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  من أجل معالجة أزمة الديون " متوازنة"المدير العام لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى إستجابة 
   الوظائفانتعاشوتعزيز 

  
 

 إستراتيجية  إعتماد دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا إلى- )د ع أخبار م(بيروت 
 ، في وجه التهديدات الجديدة "الغني بالوظائف "االقتصادي االنتعاش ي إلى ضمان ترم"متوازنة"سياسية 

  .ضغط النفقات العامةي بدءاً بأزمة الديون السيادية وإلقتصاد العالمالماثلة أمام ا
  

 مؤتمر العمل الدولي التاسع والتسعين لمنظمة العمل الدولية، حذّر السيد سومافيا من افتتاحوفي جلسة 
بشكل "نفاق اإلجتماعي، إلير أزمة الديون األخيرة وتدابير الحد من العجز، وال سيما في إطار اتأث

 اإلنتعاش اإلقتصادي وإستمرار إرتفاع  يتسم بضعف، في زمن"مباشر على الوظائف والرواتب
 .مستويات البطالة

 
:  على أساس ثالثة عناصر"إستراتيجية متوازنة لتقريب السياسات"إعتماد كما دعا السيد سومافيا إلى 

ضمان إنتعاش غني بالوظائف، وسلوك منحى النمو القوي والمستدام والمتوازن، ومعالجة اإلختالالت 
 . في اإلقتصاد العالمي الموجودة قبل إندالع األزمةبنيويةال

 
 نحن بحاجة إلى العمل على األهداف الثالثة بطريقة متسقة على المدى"سومافيا السيد كما أضاف 

 .الخيارات أو البدائل اللجوء إلى القصير، والمتوسط واألطول، نظراً إلى إرتباطها من دون الحاجة إلى
متزامن وفوري في عدد كبير من البلدان في تباطؤ اإلنتعاش ضغط النفقات العامة بشكل يتمثل خطر و

. ختلف أرجاء العالموهذا يؤثر بدوره على آفاق النمو بطرق مختلفة في م. في أوروبا الضعيف أصالً
 ."وال يمكن إستبعاد حدوث عدوى بهذا الخصوص

 
مما ال شك فيه أن الدين العام والعجز العام في كثير من البلدان مشكلة فعلية وبحاجة إلى "كما أضاف 

ويكمن السؤال في معرفة سبل الحل والمهلة الزمنية . الحل، إلرتباطها باإلستقرار الوطني والعالمي
 ".لكالالزمة لذ
 

توجد القلق بشأن إستمرار أزمة الوظائف ه السيد سومافيا في إفتتاح المؤتمر بهذه الكلمة على خلفية تجد
 ماليين شخص، وهي أعلى ٢١٠يقارب العالمية التي زادت أعداد العاطلين عن العمل في العالم إلى ما 

  السيد سومافياذكركما . ∗"ل الالئقالعمبالترافق  والنمو االنتعاش"لمستويات المسجلة بحسب التقرير ا
 تراجع معدالت البطالة العالمية هذا العام،  تدل علىأن منظمة العمل الدولية لم تالحظ أي مؤشرات

  .رغم بوادر اإلنتعاش اإلقتصادي
 

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر التقدم المحرز على مستوى ميثاق الوظائف العالمي المعتمد السنة 
وقد وافقت األسرة . ل القمة العالمية التي ضمت رؤساء الدول والحكومات إستجابة لألزمةالفائتة خال

الدولية على هذا الميثاق، بما فيها قمة قادة مجموعة العشرين في بيتسبيرغ، وشكل الميثاق أساس 
وصيات الصادرة عن وزراء العمل واإلستخدام في مجموعة العشرين خالل إجتماعها في واشنطن الت
 .أبريل/ شهر نيسانفي
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ونحن نحمل . ة عن إحراز التقدمتضطلع منظمة العمل الدولية من خالل التمثيل الثالثي بمسؤولية كامل"

 ".رالتوازن والحوا: في جعبتنا مكونتين أساسيتين من مكونات العملية
  

 في ١٨٣لـ  مندوبي الحكومات، والعمال وأصحاب العمل من الدول األعضاء ا السيد سومافياكما دعا
إلى إطالق عملية منسقة، ومنظمة، ومتوازنة، وموثوقة على المدى الطويل من "منظمة العمل الدولية 

ن البلدان وفي إطار تبعاً لألوضاع السائدة في كل بلد م ....أجل معالجة مشاكل الدين العام والعجز
    ".نموذج دولي متقارب

 
اإلسراع واإلسراف وتأثيرهما على آفاق العمل واإلقتصاد الفعلي، ما "ر السيد سومافيا من كما حذّّ

ب عملية تثبيت المالية العامةيصع وعلى ضوء وجود عدد أكبر من األشخاص ".  مزدوجكسادد بويهد
ك زيادة في العائدات الضريبية، وتراجع اإلنفاق على البطالة العاملين وإزدياد مداخيلهم وإنعكاس ذل

ه إلى اإلستخدام من أجل تحقيق النمو القوي،  إطار موجاعتماد" العجز، دعا السيد سومافيا إلى وتضييق
 ."والمستدام والمتوازن

 
تي تعيق التنمية معالجة مجموعة من اإلختالالت البنيوية العميقة داخل وبين البلدان الذلك كما يستلزم "

 ".المستدامة على المدى األطول
 

. "إنتعاش الوظائف" ضعف إزاءال يزال التوتر اإلجتماعي يتنامى، في ظل تزايد الغضب واإلحباط "
واليوم، تدعو الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ثقافة الحوار اإلجتماعي على أساس إحترام حقوق 

  ".العمال
 

، من المقرر أن يناقش المؤتمر مساهمة سياسات  لفرص العملثاق العالميميالوباإلضافة إلى متابعة 
ومن . اإلستخدام في العدالة اإلجتماعية من أجل عولمة عادلة، كجزء من مقاربة متكاملة للعمل الالئق

ر أن يعكف المندوبون على تحديد أولويات العمل المستقبلي لمنظمة العمل الدوليةالمقر. 
 

 الكثير من الخيارات السياسية العامة حتّمفي المرحلة الحرجة المقبلة، ت"ا سومافيكما أضاف السيد 
نية وقيم السوق، بين مصالح القطاع المالي ومصالح اإلقتصاد اوالخاصة اإلختيار بين القيم اإلنس

بشكل  حماية الفئات األكثر هشاشة وتمكينها سبلالمنتج، بين شرائح المجتمع التي تتكبد أكالف األزمة و
  ".أفضل
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