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 االقتصادي للمجلس املستوى الرفيعاخلاص   االجتماع
ــاعي ــع واالجتمـ ــسات مـ ــون مؤسـ ــة وودز بريتـ  ومنظمـ

 والتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر العاملية التجارة
       ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩-١٨ نيويورك،

 حتقيـق  حنـو  :التنميـة  متويل بشأن الدوحة وإعالن مونتريي آراء توافق على البناء    
  لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية دافاأله

  
  *العام األمني من مذكرة    

  

  موجز  
 لــدى إليهــا لالســتناد للــتفكري نقاطــا وتعــرض أساســية معلومــات املــذكرة هــذه تقــدم  
  :التالية املختارة املواضيع مناقشة

 غــري لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق لتمويــل والدوليــة احملليــة املــوارد حــشد  )أ(  
  تتحقق؛ أال واحملتمل فعليا احملققة

 االحتياجـات  ذات الناميـة  البلـدان  يف نميـة والت واالنتعـاش  التأهيل جهود دعم  )ب(  
  إنسانية؛ طوارئ حاالت من تعاين اليت وتلك اخلاصة

 دعمـا  العامليـة  والتجاريـة  واملاليـة  النقديـة  الـنظم  يف واالتـساق  التماسـك  تعزيز  )ج(  
  .للتنمية

  
 
  

 األمانـة  أن غـري  .التنميـة  عمليـة  بتمويـل  املعنية الرئيسية املؤسسات موظفي مع بالتشاور املذكرة هذه أعدت  *  
 .حمتواها عن املسؤولة وحدها هي املتحدة لألمم العامة
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  مقدمة  - أوال  
 ٢٠٠٢ لعـام  التنميـة  ويـل لتم الـدويل  املؤمتر من املنبثق مونتريي آراء توافق إطار يف أُقر  - ١
 فيهــا مبــا دوليــا، عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق التنميــة متويــل بــني القائمــة الــصلة” بـــ

 حتديـد  علـى  واملـساعدة  التنميـة  جمال يف احملرز التقدم قياس حيث من لأللفية، اإلمنائية األهداف
 إقامـة  يتطلـب  لأللفيـة  اإلمنائيـة  هـداف األ حتقيـق  أن أيـضا  فيـه  التأكيد ومت .“اإلمنائية األولويات
 هــو بلــد كــل أن اجلميــع فيهــا يــدرك الناميــة، والبلــدان املتقدمــة البلــدان بــني جديــدة شــراكة
 اجلهـود  لتعزيـز  يلـزم،  وأنـه  واالجتماعيـة  االقتـصادية  تنميتـه  حتقيـق  عن األول املقام يف املسؤول
 التنميـة  متويـل  بـشأن  الدوحـة  إعـالن  وجدد .مؤاتية دولية اقتصادية بيئة إشاعة الوطنية، اإلمنائية
 واسـتخدامها  املاليـة  املـوارد  حشد أن على وشدد الشراكة هبذه االلتزام ٢٠٠٨ عام يف الصادر
 سـيما  وال املستدامة، التنمية حتقيق إىل الرامية العاملية للشراكة حموريني عاملني يشكالن بفعالية

  .لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها فقاملت اإلمنائية األهداف حتقيق على للمساعدة
  

 اليت لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق لتمويل والدولية احمللية املوارد حشد  - ثانيا  
  بعد حتقق مل
 شــهده، الــذي الواضــح التقــدم مــن بــالرغم لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف حتقيــق اختلــف  - ٢

 اإلمنائيـة،  أهـدافها  حتقيـق  درب علـى  ليـست  عديـدة  بلـدان  ومثـة  .واملنـاطق  األهداف باختالف
 .منـوا  البلـدان  أقـل  مـن  والعديـد  الكـربى  الـصحراء  جنـوب  أفريقيـا  من واسعة مناطق يف خباصة
 الغــذاء أزمــيت بــسبب حــدة ازدادت الــيت العــامل، يف واالقتــصادية املاليــة األزمــة عواقــب وأدت

 حتقيــق يف اإلســراع أضــحى احلالــة، هــذه بفعــلو .حتقيقهــا يف التقهقــر مــن مزيــد إىل والطاقــة،
   .إحلاحا أكثر أمرا ٢٠١٥ عام حبلول لأللفية اإلمنائية األهداف

  
  احمللية املوارد حشد  - ألف  

 تنميتـها  لتحقيق احمللية املوارد حشد عن األول املقام يف املسؤولة هي النامية البلدان إن  - ٣
 لتخفيــف منــه بــد ال أمــرا وعــادل ثابـت  كلبــش االقتــصادي النمــو ويــشكل .مــستدامة بطريقـة 
ــدة ــر، حـ ــن الفقـ ــشكل أن وميكـ ــتثمار يـ ــارة االسـ ــدوليان والتجـ ــصدرين الـ ــامني مـ ــدعم هـ  لـ
   .البلدان هذه
ــصاد أن حـــني ويف  - ٤ ــاملي االقتـ ــهض العـ ــن ينـ ــة مـ ــود حالـ ــاد الركـ ــيت احلـ ــها الـ  يف دخلـ
 منظمـة  وتقـدر  .العمـل  أسـواق  حتـسن  علـى  قليلـة  إشـارات  مثة ببطء، ينتعش وبدأ ٢٠٠٩ عام

ــة العمــل ــدد أن الدولي ــاطلني ع ــني ازداد العمــل عــن الع ــامي ب ــا ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ ع ــدره مب  ق
 هـذه  تفـضي  أن املتوقـع  ومـن  .٢٠٠٩ عـام  يف الزيـادة  هذه معظم وسجل شخص، مليون ٣٤
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 ويف .نـسبيا  ضـئيلة  أصـال  كانـت  الـيت  للنـساء  املتاحـة  العمـل  فـرص  تقليص إىل السيئة الظروف
 عــدد وارتفــع الكــرمي العمــل علــى العثــور إمكانيــات بعيــد حــد إىل تــدهورت يــة،النام البلــدان
 عمـل  فرصـة  مليـون  ٣٠٠ مـن  أكثر خلق ويلزم .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي بني الفقراء العاملني

 .)١(األزمـة  قبـل  موجـودة  كانـت  الـيت  البطالة مستويات إىل للعودة القادمة اخلمس السنوات يف
 تنفيـذ  مـن  بـد  ال ، الكـرمي  العمـل  وتـوفري  العمـل  فـرص  خلـق  لجما يف حمددة احتياجات ولتلبية
   .العمل فرص لتوفري العاملي امليثاق

 وأ الفقــر يف يعيــشون زالــوا مــا تقريبــا نــسمة مليــون ٨٤ إىل ٤٧ بــني مــا أنبــ يقــدرو  - ٥
 شـبكة  لتوسـيع  عاجلة جهود بذل يستدعي أمر وهذا األزمة، بسبب الفقراء قوافل إىل انضموا
 مـؤمتر  يف العـشرين  جمموعـة  قـادة  واتفـق  .)٢(والـضعفاء  الفقـراء  محاية تعزيزو جتماعياال األمان
 حـصول  فـرص  لزيـادة  للجميـع  التمويـل  مـنح  املهم من أن على بيتسربغ يف عقدوه الذي القمة
 وزيـادة  االقتـصادية  زةاهلـ  أمـام  الـصمود  علـى  مـساعدهتم  أجـل  من املالية اخلدمات على الفقراء
 مزيـدا  واملتوسـطة  الـصغرية  املؤسـسات  مـنح  أمهيـة ب أيضا واأقرو .اخلاص حلساهبم عملهم فرص
  .العمل فرص خلق لتحفيز وسيلةك التمويل على لحصولل اإلمكانيات من
ــع  - ٦ ــة األهــداف قيــقحت درب يف كــبري تراجــع حــدوث وُيتوق ــة اإلمنائي ــدان يف لأللفي  البل

 زيـادة و العمـل  فـرص  وخلق املالية احلوافز لتوفري الالزمة املوارد إىل تفتقر اليت الدخل املنخفضة
 اجلهـات  قيـام  أمهيـة  مـدى  التوقعـات  هـذه  وتؤكـد  .احلاجة إليها متس يتال االجتماعية اخلدمات
 واصـلة مل املـايل  الـصعيد  علـى  للتحرك هامشا البلدان هذه منح ضرورةو ،اتمليزانيا دعمب املاحنة

 ،االقتـصادي  االنكمـاش  فترة لخال القدرات ءوبنا التحتية والبىن والصحة التعليم يف االستثمار
 إىل باإلضـافة  .لأللفيـة  إلمنائيـة ا األهـداف  حتقيـق  ودعـم  األجـل  طويلـة ال التنميـة  قيـق حت أجل من

 مــن للتخفيــف االقتــصادية للــدورات املعاكــسة األدوات مــن جمموعــة إىل اللجــوء ميكــن ذلــك،
ــار دورات حــدة ــل والكــساد االزده ــصناديق مث ــة ال ــرامجو االحتياطي ــاق ب ــام اإلنف  احملــددة الع

  .الضرييب النظام واستخدام األهداف
 اإلقـرار و اجلنـسني  بـني  واملـساواة  املرأة بتمكني تزاملاال تأكيد الدوحة إعالن يف وأعيد  - ٧
 للقـضاء  اجلهـود  مضاعفة ويتعني .لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق على األمرين هذين انعكاسب

__________ 
جنيـف، منظمـة    (٢٠١٠ينـاير  /، كـانون الثـاين  ٢٠١٠دويل، االجتاهـات العامليـة للعمالـة لعـام     مكتـب العمـل الـ     )١(  

ــة،  ــة واملتوقعــة للــسكان العــاملني   ”ومكتــب العمــل الــدويل،  ) ٢٠١٠العمــل الدولي -١٩٨٠األعــداد التقديري
٢٠٢٠“ ،)Economically active population estimates and projections 1980 -2020 (ــدة ا ــات قاع لبيان

LABORSTA . التقرير متوافر على املوقع اإللكتروينhttp://laborsta.ilo.org.  
ــام      )٢(   ــامل لعــ ــصادية يف العــ ــات االقتــ ــة والتوقعــ ــق باحلالــ ــر املتعلــ ــدة، (، ٢٠١٠التقريــ ــم املتحــ ــشورات األمــ   منــ

  ).E.10.II.C.2رقم املبيع، 
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 صــولاأل وملكيــة العمــل وأســواق املاليــة األســواق يف ذلــك يف مبــا ،اجلنــسني بــني التمييــز علــى
 وتعزيـز  تعمـيم  مـسألة  األعمـال  جـدول  تتـصدر  أن ينبغـي  نفـسه،  الوقـت  يفو .امللكية وحقوق
 متثيـل  زيـادة و امليزانية، إعدادو ملواردا توزيع لدى اجلنسني احتياجات تراعي اليت العامة اإلدارة
   .مستوياهتا مجيع على القرار صنع عمليات يف النساء

 املـايل  لإلصـالح  ينبغي االقتصادية، األزمة تداعيات الحتواء املبذولة اجلهود سياق ويف  - ٨
 يعــزَّز أن املــايل التحــرك هــامش لتوســيعو العامــة النفقــات صــرف طريقــة لتحــسني ينفــذ الــذي

ــد بتحــصيل ــن املزي ــداتال م ــضر عائ ــى يةبيال ــاد أســاس عل ــ حــديث ضــرييب نظــام اعتم  الوفع
 الــيت اهلائلــة سائراخلــ بــشأن اآلراء يف توافــق يــسود وبــدأ .الــضريبية القاعــدة وتوســيع ومنــصف
 رؤوس هـروب  السـيما  املـشروعة،  غـري  األموال رؤوس تدفقات مراكمة بفعل التنمية تتكبدها
 القلـق  لبـالغ  املـثرية  األمـور  ومن .اخلارج إىل املسروقة األصول ونقل النامية البلدان من األموال
 عـرب  التجاريـة  الـصفقات  على الضريبية بالرسوم التالعب سيما وال الضرائب، دفع من التهرب
 الـصدد  هـذا  يف آخـر  بعـد  ومثـة  .خمتلفة شركات بني فيما أو وفروعها األم الشركة بني إبرامها

 حتقيـق  إىل دومـا  تؤدي ال ضريبية حوافز منح على النتائج السليب التنافس ظاهرة تواتر هوو أال
   .املستدامة نميةالت
 واملعــارف املهــارات يف الــنقص سدلــ الــضرائب جمــال يف الــدويل التعــاون كثيــفت وإن  - ٩
 الـيت  ثلـى امل لممارسـات ل اجلنـوب  بلدان تبادل زيادةل النامية، البلدان يف التكنولوجية القدراتو

 تغـري  آثـار  واجهـة م ختلفها اليت التبعات مثل ستجدةامل القضايا عاجلةومل الضرائب جمال يف تتبعها
 مهمـة  أصـبح  ،عـايري امل وضـع  يف تهاومـشارك  الناميـة  البلـدان  دور لتعزيـز و لضرائبا على املناخ
 هـذا  يف تـدفع  الـيت  الواضـحة  اإلجيابيـة  اخلطـوات  ومن .التنمية لتحقيق هبا االضطالع من بد ال

 يف ضاءاألعــ الــدول طلــبل االســتجابة إىل واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس إســراع االجتــاه
 بالتعـاون  املعنيـة  املتحـدة  األمـم  خـرباء  جلنة بينها ومن املؤسسية، يئاتاهل تنيمت يف النظر الدوحة
   .الضريبية املسائل يف الدويل
 وقـد  .التنميـة  أجـل  مـن  املـوارد  حـشد  دون ،وشـكله  همـستوا  يكن أيا ،الفساد وحيول  - ١٠

 بنـاء ل اجلهـود  تكثيـف  بـرح  وما .آخر إىل بلد من الفساد مكافحة جمال يف احملرز التقدم تفاوت
 الفــساد مكافحــة علــى القــدرة لتمــتني حيويــا أمــرا يــشكل العامــة اإلدارة وحتــسني املؤســسات

   .واخلاص العام القطاعني يف املوارد استخدام يف والفعالية الشفافية ولزيادة
  

  ةاخلاص األموال ؤوسر تدفقات :الدولية املوارد حشد  - باء  
 اخنفاضـا  الناشـئة  األسـواق  ذات البلـدان  إىل اخلاصـة  األموال رؤوس فقاتتد اخنفضت  - ١١
 أن املتوقـع  مـن  لكـن  .٢٠٠٧ عـام  يف اذروهتـ  بلغـت  أن بعد ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي يف كبريا
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 تـدابري  اختـاذ  مع بالتزامن ضريبية حوافز احلكومات ملنح نتيجة ٢٠١٠ عام يف مستواها تستعيد
 واخنفـضت . )٣(االقتـصادية  األوضـاع  يف عـام  حتـسن  حـدوث و املاليـة،  األوضـاع  لتثبيـت  حمددة
ــدفقات، هــذه ــة البلــدان يف اخنفــضت، مــا أشــد الت ــة ااقتــصاداهت متــر الــيت البلــدانو النامي  مبرحل

 تــدفقات أن غــري .اخلــارج مــن تردهــا الــيت مــوالاأل علــى تعتمــد الــيت تلــك ســيما وال انتقاليــة،
 لكـن  األسـهم،  حافظـات  خباصـة  االرتفـاع،  يف الحقـا  بـدأت  ةاخلاص الوماأل سؤور حافظات
 أصـوله  بيـع  عـرب  هديونـ  فـض خي املـصريف  القطـاع  ألن يانتـد م يـزال  ال ةاملصرفي قروضال مستوى

 غــري أمــرا الدوليــة ةاملاليــ األوضــاع ثبــات زال مــا نفــسه، الوقــت ويف .األمــوال ؤوسر حــشدو
 اديوهنـ  تـسديد  علـى  ةريالـصغ  األوروبية البلدان من عدد قدرة مدى بشأن الشكوك ألن مؤكد

 علـى  تـداعيات  ختلـف  أن حيتمل اليت املالية االضطرابات جتدد من املخاوف تثري بدأت السيادية
  .)٤(العاملي الصعيد
 صـميمه  مـن  الـدويل  املـايل  النظـام ب الثقـة  فقـدان  وخاصـة  اخلارجيـة،  العوامل فتئت وما  - ١٢

 البلــدان إىل األمــوال رؤوس تلتــدفقا احملركــة القــوة تــشكل ،الــسيولة تــوافر عــدم وصــدمات
 ازديادهـا  حـال  يف ،املـضاربة  املاليـة  لتـدفقات ل ميكـن  ،املخـاطرة  على قبالاإل عودة معو .النامية
 وأســعار املــايل الوضــعو الكلــي االقتــصاد يف التقلبــات لزيــادة مــصدرا تكــون أن حــاد، بــشكل
 إىل املاليـة  التـدفقات  ةإلدار فعالـة  تنظيمية سياسات وضع احلالة هذه معاجلة تطلبوت .الصرف
ــداخل ــدورات معاكــسة وسياســات ال ــصادية لل ــة االقت ــب بغي ــاع أي جتن ــة يف ومهــي ارتف  قيم

 الـديون  مثـل  تقلبـا،  كثـر األ الومـ األ سؤور تدفقات على مشددة ضوابط فرض وإن .ألصولا
 فــأكثر أكثــر يعتــرب الظــروف هــذه ظــل يف بــدأ ،املــايل القطــاع يف املباشــر األجــنيب واالســتثمار

 الومـ األ ؤوسر تـدفقات  إلدارة سياسات،ال من واسعة جمموعة ضمن ،فيدةامل الوسائل إحدى
  .)٥(الداخل إىل
 الناميـة  البلـدان  إىل الـوارد  املباشر األجنيب االستثمار مستوى اخنفض ،٢٠٠٩ عام ويف  - ١٣

 .املائـــة يف ٣٩ بنـــسبة انتقاليـــة مبرحلـــة ااقتـــصاداهت متـــر الـــيت البلـــدان إىلو املائـــة يف ٣٥ بنـــسبة
 مــؤمتر يتوقــع ،ةالدوليــ اتاالســتثمار حالــة يف بطــيء حتــسن حــدوث إىل الــدالئل تــشري وبينمــا
 يف طفيفــا ارتفاعــا االســتثمارات هــذه ترتفــع أن )ألونكتــادا( والتنميــة للتجــارة املتحــدة األمــم

__________ 
  )٣(  Institute of Institutional Finance,(IIF) “Capital flows to emerging market economies”,IIF Research Note,( 

Washington,DC January 26, 2010.(  
) احلالة واآلفاق االقتصادية يف العامل(األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة     )٤(  

Monthly Briefing: World Economic Situation and Prospect, No 16, 17 February 2010.  
  .Capital Inflows: the role of controls”, IMF Position Note, February 19, 2010“ صندوق النقد الدويل،  )٥(  
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 باتـا ث األكثـر  العنـصر  عمومـا  هو املباشر األجنيب االستثمار أن من الرغم لىوع .)٦(٢٠١٠ عام
 هـذا  أن الدراسـات  أظهـرت  الناميـة،  البلـدان  إىل اخلاصـة  األمـوال  رؤوس تـدفقات  عناصـر  من

ــوع ــن الن ــايل القطــاع يف االســتثمار م ــل امل ــزع عام ــايل لالســتقرار مزع ــساير امل ــدورات وم  لل
 تـدفقات  ثبـات  يف األمهية بالغ أمر املباشر األجنيب االستثمار طبيعة فإن ولذلك، .)٧(االقتصادية

   .هذه األموال سرؤو
 علـى  البلـدان  هـذه  حلـصول  امـصدر  يشكل أن ميكن املباشر األجنيب االستثمار أن ومبا  - ١٤
 بيئـة  إشـاعة  مـن  كأولويـة،  بـد،  ال فإنه الفنية، والدراية التكنولوجيا غرار على ال،وماأل سؤور
 االسـتثمار  تركـز  هـو و القلـق  إىل يـدعو  عـامال  مثة أن إال .الستثمارا من النوع ذاهل دوما اتيةؤم

ــشدة املباشــر األجــنيب ــدان مــن ضــئيل عــدد يف ب ــيت البل ــا ال ــدخل متوســطة مبعظمه  وجيــب .ال
 حبيـث  املباشـر  األجـنيب  االستثمار طاقن يعسلتو القدرات وبناء املخاطر من لتخفيفا باستمرار
 يــةالتحت الــبىنو الــدخل، املنخفــضة البلــدان ســيما وال الناميــة، البلــدان مــن أكــرب اعــدد يــشمل

 والتكنولوجيــا التحتيــة والــبىن الطاقــة مثــل ،فيهــا االســتثمار يــتم ال الــيت اإلنتاجيــة والقطاعــات
 ااسـتثمار  تتلقـى  الـيت  بلـدان ال تفـي  أن ماملهـ  مـن  ذلك، إىل باإلضافة .والزراعة البشرية واملوارد

ــأ ــا امباشــر اجنبي ــن الدوحــة إعــالن يف ورد مب ــات م ــل التزام ــضاعفة يف تتمث ــاجهود م ــى ه  عل
 علــى ممكــن، حــد أقــصى إىل ،املباشــر األجــنيب االســتثمار ركيــزلت والــدويل الــوطين الــصعيدين
   .احملليني العاملني وتدريب التكنولوجيا نقل وزيادة احمللي اإلنتاجو يةاإلنتاج األنشطة

 دوراتالـــ عاكـــسةم إىل دومـــا متيـــل الناميـــة البلـــدان إىل املاليـــة التحـــويالت أن ومـــع  - ١٥
 كانـــت أن بعـــد دوالر بليـــون ٣١٧ إىل ٢٠٠٩ عـــام يف اخنفـــض حجمهـــا إنفـــ االقتـــصادية،

 منطقــة وكانــت .الــدوالر قيمــة اخنفـاض  مــن الــرغم علــى ،٢٠٠٨ عــام يف دوالر بليـون  ٣٣٨
 يف مـضت  تتلقاهـا  الـيت  املالية التحويالت إن إذ حاال، املناطق أفضل آسيا شرق وجنوب شرق
 التحـويالت  هـذه  وإن .)٨(الكـربى  الصحراء وبجن أفريقيا بلدان على ذلك انسحبو ،التزايد

 األمـوال  ؤوسر تـدفقات  مـن  باألزمـة  تـأثرا  أقـل  كانت ،اعام ااخنفاض شهدت لئن مبجموعها،

__________ 
 Global Investment Trend“)رصـد اجتـاه االسـتثمارات عامليـا    ) (األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   )٦(  

Monitor”, No.2,Geneva 19 January 2010.  
  )٧(  Dilip Ratha, Sanket Mohapatra and Ani Silwal, “Migration and remittance trends 2009”, Migration and 

Development Brief No. 11 (Washington, DC, World Bank, 3 November 2009).  
 ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية،          ظمة التجارة العاملية  منمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و        )٨(  

 Report on G20 Trade and Investment) التقريـر املتعلـق بتـدابري جمموعـة العـشرين بـشأن التجـارة واالسـتثمار        (

Measures ،)٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول ١٤( ،Trade Note No.37 (Washington, DC, World Bank,  ،آذار٢ /  
  .٢٠٠٩مارس 
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 لبلـدان ل هـائال  ماليا مصدرا هذه، االقتصادي االنكماش حالة أثناء تشكل، زالت وما ة،اخلاص
 ازديـاد  بوقـف  هتـدد  الـيت  الكـربى  خطـار واأل .انتقاليـة  مبرحلة ااقتصاداهت متر اليت البلدانو النامية
 لعمـال ا عمـل  فـرص  علـى  قيود فرضو العاملي االقتصادي نتعاشالا تباطؤ هي التحويالت هذه

 علـى  املاليـة  زمـة األ تبعـات  ةعاجلـ مل الـدويل  التعـاون  تعزيز ضرورة على اآلراء وتتفق .املهاجرين
 ينبغـي  ،تتلقاهـا  لـيت ا لبلدانل بالنسبة ملاليةا التحويالت ألمهية نظراو .املهاجرين والعمال اهلجرة
  .األموال حتويل تكاليف لتخفيف والدولية الوطنية اجلهود مواصلة

  
  التجارة الدولية والتنمية  -جيم   

ي ذيف بدايـة العـام، الـ   النمـو  البلدان املتقدمة من قبل على الواردات   طلبالاهنيار  أّدى    - ١٦
 يف ١٣بنـسبة  تراجع يف حجم التجارة العامليـة  إىل ، ةر متويل التجانضوب مصادر  بسببتفاقم  
 ٢٠١٠يف عـام    ا   متواضـع  امنـو وُيتوقع أن تشهد التجارة العامليـة       . )٢(٢٠٠٩يف عام   تقريبا  املائة  

البلــدان الناميــة بــشدة مــن اخنفــاض قــد تــضررت و. انتعــاش طفيــف يف الطلــب الكلــييــصحبه 
نتيجـة لـذلك، أثّـر تقلـب األسـعار          و. لنفطيـة اغري  ية و السلع والنفط صادرات  مستوى التصنيع و  

  . العامةاوإيراداهتالبلدان املصدرة للسلع األساسية دخل واهنيار الطلب تأثريا سلبيا بالغا يف 
 احمللــي عــن يف اإلنتــاج الركــود العــاملي أثــروأســفر التحــدي املتمثــل يف التخفيــف مــن    - ١٧

ــة جديــدة مــن التــدابري احلما اعتمــاد جمموعــة اخلــشية مــن  عــدد مــن ، جلــأ٢٠٠٩ويف عــام . ئي
حلمايـة اإلنتـاج احمللـي والعمالـة، علـى       نـسبيا، خفيفـة   ت وإن كانـ ،احلكومات إىل اختـاذ تـدابري   

ــن   ــرغم م ــد ال ــاءتعه ــاين  زعم ــشرين الث ــشرين يف ت ــة الع ــوفمرب / جمموع ــمب ٢٠٠٨ن ــك قاوم ة تل
التـدابري   خروج بعض الـسياسات عـن حـدودها، أمكـن تفـادي فـرض             ، رغم   ولكن. )٨(التدابري

  .)٢(احلمائية على نطاق واسع
إىل اإلسـراع يف  تؤكد هذه التطورات أمهية التجارة يف متويل التنميـة واحلاجـة امللحـة      و  - ١٨

وينبغـي أن   . ٢٠١٠استكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجاريـة املتعـددة األطـراف يف عـام              
،  املنــشودة منــهايــة األساســيةاإلمنائاألهــداف ق يــحتقتكفــل نتــائج إىل املفاوضــات تــؤدي هــذه 

ة واخلـدمات إىل األسـواق،      يـ الزراع مـن املنتجـات      يف ذلك وصول صـادرات البلـدان الناميـة         مبا
دعم ا، والتخفيـف إىل حـد بعيـد مـن الـ     ميـع أشـكاهل  جب إعانات التـصدير  يف الوقت نفسه إلغاء  و

، فـإن    وطموحـة  يـة إذا أسفرت جولة الدوحة عن نتائج إجياب      و. الداخلي املخل بشروط التجارة   
 وترســيخ  علــى أرض الواقــعاالقتــصاديةا  إمكاناهتــترمجــة البلــدان الناميــة علــى ذلــك سيــساعد

  .الوصول إىل األسواقحققته من مكاسب على صعيد  ما
بـسهولة  الوصول إىل األسـواق   إمكانية  االستفادة من   فرصة  لبلدان النامية   ولكي تتاح ل    - ١٩

املعونـة مـن أجـل      ’’يلزم االستمرار يف توسيع نطاق مبادرة       ،   جتارية أكثر إنصافا   من نظم وأكرب  
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 سـد   مـن أجـل  ،بناء القـدرات يف البلـدان الناميـة       أساسي يف جمال    دور  تضطلع ب ، اليت   ‘‘التجارة
د مـن مـشاركتها يف      حي فيها ذات الصلة جبانب العرض والتجارة، الذي      التحتية  يف البىن    النقص

ــة  ــة والعاملي ــادرة   الــذي أُجــري الســتعراض العــاملي الثــاين  أيــضا اوأكــد. األســواق اإلقليمي للمب
ميكن للتمويـل اإلضـايف واألكيـد والـدائم والفعـال           الدور الذي    ٢٠٠٩يوليه  /متوز يف   املذكورة

االقتـصادي احلـايل، وسـلط الـضوء علـى األمهيـة            االنكماش  حالة   مناخلروج  ضطلع به يف    أن ي 
التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة         ة املساعدة اإلمنائيـة   الشركاء غري األعضاء يف جلن    املتزايدة لدور   

  .)٩( املعونة من أجل التجارة مبادرةيف دعميف امليدان االقتصادي 
احملافظة على زيادات سنوية يف التمويل العاملي هلذه املبادرة ال تقل نسبتها عـن              وينبغي    - ٢٠
ــة، ١٠ ــة  وعلــى ا يف املائ ــدان النامي ــزام البل ــإدراج لت ــة  التجــب ارة يف صــلب اســتراتيجياهتا اإلمنائي

املعونــة مــن أجــل التجــارة مــع األولويــات الوطنيــة وينبغــي مواءمــة مبــادرة . الوطنيــة واإلقليميــة
يـتعني مواصـلة   يف الوقـت نفـسه،   و. خطة فعالية املعونـة متماشية مع بالتايل وجعلها  واإلقليمية،  

، سـواء مـن   ة ألغـراض التجـارة  رصّدلبلـدان املـ  لزيادة املـوارد املاليـة املمنوحـة ل     اإلجراءات  اختاذ  
طلــب الــسيولة الطويلــة األجــل مــن مؤســسات   أو مــن حيــثقــصرية األجــل الحيــث الــسيولة 

  .، وذلك لدعم جتارة البلدان الناميةالتمويل
  

  الدويل التعاون املايل والتقين  -دال   
 الــيت تقــدمهارمسيــة صــايف جممــوع املــساعدة اإلمنائيــة المــع أنّ مــن املرتقــب أن يــستمر   - ٢١

، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ يعــاميف  يف االرتفــاع جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة األعــضاء يف  املاحنــةالبلــدان
. الكربى مبـا التـزم بـه علـى صـعيد تقـدمي املعونـة         املاحنة   البلدانمن  أال يفي عدد    من املتوقع    فإن

 مليـار   ٤٤ال مببلـغ    إ ٢٠١٠ و   ٢٠٠٤بني عامي   املقدمة  املعونة  وسيؤدي ذلك إىل عدم ازدياد      
كــان متوقعــا أصــال، كمــا  مليــار دوالر ٥٠ بــدال مــن) ٢٠٠٤عــام بقيمــة الــدوالر يف (دوالر 

وسـيبلغ  . )١٠(٢٠١٠ مليـار دوالر يف عـام        ١٧املعونة املقدمة يقدر بـ     يف   نقصوُيتوقع حدوث   
  يف املائـــة٠,٣٤املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة إىل الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل      متوســـط نـــسبة  

 وإن اتــساع. ٢٠٠٥ يف عــام الــيت جــرى توقعهــا يف املائــة ٠,٣٦بــدال مــن نــسبة  ٢٠١٠ لعــام
ــها اجلهــات املاحنــة األعــضاء يف       الفجــوة  ــيت قطعت ــات ال ــدَّم وااللتزام ــيت ُتق ــة ال ــني املعون ــة ب جلن

 األهـداف اإلمنائيـة    حتقيـق خطـري متويـل  يهدد بـشكل   غلز  إياملساعدة اإلمنائية يف مؤمتر قمة غلني       
__________ 

التقرير املوجز لالستعراض العاملي الثاين ملبادرة املعونـة مـن    (The second Global Review of Aid for Tradeانظر   )٩(  
  .www.wto.org يف جنيف، وهو متوافر على املوقع ٢٠٠٩يوليه / متوز٧ و ٦الذي أجري يومي ) أجل التجارة

“ ”ODA volume prospects in 2010ادي، جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة،    منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـص     )١٠(  
  ).٢٠١٠فرباير / شباط١٢باريس، (
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ــدان املنخفــض لأل ــة يف البل ــدخلة لفي ــدور  يــشكل و، ال الــذي ميكــن أن   اإلجيــايبحتــديا كــبريا لل
  . احلادقتصاديفترة من االنكماش االخالل تضطلع به املعونة 

ــةاألزمــات املاضــية  قــد أظهــرتو  - ٢٢ ــأثر بــشدة  والراهن ــة تت ــالتغريات  أن تــدفقات املعون ب
يف بــصورة خاصــة مــشكلة ويــثري هــذا األمــر . حنــةيف البلــدان املااالقتــصادية دورة والــالــسياسية 

 وأثنـاء .  تلـك املعونـة     احلاجـة إىل   مـس يف أ املستفيدة  البلدان  تكون  فترات الركود العاملي عندما     
يف ضـوء احلاجـة     ة  بالغـ بأمهيـة   املقدمة لدعم امليزانية    تتسم املعونة    االقتصادي،   االنكماشفترات  

معاكـسة  االقتـصاد الكلـي     اعتمـاد سياسـات يف       و املـايل هامش التحرك على الصعيد     توسيع  إىل  
بــني رتبــاط ال الفــكآليــة ولــذا، يلــزم اســتحداث  . يف البلــدان املــستفيدةاالقتــصادية للــدورات 

حتــسني إىل أيــضا ومتــّس احلاجــة . )١١(لبلــدان املاحنــةاالقتــصادية يف االــدورات وتــدفقات املعونــة 
إعـالن بـاريس   وقـد حـدد   . تهاكميزيادة إىل باإلضافة ، وجعلها أكيدة ومستدامة نوعية املعونة   

تعزيـز فعاليـة     ل  علـى وجـه الـسرعة      يـذها  تنف يـتعني  عمل أكرا املبادئ واملمارسـات الـيت         وبرنامج
. الوطنيـة واالحتياجـات اإلمنائيـة     ستراتيجيات  الاملساعدة اإلمنائية مع ا    توافقتجيب أن   و. املعونة

 علــى حجــم املعونــة الالزمــةقيــاس ، لملاحنــة االبلــدانبــدعم مــن ، هــودويــتعني مواصــلة بــذل اجل
  .املستوى القطري

يزيـدون إسـهاماهتم   جلنة املساعدة اإلمنائية األعضاء يف الشركاء يف التنمية غري    وما فتئ     - ٢٣
بلغــت مــن تــدفقات املعونــة العامليــة  يقــدَّر أنّ نــسبة هــذه اإلســهامات   و،يف املــساعدة اإلمنائيــة

شجع يـ و .املساعدة اإلمنائية الرمسية التقليديـة    هذه املسامهات   مل  تك، و  يف املائة  ١٠و   ٨بني   ما
علـى غـرار    والتعـاون الثالثـي،      زيـادة التعـاون اإلمنـائي فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                إعالن الدوحة 

ؤمتر األمـم املتحـدة الرفيـع املـستوى املعـين بالتعـاون فيمـا بـني                 ملـ  نـريويب اخلتاميـة      وثيقـة فعلته   ما
املنظمــات غـري احلكوميــة والقطـاع اخلــاص   الــيت تقـدمها  سامهات املتزايـدة  املــو. بلـدان اجلنـوب  

 اجلهـات   أنـواع ع نطـاق االختيـار بـني        املساعدة اإلمنائية الرمسية التقليدية وتوسّ    تكمل هي أيضا    
بـني اجلهـات   فيمـا  التنـسيق  إىل اجة تزداد احليف الوقت نفسه، و. أولويات املساعدةبني  املاحنة و 
ــة ــادياملاحنـ ــسلبية    لتفـ ــار الـ ــى اآلثـ ــة علـ ــات    املترتبـ ــذه اجلهـ ــدد هـ ــد عـ ــتزايـ ــود شرذم وتـ جهـ
  .اإلمنائي التعاون
يف مـنح  تعجيـل  التستجيب للحاجـة إىل  وما فتئت املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف      - ٢٤

 وتــوفريالبلــدان الفقــرية، علــى ألزمــة املاليــة تبعــات اللتخفيــف مــن هــا وتوســيع نطاقالقــروض 
يف بالتعهـدات الـيت قطعتـها       الوفـاء   ة  املاحنـ اجلهـات   يتعني على   و. ديدةاجليالت  تسهالدوات و األ

__________ 
ــة،       )١١(   ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــف، (“ ”Keeping ODA afloat: no stone unturnedانظــر م جني

  ).٢٠٠٩مارس /آذار
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مؤســسات اإلقــراض يف بيتــسربغ للتأكــد مــن أن الــذي عقدتــه جمموعــة العــشرين قمــة المــؤمتر 
األهـداف اإلمنائيـة    واجلهود اليت تبذهلا هذه اجلهـات لتحقيـق         التابعة للمجموعة   بشروط ميسرة   

علـى الـصعيد العـاملي عنـصرين      التنميـة واحلـد مـن الفقـر       وملـا كانـت   . افيالأللفية ممولة متويال ك   
، فـإن مـن املهـم أن        للمـصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف       ملهمة األساسية   ا  من عناصر  حامسني

ــصارف  عمــل ت ــذه امل ــة أخــرى،     ه ــع مؤســسات دولي ــاون م ــا، بالتع ــادةمع ــا  تركيزلزي ــى ه عل
ــة التحــديات  ــاخ و  امللحــة يف جمــاالت اإلمنائي ــشرية   األمــن الغــذائي وتغــري املن ــة الب ــة التنمي وتنمي

  .التحتية لقطاع اخلاص واالستثمار يف البىنا
وهـي  توافق آراء مـونتريي،  اعتماد  أكثر تنوعا منذ التمويل اجلديدةمصادر وأصبحت    - ٢٥

بــق ومــا فتئــت تط. للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة التقليديــةةً بوصــفها عناصــر مكملــة تتزايــد أمهيــ
 تقــدميرافقهــا إحــراز حمــددة، إمنائيــة حتقيــق أهــداف مــن أجــل لتنميــة لتمويــل ا وســائل جديــدة

ويـضم إطـار مـصادر التمويـل        . ادة يف البلـدان الناميـة     احلـ صحية  الـ شاكل  معاجلـة املـ   يف   ملحوظ
التعـاون بـني البلـدان الناميـة     ، ولـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص     هذه أحد العناصر اهلامة ل  

متويــل وتــربز أيــضا مقترحــات عديــدة بــشأن .  املــواردحــشديف جمــال النمــو املتقدمــة لــدان البو
ــار تغــري املنــاخ والتكيــف معــه   مــن حــدة  تخفيــف الجهــود  ــة غــري  ووقــف اآث لتحــويالت املالي
لرفـع مـستوى    قابلـة للتطبيـق     ويلزم على وجه السرعة اعتماد برامج وخطط جديدة         . املشروعة

  . الفائدة القصوى منهأثرها يف التنمية وحتقيق
 أطـراف    إضافة إىل  لتنمية،ل املبتكر    املعين بالتمويل  مني العام لأل املستشار اخلاص    وشدد  - ٢٦

معـامالت   علـى  ضـئيلة جـدا  رسـوم  فـرض  ة الـيت ينطـوي عليهـا        ائلـ اهلمكانـات   ، علـى اإل   أخرى
اجلهـات املاحنـة     مـن     املقدمـة   يف املساعدة اإلمنائية الرمسيـة     النقصسد  ل ة األجنبي صرف العمالت 

فريـق  ”  مبـادرات  هبـذا الـصدد يف إطـار      العمـل جـار اآلن      و. جلنة املساعدة اإلمنائيـة   األعضاء يف   
  .)١٢(“املبادرات الثماين للتمويل املبتكر الرائد لتحقيق العدالة

  
  ين اخلارجيالدَّ  -هاء   

ــة  الــذي شــهدهبعــد التقــدم امللحــوظ    - ٢٧ ــديون اخلارجي ــادامل بفــضل ختفيــف عــبء ال رة ب
أثـر  املبادرة املتعددة األطراف لتخفيـف عـبء الـديون،      والبلدان الفقرية املثقلة بالديون     املتعلقة ب 

وكانـت آثـار    . ين اخلارجي للبلدان النامية املدينة     الدَّ يف أوضاع سلبا   التباطؤ االقتصادي العاملي  
صدرة للــسلع  املــدفوعات قاســية علــى حنــو خــاص يف البلــدان املــ ة يف ميــزانســلبيهــذا التبــاطؤ 

__________ 
  )١٢(  ”Innovative financing for development: the 1-8 Group: Leading Innovative Financing for Equity 

(LIFE) “)٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول.(  
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واجهـت  يف البلدان اليت    تكاليف االسترياد   رتفاع  ااألساسية بسبب اخنفاض عائدات التصدير و     
ــادة ــة والطاقــة يف  زي ــةتــدهور ونــتج .  املــستوردةأســعار املــواد الغذائي  فقــدان أيــضا عــن امليزاني

 يف بعــض الــضرائب علــى الــصادرات عائــدات  و،عائــدات الرســوم اجلمركيــة علــى الــواردات 
، اإليـرادات اهلـشة هـذه     علـى مـصادر     املفـرط   االعتمـاد   خماطر  هذه التطورات   وأبرزت  . دانالبل
  .ينحتمل الدَّا، على ديوهنُخففت اليت سبق أن البلدان، بعض  بل هددت قدرة  ال

توفري خيارات إضـافية للبلـدان الفقـرية        الرامية إىل   من املقترحات    عددالنظر يف   وينبغي    - ٢٨
صـدمة خارجيـة    ، لكيفيـة التعامـل مـع التبعـات الـيت ختلفهـا              بالـديون غري املثقلـة    ة و املثقلاملدينة،  

علـى سـبيل املثـال، إمكانيـة        ،  اقتـرح الـبعض   فقـد   . ينحتمـل الـدَّ   قدرهتا علـى     على   شديدة الوقع 
 وتقـدمي   َدينها بـشكل مؤقـت،    وقف خدمة   ل  معها  والتفاوض  لتلك البلدان،  إضافيةهبات  تقدمي  

التوافـق الـدويل علـى أن       من جديـد    إعالن الدوحة   وأكد  . املستحقة ايوهن د لتأجيل  هلا املساعدة
 ومت.  علـى حـساب عناصـر أخـرى مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة              يـتم ختفيف الديون ينبغي أال     

الـذي أعـّده صـندوق    ، ينالـدَّ إطار قدرة البلـدان املنخفـضة الـدخل علـى حتمـل         مؤخرا مراجعة   
 مزيـد مـن االهتمـام    إيـالء  عـن طريـق   ضفي عليه مزيد من املرونةالبنك الدويل، وأُ/النقد الدويل 

 الـديون اخلارجيـة للـشركات       تـسوية و،  ، ودور التحـويالت املاليـة      يف النمو  االستثمار العام ألثر  
 لتـسوية ديـون   ة   ومنظمـ  ةوضـع آليـة دوليـة منـصف       وتلزم مواصلة بذل اجلهود ل    . اململوكة للدولة 

 مـن  القتـصاد العـاملي،  اليت ميـر هبـا ا  يف هذه الفترة الصعبة و .لاملتوسطة الدخو املنخفضةالبلدان  
أطـر قـدرة    ، يف   إيـالء االعتبـار الواجـب     علـى ضـرورة     الـدويل   علـى توافـق اآلراء       املهم التشديد 

  .تلبية احتياجات التنمية يف البلدان املدينةمن أجل شد التمويل ، حلنيعلى حتمل الدَّالبلدان 
  

  املستجدةالتحديات   -واو   
ــذاء    - ٢٩ ــة الغ ــاب أزم ــيت عــصفت خــصوصا  يف أعق ــة ب  ال ــدان النامي ــستوردةالبل ــواد ل  امل لم

جمموعــة قمــة ومــؤمتر كــويال  املــشاركون يف مــؤمتر قمــة جمموعــة الثمــاين يف ال تعهــد الغذائيــة،
.  ثـالث سـنوات لتمويـل األمـن الغـذائي          خـالل  دوالر   بليـون  ٢٠بتقدمي  ،  بيتسربغالعشرين يف   

صغار اخلاصـة بـ  شاملة الـ عمـل  التنفيـذ خطـة   لبـدء  األموال على وجه السرعة   هذه  توفري  وينبغي  
صــندوق اســتحداث ال ســيما مــن خــالل والغذائيــة، تــهم مــن احملاصــيل املــزارعني لزيــادة إنتاجي

مـوارد  ال تـألو جهـدا يف تـوفري         لجهـات املاحنـة أ    وينبغي ل . استئماين جديد متعدد اجلهات املاحنة    
التأكـد  أيضا  من املهم   و. لوفاء هبذه االلتزامات  من أجل ا  منائية الرمسية   ملساعدة اإل إىل ا ضافة  باإل

 جمموعــة الثمــاين وجمموعــة حبلــول موعــد انعقــاد مــؤمتري قمــة االلتزامــات الدوليــة الوفــاء بمــن 
  .يونيه يف كندا/العشرين، املقرر عقدمها يف حزيران
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ــة وإن االحتياجــات مــن مــوارد    - ٣٠ ــار  لتخفيــف مــنالالزمــة لامليزاني تغــري املنــاخ حــدة آث
وقـد  . للبلدان النامية األكثر عرضة لآلثار السلبية لتغري املنـاخ        كبرية جدا بالنسبة    والتكيف معه   

تقـدم إضـافة   تغـري املنـاخ جيـب أن    واجهـة آثـار   إعالن الدوحة على أن املوارد املخصصة مل شدد  
توجيــه مبكــان أيــضا القــصوى ة ومــن األمهيــ. إىل املــصادر التقليديــة للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة

.  التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات   وال سيما تـوفري ، إليهااحلاجة  فيها  تشتد  اجملاالت اليت   املوارد إىل   
جمتمعــةً، جيــب أن لتنميــة وتغــري املنــاخ،  ا مواجهــة حتــديات  مــنولكــي تــتمكن البلــدان الناميــة 

، املقـدرة حاليـا     تعـددة األطـراف   املوثنائيـة   الصادر  املـ مـن   ا  املتاحة هل عدة أضعاف األموال     تزداد
  .)١٣(مليار دوالر ٢١بـ 
، الـذي مت التوصـل إليـه يف املـؤمتر اخلـامس عـشر لألطـراف يف                  اتفاق كوبنهاغن وسلّم    - ٣١

 ٢٠٠٩ديــسمرب /اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن املنــاخ، الــذي عقــد يف كــانون األول   
-٢٠١٠لفتـرة   أثنـاء ا  دوالر  بليـون    ٣٠غ  وأكيـدة تبلـ    مـوارد جديـدة وإضـافية        بضرورة حـشد  

ــنويا حبلــول عــام   بليــون ١٠٠و ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٢  ويف.٢٠٢٠ دوالر س
لتحـصيل  تغـري املنـاخ   تمويـل مواجهـة    بارفيـع املـستوى معنيـ   استـشاريا  أنشأ األمني العـام فريقـا      

وضع مقترحـات عمليـة     بالفريق  وكُلف  . خالل مؤمتر كوبنهاغن  األموال اليت متّ التعهد بدفعها      
متويــل طويــل األجــل    مــن اصــةاخلعامــة والصادر زيــادة مــا تقدمــه خمتلــف املــ    بــشأن كيفيــة  

يف البلــدان معــه زيــادة كــبرية  والتكيــف مــن حــدة آثــار تغــري املنــاخ  الســتراتيجيات التخفيــف 
اف املـؤمتر املقبـل للـدول األطـر    تعـرض علـى    توصيات يقدم هذا الفريق ومن املتوقع أن     .النامية

  .٢٠١٠ديسمرب /األوليف املكسيك يف كانون املزمع عقده  ،تفاقية اإلطاريةالا يف
  

  : للمناقشة املطروحةبعض األسئلة
فرص العمل   للتخفيف من آثار األزمة على الدخل و        اختاذها تدابري الالزم الما هي     - ١

ــة  ــة أســس ســليمة لتحقيــق النمــو والت  إقامــةويف الوقــت نفــسه   ،واخلــدمات االجتماعي  نمي
كيــف ميكــن إدراج واملطلــوب؟ وجــود هــامش التحــرك  لــةاكيــف ميكــن كفو؟ نياملــستداَم

   االقتصاد الكلي؟اتالدخل يف إطار سياسوفرص العمل هدف استقرار 
ــا هــي اإلجــراءات الــيت ينبغــي اختاذهــا ل     - ٢ ــلوم ــدويل بالتعهــد  اءف ــز بال ــات تعزي اهليئ

 جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون هاضريبية، مبا فيلتعاون الدويل يف املسائل المن أجل ااملؤسسية 
  الدويل يف املسائل الضريبية؟

__________ 
منـشورات األمـم    (تعزيـز التنميـة وإنقـاذ الكوكـب    : ٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعيـة يف العـامل،      )١٣(  

  ).E/09.II.C.1املتحدة، رقم املبيع 
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 مـن تقلــب تـدفقات رؤوس األمــوال   لتــدابري الوطنيـة والدوليــة احلـدُّ  لكيـف ميكـن     - ٣
كيــف و؟ كمــاً ونوعــاً، طويلــة األجــلالاخلاصــة إىل البلــدان الناميــة، وزيــادة االســتثمارات 

 مـسامهة هـذه   يـد زيأن  وهـا ميحي حقـوق العمـال املهـاجرين و   لتعـاون الـدويل   از  عّزي أنميكن  
  التنمية؟عملية التحويالت يف 

 عن نتائج   الدوحةمفاوضات  جولة  لتتمخض   القيام به إلحراز تقدم      الذي يتعني ما    - ٤
اسـتراتيجيات  تنفيـذ   كيـف ميكـن     و؟   املـشمولة هبـا    يةائمنهداف اإل األ حتقيق   لةاكفل و ،إجيابية

 لـتمكني البلـدان الناميـة مـن     ،يـاً فعلتنفيـذاً    اخلـاص هبـا  التمويـل و ،“تجـارة  ال لصاحلاملعونة  ”
 املشاركة يف التجارة الدولية؟

 على دفع مجيع املبالغ الـيت  جلنة املساعدة اإلمنائيةحلمل أعضاء ما الذي ميكن فعله       - ٥
 ستكــشاف مــصادرال العمــل ذات األولويــة ميــادينمــا هــي و؟ تعهــدوا هبــا يف إطــار املعونــة
كيــف ميكــن للمجتمــع الــدويل مــساعدة البلــدان الناميــة املثقلــة ومبتكــرة لتمويــل التنميــة؟ 

 ؟ ها بعد حدوثهاحل، و ضائقة ديون ناجتة عن صدمات خارجية حدوثجتنبيف بالديون 
  

 ذاتالتنميــــة يف البلــــدان الناميــــة ونعــــاش تأهيــــل واإلالدعــــم جهــــود   - ثالثا  
  اجه حاالت طوارئ إنسانيةوت والبلدان اليتاالحتياجات اخلاصة 

الكـوارث الطبيعيـة املـدمرة، مثـل        مـع    الطاقة،   ةاملالية والغذائية وأزم  األزمتني  تزامن  إن    - ٣٢
أدى إىل   ،التحـديات الـيت يفرضـها تغـري املنـاخ         و ،الزالزل اليت حدثت مؤخرا يف هاييت وشـيلي       

القتصادات الناميـة   فا. ايف حدوثه دور   هلاكن  ي  العديد من البلدان يف حاالت طوارئ مل       وقوع
ألشـد األضـرار،     وتعرضـت هـذه البلـدان     . أشد املعاناة مـن اآلثـار الـسلبية هلـذه األزمـات           تعاين  
ــّيما  وال ــة  سـ ــات اخلاصـ ــدان ذات االحتياجـ ــدان     ،البلـ ــوا والبلـ ــدان منـ ــل البلـ ــل أقـ ــةمانال مثـ  يـ
اع نــز الانتـهى فيهـا      واعـا أ  نزالبلدان اليت تـشهد     والنامية   الدول اجلزرية الصغرية  والساحلية   غري

الـتخلص مـن    وإن  .  شـرائح واسـعة مـن سـكاهنا مـن الفقـر            اليت تعـاين  والبلدان املتوسطة الدخل    
واجــه ت يت الـ  والبلـدان ، ووضـع البلــدان ذات االحتياجـات اخلاصـة    املتعـددة آثـار هـذه األزمـات   

 ،ةنعـــاش والتنميـــة املـــستداملتأهيـــل واإلل إنـــسانية علـــى مـــسارات مـــستقرة ئاروحـــاالت طـــ
حتقيقـا  و. خمتلـف الـصعد   شـاملة علـى     و إجـراءات عاجلـة ومنـسقة ومتماسـكة           اختـاذ  يانيستدع

مـن أجـل     ،األمني العام نظام اإلنذار العاملي بآثار األزمـات ومـواطن الـضعف           أنشأ  هلذه الغاية،   
 .هاضعفوأالفئات  فقرأ آلثار األزمات العاملية يف املستقبل على القيام بالرصد اآلين

لــصدمات اخلارجيــة جتــاه ا البلــدان ذات االحتياجــات اخلاصــة  ضــعفقيــاس ل ويــشك  - ٣٣
ألزمــات االتــداعيات الــيت خلفتــها و.  الــالزمالــدعم الــدويلتبيــان نوعيــة خطــوة أوليــة هامــة يف 
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النظر بـ أمهية قيـام اجملتمـع الـدويل        تربز   ، على البلدان ذات االحتياجات اخلاصة      مؤخرا، تعددةامل
ــصادي اهل  ــضعف االقتـ ــي يف الـ ــدانيكلـ ــة يف و، للبلـ ــل املتعلقـ ــسياسب العوامـ ــل اتالـ  أو العوامـ

حتقيـق  اهليكليـة مـن أجـل       املـشاكل   لتعـويض عـن     اإذا كـان هـدف املـساعدات هـو          ف. املؤسسية
وعـالوة علـى   . معيار لتخصيص املعونـة   كالضعف اهليكلي   استخدام   بد من  فال الفرص،   تكافؤ
تـؤدي  ميكـن للمعونـة أن      ألنـه    ، كـبريا  يكلـي الـضعف اهل  حيث يكون    فعالية املعونة    ادزدتذلك،  
 ،ؤشـرات  امل وتوفر. السلبية للصدمات اخلارجية  احلاجز الذي حيول دون التأثر بالتداعيات        دور

 ياسـا قم جلنـة األمـم املتحـدة لـسياسات التنميـة،      وضـعته الـذي  مثل مؤشر الـضعف االقتـصادي     
لرصــد املتكامـل ل نظــام الميثـل  و .)١٤(بلــد سـيطرة ال ة عــنارجـ اخل العوامـل اهليكليــة  لتلــك الئمـا م
رصــد جــراء ، حماولــة هامــة إل واالجتماعيــةي وضــعته إدارة الــشؤون االقتــصاديةذتحليــل الــالو

البلـدان   هـا ثر الـصدمات االقتـصادية العامليـة علـى البلـدان الناميـة، مبـا في               ألوقياس أكثر موثوقية    
  .)١٥(إنسانيةطوارئ واجه حاالت ت بلدان اليت وال، االحتياجات اخلاصةاتذ
  

  اصةاخلحتياجات اال ذاتبلدان التعددة يف املاألزمات تبعات   - ألف   
البلـدان ذات االحتياجـات     حيـل ب   أنحجـم الـدمار الـذي ميكـن         علـى   حاليـا   خري مثـال      - ٣٤

، متتاليـة حلـت عليهـا أزمـات    ، الـيت  هـاييت  يف  مـا حـدث    هـو    ، الـصدمات اخلارجيـة    مناخلاصة  
وعلـى الـرغم    .  طبيعيـة مـدمرة    ةكارثـ حلت هبـا     مث املالية،   ةواألزمقة  فضربتها أزمتا الغذاء والطا   

ســريعة  كانــت لزلــزال الــذي ضــرب هــاييت ملواجهــة آثــار اأن االســتجابة الدوليــة األوليــة  مــن 
أن  و علـى مـا أبـداه مـن اهتمـام،         يف األجل الطويل     اجملتمع الدويل    افظمن املهم أن حي   ف كبرية،و
ــدعم واصــلي ــدمي ال ــود جل  تق ــل واإللتأهاه ــاش ي ــةونع ــة    . التنمي ــة منظوم ــة العام ودعــت اجلمعي

اييت، من خـالل    لتقدمي املساعدات هل  املؤسسات املالية الدولية ووكاالت التنمية      واملتحدة   األمم
__________ 

لقيـاس مـدى     وأربعـة مؤشـرات      ،صدمةلقيـاس الـ   ن ثالثـة مؤشـرات      يتكون مؤشر الضعف االقتصادي احلـايل مـ         )١٤(  
باسـتخدام املتوسـط    مـع األخـرى      يةمتـساو قيمـة    املؤشـرات  كـل جمموعـة مـن        ُتعطـى فيهـا   ،  التعرض للـصدمات  

 ؛بــسبب الكــوارث الطبيعيــةالنــازحني النــسبة املئويــة للــسكان  )أ(الــصدمة قيــاس وتــشمل مؤشــرات . احلــسايب
للـصدمات  التعـرض   مـدى   وتشمل مؤشـرات    . لصدمات التجارية وا )ج( ؛اج الزراعي عدم استقرار اإلنت  و )ب(
 ؛حصة الزراعـة والغابـات ومـصايد األمسـاك        و )ج( السلع اليت تتركز عليها الصادرات؛     )ب( ؛ السكان عدد )أ(
s design it: “An economic vulnerability index, Patrick Guillaumontانظـر  . البعـد عـن األسـواق العامليـة    و )د(

 3. No, 37.  vol,Oxford Development Studies, and use for international development policy”

)2009 September(.  
نب ا إىل ج الذي يصدر”World Economic and Vulnerability Monitor“الكتيب نتائج األعمال األولية يف تنشر   )١٥(  

 األعدادقد ركزت   و. “ االقتصادية على الصعيد العاملي    صادي والتوقعات الوضع االقت ”املعنون  تقرير الشهري   ال
تطـور النـشاط    ب املتعلقـة  واالجتاهـات    ،العامليـة   االقتصادية “الصدمات” الصادرة حىت اآلن على قياس أثر        ةالثالث

. ةأســعار الغــذاء والطاقــ آثــار علــى الــصدمات مــن   هــذهعمــا تــستتبعهالتجــاري يف مجيــع أحنــاء العــامل، فــضال  
  .www.un.org/esa/policy/publications/dpad_wespwevm.html انظر
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ــة    ــة واملالي ــسانية والتقني  علــى ة،دداحملــ مبــا يتفــق مــع األولويــات   ،مواصــلة تقــدمي املــساعدة اإلن
  .الوطين الصعيد
، فإهنـا كانـت     األزمـة املاليـة   الـشديدة التفـاوت الـيت خلفتـها          ثاراآلن أن   وعلى الرغم م    - ٣٥

وشـكلت  . علـى البلـدان ذات االحتياجـات اخلاصـة        ،  كارثيـة يف كـثري مـن احلـاالت        و جسيمة،
 التدفقات اخلارجيـة، واخنفـاض التحـويالت املاليـة،          نقص نها، م هذه اآلثار، نتيجة لعوامل عدة    

 والـنقص يف إيـرادات الـسياحة،        ،بات أسـعار الـسلع األساسـية      واخنفاض عائدات التجارة، وتقل   
وعـالوة علـى ذلـك،    .  املكاسب اليت حتققت بشق األنفـس يف جمـال مكافحـة الفقـر         خطرا على 

املـوارد احملليـة    حـشد    يف   ا كـبري  اعلى الرغم من إحراز البلـدان ذات االحتياجـات اخلاصـة تقـدم            
 إىل االعتمـاد علـى املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيــة     ، مبعظمهــا، هـذه البلـدان  لتمويـل تنميتـها، تـضطر   

مـؤمتر األمـم املتحـدة      أٌقـر يف    يف هـذا الـصدد،      و. احليوية لتمويل اخلدمات العامة واالستثمارات   
 ،٢٠٠٩يونيـه  / الذي ُعقد يف حزيـران التنمية املعين باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وأثرها يف

قـصرية األجـل   الأقـل البلـدان منـوا، حتتـاج إىل مزيـد مـن الـسيولة        سـيما    بأن البلدان النامية، وال   
  .لتنميةلمتويل طويل األجل إىل و

 أكثـر   لمـواد الغذائيـة والطاقـة     لالبلـدان الناميـة املـستوردة         الغذاء والطاقة  اأزمتوضربت    - ٣٦
 وأدت إىل  ، اخنفضت أسعار الغـذاء والطاقـة بـسرعة        ،٢٠٠٨منذ عام   و. بكثري يف سائر البلدان   

 أن  وعلى الـرغم مـن    .  يف اآلونة األخرية   عادت لترتفع جمددا   هاضغوط التضخم، ولكن  اخنفاض  
 اجلهـود   تأزمة الطاقـة عرقلـ    إال أن    دخل املزارعني،    أن يزيد  ميكنارتفاع أسعار املواد الغذائية     

 الالزمـة   املـواد ارتفـاع أسـعار     بـسبب    يف أقـل البلـدان منـوا         ةالغذائياملواد  الرامية إىل زيادة إنتاج     
كـثري مـن هـذه البلـدان        زال   فما ، احمللية اإلمداداتإىل نقص يف     احملاصيل   قلةوأفضت  . للزراعة

نقـص  حـدوث   ل إىل   اطـو سـنوات اجلفـاف ال    أدت  و. عاين من اسـتمرار انعـدام األمـن الغـذائي         ي
 .أفريقيـا  وشـرق    األفريقـي  يف منطقـة القـرن       ،اجلـوع علـى نطـاق واسـع       انتشار  حاد يف الغذاء و   

الــصعيد مــن بــدءا احلــصول علــى الغــذاء جمــال  يف خطــرية ثغــرات  أيــضاشفت أزمــة الغــذاءكــو
  .الوطين واإلقليمي والعامليالُصُعد ىل ، ووصوال إاحمللي
 أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة      سّيما وال - البلدان ضعفأ آثار تغري املناخ     تركتو  - ٣٧

 بالتـأثري الـسليب يف      تغـري املنـاخ   قـد بـدأ فيـه        ذيففي الوقت الـ   . حال يف أسوأ  - النامية الصغرية 
 يفاحلـساسة    البيئيـة ة وتوافر امليـاه وإنتـاج األغذيـة والـنظم           يؤشرات الصح املالنمو االقتصادي و  

 غمــر بعــض الــدول اجلزريــةب األرضكــبري يف درجــات حــرارة ال يهــدد االرتفــاعهــذه البلــدان، 
  املنخفـضة  لمنـاطق الـساحلية   امليـاه ل    غمـر  فـإن وعـالوة علـى ذلـك،       .  بأكملـها بامليـاه    املنخفضة
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كلُّهـا   ،يـة حيائ، وفقـدان املـوارد األ     الثروات الـسمكية   احملاصيل الزراعية و   قلة املياه و  شّحوتزايد  
  . أقل البلدان منوا يف أفريقيا وآسياتشكّل خطرا على

  
  اخلاصةاإلمنائية متويل االحتياجات   - باء   

الراميـة  تنفيـذ اخلطـط     من أجل    شراكات   إلقامةستمر  مو  خاص  اهتمام بد من إيالء   ال  - ٣٨
التأهيل والتنميـة يف البلـدان ذات االحتياجـات    و القدرة احمللية من أجل إعادة اإلعمار       إىل زيادة 

ينبغي ملنظومة األمم املتحدة واملنظمـات      و. واجه حاالت طوارئ إنسانية   اليت ت ن  بلدااخلاصة وال 
 بغيـة احلـد     ، وسـريعة  منسقة تنـسيقا جيـدا     دوليةغوثية   اتد تقدمي مساع  ، إذا ما ُدعيت،   الدولية

 ترتيبـات   لة وضع اكف و ،، وحتسني القدرات الوطنية   وشدة التأثر بالعوامل اخلارجية   من املخاطر   
 إطـار عمـل     إليـه  دعـا    علـى النحـو الـذي     فعالة للتعاون الدويل على الـصعيدين الـوطين واحمللـي،           

 علـى صـياغة   لكوارثلاملعرضة النامية البلدان تشجيع  ،لدعم الدويلا ، يف إطار وينبغي. هيوغو
 قـدراهتا   نميـة وعلـى ت  ،  للحـد مـن خمـاطر الكـوارث       وطنيـة   استراتيجيات وخطط عمـل وبـرامج       

 وخفـض   ،اسـتراتيجيات توزيـع املخـاطر     علـى   هـذه اجلهـود     تقوم  ينبغي أن   و. املؤسسية والتقنية 
يف أعقـاب الكـوارث   وميكن أيـضا    . مني ثقافة التأ   على غرس   بيئة تشجع  إجيادأقساط التأمني، و  

تـضمني عقـود    عـن طريـق     ،  هتـا وزياداملعونـات وختفيـف الـديون        تعجيل تقدمي    ،الطبيعية الكبرية 
  .)١٦(الدين بنود خاصة بالتأمني

إجـراء   خـالل العقـد املاضـي،        ،واصل العديد مـن البلـدان ذات االحتياجـات اخلاصـة          و  - ٣٩
ت جمموعة من التدابري الرامية إىل زيـادة االسـتثمار احمللـي             واختذ ،شاملةالقتصادية  اال إصالحاهتا

، وزيـادة النفقـات     ةكمو، وحتسني احل  فاعلة سياسات اقتصاد كلي      انتهاج واألجنيب، من خالل  
 ارتفـع   ،قبل وقوع األزمة املاليـة واالقتـصادية العامليـة        و. يةساس األ اهلياكلعلى  سيما   الالعامة و 

يف مجــايل اإلنــسبة تكــوين رأس املــال الثابــت املقــيس كن منــوا، معــدل االســتثمار يف أقــل البلــدا
ــة  ــدان تلـــك إىلجمموعـ ــا ناجتالبلـ ــايلهـ ــام ١٦مـــن ،  احمللـــي اإلمجـ ــة يف عـ إىل  ،٢٠٠٠ يف املائـ

، متجاوزاً اهلدف احملدد يف برنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان منـواً      ٢٠٠٧يف عام   املائة   يف ٢٥
عـزى معظـم الزيـادة إىل       يونقطـتني مئـويتني      ب )كـسل برنـامج عمـل برو     (٢٠١٠-٢٠٠١للعقد  

 اقتـصرت البلدان تقريبا، علـى الـرغم مـن أهنـا         هذه  مجيع  إىل  تدفقات االستثمار املباشر األجنيب     
 ، وخاصـة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء    املعـادن سيما  املوارد والاستخراجها  علىىل حد كبري   إ
تحويالت إىل البلـدان الناميـة أثنـاء األزمـة،          تدفقات ال واخنفضت   .)A/64/80-E/2009/79انظر  (

 هــذه التــدفقات ميكــن أن ومبــا أن. منــواًالبلــدان أقــل بعــض تواصــل ورودهــا بثبــات إىل  اإال أهنــ
__________ 

  )إنعــاش هــاييت ينبغــي أن يبــدأ بإلغــاء ديوهنــا     ) (األونكتــاد(انظــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة        )١٦(  
Policy Brief No.11 “Haiti's Recovery Should Start with cancelling its debt”) ٢٠١٠يناير /كانون الثاين.(  
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زيــادة التعــاون بــني بلــدان  فــإن بة، يصعــ األوقــات اليفتــساعد يف احلفــاظ علــى الطلــب احمللــي  
ــ ــدان ر وصدامل ــالبل ــق  ،تهــذه التحــويال فــض تكــاليف  خلة ديفتسامل فــرص لالســتثمار يف  وخل

  .ية الدوليةائمن اإليف اخلطة ةأولويتبقى  ينبغي أن ،التنمية
ــ  - ٤٠ ــدّنىح أن رجَّويـ ــدان ذات    تتـ ــاملي إىل البلـ ــنيب العـ ــر األجـ ــتثمار املباشـ ــدفقات االسـ  تـ

 إمكانيــةحمدوديــة زيــادة  الخنفــاض أســعار الــسلع األساســية، و   نتيجــةاالحتياجــات اخلاصــة  
 التنـافس   يـرجَّح أن حيتـدم    ،  نفـسه وقـت   اليف  و.  والتباطؤ االقتصادي العـام    ،لاحلصول على متوي  

 وسـلبية  غـري دائمـة    وضـع قـوانني   يـدفع إىل اإلسـراع يف        قـد  مما ،هذه االستثمارات جذب  على  
 مــساعدة بــضرورة إعــالن الدوحــة ، أقــّرلــذلكو.  لزيــادة تــدفقات رأس املــال اخلــاص،النتــائج
ذلـك  شمل يـ وميكـن أن  . اجتـذاب هـذه التـدفقات   علـى  ا بكـثري  العاجزة أكثر من غريه   البلدان  
وضـع  و ،الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص       إقامة   وغريها و  ،الفنية واملالية ة  املساعدتقدمي  

  .الصعدلتعاون على مجيع أخرى لترتيبات 
ــاد مــؤمتر      برحــو  - ٤١ ــذ انعق ــدان من ــيت اختــذها بعــض البل ــاإلجراءات ال  إعــالن الدوحــة ب

املتمثل يف إتاحة وصـول مجيـع أقـل البلـدان منـوا إىل األسـواق،          دف  اهلحتقيق  من أجل   ي  مونتري
ــة و   ــن دون رســوم مجركي ــام احلــ  م ــا. صصخــارج نظ ــدان  أم  ذات االحتياجــات بالنــسبة للبل

 علــى حتــسني أدائهــا التجــاري هاالتــدابري الــيت تــساعدزال يف بــالغ األمهيــة اختــاذ  فمــااخلاصــة، 
ــسلبية  ــار ال ــسلع األساســية  وختفيــف اآلث ــضم  .  لتقلــب أســعار ال ــات املمكــن  وميكــن أن ت اآللي

خمزونـات  إنـشاء   وتثبيـت األسـعار،      ل صناديق دولية إنشاء  لتخفيف هذه اآلثار الضارة     اعتمادها  
ال تـزال  و.  كـبرية يف أسـعار الـسلع األساسـية      حدوث تقلبات  لكبح   هاماستخداحتياطية ميكن   ا

سـتراتيجيات  اال أنـسب     متثـل  اخلـدمات  وقطاع    الصناعي قطاعالالصادرات وتنمية    زيادة تنويع 
يعـود  وعـالوة علـى ذلـك،       . أسـعار الـسلع األساسـية     بـصدمات    التأثرطويلة األجل للحد من     ال

ــر التجــارة  ــدة علــى حتري ــدما بالفائ ــة تكــون البلــدان عن علــى قــدر كــاف مــن  قــدراهتا اإلنتاجي
مـن  ربامج املعونـة  وميكن لـ  .  األسواق الوصول إىل إمكانية  تنافسية لالستفادة من أي حتسن يف       ال

 يف  وصاحتفـز التنميـة االقتـصادية، وخـص       أن   وضـماهنا،    هـا  وتعزيز هاديـ وح، عنـد ت   التجارةأجل  
ية املتعلقـة   ساسـ األالـبىن   أقل البلدان منوا، من خـالل تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة، واالسـتثمار يف                

إجـراء عمليـات     و ، وتنميـة التجـارة    ،ريةالتجاالقوانني التنظيمية   بالتجارة، وصياغة السياسات و   
  . بالتجارة ذات الصلة األخرىاالحتياجاتتلبية و ،التجارةتكييف حلفز 

ــامو  - ٤٢ ــة       وصــل،٢٠٠٨ يف ع ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــوع صــايف امل ــل جمم إىل أق
والتنميـة يف امليـدان     البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون          البلدان منوا   

وهـذه النـسبة    . يف املائة من إمجايل الدخل القومي للبلدان املاحنة جمتمعـة          ٠٩٤االقتصادي إىل   
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يف املائـة مـن   ٠٢٠  و٠١٥تـراوح بـني   ختـصيص نـسبة ت  املتمثـل يف   دفاهلـ تقـل كـثرياً عـن    
دان منواً، واملنـصوص عليـه   الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البل        

واملــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ألفريقيــا الــيت قــدرت جمموعــة البلــدان . يف برنــامج عمــل بروكــسل
ــز  ــة يف غلينغليـ ــزداد الثمانيـ ــمببأن تـ ــون دوالر يف الـــسنة٢٥غ لـ ــرة مـــن  تـــسجل  مل بليـ يف الفتـ

ــام ٢٠٠٤ عــــام ــدرها   ســــوى ٢٠١٠ إىل عــ ــنوية قــ ــادة ســ ــعار( بليــــون دوالر ١٢زيــ  بأســ
ــ أن تفـــي مجيـــع احل، ال بـــدوبالتـــايل .)١٠(خـــالل تلـــك الفتـــرة) ٢٠٠٤ عـــام ات املاحنـــة كومـ

 تأكيـدها يف إعـالن الدوحـة        تداأعـ الـيت   توافق آراء مونتريي و   إطار  اليت قطعتها يف    بالتعهدات  
 .الذكر اآلنفةنسبة املتمثلة بدفع ال

الكـوارث يف بـرامج      خمـاطر مـن   التخفيـف   إدمـاج تـدابري     من األمهية القـصوى مبكـان       و  - ٤٣
. للبلدان النامية املعرضة للكـوارث الطبيعيـة      املقدمة  املساعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف      

أمهيــة حامســة يف حــاالت تتــسم ب البلــدان يف رصــد تــدفقات املعونــة  هــذهوالــنظم الــيت تــساعد 
ــة وفيهــا اتقــدم  الــيتالطــوارئ  ــة اإلمنائي ــةاملــساعدات ملعون فــإن نظــام إدارة . آن معــا يف الطارئ

معلومــات املعونــات الــذي وضــعه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، علــى ســبيل املثــال، والــذي  
  إطـارا  جمال وكيفيـة إنفاقهـا، يـوفر للحكومـات        وكذلك  يتقفى حجم املعونة اليت تدخل البلد،       

 .)١٧(لتنسيق جهود اإلغاثة مع شركائها اإلمنائيني

امللقى علـى عـاتق أقـل البلـدان     اخلارجي  الدين  ءختفيف عب ال  جموأحرز تقدم هام يف       - ٤٤
مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة  عــرب مبعظمــه  ذلــك قــقمنــواً، وقــد حت

أدت علـى جتـدد   األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة        غـري أن    . األطراف لتخفيـف عـبء الـديون      
اإليـرادات  علـى صـعيدي     الدخل  املنخفضة  امة املالية يف البلدان     االستدإضعاف  اإلجهاد املايل و  
ــاً  ــات مع ــة ل     . والنفق ــدابري جريئ ــاذ ت ــالن الدوحــة إىل اخت ــا إع ــذا، دع ــاموهل ــة  لقي ــة فعال ، بطريق

عاجلة مشاكل الدين اليت تعاين منها البلدان النامية، وعلى األخـص يف أفريقيـا وأقـل          ، مب ومنصفة
ــدان منــواً،   ــا يف ذلــك البل ــدين  عــمب ــاء ال ــق إلغ ــة   كونوســي. ن طري ــوفري اجلهــات املاحنــة الثنائي  ت

 بـالنظر  ا، ضـروري اواملؤسسات املالية املتعددة األطراف املزيد من املنح والقروض التساهلية أمـر         
خارجيـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة، وال سـيما يف            مـن مـصادر     التمويـل   ضرورة اللجوء إىل    إىل  

اإلعفـاء مـن الـدين      ميكن  و .احتماالت استدانتها مبالغ مفرطة    تزايد   أقل البلدان منواً اليت تواجه    
البلـدان الـيت تواجـه حـاالت طـوارئ          إىل حـد بعيـد مـن معانـاة           تخفيـف اجملـال لل  أن يتيح أيـضا     

__________ 
انظـر  . الـرتاع وبلـدان متوسـطة الـدخل    انتـهى فيهـا      بلـداً، مبـا فيهـا بلـدان          ٦٠استخدم الربنامج يف أكثـر مـن          )١٧(  

http://www.aideffectiveness.org/aims.  
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لـي  علـى الـصعيد احمل    واخنفاض قـدرهتا علـى در إيـرادات         املالية اهلائلة   إنسانية، نظراً الحتياجاهتا    
 .الصادرات أو من

  
 :املطروحة للمناقشةألسئلة ابعض 

متكاملـة ومنـسقة    ردود فعـل سـريعة و     كيف ميكن ملنظومة األمم املتحدة أن تيـسر           - ١
البلـدان ذات  يف الوقـت نفـسه يف   أزمـات متعـددة   نـشوب  عـن  النامجـة  لتحـديات  ملواجهة ا 

 االحتياجات اخلاصة وتلك اليت تواجه حاالت طوارئ إنسانية؟

تمكينـها مـن   لة لبناء القـدرات يف أفقـر البلـدان وأضـعفها     ما هي األولويات الالزم   - ٢
حتمــل خمتلــف أنــواع الــصدمات اخلارجيــة؟ وكيــف ميكــن ضــمان        حتــسني قــدرهتا علــى   

ان منــواً والــدول اجلزريــة   ســتدامة املاليــة يف البلــدان الناميــة، وال ســيما يف أقــل البلــد      اال
 النامية؟ الصغرية

واطن الـضعف االقتـصادي للبلـدان ذات        مـ تـدل علـى     ما هو نوع املؤشرات الـيت         - ٣
حتـسني هـذه املؤشـرات لتأخـذ        مـن خالهلـا     االحتياجات اخلاصة وما هي الطريقة اليت ميكن        

 ؟ يف احلسبانالعوامل البيئيةواملالية واالقتصادية، األزمات خطر انتقال عدوى 

يف كيــف ينبغــي إدمــاج املــساعدة اإلنــسانية الطارئــة وجهــود التأهيــل واالنتعــاش      - ٤
ــق       ــر وحتقي ــن الفق ــة للحــد م ــة الوطني ــو الاالســتراتيجيات اإلمنائي ــصادي االنم ــقت ستدام امل

 ستدامة؟امل تنميةالو

ما هو الدور الذي ميكن أن يؤديه متويل عملية التنمية يف دعم اجلهـود الراميـة إىل             - ٥
 حـاالت   اإلنعاش والتأهيل والتنمية يف البلدان ذات االحتياجات اخلاصة وتلك اليت تواجه          

 طوارئ إنسانية؟
  

ــة و    -رابعاً    ــنظم النقديـ ــك الـ ــز متاسـ ــة   تعزيـ ــة الدوليـ ــة والتجاريـ ــساقها املاليـ واتـ
 للتنمية ادعم
أن إىل ؤمتر املتعلــق باألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة وتأثريهــا يف التنميــة   خلــص املــ   - ٤٥

أدت كـذلك إىل    ة العهد، بل    واخللل الشاملة القدمي  ز مواطن الضعف    ابرقتصر على إ  األزمة مل ت  
 يفالتحـدي   يتمثـل    و .تكثيف اجلهود الرامية إىل إصالح النظام املايل الدويل وهيكله وتعزيزمهـا          

خطورهتـا  واألزمـة   ألزمـة مـع حجـم       بالوسائل املعتمدة ملواجهة ا   ضمان أن تتناسب اإلجراءات     
وتنفيــذها علــى وجــه   ،وســائلال وتــوافر التمويــل الكــايف هلــذه اإلجــراءات و ،ودرجــة إحلاحهــا

وتتطلـب اإلصـالحات الـضرورية    .  وتنـسيقها بالـشكل املناسـب علـى الـصعيد الـدويل        ،السرعة
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 اآلليـات الرئيـسية ونطاقهـا وإدارهتـا         ةتغيريات سياسية دولية هامة تشمل اجملاالت املتعلقة بواليـ        
 .واستجابتها وتوجهها اإلمنائي

  
 تعزيز اإلدارة االقتصادية الدولية  -ألف   

لعديــد مــن إلدخــال ا ا مــسبقامعاجلــة قــضايا اإلدارة االقتــصادية العامليــة شــرط تــشكل   - ٤٦
 املؤسسات املالية الدوليـة     فإنوعالوة على ذلك،    . املايل الدويل على اهليكل   األخرى  التغيريات  

وعليـه،  . والعـشرين  إىل إدارة أكثر متثيالً واستجابة ومساءلة تعكس واقع القـرن احلـادي            حتتاج
أبعـد مـن    أن تـذهب    إلصالحات اإلدارية للمؤسسات املالية الدوليـة       من ا لجولة القادمة   ل ينبغي

 ٢٠٠٨ربيـع عـام     الـيت عقـدهتا يف      جتماعـات   االأثناء  حتققت   اليت   االنتائج األولية املتواضعة جد   
ن املاليــة والنقديــة علــى حتويــل  وافقــت اللجنــة الدوليــة للــشؤو قــد و. مؤســسات بريتــون وودز

يف املائــة علــى األقــل مــن حصــصها الكليــة يف صــندوق النقــد الــدويل مــن البلــدان   ٥نــسبته  مــا
عمليـة املراجعـة     أثناء   ، وذلك املتقدمة إىل البلدان النامية وتلك اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         

ووافقــت جلنــة التنميــة علــى . ٢٠١١ينــاير /يف كــانون الثــاينانتــهاؤها املقــرر املقبلــة للحــصص 
الـيت متـر اقتـصاداهتا      تلـك   لبلـدان الناميـة و    عدد أصوات ا   يف املائة يف     ٣ تقل نسبتها عن     زيادة ال 

 مــن إصــالحات ١ يف املائــة يف املرحلــة ١,٤٦بـــ مبرحلــة انتقاليــة، باإلضــافة إىل زيــادة نــسبتها  
الـيت مـن املقـرر      حـصص األسـهم     مراجعـة   عـن طريـق     وذلـك   لبنك الدويل،   يف ا نظام األصوات   
غـري أن العديـد مـن البلـدان الناميـة قالـت إن             . ٢٠١٠يف اجتماعـات ربيـع عـام        االتفاق عليهـا    

نسبة زيادة عـدد األصـوات علـى         يف املائة و   ٧على األقل   تكون  ينبغي أن   احلصص  نسبة حتويل   
 . يف املائة٦األقل 

وباإلضافة إىل إعادة حتقيق التوازن بني احلصص، فإن العمـل جـار يف كلتـا املؤسـستني             - ٤٧
ــز ــة و  لتعزي ــدان النامي ــل البل ــة يف اجملــالس    تلــك  صــوت ومتثي ــة انتقالي ــصاداهتا مبرحل ــر اقت ــيت مت ال

نتقـــاء واســـتحداث إجـــراءات الاملـــوظفني يف صـــفوف املـــديرين وتنـــوع الالتنفيذيـــة، وزيـــادة 
بغية حتـسني   أيضا  و. علنية وشفافة وتقوم على أساس األهلية     تكون  املستوى   يالرفيعاملسؤولني  

عـدد املـصوتني    احل البلدان الكبرية والـصغرية، مـن احملتمـل أن ينظـر يف ختفـيض                التوازن بني مص  
ــى  ــرارات العل ــة و احلق ــات األغلب يف امســة األمهي ــق آلي ــة واســعة    تطبي ــى جمموع ــة املزدوجــة عل ي
 .القرارات من

  
 املراقبة املتعددة األطراف وتنسيق السياسات االقتصادية  -باء   

 هــي تــصميم وتنفيــذ عمليــة مراقبــة متعــددة األطــراف  لة إداريــة هامــة أخــرىأمــسمثــة   - ٤٨
 هتركيـز كان الصندوق يـصب   و. أداة صندوق النقد الدويل الرئيسية ملنع األزمات      لتصبح مبثابة 
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منــذ الثمانينــات علــى  أخــذ يركــز أســعار الــصرف، واملتعلقــة بعلــى سياســات أعــضائه  عــادة 
واملخاطر الـشاملة    باملسائل املالية الكلية     وقد دفعت األزمة  . املشاكل يف البلدان الناشئة والنامية    

املراقبـة الـيت    عمليـات   واألخطار القطريـة إىل مركـز الـصدارة يف          اليت ينطوي عليها النظام املايل      
 املاليــة، ويف هــذا الــصدد، ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االهتمــام إىل املخــاطر  . يقــوم هبــا الــصندوق 

ر اخطـ ، وتركـز األ  االستدانة ألغـراض االسـتثمار    ، و  االرتفاع الومهي يف أسعار األصول     هافي مبا
يف املصارف الكبرية، والكشف عن بيانات امليزانيـة اخلفيـة أو اخلارجـة عـن امليزانيـة، باإلضـافة           

بـني  إقامـة صـالت   مراقبة االقتصاد الكلي والقطاع املـايل مـع التركيـز علـى            مستوى  إىل حتسني   
ورمبـا تـساعد    . البلدان األعضاء يف  مة القطاع املايل    سالعلى  االقتصاد الكلي واألسواق املالية و    

عمليــة اإلنــذار املبكــر املــشتركة بــني صــندوق النقــد الــدويل وجملــس حتقيــق االســتقرار املــايل يف 
 الـذي خـضع     تنقـيح الىل ذلك، كان الغـرض مـن        إوباإلضافة  .  وأكثر دقة  اإنشاء نظام أقل جتزؤ   

اع املـايل التـابع لـصندوق النقـد الـدويل والبنـك              برنامج تقييم القطـ    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولله يف   
لعناصـر املخـاطرة   ومراعـاة  االحتياجات اإلمنائية القطريـة     دقة وتكيفا مع    الدويل هو جعله أكثر     

 يف  هغري املباشرة وحتسني إدماجـ    ها  التركيز على الصالت اخلارجية وآثار    زيادة  ، مع   اواستشراف
، فقـد تعهـد    الربنـامج املـذكور  وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ   . إطار مراقبة االقتصاد الكلي األوسع نطاقـاً   

 .ربنامج وحتديثه كل مخس سنواتهذا المجيع أعضاء جمموعة الـبلدان العشرين باملشاركة يف 

.  وتتوقف فعالية إشراف صندوق النقد الـدويل علـى مـدى تعـاون األعـضاء وجتـاوهبم               - ٤٩
إىل ات الدوليـة، مبـا فيهـا األمـم املتحـدة            صندوق النقد الدويل وغريه من املنظمـ      عمد  بالفعل،  و

أوجـه اخللـل الـيت يعـاين منـها االقتـصاد           ن األخطـار الـيت تـنجم عـن          مالتحذير مرارا قبل األزمة     
ــه مل ُي. العــاملي ويكمــن التحــدي يف .  ملواجهــة هــذا األمــر تخــذ أي إجــراء مجــاعي فعــال إال أن

لألخطـار  التـصدي  مـاً وقـدرة علـى    أكثـر عز من اآلن فصاعدا    ، اجملتمع الدويل  صبحضمان أن ي  
ــسيق   ــد مــن التن ــة مبزي ــدد      . العاملي ــايل املتع ــسيق امل ــز التن ــال لتعزي ــاء إطــار فع ــضروري بن ومــن ال

طـرق إدارة  األطراف للسياسات االقتصادية الكليـة علـى خلفيـة اإلصـالح املقـرر إدخالـه علـى          
لـن تكـون     يف هـذا اجملـال       التوصـل إىل أي اتفـاق سياسـي       وما مل يـتم     . املؤسسات املالية الدولية  

 .إال جزئية وغري كافيةأي تسوية لألزمة احلالية 

وهنــاك حاجــة لتحقيــق مــستوى مالئــم مــن التنــسيق الــذي يرمــي إىل وضــع سياســات   - ٥٠
وضــع يــشمل القــضايا املاليــة والنقديــة وأســعار الــصرف، مبــا بــشأن متوافقــة مــع بعــضها بعــضا 

 إطـار   فـإن أي  ويف هـذا الـسياق،      . نفاذهـا إلسات و آليات للمساءلة عن مدى تطبيق تلك السيا      
خطوة هامـة حنـو     هو   جمموعة البلدان العشرين     تقترحهتوازن  املستدام و املقوي و النمو  التحقيق  ل

ــة مواءمــة طــار هــو ضــمان  هــذا اإلواهلــدف مــن . تنــسيق الــسياسات الدوليــة  الــسياسات املالي
مـع األهـداف اإلطاريـة، مبـا فيهـا احلـد مـن               والنقدية والتجارية والتنظيمية للبلدان املـشمولة بـه       
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 بلـدان  تقرر أن يساعد صندوق النقـد الـدويل أعـضاء جمموعـة ال             كما. أوجه التفاوت يف التنمية   
فق على أن يساعد البنـك الـدويل أعـضاء     واُت.توافق سياساهتااملشترك ملدى العشرين يف التقييم  

 العـــشرين وآفاقهـــا بلـــدانجملموعـــة الموعـــة يف تقيـــيم آثـــار أطـــر الـــسياسات الوطنيـــة هـــذه اجمل
التــزام عــن  قــادة جمموعــة البلــدان العــشرين اوأعلــن أيــض. االقتــصادية للتنميــة واحلــد مــن الفقــر

ــز         ــرص العمــل تعزي ــوفري ف ــاملي لت ــد الع ــن العه ــسية م ــاد عناصــر رئي ــم باعتم ــها  ادوهل ــد من للبع
مـن  نظمـة العمـل الدوليـة و   التقارير الـواردة مـن م     حبث  وزراءهم  وطلبوا من   االجتماعي للعوملة   

والنظـر فيمـا إذا     فـرص العمـل     موعـة علـى حالـة       اجمل  هـذه  منظمات أخرى بـشأن أثـر سياسـات       
  .كان من املستحسن اختاذ املزيد من التدابري

ــاملي         - ٥١ ــراف الراميــة إىل إعــادة االقتــصاد الع  إىل وملواصــلة تعزيــز اجلهــود املتعــددة األط
بنتـائج إجيابيـة    الدوحـة   مفاوضـات    إىل اختتام جولـة       أيضاً  جمموعة العشرين  أعضاء، دعا   توازنه

حلالــة والتوقعــات االقتــصادية   ا”تقريــر يف هبــذا الــشأن   وردوكمــا . ٢٠١٠قبــل هنايــة عــام   
مـن  من مجلة أمـور،     بد،    إىل توازنه بشكل دائم، ال     القتصاد العاملي اعادة  فإنه إل “ ٢٠١٠ لعام
أن تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة، و      دورا مؤاتيـا ل   ديـد   نظام التجارة املتعـدد األطـراف اجل      يؤدي  أن  

الـسياسات وتعزيـز    يويل مزيدا من االهتمـام لتنفيـذ نتـائج جولـة مفاوضـات الدوحـة ومراجعـة                  
 .)٢(املنازعاتالنتائج املذكورة ونشوب ة وذلك لتجنب خماطر عدم تنفيذ يالقدرات التجار

ــه ميكـــن حـــشد التعـــاون الـــدويل إ  وأظهـــرت  - ٥٢ ــة أنـ  مـــصاحل القـــوى تعرضـــتذا  األزمـ
اليت اختـذهتا بلـدان جمموعـة     ويبدو أن اإلجراءات السريعة واحلامسة. للتهديد الكربىاالقتصادية 

ســاعدت علــى عــدم ، قـد   هــذه البلــدانواملؤســسات املاليــة الدوليـة، بنــاًء علــى طلـب   العـشرين 
 وواضـع  يكـون    مثـة خـشية مـن أن      ويف الوقت نفـسه،     . تامحدوث اهنيار اقتصادي ومايل عاملي      

 إجــراءات هم باختــاذ،مــن االزدهــار والكــسادحلقــات مقبلــة بــذور يف صــدد زرع الــسياسات 
تتمثــل يف  ، أو رمبــا منعهــا،العامليــة الالزمــةاالقتــصادية ف يــتكيعمليــات ال تــؤدي إىل إبطــاء قــد

ة والـضريبي حلـوافز النقديـة   اإال أن قيـام البلـدان بـسحب    . الطلب لزيادة “مفرطة”توفري حوافز   
ــه   ــل أوان ــرض قب ــا ”بغ ــنظمإلغائه ــشكل “ امل ــة كــربى ي ــايلو. جمازف ــي بالت ــاظ يف ، ينبغ االحتف
 مـع إلغـاء     ، للـدورات االقتـصادية    ةعاكـس املسياسات  مـن الـ   بإطار  إلغاء هذه احلوافز    استراتيجية  

 .معدالت البطالة إىل مستويات مقبولةاخنفاض  بعد اتدرجييهذه احلوافز 

 ات االقتـصادية املتعـددة    نقاشـ ال وضهامـا خلـ   إطـارا    ن أيـضا  أصبحت جمموعة العـشري   و  - ٥٣
الـيت سـتبذل    اجلهـود العامليـة     سـياق    يف   على احملـك   راف، ولكن فعاليتها سوف توضع حقا     األط

ــة يف اخللــل صدي ألوجــه مــن أجــل التــ يف املــستقبل  ــالتجاراجملــاالت الدولي ــةة واملالي ــنظم  ي وال
جمموعـة  أعمال    أن تكتسب  ومن الضروري . واخلاص العام   نيبني القطاع اليت جتمع    ةاالقتصادي
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ــشرعية، ال   ــد مــن ال ــدى ســيما  العــشرين املزي ــاً مــن    ل ــاول جمموعــة أوســع نطاق شــروعها يف تن
فيهـا   عـضاء األدول غـري  الـ ؤسـسية مـع   املروابط وذلك بعدة طـرق مـن بينـها توثيـق الـ           القضايا،  

حبيـث  جمموعـة العـشرين     رات  قـرا علـى   األكثـر مشـوال     اهليئـات الدوليـة     واستحثاث ردود أفعال    
  .، وقع عليهاسيما أفقرها راء مجيع البلدان وشواغلها، واليكون آل

ــر يف وردوكمــا  - ٥٤ ــام   ”  تقري ــصادية يف العــامل لع ــة والتوقعــات االقت ــإن ،“٢٠١٠احلال  ف
 جمـاالت مـع   ها بـشكل وثيـق      أيـضا تنـسيق   إىل توازنه بشكل دائم تستلزم      القتصاد العاملي   اإعادة  
العاملية، مبا فيها تلك املتصلة خبطة التنمية العاملية، ونظـام التجـارة            لقة بإدارة الشؤون    متعأخرى  

،  هـذا التنـسيق ُتعـىن بعمليـة     حمـدودة وال توجـد حاليـاً أيـة آليـة    . املتعدد األطراف، وتغـري املنـاخ   
 . ولكن يبدو أن إنشاء هذه اآللية مسألة جديرة بالدراسة

  
 ةماليقواعد تنظيمية لوضع التعاون الدويل   - جيم   

ــة   تنظــيم سني األزمــة احلاجــة امللحــة إىل حتــ  أظهــرت  - ٥٥ ــشؤون املالي عليهــا  واإلشــرافال
هنـاك نيـة مـشتركة      و. رار النظـام بأسـره    السـتق  ةاملاليـ الديون   لكفالة عدم هتديد     حتسينا ملموسا 

ــان  يف إعــادة تــشكيل األطــر   ــة لتبي ــشاملة الــيت ينطــوي عليهــا ا  املخــاطر التنظيمي لنظــام املــايل  ال
ــا ــد  وتوســيع نطــاق  ؛ومراعاهت ــةالتنظيمالقواع ــشمل كــل   ي ــة لي ــصكوك ؤســسات وامل والرقاب ال

إطـار   والتخفيف من مسايرة الـدورات االقتـصادية يف       ؛ اليت تتسم بأمهية شاملة    اليةاملسواق  األو
بـادئ  ماعتمـاد    و ؛ والـسيولة واملخـاطر     رؤوس املـال    وتعزيـز إدارة   ؛ة التحوطيـ  يـة التنظيمالقواعد  

 . وحتسني معايري التقييم ورصد املخصصات؛جديدة بشأن أجور كبار املديرين

 اكـبري اعتمـادا  ، يعتمد النجاح املـستمر لإلصـالحات التنظيميـة          اماليففي عامل متكامل      - ٥٦
 بـني الـسلطات املعنيـة بـشؤون التنظـيم تعزيـزا ملموسـا              على تعزيز التعاون والتنسيق والتواصـل     

إال أنـه مـن احملتمــل أن تظـل املـسؤوليات التنظيميـة يف املـستقبل املنظــور       . علـى الـصعيد الـدويل   
 .وطنيةالسيادة تتعلق بالمسألة 

 املتعلقــة  لكفالــة مراعــاة القــرارات الوطنيــة كافيــة الترتيبــات املؤســسية الراهنــةوليــست  - ٥٧
اك أوجــه وهنــ. لــياحملارجي وبالقواعــد التنظيميــة لعواقــب هــذه القــرارات علــى الــصعيدين اخلــ 

ــة هامــة بــني اخــتالف  بعــض البلــدان  لــدى ســلطات ةواضــحونزعــة ، األطــر التنظيميــة الوطني
 من تـداعيات سـلبية علـى        إلجراءات اليت تتخذها  عدم املباالة مبا ختلفه ا    لتفضيل املصاحل احمللية و   

ــصعيد الــدويل  ــسيق أطــر    وإن . ال ــة لتن ــر فعالي ــة أكث ــشاء آليــات دولي ــة و اإن حــل لتنظــيم والرقاب
 وتنفيـذ  ، املتـضاربة عـايري املمـن  تخفيـف إىل احلـد األدىن   ال، وشاكل املالية على الصعيد الوطين    امل

  .بد منها ، أمور ستستتبع إجراءات تستغرق فترة طويلة لكن الاالتفاقات
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   ومواردهصندوق النقد الدويلقروض   - دال   
اإلقـراض املتعـددة    مؤسـسات    مـؤخرا شـهدهتا   على الرغم مـن التغـيريات اإلجيابيـة الـيت             - ٥٨

ومـن املهـم   . الـسيولة الرمسيـة  توزيـع  يزال هناك جمال للمزيد من االبتكار يف سبل    األطراف، ال 
مبـا يتجـاوز احلـد االئتمـاين املـرن      العـريض القاعـدة     التمويل االحترازي   ترتيبات  مواصلة حتسني   

 لتـأمني الـذات   ّعـول عليـه     يبغـرض حتويلـها إىل بـديل        املتعلقة مببالغ عاليـة     لترتيبات االحترازية   وا
للــصمود أمــام اهلــزات سيولة تــوافر فــائض مــن الــاألزمــة احلاجــة إىل وأبــرزت . ضــد األزمــات

وضـع   الـضروري    لعلـه مـن   وبناًء على ذلـك،     . السريعة والكبرية اليت تتعرض هلا األسواق املالية      
لـسواد األعظـم   ايـستفيد منـها    ضد األزمـات  لتأمني الذاتبكثري أوسع نطاقا  ةاحترازيترتيبات  

،  صـندوق النقـد الـدويل      حوقـد يـصب   . واملتقدمة النمو علـى حـد سـواء       منها  من البلدان، النامية    
يف األكيــد  للتمويــل  هامــامــصدرا ،الــشرعيةارتفــع عــدد األطــراف املمثلــة فيــه وزادت   مــا إذا

 تـأمني    مـع ترتيبـات    ،أخريكملجأ   دور اجلهة املقرضة الدولية      يتوىل تدرجييا فحاالت الطوارئ،   
ــة والترتيبــات أخــرى، مــن قبيــل   ــع الثنائي ــة الودائ اإلقليمــي، املــشتركة علــى الــصعيد  االحتياطي

 .  بارزتكميليويضطلع بدور 

بـدأت  و. ربامجلوضـع الـ  ملـوارد  ازيد مـن االبتكـار يف كيفيـة اسـتخدام        للموهناك جمال     - ٥٩
كانـت عليـه يف      ممـا دقـة   القـروض وباتـت أكثـر       الـيت يفرضـها الـصندوق ملـنح         شروط  تتقلص الـ  
تـضمن  يزال  يـ  صـندوق النقـد الـدويل ال      اليت ينفـذها    إال أن العديد من الربامج القطرية       . السابق

نفـاق العـام وسـط التراجـع     اإلاالقتصادية، على غـرار التخفيـضات يف   الدورات عناصر مسايرة   
 اقتـصاديا انكماشـا   ر  الذي قد يفاقم بدون مـربِّ     على هذه الربامج، األمر     لطلب العاملي   يف ا احلاد  

وينبغـــي أن يوســـع صـــندوق النقـــد الـــدويل اســـتخدام مـــوارده . يف عـــدد مـــن البلـــدان الناميـــة
 تتمتـع    االقتـصادية يف البلـدان الناميـة الـيت         للـدورات التـدابري املعاكـسة     تنفيذ  للمساعدة يف دعم    

نفيـذ هـذه    عـاجزة عـن املـشاركة يف عمليـة الت         الية عامة مـستدامة يف األجـل املتوسـط ولكنـها            مب
صــندوق النقــد الــدويل مواصــلة  يلــزم علــى وبنــاًء علــى ذلــك،. بــسبب ســوء أحــوال األســواق

املـــــسامهة يف الـــــسياسات النقديـــــة واملاليـــــة اعتمـــــاد  جتنـــــب يتـــــيحمبـــــا شـــــروطه تعـــــديل 
 . االقتصادية اتلدورا

الـصندوق  القـروض الـيت يقـدمها       بشأن ضرورة أن تكون     راء  يف اآل توافق  أيضاً  وهناك    - ٦٠
احتياجـات معروفـة    ما لدى هذه البلدان مـن       ىل البلدان املنخفضة الدخل أكثر مرونة يف ضوء         إ

، ٢٠٠٩يوليـه   /ويف متـوز  . بالتقلبـات العامليـة   أكثـر يف البلـدان األخـرى        تأثرها  منذ فترة طويلة و   
رة يرمـي إىل تعزيـز      جديـد بـشروط ميـسَّ      إطـار إقراضـي   عـن إنـشاء     أعلن صندوق النقد الـدويل      

املبـالغ الـيت خيصـصها للقـروض       وزاد أيـضا   .لبلدان املنخفضة الدخل  اليت يعود هبا على ا    الفوائد  
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ترتيبــات مــن احملتمــل أن تــشكل و. ٢٠١٤عــام حــىت  بليــون دوالر ١٧لتبلــغ رة بــشروط ميــسَّ
قتراض الثنائية وتوسيع نطاق االتفاقات اجلديدة لالقتراض أكثر اخليارات القابلـة لالسـتمرار             اال

زيادة قدرة الصندوق على مـنح القـروض زيـادة    بغرض بسرعة السيولة الالزمة من أجل حشد   
ــة     . كــبرية إال أنــه مــن املهــم مــن منظــور إدارة الــشؤون املاليــة وبيانــات امليزانيــة، اســتخدام آلي

احلــصص يف األجــل املتوســط مــن جديــد كأســاس أول لتوســيع نطــاق القــروض الــيت مينحهــا     
ة املقبلـة للحــصص الـيت خيصـصها صــندوق النقـد الــدويل،     وإن املراجعـ . صـندوق النقـد الــدويل  

ــاين   ــانون الثـ ــهاؤها يف كـ ــوخى انتـ ــاير /املتـ ــتخدامها   ٢٠١١ينـ ــها املناســـب السـ ــأيت يف وقتـ ، تـ
  .جديد من

 العاملي للمدفوعات واالحتياطيالنظام   - هاء   

ر إىل  دفعت األزمة املالية مرة أخرى بعيوب النظام النقدي الـدويل القـائم علـى الـدوال                 - ٦١
الواجهة، وأدت، إىل جانب عرض اقتراحـات بـشأن سـبل حتـسني اآلليـات القائمـة، إىل إحيـاء             

وينبغـي أن ينتـهز اجملتمـع الـدويل هـذه           . املناقشات حول الترتيبات البديلـة الحتيـاطي العمـالت        
الفرصــة لبــدء املــداوالت بــشأن مــدى جــدوى وصــوابية إنــشاء نظــام نقــد دويل جديــد أكثــر     

وقُدمت اقتراحـات لالنتقـال إىل نظـام يرتكـز علـى عمـالت وطنيـة متعـددة                  . صافااستقرارا وإن 
إال أن هــذا النظــام قــد . متنافــسة تــستخدم كعمــالت احتياطيــة علــى قــدم املــساواة إىل حــد مــا

يــسفر عــن املزيــد مــن التقلــب يف أســعار الــصرف بــسبب احتمــال حــدوث تغــريات حــادة يف    
. ى، ألنـه ُيـرجح أن تـشكل إحـداها بديلـة لألخـرى             الطلب الدويل على عملة دولية دون أخـر       

إىل جانب ذلك، سيظل حتديد مقدار العمالت االحتياطية مرهونا يف املقام األول باالعتبـارات              
 .الوطنية، ال الدولية

ومثة خيار آخر يتمثل يف اعتماد عملة احتياطية عاملية جديدة ُبناء على االقتـراح الـذي            - ٦٢
ـــز، يف األربعينــات قدمــه عــامل االقتــصاد، جــ  ــارد كين ــة  . ون مين غــري أن اســتحداث عملــة دولي

مـستقلة يـستدعي إحـداث تغـيريات واسـعة النطــاق، تـشمل التخلـي عـن الـسيادة الوطنيـة الــيت           
ومثـة  . متارس على املـسائل الرئيـسية للـسياسات االقتـصادية، وهـو أمـر ال يقبلـه اجملتمـع الـدويل                    

تتمثـل يف توسـيع نطـاق الـصكوك النقديـة الـيت تـدعى               وسيلة أخرى أكثر واقعية لإلصالح قـد        
هبا حاليا واليت قد تصبح تدرجييا مع مـرور الوقـت عملـة    واملعمول  “ حقوق السحب اخلاصة  ”

وإن زيــادة اســتخدام هــذه الــصكوك . مقبولــة علــى نطــاق واســع كعمــالت احتياطيــة يف العــامل
 املـالزم للنظـام احلـايل، إىل        النقدية قـد تـؤدي، إىل جانـب التخفيـف مـن حـدة عـدم االسـتقرار                 

مراقبة السيولة العاملية بطريقة أكثـر دميقراطيـة، ويـشمل ذلـك التقاسـم العـادل للمكاسـب الـيت                    
 .ُتجىن من عمليات سك العملة
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يكـون للـصكوك النقديـة املـذكورة وقـع هـام، ينبغـي أن يـتم إصـدارها بــشكل          ولكـي    - ٦٣
وقُـدمت أيـضا    . على احتياطي العمالت األجنبية   منتظم ولرمبا ربطه بالطلب اإلضايف التقديري       

اقتراحات بشأن توزيع هذه الصكوك النقدية كمخصـصات يف أوقـات األزمـات، مـع التأكيـد             
تصبح حتويالت دائمـة،     الالزم بأن هذه املوارد تستخدم من أجل التصدي لألزمات فقط، وال          

لنقديـة فـور انتـهاء األزمــة    أو اعتمـاد معـايري حمـددة مـسبقا وواضـحة إللغــاء هـذه الـصكوك ا       /و
 ومما يتطلبه أيـضا حتويـل الـصكوك النقديـة املـذكورة إىل وحـدة          .)١٨(وتسديد املوارد للصندوق  

جذابة توافر أسواق عامة وخاصـة راسـخة ومتتلـك سـيولة ماليـة لـشراء هـذه الـصكوك وبيعهـا                      
لنقديـة إىل مجيـع   ونظاما فاعال لتسديد هـذه املـوارد املاليـة، بغيـة تيـسري حتويـل هـذه الـصكوك ا                   

العمــالت الرئيــسية الــيت ينبغــي أن تــشمل الوحــدات النقديــة املعمــول هبــا يف البلــدان املتقدمــة     
 .والنامية على حد سواء

  
 : بعض األسئلة للمناقشة    

البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا            اختاذهـا ملـنح     ما هي التـدابري الـالزم         - ١
القرارات ووضـع  صنع  يف ةشاركاملو الفرص لإلعراب عن رأيها     مزيدا من مبرحلة انتقالية   

 على الصعيد الدويل؟يف اجملال االقتصادي املعايري 

زيــادة فعاليــة عمليــات التنــسيق والتعــاون الدوليــة يف جمــال االقتــصاد كيــف ميكــن   - ٢
ة هي اآلليات اليت يلزم إنشاؤها لتعزيـز عمليـة تنـسيق صـنع القـرارات الدوليـ         الكلي؟ وما 

بشأن مسائل االقتصاد الكلي مع اجملاالت األخرى اليت تدار عامليا؟ ومـا هـو الـدور الـذي                
 ينبغي أن تضطلع به منظومة األمم املتحدة يف إطار هذا اجلهد؟

ــز الترتيبــات عــرب احلــدود مــن أجــل         - ٣ مــا هــي اخلطــوات الــيت ينبغــي اختاذهــا لتعزي
 ؟ يف اجملال املايلاإلشراف والتنظيم

مـع  دعم السيولة والتكيـف     لالتمويل املتعدد األطراف    رفع مستوى     إىل لسبيلما ا   - ٤
  ؟ةاخلارجيالعوامل االقتصادية 

ــا  حتــسني هــل ينبغــي    - ٥ ــائم حالي ــاملي الق ــاطي الع ــا هــي ؟ هأم إصــالح نظــام االحتي  وم
  ؟األكثر قابلية للتطبيق اصة باحتياطي العمالت اخل البديلةالترتيبات
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