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  موجز الرئيس    

ـ         : استراتيجيات التنمية يف عامل معومل               ةاحلد من التفاوتـات مـن أجـل تنمي
  متوازنة ومستدامة

 )٨البند (    

ركزت مناقشات اجللسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة هبذا البنـد مـن جـدول                -١
    األعمال على مشكلة تزايد تفاوتات الدخل ومسألة أوجه ارتباط هذه التفاوتـات بـالنمو،              

ألة التفاوتات شاغل رئيـسي   فمس. سيما يف سياق األزمة العاملية املالية واالقتصادية الراهنة   ال
.  بسبب تأثريها على األداء االقتـصادي      ليس فقط من منظور أخالقي واجتماعي وإمنا أيضاً       

وقد أمهلت لعدة سنوات، لكنها اليوم أصبحت يف صميم احلوار االقتصادي يف العديد مـن               
مـا دام أهنـا     وأشار أحد املتحدثني إىل وجاهة طرح املسألة للنقاش يف األونكتاد،           . البلدان

وشكك عدة متحدثني يف النظريات الـيت تعتـرب أن تزايـد            .  يف إنشائه   أساسياً كانت سبباً 
التفاوتات هو نتيجة حتمية للتغري التكنولوجي أو للتوسع يف التجارة العامليـة، بـالنظر إىل               
ضعف األدلة التجريبية اليت تقوم عليها تلك النظريات، ورفضوا الفكـرة املقترنـة بـذلك               

  .يف هذا الصدد" ال شيء ينبغي عمله"مفادها أن و
وقد ساعدت العوملة يف سد فجوات الدخل فيما بني الدول، على الـرغم مـن أن                  -٢

ومع ذلـك، اتفـق   . بعضها فشل يف االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملي ومل يساير الركب          
      لعقود الثالثـة األخـرية،    املتحدثون واملندوبون على أن اجتاه تزايد التفاوتات الذي شهدته ا         

وأسـباب تزايـد    .  على االقتصاد العـاملي     كبرياً سيما يف البلدان املتقدمة، يشكل خطراً      ال
وتشمل تلك األسباب تغـري األنظمـة املاليـة         . التفاوتات متعددة وختتلف من بلد إىل آخر      

 مناطق أخرى، وصعود العاملية، وتعّزز قوة القطاع املايل، والعوملة، ونقل أنشطة الشركات إىل      
وكان هناك اتفاق واسع على أن      . قوى اقتصادية، وتنفيذ سياسات تقوم على الليربالية اجلديدة       

  . التفاوتات يف احلد من هاماًحتسني احلوكمة املالية على الصعيد العاملي ميكن أن يؤدي دوراً
سـيما يف    ، ال وبني أن بعض البلدان الناميـة     وأكد املشاركون يف النقاش وعدة مند       -٣

واكتست . أمريكا الالتينية، قد جنحت يف جتنب اآلثار التوزيعية السلبية يف السنوات األخرية           
السياسات الداعمة املتعلقة باالقتصاد الكلي واألجور أمهية خاصة يف هذا السياق، يـضاف             

دم داخـل   إليها السياسات املالية والصناعية احملددة األهداف اليت ترمي إىل ضمان أن ُيستخ           
  .البلد معظم الدخل املترتب على نشاط جيري يف ظروف خارجية أفضل

وأظهرت األدلة التجريبية أن الفكرة القائلة إن خفض األجور هو احلل ملـستويات               -٤
 ليـست نتيجـة     فمستويات البطالة املرتفعة حالياً   . البطالة املرتفعة فكرة خاطئة من أساسها     

وكانت النتيجة أنه خـالل االنكمـاش،       .  تساير منو اإلنتاجية   لألجور العالية وإمنا ألجور ال    
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تراجع الطلب وخفضت األسر استهالكها، واقترن ذلك بتـأثري علـى توقعـات أربـاح               
  .الشركات، وبالتايل على مستويات االستثمار والنمو االقتصادي

 مع األزمة، األمر الذي عـرَّض النمـوذج         وأصبحت تفاوتات الدخل أكثر بروزاً      -٥
فقُلّصت األجور، ال سيما يف قطاع الـصناعة،        . الجتماعي للخطر يف كثري من أحناء العامل      ا

؛ وُنقلت وظائف إىل اخلارج؛ وتسببت      وتضرر من ذلك يف املقام األول العمال األقل تأهيالً        
. املناورات املالية وفقاعات املضاربة يف أزمات كان هلا التأثري األكرب على الفئات األكثر ضعفاً

وترتب على مشكلة ارتفاع نسب البطالة عواقب وخيمة حلقت التماسك االجتماعي ومـن             
وأثار املتحدثون وكثري من الوفود على وجه . شأهنا أن تؤدي إىل صراعات سياسية واجتماعية

وينجم عـن هـذه   . اخلصوص شواغل جوهرية تتعلق باملستويات العالية للبطالة بني الشباب    
وميثل ذلك . ه عقبة منذ االنطالق قد ترافقه نتائجها طوال حياته املهنيةالبطالة أن الشاب يواج

ومع ذلك، أكد العديد مـن      .  للموارد ألن االستثمار يف التعليم يصبح غري مربح         هدراً أيضاً
     وميكـن للبطالـة،   . املتحدثني الدور الذي ميكن أن يؤديه التعليم يف تقليص تفاوتات الدخل          

    إىل هجرة األدمغة وهو ما قد مينع املناطق األقل منـواً        ب، أن تؤدي أيضاً   سيما بطالة الشبا   ال
أو البلدان اليت متر بأزمات من اللحاق بالركب بسبب إقدام العمال من ذوي املهارات العالية               

  .على ترك وطنهم وبالتايل فقدان مشاركتهم يف تعزيز املؤسسات احمللية
 أن السبيل إىل اخلروج من األزمة واحلد مـن          وكان هناك اتفاق واسع النطاق على       -٦

البطالة مير عرب النمو االقتصادي وليس من خالل تدابري التقشف املايل أو تقليص األجـور أو     
وشـدد  . ومن الضروري إعادة بناء املؤسسات بصورة جذرية      . إضفاء املرونة على األسواق   

    بني رأس املـال والعمـل علـى       مجيع املتحدثني على ضرورة توزيع مكاسب النمو االقتصادي         
 ١٩٨٠ فاخلفض الطويل األجل حلصة األجور من الدخل، وهو أمر ُجرِّب بعد عام           . أساس عادل 

ويبدو أن  . يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كان استراتيجية فاشلة          
وكان هناك توافق واسع    .  أقل من التفاوتات يف هياكل األجور يرتبط باخنفاض للبطالة         قدراً

على أن حتقيق التنمية الشاملة للجميع أمر يتطلب تدخل احلكومة، حيث إن السوق وحدها              
وقال عدد من املتحدثني إن حتديد      . ال ميكن أن حتل مشكلة التفاوتات وارتفاع نسب البطالة        

مـسألة  احلد األدىن لألجور والتركيز على التفاوض اجلماعي وسـيلتان جيـدتان ملعاجلـة             
ومن األمهية مبكان لضمان أن تقوم املنافسة على مكاسب اإلنتاجية وليس علـى             . التفاوتات

. خفض األجور أن حتدد األجور على مستوى االقتصاد وليس على مستوى فرادى الشركات    
وإضافة إىل ذلك، يتطلب إحالل ظروف عادلة يف هذا الصدد وجود تعـاون دويل معـزز                

  . القطاع املايل وأسعار صرفونظام دويل معقول حيكم
وفيما يتصل بالتأثري احملتمـل     .  قضايا التفاوتات اإلقليمية واهلجرة    ومشل النقاش أيضاً    -٧

لذلك على مستويات األجور والبطالة، أقر املتحدثون بأمهية جتنب خفض مستويات األجور            
 مشددين على دور إقـرار      ،يف املناطق األكثر ثراء ملطابقتها مع األجور يف املناطق األشد فقراً          



TD/B/59/L.1/Add.4 

GE.12-51663 4 

ومن شأن التحويالت األقاليمية أن ختفف التفاوتات بني األقاليم، كما هو           . حد أدىن لألجور  
لكن أحد املتحدثني تـساءل،     .  يف الواليات املتحدة األمريكية أو االحتاد األورويب       احلال مثالً 

وعالوة على ذلـك،    .  كافية فيما يتعلق حبالة االحتاد األورويب، إن كانت امليزانية األوروبية        
  تطرق النقاش إىل أمهية أال يشمل التحليل البعد االقتصادي واالجتماعي للتنميـة فحـسب،          

فبصرف النظـر عـن   .  نتيجة لألزمة املالية العاملية   ، الذي يبدو مهمشاً   وإمنا البعد البيئي أيضاً   
إلجياد استراتيجيات  صة  عن خمرج من األزمة أن يكون فر      احللول القصرية األجل، ميكن للبحث      

واتفق املشاركون بصفة عامة على     . مناسبة تتيح جتنب العودة إىل مسارات السابق غري املستدامة        
  . يف املستقبل إذا فشل يف معاجلة القضايا البيئية امللحة باهظاًأن العامل سيدفع مثناً

        


