
  في مشترك لمنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية   بيان صح
٢٠/٩/٢٠١١  

  
منشور مشترك لمنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة الدولية يبحث في كيفية جعل العولمة مستدامة 

  اجتماعيا

  
تبر الحماية االجتماعية واالستثمار في السلع العامة وحسن سير األسواق عناصر ضرورية تُع -جنيف 

مانة العامة ستدامة اجتماعيا وذلك بحسب المنشور المشترك لمنظمة العمل الدولية واأللجعل العولمة م
 .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠ اُطلق في  الذيلمنظمة التجارة الدولية

  
 لكنها درة العولمة على تحفيز اإلنتاجية والنموعلى ق" مة مستدامة اجتماعياالعولجعل "وتؤكد عبارة 

ماعية من أجل همية مواصلة المساعي في التجارة واالستخدام والسياسات االجتتسلط الضوء على أ
كاديميين رائدين حللوا القنوات ويتضمن الكتاب مساهمات خبراء أ. ة عنها الناتجتسخير كل الطاقات

  .جوروظائف واأل التي تؤثر من خاللها العولمة على الالمختلفة
  

 كل من المدير العام لمنظمة التجارة الدولية باسكال المي والمدير ق الكتاب، أعرب إطالوخالل حفل
باستطاعة  هذا الكتاب في فهم كيف  عن أملهما في أن يساهمالعام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا

 .ا اجتماعيا قويا للعولمةبعد الحكومات أن تعطي
  

  تحرير التجارة في تحسين الكفاءةالتأكيد على الدور االيجابي الذي قد يلعبهوتُجدد هذه الدراسة 
على أهمية دور الحكومات في االستثمار في السلع العامة وفي تعزيز سير أيضاً ويؤكد . وبالتالي النمو

 الذي الضوء على الدور المفصليكما تُسلط . للنموعولمة محفزة  لجعل الوط أساسيةشروهي األسواق 
  .لحماية االجتماعية وعلى ضرورة موائمة نظم الحماية االجتماعية مع الظروف المحليةتلعبه ا

  
االستخدام : ول ثالثة مواضيع أساسية حظيت باهتمام كبير مؤخرا وهيالكتاب حويتمحور هذا 

اضيع عديدة كاآلثار إلى موالمؤلفين وتطرق . اةالمساوعدم والغموض المسيطر على سوق العمل و
 للعولمة على هيكلية واآلثار البعيدة المدى) Holger Görg( للعولمة ومعدالت البطالة القريبة المدى

 تم تخصيص فصل كاملو). Dani Rodrikو Margaret McMillan(االستخدام في البلدان النامية 
 David N.F. Bell(العقد األول من األلفية الثالثة كبير في نهاية  الآثار االستخدام خالل الركودمعالجة ل
الغموض المسيطر على سوق العمل في  John Haltiwangerويدرس . David G. Blanchflower)و



العمال في الشكوك التي تنتاب بعض  Deborah Winklerو William Milberg كل من حين يغوص
آثار اآليلة إلى معالجة  السياسات يناقش الكتابضافة إلى ذلك، باإل. الخارجيةالمتأثرين بالمنافسة 

العوامل الخارجية على سوق العمل مع التشديد على قابلية تنفيذ هذه السياسات في البلدان النامية 
)Devashish Mitra  وPriya Ranjan .( وخصص الكتاب فصالً كامالً من اجل التطرق إلى احدث األدلة

ومات الوطنية على كتبعه تحليل حول قدرة الح) Nina Pavcnik(للعولمة توزيعية ر آثاالتي تشير إلى 
بفصل حول دور التعليم وينتهي الكتاب ). Carles Boix(معالجة الهواجس المشتركة في عالم العولمة 

  .)Ludger Woessmann(ي نشر فوائد العولمة المهارات فتعزيز وسياسات 
  

 عولمة ة تحديات يواجهها صانعو السياسات في سعيهم إلى تحقيقء على ثالث الضوالكتابويسلط 
قد تناسب تركيبة االستخدام ومستوياته الناتجة عن زيادة االنفتاح  إلى أن أوالًويشير . مستدامة اجتماعيا

من هشاشة سوق  االنفتاحقد يزيد ، نيةاومن جهة ث. النمو االقتصاديتعزز لقوى العاملة و اإلى حد ما
على  بالرغم من مساعدته  الكبيرة أسوةً بما شهدناه خالل الركودلمحلية إزاء العوامل الخارجيالعمل ا
 عولمة بطريقة متكافئة مما قد يرتب على، ال تُوزع مكاسب الثالثًا.  بعض الصعوبات المحليةتخطي

االستجابات اب هذا المنشور وناقش كتّ.  على المديين القصير والمتوسط خسائربعض العمال والشركات
  .السياسية لهذه التحديات الثالثة

  
برنامج البحوث التعاوني في منظمة العمل الدولية واألمانة العامة الكتاب كل هذا شارك في إنتاج 

وقال رئيس الغرفة، .  البحوث التابعة لغرفة التجارة العالميةرة الدولية ومولته مؤسسةلمنظمة التجا
 مشروع البحوث هذا لتقديم لتجارة العالمية ستستند إلى نتائجاغرفة " إن Gérard Wormsالسيد 

 بدعم هذا المشروع تفتخر مؤسستنا"وأضاف ". في العالمالتوصيات السياسية الواقعية لصانعي القرار 
  ." يساهم في فهم أهمية جعل العولمة مستدامة اجتماعياالذي
  

  :لمزيد من المعلومات عن الكتاب، يمكنكم االطالع على
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-
online/books/WCMS_144904/lang--en/index.htm 
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