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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام     الدورة اخلامسة والستون

    ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٤جنيف،      من جدول األعمال٢٠ و ١٨ و ١٣البنود 
التنفيذ واملتابعة املتكـامالن واملنـسقات لنتـائج املـؤمترات

األمـم املتحـدة يفالرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها       
  امليدان االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  
  

ــسية ومــؤمترات القمــة الــيت ــذ ومتابعــة املــؤمترات الرئي تنفي
  تعقدها األمم املتحدة 

  
      املسائل املتعلقة بسياسات االقتصادي الكلي 

  
      التنمية املستدامة
      

  ٢٠١٠ية لعام تقرير موجز عن جلسة االستماع الربملان    
    

  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    
  

، الـيت ُعقـدت يف      ٢٠١٠تتضمن هـذه الوثيقـة مـوجز جلـسة االسـتماع الربملانيـة لعـام                  
، وتعمــم الوثيقــة عمــال بقــرار اجلمعيــة  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣ و ٢نيويــورك يــومي 

  ).انظر املرفق (٦٣/٢٤العامة 
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  املرفق 
ــص      ــاش االقتـ ــو االنتعـ ــيم     :اديحنـ ــادة تنظـ ــة وإعـ ــر يف التنميـ ــادة النظـ إعـ

  العاملية احلوكمة
  

  املوجز واالستنتاجات الرئيسية :جلسة االستماع الربملانية يف األمم املتحدة    
 يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يـومي      ٢٠١٠ُعقدت جلسة االستماع الربملانية لعام      - ١
 بلــدا ومخــس منظمــات ٥٠ملانيــا مــن  بر١٦٠ديــسمرب، وحــضرها حنــو / كــانون األول٣ و ٢

 بن غوريراب، رئيس االحتاد الربملانية الدويل، باملـشاركني وقـدم         -ورحب ثيو   . برملانية إقليمية 
  .املتكلمني يف اجللسة االفتتاحية

  
  املالحظات االفتتاحية    

أعــرب عــن تقــديره اللتــزام  : جوزيــف دايــس، رئــيس اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة    - ٢
نات القوي بالعمـل علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أشـار إىل أن االحتـاد الربملـاين                      الربملا

الدويل دعا الربملانات، يف مؤمتر القمة األخري بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، إىل كفالة ترمجـة               
ائي، هــذه األهــداف إىل بــرامج وقــوانني وطنيــة، وتــوفري التمويــل الكــايف ألنــشطة التعــاون اإلمنــ 

  .ووفاء احلكومات بالتزاماهتا يف جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية
  

ــسق لتجنــب سياســات       ــة  ‘ إفقــار اجلــار ’مثــة حاجــة إىل العمــل املن ــة وجتــاوز األزم املكلف
  .خيدم مصلحة مجيع البلدان مبا

 جوزيف دايس، رئيس اجلمعية العامة
    
ليـة العامليـة حاليـا دليـل علـى هـشاشة            وقال إن االضطرابات اليت تـشهدها األسـواق املا          - ٣

فأوجه عدم التوافـق يف أسـعار       . االقتصادي العاملي وضعف األسس االقتصادية اليت يستند إليها       
الصرف واالختالل يف احلسابات اجلارية تعوق االنتعاش، وتسهم التـدابري احلمائيـة يف إحـداث               

. زمة مبا خيدم مصلحة مجيـع البلـدان       ومثة حاجة إىل العمل املنسق لتجاوز األ      . اختالالت جتارية 
وجيب أيضا على احلكومات أن تعمل معا من أجـل التوفيـق بـني النمـو االقتـصادي والـشواغل                    

  .البيئية، وذلك بسبل منها اعتماد االقتصاد األخضر منوذجا إمنائيا أكثر استدامة
نـة بـشكل    وذكر أنه ليس بإمكان الـدول أن تتغلـب علـى العديـد مـن التحـديات الراه                   - ٤

بل إن عليها مواجهتها من خالل اختاذ قـرارات وإجـراءات ذات طـابع عـاملي، أي مـن                   . منفرد
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وشـدد علـى أن هـذا املفهـوم ال يعـين وجـود حكومـة عامليـة، بـل هـو                      . خالل احلوكمة العامليـة   
مسيلة لتنظيم عملية صـنع القـرار يف عـامل يـضم كيانـات ذات سـيادة، وينبغـي أن تـستند هـذه                        

وقـد أصـبح مـشهد احلوكمـة العامليـة أكثـر تعقيـدا مـع ظهـور                  . إىل مبدأ نـسبية الـسيادة     العملية  
ــة          ــات الدولي ــب املنظم ــشرين، إىل جان ــة الع ــل جمموع ــدان، مث ــن البل ــة م ــري رمسي ــات غ جمموع

  هــذهبيــد أنــه علــى الــرغم مــن أن . التقليديــة، مثــل األمــم املتحــدة ومؤســسات بريتــون وودز  
ل أحيانـا بـسرعة أكـرب، فـإن شـرعيتها مـشكوك فيهـا بفعـل         التجمعات الـصغرى ميكـن أن تعمـ       

  .الشمول افتقارها إىل
ــادي حمــوري ضــمن هيكــل         - ٥ ــدور قي ــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تــضطلع ب وأضــاف أن

فقـد ذكـر قـادة العـامل بوضـوح أن           . حوكمة عاملي يتسم بالكفاءة واالنفتاح والطـابع التمثيلـي        
لحوكمـة العامليـة، لكـن مثـة حاجـة إىل إجـراء إصـالحات               األمم املتحدة هي املنتـدى الرئيـسي ل       

ــام هبــذه املهمــة   ولــذلك، فقــد اقتــرح احلوكمــة العامليــة موضــوعا   . عاجلــة لتأهيــل املنظمــة للقي
ــة العامــة، وكخطــوة أوىل لبلــوغ هــذه       ــستني للجمعي ــدورة اخلامــسة وال للمناقــشة العامــة يف ال

 العامـة متكـن مجيـع الـدول األعـضاء مـن       الغاية، دعـا إىل عقـد اجتماعـات غـري رمسيـة للجمعيـة         
التعبري عن آرائها بشأن مناقـشات ونتـائج قمـة جمموعـة العـشرين الـيت ُعقـدت يف سـول يـومي                       

وهذا عنصر أساسي إلضفاء مزيد من الـشرعية علـى          . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ و   ١١
 املراحـل األوىل مـن عمليـة        املقترحات اليت تؤثر على البلدان اليت مل تتح هلا فرصـة املـشاركة يف             

  .صنع القرار يف مؤمتر القمة، وإخضاعها ملزيد من املساءلة
وكخطــوة أخــرى، أعــرب أيــضا عــن عزمــه تنظــيم مناقــشة مواضــيعية للجمعيــة العامــة   - ٦

 لتــدارس آليــات إعــادة تأكيــد الــدور املركــزي لألمــم   ٢٠١١خــالل النــصف األول مــن عــام  
وينبغـي للربملانـات أن تـضطلع       . الـشمول وبالطـابع التمثيلـي     املتحدة يف نظام للحوكمـة يتـسم ب       

بدور حاسـم يف هـذا النظـام مـن خـالل تـوفري الـدعم الـسياسي للقـضايا الـيت تناقـشها اجلمعيـة                          
  .العامة والقرارات اليت تتخذها، وكفالة املساءلة والشفافية يف عمليات صنع القرار

أعــرب : ون االقتــصادية واالجتماعيــةزوكــانغ شــا، وكيــل األمــني العــام إلدارة الــشؤ    - ٧
وأشـار إىل أن االقتـصاد العـاملي مقـدم علـى      . باسم األمني العـام عـن ترحيبـه احلـار باملـشاركني           

مرحلة غري واضحة املعامل، إذ ما زالت نقـاط الـضعف يف اقتـصادات البلـدان الكـربى املتقدمـة                    
ــدد االســت        ــا يه ــو م ــاملي، وه ــصادي الع ــاش االقت ــوق االنتع ــو تع ــاملي النم ــصادي الع . قرار االقت

ــا ــع       وبينمـ ــام بوضـ ــإن االهتمـ ــة، فـ ــة اآلنيـ ــتالالت العامليـ ــى االخـ ــا علـ ــز أساسـ ينـــصب التركيـ
اســتراتيجيات بــشأن الــديناميات االقتــصادية العامليــة الطويلــة األجــل وكيفيــة تــسخريها للــدفع   

  .بعمليات السالم واألمن والتنمية إىل األمام ما زال حمدودا
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مة االقتصادية وجهت االهتمام حنـو آليـات احلوكمـة العامليـة، ووضـعت           وذكر أن األز    - ٨
وبينمـا سـاعدت   . جمموعة العشرين يف دائرة الضوء فيمـا يتعلـق بتنـسيق الـسياسات االقتـصادية             

. هذه اجملموعة على منع تدهور احلالة، فقد واجهت أيـضا انتقـادات بـشأن عـضويتها احملـدودة                 
 مـع الربملانـات مـن أجـل إقنـاع حكومـات جمموعـة العـشرين                 وحتتاج األمـم املتحـدة إىل العمـل       

  .بضرورة إضفاء طابع الشمول على اجملموعة
وقـد  . وأكد أن جمموعة العشرين ميكنها، وينبغـي هلـا، أن تكمـل عمـل األمـم املتحـدة                   - ٩

بــدأ ذلــك حيــدث بالفعــل يف جمــال التنميــة، ولكــن هنــاك حاجــة إىل التركيــز أكثــر بكــثري علــى  
خــل اجملموعــة، ذلــك أن أهــدافا مــن قبيــل القــضاء علــى الفقــر تــرتبط ارتباطــا وثيقــا    التنميــة دا

  .بتحقيق االستقرار االقتصادي
وأضاف أن الطريق إىل عامل سلمي مزدهر يـشمل اجلميـع هـو عـرب التنميـة املـستدامة،                     - ١٠

يـة  اليت تقتصر علـى البيئـة فحـسب، بـل تعـد هنجـا متكـامال يتـضمن أهـدافا اقتـصادية واجتماع                      
األولويات اإلمنائية للحكومات وعلى املـوارد      ومبا أن الربملانيني مطلعون عن كثب على        . وبيئية

املالية الالزمة لتحقيقها، فـإن العـامل يعتمـد علـيهم لتوجيـه زمالئهـم وتثقـيفهم، وكفالـة إعطـاء                     
  .األولوية لسياسات وبرامج التنمية املستدامة

ة مــن دعــم الربملــانيني وإســهاماهتم لكفالــة أقــصى  أردف بــأن مثــة حاجــة إىل االســتفاد   - ١١
وسيـسعى  . ٢٠١٢ للتنميـة املـستدامة، املقـرر عقـده يف عـام             ٢٠+ درجات النجاح ملؤمتر ريو     

جتديــد االلتــزام الــسياسي، وتقيــيم التقــدم احملــرز،  : هــذا املــؤمتر إىل حتقيــق ثالثــة أهــداف، هــي 
  .وحتديد التحديات الناشئة

فقد غريت الدروس القاسية للسنوات األخـرية      .  دخل حقبة جديدة   واستطرد أن العامل    - ١٢
وحث الربملانيني على اغتنام الفرصـة والـسعي إىل كفالـة           . االفتراضات األساسية لعلم االقتصاد   

  .حتديد التوجهات والسياسات االقتصادية املستقبلية مبا يعزز التنمية املستدامة
شـكر املـتكلمني الـسابقني علـى        : ربملـاين الـدويل    بن غـوريراب، رئـيس االحتـاد ال        -ثيو    - ١٣

وأشار إىل أن الربملانيني جيتمعـون مـرة أخـرى يف مقـر             . كلمتيهما، واملشاركني على حضورهم   
وقـال  . األمم املتحدة ملناقشة االقتصاد العاملي واحلاجة إىل التصدي لألزمة احلالية بشكل أقوى           

اوت االقتـصادي اهلائـل، الـذي أصـبح مظهـرا           إن بعض التقدم قـد أُحـرز يف معاجلـة أوجـه التفـ             
ففــي أوروبــا علــى ســبيل املثــال، ُوضــعت ضــوابط . عاديــا مــن مظــاهر احليــاة اليوميــة للكــثريين

شــديدة علــى املكافــآت املــصرفية، وهــو مــا يتوقــع أن يــساعد علــى كــبح مجــاح املــصارف مــن 
 وخيمـة، تـضررت منـها       اإلقدام على مثل تلك املخاطرات املالية اليت كانت هلا مؤخرا عواقـب           

  .البلدان الفقرية بصفة خاصة
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. ها حنن ذا جنتمـع مـرة أخـرى يف مقـر األمـم املتحـدة ملناقـشة موضـوع االقتـصاد العـاملي                

ومدينـة املتناقـضات هـذه مكـان مناسـب          . وحنن هنا لنتحدث عـن األغنيـاء والفقـراء معـا          
اليـة وأناسـا يفترشـون      فهـي مدينـة تـضم أبراجـا زجاجيـة ع          : إلجراء نقاش من هذا النوع    

  .األرض حتتها
  بن غوريراب، رئيس االحتاد الربملاين الدويل- ثيو 

    
ومــع ذلــك، مــا زال االقتــصاد العــاملي يتــسم بــسيطرة القطــاع املــايل علــى القطاعــات      - ١٤

فهـا هـي ذي بورصـة وول سـتريت تعلـن مـرة أخـرى عـن حتقيـق                    : االقتصادية املنتجة احلقيقيـة   
  .قت تتفاقم فيه حالة البطالة والفقر يف مجيع أحناء العاملأرباح قياسية يف و

. ذكر أنه جيب أال نتهاون يف التعامل مع هذه احلالة الغريبـة مـن االنفـصال عـن الواقـع          - ١٥
فلــم يــسفر عامــان مــن احملادثــات يف إطــار اجتماعــات االحتــاد الربملــاين الــدويل واألمــم املتحــدة  

وما زال الفقراء يتحملون اآلالم واملـشقات، ومـا زال          . اقععن نتائج حمدودة على أرض الو      إال
  .األغنياء يراكمون الثروات أكثر من أي وقت مضى

صانعي السياسات؟ هـل يكمـن احلـل يف اختـاذ مزيـد             رد  وتساءل عما ينبغي أن يكون        - ١٦
ز من اإلجراءات التقشفية لدرء خطر أزمات الديون؟ أم أن من األفضل تقدمي مزيد مـن احلـواف                

ــع             ــى مجي ــئلة يــتعني عل ــذه أس ــرص العمــل؟ ه ــن خــالل إجيــاد ف ــى االنتعــاش م ــساعدة عل للم
  .احلكومات والربملانات واألمم املتحدة أن تسعى جاهدة لإلجابة عنها

    
ــسة األوىل     ــتالالت    :اجللـ ــصادي، واالخـ ــاش االقتـ ــة علـــى االنتعـ ــاطر احلاليـ املخـ

  ة املتواصلة يف االقتصاد العاملياهليكلي
ــقأعــضاء ا   ــد هـــ : لفري ــدي؛    . دونال ــشيوخ الكن ــشار امللكــة، مبجلــس ال ــر، مست أوليف

وروبـــرت فـــوس، مـــدير شـــعبة الـــسياسات والتحلـــيالت اإلمنائيـــة، بـــإدارة الـــشؤون   
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة؛ وهارديب سـينغ بـوري، املمثـل الـدائم للهنـد               

ــصاد  وســارةلــدى األمــم املتحــدة؛   العــاملي، مبعهــد دراســات   أندرســون، مــديرة االقت
  ).الواليات املتحدة األمريكية(السياسات 

أثناء دراسة أعضاء الفريق للبنود الواردة ضمن هذا املوضوع، اقتـرح الـسناتور أوليفـر            - ١٧
اجملاالت اليت ميكن للربملانيني أن يساعدوا فيها على منـع تكـرر حـدوث األزمـة، وحبـث الـسيد                

قتصادي يف املستقبل، واستكشف السفري بـوري أثـر األزمـة           فوس بعض حاالت عدم التيقن اال     
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ــات         ــصدي الوالي ــب ت ــسيدة أندرســون يف جوان ــة؛ ونظــرت ال ــة لأللفي ــى األهــداف اإلمنائي عل
  .جزا للنقاط الرئيسية اليت ذكروهاونورد أدناه مو .املتحدة لألزمة

أنظمـة وضـمانات    يف أعقاب األزمة العاملية، ُتـبذل جهـود حامسـة األمهيـة السـتحداث                - ١٨
 يقـوم الربملـانيون بوضـعه؛ فـذلك هـو         واألنظمة والضمانات هي مـا       .أخرى ملنع تكرر حدوثها   

مـن أجـل    النمـو   وهناك حاجة إىل إصالح القطاع املايل يف االقتـصادات املتقدمـة             .جمال خربهتم 
  .اإلصالحاستعادة الصحة ألسواق االئتمان، وينبغي للربملانيني أن يقوموا بدور يف تنفيذ ذلك 

ــسربغ يف عــام        - ١٩ ــشرين يف بيت ــة الع ــيت حــددهتا جمموع  إىل ٢٠٠٩واســتجابة للحاجــة ال
رأس املال، وافقـت املـصارف املركزيـة علـى اتفـاق بـال الثالـث، الـذي                  من  ات  الحتياجزيادة ا 

ومـع أن التفاصـيل      .ُصـمم بغرض تقوية قدرة القطاع املصريف علـى حتمـل الـصدمات مـستقبال             
انيني أن يقومـوا   وهـي عمليـة ينبغـي للربملـ    -ا النهائيـة إال عنـد هنايـة الـسنة      يغتهلن توضع يف صـ    
 فإن جلنة بازل املعنية باإلشراف على املـصارف قـد وضـعت اتفاقـات بـشأن                 -فيها بدور مهم    

 باألزمـة األخـرية،    كـاليت ترافقـت  رفع نوعية رأس املال ومستوياته من أجل الوقاية من اخلسائر      
ــسقة  ــسبة مت ــتفادة لالون ــة، وم س ــات رأمسالي ــ، واحتياطي ــسيولة، وميرياع ــ لل  أشــد صــرامة  يرياع

ــصاح ــاين الــدويل هــو املــساءلة          .لإلف وحيــث أن أحــد اجملــاالت الرئيــسية خلــربة االحتــاد الربمل
  .والشفافية، فيجب إشراكه يف ضمان االلتزام هبذه االتفاقات

  
شــــتراكية حينمــــا تكــــون املــــصارف رأمساليــــة حينمــــا حتقــــق رحبــــا، ولكنــــها تــــصبح ا  

  .خسارة يتكبد

 روبرتو ليون، عضو الربملان، شيلي
    

ولكن، بالرغم من هذه االشتراطات اجلديدة، فـإن اتفـاق بـال الثالـث ال يتـضمن علـى          - ٢٠
اإلطــالق أي نظــام لإلنفــاذ، بــل يعتمــد علــى حنــو غــري كــاف علــى التقيــيم الــذايت واســتعراض    

وبوصـفهم   . لكي يتـضمن االتفـاق وسـائل فعالـة لإلنفـاذ           وينبغي للربملانيني أن يضغطوا    .األقران
، فإن هلم أيضا دورا أساسيا يقومون به يف ضمان أال ُيـسمح للحكومـات بالـسعي إىل                 نيمشرع

اشتراطات أقل صـرامة لنظمهـا املـصرفية، أو إىل تفـسريات متحيـزة للقواعـد، وأن يكـون تنفيـذ           
  . يقوم على القواعد ويشمل جزاءات معقولة متسقا يف مجيع البلدان، مع اتباع هنجيرياعامل

توقـع  ساد الكبري هشا ومتفاوتا، حيث يُ     يل من أسوء ركود منذ الك     عد االنتعاش األو  وُي  - ٢١
 يف املائـة يف عـام   ٣,٥ وبنـسبة  ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٣,١أن يتوسع االقتصاد العاملي بنـسبة       
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قـدت   إلعادة إجياد الوظائف اليت فُ     قا، وال يكفي إطال   ٢٠١٠، مما يقل عما شهده عام       ٢٠١٢
  .بسبب األزمة

 هتديـدا حبـدوث ركـود     النمـو تـشكل   نقـاط ضـعف عديـدة يف البلـدان املتقدمـة          هناكو  - ٢٢
 منــو العمالــة؛ وإحجــام القطــاع املــصريف عــن إقــراض أيــة  عــدم:  يف األعــوام املقبلــة“مــزدوج”

 احلـوافز املاليـة، ممـا سـيعوق أي          أموال لالستثمار املنتج؛ وقيام حكومات كثرية بإيقـاف بـرامج         
نقــل فيــه كميــات  ة للتوســع النقــدي املــشوه، الــذي تُ حتــسن يف وضــع العمالــة؛ واآلثــار الــسلبي 

 ممـا  ضخمة من السيولة إىل البلدان األفقر، بدال مـن أن تـساعد علـى النمـو يف البلـدان األغـىن؛                    
 التــدخالت اريخــأو ؛ اســتقرار أســعار الــسلع األساســيةزعــةعزف العمــالت، واضــعإ يــؤدي إىل

الثأرية من جانب بعض البلدان يف أسعار صرف العمالت، مـع مـا يـصاحب ذلـك مـن خمـاطر                     
  .تدابري محائية ردا عليهاختاذ ا

 ممـا هـو متوقـع يف الوقـت      كثرأبـ نمـو   إضـعاف ال  ومن شأن تلك املخاطر أن تـسفر عـن            - ٢٣
 ذلـك الـسيناريو الـسليب، ينبغـي         ولتجنـب  . والناميـة   النمـو  احلاضر، يف كل مـن البلـدان املتقدمـة        

تـوفري   وأوهلا هـو   .معاجلة بعض التحديات الكربى املتعلقة بالسياسات واملتصلة بذلك السيناريو        
 ولـو زال متاحـا يف كـثري مـن البلـدان، حـىت             املايل الذي ما   يزحوافز مالية إضافية، باستخدام احل    

بغـي تنـسيق تلـك احلـوافز علـى حنـو            وين .بدا أن احلال غري ذلك بسبب ارتفاع مستويات ديوهنا        
، وبـذلك   يس لـديها هـذا احليـز       املايل وتلـك الـيت لـ        احليز وثيق بني البلدان اليت يوجد هبا قدر من       

وســيتمثل التحــدي الثــاين يف إعــادة تــصميم  . يتــوافر طلــب خــارجي علــى تلــك الفئــة األخــرية  
التركيـز علـى ختفـيض      ، مـع تقليـل      عمـل  ال  فـرص  احلوافز لتـوفري دعـم مباشـر بـصورة أكـرب لنمـو            

ــز علــى اإلنفــاق املباشــر    ــادة التركي ــضرائب وزي ــا، ت .ال ــد   ثالث وجــد حاجــة إىل التوصــل إىل مزي
التالحم بني احلـافزين املـايل والنقـدي، مـع تقليـل أثـر ازديـاد تـوترات العمـالت والتـدفقات                    من

 للبلـدان الناميـة الـيت       رابعا، جيب توفري متويل التنميـة      .الرأمسالية القصرية األجل والسريعة احلركة    
ذلـك مـوارد لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            مبـا يف     مـايل حمـدود وعجـز ضـخم،           حيـز  لديها

وأخــريا، جيــب تقويــة تنــسيق الــسياسات فيمــا بــني االقتــصادات  .واالســتثمار يف النمــو املــستدام
  .رينالكربى، اليت ضعفت بالرغم من اإلعالنات املدوية اليت صدرت عن جمموعة العش

نت، يبــدو أن هنــاك بعــض التــهاون  وبــشأن مــا إذا كانــت إمكانــات التنميــة قــد حتــس    - ٢٤
الوقــت احلــايل بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، كمــا لــو أن عقــد قمــة األهــداف اإلمنائيــة    يف

وأعـادت احلكومـات     .سبتمرب سيكون كافيا حلل املشاكل املتبقية     /لأللفية يف نيويورك يف أيلول    
ويبـدو أن حتليـل    . بتحقيق األهداف، ولكـن مل يتـبني بعـد مـا إن كـان ذلـك سـيحدث            التزامها

بلــدان عديــدة، عانــت مجيعهــا مــن الــصدمات اخلارجيــة ذاهتــا، يــشري إىل أن تلــك البلــدان الــيت  
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 املالية املعاكسة للدورات االقتصادية وقامت أيضا حبماية إنفاقهـا          ردود مزيد من ال   قامت بتنفيذ 
ل يف تقدمها صوب األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مقارنـة            يقا قدرا أقل من العر    االجتماعي، القت 
،  املعونـة اإلمنائيـة متـسمة باحلـدة    ويف غضون ذلك، أصبحت املناقشات عن .بغريها من البلدان  

 ال تفــي بتعهــداهتا، وأكــدت البلــدان  النمــوأن البلــدان املتقدمــةبــعــت البلــدان الناميــة ادحيــث 
  .ا تفعل كل ما ميكنها حتمل تكلفتهأهنالنمو املتقدمة 

وركزت الواليـات املتحـدة أثنـاء نظرهـا يف كيفيـة حـل مـشكلة نـواحي عـدم التـوازن              - ٢٥
ويف حـني أن ذلـك اجلانـب هـو بالتأكيـد             . على تالعب الصني بعملتها     شديدا التجاري تركيزا 

يا آخـر   أحد أسباب كون صادرات الصني رخيصة على حنو مـصطنع، فـإن هنـاك عـامال رئيـس                 
وفضال عن ذلك، لن يكون لدى العمـال         .يتمثل يف تكاليف العمالة املنخفضة للغاية يف الصني       

ــوال       ــضة أم ــى أجــور منخف ــذين حيــصلون عل ــصينيني ال ــسلع، ســواء    ال ــشتروا ال ــة لكــي ي كافي
وجيب أن تويل أيـة حماولـة جـادة للتعامـل مـع نـواحي عـدم                .املنتجني احملليني أو من اخلارج     من

  .التجاري اهتماما ملسألة حقوق العمالالتوازن 
 طريـق  عـن  (الالزم احلد عن زائدة سيولة بضخ لقيامها املتحدة الواليات انتقاد وميكن  - ٢٦
 األخـرى،  البلـدان  مـع  للتنـسيق  حماولـة  أيـة  بـذل ُت ومل .العـاملي  االقتـصاد  يف) “الكمـي  التيسري”

 ميكـن  الـيت  الناشـئة،  األسـواق  حلكومـات  املـشروعة  للمخاوف حساسية أية هناك تكن مل كما
 تـضخما  ويـسبب  أسـواقها  إىل يفـيض  أن دوالر بليـون  ٦٠٠ مببلـغ  واملقدر اإلضايف املال لرأس

 معـدل  لتخفـيض  كـثرية  خيـارات  حاليـا  لـديها  لـيس  املتحدة الواليات حكومة ولكن .لعمالهتا
 الواليــات يف خـرية األ االنتخابـات  أعقـاب  ويف .املائـة  يف ١٠ حــوايل يبلـغ  والـذي  فيهـا  البطالـة 
 تـوفري   شـأنه  مـن  وأفـضل،  أكرب حوافز برنامج وضع السياسية الناحية من املستبعد من املتحدة،

  .مباشر فرص العمل بشكل
ويف املناقــشة الــيت أعقبــت مالحظــات أعــضاء الفريــق، أشــار الربملــانيون إىل أن العــامل      - ٢٧

إىل ضــغط النمــو ان املتقدمــة  تتعــرض البلــد،فمــن ناحيــة .يواجــه تناقــضا يتكــون مــن قــسمني  
ــة      لتخفــيض عجــز ميزانياهتــا، بينمــا جيــري حثهــا يف ذات الوقــت علــى اتبــاع سياســات امليزاني

ومـن شـأن احلـوافز املاليـة      .املعاكسة للـدورات االقتـصادية إلعـادة إطـالق النـشاط االقتـصادي         
قـد أنفقـت مبـالغ    جتعل حالتها أكثر سوءا بالتأكيد، ومما يزيد ذلـك أن بعـض تلـك البلـدان         أن

  .كبرية على تدابري احلماية االجتماعية من أجل ختفيف عواقب األزمة على فرادى املواطنني
ط يومــن الناحيــة األخــرى، فــإن ضــعف النمــو يف البلــدان املتقدمــة مقترنــا بــالنمو النــش   - ٢٨
حــاالت عجــز جتــاري يف مقابــل فــوائض  :البلــدان الناشــئة يــسبب سلــسلة مــن االخــتالالت يف
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ارية، وعمالت مقدرة بأقل من قيمتها مقابل عمالت مقـدرة بـأكثر مـن قيمتـها، وتفاوتـات                جت
  .يف سعر الفائدة تزعزع االستقرار

زالت منخفـضة للغايـة،      وردا على ذلك، أُشري إىل أن تكلفة التدفق النقدي للديون ما            - ٢٩
معـدل منـوه    يرتفـع   ن أن   وهكذا فطاملا أمكن ألي بلد أن يضم       . النمو يف أغلب البلدان املتقدمة   

 تكاليف فوائده بالقدر الكـايف، فإنـه ميكـن أن يواصـل              تنخفض االقتصادي بالقدر الكايف، وأن   
ومـن ناحيـة أخـرى،       . دينه العام   معدالت افز بدون زيادة  واقتراض مزيد من املال لتكريسه للح     

 اإليـرادات  اإلنفـاق أن يـؤدي إىل اخنفـاض النمـو، ممـا يـسفر عـن اخنفـاض         فـإن مـن شـأن تقييـد    
  .احلكومية وتوسيع نطاق حاالت العجز املايل

ــه ويف حــني   - ٣٠ ــسائل سياســات       أن ــاك تفــضيل يف بعــض األوســاط حلــل م ــد يكــون هن ق
 جلنـة  عاملي، مثلمـا أوصـى بـه تقريـر     اقتصادي االقتصاد الكلي يف هناية املطاف يف جملس تنسيق   

ــة ا   ،)١(٢٠٠٩للخــرباء يف عــام   ــة يكــون حجمــه أصــغر مــن اجلمعي ــه أ،لعام ــر مشــوال   ولكن كث
الوقت احلاضـر هـي الواقـع الـذي ينبغـي العمـل          يف   جمموعة العشرين    إنجمموعة العشرين، ف   من

ومن املرجح أن ينشأ تدرجييا دور أكـرب لألمـم املتحـدة فيمـا خيـص قـضايا االقتـصاد                     .يف إطاره 
العـشرين؛ وقـد   الكلي، يف عملية تقارب حيدث خطوة تلو خطوة بني األمم املتحـدة وجمموعـة               
  .كانت جهود التوعية اليت اضطلعت هبا تلك اجملموعة خطوات أوىل مشجعة

والحظ عدة مندوبني من البلدان االسكندينافية أن جزءا من السبب الـذي يعلـل تـأثر                  - ٣١
بلداهنم باألزمة على حنو أقل من غريها هو مشاركة املرأة يف اقتصاداهتا بنسبة تزيد عـن املعـدل                

لواضــح ويعــد رأس املــال البــشري أحــد أقــوى حمركــات النمــو االقتــصادي، ومــن ا   . املتوســط
االستفادة من نصف رأس املـال البـشري، الـذي متثلـه قـدرات املـرأة، يف وظـائف مـن بينـها                     أن

وجيب أن تـشمل مناقـشة االنتعـاش االقتـصادي العـاملي             .املناصب االقتصادية العليا، يتسم مبيزة    
  .ثري من النساء يف أحناء العامل على حتقيق إمكانياهتن الكاملةالنظر يف سبب عدم قدرة ك

  
  ! يسمى أخوات ليهمان، لكان األمر سيصبح خمتلفا جداصرفلو كان ذلك امل  

 مونيكا غرين، عضوة الربملان، السويد
    

خـتالل التـوازن   الهـو مـن العوامـل الرئيـسية        لـدى الـصني     الفائض التجاري املتزايد    إن    - ٣٢
املؤشــرات عكــس بدقــة يال الــذي  ســعر الــصرف هــوإىل حــد كــبري وســببه ، حاليــا االقتــصادي
_________________ 

لنظـــام النقـــدي واملـــايل الـــدويل، تقريـــر جلنـــة اخلـــرباء التابعـــة لـــرئيس اجلمعيـــة العامـــة بـــشأن إصـــالحات ا    )١(  
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢١
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الـدوالر  بويف الوقت نفسه، أدت الظروف الراهنة إىل تآكـل الثقـة           .  لالقتصاد الصيين  األساسية
 األمـوال عـن     اتتـدفق ابتعـاد    أدىوقـد   . النظـام النقـدي الـدويل     الـصدارة يف     مركـز    حيتلّالذي  

بلـدان  بـل وعمـالت ال  تصاعدية على قيمة عمالت البلدان النامية، الط لضغواإىل زيادة   الدوالر  
 اختاذ تدابري يف مجيع أحنـاء العـامل لتـصحيح االخـتالالت     جيري وفيما.  مثل اليابان النمو املتقدمة

 املبـادرات    تفـضي تلـك     أن احليلولـة دون    املهـمّ  مـن فـإنّ    النظـام النقـدي،      وتـصحيح االقتصادية  
  . يف االقتصاد العامليالذي بدأ بالظهور تعرقل االنتعاش شأهنا أنمن  سياسة محائية إىل
مبـادرات جديـدة    اختـاذ    للعمـل و    دعـوات   دائما تنطلق أزمة،   تولوحظ أنه كلما حدث     - ٣٣

فهـل  . البنك الدويل أو صندوق النقد الـدويل  وأ مثل األمم املتحدة القائمةاهليئات  إطار  خارج  
  ملتحدة؟ فشل منظومة األمم اذلك دليل على

طبيعـة األزمـة االقتـصادية      بـسبب   أكـد الـسفري بـوري أنـه         ويف الرد على هذا الـسؤال،         - ٣٤
ــها إىل ا.  لوقــف األزمــة  شــيئاأن تفعــلألمــم املتحــدة  مل يكــن بوســع ا  ،واملاليــة ــة فحاجت لعملي

 ليـسمح  دولة مل يكن     ١٩٢ األعضاء البالغ عددهم     ادوهلبني  وإىل التوافق يف اآلراء     الدميقراطية  
. اختاذ خطوات سريعة حنو حتقيق نوع من التنـسيق االقتـصادي الكلـي الـذي كـان مطلوبـا             هلا ب 
 وعلـى    فجـأة  حـدثت األزمـة   مـا ألنّ      عجزا إىل حدّ   صندوق النقد الدويل والبنك الدويل    حىت  و

 خـارج ال يكـون هنـاك مـن خيـار سـوى التـصّرف              يف مثل هذه الظروف،     و. واسع جدا نطاق  
يف أقـرب    التركيـز    بيـد أّنـه ينبغـي أن يعـود        . اختـاذ إجـراءات طـوارئ     و ةإطار املؤسسات القائمـ   

مـن اآلن   و. ومبـدأ التمثيـل    ضـمان الـشرعية       وذلـك بغيـة     يف األمـم املتحـدة     وقت ممكن لينصب  
  . االقتصادية العامليةللحوكمةفصاعدا، جيب أن تشارك األمم املتحدة يف حل القضايا األوسع 

 مزيـد مـن   حتقيـق  وتبعاتـه علـى العمـالت هـو       وضـع النقـدي     البمـا يتعلـق      يفاملطلوب  و  - ٣٥
وقد أتاحت املرحلة األوىل من التـصدي لألزمـة         .  بني السياسة املالية والسياسة النقدية     االتساق

 األمـوال زال الكـثري مـن تلـك        يـ  ال مـن الـسيولة يف النظـام املـصريف، ولكـن             كميات كبرية  ضّخ
ــاج   ــا دون إنت ــوك قابع ــد  يف البن ــى شــكل نق ــد  أعل ــة منخفــضة العائ ــة حكومي مث . و أوراق مالي
ولكن مـرة أخـرى ظلـت النقـود املطبوعـة ُتـستخدم يف شـراء             الكمي،   الّتيسريجاءت سياسات   

يف  اإلطـالق وبالتـايل فـإن النتيجـة هـي عمليـة دائريـة ال تـساهم علـى         . كوميةاحلالية  املوراق  األ
الشرائية ومن الطلب وحيفـز بـذلك   قدرة الناس من تعايف سوق العمل، الذي من شأنه أن يزيد      

  .  يف االستثمار والتوظيفعلى البدءالشركات 
د أنـه جيـب إعـادة تقيـيم العملـة الـصينية كجـزء مـن أي حـل، ولكـن تلـك                        ومن املؤكّ   - ٣٦

 ويف الوقـت نفـسه،    . تـضخم يف أسـعار األصـول      إحداث   لتجنب   ينبغي أن تتم بالتدّرج   العملية  
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ــاج ــتثمار يف حتتـ ــصادها   الـــصني إىل االسـ ــة اقتـ ــادة هيكلـ ــسماح إعـ ــة  ل وإىل الـ ــور احلقيقيـ ألجـ
  . ذلك يتطلّب وقتا طويالوكل .  االستهالك احمللي لكي يزيداالرتفاعب

ختفــيض قيمــة عمليــات  هــو حظــر مــن دور صــندوق النقــد الــدويل اجــزءأن فتــرض وُي  - ٣٧
 اآلن  حيـدث  ت الـصادرات، ولكـن ختفـيض قيمـة العمـال          زيادة من أجل  بشكل مصطنع العملة  

، الـذي كـان أكـرب مهـه         صـندوق النقـد الـدويل     وقـد عجـز     . يوميا وليس هناك من يتحدث عنه     
الــسهر علــى مراقبــة األنــشطة االقتــصادية للبلــدان الناميــة، عــن الــتفطّن إىل أنّ كارثــة يف البلــد   

  . الذي يوجد فيه مقّره الرمسي قد بدأت الظهور لتشمل تبعاهتا أحناء العاملالنمو املتقّدم 
 املؤسـسات    ألنّ سيكون مـن الـصعب جـدا إعـادة بنـاء الثقـة يف النظـام املـايل الـدويل                   و  - ٣٨

 قـد فاجأهتـا     - الفقـرية أكثـر مـن الغنيـة          -الـسلوك املـايل للبلـدان       اليت أشرفت يف الـسابق علـى        
 أكثـر  ا جديـد انظامـ لكي يتقّدموا ويـصّمموا    والربملانيني   للربملاناتحان الوقت   وقد  . األحداث

  . طيةدميقرا
 لعـدم   أصبحت تستخدم األزمـة كذريعـة       النمو  بعض البلدان املتقدمة   شري إىل أنّ  أُقد  و  - ٣٩

، ممـا يهـدد حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة           بالتزاماهتا يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة           الوفاء  
 ىل البلـدان الغنيـة     تدفقات مالية صافية من البلدان الفقرية إ       هذا يف حني أنّ هناك سنويا     . لأللفية

مخـسة  أو مـا يعـادل      مـن دوالرات الواليـات املتحـدة،        دوالر بليون ٦٠٠  مببلغ ٢٠١٠يف عام   
يـتم اسـتثمارها بعـد ذلـك لـسداد الـديون الدوالريـة        أضعاف ميزانية املساعدة اإلمنائية الرمسيـة،     

  .غنيةللدول ال
  :وقد أسفرت املناقشة عن االستنتاجات والتوصيات التالية  - ٤٠

علــى درجــة مــن  نتعــاش االقتــصاد العــاملي  يف أن يكــون احقيقــي نظــرا لوجــود خطــر    •  
طلبـا إضـافيا ملواصـلة حتقيـق املزيـد      عمل كافيـة، وبالتـايل    فرصيولّد  الضعف حبيث ال  

كيفيـة   حـول    ختتلـف بيـد أنّ اآلراء     . احلـوافز ال بد من استحداث املزيد من       لنمو،  من ا 
 اسـتدامة الـدين   وتظـل مـسألة تقيـيم   . الـدين العـام   هـذه احلـوافز دون زيـادة     استحداث

 قبــل النظــر يف أي تــدابري متــوازن إجــراء تقيــيم إذْ يتعــّين: مــسألة مطروحــة أيــضاالعــام 
ض يفــختض ميزانياهتــا العــسكرية قبــل يفــختوينبغــي للبلــدان . حيــدث ضــرراف قــد تقــّش

 . اإلنفاق االجتماعي

إذا لعجـز   البلـدان ذات ا    الفـائض و   خـتالل بـني البلـدان ذات      تـصحيح حـاالت اال    جيب    •  
ــق  ــا حتقي ــل   أردن ــدى الطوي ــى امل ــاش عل ــذا يتطلّــ . انتع ــسيق سياســات   وه ب حتــسني تن

، مـثال، ينبغـي أن يـتم        نقـدي السـتحداث حـافز     طبع النقـود    ف. االقتصاد الكلي الوطنية  
 اهليئـة الوحيـدة   وجمموعـة العـشرين هـي اآلن   .  عـن كثـب   البلدان األخرى بالتنسيق مع   
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ألمــم املتحــدة اتمكني لــ وســيلة العثــور علــىعلــى حتقيــق ذلــك، ولكــن جيــب  القــادرة 
 . للحوكمة العاملية تتسم مبزيد الشرعية والتمثيلمؤسسة باعتبارها 

ساءلة، املـ شفافية و الـ  مـن تتسم مبزيد الربملانات يف جعل الصناعة املالية    أن تساعد جيب    •  
ن تركــه لــضغط األقــران   بــدال مــ وأن ينطــوي اإلشــراف علــى آليــة إنفــاذ مناســبة،      

 . لتدابري الطوعيةل أو

 صوت ومشاركة البلدان النامية يف املؤسـسات املاليـة الدوليـة            تعزيزاعتماد املساواة يف      •  
 ضـروري للحفـاظ علـى النمـو االقتـصادي           وغريها من اهليئـات الـيت تـضع املعـايري أمـرٌ           

  . لصاحل الفقراء
  

نظـرة نقديـة علـى املـسائل الرئيـسية          : لدويلإصالح النظام املايل ا   : اجللسة الثانية     
  املطروحة على جدول أعمال األمم املتحدة

؛ ومورتـون واتالنـد،     )اململكة املتحـدة  (فابيان هاميلتون، عضو يف الربملان،      : احملاورون  
املمثـــل الـــدائم للنـــرويج لـــدى األمـــم املتحـــدة، واملـــشارك يف رئاســـة الفريـــق العامـــل  

إيزابيـل  وعامـة واملعـين باألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة؛             املخصص التابع للجمعيـة ال    
ــاتيوس إ ــتراتيجيات التابعــــة إلدارة     . مــ ــدة الــــسياسات واالســ ــو، رئيــــسة وحــ  الغــ

السياسات واالستعراضـات بـصندوق النقـد الـدويل؛ ورودين مشيـت،            و االستراتيجيات
  ).كندا(مبعهد الشمال واجلنوب ) نيف املالية والدْي(باحث أول 

وأسهم الـسيد هـاميلتون يف هـذه اجللـسة بأفكـار عـن املـسائل املتعلقـة بنظـام املديونيـة                        - ٤١
الدولية، وتناول السفري واتالند بالبحث العالقة بني األمم املتحدة وجمموعـة العـشرين، وأدلـت               

الغــو بأفكــار تتنــاول نظــام االحتيــاطي العــاملي وتــدفقات رأس املــال، فيمــا  . الــسيدة مــاتيوس إ
  . مشيت فكرة فرض ضريبة على صفقات العمالتالسيدطلع است
  

  .كربملانيني جيب أن نكون مثاليني وعمليني يف نفس الوقت  
 املتحدة  فابيان هاميلتون، عضو يف الربملان، اململكة

    
نظـام حقيقـي     عـدم وجـود   اخللـل األساسـي يف اهليكـل املـايل احلـايل هـو               وأُشري إىل أنّ    - ٤٢

أكثرها يقـوم علـى      بطرق خمتلفة،    تعاجل ديون بلداهنا    بدال من ذلك   كوماتاحلف. إلدارة الديون 
قـد تكـون   وطنية الآلية مماثلة لقوانني اإلفالس  ووجود   . من الفعالية املالية   العقيدة السياسية بدال  

حالـة  وذلـك علـى الـرغم مـن أنّ أزمـات الـدين يف               إلدارة الديون الدوليـة،      فعالةبالفعل طريقة   
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 بعـد   امـ هيض قيمـة عملت   يفختختلي هذين البلدين عن حقهما يف       حدثت بسبب   ونان  والييرلندا  أ
  .اليورواعتماد 

، جاء رد الفعـل سـريعا وحـىت أسـرع          ٢٠٠٨بنك ليمان براذرز يف عام      وبعد أن اهنار      - ٤٣
يف قمــة لنــدن، اعتمــدت و.  إطــار األمــم املتحــدةباإلمكــان اختــاذه ضــمن كــان إجــراءأي مــن 

وجتدر اإلشـارة   .  األعضاء فيها  ٢٠الـنطبق على البلدان األعضاء     تابري فعالة    تد جمموعة العشرين 
ت جنحـ وبـذلك،   . إىل أنّ العديد من البلدان األقل ثراء قامت بعد ذلـك مبحاكـاة هـذه التـدابري                

يف وجـه  احلـواجز  إقامـة املزيـد مـن      مثـل    اختاذ تدابري سياساتية مـدمرة للجميـع         يف جتنب البلدان  
 هنــاك إحبـاط متزايـد داخــل األمـم املتحـدة ألن معظــم      الوقــت نفـسه كـان  ولكـن يف . التجـارة 

  . لن يكون هلا أي حول أو قوة يف الــتأثري على ما سيحلّ هبا أّنهب تالبلدان شعر
 ومــؤمتر األمــم املتحــدة ٢٠٠٩أبريــل /انعقــاد قمــة جمموعــة العــشرين يف نيــسان بعــد و  - ٤٤

 ، مت تــشكيل فريــقيونيــه/حزيــراناالقتــصادية العامليــة يف األزمــة املاليــة وب املعــينالرفيــع املــستوى 
وقــد . وكيــف ينبغــي لألمـم املتحــدة أن تتــصدى هلــا األزمــة عامـل تــابع لألمــم املتحــدة لبحـث   
وجــود عالقــة وثيقــة وبنــاءة بــني الــدول  باهتمــام كــبري عــن كــشفت مــداوالت الفريــق العامــل 

 كجـزء مـن اجلهـود الراميـة       و.  العـشرين  الدول األعضاء يف جمموعة   األعضاء يف األمم املتحدة و    
اجملموعـة وذلـك بعـد      األمني العام لألمم املتحدة اجتماعـات       حيضر  ،  للتقريب بني هاتني اهليئتني   

  . املشورة من الدول األعضاء يف املنظمةأن حيصل على 
 الـدول   عـرب تزويـد    جديـدة    وفتحت فترة رئاسة اململكة املتحدة جملموعة العـشرين آفاقـا          - ٤٥
 .٢٠٠٩  عـام   عن األعمال التحـضريية لقمـة لنـدن يف         بإحاطة شاملة عضاء يف األمم املتحدة     األ

مث قامت كوريا خالل فترة رئاستها للمجموعة بتكثيف جهـود االتـصال هـذه وعرضـت علـى        
 وتلقـت  ٢٠١٠الدول األعضاء يف األمم املتحدة املواضيع اليت سُتناقش يف قمـة سـيول يف عـام          

   . هذه الدولردود فعل
  

توفــد البلــدان أفــرادا إىل األمــم املتحــدة أو إىل مؤســسات بروتــون وودز مث ال تكــون هلــم   
  ... اآلراء دوما نفس

 املشارك يف رئاسة الفريق العامل املخصص) النرويج(مورتون واتالند 
 التابع للجمعية العامة واملعين باألزمة املالية واالقتصادية العاملية

    
 يف تــراكم اهلائلــة جــدازيــادة ال خــالل الــسنوات العــشر املاضــية ارزةومــن الظــواهر البــ  - ٤٦

مـستويات تتجـاوز     الـيت كانـت لـديها        بلـدان األسـواق الناشـئة     بمـدفوعا   االحتياطي الذي كان    
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ة جـدا  ظـ وكانت تكلفة هذا الوضـع باه .  الصدماتللوقاية من  الالزمة احليطةمقتضياتبكثري  
االقتــصادات تــشكّل مــوارد مل ُتــسَتثمر يف ياطيــات االحت أنّ تلــك بوجــه خــاصألســباب منــها 
مــن البلــدان  ولكــن يف شــراء ســندات الــدين احلكوميــة ذات العائــد املــنخفض  الناشــئة والناميــة

 حمــسوبة  ٢٠١٠وبالنــسبة لألســواق الناشــئة كانــت تلــك التكلفــة يف عــام        .  النمــو املتقدمــة
الــيت مــن املــوارد  ثــل كميــة هائلــة   ، ممــا ميالنــاتج احمللــي اإلمجــايل   يف املائــة مــن  ٥حــدود  يف
  . ُتستخدم بشكل أفضل مل

بعض فـ . مـستفحلة  شـكل اخـتالالت      علـى  تكلفـة    هنـاك أيـضا   على الـصعيد العـاملي،      و  - ٤٧
رفـضت بلـدان أخـرى      االحتياطيـات، يف حـني      جلمـع هـذه     الفـوائض التجاريـة     كّدست  البلدان  

 فـوائض  يف اسـتمرار      أسـهم  ممـا مـستوى واقعـي،     إىل  السماح لسعر صـرف عمالهتـا باالرتفـاع         
اهلائل علـى   لتلبية هذا الطلب    هناك إمدادات غري كافية     باإلضافة إىل ذلك،    و. احلساب اجلاري 

ــاطي  ألنّ نظــام االالحتياطيــاتا ــه عــاملي الحتي االقتــصاد (دوالر الواليــات املتحــدة   يهــيمن علي
ثلثـــي لـــى حنـــو الـــدوالر يهـــيمن ع ربـــع االقتـــصاد العـــاملي ولكـــن يـــستأثر حبـــوايلاألمريكـــي 

ــة  ــات الدوليـ ــاملاالحتياطيـ ــه إذا   .) يف العـ ــا أنـ ــين أساسـ ــذا يعـ ــة   وهـ ــسياسة النقديـ ــأت الـ أخطـ
  . الثمن ون اجلميع يدفع فإنّالواليات املتحدة يف
 اقتـصادات البلـدان الـيت تـستخدم         لدوالر اليورو أو الـني، ولكـنّ      لالبدائل احملتملة   ومن    - ٤٨

حـاالت  وعلـى الـرغم مـن أنّ        . مديونية كبرية مشاكل   ضرتواجه يف الوقت احلا   هاتني العملتني   
فـإنّ  ،  ُيعتقـد دائمـا    ليست سيئة كمـا      الناشئة البلدان املنخفضة الدخل وبلدان األسواق       مديونية

مـن  ، وللمديونيـة مـستويات مـستدامة   ُيعـّد   تتجاوز بالفعـل مـا     النمو العديد من البلدان املتقدمة   
  . ٢٠١٥ حبلول عام تكون يف وضع أسوأ من ذلكاملتوقع أن 

الـيت هـي أصـول       اسـتخدام حقـوق الـسحب اخلاصـة       ومن احللول املمكنة لذلك زيادة        - ٤٩
الســتخدامها عنــد احلاجــة وخصَّــصها     صــندوق النقــد الــدويل   وضــعهااحتياطيــة اصــطناعية  

 يف  وقـد اسـُتخدمت هـذه احلقـوق مـثال          .ألعضائه وفق ما يتناسب مع حصصهم يف الـصندوق        
إمـدادات مـن االحتياطـات الدوليـة علـى       أتـاح الـصندوق  ة األزمـة، عنـدما      يف ذرو  ٢٠٠٩عام  

  . بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٢٥٠ بلغت قيمتها شكل حقوق سحب خاصة
يف اآلونــة هــذه التــدفقات دفقات رؤوس األمــوال العامليــة، أصــبحت بتــمــا يتعلــق  يفو  - ٥٠

جــدا، وال ســيما يف ســياق األســواق املاليــة  ومتقلّبــة مــن القــضايا البــارزة ألّنهــا كــبريةاألخــرية 
هـذه   األفـضل الـيت تـشهدها     إمكانات النمو   وتتسبب  .  االقتصادات الناشئة  ضمنالصغرية جدا   
ســتثمارات اال توزيــع حافظــة إعــادة يف ،  النمــواملتقدمــةباالقتــصادات ، مقارنــة االقتــصادات
يفـضي    النمـو ة جـدا يف الـدول املتقدمـة     صـغري  حافظـة  العيب هو أن إعادة توزيـع        العاملية، لكنّ 
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عمـالت هـذه     استقرار   مما يؤدي إىل زعزعة    األسواق الناشئة،    لالستثمارات إىل  تدفق هائل    إىل
  .ضارة بإثارة فقاعات ائتمان وإىل التهديد األسواق

وتتمثل إحدى اخلطوات املتخذة للتخفيف من هـذه اآلثـار، وهـي خطـوة تعـاجل أيـضا                    - ٥١
فـإذا كانـت   . ل نظام االحتياطي الـدويل، يف تعزيـز شـبكة األمـان املـايل العامليـة              جزءا من مشاك  

يتجـاوز نطـاق    إىل مـا    ركات ضخمة ومضارِبة لرؤوس األموال، فإهنـا حتتـاج          حت ستواجهالدول  
ــاالحتياط ــصدي   ي ــديها مــن أجــل الت ــيت ل ــام املاضــي عــزز   . هلــذه التحركــات ات ال وخــالل الع

 ذلك اجلانب من التمويل الذي يقدمه، سـواء بزيـادة املـوارد    صندوق النقد الدويل بشكل كبري    
  . املتاحة أو بإصالح املرافق اليت يوفَّر التمويل يف إطارها عندما يتدفق رأس املال خارج البلد

ــسم و  - ٥٢ ــه     يت ــد واخلــارج من ــداخل إىل البل ــال ال ــدفق رأس امل ــة يف اســتقرار  بتنظــيم ت أمهي
هــي  مثــة بــدائل للـضوابط الكاملــة علـى رؤوس األمــوال   غـري أن . االقتـصاد الكلــي بـشكل عــام  

. عموما أقل ضررا من الناحية االقتصادية، سواء على الـصعيد الـوطين أو علـى الـصعيد العـاملي                  
، فــإن الــسماح بزيــادة ســعر الــصرف مقابــل  إىل حــد كــبريعملــة البلــد تــبخس فمــثال، عنــدما 

ذا البلـد نفـسه وجلريانـه يف االقتـصاد          رؤوس األموال الكبرية الداخلة ميكـن أن يكـون أفـضل هلـ            
ولكـن يف حـني أن فكـرة تقييـد حركـة            . السياسة املالية مفيـدا أيـضا     تضييق  وقد يكون   . العاملي

، فقـد تكـون الـضوابط علـى رؤوس          جـدا تدفقات رأس املال ليست يف حد ذاهتـا فكـرة مغريـة             
  .األموال أو التدابري التحوطية ضرورية يف هناية املطاف كمالذ أخري

، كانـت إحـدى األدوات اجلديـدة الـيت ُنظـر            ٢٠٠٢وعقب توافق آراء مونتريي لعـام         - ٥٣
فيها جلمع األمـوال لـصاحل التنميـة تتمثـل يف فـرض ضـريبة علـى معـامالت القطـع األجـنيب، يف                        
شكل رسم متناسب وصغري إىل حد ما عـن كـل معاملـة لـصرف العمـالت األجنبيـة، وحتويلـه                     

أن تكون خزينة البلد، أو رمبـا إحـدى الوكـاالت الدوليـة املنـشأة حتـت                إىل هيئة مالئمة، ميكن     
وخالفا لرأي أُعرب عنه يف كثري من األحيان، سيكون مـن الـسهل جـدا               . رعاية األمم املتحدة  

ضــريبة علــى معــامالت العملــة، بــالنظر إىل اهلياكــل األساســية التقنيــة الــيت ترتكــز عليهــا  فــرض 
:  الــضروري أن تنــسق مجيــع البلــدان تطبيــق هــذه الــضريبة ولــيس مــن. أســواق القطــع األجــنيب

  . ميكن لبلد واحد أن يطبقها مبفرده إذ
سـتعمل، مـن جهـة،      فهي  ومن شأن هذه الضريبة أن تفيد يف حتقيق غرض من شقني؛              - ٥٤

ــة املــضارِبة    ــة القــصرية األجــل جــدا والكــثرية   (علــى تثبــيط املعــامالت التجاري معــامالت العمل
اتساع اهلوة بني املالية واالقتصاد اإلنتاجي، ستستخدم ضريبة معـامالت العملـة            ومع  ). التكرار

إلبطــاء عجلــة النــشاط املــايل املــضارِب إىل الــسرعة الــيت جيــري فيهــا تبــادل الــسلع واخلــدمات   
  . احلقيقية
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 -منـذ األزمـة املاليـة    الـذي ازداد التركيـز عليـه       وهذا هو اجلانـب      -ومن جهة أخرى      - ٥٥
  املفروضة على القطاع املايل أقلّ عمومـا       ائبة العملة إىل زيادة اإليرادات؛ فالضر     ستؤدي ضريب 

ــد     جيــب ممــا ، وهنــاك اخــتالل بــني معــدالت العائــد اخلاصــة يف القطــاع املــايل ومعــدالت العائ
ضــافية لتلبيــة أيــة حاجــة مــن  اإليــرادات اإلوميكــن اســتخدام . االجتماعيــة يف االقتــصاد ككــل 

التخفيـف مـن    حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أو       احلـد مـن الفقـر، أو      : االحتياجات الكـثرية  
  .التخفيف من أزمات الديون السيادية آثار تغري املناخ، أو

ووجــدت دراســة أجراهــا معهــد الــشمال واجلنــوب أن ضــريبة حتــدَّد مبعــدل مــنخفض    - ٥٦
سـعر البيـع يف الـسوق    لتقلبـات العاديـة يف معـدالت التفـاوت بـني سـعر الـشراء و          وفقـا ل  للغاية،  

العامليــة، وتطبَّــق علــى املعــامالت التجاريــة بالــدوالر والــني واليــورو واجلنيــه اإلســترليين، حتقــق   
وهـو لـيس بـاملبلغ      : دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف الـسنة          بليون   ٣٣إيرادات بقيمة   

ن شـأن هـذه     واسـتنتجت الدراسـة نفـسها أن مـ        . الضخم، ولكن ال يستهان بـه علـى اإلطـالق         
  .  يف املائة تقريبا١٤الضريبة أن ختفض حجم املعامالت بنسبة 

ضـريبة علـى    فـرض   ويف املناقشة الـيت تلـت هلـذه املواضـيع، أشـري إىل أنـه باإلضـافة إىل                     - ٥٧
 - على حنـو مـا اقترحـه صـندوق النقـد الـدويل               -جتارة العمالت فحسب، ينبغي فرض ضريبة       

عائـدات  اسـتخدام ال وميكـن عندئـذ   . نـواع املعـامالت املـصرفية   على األرباح النامجة عـن مجيـع أ      
إلنشاء صندوق للطوارئ سيطلّب من النظام املصريف التعويل عليه يف حالة مواجهـة صـعوبات               

ومن مث سيقع على عـاتق املـصارف نفـسها عـبء مـسؤولية التـأمني الـذايت، بـدال                    . يف املستقبل 
 وهو حل غري مـربَّر ال مـن الناحيـة           - الضرائب   ودافعمن أن تنتظر حىت تنقذها الدولة وبالتايل        

  . األخالقية وال من الناحية االقتصادية
وأثريت شواغل مفادها أن فرض ضريبة علـى معـامالت العملـة ميكـن أن يـشكل عبئـا                - ٥٨

وميكـن أيـضا أن يـشكل       . على التجارة يف السلع احلقيقية ما يعيق بالتايل تنميـة البلـدان الفقـرية             
ى تدفقات رأس املال املخصصة لالستثمار، وقـد يـؤدي إىل ظهـور سـوق ماليـة موازيـة              عبئا عل 

وتــساءل املنــدوبون . غــري مــشروعة، أو حــىت إىل العمــل باملقايــضة، بغيــة جتنــب دفــع الــضرائب
إذا كانت هناك أيـة أمثلـة عمليـة ناجحـة لفـرض ضـريبة علـى املعـامالت، لـيس باعتبارهـا                    عما

ــرادات ولكـــ  ــا أداة لتخفيـــف رأس املـــال الـــداخل مـــن أجـــل درء   آليـــة جلمـــع اإليـ ن باعتبارهـ
  . املضاربة هجمات

 على أن ُتفَرض الضريبة فقط علـى االسـتثمارات بـالعمالت األجنبيـة            احملاورون  وشّدد    - ٥٩
الكثرية التكرار والقصرية األجل جدا، ولن تتأثر تـدفقات رأس املـال املتـصلة باألصـول املنتجـة        

وســيلة كعلــى معــامالت العملــة املفروضــة مــا يتعلــق باســتخدام الــضريبة ويف . إال بقــدر ضــئيل
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متامــا، إذ إن مـا ســتفعله  جديـدا  لــيس امليـدان  رأس املــال الـداخل، فــإن هـذا   تـدفقات  لتخفيـف  
الضريبة ببساطة هو زيادة تكاليف املعامالت وإبطاء معدالت املعـامالت لترجـع إىل مـستوياهتا               

 رؤوس األمـــوال تعمـــل، يف هنايـــة األمـــر، علـــى حنـــو  عامـــا، عنـــدما كانـــت أســـواق١٥منـــذ 
  . متاما فعال
ــاك إمجــاع واســع     - ٦٠ ــدويل احلــايل هــو مــصدر    النطــاق وكــان هن علــى أن نظــام النقــد ال

غـري أنـه أشـري أيـضا إىل         . مـرض بدرجـة أكـرب     االختالل، وأنه جيب التوصل إىل ترتيب جديد و       
اآلن حتـت وطـأة األزمـة، ولـيس ألن البلـدان            قبـل، جتـري     املنظـام   الأن املناقشات احلالية بـشأن      

ولــوحظ أيــضا أنــه مل ُينظَــر جبديــة يف إصــالح النظــام . قــررت بــصورة عفويــة إجــراء حتــسينات
مؤخرا جـدا؛ وبالتـايل فإنـه ال يـزال مـن الـسابق جـدا ألوانـه معرفـة مواقـف البلـدان بـشأن                           إال

وقـد  . مفاجـآت علـى الطريـق   وما هذه سوى بدايـة املناقـشة، وسـتكون هنـاك     . القضاياخمتلف  
اعتماد األهداف املتعلقـة مبـوازين احلـسابات        كُرفض بالفعل بعض املقترحات املتواضعة نسبيا،       

زيـادة  كاملقترحـات األخـرى الـيت قـد ينظـر إليهـا علـى أهنـا أكثـر طموحـا،                     أما  . الوطنية احلالية 
  . ايبدو أهنا تكتسب زمخف بطريقة أو بأخرى، ة السحب اخلاصوقاستخدام حق

وأشري إىل أن الربملانيني من بعض البلدان قـد جيـدون صـعوبة يف أن يـشرحوا لنـاخبيهم          - ٦١
 وقإىل حقــيــستند  ياحتمــال أن يكــون بلــدهم يف طريقــه ألن يــصبح جــزءا مــن نظــام احتيــاط 

 بــدال مــن الــدوالر، إذا كــان هــذا النظــام سيخــضع لقواعــد صــندوق النقــد    ةالــسحب اخلاصــ
وأجابــت الــسيدة .  النمــوســلطة صــنع القــرار حنــو البلــدان املتقدمــة الــدويل، حيــث متيــل كفــة  

ي الغو بأن صندوق النقد الدويل يدرك متامـا مـا يـسميه الـبعض عجـزه الـدميقراطي،              إماتيوس  
 من إجراء إصالح رئيسي هليكـل احلوكمـة لديـه، مقترنـا بتحـول كـبري يف قـوة                    هوأنه انتهى لتو  

وباإلضافة إىل ذلك، سـُينَتَخب مجيـع       . ىل األسواق الناشئة  إالنمو  التصويت من البلدان املتقدمة     
 مــن جانــب - كمــا يف بعــض احلــاالت حــىت اآلن - املــديرين التنفيــذيني املقــبلني، ولــن يعيَّنــوا 

  .فرادى البلدان
  : وظهرت االستنتاجات والتوصيات التالية  - ٦٢

ويف . الـدويل أسعار صـرف العمـالت مـن خـالل حتـسني التعـاون              حتقيق استقرار   جيب    •  
عـن هيمنـة دوالر الواليـات    االبتعـاد   الـدويل  يمرحلة ما، سيتعني على نظـام االحتيـاط      

وإذا كان ال بـد مـن اسـتخدام سـلة مـن             . املتحدة، ولكن مل يظهر بعد بديل واضح له       
العمــالت، فــسيكون مــن املهــم أن تكــون عمــالت االقتــصادات الناشــئة مثــل   خمتلــف 

معاجلـة بعـض االخـتالل يف       علـى   ك أن يـساعد أيـضا       ومن شأن ذلـ   . الصني جزءا منها  
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امليزان التجاري بني الـصني والواليـات املتحـدة، الـذي ال يـزال يـشكل عامـل زعزعـة                    
  .لالقتصاد العاملي ككل

يف صـياغة آليـة شـاملة    رئيـسي  دور تـضطلع بـ  وأشري إىل أنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن           •  
ــدي ل ــف ال ــضئ    وتخفي ــوارد ال ــر امل ــن أجــل حتري ــة    ن م ــق التنمي ــة لتحقي ــدان النامي يلة للبل

للجمعيــة تابعــة وقــد يــتم ذلــك بإنــشاء هيئــة فرعيــة خاصــة  . االقتــصادية واالجتماعيــة
  .العامة، على أساس العضوية الشاملة يف املنظمة وشرعية املنظمة

ومن احملتمل أن تتحقق فكـرة فـرض ضـريبة علـى التـدفقات املاليـة املـضارِبة والقـصرية                    •  
أنه سـيكون مـن اجملـدي تقنيـا للبلـدان تطبيـق ضـريبة علـى املعـامالت                   وصة  األجل، خا 

وسـتؤثر الـضرائب يف املقـام األول        . بعملتها الوطنية دون احلاجة إىل إبرام اتفاق عاملي       
على الصناديق التحوطية واملصارف التجارية، اليت يقل عبؤها الـضرييب الكلـي عمومـا              

  .عن عبئها على الصناعات األخرى
ن املؤسف حقا أن املصارف اليت أبلغـت، يف كـثري مـن البلـدان، عـن حتقيـق أربـاح                     وم  •  

هائلة حىت حدوث األزمة مث تلقت معونة من الدولة وبالتايل متكنت من الصمود أمـام               
العاصفة، مل يلحقها فعليا أي ضرر، يف حني كان املستثمرون واملدخرون من القطـاع              

ومن املؤسف أيـضا أن الـدعم الـدويل الـذي        . اخلاص، ينظرون إىل أصوهلم وهي تنهار     
ُوجه إىل املصارف املركزية ملساعدة البلـدان يف أعقـاب األزمـة، ُنِقـل بـدال مـن ذلـك،         
يف بعض احلاالت على األقل، مـن أجـل ضـخ الـسيولة يف املـصارف اخلاصـة، دون أن                    

حلـاالت،  ولتجنب تكرار مثل هـذه ا . يعود بفائدة على االقتصاد احلقيقي لتلك البلدان     
جيب حث البنوك علـى إنـشاء نظـام للتـأمني الـذايت إزاء اخلـسائر النامجـة عـن اإلفـراط                      

  .املخاطرة يف
وجيوز فرض ضـوابط علـى رؤوس األمـوال كلمـا كـان ذلـك ضـروريا للحيلولـة دون                       •  

ــسلبية يف      ارتفــاع  ــار ال ــضخم قيمــة األصــول، وغريهــا مــن اآلث ــة، ودون ت ســعر العمل
عـدم   أنـه هنـاك قـضية واحـدة مل ُتحـل، وهـي مـا إذا كـان ينبغـي                      غـري . البلدان املتلقية 
كمالذ أخري بعد جتريب التدابري األخرى، على النحو الـذي اقترحـه            إال  فرض ضوابط   

  .صندوق النقد الدويل
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إعادة النظـر يف التنميـة املـستدامة يف اإلطـار االقتـصادي والبيئـي                :اجللسة الثالثة     
  الراهن العاملي

ــوربلي :احملــاورون   ــو ب ــا  ، الزل ــات يف روماني ــة والغاب ــر البيئ ــة  ، وزي ــيس جلن ــة ا رئ لتنمي
 ، وســيزار بــورخيس، عــضو جملــس الــشيوخ الربازيلــي؛ وريكــاردو سانــشيز؛املــستدامة

وتشارلز ثيمبـاين نتـواغي،     ؛  نائب مدير مكتب برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نيويورك        
 ائم لبوتسوانا لدى األمم املتحدةاملمثل الد

ــذا    - ٦٣ ــر يف هـ ــياق النظـ ــة يف سـ ــوربلي بعـــض اآلراء  ،اجلانـــب مـــن األزمـ ــوزير بـ ــدم الـ  قـ
ــة املــستدامة    مــا يف ــة التنمي ــة مــن منظــور جلن العالقــة   وحبــث الــسناتور بــورخيس ؛يتعلــق باحلال
 وقــدم الــسيد ؛ فيمــا يتعلــق بالربازيــل بــشكل خــاص،النمــو االقتــصادي والتنميــة املــستدامة بــني

ــامج     سانــشيز بعــض األفكــار  ــة مــن وجهــة نظــر برن  يف مــا يتعلــق باحلوكمــة االقتــصادية العاملي
ون املناقشة وأوجز البيانات الـيت قـدمها احملـاور   إدارة  وتوىل السفري نتواغي ؛املتحدة للبيئة  األمم

 .أدناهموجزها رد اليت ياآلخرون و

 ،أخــضرتــصاد تتــيح األزمــة االقتــصادية احلاليــة فرصــة إلعــادة النظــر يف التحــول إىل اق   - ٦٤
وجيـب  .  التحديات املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      ملواجهةما جيب أن يشكل منطلقا       وهو

ــة    ــق ترســيخ احلوكم ــة أن يتراف ــستدامة     البيئي ــة امل ــز التنمي ــة باســتراتيجية هتــدف إىل تعزي الدولي
 اهليئـات   وينبغي أن تستهدف هذه االستراتيجية النـهوض بالتعـاون بـني          . إطار األمم املتحدة   يف

ــصادي        ــس االقتـ ــز دور اجمللـ ــة، وتعزيـ ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــار جمموعـ ــصلة يف إطـ ذات الـ
واالجتمـــاعي وجلنـــة التنميـــة املـــستدامة مـــن أجـــل حتـــسني إدمـــاج مبـــادئ التنميـــة املـــستدامة  

 .منظومة األمم املتحدة بأسرها يف

اعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ    مايـة البيئـة ب    حلوقد يكون من املفيد إنـشاء وكالـة متخصـصة             - ٦٥
 اســتنادا إىل اهلياكــل ،مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز التنميــة املــستدامة

 الراميـة   مـن مواصـلة بـذل اجلهـود    ،يف الوقت نفـسه ال بد    و .والنظم اليت أثبتت جدواها بالفعل    
وحتقيقا هلـذه الغايـة،   . العامليضمان حتقيق التنمية املستدامة على الصعد الوطين واإلقليمي وإىل  

يتعني على اجملتمع الـدويل االتفـاق علـى بعـض النتـائج احملـددة الـيت جيـب حتقيقهـا يف الـسنوات                        
 ، وتعزيـز سـالمة األغذيـة علـى الـصعيد العـاملي            ، مبا يف ذلـك تـشجيع الزراعـة املـستدامة          ،املقبلة

ــد  ــهوض بالتولي ــة، وحتــسني إمكا   والن ــة األحيائي ــستدام للطاق ــة إىل   امل ــدان النامي ــة وصــول البل ني
 . القائمة واجلديدةاألسواق املستدامة

ويف سياق تعدد األزمات الراهنة وتـشابكها، ال ميكـن حتقيـق منـو اقتـصادي إال ضـمن                     - ٦٦
 وكــذلك  ،وال بــد مــن ربــط النمــو باالســتخدام املــستدام للمــوارد الطبيعيــة       . حــدود معينــة 
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سـيما يف ســياق اإلطـار العـشري للـربامج املعنيـة بأمنــاط       وال ،باالسـتهالك واإلنتـاج املـستدامني   
ــشأهنا       ــحة بـ ــية واضـ ــالة سياسـ ــث برسـ ــع أن ُيبعـ ــيت يتوقـ ــستدامة، الـ ــاج املـ ــتهالك واإلنتـ  االسـ

 .  املقبلة للجنة التنمية املستدامة١٩ ةالدور يف

وعلــى الــرغم مــن أن النتــائج ال تــزال تقــصر عــن بلــوغ األهــداف الــيت وضــعتها شــىت     - ٦٧
 فـإن هـذه االتفاقيـات تتـيح إمكانيـة إحـراز تقـدم يف جمـال                ،ات البيئية املتعـددة األطـراف     االتفاق

. مـــا يتعلـــق حبمايـــة البيئـــة حتديـــد منـــاذج التنميـــة املـــستدامة ووضـــع قائمـــة مببـــادئ العمـــل يف
 .السياسات العامة يف خمتلف البلدان  يفتؤثرشك فيه أن هذه اإلجنازات  ال ومما

 ،بضرورة احلفاظ على وترية النمـو االقتـصادي       م أن احلكومة مقتنعة    رغ ،ففي الربازيل   - ٦٨
 فهـي تـدرك أيـضا أنـه جيـب عليهـا             ،من خالل اختاذ تدابري إلجياد فرص العمل وزيادة الـدخول         

ــة      وكــذلك بأمنــاط  ،أن حتــافظ علــى التزاماهتــا األساســية باالســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعي
ــستدامة  االســتهالك ــاج امل ــال   فع.واإلنت ــى ســبيل املث ــا    ،ل ــا طوعي ــا وطني ــل التزام  قطعــت الربازي

ــة     ــازات الدفيئـ ــن غـ ــة مـ ــات املتوقعـ ــيض االنبعاثـ ــني    بتخفـ ــراوح بـ ــسبة تتـ ــة ٣٦,١بنـ  يف املائـ
 السياسة الوطنية املتعلقة بتغري املنـاخ إجـراءات         شجعوت. ٢٠٢٠ حبلول عام    ،املائة يف ٣٨,٩ و

معـدالت ضـرائب   تطبيـق   مبا يف ذلك ،قتصاديةالتخفيف والتكيف من خالل التدابري املالية واال      
 .متباينة وإعفاءات وحوافز ضريبية للتشجيع على ختفيض االنبعاثات

 أول  ، من خالل صـندوقها الـوطين لـتغري املنـاخ          ،أصبحت الربازيل ،  وعالوة على ذلك    - ٦٩
ــ يف العــامل بلــد ــنفط يف جهــود التخفيــف والتكيــف  ي ــوفَر ميزان. ستخدم مــوارد صــناعة ال ــة وُت ي

 مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنويا       ٦٠٠ -مليون   ٥٠٠الصندوق اليت تبلغ    
وستــستخدم هــذه .  يف املائــة علــى أربــاح صــناعة الــنفط ١٠فــرض ضــريبة قــدرها  مــن خــالل

 .املوارد من أجل مساعدة املناطق الضعيفة على حنو خاص حيال تغري املناخ

 ،إحدى قصص النجاح يف جمـال محايـة غابـات األمـازون           وتساهم احلوافز الضريبية يف       - ٧٠
 موطن الـصناعات ذات التكنولوجيـة العاليـة      ،تتيح إنشاء مركز صناعي يف مدينة مانوس       إذ أهنا 

وتبني دراسـات حديثـة أن وجـود املركـز      . اليت جتمع بني القدرة على املنافسة واملسؤولية البيئية       
احلــد مــن إزالــة مــا ال يقــل عــن  أســهم يف ،عمــلبــدائل الالــذي يــدر الــدخل ويــوفر  ،الــصناعي

ــن  ٧٠ ــة م ــامي    يف املائ ــني ع ــاس ب ــة أمازون ــات يف والي ــايل  ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ الغاب ــع بالت  ومن
ــدر    ــون تقـ ــات كربـ ــا انبعاثـ ــادلمبـ ــني  ١٠ يعـ ــدة  دوالر باليـ ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ . مـ

ار، يرتفـع جممـوع     ُوضـعت خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة النامجـة عـن احلفـظ يف االعتبـ                 ما وإذا
 . بليون دوالر١٥٨الوفر املقدر إىل 
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وقــد طرحــت احلوكمــة الدوليــة لــشؤون البيئــة علــى بــساط البحــث منــذ مــؤمتر قمــة       - ٧١
ــام  ــؤمتر    ،١٩٩٢األرض يف عــ ــتناقش يف مــ ــيت ســ ــسية الــ ــسائل الرئيــ ــدى املــ ــتكون إحــ   وســ

 ،قرطاجنــةة وقــدمت جمموعــ ). ٢٠ +ريــو  (٢٠١٢املتحــدة للتنميــة املــستدامة لعــام     األمــم
املنتـــدى البيئـــي الـــوزاري العـــاملي /برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة اعتمـــدها جملـــس إدارة الـــيت
 طائفة من التوصيات اهلامة الراميـة إىل إجـراء حتـسني لـإلدارة الدوليـة لـشؤون                  ،٢٠٠٢ عام يف

زيـز كـل مـن     وتع،تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيـا يف مـا يتعلـق بالبلـدان الناميـة             ك ،البيئة
القاعدة العلمية والقاعدة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئـة، وحتـسني التنـسيق واالتـساق علـى                 

 . نطاق منظومة األمم املتحدة

خطـة بـايل    ك ،عدد من النتـائج امللموسـة     قرطاجنة  جمموعة    جنم عن  ،٢٠٠٢ومنذ عام     - ٧٢
 أو القـرارات الراميـة إىل تعزيـز         ،٢٠٠٥ االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات يف عام      

وتتخـذ عـدة    . احلوار بني شىت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة            
 قـدم مـؤخرا    مقتـرح القاعدة العلمية لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة، مبـا يف ذلـك         ز  خطوات لتعزي 

لتنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم  اجمــايلبإنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف 
ال يـزال يـتعني القيـام بـالكثري،      غـري أنـه    ،صوب زيادة القاعدة املاليـة      وحيرز تقدم  .يكولوجيةاإل

 . دعم مجيع أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة ال تستطيعنظراً ألن التربعات 

 وإن كـان  ، مـن اآلراء  كـشف النقـاب عـن طائفـة واسـعة      ،ويف املناقشة اليت تلت ذلك      - ٧٣
. مثــة اتفــاق عــام علــى ضــرورة اختــاذ إجــراءات عاجلــة حلمايــة البيئــة وحتقيــق التنميــة املــستدامة 

 وكـذلك  ، إيالء اهتمام عاجـل لتـأثري تغـري املنـاخ يف أفقـر الفئـات               ،على وجه اخلصوص  يتعني  و
 . للعالقة بني تغري املناخ ومسائل األمن داخل البلدان وفيما بينها

ميكـن أن يرتفـع الطلـب علـى كـل مـن املـواد الغذائيـة         إىل أنه    ،بعض التقديرات تشري  و  - ٧٤
 يرتفـع  أن يف حني أن الطلـب علـى امليـاه ميكـن     ،٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٥٠والطاقة بنسبة   

لتعـاون الـسياسي     ا وستستلزم تلبية هذه املطالب استثمارات كـبرية وتعزيـز        .  يف املائة  ٣٠بنسبة  
 . وإدماج اجلميع يف هنج للتنمية املستدامة ،واالقتصادي

آثــارا حقيقيــة بالفعــل، وكالعــادة فــإن البلــدان     خيلــف تغــري املنــاخ ،ويف الوقــت نفــسه  - ٧٥
.  ومــن األمثلــة احلديثــة هنــاك الفيــضانات املهلكــة يف باكــستان .الفقــرية هــي الــيت تــدفع الــثمن 

إصــالحات   ال بــد مــن إجــراء،أعقــاب هــذه احلالــة وغريهــا مــن حــاالت الطــوارئ البيئيــة  يفو
 اللحظـة املناسـبة الختـاذ       ٢٠+وسيـشكل مـؤمتر ريـو       . عاجلة حلماية البلـدان الفقـرية والـضعيفة       

باختـاذ بعـض   فـال بـد مـن الـشروع       ،أن حيـدث  لذلك   ما قدر هذه القرارات ولكن يبدو أنه إذا       
 .املبادرات على الفور
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 ،هــد للمــسامهة يف محايــة البيئــة   وجيــب علــى البلــدان الــصناعية بــذل املزيــد مــن اجل        - ٧٦
وأشـري إىل أنـه     .  على سـبيل املثـال     ،هلذه الغاية  خالل تقدمي تربعات إىل صندوق دويل ينشأ       من

ــام ،إذا مــا أخفــق النــهج الطــوعي  ــتفكري جــديا يف قي ــدان املتقدمــة النمــو بتقــدمي     فيجــب ال البل
 يف املائـة   ٠,٥ تتـراوح مـن      فرض أنصبة مقررة بنـسبة     ومن شأن    . امليزانية  إىل مسامهات مباشرة 

بلـــغ يتـــراوح أن تعـــود مبالنمـــو  لبلـــدان املتقدمـــةلاملائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل  يف ١ إىل
ــن ــون  ٢٠٠ م ــون دوالر هلــذه األغــراض ٤٠٠إىل ملي ــدوبني آخــرين أشــاروا   .  ملي غــري أن من
ملائــة مــن دخلــها  يف ا٠,٧مل تــف حــىت بالتزامهــا بتقــدمي النمــو أن معظــم البلــدان املتقدمــة  إىل

  ذلك؟  فهل مثة احتمال بأن تقدم أكثر من،القومي اإلمجايل يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية
  

ال يسعنا إال أن ننظر إىل األضرار البيئية، وننتحـب، بينمـا تـذرف اجلهـات املـسؤولة عـن                      
  .التلوث دموع التماسيح على اختفاء الغابات املدارية

 ضو برملان، بننجربيل ماما ديبورو، ع
    

كوهنـا  ل ،الكربى ليـست معنيـة فعـال بتـدهور البيئـة          الدول  وأشار آخرون جمددا إىل أن        - ٧٧
ــرجح أن    ــات يـ ــوخ التفاقـ ــدم الرضـ ــاء مـــصممة علـــى عـ ــؤدي إىل إبطـ ــصناعيتـ ــا الـ  ،إنتاجهـ

يف وجـه تـدمري   الوقـوف  ،  وال سـيما يف أفريقيـا    ،ليس بوسع البلدان الـضعيفة اقتـصاديا       أنه وإىل
   .مها اإليكولوجيةنظ
ــة    أشــار و  - ٧٨ ــدول املتقدم ــدوبون مــن بعــض ال ــها   النمــو إىل من ــيت بذلت ــود املبكــرة ال اجله

 األمر الذي واجه مقاومة يف البدايـة ولكنـه   ،املسؤولية البيئية يف اإلنتاج لتقنني تعزيز   حكوماهتم  
ك املــنخفض بــرهن يف هنايــة املطــاف علــى نفــاذ البــصرية، إذ أضــحت املنتجــات ذات االســتهال 

 أكثـر املنتجـات رواجـا علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل علـى حـد                   االنبعـاث الطاقـة وقليلـة      من
الطاقــة وإعــادة  ويتطلــب التطبيــق النــاجح هلــذه املعــايري أو القواعــد يف مــا يتعلــق حبفــظ  . ســواء

االسـتعداد ورفـع مـستوى     ومـن الـضروري أيـضا   .  فرض األهداف اليت يتعني حتقيقها    ،تدويرها
 مـع الـشروع     ، وال سـيما الـشباب     ، وعنـد األفـراد    ، ولدى الـسلطات احملليـة     ،وعي يف الصناعة  ال

 .لبيئي يف مرحلة الطفولة املبكرةيتعلق باألثر ا بتدريس ما

وأعرب بعض املندوبني عـن القلـق إزاء ممارسـة شـىت البلـدان املتمثلـة بزراعـة احملاصـيل                      - ٧٩
 أجرى برنامج األمم املتحـدة للبيئـة دراسـات تبحـث            وقد. لناسا إلنتاج الوقود بدال من إطعام    

 وأال يصب يف مـصلحة النقـل علـى    ،يف كيفية ضمان أن يكون إنتاج الوقود األحيائي مستداما    
 وأشار السنتاور بورخيس إىل أن إنتاج اإليثـانول يف الربازيـل ال ينـافس    .حساب إنتاج األغذية  

. لالضطالع باألمرين علـى حـد سـواء     ة شاسعة يراعالبلد ميتلك مناطق ز   ف :إنتاج املواد الغذائية  
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 ال تــسعى إىل فــرض  والربازيــل،متثــل احلالــة يف بلــدان أخــرى  ولكــن احلالــة يف الربازيــل قــد ال 
 .منوذجها عليها

 :وقد انبثقت النتائج والتوصيات التالية عن املناقشة  - ٨٠

تـستند إىل أسـس    مـة أتاحت األزمـة املاليـة واالقتـصادية جمـاال أمـام وضـع سياسـات عا          •  
احلـوافز املاليـة تـدابري    جمموعـات  يتـضمن العديـد مـن    و. أكثر اسـتدامة بيئيـا واجتماعيـا    

 مبــا يف ذلــك الطاقــة املتجــددة ،وجــه التحديــد ختــضري عمليــة اإلنعــاش تــستهدف علــى
 مثـة   هغـري أنـ   . ة للميـاه والنفايـات    وءالكفـ   والنقل النظيف واإلدارة   املراعية للبيئة واملباين  

 مثة حاجـة ألن يوحـد مجيـع املنـتجني          ،وعلى وجه اخلصوص  . ري مما يتعني القيام به    الكث
ويـتعني  . الرئيسيني لغازات الدفيئة جهودهم من أجل مكافحة ظاهرة االحترار العـاملي          

  . فتمديد االلتزام بربوتوكول كيوتو لن يكون كافيا مبفرده؛إنشاء إطار دويل فعال
. سـسي احلــايل للحوكمـة البيئيـة علـى الـصعيد العــاملي     جيـب تـسوية مـسألة التجـزؤ املؤ      •  

 ص برنامج األمم املتحـدة للبيئـة بقـدر أكـرب مـن التمويـل األساسـي                فاملقترح بأن ُيخصَّ  
. بــني املؤســسات البيئيــة األخــرى جــدير باالهتمــام  يــضطلع بــدور تنــسيقي أكــرب أن و

ث، املتعلقــة باملنــاخ  مثــة إمكانيــة كــبرية ألن جتمــع االتفاقيــات الرئيــسية الــثال  ،وباملثــل
حتت مظلة واحدة لتحقيق أقصى قـدر مـن التـآزر علـى            ،  والتنوع البيولوجي والتصحر  

وقـد تكـون االتفاقـات البيئيـة اإلقليميـة          . صعيدي التنفيذ والسياسات علـى حـد سـواء        
 بديال عن االتفاقـات العامليـة الـيت    شكل ولكن ال ميكنها أن ت    ،صاحلة يف األجل القصري   

 بـروح   ، إىل االضـطالع بـدورها     ، الغنيـة والفقـرية علـى حـد سـواء          ،البلدانتدعو مجيع   
  . من املسؤولية املشتركة ولكن املتفاوتة

ولـيس  . ال تزال أمناط االستهالك واإلنتـاج تتجـاوز بكـثري طاقـة األرض علـى التحمـل                  •  
.  علــى الــرغم مــن االلتزامــات الرمسيــة،مثــة فــصل للنمــو االقتــصادي عــن اآلثــار البيئيــة 

، لـيس  يف هذا اجملال حتقيق مزيد من الكفاءة يف مجيع مناحي االقتـصاد          يستلزم التقدم و
وينبغـي جلميـع    . األخـضر قتـصاد   أقـوى حنـو اال      بل القيام أيـضا بتحـرك      ، فحسب ذلك

أن تتعقب بعناية أمناط االستهالك واإلنتاج الـسارية لـديها،          النمو  االقتصادات املتقدمة   
  .أخضرة لالنتقال إىل اقتصاد وينبغي هلا أيضا أن تعد خط

  
يــستطيعون  لــيس مــن الــواقعي أن نتوقــع مــن النــاس الــتفكري يف االســتدامة البيئيــة وهــم ال  

  .رمقهم سد
 السناتور روزاريو غرين ماسياس، املكسيك
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 ولكن جيـب    ،جيب على احلكومات أن تضطلع بدور قيادي يف حتقيق االستدامة البيئية            •  
ــل يف   ــضا أن تعمـ ــا أيـ ــاع اخلـــاص  عليهـ ــع القطـ ــة مـ ــراكة وثيقـ ــ. شـ ه وجيـــب أن توجَّـ

 .األخـضر حلث على مزيد من االستثمار اخلاص يف االقتـصاد   حنو ا االستثمارات العامة   
يف امليزانيـة لإلنفـاق علـى        مـوارد  البلدان األقـل ثـروة علـى عاتقهـا إفـراد           وعندما تأخذ 

ستثمرين املعنـيني   سيـشجع املـ   فـإن ذلـك     ،  األخـضر مشاريع الطاقة املتجددة واالقتصاد     
متويل عمليات نقـل    على   وقد تتمثل إحدى سبل املساعدة       .على االنضمام إىل الركب   

وأنــشطة التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ وغريهــا مــن املــشاريع  اخلــضراء التكنولوجيــا 
االنبعاثــات الكربونيــة علــى الــصعيد  علــى  يف فــرض ضــريبة ،البيئيــة يف البلــدان الناميــة

ــسياسيني  و .ض رســم علــى شــىت وســائط النقــل كبــديل   أو فــر،العــاملي جيــب علــى ال
 جيـب اختـاذ     :مـن املـصاحل اخلاصـة ومجاعـات الـضغط           يف مجيع هذه املـسائل     ذرواحي أن

  .القرارات لتصب يف املصلحة العامة فقط
االسـتثمار  سـيؤدي  ففـي هنايـة املطـاف،    . قـوة دافعـة للنمـو     اخلـضراء   تعترب االبتكـارات      •  

 شريطة أن يـضطلع بـه   ،االقتصادي وإجياد فرص العمل  إىل تيسري النمو     ياجملال البيئ  يف
 قليلـة    الطليعيـة  برؤية استراتيجية تستهدف تعزيـز التوسـع يف اسـتخدام التكنولوجيـات           

ومـن املـرجح أن يـؤدي       .  ومواصلة تطوير التكنولوجيات املبتكـرة     ،ةاالنبعاث الكربوني 
الطاقـة، إىل زيـادة أسـعاره يف األجـل          تـاج   إن مبـا يف ذلـك       ،األخضرالتحول إىل اإلنتاج    

 بــني التكــاليف املتكبــدة يف األجــل  تــوازنحتقيــق ال ويــتعني علــى احلكومــات  .القــصري
  . القصري والفوائد العائدة على اجلميع يف األجلني املتوسط والطويل

ع يتسم كل مـن التجـارة الدوليـة ومحايـة البيئـة بأمهيـة كـبرية يف مـا يتعلـق برفـاه اجملتمـ                          •  
ــشري ــراف       ،الب ــددة األط ــة املتع ــات البيئي ــد يف االتفاق ــن القواع ــبريا م ــددا ك  ولكــن ع

وبغيـة الوصـول إىل عـامل سـليم         . تتعارض مع القواعد التجارية ملنظمـة التجـارة العامليـة         
 ومـا دام اجملـاالن يعمـالن بـشكل          . ال بد من أن تتكامل املصاحل التجارية والبيئيـة         ،بيئيا

اال متامـا يف أي وقـت    فلن يكون أي من النظـامني فعـ  ، متباينة ويضعان أهدافا  ،منفصل
  .من األوقات

ــع هــذه التحــديات     •   ــرغم مــن مجي ــذي أحــرز    ،علــى ال  مــن املهــم أن نالحــظ التقــدم ال
. اجلانب التشريعي يف العديد من البلـدان يف غـضون مـا ال يزيـد عـن عـشرين عامـا                  يف

انيون بسن تشريعات تـساعد علـى تغـيري         ومن املهم أيضا يف هذه املرحلة أن يقوم الربمل        
ــة    مهــورمواقــف اجل ــا بكيفيــة تــأثري ســلوكهم يف البيئ . حبيــث يــصبح النــاس أكثــر وعي

وتتزايد ال مباالة املواطنني بـشأن البيئـة بـسبب الـبطء الـشديد يف التقـدم احملـرز ونـدرة             
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 املـسائل  الربملـانيني احلفـاظ علـى هـذه    ومن واجب   . القيادة اليت تناضل من أجل التغيري     
  . اإلعالم اهتمامها هبذا املوضوعاهتمام الناس عندما تفقد وسائطصدارة يف 

  
ــة      ــسة الرابع ــادة يف  : اجلل ــوفري القي ــة احلوكمــة ت ــصادية العاملي متكــني األمــم  : االقت

  الشفافية واملساءلة يف صنع القرارضرورة املتحدة ودور جمموعة العشرين و
ــانوس هورفــات :األعــضاء املــشاركون    ــدويل اهلنغــاري   ي ــق الربملــاين ال    ؛، رئــيس الفري

ــارك ــرئيس         - وب ــم املتحــدة وال ــدى األم ــا ل ــة كوري ــدائم جلمهوري ــل ال إنكــوك، املمث
 وماجـد عبـد العزيـز، املمثـل الـدائم ملـصر             ؛٢٠+املشارك للجنة التحضريية ملؤمتر ريـو       

ململكــة ا(نظمــة عــامل واحــد  مل ومايكــل هــامر، املــدير التنفيــذي  ؛لــدى األمــم املتحــدة 
  )املتحدة

، حبــث الــدكتور هورفــات األزمــة، مــن لــسةنظــر يف موضــوعات هــذه اجلاليف معــرض   - ٨١
 حيث النظرية االقتصادية؛ ونـاقش الـسفري بـارك جوانـب العالقـة بـني األمـم املتحـدة وجمموعـة                  

 يف هـذه    زالعزيـ  ماجـد عبـد   العشرين يف سياق رئاسـة كوريـا جملموعـة العـشرين؛ ونظـر الـسفري                
ة مــن وجهــة نظــر مؤســسية؛ وأبــدى الــسيد هــامر بعــض وجهــات النظــر حــول مــساءلة  العالقــ

  . ومراقبتهاجمموعة العشرين
  

  “...مفكك األوصال زمن الإن ”  
 هاملت، نقال عن الدكتور هورفات

    
 يهـ وقد بدأت املالية، وهي جزء من االقتصاد، جتذب نظر االقتـصاد كمـا لـو كانـت         - ٨٢

ليــوم األكثــر إبــداعا، أي هنــري فــورد العــصر احلــديث، ال تــصمم  إن عقــول ا. النظــام بأكملــه
وهـذه حالـة   . تقرأ البيانات املالية وتعمل يف عـامل املـال غـري الـواقعي    إهنا أشياء مادية وختترعها،  
  .راهنة مفككة أو منحرفة

وهـو   حد ما بعيدا عـن املـنظم االقتـصادي،           إىلكيف بلغ العامل هذه احلالة؟ باالنزالق         - ٨٣
القطـاع املـايل، احتكاريـا، مـع عـدد حمـدود       أي لقد أصبح عامل املـال،  . سيم العليل للمنافسة  الن

وعنـدما جيتمـع رجـال      . األمـور من اجلهـات الفاعلـة الـيت متلـي علـى بقيـة العـامل كيـف ستـسري                    
ويف القـرن   . مثلما حذر آدم مسيث، يتحول حديثهم عـادة إىل وسـائل خنـق املنافـسة               األعمال،

سنت الواليات املتحدة تشريعا ملكافحـة االحتكـار، الـذي انتـشر يف مجيـع أحنـاء                 ،  التاسع عشر 
، وكأن اجلميع قد نسي كل شـيء        العشرينولكن حبلول هناية القرن     . يةلاالعامل يف السنوات الت   

ومـا جيعـل    . عن فكرة مكافحة االحتكار، سادت االحتكـارات، أو علـى األقـل كـادت تـسود               
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تكار يوائم نفسه مع النظام السياسي، ونتيجـة لـذلك جيـد العـامل              الوضع أشد وطأة هو أن االح     
 الـضرائب   هعاهة جمتمعنا، جمتمع يدفع النـاس فيـ       املهيمنة  فاألقلية  . نفسه أسريا لألقليات املهيمنة   

إبــالغ احلكومــات بــأن   يف ويتمثــل دور الربملانــات  . مــن أجــل إنقــاذ الــذين أســاؤوا اإلدارة    
مــام األمــور ألن قطــاع املنافــسة ال يعمــل كمــا جيــب؛ بــل أن   زاالســتئثار بمــسؤولياهتا ليــست 

  . جبار املنافسني على املنافسة، وحترمي املمارسات االحتكاريةإمسؤولية احلكومات هو 
 التعامـل   هأوال، ال يوجـد بلـد ميكنـ       . أربعة جوانـب بـارزة    ب الوضع احلايل املتأزم     ويتسم  - ٨٤

 األكثـر تـضررا؛ ثالثـا، أن األزمـات          يكثر ضعفا هـ   ب واألمم األ  ومع احلالة وحده؛ ثانيا، الشع    
متداخلــة بــشكل ال فكــاك منــه؛ رابعــا،  ) يف ميــادين االقتــصاد واملــال والغــذاء واملــاء والوقــود (

ويف سـياق هـذا     . إجراءات فورية إذا مل تتخذ     فوضى عارمة    إىلستدفع األزمات املتعددة العامل     
جمموعـات  سم وبفعالية من حيـث احلـافز و  اجلانب الرابع، تصرفت جمموعة العشرين بشكل حا   

  . املالية لتجنب الكارثةالتدابري 
جمموعـة العـشرين   الـيت اختـذهتا    ولكن يف الوقت نفسه، أدت هذه اإلجـراءات اإلجيابيـة             - ٨٥

إىل مناقشات مكثفة بشأن العالقة بينها وبني األمم املتحدة، وهي العالقة الـيت جيـب أن تكـون                  
  . عالقة تعاونية من املشاركة الشاملةأي . متكاملة ومتعاضدة

جمموعة العشرين يف سول، قامت هذه املشاركة الشاملة علـى عنـصرين    قمة  ويف حالة     - ٨٦
الـيت متثـل    وجمموعـة العـشرين،     يف  ، دعت الرئاسة الكورية البلدان غـري األعـضاء          أوال. رئيسيني

رئيسا للشراكة اجلديـدة مـن أجـل    بصفتها إثيوبيا : ، كما يليمجاعات املصاحل، إىل مؤمتر القمة   
رئيـسا لرابطـة أمـم      بـصفتها   رئيسا لالحتاد األفريقي، وفييت نام      بصفتها  تنمية أفريقيا، ومالوي    

ــة    . غريهــاجنــوب شــرقي آســيا، و  ــا، اســتمعت جمموعــة العــشرين حتــت رئاســتها الكوري وثاني
املتحــدة كهيئــة، باهتمــام إىل شــواغل الــدول غــري األعــضاء فيهــا، والــدول األعــضاء يف األمــم   

  . يتعلق باجملموعة نفسها فيما
وبينما لدى جمموعة العـشرين أساسـا جـدول أعمـال يركـز علـى وجـه التحديـد علـى                       - ٨٧

لـديها يف الوقـت نفـسه مرونـة كافيـة للـسماح للبلـد املـضيف                 فإن  النواحي املالية واالقتصادية،    
مجهوريـة  بة، اختـارت حكومـة    ويف هـذه املناسـ    . باقتراح بعض بنود جـدول األعمـال اإلضـافية        

  . جدول أعمال التنمية وشبكة األمان املايل: ، ومها بندين من هذا القبيلاكوري
ملاذا جدول أعمال التنمية؟ يف إطار األمم املتحدة، تتركـز التنميـة حاليـا     : والسؤال هو   - ٨٨

ن التنميـة االقتـصادية     يف األهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـيت تتنـاول البعـد اإلنـساين للتنميـة بـدال مـ                  
وبالتايل ميكن اعتبار تركيز األمم املتحدة على األهداف وجهة نظر للتنمية من جانـب              . نفسها
وعلـى النقـيض مـن      . تتعامل مـع مـسألة كيفيـة توزيـع نتـائج التنميـة االقتـصادية              أهنا  إذ  : الطلب
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ركيـز علـى    ذلك، ميكن اعتبـار هنـج جمموعـة العـشرين وجهـة نظـر مـن جانـب العـرض، مـع الت                      
مجهوريـة  وخلـصت حكومـة   . زيادة حجم كعكة االقتصاد الكلي قبل النظر يف كيفية توزيعهـا    

 إىل أن دراسة هذه القضايا من هذا املنظـور قـد يكـون طريقـا مثمـرا إلجيـاد سـبل تعزيـز               اكوري
   . اإلمنائيةقدرة البلدان على الوصول إىل األهداف

 فرصــة لألمــم املتحــدة إلجــراء دراســة أتاحــترمبــا األزمــة املاليــة أن ومــن املفارقــات،   - ٨٩
  . متعمقة لدورها يف احلوكمة العاملية، وبالتايل تصبح أكثر فعالية

.  دولـــة لقاعـــدتني أساســـيتني١٩٢ املتحـــدة املؤلفـــة مـــن األمـــموختـــضع العـــضوية يف   - ٩٠
نيــة  وبعبــارة أخــرى حيــدد حجــم اقتــصاد البلــد حــصتها يف ميزا-إحــدامها القــدرة علــى الــدفع 

األمم املتحدة؛ وثانيهما هو مبدأ دولة واحدة وصوت واحد، بغض النظر عـن حجـم الـسكان                 
وعلــى النقــيض مــن ذلــك، جمموعــة العــشرين ذاتيــة االنعقــاد، دون   . أو االقتــصاد يف كــل بلــد 

ال ميثـل البلـدان     إذ  انتخاب أو تعيني؛ فهي ال حتاول حتقيق التوازن اجلغرايف، على سبيل املثـال،              
اجتماعاهتـا بنـاء علـى رؤيتـها اخلاصـة          إىل  قية سوى بلد واحد، وتـدعو مجاعـات املـصاحل           األفري

فــإن ومــن خــالل افتقارهــا إىل الــشمولية،  . عــات يف عملــهاالكيفيــة اســتفادهتا مــن تلــك اجلم 
  . املساءلةبالشفافية وال ال تتسم بجمموعة العشرين 

 هتدئة األزمة املاليـة واالقتـصادية       بأن اجملموعة كانت فعالة يف    التسليم  ومع ذلك، جيب      - ٩١
 جيـب  ومـن مث ، هـا دور وبالتـايل فإهنـا تـؤدي   . وإعادة الثقة يف النظام االقتـصادي واملـايل الـدويل      

ذا هلـ كيـف ميكـن     : والـسؤال هـو   .  وبـني األمـم املتحـدة      ايكون هناك نوع من التفاعـل بينـه        أن
األمم املتحـدة ترغـب يف إقامـة        فـ ينبغي له العمل على كـسب ثقـة اآلخـر؟           من  ؟   أن يتم  التفاعل

ا يـؤثر علـى   مبـ عالقات جيدة، لكن اهليئة اليت تقوم بإصدار قرارات االقتصاد الكلي الكاسحة،            
. األمم املتحــدة واقتــراح كيفيــة العمــل معــابــ هــي الــيت تتحمــل مــسؤولية االتــصالالعــامل كلــه، 
  .وليس العكس

انب عمل األمم املتحدة الـيت ترغـب       جوأن تتوىل زمام    كما أنه ليس جملموعة العشرين        - ٩٢
على سبيل املثال، يبـدو أن قمـة جمموعـة العـشرين            ف. يف أيدي املنظمة  بقائها  الدول األعضاء يف    

إصـالح جملـس األمـن وإصـالح        واملقبلة ستقوم مبناقشة اإلصـالح املؤسـسي يف األمـم املتحـدة،             
  .١٩٢الـ ص الدول األعضاء األمانة العامة، ولكن هذه مسائل ينبغي أن تظل يف نطاق اختصا

 “معاهــدات مبوجــب ات املنــشأةيئــاهل” ليــست علــى نــسق أن جمموعــة العــشرين كمــا  - ٩٣
هـي الـيت حتـدد       ولـذلك ف   . فرصة خضوعها للرقابة العامة    كلفة باإلبالغ عن مداوالهتا وكفالة    امل

  تنظـيم ذايت عمليـة  إطـار   يفترمسها ملمارسـة عملـها   واحلدود اليت بصفة رئيسية كيفية مساءلتها  
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تتــراوح بــني التحقيــق يف عمليــات جمموعــة العــشرين  ، و املــدينتمــع جزئيــاً اســتجابة اجملفزهــاحت
   .على نتائجهاواالحتجاجات الشعبية 

 يقــوم علــى التــدقيق والرقابــة وكفالــة  نيني اليــومي للربملــاالقــوتوعلــى الــرغم مــن أن   - ٩٤
 لـدى تعاملـها مـع     بـصورة ملحوظـة      الربملانات   خفت صوت  احلكومات بعملها، فقد   اضطالع

 الربملانـات يف    ومشلـت  منظمـة العـامل الواحـد        أجرهتـا  األحبـاث الـيت      حـددت و .جمموعة العشرين 
، منـها   تلـك الظـاهرة    عدداً مـن األسـباب ل       على حد سواء   البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو    

دارة  مـع مـسائل اإل    شكل كـبري   بـ  عـاطي أن الربملانيني أنفسهم ال يعتـربون أهنـم قـادرون علـى الت            
 مكافـأة سياسـية حمليـة     أي  القتصادية الكلية علـى نطـاق العـامل، وأنـه ال توجـد علـى أي حـال                   ا

   .مقابل القيام بذلك عملياً
 احلوكمـة سائل  ملـ جمموعـة العـشرين     تناول  إال أن بعضهم قد جيادل، نظراً إىل ما حيدثه            - ٩٥

 تقـصرياً كـبرياً يف   يـع أحنـاء العـامل، بـأن ذلـك يـشكل           االقتصادية من أثر هائل على النـاس يف مج        
 تظهـــر أيـــضاًغـــري أن األحبـــاث . بواجـــب هـــام إزاء دوائرهـــا االنتخابيـــةاضـــطالع الربملانـــات 

 مـع   عامـل تتفعيـل ال  جمموعـة مـن املمارسـات الربملانيـة الفـضلى الـيت ميكـن اختبارهـا ل                هنـاك    بأن
ــشرين  ــة الع ــي .جمموع ــى املوس ــةترتب عل ــساءلة طالب ــات     مب ــشرين أن تتخــذ الربملان ــة الع جمموع

توســيع نطاقــه إىل مــع علــى املــستوى احمللــي إجــراءات مجاعيــة وأن تقــوم مبــا تقــوم بــه بالفعــل   
  واملمارسـات احلاليـة    سلطاتبالـ  حنـو أكمـل      ضـطالع علـى   وسـيعين ذلـك اال     .الشؤون الدوليـة  

اللجــان املخصــصة  لــسلطات التحقيــق يف إطــار يلربملانــات، علــى غــرار االســتخدام االســتباق ل
وبرجمـة  عمـل   الحتديـد بـرامج     مـن أجـل      للفـرص املتاحـة   الغرض واملزيد مـن االسـتخدام الـواعي         

وفضالً عن ذلـك، يـتعني علـى الربملـانيني أن ينكبـوا علـى دراسـة عالقتـهم                    .املناقشات الربملانية 
فسة بـني الربملانـات    وإذا ما سادت املنا   : بالناس أنفسهم هتتمان  اجملموعتني  فكلتا   .باجملتمع املدين 

كـل طـرف لـتمكني الطـرف اآلخـر          ، ال بـد مـن أن يـسعى          بينها وانعدمت الثقة    دينواجملتمع امل 
  .  مصلحة أولئك الناسمن أجل

 علـى أن     عمومـاً   املـشاركون   اتفـق  ،اليت أعقبـت عـروض حلقـات النقـاش        يف املناقشة   و  - ٩٦
اقتــصادية كليــة فعالــة حلالــة  بفــضل ســرعة إجراءاهتــا، اســتجابة    اســتجابت،جمموعــة العــشرين

بإصـالح  وسـلطت األزمـة الـضوء أيـضاً علـى احلاجـة امللحـة للقيـام         . متأزمة مل يـسبق هلـا مثيـل    
ال جمــال  و. علــى التكيــف مــع األحــوال الراهنــة للعــاملقــد يــساعدها يف األمــم املتحــدة حقيقــي

ك أهـم مـن ذلـك       فاملـسائل املوضـوعة علـى احملـ       : للتنافس بني األمم املتحدة وجمموعة العـشرين      
 ينتـهج وجيـب أن     . ختتلـف عـن األخـرى يف طبيعتـها كـل االخـتالف             تنيبكثري، وكـل مـن اهليئـ      

احلــوار بينــهما املــسالك الــيت رمستــها بالفعــل الرئاســات الربيطانيــة والكنديــة والكوريــة جملموعــة 
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رين ولـن حتـصل عالقـة بـني جمموعـة العـش       . كذلك الرئاسة الفرنسية  نتهجهاالعشرين، واليت ست  
اإلشـراف الـدقيق     على الفائدة املتبادلة باعتبارها أمراً عادياً؛ بـل سـتتطلب            تقومواألمم املتحدة   

 خمتلف أصحاب املصلحة مبن فـيهم الربملـانيون، مبـا يكفـل احتـرام املـصاحل اجلماعيـة                   من جانب 
 . لكوكبنا

 بـني األمـم      مفهوم االحترام املتبادل   شكوكه حيال  عن   وفودوأعرب عدد حمدود من ال      - ٩٧
ــك،  و. املتحــدة وجمموعــة العــشرين  ــى العكــس مــن ذل ــأ   عل ــود ب ــة شــعرت هــذه الوف ن جمموع

، نظــورمــن هــذا املإن جمموعــة العــشرين و .طابعهــا العــامليبألمم املتحــدة وبــا أبــهالعــشرين ال ت
سـعياً حثيثـاً    تسعى األمم املتحـدة  يماف ،أعضائها من   احملدود العددموجودة فقط خلدمة مصاحل     

   .املفهوم الطوباوي للمساواةإرساء إن مل يكن العدل بني األمم على األقل اء إلرس
 ه مل يـتم إنـشاء   الـرأي، وأشـار إىل أنـ   ذلـك ، علـى    بوجـه خـاص   ومل يوافق السفري بارك،       -  ٩٨

 املالية اآلسـيوية     كاستجابة ملحة لألزمة    بل  األنانية  نادياً للبلدان الغنية   يف البداية بصفتها  اجملموعة  
 قــقإال أنــه يــتعني إضــفاء قــدر مــن الــضبط الــدقيق لكــي حت   . التــسعينياتهنايــةيف  حــصلت الــيت

وأشـار إىل أن الرئاسـة    . البلـدان الناميـة  الفائـدة للجميـع، مبـا يف ذلـك    إجراءات جمموعة العشرين    
أضافت، إىل جانب البند الوارد علـى جـدول األعمـال بـشأن القـضايا                الكورية جملموعة العشرين  

يف أعقـاب األزمـة املاليـة،       راكمـت البلـدان،     و. آخر أال وهو شبكة الـسالمة املاليـة       اً  ، بند اإلمنائية
 رغم ذلك عبئاً هائالً مـن األمـوال غـري           ، مما ميثل  حماية الذاتية للات هائلة من الدوالرات     ياحتياط
يف ،   الكوريـة  الرئاسـة  علـى اقتـراح      ، بنـاءً   حاليـاً   جمموعـة العـشرين    تبحثونتيجة لذلك،   . املنتجة

  . على البلدان النامية  خيفف ذلك العبءبوسعه أن  نظام لالحتياطياتإمكانية إنشاء
   :ومتخضت املناقشة عن االستنتاجات والتوصيات التالية  - ٩٩

 مــواطن الــضعف يف جمموعــة أبــرزمــن  الــشمولية واملــشروعية  يعتــرب االفتقــار إىلبينمــا  •  
فـوترية اإلصـالحات فيهـا       .العيـوب م من   األمم املتحدة بدورها ال تسل    فإن  ،  العشرين

نطـاق هـذه اإلصـالحات يـثري كـذلك          على وجه اخلصوص بطيئة أكثـر مـن الـالزم، و          
  طرفـاً، ممـا يفـسح      ١٩٢وليس من السهل كذلك العمـل بتوافـق آراء           .بعض االستياء 

 .لعرقلـة التقـدم ألسـباب إجرائيـة حبتـة     برناجمهـا اخلـاص    أمام البلـدان الـيت لـديها         اجملال
أريد لألمم املتحدة أن تقيم عالقة قوية ومثمرة مع جمموعة العـشرين، فيجـب أن                وول

 استجابات سريعة وفعالة بـشأن      وفري إصالح عملياهتا اخلاصة لت    قدرهتا على تثبت أوالً   
  .املسائل االقتصادية العاملية

ألمـم   الدول األعـضاء يف ا     تقع على عاتق  وترية اإلصالحات   بطء  إال أن املسؤولية عن       •  
سألة بعيـدة املـدى مثـل       فاألمانة العامة ال ميكن أن تدفع مـن جانـب واحـد مبـ              .املتحدة
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وفــضالً عــن .  قــرارات سياســيةتنطــوي علــى إصــالح جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة
 .تحمـل تكلفـة هـذه اإلصـالحات     على استعداد ل الكربىالدولذلك، جيب أن تكون     

 حـث أعـضائه     ذلك مـن خـالل    يف كل    دوربويل  حتاد الربملاين الد  يضطلع اال وجيب أن   
  .صالح املنظمةلتعاون والتآزر إلعلى ا

 العالقـة بـني األمـم املتحـدة وجمموعـة           يسهم يف تعزيـز   الحتاد الربملاين الدويل أن     ا بوسع  •  
وسـوف يـدل ذلـك       .من اهليئـتني  إىل إدخال حتسينات حمددة يف كل       ة  العشرين بالدعو 

هــذه تحقيــق ، لاب الــشعوب، عــن طريــق برملاناهتــمــن جانــ يــاً حقيقاًعلــى أن مثــة تطلعــ
وينبغي لالحتاد الربملاين الدويل أيضاً أن يكون اسـتباقياً حـني يتعلـق األمـر                .التحسينات

 . على جمموعة العشريناختاذ إجراءات برملانية للرد ب

 ت علـى تلـك الـسلطة مبـرور    حـصل بـل   ؛بسهولة رقابةمل متنح معظم الربملانات سلطة ال   •  
دور أداء  وينبغـي للربملـانيني أن يطـالبوا بـ         . مـن العمـل الـدؤوب      وبفـضل الكـثري   الوقت  
 القـانون مـع أن    أقوى وأن ميارسوا هذا الدور على الـصعيدين الـوطين والـدويل،             رقايب  

  . ال ينص على تلك السلطة بشكل كامل منذ البدايةقد
  

  املالحظات اخلتامية     
 ٢٠٠٠يف األمم املتحـدة عـام        حاضراًكان   إىل أنه    ين الدويل  رئيس االحتاد الربملا   أشار - ١٠٠

حني دعا قـادة العـامل، يف إعـالن األلفيـة، إىل مـشاركة االحتـاد الربملـاين الـدويل يف عمـل األمـم                         
 يف األمــم  الــيت تعقــد الربملانيــة الــسنويةاجللــساتوتــشدد . املتحــدة، وال ســيما اجلمعيــة العامــة 

وتلـك  احلكومـات  ني املؤسستني، تلك اليت متثل البلدان من خالل املتحدة على أمهية الشراكة ب   
وتقوم هذه العالقة على أرضية صلبة، بـل وتـزداد صـالبة      .الربملاناتمن خالل   اليت تفعل ذلك    
  .على حنو مطرد

 واختتمت املناقشة اليت استمرت ملدة يومني باملوضوع الـذي ينطـوي علـى حتـد كـبري                 - ١٠١
ــة  ــع  .  املتحــدة وجمموعــة العــشرين  بــني األمــم عــن العالق ــى أنواتفــق اجلمي ــتني  هــاتنيعل  اهليئ

  . معاالوسيلة املثلى اليت تتيح هلما العمل مرشحتان للبقاء، ويتعني بالتايل إجياد 
ــرين    - ١٠٢ ــانيني احلاضـ ــع الربملـ ــد مجيـ ــلواوناشـ ــثلني   أن يواصـ ــاهتم كممـ ــالص لواجبـ  اإلخـ

 هـي تلـك     حكـم البلدان اليت تتمتع بأفـضل      إىل أن   مواطنني لبلداهنم، مع اإلشارة     كلناخبيهم، و 
التنفيذيـة مـع الـشعب اإلحـساس نفـسه بالـسعي            لـسلطة   التـشريعية وا  سلطة  اليت تتقاسم فيهـا الـ     

  .هدف مشترك من أجل املستقبلوراء 
  


