
 

 

  
   2012حزيران/يوينو  6، االربعاء

  للنشر الفوري
  

  اإلهتمام العالمي بشأن الوظائف قد يساعدنا في الخروج من األزمة
 بحسب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

  
اإلقتصادية العالمية إلى النظر في شؤون البيت الداخلي، وبخاصة في تدعونا األزمات  - جنيف (أخبار م ع د)

وقت يحتاج فيه العالم إلى المساعي المنسقة من أجل الخروج من األزمة، بحسب المدير العام لمنظمة العمل 
  الدولية أمام أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي.

  
لقد تأثرت البلدان بشكل متفاوت نتيجة األزمة اإلقتصادية واختلفت أولوياتها في مجال إعادة إطالق عجلة "

اإلنتعاش اإلقتصادي. وفي إقتصاد اليوم، ال يمكن أن يغرد بلد واحد أو منطقة واحدة خارج السرب، من هنا 
داً. لكن التنسيق مهمة فائقة الصعوبة. أهمية تنسيق السياسات، بالرغم من زيادة هذه العملية صعوبة وتعقي

ويمكن أن تكون المخاوف العالمية بشأن الوظائف موضوعاً جامعاً في مجال التعاون الدولي"، بحسب المدير 
  العام لمنظمة العمل الدولية.

  
الدولية "يواجه السياسيون وصناع السياسات في مختلف أرجاء العالم تحدياً يتمثل في ضمان الوفاء باإللتزامات 

وإدماجها ضمن استراتيجية عالمية متسقة ومتماسكة ومقبولة على المستوى المحلي"، بحسب المدير العام 
  لمنظمة العمل الدولية.

  
وفي نظرة إلى اآلفاق المستقبلية، سلّط السيد سومافيا الضوء على الحاجة إلى اإلستماع إلى الشعوب 

يحتاج العالم بشكل متزايد إلى سماع تنوع اآلراء في المجتمع وإدماجها في عملية واإلستجابة لحاجاتها، قائالً: "
صنع القرارات على المستويين المحلي والوطني كما على مستوى المنظمات الدولية. ففي عالم الغد، ستُعطى 

  األولوية لإلبتكار واإلبداع والخلق والسياسات الجديدة القائمة على احترام األفراد".
  

ر أنماط اإلنتاج واإلستهالكتغي  
  ، ستبلغ حصة آسيا من اإلستهالك العالمي زهاء الثلث.2020بحلول العام  •
 ستسجل أعلى مستويات النمو بشكل متنام في البلدان النامية واإلقتصاديات الناشئة. •
 .ة، سيتم تلزيم نصف السلع لمصادر عالمي2025بحلول العام  •
 %.30سنة) بواقع  64-15السكان في سن العمل (، سترتفع نسبة 2050بحلول العام  •
 ستتواجد أكثرية العمال في البلدان النامية واإلقتصاديات الناشئة. •

  
  اإلتجاهات المستقبلية في السياسات العالمية

ستستكمل الديموقراطية التشاركية الديموقراطية التمثيلية: حيث ستسعى األصوات المتنوعة في المجتمع  •
 ي النقاشات وصنع القرارات على المستويين الدولي والمحلي. إلى المشاركة ف

سيؤدي التحرك المتزايد نحو األقلمة إلى خفض عدد إتفاقيات التجارة العالمية وإزدياد إتفاقيات التعاون  •
 اإلقتصادي على المستوى اإلقليمي واألقاليمي. 

ومن المرجح أن تتخذ بعض الدول اآلسيوية خطوات تقدمية نحو تعاون مالي ونقدي أكبر في العقد  •



 

 

المقبل. وقد تحذو بعض المناطق األخرى حذوها أيضاً. كما ومن المرجح أن يبرز نموذج مالي عالمي 
 جديد. 

ت الطاقة والبيئة في المقابل، سيتنامى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبخاصة في مجاال •
والنقل وتطوير البنية التحتية والتعليم وبناء القدرات وتسخير النظام المالي في خدمة اإلقتصاد الفعلي 

 واإلنتقال إلى أشكال جديدة من النمو والعولمة.
ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ قضايا العدالة اإلجتماعية واإلنصاف والتخفيف من الفروقات على أهمية  •

مع تنامي الشعور بالقطيعة السائدة بين المواطنين واإلدارات الحكومية والخاصة. وبالتالي،  أكبر
ستواصل موجات اإلحتجاج واإلستياء الناشئة من األزمات المستمرة التأثير على العملية السياسية، في 

 ت العامة.ظّل التخوف من ردود فعل متطرفة. وفي هذا السياق، تدعو الحاجة إلى تعزيز السياسا
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