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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام     الدورة الرابعة والستون

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك     
       من جدول األعمال٥٢ و ٥١ و ٤٨البنود 

ــؤمترات ــائج امل ــسقان لنت ــة املتكــامالن واملن ــذ واملتابع التنفي
ات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يفالرئيسية ومـؤمتر  

  امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند   
تنفيذ متابعة املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها

  متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية: األمم املتحدة
      ة بسياسات االقتصاد الكلياملسائل املتعلق

متابعــة وتنفيــذ نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة لعــام
  ٢٠٠٨ واملؤمتر االستعراضي لعام ٢٠٠٢

    

      
مقــر األمــم  (٢٠٠٩تقريــر مــوجز عــن جلــسة االســتماع الربملانيــة لعــام      

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و ١٩املتحدة، 
  

  عامةمذكرة من رئيس اجلمعية ال    
  

، الـيت عقـدت يف      ٢٠٠٩تتضمن هـذه الوثيقـة مـوجز جلـسة االسـتماع الربملانيـة لعـام                  
، وتعمـم الوثيقـة عمـال بقـرار اجلمعيـة      ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٠ و  ١٩نيويورك يومي   

  ).انظر املرفق (٦٣/٢٤العامة 
  

 
  

  .E/2010/1انظر الوثيقة   *  
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  مرفق
  

سي وتنفيــذ تــدابري فعالــة ملواجهــة   حــشد الــدعم الــسيا :طريــق املــستقبل    
  األزمة االقتصادية العاملية

  
  تقرير موجز: ٢٠٠٩جلسة االستماع الربملانية لعام     

  
ــة لعــام     - ١  يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك،  ٢٠٠٩انعقــدت جلــسة االســتماع الربملاني

ا مــن  ممــثال برملانيــ١٦٠ وحــضرها أكثــر مــن  ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ و ١٩يــومي 
  . وبرملانني إقليمينيبلدا ٥٠
  

  مالحظات افتتاحية    
 افتتح اجللـسة ورحـب باملـشاركني،        ،بن غوريرام، رئيس االحتاد الربملاين الدويل      - ثيو  - ٢

وتقدم بالشكر على وجه اخلصوص إىل األمني العام لألمـم املتحـدة وإىل نائـب رئـيس اجلمعيـة                   
  .املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل على مشاركتهما يف هذه املناسبة ،العامة

 أشــار إىل أن الربملــانني أخــذوا العمــل ، األمــني العــام لألمــم املتحــدة،مــون - بــان كــي  - ٣
 تـابعوا عـن   مالذي ُنفذ يف قاعـات األمـم املتحـدة وحولـوه إىل حقيقـة علـى أرض الواقـع؛ وأهنـ             

وأعـرب عـن امتنانـه ألن    . م علـى الـصعيد العـاملي   املـثرية لالهتمـا  وكثب نبض األحداث امللحـة    
جلــسة االســتماع لــذلك اليــوم ســلطت الــضوء علــى االســتجابات الفّعالــة لألزمــة االقتــصادية    

 األمـن، وألقـت بأفـدح نتائجهـا     األهداف اإلمنائية لأللفية وزعزعـت العاملية، اليت هددت مصري   
  .الفقراء والضعفاءولية عنها، أي على عاتق من يتحملون أقل قدر من املسؤ

دافع الــ كلوقــال إن ذات االهتمــام الــذي ســلط علــى مأســاة الفئــات األشــد ضــعفا شــ   - ٤
رئيسي وراء املؤمتر املعين باألزمة املالية واالقتصادية العامليـة وأثرهـا يف التنميـة، الـذي انعقـد يف             ال

 بنـاء عليـه   تحـشد ؛ ومثل أيضا األساس املنطقي الذي   ٢٠٠٩ يونيه/األمم املتحدة، يف حزيران   
جهود شبكة األمـم املتحـدة بأسـرها مـن أجـل االسـتجابة لألزمـة االقتـصادية علـى حنـو موسـع                        

 وأضـاف أن جمموعـة األمـم املتحـدة        . ومنسق، مع التركيز بشكل أساسي على الفئات الـضعيفة        
 على تقدمي مساعدة إضافية إىل الفئات األشـد تـضررا، وعلـى توجيـه األمـوال والقـدرات                   دأبت

  .اجات كل بلد من البلدان املعنية يف مستواها احتي تناسبتنفيذية حنو إعداد استجابةال
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 بـصفة   ،عام نداء جلمع تريليون دوالر    الوكان األمني العام قد أطلق يف وقت سابق من            - ٥
وقـد  . جهد حتفيزي ملساعدة البلـدان يف مواجهـة التـردي االقتـصادي، وخباصـة البلـدان الناميـة                 

 العشرين على توفري حزمة كبرية مـن الـدعم املـايل لتكـون مبثابـة نقطـة انطـالق                وافقت جمموعة 
  .فعالة ويتحمل اجلميع مسؤولية مشتركة جتاه ترمجة النوايا احلسنة إىل إجراءات. فقط

  
جيب علينا أن نعمل على توسيع دائرة مساع صوت البلدان الناميـة وتعزيـز مـشاركتها يف                   

  .مؤسسات بريتون وودز على وجه اخلصوص بصفة عامة، ويف صنع القرار
  

   العاماألمني مون، -بان كي 
    
. ار بالبيئـة  ويتمثل العنصر الثاين الضروري يف حتقيق االنتعاش عن طريق النمو غري الض             - ٦

ديـسمرب، أن يكـون     /ن املتعلق بتغري املناخ، الذي سيعقد يف كانون األول        وميكن ملؤمتر كوبنهاغ  
و غري الضار بالبيئة، وميكن لالسـتثمار يف القطاعـات غـري الـضارة بالبيئـة                عامل تيسري لدفع النم   

 أشـار   ، حيـث   األمـن الغـذائي    والعنـصر الثالـث هـو     . ن فرص االنتعـاش والنمـو املـستدام       سحيأن  
األمـني العـام إىل أن املهمـة ال تقتــصر، حـسب مـا ذكـر يف مــؤمتر القمـة املعـين بـاألمن الغــذائي          

ا، على إطعام األفواه اجلائعـة فحـسب، بـل تتعـدى ذلـك إىل متكـني                 الذي انعقد مؤخرا يف روم    
وقـد اختـذت فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة         . اجلوعى من إطعام أنفسهم جبهدهم اخلـاص      

ــة ألمــم املتحــدة، خطــوات هامــة جتــاه معاجلــة كــل مــن         ــاملي، التابع ــة األمــن الغــذائي الع بأزم
  .ألجل الرامية إىل إقامة نظم مستدامة لألغذيةاالحتياجات العاجلة واجلهود الطويلة ا

حنن حمتـاجون أيـضاً إىل أن نعمـل سـوياً مـن أجـل إصـالح                  ”ومضى األمني العام قائال     - ٧
، نظراً إىل أن زيادة الـشفافية واملـساءلة مـسألتان أساسـيتان لكفالـة               “النظم واملؤسسات العاملية  

مل للجميـع إىل مؤسـسات ذات طبيعـة         وحيتـاج النمـو الـشا     . املشروعية وكـسب ثقـة اجلمهـور      
وجيب أن تصبح األطر واهليئات العاملية اليت أنشأهتا أجيال سـابقة أكثـر قابليـة للمـساءلة                 . مماثلة
  .عظم قدرة على التمثيل وأشد فعاليةوأ
وميثل اإلشراك املستمر للربملانيني عنصراً حامساً يف سبيل جماهبة تلك التحـديات وغريهـا                - ٨

 األخرى، مثل ضرورة منو التجارة والعمالة، وخباصة على مـشارف انعقـاد مـؤمتر        من التحديات 
ســيكون صــوت البلــدان الناميــة عنــصراً  . ٢٠١٠القمــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام  

وتتـسم أوقـات األزمـات بإحلـاح        . حيوياً يف كفالة االلتزامات العاملية جتاه الفئات األشـد ضـعفاً          
جم تدفقات العون وحتسني نوعيته وزيادة موثوقيتـه، وهـي مـسألة حموريـة مـن                ضرورة زيادة ح  
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واختــتم األمــني العــام حديثــه بقولــه  . أجــل وضــع خطــة منــسقة لإلنعــاش علــى الــصعيد العــاملي  
  .“وميكننا االنتقال من الكساد إىل االنتعاش مث التجديد من خالل تضافر العمل”
ة العامة لألمم املتحدة، حتدث نيابة عن رئـيس         هارديب سنغ بوري، نائب رئيس اجلمعي       - ٩

اجلمعية العامة، فأشـار إىل أن الدميقراطيـة هـي مرتكـز عمـل األمـم املتحـدة الـذي تتمتـع مبوجبـه                        
.  دولة، بالسيادة واملساواة بغـض النظـر عـن أحجامهـا وقـدراهتا             ١٩٢مجيع الدول األعضاء، الـــ     

فهـي قـيم عامليـة يتـشاركها مجيـع          . نه أو منطقـة حمـددة     وال تعد قيم الدميقراطية ملكاً ألي بلد بعي       
ويــتعني أن ترشــد هــذه القــيم العــامل، باالســتناد إىل . الــساعني إىل حتــسني نوعيــة حيــاة مــواطنيهم

ســيادة القــانون، إىل ســبيل تعزيــز الــسالم واألمــن، وحتقيــق التقــدم االقتــصادي واالجتمــاعي          
  .زات الثالثة اليت تستند إليها األمم املتحدةوالتنمية، واحترام حقوق اإلنسان، وهي املرتك

 مـن التقـدم احملـرز يف         قدرا كبريا   إن األزمة االقتصادية واملالية العاملية الراهنة هتدد       وقال  - ١٠
فقد أدت إىل اشتداد حدة الفقر واجلوع يف العـامل النـامي، وأصـبحت هتـدد                . السنوات األخرية 

وال يـستطيع أي بلـد إجيـاد حـل هلـذه األزمـة          . همعـيش ورفـاه ماليـني البـشر وفـرص منـائ           سبل  
وأضــاف أن املــؤمتر الــذي أشــار إليــه . مبفــرده، بــل تتطلــب اســتجابة ذات طــابع عــاملي حقيقــي

يونيــه، شــجع االحتــاد الربملــاين /األمــني العــام، الــذي انعقــد يف مقــر األمــم املتحــدة، يف حزيــران 
وأردف أن الربملـــانيني . يــة لألزمــة  الــدويل علــى مواصـــلة املــسامهة يف تطــوير اســـتجابات عامل    

الساعني إىل إجياد حلول فعالـة لألزمـة يتحملـون مـسؤوليات جـسام جتـاه شـعوهبم؛ وأن رؤيـة                     
مثــل هــذا العــدد الكــبري مــن الربملــانيني وهــم جيتمعــون مــن أجــل دعــم عمــل األمــم املتحــدة،      

ة الـذي يتـسم بتعدديـة       واالستفادة بدورهم أثناء ذلك من املداوالت اليت جتري يف إطـار املنظمـ            
  .حقيقة يف األطراف، أمر مشجع

بــن غــوريراب، رئــيس االحتــاد الربملــاين الــدويل، اقتــرح أن تكــون نقطــة بدايــة     - ثيــو  - ١١
املناسبة احلالية هي االفتراض املنطقي املبسط بأن هذا العامل يقطنـه أنـاس يتمتعـون بقـدر كـاف               

 وقـال . وأنـاس ال ميلكـون ذلـك املؤهـل        الئق،  من اخللق القومي ميكنهم من العيش على مستوى         
وبغــض النظــر عــن . إن الكــثريين مــن احلــضور ميثلــون الفقــراء ويلتقــون هبــم ويــدعون لنــصرهتم

االختالفــات الــسياسية أو العقائديــة الــيت كانــت ســبباً لفرقــة الــشعوب يف املاضــي، فــإن أكــرب     
  .فقراء عن غريهمجوة اليت تفصل العوامل التفرقة وأشدها ظهوراً اليوم هو الف

ــدأ     - ١٢ ــد بـ ــصادي قـ ــاش االقتـ ــرات إىل أن االنتعـ ــاك مؤشـ ــة  ،وهنـ ــر الدافعـ ــل العناصـ  ولعـ
يـزال  ال أن الكثري من أجـزاء العـامل ال          إ. لالقتصادات الكربى يف العام أشد قوة مما كان متوقعاً        

يـث تتزايـد    وال تزال أزمة العمالة يف بدايتها، ح      . يعاين الويالت، وهي ويالت قدر هلا أن تبقى       
أعداد الناس الذين يكدحون كل يوم من أجل البقاء على قيد احلياة يف البلدان الغنيـة والفقـرية                  



A/64/649 
E/2010/8  
 

10-22940 5 
 

وال تـزال إمكانيـة   .  بعـد يف إجيـاد الوظـائف   ، فإنـه مل يـشرع  وإن كان هناك انتعـاش فعلـي   . معاً
  .تفاقم البطالة قائمة وجتب معاجلتها

لـيت ال تتعلـق باإلنتـاج فحـسب،     ة أزمـة األغذيـة، ا   وجياهد العامل يف الوقت نفسه ملعاجل       - ١٣
وهناك حاجة ألن يبـذل اجملتمـع الـدويل        .  أيضا تشمل التوزيع ونوعية األغذية ورخص مثنها     بل  

وانعدام األمـن الغـذائي وتغـري       . جهود ضخمة من أجل إطعام ماليني اجلوعى على نطاق العامل         
وال بـد مـن التوصـل إىل        . بقاء العنصر البشري   وميثالن أزمتني متالزمتني هتددان      ،املناخ صنوان 

وناشـد املتحـدث مجيـع    . ديـسمرب / يف كـانون األول   اتفاق يف مؤمتر كوبنهاغن بشأن تغري املناخ      
  .الربملانيني احلاضرين العمل على استقطاب تأييد وزرائهم بغرض كفالة حتقيق تلك النتيجة

  
فهـو  . ري كوكبنـا ا نعمـل علـى تـدم   ال فائدة من احلديث عن االنتعاش االقتـصادي مـا دمنـ       

    .حديث ال معىن له
  بن غوريراب - ثيو

    
وأعـرب املتحـدث عــن تعجبـه ألن يكـون العــامل قـادراً علـى التخلــي عـن مبلـغ تريليــون           - ١٤

دوالر ملساعدة املؤسسات املصرفية اليت فشلت يف السنة املاضية، لكنـه غـري قـادر علـى ختـصيص                 
وقال إن من واجب الربملانيني . جل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةأقل نسبة من ذلك املبلغ من أ

التفكري يف تلك املفارقات والعمل على إجياد توافق يف اآلراء حول الكيفيـة الـيت جيـب أن تـستقر                    
وأضــاف أن مــن واجبــهم العمــل علــى أن يكــون صــوت . عليهــا األمــور والــسبيل لتحقيــق ذلــك
  .ة، وعلى إيصال رسالة األمم املتحدة إىل تلك الشعوبالشعوب مسموعاً يف األمم املتحد

  
  حملة عامة عن االستجابة الدولية لألزمة: اجللسة األوىل    

كوامي سـوندارام جومـو، وكيـل األمـني العـام           : املشاركون يف حلقة النقاش       
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمـم املتحـدة؛ لـوريرتو غيورغيـاين، مـساعد مـدير               

سواق الناشئة بإدارة االستعراض االستراتيجيات والسياسات التابعة لـصندوق         شعبة األ 
النقد الدويل؛ السيدة سيلفي لوكاس، املمثلة الدائمة للكسمبورغ لدى األمـم املتحـدة             

ــس ــصادي واالجتمــاعي؛   ةورئي ــر بوشــرا  اجمللــس االقت ــذي ملؤســسة   ويرن ــدير التنفي ، امل
  ).مديراً للنقاش(يبريت إفريدريش 
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الســتجابة   فحــصهمقــام املــشاركون يف حلقــة النقــاش باألشــياء املــوجزة أدنــاه، أثنــاء     - ١٥
الـسيد جومـو، اسـتعرض جوانـب قـصور النظـام املـايل العـاملي الـيت                  . لألزمة االقتصادية واملاليـة   

الـسيد غيورغيـاين، وصـف اسـتجابة صـندوق      . قادت العامل إىل احلالة املتردية اليت يعيـشها اآلن    
السفرية لوكاس، استعرضت الدور االستباقي للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي         . يلالنقد الدو 

  .شأن إصالح إدارة التمويل الدويل طرح آراءه بوالسيد بوشرا.  ما يتعلق باألزمةيف
منـذ انتـهاء نظـام بريتـون وودز         يف العامل،   نظام مايل دويل عامل وسليم      أدى عدم قيام      - ١٦

واتـسم عـدد   . دم سالمة الرقابـة املاليـة علـى امتـداد عـدة عقـود          قصور وع   إىل ،١٩٧١يف عامل   
ــة      ديد وبقــدر مــن  بالقــصور الــش يف جمــال الــسياسات  كــبري مــن االســتجابات لألزمــة الراهن

  .ازدواجية املعايري
ألمـوال الـصافية مـن      ا لعقود الثالثة املاضية إىل تدفق    ومل تؤد العوملة املالية اليت شهدهتا ا        - ١٧

وشـابت املـشاكل تـدفقات    .  العكس مـن ذلـك   تسببت يف إىل البلدان الفقرية؛ بل   البلدان الغنية 
األموال القصرية األجل بوجه خاص، ممـا أسـهم يف حـدوث فقاعـات أسـعار األصـول والـشره                    

.  عـالوة علـى تـدين معـدالت النمـو        ،ومتخض ذلك عن مزيد من عدم االستقرار      . االستهالكي
لتجاريـة التقليديـة مل تتـسم بـذات القـدر مـن احلـدة الـيت                 وعلى الـرغم مـن أن الرتعـة احلمائيـة ا          
 مما أثار األمل يف عدم احنسار التجارة الدولية على نفـس            ،اتسمت به يف فترة كساد الثالثينات     

 على الرغم من ذلك أمنـاط جديـدة مـن الرتعـة              ظهرت املستوى الذي شهدته تلك الفترة، فقد     
  . اهلجرةد املفروضة علىاحلمائية من قبيل احلواجز املالية والقيو

 الغمـوض الـذي يـسبق     جـراء    أيضاً    إىل اإلعاقة   الكثري من االقتصادات   شاع انت رضعتوي  - ١٨
 يعرف مـن أن انتعـاش االسـتثمار ال يتـرجم بالـضرورة إىل انتعـاش                 تأثري اجلهود احملفزة وما    بدء

 الــسنوات  أن صــندوق النقــد الــدويل صــرف انتباهــه، يف ويــضاف إىل ذلــك. يف جمــال العمالــة
األخرية على األقل، إىل كفالة التوازن املايل يف االستجابة لألزمات، الـشيء الـذي أعـاق علـى                  

وهنـاك حاجـة كـبرية    . وجه اخلصوص قدرة البلدان النامية على االستجابة على حنـو أكثـر قـوة         
إىل حدوث إصالحات يف النظم، وال شـك يف أن الكـثري مـن املـسائل الـيت متـت معاجلتـها مـن                        

إدخـال  بيـد أن مقاومـة   .  جمـدداً  حاجة إىل الفحـص خالل إنشاء نظام بريتون وودز ستكون يف  
  .على النظام املايل الدويل ال تزال مستمرةإصالحات رقابية 

يف وقـت مبكـر، بـأن الطبيعـة العامليـة      ووقد اعترف صندوق النقـد الـدويل مـن جانبـه،        - ١٩
 لذا تزعم الصندوق رسم سياسة منسقة للتوسـع         .لألزمة تتطلب إجياد حلول ذات طبيعة عاملية      

تـزال قـادرة علـى املنـاورة،        للبلـدان الـيت ال      ) مجايل العـاملي   يف املائة من الناتج احمللي اإل      ٢(املايل  
 من أجل كفالـة حـصول البلـدان     اجلهات املاحنة الثنائية األخرى مععمل جبد يف الوقت نفسه   و
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نــها مــن اختــاذ سياســات اســتيعابية داعمــة للنمــو       الناميــة علــى التمويــل املناســب الــذي ميك    
  .االقتصادي ومنو العمالة

ــة          - ٢٠ ــوارده اإلقراضــية إىل ثالث ــدويل م ــد ال ــراض، زاد صــندوق النق ــك األغ ــق تل ولتحقي
مــن الــسيولة يف االقتــصاد العــاملي، يف هيئــة  إضــافية  بليــون دوالر ٢٨٠أمثاهلــا، وأدخــل زهــاء 

وزاد . والر منـــها تقريبـــاً للبلـــدان الناميـــة بليـــون د١٠٠حقـــوق ســـحب خاصـــة، خصـــصت 
الصندوق أيضاً التمويل املقدم يف حاالت الطوارئ، حيث بلغت االلتزامات حىت تارخيـه أكثـر               

وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام الـصندوق بتـرميم آلياتـه االقراضـية املتعلقـة                 .  بليـون دوالر   ١٧٠من  
استحدث الصندوق آليـة تـأمني قطريـة        و. بالبلدان ذات الدخل املتوسط والدخل املنخفض معاً      

 مـن تدخلـه عـرب       حـدّ جديدة ليست لديها صالت بالبلدان ذات السجالت السياسية اجليـدة، و          
شروط السياسات امللحقة بترتيبات القـروض االحتياطيـة التقليديـة؛ وزاد حجـم القـروض غـري                 

ــل عجــو        ــوارده لتموي ــة اســتخدام م ــاح إمكاني ــدميها، وأت ــيت ميكــن تق ــسرة ال ــةاملي . زات امليزاني
وشهدت القـروض امليـسرة زيـادة ملموسـة، ويعتـزم الـصندوق تقـدمي قـروض بـدون فوائـد إىل                      

  .٢٠١١البلدان ذات الدخل املنخفض حىت هناية عام 
وعلى خالف ما حدث يف أوقات األزمـات الـسابقة، متكنـت البلـدان الـيت ُتنفـذ فيهـا                      - ٢١

دات حــادة يف أســعار الفائــدة وأســعار بــرامج مدعومــة مــن الــصندوق مــن تفــادي حــدوث زيــا
حتويل العمالت، وخفضت بذلك إىل احلد األدىن التكاليف املالية اليت تتحملها األسـر املعيـشية      

وعززت الربامج املدعومة مـن الـصندوق أيـضا اختـاذ تـدابري حلمايـة بنـود اإلنفـاق                   . والشركات
وكانــت . يــادة هــذا اإلنفــاقعلــى بــرامج شــبكات احلمايــة االجتماعيــة، بــل وأدت أيــضا إىل ز

الزيــادات يف أســعار الفائــدة متواضــعة بــصفة عامــة مقارنــة بأوقــات األزمــات الــسابقة، ويعــود  
ذلك بشكل جزئي إىل إمكانية تفـادي حـدوث زيـادات يف معـدالت التـضخم بـسبب تـدهور                    

ــصممة       . أســعار العمــالت  ــي امل ــصاد الكل ــسياسات االقت ــدعم ل ــرت ال ــك، وف ــضال عــن ذل وف
 علــى التغلــب علــى الكــساد تــدابري موجهــة إىل اســتيفاء احتياجــات املــصارف مــن    للمــساعدة

  .السيولة ومحاية األموال املودعة فيها
  الـربامج روجـت للملكيـة القطريـة لـدى          ومتثل أحد العوامل اهلامة األخرى يف أن هذه         - ٢٢

ــسابق       ــا حــدث يف ال ــأكثر مم ــضائي، ب ــذي والق ــازين التنفي ــن اجله ــارا . كــل م ــت خي ت وُحظي
السياسات اليت اختذهتا السلطات يف ما يتعلق بنظم أسـعار حتويـل العمـالت بـاحترام الـصندوق                  
يف مجيــع األحــوال، واقتــصرت شــروط الــسياسات امللحقــة بــالقروض علــى جمــاالت الــضعف     

  .الرئيسية، مثل إعادة رمسلة املصارف وإصالحها من أجل كفالة االستدامة املالية
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يــة مبثابــة اختبــار لواليــة صــندوق النقــد الــدويل، الــذي متكــن مــن وكانــت األزمــة العامل  - ٢٣
االستجابة بدون إبطاء من خالل إصالح طريقته لتقدمي القروض والتعجيل بإعداد حـزم متويـل               

بيـد أن املخـاطرة تكمـن اآلن يف أن البلـدان قـد تقـرر، مثـل                  . كبرية من أجل حاالت الطوارئ    
يس احتياطيات عمـالت أجنبيـة لتـأمني نفـسها ضـد      حدث يف أعقاب األزمة اآلسيوية، تكد  ما

حاالت التوقف املفاجئ لتدفقات رأس املال وتفادي اللجوء إىل الصندوق حال حـدوث أزمـة       
ومن شأن هذا أن يـسهم يف جتـدد حالـة عـدم االسـتقرار مـن خـالل زيـادة اخـتالالت                       . أخرى

ق حينئـذ هـو مـا إذا كـان          ويكون السؤال املطروح علـى الـصندو      . التوازن على الصعيد العاملي   
  .سيواصل تعزيز آلياته التمويلية على حنو جيعلها تبدو مبثابة بديل ذي مصداقية للتأمني الذايت

غري أنه ُيرجح أال تسفر أي من إصـالحات الـصندوق عـن شـيء ذي بـال إن مل ُتعـزز              - ٢٤
سنوية لـصندوق   ونتيجة لذلك، متثل أحد القرارات اليت اُتخذت يف االجتماعات الـ          . مشروعيته

 يف تـسريع عمليـة إعـادة تـصفيف احلـصص وحتويـل بعـض               ،النقد الدويل والبنك الدويل مؤخرا    
  .٢٠١١يناير /أسهمها إىل األسواق الدينامية الناشئة والبلدان النامية، حبلول كانون الثاين

ويــشتمل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي علــى ثالثــة منتــديات رئيــسية تــشجع قيــام     - ٢٥
ع املـستوى مـع مؤسـسات بريتـون         االجتماع اخلـاص الرفيـ    : ة عاملية من أجل التنمية، هي     شراك

؛ )األونكتـــاد ( ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة      وودز ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة   
وقد أتاح االجتماع الرفيع املـستوى      . واالستعراض الوزاري السنوي؛ ومنتدى التعاون اإلمنائي     

فريدة لقيام حوار بني أطراف فاعلة متعددة بـشأن تـأثري األزمـة االقتـصادية                فرصة   ٢٠٠٩لعام  
ــصاد        ــة وإدارة االقت ــل الدولي ــات التموي ــة آلي ــصلة هبيكل ــسائل املت ــا يف ذلــك امل ــة، مب ــى التنمي عل

 وعاجلـت   ،ة حلدوث استجابة متماسـكة ومنـسقة لألزمـة        لحوأبرزت املناسبة احلاجة امل   . العاملي
املتابعة املتعلقة بالتمويل من أجل التنمية وكفالـة تنفيـذ التـزام الـسياسات              مسألة تعزيز عمليات    

  .املعلن عنها يف توافق آراء مونتيريي وإعالن الدوحة بشأن التمويل من أجل التنمية
 علـى كفالـة اسـتمرار تركيـز اجملتمـع      ٢٠٠٩وساعد االستعراض الوزاري السنوي لعـام      - ٢٦

تمثلــة يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، وال ســيما الــدويل علــى املــسألة احلامســة امل
وجيـري اآلن اإلعـداد لعقـد املنتـدى الثـاين      . األهداف اإلمنائية لأللفية، يف غمـار تـداعيات األزمـة       

ــه /للتعــاون اإلمنــائي، يف متــوز  ــه بوجــه خــاص علــى املــساءلة    ٢٠١٠يولي ــز في ، وســيجري التركي
ن اإلمنائي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي، عـالوة علـى              املتبادلة يف جمال التعاو   

  .اتساق طريقة إدارة العون من أجل التشجيع على قيام أشكال أخرى للتمويل من أجل التنمية
يونيه إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        /وتتصل والية أخرى أسندها مؤمتر حزيران       - ٢٧

إبــرام ميثــاق عــاملي لتــوفري فــرص : التعــايف مــن األزمــة”وليــة املــسماة مببــادرة منظمــة العمــل الد



A/64/649 
E/2010/8  
 

10-22940 9 
 

يونيه ثـالث واليـات هامـة       /وعالوة على ذلك، تتضمن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر حزيران       . “العمل
أخرى مسندة إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، هـي حتديـدا تـشجيع قيـام اسـتجابة منـسقة                   

منائي؛ واستعراض تنفيـذ الترتيبـات املربمـة بـني األمـم املتحـدة        لألزمة يف جهاز األمم املتحدة اإل     
ومؤسسات بريتون وودز، هبدف تعزيز التعاون بينهما؛ وتقدمي توصيات إىل اجلمعية العامـة يف              

  .ما يتعلق بإمكانية تشكيل فريق خرباء خمصص معين باألزمة وتأثريها على التنمية
ات املتحـدة األمريكيـة نتيجـة اإلفـراط يف اإلقـدام            وقد نـشأت األزمـة احلاليـة يف الواليـ           - ٢٨

. على املخاطر املالية، وأصابت عدواها حىت االقتصادات اليت اتبعت سياسات اقتصادية سـليمة            
ت األزمة بذلك اجلوانب السلبية للعوملة غري اخلاضعة للرقابة ومـا تـشتمل عليـه مـن خطـر                   وعّر

وهنـاك حاجـة    . األسواق نفسها يف النظام الرأمسـايل     داهم نتيجة اهلزة العنيفة اليت تعرضت إليها        
اآلن إىل التمعن فيما وراء احلزم املالية احملفزة وسياسـات اإلنقـاذ، الـيت سـاعدت علـى زحزحـة                    

 والشروع عوضا عن ذلك يف تنفيذ إصـالحات تتـسم باملـسؤولية         ،العامل بعيدا عن حافة اهلاوية    
  .الية احمللية والدولية للمنظمات امل دميقراطيبعااالجتماعية وذات ط

وميثل القطاع املـايل أحـد العناصـر احلامسـة ألي منـو يف الـسياسات، نظـرا إىل أن دوره                       - ٢٩
ــصورة منتجــة     ــل يف مجــع املــدخرات لتــصبح متاحــة لالســتثمار ب ــد جتاهــل  . األساســي يتمث وق
 املخـل وعـدم     القطاع املايل ذلك الدور جتاهال كبريا يف السنوات األخرية، بسبب نظام احلوافز           

أن مــن بــدا جليــا اآلن يف ضــوء مــا و. وجــود إطــار فّعــال للرقابــة علــى الــسلوك داخــل القطــاع
 املؤسسات املاليـة ليـست سـوى مؤسـسات عامـة يف واقـع األمـر، نظـرا إىل أن الدولـة سـتكفل             

 ما دامت ذات وزن كبري، تزداد أمهية إنشاء نظـام عـاملي قـوي               استمرار بقائها يف هناية املطاف    
ويـتعني بنـاء الـدعم الـسياسي     .  من أجل تفادي حدوث أزمة أخرى ذات حجـم مماثـل   ،لرقابةل

ملثل هذه اإلصـالحات الرئيـسية الـيت يـشهدها النظـام االقتـصادي العـاملي انطالقـا مـن مـستوى                   
  .الدولة ووصوال إىل املستوى العاملي وهو اجملال الذي يتعني أن يكون للربملانات دور فيه

ألزمة أيضا أن منط التفكري الـذي كـان سـائدا يف جمـال االقتـصاد الكلـي يف                   وأظهرت ا   - ٣٠
الـــسنوات الـــثالثني األخـــرية غـــري صـــاحل علـــى اإلطـــالق، بـــسبب اســـتناده إىل إلغـــاء الرقابـــة    

وعلى وجه التحديـد، كـان انعـدام        . واخلصخصة الكاملة وترك العنان لألسواق لتفعل ما تشاء       
لغريبـة، مثـل مـشتقات األسـهم واألوراق املاليـة، هـو الـذي مهَّـد               الرقابة على املنتجـات املاليـة ا      

  . املاليني ووقوعهم يف براثن الفقرتبطلالسبيل إىل 
ويتمثــل أول درس مــستفاد مــن األزمــة يف ضــرورة إجيــاد نظــام اقتــصادي عــاملي يتــسم    - ٣١

سية الـضرورية   فقد سبقت خطى العوملة تنميـة املؤسـسات الـسيا         . بالشفافية واإلدارة الدميقراطية  
ومتثلت إحـدى اخلطـوات     . وحتتاج األسواق العاملية إىل أطر سياسية ومؤسسات عاملية       . إلدارهتا
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املتخذة من أجل إقامة مؤسسة عاملية من هذا النوع يف نشؤ جمموعـة العـشرين بوصـفها منتـدى                  
ظي لالجتماع على مستوى رؤساء الدول واحلكومات، وليس على مستوى وزراء املاليـة وحمـاف    

وجـاء قيامهـا نتيجـة اعتـراف احلكومـات الكـربى بـضرورة وجـود             . املصارف املركزية فحسب  
وتتـسم  . نظامني عامليني معززين للتعاون والرقابة، لكنها خطـوة مل ترتـق إىل املـستوى املطلـوب               

أهنا نشأت من تلقـاء نفـسها وأهنـا ضـعيفة مـن حيـث               : اجملموعة باثنني من جوانب القصور، مها     
ويشكو بعض األعضاء الذين مت قبوهلم فيها مـؤخراً مـن أن دوائرهـا الداخليـة تفتقـر          . املشروعية

  .إىل الشفافية، وأن غالبية البلدان النامية ليست ممثلة فيها على اإلطالق
وليست احلوكمة جمرد جمموعة من أنظمة صنع القـرار، فهـي معنيـة أيـضاً بالـسياسات                   - ٣٢

ستترة الـيت   تـها، وتـوازن العالقـات بـني الـسلطات املعلنـة واملـ             املتبعة، واملـصاحل الـيت جتـري خدم       
عوملـة للتـضامن لتكـون صـنواً لعوملـة رأس املـال             نـشوء    املفقـود هـو      والـشيء . تشكل احلوكمـة  

 يف املائـة  ٨٠وقد أوضحت األزمة أن الكثري من شبكات الـسالمة قـد اهتـرأت وأن      . والتجارة
ولكــي تعــاجل احلكومــات األزمــة . تماعيــة املناســبةون إىل احلمايــة االجمــن ســكان العــامل يفتقــر

 فإهنا حتتاج إىل تطبيق سياسة نشطة لـسوق العمـل وإجيـاد وظـائف الئقـة                 ،املاثلة للبطالة والفقر  
 يف ١٠ و ٣ بـني  ب ذلـك مـا  لتطوتعميم احلماية واخلـدمات االجتماعيـة لتـشمل اجلميـع، وسـي          

  .ظمة العمل الدوليةوفق حسابات مناملائة من الناتج اإلمجايل احمللي، 
 مـــساءلة احلكومـــات بـــشأن هـــذه املـــسائل وتعزيـــز وعلـــى الربملانـــات أن تـــؤدي دور  - ٣٣

ــضرورية  ــالحات الـ ــات  . اإلصـ ــن الربملانـ ــي أن تفطـ ــن ينبغـ ــسياسات  ،لكـ ــناع الـ ــذلك صـ  وكـ
 فقـــد أنفقـــت املـــصارف .سياســـية قويـــة للتغـــيريات الرئيـــسية إىل وجـــود مقاومـــة ،الـــسياسية

 مليـون دوالر علـى اسـتقطاب    ٣٠٠يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة زهـاء     واملؤسـسات املاليـة   
  .للوقوف ضد تشديد الرقابةتأييد الكوجنرس 

  
  مناقشة    

جرى االتفاق بصفة عامة، أثناء املناقشات التفاعلية اليت نشأت، على أن األزمة املاليـة                - ٣٤
 : عـن اجلوانـب الـسلبية للعوملـة        زمـة وكشفت األ . الدولية أحلقت خسائر فادحة بالبلدان النامية     

تفــاقم عــدم املــساواة والفقــر وانعــدام العدالــة؛ وزيــادة حــدة تــداعيات أزمــيت األغذيــة والطاقــة   
الــسابقتني هلــا؛ وإبطــاء وتــرية التجــارة الدوليــة؛ وهتديــد التقــدم جتــاه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   

ــاة الــيت تــسببها األزمــة    ــة؛ بــل مــن شــأن املعان ــاد عــدم املــساواة   وكــذلك ا،لأللفي هتــدد أن زدي
وجيــب علــى البلــدان املتقدمــة النمــو حتمــل  . مؤســسات الدميقراطيــة الــيت مل يــشتد عودهــا بعــد 

عاهلــا واختــاذ تــدابري إلزالــة آثــار األزمــة، لكــن عــدة وفــود أعربــت عــن تــشككها     فمــسؤولية أ
  .دركة لتلك املسؤوليات يف األساسإذا كانت تلك البلدان م فيما
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ى أيــضاً شــعور بــأن الــشروط الــيت كــان صــندوق النقــد الــدويل يــضعها حــىت واستــشر  - ٣٥
وقت قريـب علـى القـروض املقدمـة إىل البلـدان الناميـة، وال سـيما يف أفريقيـا، قـد أعاقـت منـو                          
تلك البلدان إعاقة بالغـة، بـأن جعلـت منافـستها يف الـسوق العامليـة صـعبة أو مـستحيلة بـشكل                       

وال بـد   . ن الوظائف وازدياد حدة الفقـر وتفـاقم انعـدام األمـن           ومتثلت النتيجة يف فقدا   . رئيسي
 إذ مل يعد يف مقدور البلـدان الناميـة اسـتمرار            :الدويلمن إزالة ازدواجية املعايري يف النظام املايل        

ويتشابه حال البلـدان األفريقيـة      .  على البلدان املتقدمة النمو     اليت ال ُتطبق   اخلضوع للممارسات 
تعريفــة الــيت تفرضــها أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة ضــد بعــضهما   يف كوهنــا ضــحية لل

الــبعض، بينمــا أرغمتــها شــروط القــروض حــىت اآلن علــى ختفيــف التعريفــات اخلاصــة هبــا كــي 
تصبح منتجات العامل النامي أرخـص سـعراً مـن املنتجـات احملليـة يف أسـواق أوروبـا والواليـات            

  .املتحدة األمريكية
خــالل منــوا، ال ســيما مــن  البلــدانأقــل اذ إجــراءات عاجلــة لتخفيــف معانــاة يــتعني اختــ  - ٣٦

 إىل األسـواق    وصـول منتجـاهتم     إمكانيـة   بـدون شـروط، وإتاحـة      اإلعفاء مـن الـديون اخلارجيـة      
  .بدون دفع رسوم أو تعريفات مجركية

  
  . أدهى وأمّرعوزينما ينتظر امل  
  

  جملس الشيوخ يف باكستان عضو حممد مهايون خان،
    

 بــشأن اآلثــار املترتبــة علــى رغبــة بعــض البلــدان يف تــساؤالت علــى التــضح مــن الــردوا  - ٣٧
ــي بقــاء مبــأمن مــن هــذه األزمــات يف املــستقبل أن هــذا النــهج ال    لل االحتياطيــاتديستكــ  مست

 بل يستبعد أيضا األموال اليت ميكن توظيفهـا يف اإلنفـاق االجتمـاعي              ، فحسب ةكلفبارتفاع الت 
 اللجـوء إليهـا   كـن  كثريا االعتمـاد علـى جهـة إقـراض مي    حيبذ و.هلياكل األساسيةواإلنفاق على ا 
لكــن ذلــك يعــين ، يف هــذه الظــروف،  مــثال علــى غــرار صــندوق النقــد الــدويل ،كمــالذ أخــري

البلـدان  إىل عـزوف   أدواتـه اإلقراضـية نفـسها    يدؤكفل بـأال تـ  تباملقابل أن الصندوق جيب أن ي    
ا أنه يتعني أن ميلك الصندوق مـا يكفـي مـن املـال لإلقـراض،                ويعين ذلك أيض   .عن اللجوء إليه  

  .زيادة موارد الصندوقلاحلصول على دعم الربملانيني  وسيكون من احليوي يف هذا الصدد
  :وأثار الربملانيون النقاط التالية أيضا  - ٣٨

 ومل يكـن للبلـدان الناميـة أي دور      ، األزمة يف العامل املتقـدم النمـو       اندلعتلقد    )أ(  
يعـين ذلـك أن     إذ  . مبفردهـا   لتواجه آثارها الـسلبية     هذه البلدان  يف تفجريها؛ وال ينبغي أن تترك     

 بالوســائل الالزمــة تزويــدهم علــى حــساهبم، بــدون  إجيــاد حــل هلــايطلــب إىل ضــحايا املــشكلة
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جب احملافظــة عليــه تــستو، وهبــشاشته البالغــة  حاليــا يبــدوفيمــانعــاش اإليتميــز و .للقيــام بــذلك
لفـرص  تـوفريه    على مجيع مـستويات الـسياسة العامـة لكفالـة رسـوخه و             تنسيق اجلهود  مضاعفة

  ؛لنمو فحسبكفالة اعمل، ال 
 من التزاماهتـا،    تقدمة النمو  البلدان امل  تنصلذريعة ل ب أن تستخدم األزمة     ال جي   )ب(  

ة بـصف يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل             ٠,٧وال سيما االلتزامات اليت تقـضي بتخـصيص         
إىل منــوا  البلــدانأقــل لبلــدان الناميــة وتــوفري إمكانيــة وصــول منتجــات  لمــساعدة إمنائيــة رمسيــة 

ويف الوقت نفسه، لن تكـون املـساعدة        . بدون دفع رسوم أو اخلضوع لنظام احلصص      األسواق  
 يعــزز  منــاخيئــةومــن املهــم جتنــب هت .ســوى جــزء مــن احلــل، ال احلــل بأكملــه اإلمنائيــة الرمسيــة

  ليها؛االتكال ع
 يف الواليـات املتحـدة وأوروبـا،       نـصفة  الزراعية غـري امل     اإلعانات يكتسب إلغاء   )ج(  
  ؛إصالح االقتصاد العامليجمال  األسواق يف أفريقيا، أمهية كربى يف عفاليت تض

ــد تكــون   )د(   ــ ق ــة   ئسياسة احلماال ــتجابة طبيعي ــة اس ــن ي ــدان  م ــة، لبعــض البل ألزم
 اتقيــيم آثارهــال بــد مــن طالــة، لكــن عــدالت البملعهــود ملســيما يف مواجهــة االرتفــاع غــري ا الو

وينبغـي أن يظـل اهلـدف هـو الـسعي           . الصعيدين الوطين والعاملي  على  بعناية  النهائية  االقتصادية  
  ؛اقتصاد عاملي أكثر انفتاحاإىل حتقيق 
العملــة العامليــة  دور دوالر الواليــات املتحــدة باعتبــاره     أنعلــى الــرغم مــن    )هـ(  
وميكـن البحـث عـن      .  قريبـا  يتغري الوضـع   أن   رجحُي  ال األزمة،نشوء  يف    قد أسهم  اتلالحتياطي

  ؛لى حقوق السحب اخلاصةع  رمبا باالستنادبدائل يف األجل املتوسط
،  منــذ أمــد طويــلا قائمــها األزمــة عنــالعديــد مــن املــشاكل الــيت كــشفتظــل   )و(  

ذ إجراءات ملموسة، ال سـيما عـن        إال أنه يتعني اختا    . مرارا وتكرارا  انوقشت سبل عالجه   قدو
  ؛تون وودز مؤسسات بريدارةطريق تعميق اإلصالحات اجلارية إل

قد تشكل األزمة فرصة إلدراج آليات مبتكرة يف جمال التمويـل اإلمنـائي، مـن                 )ز(  
إنــشاء الت النقديــة، أو ضــريبة علــى الــسفر اجلــوي، أو  عــامضــريبة دوليــة علــى املفــرض قبيــل 

  تـساعد  ولـن . يهـا األصـول    الـيت تنطـوي عل     خـاطر ة امل  فئـ   استنادا إىل  قرارلتحقيق االست صندوق  
ــة فحــسب      ــوال مــن أجــل التنمي ــل ،هــذه الوســائل يف مجــع األم ــ ب ــن  كــذلك ن أن حتــّدميك م

  ؛املضاربات املالية
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 أشـياء   العـامل يف   لإلدارة االقتصادية    امركزبوصفها   جمموعة العشرين    ترك قيام   )ح(  
  عنـها  هذه اجملموعـة ال متثـل البلـدان الناميـة متثـيال كـامال؛ ومـستبعدة               ف: كثرية عالقة يف النفوس   

  . أقل البلدان منوا اليت يستشري فيها الفقر كذلككليا
  

   حلول من أجل اقتصاد أكثر استدامة: نعاش مراع للبيئةإ حتقيق :اجللسة الثانية    
ئم للهنـد   الـسفري هارديـب سـينغ بـوري، املمثـل الـدا           : املشاركون يف املناقشة        

معهـد   يف   مشروع األمن العـاملي    أقدم ومدير لدى األمم املتحدة؛ مايكل رينري، باحث       
الرصد العاملي؛ جيمس غوستاف سبيث، عميـد كليـة الدراسـات احلرجيـة والبيئيـة يف                

، اجملموعـة الربملانيـة املعنيـة باقتـصاد الرفـاه يف            عضو الربملان جامعة يل؛ جو سوينسون،     
  ).مديرة املناقشة(اململكة املتحدة 

  
ــ املــشاركني يف املناقــشة  يف معــرض دراســة   - ٣٩ ــق إسألة مل ــة، حتــدث   حتقي نعــاش مــراع للبيئ

 ري الـسيد ريـن    تنـاول السفري بوري عن العالقـات القائمـة بـني األزمـة االقتـصادية وتغـري املنـاخ، و                 
وفـسور سـبيث    نعاش فعليا، وناقش كل من الرب     هذا اإل بعض اجلوانب التقنية ملا قد ينطوي عليه        

  . جناح االقتصاداتأسلوب قياس تغيري بعض اجلوانب املتعلقة بضرورة سوينسون ةوالسيد
، وإن  األزمة املالية واالقتصادية العاملية ومشكلة تغري املنـاخ جممـوعتني متمـايزتني        ثلومت  - ٤٠
 .قدمـة النمـو   تـوتر متزايـد بينـهما، ال سـيما يف البلـدان املت            هنـاك   . قـضايا  من ال  ،مترابطتني كانتا

 مـن أجـل أن    واملتمـايزة على مبدأ املسؤوليات املشتركة  مشكلة تغري املناخ وجيب أن يقوم حل   
هـذا  م  وجيـب أن يـسلّ     .البعد التارخيي للمـسؤولية واألسـباب      ، وأن يستند إىل   ماحيظى بقبول ع  

كليــا يــه  تتأصــل فتعجيــل وتــرية النمــو يف البلــدان الناميــة، وأن ل بالــضرورة احلتميــةاحلــل أيــضا 
  .مسألة اإلنصاف

 الــيت واملــسألة .ا شــرطا حامســانــشرهلبيئــة وبا  غــري ضــارة تكنولوجيــات تطــويرويعــد  - ٤١
ــه ــامي هـــي تواجـ ــامل النـ ــة احلـــصول علـــى  العـ ــعار م  كيفيـ ــذه التكنولوجيـــات بأسـ ــ هـ هاودة، تـ

  . يف نظام حقوق امللكية الفكريةرنةامل  فيه اجلوانبستخدمتيستدعي إجياد حل  مما
  

  . تضيع هباء حادةأزمةأية عوا ال تد  
  
  .البيت األبيضرام إميانويل، كبري املوظفني يف  ايكل رينري، نقال عنم
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ركزت االسـتجابة لألزمـة العامليـة حـىت اآلن علـى تنـشيط النمـو االقتـصادي عـن                  قد  و  - ٤٢
  التـدابري   عدم إضـرار    بشأن مدى  بعض املخاوف  عرب عن أُويف حني    .يةربامج التحفيز الطريق  

نظـر  خـذت يف فتـرة أزمـة اقتـصادية وال ينبغـي أن يُ              تدابري مؤقتـة اتُ    البيئة، لوحظ أهن  باالتحفيزية  
 القطـاع   إشـراك تركيـز علـى كيفيـة       حاجـة لل  وهنـاك بـاألحرى      .إليها كحل ملشكلة تغري املنـاخ     

يف  لبيئــة، ممــا ســيتطلب إحــداث تغــيرياتبا  غــري ضــارةتنفيــذ تــدابرييف الــصناعي واملــستهلكني 
 للربملانــات أن تــضطلعوميكــن . ســيما يف العــامل النــامي، ال اليب احليــاة وأمنــاط االســتهالكأســ

 اختـاذ  ضـرورة بدور هام يف كفالـة املوافقـة علـى هـذه التحـوالت احلتميـة، مـن خـالل توضـيح                 
، ومــن خــالل وضــع احلــوافر املطلوبــة يف جمــال  لنــاخبنيلإجــراءات عاجلــة ملعاجلــة تغــري املنــاخ  

ويف حـني يـدرك العـامل النـامي أنـه يـتعني عليـه أيـضا اختـاذ إجـراءات إىل                  .فحتـه  ملكا السياسات
 جيـب أن ينتبـه    جي الـذي حيـصل عليـه مـن العـامل املتقـدم النمـو،                واملـايل والتكنولـ    جانب الدعم 

ه  مع مساتـ   ض بشدة راعتت  يف البلدان النامية   االنبعاثات للفرد الواحد  معدل  مسات  أن    إىل اجلميع
  .تقدمة النمو البلدان امليف
  كـان يـصعب أو يـستحيل    للقيام بـأمور  ساحنة لتنفيذ تدابري األزمة فرصة اعتبار ميكنو  - ٤٣

علـى   عريـضة  آمـال    وقـد عقـدت    . االقتصادية واملناخية معا   تني التصدي لألزم  تنفيذها من أجل  
 حمافــل علــى هــاتني اجلبــهتني، يف إطــار جمتمــع املنظمــات غــري احلكوميــة و ملمــوسحــراز تقــدمإ

تنطبـق  و . تلـك اآلمـال  كفـل حتقيـق  بأن اجملتمع الـدويل قـد ال ي   ر  أخرى، لكن يسود حاليا شعو    
 يف املائة فقط مـن جممـل اإلنفـاق التحفيـزي           ١٥حنو  صفة عدم اإلضرار بالبيئة إىل حد ما على         

ــسبة بــشكل خــاص  وتــنخفض،علــى الــصعيد العــاملي  ــشمالية  هــذه الن ــا وأمريكــا ال .  يف أوروب
 جمـرد    بشأن عدم اإلضرار بالبيئة سيظل     اتفاقية جديدة ألة ما إذا كان إعداد      ُتحسم بعد مس   ومل
  . جمموعات هادفة من السياسات والتغيرياتإىلا فعليا ترمجته، أو أنه ميكن  يف األغلبأمنية
 يف ألســواق األدوات القائمــة علــى ا إمكانيــة االعتمــاد علــى العــامل بفكــرةانــشغللقــد   - ٤٤

ــ العمــل الــسياسي اتنفيــذ إىل املؤســسات   املوجهــةأن حفنــة مــن احلــوافز والنــداءات ، وصعبل
ــةتلكــن هــذه األدوات لــن   . ســتحل املــشكلةالتجاريــة خدمت يف إطــار  إال إذا اســُتكــون فعال

ــادرة علــى اســتقراء املــستقبل سياســات عامــة كــل مــن ويتطلــب ذلــك باملقابــل أن يتحلــى  .  ق
  هـذه  لتحديـد الـشكل الـذي ينبغـي أن تتخـذه            الالزمـة  الزعماء والربملانات بالشجاعة السياسية   

 واليات ومعـايري    حتديد يف سبيل     من اجلهد  املزيدأن تبذل    احلكومات   وعلى. السياسات العامة 
  . غري الضار بالبيئة إىل األماملدفع عملية التجديد طموحة

 سـبال و؛ شـبكاته  أفـضل يف وسـائل النقـل و   اتوازن: ضمن أشاء أخرى ،وسيشمل ذلك   - ٤٥
ــة كأكثــر  ــشبكات الكهربائي ــةخطــط  وشــبكات ؛فــاءة لتنظــيم ال ــر مــداد وخطــوط إ؛ذكي  أكث



A/64/649 
E/2010/8  
 

10-22940 15 
 

 اتطفـر حتقيـق   وسـتكون هنـاك حاجـة إىل        . تجـددة  أفـضل إلمـدادات الطاقـة امل        وتقبال ؛كفاءة
بــل ســتتوفر إمكانيــات هائلــة إلدخــال      .حتــسينات حمــدودة إدخــال تكنولوجيــة عوضــا عــن   

ــصناعات   للضلجــرد تطبيــق أفــ التحــسينات وحتقيــق الوفــورات مب  ــة علــى ال ممارســات املعروف
سـتدامة  قابليـة لال  لتصنيع منتجات أكثـر    سبل  إجياد وببساطة شديدة، يتعني على العامل     .القائمة

وهنـاك حاجـة إىل حتويـل        .مكاننـا  هدار يعين أن نظـل نـراوح      ثقافة اإل  ألن استمرار    :لتصليحلو
يقلـل بالتـايل     إىل بيـع اخلـدمات، ممـا       د بال حـدو   ملنتجاتابيع    االستمرار يف  تركيز االقتصاد من  

  . البيئةإنتاج العناصر الغريبة علىم استغالل املوارد وحج
  

ائلـة لألقليـة، والفقـر لألغلبيـة، وينـذر بكارثـة            اهلثروات  ال ققمنوذج لالقتصاد السياسي حي     
   ...ئية للجميعيب

  
  .الربوفسور جيمس غوستاف سبيث

    
ويعتقــد الكــثريون أن  .ا كــامالمــيي تقّيمقــملنــاخ مل ُت أزمــة اجــسامةومــن الواضــح أن   - ٤٦

يـسلك سـبيال     واقـع، وأن العـامل    ال  جيايف ارتفاع درجات احلرارة بدرجتني مئويتني    ب  التنبؤ حتديد
درجــات يف القــرن احلــايل، مــع   ٦ و ٤درجــات احلــرارة يتــراوح بــني  يف  ارتفــاع ســيؤدي إىل

  التـصدي  عـن  الزعمـاء الـسياسيون      فيعـز ذلـك،   ورغم   . مدمرة يترتب على ذلك من نتائج     ما
 ائلـة ، والتفاوتـات اهل    يف العـامل    اسـتفحال الفقـر الـشامل      ستمر، يـ   غضون ذلك  ويف. ذه األزمة هل

اآلن حــدة كــل ذلــك تتفــاقم وواملتزايــدة يف الــدخل، واخلطــر الــداهم لــنقص األغذيــة وامليــاه،   
ملاليـة وفـشل الواليـات املتحـدة         واملضاربات ا  ازفاتاجملهتور   يسببهبسبب الكساد العاملي الذي     

  . والقطاعات األخرى على حنو سليمالقطاع املايل األمريكية واحلكومات األخرى يف تنظيم
  جمـرد االسـتمرار يف اسـتعجال      ومن أجل التصدي جلميع هذه األزمات معا، لن يكفي          - ٤٧

ن نغـري أسـس   فعلينـا أيـضا أ  : ج والسياسات اليت نعرف أصـال كيـف نـستخدمها    ُهاألدوات والنُ 
العـامل  وسيعين ذلك االعتراف بأن منوذج التنمية احلايل يقود         . النظام التشغيلي لالقتصاد العاملي   

وهنـاك منـاذج     . نتخلى عن هذا النمـوذج بأسـرع مـا ميكـن           وعلينا أن  .كارثة عاملية إىل  مباشرة  
 إن مل يكـن    االقتـصاد  عفـ نمـا   : و هـ   الـسؤال األهـم     فيها، لكن  ميكن النظر عديدة جيدة ومفيدة    

ــا حباجــة إىل اقتــصاد  ”:  الربوفــسور ســبيثالقــرفــاه البــشر جبميــع أبعــاده؟ و حتقيــق هدفــه  إنن
 بـل    باألولويـة   اليـوم  حتظـى ، اقتصاد ال يعطي األولوية القـصوى إىل األمـور الـيت              حقيقة مستدام

 لـن  لكننـا  .إىل استدامة البشر، واستدامة الكوكب، واسـتدامة فـرص العمـل واجملتمعـات احملليـة          
 مـا مل نتجـاوز نظامنـا احلـايل للحـسابات القوميـة، املولـع بالنـاتج                  النـهج الـسليم    أبدا إىل    تديهن
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. تــسترشد بــه جمتمعاتنــادا ملؤشــرات الرفــاه االجتمــاعي لالقــومي اإلمجــايل، ونــضع نظامــا جديــ
  .“رات سيئة جدا بشأن جناحنا يف ذلكوترسل املؤشرات احلالية إلينا إشا

: املتبادلـة  عـدم قابليتـهما لالسـتدامة   بالك احلايل والنمـو الـسكاين املتوقـع        م االسته سويت  - ٤٨
ويف اململكــة املتحــدة، كــان .  تقيــيمهم الفعلــي لألشــياءن النــاس يفتمعأن يــذلــك ستدعي سيــو

 احليـاة مل تعـد      مـس مـا هـو عليـه اليـوم، لكـن            يـساوي خُ   ا عامـ  ٢٥ قبـل الناتج القومي اإلمجايل    
 املزيـد مـن املـال       كـسب  هذه النتيجة مع مفارقة إيسترلني، أي أن      وتتسق   .مرضية بنفس القدر  

  . سعادةأكثرملرء ا عل ال جي مستوى معني من الدخل حتقيقبعد
 االحتياجــات األساســية للنــاس، خــرج االســتهالك عــن الــسيطرة،  وحيثمــا متــت تلبيــة  - ٤٩

 تمرة بـسبب   مـس  طوضـغ وطـأة   فالنـاس يعيـشون حتـت       .  اعتباره أمرا حممودا على الدوام     بسبب
  املزيـــد مـــن الـــسلع املاديـــة  الـــيت تـــدفعهم إىل طلـــبوســـائط اإلعـــالم واإلعالنـــات التجاريـــة 

 الـصحة    بالتـأثري علـى    ، سـواء  هماسـتهالك مثنـ   الا ورفع معـدل     العمل دة جهد ازيول .انقطاع بال
عني ويـت  . يف القيـاس احلـايل للنـاتج احمللـي اإلمجـايل           ملحـوظ  غريه مثن   العالقات أو البيئة، لكن    وأ

  .سعادة الفعلية والرضا يف احلياةس الاقيلإجياد أداة جديدة 
 معظـم البلـدان   علـى  بعـد  طبـق ن ال ي  النمـو  قـول باخنفـاض معـدل     الوعلى الرغم مـن أن        - ٥٠

ة العامليـة أقـل بكـثري    نصيب الفرد من االسـتهالك ضـئيل للغايـة، وأثـره علـى البيئـ              النامية، حيث 
هـذه املـشكلة وميكنـها أن       عـن    البلـدان الناميـة أيـضا        ال تغفـل   البلدان الغنيـة، جيـب أ      يفمن أثره   

  .تشرع بالفعل يف تطبيق حلول معقولة التكلفة
وعلى الرغم من أن البلـدان      .  األمور التفكري يف ة مناسبة إلعادة    ص الكساد فر  ح فترة يتتو  - ٥١

 آن   فقـد  ا، نوعيـة حيـاة شـعوهب       حتـسني  النامية حتتاج بوضوح إىل زيادة ناجتها االقتـصادي بغـرض         
ــذاألوان ل ــة إن نب ــة    هــذا الفكــرة القائل ــة مــن مراحــل التنمي آن األوان يف و.  يــصح يف كــل مرحل

 االحتياجـات األساسـية، لترمجـة تزايـد اإلنتاجيـة إىل تنـاقص يف                متكنـت مـن تلبيـة      اجملتمعات الـيت  
،  األسرية للمزيد من أوقات الفراغ واألنشطة االجتماعية واحلياة       وإتاحة الفرص ساعات العمل،   

  . مزيد من السلع املاديةكسب أجور أعلى واقتناء  عن ترمجته إىل سعي دائم وراءعوضا
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  املناقشة    
  

 يعـيش يف االقتـصاد   مـن  أو ،مـن لـيس لديـه أي شـيء    :  أن يـضحي   تعني عليـه  من الـذي يـ      
  ؟يتسم بالبذار

  
  .اجلزائر،  برملانعضوعبد القادر شرار، 

  
ممـا تطلقـه   بلـداهنم للحـد   به  تقوم بعض الربملانيني ما  عرضلك،  يف املناقشة اليت تلت ذ      - ٥٢
  .القابلة إلعادة االستخداماملواد فايات  انبعاثات الكربون، ولتشجيع إعادة تدوير نمن
فقـد   ،ات تـضحي  تقـدمي   يتطلب الضار بالبيئة   غري اتفاق عام على أن االقتصاد    وإذ يوجد     - ٥٣
 يف وال ســيما ، التــضحيات النــاس هلــذه كيفيـة حتمــل عــنختلفــة املراء  مــن اآلعـرب عــن العديــد أُ

ــة ــذقتــصادال اوذجمنــمــن الواضــح أن و. البلــدان النامي ــاج املــواد  يركــز بقــدري  ال  أقــل علــى إنت
 علـى أن أسـباب تغـري املنـاخ          املندوبنياتفق العديد من    و. ينطبق بعد على معظم البلدان النامية      ال
مـسؤولية أخالقيـة   تقـع   وعليـه إذن  ؛ النمـو لعـامل املتقـدم  نتـاج يف ا كمن يف أمناط االسـتهالك واإل   ت

ي حتـدث يف البلـدان      عامل ال رارن الكوارث املناخية النامجة عن ظاهرة االحت      أ بيد. لتصحيح الوضع 
 هــذه الــدول كــي تتخــذ الــضغط علــى ممــا خيفــفمنــها يف البلــدان املتقدمــة النمــو، أكثــر الناميــة 

  النمـو، البلـدان املتقدمـة  جانـب  ل املتعـدد األطـراف مـن     غياب العمـ يفلكن  . اإلجراءات الالزمة 
  . فرادى البلدان النامية على حل املشكلة مبفردهاقدر تلن املشكلة يف املقام األول، تاليت سبب

 إىل لالتحــوملــساعدة يف ا  يــتعني عليهــا تقــدميلبلــدان الناميــة الــيت اعترفــت بأنــهحــىت او  - ٥٤
 وأشـار . ذلـك كـي تـتمكن مـن        حتتـاج إىل دعـم مـايل كـبري           اأهنـ  تعتـرب  بالبيئة،  غري ضار  اقتصاد

 هامتكّنـ ر موارد   يحتري إىل   يؤد اخلارجية   اأن إعفاء البلدان النامية من ديوهن     إىل  بعض املشاركني   
 . بالبيئة غري ضارالقتصادا  ألن يكونالالزم الثمن  جزء منمن دفع

شيء ب القيـام بـ    وجـ وفقت علـى     أن مجيع الدول ات    على الرغم من  شري أيضا إىل أنه     وأُ  - ٥٥
 إذا كانـت    إال أنـه   ؛ بعينـه  لـشلل اهـذا هـو     و.  بـذلك أوال   دتعهـ ي مـن يف انتظـار     ميـع اجل فـإن  ما،

وســرعان . ا مــن دوهنــاملــضي قــدما ةالباقيــالبلــدان  فعلــىمــستعدة للتحــرك، غــري  دانلــببعــض ال
 . العـام  الـرأي ضـغط اإلحـراج و   املتقاعـسون إىل مواكبـة خطـوات الزعمـاء بـسبب       ضطرسيـ  ما
. الالزمـــةجـــراءات اإلإىل اختـــاذ  دعـــوة حكومـــاهتمعـــن الربملـــانيني مـــسؤولية ع نبـــتهنـــا مـــن و
 .البحث فيمن يتحمل الوزرن ع املنافع بدال  ضرورة اقتساماملطلوب هو التأكيد علىو

لكـن هنـاك أيـضا مـصاحل        ،  مـور بـشكل خمتلـف      لتسيري األ   هائلة  تقنية إمكانياتهناك  و  - ٥٦
. علــى حالــه االقتــصاد  بقــاءفائــدةب ؤمن الــيت تــقــةعرييف البلــدان الــصناعية ال  جــداةقويــ خاصــة
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التغـيري   فجـأة، وأن   وقفيت نأن االقتصاد ل  ب  احمللية  لطمأنة العمال وجمتمعاهتم    تدابري  اختاذ جيبو
لتنميـة املـنخفض يف بعـض بلـدان     امـستوى   ل  يـشك ،   األمـر  يف واقع و.  هلم  عونا يكونساحلتمي  
، وهـي    التنميـة  صـوب حتقيـق    مـسريهتا  يف    بالبيئـة   غري ضـارة    فرصة لتنفيذ حلول    بالفعل اجلنوب

 الـشمال    وقـع فيهـا     األخطـاء الـيت     لـذات   أسـرية  أن تظـل  بدال مـن    يف ذلك،   ق  احل كلمت شك ال
ــة يــؤديو. تبّنــى هنــج التــصنيع عنــدما   العديــد مــن أمنــاط   إىل تكــرار التحــضر يف البلــدان النامي

االعتمـاد علـى   يف ط افـر اإل، مثـل   النمـو  علـى العـامل املتقـدم       أثـرت  اطاملـ االستهالك نفسها الـيت     
 .هذا األمرالالزمة ملكافحة تدابري ال اختاذ  منوال بد. اتاستخدام السيار

يف بلـدان كـثرية     ، علـى الـرغم مـن أن النـاس           النـاس   تغيري طريقـة حيـاة      الضروري ومن  - ٥٧
  علـى  يـتعني الرسـالة الـيت     تتمثـل   و. ها احلياة نفـس   ك بأهداب بالتمس فقط   ني مشغول ونظلي جدا

 أبـدا   مل يواكـب  حتـسن يف كفـاءة اسـتخدام الطاقـة         ن أي يف أ  يف هناية املطـاف    هاشرنالربملانيني  
  االســتهالك يف حــد ذاتــه، ولــيس جمــرد إصــالحه كــبحجيــب وتزايــد املــستمر يف االســتهالك؛ ال

 يف أبـد تملـشكلة و إىل ا هتتنبـ أن  لبلـدان الناميـة أيـضا   لميكـن  و. لبيئـة باغري ضارة  منتجات   ليعطي
 صغرتنـاهي الـ   ض امل اقـر يمكن، علـى سـبيل املثـال، اسـتخدام اإل         فـ .  معقولة التكلفة  تطبيق حلول 

 .ةرجو حيقق األهداف املحبيث

النمـوذج االقتـصادي واالجتمـاعي القـائم، مـع          يف   االسـتمرار    بـني  أساس   نبغي اختاذ وي  - ٥٨
 مـع ذلـك     كاملـة القطيعـة   ال وبـني  ؛قـة املتجـددة   لطال مـصادر    ثـل اسـتحداث   م ،تعديالتال بعض

 .أفضل دائمااألكثر ن أعتقاد باالالتخلي عن ب واالنتقال إىل اقتصاد الرفاه، النموذج

  :وشدد النواب على النقاط التالية  - ٥٩
سـتدامة يتطلـب مـن      أكثـر ا   تنميـة    للسري يف ركـاب   مساعدة البلدان النامية    أن    )أ(  

وجيـب أن تـسترشد   . ا معتكنولوجيوالايل امل يف اجملالني، دعم قويدمي  النمو تق البلدان املتقدمة 
  ؛، يف الوقت نفسهبادئ املسؤوليات املشتركة واملتباينة مبات يف مجيع املواطنالسياس

ــة غــري ضــارالتحــول إىل اقتــصادأن   )ب(   ــاة ب يتطلــب التزامــا  بالبيئ . تغــيري منــط احلي
جيـب  و؛   أبـدا  التزايـد املـستمر يف االسـتهالك       اقـة واكب أي حتسن يف كفاءة استخدام الط      ي لنو

  غري ضارة بالبيئة؛ منتجات  ليعطيكبح االستهالك يف حد ذاته، وليس جمرد إصالحه
: حـسب ف ن القـادة الـسياسيني  ع يصدر أن  نبغيالزخم من أجل التغيري ال ي     أن    )ج(  

يف الوقـت نفـسه،     و. يدع هنج جد  بااحلاجة امللحة الت  بزيد من الوعي العام     م فراتو بل ال بد من   
ــها ،احللــول القائمــة علــى الــسوق ضــرورية  تكــون  ــدفعنا حنــو  غــري ولكن ــة ل ــاء  كافي اقتــصاد بن

  ؛ العامة دور مركزياتدور السياسف:  بالبيئةضار غري
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ــسياس أن   )د(   ــدابري ال ــرار العــامل  املتخــذة العامــةاتت تحــسني ب -ي  ملكافحــة االحت
 ميكـن أن تولـد      - على سبيل املثـال   ،  فيهاخدام الطاقة   كفاءة است رفع  لمنازل و  ل العزل احلراري 

  ؛زمة االقتصاديةأيضا يف مواجهة األ فتسهم ،لعملل افرص
ــه   )هـ(   ــات إلجــراء  مــن احلــ ينبغــي تقــدمي مزيــد   أن األحبــاث يف جمــال  وافز للجامع
  ؛املتجددة الطاقة

ن مـ وطنيـة   اللحـسابات   لألمـم املتحـدة وضـع مؤشـرات بديلـة           ا تعني على يأنه    )و(  
 ؛طبيعـة الو  ختـدم حقـا مـصاحل النـاس واجملتمعـات     كوهناقتصادات، من حيث   االقياس أداء   أجل  
املؤشـر  هـو  الناتج احمللي اإلمجايل أن يكون  ينبغي   الف. ضىالسعادة والر حتقيق  ساهم حقا يف    وت

 . للتقدم البشرييالرئيس
  

 ع العامـــةفانـــ واملنشـــبكات األمـــا: مـــةمعاجلـــة اآلثـــار االجتماعيـــة لألز: الـــدورة الثالثـــة    
 العمال  وحقوق

 ؛مـــاكس سيـــسولو، رئـــيس اجلمعيـــة الوطنيـــة، جنـــوب أفريقيـــا :احملاضـــرون    
كييت، مديرة، فريق احلكم الدميقراطي، برنامج األمم املتحـدة         يمول - زريجريالدين فر و

مــارتن وال، املمثــل الــدائم لغواتيمــاال لــدى األمــم املتحــدة؛   ثــغــريت روزنو ؛اإلمنــائي
تـشارلز آيب، مـدير تنفيـذي، برنـامج التنميـة األفريقـي،             ور، مركز اجلنوب؛    خور، مدي 

 ).ديرا للنقاشم(لس الدويل للرفاه االجتماعي اجمل
  

  اجلمعيـة الوطنيـة،    رئيس،  سيسولوالسيد   أدىل   ، النظر يف اآلثار االجتماعية لألزمة     أثناء  - ٦٠
ــ   حتـــدثت الـــسيدةو أفريقيـــا؛ هـــذه األزمـــة مـــن وجهـــة نظـــر جنـــوب   عـــنبعض التعليقـــات بـ

ــ الــسفري روزنعــرض و؛ عــن الــتمكني القــانوين للفقــراء يتمــوليكي - فريــزر  يف األزمــة آثــارال ث
 بـشأن مـسألة    املبتكـرات اقتـرح الـسيد خـور بعـض       و ؛أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب       

 .ماعيةحماية االجتللأنظمة إىل وجود  احلاجة لى عآيبالسيد وتكلّم  ؛ديون البلدان النامية

ــشأنب احلــايل اجلــدل القــدمي  اأعــاد االضــطر و  - ٦١ ــيت  أفــضل الب ــتعنيطــرق ال ــى  هبــا ي  عل
ــستجيب   ــات أن ت ــصادية لاحلكوم ــة اقت ــة ألزم ــد ســوى . إىل الواجه ــن   وال يعتق ــل م ــدد قلي  ع

 املناقـشة  ز إذ تتركـ  : احلكومات أال تتدخل لدعم النشاط االقتـصادي        على أناليوم   االقتصاديني
تـسبب  زمـة   أل للتصدي  الواجب انتهاجها  الئمة من السياسات  املموعات  اجمل ةهيأساسا على ما  

 سياسـات اخلصخـصة   ا   حـدهت  لكـن زادت   ؛ اجلشع وعدم الكفـاءة يف القطـاع املـايل         يف حدوثها 
 - آثـار هـذه الـسياسات   و.  العقـود األخـرية   يف الـيت اُتبعـت  وحترير التجارة وحترير سوق العمل 
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ــة يف  ــضات والتخركــود األجــور املتمثل ــة  يف خمصــصاتفي ــة االجتماعي  وتآكــل حقــوق   احلماي
 .سياسات هذه الإخفاق على دليال - العمال

ــصادي  تأدو  - ٦٢ ــة والركــود االقت ــة املالي ــصعيد    األزم ــى ال ــامليعل ــشوء  إىل الع حتــديات ن
، املائـة يف  ١,٩قتـصاد بنـسبة    الش ا فريقيا، مبـا يف ذلـك انكمـا       أاقتصادية خطرية بالنسبة جلنوب     

 الـضغوط علـى   ارتفـاع ة، و يانيزعجز امل  زيادة و ، عائدات الضرائب، وزيادة االقتراض    واخنفاض
ــةئــة اامل يف ٣,٤  بنــسبةاخنفــاضتــسجيل الــربامج االجتماعيــة، وكــذلك    يف ،يف جممــوع العمال

قطـــاع احلكومـــة وو ، أبـــرم ممثلـــ٢٠٠٩ فربايـــر/يف شـــباطو. ٢٠٠٩النـــصف األول مـــن عـــام 
ــي، احملاألعمــال والعمــال واجملتمــع   ــا ل ــصاد    إىل ا يهــدف اتفاق ــى االقت ــة عل ــر األزم ــصدي ألث لت

مواجهـة  الراميـة إىل  ذا اإلطـار جمموعـة مـن التـدابري         هلة  يتشمل بعض العناصر الرئيس   و. احلقيقي
ــسياس  ــات ال ــة  اتتقلب ــة والنقدي ــصادي  بغــرض  املالي ــشاط االقت ــامج  ؛دعــم الن  والتوســع يف برن
ــام  ــشتريات احملليــ  ؛االســتثمار الع ــشجيع امل ــوازم واخلــدمات    وت ــن الل ــة ة م ــستويات  بغي دعــم م

مــن الســتثمار ل حــوافز وضــعاســتراتيجيات ملــساعدة القطاعــات الــضعيفة؛ وصــياغة  و؛العمالــة
 .“ بالبيئةغري ضارة”  وظائف إجيادلأج

ــا  و  - ٦٣ ــوب أفريقي ــذت جن ــضانف ــة   أي ــة متنوع ــن حــوافز   جمموع ــصادية  عناصــرذاتم  اقت
؛ ةمـنح االجتماعيـ   للنظـام   وإنـشاء    ؛ العامة اهلياكل األساسية   االستثمار يف  من بينها واجتماعية،  

. إعـــادة ترتيـــب األولويـــاتو ؛فـــوراتللو  وواســـعة النطـــاقرثـــ األعميقـــةممارســـات  تطبيـــقو
محايـة  بغـرض  اقترضت ألول مـرة  و ،إليراداتا باخنفاضباإلضافة إىل ذلك، مسحت احلكومة    و
 .نفاق العامإلا

 يف التـصدي لألزمـة املاليـة العامليـة، مـن خـالل       د األمهيـة  شـدي دور  بلربملانات  وتضطلع ا   - ٦٤
تـشكل سـبل    أن ت  كفالـة ، و ا إىل التخفيف من آثارهـ     ةدفااهلة  يجراءات احلكوم اإلشراف على   اإل

متثـل األزمـة املاليـة العامليـة        و. ةتاحـ املقتـصادية   االسياسات  الـ من خالل تنفيذ أفـضل      الناس  عيش  
 لـة اكففعالة ل كبرية و جهود  بذل   العام من خالل     ى الرأي هتا لد  تعزز صور   كي فرصة للربملانات 

 . حىت أضعف الناس يف اجملتمعليب احتياجاتتأن  و، للمساءلة خاضعةأن تظل احلكومات

ــة  اتبــاع علــىالــتمكني القــانوين للفقــراء  يــستند   - ٦٥ ــه الفقــرفيعــّرهنــج للتنمي  انعــدام  بأن
 الــنظم ألن ،دقع املــ الفقــر جــراءيناألمــّرء  الفقــرا يعــاين مــاغالبــاو.  والفــرصةمايــاحلاحلقــوق و

اتبـاع هنـج   ب رهنا متكني الفقراء صبحيذلك بو. مي حقوقهم االقتصادية حت الليات القانونية   اآلو
 والنظريـات االقتـصادية     ، القانون وحقوق اإلنـسان    يت جيمع بني دعام   ،شامل للقضاء على الفقر   

 هـدف ا علـى حقـوق كـسب الـرزق، وي     ا قويـ  وهو يتطلب أيـضا تركيـز     . ن احلوافز واألسواق  ع
 . والتنمية البشريةإىل تعزيز االندماج
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 علـى احلقـوق االقتـصادية     ينـصب   جدول أعمال التمكني القانوين      تركيزنظرا إىل أن    و  - ٦٦
يف كـثري   و. له أصداء سياسية قويـة    فإن   احلقوق يف احلد من الفقر،       تلك  هبا سهمت اليت يةيفالكو

املـشاريع حـساسة   إقامـة  العمـل أو  أو أن تكون مسائل حقوق امللكية    من البلدان النامية، ميكن     
ل املقاومـــة الـــسياسية لـــتمكني لـــقت ، والكفـــاءة عنـــدما تـــرد يف ســـياق العدالـــةهاللغايـــة، لكنـــ

 .اإلصالحات السياسية بشكل كبري

 إىل ىسعتــ البلــدان مبــا أنو. آثــار سياســية كــذلكباألزمــات املتعــددة احلاليــة وتترافــق   - ٦٧
  جيــب عليهــا أن حتــرص علــى، الــيت تواجههــاد حلــول للتحــديات االجتماعيــة واالقتــصاديةإجيــا
التغـيريات املطلوبـة علـى مـستوى اإلدارة العامليـة واإلقليميـة              إحداث   سرييم هذه الفرصة لت   اغتنا

. عــاملال الفقــراء يف مجيــع أحنــاء هــا يواجهالــيت يــةواقعاملــشاكل الر علــى والوطنيــة ليكــون هلــا أثــ
وكفالـة   تعدديـة األطـراف دائمـا،        حتقيـق  كفالـة  تنفيذ إعادة اهليكلـة املطلوبـة وسـيلة ل         كونيسو

برنـامج  اهتمـام  ز يركت، مع  عليها أداؤهتعني الدور املركزي الذي ي أداء من األمم املتحدة    متكن
 . على جدول أعمال التنميةةاألمم املتحدة اإلمنائي خاص

 االقتــصادي يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر النمــومعــدل يف بدايــة األلفيــة، كــان و  - ٦٨
 وكـان توزيـع الـدخل    ؛ بـبطء شـديد  ، لكـن تراجعيانتشار الفقر كان الكارييب دون املتوسط، و  

منــوذج اقتــصادي يعتمــد علــى  وجــودالتوقعــات  تلــك تعكــسو. دو ركــ يفتــدهور أوإمــا يف 
ــدفاع عــن أنفــسه    يالــسوق، و ــدرة علــى ال   ذاك النمــوذج،نكــاف. اعاقــب القطاعــات األقــل ق

 .ا منوذجا استبعادي،يزال وال

 النفقـات   تاددزحيث ا . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٠  بني عامي  تغيري ملموس  بعدئذ  أنه طرأ  إال  - ٦٩
 نتيجـة لـذلك، نـسبة الفقـر مـن       ،تقلـصت و.  هلـا تـأثري كـبري      فكـان االجتماعية بشكل ملحوظ،    

اخنفـض معـدل انتـشار      و ؛٢٠٠٩  و ٢٠٠١بني عامي   يف الفترة    املائة،يف   ٣٣ إىل   املائةيف   ٤٤
، هيف الوقـت نفـس  و.  ذاهتـا  خـالل الفتـرة  ،املائـة يف  ١٢,٩ إىل   املائـة يف   ١٩,٤الفقر املـدقع مـن      

 ريات مل تكـن بـأي حـال مـن األحـوال           وعلى الرغم مـن أن هـذه التغـي        .  معدالت النمو  تحتسن
لـذلك  سن  حتـ و. توليـد فـرص العمـل     جمال   يف   تأثريكانت كافية إلحداث    فقد  مذهلة،  تغيريات  

  .توزيع الدخل يف معظم بلدان املنطقة
ــن هدتشــو  - ٧٠ ــسنوات األوىل م ــذا ال ــسابقة     ه ــادا كــبريا عــن االجتاهــات ال ــرن ابتع  ، الق

هنـج الـسماح للـسوق       ع مـ   حنـو يتنـاقض     بوضوح مدى تـأثري الـسياسات العامـة علـى          توعكس
زيــادة حــدوث  يف لنــهج اجلديــدل يالعنــصر الرئيــسثــل متو.  املفتــرضي الــسحرمبمارســة فعلــها

 ارتفـاع يف   زيادة كبرية يف اإليـرادات الـضريبية، و        هاتقابل  يتكبرية يف النفقات العامة الشاملة، ال     
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 ومحايـة    والتعلـيم  لمجـاالت االجتماعيـة مثـل الـصحة       لحلكومـات   ا هاصصاليت خت نسبة النفقات   
 .لفئاتا ضعفأ

 يف النـصف األول مـن       ،تعثـر ت تجيابية لتلك السنوات الثماين بدأ    االجتاهات اإل غري أن     - ٧١
زيـادات  هيئـة    يف يت انعكـست   ال ،، مع الزيادة السريعة يف أسعار الوقود األحفوري       ٢٠٠٨عام  

ــة األساســية  مماثلــة كــبرية  ــ وكــان. يف أســعار معظــم املــواد الغذائي  األزمــة املزدوجــة علــى  أثريت
مـرة  يف االرتفـاع     انتـشار الفقـر املـدقع      أ مؤشـر   بـد   حيـث  ،ا مـدمر  الشرائح األفقـر مـن الـسكان      

 ت أد الـيت ،  ةعامليـ ال األزمة االقتصادية واملالية     منة  لياتالضربة ال وجاءت  . ٢٠٠٨أخرى يف عام    
تحـويالت  التقلـيص حـاد يف      حـدوث    االئتمـان، و    شـروط  إىل اخنفاض فـرص العمـل، وتـشديد       

ــن اخلــارج   ــرض  و،األســرية م ــة     ف ــات العام ــى النفق ــة عل ــود املالي ــن القي ــد م ــى  وتعــني. مزي عل
إنقاذ النـاس مـن الـسقوط يف          إىل لرخاءل ةتدرجييالزيادة  التشجيع  من   العامة التحول    اتلسياسا

تـدخالت القطـاع العـام،    إىل   ماسة حاجة تنشأ عندما تكمن يف أنه     ملفارقةا إال أن . براثن الفقر 
يب جـدا   سل  على حنو   األزمة املالية على اإليرادات الضريبية     مثل تأثري : يواجه أكرب املعوقات  فإنه  

قدرة احلكومات علـى إجـراء التـدخالت العامـة ملكافحـة األزمـة، وميكـن                من  حيد بشكل كبري    
 عنـدما  الـشروط الـيت تفرضـها املؤسـسات املاليـة الدوليـة               جـراء   هذا االنكماش املـايل    تفاقميأن  
 . للمساعدةإليها طلبا البلدان تلجأ

ــراهن،  و  - ٧٢ ــل يف الوضــع ال ــاديميث ــون جد  حــدوثتف ــة دي ــدة  أزم ــات إحــدىي  األولوي
 اخلـروج مـن أزمـة الـديون         أخـريا   بـدأ   قـد  فقر البلـدان  أكثري من   وكان   .الرئيسية للبلدان النامية  

تقـف   أن العديد من البلدان الناميـة    إىل  اآلن  تشري  صندوق النقد الدويل    تقديرات  لكن ؛القائمة
دمـة  ختيـاري خل  اوقـف اعتمـاد  اقتـرح األونكتـاد   و. التخلـف عـن الـدفع    شـفا    علـى  مرة أخـرى  

 لبلــدان الــيتا  مــا حــصلت عليــهاثــلٍعلــى حنــو مي األزمــة، اءنتــها  إىل حــني،ديــون هــذه البلــدان
 . يف آسياتسوناميلل تضتعر اليت البلدان من األعاصري يف أمريكا الوسطى، أو تضررت

. إنـشاء آليـة حتكـيم دوليـة للـديون         ب  يقـضي  من ذلك االقتـراح    يةأمه  أكثر اقتراحوقُدم    - ٧٣
أمانـة صـندوق النقـد الـدويل        و  األونكتـاد  من يف أشكال خمتلفة      هذه الفكرة  اءت مقترحات جو

 فــور نــشوء لــديونل إعــادة هيكلــة كفالــةهتــدف هــذه اآلليــة إىل  و.  والــصني٧٧ ـوجمموعــة الــ
 ا الـديون الـسابقة كـثري   اتأزمـ   أجـربت وقـد . ، وليس بعد سنوات عديدةتقتضي ذلك  ضرورة

 لـسداد القـروض القدميـة، يف دورة         جديـدة ال  ومأاقتراض  الستمرار يف    على ا  من البلدان النامية  
 أنــشأتف ؛ســتدامةلال  غــري قابلــة أن العمليــةة الدائنــت األطــراف حــىت أدركــ، عامــا٢٠دامــت 

 . وإلغائهاأخريا آليات لتخفيف عبء الديون
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 حنـو  علـى (س   مبـادئ قـانون اإلفـال      إىلعادة هيكلة الديون     إل اقتراح وضع آلية  د  نويست  - ٧٤
ختلـف عـن تـسديد        إمكانيـة  يواجـه   الـذي  بلـد ال، حيـث يقـوم      ) قـضائية   يف عـدة واليـات     ما بدا 
. الــديونتلــك تــسديد ل وقــفحمكمــة دوليــة للحــصول علــى بــاللجوء إىل   املترتبــة عليــهالــديون

يعقـد  و.  البلـد  ذلـك لى الوضع يف    ع للوقوف مراجعة احلسابات    اتشركإحدى  ن احملكمة   تعّيف
مبوجبـها    البلـد املـدين    ، يسدد ين للخروج من أزمة الد     عملية وترسم،  ةالدائن ألطرافاجتماع ل 

يـستعيد  ، و الـديون  مـن  ذمته البلد وحينما يربئ.على األقل ستحقةمن الديون امل الدائنني جزء ل
األقـل مـن أنـه       علـى ن  والـدائن  تـيقن ي للحـصول علـى قـروض جديـدة، و         مـؤهال  يـصبح  حيويته،

 .ة بالديون القدمييعد مثقال مل

إعــادة باألرجنــتني مــن جانــب واحــد قامــت يف املاضــي القريــب، علــى ســبيل املثــال، و  - ٧٥
 تـرى هـي    وفقـا ملـا      مأمـواهل ون  سترد سيـ  أهنـم  الـدائنني    فـأخربت ،  املستحقة عليها لديون  اهيكلة  
 لكـن   .ردود فعل غاضبة يف خمتلف أحنـاء العـامل        بالتصرف   قوبل ذلك و.  السوق سعر  أنه نفسها
.  هلــا عــرض كــثري مــن الــدائنني تقــدمي قــروض جديــدةا أهنــا وفــت مبــا وعــدت، تأكــدوبعــد أن

أن حتقـق    ة ذلـك  نتيجـ اسـتطاعت   و ،ملدة عام الدين   سدادوقف   مؤخرا   وباملثل، فرضت ماليزيا  
 وخـالل بـضعة أشـهر عـاد         ؛األزمـة برة  أثاملتـ األخـرى    من البلـدان اآلسـيوية       أسرع منو   معدالت
  آلية رمسيـة إلعـادة هيكلـة       وجود تعني ي أنههذه التجارب هي    املستخلصة من   العربة  و. نوالدائن

  .نفسهامن تلقاء ذلك ب قوملبلدان أن تلال ينبغي و: من هذا القبيل
  

 زيادة نطـاق تغطيـة احلمايـة االجتماعيـة جمـرد واجـب أخالقـي بـل هـي أيـضا مـن                        تليس  
ــد   ــصاد اجليـ ــات االقتـ ــال... مسـ ــة اال    فـ ــوفري احلمايـ ــام لتـ ــالء االهتمـ ــن إيـ ــد مـ ــة بـ جتماعيـ

  .واالستثمارات لغرض حفز الطلب الداخلي وزيادة املَنعة خالل تباطؤ النمو االقتصادي
  

  شارلز ايب، اجمللس الدويل للرفاه االجتماعي
    

الـيت كانـت     ذوراجلو سباباأل نفس الراهنة العاملية االقتصاديةو املالية ألزمةل تكن ملو  - ٧٦
 الناحيـــة مـــن ســـيما وال متـــشاهبة األزمـــتني آثـــار كـــن ل١٩٩٧زمـــة املاليـــة اآلســـيوية لعـــام لأل

 يف اجتماعيـة  أزمـة  إىل مث اقتـصادية  أزمـة  إىل تطور تايالند يف مالية كأزمة بدأ فما .االجتماعية
 حـدوث  إىل كـبرية  بـسرعة  املاليـة  األزمة وأدت .أمشل نطاق إىلاتسع   مث اآلسيوية املنطقة سائر

 اخنفـاض  إىل أدى املنطقـة، ممـا    يف بلـدان ال مـن  العديـد  يف والعمالـة  اإلنتـاج  يف جـذري  انكماش
 زيـادة  وأفـضت  .البطالـة  وتفـاقم  احلقيقيـة  األجـور  معـدالت  وتقليص العاملة، اليد على الطلب
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 لـدخل  الشرائية القوةخفض   إىل ،ةالعمل ألسعار احلقيقة القيمة نقصان نتيجة ،االسترياد أسعار
   .املعيشية األسر
 تـأثرا  األكثـر  األشـخاص  أنعما كـان عليـه حينـها، مـن حيـث             اآلن احلالال خيتلف   و  - ٧٧
 مـن  كـثري  يف هـم  والنـساء  فاملهاجرون .كبشر حقوقهم وُتصان عُتشّج َمن أقل هم األزمة هبذه

 الـساحقة  األغلبيـة  يـشكّلون  واحـد  آن يف ألهنم ،للتسريح ونيتعرض الذين العمال أول األحيان
 انتــسابا األقــل العمــال مــن الفئــتني هــاتنيكلتــا  وألن زمــةباأل تــأثرا القطاعــات أشــد يف العاملــة

ــر خــدماهتم عــنيــسهل االســتغناء   مث ومــن ،للنقابــات ــد .غريهــم مــن أكث ــهم والعدي ــساء من  ن
 .نتستـضيفه  الـيت  البلدانب اخلاصة البطالة مشاكل لتخفيف العمل منيتعرضن للطرد    أجنبيات

 الــصناعي القطــاع مــن وظــائفهم يف  يــشردون الــذين العــاملون ينحــو ذلــك، إىل وباإلضــافة
 همأجـور  مث مـن تـنخفض   و النظامي، غريو القطاع الزراعي    يف العمل إىل االنتقال إىل ،النظامي

يــسترد  َمــن آخــرفهــي  للنقــل، القابلــة واملهــارات للتعلــيم الفئــة هــذه افتقــاربــسبب و .قيقيــةاحل
  .عافيته االقتصادي النشاط يسترد أن بعد حىتعمالته 
 يـدل  مـا  ثمـة ف .لمهاجرينل النقدية تحويالتال تراجع لالحنسار األخرى العواقب ومن  - ٧٨
 درجــة مــن يزيــد ممــا املاشــية، أو األراضــي مثــل املنتجــة أصــوهلا بيــع إىل تلجــأ األســر أن علــى

 ،املـدارس  مـن  أطفاهلـا  جُتخـرِ  الفقـرية  العـائالت  أن إىل أيـضا  التقـارير  وتـشري  .وعوزها ضعفها
بـدفعهم إىل    املعيـشي  دخلـها  إكمـال  علـى لالستعانة هبـم     ،األحيان من كثري يف البناتسيما   ال

  .جد عن أبا الفقرتوارث  هذا كّرسوي .ةالرمسي غري العمل سوق
ــا كــان يف     - ٧٩ ــة األزمــة كــشفت ،١٩٩٧ عــاموعلــى غــرار م ــشاءعــن ضــرورة   احلالي  إن

ــات مؤســسات ــساعدة وآلي ــر مل ــشية األس ــى املعي ــتحدا املخــاطر، إدارة عل ــم ثباس ــة نظ  محاي
  .نشوب أزمة جديدة قبلتفعيلها  ميكن شاملة اجتماعية

  
  ملناقشةا    ا

 مفهـوم  بـشأن  التفاصـيل  مـن  مزيـد  تقـدمي  طُلـب  مناقـشات،  من ذلك أعقب ما خالل  - ٨٠
 يـزال  ال الهتمـام، ل مـثرية  فكـرة  أنـه  مـن  الـرغم فهو، علـى     .نوالدي هيكلة إلعادة دوليةال ليةاآل

 اتـضح  إذا ما بلد إزاءالذي سيتخذ    املوقف هو   ما،  املثال سبيل على منهاعديدة،   أسئلة يطرح
 العامــل أن إىل اجللــسة رئــيس وأشــار املُقتــَرض؟ املــال اســتخدام يف أنــه غــري نزيــه أو مياطــل أنــه

 غـري  أصبح ينالدَّ أن جتارية، قواعد على بناءًَ ،احلسابات مراجعي أحدحينما يستخلص     املهم،
 هإقراضـ كيما يسترد البلد قابليـة النمـو ويقتنـع الـدائنون بإمكانيـة               ينالّد إلغاء هو ،للسداد قابل
  .جديد من
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 خفـض  إىل سيفـضي  الـذي  الـشامل  لنمـو ل احمـور  االجتماعية احلماية تكون أن واقُترح  - ٨١
 شــروط أســاس علــى الالئــق العمــل وتــوفري واملنتجــة الكاملــة العمالــة تعزيــز طريــق عــن الفقــر

 النمــو اســتراتيجية يف رئيــسياعنــصراً  البــشرية املــوارد تنميــة متثــلو .رامــةوالك واألمــن املــساواة
  .جد عن أبااملتوارثة  الفقر حلقة كسر إىل الرامي التعليم على التركيز جيري حبيث ،الشامل
 أن هـو  أفريقيـا،  مـن  بكثري علىأ منومعدل   قيحتق يف آسيا جناح أسباب أحد أن ويبدو  - ٨٢
وال يـزال    .الدويل النقد صندوق من احلماية طلب إىل حباجة جدا ريبةق فترةحىت   تكن مل آسيا
ينتـشر   الـيت  آسـيا،  يفسـائدة   ممارسة اعتماَدها أفريقيا على الصندوق رحظَ اليت السياساتنوع  
هـذه املنتجـات مـن املنافــسة     ةحلمايـ  مجركيـة  وتعريفــات ملنتجاهتـا،  تـسويق  هيئـات  وجـود فيهـا  

 قـدرة  ُتقّيـد  اخلـارج،  مـن  ُتملـى  الـيت  ،التخطـيط  سيئةالـ  سياساتالـ ف .ذلـك  شابه ومااخلارجية   
  .والنمو التنمية حتقيق على البلدان
 ،االقتـصادية  ألزمـة ا على املترتبة املدى البعيدة عواقبال املتكلمني من العديد حبث وقد  - ٨٣
 واخنفــاض وظــائفال فقــدان عــن النــاجم املعيــشية األســر دخــل يف احلــاد التراجــع ذلــك يف مبــا

 الطـابع  ذات البطالـة  أزمـات  حـدوث  إىل أفـضى  الـذي  األمـر  للمهـاجرين،  النقديـة  التحويالت
ــادزداو التغذيــة، وســوء العــاملني، صــفوف يف االرتيــاح عــدم مــشاعر وانتــشار االجتمــاعي،  ي

 الطبيعيـة  للمـوارد  النـاس  اسـتهالك  عن الناجم البيئة وتدهور ،النفاسية والوفيات الرضع وفيات
 ،احلـاالت  أسـوأ  يفو .ذلك خبالف التصرف قدرهتم على    عدمل ،الوقود على لحلصومن أجل ا  
 الــساخطني األشــخاص ألن الــسياسَيني، واالهنيــار االســتقرار انعــدام إىل حــىت هــذا ســيؤدي
 وعــدمي نوالــسياسي بعقــوهلم تالعــبيمعرضــون ألن  الــشباب، وخباصــة العمــل، عــن العــاطلني
 البلـدان  تـستنتج  أن ميكـن بـل    .والدميقراطيـة  يدةالرشـ  احلوكمـة  مبـادئ  تقـويض بغرض   الضمري
ينقـصها فهـم واحتـرام       النامية البلدان أن االضطراب، هذا تالحظ وهي غريها، من ثراءًَ األكثر
 حتقيـق  حنـو  سـبيلها  التماس على ملساعدهتا البلدان ذههل اهب عتربَُّي أموال أي وأن،  القانون سيادة

 يف الـسياسي  الغليـان  أن واقـع  كليـا  يتجاهـل  الـرأي  هـذا  لكن .بساطة كلب سُتهدر الدميقراطية
 تنتــهجها الــيت االقتــصادية للــسياسات مباشــرة نتيجــة هــو الفقــر درجــة فيهــا تزيــد الــيت البلــدان
   .منها ثراءًَ كثراأل البلدان
 احلكومـات  عنـها  تعلـن  الـيت  الـربامج  بالفعـل  ُتنفّـذ  أن كفالـة  بشأن أسئلة طُرحت وقد  - ٨٤
 إىل الراميـة  املقترحـات  بـني  ومـن  .إليهـا  حتتـاج  اليت الشعوب إىل حقا املساعدة إيصال يتم وأن

ــ ،واحملاســبة الرقابــة منــاذج اســتخدام ذلــك حتقيــق  التــشريعية جمالــسها أمــام احلكومــات ساءلةملُ
 احلكوميـة؛  للـربامج  الـسنوية  واالستعراضـات  وشـفافة؛  مفتوحة امليزنة عملية تكون أن وضمان
التـدابري  و ؛)فريقيـا أ جنـوب  يف مـؤخرا  بـه  العمـل  بـدأ  الـذي ( امليزانيـة  تعديل يف اتالربملان وحق
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 ؛اليـة احل بالقـضايا  املتعلقـة  آرائهم إىل الستماع وا الواقع أرضالرامية إىل االلتقاء بالسكان على      
 برملانـــاتعقـــد و آرائهـــم؛ عـــن للتعـــبري الربملـــان إىلمـــن الوصـــول  الـــسكان عمـــوممتكـــني و
  .والنساء لشبابل

  :التالية النقاطعن  ةاملناقش متخضت قدو  - ٨٥
 الـضمان  شـبكات  بنـاء جمـال    يف بالغـة  أمهية فعالة عامة بسياسة األخذ يكتسي  )أ(  

 جيـب و .واسـع  نطـاق  علـى  إليهـا  تفتقـر  الـيت  النامية البلدان يف سيما وال وتعزيزها، االجتماعي
كـي يتمكنـوا يف      قـراء، للف القـانوين  الـتمكني  حتقيـق  أجـل  مـن  إصـالحات تنفيـذ    هذا يشمل أن

اخلاصـة بإنـشاء     احلقـوق  مـن  وغريهـا  امللكية قوقحب التمتعو األراضي، امتالكهناية املطاف من    
  ؛وإدارهتا التجارية املشاريع
 أسـلوب جتـاوز    إىل حاجـة فهنـاك    االجتماعيـة،  ات الـسياس  تدابري تدعيم يتعني  )ب(  

الكلــي  االقتــصاد تاخــتالال إىل أمشــل زاويــة مــن والنظــرالــسائد حاليــا،  “الــضرر مــن احلــد”
ــسلع االســتهالكية يف العــامل    املتحــدة الواليــات تكــون ولــن .العــاملي املــالذ األخــري لتــسويق ال
ــ يــتعني ،املتحــدة الواليــات يف االدخــارومــع تزايــد نزعــة  . اآلن بعــد  أســواق إجيــاد إىل سعيال

 تتــوخى أن الناميــة لــدانالب وعلــى اجلاريــة؛ حــساباهتا يففــائض لــديها  الــيت البلــدان يف جديــدة
 ناميـة  بلـدان  يف احمللـي  الطلـب  حفـز  وسـيتطلب  .واإلقليمـي  احمللي الطلب بزيادة الكفيلة السبل

 اتفاقــات أو االقتــصادية الــشراكة اتفاقــات إىل اســتنادا التجاريــة الــسياسات اســتعراضعديــدة 
 التجاريـة  أو قتـصادية اال للـشؤون  الربملانيـة  اللجـان  وعلـى  .املاضي يف أعدت   يتال احلرة التجارة

  ؛اجلوانب هذه بحثت أن
يف  البلـدان  اتقـدر  علـى  مباشـرة  الـراهن  الـدويل  واملـايل  التجـاري  النظام يؤثر  )ج(  

 علـى  الـدويل  النقـد  صـندوق  وقد زعزعت شروط     .العمال وحقوق األمان شبكات دعمجمايل  
يف اخــتالل قاعــدة  يلبالتــاوتــسببت  الناميــة للبلــدان ياإلنتــاج قطــاعال اســتقرار التحديــد وجــه
   ؛االجتماعية الربامج إليها تستند اليت يراداتاإل

 لـدى  احلصص بنظام املتعلقة ترتيباتال على  إدخاهلا  املقترح التغيريات تعدو ال  )د(  
 كـبريا  فرقـا  حتـدث  لـن  طفيفـة  تغـيريات أن تكـون     الدويل والبنك الدويل النقد صندوق من كل
ــدان مبــشاركة يتعلــق فيمــا ــةالنا البل ــشطة يف مي ــسياسات وضــع املتعلقــة باملؤســسات هــذه أن  ال

 طموحـا أشـد    عمليـة  بداية اباعتباره احلصص نظام إصالحاتوجيب أن ينظر إىل      .االجتماعية
  ؛ وليس هنايتهابكثري

 جبمـــع يقـــضي الـــذي العامـــة، الـــسياسةجتـــاه  الثالثـــي بالنـــهج األخـــذ يـــتعني  )هـ(  
 بــالربامج املتعلقــة املفاوضــات طاولــة حــول ةاحلــر األعمــال وأصــحاب والنقابــات احلكومــات
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 النـهج  هذا حتقيقللمساعدة يف    التوسط الربملانات على ويتعني .الصناعية والسياسة االجتماعية
  .يف حالة انعدامه

  
   املالية النظم يف واملساءلة الشفافية زيادة :٤ لسةاجل    

 وخورخيـه  ة؛املتحد الواليات كونغرس ميكس، غريغوريالنائب   :احملاورون    
 مـــدير ســـتيفنس، وبيتـــر املتحـــدة؛ األمـــم لـــدى لألرجنـــتني الـــدائم املمثـــل أرغوييـــو،
 مـاري  وجـو  الـدويل؛  البنـك  اخلارجيـة،  للـشؤون  الـرئيس  ائـب نو التنفيذية االتصاالت

 العـــــاملي للتمويـــــل اجلديـــــدة القواعـــــد الئـــــتالف التنفيذيـــــة املـــــديرة غريـــــسغريرب،
   ).ةاملناقش مديرة(

 عـضو  تكلّـم  احملـاورين،  نظـر  وجهـات  مـن  األزمـة  مـن  اجلانـب  هـذا  تنـاول  معرض يف  - ٨٦
 عـن  تقريـرا  أرغوييـو  الـسفري  وقـدم  املتحـدة،  الواليات رأي عن ميكس، األمريكي، الكونغرس
 التنميــة، يف وأثرهــا العامليــة واالقتــصادية املاليــة باألزمــة املعــين املتحــدة األمــم مــؤمتر اســتنتاجات

 الـدكتورة  حتـدثت  بينمـا  الـدويل،  البنـك  نظـر  وجهـة  مـن  األفكـار  بعض ستيفنس السيدطرح  و
ــسغريرب ــن غري ــا ع ــا آرائه ــق فيم ــ يتعل ــة املاليــة املؤســسات ساءلةمب ــا .الدولي ــي وفيم ــوجز يل  م

  .هوعرض امل
ــرا إىل أن   - ٨٧ ــةنظـ ــة األزمـ ــة املاليـ ــشأت العامليـ ــات يف نـ ــدة الواليـ ــشفتو ،املتحـ ــن كـ  عـ

 يف جيـب  لكـن  .منـها  اإلصـالح  يبدأ أن يتعني املالية، أسواقها يف أساسية واختالالت تصدعات
 يف يركـز  أوسـع،  نطـاق  علـى  منـسق  عـاملي  جهـد  مـن  جزءا اإلصالح يشكّل أن نفسه، الوقت
 بـسرعة  تتحـرك  املتحـدة  فالواليات .نهجيةامل املخاطر تشكلها اليتالتهديدات   على األول املقام
ــر حنــو ــد ســوف صــالحاتاإل مــن جمموعــة متري ــة ُتعي  .أساســي حنــو علــى املــايل نظامهــا هيكل
 أفـضل  ماليـا  نظامـا  سيـصبح  ملـا  الرئيـسية  الـدعائم  واعتماد صياغة يف كبريا تقدما أحرزت وقد

   .االبتكار بطابع يتسم تنافسيا نظاماجبانب كونه  استقرارا وأكثر
 ،ةرائـد ال عامليـة ال ؤسـسات ال تـزال يف عـداد امل     األمريكيـة  املاليـة  الشركات كانت ولئن  - ٨٨

 الـصعيد  علـى هي األكرب قدرة علـى املنافـسة وأكثـر ابتكـاراً وأشـد جاذبيـة                 األمريكية والسوق
 إىل ؤدييــ أن ميكــنمناســبة  تنظيميـة  قواعــدوجــود  عــدم أن أثبتـت  املاليــة األزمــة فــإن العـاملي، 
 مـن  خـوف  للت نظراو .أحد أي هيتصور مما أسرع بشكل احلدود عرب آثارها متتد منهجية خماطر
 ضوابطالـ  مـن  اهلـروب إىل   خـرى األ بلـدان ال يف مثيالهتـا  مـن  أشـد  رقابية معايري وضعدي  يؤ أن
 اخلــارج، إىل االنتقــال علــى املتحــدة الواليــات يف املاليــة شركاتالــ كربيــات حيمــل وتنظيميــةال
 .قـوة ال ههبـذ  ماليـة  أزمـة  ملواجهـة  الواجـب  النحـو  علـى  مهيئـا  ألمريكا التنظيمي اإلطار يكن مل

 الـدويل  الصعيد على القاع حنووالتسابق   التنظيمية ضوابطال من اهلروب يشكله لذيا فالتهديد
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 إلصـالح  اجلريئـة  األوىل اخلطـوة  اختـاذ  بـصدد  املتحـدة  الواليـات  لكـن  حقيقيـا،  هتديـدا  يـزال  ال
 مـن  بكـثري  أعلـى  ملعـايري  سـوقها  يفتعمـل    الـيت  اجلهـات  عمـل  وإخـضاع  األمريكي املايل النظام
 الـيت  الـشديدة  املاليـة  التقلبـات  مـن حتـرر العـامل      كفالـة  إىل تـسعى  ذلـك، فعـل    إذ ت  وهـي  .غريها
 يف الكـثريين  ثـروات  وتـدّمر  وختـّرب مـن األفـراد      قليلـة  لقلة طائلةثروات   مجعسرعة   إىل تؤدي
   .العامل أحناء مجيع
 األمـوال  رؤوس تتـوافر  أن ضـمان  إىل املتحـدة  واليـات لل الراهنـة  اإلصـالحات  وهتدف  - ٨٩
 مـن  ميكّنـهم  وضـع  يف اجملازفـة  يقبلـون علـى      الـذين  يكـون  وأن املعـامالت،  مجيـع  لـدعم  يةالكاف
 أسـواق  علـى  جذريـة  إصـالحات  إدخـال  هـذا  ويعـين  .اجملازفـات  تلكلالكاملة   التكاليف حتمل

 يتعلـق  فيمـا  املاليـة  املؤسـسات  علـى  صـرامة  وأكثـر  أشـد  شـروط    وفـرض  ،االشـتقاقية  الصكوك
إلجيـاد احللـول     جديـد  إطـار  ووضـع  ،الرقابـة  جمـال  يف الرئيـسية  اتثغرال وسد ،األموال رؤوسب

 طبيعتـــها كانـــت أيـــا ماليـــة، شـــركة أي عمليـــات إهنـــاء إدارة علـــى القـــدرة يـــوفر والتـــصفية
ــه، النــشاط مــن ُيمــّولو ترابطهــا، أو حجمهــا أو  .الــضرائب دافعــيولــيس علــى حــساب   ذات

 ،التنميــة يف وأثرهــا العامليــة واالقتــصادية ليــةاملا باألزمــة املعــين املتحــدة األمــم مــؤمتر شــكّل وقــد
ــران يف ُعقــد الــذي ــه/حزي ــرافســبيل  يف األمــام إىل خطــوة، ٢٠٠٩ يوني ــأن االعت  التــصدي ب

 جهــود تــضافر يتطلــب األزمــة هــذه علــى املترتبــة اجلــسيمة واالجتماعيــة االقتــصادية للمــشاكل
 تـصميم  ةإعـاد  ضـرورة ح بـشأن    ومت التوصـل إىل اسـتنتاج واضـ       . وتعاونـه  برمتـه  الـدويل  اجملتمع
 اجملتمــع أفــراد مجيــع لــتمكني ،متناســقة ضــوابط أســاس علــى والتجاريــة واملاليــة النقديــة الــنظم
 قــدم علــى الدوليــة االقتــصادية العالقــات علــى املترتبــة وااللتزامــات املزايــا تقاســم مــن الــدويل
 حـدوث  ملنـع مناسـبة    اتآليوجود   إىل حاجة مثة أن اتضح جبالء    املنوال، نفس وعلى .املساواة
   .للتنمية الالزمة املوارد إتاحة وتيسري الذايت التأمني إىل احلاجة تقليصو األزمات

 للـنظم  التنظيمية القواعد تشديد فصاعدا اآلن من سيتعني أرغوييو، السفري ذكر وكما  - ٩٠
 األطـراف  ةمتعـدد  ماليـة  ات مـساعد  وتقـدمي  الكلـي والتنسيق الفعال لسياسات االقتصاد      املالية،

 مطالبـة  االسـتراتيجية  هـذه  تستدعيو ).باملرونة تتسم فيذتن خططمع  ( النامية للبلدان جديدةو
 يف إخفاقـه ب األزمـة  هـذه  نـشوب  يفبقـدر ملمـوس      أسـهم  الـذي  ،هسـلوك  تغـيري ب املـايل  القطاع

 ،ةاألزمـ  ذه هلـ  كـان  مـا و .اجتماعيـا  النـافع  واالسـتثمار  االدخار بنيالتوفيقي   بدوره االضطالع
 التجاريــة اهليئــات أن لــوأن حتــدث  األخــرية، العقــود مــدى علــى تتــراكم عناصــرهاظلــت  الــيت

وعوضاً عن ذلك، مل تصدر عـن تلـك         . مهامها بتنفيذ قامت األطراف املتعددة واملالية والنقدية
 ،الكلـي  االقتـصاد  يف تتبلـور    كانـت  الـيت  األساسـية  االخـتالل  حـاالت  منحتذيرات   املؤسسات

 تطبيـق  شـّجعت  ذلـك عـن    اًعوضـ  ولكنـها  ،حينـها  يف تغـيريات  مـن  لزِم ما إدخال إىل تدُع ومل
  .املالية ألسواققصور الرقابة على او املنحرفةاألنظمة  من جمموعة
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 النقــد صــندوق علــى لإلشــراف منتــدى بوصــفها العــشرين جمموعــة إنــشاء يــوفّر وقــد  - ٩١
 هــذه إصـالح  علـى  آخـر  حــافزا ألطـراف ا املتعـددة  اإلمنائيـة  واملــصارف الـدويل  والبنـك  الـدويل 

 زيــادةحــدوث  وإىل الــنقض ســلطة إلغــاء إىل ملقبلــةا التغــيريات ُتفــضي أن وجيــب .املؤســسات
 التـصويت  سـلطة  ويف األمـوال،  رؤوس يف الناميـة  االقتـصادات  ذات البلـدان  مشاركة يف كبرية
   .القرارات وصنع
 يعتـرف  مل الـدويل  البنـك  لكـن  .التنميـة  فعاليـة  حتقيـق  يف بالغـة  بأمهيـة  الـشفافية  وتتسم  - ٩٢

 املـشاريع  مـن  العديـد  ظهـور    يف اإلخفـاق  هذا جراء ُدفع الذي الثمن متثّلو .طويلة لفترة بذلك
 زيـادة  يف وأسـهمت  داع البـ  الناس شّردت اليت السدود، مثل   والتنفيذ التصميم السيئة اإلمنائية
 لـذلك  كـان  مـا و ،خـذت اتُّ الـيت  قـرارات وال ُبنيـت  اليت والطرق قُطعت، اليت والغابات فقرهم؛

  .خلارجا من املنادية صواتاأل وجه يف فُتح الداخلية املشاركة باب أن لو حيدث أن
 البنـك  اعتمـد  خـارجي،  ضـغط  وحتـت  أسـاليبه  لتغيري الدويل البنك حماوالت إطار يفو  - ٩٣
 مــضطردة بــصورة هانفتاحــ ازدادو مــا، حــد إىل انفتاحــا أكثــر إفــصاح سياســة ١٩٩٣ عــام يف

 بــشأن متامــا جديــدة سياســة علــى إدارتــه جملــس وافــق األخــرية، اآلونــة ويف .احلــني ذلــك منــذ
 تتــصل وثيقــة كــل الــسبل مــن ذلــك بغــري تتــاح أو مبوجبــها تنــشرل املعلومــات،علــى  صولاحلــ

 التارخييـة  اخلطـوة هـذه    وستـستلزم  .الـسرية  الوثـائق  مـن  حمـددة  قـصرية  قائمة باستثناء ،همبعامالت
للــشعوب  تتــاح أن النتيجــة وســتكون .جــددا ومــوظفني جديــدة توتكنولوجيــاظــم وجــود ن
 أكثـر،  واضـيع مب تتعلـق و أسـرع،  حنـو  وعلـى  ،أغـزر بكـثري    معلومـات  ،الناميـة  البلـدان  يفبلغاهتا  
 التفاعـل  علـى  ذلـك  يـساعدهم  أن البنـك  ويأمـل  .سـابق  وقت أي يف حدث ما يفوق حنو على

  .أفضل إمنائية نتائج حتقيق على يساعده مما م،هب املتصلة املسائل مع فضل أبصورة
  

هــل تعلــم أن كــل رجــل وامــرأة وطفــل يف كمبوديــا مــدين للمؤســسات املاليــة الدوليــة ”  
  ]يف أواخر سنوات التسعينات من القرن العشرين[“  دوالرا؟١٩٣مببلغ 

  
  طالب كمبودي، نقل عنه هذه العبارة بيتر ستيفرت

    
 علـى  بـأن  الـدويل  البنـك  يعتـرف  إذ ،رئيـسيني  مفهومني من يداجلد النهج هذا وينطلق  - ٩٤
 ية مـسؤول  ذلـك  يتحمـل جـراء   و املاليـني،  حيـاة  علـى  يؤثر أن فبإمكانه .ضخمة مسؤولية عاتقه

 .يفعلــهاحلــصول منــهم علــى معلومــات عمــا ينبغــي أن  و حيــدث، مــا ىعلــ النــاسجتــاه إطــالع 
 لـيس  أنـه  القريب املاضي يف الدويل البنك هاتعلم اليت األمورومن   .التواضع هو الثاين واملفهوم
 علـى  وجيـب  .الفاعلـة  اجلهـات  أهـم  لـيس  األحـوال  مـن  كثري يف إنه بل الوحيدة، الفاعلة اجلهة
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 حينمـا  يتحقـق  فعاليـة  أنـشطته  أكثـر  بعض وأن مناقشةطرف يف    بأنه املستقبل يف يقر أن البنك
تـوفر اإلرشـاد لـه       البلـدان  يف ملـدين ا اجملتمـع  منظمـات  ويـدع  األخـرية  الـصفوف  يف مقعدا حيتل

   .يفعله أال ينبغي وما يفعله أن جيببشأن ما 
 عـن  الـوطين  الـصعيد  علـى  العمـل  يف الـدويل  البنـك  يـشركوا  أن ربملانينييتعني على ال  و  - ٩٥

 احمللــي املكتــب رئــيس طريــق عــن أو ،)ذلــك أمكــن كلمــا( للبنــك التنفيــذيني املــديرين طريــق
 وحــسب ).الــنظرية لــه  اجلهــة بــدور املكلفــة بوصــفها( املاليــة رةوزا طريــق عــن أو للبنــك،

 أحـد  ومتثيـل  البنـك  توجيـه  ،اًمزدوجـ  اًدور نو التنفيـذي  نواملديريؤدي   ستيفرت، السيد شرحه ما
 بـني  التفاعـل حيظـى   و . هـذا  دورهـم  من الثاين الشطر ينسوا أال وجيب ،منها جمموعة أو البلدان

 مـع  العمـل  يف البنك اشترك وقد .أيضا العاملي الصعيد علىيع  بالتشج الدويل والبنك الربملانات
 الـدويل،  بالبنـك  املعنيـة  الربملانيـة  الشبكة طريق عن األخص وعلى السنني، مدار على الربملانيني

  .الدويل الربملاين االحتاد مع للتفاعل جديدةبإجياد سبل  سريحب كما
 يف ملـساءلة بـشأن ا   دراسـة  أن ، حدة ناقدة أشد  هلجة يف غريسغرابر الدكتورة وذكرت  - ٩٦

صندوق النقد الدويل توصـلت إىل أن أيـا مـن اإلدارة، أو اجمللـس التنفيـذي، أو اللجنـة الدوليـة                
وفيما عدا إمكانية اسـتثناء      .شخص أي أمام للمساءلةخاضعة   ليست واملالية، النقدية للشؤون
ال توجـد ببـساطة      احلكومـات،  دىفـرا  قبـل  مـن  مباشـرة  املعيـنني  الثمانيـة  اإلدارة جملـس  أعضاء
ــساءلة ــل اإلداري ل يف مـ ــصندوقاهليكـ ــلو .لـ ــشفافية متثـ ــساءلة الـ ــامتني واملـ ــيتني دعـ  يف أساسـ
 لربملـانيني إمكانيـة حـصول ا     إىلاملتحدثـة    وأشـارت  .الدراسـة  تلـك  عن صدرت اليت التوصيات

  ).www.thefourthpillar.ning.com( :للدراسة الشبكي املوقع يف املعلومات منمزيد على 
 تكتـــسب أن الدوليـــة املاليـــة املؤســـسات وســـائر الـــدويل النقـــد لـــصندوق كـــان وإذا  - ٩٧

ــزم أن عليهــا جيــب الــشرعية، ــة  أشــارت الــيت باملــساءلة، تلت ــألف أهنــا إىلاملتحدث  أربعــة مــن تت
 ذلــك، إىل وإضــافة .للــشكوى خارجيــة وآليــة شاركة،واملــ والــشفافية، التقيــيم، :هــي عناصــر،
 والبنــك الــدويل النقــد صــندوقبوجــوب دخــول  كــثرية منظمــات يف جــدا قــوي شــعور يوجــد
ــدويل ــق، حنــو علــى املتحــدة األمــميف صــفوف  ال ــةترســم  حبيــث أوث  اجمللــس أو العامــة اجلمعي

 القـوى  تريـد  الـيت  الطريقـة  ليـست  هالكنـ  .سياسـاهتما  مـن  أكـرب  قـدرا  واالجتمـاعي    االقتصادي
 العـشرين،  جمموعـة  الكـربى  القـوى  أقامـت  ذلـك،  مـن  وبـدال  .وفقـا هلـا    األمورترتيب   الكربى
 النظـام  إصـالح  عمليـة  بـشأن  املمتـازة  التوصـيات  بعـض تعاين لألسف، برغم توصلها إىل        اليت،
 أن رضاملفتـ  ومـن  .املـساءلة  عناصـر  مـن  األربعـة  العناصـر  تلـك  خيـص  فيمـا نقصاً   العاملي، املايل

 خـارج  شـخص  أيميلـك    ال لكـن  اجلديـدة،  املاليـة األنظمـة    املـايل  االستقرار حتقيق جملسيضع  
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 القـرارات  تخـذ صـياغة تلـك األنظمـة، أو حتديـد اجلهـة الـيت ت               كيفيـة  عـن  معلومات أي اجمللس
  .العملية تلك بشأن آخر شيء أيفعل  أو التصويت، قواعدوضع  أو بشأهنا،
 سـكان  من ضخم لقسم متثيل هافي يوجد وال ،ذاتية النشأة  هيئة ينالعشر جمموعةمتثل  و - ٩٨

 أصـوات  تـصبح  أن جدا املهم ومن .منوا البلدان وأقل النامية البلدان يف يعيشون من هم العامل،
 كـذلك  الربملـان  أعـضاء  يـصبح  وأن طالقـة،  وأكثـر  اسـتنارة  وأكثـر  ارتفاعا أكثر النامية البلدان
 ممــثلني بوصــفهم الربملــانيني عــاتق علــى املــسؤولية هــذه وتقــع .ومعرفــة وطالقــة مــشاركة أكثــر

   .هلم صوت ال من صوت فهم للشعب،
  

  :املناقشة    
  

 ذلـك كيفيـة اختـاذ    ويـشمل زالت هناك حاجة إىل التغيري يف مؤسسات بريتـون وودز،           ما  
  .فالربملانات ليست مشاركة يف ذلك مبا فيه الكفاية، القرارات ومن الذي يتخذها

  
  ماسياس، املكسيك - جملس الشيوخ روزاريو غرينعضو 

    
 البنيـة  وتقويـة  إصالح أن على عامبشكل   تفاقجرى اال  ذلك، أعقبت اليت املناقشة يف  - ٩٩
 املبكـر،  اإلنـذار تعزيز نظـم    و األطراف املتعددة املراقبة حتسني يتطلب الدولية واالقتصادية املالية

 وأقـل  الناميـة  البلـدان  أيـضا  اإلصـالح  يـشرك  أن بوجيـ  .واإلشـراف الرقابة   دقة زيادة وكذلك
 يف حقيقيــة  دميقراطيــة  ممارســةليتــيح إمكانيــة قيــام    القــرارات، صــنع   عمليــة يف منــوا  البلــدان

 مهمــة وســيلة بوصــفها الــشفافية أيــضا اإلصــالح يــشمل أن وجيــب .الدوليــة املاليــة املؤســسات
 أن املؤسـسات  تلك تفترض أن جيبو .اجلمهور أمام ومساءلتها املؤسسات تلك أداء لتحسني
 حمـددة  باحتياجـات فيهـا    ذلـك  خيـل احلاالت الـيت     باستثناء املعلومات، عن اإلفصاح هو األصل
 يف الثقـــة مـــن اًمزيـــد لبلـــدانستكتـــسب ا الـــشفافية، تلـــكبوجـــود و .الـــسرية تقتـــضي جيـــدا

  .الدولية املالية املؤسسات
 ومنظمـة  وودز بريتـون  ومؤسـسات  تحـدة امل األمـم  بـني  العالقة تنسيق زيادة وستكفل - ١٠٠
 علـى  أيـضا  وستـساعد  .الدوليـة  واإلمنائية واالقتصادية املالية البنيةاتساق  حتسني   العاملية التجارة
 كيفيـة عـن    دراسـة إجـراء    وجيـب  .العامليـة  والتجاريـة  والنقديـة  اإلمنائيـة  الـسياسات  ضبط إعادة
   .املتحدة األمم منظومة يف مؤسسي حنو على العاملية املالية املؤسسات إدراج
 احلكوميـة  املنظمـات  ألنـشطة  برملانيـة  متابعـة  وأ ضوابط أي وجود عدم أنأشري إىل   و - ١٠١
 يتمثـل و .الدميقراطيـة  إىل العوملة افتقار يف تساهم اليت الرئيسية العوامل أحد هو الكربى الدولية
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 الربملانيـة  الرقابـة يف   الدميقراطيـة  إىل االفتقـار  ملواجهـة  اختـذت  اليت املبادرات بني من مثال أفضل
 .األورويب والربملـان  الدويل الربملاين االحتاديشترك يف تنظيمها     اليت العاملية، التجارة منظمة على

 علـى  الربملانيـة  الرقابـة  تلـك  إقامـة  يف ممـاثالً  اًكـبري  اًدوريؤدي   أن الدويل الربملاين لالحتاد وميكن
  .املراقبة من مبزيد حقا سريحب الدويل البنك بأن ستيفرت السيد ورد .الدولية املالية املنظمات
 املراقبـة  إضـافة  توجـب  إذا لكـن  البنـك،  أنـشطة  ترصد جمموعات أربع بالفعل وتوجد - ١٠٢

 جملـس  يف ممثليهـا  طريـق  عـن  احلكومـات،  أيـدي  يف بل ،هيد يف القرار ذلك  فلن يكون  الربملانية
 بعـض تزيـل    قـد  ألهنـا  ،ترحيـب  موضـع  اخلـصوص  وجه على الربملانية الرقابة وستكون .اإلدارة

 خيــص وفيمـا  .الـدويل  النقـد  وصـندوق  البنـك  أعمـال  بـشأن  ظهـرت  الـيت  الفهـم  سـوء  جوانـب 
 ،٢٠٠٩ عــام يف اجلديــدة القــروض أغلــب إن ســتيفرت الــسيد قــال املثــال، ســبيل علــى الــسرية
 .كقـوانني  وسـنتها  مـات احلكو قررهتـا  الـيت  اإلمنائيـة  الـسياسة  إصـالحات  لـدعم موجهـة    كانت
 الـسياسات  وأولويـات  احلكومـات متطلبـات    وتعكس قليلة فهي شروط، أي هناك كانت وإذا
ــيت ــذ انقــضت وقــد .تتبعهــا ال ــة مــدة من عقــد  يفســائدة  كانــت الــيت العتيقــة املــشروطية طويل

 عهـا مجي املتاحـة  القـروض،  وثـائق متحيص   لربملانينييتعني على ا  و .العشرين القرن من الثمانينات
   .بأنفسهم ذلك من التأكد أجل من املعلومات، لىع صولحلل اجلديدة السياسة مبوجب
   :يلي ما على أيضا املشرعون وأكد - ١٠٣

ــة يف كــان إذا  )أ(   ــة، األزم ــدح، فهــو   العاملي ــا ميت ــزم ــة تعزي ــدد أمهي  األطــراف، تع
ــع بــني فيمــا التعــاون حتــسنيضــرورة و ــة املنظمــات مجي ــا اتعهــد أن ويبــدو .الدولي ــا مجاعي  قوي
 العامليـة  فاملـشاكل  التنميـة،  علـى  وتأثريها األزمة بشأن يونيه/حزيران مؤمتر نتائج يف نعكسا قد

 ؛ عامليةحلول إىل حتتاج

 خـالل  عقد الذي املتحدة األمم ومؤمتر العشرين جمموعة يقرار تطوير وجيب  )ب(  
 حاجــة وتوجــد .يــةفعلال الــسيطرة حتــت الدوليــة املاليــة الــشؤون وضــع أجــل مــن الــسنة تلــك

 يف تـسويقها  جيـري  اليت املشتقات مثل املالية املنتجات على التنظيم من مزيد فرض إىل واضحة
 ؛العامل أحناءخمتلف 

 البلـدان  متثيـل  زيـادة  أجـل  مـن  حكومـاهتم  علىالضغط   لربملانينيويتعني على ا    )ج(  
ــ التحــسن يكــون أال جحيــرو .وودز بريتــون مؤســسات يف الناميــة  البلــدان حــصص يف عاملتوق
 املؤســسات جانــب مــن املعلومــات تــوفري يف الــشفافية مــن مزيــد حتقيــق أن كمــا .كافيــا الناميــة
 ؛فيها البلدان ثقة سيزيد الدولية املالية

 متعـددة  رقابـة  عمليـة  إنـشاء  يف دور الـدويل  الربملـاين  الحتـاد ل يكـون  أن وجيب  )د(  
 اجتماعــاتشمل ذلـك اإلجــراء عقـد   ميكـن أن يــ و .وودز بريتــون مؤسـسات  لرصــد األطـراف 
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 أيـضا  وجيـب  .الدويل والبنك الدويل النقد صندوق إدارة جملسي اجتماعات مع بالتوازي تنظم
 مــع عالقــاهتم يف والــشفافية املــساءلة مــن مزيــد إىل مباشــرة الوطنيــون الربملــانيون يــسعى أن

 ؛القطري الصعيد على وودز بريتون مؤسسات

 هبـا  يقـوم  وتعديالت إجراءات التجاري التوازنالت  اختال مشكلة وستتطلب  )هـ(  
 حــني يف اســتهالكا، أقــل دولــة املتحــدة لواليــاتا تــصبح أنويــتعني  .املــصلحة أصــحاب مجيــع

ــى ا  ــدانجيــب عل ــصدرة لبل ــوير  امل ــواقهاتط ــة أس ــن   اخلاصــة الداخلي ــادعوضــا ع ــى االعتم  عل
 اخلـصوص  وجـه  علـى  الـصني    يـتعني علـى    ذلـك،  إىل وإضـافة  .املتحدة الواليات يف املستهلكني

 ؛عملتها علىاملفروضة  الضوابطختفيف 

ــو  )و(   ــساد زالال ي ــل الف ــشكلة ميث ــضعف كــربى م ــود ت ــاش جه ــدان يف االنتع  بل
 .ملكافحته العمل مسؤولية برملاين كل عاتق على وتقع .كثرية

ــتم - ١٠٤ ــسية والتوصــيات النقــاط بعــض بعــرض االجتمــاع واخت ــيت الرئي  إليهــا توصــلت ال
 بعــض أن إىل اخلتاميــة مالحظاتــه يف الــدويل الربملــاين االحتــاد رئــيس وأشــار .األربــع ساتاجللــ

 باملــسائل العميـق  الربملـانيني  انـشغال  يعكـس  ممـا  طــرحت،  قـد  املفـرط  لالهتمـام  املـثرية  األفكـار 
ــصادية باألزمــة املتــصلة ــة االقت ــدكتور وحــث .واملالي ــع غــوريراب ال ــانيني مجي عــدم  علــى الربمل

 قاربــت تكــون قــد العامليــة األزمــة أن علــى الدالــة املظــاهر مــن بــالرغم حرصــهم، نعــالتخلــي 
 بطبيعـة  واملتـسمة العمليـة    اإلصـالحات  حتقيـق  علـى  العمل يواصلوا أن على وشجعهم االنتهاء،
 بفهـم  األمـر  يتعلـق  حينمـا  سـيما  ال تقليديـة،  غـري  حلول يف التفكريأشري إىل ضرورة     و .حتويلية
 أن احلاضــرين جبميــعأيــضا  أهــابو .عامــة بــصفة االقتــصادي والتقــدم احلــايل نــاتطور منــوذج
  .جمتمعاتنا يف ضعفا الفئات أكثر احتياجات علىعلى التركيز  جديدبعزم  أوطاهنم إىل يعودوا

  


