظمين أو موظفين بعقود مؤقتة أو غير 

  . المهاجرين وتحسين أوضاعهم
وتوحي التجربة المستخلصة من األزمات السابقة أن 
الضغوطات يمكن أن تؤدي إلى إصالح سوق العمل بهدف 

وفي ظل . ة وتخفيض تكاليف العملإضفاء المزيد من المرون
أسواق العمل البطيئة وتزايد المنافسة بشأن تكاليف العمل 
تزيد النزعة إلى التحايل على قوانين العمل وتجاهل 

االتفاقات الجماعية وانتهاك حقوق  المنبثقة عن تزاماتاللا
  .العمال
دوامة تردي ظروف العمل أحد انشغاالت  يمثل إيقافو

نوفمبر  /تشرين الثاني ففي. ي لفرص العملالعالمميثاق ال
مجلس إدارة مكتب العمل مكتب  أعضاء هيئة ، أصدر٢٠٠٨

وا فيه من رذبشأن األزمة االقتصادية العالمية ح الدولي بيانًا
  . ٤٥على التقدم االجتماعي األزمة سلبًا تأثير مغبة

 ــــــــــــــــ
اني    ٤٥ رين الث دولي، تش ل ال ب العم ب مجلس إدارة مكت ة مكت ان هيئ / بي

  .٢٠٠٨نوفمبر 

ومن دواعي التفاؤل أن أمثلة البلدان التي أضعفت 
لقة بالعمل استجابة إلى األزمة الحالية أمثلة تشريعاتها المتع

وأشار عدد قليل من البلدان، بما في ذلك جمهورية . قليلة
 العمل آوريا واألرجنتين، إلى تدعيم نظمه الخاصة بإدارة

ومن األمثلة . وتفتيش العمل استجابة إلى تلك الضغوط
  .األخرى قانون العمل المنصف المعتمد مؤخرا في أستراليا

ذت الصين خطوات في سبيل تحسين اإلطار واتخ
ففي النصف األول من عام . التشريعي لعالقات العمل

إلى  جديدة سعيًاقوانين ، اعتمدت حكومة الصين عدة ٢٠٠٨
الحد من ظاهرة عدم دفع األجور وما إلى ذلك من تجاوزات 

وشملت تلك اإلصالحات القانونية سن . في مجال العمل
ون تشجيع العمالة وقانون الوساطة قانون عقود العمل وقان

ويشكل تعزيز مؤسسات . ٤٦والتحكيم في منازعات العمل
من برنامجها الرامي إلى زيادة  مهمًا العمل في الصين جزءًا

المساواة في الدخل وإنعاش الطلب المحلي والمحافظة على 
  . مستويات نمو اقتصادي مرتفعة

ات المفاوض"وقد شهدت األزمة الحالية موجة من 
، حيث يتفاوض األطراف في اتفاق "المتعلقة بالتنازالت
بشأن شروط اتفاق جديد يهدف إلى  حرًا جماعي تفاوضًا

وعادة ما يجري هذا النوع من . الحفاظ على الوظائف
، لكنه قد المنشأةالتفاوض بين النقابات واإلدارة على مستوى 

وقد ظهر التفاوض . على مستوى القطاع آكل يجري أيضًا
لى التنازالت أول األمر في أماآن عمل منظمة في ع

بالتراجع االقتصادي  الواليات المتحدة آانت قد تأثرت سلبًا
وشاعت . والرآود التضخمي المسجلين في الثمانينات

ممارسات شبيهة بذلك في مجموعة من البلدان األوروبية 
النمو  تباطأفي التسعينات، عندما  األخرى والبلدان الصناعية

وفي األشهر الثمانية . قتصادي وتدهورت أسواق العملاال
عشر الماضية، ُسّجلت زيادة هائلة في االعتماد على تلك 

اإلدارة الممارسات في طائفة واسعة من البلدان، إذ عملت 
جاهدة من أجل الحد من تقليص الوظائف وتخفيض  نقاباتوال

  . التي يعوزها االئتمانالتكاليف في الشرآات 
آثيرة  ن يتخذ التفاوض على التنازالت أشكاًالويمكن أ

وأن يؤدي في أفضل األحوال إلى اتساع جدول أعمال 
. المفاوضة الجماعية وتكثيف التعاون بين اإلدارة والعمال

وتقوم بعض أشكال المفاوضة على استراتيجيات دفاعية أو 
تفاعلية ينحصر ترآيزها في تخفيض تكاليف العمل عن 

ور أو تعديلها بحيث تصل إلى مستويات طريق تخفيض األج
بهدف الحفاظ على الوظائف في سابقًا أدنى مما اتفق عليه 

أخرى استباقية وتتوخى استراتيجيات . المدى القصير
من خالل إدخال لليد العاملة  تكلفة األحاديةالتخفيض 

تحسينات داعمة لإلنتاجية في تنظيم العمل أو عملية أخرى 
ويقترن االبتكار في أحيان آثيرة . ديدةأو ابتكار منتجات ج

بالترآيز على التدريب ونقل العمال إلى وحدات أآثر إنتاجية 

 ــــــــــــــــ
  :انظر   ٤٦

Dr. Fang Lee Cook: “The enhancement of three new labour 
laws in china: Unintended consequences and the emergence of 
new actors in employment relations”, June 2009. 
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باإلضافة إلى تنويع المهارات واالستثمار في منتجات أو 
  .تكنولوجيات جديدة وتطبيق المرونة الوظيفية

ويستصوب إلى حد آبير في الظروف الحالية ممارسة 
أآبر لمراعاة  ا تتيح مجاًالمفاوضة جماعية أآثر تنسيق

. المصلحة العامة والتطورات االقتصادية واسعة النطاق
وحتى إذا تعّذر االنتقال إلى مفاوضة جماعية منسقة في 
المدى القريب، يستصوب مع ذلك تكثيف الحوار االجتماعي 

فيما يتعلق بالتدابير المناسبة لمواجهة األزمة وتأثيراتها على 
 إشراك منظمات أصحاب العمل ونقاباتوب. العمال واألسر

في الحوار المتعلق بالحالة االقتصادية الراهنة  العمال
يمكن للحكومات أن تدعم إلى  ،المتاحة يةوالخيارات السياس

أقصى حد فرص ضمان الدعم الالزم للحفاظ على سياسات 
اقتصاد آلي توسعية دون أن تكون تضخمية إلى حين ثبات 

  .االقتصادياالنتعاش 
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  ٢ المرفق

  )بالترتيب األبجدي اإلنكليزي( ٤٧العمل الدوليالمشمولة بالدراسة االستقصائية لمكتب قائمة البلدان 

  دخل مرتفع   دخل متوسطأعلى   دخل متوسطأدنى   دخل منخفض  

آينيا ومالي والسنغال   أفريقيا جنوب الصحراء 
وجمهورية تنزانيا 

  المتحدة ورواندا وأوغندا 

    وب أفريقيا جن  نيجيريا 

األرجنتين والبرازيل   هندوراس     األمريكتان 
وشيلي وآولومبيا 

والجمهورية الدومينيكية 
والمكسيك وبيرو 

  وأوروغواي 

 *آندا ومنطقة الكاريبي
جزر الباهاما وبربادوس (

 ،وترينيداد وتوباغو
والواليات ) مايكااوج

  المتحدة

  ملكة البحرين والم    مصر واألردن     الدول العربية 
  العربية السعودية 

بنغالديش وآمبوديا   سيا والمحيط الهادئآ
  ونيبال وفيتنام 

الصين والهند 
وإندونيسيا وباآستان 

  والفلبين 

أستراليا واليابان   ماليزيا 
  وجمهورية آوريا 

التفيا وبولندا ورومانيا   أوآرانيا     )الشرقية والغربية(أوروبا 
واالتحاد الروسي 
   وصربيا وترآيا

الجمهورية التشيكية 
وفرنسا وألمانيا وهنغاريا 
وأيرلندا وإيطاليا وهولندا 
 وأسبانيا والمملكة المتحدة 

   بلدًا ١٧   بلدًا ١٧  بلدان  ١٠  بلدان  ١٠  المجموع
ان واحد وصنفت على أنها من غطت الدراسة االستقصائية التي أجراها مكتب العمل الدولي أربعة بلدان من منطقة الكاريبي، اعتبرت على أنها آي   *

  .وصنفت جامايكا على أنها بلد من فئة أعلى دخل متوسط. البلدان ذات الدخل المرتفع

  

 ــــــــــــــــ
رد        ٤٧ الي للف ومي اإلجم دخل الق ى ال ة العمل       . يعتمد تصنيف الدخل في البلد تصنيف البنك الدولي الذي يستند إل ع التصنيف اإلقليمي تقسيمات منظم ويتب

  .الدولية
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  ٣ المرفق

  جداول تفصيلية بالتدابير المتخذة 
  حفز الطلب على اليد العاملة   -١

العمالة   اإلنفاق المالي على البنية التحتية   البلدان 
  العامة 

برامج العمالة 
  ستهدفة الم

 دعم جديد للشرآات الصغيرة 
  بالغي الصغروالمقاولين 

 اإلنفاق  
  ضافياإل

معايير 
  العمالة

المعايير 
  الخضراء

اعتماد   
برامج 
  جديدة 

التوسع األخير 
في البرامج 

  القائمة 

فرص 
الحصول 

 على االئتمان

فرص الوصول 
إلى عروض 

  العطاءات العامة

اإلعانات، 
خفض 

  الضرائب

           أفريقيا 

 x        x  مصر 

   x      x  آينيا 

     x x   x  مالي 

 x x    x   x  نيجيريا 

   x        رواندا 

   x    x  x  السنغال

 جنوب 
  أفريقيا 

x x  x    x x 

جمهورية 
  تنزانيا المتحدة 

x      x   

         x  أوغندا 

           األمريكتان 

 x x     x  x  األرجنتين 

 x  x    x  x  البرازيل 

 x  x      x  آندا 

 منطقة 
  الكاريبي 

x        x 

 x     x x  x  شيلي 

 x      x  x  آولومبيا 

 x      x  x  آوستاريكا 

الجمهورية 
  الدومينيكية 

x    x  x   

 x x       x  هندوراس 

   x  x   x x  المكسيك 

 x     x x x x  بيرو 

الواليات 
  تحدة الم

x x x   x x  x 

 x x    x x  x  أوروغواي 
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العمالة   اإلنفاق المالي على البنية التحتية   البلدان 
  العامة 

برامج العمالة 
  ستهدفة الم

 دعم جديد للشرآات الصغيرة 
  بالغي الصغروالمقاولين 

 اإلنفاق  
  ضافياإل

معايير 
  العمالة

المعايير 
  الخضراء

اعتماد   
برامج 
  جديدة 

التوسع األخير 
في البرامج 

  القائمة 

فرص 
الحصول 

 على االئتمان

فرص الوصول 
إلى عروض 

  العطاءات العامة

اإلعانات، 
خفض 

  الضرائب

           الدول العربية 

           البحرين 

 x x     x  x  األردن 

المملكة العربية 
  السعودية 

x x       x 

         سيا والمحيط الهادئآ

 x x x  x    x  أستراليا 

 x x    x     بنغالديش 

 x      x  x  آمبوديا 

 x  x  x  x  x   الصين

 x  x x  x x  x  الهند 

   x x     x  إندونيسيا 

 x  x x  x x  x  اليابان 

جمهورية 
  آوريا 

x  x x x  x  x 

 x   x x  x  x  ماليزيا 

 x      x  x  نيبال 

   x   x x  x  باآستان 

   x x x x x x x  الفلبين 

 x     x x  x  فيتنام 

           أوروبا 

مهورية الج
  التشيكية 

        x 

 x x   x x x  x  فرنسا 

 x  x    x  x  ألمانيا 

 x x  x x x x x x  هنغاريا 

 x  x x  x  x   أيرلندا 

 x  x    x  x  إيطاليا 

 x  x    x  x  التفيا 

 x  x    x x x  هولندا 

 x  x        بولندا 

 x      x  x  رومانيا 

 x  x x x      االتحاد الروسي 

 x   x x  x  x  صربيا 

 x x x    x  x  أسبانيا 

 x   x   x  x  ترآيا 

 x x  x     x  أوآرانيا 

 x x x   x x  x  المملكة المتحدة 
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 دعم الباحثين عن العمل وفرص العمل والعاطلين عن العمل  -٢

  عن العمل مساعدة العاطلين    البلدان
  عمل على إيجاد 

  تدابير حماية العاطلين   العمل الحفاظ علىتدابير 
  عن العمل

تدابير  
تدريب 
  إضافية 

زيادة 
قدرة 

إدارات 
التوظيف 

  العامة 

تدابير 
جديدة 
للعمال 

  المهاجرين

تخفيض وقت 
اليومي (العمل 

واألسبوعي 
 والشهري والسنوي

 واإلجازات 
  )بدون أجر

البطالة الجزئية 
وتدابير التدريب 

وتشجيع العمل 
  بعض الوقت 

يض تخف
  األجور

توسيع 
نطاق 

إعانات 
  البطالة 

زيادة 
المساعدة 
/ االجتماعية

تدابير 
  الحماية 

          أفريقيا 
        x  مصر 
        x  آينيا 
        x  مالي 

       x   نيجيريا 
          رواندا 
          السنغال

 x   x      جنوب أفريقيا 

جمهورية تنزانيا 
  المتحدة 

        

          أوغندا 
          األمريكتان 
     x x  x  األرجنتين 
  x        البرازيل 

 x x  x   x x  آندا 

  x   x     منطقة الكاريبي 
  x x   x  x  شيلي 

        x  آولومبيا 
 x   x    x  آوستاريكا 

الجمهورية 
  الدومينيكية 

x x   x    

          هندوراس 
 x  x    x   المكسيك 

       x x  بيرو 
 x x x    x x  الواليات المتحدة 

  x  x      أوروغواي 
          الدول العربية 

        x  البحرين 
  x  x    x  األردن 

المملكة العربية 
  السعودية 

x  x      

          سيا والمحيط الهادئآ
 x x  x    x  أستراليا 

      x    بنغالديش 
       x x  وديا آمب

 x x  x  x  x  الصين 

          الهند 
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  عن العمل مساعدة العاطلين    البلدان
  عمل على إيجاد 

  تدابير حماية العاطلين   العمل الحفاظ علىتدابير 
  عن العمل

تدابير  
تدريب 
  إضافية 

زيادة 
قدرة 

إدارات 
التوظيف 

  العامة 

تدابير 
جديدة 
للعمال 

  المهاجرين

تخفيض وقت 
اليومي (العمل 

واألسبوعي 
 والشهري والسنوي

 واإلجازات 
  )بدون أجر

البطالة الجزئية 
وتدابير التدريب 

وتشجيع العمل 
  بعض الوقت 

يض تخف
  األجور

توسيع 
نطاق 

إعانات 
  البطالة 

زيادة 
المساعدة 
/ االجتماعية

تدابير 
  الحماية 

  x      x  إندونيسيا 
 x x x   x x   اليابان 

 x x x x  x x x  جمهورية آوريا 

 x x    x  x  ماليزيا 

 x  x       نيبال 

      x x x  باآستان 
     x x x x  الفلبين 
  x   x x  x  فيتنام 

          أوروبا 
 x  x x x x    ورية التشيكية الجمه

 x    x  x x  فرنسا 

    x x   x  ألمانيا 
    x x   x  هنغاريا 
   x x x   x  أيرلندا 
 x  x  x x    إيطاليا 

  x   x x    التفيا 
    x x   x  هولندا 
    x x     بولندا 

 x    x  x x  رومانيا 

  x x x x   x  االتحاد الروسي 
 x x  x  x  x  صربيا 

      x x x  سبانيا ا
    x    x  ترآيا 

 x x x x   x   أوآرانيا 

 x x      x  المملكة المتحدة 
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 توسيع نطاق الحماية االجتماعية واألمن الغذائي  -٣

  األمن الغذائي   الحماية االجتماعية   البلدان 

تخفيض  
  الضرائب 

زيادة 
التحويالت 

  النقدية 

زيادة فرص 
على  الحصول

  نات ااإلع

تغيير 
معاشات 

  الشيخوخة 

تغيير الحد 
األدنى 

  لألجور 

تدابير جديدة 
للعمال 

  المهاجرين

نظم اعتماد 
لإلعانات 

  الغذائية 

دعم 
جديد 

  للزراعة 

           أفريقيا
  x x  x x x   مصر 
  x   x  x   آينيا 
 x         مالي 

 x         نيجيريا 

      x    رواندا 
      x    غالالسن

  x x x x   x  جنوب أفريقيا 
جمهورية تنزانيا 

  المتحدة 
x   x    x 

 x         أوغندا 

           األمريكتان
      x x   األرجنتين 
   x x   x x  البرازيل 

          آندا 
   x       منطقة الكاريبي 

     x  x   شيلي 
       x   آولومبيا 

 x  x    x   آوستاريكا 

الجمهورية 
  الدومينيكية 

  x x     

 x x  x   x   هندوراس 

    x      المكسيك 
       x   بيرو 

  x  x    x  الواليات المتحدة 
    x  x x   أوروغواي 
           الدول العربية

   x       البحرين 
 x x x x x x x   األردن 

المملكة العربية 
  السعودية 

  x    x  

          سيا والمحيط الهادئآ
     x  x   أستراليا 

     x x x   بنغالديش 
          آمبوديا 
 x x    x    الصين 

  x  x x x x x  الهند 
          إندونيسيا 

     x x    اليابان 
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  األمن الغذائي   الحماية االجتماعية   البلدان 

تخفيض  
  الضرائب 

زيادة 
التحويالت 

  النقدية 

زيادة فرص 
على  الحصول

  نات ااإلع

تغيير 
معاشات 

  الشيخوخة 

تغيير الحد 
األدنى 

  لألجور 

تدابير جديدة 
للعمال 

  المهاجرين

نظم اعتماد 
لإلعانات 

  الغذائية 

دعم 
جديد 

  للزراعة 

     x x x   جمهورية آوريا 
       x x  ماليزيا 

   x x   x   نيبال 
   x x   x   باآستان 

      x x   الفلبين 
 x x x x  x x   فيتنام 

          أوروبا 
       x x  الجمهورية التشيكية 

    x x   x  فرنسا 
     x x x x  ألمانيا 

 x   x   x x  هنغاريا 

          أيرلندا 
       x x  إيطاليا 
    x x     التفيا 

    x   x x  هولندا 
    x x     بولندا 
 x x  x x   x  يا رومان

 x  x x   x   االتحاد الروسي 

     x     صربيا 
    x x  x x  أسبانيا 
       x x  ترآيا 

    x x     أوآرانيا 
    x x   x  المملكة المتحدة 
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 الحوار االجتماعي والحقوق في العمل  -٤

  الحقوق في العمل   الحوار االجتماعي   البلدان 

بشأن المشاورات  
الستجابات ا

 لمواجهة األزمة

االتفاقات 
على الصعيد 

  الوطني 

االتفاقات 
صعيد العلى 
  يالقطاع

التدابير اإلضافية 
المتخذة لمكافحة 

  باليد العاملةاالتجار 

التدابير اإلضافية 
المتخذة لمكافحة 

  عمل األطفال 

تغييرات 
أخرى في 
تشريعات 

  العمل 

قدرة  زيادة
/ إدارة العمل

  تفتيش العمل 

         فريقيا أ
         مصر 
       x  آينيا 
         مالي 

      x x  نيجيريا 
      x    رواندا
 x x     x  السنغال

         جنوب أفريقيا
جمهورية تنزانيا 

  المتحدة 
x       

         أوغندا 
         األمريكتان 
 x    x  x  األرجنتين 

      x x  البرازيل 
         آندا 

     x x x  منطقة الكاريبي 
      x   شيلي 

         آولومبيا 
  x     x  آوستاريكا 
الجمهورية 
  الدومينيكية 

x       

       x  هندوراس 
      x   المكسيك 

 x        بيرو 

     x    الواليات المتحدة 
         أوروغواي 

         الدول العربية 
       x  البحرين 

  x   x x x  ألردن ا
المملكة العربية 

  السعودية 
       

         سيا والمحيط الهادئآ
  x     x  أستراليا 

       x  بنغالديش 
  x     x  آمبوديا 
  x  x  x   الصين 

       x  الهند 
       x  إندونيسيا 

  x    x   اليابان 
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  الحقوق في العمل   الحوار االجتماعي   البلدان 

بشأن المشاورات  
الستجابات ا

 لمواجهة األزمة

االتفاقات 
على الصعيد 

  الوطني 

االتفاقات 
صعيد العلى 
  يالقطاع

التدابير اإلضافية 
المتخذة لمكافحة 

  باليد العاملةاالتجار 

التدابير اإلضافية 
المتخذة لمكافحة 

  عمل األطفال 

تغييرات 
أخرى في 
تشريعات 

  العمل 

قدرة  زيادة
/ إدارة العمل

  تفتيش العمل 

 x x    x x  جمهورية آوريا 

       x  ماليزيا 
         نيبال 

       x  باآستان 
       x  الفلبين 
         فيتنام 

         أوروبا 
  x x    x  الجمهورية التشيكية 

      x x  فرنسا 
     x x   ألمانيا 

       x  هنغاريا 
 x x     x  أيرلندا 

     x    إيطاليا 
 x x     x  التفيا 

     x x   هولندا 
      x   بولندا 

  x     x  رومانيا 
  x x    x  االتحاد الروسي 

 x      x  صربيا 

      x   أسبانيا 
  x     x  ترآيا 

  x     x  أوآرانيا 
     x  x  المملكة المتحدة 
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  ٤ المرفق

  تقدير أثر التدابير التحفيزية المتخذة في بلدان 
  مجموعة العشرين على العمالة

دي لألزمة التي اتخذتها بلدان هل تتناسب تدابير التص
مجموعة العشرين من أجل دعم العمالة، مع الهبوط المسجل 
في معدالت العمالة والزيادة المسجلة في معدالت البطالة؟ 
لقد أجرى آل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي تقديرًا للزيادة التي يمكن 

االقتصادي إثر اتخاذ الحكومات قرار زيادة توقعها في النمو 
ويرمي هذا المرفق إلى تقدير الزيادة التي . اإلنفاق المالي

 في بلدان حكوماتاليجب توقعها في العمالة بعد اتخاذ 
قرار تقديم الحوافز المالية استنادًا إلى  ٤٨مجموعة العشرين

  . صندوق النقد الدولي ٤٩حسابات
النمو  لعالقات القائمة بينوفي الوقت الذي تخضع فيه ا

رور الوقت وفي جميع مع م والعمالة لتغييرات جوهرية
األثر الكلي الذي بتقدير  كتب العمل الدوليم البلدان، قام

قرار الحكومات بزيادة اإلنفاق المالي للتصدي لألزمة يخلفه 
وروعي أثناء تقييم األثر المنشود للتدابير . على العمالة

اإلضافي مالة، اإلنفاق المالي التقديري على الع تحفيزيةال
  ). المثبتات اآلليةأو (واإلنفاق اآللي 

والغرض من القيام بذلك التقدير هو توفير صورة عن 
التدابير التي اتخذتها الحكومات من حجم األثر المتوقع 

  . ، على العمالة٥٠للتصدي لألزمة
 ــــــــــــــــ

ة        ٤٨ دان التالي ن البل ا م ا هن ار إليه رين المش ة العش ون مجموع : تتك
د       ا والهن ا وألماني ين وفرنس دا والص ل وآن تراليا والبرازي ين وأس األرجنت
وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية آوريا والمكسيك واالتحاد الروسي 

ة والمملك ا والمملك بانيا وترآي ا واس وب أفريقي عودية وجن ة الس ة العربي
  . المتحدة والواليات المتحدة

 :  انظر   ٤٩
IMF. 2009. Note to Group of Twenty Deputies, 31 January-1 
February. 

 :التاليمتاحة على العنوان 
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/020509.pdf .  

لم   ٥٠ دة        يس ة الوحي ة المعادل ي منهجي رات ف ود ثغ دير بوج ذا التق ه
ة            ى العمال د عل ر قصير األم ع أث ك الثغرات هي، توق ا، وتل المستخدمة هن
ي،     الي المحل اتج اإلجم ة والن ين العمال ا ب ة م ة المعروف ى العالق تنادًا إل اس

ذلك إغ وين    وب دان، وتك ين البل ا ب ل فيم واق العم ين أس وارق ب ال الف ف
ال     ة، وإغف ى العمال المجموعات الضريبية التي قد يكون لها آثار مختلفة عل

  . التفاعل ما بين العمالة والسياسة النقدية

 اص العاطلين ـدد األشخـتقييم ارتفاع ع
  دان مجموعة العشرين عن العمل في بل

يقدر مجموع الزيادة الصافية في عدد العاطلين عن 
ما  ٢٠٠٩العمل في بلدان مجموعة العشرين في بداية عام 

معدالت  مستمد منوهذا العدد . شخصمليون  ٢٫٢٥يبلغ 
 ٢٠٠٩البطالة المسجلة في الفصلين األول والثاني من عام 

عند بدء لتي سادت المعدالت ا منو) البيانات وفقًا لتوافر(
في آل بلد من بلدان  ٢٠٠٨البطالة في عام  تصاعد معدل

  . مجموعة العشرين

  األثر المحتمل للحوافز المالية التقديرية 
  المعلنة على العمالة
حجم الحوافز المالية التقديرية في  ١يرد في الجدول 

فتبلغ . ٢٠١٠و ٢٠٠٩بلدان مجموعة العشرين للعامين 
ة للحوافز التقديرية في بلدان مجموعة القيمة اإلجمالي
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  ٤٫١العشرين نسبة 

ويبين . ٢٠١٠في المائة لعام  ١٫٣نسبة و، ٢٠٠٩لعام 
نمو  أن تعززالحوافز التقديرية  من المتوقع منأن  ١الجدول 

 ٠٫٤يتراوح ما بين  بمتوسط مرجح،الناتج المحلي اإلجمالي 
 وبمتوسط أدنى، ٢٠٠٩في المائة في عام  ١٫٣و في المائة
في  ٠٫٣في المائة و ٠٫١يتراوح ما بين  ٢٠١٠في عام 
ويبدو أن مضاعف الحافز التقديري المذآور يقل . المائة

، غير أنه سيهبط بشكل ٢٠٠٩في عام  ١بشكل طفيف عن 
  . ٢٠١٠آبير في عام 
المحتمل للحوافز  األثر مكتب العمل الدولي وقد قدر

صندوق  يتوقعهالذي  األثرلتقديرية على العمالة، استنادًا إلى ا
ويتسم ذلك . النقد الدولي على نمو الناتج المحلي اإلجمالي

اإلجراء بسمتين أساسيتين، تنطبقان بالقدر ذاته على 
مضاعفات الحوافز التي يقدرها صندوق النقد الدولي 

. مكتب العمل الدوليقدرها اعفات العمالة التي يومض
أن مبلغ الحوافز سينفق آليًا،  واالفتراض األساسي هو

السمة الثانية هي أن المبلغ الكلي قد ال ينفق في السنة المالية و
ويفترض هذا . التي خصصت لها الحوافز وأعلن عنها
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المحتمل للحوافز على اإلنفاق  األثراإلجراء أن ينطبق 
  . لهاعلى مدى الفترة المقضية بأآمالكامل لهذا المبلغ 

مرونة العمالة على األمد  مكتب العمل الدولي وقدر
نمو الناتج المحلي اإلجمالي في جميع  بالنسبة إلىالطويل 

 وقع ولقد .٢٠٠٧-١٩٩٧بلدان مجموعة العشرين للفترة 
على فترة السنوات العشر تلك ألنها شهدت العديد  االختيار

إلجمالي من األزمات، بما فيها انتعاش نمو الناتج المحلي ا
 ١٩٩٨-١٩٩٧ الفترةوالعمالة من األزمة في آسيا في 

وفترات . ٢٠٠١- ٢٠٠٠ الفترةوتزامن الرآود في العالم في 
إلى  بالنسبةاألزمات واالنتعاش التي شهدتها مرونة العمالة 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي، تجعلها أآثر مالءمة لتقدير 
والمثبتات انتعاش العمالة من خالل مجموعات الحوافز 

ريتمي خطي اوقد قدرت المرونة في شكل لوغ. اآللية
أحداث غير  الناجمة عن أثر النتائج المنحرفةللتخفيف من 

  . )أحداث البجعة السوداء( محتملة
 ألثر صندوق النقد الدولي ضرب تقديراتومن شأن 

لناتج المحلي اإلجمالي بتقديرات الحوافز التقديرية على نمو ا
بالنسبة إلى نمو الناتج مرونة العمالة ل دوليمكتب العمل ال
محتمًال للحوافز على نمو  أثرًا يعطي، أن المحلي اإلجمالي

ومن المهم مالحظة أن تلك التقديرات ليست . العمالة
وهي . بالتوقعات المحددة، لكنها بمثابة صورة عن الحجم

 استحداثما للحوافز من أثر تقريبي على  تبيانترمي إلى 
  . ، مقارنة بحجم البطالة التي خلفتها األزمةفرص عمل

الزيادة المتوقعة في نمو العمالة نتيجة  يحّول ١والجدول 
المستخدمين عدد األشخاص في زيادة  إلىللحوافز التقديرية، 

ويوضح الجدول أن . ٢٠١٠عام و ٢٠٠٩عام  على مدى
يتراوح  بماالحوافز التقديرية لها القدرة على زيادة العمالة 

. ٢٠٠٩في عام  ماليين عامل ٥٫٧مليون عامل و ٢ين ب

من المتوقع أن تهبط الزيادة في العمالة، ، ٢٠١٠وفي عام 
مليون  ٠٫٩و ٠٫٣ستستمر في توفير ما بين  أن الحوافزغير 

  . فرصة عمل
للحوافز التقديرية القدرة على توفير وعلى العموم، 

 ٢٫٣ن يتراوح بي بمقدار ،٢٠١٠و ٢٠٠٩، في عامي العمالة
  . ماليين فرصة عمل ٦٫٦مليون و 

وتتراوح نسبة العمالة التي توفرها الحوافز التقديرية ما 
في المائة من الزيادة في معدالت البطالة في  ٢٦و ٩بين 

  ).٢٠٠٨مقارنة بعام ( ٢٠٠٩النصف األول من عام 

  األثر المتوقع للمثبتات اآللية على العمالة
مثبتات اآللية غير المحتمل لل األثريجب أن يضاف 
المحتمل على العمالة للحوافز  األثرالتقديرية في العمل إلى 

المالية التقديرية في بلدان مجموعة العشرين، وذلك نتيجة 
  .لهبوط معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

المحتمل للمثبتات اآللية غير التقديرية  األثروقد قدر 
ذاتها المستخدمة فيما يتعلق  الطريقةعلى العمالة باستخدام 

وقام صندوق النقد الدولي بتقدير حجم . بالحوافز التقديرية
ولما . في بلدان مجموعة العشرين ٢٠٠٩المثبتات اآللية لعام 

 مع تدهور تدهوري توازن ماليآانت المثبتات تقدر على أنها 
في حين  فإنها تحمل رقمًا سالبًانمو الناتج المحلي اإلجمالي، 

. ًا إيجابيًا مباشرًا على نمو الناتج المحلي اإلجماليأثرها أن ل
صندوق النقد الدولي للمثبتات  يتوقعهالذي  األثرلذا فإن 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٢يتراوح ما بين 
المملكة المتحدة وجمهورية آوريا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا 

في المائة  ٠٫٢٥من ة وفي المائة في الواليات المتحد ١٫٥و
في المائة في االقتصادات الناشئة مثل البرازيل  ٠٫٥إلى 

 المتوسطويقدر . والصين والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا

  مالية التقديرية على العمالةأثر الحوافز ال  :١الجدول 

  ١فزاحجم الح 
 )٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(

  المجموع
  المرجح لتعادل  توسطالم(

 )القوة الشرائية

الحافز على  أثر
معدل نمو الناتج 
 ١المحلي اإلجمالي

)٪( 

مستوى 
  ٢العمالة 

 )بالماليين(

 ٣على العمالة ةالتقديري ةافز الماليوالح أثر

ي التغيير ف
  العمالة 

  )بالماليين(

مستوى 
  العمالة 

  )بالماليين(

التغيير في 
  العمالة 

  )بالماليين(

مستوى 
  العمالة 

  )بالماليين(

التغيير في 
  العمالة 

  )بالماليين(

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨+
٢٠١٠  

بلدان 
مجموعة 
  العشرين

0.5 1.4 1.3 0.4 – 
1.3 

0.1 – 
0.3 

2026.12 2.030 – 
5.704 

2028.15 - 
2031.82 

0.316 - 
0.899 

2028.46 - 
2032.72 

2.346 - 
6.603 

الزيادة 
)٪(  

      0.100 – 
0.282 

 0.02 - 
0.04 

  

  .٢٠٠٩، صندوق النقد الدولي   ١
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المرجح لتلك المثبتات في بلدان مجموعة العشرين بنسبة 
  . ٢في المائة، آما يبين ذلك الجدول  ١٫٢

لتلك المثبتات المحتمل  األثربالتالي،  ٢ويقدر الجدول 
اآللية على نمو العمالة، فضًال عن الزيادة في عدد األشخاص 

، لكل بلد من بلدان مجموعة ٢٠٠٩في عام  المستخدمين
الزيادة اإلجمالية في العمالة  تؤديومن المقدر أن . العشرين

ماليين  ٥٫٢ إلى توليد جميع بلدان مجموعة العشرينفي 
  . ٢٠٠٩فرصة عمل في عام 

  مشترك للنفقات المالية التقديرية األثر ال
  والمثبتات اآللية على العمالة

نوعي المحتمل المشترك بين  يؤدي األثرمن المقدر أن 
الحوافز المالية التقديرية التي اعتمدتها  أي، الحوافز الكلية

في هذه  بلدان مجموعة العشرين والمثبتات اآللية في العمل
ماليين فرصة  ١٠٫٩اليين وم ٧٫٢ما بين  إلى توليد ،البلدان

في المائة  ٢٩وذلك يضاهي نسبة . ٢٠٠٩عمل في عام 
 ٢٥ بزهاءفي المائة من الزيادة في البطالة المقدرة  ٤٣و

في بلدان مجموعة العشرين في  عن العمل مليون عاطل
  . ٢٠٠٩النصف األول من عام 

والصورة المقدرة هنا عن الحجم مهمة، فستظل 
أن  يتوقع، في حين ٢٠٠٩لما بعد عام  ملةعاالمثبتات اآللية 

تظل نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي ضعيفة، آما يبدو أن 
الحافز المالي التقديري سيبدأ في االنخفاض تدريجيًا في عام 

  .وما بعده ٢٠١٠
 لتوليدوفي حين تعطي التدابير المالية المتخذة دفعة قوية 

لى فرص عمل، فرص العمل، في وقت يتعذر فيه العثور ع
فإن من الضروري أن يحل محلها نمو اقتصادي تقوده 
األسواق في أسرع وقت ممكن، وذلك لتوفير فرص العمل 

 هذا األمر مسألةيثير و. عنها ونمن يبحثجميع الالزمة ل
النمو االقتصادي  العمالة في مضمون مرتبطة به، أال وهي

  . المستحدثةوجودة العمالة 
 
 
 
 
 
 

  أثر المثبتات اآللية على العمالة  :٢الجدول 

  فترة لحجم المثبتات اآللية ل 
١٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  )من الناتج المحلي اإلجمالي ٪(
  المجموع

 )جح لتعادل القوة الشرائيةالمر توسطالم(

 مستوى العمالة
٢ 

 )بالماليين(
 ٣المثبتات اآللية على العمالة أثر

 التغيير في العمالة 
 )بالماليين(

  مستوى العمالة 
 )بالماليين(

٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

 2031.28 5.17 2026.12 1.2- بلدان مجموعة العشرين 

  0.25    )٪(الزيادة 
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  ٥ المرفق

  التحديات والخيارات : نتعاش السريع في العمالةاال

لتراجع البطالة  ، حدًا٢٠٠٨في عام  لقد وضعت األزمة
فالفجوة القائمة بين . الذي طال أمده على الصعيد العالمي

يقارب  المتزايد بمقدارالعمالة وعرض القوة العاملة  ليدتو
 .من جديد مليون في العام، آخذة في االتساع ٤٥

حجم التحدي الذي تواجهه العمالة، يبين الشكل ولقياس 
التالي أربعة مسارات ممكنة لنمو العمالة على الصعيد 

، وهو األفق الزمني المحدد لتحقيق ٢٠١٥العالمي حتى عام 
   والخط العلوي يمثل نمو السكان. األهداف اإلنمائية لأللفية

 

 
 

يارات في مل ٥٫٣النشطين اقتصاديًا في العالم، ليبلغ عددهم 
؛ أما الخطوط السفلى األربعة فتظهر المسارات ٢٠١٥عام 

 أو السيناريوهات المحتملة، إذ يوضح آل منها افتراضًا
 ٥١مختلفًا بشأن وتيرة انتعاش اإلنتاج والنسبة بين نمو العاملة

  . ونمو اإلنتاج
 ــــــــــــــــ

ير ال٥١    كليش ن    ش ر ع ض النظ ة، بغ و العمال الي نم ى إجم إل
  . بها ةستويات الجودة أو الدخل المتصلم

فإذا انتعش النمو سريعًا وآان عنصر فرص العمل في 
يفترض، في أفضل الحاالت،  ١اريو النمو مرتفعًا، فإن السين

تقلص النقص المتراآم في فرص العمل خالل ثالث أو أربع 
في  ٤يزيد على (سنوات، مع تحقيق معدل انتعاش قوي 

) ٢٠١١عام  اعتبارًا منالمائة من النمو االقتصادي العالمي 
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في  ٠٫٦نسبة المرونة (العمالة في النمو  وتزايد مضمون
السيناريو أن البطالة العالمية في عام  ويظهر هذا. ٥٢)المائة
وفي ظل تلك . ٢٠٠٧ستكون أقل منها في عام  ٢٠١٢

الظروف، سيتقلص النقص في فرص العمل، وهو المسافة 
  . بين خط عرض األيدي العاملة والعمالة

إذا آان االنتعاش بطيئًا وآان هناك نقص في بيد أنه 
ين عرض الفارق ب(عنصر فرص العمل، فإن نقص العمالة 

سيظل آبيرًا لفترة طويلة بعد عام ) األيدي العاملة والعمالة
، ٤وهو السيناريو  ،ويظهر ذلك في أسوأ الحاالت. ٢٠١٥

معدل النمو (الذي يتسم ببطء في االنتعاش االقتصادي 
حتى عام  في المائة ٤و ٢يتراوح بين  االقتصادي العالمي

بالنمو  مقارنةونسبة مرونة صغيرة في العمالة ) ٢٠١٤
  ).في المائة ٠٫٤(

 ــــــــــــــــ
ة   ٥٢   ة العمال ل مرون ا  (معام غ هن ذي يبل ي  ٠٫٦و ٠٫٥و ٠٫٤ال ف
ادة   ) المائة ق زي هو عبارة عن الزيادة المتوقعة في العمالة إثر تحقي
  .في المائة في النمو االقتصادي ١بنسبة 

ين، فالسيناريو يمسارين وسط ٣و ٢ السيناريوهان ويقدم
 يبقي على افتراض تحقيق معدل انتعاش اقتصادي سريع ٢

على نحو طفيف  ، لكن مع نسبة أقل١السيناريو  آما يرد في
 ٣أما السيناريو  .في المائة ٠٫٥تصل إلى  العمالةمرونة  في

يء مع نفس نسبة المرونة في فيفترض تحقيق انتعاش بط
  ). في المائة ٠٫٥( ٢العمالة المفترضة في السيناريو 

 نموويوضح الشكل استنتاجًا هامًا، أال وهو أن تحقيق 
. االقتصاد هما أمران أساسيان فيقوي  نموالعمالة و فيقوي 

ينبغي أن تستمر السياسات في الترآيز على الهدفين آليهما و
ومن المرجح . انتعاش العمالة العالميةبغية تقليص البطء في 

) النمو االقتصادي(لآلخر ) العمالة(أن يؤدي إخضاع هدف 
إلى تحقيق نتائج غير مناسبة على الصعيدين االقتصادي 

 . واالجتماعي
 


