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 يف  -اجلزء الرفيع املستوى املخصص لرؤساء الـدول واحلكومـات              
 لتحقيـق النمـو     فـرص جديـدة   : أعقاب األزمة االقتصادية العاملية   
  االقتصادي مع العدالة االجتماعية

حبث اجلزء الرفيع املستوى موضوع الفرص اجلديدة لتحقيق النمو االقتصادي مـع              -١
، حبسب املمارسـة     هذا اجلزء  وركز. العدالة االجتماعية يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية      

وترأس اجلـزء  . تعلقة مبنطقة البلد املضيف   املتبعة يف دورات األونكتاد، على القضايا الراهنة امل       
الرفيع املستوى رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، السيد ناصر عبد العزيز الناصر، وألقـى              

وحتدث وزراء من غانا    . االجتماعيف  رئيس املؤمتر السيد محد بن عبد العزيز الكواري كلمة          
امل مع التكاليف واملزايـا االقتـصادية       والنيجر وتونس بالتفصيل عن جتارب بلداهنم يف التع       

أسهم فيها   اليت   وأدار األمني العام لألونكتاد املناقشة    . واالجتماعية للتحرر االقتصادي والعوملة   
وزراء ورؤساء وفود من االحتاد الروسي، ومجهورية إيران اإلسالمية، وزامبيا، وفييت نـام،             

  .، وجامعة الدول العربيةومصر
املسائل اليت جرى تناوهلا يف املناقشة، أُعرب عن قلـق خـاص إزاء         ومن بني طائفة      -٢

بلدان اليف السنوات األخرية يف الكثري من       أُخذ هبا   احملدود لإلصالحات االقتصادية اليت     التأثري  
ويف . والتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي   والدخل  على العمالة   ويف مناطق أخرى    املنطقة  يف  

منـوٍ  حتقيق  دت اإلصالحات اليت أُدخلت على السياسة االقتصادية إىل         الكثري من احلاالت، أ   
زيادات ملحوظـة يف    حتقيق   يف االستثمار األجنيب املباشر، و     توّسع كبري مثري لإلعجاب، وإىل    

بيد أن املتكلمني رأوا أن الكثري من النمو الذي حيركه          . الصادرات وكذلك يف قيمتها   أحجام  
كثافة رؤوس األموال ومتركزاً يف صناعات املعـادن والفلـزات          االستثمار كان قائماً على     

عيـة يف االقتـصاد     القليل من اآلثار التبْ   ومل حيقق إال    والطاقة، وأخفق يف توليد فرص عمل،       
ويف بعض احلاالت، مل يستمر النمو، وزادت حاالت عدم املساواة والـضعف            . بشكل عام 
السخط السياسي مما أدى    بة، بنسب خمتلفة،    اإلخفاقات االقتصادي هذه  واقترنت  . االقتصادي

  . إىل إثارة اضطرابات سياسية
كثـر  األاملـشكلة   وذكر املشاركون يف املناقشة االرتفاع الشديد يف البطالة بوصفه            -٣

فارقـة  املوأشاروا إىل   . لبلدان النامية يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية      اليت تواجه ا  إحلاحاً  
املرتفعة عدالت  املأو املتزايدة، يف الكثري من البلدان، على الرغم من          املرتفعة  ة  البطالاملتمثلة يف   

واعُترب إجياد فرص عمل للشباب حتدياً حاسم األمهية        . نمو الناتج احمللي اإلمجايل بشكل عام     ل
ال سيما أن الـشباب املـتعلم       و ،اليت ذُكرت يف املناقشة   احلاالت املختلفة   بشكل خاص يف    

الشباب يف  وتبلغ نسبة   . برية من السكان العاطلني عن العمل رغم قدرهتم عليه        نسبة ك يشكل  
 يف  ٦٠ و ٥٠بني  ما  وبلدان مشال أفريقيا    الكربى  جنوب الصحراء   الواقعة  بعض بلدان أفريقيا    

 "اجليل الضائع من الشباب   "وأعرب املتكلمون عن قلقهم إزاء      . عدد السكان جمموع  املائة من   
  .توليد فرص عملبالتعجيل جير ما مل 
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وأكد املتكلمون أن على الدول أن تتبع سياسة استباقية، إىل جانب السياسات اليت               -٤
وحـدد  . تدعم خلق فرص العمل وإنشاء مشاريع األعمال الـصغرية واملتوسـطة احلجـم            

وضع سياسات حمددة اهلـدف تتعلـق       : لق فرص العمل  خباملتكلمون التدابري التالية للتعجيل     
 وبرامج متول من املال العام ملساعدهتم       ،للعاطلني عن العمل  دراسية  ح  َنبرامج مِ بالدخل تشمل   

مؤسـسات األعمـال    إىل  على استعادة مهاراهتم، وبرامج لتطوير مؤسسات األعمال ُتوجَّه         
الصغرية واملتوسطة احلجم، وسياسات صناعية مركزة قطاعياً، وتدابري لتوسيع نطاق التجارة           

  .أن تعزز التنويع والتصنيعمن املتوقّع تدابري وهي اإلقليمية، 
وفيما يتعلق بسياسات االقتصاد الكلي، الحظ املتكلمون أن اإلصـالحات الـيت              -٥

يف الكثري من األحيان، إىل تعزيز القدرة التنافسية للبلـدان مـن حيـث        قد سعت،   أُدخلت  
ة اليت تستهدف مكافحـة  التكلفة عن طريق تعزيز املرونة يف سوق العمل، والسياسات النقدي       

إىل زيادة العمالـة  والدخول، ولكنها مل تؤِد األجور  ضغط  التضخم، وهي سياسات متيل إىل      
لكـي  احلاجة إىل خريطة طريق جديدة شاملة       على  عدة متكلمني   وشدد  . أو احلد من الفقر   

من الكبرية  آخرون أنه ال ينبغي النظر إىل الفئة السكانية         وأوضح  . ه استراتيجيات العمالة  توّج
  . يف املستقبل"عائد دميغرايف"  لالشباب كعبء بل كأساس 

املتقدمـة  املوجود يف املنطقة، وكذلك يف البلـدان        وقال عدة متكلمني إن اإلحباط        -٦
عدم التـيقّن   النامية يف أحناء العامل بسبب زيادة عدم املساواة وارتفاع البطالة وحالة            البلدان  و

علـى الـصعيدين الـسياسي      " تغيري هائـل  "تصادي، قد أدى إىل     املستمرة يف امليدان االق   
وتطالب شعوب املنطقة وغريها مبستوى معيشي كرمي وبنمـوذج اقتـصادي           . واالجتماعي

ورأى عدة متكلمني أن مناذج التنمية الـسائدة        .  للجميع جديد يتيح منواً وتنمية أكثر مشوالً     
إىل إطار قانوين للحوكمة  يف هذا السياق،    ومثة حاجة،   . تساعد الشعوب يف حتقيق تطلعاهتا     مل

اجملموعة الواسعة من القواعـد     بغية تكملة   الرشيدة للشركات وللحوكمة املالية واالقتصادية      
  .واملؤسسات اليت أُنشئت لتنظيم التجارة الدولية

وحثوا . فز النمو حلاملتكلمون على أمهية التعاون اإلقليمي ملواجهة آثار األزمة و        وأكّد    -٧
بـني منـاطق    فيما  املمارسات  أفضل  اخلربات واملشورة التقنية و   تقاسم  ونكتاد على دعم    األ

ورأوا أن تعزيز التعاون اإلقليمي يشكل سبيالً هاماً خللق حيز سياسايت يتماشى مـع              . العامل
  .منظمة التجارة العامليةومبادئ ضوابط 

ظام االقتصادي العاملي   لنيف ا على أن الوضع الراهن     عدة متكلمني من املنطقة     وشّدد    -٨
ورأوا أن عدم   .  وأن مثة حاجة إىل توازن جديد من أجل معاجلة املشاكل املستمرة           غري مقبول 

إيالء اهتمام كاٍف للتردي األخالقي يف احلياة االقتصادية يشكل أحد العوامل الـيت أدت إىل           
أن يتوقع أحـد حـدوث      حالت دون   األسباب اليت   وأحد  . األزمة االقتصادية واملالية العاملية   

التمسك اإليديولوجي مببدأ   أن  كما  .  القائم تغاضى عن عيوب النظام   األزمة هو أن العامل قد      
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يف قد أسهما اليد اخلفية والثقة العمياء يف قدرة السوق على إعادة التوازن إىل االقتصاد العاملي   
  .املتكررةالدولية  املالية واالقتصادية ةالنمط القائم لألزم

 ،أن النظام االقتصادي العاملي   احلكمة املعاصرة قد جتاهلت     رأى أحد املتكلمني أن     و  -٩
إن شعوب املنطقـة العربيـة      وأوضح قائالً   . بضعف البشر وعجزهم  البشر، يتأثر   الذي بناه   

وال ميكن حتقيق هذه التطلعات إال هبياكل وآليات . تطالب بقدر أكرب من اإلنصاف والشمول
، وتكون مدفوعـة     يف صلب اهتماماهتا، وترتكز إىل أسس أخالقية متينة        للحوكمة تضع التنمية  

ألمم الذي تقوم به ا   أن ُيستكمل العمل التطوري     وجيب  . القيام مبا هو أفضل للصاحل العام     مببدأ  
وجيب أن تستند أي ثقافة جديدة للعالقات االقتصادية املتعددة         . املتحدة بثورة يف طريقة التفكري    

كما ينبغي جتديد   .  األخالق يف صلب عملية صنع القرار االقتصادي الدويل        وضعإىل  األطراف  
  . املالالعقد االجتماعي بني الدولة واملواطنني وإعادة النظر يف نتائج العوملة اليت يقودها

، ٢٠١٢مايو /أيار ١٨ و١٧أخرياً، أشار رئيس اجلمعية العامة إىل أنه سيعقد، يومي           -١٠
يف حالـة االقتـصاد العـاملي        بـشأن    اجلمعية العامـة  يف  املستوى  مناقشة مواضيعية رفيعة    

 للدول األعضاء اليت سـتجتمع يف       هذه املناقشات وأعرب عن أمله يف أن توفر       . ٢٠١٢ عام
يف هذا اجلزء الرفيـع املـستوى وأن        مماثالً للقدر الذي مسعناه     نيويورك قدراً من التوجيهات     

  .تشيع ما أشاعه من أمل

        


