
 

 

  
   2012حزيران/يوينو  6، االربعاء

  للنشر الفوري
  

  المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن االقتصاد العالمي:
  الكثير من التركيز على التمويل والقليل من التركيز على المجتمع

  
  

من الممكن قلب أنماط النمو غير الكفوء السائدة في اإلقتصاد العالمي اليوم رأساً على  - جنيف (أخبار م ع د)
عقب لكن هذا يستلزم إعادة تحديد األولويات والقناعة السياسية من أجل تجاوز عقائد الماضي، بحسب مدير 

  الدولي. عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا في خطابه أمام الجلسة العامة لمؤتمر العمل
  

لقد سادت األيديولوجيات في مجال تحديد السياسات وقلّت الحساسية اإلنسانية إزاء وبحسب السيد سومافيا "
  حيث كثر التركيز على المال وقّل التركيز على المجتمع".، األفراد واألسر والمجتمعات

  
"حادث قضاء وقدر على طريق آمنة، بل تراكماً ناتجاً من نموذج  2008المالي في العام  لم يكن اإلنهيار

حتى أفلت اليوم من زمام  العولمة الذي تبلورت قيمه خالل الثمانينيات وتسارعت وتيرته في التسعينيات
ت، بحسب . وبالتالي، ساهمت سنوات األزمة المستمرة أو اإلنتعاش الضعيف في توسيع المدركاسيطرتنا

المدير العام لمنظمة العمل الدولية. لكن يمكن أن تكون فترة اإلضطرابات الطويلة هذه فرصة لإلبتكار 
  واإلبداع في حال أعاد قادة العالم تحديد األولويات.

  
بيد أن النمو، وإن كان ضرورياً، ال يمكن اعتباره بعد اليوم المعيار األساسي في اإلقتصاد العالمي، إنما 

يار األساسي يكمن في استحداث الوظائف النوعية وبخاصة للشباب والتقليل من الفقر والعمل في القطاع المع
غير النظامي وتعزيز النمو في الطبقات الوسطى إلى جانب ضمان الوصول العادل إلى الفرص من أجل قياس 

 النجاح على مستوى اإلقتصاد الكلي. 
  

أداة مفيدة  2009مي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية للعام في هذا السياق، يعتبر الميثاق العال
، وهو يتيح مجموعة من مبادرات اإلستجابة 2007/2008واستجابة لألزمة اإلقتصادية العالمية في الفترة 

لألزمة التي يمكن تكييفها وحاجات البلدان وأوضاعها الخاصة. وتشمل هذه اإلجراءات اإلحتفاظ باألشخاص 
ي الوظيفة ودعم المؤسسات وتسريع وتيرة استحداث الوظائف وانتعاش الوظائف إلى جانب إتاحة الحماية ف

  اإلجتماعية وبخاصة أمام الفئات األكثر هشاشة.
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