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پايش چهارم سازمان بین المللی کار با عنوان

" کوويد  91و دنیای کار( -جديدترين برآوردها و تحلیل ها) "

در  7خرداد ماه  9911منتشره شده است.چکیده اين گزارش حاکی از آن است که:
چشم اندازها برای سه ماه دوم  0202همچنان تیره و تار است و طبق آخرین
برآوردهای سازمان بین المللی کار ،سیر نزولی ساعات کار با حدود  02/7درصد
نسبت به سه ماهه آخر سال  ،0202معادل  523میلیون شغل تمام وقت است .از
منظر منطقه ای ،قاره آمریکا ( 05/0درصد) و اروپا و آسیای میانه ( 00/2درصد)
باالترین میزان ساعات کار از دست رفته را نشان می دهند.
 29درصد کارگران جهان در کشورهایی زندگی می کنند که به نحوی از انحا،
اقدامات برای تعطیلی محل های کار در آنها اعمال می شود.
آزمایش و ردیابی موارد سرایت طبق توصیه های سازمان بهداشت جهانی ،به
شدت با کاهش وقفه در بازار کار ارتباط مستقیم دارد .برآوردهای سازمان بین
المللی کار حاکی از آن است که آزمایش و ردیابی می تواند به کاهش ساعات کار
از دست رفته تا  32درصد کمک کند.
جوانان قربانیان عمده پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر
هستند و این خطر وجود دارد که آنان زخم خورده از این پدیده در طول زندگی

کاری خود به "نسل محصور" تبدیل شوند.

آخرین آمار نشان می دهد که جوانان با شوک های متعدد از جمله اخالل در

تحصیل و آموزش ،اشتغال و کاهش درآمد و مشکالت بیشتر در یافتن شغل به
شدت درگیر بحران کووید  02هستند.
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در مجموع  071میلیون کارگر جوان در سراسر جهان ،یعنی بیش از چهار نفر از
هر ده جوان شاغل در سطح جهان ،با شروع بحران در بخش هایی مشغول کار
بودند که به شدت از این بحران متاثر شده است.
تقریبا  77درصد (یا  501میلیون) کارگر جوان جهان در مشاغل غیر رسمی
اشتغال داشتند که با حدود  02درصد از کارگران بالغ ( 03سال و باالتر) قابل
مقایسه است.
نرخ کار غیررسمی جوانان در اروپا و آسیای میانه از  50/2درصد تا 25/9
درصد در آفریقا متغیر است .حتی قبل از بحران ،بیش از  007میلیون جوان نه
شاغل و نه در حال تحصیل و آموزش بودند ،از جمله تقریباً  01میلیون جوان
بیکار.
نظرسنجی جدید جهانی سازمان بین المللی کار در زمینه مشاغل شایسته برای
جوانان نشان می دهد که از آغاز بحران کووید  02بیش از یک از هر شش جوان
مورد بررسی ،کار خود را متوقف کرده اند .همچنین در مقیاس استاندارد سالمت
روان ،بیش از نیمی از جوانان مورد تحقیق از ابتدای بیماری همه گیر در معرض
اضطراب یا افسردگی قرار گرفته اند.
آموزش فنی و حرفه ای و آموزش ضمن خدمت دچار اختالل گسترده هستند.
تحقیق مشترک سازمان بین المللی کار و یونسکو و بانک جهانی نشان می دهد
که  21درصد از پاسخ دهندگان از تعطیلی کامل یا جزئی مدارس فنی و حرفه ای
و مراکز آموزشی خبر داده اند.
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سازمان بین المللی کار خواستار پاسخگویی سریع و گسترده سیاستی برای
جلوگیری از صدمات طوالنی مدت به جوانان از نظر آموزشی و تربیتی و چشم
انداز بازار کار است .دولت ها برای پاسخ به بحران کووید  ،02باید راه حل های
جامع برای چالش های فوق ارائه دهند و عناصر موجود در هر چهار وجه چارچوب
سیاست سازمان بین المللی کار را برای پاسخ به این مشکل در نظر بگیرند.
مداخالت سیاستی که جوانان را مورد هدف قرار می دهد باید در چارچوب
سیاست های جامع ،فراگیر و آینده نگر اشتغال ،از جمله اجرای مؤثر ضمانت های
اشتغال و مهارت ها ،با بسته های ایجاد انگیزه و بهبود بهتر شرایط ارائه شوند.
با آزمایش بیشتر و ردیابی موارد سرایت ،همراه با نظارت دقیق تأثیر بحران بر
شرکت ها و کارگران بخش هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته اند از جمله کسانی
که در اقتصاد غیر رسمی هستند ،ایجاد و پایداری بهبودی همراه با اشتغال هرچه
غنی تر تسهیل می شود.
با توجه به پتانسیل تغییر ساختار اقتصاد در دوره پس از کووید  ،02پشتیبانی
باید در بخش هایی آنالیزه شود که قادر به ایجاد اشتغال مناسب و کارآمد باشند.

خخخخخخخخیا  ، 7طبقه سعصر(عج) ،خيابان بزرگمهر ،خيابان برادران مظفر،
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