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   ٢   ٢٠١                     الدورة املوضوعية لعام 
      ٢٠١٢      يوليه  /     متوز  ٢٧- ٢         نيويورك، 

                         االستعراض الوزاري السنوي  :                   اجلزء الرفيع املستوى
    

        َّ                                                                                 بيان مقدَّم من مجعية رعاية التفاهم بـني األمـم، وهـي منظمـة غـري حكوميـة ذات                       
                                          مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
                مـن قـرار       ٣١    و   ٣٠                        ً                     تايل الذي جيري تعميمـه وفقـاً للفقـرتني                                       تلقى األمني العام البيان ال      

   .  ٣١ /    ١٩٩٦                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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        البيان    
                                                 ســوف يكـون عـدد األشــخاص الـذين يطمحــون يف        ٢٠٥٠                             بـافتراض أنـه حبلــول عـام      

          باليـني    ٩                                                                                        الوصول إىل مستوى الرفاه الذي حتقق يف بلدان منظمة التعاون االقتـصادي والتنميـة               
                       مـرة عـن حجمـه         ١٥                                                                      االقتـصاد سـيكون حباجـة إىل أن ينمـو حبيـث يزيـد حجمـه                            شخص فـإن  

                                                                                               وهذا من شأنه أن يؤدي إىل مشكلة تتمثل يف أنه علـى الـرغم مـن أن النمـو قـد يكـون                    .     احلايل
    ً                   وأوالً، ميكــن حــل هــذه   .                         ً                                                   غــري مــستدام فإنــه يبــدو أيــضاً أن النمــو الــسليب ســيكون غــري مــستقر 

          يتمثـل يف    “                                  اقتصاد مرتبط باجلوانـب اإلنـسانية   ”              آليل إىل نظام                                    املشكلة بتحويل نظام االقتصاد ا    
      ً           وثانيـاً، هنـاك     .                                                                         أن تتوىل املؤسسات املسؤولية االجتماعية ومسؤولية االستدامة يف سـياق عـاملي      

                                                               ٍ                                          حاجة إىل مناذج جديدة ملـشاريع جتاريـة تعتمـد بدرجـة أقـل علـى الكفـاءة األٍساسـية وبدرجـة                      
                                                  وسـوف تتطلـب التحـديات العامليـة املـستقبلية          .           ت النـاس                                                  أكرب علـى مـا هـو متـاح لتلبيـة حاجـا            

                                                                                                  التحول من املشاريع التجارية األساسـية ووفـورات احلجـم إىل املـشاريع التجاريـة املتنوعـة الـيت            
ــصادات احلجــم    ــى اقت ــز عل ــدعوة إىل       .                                  ترك ــدي آخــر يف ال ــراء تقلي ــل إج ــاً، يتمث ــاء  ”      ً                                                     وثالث         إلغ

ــاط ــادة   ” و  “          االرتب ــة امل ّ                         احلــّد مــن أمهي ــيت يكــون فيهــا النمــو املــستمر مرتبطــاً            يف الظــر  “                                        ً                وف ال
                                                    َّ                     وبالنظر إىل أن اقتصاداتنا الرأمسالية احلديثـة هلـا تـأثري فعَّـال بالنـسبة        .                        باخنفاض يف اإلنتاج املادي  

ــدو جــذاباًَ      ــهج يب ــذا الن ــإن ه ــاءة ف ــتراتيجيات     .                                       ًَ                    لتحــسني الكف ــق واالس ــيري الطرائ ــة                                      وبتغ           املتعلق
                                                                             ً                              باملشاريع التجارية حبيث تصبح متماشية مـع الطبيعـة مـن املمكـن أن يتطـور فـرع جديـد متامـاً                      

                                  وهو ما مـن شـأنه أن يـسهم           “                          وظائف احلفاظ على البيئة    ”                                  للصناعة وأن حيدث تنوع هائل يف       
      ومـن    .                                                      ً                                                يف حتقيق التنمية املـستدامة والنمـو االقتـصادي وأن يـؤدي أيـضاً إىل القـضاء علـى الفقـر                    

ــاط          ــشجيع األمن ــهج لت ــة كن ــسؤولية االجتماعي ــل املؤســسات للم ــن حتم ــستفاد م                                                                                                  املمكــن أن ي
                                                                                               املستدامة واحلث على إقامة شراكات قوية بني املؤسـسات العامـة واملؤسـسات اخلاصـة، وهـي                 

                                                        وتتمثـل نقـاط البدايـة ذات الـصلة يف القيـام،              .          ُ        ً                               مسألة مل ُتبحث متاماً حىت اآلن إمكانية حتقيقهـا        
                                                                                               د إمكانيـــة حتقيـــق املواءمـــة بـــني األنـــشطة التجاريـــة وأولويـــات التنميـــة الوطنيـــة     ً          أوالً، بتحديـــ

               ً                                           ِّ            َّ                         الدولية، وثانياً، الكيفية اليت ميكن هبا للحكومات أن تساعد وتسهِّل، على حنو فعَّـال، تلـك                   أو
   .                األساليب التجارية

  
  


