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 عالمي نظام نحو

  بناء النظامفي الرئيسيالدور  نظرة على المؤسسات الدولية صاحبة
 
 

مخططا لعمل تشارك فيه حكومات،      جديد فى طور التكوين يمثل ناتجا محددا و        عالمـي نظـام   ثمـة   
أطراف أخرى تعمل من أجل صياغة نظام للحياة الدولية تحكمه          دوائـر أعمال، و نقابات عمالية و      و
  .واعدالق
 

 : ة تقوم بتشكيل هيكل العولمالتي نظرة على المؤسسات الدولية يليوفيما 
 

 WTOمنظمة التجارة العالمية 
 

، ومنظمة  )الجات(المـنظمة هـى الوريث الذى جاء بعد االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة              هـذه   
. لزمة تبرم بين الدول   الـتجارة العالمـية منظمة دولية حكومية توضع قواعدها فى صلب معاهدات م            

وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية لديها موظفوها وينبثق منها عدد من أفرقة العمل، منها ما                 
يضـطلع بالفصل فى المنازعات بين الدول األعضاء، فإن هذه المنظمة تفتقر إلى سلطة فرض تنفيذ                

 وضع قواعد جديدة، إذ يتعين اتخاذ       القـرارات التـى تـتخذها أفرقة التحكيم التى تشكلها و السلطة           
 .القرارات فى هذا الشأن بتوافق اآلراء بين حكومات الدول األعضاء

 
  org.wto.www : اإلنترنتموقع منظمة التجارة العالمية على شبكة 

 
 IMFصندوق النقد الدولى

 
رى ينظر إليها فى الغالب على أنها تفرض على الدول           منظمة دولية حكومية أخ    الدوليقد  نصندوق ال 

سياسـات أو قـرارات معيـنة، بينما جميع الخطوات التى يقوم بها الصندوق يتعين أن تكون نتاجا                  
بما فى ذلك الشروط    (لمفاوضـات بيـنه و بـين الـبلد المقترض، كما أن جميع قرارات اإلقراض                

س إدارة الصندوق الذى يتألف من ممثلين عن        يتعـين أن يوافـق عليها مجل      ) المـرتبطة بالقـروض   
 . حكومات الدول
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كذلك ينظر الناس فى الغالب إلى الصندوق على أنه يتمتع بسلطة إجبار البلدان على قبول إصالحات                
اقتصادية قاسية كشرط لحصول تلك البلدان على قروض هى فى مسيس الحاجة إليها، وهنا ينبغى أن                

خاصة ممثلى الواليات   (غى أال ننسى أن مجلس إدارة الصندوق        نسـلم بـأن ذلـك صحيح و لكن ينب         
 .هو الذى يضع القرارات التى تصدر عن الصندوق) المتحدة و البلدان األوربية الرئيسية

 
  org.imf.www :اإلنترنت على شبكة الدوليموقع صندوق النقد 

 
 WB الدوليالبنك 

 
 و المؤسسات التابعة له بنفس الطريقة التى يعمل بها صندوق النقد الدولى حيث              الدوليك  البنيعمـل   

يخضع التوجه الخاص بالسياسات العامة و أنماط اإلقراض ككل لموافقة حكومة البلدان األعضاء، وقد 
اضـطلع البنك الدولى مؤخرا بوضع مجموعة أولويات جديدة على صعيد السياسة العامة تركز على               

وقد استطاع  ). org.worldbank.www أنظر الموقع  (خفيف حدة الفقر ووضع إطار شامل للتنمية        ت
البنك، فى ظل قيادة رئيسه الحالى جيمس ولفنسون، أن يصل إلى توافق آراء حول المبادرات و كذلك   

 الديموقراطية، وكالهما يمثل تغيرا فى سياسة البنك      توافق آراء حول ضرورة مكافحة الفساد و تعزيز       
 .يبعث على االرتياح

 
 ILOمنظمة العمل الدولية 

 
مقـر هذه المنظمة فى جنيف، وهى كذلك من المنظمات الدولية الحكومية الرئيسية، لكنها تضع            يقـع   

لعمل الدولية  وقد أنشئت منظمة ا   . ضـمن هيكل عملها دورا رسميا لكل من أرباب األعمال و العمال           
أثـناء موجة سابقة من العولمة فى أعقاب الحرب العالمية األولى فى ظل عصبة األمم، أما اليوم فقد                  
أصبحت منظمة العمل الدولية هى التى تدافع عن مفهوم معايير العمل األساسية باعتبارها من أعمدة               

العميق حول معايير العمل،    و على الرغم من استمرار الجدل       . نظـام اقتصادى دولى تحكمه القواعد     
وهـو جـدل من المتوقع استمراره مستقبال كذلك، فإن هناك اتجاها متزايدا على الصعيد الدولى نحو                 
توافـق آراء حـول معايير العمل األساسية التى تبلورت من خالل مداوالت الجهاز الثالثى المعنى                

 .بإصدار القرارات فى ظل منظمة العمل الدولية
 

 org.ilo.www :اإلنترنتعمل الدولية على شبكة موقع منظمة ال
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 OECDالتنمية  واالقتصاديمنظمة التعاون 
 

المنظمة منظمة دولية حكومية تلعب دورا متناميا على الساحة الدولية كآلية تملكها الدول المتقدمة              هذه  
يل المثال، توصلت هذه المنظمة إلى اتفاقية جديدة بشأن         و تـوجهها إلرساء معايير أساسية، فعلى سب       

 للدول األعضاء اتباعها من أجل منع شركاتها الوطنية من          ينبغيمكافحة الرشوة تضع معايير جديدة      
وقد اتخذت هذه االتفاقية شكل معاهدة مفتوحة النضمام الدول         . رشـوة مسئولين فى حكومات أجنبية     

وعلى الرغم من أن العضوية     .  تشريعات داخلية لتنفيذ تلك المعاهدة     األعضاء إليها و بعد ذلك تصدر     
 وسع دول   ففي و التنمية مقصورة على البلدان الديموقراطية المتقدمة،         االقتصاديفى منظمة التعاون    

عل دول غير أعضاء منها بلغاريا      غيـر أعضـاء االنضمام إلى تلك االتفاقية، وقد انضمت إليها بالف           
 في لممارسة السلطات    مبادئوة علـى اتفاقية مكافحة الرشوة، وضعت المنظمة         عـال و. رومانـيا و

الشركات تعتبر مفيدة للغاية للبلدان النامية فى سياق سعيها الدائب لالندماج فى نظام النشاط التجارى               
 .الدولي

 
 org.oecd.www :اإلنترنتالتنمية على شبكة  واالقتصاديموقع منظمة التعاون 

 
 BISبنك التسويات الدولية 

 
يقـع مقـر هذا البنك فى مدينة بازل بسويسرا، وهو يمثل البنوك المركزية الرئيسية فى العالم، وهو                  
منـتدى للتعاون النقدى و المالى و بنك للبنوك المركزية يقوم لها طائفة متنوعة من الخدمات المالية                 

وقد تعاون البنك مع البنوك األعضاء فيه لوضع        . إدارة احتياطياتها الخارجية  الالزمـة الضطالعها ب   
معايير لكفاية رأس المال، كذلك فإن بنك التسويات الدولية يعتبر مركزا لألبحاث النقدية و االقتصادية               

لنقدية يسهم فى تعزيز فهم األسواق المالية الدولية و كذلك فهم تفاعل السياسات الوطنية فى المجاالت ا             
 .الماليةو
 

 org.bis.www :اإلنترنتموقع بنك التسويات الدولية على شبكة 
 

 ISO القياسيالمنظمة الدولية للتوحيد 
 

ـ  منظمة دولية حكومية و أعضاؤها هم أهم األجهزة        ") األيزو"سم  االمعـروفة كذلك ب   (ذه المـنظمة    ه
و على الرغم من أن هيكل هذه األجهزة قد يتباين          . فات و المقاييس فى بلدانها    المعنية بوضع المواص  

مـن بلد إلى آخر، فإنها تكون فى العادة جهات غير هادفة للربح تمارس مهامها بالتعاون مع ممثلين                  
طرفا رئيسيا فى عملية العولمة حيث أنها       " األيزو"و تعتبر منظمة    . عـن القطاعـين العام و الخاص      

 .د من البضائع ذات الصبغة الدوليةالتى تجعل من الممكن انتاج العديالجهة 
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 فعلـى سـبيل المثال يعرفون المصورون المحترفون وهواة التصوير على السواء فى مختلف أنحاء               
ومن المواصفات البالغة   . بشأن سرعات األفالم أثناء التصوير    " األيزو"العـالم مواصـفات مـنظمة       
) ٩٠٠٠األيزو(لعملية االنتاجية   المواصفات الخاصة بجودة ا   " األيزو"ن  األهمـية الصـادرة مؤخرا ع     

 ).١٤٠٠٠األيزو (المواصفات البيئية و
 

 ch.iso.www :اإلنترنتعلى شبكة " األيزو"موقع منظمة 
 

  
ساسية للعولمة، من حيث    منظمات دولية أخرى عديدة تساهم بصورة مكثفة فى إيجاد البنية األ          وهناك  

وضع القواعد و المعايير و القوانين أو المعاهدات التى تشكل أساسا لعالم تسوده العولمة، بدأ من لجنة              
 التى تعمل فى وضع مجموعة موحدة من المبادىء المحاسبية، وانتهاء           ASCالمعاييـر المحاسـبية     

 الغذائيمل مع مسائل مثل األمن      ى تتعا بالعديـد مـن الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة الت         
نستطيع القول بصفة عامة إن عملية العولمة يجرى تنفيذ خطواتها من خالل            و  . التـنوع الحـيوى   و

جهود مباشرة ترمى إلى ذلك على الرغم من قلة عدد الحكومات و الخبراء الذين يدركون تماما أبعاد                 
 .    هذه العملية
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 للشركاتية حول المسؤولية االجتماعية  سوليفان العالممبادئ
 
 

  متعددة  عدة شركات  تبنتها  التي– Global Sullivan Principles مبادئ سوليفان العالمية   طرحت
 من جانب األسقف    ١٩٩٩طرحت أمام األمم المتحدة في نوفمبر         -الجنسيات خالل العام الماضي   

ـ  المعمداني   وسبق ذلك أن قام األسقف سوليفان      .  Leon H. Sullivanسوليفان  .  األمريكى ليون ه
 بوضع مسودة لميثاق شرف مماثل حتى تلتزم به الشركات األمريكية العاملة فى جنوب               ١٩٩٧عام  

أفريقيا فى محاولة لإلسهام فى محو سياسات التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا ويقول األسقف                
تسهم الشركات فى دعم العدالة      أن  "  سوليفان إن الهدف األسمى من وراء هذه المبادىء هو             

االقتصادية و االجتماعية و السياسية فى الماكن التى تمارس فيها نشاطها و يشمل ذلك احترام حقوق                
 ".اإلنسان و إتاحة فرص العمل المتكافئة للجميع

 
 

 ادئـمبالـ
 

 حيث إننا عضو     سوليفان العالمية ، فإننا عازمون على احترام القانون، و         مبادئ باعتبارنا شركة تؤيد  
 بما يتفق مع الدور المشروع للنشاط       المبادئمسـئول فـى المجـتمع فإننا عازمون على تطبيق هذه            

 و هياكل للتدريب و إعداد إجراءات مـن نزاهة، وعازمون على وضع و تنفيذ سياسات و            الـتجاري 
الشركة، ونؤمن بأن    جميع أرجاء    في المبادئعـرض القرارات فى الشركة بغية كفالة االلتزام بهذه          و

 .تطبيق هذه المبادىء سيحقق المزيد من التسامح و التفاهم بين الشعوب، و يعلى ثقافة السالم
 

 :وبناء على ذلك، فإننا
 

المجتمعات  العالمية السيما حقوق موظفينا و     عازمون على اإلعراب عن تأييدنا لحقوق اإلنسان       
 . معها نمارس فيها نشاطنا و األطراف التى نتعاملالتي

 
عازمون على النهوض بتكافؤ الفرص أمام موظفينا على جميع مستويات الشركة فيما يتصل              

بمسـائل مـثل اللون أو الساللة أو النوع أو السن أو العرق أو المعتقدات الدينية، وممارسة                 
نشـاطنا دون أن يقتـرن ذلك بمعاملة العاملين معاملة غير مقبولة مثل استغالل األطفال، أو                

 . األخرىاإلساءةاب البدنى، أو االساءة إلى اإلناث، أو السخرة، أو صورة العق
 

 .عازمون على احترام الحرية الطوعية لموظفينا فى تكوين الجمعيات 
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عازمون على تعويض موظفينا على نحو يجعلهم قادرين على األقل على مواجهة احتياجاتهم              
الرتقاء بإمكاناتهم االجتماعية    على ا  األساسـية وتوفيـر الفرصة لتحسين مهاراتهم وقدراتهم       

 .االقتصاديةو
 

عازمـون علـى توفيـر مكان عمل آمن وصحى، وحماية صحة البشر و البيئة، و النهوض        
 .بالتنمية المستدامة

 
عازمـون على النهوض بالمنافسة النزيهة بما فى ذلك احترام حقوق الملكية الفكرية وغيرها               

 . أو دفعها أو قبولهامن حقوق، واالمتناع عن عرض الرشوة
 

عازمـون علـى العمل بالتعاون مع الحكومات و المجتمعات التى نمارس فيها نشاطنا بغية                
ربوية و الثقافية و االقتصادية  أى رفاهيتها الت   –تحسـين نوعـية الحـياة فى تلك المجتمعات          

 .ئات ضعيفة و السعى لتوفير التدريب وفرص االرتقاء للعاملين القادمين من بي-االجتماعيةو
 

 .عازمون على الدعوة إلى تطبيق هذه المبادىء من جانب من نتعامل معهم 
 

 التي و توفير المعلومات     المبادئكـذلك فإننا عازمون على االلتزام بالشفافية فى تنفيذنا لهذه            
 . تبرهن على التزامنا بها
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