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  صعود اجلنوب: عامل مقلوب رأساً على عقب    
وكان املشاركون يف حلقـة     . نوبشارك يف استضافة حلقة النقاش هذه مركز اجل         -١
 رايت، مدير وحدة التعاون والتكامل االقتـصاديني        -ريتشارد كوزول   السيـد  قاش هم   الن

امية باألونكتاد؛ والسيد مارتن خور، املدير التنفيذي ملركـز اجلنـوب؛           فيما بني البلدان الن   
رما، وزير  اوالسيد روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا؛ والسيد أناند ش           

وين أديسون، كبري االقتصاديني ونائب مـدير املعهـد         تالتجارة والصناعة يف اهلند؛ والسيد      
  .ائي التابع جلامعة األمم املتحدةالعاملي لبحوث االقتصاد اإلمن

ودور " صعود اجلنـوب  "بلورة قراءة   وكان اهلدف األساسي للمناقشة هو مواصلة         -٢
وسلطت األمانـة   . األونكتاد ومركز اجلنوب  حددها  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، كما       

 االقتـصاديني   اون والتكامل ـالتعالذي ستصدره قريباً وحدهتا املعنيـة ب     الضوء على التقرير    
وقد . ، مث نوقشت اجلوانب الرئيسية لذلك التقريربشأن ذلك املوضوعفيما بني البلدان النامية    

مشلت الدور احملوري للحيز السياسايت يف جتارب النمو والتنمية الناجحة، واحلاجة إىل سياسة             
 لـشمول اضرورة  لتوجيه التحول االقتصادي، و   ) شمل قطاعي الزراعة واخلدمات   ت(صناعية  

  ).  النمويف العمالة مبا يف ذلك عنصر(االجتماعي 
للمؤسسات املالية الدولية، واملؤسسات االستشارية     (شري إىل أن اخلطاب التقليدي      وأُ  -٣

أن وال أمده،   ـ ط ركودرقة يف    املتقدمة غا  يدعي أن االقتصادات  ) العاملية، وبعض احلكومات  
 أكـرب  فإن عليها أن تتوىل قدراًومن مث نمو بقوة،  ما فتئت ت   ريةبعض االقتصادات النامية الكب   

ـ           شديف  من املسؤولية    اون ـ االقتصاد العاملي إىل األمام ومتويل املعونة الدولية عن طريق التع
، فـال حاجـة إىل      وبعبارة أخرى، إذا كان صعود اجلنوب حتمياً      . (فيما بني بلدان اجلنوب   

 ووفقاً).  بصورة تلقائية  نشأ عاملي جديد سي   نظامهناك  سياساتية يف اجلنوب و   تغيريات   إجراء
  . األولوية لدى األونكتاد يف املستقبلهذه جماالت العمل  تل أن حتينبغيلذلك اخلطاب، 

ـ . واتفق مجيع املسامهني يف املناقشة على أن ذلك الرأي متحيز وغري صحيح             -٤ ، أوالًف
يف التغـيريات   عاملي، مبا يف ذلك     هيكل االقتصاد ال  حدثت يف   بالرغم من التغريات البادية اليت      

النمـو النـسبية، فـإن      معدالت  األمناط التجارية ويف منشأ ووجهة تدفقات االستثمار ويف         
 مشتركةمشاكل  تعاين من    من نظرياهتا يف الشمال وهي       اقتصادات اجلنوب تظل أصغر كثرياً    

  .  الفقر ونقص اهلياكل األساسية والبطالة املزمنةتتمثل يف  حادة
القتصادات النامية العديد من أوجه ضعف خطرية ويرجح أن تتـأثر           تعاين ا ،  ثانياًو  -٥

مع األويل  تقارهبا  ب  هذا بتدهور األداء االقتصادي يف السنوات القليلة املقبلة؛ ويرجح أن يضر         
أسعار الـسلع األساسـية     يف  تراجع  حدوث  كل احتمال   ا املش تشملو. االقتصادات املتقدمة 

 القائمة حول أسـعار الـسلع       اليةبالنظر إىل هشاشة النظم امل     كبري   ريأثتيكون له   سوهو ما   (
 منو يشمل اجلميع يف العديد من االقتـصادات الناميـة،           حدوث، وعدم   )األساسية املرتفعة 
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مبا فيها التكنولوجيا، وتكنولوجيا    ( يف اهلياكل األساسية     ريةواحلاجة امللحة إىل استثمارات كب    
  .من أجل دعم استمرار النمو) الطاقةاملعلومات واالتصاالت، و

أي ( التقليدية إىل أن صعود اجلنوب هو يف اآلن نفسه تلقـائي             القراءة، تشري   وثالثاً  -٦
 أكثر  شري إىل أن هذا الرأي تبسيطي     وأُ.  السياسات االقتصادية السائدة   تدعمـهو) يـحتم

ـ     السياسايت  ويظل التوجيه   . مما ينبغي  دان الـشمال واجلنـوب     الفاعل والتعاون فيما بني بل
  . لدعم استمرار النمو يف اجلنوبنيأساسي

ني يف احلد من الفقر     ت املتمثل تالزمتنيني امل تواتفق مجيع املشاركني على أن حل املشكل        -٧
محور ف. اجليدة" العامة"كلي  القتصاد  الات ا  االجتماعي ال يتوقف فقط على سياس      الحتواءوا

 مـن النمـو      أكثـر توازنـاً    تشمل الفقراء وتوجد شكالً   سياسات صناعية حمددة    هو  احلل  
بيـد أن   .  عن صغر حجم معظم البلدان الفقرية      االقتصادي، وهو ما ميكن أن يعوض جزئياً      

أن واتفق املشاركون يف حلقة النقاش على .  كافياً سياساتياًتنفيذ هذه السياسات يتطلب حيزاً
عامـة  السياسة  الجناح  مدى  د األساسي لقياس     واحملدِّ -  النامية القتصاداتاملشكل اجلوهري ل  

  .   هو إجياد فرص العمل- يف االقتصادات النامية
وشدد املشاركون يف حلقة النقاش على أن النمو االقتصادي ال جيلب معه بالضرورة               -٨

هيكـل  علـى   األمران  إذ يتوقف هذان    : على الفقر التأثري  العمل و من منو فرص     كافياًقدراً  
  ).ى سبيل املثال مدى أمهية قطاع الزراعة أو النفطعل(االقتصاد 

هـا  ظر في اليت نُ واجلنوب  اليت يواجهها   دة للمشاكل االقتصادية    وأحد اجلوانب احملدَّ    -٩
 االقتصادات النامية، وال سيما يف أفريقيا، بسبب صغر خالل هذه الدورة هو القيود اليت تكبل

اإلقليمية ("األقل، عن طريق التكامل اإلقليمي       على   وميكن جتاوز هذا األمر، جزئياً    . حجمها
 ساعد يف إزالة  ، وال سيما عن طريق التجارة واهلياكل األساسية، وهو ما ميكن أن ي            ")اإلمنائية

بيد . النمو وإجياد قاعدة للتصنيع واستيعاب سالسل القيمة يف القارة واجز اليت تعرقل    بعض احل 
فيما بني بلدان اجلنوب جيب     وغريها من العالقات    ة  أن مجيع املشاركني اتفقوا على أن التجار      

  .أن تكون خمتلفة عن النمط التقليدي للعالقات بني الشمال واجلنوب
كـاف   و واتفق املشاركون يف حلقة النقاش على ضرورة وجود متويل حمدد اهلدف            -١٠

 هي إنشاء   وإحدى السبل املمكنة للمضي قدماً    . لدعم استمرار النمو والتنمية الشاملة للجميع     
"  وجنوب أفريقيـا   زيل وروسيا واهلند والصني   مصرف جمموعة الربا  "مصارف إمنائية، ومنها    

  . علن عنه مؤخراًالذي أ
يف (كما اتفق املشاركون يف حلقة النقاش على أن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب                 -١١

تعاون بـني الـشمال     ال يغين عن ال   )  ونقل التكنولوجيا وما إليها    لتمويلجماالت التجارة وا  
وال سيما ( لالقتصادات النامية  فريداً ميكن أن يقدم يف الوقت نفسه شيئاً      ومع ذلك   واجلنوب؛  

السمات املميزة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أنه ميكن أن  فمن). اقتصادات أقل البلدان منواً 
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ـ        ديد  يساعد يف إعادة حت     توقعـات  ب راراًجدول األعمال املتعدد األطراف بطريقة أقـل إض
  . مجيع املستويات اإلمنائيةعلى االقتصادات النامية 

 واتفق مجيع املشاركني يف حلقة النقاش على أن االقتصادات النامية تظل خمتلفة جداً              -١٢
، وأنه  على السواء ومن حيث مستويات الدخل     يكلية  عن االقتصادات املتقدمة، من الناحية اهل     

واتفق املشاركون يف حلقة النقاش     .  من جمموعيت االقتصادات   ال ميكن توقع نفس االلتزامات    
،  جديداً ، أنشأ واقعاً  كما حيتمل أن يستمر    و سلفاًحدث   على أن صعود اجلنوب، كما       أيضاً

احلوكمـة  يف  نعكس  يذا الواقع جيب أن     هأن  و،  عددية األطراف تصيغة جديدة ل  مبا يف ذلك    
  .نظام عاملي مستقرقيام العاملية كشرط ل

، اتفق مجيع املشاركني يف حلقة النقاش على أنه ال تزال هناك مشاكل خطرية    وختاماً  -١٣
بيد أن جمموعـة    .  اهلياكل األساسية، حىت يف أكرب اقتصادات اجلنوب       نقصتتمثل يف الفقر و   

 ميكن أن توفر للبلدان النامية األخرى هنجـاً       وجنوب أفريقيا   الربازيل وروسيا واهلند والصني     
 ميكن تكرارها يف مناطق  اليت  التحول  يف احلد من الفقر، مبا يف ذلك برامج         جداً جديدة وفعالة 

حمركات النمو الداخلية واخلارجية، واحلد مـن       التوازن بني   ، من اهلام إعادة     خرياًوأ. أخرى
  .لبيئة اخلارجية والنمو املرتكز على التصديرعلى ا االقتصادات النامية اعتماد

        


