
  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢١          األربعاء، 
  للنشر الفوري          

  
  من المتوقع أن يستعين تجار التجزئة بعمال أكبر سنًا: وليةتقرير لمنظمة العمل الد

   للتكيف مع النقص في اليد العاملة 
  

 وممثلين عن اًحكومي وفدا ٤٠من المتوقع أن يناقش أكثر من  - )أخبار م ع د(بيروت 
ارة  بلدا آثار تقدم المجتمعات في السن على أسواق عمل التج٢٥أصحاب العمل والعمال من أكثر من 

  .سبتمبر/ أيلول٢٢ – ٢١بالتجزئة خالل اجتماع يعقد في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف يومي 
  

منتدى الحوار العالمي حول احتياجات العمال المسنين ذات الصلة ومن المتوقع أن يدرس 
تي من شأنها  التي تنظمه منظمة العمل الدولية السبل البآليات وبيئة العمل في مجال التجارة بالتجزئة

تكييف آليات وبيئة العمل في قطاع التجارة بالتجزئة الزاخر بالعمال لتسهيل مشاركة العمال األكبر سنًا 
  .في سوق العمل

  
 حول االجتماع، تتراجع شريحة الشباب */وبحسب تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية

بة الخمسين سنة خاصةً في البلدان  سنة وما دون في حين ترتفع شريحة الذين تخطوا عت٣٠البالغين 
، تزداد حاجة التجارة بالتجزئة إلى االستعانة بعمال من ومع ازدياد المنافسة في سوق العمل. المتقدمة

  .الشريحة النامية في الفئة األكثر تقدما في السن
  

فة العمل ويشير التقرير إلى أن هذه الهواجس بالغة األهمية بالنسبة لقطاع عرف بمزجه بين كثا
فيحتاج قطاع التجزئة بالتالي إلى مراجعة ممارساته في مجال . وأرقام مبيعات تفوق المعدالت

االستخدام وآليات وبيئة العمل من أجل تعزيز قدرته على اجتذاب من تخطوا الخمسين عاما والمحافظة 
 . عليهم خاصةً في مجالي المبيعات وخدمة الزبائن

  
ات السليمة المتبعة أصالً في منظمات القطاعيين العام والخاص والتي ويناقش التقرير الممارس

قد يستند إليها القطاع للتكيف مع نقص مرتقب في اليد العاملة وذلك من خالل مجاالت متعددة مثل 
  .وبيئة العمل وتصميم الوظائفالتدريب والتطوير والترويج وممارسات العمل المرنة 

  
ور الحوار االجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات  إلى داًويشير التقرير أيض

العمالية في تسهيل اعتماد إجراءات ناجعة لتعزيز قدرة القطاع على اجتذاب عمال من كّل الفئات 
  .العمرية والمحافظة عليهم في سوق العمل ذات التنافسية العالية

  
ات إن لم يكن األكبر في االقتصاد وبحسب التقرير، يعتبر القطاع التجاري من أكبر القطاع

 ٢٧ مليون فرصة عمل في الدول األعضاء الـ٣٠  أكثر من، وفر القطاع٢٠٠٥وفي العام . الوطني
 مليون فرصة عمل ٧،٣، استحدث قطاع التجزئة في اليابان ٢٠١٠وفي العام . في االتحاد األوروبي

قيا الجنوبية، ساهم القطاع التجاري وفي أفري .من إجمالي الوظائف الوطنية% ١١،٦أي ما يوازي 
وتُعتبر التجارة بالتجزئة من أبرز مكوناته في استحداث ثالثة ماليين وظيفة في الربع الرابع من العام 

  .من إجمالي نسبة االستخدام في البالد% ٢٢،٧ أي ما يمثل ٢٠١٠
  



وثيقة تضم . تقدمين في السنتكييف آليات وبيئة العمل في قطاع التجزئة مع احتياجات العمال الم  */
منتدى الحوار العالمي حول احتياجات العمال المسنين ذات الصلة بآليات وبيئة قضايا للمناقشة خالل 

  .٢٠١١ التي تنظمه منظمة العمل الدولية، جنيف العمل في مجال التجارة بالتجزئة
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