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اآلدو كالياري)1(

العقاري  الرهن  قطاع  يف  كاأزمة  بداأ  ما  اإن 
اأيلول/ يف  املتحدة،  الواليات  يف  الفرعي 
اأزمة اقت�صادية ذات  اأ�صبح   ،2007 �صبتمرب 
اأبعاد عاملية، اأُطلق عليها االأزمة االأ�صواأ منذ 

الك�صاد الكبري. 
ويعك�س حجم االأزمة �صوًءا جديًدا على تبعات 
وعملية  االإن�صان،  حلقوق  التقليدي  النهج 
املفهوم،  هذا  ووفق  املايل.  النظام  �صبط 
باأن  االإن�صان  حقوق  منا�صـرو  اأُخرب  فقد 
م�صائل  تعد  املايل،  النظام  �صبط  م�صائل 
تقنية متاًما، ويجب تركها اىل اخلرباء. بينما 
ينبغي ل�صيا�صات حقوق االإن�صان وق�صاياها، 
اإما اأن حُتل ب�صورة م�صتقلة عن ق�صايا �صبط 
اأو اأن تكون بب�صاطة حمكومًة  النظام املايل، 
باأي نهج يقرره اخلرباء املاليون للتعامل مع 
هذه الق�صايا، ولكن االأزمة ك�صفت عن عيوب 
هذا النهج، وهو ما ي�صجع النقد القائم على 
الوقت  ويف  املايل.  للتنظيم  االإن�صان  حقوق 
الذي اأ�صبح فيه هناك تف�صريات كثرية حول 
على  وا�صًعا  اتفاًقا  ثمة  جند  االأزمة،  م�صادر 
اىل:  تعود  التي  االإخفاقات  من  عدد  اأهمية 
واالإ�صـراف  بالرتاخي،  يت�صف  الذي  التنظيم 
القائمون  والفاعلون  املالية،  االأ�صواق  على 

باالإدارة فيها، واآليات عملهم)2(.
اإيجاد  ال�صعب  من  لي�س  نف�صه،  الوقت  يف 
بحقوق  التمتع  باأن  القائل  للمفهوم  تاأييد 
يف  باالأزمة  دالة  ب�صورة  �صيتاأثر  االإن�صان 
االنحدار  اإن  املثال،  �صبيل  على  مكان.  كل 
ال�صديد يف الطلب اجلماعي عاملًيا، قد اأ�صفر 
العي�س.  ل�صبل  وتدمري  مكثفة،  بطالة  عن 
�صيكون  البطالة،  انحدار  من  �صنوات  وبعد 
اآخرين من املتعطلني  20 مليون  هناك نحو 
وذلك   .2007 يف  كان  مبا  2009،مقارنة  يف 
وقد  الدولية)3(.  العمل  منظمة  تنبوؤات  وفق 
يتم ت�صـريح 50 مليون �صخ�س من اأعمالهم، 
البطالة  حلجم  م�صاهية  االأزمة  جاءت  اإذا 
املن�صـرم)4(.  القرن  ت�صعينيات  يف  ال�صابق 

االأثر  تخفي  العامة  االأرقام  اأن  يف  �صك  وال 
وعلى  واأطفالهن،  الن�صاء  على  لالأزمة  االأكرب 
واالأقليات  االأ�صليني،  وال�صكان  الفقراء، 
جانب  فاىل  املهاجرين.  والعمال  العرقية، 
االجتماعية  احلماية  جند  البطالة،  زيادة 
عمل  بامتالك  كثرية،  بلدان  يف  امل�صـروطة، 
فبالن�صبة  االأخرى.  هي  تنحدر  وظيفة،  اأو 
فاإن  وظيفة،  ميتلكون  اليزالون  هم  ملن 
على  اأكرب  �صغوًطا  يعني  البطالة  من  مزيًدا 
فاالأمن  االجتماعية.  والتغطية  رواتبهم 
تاأثر  قد  امل�صنني  للمواطنني  االجتماعي 
ت�صجيل  مع  �صديدة،  وب�صورة  اأي�ًصا  باالأزمة 
اأموال املعا�صات خ�صارات و�صلت يف بع�س 
احلاالت اىل %50)5(. كما اأن التحول اىل نظم 
العقود  يف  الدولة  من  دعًما  االأقل  املعا�س 
االأزمة.  اآثار  حجم  من  فاقم  قد  االأخرية، 
ال�صـرورية  الدولة  عوائد  فاإن  وبالتايل 
لتعزيز الدعم املطلوب للتغطية االجتماعية 
حد  مما  كبرًيا،  هبوًطا  هبطت  قد  واملعا�س، 

من مدى اخليارات املتوفرة اأمام احلكومة. 
ومن املتوقع اأن يزداد الفقر عاملًيا بان�صمام 
هذا  حتى  ن�صمة)6(.  مليون   53 اىل  ي�صل  ما 
اىل  ي�صتند  كونه  تفاوؤالً،  يعك�س  قد  الرقم 
تعريف البنك الدويل للفقر، والذي يعد حمل 
�صك واإثارة جلدل وا�صع، وهو ما يعني اأنه قد 
يقلل من تقدير العدد احلقيقي للفقراء)7(. 

ا�صتجابة حقوقية لالأزمة املالية واالقت�صادية

على الرغم من اأن مرياث االأزمة املالية امل�صتمرة االآن �صيكون غائًما، فقد يكون لها اأي�ًصا مرياث اآخر، 
يتلخ�س يف انه ال ميكن رف�س االأفكار احليوية حول حقوق االإن�صان. فاالأزمة توفر فر�صة تاريخية وم�صوؤولية 
عرب االأجيال الإعادة التفكري يف عملية �صنع القرار يف ال�صيا�صات االقت�صادية. فالنهج احلقوقي يدعو اإىل 
اإ�صالح هياكل احلكم، ل�صمان تنفيذ ال�صيا�صات االقت�صادية مبا يتوافق ومنظومة حقوق االإن�صان. وهذا 
ما �صي�صمن م�صاركة جميع امل�صتويات، وعر�س القرارات للتمحي�س العام، وال�صفافية وامل�صاءلة يف كل 

خطوة.

مبثابة  املقال  هذا  من  �صابقة  م�صودة  كانت   )1(
للحقوق  الدولية  ال�صبكة  اأ�صدرته  لبيان  اأ�صا�س 
ESCR-( والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 

Net( بالت�صاور مع عدد كبري من منظمات حقوق 
لل�صيدة  امتنانه  عن  املوؤلف  ويعرب  االإن�صان. 
التي   Nicolas Lusiani "لوزياين "نيكوال�س 
واأي�ًصا لعدد كبري من  البيان،  اإنهاء  �صاعدت يف 
تعليقات  قدمت  التي  االإن�صان  حقوق  منظمات 
اأخطاء  اأية  عن  وامل�صوؤولية  له.  واأ�صافت  عليه 

ترجع بالطبع للموؤلف. 

للم�صادر  تف�صيلي  م�صح  على  لالطالع   )2(
الدويل،  النقد  )�صندوق  الرئي�صية  الر�صمية 
 Bank of الدولية  الب�رصية  امل�صتوطنات  وبنك 
ومنتدى   ،International Settlements
 Financial Stability املايل  اال�صتقرار 
فهم  يف  امللحوظ  الت�صابه  تبني  والتي   )Forum

االأ�صباب التقريبية لالأزمة املالية، راجع: 
التنظيمية  االآثار  "تقدير   Caliari )2009(
االأمريكي:  العقاري  الرهن  النهيار  العاملية 
معدل  هيئات  وتنظيم  الدويل  امل�رصيف  االإ�رصاف 
 Assessing Global Regulatory"االئتمان
 Impacts of the U.S. Subprime Mortgage
 Meltdown: International Banking
 Supervision and the Regulation of
اأعدت  ورقة   ”Credit Rating Agencies
املنتظمة:  واملخاطرة  املالية  االأ�صواق  حول  لندوة 
التوابع العاملية النهيار الرهن العقاري االأمريكي، 
القوميات  عرب  القانون  جريدة  تنظيمها  يف  �صارك 
اأيوا كلية القانون،  وامل�صكالت املعا�رصة يف جامعة 

مع جامعة اأيوا مركز املالية الدولية والتنمية. 
املالية  "االأزمة  الدولية.  العمل  منظمة   )3(
ورقة  الالئق"  العمل  ا�صتجابة  واالقت�صادية: 

نقا�س، 2009:
 ILO. ”The Financial and Economic
 Crisis: A Decent Work Response“.
Discussion Paper, 2009 GB.304/
 .ESP/2

)4( املرجع ال�صابق.
املعا�س  ونظم  املالية  االأزمة  الدويل.  البنك   )5(

االإلزامي للدول النامية:
World Bank. The Financial Crisis and 

Mandatory Pension Systems for 
Developing Countries. Washington.

)6( World Bank News, 12 February 2009
)7( تعر�س الت�صنيف التع�صفي للبنك الدويل الذي 

ي�صنف من يعي�صون على اأقل من دوالرين 
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واالنحدار يف الو�صع الغذائي وال�صحي و�صط 
ال  الغذاء  يف  نق�ًصا  يعانون  ممن  االأطفال، 
اأن  اىل  التقديرات  وت�صري  اإيقافه.  ميكن 
اأزمة الغذاء، قد ازدادت بالفعل من عدد من 
مليون   44 بعدد  التغذية  �صوء  من  يعانون 

ن�صمة)8(.
ومن املحتمل اأي�ًصا اأن توؤدي اآثار االأزمة اىل 
زيادة انعدام امل�صاواة. فالفجوة بني االأ�صـر 
منذ  االت�صاع  يف  االآخذة  والفقرية،  الغنية 
ت�صعينيات القرن املن�صـرم، �صت�صبح اأكرب. 
 10% اأعلى  بني  الدخل  يف  الفجوة  اأن  كما 
ازدادت  قد  االأجر  اأ�صحاب  من   10% واأدنى 
مت  التي  البلدان  من  عينة  يف   70% بن�صبة 
تقييمها �صمن تقرير ملنظمة العمل الدولية 

ن�صـر يف العام املا�صي 2008)9(.
االجتماعي  االرتياح  عدم  قوبل  فاإذا 
واالإحباط  الياأ�س  عن  العامة  والتعبريات 
يف  بالفعل  حدث  كما  والعنف،  بالقمع 
احلكومية،  القوات  قبل  من  البلدان  بع�س 
�صتكون  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  فاإن 
مهددة اأي�ًصا باالأزمة االقت�صادية. كما ميكن 
لكراهية االأجانب اأو اأي م�صاعر متييزية اأخرى، 
اأن  العامل،  اأماكن عديدة حول  مما �صوهد يف 

يعّر�س حقوق العمال املهاجرين واالأقليات 
لالنتهاكات،  عر�صة  االأكرث  ب�صفتهم 

يعر�صهم للخطر.
االتفاق  وتقّبل  االآثار،  هذه  اىل  وبالنظر 
اىل  نخل�س  اأن  ميكن  االأزمة،  م�صادر  حول 
التنظيم  ب�صدد  متت  التي  اخليارات  اأن 
بالن�صبة  ملمو�صة  تبعات  لها  �صك  ال  املايل، 
�صحيح:  والعك�س  بحقوقهم.  النا�س  لتمتع 
فالنهج الذي ي�صعى اىل تعزيز معايري حقوق 
اآثار  تناول  عن  م�صتقل  ب�صكل  االإن�صان، 
التنظيمية،  واخليارات  املالية  ال�صيا�صات 
�صيثبت وب�صكل كبري اأنه نهج غري كاٍف ولي�س 

فّعاالً.
ال  االأزمة،  هذه  قدمته  الذي  الدليل  ولكن 
يختلف عن الدليل الذي ك�صفته اأزمات مالية 
خمتلفة  اأجزاًء  دوري،  وب�صكل  �صـربت  اأخرى 
ا  وخ�صو�صً املا�صي،  القرن  يف  العامل  يف 
فجميع  الت�صعينيات.  اأواخر  يف  اآ�صيا  �صـرق 
هذه االأزمات ت�صبب �صعوبات حادة ومعاناة 
الفئات  ال�صيما  املواطنني،  لعامة  �صديدة 
ال  الذي  الوقت  واالأكرث �صعًفا، يف  املهم�صة 
تتم فيه م�صاءلة املرتبحني من امل�صاربات 
�صبيل  على  تلك.  اأعمالهم  على  املالية 
ا�صتمراًرا  االأخرية  ال�صنوات  �صهدت  املثال، 
لي�س  الدخل،  يف  امل�صاواة  انعدام  زيادة  يف 
اأي�ًصا زيادة يف حجم الرثوة  هذا فح�صب، بل 
ال�صوبر")10(.  "االأغنياء  فيها  يتحكم  التي 
قبل،  من  ممكنة  الظاهرة  هذه  كانت  وقد 
املتعدية  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجيات  بف�صل 
القراءة وامل�صاربة التي القت تي�صرًيا بفعل 
الفئات  فاإن  واالآن  املال)11(.  راأ�س  تدفقات 
منخف�صة الدخل، ولي�س من ربحوا من الدفعة 

ما قبل االأزمة، هم من �صيتاأثرون ب�صـربة ما 
بعد االأزمة، ب�صورة غري متنا�صبة. 

اأي�ًصا  املالية  االأزمة  تثري  ال�صدد،  هذا  يف 
مت  التي  الرثوة  باأن  االعتقاد  يف  الت�صكيك 
"�صتت�صـرب" اىل  اأ�صا�س ال�صوق  جمعها على 
كل االآخرين. وقد ذكر عامل االقت�صاد جوزيف 
�صتيغليت�س Joseph Stiglitz، احلائز جائزة 
الواقع  االأ�صواق املالية ويف  اأن  نوبل موؤخًرا، 
ال  حالًيا  ُمقا�س  هو  كما  القومي  الناجت  منو 
موجودة  هي  بل  ذاتها،  حد  يف  غايات  متثل 
العي�س.  ح�صن  حتقيق  يف  النا�س  خلدمة 
وال�صيء اجليد بالن�صبة للمالية ولنمو الناجت 
اأجل  من  بال�صـرورة  لي�س  وحده،  القومي 
فهذا  للجميع.  االقت�صادي  العي�س  ح�صن 
االنهيار املنظم يدعو لدور جديد للحكومات 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  �صنع  يف  الوطنية 
متزايدة  وب�صورة  املحلي،  امل�صتوى  على 

على امل�صتوى الدويل.

ا�صتجابة حقوق االإن�صان: املبادئ
واالقت�صادي  املايل  للك�صاد  اال�صتجابة  اإن 
التي ت�صع معايري حقوق االإن�صان مركًزا لها، 
لي�صت �صـرورية من زاوية اأنها م�صاألة تتعلق 
�صتجعل  اأي�ًصا  اإنها  بل  فح�صب،  بالعدالة 
اأكرث  واالقت�صادي  املايل  النظام  اإ�صالحات 

ا�صتدامة ومقاومة لالأزمات امل�صتقبلية.
واال�صتجابة لل�صيا�صات املالية القائمة على 
حقوق االإن�صان، ال تفرت�س م�صبًقا منًطا معيًنا 
نقطة  تتخذ  فهي  االقت�صادي.  النظام  من 
جمموعة  عاملًيا  منظم  اإطار  من  انطالقها 
االآليات اجلوهرية  من املعايري املوجودة يف 
للقانون الدويل حلقوق االإن�صان لتوجيه عملية 
اقت�صادية  وبرامج  �صيا�صات  وتنفيذ  و�صع 
ت�صح  ال  االإن�صان  وحقوق  االأزمة.  ملواجهة 
بل  فح�صب،  والت�صلطية  القمع  على  حدوًدا 
اإيجابية على الدول؛  اأي�ًصا تفر�س التزامات 
الحرتام وتعزيز حقوق اقت�صادية واجتماعية 
وثقافية. وعلى الدول واجب احرتام وحماية 
االأوقات،  كل  يف  االإن�صان  حقوق  واإعمال 

ا يف اأوقات االأزمات.  خ�صو�صً
ويتوجب على احلكومات �صمان امل�صتويات 
التمتع  من  االأدنى  احلد  وهي  االأ�صا�صية، 
وثقافية  واجتماعية  اقت�صادية  بحقوق 
التزاًما  احلكومات  تتحمل  ثم  ومن  كاأولوية. 
حمدًدا ومتوا�صالً، بالتحرك باأكرب قدر ممكن 
الكامل  االإعمال  نحو  والتاأثري،  ال�صـرعة  من 

اأمريكيني يومًيا كفقراء، ومن يعي�صون باأقل 
من دوالر واحد يف اليوم ب�صفتهم االأ�صد فقًرا، 

تعر�س اإىل انتقادات متكررة كونه يخفق يف 
االإملام بواقع الفقر يف بلدان خمتلفة توجد بها 

خطوط خمتلفة جًدا للفقر، واإىل التباين ال�صديد 
يف �صلة ال�صلع التي ميكن للدخول اأن ت�صرتيها 

يف بلدان خمتلفة. ويف عام 2008، قام البنك 
الدويل بتحديث ح�صابات معادل القوة ال�رصائية 
purchasing power parity )PPP( التي 

كان موغلة يف القدم؛ وبناء عليه فاإن النا�س 
�صديدي الفقر وفق تعريف البنك اأ�صبحوا 

متمثلني يف من يعي�صون باأقل من 1.25 دوالر 
يومًيا، وهو ما زاد عددهم اإىل 1.4 بليون، اأي 

تقريًبا اأكرث %50 من التقدير ال�صابق 1 بليون 
)انظر: تقرير االأمم املتحدة لالأهداف االإمنائية 

لالألفية 2009: -4 7(. 
)UN Millennium Development Goals 

Report 2009: 47-(
تتالءم  كيف  التيار:  �صد  �صباحة  الدويل.  البنك   )8(

البلدان النامية مع االأزمة العاملية.
 World Bank. Swimming Against the 
 Tide: How Developing Countries
 Are Coping with the Global Crisis.
Washington، DC: World Bank. 2009
)9( ILO. World of Work Report 2008: 

Income Inequalities in the Age of 
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االإن�صان  حقوق  معايري  وتدعو  للحقوق. 
تدابري  اتخاذ  عدم  �صمان  اىل  احلكومات 
اأ�صا�صية  برامج  اإلغاء  مثل  متعمدة  تراجعية 
باالإ�صارة  كامالً،  يتم تربير هذا تربيًرا  ما مل 
يف  عليها  املن�صو�س  احلقوق  �صمولية  اىل 
ويف  االإن�صان،  حلقوق  االأ�صا�صية  املعاهدات 
االأق�صى  للحد  الكامل  اال�صتخدام  �صياق 
التطبيق  ل�صمان  املتوافرة  املوارد  من 
واالجتماعية  االقت�صادية  للحقوق  الكامل 
والثقافية، تطبيًقا يتحقق على نحو تقدمي 

على املديني الق�صري والطويل. 
التمييز  عدم  مبداأ  فاإن  ذلك،  اىل  باالإ�صافة 
تتجنب  اأن  �صمان  الدول،  من  يتطلب 
تدابريها  جميع  يف  املتباينة  التاأثريات 
تدابري  تتبّني  واأن  لالأزمة،  ا�صتجابة  املتَخذة 
م�صاواة  ل�صمان  وم�صتهدفة  مق�صودة 
على  واحل�صول  اىل  الو�صول  يف  حقيقية 
البالد  م�صتوى  على  االأ�صا�صية  اخلدمات 
والفئات ال�صكانية. ويجب اأن تتوفر احلماية 
الالزمة الأع�صاء املجتمع املحرومني كواحدة 
املحدودية  اأوقات  يف  حتى  االأولويات،  من 

ال�صديدة للموارد. 
بحقوق  الدول  التزامات  اأن  من  وبالرغم 
ت�صـريعاتها،  �صمن  تقع  الرئي�صية،  االإن�صان 
االأمم  ميثاق  بروح  اأي�ًصا  مطالبة  فاإنها 
املتحدة والقانون الدويل املنطبق باالإ�صهام 
الكامل  االإدراك  يف  الدويل  التعاون  يف 
يف  الدول  تعمل  وعندما  االإن�صان.  حلقوق 
االأمم  مثل  احلكومية  بني  املنتديات  اإطار 
غري  واالجتماعات  الدويل،  والبنك  املتحدة، 
عليها  يجب  الع�صـرين،  ملجموعة  الر�صمية 
وتوؤدي  مع،  �صيا�صاتها  ات�صاق  ت�صمن  اأن 
ال�صدد،  االإن�صان. ويف هذا  اإدراك حقوق  اىل 
بو�صع  تتمتع  كانت  التي  الدول  تلك  فاإن 
ب�صدد  القرار  �صنع  عملية  يف  قوة  اأكرث 
على  تقع  العاملية،  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
االنهيار  هذا  يف  الت�صبب  عن  اأكرب  م�صوؤولية 
ما  االإغفال. وهو  اأو  باالأفعال  �صواء  العاملي، 
اأي�ًصا م�صوؤولية  اأن هذه الدول تتحمل  يعني 
اتخاذ  االأزمة، وعن  اأعظم عن تخفيف تبعات 
الطريق  على  للتاأكيد  املطلوبة  اخلطوات 
ظل  ففي  االأمام.  اىل  وامل�صتدام  العادل 
اأي�ًصا  القانون الدويل، يجب على احلكومات 
االإن�صان  حقوق  معايري  اأن  عملّيا  ت�صمن  اأن 
اأو اال�صتثمار،  تاأتي يف االأهمية، قبل التجارة 

اأو االلتزامات املالية. 

اإن املبادئ االأ�صا�صية حلقوق االإن�صان ت�صمل 
امل�صاركة االجتماعية، وال�صفافية، والو�صول 
الق�صائية،  واحلماية  املعلومات،  اىل 
قادرين  النا�س  يكون  اأن  ويجب  وامل�صاءلة. 
والتفاعل  العامة،  احلياة  يف  امل�صاركة  على 
القرار  �صنع  عملية  مع  مغزى  ذا  تفاعالً 
العمليات  يجعل  ما  وهو  عليهم،  توؤثر  التي 
للتناف�س.  مفتوحة  حياتهم  يف  املوؤثرة 
اأن  ف�صالً عن ذلك، يجب على الدول �صمان 
الذين  فاالأفراد  القانون.  فوق  اأحد  يعلو  ال 
يتمتعوا بعالجات  اأن  تاأثرت حقوقهم، يجب 
متاحة وفعالة، �صعًيا اىل ا�صتعادة و�صعهم. 
فيهم  مبن  االأ�صـرار،  عن  امل�صوؤولني  وعلى 
اخلا�س،  القطاع  م�صتوى  على  الفاعلون 
اأي  منع  العدالة، ويجب  اىل  موا  اأن يقدَّ يجب 
اأن�صطة ميكن اأن توؤثر على حقوق االإن�صان يف 

امل�صتقبل. 

اإ�صالح عمليات �صنع القرار ب�صدد 
ال�صيا�صات االقت�صادية

اإن االأزمات التي نواجهها اليوم توفر فر�صة 
تاريخية، ويف احلقيقة م�صوؤولية جيلية، الإعادة 
عملية  به  تتم  الذي  االأ�صلوب  يف  التفكري 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  القرار ب�صدد  �صنع 
حتى االآن. ويدعو النهج احلقوقي اىل اإ�صالح 
جميع  تنفيذ  ات�صاق  ل�صمان  احلكم؛  هياكل 
امل�صتويني  على  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
الذي  املحلي والدويل مع امل�صمون املحلي 

توفره منظومة حقوق االإن�صان. 
اأن  ال�صدد،  هذا  يف  الغالبة  االأمور  ومن 
بتنظيم  يتعلق  ما  يف  الر�صمية  القرارات 
املجال  يف  املال  راأ�س  تدفقات  و�صبط 
احلاجة  اأو  املثال  �صبيل  على  املايل، 
حفنة  يد  على  تتم  فيها  الت�صـرف  اىل 
ممثلني  تت�صمن  ما  غالًبا  "اخلرباء"،  من 
وهذا  نف�صها.  اخلا�س  القطاع  ل�صناعات 
النهج يف جوهره يغلق الطرق اأمام امل�صاركة 
العامة يف ال�صيا�صات االأ�صا�صية، والنقا�صات 
القانونية التي توؤثر على اجلميع، بتاأثرياتها 
وامل�صت�صعفني.  املهم�صني  على  اخلا�صة 
حقوق  على  القائمة  لل�صيا�صات  واال�صتجابة 
تتم  التي  االآلية  حتويل  �صاأنها  من  االإن�صان، 
جميع  م�صاركة  ب�صمانها  العملية،  هذه  بها 
للتمحي�س  القرارات  وعر�س  امل�صتويات، 
العام، وممار�صة ال�صفافية وامل�صاءلة يف كل 

خطوة من خطوات �صنع القرار. 

ال�صيا�صات  �صنع  يف  وامل�صاركة  فامل�صاءلة 
عندما  اأي�ًصا،  للعطب  تتعر�س  االقت�صادية، 
ُتقحم فيها ال�صـروط ال�صيا�صية للموؤ�ص�صات 
وجود  بحكم  اأو  واملانحني،  الدولية  املالية 
واتفاقات  التجارة  يف  مرنة  غري  قواعد 
للتاأكيد  الدول  متكني  وينبغي  اال�صتثمار. 
لها  االإن�صان،  بحقوق  التزاماتها  اأن  على 
اأو  االقت�صادية،  التزاماتها  عن  االأولوية 

حقوق امل�صتثمرين. 
االإن�صان،  حلقوق  نف�صها  املبادئ  وهذه 
الدويل،  امل�صتوى  على  ُت�صتلهم  اأن  يجب 
احلقوق،  هذه  بلوغ  يف  التعاون  يعد  حيث 
الدول  ا  وخ�صو�صً الدول،  جميع  على  التزاًما 
من  وبالرغم  ال�صـرر.  عن  منها  امل�صوؤولة 
ال�صيا�صات  لتدابري  التاأثري  بعيدة  التبعات 
املالية، فاإن الهيئات ما بني احلكومية ت�صع 
جلنة  مثل  مالية،  اإ�صالحات  وت�صمم  اأجندة، 
ومنتدى  امل�صـريف،  االإ�صـراف  ب�صدد  بازل 
حتد  الع�صـرين،  وجمموعة  املايل،  اال�صتقرار 
من م�صاركة معظم البلدان. ومازال �صندوق 
جانبهما،  من  الدولينْي،  والبنك  النقد 
دور  تهم�س  القرار  ل�صنع  مبادئ  حتكمهما 
البلدان املتقدمة، وب�صفافية حمدودة. وعلى 
موؤ�ص�صات  فاإن  االأهمية،  من  نف�صها  الدرجة 
اأخرى دولية تتمتع مبهمة التعبري عن حماية 
حقوق االإن�صان، م�صتبعدة من و�صع ا�صتجابة 

ال�صيا�صات يف هذه املنتديات.. 
االإطار  حار�س  املتحدة،  االأمم  وتعترب 
مالءمة  االأكرث  املنتدى  الدويل،  القانوين 
ال�صـرورية،  االإ�صالحات  ملناق�صة  و�صـرعية 
واملايل  االقت�صادي  النظام  بناء  واإعادة 
دورها  فاإن  ثم  ومن  حقوقي.  اأ�صا�س  على 
�صيتلقى تقوية وتع�صيًدا، من خالل تاأ�صي�س 
كما  العاملي،  االقت�صادي  التن�صيق  جمل�س 
للخرباء)12(.  املتحدة  االأمم  جلنة  به  اأو�صت 
هيئة كهذه تعمل حتت مبداأ التمثيل القائم 
على القاعدة ال�صعبية، وعلى م�صتوى مماثل 
اأن  االأمن، من �صاأنه  العامة وجمل�س  للجمعية 

جلنة  "تو�صيات  املتحدة.  لالأمم  العامة  اجلمعية   )12(
اخلرباء لرئي�س اجلمعية العامة حول اإ�صالح النظام 

النقدي واملايل الدويل. 
 United Nations General Assembly.
 ”Recommendations of the
 Commission of Experts of the
 President of the General Assembly
 on Reform of the International
 Monetary and Financial System“.
April 2009 29 .838/A/63

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   39 2/23/2010   6:14:08 PM



40 / الرا�صد االجتماعي

وال�صفافية  والتمثيل  اأكرب،  تاأثري  ذا  يكون 
ال�صيا�صات  ملواجهة  القرار؛  �صنع  يف 
التنمية،  باأولويات  املرتبطة  االقت�صادية 
اأو  للم�صتقبل،  ال�صيقة  الروؤية  يتجاوز  مبا 

الوزارات املالية اأو االقت�صادية.

امل�صـريف  القطاع  تنظيم 
واملايل

من اجلوانب البارزة يف االأزمة، مدى ا�صتطاعة 
غري  املجازفة،  عبء  نقل  املالية  الكيانات 
يف  ا�صت�صعاًفا  الفئات  اأكرث  اىل  امل�صوؤولة، 
�صيا�صات  ذلك  من  مّكنتهم  وقد  املجتمع. 
النظامية  الإلغاء  عت  و�صِ حمددة،  حكومية 
على  يجب  ثم  ومن  ككل.  املايل  النظام  عن 
االآخرين  مع  وبالتن�صيق  حملًيا  احلكومات 
االإن�صان  حقوق  حلماية  تدابري  تتبنى  اأن 
للقطاع  قوي  تنظيم  خالل  من  ل�صعوبنا، 
تقوى  اأن  اأي�ًصا  ويجب  واملايل.  امل�صـريف 
ال�صلوك  بكبح  القانون  وحكم  امل�صاءلة، 
معينة  اأفعال  االإجرامي. فعندما تكون هناك 
ب�صفتها  احلايل  الوقت  يف  اإليها  ينظر  ال 
بلدان  يف  ال�صـريبي"  "التهرب  )مثل  جرائم 
امل�صوؤولية  تثري  كاعتداءات  معينة(،اأو 
واإنفاذ  مترير  وقتئذ  ينبغي  القانونية، 
فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  مالئمة.  ت�صـريعات 
جادة  اإجراءات  تتخذ  اأن  يجب  احلكومات 
ل�صمان اأن هوؤالء االأفراد، وتلك البلدان التي 
تاأثرت بدون �صبب اقرتفته، �صيجدون عالًجا 

ملا حلق بهم من اأ�صـرار. 
جميع  بني  تنظيًما  االأكرث  هي  البنوك  تعد 
كيانات القطاع املايل. ولكن �صلوك البنوك 
حتكمه  متزايد،  نحو  وعلى  اأ�صبحت،  قد 
اآلياتها  على  تعتمد  التي  االإ�صـراف  مبادئ 
من  بدالً  املخاطر،  الإدارة  اخلا�صة  الداخلية 
معايري مو�صوعة خارجًيا ي�صوغها م�صـرفون 
ل�صغوط  وا�صتجابة  الوطني.  امل�صتوى  على 
فقرية  بلدان  تبّنت  فقد  ال�صناعية،  البلدان 
املبادئ  هذه  مت�صاعد،  نحو  وعلى  كثرية، 
نف�صها، وهو ما يرجع جزئًيا اىل اغواء باإمكانية 
جذب بنوك دولية. وقد وافقوا اي�ًصا لل�صبب 
للراأ�صمال  املقيَّد  غري  االنتقال  على  نف�صه، 
ال�صبط جلذب  اإلغاء  البنوك. ولكن  عرب هذه 
احلاالت  اأغلب  يف  يوؤِت  مل  االأجنبية،  البنوك 
عدم  العملية  االأدلة  وتبني  املرغوبة.  ثماره 
الراأ�صمالية  احل�صابات  بني  �صلة  وجود 
املتزايد.  االقت�صادي  والنمو  املحررة، 

قبل  من  ا  خ�صو�صً االئتمان،  اىل  فالو�صول 
الفئات االأكرث تهمي�ًصا، اأظهر حت�صًنا طفيًفا، 
اىل  الكربى  الدولية  البنوك  عمدت  فيما 
كانت  الذي  املحلي  امل�صـريف  القطاع  اإلغاء 
احتياًجا.  املجتمع  فئات  اأكرث  عليه  تعتمد 
انفتاًحا  االأكرث  البلدان  تلك  اأن  جند  واليوم 
هي  االأجنبية،  البنوك  على  اعتمادها  يف 
تتقهقر  حيث  املالية،  باالأزمة  تاأثًرا  االأ�صواأ 
هذه املوؤ�ص�صات عائدة اىل اأوطانها، وترف�س 
اأ�صبحت  اقت�صاديات  ظل  يف  االإقرا�س 

ه�صة. 
اأن  امل�صـريف،  القطاع  الإ�صالحات  وينبغي 
ل�صبط  الوطنية  للحكومات  م�صاحة  ت�صمل 
اخلدمات التي يقدمها اأي بنك، وذلك ل�صالح 
�صمان الو�صول الوا�صع اىل االئتمان، وغريه 
ما  فاإذا  الرئي�صية.  االجتماعية  الوظائف  من 
من  املقدمة  امل�صـرفية،  اخلدمات  اعُتربت 
اإذن  احلقوق،  ل�صمان  اأف�صل  خياًرا  الدولة، 

البد من مزاولتها. 
و�صناديق  الوقائية،  املحافظ  ُتركت  وقد 
معدل  حتديد  وهيئات  اخلا�صة،  ال�صندات 
فقد  الذاتي.  التنظيم  ملنظومة  االئتمان 
�ُصمح للمحافظ الوقائية باأن ت�صبح، يف بلدان 
املواطنني  لعامة  ال�صائدة  االآلية  كثرية، 
حلفظ مدخراتهم، مما عّر�س اإمكانية و�صول 
وقد  للخطر.  االجتماعي  لالأمن  املواطنني 
و�صناديق  الوقائية،  املحافظ  ت�صببت 
مفاجئة،  بطالة  يف  اخلا�صة  ال�صندات 
من  وذلك  العمل،  حلقوق  اأخرى  وانتهاكات 
احلد، على عمليات  الزائد عن  نفوذها  خالل 
�صنع القرار يف اإعادة هيكلة ال�صـركات حول 
اال�صتثنائية  االأرباح  تعززت  وقد  العامل. 
التي  الرافعة  اال�صرتاتيجيات  بفعل  اأي�ًصا 
الأموال  ال�صـريبية  االإعفاءات  على  اعتمدت 
الد.ن، ومن ثم و�صع موارد العائدات العامة 
التو�صع  اإمكانيات  من  حّد  ما  وهو  خطر،  يف 
املايل لكثري من احلكومات، يف الوقت الذي 
احتاجت فيه اىل هذا التو�صع لت�صجيع فر�س 

العمل، وتقوية تدابري احلماية االجتماعية. 
والقابلة  العميقة  بالتاأثريات  الدول  وباإقرار 
الهيئات املالية على  الأن�صطة هذه  للقيا�س 
اأال  الدول  هذه  على  يجب  االإن�صان،  حقوق 
وينبغي  احلقوق.  جتاه  واجبها  من  تتن�صل 
جميع  لتبني  مًعا  تعمل  اأن  احلكومات  على 
الوقائية،  املحافظ  ملنع  الالزمة  التدابري 
واالآليات  اخلا�صة،  ال�صندات  و�صناديق 

االئتمان،  معدل  حتديد  وهيئات  امل�صتقة، 
من التاأثري ال�صار على حقوق االإن�صان. 

حمايات  وخلق  املال،  راأ�س  حترير  اإن 
�صـريبية ال ميكن خرقها، جعلت االنخراط يف 
فر�س �صـرائب ت�صاعدية على تدفقات راأ�س 
املال اأكرث �صعوبة، واأثرت يف تاآكل القاعدة 
واجلنوب،  ال�صمال  يف  بلدان  يف  ال�صـريبية 
اأماكن  من  االأرباح  نقل  ت�صهيل  طريق  عن 
تنعدم  اأو  تنخف�س  اأخرى  اأماكن  اىل  املن�صاأ، 
فيها ال�صـرائب متاًما. وقد كان لهذا نتائج 
متثل  التي  العامة  العائدات  على  �صلبية 
قادرة  تكون  كي  للحكومات،  حرجة  اأهمية 
على تلبية التزاماتها بحقوق االإن�صان. ويجب 
تاأدية  م�صتوى  اىل  احلكومات  ترتقي  اأن 
للعائدات  بحمايتها  �صعوبها،  نحو  واجباتها 
والقابلية  بال�صفافية  العامة، بطريقة تت�صم 
احلمايات  بوقف  يحدث  وذلك  للم�صاءلة، 
ال�صـريبية، واتخاذ التدابري املالئمة للتحكم 
احل�صابات  وتقوية  املال،  راأ�س  حركة  يف 

املالية. 
منها  جزء  يف  تعد  التي  املركزية  البنوك  اإن 
تتحمل  احلكومة،  من  كجزء  عامة،  هيئات 
االإن�صان.  حقوق  جتاه  االأخرى  هي  التزامات 
ما  غالًبا  املركزي"  البنك  "ا�صتقالل  ومبداأ 
اخلا�صة،  امل�صالح  عن  اال�صتقالل  به  ق�صد 
عامة.  االإن�صان  وحقوق  االجتماعية  واحلقوق 
يعِن  املركزي، مل  البك  ا�صتقالل  مبداأ  ولكن 
املالية  امل�صالح  جماعات  تدخل  من  التحرر 
اخلا�صة. وعلى البنوك املركزية اأن تقر باأن 
التن�صل من م�صوؤوليتها  ا�صتقاللها ال يعني 
وعليها  ككل.  املجتمع  م�صالح  خدمة  جتاه 
حتقيق  اىل  حاجتها  بني  التوازن  حتقق  اأن 
وبني  الت�صخم،  من  ومنخف�س  ثابت  معدل 
الدخل،  يف  التفاوت  مبحاربة  التزاماتها 
و�صبل  النا�س،  لوظائف  اال�صتقرار  وحتقيق 
ائتمانية  الآليات  اعتمادها  خالل  من  العي�س، 

ورقابية خمتلفة. 

االأزمة وحقوق االإن�صان يف اجلنوب
االأزمة  حتققه  اأن  ميكن  ما  مدى  يكون  قد 
بحقوق  االلتزامات  حتقيق  مع  توافق  من 
االإن�صان، اأكرث و�صوًحا يف اجلنوب. فالبلدان 
تتلقى  طويل،  لزمن  ظلت  التي  النامية 
النمو  على  االعتماد  ب�صـرورة  توجيهات 
ال�صوق  و�صيا�صات  الت�صدير،  على  القائم 
معاناة؛  البلدان  اأكرث  االآن  هي  ها  احلرة، 
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االأزمة.  جّراء  اخلارجي  الطلب  هبوط  ب�صبب 
مبرونة  البلدان  لهذه  ال�صماح  ينبغي  وكان 
االعتبار  يف  ت�صع  اأن  ميكنها  بحيث  خا�صة، 
تطوره  فيما  االإن�صان،  بحقوق  التزاماتها 
مع  تتعامل  اأن  �صيا�صات جتارية، ميكن  من 
ه�صا�صة  من  اقت�صادياتها  وتقي  االأزمة، 
اأن  يف  �صك  وال  امل�صتقبل.  يف  الت�صدير 
حقيبة وا�صرتاتيجية الت�صدير التي تختارها 
ال�صادرات  بني  فيها  والتوازن  ما،  دولة 
اأن توجه  واحتياجات ال�صوق املحلي، ينبغي 
االإن�صان،  التزاماتها بحقوق  بوا�صطة  بعناية 
التمييز،  عدم  �صمان  اىل  حاجتها  ا  خ�صو�صً

والتحقيق التقدمي الإدراك احلقوق.
يف  اأي�ًصا  الدين  م�صتويات  ت�صاعدت  وقد 
تدهور  يف  االأزمة  تت�صبب  ولن  نامية.  بلدان 
وهو  فح�صب،  واملايل  التجاري  و�صعها 
اإن  بل  لالقرتا�س،  اأكرب  �صـرورة  يخلق  ما 
اال�صتجابة الفعالة لالأزمة التي ال حتول العجز 
من  والتعايف،  احلل  ت�صـريع  اىل  االإنفاق  يف 
اجلوهرية  امل�صتويات  تقّو�س  اأن  املحتمل 
الدنيا حل�صن العي�س. ولكن ال ميكن جتاهل 
اىل  بالن�صبة  االإن�صان  حقوق  واآثار  تبعات 
الدين  زيادة  من  فجزء  االقرتا�س.  م�صتقبل 
يرجع اىل تكاثر اخلطوط ال�صـريعة لالئتمان، 
االأطراف،  متعددة  مالية  موؤ�ص�صات  قبل  من 
اأن  فيها  املفرت�س  الدويل،  البنك  ت�صمل 
على  التغلب  يف  النامية  البلدان  ت�صاعد 
االأزمة. فهذه اخلطوط االئتمانية تنفق مبالغ 
منعدمة  اأو  �صئيلة  فر�صة  مع  املال،  من 
مع  العامة،  وامل�صاءلة  املواطن  ل�صيطرة 
خماطرة حقيقية بالتجاوز الكامل لل�صمانات 
زيادة  من  جزء  وياأتي  والبيئية.  االجتماعية 
لديها  بلدان  وجود  نتيجة  الدين،  م�صتويات 
راأ�صمالية  اأ�صواق  يف  متويل  اإعادة  ديون 
االأموال  اأ�صبحت  حيث  م�صغوطة،  خا�صة 
النامية بال جدوى  الدول  نادرة، فيما ت�صعى 
اأجل  من  �صناعية،  بلدان  مع  التناف�س  اىل 
امل�صطربة،  البنكية  قطاعاتها  اإ�صالح 

وتطبيق خطط اإنعا�س. 
ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه اخلطوط 
للحكومات  لل�صماح  �صـرورية  االئتمانية، 
مبادئ  فاإن  االإنفاق،  يف  اال�صتقرار  بتحقيق 
االقرتا�س   )1 حتدد:  االإن�صان  حقوق 
فيه،  ال�صـروع  يجب  الذي  جًدا  ال�صـروري 
خالل  من  تلبيتها  ينبغي  التي  املطالب   )2
مبادئ   )3 اقرتا�صاً،  ولي�س  امتيازية  مالية 

اأن  �صت�صمن  التي  وال�صفافية  امل�صاءلة 
م�صوؤولة،  بطريقة  مت  اجلديد  القر�س  يكون 
مع ال�صيطرة االجتماعية املالئمة، بحيث يتم 
درء توليد ديون غري �صـرعية، جترَب االأجيال 

القادمة على ت�صديدها. 
ويتنباأ البع�س باأن اال�صتقطاعات يف املوازنة 
اىل  االأموال  وحتويل  االأزمة،  اأثارتها  التي 
حزم مالية اإنعا�صية، �صيوؤدي بالدول املانحة 
ومع  التنموية.  م�صاعداتها  عن  الرتاجع  اىل 
االإن�صان لدي كثري من  التمتع بحقوق  وجود 
املالية،  االأزمة  ب�صبب  املحك  على  النا�س 
عن  ترتاجع  اأال  يجب  املانحة  احلكومات  فاإن 
تقوم  كاأن  الدولية،  بامل�صاعدات  التزاماتها 
طريقة  باأي  التنموية،  املعونات  با�صتقطاع 

كانت. 

حزم اقت�صادية اإنعا�صية ذات 
توجه حقوقي

اإن خمطط النهج احلقوقي لالأزمة، لن يكتمل 
ملعايري  اخلا�س  الدور  اىل  االإ�صارة  بدون 
احلزم  يف  اأداوؤه  يجب  الذي  االإن�صان،  حقوق 
االإنعا�صية املحلية. وال�صيء ذو  االقت�صادية 
املبادئ  ال�صدد، هو  اخلا�صة يف هذا  ال�صلة 
التمييز  بعدم  واخلا�صة  اآنًفا،  ذكرناها  التي 

وال�صفافية وامل�صاءلة وامل�صاركة. 
االقت�صادية  احلزم  تكون  اأال  ويجب 
االأحوال.  من  حال  باأي  متييزية  التن�صيطية 
التبعات  تقّيم  اأن  احلكومات  على  فينبغي 
كله؛  املجتمع  عرب  احلزم  بتوزيع  اخلا�صة 
عرب  متر  املتكافئة  املنافع  اأن  ل�صمان 
والعرقية  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  خطوط 
يتطلب  وقد  والطبقة.  اجلن�صية  والتوجهات 
التكافوؤ  اإ�صافية، لتعزيز  اتخاذ تدابري  االأمر 
تاريخًيا،  تهمي�صهم  مت  ملن  احلقيقي 
فال�صيا�صات  امل�صت�صعفني.  ا  وخ�صو�صً
على  اجلن�صني،  بني  التكافوؤ  تراعي  التي 
يف  املراأة  م�صاركة  �صـرورة  املثال،  �صبيل 
يجب  كما  التن�صيطية.  احلزم  وتنفيذ  و�صع 
اأن تكون القرارات الدائمة، واخلا�صة باحلزم 
وقائمة  للت�صاوؤل  مفتوحة  التن�صيطية، 
تدعيم  بهدف  وال�صفافية؛  امل�صاركة  على 

امل�صاءلة العامة. 
وينبغي اأن يكون حتقيق اال�صتقرار، وتقوية 
خا�صة  للجميع  االجتماعية  احلماية  نظم 
احلكومات  اأولويات  �صمن  امل�صت�صعفني، 
التن�صيطية.  املالية  للحزم  و�صعها  عند 

عليه  من�صو�س  االجتماعي،  االأمن  يف  فاحلق 
يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، ويف كثري 
االإن�صان.  حلقوق  الدولية  املعاهدات  من 
اأ�صا�صي للحماية  وتلتزم جميع الدول بنظام 
االجتماعية، وتو�صيعه على نحو تقدمي على 
مدار الزمن، وفًقا ملواردها املتاحة. وتقوية 
مثل هذه النظم، اإمنا يحقق واجب احلكومات 
من  النا�س  حماية  وهو  املدى،  ق�صري 
االنهيارات االقت�صادية، وي�صاهم يف الوقت 
نف�صه يف االأولوية االقت�صادية طويلة املدى 

لال�صتثمار يف النا�س. 
الدول  كل  لي�صت  احلايل  الوقت  يف  ولكن 
اإثارة حزم اقت�صادية تن�صيطية،  قادرة على 
يف  الرتاجعية  التدابري  جتنب  بهدف  وذلك 
الوطني.  اقت�صادها  وتعزيز  احلقوق  اإجناز 
احلكومات  فيه  ت�صمن  الذي  الوقت  ففي 
تلبية مثل هذه احلزم ملعايري حقوق االإن�صان 
تعزز  اأن  ينبغي  باملثل  فاإنها  االأ�صا�صية، 
الفجوة  ب�صد  الدويل  بالتعاون  التزاماتها 

املالية يف اجلنوب. 
يف  اال�صتقرار  حتقيق  اىل  يهدف  جهد  ويف 
اأال  االأهمية  العي�س، ي�صبح من  العمل و�صبل 
تخ�س  مطالب  من  التن�صيطية  احلزم  تو�صع 
�صـرورية،  وغري  متهالكة،  ا�صتهالك  اأمناط 
يف كل من البلدان الغنية والفقرية على حّد 
لن�صبة  املنِتج  االقت�صاد  فا�صتمرار  �صواء. 
عالية من الكربون، با�صتنزاف موارد االأر�س 
ال�صوبات، �صي�صاعف ال  غاز  انبعاث  وزيادة 
بلدان  تواجهها  التي  التحديات  من  حمالة، 
معايري  الحرتام  م�صاعيها  يف  بالفعل  كثرية 

حقوق االإن�صان. 

مالحظات ختامية
املالية  لالأزمة  غائًما  مرياًثا  نتوقع  اأن  علينا 
�صهدها  اأخرى  اأزمة  اأي  من  اأكرث  امل�صتمرة، 
اجليل احلايل. ولكن بجانب هذا، هناك مرياث 
من االأفكار املهمة التي ال ميكن رف�صها بعد 
بناء  اإعادة  اأن تكون يف قلب  وينبغي  اليوم. 
التي  واالأهمية  العاملي.  االقت�صادي  النظام 
اإنكارها لاللتزامات بحقوق االإن�صان  ال ميكن 
املالية  ال�صيا�صات  خيارات  يخ�س  ما  يف 
املجتمع  عليها  �صادق  والتي  واالقت�صادية 
الدويل منذ عام 1947 متثل واحدة من هذه 
االأفكار املهمة. والن�صيحة امللحة لالإن�صانية 
هنا هي اأال تن�صى الثمن الذي دفعته ل�صياغة 

االآليات احلديثة حلقوق االإن�صان.
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نان�صي باروين
التحالف الن�صائي الكندي للتحرك الدويل. 

مرييانا دوكمانوفيك 
�صـربيا  واملجتمع،  التكنولوجيا  جمعية 

واملراأة يف تنمية اأوروبا. 
جونيفيفا تي�صيفا

االجتماعي/اجلندر  النوع  بحوث  موؤ�ص�صة 
البلغارية  ال�صـراكة  وجمعية  البلغارية، 

االأوروبية. 
اإميلي �صيكازوي

ن�صاء من اأجل التغيري. 

انعدام امل�صاواة بني اجلن�صني ظاهرة  لي�س 
احلالية  االقت�صادية  االأزمة  ولكن  جديدة؛ 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  انعدام  من  فاقمت 
التفاو�س  العامل. ففيما يجري  على م�صتوى 
بني احلكومات وقطاعات ال�صناعة اخلا�صة، 
وقرو�س  املالية،  االإنقاذ  كفاالت  على 
ال�صندات؛ تتخذ احلكومات خطوات متزايدة 
من  العامة  اخلدمات  خ�صخ�صة  �صبيل  يف 
الوقت  يف  ويتم  خزاناتها.  "حماية"  اأجل 
على  املفرو�صة  ال�صـرائب  ا�صتقطاع  نف�صه 
ال�صـركات، ملنفعة هذه ال�صـركات واالأثرياء. 
يدع جماال  ال  املراأة مبا  ويف كل هذا، ت�صبح 
العاملي،  الك�صاد  بفعل  حرماًنا  اأكرث  لل�صك 

ومع مثل هذه اال�صتجابات املحلية لالأزمة. 
الذي  الوقت  يف  اأنه  املتحدة  االأمم  وتفيد 
الرجال  فقدان  ن�صب  زيادة  فيه  بداأت 
لوظائفهم، مبعدالت اأ�صـرع من الن�صاء، فاإن 
معدل فقدان عمل الرجال بداأ يف االنخفا�س، 
فيما توا�صل معدل فقدان الن�صاء لوظائفهن 
يف ارتفاع. وعلى امل�صتوى العاملي قد ي�صل 
معدل البطالة بني الن�صاء اىل %7،4 مقارنة 
بن�صبة %0،7 بني الرجال)1(. فبينما �صـربت 

االأزمة املالية الواليات املتحدة واأوروبا اأوالً، 
والت�صنيعية  املالية  القطاعات  معظم  يف 
التي يهيمن عليها الرجال، فاإن اآثارها بداأت 
تهيمن  التي  القطاعات  على  الظهور  يف 
عليها الن�صاء، اأي يف �صناعة اخلدمات وجتارة 

التجزئة. 
حمرومات  النامي  العامل  يف  الن�صاء  وتعد 
ب�صبب  خا�س،  نحو  على  امليزات،  من 
على  ال�صعيفة  فقب�صتهن  املالية.  االأزمة 
املرتفع  ومتثيلهن  واملوارد،  املمتلكات 
ومكت�صباتهن  واله�س،  املوؤقت  العمل  يف 
حمايتهن،  م�صتوى  و�صعف  املنخف�صة، 
وم�صوؤولية اأطفالهن.. اإلخ، كل هذا يجعلهن 
اأقل �صموًدا اأمام االأزمة املالية. والنتيجة اأن 
الن�صاء يعانني اأو�صاًعا اجتماعية واقت�صادية 
اأكرث ه�صا�صة من اأو�صاع الرجال، يف ما يتعلق 
بقدرتهن على التعاي�س مع الركود. فالن�صاء 
اأطول،  ل�صاعات  العمل  اىل  ي�صطررن  قد 
يف  خمتلفة،  اإ�صافية  اأعمال  يف  واال�صتمرار 
االأ�صـرية  الرعاية  م�صوؤولية  يتحملن  حني 

الرئي�صية. 
املعنية  الن�صاء  عمل  "جمموعة  الحظت  وقد 
 The Women’s" التنمية  بتمويل 
 Working Group on Financing
املالية  االأزمة  اأن   for Development
البنية  لتغيري  وحرجة  حيوية  فر�صة  توفر 
باملبادئ  تلتزم  بنية  ت�صبح  بحيث  املالية، 
احلقوق  على  القائمة  واالقت�صادية  املالية 
بديل  تبّني  اىل  املجموعة  وتدعو  وامل�صاواة. 
اخلا�س  الع�صـرين  جمموعة  قرار  عن  اآخر 

باإعادة ملء �صندوق النقد الدويل. فمثل هذا 
القرار من �صاأنه اأن يدعم ا�صتمرار ال�صيا�صات 
املعتادة  واالأ�صكال  الفا�صلة،  النيوليربالية 
بدوره  يزيد  ما  وهو  امل�صاواة؛  انعدام  من 
ال�صيناريو  وهذا  النامية.  البلدان  ا�صتدانة 
يعني ا�صتمرار النهج البايل غري العادل للدول 
الغنية التي تعمل نيابة عن دول كثرية ذات 
الن�صاء  عمل  جمموعة  وتدعو  متباينة.  ظروف 
"املالية من اأجل التنمية" اىل حلول وعالجات 
لالأزمة املالية، من خالل عملية وا�صعة وبّناءة 
النقد  �صندوق  رحاب  عن  بعيًدا  و�صاملة 
تقننَّ  حيث  املتحدة  االأمم  داخل  بل  الدويل، 
االأع�صاء  الدول  من  دولة  ولكل  املراأة  حقوق 

�صوت على املائدة)2(. 

امل�صاواة بني اجلن�صني واالأزمة املالية

كان ينبغي اأن تكون امل�صاواة بني املراأة والرجل العن�رَص الرئي�صي، يف تطوير تدابري و�صيا�صات م�صادة 
لالأزمة. حيث اإن االأزمة املالية تبداأ يف قطاعات تهيمن عليها العامالت، فيما تتزايد معدالت العنف �صد 
الن�صاء. والتحليل اجلندري مطلوب لفهم عمق ومدى االأزمة، واأي�ًصا لو�صع اال�صتجابات املالئمة لها. ولكن، ف�صالً 
ا لتمكني الن�صاء وقيادتهن، كما حدث بالفعل يف  عن التحديات، فاإن االأزمة االقت�صادية تقدم اأي�ًصا فر�صً

بلدان تولت املراأة فيها منا�صب قيادية.

)1( راجع: منظمة العمل الدولية. تيارات العمالة العاملية 
للن�صاء. جنيف: مكتب العمل الدويل، 2009. 

 ILO. Global Employment Trends for
 Women. Geneva: International
 Labour Office, 2009.

املالية  حول  الن�صاء  عمل  جمموعة  تن�صيق  يتم   )2(
اأجل التنمية من خالل بدائل التنمية مع ن�صاء  من 
 Development Alternatives جديد  لعهد 
 Women for a New Era )DAWN(

وت�صمل ال�صبكات واملنظمات االآتية: 
 African Women's Development
 and Communication Network
 )FEMNET(, Arab NGO Network
 for Development )ANND(,
 Association for Women’s Rights in
 Development )AWID(, Feminist
 Task Force-Global Call to Action
 against Poverty )FTF-GCAP(, Global
 Policy Forum )GPF(, International
 Council for Adult Education )ICAE(,
 International Gender and Trade
 Network )IGTN(, International
 Trade Union Confederation )ITUC(,
 Network for Women's Rights in
 Ghana )NETRIGHT(, Red de
 Educación Popular entre Mujeres
 para America Latina y el Caribe
)REPEM(, Third World Network-
 Africa )TWN-Africa(, Women’s
 Environment and Development
 Organization )WEDO(, and Women
 in Development Europe )WIDE(.
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االأزمة  لتناول  احلكومات  مقاربات  اإن 
معظمها  يف  تقوم  ال  واملالية،  االقت�صادية 
امل�صاواة.  اأو  االإن�صان  حقوق  مبادئ  على 
فكثري من بلدان الن�صف ال�صمايل تفاو�صت 
م�صتخدمًة  �صخمة،  مالية  اإنقاذ  كفاالت  على 
�صناعات  النت�صال  عامة  اأمواالً  ذلك  يف 
اأي�ًصا  كثريون  وثمة  كبوتها.  من  رئي�صية 
اأ�صا�صية،  بنية  م�صاريع  يف  ي�صتثمرون 
يهيمن  جتارة  على  االأ�صا�س  يف  ويركزون 
من  بدالً  اإلخ(  النقل،  )البناء،  الرجال  عليها 
اال�صتثمار يف بنية اأ�صا�صية لينة. حيث ميكن 
يكن  اأن  تقليدًيا،  معتاد  هو  كما  للن�صاء، 
ال�صحية،  )الرعاية  االأ�صا�صيات  املنتفعات 
اأن  اإلخ(. كما  رعاية االأطفال، تدعيم الدخل، 
عموًما  يغطي  مكان،  اأي  يف  البطالة  تاأمني 
كل  يعملون  الذين  املتفرغني  العمال 
القوة  ح�صبانه  يف  ي�صع  ما  ونادًرا  الوقت، 
ح�صور  عادة  ت�صهد  التي  املوؤقتة،  العاملة 
تقارير  وتزداد  �صائدة.  ب�صورة  فيها  املراأة 
االأمن  الفتقادها  نظًرا  املراأة،  �صد  العنف 
االجتماعي واالقت�صادي، فاإنها تواجه مزيًدا 
اأو�صاع  عدة  من  االإفالت  يف  ال�صعوبة  من 

عنيفة. 
وزارة  عن  حديًثا  ال�صادر  التقرير  يذكر 
االإجتار بالب�صـر)3(،  اخلارجية االمريكية، حول 
يف  ت�صاهم  العاملية  االقت�صادية  االأزمة  اأن 
اإن  حيث  واجلن�س.  العمالة  جتارة  زيادة 
يجعل  والفقر،  البطالة  معدالت  ارتفاع 
اأمام  وه�صا�صة  ا�صت�صعاًفا  اأكرث  النا�س 
ال�صلع  على  الطلب  تزايد  مع  املتاجرين، 
باأن  التقرير  ويتنباأ  الرخي�صة.  واخلدمات 
من  مبزيد  تدفع  �صوف  االقت�صادية  االأزمة 
االأر�س،  حتت  العمل  اىل  االأعمال  اأ�صحاب 
وتفادي  ال�صـرائب،  دفع  جتنب  بغر�س 
قوانني حماية العمال. حيث �صيوؤجرون عمالة 
من  �صيزيد  ما  وهو  احتادات،  اىل  تنتمي  ال 
ا�صتخدام عمالة االأطفال الرخي�صة واملجرَبة، 
للعمل يف �صـركات متعددة القوميات تعاين 

نق�ًصا يف االأموال. 
االأزمة  فاإن  الدولية،  العفو  ملنظمة  ووفًقا 
املوجودة،  امل�صكالت  تثري  االقت�صادية 
الق�صايا  وبع�س  االإن�صان  بحقوق  اخلا�صة 

االهتمام  تتلَق  مل  التي  االأهمية  �صديدة 
الفقر  ومنها  حتتاجها.  التي  واملوارد 
املراأة.  �صد  والعنف  االإجنابية،  واحلقوق 
ال�صوق  يعيد  ما  يف  ت�صتثمر  فاحلكومات 
تهتم  ال  ال�صوق  ولكن  ثانية،  م�صارها  اىل 
م�صى  فيما  االإن�صان!  حقوق  مب�صكالت 
كو�صيلة  االأمن  احلكومات  ا�صتخدمت 
االأزمة  االإن�صان، واالآن تنتج  لتقوي�س حقوق 
وها  للحكومات،  اأخرى  ذريعة  االقت�صادية 

هي مرة اأخرى تتجاهل حقوق االإن�صان. 
االقت�صادية،  االأزمة  جتاه  االأفعال  ردود  اإن 
اآليات  متويل  يف  ا�صتقطاعات  تت�صمن 
وتطبيق  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 
�صيعّر�س  ما  وهو  بها.  اخلا�صة  الت�صـريعات 
املكت�صبات التي حتققت يف هذا ال�صياق اىل 
النمطية  حمالة،  ال  �صيدعم،  ثم  ومن  اخلطر. 
االجتماعي/اجلندر.  النوع  جتاه  املوجودة 
وجند الدليل ذا ال�صلة على ذلك، يف انخفا�س 
الدعم املايل للمنظمات الداعمة للمراأة. وهي 
اأ�صا�صًيا يف احلركة  املنظماتالتي متثل جزًءا 

العاملية للمراأة. 
االإقليمية  التيارات  بع�س  حتديد  مت  لقد 
لالأزمة  اجلندري  االأثر  على  العاملة 
االأوروبي  لالحتاد  موؤمتر  يف  االقت�صادية، 
زمن  يف  واملراأة  الرجل  بني  "امل�صاواة  حول 
 .)2009 )15-16حزيران/يونيه  التغري" 
حتديدها  مت  التي  امل�صكالت  وت�صبه 
املراأة  جند  اأوروبا،  يف  العاملية:  التيارات 
متثل ح�صوًرا زائًدا ب�صكل ملحوظ يف وظائف 
وهو  املدة.  وق�صرية  وموؤقتة  اآمنة،  غري 
غري  التوزيع  اىل  منه  كبري  جزء  يف  يرجع  ما 
والرعاية،  االأ�صـرة  مل�صوؤوليات  املتنا�صب 
االأكرب،  الن�صيب  فيها  الن�صاء  تتحمل  والتي 
الرغم  وعلى  كاملة.  م�صوؤوليتها  يكن  مل  اإن 
يتعلق  ما  يف  االأوروبي،  االحتاد  معايري  من 
فاإن  العمل.  يف  اجلن�صني  بني  بامل�صاواة 
الن�صاء  بني  االأجور  يف  امل�صاواة  عدم  م�صكلة 
بني  التوازن  حتقيق  اىل  واحلاجة  والرجال، 
العوامل  هي  تظل  االأ�صـرية،  واحلياة  العمل 
االأزمة  اأن  من  وبالرغم  امل�صاألة.  يف  احَلاِكمة 
حد  على  والرجل  املراأة  من  كل  يف  اأثرت  قد 
خمتلًفا  التاأثري  كان  فقد  اأوروبا،  يف  �صواء 

على الطرفني. 
املوؤمتر،  اإليها  خل�س  التي  االأمور  بني  ومن 
احلاجة اىل مزيد من التدابري لت�صجيع املراأة 
اأن  يجب  اإذ  العمل.  �صوق  يف  امل�صاركة  على 

عن�صـًرا  والرجل  املراأة  بني  امل�صاواة  تكون 
م�صادة  و�صيا�صات  تدابري  و�صع  يف  رئي�صًيا 
املراأة  م�صاركة  ت�صجيع  اأي�ًصا  ويجب  لالأزمة. 
يف تويّل منا�صب قيادية يف القطاع اخلا�س. 
تتبنى  اأن  االأعمال  قطاعات  على  ويجب 
ال�صـروري  ومن  باالأ�صـرة.  رفيقة  �صيا�صات 
والالزم اأن يتم اال�صتثمار يف تعليم وتدريب 
ال�صوء  األقي  فقد  ذلك،  عن  ف�صالً  املراأة. 
بني  امل�صاواة  واآليات  قوانني  اأهمية  على 

اجلن�صني، يف وقت التغري. 

تقوية حقوق املراأة اأثناء االأزمة
ثمة مبادرة مهمة اأعلنها موؤخًرا املدير العام 
�صومافيا"  "خوان  الدولية  العمل  ملنظمة 
اتفاقية  و�صع  وهي   ،Juan Somavia
الرتويج  اأجل  من  طارئة،  عاملية  لوظائف 
الأزمة  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  ال�صتجابة 
الوظائف العاملية وزيادة البطالة، والفقراء 
اأو  امل�صت�صعفة  والعمالة  العاملني، 
اله�صة)4(. وهذه اال�صتجابة ت�صتهدف تفادي 
اآثاره  وتخفيف  العاملي،  االجتماعي  الركود 
االتفاقية  هذه  ت�صاعد  و�صوف  النا�س.  على 
اال�صتثنائية،  التن�صيطية  التدابري  من  كالًّ 
اىل جانب ال�صيا�صات احلكومية االأخرى التي 
اىل  النا�س  حاجات  اأف�صل  نحو  على  تواجه 
يف  االإ�صـراع  بغر�س  وذلك  والعمل.  احلماية 

االإنعا�س االقت�صادي، والعمايل مًعا. 
موؤخًرا،  الدولية  العفو  منظمة  اأطلقت  وقد 
 Demand بالكرامة  املطالبة  حملة 
التي  احلقوق  اأجل  من  للكفاح   Dignity
من  اأجل  ومن  االقت�صادية.  االأزمة  تهددها 
اال�صتجابات  يف  التجاهل  �صحية  �صقطوا 
الرئي�صية  الق�صية  وتتمثل  االأزمة.  لهذه 
الذين  النا�س  متكني  يف  احلملة  لهذه 
تقوية  على  احلملة  وتركز  فقر.  يف  يعي�صون 
احلكومة  ال�صفافية  جانب  اىل  اأ�صواتهم 
احلكومات  اإلزام  بحيث ميكنهم  وم�صاءلتها. 
بالن�صبة  التزاماتها  تنفيذ  عن  بامل�صوؤولية 
للم�صاواة بني اجلن�صني وحقوق املراأة. ومن 
ثم امل�صاركة يف القرارات التي توؤثر يف م�صار 

)3( US State Department. Trafficking in 
Persons Report. Washington, DC, 
2009. Available at:

<www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009>

للفقراء  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�صري   )4(
من  مليون   200 اأن  اإىل  العامل  اأرجاء  يف  العاملني 
�صفوف  اإىل  االن�صمام  خماطر  يعانون  العمال 
عامي  بني  يومًيا  دوالرين  من  باأقل  يعي�صون  من 

2007 و2009. راجع:
 ILO. Global Employment Trends
 Update, May 2009.
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على  خا�س  تاأكيد  هناك  كان  وقد  حياتهم. 
حقوق املراأة، وم�صاركتها يف �صنع القرارات 

املتعلقة بتلك احلقوق. 
ت  خ�صَّ فقد  املبادرات،  هذه  جانب  واىل 
بالن�صبة  العاملية،  االأزمة  وفر�س  حتديات 
اىل متكني املراأة وقيادتها، باهتمام خا�س. 
الن�صاء،  لظهور  اإيجابية  اأمثلة  ن�صهد  فنحن 
لالأزمة  نتيجة  امل�صتوى،  رفيعات  كقائدات 
واملثال  العاملية.  واملالية  االقت�صادية 
رئي�صة  حالة  ال�صياق،  هذا  يف  بروًزا  االأكرث 
اجلديدة.  لتوانيا  ورئي�صة  اأي�صلندا،  وزراء 
ب�صبب  الغالب  يف  االثنتني  انتخاب  مت  وقد 
ف�صل  مع  الناخبني  اأ�صاب  الذي  االإحباط 
يف  اأ�صهمت  التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات 

اإبراز اأثر االأزمة يف كال البلدين. 
ووفًقا ملجموعة عمل "املراأة لتمويل التنمية 
لهذه  احلقوق  على  القائمة  اال�صتجابة  "فاإن 
االأزمة، تتطلب من بني اأ�صياء اأخرى، اإ�صالًحا 
لالإدارة  العاملية،  املالية  للبنية  ا  فوريًّ
وا�صطرابات  ال�صيولة،  لعيوب  الفعالة 
حتميل  عدم  و�صمان  املدفوعات،  ميزان 
اال�صتجابات ال�صيا�صية ِحمل الرفاه االأ�صـري، 
الرعاية.  اقت�صاد  اىل  اخلدمات  وتوفري 
تدابري  اإيجاد  املراأة  عمل  جمموعة  وتنا�صـر 
حترتم  ودولية،  واإقليمية  وطنية  وعمليات 
مع  وتت�صق  الوطنية،  ال�صيا�صات  م�صاحة 
دولًيا،  عليها  املتفق  وااللتزامات  املعايري 
بني  وامل�صاواة  املراأة  بحقوق  يتعلق  ما  يف 
ال�صيا�صات  على  ينبغي  حيث  اجلن�صني. 
من  البلدان  متّكن  اأن  التجارية  واالتفاقات 
التوازنات  ا�صطراب  عن  بعيًدا  ُقدًما  ال�صري 
 ،WTO العاملية  التجارة  منظمة  نظام  يف 
وجولة الدوحة الفا�صلة. ف�صالُ عن ذلك، فاإنه 
م�صحوبة  تكون  اأن  التدابري  لهذه  ينبغي 
على  امللقاة  ال�صـرعية  غري  الديون  باإلغاء 
ملحو  اآلية  وخلق  النامية،  البلدان  عاتق 
الدائنة،  احلكومات  مب�صاركة  الديون 
وجماعات حقوق املراأة، وغريها من منظمات 

املجتمع املدين. 
امل�صتوى،  رفيع  املتحدة  االأمم  موؤمتر  ويف 
العاملية،  واالقت�صادية  املالية  "االأزمة  حول 
حزيران/  26-24(" التنمية  على  واأثرها 
"املراأة  عمل  جمموعة  ذّكرت   )2009 يونيه 
االأمم  يف  االأع�صاَء  الدوَل  التنمية"  لتمويل 
املتحدة، باأن املراأة ال ميكنها االنتظار، واأن 
الوقت قد حان للتحرك اىل االإ�صالح االأ�صا�صي 

واجلذري للبنية املالية العاملية)5(. وبالرغم 
اأطلقتها  التي  التحرك  اىل  الدعوة  من 
االتفاق  ومت  املدين،  املجتمع  منظمات 
اخلتامية  الوثيقة  فاإن  باالإجماع،  عليها 
التي �صدرت عن هذا املوؤمتر، مل تكن على 
االإجماع  تاأمني  فبغر�س  التوقعات.  م�صتوى 
التزاٍم  �صوى  االأع�صاء  الدول  ُتبِد  مل  اله�س، 
هزيٍل باإ�صالح البنية املالية، يف الوقت الذي 
لالأمم  املركزي  الدور  تقريًبا  فيه  تال�صى 
ي�صمى  )ما  االقت�صادي  احلكم  يف  املتحدة 

مبجموعة الـG“ 192ـ192”(. 
لقد رحب منا�صـرو حقوق املراأة بلغة الوثيقة 
التي اأقرت باأن املراأة تواجه "خماطر عظيمة 
اخلا�صة  االأعباء  من  ومزيد  بالدخل  تتعلق 
الثالثة(،  )الفقرة  االأ�صـرية"  بالرعاية 
تعر�صوا  واالأطفال  املراأة  باأن  واعرتفت 
ب�صكل خا�س اىل اإفقار بفعل االأزمة )الفقرة 
من  اأبعد  اىل  الوثيقة  ذهبت  كما  ال�صابعة(. 
االأزمة  ا�صتجابات  باأن  اعرتافها  يف  ذلك، 
حتتاج اىل منظور متعلق بالنوع االجتماعي/

اجلندر )الفقرة العا�صـرة(، وينبغي للتدابري 
االعتبار  يف  ت�صع  اأن  بالهجرة  اخلا�صة 
اأخرى  اأمور  امل�صاواة بني اجلن�صني، من بني 
يجب  كما  والع�صـرون(،  احلادية  )الفقرة 
ما  النوعي/اجلندري، يف  التوازن  االعتبار يف 
املوؤ�ص�صات  منا�صب  يف  بالتعيينات  يتعلق 
التا�صعة  )الفقرة   )IFIs( الدولية  املالية 

واالأربعون(. 
االفتقاد  يف  الكبرية  االأمل  خيبة  كانت  وقد 
اىل اأي التزام قوي باملتابعة. ومتثل االإ�صارة 
االأمم  "نظام  لـ  الن�س  مدار  على  املتوا�صلة 
االأمم  لدور  تقلي�ًصا  للتنمية"،  املتحدة 
من  حمدودة  م�صاحة  جمرد  اىل  املتحدة 
جمال  يف  والتعاون  االإن�صانية،  امل�صاعدات 
خل�صت  التي  النتيجة  كانت  وقد  التنمية. 
اأن  املدين،  املجتمع  جمموعات  اإليها 
وا�صحة  حماولة  مثلت  قد  اخلتامية  الوثيقة 
احلكم  نظام  من  الـ192  جمموعة  ال�صتبعاد 

االقت�صادي. 
ركزت  فقد  االأمام،  اىل  بالتطلع  ولكن 
جمموعة عمل املراأة باأنها �صتوا�صل املطالبة 

بعدالة اقت�صادية، وعدالة بني اجلن�صني يف 
�صاحة االأمم املتحدة. بالرغم من مقاومة هذا 
امل�صتمرة من قبل املوؤ�ص�صات املالية الدويل 
النا�س، بدالً من  وجمموعة الع�صـرين، لو�صع 
االأرباح، يف مركز التنمية. وبالرغم من الف�صل 
املثبت لتوجهات ال�صيا�صات النيوليربالية، 
من  لكل  امل�صوؤول  غري  املايل  احلكم  ونظام 
اإال  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �صندوق 
اخلاطئة  ل�صيا�صتهما  يرّوجان  مازاال  اأنهما 
النامية.  البلدان  على  ال�صـروط  ويفر�صان 
كهيئات  ال  يعمالن  اأنهما  على  يدل  فيما 
كما  بل  املتحدة،  لالأمم  تابعة  متخ�ص�صة 
اخلا�صة.  هيئتهم  املتحدة  االأمم  كانت  لو 
اأن  يفرت�س  الذي  املتحدة  االأمم  نظام  ويف 
اأن  االأع�صاء فيه متكافئة، جند  الدول  تكون 
دولة  ع�صـرين  اىل  موؤخًرا  و�صولوا  بع�صهم 

يعدون اأكرث تكافوؤًا من الـ172 الباقني. 
معار�صته  املراأة  عمل  جمموعة  بيان  ويعلن 
ال�صديدة لهذه املمار�صة. وتطالب املجموعة 
اأ�صوات  االأع�صاء  الدول  جلميع  يكون  باأن 
والتزامات  متكافئة  وحقوق  متكافئة، 

متكافئة على مائدة �صنع القرار. 
فيها  مبا  املدين،  املجتمع  منظمات  وتدعو 
حقوقّي  نهج  اىل  املراأة  و�صبكات  منظمات 
النهج  هذا  لتطبيق  املراجعة  وتبني  للتنمية. 
يكون  اأن  ميكن  اأنه  املتحدة،  االأمم  قبل  من 
الدميقراطية  الفقر، وتنمية  فعاالً يف مكافحة 
اأو  اله�صة  الفئات  وتدعيم  االإن�صان،  وحقوق 
امل�صاركة  يف  الن�صاء،  ا  خ�صو�صً امل�صت�صعفة، 
املفهوم،  هذا  وتطبيق  القرار)6(.  �صنع  يف 
ي�صاهم يف حتقيق الدول االأع�صاء اللتزاماتها 
جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  عن  املنبثقة 
 )CEDAW( املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال 

)5( Women’s Working Group on 
Financing for Development )WWG-
FfD(. ”Time to Act: Women Cannot 
Wait. A call for rights based responses 
to the global financial and economic 
crisis“, June 2009. 

(6) Inter-Agency Standing Committee, 
Growing the Sheltering Tree, 
Protecting Rights through 
Humanitarian Action, Programmes 
& Practices Gathered from the 
Field, UNICEF; Moser, C., Norton, 
A. (2001) To Claim Our Rights: 
Livelihood Security, Human Rights 
and Sustainable Development, 
Overseas Development Institute, 
London OECD (2006). Integrating 
Human Rights into Development: 
Donors approaches, experiences 
and challenges. OECD OHCHR, 
Draft Guidelines: A Human Rights 
Approach to Poverty Reduction 
Strategies, UN, 10 September 2002. 
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وبرنامج عمل بكني. 
النهج  هذا  حت�صني  اىل  حاجة  ثمة  ولكن، 
حاجات  مع  الفعال  التعاطي  بغر�س 
املتكافئة  العالقات  وحت�صني  املراأة، 
التي  العيوب  من  عدد  وثم  اجلن�صني.  بني 
التطبيق  واآليات  الزائد،  التعميم  عن  تنبثق 
ملفهوم  الكايف  غري  والتطبيق  ال�صعيفة، 
للتنمية  احلقوقي  فالنهج  االإن�صان.  حقوق 
وامل�صوؤولية،  امل�صاركة  مبادئ  على  يقوم 
واالهتمام اخلا�س  والتكافوؤ،  التمييز،  وعدم 
بالفئات امل�صت�صعفة، والتمكني، واالرتباط 
مبعايري حقوق االإن�صان، واالإعمال التدريجي، 
هذا  ولكن  القانون.  وحكم  الرتاجع،  وعدم 
ال  مبادئ،  من  ما�صبق  كل  برغم  النهج، 
االجتماعية  العالقات  تفكيك  ي�صتهدف 
على  تقوم  التي  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
للرثوة  املتكافئ  غري  والتوزيع  التمييز 
احلقوقي  االإطار  اأن  كما  واملوارد.  والقوة 
لي�س كافًيا يف حد ذاته لتغيري االأيديولوجية 
التي تقّو�س، وعلى نحو دال،  النيوليربالية 
املراأة.  وحقوق  االإن�صان  حقوق  اإعمال  فر�َس 
حيث اإن اأغلبية معايري حقوق االإن�صان لي�صت 
ملِزمة، وال يوجد حتى يومنا هذا اآلية وا�صحة 

الإلزام الدول بتنفيذ هذه املعايري. 
كهذا،  نهًجا  اأن  اجلندري  التحليل  ويبني 
لفهم  جيدة  حتليلية  اأدوات  تطوير  يتطلب 
يف  املتاأ�صلة  امل�صاواة،  انعدام  اأ�صكال 
اقت�صاد ال�صلوك النيوليربايل، ويف العالقات 
اقت�صاد  عاملات  قامت  وقد  اجلن�صني.  بني 
ن�صويات بتحليل اأ�صكال انعدام امل�صاواة بني 
اجلن�صني، يف �صنع ال�صيا�صات يف االقت�صادات 
الكربى. وقمن بتطوير اأدوات مثل موؤ�صـرات 
املوازنة  وحتديد  االجتماعي،  بالنوع  خا�صة 
واالإح�صاءات  االجتماعي،  للنوع  باال�صتجابة 
اىل  ال�صتخدامها  اجلندرية  احل�صا�صية  ذات 
جانب النهج احلقوقي من اأجل تقوية عوامل 
واملطالبة  التنمية،  عملية  يف  املراأة  متكني 
املوؤ�ص�صات  قبل  من  م�صرتكة  مب�صوؤولية 

املالية الدولية.

اآثار النوع االجتماعي/اجلندر على االأزمة يف اأفريقيا 
جنوب ال�صحراء

يف الوقت الذي تلقت فيه ال�رصكات يف البلدان ال�صناعية كفاالت االإنقاذ املالية، اأدت 
امل�صتثمرين  من  العامة  العائدات  وتراخي  اخل�صخ�صة،  تكثيف  اإىل  اجلنوب  يف  االأزمة 
االأجانب. ففي كثري من بلدان اإفريقيا جنوب ال�صحراء، ا�صتفادت ال�رصكات من امليزات 
التي وفرها الو�صع، مبزيد من جتميد زيادات االأجر وت�رصيح العمالة، بل وغلق م�صانع/

زامبيا، على �صبيل املثال،  الزائدة. ففي  النفقات  اأحياًنا، حتت م�صمى تقليل  عمليات 
وبهدف مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية، اأزالت احلكومة يف البداية ال�رصائب االإ�صافية 
على التنجيم. وذلك يف عر�س منها ملنع امل�صتثمرين يف قطاع التنجيم من وقف اأعمالهم. 
يف  احلكومات  وا�صلت  وبالتايل،  العوائد.  جتميع  من  االإجراءات  هذه  كل  �صيقت  وقد 

اجلنوب ا�صتقطاع املخ�ص�صات للخدمات االجتماعية، مثل التعليم وال�صحة. 
امللَقى  الرعاية  عبء  من  ال�صحة،  قطاع  على  االإنفاق  خف�س  فيه  زاد  الذي  الوقت  ويف 
املكت�صبة/ املناعة  نق�س  مبر�س  االإ�صابة  يعانون  ملن  ا  خ�صو�صً املراأة،  كاهل  على 

وعلى  منخرطات  اأنف�صهن  ليجدن  واأعماله؛  وظائفه  يخ�رص  من  اأول  املراأة  ظلت  االأيدز، 
نحو متزايد يف جتارة �صغرية غري ر�صمية، يف اخل�رصوات والطماطم، كاآلية للتغلب على 
وطاأة االأزمة. اأي�ًصا بتزايد اأعداد الفاقدين وظائفهم واأعمالهم، تزايدت معدالت العنف 

املوّجه للمراأة. 
بحلول  املتعلقة  املقرتحات  يف  املراأة  اأ�صوات  غياب  هو  للقلق،  مدعاة  االأكرث  واالأمر 
االأزمة. حيث مازالت القرارات املنحازة للرجال هي التي ُتّتخذ حلل االأزمة، بغر�س خدمة 
م�صالح الرجال اأوالً. ولذلك فهناكحاجة اإىل زيادة م�صاركة املراأة يف عملية �صنع القرار، 
بغر�س ت�صمني ق�صاياهن يف التدابري التي تتخذ على امل�صتوى الوطني ملواجهة االأزمة 

االقت�صادية واملالية العاملية.
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 Sperl، L. ”The Crisis and its consequences for women“, in Development & Transition, No.13, 2009 )1(

اأي�ًصا  املراأة  على  العاملية  االأزمة  الأثر  العاملية  التيارات  متيز 
وطنية،  تقارير  يف  ورد  ما  وفق  وذلك  ال�رصفية،  اأوروبا  يف  بلدان 
ففي  االجتماعية.  املراقبة  تقرير  من  االإ�صدار  هذا  ت�صّمنها 
املالية  اإ�صالحات  جاءت  املثال،  �صبيل  على  الت�صيك،  جمهورية 
ال�رصيبة  ورفع  االأغنياء،  على  ال�رصائب  تخفي�س  قبيل  من  العامة، 
على القيمة امل�صافة للمواد االأ�صا�صية، لت�صع الن�صيب االأكرب من 
وقد  الن�صاء.  بينها  ومن  حرمانا،  الفئات  اأكرث  كاهل  على  العبء 
حدث ال�صيء نف�صه مع اإدخال ر�صوم اخلدمات وحماوالت تخفي�س 
االأغنياء.  ال�رصائب  لدافعي  ال�صيما  االجتماعي،  التاأمني  �رصائب 
وحتى قبل االأزمة، ظلت ق�صايا الت�صديد غري املتكافئ، والتمييز 
اأهم الق�صايا املطروحة.  النوع االجتماعي وال�صن من  القائم على 
بامل�صاواة بني اجلن�صني يف  االإ�صافية اخلا�صة  وتعود امل�صكالت 
جمهورية الت�صيك اإىل �صيا�صات احلكومة املحافظة، ونق�س الدعم 
ملوؤ�ص�صات رعاية الطفل. وقد تفاقم نتيجة لالأزمة اأي�ًصا التمييز 

ا االآ�صيويات.  �صد املهاجرات، خ�صو�صً
باالأزمة،  تاأثًرا  االأكرث  ال�رصقية  اأوروبا  بلدان  اإحدى  املجر،  ويف 
ت�صمل  االإجراءات،  من  عدد  على  اجلديدة  احلكومة  وافقت 
االأمومة،  ودعم  العام،  القطاع  وعالوات  املعا�س،  ا�صتقطاعات 
ك�رصط  العام  والنقل  والطاقة،  العقاري،  بالرهن  اخلا�س  والدعم 
اآثار  ملواجهة  الدويل  النقد  �صندوق  من  املقدمة  االإنقاذ  حلزمة 
الن�صاء،  االإجراءات على  االأزمة االقت�صادية. و�صوف توؤثر كل هذه 
اأي�ًصا  �صيتم  حيث  الرعاية.  بتوفريهن  اخلا�س  العبء  من  وتزيد 
رعاية  دعم  يف  تخفي�صات  ت�صمل  اإ�صافية،  الإجراءات  التخطيط 

الطفل ومنافعها، واأي�ًصا م�صاعدة االأزواج ال�صبان ذوي االأطفال. 
االأزمة  عن  الناجت  االأ�رصة  دخل  انخفا�س  يت�صبب  بولندا،  يف 
ا  خ�صو�صً االجتماعية.  الفئات  جميع  اإفقار  خطر  يف  االقت�صادية، 
و�صط الطبقات الدنيا واملتو�صطة. ومن املحتمل جًدا اأن يكون هذا 
بدوره اأكرث تاأثرًيا على املراأة، نظًرا الأنهن امل�صوؤوالت التقليديات 
عن ح�صن عي�س االأ�رصة. ووفًقا لبع�س التحليالت، فاإنه من املحتمل 
اأي�ًصا اأن تعظم االأزمة من املنطقة الرمادية/االقت�صاد الالر�صمي، 
�صغار  ا  خ�صو�صً كثريون،  ي�صعى  حيث  البولندي.  االقت�صاد  يف 
املقاولني اإىل تقليل تكاليف العمالة اإىل حدها االأدنى، والتهرب 
غري  بالعمالة  املرتبطة  التكاليف  من  وغريها  ال�رصائب،  من 
الر�صمية. وبالتايل، يبدو من املحتمل جًدا اأن يوؤثر منو االقت�صاد 
اأكرث انخراًطا يف  اأكرث من الرجل، نظًرا الأنهن  الرمادي على املراأة 
ا يف قطاع اخلدمات اخلا�صة )مثل  االأعمال منخف�صة االأجر، خ�صو�صً
البيع بالتجزئة(. وتتمثل الق�صايا االأخرى املرتبطة بامل�صاواة بني 
اجلن�صني، يف: تقلي�س القطاع الذي ت�صيطر عليه العمالة الن�صائية 
والتحرك املحدود ل�صوق العمل ب�صبب التكاليف املرتفعة لل�صكن، 

يف البلدات ال�صغرية ويف املناطق التي تعاين ك�صاًدا اقت�صادًيا.
يف بلغاريا، لن تتفق املنظمات غري احلكومية واالحتادات العمالية، 
مع ما ينظر اإليه هناك كتحول يف ال�صيا�صات احلكومية، نحو قبول 
احلاجة اإىل تقليل النفقات االجتماعية يف اأوقات االأزمة. فقد كانت 
هذه النفقات بالفعل �صحيحة يف بداية الرتتيبات الوا�صعة اخلا�صة 

بالعملة، واأي تخفي�س اإ�صايف ميكن اأن ميزق ال�صالم االجتماعي يف 
البالد. كما تتزايد معدالت البطالة )ينبغي مالحظة اأن البطالة غري 
تاأثريها  و�صيكون  امل�صجلة(  وتتجاوز  بل  م�صاوية  تعد  امل�صجلة 
الرئي�صي على ال�صباب ممن يفتقدون اإىل �صجل عمل، وعلى العمال 

منخف�صي املهارة، والعمال امل�صنني وذوي االإعاقات والن�صاء. 
بتاأجيل  احلكومة،  مقرتح  العمالية  االحتادات  قبلت  �رصبيا،  ويف 
تطبيق العقد العام للتفاو�س اجلماعي، وتاأجيل بع�س االلتزامات 
ت�صديد  ذلك  يف  مبا  م�صتخدميهم.  نحو  االأعمال  الأ�صحاب  املالية 
من  اخلروج  يف  اخلا�س  القطاع  "مل�صاعدة  وذلك  العمال،  منافع 
انتهاًكا  العمال  حقوق  انتهاك  مت  وقد  االقت�صادية".  االأزمة 
�رصيًحا، بحجة احلفاظ على اال�صتقرار االقت�صادي. يف الوقت الذي 
اأ�صحاب االأعمال، بحرية االإقالع  تتمتع يف ال�رصكات الكربى، وكبار 
اأُعلن  وقد  منتفعات.  من  وغريها  والرواتب  ال�رصائب،  دفع  عن 
موؤخًرا اأن املحافظة على الرتتيبات اجلديدة اجلاهزة مع �صندوق 
�صتوؤدي  دوالر،  باليني   3.96 مببلغ  تقدر  والتي  الدويل،  النقد 
اإىل ا�صتقطاعات يف املعا�صات، والتعليم والرعاية ال�صحية. وهو 
�صلوفاكيا،  ويف  للمراأة.  االجتماعي  الو�صع  تدهور  من  �صيزيد  ما 
تتاأثر، فقد  لن  البالد  اأن  التي ترى  االأولية  التنبوؤات  وبالرغم من 
بلغت التقديرات الر�صمية لفقدان الوظائف اإىل 30.000 وظيفة 
بالطبع  يتزايد  الظروف،  هذه  ظل  ويف   .2009 ني�صان/اإبريل  يف 

التمييز �صد املراأة يف �صوق العمل. 
وت�صكل املراأة يف بلدان منطقة �رصق وو�صط اأوروبا، اأغلبية العمالة 
املوؤقتة واملو�صمية والتعاقدية، واأي�ًصا العمالة منخف�صة املهارة، 
الالئي من غري املحتمل اأن يتمتعن بتغطية البطالة غري الر�صمية، 
اأو منظومات احلماية االجتماعية. وكما يحذر تقرير التنمية والتحول 
ال�صادر يف متوز/يوليو 2009، من اأن االأزمة يبدو اأنها �صتوؤثر على 
الن�صاء يف جماالت العمل و�صبكات االأمان االجتماعي، والرعاية غري 
مدفوعة االأجر، والتعليم، والهجرة، وزيادة العنف �صد املراأة. على 
�صبيل املثال، يف كازاخ�صتان، جند اأن االإمكانية املحدودة للو�صول 
اإىل املوارد املالية الالزمة الأن�صطة العمل الر�صمية، تدفع بالن�صاء 
اإىل ممار�صة اأن�صطة الت�صغيل الذاتي، واالأن�صطة التجارية �صغرية 
احلجم يف القطاع غري الر�صمي. وقد تتعمق ه�صا�صة وا�صت�صعاف 
ما  غالًبا  الن�صائية،  العمالة  هجرة  فحجم  االأزمة.  بت�صاعف  املراأة 
على  املعتمدة  االأ�رص  على  ذلك  اأثر  عن  ف�صالً  تقديرها.  من  يقلل 
اأجورهن. ومن ناحية اأخرى، فقد جتد الن�صاء اأنف�صهن يف و�صع اأكرث 
اأوطانهن، حيث ترف�صهن جمتمعاتهن  اإىل  ه�صا�صة، عندما يعدن 

واأ�رصهن، ويتعاملون معهن كعاهرات)1(.

االآثار اجلندرية لالأزمة يف اأوروبا ال�رصقية
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�صوفيا موريف
امل�صت�صار الرئي�صي، برنامج التجارة واحلكم 

العاملي
معهد ال�صيا�صات الزراعية والتجارية. 

يف  ذروتها  وحتى   2005 العام  بداية  منذ 
من  كثري  اأ�صعار  بلغت   ،2008 متوز/يوليو 
اأعلى  العاملية  االأ�صواق  يف  الزراعية  ال�صلع 
لقد  بل  م�صت.  �صنة  ثالثني  خالل  معدالتها 
يف  جديدة  قيا�صية  اأرقاًما  االأ�صعار  �صجلت 
خالل  االأ�صعار  قفزت  فقد  املناطق.  بع�س 
وحتى   2007 اآذار/مار�س  منذ  واحد،  عام 
معظمها   ،74% اىل   2008 اآذار/مار�س 
اآذار/مار�س  اأ�صابيع قليلة من �صهر  كان يف 
اأكرث من  2008. فقد ارتفع �صعر القمح اىل 
الفرتة  اأثناء   130% اىل  مرتفًعا  ال�صعف، 
 2007 مار�س/اآذار  بني  العام،  من  نف�صها 

ومار�س/اآذار 2008)1(.
ذروته  )من  النفط  اأ�صعار  انهيار  مع  اإذن، 
يف  للربميل  دوالًرا   150 اىل  و�صل  عندما 
بعد  دوالًرا   40 اىل   2008 حزيران/يونيه 
ال�صلع  اأ�صعار  اأي�ًصا  هبطت  �صهور(،  ب�صعة 
الرغم  وعلى  العاملية.  االأ�صواق  يف  الزراعية 
من ذلك، وكما داأبت منظمة االأغذية والزراعة 
الغذاء  اأ�صعار  FAO وغريها بتذكرينا، فاإن 
النامية،  البلدان  من  كثري  يف  ب�صدة  هبطت 

ذلك  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى  وظلت 
ر�صدت  فقد  �صنوات.  ثالث  اأو  ب�صنتني 
اأنها  وتبني  بلدان   10 يف  االأ�صعار  اأعلى 
منظمة  وت�صري  قيا�صية.  اأرقام  اأعلى  �صجلت 
امل�صتمرة  االأ�صعار  اأن  اىل  والزراعة  االأغذية 
اأفريقيا  يف  و�صوًحا  اأكرث  تظهر  االرتفاع،  يف 
من  دولة  كل  تواجه  حيث  ال�صحراء.  جنوب 
لالأرز،  مرتفعة  اأ�صعاًرا  املر�صودة  الدول 
اأن  12 �صهًرا. كما  تفوق ما كانت عليه قبل 
اأ�صعار الذرة باأنواعها، ارتفعت بن�صبة 89% 
يف بلدان اأفريقية، مقارنة باأ�صعارها منذ عام 
مناطق  اأن  نف�صه،  امل�صدر  ويذكر  م�صى. 
ا يف اأ�صعار االأرز  اأخرى اأي�ًصا تاأثرت، خ�صو�صً
اأمريكا الو�صطى  اآ�صيا، والذرة والقمح يف  يف 

واجلنوبية. 
 ،50% اىل  ي�صل  ما  الفقراء  ينفق  وفيما 
دخولهم  من   80% من  اأكرث  فقًرا  واالأكرث 
الزيادة  من  هذا  جعل  فقد  الطعام،  على 
االأخرية يف اأ�صعار الغذاء اأمًرا ال ميكن حتمله. 
فح�صب  املتزايد  الفقر  يف  لي�صت  والنتيجة 
)ال يوجد مال لالإنفاق على الرعاية ال�صحية، 
بل  اآخر(،  �صيء  اأي  اأو  واالإجتار،  والتعليم، 
اأي�ًصا يف اجلوع املتزايد. وهو ما يعني نق�ًصا 
متزايًدا يف االإنتاج، وتدهوًرا يف النمو البدين 
مبا  واالأطفال،  واملواليد،  لالأجّنة،  والذهني 
من  مفر  وال  الوفاة.  اىل  النهاية  يف  يوؤدي 

حدوث هذه الوفيات.
ولنتذكر اأنه يف عام 1966 واجه فرٌد من كل 
ي�صل  ما  وهناك  املزمن.  اجلوَع  اأفراٍد  ثالثة 
اىل %35 من �صكان العامل ي�صقطون يف فخ 
كان   2005 عام  ويف  يوم.  بعد  يوًما  اجلوع 
اأي  �صبعة،  كل  من  واحد  اىل  اأقرب  العدد 
امللحوظ  االنخفا�س  هذا  ويعود   .15% نحو 
ل�صكان  ال�صـريع  النمو  مع  اجلوعى،  ن�صبة  يف 
باليني  اإنقاذ  هو  اخلال�س  االأثر  كان  العامل: 

النا�س من حياة قوامها �صحة فقرية، ومقِدرة 
ذهنية منخف�صة. 

كحكومات،  ميكننا  �صيء  املزمن  اجلوع  اإن   
ومواطنني  جمتمعية،  ومنظمات  وجمتمعات، 

اأن منحوه.

ملاذا حدث هذا؟
تعك�س االأ�صعار عالقة بني العر�س والطلب، 
حول  وامل�صاربات  العملة،  قيمة  تعّقدها 
وطلب،  عر�س  فهناك  امل�صتقبل.  يحمله  ما 

وعوامل موؤ�ص�صاتية تفعل فعلها. 
الزراعة.  من  طبيعي  جزء  العر�س  نق�س  اإن 
ومن الطبيعي اأي�ًصا اأن ي�صحذ نق�س العر�س 
حيث  اأعلى.  اأ�صعار  خالل  من  متزايًدا  اإنتاًجا 
لزراعة  الفالحني  من  مبزيد  اال�صتعانة  تتم 
االأ�صعار.  زيادة  ي�صبب  الذي  املح�صول 
املحا�صيل  )ت�صتغرق  بطء  عموًما  فهناك 
وقًتا لتن�صج( وغالًبا ما يكرث العر�س ويقل 
اأمناط  هناك  يكون  بحيث  املحتمل،  الطلب 
�صائعة يف الزراعة ُتنَذر فيها طفرات االأ�صعار 
بفرتات من تزايد الطلب والهبوط الن�صبي يف 
االأ�صعار وهو ما ميتد اأكرث من امتداد ارتفاع 
ي�صميه  مبا  الظاهرة  هذه  وترتبط  االأ�صعار. 
"الطلب غري املرن": فالنا�س  االقت�صاديون 
اأن  مبجرد  ولكنهم  ليحيوا.  ياأكلوا  اأن  البد 
ين�صـرفون  فاإنهم  طعامهم،  على  يح�صلوا 
ازداد  وكلما  اأخرى.  اأمور  يف  اأموالهم  الإنفاق 
من  املخ�ص�س  ن�صيبهم  قل  ثراًء  النا�س 
ما  اأي�ًصا  وهذا  الطعام.  على  لالإنفاق  الدخل 
ن�صبة   Engels’Law اإجنلز  بقانون  يعرف 
اىل اقت�صادي �صهري يف القرن التا�صع ع�صـر، 

كان هو اأول من كتب حول هذا ال�صلوك. 
االأمور  باتت  والع�صـرين،  احلادي  القرن  يف 
خمتلفة نوًعا ما. ومن بينها، اأن هناك م�صدًرا 
على  الطلب  من  ا،  نظريًّ حمدود  غري  جديًدا، 

اأزمة اأ�صعار الغذاء العاملية

يف البلدان النامية ينفق الفقراء ما ي�صل اإىل %50 من دخلهم على الطعام، وينفق االأكرث فقًرا ما يزيد عن 80%. 
وارتفاع اأ�صعار الغذاء مل تِزد من الفقر فح�صب، بل زادت اأي�ًصا من انت�صار اجلوع. ومن بني العوامل التي اأثرت 
يف زيادة اأ�صعار ال�صلع الزراعية، ندرة املوارد املائية، وارتفاع تكاليف االإنتاج، واجلفاف، والتغري املناخي. 
ومن ثم فنحن يف حاجة اإىل نظام غذائي جديد، يحرتم احلقوق ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية والبيئية، واأي�ًصا 
االإعالء من �صاأن االأهمية االقت�صادية للزراعة. وحتتاج احلكومات اإىل دمج احرتام احلق يف الغذاء �صمن التخطيط 

لل�صيا�صات االقت�صادية. 

بالدوالر  حدة  اأكرث  االأ�صعار  زيادات  كانت   )1(
العمالت  اأكرث من   nominal االعتباري  االأمريكي 
الذرة  اأ�صعار  ارتفعت   ،2002 عام  ومنذ  االأخرى. 
فقط   37% ولكن  االعتباري،  بالدوالر   143%
�صهدت  وقد  الثابت(.  )اأي  احلقيقي  باليورو 
ال�صادرات  ت�صرتي  التي  الكثرية  النامية  البلدان 
قفزة  االأمريكي،  بالدوالر  مربوطة  بعملة  الغذائية 
اأ�صعار اأعلى بكثري مما �صهدته تلك البلدان االأكرث 

ا�صتقالالً، اأو املرتبطة عملتها باليورو.
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الوقود  قطاع  من  ياأتي  الزراعية.  ال�صلع 
احليوي، اىل جانب حتميل ال�صغط على جودة 
وعدم  املتوافرة،  واملياه  الرتبة  وم�صاحة 
يف  املناخي  التغري  تاأثري  كيفية  من  اليقني 
اأن  مزعج  دليل  وثمة  النباتات.  منو  ظروف 
من  املا�صية  �صنة  اخلم�صني  اأن  اىل  ن�صري 
التح�صني امل�صتقر لالإنتاج الزراعي قد يكون 

قد و�صل اىل نهايته. 
تطبيقات  ذات  هيكلية،  تغريات  وتوجد 
التي  العامة  لل�صيا�صات  بالن�صبة  ماأ�صوية 
يف  الزراعي  واالإنتاج  الغذائي،  االأمن  تكفل 
امل�صتقبل. فاإذا كانت اأزمة الغذاء تدور حول 
للحل  القابلة  اأو  املدى،  ق�صرية  امل�صكالت 
اىل  الطارئة  احلاجة  ال�صيئ،  القانون  )مثل 
املخ�صبات(  دعم  اىل  احلاجة  مالية،  �صيولة 
ف�صوف تقوم احلكومات بعمل اأ�صياء خمتلفة 
على  مفهومة  االأزمة  كانت  لو  عما  للغاية، 
الغذاء،  يف  عمًقا  اأكرث  مب�صكالت  تتعلق  اأنها 

ونظم الزراعة. 
ويف ما ياأتي مراجعة �صـريعة الأ�صباب الزيادة 
اأ�صعار ال�صلع الزراعية.  احلادة واملفاجئة يف 
اأهمية كل  ومازال اجلدل م�صتمًرا حول مدى 

من هذه العنا�صـر، ومدى ا�صتمرار اأهميته.

اأوالً، على م�صتوى العر�س:
املياه. ت�صتحوذ الزراعة املروية على ما   .1
ي�صل اىل 70 % من ا�صتخدامات مياه العامل. 
الغذاء  من   40% املروية  الزراعة  وتنتج 
العاملي، على %20 من االأرا�صي الزراعية يف 
االإنتاج، ولكن  العامل. وهي بذلك تعد عالية 
غري  تكون  ما  غالًبا  امل�صتخدمة  املياه  كمية 
قابلة لال�صتدامة. حيث تفيد التقديرات باأن 
يف مناطق تعاين  يعي�صون  ن�صمة  بليون   1،4
الغذائي  فالنظام  املياه.  اإمدادات  يف  ندرة 
الغني باللحوم ومنتجات االألبان، وهو ال�صائع 
اأكرث  وب�صورة  املتقدمة  البلدان  معظم  يف 
ي�صبب  اجلنوب،  دول  من  عديد  يف  �صيوًعا 
اإمدادات املياه على  مزيًدا من ال�صغط على 
م�صتوى العامل، اأكرث مما ي�صببه نظام غذائي 

قائم على الربوتني النباتي. 
2. املخزون االحتياطي. تناق�س املخزون 
الن�صف  اىل  الغذاء  من  العاملي  االحتياطي 
اأن  اىل  التقديرات  وت�صري   .2002 عام  منذ 
العامل ال ميتلك من االحتياطي �صوى ما يكفيه 
�صهرين فقط. وهو احلد االأدنى الذي تو�صي 
به منظمة االأغذية والزراعة، يف حالة اخللل يف 
الغذاء  من  املنخف�س  واالحتياطي  العر�س. 

يعني اأن تكون التغريات الطفيفة يف العر�س 
ن�صب  تكن  ومل  االأ�صعار.  على  كبري  اأثر  ذات 
االحتياطي من احلبوب منخف�صة بهذا القدر 
منذ 1972 و1973. فلم يكن احتياطي القمح 
وثقت  فقد  اأبًدا.  االنخفا�س  بهذا  ا  خ�صو�صً
احلكومات وال�صـركات اخلا�صة، باأن املخزون 
بالو�صول  تعوي�صه  ميكن  حملًيا  املنخف�س 
التجارة  اتفاقات  ظل  يف  عاملية  �صوق  اىل 
مل  االحتياطي  يف  الهبوط  فاإن  لذلك  احلرة. 
مثلما  االأ�صعار،  ارتفاع  الفور  على  ي�صحذ 
حدث يف اإحدى املرات. فعندما اأ�صـر الطق�س 
الرئي�صيني يف  العامليني  ال�صيئ باملمونني 
وقت متزامن، وعلى مدار �صنوات عديدة، مل 
وبداأت  املالئمة،  للحماية  م�صتعًدا  اأحد  يكن 
متاأخرة،  ا�صتجابة  يف  الت�صاعد؛  يف  االأ�صعار 

و�صـريعة يف الت�صاعد. 
كانت  اإذا  ما  حول  النقا�صات  بع�س  وثمة 
املخزون  يف  املنخف�صة  امل�صتويات 
�صبيل  على  االأهمية.  بهذه  االحتياطي 
منظمة  من  داوي"  "ديفيد  ي�صري  املثال، 
اأن جزًءا كبرًيا من هذا  االأغذية والزراعة، اىل 
والتي  وحدها،  ال�صني  اىل  يعود  االنخفا�س 
اىل  االأهمية،  بالغ  خمزونها،  تخفي�س  قررت 
واالإدارة)2(.  للتحكم  قابلية  اأكرث  م�صتوى 
ومن هنا فمن املمكن التاأكيد اأنه كلما كانت 
ال�صني )التي ت�صم اأكرث من %15 من �صكان 
العامل( اأكرث اعتماًدا على االأ�صواق العاملية، 
ازدادت اأهميتها كمخزون قوي. الأن ال�صني 
للمحافظة  كثري  طعام  اىل  حتتاج  وحدها 
"داوي"  وي�صري  املحلي.  الغذائي  اأمنها  على 
اأن خمزون بع�س املحا�صيل، مثل  اأي�ًصا اىل 
عقود.  مدار  على  ا  انخفا�صً �صهد  قد  القمح 
اأي مدى يعد  ال�صوؤال: اىل  ُيطرح  اأي�ًصا  وهنا 
اأ�صا�صّيا  القمح  فمازال  �صديًدا؟  االنخفا�س 
�صي�صل  مرحلة  هناك  فهل  الغذائي.  لالأمن 
االأ�صواق  يف  القمح  خمزون  وبب�صاطة،  فيها، 
ينبغي  بحيث  الندرة،  من  حد  اىل  العاملية، 
ح�صاًدا  يواجهوا  اأن  امل�صدرين  كبار  على 

فقرًيا؟ 
اأ�صعار  ارتفعت  االإنتاج.  تكاليف   .3
والبذور  واملبيدات،  والنفط،  االأ�صمدة، 
 2007 عامي  بني  ما  يف  �صديدة  ب�صـرعة 
اأكرث  االأ�صمدة  اأ�صعار  ارتفعت  و2008. فقد 

ذلك  يف  )مبا  اأخرى  �صلع  جمموعة  اأي  من 
النفط( منذ عام 2007، ومنذ عام 2000 )اأي 
الق�صري والطويل املدى(.  على امل�صتويني 
النفط  اأ�صعار  يف  الزيادات  كانت  وقد 
الغذاء  اأ�صعار  ت�صخم  من  كثري  عن  م�صوؤولة 
االأذى  اأحلقت  فيما  املتقدمة،  البلدان  يف 
بالبلدان الفقرية اأي�ًصا. وال �صك اأن التكلفة 
االأعلى يف املدخالت جتعل اإنتاج الغذاء اأكرث 
للِفالحة،  ال�صافية  الدخول  من  وتقلل  غالًء، 
يف املناطق الريفية التي تعتمد يف زراعتها 

على مدخالت خارجية.
اجلدب،  حدوث  يتكرر  اجلدب/اجلفاف.   .4
اأكرث من  العامل  اليوم على م�صتوى  وينت�صـر 
اأي وقت م�صى يف التاريخ احلديث. وتتفاقم 
الظاهرة بحكم ما ي�صهده الكوكب من ت�صحر، 
واإزالة الغابات، والتخطيط احل�صـري ال�صيئ، 
واال�صتخدام الزائد عن احلد الإمدادات املياه 
الدوِل  معظم  عانت   2007 اجلوفية. يف عام 
اأ�صرتاليا  فيها  مبا  القمح،  م�صّدري  كباِر 
واالأرجنتني والواليات املتحدة، من م�صكالت 
ح�صاد تتعلق بالطق�س. وكانت النتيجة نق�س 

الكميات املطروحة منه يف االأ�صواق.
5. التغري املناخي. يوؤثر التغري املناخي يف 
االأمطار ودرجة احلرارة. وهما عامالن  هطول 
حيويان بالن�صبة لالإنتاج الزراعي. حتى التغري 
)العتبة  واحدة اىل درجتني  من درجة مئوية 
نتجاوزها(  اأننا  اخلرباء  معظم  يتوقع  التي 
يف  الغذائي  االإنتاج  من  يقلل  اأن  ميكن 
اال�صتوائية.  وحتت  اال�صتوائية  املناطق 
ن�صمة  مليون   250-75 باأن  اخلرباء  ويتنباأ 
مع  املناخي،  بالتغري  �صيتاأثرون  اأفريقيا  يف 
املناطق  بع�س  يف  الزراعي  االإنتاج  فقدان 
قدراتها،  لن�صف  االأمطار،  على  تعي�س  التي 
وجنوب،  و�صط،  ويف   .2020 عام  بحلول 
م�صتويات  �صتقلل  اآ�صيا  �صـرق  وجنوب 
هطول االأمطار من الري، وبالتايل املخرجات. 
وتقدر منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم 
من  يقرب  ما  ت�صم  دولة   65 اأن  املتحدة 
ن�صف �صكان العامل �صت�صهد انهياًرا يف اإنتاج 

احلبوب ب�صبب التغري املناخي)3(.

ثم على م�صتوى الطلب:
6. ال�صكان. ي�صاف كل عام 78 مليوًنا اآخرين 

)2( Dawe, David. ”The Unimportance 
of ‘Low’ World Grain Stocks for 
Recent World Price Increases“, ESA 
Working Paper No.0901, Geneva, 
February 2009.

(3) UN Food and Agricultural Organization 
(FAO). Falling prices in perspective, 
2009. Available at:
<www.fao.org/docrep/011/ai474e/
ai474e13.htm>
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تقليل  مت  وقد  االأر�س.  كوكب  �صكان  اىل 
اىل  تقريًبا  ن�صل  اأن  نتوقع  ولكننا  النمو، 
�صكان  عدد  ي�صتقر  اأن  قبل  ن�صمة  بليون   9

االأر�س يف 2050. 
هذا  يف  اأهمية  االأكرث  الغذائي.  النظام   .7
ال�صدد، وهو اأن ما ياأكله النا�س يتغري. ففي 
ياأكلون  الذين  النا�س  عدد  يزيد  عام،  كل 
على منط االأغنياء الغربيني. مبعنى اآخر، اإنهم 
ا  خ�صو�صً كثرية،  حرارية  �صعرات  ياأكلون 
الدهون وال�صكريات، وياأكلون اأطعمة معاجَلة 
ومنقولة؛ با�صتخدام مياه وطاقة كثرية جًدا. 
باأن  تقديرات  ثمة  املتقدمة،  البلدان  يف 
به  ُيلقى  ومعظمها  ُتفَقد،  االأطعمة  ن�صف 
اأو  التجارية،  املحال  يف  اأو  االأ�صـرة،  قبل  من 
الفاقد  هذا  يف  ن�صيبها  يعد  التي  املطاعم 
الغربية  الغذائية  فالنظم  للغاية)4(.  كبرًيا 
تخلق نظًما بيئية متدهورة، وت�صفر عن �صحة 
االأغنياء، يجعل  ياأكله  ما  والتغيري يف  �صيئة. 
بحكم  غالًء،  اأكرث  للفقراء  الغذائي  النظام 
ملنتجات  املتاحة  االأر�س  م�صاحة  انخفا�س 
 ،)*(cassava الكا�صافا  نبات  مثل  تقليدية، 

والذرة، والقمح، واخل�صـروات املحلية. 
الوقود احليوي. يتمثل الوقود احليوي   .8
وقود  يف  الزراعي(  بالوقود  اأي�ًصا  )يدعى 
�صائل، ي�صنع من مادة نباتية. ومعظم الوقود 
ق�صب  من  ي�صنع  اليوم  التجاري  احليوي 
 ،)**(canola والكانوال  والذرة،  ال�صكر، 
وقد  ال�صويا.  زيوت  اأو  النخيل،  وزيوت 
خ�ص�صت م�صاحة كبرية من االأرا�صي لزراعة 
نبات اجلاتروفا japtropha الغني بالزيوت 
البيوديزل.  الإنتاج  ا�صتخدامه  ميكن  والذي 
ومنذ عام 2006 تزايد منو العر�س والطلب 
على الوقود احليوي ب�صورة �صـريعة. ويعتقد 

اأن الوقود احليوي قد ا�صتهلك ما يزيد عن 
العامل،  م�صتوى  على  الزيوت  بذور  من   7%
العاملية  احلبوب  حما�صيل  من   4% ونحو 
التقديرات اخلا�صة  2007. وترتاوح  يف عام 
الغذاء  اأزمة  على  الطلب  هذا  تاأثري  مبدى 
النتائج  %70. وتعتمد  اىل   10 العاملية من 
على افرتا�صات. ولكن، على الرغم من ذلك، 
النمو امل�صتمر يف الطلب على  فاإن توقعات 
طموحة  باأهداف  مدعوًما  احليوي،  الوقود 
والواليات  االأوروبي  االحتاد  يف  لال�صتخدام 
اأهاج االأ�صعار امل�صاِربة العالية يف  املتحدة، 
اأ�صواق امل�صتقبل، وو�صع من اإنتاج املخزون 
ذلك  يف  مبا  احليوي،  للوقود  املغذي 
م�صتنقعات  مثل  بيئًيا،  احل�صا�صة  االأرا�صي 
اأندوني�صيا،  يف   peat bogs امليت  النبات 

و�صريادو يف الربازيل.
واأخرًيا، متثل االأ�صواق التي تتو�صط العالقة 
بني العر�س والطلب، العن�صـَر الثالث الذي 
حكم  تغري  فقد  االعتبار.  يف  و�صعه  يجب 
ال�صوق بدرجة ملحوظة يف ال�صنوات الع�صـرين 
اجلديدة،  التجارة  لعبت  حيث  االأخرية. 
دورها  ال�صلع  تبادل  وترتيبات  واال�صتثمار، 

يف االأزمة العاملية للغذاء. 
ال�صلع  ملعظم  التجارة  تتم  امل�صاربات.   .9
الدولية.  التبادالت  اأ�صا�س  على  الزراعية 
ال�صلع  تبادالت  كانت  قريب،  وقت  وحتى 
واململكة  املتحدة  الواليات  يف  )معظمها 
م�صاركة  من  حتد  قوانني  حتكمها  املتحدة( 
بيع  اأو  �صـراء  يق�صدوا  مل  الذين  الفاعلني 
ال�صلع يف حد ذاتها، بل كانوا مهتمني فقط 
بامل�صاربة يف االأ�صعار. ومن هنا فقد حكمت 
امل�صاربة. وقد مت  ن�صاط  م�صتوى  القوانني 
من  بداية  تدريجًيا،  القوانني  هذه  تغيري 
بور�صة  ففي  املن�صـرم.  القرن  ثمانينيات 
مت و�صع حدود  املثال،  �صبيل  على  احلبوب 
ب�صل)***(  مليون  بـ11  امل�صاربني  على 
اأكرب  2008 اتخذ  احلبوب. ويف  من   bushel
فيه  جمعا  موقًفا  املال  ملوؤ�صـر  �صندوقني 
اأكرث من 5،1 بليون ب�صل. ومع تراخي اللوائح 
مة، منت اال�صتثمارات من امل�صاربني  املنظِّ
ب�صـرعة كبرية، من 13 بليون دوالر يف 2003 
اىل 260 بليون دوالر يف اآذار/مار�س 2008. 
قدر  يف  مبا�صـرة  ال�صلع  �صوق  اأ�صعار  وتوؤثر 
تتحّمل  اأن  للحكومات  ميكن  الذي  الغذاء 

نفقات ا�صترياده، وما اإذا كان النا�س لديهم 
ما يكفيهم من طعام.

على  احلكومات  قامت  اال�صتثمار.   .10
اال�صتثمار  قوانني  بتحرير  العامل،  م�صتوى 
التكيف  برامج  اإدخال  منذ  ملحوظة  ب�صورة 
التجارية  االتفاقات  وانت�صار  الهيكلي، 
االإقليمية والثنائية. فقد قللت بلدان كثرية 
التي  القوانني  االأ�صا�س،  من  األغت  اأو  من، 
قللت  فيما  لالأر�س.  االأجنبية  امللكية  متنع 
على  تفر�س  التي  املطالب  اأخرى  بلدان 
االأرباح  ا�صتثمار  اإعادة  االأجنبية  ال�صـركات 
املنفعة  بذلك  مقللة  امل�صيف،  البلد  يف 
اأن  يفرت�س  التي  اال�صتثمار  من  املحتملة 
وقد  امل�صيف.  البلد  اقت�صاد  على  يعود 
يف  وا�صحة  زيادة  موؤخًرا  هناك  اأ�صبح 
ا�صتئجار اأو �صـراء االأرا�صي يف اخلارج، لزراعة 
حما�صيل غذائية اأو للوقود الإعادة ت�صديره 
حيثما  اىل  للت�صدير  اأو  امل�صتثمر،  البلد  اىل 
املوؤ�ص�صات  تكون  عندما  الطلب،  يكون 
املثال،  �صبيل  على  م�صرتكة.  اخلا�صة 
)�صـركة  لندن  يف  كائنة  �صـركة  ا�صتاأجرت 
واال�صتك�صاف(  للتنجيم  الو�صطى  اأفريقيا 
ق�صب  لزراعة  موزمبيق  يف  هكتار   30.000
ال�صكر. ويف كينيا، وّقعت احلكومة اتفاًقا مع 
فاكهة  لزراعة  هكتار   40.000 لتاأجري  َقطر 
وخ�صـروات ت�صدر اىل َقطر. وهذه االتفاقات 
واملياه،  االأرا�صي،  على  ال�صغط  من  تزيد 
على  خطورة  وت�صكل  االأ�صا�صية،  والبنية 

توافر املنتج الغذائي لالأ�صواق املحلية. 
التجارية  االتفاقات  غريت  التجارة.   .11
االأ�صعار  تفاعل  طريقة  واالإقليمية  العاملية 
فمع  املحلية.  الغذاء  اأ�صواق  مع  العاملية 
االأ�صعار  اأ�صبحت  التجارة،  اأمام  احلواجز  رفع 
العاملية اأكرث ارتباًطا وب�صورة اأكرث مبا�صـرة 
لي�س  املحلية  باال�صعار  قبل،  من  كان  عما 
يف  حتى  )اأو  دائًما  تكون  اأن  ال�صـروري  من 
تاأثري  ذات  ولكنها  االأ�صعار،  نف�س  الغالب( 
ما يروج  االأ�صعار املحلية. وغالًبا  اأعظم على 
اإمكانية  لتوفري  كو�صيلة  العاملية  لالأ�صواق 
العاملية. ولكن  العر�س  �صاحة  اىل  الو�صول 
هو  الدمج،  هذا  يف  يخترب  مل  الذي  اجلانب 
امل�صتهلكني.  و�صط  عاملي  تناف�س  خلق 
فبدون حماية �صيخ�صـر امل�صتهلكون الفقراء 
ب�صحب  للعوملة  �صاحمني  حمالة،  ال  ال�صـراَع 
مزيد ومزيد من االأر�س الإنتاج الوقود، وغذاء 

احليوانات بدالً من غذاء االإن�صان.

اأن  للمياه  الدولية  ال�صويدية  املوؤ�ص�صة  تقدر   )4(
الذي  الغذاء  ن�صف  اأي�ًصا  يفقد  النامي  العامل 
يزرعه، ب�صبب تركه يف احلقول، اأو �صوء تخزينه، 
املنا�صبة  الطرق  لنق�س  نقله  اإمكانية  عدم  اأو 

وغريها من البنية االأ�صا�صية للنقل. 
تزرع  اجلنوبية،  اأمريكا  موطنها  خ�صبية  �صجرية   )*(
املناطق  يف  �صنوي  كمح�صول  وا�صع  نطاق  على 
اال�صتوائية و�صبه اال�صتوائية. وهي م�صدر رئي�صي 
ثالث  هو  الكا�صافا  احلقيقة  ويف  للكربوهيدرات، 
يف  االإن�صاين  للغذاء  للكربوهيدرات  م�صدر  اأكرب 
من  ملزيد  لها.  اإنتاج  مركز  اأكرب  واأفريقيا  العامل، 

املعلومات وال�صور، انظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cassava )املرتجم(
طهي  زيوت  اإنتاج  يف  بذوره  ت�صتخدم  نبات   )**(

�صحية، الأ�صباب عديدة، انظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Canola )املرتجم(

الذرة  من  غالوناً  يعادل  اجلافة  لل�صلع  )***( مكيال 
اجلافة. انظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bushel )املرتجم(.

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   51 2/23/2010   6:14:10 PM



52 / الرا�صد االجتماعي

اأ�صباب بنيوية
اىل  النظر  بعيدي  نكون  اأن  بنا  اجلدير  من 
لالأزمة.  اأ�صا�ًصا  تعد  التي  الق�صايا  بع�س 
وا�صع  اتفاق،  هناك  املثال،  �صبيل  على 
يف  اال�صتثمار  اىل  احلاجة  على  االنت�صار، 
هبطت  فقد  املتزايدة.  االإنتاجية  القدرة 
الر�صمية،  التنموية  امل�صاعدات  ن�صبة 
املتدفقة لتدعيم الزراعة يف البلدان النامية 
املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف   11.5% من 
%3 يف ال�صنوات االأخرية. وقد هبط  اىل نحو 
ا يف البلدان  اال�صتثمار املحلي اأي�ًصا، خ�صو�صً
النامية. ويحتاج هذا التيار اىل اإ�صالح، وثمة 
يظل  ولكن  يحدث.  هذا  باأن  واعدة  اإ�صارات 
التقنيات  من  نوع  اأي  يف  ا�صتثمار  ال�صوؤال: 
الواليات املتحدة  االإنتاجية؟ حكومة  والنظم 
اخلربة  بيوت  من  وعدد  "جيت�س"،  وموؤ�ص�صة 
�صبيل  يف  يدفعون  اخلا�صة،  واملوؤ�ص�صات 
اىل  ال�صبيل  بو�صفها  احليوية  التكنولوجيا 
وكان  النامية.  البلدان  يف  خمرجات  زيادة 
جديدة  خ�صـراء  "ثورة  رفعوه  الذي  ال�صعار 
الثورة  جتريب  بالفعل  مت  وقد  الأفريقيا". 
اخل�صـراء يف اأفريقيا. وف�صلت. فاإذا كان ُينظر 
تكنولوجيا  م�صكلة  بو�صفها  امل�صكلة  اىل 
اإذن  املقدر  من  فاإنه  فح�صب،  ومدخالت 

للجهود اجلديدة اأن تف�صل اأي�ًصا. 
اآخرين،  بني  من  الدويل،  البنك  �صجع  وقد 
وحتى  االأ�صمدة،  اأ�صواق  حترير  على  بلداًنا 
واملبيدات  االأ�صمدة  على  احل�صول  لتدعيم 
)على الرغم من املوارد الوطنية والتربعات 
لال�صتدامة.  منوذًجا  لي�س  وهذا  الدولية(. 
اأي�ًصا  املنتجني  �صغار  جتعل  فال�صيا�صات 
التي يتم �صـراوؤها  معتمدين على املدخالت 
من  يزيد  مما  ا�صتريادها(،  الغالب  )ويف 
اعتمادهم على االقت�صاد النقدي، والتقليل 

من قوتهم ال�صوقية. 
اإمكانات  املثال،  �صبيل  على  بدائل.  توجد 
هائلة،  اإمكانات  تعد  الزراعية  البيئة 
اأحلقت   1988 اأي�ًصا. ففي  للغاية  وموثوقة 
الفي�صانات اأ�صـراًرا وا�صعة مبنطقة ال�صمال 
الغربي من دكا يف بنغالدي�س، وتدعى تاجنيل 
Tangail. وتعمل منظمة "البحوث ال�صيا�صية 
 Policy Research for التنمية"  لبدائل 
اإحدى   Development Alternatives
ببنغالدي�س  يف  احلكومية  غري  املنظمات 
بالفعل، مع الن�صاجني يف املقاطعة، وتقدم 
العاملون يف  التقى  امل�صاعدة. وقد  يد  لهم 
اأن  من  �صكون  الالئي  بالن�صاء  املنظمة  هذه 

املبيدات امل�صتخدمة يف الزراعة، كانت تدمر 
اأطفالهن، وتقتل النباتات  �صحتهن و�صحة 
التي  واالأ�صماك  املزروعة،  غري  الورقية 
يعتمدن عليها يف الغذاء. وقد بداأ القرويون 
نظام  لتطوير  م�صـروع  على  العمل  يف 
املدخالت  فيه  ت�صتخدم  مل  زراعي،  اإنتاج 
االآن  ويعرف  امل�صـروع،  منا  وقد  الكيماوية. 
 Nayakrishi اأندولون"  بـ"ناياكري�صي 
Andolon، وتعني باللغة البنغالية "حركة 
ما  احلركة  وتت�صمن  اجلديدة".  الزراعة 
 15 يف  مزارعة  اأ�صـرة   170.000 على  يربو 
مقاطعة خمتلفة عرب بنغالدي�س. وقد اأعلنت 
احلايل  الوقت  يف  املحلية  احلكومات  بع�س 

ت�صـريعاتها للتخل�س من املبيدات)5(.
للمعرفة  الدويل  التقييم  م�صـروع  يذكر 
للتنمية  والتكنولوجيا  والعلوم  الزراعية، 
على  ا�صتمر  م�صـروع  وهو   )IAASTD(
خبري،   400 فيه  و�صارك  �صنوات،  اأربع  مدى 
"اإن  اليوم،  58 حكومة حتى  و�صادقت عليه 
والتكنولوجيا،  والعلوم  الزراعية  املعرفة 
يف  الفالحني  �صغار  حاجات  تواجه  اأن  يجب 
حقيقية  ا  فر�صً وتخلق  خمتلفة،  بيئية  نظم 
اإنتاجية  اإمكانية  تنخف�س  حيث  لتنميتهم، 
يكون  اأن  ميكن  وحيث  املح�صنة،  املنطقة 

للتغري املناخي تبعاته املختلفة")6(.

النفط والوقود احليوي
مركزي  كمكون  النفط،  اأهمية  فهم  ي�صاعد 
االأ�صباب  ا�صتيعاب  يف  ال�صناعية،  للزراعة 
البنيوية االأعمق الأزمة الغذاء. ولقد ا�صتخدمت 
والتكنولوجيا  الرتبية  اخل�صـراء  الثورة 
النظام  ال�صوئي  الرتكيب  لتعظيم  النباتية 
ال�صم�صية  الطاقة  على  القائم  الزراعي 
احلية  الكائنات  وكل  االإن�صانية،  اأطعم  الذي 
احلفري.  الوقود  مع  االأر�س  كوكب  على 

بذور  على  اخل�صـراء  الثورة  اعتمدت  وقد 
اأعلى  مل�صتويات  ا�صتجابة  زراعتها  متت 
وقد  واملياه.  الع�صوية،  غري  االأ�صمدة  من 
اأكرب  عائدات  مع  ا�صتثنائية،  نتائج  حققت 
مبكرة  تكنولوجية  ثورة  وكانت  نبات.  لكل 
قد اأحلت قوة العمل الب�صـرية واحليوانية يف 
املزارع، مباكينات تعمل بالنفط. ومع الثورة 
اخل�صـراء، بداأ الوقود احلفري اأي�ًصا يف توفري 

اأ�صمدة، ومبيدات وكهرباء مل�صخات الري. 
كمكون  النفط  يف  النمو  تطبيقات  ومن 
الزراعة  اأ�صبحت  اأن  الغذائي،  لالإنتاج  حيوي 
الدفيئة  الغازات  النبعاثات  رئي�صًيا  م�صدًرا 
اأن  التطبيقات  وثاين   .greenhouse gas
اأ�صبحت الزراعة معتمدة على م�صدر حمدود. 
والتطبيق الثالث اأن االقت�صاديات املعتمدة 
املدخالت  اإحالل  مع  حتولت  الزراعة،  على 
والبذور،  )الطاقة،  املزرعة  عن  الناجتة 
مبدخالت  االآفات(  ومكافحة  واالأ�صمدة، 
يف  املزارعني  من  ولكثري  �صـراوؤها.  يجب 
امل�صرتاة  املدخالت  فاإن  واجلنوب،  ال�صمال 
التنبوؤ  ال�صعب  م�صتوردة، وهو ما يجعل من 

باأ�صعارها. 
وُتبني االأرقام احلديثة الواردة من الواليات 
�صهدتها  التي  االرتفاعات  اأن  املتحدة، 
و2008   2007 عامي  يف  الزراعة  تكاليف 
 20.5 م�صجلة:  �صنوية  زيادات  اأكرب  كانت 
دوالر  بليون  و36.2   2007 يف  دوالر  بليون 
 22.7 اأن تهبط اىل  2008. ومن املتوقع  يف 
بليون دوالر يف 2009، ولكنها مازالت اأعلى 
بن�صبة %9 عما كانت عليه يف 2007)7(. وقد 
�صاهمت اأ�صعار الوقود والغذاء واالأ�صمدة يف 

ارتفاع التكاليف. 
الوقود  دور  حول  دائًرا  اجلدل  ومازال 
اأن  ينكر  اأحد  وال  الغذاء.  اأزمة  يف  احليوي 
يف  دوًرا  لعب  احليوي  الوقود  على  الطلب 
قدر؟  باأي  ولكن  للغذاء.  املرتفعة  االأ�صعار 
خالف.  حمل  مازال  تاأثريه  مدى  اأن  خ�صو�صا 
بالن�صبة  �صـرورة  االأ�صعار  ارتفاع  ويعترب 
فاإن  نف�صه،  الوقت  ويف  املزارعني.  ملعظم 
فيهم  مبن  الفقراء،  امل�صتهلكني  م�صالح 
يكونون  ما  غالًبا  الذين  املزارعني  �صغار 
جمرد م�صتهلكني للطعام، يجب اأن يتمتعوا 
بالن�صبة  املرتفعة  االأ�صعار  ولكن  بحماية. 
االإجابة.  من  فقط  جزًءا  متثل  للمزارعني، 

)5( See Mazhar, F. et al. Food Sovereignty 
and Uncultivated Biodiversity in South 
Asia, Academic Foundation: New 
Delhi; International Development 
Research Centre: Ottawa, 2007 pp.34. 
Available at:
<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>
<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>

)6( International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology 
for Development )IAASTD(. ‘Executive 
Summary, Synthesis Report’, 2008. 
Available at:
<www.agassessment.org/docs/SR_
Exec_Sum_280508_English.pdf>

)7( See: <www.ers.usda.gov/Briefing/
FarmIncome/nationalestimates .
htm>. Accessed on 7 May 2009. 
Numbers updated regularly
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تقدير  �صمان  كيفية  هو  هنا  والتحدي 
الفالحني،  و�صط  ال�صلع  لقيمة  م�صاواة  اأكرث 
اأمام  والتحدي  التجزئة.  وجتار  واملعاجلني، 
قوى  مواجهة  يف  يكمن  ال�صيا�صات  �صناع 

ال�صوق املتباينة ل�صـركات الغذاء.

ا�صتثمارات االأرا�صي يف اخلارج 
لقد اأبرزت اأزمة الغذاء ظاهرة مقلقة، تتمثل 
يف  امل�صتثمرين  و�صط  للم�صلحة  انفجار  يف 
وقد  تاأجريها.  اأو  اخلارج،  يف  االأرا�صي  �صـراء 
نعتت ال�صحافة هذه الظاهرة بـ "التكوي�س" 
غري  منظمة  قامت  وقد  االأرا�صي.  على 
حكومية يف بر�صلونه تدعى GRAIN بو�صع 
 180 2008 لنحو  قائمة يف ت�صـرين/اأكتوبر 
االإلكرتونية،  مراجعتهم  يف  مقرتحة،  �صفقة 
للق�صية التي لقبت بلقب امل�صاَدرة! خطف 
املايل.  واالأمن  للغذاء   2008 يف  االأرا�صي 
لل�صيا�صات  البحوث  معهد  تقرير  يقدر  كما 
الغذائية حول الق�صية، وال�صادر يف ني�صان/
التي مت بيعها  االأرا�صي  2009، حجم  اإبريل 
 2006 عام  منذ  هكتار  مليون  بع�صـرين 
يف  معظمها  �صفقة،  خم�صني  نحو  خالل  من 

اأفريقيا)8(.
االأمن  ق�صايا  هما  الكبريان  املحركان 
احليوي.  الوقود  على  والطلب  الغذائي 
والدول امل�صتوردة للطعام، مثل ال�صعودية 
االأ�صواق  اأن  يف  تثق  ال  اجلنوبية،  وكوريا 
ويف  للعر�س.  كافًيا  �صماًنا  تعد  العاملية 
واأهداف  االلتزامات  فاإن  نف�صه،  الوقت 
حتقيق احلد االأدنى من دمج الوقود احليوي 
االحتاد  يف  ا  خ�صو�صً الطاقة،  �صيا�صات  يف 
بلدان  ويف  بل  املتحدة،  والواليات  االأوروبي 
و�صط  م�صلحة  خلق  قد  العامل،  حول  اأخرى 
م�صتثمري القطاع اخلا�س، يف زراعة املخزون 
فول  )مت�صمًنا  احليوي  للوقود  املغذي 
ال�صويا، وزيوت النخيل، واجلاتروفا الديزل 
والذرة  ال�صكر  احليوي biodiesel؛ وق�صب 

 .)bioethanol لالأثينول احليوي
وتعد هذه ال�صفقات مثرية للمتاعب من عدة 
حيث  متنا�صقة.  غري  القوة  فعالقات  زوايا. 
الغالب(  )ويف  الكربى  املوؤ�ص�صات  تتعامل 
بلدان غنية مع بلدان �صغرية وغالًبا مفَقرة، 

موؤ�ص�صات حكم �صعيفة)9(.  لديه  منها  كثري 
ال�صودان  امل�صيفة  البلدان  وت�صمل 
وزميبابوي.  ومدغ�صقر  واإثيوبيا  وباك�صتان 
لال�صتثمار،  امل�صتهَدفة  البلدان  وبع�س 
الغذاء  برنامج  من  اأغذية  م�صاعدات  تتلقى 
العاملي، ت�صمل كمبوديا، والنيجر، وتنزانيا، 

واإثيوبيا، وبورما)10(.

احلق يف الغذاء
يذكر التعليق العام حول احلق يف الغذاء، اأن 
لي�صا  التغذية،  و�صوء  اجلوع،  م�صكلة  "جذور 
نق�ًصا يف الغذاء، بل نق�س يف احل�صول على 
الغذاء املتوافر”)11(. كما يذكر تقرير حديث 
اأن  والتجارية  الزراعية  ال�صيا�صات  ملعهد 
غذائي.  باأمن  تتمتع  املتحدة  “الواليات 
�صعبها  حق  حماية  يف  تف�صل  احلكومة  ولكن 
يف الغذاء. وتذكر وزارة الزراعة االمريكية اأن 
نحو ن�صبة %11 من االأ�صـر االمريكية )و18% 
الإمكانية  تفتقد  االأمريكيني(  االأطفال  من 
فرتة  يف  املنا�صب،  الغذاء  على  احل�صول 
 12.6 معينة من ال�صنة. وميثل هذا االإح�صاء 
مليون ن�صمة. ولكن، حتى بعد الت�صدير، فاإن 
العر�س املحلي للغذاء يف الواليات املتحدة 
مرتني  الدولة  يف  من  جميع  يغذي  اأن  ميكن 

اأكرث”)12(.
ويذهب التقرير اىل مقارنة الواليات املتحدة 
بنيبال، اأحد اأفقر بلدان العامل، "تتخذ نيبال.. 
منت  خطوات الإعمال احلق يف الغذاء. وقد �صّ
نهاية  بعد  ت�صكلت  التي  اجلديدة  احلكومة 
ال�صيادة  يف  احلق  االأهلية،  احلرب  من  عقد 
اأيلول/  25 ويف  د�صتورها.  يف  الغذائية 

�صبتمرب 2008، تقر املحكمة العليا يف نيبال 
بتوفري  نيبال  حكومة  واأمرت  احلق،  هذا 
تعاين  مقاطعة  لـ32  الفور  على  الطعام 

نق�ًصا يف الغذاء". 

ماذا يفعل املجتمع الدويل؟
االمني  �صكل   ،2008 ني�صان/اإبريل  يف 
جمموعة  كيمون"  "بان  املتحدة  لالأمم  العام 
امل�صتوى،  رفيعة  منتدبة  قوة  اأو  عمل، 
الهدف  الغذاء. وقد كان  اأزمة  ة  مبا�رصَ ملهمة 
"تعزيز ا�صتجابة موحدة لتحدي  املذكور هو 
ُق�صد  وقد  عاملي")13(.  غذائي  اأمن  حتقيق 
بت�صكيل جمموعة العمل التن�صيُق بني االأمم 
 Bretton "املتحدة وهيئات "بريتون وودز
الأزمة  جماعية  ا�صتجابة  خللق   Woods
الغذاء. وت�صمل جمموعة العمل نحو 15 هيئة 
وبرامج،  ومكاتب  املتحدة  االأمم  هيئات  من 
النقد  و�صندوق  الدويل  البنك  عن  ف�صالً 
وهي  العاملية.  التجارة  ومنظمة  الدويل، 
بعد  الوا�صح  من  ولي�س  املوارد.  اىل  تفتقر 

ما الدور الذي ميكن اأن تقوم به. 
اأنتجت جمموعة العمل رفيعة امل�صتوى اإطار 
 .)14(2008 متوز/يوليو  يف  ال�صامل  العمل 
وال�صعف  القوة  مواطن  الوثيقة  وتعك�س 
جيد،  بعمل  تقوم  فهي  املعقدة:  للرتكيبة 
من حتديد االأ�صباب املتعددة التي �صاهمت 
التو�صيات  بع�س  اىل  باالإ�صافة  االأزمة،  يف 
جمموعة  تروج  اأخرى،  ناحية  ومن  املهمة. 
العمل ل�صيا�صات اقت�صادية كبرية، تقو�س 
تربز  املثال،  �صبيل  على  تو�صياتها)15(. 
املزارعني  يف  اال�صتثمار  اأهمية  املجموعة 
ال�صغار. واحلقيقة اأنه لو كان هناك مك�صب 
العاملي  التقرير  من  بداية  الغذاء،  اأزمة  من 
البنك  ي�صدره  والذي   ،2008 لعام  للتنمية 
قبول  يف  يتمثل  املك�صب  هذا  فاإن  الدويل، 
الفالحني،  ل�صغار  ال�صيا�صي  ال�صوت  اأهمية 
يف حوار متعدد االأطراف. وي�صدد اإطار العمل 

ال�صامل على هذه النقطة.
كما تذهب الوثيقة اأي�ًصا اىل حث احلكومات 
متعددة  التجارة  مفاو�صات  ا�صتكمال  على 

)8( Van Braun and Meinzen-Dick. Van 
Braun, J. and Meinzen-Dick, R. 
”Land Grabbing by Foreign Investors 
in Developing Countries: Risks and 
Opportunities“, IFPRI Policy Brief, 
13 April 2009.

)9( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 
S. Bioenergy And Land Tenure: The 
Implications Of Biofuels For Land 
Tenure And Land Policy. International 
Institute for Environment and 
Development )IIED( and FAO: London 
and Rome, 2008.

)10( World Food Programme Operations 
List. Available from: <www.wfp.org/
operations/list.

)11( Cites in Smaller، C. and Murphy, 
S. ”Bridging the Divide: A Human 
Rights Vision for Global Food Trade“, 
2008. Available at:
<www.tradeobservatory.org/library.
cfm?RefID=104458>

)12( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 
S. )op.cit(.

)13( See: www.un.org/issues/food/
taskforce/

)14( Available from: <www.ransa2009.
o r g / d o c s / C o m p r e h e n s i v e _
framework_for_action_ransa2009.
pdf>.

)15( For a critical perspective on the 
CFA, see also Foodfirst Information 
& Action Network )2008(.
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من  مزيًدا  ودعمت  الدوحة.  جلولة  االأطراف 
لدى  يكن  ومل  التجارة.  لتمويل  امل�صاعدات 
اىل  لتقدمه  حقيقي  �صيء  الدوحة  اأجندة 
البلدان التي تواجه اأزمة يف اأ�صعار الغذاء)16(. 
حداثتها.  برغم  اآخر،  وقت  نتاج  فاالأجندة 
يف  ال�صياق  خارج  متزايد،  نحو  على  وتبدو 
واقع متغري من العر�س ال�صيق لل�صلع، وعدم 
التوازن يف ما يتعلق بالتجارة و�صط م�صّدري 
الغذاء الرئي�صيني، وحتطيم خطري لالئتمان، 
ي�صاهم فيما تتوقع منظمة التجارة العاملية 
التجارة  اأحجام  يف  االأكرب  التقل�س  يكون  اأن 

العاملية، منذ احلرب العاملية الثانية)١7(.
نيكوال  الفرن�صي  الرئي�س  خرج  وقد 
“ال�صـراكة  هي  اأخرى،  بفكرة  �صاركوزي 
اأذيعت  الغذائي”  واالأمن  للزراعة  العاملية 
يف   2008 حزيران/يونيه  يف  االأوىل  للمرة 
اأزمة  حول  والزراعة”  االأغذية  منظمة  “قمة 
الثماين  جمموعة  اأع�صاء  تلقف  وقد  الغذاء. 
الفكرة يف ال�صهور الالحقة، ونالت َدفعة من 
احلكومة االإ�صبانية التي وزعت وثيقة تدعى 
“عملية مدريد: نحو �صـراكة عاملية �صاملة يف 
الزراعة واالأمن الغذائي” قبل االجتماع رفيع 
مدريد  يف  للجميع  الغذائي  لالأمن  امل�صتوى 
يف يناير/كانون الثاين 2009. وهذا يو�صح 
لزيادة فعالية  االأطراف مبذوال  جهًدا متعدد 

املحلي  امل�صتويني  على  اجلوع،  حماربة 
والعاملي. 

العاملية مبا حتمله  ال�صـراكة  مبادرة  وتتميز 
اإمكانات، ولكن توجهها ال يزال غام�ًصا.  من 
�صاركوزي،  اقرتحها  التي  االأولية  فالفكرة 
بعيد  �صيا�صي  توجه  ذات  مبادرة  �صورت 
املدى. من �صاأنها، ف�صالً عن توليد متويالت 
لت�صع  للحكومات  م�صاحة  توفر  اأن  جديدة، 
تقوم  الغذائي،  لالأمن  عاملية  ا�صرتاتيجية 
�صلطة  ذات  جمموعة  بوا�صطة  التوجيه  على 
النقا�صات  الدوليني. وقد مالت  من اخلرباء 
زيادة  على  الرتكيز  اىل  االأمر  هذا  حول 
التن�صيق بني املمولني، مع و�صع النقا�صات 
اخلا�صة بال�صيا�صات على الهام�س. كما يوجد 
�صتم�صي  املبادرة  كانت  اإذا  ما  حول  خالف 
اإطار  اأو يف  ُقدًما عن طريق جمموعة الثماين، 
تتوافر  ال  هذا،  يومنا  وحتى  املتحدة.  االأمم 
رزنامة خا�صة باالأمر، اأو موؤ�صـرٌ للدعم املايل 

املتوفر لتي�صري العملية التي مت حتديدها. 

ما الذي ميكن اأي�ًصا عمله؟ 
اإن الف�صل يف مكافحة اجلوع هو نتيجة خيارات 
زراعة  منار�س  كيف  نعرف  فنحن  �صيا�صية. 
االأ�صواق  ننظم  كيف  ونعرف  ا�صتدامة.  اأكرث 
الغذائي  االأمن  اأن  ونعرف  اأف�صل.  ب�صورة 
اأن ُيبنى على قاعدة حملية قوية. واأنه  يجب 
تعزز  اأن  والغذائية  الزراعية  للنظم  ينبغي 
الدميقراطية،  وال�صيادة  البيئية،  النزاهة 
اأن  يجب  واأنها  احلدود.  خارج  وامل�صوؤولية 
تعطي االأولوية للحاجات املحلية. وينبغي اأن 
حتمي امل�صاواة واأي�ًصا الفاعلية يف تبادالت 

ال�صوق)18(. 
اأزمة  الإنهاء  ب�صيط  واحد  طريق  يوجد  وال 
ليحمي  الزراعي؛  القطاع  وتغيري  الغذاء، 
النا�س من اجلوع. فثمة حاجة اىل اتخاذ تدابري 
والبعيد.  واملتو�صط  الق�صري  املدى  على 
وحتتاج االأعمال والتحركات اأن تت�صمن مدى 
وا�صًعا من االأطراف املعنية. فهي يف حاجة اىل 
النظر يف عدد من القطاعات، ت�صمل الزراعة، 
والبيئة،  والتجارة،  واملالية،  والطاقة، 
بالنتائج  يتعلق  ما  ويف  والتنمية.  والبحوث 

ال�صـريعة، فاإن ال�صيطرة على ال�صغط املتولد 
اإنهاء  )مثل  احليوي  الوقود  على  الطلب  من 
اأهداف الوقود احليوي، اأو االإ�صـرار على معايري 
اإن�صانية  عاًما(، م�صاعدات  اأ�صيق تلقى قبوالً 
يف  لال�صتثمار  االأولوية  تعطي  واأف�صل،  اأكرث 
القدرة االإنتاجية املحلية واالإقليمية، وتنظيم 
م�صتقبل  يف  امل�صاربات  �صياق  يف  الطلب 
ال�صلع الزراعية، ومراجعة القيود املحلية على 
الزراعي...  االإنتاج  وزيادة  الزراعية،  التجارة 

كلها اأعمال مهمة وممكنة. 
�صوف  التي  االأعمال  من  الثانية  واملجموعة 
تعد  تاأثري،  لها  ليكون  اأطول  وقًتا  ت�صتغرق 
الطريق  تقود  اأن  يجب  فهي  اأي�ًصا.  مهمة 
ال�صناعي،  الزراعي  النموذج  تغيري  نحو 
بيئًيا،  ا�صتدامة  واأكرث  اإن�صاًفا،  اأكرث  ليكون 
واأكرث �صيطرة حملية. وهذه التدابري للتحرك 
االأ�صا�صية  البنية  اال�صتثمار يف  ت�صمل  االأبطاأ 
والقدرة االإنتاجية التي حترتم االإنتاج املحلي 
واملعاجلة، واال�صتثمار يف البحوث والتو�صع، 
واأمناط  حملية  غذائية  ثقافة  على  والرتكيز 
)ت�صمل  املوؤ�ص�صات  وتقوية  اال�صتهالك، 
ال�صيا�صية(  وامل�صاءلة  القانونية  االإجراءات 
الزراعية،  التجارة  ل�صيا�صات  تقييم  واإعادة 
ا  )خ�صو�صً ال�صوق  لقوة  اأقوى  وتنظيم 
الن�صطة  اجلن�صيات،  متعددة  لل�صـركات 
احتياطات  وتاأ�صي�س  الغذائي(،  النظام  يف 
ال�صعوب، واال�صتثمار  اأمام  للحبوب م�صوؤولة 
الهائل  الفاقد  واإنهاء  املتجددة.  الطاقة  يف 
اأهمية حرجة. ففي  ذا  اأي�ًصا  الطعام يعد  من 
التخزين  ب�صبب  الفاقد  يتزايد  اجلنوب 
البنية  عوامل  من  وغريها  والطرق،  ال�صيئ، 
االأ�صا�صية ال�صيئة. ويف ال�صمال يتزايد ب�صبب 
يوجد  بفائ�س  يتمتع  الذي  الغذائي  النظام 
والطعام  ومعاجلة  االإنتاج،  من  مرحلة  كل  يف 
وتوزيعه. ويف كل احلاالت ميكن، بل ويجب، 

كبحها. 
م�صكالت  كونها  االآن  تخطت  الغذاء  اأزمة  اإن 
فاإن  ثم  ومن  للحل.  قابلة  املدى  ق�صرية 
اأمان  �صبكات  اإيجاد  اىل  حاجة  يف  احلكومات 
للجوعى، وعلى نحو متزامن، واأن ت�صتثمر يف 
امل�صتدام،  الزراعي  االإنتاج  يف  نف�صه  الوقت 
النا�س  تبداأ يف حل م�صكلة عدم ح�صول  واأن 
لب  متثل  التي  امل�صكلة  وهي  الغذاء،  اىل 
ولب  الغذاء،  يف  احلق  منظور  من  امل�صاألة 
عاملنا  ت�صيب  التي  للغذاء  احلقيقية  االأزمة 

كالوباء.

)16( See Institute for Agricultural and 
Trade Policy )IATP( ”Can Aid Fix 
Trade? Assessing the WTO’s Aid 
for Trade Agenda“, 22 September، 
2006. Available at:www.iatp.org/
tradeobservatory/genevaupdate .
cfm?messageID=120812
”Seven Reasons Why the Doha 
Round Will Not Solve the Food 
Crisis“, May, 2008. Available at: 
<www.iatp.org/iatp/publications.
cfm?refid=102666>. Also Trócaire. 
Briefing Paper: Implementing Aid 
for Trade )AfT( to Reduce Poverty, 
March 2009. Available at: <www.
trocaire.org/uploads/pdfs/policy/
implementingaidfortrade.pdf>; and 
Caliari، A. ”Civil Society Perspectives 
on the Aid for Trade Debate“, in 
Njinkeu, D. and Cameron، H. )eds.(, 
Aid for Trade and Development, 
Cambridge University Press: New 
York, 2007.

)17( World Trade Organization )WTO(. 
”WTO sees 9% global trade decline in 
2009 as recession strike’, WTO Press 
release، 23 March 2009. Available at: 
<www .wto .org/english/news_e/
pres09_e/pr554_e.htm>

)18( See: De la Torre Ugarte, D. and 
Murphy, S., ”The Global Food Crisis: 
Creating an Opportunity for Fairer 
and More Sustainable Food and 
Agriculture Systems Worldwide“. 
Ecofair Trade Dialogue Discussion 
Papers, 11, 2008. Misereor & the 
Heinrich Böll Stiftung: Germany.
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اإي�صاجاين �صريانو 
الرا�صد االجتماعي الفلبني

PRRM/Social Watch Philippines
Isagani R. Serrano

التغري  على  االإن�صانية  الب�صمة  اأ�صبحت 
ما  نحل  فكيف  و�صوًحا.  اأكرث  املناخي 
وجتنب  واقًعا،  اأمًرا  بالفعل  اأ�صبح  قد 
اإطار  اتفاقية  حوله  تدور  ما  هذا  الكارثة؟ 
املتحدة  لالأمم  املناخي  التغري  حول  العمل 
ومعاهدات  وبروتوكول   ،)1()UNFCCC(
امل�صتقة   Kyoto Protocol كيوتو)2( 
القيام  اىل  احلاجة  من  وبالرغم  ولكن  منها. 
املتقدمة  البلدان  بني  اخلالف  فاإن  بتحرك، 
اإ�صارة  اأي  وجود  عدم  مع  يتوا�صل  والنامية، 
حتى  اأنه  جند  نف�صه،  الوقت  يف  لنهايته. 
اأف�صل العلماء يقللون من تقديرهم ل�صـرعة 
التغري املناخي. ففي الوقت الذي اأ�صار فيه 
تقرير التقييم الرابع للجنة ما بني احلكومات 
حول التغري املناخي )IPCC(، مثالً، اىل اأن 
النوبات  ببع�س  �صيحتفظ  املتجمد  املحيط 
اجلليدية ال�صنوية حتى عام 2050 تقريًبا)3(، 

تبني بعد ذلك بقليل اأن هذا البيان يعرتيه 
�صوء تقدير ملدى االنحدار يف البحر اجلليدي، 
املتجمد  املحيط  يفقد  اأن  املتوقع  من  واأنه 
من  اأقرب  وقت  يف  ال�صيفي،  اجلليدي  بحره 
اأن  يجب  ما  �صيًئا  اأن  الوا�صح  من  ذلك)4(. 
يكون  العتبة.حيث  جتاوز  قبل  هنا،  يكون 
للحل.  قابلة  غري  م�صكلة  املناخي  التغري 
ولكن لن ميهد اأي من اجلانبني الطريق. فال 
تعتقد  الأنها  ذلك،  �صتفعل  الغنية  البلدان 
اأنها وقعت حتت �صغط تلبية اأهداف �صعبة 
اأي  الفقرية  البلدان  تفعل  اأن  قبل  وملحة، 
العتقادها  اأي�ًصا  الفقرية  البلدان  وال  �صيء. 
باأنها مطاَلبة بااللتزام باالأهداف نف�صها مثل 
الفر�صة  تواتيها  اأن  قبل  الغنية،  البلدان 

لالإم�صاك بها. 

هل انتهت اللعبة؟
وبعد  ع�صـر،  التا�صع  القرن  ثمانينيات  يف 
ما  وبنينا  احلفري،  الوقود  حرق  يف  بداأنا  اأن 
تركيز  كان  �صناعي  جمتمع  من  اليوم  لدينا 
يف  جزيًئا  ثاين اأك�صيد الكربون يف اجلو 280 
املليون. وبحلول خم�صينيات القرن الع�صـرين 

و�صل بالفعل اىل 315 جزيًئا. وعندما اأطلق 
هان�صن"  "جيم�س  للف�صاء  نا�صا  وكالة  عامل 
التغري  حول  اإنذار  اأول   James Hansen
القرن  من  الثمانينيات  اأواخر  يف  املناخي 
كاأعلى  جزيًئا   350 الـ  حد  و�صع  املن�صـرم، 
م�صتوى ميكن حتمله "اإذا رغبت الب�صـرية يف 
املحافظة على الكوكب �صبيًها مبا كان عليه، 
عندما تطورت عليه احل�صارة، وتكيفت عليه 

احلياة على االأر�س")5(.
فالن�صبة  املرحلة.  هذه  اليوم  نتجاوز  ولكننا 
اأك�صيد  ثاين  جزيًئا   380 اىل  ت�صل  اليوم 
مبقدار  تزداد  اإنها  ويقال  اجلو،  يف  الكربون 
اأنه  واحلقيقة  عام.  كل  املليون  يف  جزيئني 
االأمان.  م�صتوى  حول  اتفاق  بعد  يوجد  ال 
املليون،  يف  جزيًئا   450 يقول  فالبع�س 
اأقل  تكون  اأن  ينبغي  اإنها  يقولون  واآخرون 
 Poznan بكثري. ويف موؤمتر بوزنان لالأحزاب
Conference of the Parties يف كانون 
الرئي�س  نائب  2008، حاول  االأول/دي�صمرب 
اىل  ي�صل  اأن  توفيق،  دون  غور،  اآل  ال�صابق 
"راجندرا  ذكر  وقد   .350 الـ  حد  حول  اتفاق 
رئي�س   Rajendra Pachauri با�صوري" 
املناخي/ للتغري  العمل  اإطار  اتفاقية 
املناخي  التغري  حول  احلكومات  اللجنة 
عام  بحلول  اأ�صا�صية،  اإ�صالحات  بدون  اأنه 
من  يفلت  املناخي  النظام  جند  قد   2012
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  واأن  ال�صيطرة،  اإطار 
االنحدار  يف  تبداأ  اأن  يجب  العاملية  الكربون 

بحلول عام 2050)6(.

العدالة لتربيد الكوكب

رمبا ينتهي الك�صاد العاملي احلايل باأن يكون نعمة للعامل ولكنها متخفية خلف قناع.حيث اإن انخفا�س النمو 
ا يف ال�صغط على البيئة، واحلاجة الوا�صحة اإىل التقليل من االنبعاثات. فاالأزمة تطرح فر�صة  يعني انخفا�صً
ذهبية للعدالة االجتماعية والبيئية. اإن التعامل االأكرث اإن�صاًفا هو وحده الذي �صيقود اإىل ا�صتدامة وكفالة 
اإنقاذ ملكافحة الفقر العاملي، واإعادة تاأهيل البيئة، وحتقيق اال�صتقرار للمناخ اأمر اإلزامي يف هذا. ولكن 
لن يكون من املمكن، واإىل اأن يغري االأغنياء من طريقة اإنتاجهم وا�صتهالكهم، وتعلم العي�س يف اإطار 
حدود م�صتدامة. ويف الوقت نف�صه ينبغي على الدول النامية اأن تتجنب م�صاًرا اتخذته الدول ال�صناعية، 

واأن يتحولوا اإىل االإنتاج النظيف واال�صتهالك على النحو ال�صحيح.

)1( United Nations. United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change. 1992. Entered into force 1994. 
Available at: <unfccc.int/resource/
docs/convkp/conveng.pdf >.

)2( United Nations. ”Kyoto Protocol 
to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change“. 
1998. Available at: <unfccc.int/
resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

)3( IPCC. ”Climate Change 2007: Synthesis 
Report“. Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Geneva: International Panel on 
Climate Change.

)4( Lovett, R. ”Arctic Ice Melting Much 
Faster Than Predicted“. National 
Geographic News, 1May 2007. Available 
at: <news.nationalgeographic.com/
news/2007070501-/05/arctic-ice.
html>.

)5( Hansen, J. Testimony to the US 
Congress, 23 June 1988.

)6( McKibben, B. ”Think Again: Climate =
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املناخي  للتغري  احلكومات  جلنة  ولكن 
بعر�س  نف�صها  وتقيد  التعليمات،  تتجنب 
ال�صيا�صات.  ال�صيناريوات ل�صناع  حقيبة من 
ي�صل  ما  اللجنة  و�صعت   1990 عام  ومنذ 
خطوط  اأربعة  على  تقوم  �صيناريو،   40 اىل 
وفًقا  ال�صيناريوات  هذه  وت�صنف  رئي�صية. 
التنمية  على  �صريكز  امل�صتقبل  كان  اإذا  ملا 
اأو  اأ(  بال�صيناريو  اإليه  )اأ�صري  االقت�صادية 
كان  اإذا  وما  ب(  )�صيناريو  البيئية  التنمية 
اأو   )1 )رقم  العاملي  امل�صتوى  على  موجًها 
االإقليمي )رقم 2(. اإذن، )اأ 1( هو ال�صيناريو 
االقت�صادي   )2 و)اأ  العاملي،  االقت�صادي 
االإقليمي، و)ب 1( البيئي العاملي، و)ب 2( 
�صيناريو  تق�صيم  مت  وقد  االإقليمي.  البيئي 
وقود  خمتلفة:  �صيناريوات  ثالثة  اىل   )1 )اأ 
حفري مكثف )اأ1 ح1(، والتوازن بني الوقود 
احلفري وغري احلفري )اأ1ب(. واالنتقال اىل 
�صيناريو  اأما  غ(.  )اأ1  احلفري  غري  الوقود 
االأعمال املعتادة )اأ ك م( الذي يفرت�س عدم 
انبعاثات  تخفي�س  حيال  �صيء  باأي  القيام 

الغازات الدفيئة، بالطبع خارج النقا�س. 
يف الوقت نف�صه تزداد االإ�صارات التي تفيد 
باأن ال�صيناريو االأ�صواأ قد يحدث مبكًرا عما هو 
العوا�صف،  مثل  العنيفة  فاالأحداث  متخيل. 
والفي�صانات، واجلفاف، لها اآثار مدمرة على 
والزراعة،  الغذائي،  واالأمن  املائية،  املوارد 
وال�صحة  احليوي،  والتنوع  البيئية،  والنظم 
االإن�صانية. وقد �صهد �صهر اآب/اأغ�صط�س عام 
اأوبورا قتلت ما يقرب  حارة يف  موجة   2003
من 15 األف ن�صمة يف فرن�صا، و35 األًفا اآخرين 
اندلعت  وقد  اأخرى.  اأوروبية  بلدان  ت�صع  يف 
كاليفورنيا  غابات  يف  هائلة  حرائق  موؤخًرا 
واأ�صرتاليا، اىل جانب في�صانات غري م�صبوقة 
كانت  االأحداث  هذه  ومثل  اأخرى.  اأماكن  يف 
جلنة  تقديرات  جميع  يف  وحم�صوبة  متوقعة، 
املناخي.ولكنها  التغري  حول  احلكومات 
�صائعة  وب�صورة  مكان  كل  يف  االآن  حتدث 
وباأقل توقعات. وقد ت�صببت موجات اجلفاف 
يف بلدان رئي�صية منتجة للغذاء يف انحدار من 
عام 2009. كما  الغذاء  اإنتاج  %40 يف   20-
مثل  تقدًما،  �صهدت  قد  كانت  ا  اأمرا�صً اأن 
ال�صفراء،  واحلمى  واملالريا،  الدرن/ال�صل، 

وقد  كثرية.  اأماكن  يف  بقوة  عادت  قد 
اإزالة الغابات امل�صوؤولة عن  تفاقمت ظاهرة 
الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  من   17% نحو 
احليوي.  الوقود  على  الطلب  زيادة  ب�صبب 
فقد ُفقدت غابات اأ�صا�صية مبعدل 6 ماليني 
و2005،   2000 عامي  بني  ال�صنة  يف  هكتار 
وانحدر التنوع احليوي ب�صورة ثابتة مع زوال 

هذه الغابات. 

العدالة يف املناخ
لكفيل  وتكافوؤَا  م�صاواة  اأكرث  عامًلا  اإن 
مع  والتكيف  للبقاء،  اأف�صل  فر�صة  بتوفري 
للنمو )بغ�س  املناخي. وو�صع حدود  التغري 
النظر عما اإذا كانت احلدود املرهوبة قد مت 
االأمم  بني  امل�صاواة  واإر�صاء  ال(  اأم  جتاوزها 
والرجل،  املراأة  وبني  وداخلها،  واملجتمعات 
اأن  ينبغي  وامل�صتقبلية،  احلالية  واالأجيال 

ي�صنع عامل اأكرث مرونة.
عن  مبا�صـرة  املناخية  العدالة  مبداأ  ينبثق 
لالأمم  املناخي  للتغري  العمل  اإطار  اتفاقية 
اأن  3-1 منها،  املتحدة، والتي حتدد املادة 
الدول ينبغي اأن تعمل "على اأ�صا�س امل�صاواة 
واملختلفة  امل�صرتكة  م�صوؤولياتها  ووفق 
املبداأُ  هذا  ويكّمل  املختلفة".  وقدراتها 
البيئة  حول  ريو  اإعالن  يف  اآخرين  مبداأين 
والتنمية، يف االأجندة 21 التي نتجت عن قمة 
وامللوثون  "االحتياط   1992 عام  يف  االأر�س 
تكن  مل  اإن  االأول  املبداأ  يقول   ." يدفعون 
به،  �صتقوم  ما  وعواقب  منفعة  من  متاأكًدا 
وقد  ذاته.  وا�صح يف حد  والثاين  تفعله.  فال 
ذكرت العدالة املناخية �صـراحة اأو �صمنًيا يف 
كثري من اإعالنات االأمم املتحدة واتفاقياتها 

االأخرى. 
وبالرغم من اأن التغري املناخي ال يرحم اأحًدا، 
اأكرب على  اأو فقرًيا، فاإن له تاأثرًيا  غنًيا كان 
اإذا  براءة،  اأكرث  اأنهم  من  بالرغم  الفقراء، 
فالبلدان  حدوثه.  عن  امل�صوؤولية  اىل  نظرنا 
اأو امل�صماة بالبلدان غري االأع�صاء يف  النامية 
امللحق 1)*(، كانت اإ�صهاماتها اأقل بكثري يف 

بالبلدان  الدفيئة، مقارنة  الغازات  انبعاثات 
املتقدمة اأو امل�صماة ببلدان امللحق 1، ولكن 
البلدان  اأما  معاناة.  اأثر  تكون  اأن  لها  قدر 
من  قدر  باأقل  �صاهمت  والتي  تنمية،  االأقل 
التلوث، ف�صوف تكون االأكرث معاناة. وكثري 
قد  ال�صغرية،  اجلزر  على  النامية  الدول  من 

تختفي متاًما يوما ما من على اخلريطة. 
حتقيق  اأجل  من  اجلهود  يف  والت�صارك 
الدفيئة  الغازات  تركيزات  يف  اال�صتقرار 
�صيناريوهات  تقرره  قد  ما  وفق  اجلو،  يف 
 650 ا�صتقرار االنبعاث 350-، 450، 550، 
جزيًئا يف املليون- فاإنه يجب اأن يقوم على 
ن�صيب متباين يف امل�صوؤوليات عما حدث، وما 
اأ�صا�س امل�صتويات  واأي�ًصا على  زال يحدث، 
و�صعوب  فبلدان  التنمية.  من  املختلفة 
اىل ثالث جمموعات:  تق�صيمها  العامل ميكن 
م�صتهلكون مكثفون اأ�صحاب الن�صب العالية 
من االنبعاثات؛ وامل�صتهلكني املنخف�صون، 
اأو اأ�صحاب الن�صب املختلفة من االنبعاثات، 
واملحافظون اأو من يعي�صون يف حدود ميكن 
على  الت�صنيف  هذا  ويتفق  ا�صتدامتها. 
جميع  ال�صناعية:  البلدان  )اأ(  مع  التوايل 
اأع�صاء منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية 
)OECD(، و)ب( البلدان االأقل تنمية، مبا 
)ج(  االإفريقية،  القارة  بلدان  معظم  ي�صمل 
الربازيل  مثل  املتقدمة،  النامية  البلدان 
وال�صني والهند، وبع�س دول �صـرق وجنوب 

�صـرق اآ�صيا. 
اأو فقرية، �صيكون هناك  يف كل دولة، غنية 
الفئات:  هذه  مع  يتنا�صبون  ال  ممن  بع�س 
م�صابه  حياة  منط  لديه  مثالً،  ثري  فلبيني 
نف�صه  القدر  ثم  االأمريكي.ومن  لقرينه 
الكربون.  اأك�صيد  ثاين  انبعاث  م�صتوى  من 
غري  من  يقارب  ما  اأو  مليون  وال�صتمائة 
من  واالأغنياء  املتو�صطة  الطبقة  اأو  الفقراء، 
من  خليًطا  �صيكونون  والهنود،  ال�صينيني 
مرتفعة.  بن�صب  وامل�صتهلكني  املحافظني 
بن�صب  امل�صتهلكني  من  وامل�صتبعدون 
املنخف�صة  الن�صب  اأ�صحاب  اأو  منخف�صة، 

Change“. Foreign Policy, January/
February 2009. Available at <www.
foreignpol icy .com/story/cms .
php?story_id=4585>.

ال�صناعية  للبلدان  امل�صتخدم  اال�صطالح  هو  هذا   )*(
اإىل   1992 عام  يف  ان�صمت  التي  والع�صـرين  االربع 
االقت�صادية  والتنمية  التعاون  منظمة  ع�صوية 
الوقت  ذلك  يف  كانت  التي  ع�رص  االأربعة  والبلدان 
االقت�صاديات  من  للتحول  انتقالية  مبرحلة  متر 
ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل  املركزي  للتنظيم  اخلا�صعة 
مبا ي�صمل بلدان الكتلة ال�صـرقية �صابقاً. كما يندرج 
االحتاد االأوروبي �صمن هذه املجموعة. واأعقب ذلك 
ان�صمام عديد من البلدان، بحيث اأ�صبح عدد البلدان 

=

االأوروبي(.  االحتاد  فيها  )مبا   41 املجموعة  هذه  يف 
عادًة  وتكون   :1 امللحق  يف  االأع�صاء  غري  البلدان 
ملزيد  االتفاقية.  على  الت�صديق  تولت  نامية  بلداناً 
للتغري  املتحدة  االأمم  موؤمتر  انظر:  املعلومات،  من 

املناخي، 18 -7 دي�صمرب 2009:
http://ar.cop15.dk/about+cop15/
information+for/researchers/show+a
rticle?articleid=260 )املرتجم( 
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ن�صمة  بليويّن  عن  �صيزيدون  االنبعاثات،  يف 
واالفتقاد  والتعليم،  التغذية  فقر  يعانون 
ال�صحية،  والرعاية  واالأ�صوات  العمل  اىل 
يف  ويعي�صون  ال�صحي،  وال�صـرف  واملياه 
اأن تكون لهم  بيئة متدهورة. ومن ثم يجب 
اأن  وينبغي  التنمية،  يف  احلق  يف  االأولوية 
حتويل  من  الرئي�صيني  املنتفعني  يكونوا 

املوارد بني البلدان وداخلها. 
ولدرء الكارثة، فاإن ال�صفقة عادلة وب�صيطة: 
الغنية  البلدان  يف  االأغنياء  على  يجب 
املزيد  ح�صد  عن  يتوقفوا  اأن  والفقرية، 
نحيا  اأن  جميًعا  ولنا  للفقراء  ميكن  بحيث 

حياة م�صتدامة.

التخفي�س، قلب العدالة
تتعلق  مطروحة،  كثرية  مقرتحات  ثمة 
حقوق  مثل  العادل"،  "الن�صيب  مببداأ 
ولكن  م�صرتك  تقارب  اخل�صـراء،  التنمية 
 common but differentiated متباين 
والتقارب  التخفيف   convergence
 contraction and  2050 عام  بحلول 
convergence by 2050، وغريها. وكلها 

تدور اأ�صا�ًصا حول اال�صتقرار املناخي. 
على البلدان ذات االنبعاثات العالية، اأن تقوم 

بتخفي�س انبعاث غازاتها الدفيئة، مبعدل اأكرث 
حدة وعمًقا من م�صتوياته ال�صابقة يف 1990، واأن 
تدعم البلدان النامية باأموال "لينة" وتكنولوجيا 
يعد  املطلوب،  االنبعاث  تخفي�س  اإن  نظيفة. 
املتفق  ال�صيناريو  كان  اأيا  �صخًما،  تخفي�ًصا 
عليه لتحقيق اال�صتقرار يف م�صتوى االنبعاثات. 
و�صوف يرتاوح هذا التخفي�س بني 25-50% 
ويغطي  و2050.   2020 عامي  بني  اأكرث  اأو 
الواردة  ال�صتة  الغازات  اأنواع  التخفي�س 
اأك�صيد  ثاين  وهي:  كيوتو،  بروتوكول  يف 
الكربون، وامليثان )CH4(، واأك�صيد النيرتوز 
 ،)HFC( والهيدروفلوروكربون   ،)N2O(
والهيك�صفلورايد   )PFC( والبريفلوركربون 
)SF2(. وتتحول اىل ما يعادل اأطناًنا من ثاين 
الغازات  قائمة  يف   )CO2( الكربون  اأك�صيد 

الدفيئة لكل بلد. 
حقها  تعترب  اأن  النامية  للبلدان  ينبغي  وال 
ففي  البيئة.  لتلويث  رخ�صة  التنمية  يف 
يف  احلق  يرتبط  املناخية،  العدالة  مبداأ  ظل 
اأنه  ذلك  من  واالأهم  االقت�صاد،  بنمو  التنمية 
يرتبط باإ�صباع احلاجات االأ�صا�صية التي توؤدي 
العي�س  وح�صن  االأمن  من  الئق  م�صتوى  اىل 
التنمية  حقوق  اإطار  موؤلفو  وي�صري  للجميع. 
 Greenhouse Development الدفيئة 
�صنوي  دخل  اىل   Rights Framework
كم�صتوى  للفرد،  دوالر  اآالف   9 مقداره 
وهو  عنده)7(.  تتالقى  اأن  الدول  لكل  ميكن 
تقع  التي  النامية  البلدان  جميع  اأن  يعني  ما 
حتت هذا اخلط، ينبغي منحها حقوًقا يف نقل 
الر�صمية،  التنموية  )امل�صاعدات  وحتويل 
بزيادة  لها  وال�صماح  اإلخ(  والتكنولوجيا، 
لتحقيق  �صعيها  يف  لديها،  االنبعاث  ن�صب 

هدفها املتعلق برفع الدخل. 
من  اآالف،   9 الدخل  هذا  معادل  كم  ولكن 
الب�صمة الكربونية لكل �صخ�س؟ اإنه ما يعادل 
تقريًبا 9 اأطنان من ثاين اأك�صيد الكربون لكل 
البلدان  وافقت  اإذا  فحتى  ا.  �صنويًّ �صخ�س 
الغنية على تخفي�س ن�صب االنبعاثات لديها 

الفقرية  البلدان  امل�صتوى، وجنحت  هذا  اىل 
يف الوقت نف�صه يف الو�صول اإليه، وحتى اإذا 
�صارت حياتنا على خليط من الوقود احلفري 
من  هذا  يعنيه  ما  تخيل  املتجددة،  والطاقة 
اإذا و�صعنا  ا  قدر الطاقة والكربون، خ�صو�صً
يف االعتبار تقديرات عدد �صكان العامل التي 
ت�صل اىل 7.6 بليونات ن�صمة يف 2020 و9.1 

بليونات يف 2050. 
فاإن  الدخل،  من  امل�صتوى  هذا  وعلى خلفية 
االأهداف  اإطار  يف  و�صعت  التي  الغايات 
االإمنائية لالألفية )MDGs( تبدو غري مالئمة 
لن  )�صيء   2015 عام  يف  حتققت  اإذا  حتى 
يكون من املمكن حتقيقه باملعدل احلايل(. 
م�صار  تتجنب  اأن  يجب  النامية  فالبلدان 
البلدان ال�صناعية غري امل�صتدام واالحتمايل. 
وكلما بكروا يف التحول اىل انتاج وا�صتهالك 
طاقة نظيفة، كلما كان ذلك اف�صل بالن�صبة 
وم�صايد  الزراعة  ومع  جميًعا.  ولنا  لكوكبنا 
االأ�صماك امل�صتدامة، واملحافظة على موارد 
الغابات، وتنمية الطاقة املتجددة، وتخفيف 
لها  ف�صيكون  امل�صاواة،  وعدم  الفقر،  حدة 
املناخي.  التغري  ووفق  التكيف،  يف  حظ 
الزراعة  يف  احلقيقية  اخل�صـراء  فالثورة 
الغابات،  اإزالة  وجتنب  االأ�صماك،  وم�صايد 
الكربون،  يف  التحكم  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن 

وتقليل معدل الب�صمة الكربونية. 
يف  االأع�صاء  غري  البلدان  ا�صتثناء  مت  وقد 
امللحق 1 من االلتزامات اخلا�صة بالتخفي�س.

ولكنها ت�صتطيع امل�صاعدة، على �صبيل املثال 
من خالل فر�س �صـرائب كربونية ت�صاعدية 
زائدة،  ن�صًبا  ي�صتهلكون  ممن  اأغنيائها  على 
واالنتقال مبكًرا نحو الطاقة اللينة وم�صارات 
التنمية منخف�صة الكربون. وينبغي اأن يكون 
االلتزام بقدراتها التحملية)8( هدف كل اأمة. 
كما ينبغي اأن تكون املحافظة على ا�صتقرار 
ال�صكان يف م�صتويات م�صتدامة، حمل اهتمام 
خا�س لبلدان مثل الفلبني، التي تنباأت بنمو 
�صكاين ي�صل اىل ما يزيد عن 100 مليون يف 

2020 وما يقارب 150 مليون يف 2050.
وت�صـر الدول ذات ن�صب االنبعاث العاملية، 
اىل  اأدى  االنبعاث  م�صتويات  تراكم  اأن  على 

ال�صكل 1: االنبعاثات العاملية ال�صنوية للكربون 
من الوقود احلفري، واإنتاج االأ�صمنت 1999-1850 
وتركيز ثاين اأك�صيد الكربون يف اجلو، جزيء لكل 

مليون 2000-1850

P. Tans، الر�صد املناخي واملخترب  امل�صدر: "تانز" 
الت�صخي�صي، اإدارة املحيطات واالجواء الوطنية، 

الواليات املتحدة. 
 Climate Monitoring and Diagnostics 
 Laboratory, National Oceanic and

  Atmospheric Administration, USA.

)7( Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. and 
Kemp-Benedict, E. The Greenhouse 
Development
Rights Framework: The Right 
to Development in a Climate 
Constrained World. 2nd 
Edition. Berlin: Heinrich Böll 
Foundation, 2008. Available 
at: <www.ecoequity.org/docs/
TheGDRsFramework.pdf>
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ما  منطقة  يف  دعمهم  ميكن  الذي  االأفراد  عدد   )8(
تدهور  وبدون  الطبيعية،  املوارد  حدود  اإطار  يف 
واالقت�صادية  والثقافية  االجتماعية  البيئة  يف 

لالأجيال احلادية وامل�صتقبلية. انظر:
www.carryingcapacity.org
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حيث  النامية،  للبلدان  التقدم  من  مزيد 
املوؤمتر  ويف  �صـريًعا.  امل�صتويات  ترتفع 
اأندوني�صيا،  بايل،  يف  الأع�صاء  ع�صـر  الثالث 
اهداف  ان  اىل  ا�صري   ،2007 عام  يف 
اأن  ينبغي  لالنبعاثات،  امللزم  التخفي�س 
يطبق بالت�صاوي على ال�صني والهند. وهذه 
ق�صية �صعبة واإ�صكالية، وتنطوي على كثري 
على  بـ"التفاو�س"  اخلا�صة  التعقيدات  من 
ال�صني  انبعاثات  اأن  العدالة. ومن احلقيقي 
منوها  م�صتويات  بحكم  �صـريًعا  تتزايد 
امللوث.  الفحم  على  واعتمادها  ال�صـريع، 
كان  اجلو  يف  للكربون  احلايل  الرتكيز  ولكن 
على  املتوا�صل  البناء  من  لرتاكم  نتيجة 
الهند ن�صيب  اأو  لل�صني  وكان  اأجيال،  مدى 
ب�صمتهما  اأن  من  الرغم  )على  هذا  يف  قليل 
منوهما  ب�صبب  الحًقا  �صتظهر  الكربونية 

ال�صـريع حالًيا(.
م�صتوى  متو�صط  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 
بكثري  اأقل  مازال  ال�صني  لدى  االنبعاثات 
من مثيله يف الواليات املتحدة على م�صتوى 
خام  مواد  ت�صتخدم  فال�صني  الفرد.  ن�صيب 
العامل، ولكنها اأي�ًصا تقبل جباالً من النفايات 
يف  بها  االحتفاظ  اأخرى  بلدان  تريد  ال  التي 
العامل  نفايات  تدوير  تعيد  فهي  اأرا�صيها. 
اأ�صجار  وا�صتزراع  م�صتدامة،  بزراعة  وتقوم 
املحتمل  من  اأنه  واحلقيقة،  هائلة.  بكميات 
التحمل  على  قدرة  اأعلى  ال�صني  تكون  اأن 
من اأي مكان اآخر يف العامل، فهي ترعى واحًدا 

من بني كل �صتة اأع�صاء يف االأ�صـرة الب�صـرية، 
العدد  هذا  على  ن�صبًيا  �صغري  مكان  داخل 
الهائل من ال�صكان. ومع ذلك قد يطرح املرء 
�صوؤاالً حول ثمن احلقيقة القائلة اإن منتجات 
ملاذا  اآخر،  و�صوؤال  للجميع.  رخي�صة  ال�صني 
اىل  واحدة  مرة  التحول  بكني  ت�صتطيع  ال 
ا�صتدامة.  اأكرث  �صلع  وت�صنيع  نظيف  اإنتاج 
االقت�صاد  اإنقاذ  ميكنها  ال�صني  كانت  فاإذا 
ملاذا  اأموال،  فائ�س  من  لديها  مبا  العاملي 
اىل  وتنتقل  فو�صاها،  تنظيف  يف  تنفقه  ال 

م�صارها االأقل كربوًنا يف التنمية؟ 
وانبعاثات الواليات املتحدة التي متثل ربع 
جًدا. مرتفعة  تظل  العامل،  انبعاثات  اإجمايل 
يكاد  للغاية  طفيًفا  ا  انخفا�صً �صهدت  حيث 
يف  الن�صبة  وردت  وقد   .1990 منذ  يذكر  ال 
امل�صاواة   :2006 العاملية  التنمية  تقرير 
يف  طًنا/للفرد  بـ19.8  مقدرة  والتنمية 
اأوروبا  العام)9(. وبالرغم من جناح دول  ذاك 
التخفي�س  اأخرى، يف  واليابان ودول �صناعة 
احلد  معايري  اأ�صفل  مازالت  جهودهم  اأن  اإال 
كيوتو.  بروتوكول  وفق  لالنبعاث،  االأدنى 
وعموًما، فاإن انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
 .1990 منذ  تنخف�س  مل  ال�صنوية  العاملية 
الرخاء،  على  اإ�صارة  للبع�س  يعني  اأمر  وهو 
مازالت  االقت�صاديات  اأن  على  كموؤ�صـر 
تنمو. ويعني للبع�س االآخر نذير �صوء، حيث 
ميكن  ال  التي  املرحلة  من  بالقرب  ي�صعنا 
جهود  فاإن  ثم  ومن  ثانية.  العودة  عندها 

عن  ت�صفر  اأن  يجب  والتالقي،  التخفي�س 
اأكرث  العاملية  احلرارة  متو�صط  ارتفاع  منع 
 .2020 عام  بحلول  مئويتني  درجتني  من 
وهي العتبة التي نن�صح باحرتامها لنحيا، اأو 
2020 لي�س بعيًدا، كما  دونها املوت. وعام 

هو وا�صح. 

التكيف اأو االحت�صار 
اإن البلدان الفقرية ال ميكنها اأن تتحمل اأعباء 
انتظار حدوث جهود التخفي�س. فقد حتت�صـر 
وبامل�صاعدة  العدالة.  على  حت�صل  اأن  قبل 
مع  للتكيف  طرًقا  جتد  اأن  يجب  بدونها،  اأو 

التغري املناخي قبل فوات االأوان. 
تقرير  يف  الوارد  التكيف  مفهوم  وي�صري 
حول  احلكومات  للجنة  الثالث  التقييم 
التغريرُّ املناخي، واملوؤ�صل يف العهد اخلا�س 
يف  تعديالت  اىل   ،1988 عام  منذ  بالهيئة 
النظم البيئية اأو االجتماعية اأو االقت�صادية؛ 
اأو  الفعلية  املناخية  للمنبهات  ا�صتجابة 
اىل  ي�صري  فهو  واآثارها)10(.  املتوقعة 
يف  اأو  املمار�صات،  اأو  العمليات،  يف  ات  تغريرُّ
الهياكل البنيوية؛ لتخفيف اأو وقف االأ�صـرار 
املرتبطة  الفر�س  من  االإفادة  اأو  املحتملة، 
بتغريات املناخ. وتت�صمن تعديالت لتقليل 
التغري  اأمام  واملناطق  املجتمعات  ه�صا�صة 

املناخي وتبعاته. 
مرجع امل�صتخدم حول اإطار العمل ل�صيا�صات 
 User’s Guidebook on the التكيف 
 Adaptation Policy Framework
للربنامج  التابع  العاملي  البيئة  ملرفق 
التكيف  يعرِّف  املتحدة،  لالأمم  االإمنائي 
وتطوير  تعزيز  مبقت�صاها  يتم  “عملية  باأنه 
من،  للتخفيف  ا�صرتاتيجيات،  وتنفيذ 
مبا  املناخي  التغري  تبعات  على،  والتغلب 
املناخية")11(.وي�صمل  املتغريات  فيها 
�صبعة  التكيف،  ل�صيا�صات  العمل  اإطار 

)9( World Bank. World Development 
Report 2006: Equity and Development. 
Washington, DC.

)10( IPCC. ”Climate Change 2001: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability“. 
Contribution of Working Group II to 
the Third Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge: Cambridge 
University Press.

)11( Available at: <maps.grida.no/go/
graphic /projec ted - impact -of -
climate-change>.
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UNEP/GRID-Arendal )2008(. ”Projected Impact of Climate Change“. UNEP/ :امل�صدر
 GRID-Arendal Maps and Graphics Library.11
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وتقييم  امل�صـروع،  جمال  حتديد  عنا�صـر: 
اله�صا�صة احلالية، وو�صف وتعيني املخاطر 
تكيف،  ا�صرتاتيجية  وتطوير  امل�صتقبلية، 
االأطراف  واإ�صـراك  التكيف،  عملية  وموا�صلة 
وتعتمد  التكيفية.  القدرة  وتعزيز  املعنية، 
هذا  ا�صتخدام  بكيفية  اخلا�صة  القرارات 
االإطار، على العمل ال�صابق للدولة، وحاجاتها 

واأهدافها ومواردها)12(. 
املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  وفًقا 
املتطلبات  ت�صمل   IPCC املناخي  بالتغري 
التي يجب تلبيتها لبلد ما كي يكون ذا قدرة 
تكيفية عالية: اقت�صاد م�صتقر ورخاء، ودرجة 
عالية من التكنولوجيا على جميع امل�صتويات، 
النمط اخلطي  واأدوار وم�صوؤوليات بعيدة عن 
للبث  ونظم  التكيف،  ا�صرتاتيجيات  لتطبيق 
املناخي  التغري  حول  املعلومات  وتداول 
واالإقليمي  الوطني  امل�صتوى  على  والتكيف 
يف  وهذا  للموارد.  متكافئ  وتوزيع  والدويل، 
يف  االأع�صاء  غري  البلدان  با�صتبعاد  االأ�صا�س 

امللحق 1.
والقلق  االهتمام  مع  التعامل  مت  وقد 
من  قرارات  عرب  التكيف  حول  املتزايد 
وقد   .)COP( االأطراف  موؤمتر  هيئة  قبل 
بها  خرج  التي  مراك�س  اتفاقات  حددت 
اأدوات  ال�صابعة  دورته  يف  االأطراف  موؤمتر 
ثالثة  خلق  ت�صمل:  التكيف،  لتدعيم  واآليات 
ال�صندوق اخلا�س  اأ(  �صناديق دعم جديدة: 
اتفاقية  مظلة  حتت  املناخي،  بالتغري 
املتحدة  لالأمم  املناخي  للتغري  العمل  اإطار 
اأن�صطة  "تطبيق  لتدعيم   UNFCCC
الوافية".  املعلومات  تتوافر  حيث  التكيف، 
املكر�س  تنمية،  االأقل  البلدان  �صندوق  ب( 
الإعداد وتطبيق برامج عمل التكيف الوطنية 
اأولوية  اأن�صطة  مع  و"�صيتعامل   )NAPAs(
تواجه احلاجات والق�صايا امللحة واملبا�صـرة، 
بالتكيف  يتعلق  ما  تنمية، يف  االأقل  للبلدان 
مع اآثار التغري املناخي ال�صارة". ج( �صندوق 
التكيف، وقد تاأ�ص�س حتت بروتوكول كيوتو.
ويتلقى امل�صورة من املرفق البيئي العاملي 

يف عملياته. 
امل�صتدامة،  وامل�صايد  الزراعات  وتعترب 

واإدارة  املياه،  توزيع  واإدارة  والغابات، 
التكيف  م�صارات  هي  البيئية،  النفايات 
الكوكب.  تربيد  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  التي 
ي�صتدعي  الغذائي  االأمن  �صمان  اأن  كما 
يتم  التي  الطريقة  يف  راديكالًيا  تغيرًيا 
منا�صـرة  القت  روؤية  االإطار.وهي  هذا  بها 
م�صتوى  على  الفالحني  حركات  من  دائمة 
من  قوية  داعمة  دفعة  هذا  نال  وقد  العامل. 
والعلوم  الزراعية،  للمعرفة  الدويل  التقييم 
يف   )IAASTD( للتنمية  والتكنولوجيا 
يف   2008 ني�ص�صان/اإبريل  يف  عقد  موؤمتر 
جوهان�صربج بجنوب اأفريقيا. وقد اأقرت هذه 
تكنولوجيا  تعرتي  التي  بالعيوب  املنظمة 
احلرج  بالدور  واعرتفت  اخل�صـراء،  الثورة 
امل�صتدامة،  والزراعة  االأ�صلية  للمعرفة 
اأ�صدرت  وقد  الغذائي.  االأمن  حتقيق  يف 
املنظمة تقريًرا ي�صري اىل اأن الزراعة احلديثة 
من  راديكالية،  ب�صورة  التغري  اىل  �صت�صطر 
العامل  اأراد  اإذا  املهيمن،  ال�صـركات  منوذج 
واالنهيار  االجتماعي  االنك�صار  يتجنب  اأن 

البيئي)13(.
اأ�صرتاليا،  عار�صته  اأي�ًصا  التقرير  وينتقد 
وكندا، والواليات املتحدة التعديل الوراثي، 
الإنتاج  حقول  اىل  الزراعة  اأرا�صي  وحتويل 
ي�صمى  ما  اأن  ُذكر  وقد  احليوي.  الوقود 
بالتعديل الوراثي، مل يكن الطريقة املنا�صبة 
حقول  تزايد  العامل.واأن  فقراء  لتغذية 
على  ال�صيارات،  لتغذية  احليوي،  الوقود 
الإطعام  ت�صتزرع  اأن  ُيفرت�س  التي  االأرا�صي 
النا�س، �صوف يزيد بال �صك الطني ِبّلة، يف ما 
يتعلق باجلوعى على م�صتوى العامل، وبو�صع 
�صديد  بالفعل  اأ�صبح  الذي  االإن�صاين  االأمن 

اله�صا�صة)14(.
كم�صاألة  التكيف  ظهور  من  وبالرغم 
حول  املفاو�صات  يف  رئي�صية  �صيا�صية 
التغري املناخي.فلم حتَظ الق�صية حتى االآن 
بتناول اأو مواجهة قوية يف التخطيط لتطوير 
وبناء  االأ�صعدة.  جميع  على  ال�صيا�صات 
االإمنائية  االأهداف  حتقيق  اأو  تكيفية،  قدرة 
االقت�صاد،  منو  عن  متاًما  يختلف  لالألفية، 
والعمل على التنمية كاملعتاد. فاالأمر يتعلق 

ك�صـرط  وبيئية؛  اجتماعية  عدالة  بتحقيق 
�صـروري والزم لتاأمني م�صار اال�صتدامة. 

االأموال  نقل  يف  العدالة 
والتكنولوجيا

بالتغري  املعنية  العمل  اإطار  اتفاقية  ت�صري 
املناخي، اىل اأن البلدان الغنية ملَزمة بواجب 
النامية.ولكن  البلدان  اىل  حتويالت  عمل 
هذا ال يعني اأن نكون مت�صولني. فاإذا حتول 
اأو  الع�صوية،  الزراعة  اىل  الفقراء  الفالحون 
قام ال�صيادون على م�صتوى البلديات باإدارة 
فاإنهم  �صليمة،  بطريقة  ال�صاحلية  مواردهم 
اأنف�صهم  اأجل  من  لي�س  بهذا  �صيقومون 
بلد  اهتم  فاإذا  اأجلنا جميًعا.  من  بل  فح�صب، 
بخدمة  يقوم  فاإنه  احليوي،  بتنوعه  فقري 
جليلة للب�صـرية جمعاء. وهذه اجلهود ت�صتحق 
ما،  مبادلتها بطريقة  يتم  اأن  اأو  اأن تعو�س، 
على  كربون  �صـريبة  فر�س  خالل  من  مثال 
االأغنياء، وم�صاعدات تنموية ر�صمية موحدة، 
واإلغاء غري م�صـروط للديون، و�صـروط جتارة 
اأي  اأو  للتكنولوجيا  ونقل  اإن�صاًفا،  اأكرث 

اأ�صكال اأخرى من املوارد. 
اأمواالً  املناخي يتطلب  اال�صتقرار  اإن متويل 
اأوك�صفام  موؤ�ص�صة  ذكرت  وقد  �صخمة. 
املناخي  اال�صتقرار  متويل  اأن  الدولية)15( 
 50 يف البلدان النامية، �صيتكلف على االأقل 
بليون دوالر �صنوًيا، باالإ�صافة اىل امل�صتوى 
احلايل من م�صاعدات التنمية الر�صمية، والتي 
باالأهداف  اخلا�صة  االلتزامات  متويل  ت�صمل 
عر�صه  ففي  ذلك  ومع  لالألفية.  االإمنائية 
رئي�س  ذكر  بايل،  يف  الرابع  التقييم  لتقرير 
املناخي  بالتغري  املعنية  احلكومات  جلنة 
"با�صوري" ان "تكلفة التخفي�س ال ت�صل اىل 
باأقل  �صنوًيا  تقدر  حيث  الكبري"  املبلغ  هذا 
العاملي.  القومي  الناجت  اإجمال  من   1% من 
ومبا اأن البلدان الغنية تتكفل باإنقاذ البنوك 
املالية  الفو�صى  يف  ت�صببت  التي  الكربى 
للبلدان  املن�صف  فمن  الراهنة،  العاملية 
م�صاوية  اإنقاذ  كفالة  تطلب  اأن  النامية 

)13( IAASTD. Agriculture at the Crossroads: 
Global Report. Washington, DC: Island 
Press. 2008.

)14( Vidal, J. ”Change in Farming Can Feed 
World–Report“. The Guardian, 16 April 
2008.

)12( Dougherty, B. and Spanger-Siegfried, 
E. User’s Guidebook on the Adaptation 
Policy Framework. Boston: Stockholm 
Environment Institute US and United 
Nations Development Programme 
)UNDP(, 2005.

(15) Oxfam International. “Adapting to 
Climate Change: What’s Needed in Poor 
Countries and Who Should Pay”. Oxfam 
Briefing Paper 104, May 2007. Available 
from:

<www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/adapting%20to%20climate%20
change.pdf>.
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تاأهيل  واإعادة  العاملي،  الفقر  ملكافحة 
البيئة وا�صتقرار نظامها املناخي. 

يتفقون   1 امللحق  اأطراف  اأن  من  وبالرغم 
على اأن التغري املناخي ميثل التهديد االأكرث 
اأعمالهم  فاإن  امل�صتدامة،  للتنمية  خطورة 
خميبة  جاءت  وبب�صاطة،  هذا،  يومنا  حتى 
حقيقة  اهتمت  التي  فالقرارات  لالآمال. 
العاملي  البوؤ�س  ومواجهة  الفقر،  مبكافحة 
تنتهي  ما  غالًبا  جًدا،  طويال  وقًتا  تاأخذ  التي 
�صافية  بتحوالت  حتى  اأو  الكفاية،  بعدم 
عن  ف�صالً  ثقيلة.  بتوابع  ملحقة  �صلبية 
يبداأوا  اأن  يجب  اأنف�صهم  االأغنياء  فاإن  ذلك، 
يرون  التي  للطريقة  وجذري  جاد  تغيري  يف 
فيها العامل، وكيفية اإنتاجهم وا�صتهالكهم. 
مبعنى اآخر، يجب اأن يقلعوا عن منط حياتهم 

غري امل�صتدام. 

الكبح يربد االأر�س
كوكًبا  يرّبد  اأن  ميكنه  الذي  ال�صيناريو  ما 
فينقذنا  حرارته،  درجة  تزداد  كاالأر�س، 
اأم  كربوًنا،  جزيًئا   350 �صيناريو:  كارثة  من 
كانت االإجابة، ينبغي حلجم العمل  ا  اأيًّ 450؟ 
اأن  يجب  احلالتني:  يف  نف�صه  هو  يكون  اأن 
واحل�صم،  احلزم  توخينا  واإذا  جماحنا.  نكبح 
تنبوؤات.اإنها  لي�صت  ال�صيناريوات  فاإن 
اأن  ميكن  التي  االإمكانات  من  جماالً  متثل 
تقود اىل بدائل خمتلفة للم�صتقبل. ومبا اأن 
امل�صتقبل يف طبعيته غري قابل للتنبوؤ، فاإنه 
ال يوجد يقني حول ما �صوف يعود علينا من 
فاإن  ذلك  ومع  كثرية.  ب�صيناريوات  قيامنا 
ال�صيناريوات مفيدة، الأنها متثل اأحد اأ�صباب 
وهو  اليقني،  وعدم  التنبوؤ  اإمكانية  عدم 
به  القيام  اإمكانية  اأو  اإن�صاين  بعمل  القيام 
يت�صكل  وامل�صتقبل  االأحداث.  م�صار  لتغيري 

بوا�صطة ما نعتقد اأنه �صوف يكون، وبوا�صطة 
ما نقوم به كي جنعله يحدث فعالً.

والغريب يف االأمر، اأن الك�صاد العاملي احلايل 
كلما  ورمبا  ُمقّنَعة.  نعمة  اىل  يتحول  قد 
تعمقت خ�صائره، وطالت، كلما كانت اأف�صل 
بالن�صبة لنا جميًعا. فنمو اأقل يعني انبعاثات 
واالإنتاج  البيئة.  على  اأقل  و�صغوًطا  اأقل، 
ال�صتهالك  العاملي  والتخفي�س  النظيف 
الفرد، يعني ب�صمة كربونية اأقل، ورمبا حياة 
اأكرث �صحة. ورمبا �صتحدث كل هذه االأ�صياء 
املفاو�صات  به  �صتاأتي  عما  النظر  بغ�س 

املناخية يف كوبنهاجن وما بعدها. 
تكون  قد  اأنف�صنا؟  الإنقاذ  وقت  لدينا  فهل 
االإجابة: نعم، وال. ولكن يف كل احلاالت، ليتنا 
ال جنيب باأن جيلنا مل يفعل ما يكفي من اأجل 

العدالة. 
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اإلينا تريفانوفا
Elena Triffonova

جمعية ال�رصاكة البلغارية االأوروبية
Bulgarian European Partnership Association

عام  ففي  للطاقة.  �صخًما  م�صتهلًكا  االأوروبي  االحتاد  يعترب 
مليون   1.722.8 االحتاد  يف  االأع�صاء)1(  الدول  ا�صتهلكت   2006
من  تقريًبا  القدر  هذا  ثلثا  جاء   .)mtoe( النفط  معادل  من  طن 
مليون   14.9( النفط  من  طن  ماليني   706.3 الهيدروكربونات: 
النفط )476.4  اليوم( و420.6 مليون طن من معادل  برميل يف 
الباقية،  الن�صبة  وجاءت  الطبيعي.  الغاز  من  مكعب(  مرت  بليون 
وهي %34.6 من الفحم وامل�صادر النووية واملتجددة)2(. وت�صري 
بع�س التنبوؤات اإىل اأن معدل ا�صتهالك الطاقة يف االحتاد االأوروبي 

�صيزداد بن�صبة بن�صبة %15 بحلول 2030)3(.
ولكن االحتاد االأوروبي ال ميتلك �صوًقا متكاملة للطاقة. فانق�صام 
هذا القطاع يعود اإىل �صبعينيات القرن املا�صي، عندما ا�صتجاب 
بنى  فقد  النفط.  اأزمة  اإىل  فردي،  نحو  وعلى  الدول،  من  عدد 
وا�صتثمروا  للغاز،  ا�صرتاتيجية  احتياطات  اأملانيا،  مثل  بع�صهم، 
اململكة  مثل  اأخرى  دول  عملت  بينما  التحتية،  البنية  تطوير  يف 

املتحدة على ا�صتك�صاف احتياطاتها اخلا�صة. 
نحو  حالًيا  توفر  وهي  العامل،  يف  للغاز  منتج  اأكرب  رو�صيا  وتعترب 
الغاز)4(.وميكن  من  االأوروبي  االحتاد  احتياجات  اإجمايل  من   30%
مب�صتويات  جمموعات،  ثالث  اإىل  االأوروبي  االحتاد  بلدان  تق�صيم 

اعتماد خمتلفة على واردات الغاز الرو�صية)5(:
بلجيكا،   :15% نحو  يبلغ  جًدا،  منخف�ًصا  اعتماًدا  تعتمد  بلدان   .1
واإيرلندا، ولوك�صمبورغ، وهولندا، والربتغال، واإ�صبانيا، وال�صويد، 

و�صوي�رصا، واململكة املتحدة. 
2. بلدان متو�صطة االعتماد، بن�صب ترتاوح بني 20 %40: فرن�صا، 

واإيطاليا، واأملانيا.
وجمهورية  النم�صا،   :50% من  اأكرث  االعتماد:  �صديدة  بلدان   .3
الت�صيك، واليونان، واملجر، وبولندا، ورومانيا، و�صلوفينيا. وبع�س 
بلغاريا،  هي:  الرو�صي،  الغاز  على  كلًيا  اعتماًدا  تعتمد  الدول 

وكرواتيا، وفنلندا، والتفيا، وليتوانيا، و�رصبيا، و�صلوفاكيا. 
ومن هنا، فقد اأثر النزاع على الغاز بني رو�صيا واأوكرانيا يف اأوائل 
اأوروبية.  17 دولة  مبا�رصًا على  تاأثرًيا   2009 الثاين/يناير  كانون 
ويف خطاب األقاه يف منت�صف 2009، اأ�صار رئي�س االحتاد االأوروبي 
"جو�صي مانويل بارو�صو" اإىل ه�صا�صة و�صعف عدة دول)6( يف هذا 

ال�صياق، من بينها بلغاريا و�صلوفاكيا.
االأخري  العقد  للطاقة. فعلى مدار  الوحيد  بلغاريا امل�صرتي  متثل 
وقعت بلغاريا عدة عقود ح�رصية مع جمموعة "غازبروم" الرو�صية. 
ونتيجة لذلك ازداد اعتمادها على الغاز الرو�صي اإىل ن�صبة 90%. 
ومن ناحية اأخرى، فقد ظلت احلكومة البلغارية، ومنذ عام 1956 
تف�صل ا�صتخدام الطاقة النووية. فقد مت بناء مفاعل اأويل لالأبحاث 
االحتاد  مع   1966 عام  يف  اتفاقية  وقعت  ثم   ،IRT 2000 هو 
لربنامج  االأ�صا�س  لتوفري  جتارية  وحدات  اأجل  من  ال�صوفييتي 

الطاقة للبالد.
باإغالق  بلغاريا  قامت  االأوروبي،  االحتاد  اإىل  لالن�صمام  وك�رصط 
مفاعلني نويني. و ينتج املفاعالن الباقيان نحو %35 من الكهرباء 
عام  منذ  الكهرباء  ا�صتهالك  ازداد  وقد  البالد)7(.  م�صتوى  على 
الرئي�صيني.  الطاقة  م�صّدري  من  اأي�ًصا  بلغاريا  وتعترب   .1980
 NEK( 46( للكهرباء  الوطنية  ال�رصكة  انتجت   ،2006 عام  ففي 
بليون كيلواط/�صاعة، و�صّدرت 7.8 منها اإىل اليونان، ومقدونيا، 

و�رصبيا، وتركيا)8(. 
اأما يف حالة �صلوفاكيا، فبالرغم من ال�صوق ال�صغرية التي متتلكها 
اأوروبية  ببلدان  مقارنة  الكهربائية،  الطاقة  وتوزيع  لتوليد 
نظام  تو�صيع  اإىل  �صتحتاج  اأنها  اإىل  ت�صري  التنبوؤات  اأن  اإال  اأخرى، 
الكهرباء  توليد  ويعتمد  املتزايد.  الطلب  لتلبية  لديها،  الطاقة 
الهيدروكهربائية  امل�صادر  على  رئي�صًيا  اعتماًدا  �صلوفاكيا  يف 
الطاقة  حمطات  خالل  من  ما  نوًعا  توازن  وجود  مع  والنووية، 

االأع�صاء  الدول  واإجمايل   ،2007 عام  يف  االحتاد  اإىل  ورومانيا  بلغاريا  ان�صمت   )1(
حالًيا 27 دولة. 

)2( Data from BP, ”BP Statistical Review of World Energy“, 
June 2007, pp. 11–12, 27–28, and 41, at: <www.bp.com/
productlanding.do? categoryId=6848&contentId=7033471
>)Accessed on 20 August 2007(. 

)3( European Commission, Directorate-General for Energy 
and Transport, European Energy and Transport: Trends to 
2030-Update 2005, 2006. Available from: <.europa.eu/dgs/
energy_transport/figures/trends_2030_update_2005/
energy_transport_trends_2030_update_2005_en.pdf>. 

)4( Gas relations date back to 1968, when the Soviet Union first 
supplied gas to Austria.

)5( The present classification is taken from ”Russia and 
Europe: Mutual Dependence in the Energy Sector“, by 
Antonio Sánchez Andrés, 2007. Available from: <www.
realinstitutoelcano .org/wps/portal/rielcano_eng/
Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_in/
Zonas_in/International+Economy/DT+252007->.

حتديات الطاقة يف اأوروبا

)6( Barroso, J.M. ”Statement of President Barroso at 
European Council Press Conference“. 19 June 2009. 
Available from: <europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=SPEECH/09/format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en>.

)7( Data from the National Electrical Company )NEK(. See: 
<www.nek.bg/cgi?d=1000>.

)8( World Nuclear Association. ”Nuclear Power in Bulgaria“، 
2009. Available from: <www.world-nuclear.org/info/
inf87.html>.
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الغاز  احلرارية )الفحم، والغاز الطبيعي والنفط(. ويت�صف �صوق 
الرو�صي،  التزويد  على  املرتفع  االعتماد  مب�صتوى  �صلوفاكيا  يف 

وهيمنة ال�رصكة اململوكة واملدارة من قبل الدولة.
حيث  االأوروبية،  الغاز  �صبكة  يف  مهم  بدور  �صلوفاكيا  وتقوم 
الو�صطى  الأوروبا  الطبيعي  الغاز  لنقل  مهمة  مرور  دولة  متثل 
والغربية. وعموًما، يعد نقل الغاز من خالل بلدان متثل طرًفا ثالًثا 
واالحتاد  رو�صيا  بني  الطاقة  عالقات  تواجه  التي  التحديات  اأحد 
املجال  هذا  يف  "�صعفها"  اأوروبا  عزو  من  الرغم  وعلى  االأوروبي. 
اإىل رو�صيا، اإال اأن جزًءا من هذه امل�صكلة كما كان احلال مع رو�صيا 
و2009   2006 اأوائل  يف  اأوكرانيا  ومع   2007 اأوائل  يف  البي�صاء 

يكمن دائًما يف بلدان املرور. 
نق�س  الطاقة  اأزمة  اأبرزت   ،2009 الثاين/يناير  كانون  يف 
على  وهذا  الطاقة.  يف  االأوروبي  لالحتاد  املتكاملة  ال�صيا�صات 
هذا  تخ�س  �صيا�صات  اإىل  احلاجة  على  االحتاد  ت�صديق  من  الرغم 
تقدميها.  مت  التي  املختلفة  املقرتحات  اإىل  باالإ�صافة  اجلانب، 
وينعك�س االفتقاد اإىل مثل هذه ال�صيا�صات يف حقيقة اأن الطاقة 
الواردة من رو�صيا، ال تتدفق بكميات مت�صاوية اإىل املنطقة ككل. 
ف�صالً عن ذلك، فاإن م�صكلة االعتماد املتبادل متثل عقدة خا�صة. 
فلي�س من ال�صعب اأن نفهم ملاذا كان االحتاد االأوروبي عاجًزا عن 
فرن�صا  منها  الدول،  بع�س  حاولت  وملاذا  م�صرتكة،  روؤية  تن�صيق 
على  االعتماد  من  اخلا�صة  عالقاتها  تطوير  واإيطاليا،  واأملانيا 
الطاقة. فعلى احلكومات الوطنية اأن تقرر موقفها حيال التوازن 

بني االعتماد والتنويع، واأي�ًصا ب�صدد بدائل للم�صتقبل. 
دفعة  املتجددة  الطاقة  منا�رصة �صناعة  نالت  االأخري،  العقد  اأثناء 
الطاقة  �صيا�صات  يف  املقرتحات  اأحد  وكان  االأوروبي.  االحتاد  يف 
 10% قوامه  اأدنى،  حد  دمج  يف  يتمثل   2007 عام  يف  االأوروبية 
من الوقود احليوي، يف اإجمايل وقود النقل بحلول 2020، ليكون 

وحتدد  احليوي.  للوقود  م�صتدامة  منظومة  باإدخال  م�صحوًبا 
اللوائح املوجودة هدفها مبقدار %5.75 يف عام 2010)9(. كما مت 
الطاقة  من  االإجمايل  للن�صيب   20% لتحقيق  ملزم  هدف  اقرتاح 
بني  �صحيحة  بطريقة  اجلهود  تقا�صم  يتم  اأن  على  املتجددة، 

الدول االأع�صاء. 
تطبيق  عرب  اإجنازها  يجب  التي  الرئي�صية  االأهداف  وتتمثل 
ا�صرتاتيجية اأوروبية م�صرتكة؛ لرتويج الوقود احليوي، يف هدفني 
هما: 1( زيادة تاأمني الطاقة. حيث توؤثر زيادة اأ�صعار النفط تاأثرًيا 
للمواطن  ال�رصائية  القدرة  من  وتقلل  الطاقة،  تكلفة  يف  �رصيًعا 
االأوروبي؛ 2( تخفي�س انبعاث الغازات الدفيئة )GHG( املحدد 
الرئي�صي للتغري املناخي. واالرتفاع يف درجة احلرارة والتغريات يف 
اأ�صباب �صقوط االأمطار التي قد توؤثر يف املوارد املائية واالإنتاج 

الزراعي. 
ويطرح م�صتقبل م�صادر الطاقة البديلة م�صاألة التغذية، وم�صتقبل 
ال�صيا�صات الزراعية وامل�صرتكة لالحتاد االأوروبي. فتنويع م�صادر 
البديلة، تعد االأكرث حتمالً  الطاقة، واال�صتثمار يف م�صادر الطاقة 
اإمكانية  وثمة  االأوروبي.  االحتاد  يف  االأع�صاء  القدامى  الدول  لدي 
حمدودة للطاقة املتجددة لدي االأع�صاء اجلدد يف االحتاد االأوروبي، 
و�صط َمطاِلب بتقليل حقول طاقة الفحم الأ�صباب بيئية، ومقاومة 

تطوير الطاقة النووية. 
االأوروبي  االحتاد  بني  العالقات  يف  ال�صيا�صي  اخلالف  والإدارة 
ورو�صيا يف ما يتعلق بالغاز، واملخاطر اخلا�صة املرتبطة بتاأمني 
تزود دول و�صط و�رصق اأوروبا بالغاز، ينبغي على االحتاد االأوروبي 
اال�صرتاتيجية  �صيا�صاته  يف  كاأولوية  الغاز  �صوق  دمج  يجعل  اأن 
للطاقة)10(. وثمة خطوات اأخرى اأي�ًصا يجب اتخاذها نحو تعزيز تطوير 
املتجددة،  وم�صادرها  الطاقة  يف  الكفاية  ت�صمل  الطاقة،  اأمن 

واإدارة الطلب عليها.

)9( European Parliament and the Council of the EU. ”Directive 
200330//EC on the Promotion of the Use of Biofuels or 
Other Renewable Fuels for Transport“. Official Journal of 
the European Union، 17 May 2003. Available from: <ec.
europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/en_final.
pdf>. 

)10( Noël، P. ”Beyond Dependence: How to Deal with Russian 
Gas“. Policy Briefs، European Council on Foreign Relations 
)ECFR(، November 2008. Available from: <ecfr.3cdn.net/
c2ab0bed62962b5479_ggm6banc4.pdf>.
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كونفيدرالية احتاد العمال يف االأمريكتني

 Trade Union Confederation of
the Americas

التي  واالقت�صادية  املالية  االأزمة  متثل  ال 
من  اأخرى  دورة  جمرد  حالًيا،  العامل  تكت�صح 
دورات الركود ال�صائعة يف النظام الراأ�صمايل. 
بل متثل انهياًرا مذهالً للنموذج االقت�صادي 
النموذج  يوؤد تطبيق هذا  النيوليربايل. فلم 
نظم  من  املايل  القطاع  حترير  فر�س  الذي 
وخ�صخ�صة  التجارة،  وحترير  االن�صباط، 
وظائف وم�صاريع الدولة، اىل زعزعة ا�صتقرار 
العاملية فح�صب، بل اىل خلق حالة  االأ�صواق 
العمال،  بني  القوة  توازن  انعدام  من  حادة 

واأ�صحاب امل�صاريع اخلا�صة، والدول.
النيوليربالية، ا�صتغلت �صـركات  اأثناء ذروة 
يف  املتقدمة  االأ�صا�صية  البنية  ميزة  كثرية 
ال�صبط  نظم  وتراخي  والنقل،  االت�صاالت 
للدول؛  الربحية  االأ�صول  وبيع  الوطنية، 
�صـركات  جمموعات  اىل  نف�صها  لتحول 
ح�صور  ذات  اجلن�صية،  متعددة  عمالقة 
وا�صح حول العامل.وحققت اأرباًحا قيا�صية يف 
الت�صغيل. وقد منحتهم قوتهم االقت�صادية 
النامية  البلدان  نفوًذا �صيا�صًيا هائالً، و�صط 
املبا�صـر.  االأجنبي  لال�صتثمار  املت�صوقة 
اأرا�صيها  جعل  اىل  البلدان  هذه  �صعت  وقد 
اجلن�صية  متعددة  لل�صـركات  "جاذبية"  اأكرث 
توفر  التي  الت�صـريعات  تقوية  طريق  عن 
قوانني  واإ�صعاف  لال�صتثمارات،  احلماية 
تبعاتها  اىل  فباالإ�صافة  والبيئة.  العمل 
من  اال�صتثمارات  انت�صار  فاإن  االقت�صادية، 

خالل م�صاريع ال�صـركات متعددة اجلن�صية يف 
املا�صية،  العقود  النامية على مدى  البلدان 
كان له اآثار اجتماعية وبيئية عميقة، اىل حد 
ارتكاب  يف  تورط  ال�صـركات  هذه  بع�س  اأن 
انتهاكات �صارخة حلقوق اإن�صانية واجتماعية 

وعمالية وبيئية اأ�صا�صية. 

اجلن�صيات  متعددة  ال�صـركات 
والتزامات حقوق االإن�صان

ا  خ�صو�صً التجارية،  امل�صاريع  متثل 
ال�صـركات متعددة اجلن�صيات، واملنتمية اىل 
غري  كيانات  احلال،  بطبيعة  اخلا�س  القطاع 
الوطنية.  للقوانني  �صوى  تخ�صع  ال  حكومية 
�صواء يف البلد التي يقع فيها املقر الرئي�صي 
ت�صت�صيف  التي  البلدان  يف  اأو  لل�صـركة، 
ا�صتثماراتها. وعلى الرغم من هذا، فاإن هذه 
من  عديد  يف  دال  بح�صور  تتمتع  ال�صـركات 
البلدان.فهي من الناحية الفنية لي�صت ذات 
مكانة قانونية دولية، تلك املكانة املق�صورة 
معينة،  حكومية  بني  ومنظمات  الدول،  على 
وهو  املتحدة.  واالأمم  االأوروبي  االحتاد  مثل 
ما يعني على العموم اأنها مل تخ�صع للحقوق 
مبا  الدويل،  بالقانون  اخلا�صة  وااللتزامات 

فيها القانون الدويل حلقوق االإن�صان. 
ولكن هذا التف�صري طراأ عليه نوع من التنقيح 
بع�س  دافع  فقد  املمار�صة.  يف  التدريجي 
امل�صاريع  منح  عن  املعا�صـرين  االأ�صاتذة 
جديدة  اإقطاعية  حقوًقا  اجلن�صيات  متعددة 
neo ـfeudal اأو حقوق ال�صـركات)1(. وتخول 
اتفاقات  �صمن  الدولية  املعاهدات  بع�س 

ا�صتثمارية وجتارية خا�صة، ثنائية ومتعددة 
حقوًقا  اجلن�صيات  متعددة  م�صاريع  االأطراف 
البلد  حماكم  يف  اإنفاذها  ميكن  حمددة، 
الدولية)2(.  التحكيم  هيئات  اأو  امل�صيف، 
الف�صل  ن�صو�س  ت�صمح  املثال،  �صبيل  على 
احلرة،  التجارة  اتفاقية  من  ع�صـر  احلادي 
برفع  للم�صتثمرين  ال�صمالية،  اأمريكا  يف 
يف  امل�صاركة،  الدول  �صد  مبا�صـرة  دعاوى 
يف  الواردة  اال�صتثمار  ن�صو�س  انتهاك  حالة 
االتفاقية. وباملثل، ت�صمل اتفاقيات عديدة 
لل�صـركات  تتيح  اآليات  باال�صتثمار،  خا�صة 
اإقامة الدعاوى القانونية �صد الدول املوقعة، 
التحكيم املخت�صة، مثل املركز  اأمام هيئات 
اال�صتثمار،  جمال  يف  النزاعات  لف�س  الدويل 
التي  واخل�صائر  املمتلكات،  م�صادرة  حول 
حتدث نتيجة لال�صطرابات املدنية، والقيود 
من  وغريها  املال  راأ�س  اأ�صـرار  جرب  على 

االأمور)3(.
املواد  لهذه  العملية  التطبيقات  وتعد 
مت   ،1995 عام  فمنذ  عميقة.  القانونية 
توقيع اأكرث من 370 اتفاقية جتارية ثنائية 
من  اأكرث  بينها  من  االأطراف،  ومتعددة 
ت�صمنت  لال�صتثمار،  ثنائية  اتفاقية   1500
العامل  اقت�صاديات  كل  االأمر  حقيقة  يف 
حقوًقا  االتفاقات  هذه  ومتنح  الرئي�صية)4(. 
الدولة،  حدود  تتجاوز  الكربى،  لل�صـركات 

م�صاءلة ال�رصكات متعددة اجلن�صيات عن التزامات حقوق االإن�صان:
دور املجتمع املدين 

تقوم منظمات املجتمع املدين باإعمال مناهج وطرق خمتلفة، مل�صاءلة ال�رصكات عن تلبية وحتقيق التزاماتها، 
جتاه حقوق االإن�صان عموًما، وحقوق العمل على نحو خا�س. وتهدف هذه املبادرات واالآليات اإىل حماية وتعزيز 
حقوق االإن�صان والعمل االأ�صا�صية، بدرجات خمتلفة يف الفاعلية. وعلى الرغم من اأنها متثل حماولة اأولية ملواجهة 
جوانب ال�صعف املتاأ�صلة يف النموذج االأحادي والطوعي للم�صوؤولية االجتماعية لل�رصكات، فاإن احلل الوحيد الفعال 

حقيقة، �صيكون يف تغيري مناذج اإطار ال�رصكات حلقوق االإن�صان، والنموذج االقت�صادي عموًما.

(2) Ibid.
(3) Damrosch, Lori ed. International Law, 

St. Paul, USA: West Publishing, 2001. 
pp.809-12.

(4) Adlung, Rudolph and Molinuevo, 
Martín. Bilateralism in Services 
Trade: Is There Fire Behind the 
(BIT) Smoke? Geneva: World Trade 
Organization, 2008. pp.12.

(1) See Teitelbaum, Alejandro. Al margen 
de la ley: Sociedades transnacionales 
y derechos humanos, Bogota: ILSA, 
2007. p.31.
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التي  لل�صعوب  املوازية  احلقوق  منح  بدون 
قد تت�صـرر من اأعمال هذه ال�صـركات. 

االأطراف  على  االلتزامات  اأ�صبحت  واليوم، 
االأعمال  �صـركات  مثل  للدولة،  التابعة  غري 
االإن�صان،  حقوق  وتعزيز  بحماية  واخلا�صة 
على  والتطبيق.  النظرية  يف  و�صوًحا  اأكرث 
�صبيل املثال، تدعو ديباجة االإعالن العاملي 
يف  ع�صو  وكل  فرد  "كل  االإن�صان  حلقوق 
املجتمع" اأن يدعم ويعزز املبادئ املت�صمنة 
يف االإعالن. ووفًقا الأ�صاتذة القانون، فاإن هذا 
وجميع  االأ�صخا�س،  جميع  يت�صمن  االلتزام 
وثمة  ال�صـركات)5(.  مثل  القانونية  الكيانات 
معايري اأخرى دولية يف عامل "القانون اللني/
االلتزامات  مبا�صـرة  تفر�س  التف�صريي" 
بينها  من  ال�صـركات،  على  االإن�صان  بحقوق 
الدولية حول  العمل  الثالثي ملنظمة  االإعالن 
متعددة  باملوؤ�ص�صات  املتعلقة  املبادئ 
اجلن�صيات وال�صيا�صات االجتماعية )امل�صاغ 
ملنظمة  االإر�صادية  واخلطوط   )1977 عام 
للموؤ�ص�صات  االقت�صادي  والتعاون  التنمية 
عام  يف  تبّنيها  مت  )التي  اجلن�صية  متعددة 

1976 ونقحت يف عام 2000(.
من  كبرًيا  عدًدا  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 
�صيا�صات  وتطبق  ت�صمم  املوؤ�ص�صات 
اأكرث  �صاغت  فقد  االإن�صان.  حلقوق  خا�صة 
التوجيهية  اخلطوط  موؤ�ص�صة   240 من 
وم�صادر  االأعمال  مركز  وفق  بها،  اخلا�صة 
�صـركة   5200 من  واأكرث  االإن�صان)6(،  حقوق 
يف  الن�صطني  االأع�صاء  من  قائمة  يف  مدرجة 
 UN املتحدة  لالأمم  العاملية  املعاهدة 
مبادرة  وهي   ،)7(Global Compact
التجارية  االأعمال  ُتلزم  االأطراف  متعددة 
بحقوق  املتعلقة  العاملية  املبادئ  باحرتام 
البيئية  والق�صايا  العمل،  وحقوق  االإن�صان، 

واملمار�صات امل�صادة للف�صاد. 

وامل�صوؤولية  املدين  املجتمع 
االجتماعية لل�صـركات

االأعمال  بني  املتغرية  العالقة  وتت�صل 

ب�صعود  وثيًقا،  ات�صاالً  االإن�صان،  وحقوق 
التي  لل�صـركات،  االجتماعية  امل�صوؤولية 
تدمج  "كمفهوم  االأوروبي  االحتاد  حددها 
االجتماعية  الق�صايا  مبقت�صاه  ال�صـركات 
ويف  التجارية،  عملياتها  يف  والبيئية 
اأ�صا�س  على  املعنية  االأطراف  مع  تفاعالتها 
بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى  طوعي")8(. 
ملنفعة  خريية  برامج  طبقت  قد  ال�صـركات 
واملجتمعات  وامل�صتخَدمني،  املوظفني 
خم�صينيات  منذ  عموًما  واملجتمع  املحلية، 
املفهوم  اأن  اإال  االأقل،  على  املا�صي  القرن 
احلايل يعد خمتلًفا. فهو يعزز دمج احلقوق 
االإن�صان عموًما،  االجتماعية والبيئية وحقوق 
ال�صـركات،  ا�صرتاتيجيات  من  يتجزاأ  ال  كجزء 
بل  اأخالقي،  اأو  معنوي  مبداأ  مع  لالت�صاق  ال 
التي  ال�صاحلة  لالأعمال  كممار�صة  بب�صاطة 
االأدنى،  حدها  اىل  املخاطر  تقلل  اأن  ميكن 

وتعزز اأداء ال�صـركات. 
وممار�صة  مفهوم  يف  التغري  يكن  ومل 
نتيجة  لل�صـركات،  االجتماعية  امل�صوؤولية 
من  نتج  بل  االأعمال،  ملجتمع  تلقائي  تغري 
عمل ال�صحافيني ومنظمات املجتمع املدين، 
للحقوق  �صارخة  انتهاكات  َعَر�صوا  ممن 
مبا�صـر  نحو  على  �صواء  ال�صـركات،  ارتكبتها 
اىل �صـرخة جماهريية  اأدى  مبا�صـر.ما  اأو غري 
اأقوى  اجتماعية  �صوابط  نحو  ودفعة  عامة، 
على ال�صـركات. وقد اأدت املبادرات املبكرة 
من قبل املجتمع املدين اىل اإلزام ال�صـركات 
بامل�صوؤولية عن انتهاكات احلقوق، ت�صمنت 
من  الت�صعينيات  اأوائل  يف  ابتكارية  حمالت 
�صيئة  مبمار�صات  متعلقة  املن�صـرم،  القرن 
"نايك"  �صـركة  ارتكبتها  والتي  العمل،  يف 
Nike يف اندوني�صيا وبلدان اأخرى يف جونب 
�صـرق اآ�صيا، وتورط �صـركة "�صل الهولندية" 
النا�صط  مقتل  يف   Royal Dutch Shell
"كن �صارو ويوا" Ken Saro Wiwa وغريه 
وقد  نيجرييا.  يف  االإن�صان  حقوق  ن�صطاء  من 
�صملت حمالت اأكرث حداثة ا�صتهداف �صـركة 
يف  لها  تابعني  معّبئني  لتورط  كوكاكوال؛ 

كمبوديا، باغتيال قادة احتاد العمال. 
لل�صـركات  املعتاد  الفعل  رد  كان  وقد 
احلاالت،  تلك  يف  الفح�س  حتت  الواقعة 
على  الواقع  ال�صـرر  تخفيف  اىل  ال�صعي  هو 
عملياتها، و�صورتها عن طريق و�صع مبادئ 

وتطبيقات، مثل "ميثاق ال�صلوك" و"التقرير 
م�صابهة  حوادث  وقوع  ملنع  اال�صتدامة"  عن 
االأخرى  ال�صـركات  من  وكثري  امل�صتقبل.  يف 
هذه  تاأثري  عن  ن�صبًيا  بعيدة  ظلت  التي 
م�صابهة.  تدابري  تبنت  احلمالت،  من  االأنواع 
من  اأكرث  اأ�صدرت  املثال،  �صبيل  على 
اأدائها  حول  معمقة  تقارير  �صـركة   1000
وذلك   .2008 عام  يف  والبيئي  االجتماعي 
بتطبيق اخلطوط التوجيهية ملبادرة التقرير 

العاملية)9(.
املتنوعة  املبادرات  من  الرغم  وعلى 
اإال  االأخرية،  ال�صنوات  يف  انطلقت  التي 
اجلانب  اأحادية  كانت  تقريًبا  جميعها  اأن 
امللِزمة  االآليات  بالتايل  وتفتقد  وطوعية، 
عقوبات  لفر�س  ا�صتخدامها  ميكن  التي 
يف  ال�صـركات  تورط  حاالت  يف  حقيقية، 
ال�صبب،  ولهذا  االإن�صان.  حلقوق  انتهاكات 
املدين،  املجتمع  من  وا�صع  قطاع  مال  فقد 
اإن�صان  حقوق  ومنظمات  احتادات،  ي�صمل 
مبادرات  اىل  النظر  اىل  بيئية،  وجماعات 
ناظرة  ال�صك،  بعني  ال�صـركات  م�صوؤولية 
العامة  ال�صورة  لتح�صني  كاآليات  اإليها 
حقيقية  ق�صايا  تتناول  ال  التي  لل�صـركات 
االجتماعية  املمار�صات  عنها  تتمخ�س 
جماعات  ا�صتخدمت  وقد  لالأعمال.  والبيئية 
مفهوم  املدين  املجتمع  اىل  تنتمي  كثرية 
لتطوير  لل�صـركات،  االجتماعية  امل�صوؤولية 
مزيد من ال�صفافية واالآليات الفعالة الإلزام 
ال�صـركات بامل�صوؤولية جتاه حقوق االإن�صان، 
وحقوق العمل، واحلقوق البيئية، كما وردت 

يف املعايري الدولية والقوانني املحلية. 
النتهاكات  عالج  عن  البحث  حماولة  عند 
حقوق االإن�صان التي ت�صاعد على ارتكابها، اأو 
تواجه  اجلن�صية،  متعددة  موؤ�ص�صات  ترتكبها 
التحديات،  بع�س  املدين  املجتمع  منظمات 
القانونية  االإن�صاف  و�صائل  نق�س  يف  تتمثل 
تراخي  مع  امل�صيف،  البلد  ت�صـريعات  يف 
النظم  كفاءة  وعدم  الوطنية،  القوانني 
ال�صيا�صية  االإرادة  اىل  واالفتقاد  الق�صائية، 
ملحاكمة امل�صتثمرين، اأو تركيبة من كل هذه 

)5( Avery, Christopher, Short, Annabel, & 
Tzeutschler Regaignon, Gregory ”Why 
all companies should address human 
rights“, 2006. Available from:
<www.cca-institute.org/pdf/averyb
usiness%26humanrights.pdf>.

)6( See: <www.business-humanrights.
org/Documents/Policies>.

)7(See:<www.unglobalcompact.org/Pa
rticipantsAndStakeholders/search_
participant.html>.

)8( European Commission. ”What is 
CSR?“, 2009. Available from:
<ec .europa .eu/enterprise/csr/
index_en.htm>.

)9( Global Reporting Initiative. ”Number 
of Companies Worldwide Reporting 
on their Sustainability Performance 
Reaches Record High, Yet Still a 
Minority“. Available from:
< w w w . g l o b a l r e p o r t i n g . o r g /
NewsEventsPress/PressResources/
P r e s s R e l e a s e _ 1 4 _ J u l y _ 2 0 0 6 _
1000GRIReports.htm>.
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رفع  مت   ،1992 عام  ومنذ  ولكن،  العقبات. 
موؤ�ص�صات  �صد  املدنية،  الدعاوى  من  عدد 
اأمريكي  قانون  ظل  يف  اجلن�صية  متعددة 
مطالبات  قانون  ي�صمى  اال�صتخدام،  قليل 
واأعيد  اأثري  والذي  م�صوؤولية،  لتحمل  االأجانب 
املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف  عليه  التاأكيد 
يف ق�صية تخ�س اأفراًدا)10(، وما نتج عنها من 
مترير قانون حماية �صحايا التعذيب)11(. هذا 
الت�صـريع الذي يخول حماكم الواليات املتحدة 
الدويل  الت�صـريع  �صمول  مبداأ  اىل  ا�صتناًدا 
ق�صايا  يف  احلكَم  الدول"  "قانون  للجرائم 
االإن�صان،  حلقوق  �صارخة  انتهاكات  تت�صمن 
املرتكبني  وجن�صية  موقع  عن  النظر  بغ�س 
1993 و2006،  الفرتة بني  و�صحاياهم. ويف 
ال�صندوق  مثل  حكومية،  غري  منظمات  قامت 
الدويل حلقوق العمل، وحقوق االأر�س الدولية، 
دعوى   36 برفع  الد�صتورية  احلقوق  ومركز 
اجلن�صيات،  متعددة  �صـركات  �صد  ق�صائية 
حيث  االإقليمية،  املتحدة  الواليات  حماكم  يف 
انتهاكات حلقوق  ال�صـركات يف  اأبرزت تورط 

االإن�صان. 
اأي  على  حكم  ي�صدر  مل  هذا  يومنا  وحتى 
قانون  حتت  مذنبة  باأنها  منها،  �صـركة 
مطالبات االأجانب لتحمل م�صوؤولية. ومن بني 
36 ق�صية مت رف�س الدعوى يف 20 منها اىل 
ارتكبت  التي  املواقع  بع�س  الأن  اليوم)12( 
تطبيق  جمال  يف  تقع  ال  اجلرائم  هذه  عليها 
القانون )ينطبق فقط على انتهاكات معايري 
مناه�صة  مثل  واإلزامية،  وعاملية  حمددة 
�صد  وجرائم  اجلماعية،  واالإبادة  التعذيب، 
ومت  حماكمة(،  دون  والقتل  االإن�صانية، 
رف�س بع�صها الأ�صباب تتعلق مبحدودية، اأو 
ف�صل، تقدمي الدليل الكايف الذي يربط بني 
ومت  اجلرمية.  وبني  عليها  َعى  املدَّ ال�صـركة 
التي  تلك  من  عديدة  �صـركات  �صاحة  تربئة 
مطالبات  قانون  حتت  املحاكمة  اىل  قدمت 
مثل  االأ�صـرار،  م�صوؤولية  بتحمل  االأجانب 

 Drummond Mining and �صـركة 
اأن  فاإما  الدعاوى،  بقية  اأما   .Chevron
املحكمة،  خارج  بت�صويتها  قامت  ال�صـركات 

اأو مازالت تنتظر احلكم. 
احلاالت  ت�صوية  فاإن  االإيجابية،  الناحية  ومن 
التي  الق�صية  يف  حدث  كما  املحكمة،  خارج 
مبقتل  "لتورطها  "�صل  �صـركة  �صد  رفعت 
كانت  اآنًفا،  ذكرنا  كما  النيجرييني  الن�صطاء 
على  ال�صـركة  اتفقت  حيث  للمثل،  م�صـرًبا 
دفع 15.5 مليون دوالر لل�صحايا)13(. وعموًما، 
وعلى الرغم من اأن قانون مطالبات االأجانب 
ل حتمل م�صوؤولية االأ�صـرار، مل ُيحِدث تاأثرًيا 
ال�صـركات املتورطة،  االآن و�صط  فارًقا حتى 
حقوق  انتهاكات  يف  تورطها  املحتمل  اأو 
االإن�صان، اإال اأن ال�صوابق املهمة التي اأر�صتها 
ال�صتخدام االآليات القانونية االبتكارية التي 
ميكن  احلدود،  خارج  املقا�صاة  على  تقوم 
مثل  جديدة،  �صيغ  خللق  الطريق  متهد  اأن 
توفري  �صاأنها  من  دولية"  جنائية  "حمكمة 
و�صائل اإن�صاف ملزمة قانوًنا، من اأجل �صحايا 
ترتكبها  التي  االإن�صان  حقوق  انتهاكات 

موؤ�ص�صات االأعمال. 

امل�صوؤولية  واأدوات  النقابات 
االجتماعية لل�صـركات

اأدوات  ا�صتخدام  يف  النقابات  خربة  تقوم 
على  لل�صـركات  االجتماعية  امل�صوؤولية 
ال�صاحة  يف  �صابًقا  حددتها  ا�صرتاتيجية 
للنقابات.  الدولية  الكونفدرالية  الدولية 
وتوؤكد هذه اال�صرتاتيجية على اأن ال�صـركات 
عمالها  عن  داخلية"  "م�صوؤولية  تتحمل 
اآليات  وت�صمل  واإنفاذها.  تنظيمها  وينبغي 
الثالثي  االإعالن  اال�صرتاتيجية  هذه  تنفيذ 
التوجيهية  واخلطوط  الدويل  العمل  ملنظمة 
االقت�صادية  والتنمية  التعاون  ملنظمة 
واالتفاقات  اجلن�صية  متعددة  للموؤ�ص�صات 
 )GFAs( الثنائية  العاملية  االإطارية 
العاملية  االحتادات  بني  التفاو�س  حمل 

واملوؤ�ص�صات متعددة اجلن�صية. 
وت�صري التقديرات اىل اأن النقابات العمالية 

اإطارية  اتفاقية   70 من  يقرب  ما  وّقعت 
منها  اأيٍّ  وجود  عدم  من  الرغم  على  عامة؛ 
هذه  وتقوم  هذا)14(.  يومنا  حتى  م�صجالً 
االجتماعية  "امل�صوؤولية  على  االتفاقيات 
ات�صاال  تت�صل  والتي  لل�صـركات،  الداخلية" 
وا�صًحا مبعايري منظمة العمل الدولية. وتعد 
 ،)IMF( التعدين  عمال  احتاد  فيدرالية 
 ،)UNI( اخلدمي  القطاع  عمال  وفيدرالية 
والكيماويني  النفط  عمال  وفيدرالية 
 ،)BWI( البناء  )ICEM( وفيدرالية عمال 
االتفاقيات  هذه  على  التفاو�س  يف  ن�صطاء 
التي متثل %80 من العدد االإجمايل. وت�صارك 
االحتادات العمالية يف اأنواع اأخرى من العمل 
ذات  واملوؤ�ص�صات  االأعمال،  موؤ�ص�صات  مع 
االأعمال.مثل  منظمات  مع  امل�صرتكة  الراعية 
الدولية  الفيدرالية  يت�صمن  الذي  العمل 
لل�صحافيني، واملنتديات متعددة االأطراف، 
وي�صارك  النب  باإنتاج  املرتبطة  تلك  مثل 
املزارعني.  للعمال  الدويل  االحتاد  فيها 
اإطارية اأخرى على  وقد مت تنظيم اتفاقيات 

اأ�صا�س �صبه اإقليمي. 
االتفاقيات  من  النوع  هذا  ا�صتخدام  ميكن 
مبجرد  خمتلفة،  عديدة  بطرق  االإطارية، 
ا�صتخدامها  اىل  ال�صـركات  ومتيل  توقيعها. 
اإنها  حيث  بامل�صوؤولية،  التزامها  الإظهار 
هذا  دح�س  مت  وقد  طوًعا.  وتنفذ  توقع 
واحلركة  االحتادية  احلركة  قبل  من  املنظور 
بهدف  االأوروبيني،  واالأكادمييني  النقابية 
بناء ا�صرتاتيجية لو�صع م�صامني لالتفاقيات 
نف�صه،  الوقت  ويف  قانوًنا.  ملِزمة  االإطارية 
فاإن �صجب النقابات ملمار�صات املوؤ�ص�صات 
االإطارية  االتفاقات  لن�صو�س  املنتِهكة 
اجلن�صية  متعددة  ال�صـركات  اأجرب  ما  اأحياًنا 
املثال،  �صبيل  �صيا�صاتها.على  تغيري  على 
النقابات  تاأ�صي�س  اإمكانية  على  باالتفاق 
الدول  يف  ال�صـركات،  هذه  فروع  داخل 

االأجنبية. 
ملنظمة  التوجيهية  اخلطوط  تبني  مت  وقد 
 30 قبل  من  االقت�صادي،  والتعاون  التنمية 
مراقبني،  دول   9 عن  ف�صالً  ع�صًوا،  بلًدا 
وت�صيلي  والربازيل،  االأرجنتني،  منها: 
هذه  وتت�صمن  الالتينية.  اأمريكا  يف  وبريون 
االأداة اآلية لل�صكاوى املعلنة، ميكن تفعيلها 
ن�س  و�صكل  لروح  انتهاك  حتديد  عند 

)10( Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 
876 )2nd cir. 1980(

عليه  �صودق  التعذيب،  �صحايا  حماية  قانون   )11(
اآذار/مار�س، ووقع عليه كقانون عام رقم   12 يف 
102-256، وين�س على احلكم الأي �صخ�س تعر�س 
الآخر بالتعذيب، مبجرد ا�صتنقاذ و�صائل االإن�صاف 

املحلية، انظر: 
<www.derechos.org/nizkor/econ/
TVPA.html>
/and <www.derechos.org/nizkor/econ
)12( Baue, Bill. ”Win or Lose in Court“ in 

Business Ethics, Summer 2006, p.12.
ACTA.html> 

(13) Kahn, Chris. “Settlement Reached 
in Human Rights Cases against Royal 
Dutch Shell“, 2009. Available from:
<www.globalpolicy.org/international-
jus t i ce /a l i en - to r t - c l a ims-ac t -6 -
47879/30.html>.
See: <www.global-unions.org/spip.
php?rubrique70>.

)14( See: <www.global-unions.org/spip.
php?rubrique70>.
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اخلطوط  هذه  فمجال  التوجيهية.  اخلطوط 
يعد   thematic املوا�صيعي  التوجيهية 
وا�صًعا. فهي االإ�صافة اىل احلقوق العمالية، 
تغطي الن�صو�س البيئة، وحقوق امل�صتهلك، 
وتوجه  واملناف�صة.  والتكنولوجيا،  والعلوم 
ال�صكاوى اىل "نقاط االت�صال الوطنية" التي 
تلتزم احلكومات بتاأ�صي�صها. وتدعو اخلطوط 
من  الطوعي  واالن�صياع  لالت�صاق  التوجيهية 
ميكنها  اأنها  يعني  ما  ال�صـركات.وهو  قبل 
يتعلق  ما  يف  احلكومات،  و�صاطة  جتاهل 
�صاحب  الطرف  يقدمها  التي  بال�صكاوى 
العملية،  تكتمل  اأن  مبجرد  ولكن  امل�صلحة. 
فاإن نقطة االت�صال الوطنية ميكنها الك�صف 
ون�صـر  لل�صـركة،  ال�صلبية  االأعمال  عن  علًنا 

االآراء النقدية.
ال�صكاوى  اآلية  حتويل  فاإن  لهذا،  ونتيجة 
اأن  اىل  يهدف  التوجيهية  اخلطوط  اىل 
للقواعد  م�صابهة  عواقب  لها  تكون 
بتطبيق  املعنية  اخلرباء  بلجنة  اخلا�صة 
مبنظمة  اخلا�صة  والتو�صيات  االتفاقيات 
اأ�صحاب  اأن  الرغم من  الدولية. وعلى  العمل 
العمل، غالًبا ما يوؤكدون على اأن هذه االآلية، 
تتجاوز مفهومهم عن امل�صوؤولية االجتماعية 
وا�صع  نحو  اإقرارها على  لل�صـركات، فقد مت 
ال من قبل منظمات املجتمع املدين فح�صب، 
تنتمي  التي  البلدان  حكومات  قبل  ومن  بل 

اىل منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي. 
وحتى يومنا هذا، مت تقدمي نحو 200 �صكوى 
ميثل  ما  الوطنية.وهو  االت�صال  نقاط  اىل 
النقابات  رفعتها  التي  ال�صكاوى  من   80%
العمالية. ووفًقا للجنة اال�صت�صارية للنقابات 
نتائج  حققت  ال�صكاوى  فاإن  العمالية، 
مر�صية يف ن�صف احلاالت تقريًبا. ويف نهاية 
24 �صكوى نقابية يف  2008 مت تقدمي  عام 
من  اأخريات  �صكاوى  و10  الالتينية،  اأمريكا 
ن�صبة  وجاءت  حكومية.  غري  منظمات  لدن 
ال�صكاوى التي حققت نتائج اإيجابية �صبيهة 

بتلك اخلا�صة بامل�صتوى العاملي. 
العمالية  النقابات  كونفيدرالية  طورت  وقد 
يف  تاأ�ص�صت  التي   TUCA لالأمريكتني 
يف  الرئي�صي  مقرها  ويقع   2008 اآذار/مار�س 
يتعلق  ما  وا�صحة يف  ا�صرتاتيجية  باولو،  �صاو 
بامل�صوؤولية االجتماعية، تقوم على ا�صرتاتيجية 
فيدراليات  مع  تعمل  وهي  الكونفيدرالية. 
على  والكونفيدرالية،  العاملية  النقابات 
االإطارية العاملية  ق�صايا تتعلق باالتفاقيات 

واخلطوط التوجيهية ملنظمة التنمية والتعاون 
املنظمات  مل�صاعدة  ا  خ�صو�صً االقت�صادي، 
لهذه  ال�صكاوى  اآليات  اختبار  يف  النقابية 
اىل  الدعوة  من  اأي�ًصا  و�صعت  وقد  االأدوات. 
االقت�صادي  والتعاون  التنمية  منظمة  مراقبة 
لتن�صيق العمل املرتبط باخلطوط التوجيهية. 
الكونفيدرالية  نظمت  فقد  ذلك،  عن  ف�صالًُ 
حمالت ملواجهة مفهوم امل�صوؤولية االجتماعية 
 Inter الذي يروج له البنك االأمريكي للتنمية
 .American Development Bankـ
العمالية  النقابات  كونفديرالية  اأ�ص�صت  وقد 
الفيدراليات  مع  وبالتعاون  االأمريكتني  يف 
النقابية العاملية وموؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت 
يف   Friedrich Ebert Foundation
احلكومية  غري  واملنظمات  الالتينية  اأمريكا 
عمل  جمموعة  م�صرتك،  نحو  على  تعمل  التي 
اجلن�صيات؛  متعددة  بال�صـركات  معنية 
لالإ�صهام يف تطوير املفهوم واال�صرتاتيجيات 

املرتبطة مبنظورات النقابات العمالية. 

احلاجة اىل تغيري منوذج
مل  املذكورة  االآليات  اأن  من  الرغم  على 
تكن جميعها فعالة يف حماية وتعزيز حقوق 
التي  االأ�صا�صية  العمالية  واحلقوق  االإن�صان 
تلتزم ال�صـركات باحرتامها، فاإنها على االأقل 
املتاأ�صلة يف  ال�صعف  نقاط  تبداأ يف مواجهة 
مل�صوؤولية  اجلانب  اأحادى  الطوعي  النموذج 
ال�صـركات اجتماعيًّا. وعلى الرغم من اإمكانية 
التجارية  املبادرات  توليد  اأن  حول  اجلدل 
على  �صاعد  قد  النموذج  بهذا  املت�صلة 
ثقافة  يف  االإن�صان  حقوق  ق�صايا  ت�صمني 
املدين،  املجتمع  نظر  وجهة  من  ال�صـركات، 
قوانني  عن  بديالً  لي�صت  التدابري  هذه  فاإن 
امل�صتوى  على  النافذة  االإن�صان  حقوق 
الدولية،  املعايري  مع  املت�صقة  الوطني، 
وم�صتقلة  قوية  ق�صائية  لنظم  وامل�صاحبة 

توفر و�صائل اإن�صاف ملمو�صة لل�صحايا.
تختار  احلكومات  من  كثرًيا  فاإن  ولالأ�صف، 
ال�صـركات  الإلزام  قوي،  حترك  اتخاذ  عدم 
التزاماتها بحقوق  انتهاك  مب�صوؤولياتها عن 
اال�صتثمار  فقدان  تخ�صى  االإن�صان.حيث 
اإنفاذ  فيها  يعاين  التي  دولها  يف  االأجنبي 
احلقوق �صعًفا �صديًدا. وهذا ما يخلق "تناف�س 
بتعزيز  يتعلق  ما  يف  مريًعا،  القاع"  نحو 
والعمل، بني  االإن�صان  وحماية معايري حقوق 

البلدان وال�صـركات اأي�ًصا. 

حماية  اأن  اإال  امليل،  هذا  من  الرغم  وعلى 
لعبة  تكون  اأن  اىل  حتتاج  االإن�صان  حقوق 
مناذج  تغيري  هو  واحلل  �صفراً.  حم�صلتها 
االإن�صان،  حلقوق  ال�صـركات  اإطار  من  كلٍّ 
والنموذج االقت�صادي كله. وميكن ملعاهدة 
اإذا ما �صيغت يف اإطار منظومة االأمم  دولية، 
املتحدة حلقوق االإن�صان، اأن تو�صح التزامات 
والتي  االإن�صان،  حقوق  جتاه  املوؤ�ص�صات 
املبادرات  مئات  بفعل  بالغمو�س  ات�صمت 
لل�صـركات  االجتماعية  بامل�صوؤولية  اخلا�صة 
االأخريين.  العقدين  مدى  على  جتمعت 
توفري  ميكنها  ملزمة  اآليات  وتاأ�صي�س 
و�صائل اإن�صاف لل�صحايا يف حاالت ت�صتحيل 
فيها مقا�صاة ال�صـركات اجلانية يف املحاكم 
يف  مفاهيمي  اإطار  اقرتاح  مت  وقد  املحلية. 
املقرر  روجي"  "جون  قبل  من   2008 عام 
حول  املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س 
التجارة وحقوق االإن�صان، يقوم على االلتزام 
احلكومي بحماية احلقوق، وم�صوؤولية االأعمال 
عن احرتام احلقوق، وحاجة ال�صحية للو�صول 
اإن�صاف فعالة، يف حاالت حدثت  اىل و�صائل 
فيها انتهاكات. ولكن هذا االإطار يحتاج اىل 

اآلية فعالة على امل�صتوى العملي. 
اأ�صبح  ال�صامل  التغري  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 
لنموذج  ال�صلبي  االأثر  ملعاجلة  �صـرورّيا 
االقت�صاد النيوليربايل الذي مت فر�صه على 
ويجب  االأخرية.  ال�صنوات  يف  النامية  البلدان 
و�صابط  فعال  ك�صكل  الدولة  دور  اإحياء 
اىل  واالجتماعية،  االقت�صادية  لل�صيا�صات 
القائمة  للتنمية  االأ�صيلة  امل�صارات  جانب 
على تقوية االأ�صواق املحلية وتعزيز القدرة 
االإنتاجية الوطنية. وهذا من �صاأنه اأن يك�صـر 
ال�صـركات  ا�صتثمارات  على  االعتماد  دائرة 
متعددة اجلن�صية عدمية االأخالق. وقد طرحت 
اأ�صئلة  احلالية  واملالية  االقت�صادية  االأزمة 
القطاع  "وجود"  حول  واقعية،  وجاهة  ذات 
يف  املتاأ�صلة  التدفقات  واأبرزت  اخلا�س، 
فر�صة  يتيح  ما  وهو  النيوليربايل.  النموذج 
بني  اجتماعي  تكتل  تاأ�صي�س  اأمام  تاريخية 
املوؤ�ص�صات والعمال وامل�صتهلكني والدولة، 
اقت�صادي جديد، قائم  ميكنه توليد منوذج 
امل�صتدامة.  والتنمية  االإن�صان  حقوق  على 

وعلينا اأال نبدد هذه الفر�صة.
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Arjun Karki اآريون كاركي
LDC Watch مراقبة البلدان االأقل منًوا

وفًقا لتعريف االأمم املتحدة، يوجد يف العامل 
نحو  ت�صم   .)1()LCDs( منًوا  اأقل  بلًدا   49

العوملة  موجة  ومازالت  ن�صمة.  مليون   750
تهديًدا  متثل  املتزايدة،  النيوليربالية 
االأقل  البلدان  هذه  يف  يعي�صون  من  حلياة 
ويت�صف  ورزقهم.  عي�صهم  ول�صبل  منًوا، 
االقت�صاد يف هذه البلدان عموًما بتزايد عبء 
واجلوع،  االقت�صادية،  وال�صدمات  الديون، 
وانتهاكات حقوق االإن�صان، مبا فيها انعدام 
العدالة بني اجلن�صني، وال�صـراعات، و�صعف 
احلكم، ومواطن ال�صعف واله�صا�صة البيئية 

متاأ�صلة فيها. 
هزة  الراهنة  االقت�صادية  االأزمة  ت�صبب  ومل 
والبور�صات،  ال�صخمة،  االقت�صادات  الأ�ص�س 
حول  نفوًذا  املالية  املوؤ�ص�صات  وكربيات 
تلك  و�صعت  اأي�ًصا  بل  فح�صب،  العامل 
بالبلدان  اخلا�صة  ال�صغرية،  االقت�صادات 
يف  اأ�صالً،  �صعيفة  كانت  والتي  منًوا  االأقل 
ن�صاء  من  الفقراء  ماليني  بزجها  داهم؛  خطر 

الفقر و�صظف  من  مزيد  اىل  واأطفال  ورجال 
العي�س. وعلى الرغم من اأن االأزمة االقت�صادية 
الغنية  البلدان  وف�صل  نواق�س،  من  ناجتة 
االأقل  البلدان  فاإن  واملتقدمة،  وال�صناعية 
منًوا هي التي تت�صدر ال�صفوف االأوىل ملن 
هذه  يف  االأزمة  زادت  وقد  لهيبها.  يتحملون 
يف  احلالية  االأزمات  �صعري  من  اأي�ًصا  البلدان 
والتنمية،  والديون  واملناخ  والوقود  الغذاء 

وكذلك االأزمات ال�صيا�صية. 

اأزمة الغذاء
اأ�صعلتها  التي  امل�صبوقة  غري  الغذاء  اأزمات 
"�صغب  اىل  اأدت  امللتهبة،  الغذاء  اأ�صعار 
 30 عن  يزيد  ما  اأرجاء  هزت  حيث  الغذاء" 
اأ�صبح  حيث  منًوا.  االأقل  البلدان  من  بلًدا 
حتّمل  على  قادرين  غري  والفالحون  العمال 
قيد  على  للبقاء  ال�صـرورية  الطعام  اأعباء 
من  انطلق  ما  االأمثلة على ذلك  احلياة. ومن 
اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب  احتجاجات يف هاييتي، 
احلبوب، والكامريون وال�صنغال و�صاحل العاج 
وموريتانيا  ومدغ�صقر،  واأثيوبيا  وموزمبيق 
م�صرية  اأفريقيا.وكذلك  من  اأخرى  واأجزاء 
االأطفال اجلوعى يف اليمن)2(. ووفًقا ملنظمة 
ب�صفة  دولة   22 تت�صف  والزراعة،  االأغذية 
اأ�صعار  لزيادة  والتعر�س  بال�صعف  خا�صة 
فقط  لي�صت  اأنها  ب�صبب  احلديثة،  الغذاء 
�صديدة الفقر، بل اأي�ًصا معتمدة ب�صكل كبري 
على الواردات الغذائية. وقد اأنتجت اإريرتيا 
2008 2009 نحو %30 فقط من متطلباتها 
املتحدة  االأمم  �صندوق  حذر  وقد  الغذائية. 

ا: هموم املواطن االأزمة االقت�صادية العاملية والبلدان االأقل منوًّ

ا، جبهة هوؤالء الذين يتحملون لهيب االأزمة االقت�صادية العاملية. حيث جند هذه  تتقدم البلدان االأقل منوًّ
ا، تتحول اإىل اأزمات غذاء ووقود ومناخ وديون وتنمية و�صيا�صية اأي�ًصا. ومن  االأزمة يف تلك البلدان خ�صو�صً
ثم فاملطلوب هو تغيري اأ�صا�صي للبنية املالية العاملية.فمع وجود اأعداد هائلة من النا�س يعي�صون يف فقر، 
فاإن النموذج احلايل من النمو االقت�صادي، مل يحقق �صوى منافع زهيدة، اإذا كانت فيها اأ�صال ثمة منفعة. 
ويجب اأن ن�صتخدم االأزمة االقت�صادية العاملية كفر�صة �صانحة لتحقيق تغري حقيقي يف النظام العاملي؛ 

بحيث ينال جميع النا�س على كوكب االأر�س فر�صة اأف�صل لعي�س حياة اآمنة وذات معنى. 

االأخرية  مراجعتها  يف  منًوا:  االأقل  البلدان  معايري   )1(
التي جترى كل ثالث �صنوات للبلدان االأقل منًوا، 
ا�صتخدمت جلنة االأمم املتحدة ل�صيا�صات التنمية 
)CDP( املعايري الثالثة التالية لتحديد البلدان 

االأقل منًوا:
تقدير  على  يقوم  املنخف�س،  الدخل  -معيار 
القومي  الدخل  اإجمايل  متو�صط ثالث �صنوات من 
للفرد )حتت 745 دوالرا لالندراج، واأكرث من 900 

دوالر للخروج من قائمة البلدان االأقل منًوا(؛
يت�صمن  الب�صـري،  املال  راأ�س  مكانة  معيار   -
اإىل:  باال�صتناد  املجمعة  الب�رصية  االأ�صول  موؤ�رص 
�صوء  يعانون  الذين  ال�صكان  ن�صبة  التغذية:  اأ( 
التغذية؛ ب( ال�صحة: معدل الوفيات لالأطفال يف 
اأو دون اخلام�صة؛ ج( التعليم: ن�صبة امل�صجلني يف 

املدار�س الثانوية، د( ن�صبة حمو اأمية الكبار؛ 
- معيار اله�صا�صة/ال�صعف االقت�صادي، يت�صمن 
موؤ�رصات  على  القائم  االقت�صادي  ال�صعف  موؤ�رص 
)ج(  امل�صافة؛  بعد  )ب(  ال�صكان؛  حجم  )ا(  لـ: 
الزراعة؛  م�صاهمة  د(  التجارية؛  ال�صادرات  تركز 
الغابات وامل�صايد يف الناجت القومي؛ هـ( الت�رصد 
يف  اال�صتقرار  عدم  و(  الطبيعية؛  الكوارث  ب�صبب 
االإنتاج الزراعي، ز( عدم ا�صتقرار �صادرات ال�صلع 

واخلدمات. 
االأقل  اأن  القائمة  هذه  اإىل  ن�صيف  اأن  وميكن 
ال�صابقة.  الثالثة  املعايري  ي�صتويف  اأن  منًوا، يجب 
االأ�صا�صي  املعنى  اإن  وحيث  ذلك،  عن  ف�صالً 
مبعوقات  االعرتاف  اأي  منًوا،  االأقل  البلد  لفئة 
يجب  الكبرية،  االقت�صادات  ت�صتبعد  بنيوية، 
وكي  ن�صمة.  مليون   75 يتجاوزا  اأال  ال�صكان  على 
االأقل  البلد  قائمة  من  للخروج  موؤهالً  البلد  يكون 
منًوا، يجب اأن ي�صل اإىل م�صتويات العتبة للخروج 
الثالثة،  املعايري  من  الثنني  بالن�صبة  االأقل  على 
للفرد  القومي  الناجت  اإجمايل  يتعدى  اأن  يجب  اأو 

(2) Martin Khor, “Global Trends”, The 
Star Online, 14 April 2008; see “LDC 
Watch: Food Crisis: Defending food 
sovereignty in LDCs,” 2008.
Available at: <www.ldcwatch.org>.

االأدنى  احلد  م�صتوى  من  اأكرث  مرتني  االأقل  على 
اأو م�صتوى العتبة، ويجب اأن تكون ظروف العي�س 
التي يكفلها هذا الناجت م�صتدامة مرتفعة. راجع: 

www.un.org/ohrlls
ثالث  كل  تتم  التي  باملراجعة  يتعلق  ما  ويف 
االأمم  جلنة  فاإن   ،2006 يف  جرت  والتي  �صنوات، 
باإدراج غينيا  اأو�صت  التنمية  ل�صيا�صات  املتحدة 
البلدان  قائمة  من  �صاموا  واإخراج  اجلديد،  بابوا 
اال�صتوائية  غينيا  اأن  وجد  وقد  منًوا.  االأقل 
وكريباتي Kiribatiوتوفالو Tuvaluوفانتواتو 
الأول مرة.  القائمة  من  للخروج  Vanuatuموؤهلة 
ويف القرارات االأخرية للجمعية العامة )209/59، 
تخريج كيب فردي  قررت  و33/60(   ،210/59
ومالديفز   ،2007 نهاية  Cape Verdeيف 
ويف   .2011 الثاين/يناير  كانون  Maldivesيف 
الثاين  البلد  فردي  كيب  اأ�صبحت   ،2007 نهاية 
الوحيد الذي يخرج من قائمة البلدان االأقل منًوا، 
منذ تاأ�صي�س املجموعة يف عام 1974. وقد تركت 

بت�صوانا املجموعة يف عام 1994. 
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العاملية  الغذاء  اأ�صعار  اأن  من  للطفولة 
اىل  ي�صل  ما  على  توؤثر  اأن  ميكن  املرتفعة، 
ن�صف  من  اأكرث  اأي  هناك،  مواطن  مليويَن 
االأمم  هيئات  تنباأت  وقد  اإريرتيا.  �صكان 
املتحدة باأن 1.3 مليون ن�صمة ممن يعي�صون 
معاناة.  االأكرث  �صيكونون  الفقر،  خط  حتت 
وقد حذرت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( 
من اأن االأ�صعار املتزايدة قد "اأ�صعلت اأ�صعار 
الغذاء  لربنامج  ووفًقا  بلًدا.   36 يف  الغذاء" 
 16 اأ�صل  من  بلًدا   12 فاإن  املتحدة،  لالأمم 
ي�صكلون اأكرث املناطق جوًعا، تقع يف البلدان 
االأقل منًوا )اأفغان�صتان، وجيبوتي، واإثيوبيا، 
وموريتانيا،  وليبرييا،  وهاييتي،  وغينيا، 
واأوغندا،  وال�صومال،  وال�صنغال،  ونيبال، 

واليمن()3(.
االأقل  البلدان  �صعوب  اأغلبية  اإنفاق  وب�صبب 
على  دخولهم  من   80%  70 بني  ما  منًوا، 
من  عنيفة  ال�صـربة  كانت  فقد  الطعام، 
املحلية.  الغذاء  اأ�صعار  يف  احلادة  الزيادات 
وت�صمل عواقب اأزمة الغذاء، التي اأُطلق عليها 
"ت�صونامي  العاملي  الغذاء  برنامج  رئي�س 
�صامت"، انت�صاًرا وا�صًعا لبوؤ�س و�صوء تغذية 
اأن  الغذاء  اأزمة  وتبني  النا�س.  من  املاليني 
بتوجهات  ال�صائر  ال�صناعي  الزراعي  النهج 
ف�صل  قد  الغذائي،  االأمن  لتحقيق  ال�صوق 
ف�صالً كلًيا يف اإطعام اجلوعى يف البلدان االأقل 
منًوا. وثمة عوامل اأخرى خمتلفة، مثل تعزيز 
الزراعة التابعة للموؤ�ص�صات، واإدخال خا�صية 
االعتماد �صبه الكلي على االإمدادات اخلارجية 
االإنتاجية  اال�صتثمارات  ونق�س  الغذاء،  يف 
واالحتبا�س  املحلية،  الزراعية  النظم  يف 
وحترير  التجاري،  التوازن  وعدم  احلراري، 
انعدام  عن  اأي�ًصا  م�صوؤولة  كلها  التجارة، 
اأدت  النامية. وقد  البلدان  الغذائي يف  االأمن 
واأجربت  احلالية،  االأزمة  اىل  العوامل  هذه 
اجلوع،  براثن  يف  الوقوع  على  النا�س  باليني 
�صديدة،  ب�صورة  احليوي  التنوع  من  وقللت 

واأو�صكت على تدمري النظام البيئي. 
يف  االإن�صان  حقوق  من  حًقا  الغذاء  اأعلن  لقد 

�صل�صلة من قمم الغذاء العاملية واالتفاقات 
حلقوق  العاملي  االإعالن  بينها  من  الدولية، 
االأغذية  منظمة  د�صتور  وديباجة  االإن�صان، 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  والزراعة، 
وعلى  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية 
الدويل  املجتمع  اأعاد  تقريًبا،  عقدين  مدى 
مراًرا وتكراًرا، يف اجتماعات رفيعة امل�صتوى 
اإعالن  واحلكومات،  الدول  روؤ�صاء  ح�صـرها 
والتاأكيد  التغذية،  �صوء  مبكافحة  التزامه 
على االأمن الغذائي للجميع. وكان اإعالن روما 
لالأمن الغذائي عام 1992، وخطة عمل القمة 
 1996 يف  تبنيها  مت  التي  للغذاء  العاملية 
املراجعة،  موؤمتر  يف  عليها  التاأكيد  واأعيد 
اأكدتا  2002، قد  بعد خم�س �صنوات يف عام 
اأجل مكافحة اجلوع  على ت�صافر اجلهود من 
كخطوة اأوىل الزمة، وو�صع هدف لتقليل عدد 
عام  بحلول  الن�صف  اىل  اجلوع  يعانون  من 
 )2000( االألفية  قمة  اأكدت  وقد   .)4(2015
على  املتابعة،  اجتماعات  من  و�صل�صلة 
وح�صن  الغذائي،  االأمن  بتحقيق  االلتزامات 
التغذية للجميع. وعلى الرغم من التاأكيدات 
احلاجة  على  العامل،  قادة  قبل  من  املتكررة 
فاإن  التغذية،  و�صوء  اجلوع  لتقليل  امللحة 
واملوؤ�صـرات  االأهداف  حتقيق  يف  التقدم 
لالألفية،  االإمنائية  االأهداف  اإطار  يف  الواردة 
جاءت خميبة لالآمال، على الرغم من اخلطوات 
الهائلة التي مت اتخاذها يف عدد من البلدان. 
منكوًرا،  الغذاء  يف  احلق  مازال  اليوم  وحتى 
كونه  من  اأكرث  للتجارة،  مادة  الغذاء  ويعترب 

�صلعة الزمة للبقاء على قيد احلياة. 

االأزمة املناخية
حول  منًوا  االأقل  البلدان  هموم  تعمقت  لقد 
الغذاء واملياه والطاقة، بفعل االأزمة املناخية 
االقت�صادي  النمو  اأهداف  تتحدى  التي 
ال�صامل وامل�صتدام بيئًيا. وقد اأ�صيبت هذه 
الطبيعية،  والكوارث  بالفقر  ا  فعليًّ البلدان 
وهي  اجليوفيزيقية،  والقيود  وال�صـراعات 
املدمرة  االآثار  من  مزيد  خطورة  تعاين  االآن 
الت�صحر  ي�صمل  مبا  املناخي،  للتغري 

البحار،  مياه  م�صتوى  وارتفاع  املتزايد، 
الفي�صان  وخطورة  االأمطار،  كميات  وتزايد 
الفقر  دوائر  تدمي  �صوف  والتي  والرباكني، 
وانعدام  وال�صـراع،  والوقود،  الغذاء  واأزمات 
وعلى  التنمية.  و�صوء  والديون،  امل�صاواة، 
االأقل  البلدان  مواطني  فاإن  هذا  من  الرغم 
املناخي  التغري  من  ت�صـرًرا  االأكرث  هم  منًوا، 
�ُصمعت،  ما  نادًرا  همومهم  املتزايد.فاإن 
التفاو�س  عمليات  يف  مواجهتها  متت  اأو 
الر�صمية على اأي م�صتوى. لذلك فمن االأهمية 
املناخي  التغري  �صحايا  اأ�صوات  نرفع  اأن 
عالًيا من البلدان االأقل منًوا، يف املفاو�صات 
التغري  القادمة، مبا يف ذلك موؤمتر  املناخية 
لالأمم املتحدة يف كوبنهاجن  التابع  املناخي 
حيث   ،2009 االأول/دي�صمرب  كانون  يف 
من  املبادئ  حول  اتفاق  اىل  الو�صول  ناأمل 
بروتوكول  حمل  حتل  جديدة،  معاهدة  اأجل 

"كيوتو ". 

امل�صاعدات الر�صمية للتنمية
للتنمية،  الر�صمية  للم�صاعدات  املتوقع  من 
املتدفقة اىل البلدان االأقل منًوا، اأن تتقل�س 
البلدان املتقدمة  اعتماد حكومات  مع  اأي�ًصا 
واإنقاذ  اقت�صادها،  تن�صيط  يف  املوارد  على 
القلب  يف  كانت  التي  املالية  املوؤ�ص�صات 
البلدان  اإن  وحيث  االقت�صادية.  االأزمة  من 
ثقيلة،  بديون  مدينة  مازالت  منًوا  االأقل 
املعونة،  تدفقات  تقلي�س  م�صتقبل  فاإن 
حكومات  على  ال�صغوط  من  مزيًدا  اأ�صاف 
التوازن بني  البلدان يف املحافظة على  هذه 
الديون.  ت�صديد  وبني  للتنمية  اال�صتثمار 
املوجهة  املواد  تخفي�س  عن  اأ�صفر  ما  وهو 
البلدان  اأن  والنتيجة  التنمية.  احتياجات  اىل 
االأقل منًوا اأ�صبحت تواجه �صعوبة م�صطردة 
االقت�صادية  واحلقوق  احلاجات  اإجناز  يف 
واالجتماعية والثقافية، االأ�صا�صية ل�صعوبها. 

التحويالت والعمالة يف اخلارج
البلدان  اىل  الواردة  التحويالت  اأي�ًصا  تنحدر 
االأقل منًوا من مواطنيها العاملني يف اخلارج، 
املهاجرون  العمال  هوؤالء  يخ�صـر  حيث 
يف  االقت�صادي  الركود  ب�صبب  وظائفهم 
�صندوق  ويتنباأ  العمل.  توفر  التي  البلدان 
النقد الدويل بهبوط هذه التحويالت، بن�صب 
2009. وتعد  4 و%8 خاللعام  تراوح ما بني 
بالن�صبة  جًدا  مهمة  املالية  التحويالت  هذه 

Africa2008/indx.htm>.
(4) See: FAO, “International Conference 

on Nutrition”, Rome, 1992; FAO, 
“World Food Summit Plan of Action, 
1996; FAO, World Food Summit: 
Five Years Later”, 2002. Available 
at: <www.fao.org/worldfoodsummit/
english/index.html>.

(3) See WFP, “Cash roll-out to help 
hunger hot spots”, Rome, 12 August 
2008.
Available at: <wfp.org/english/
?ModuleID=137&Key=2899>; “UN 
System Response to the World Food 
Security Crisis (as of September 2008)”;
available at: <www.un.org/esa/
s u s t d e v / p u b l i c a t i o n s / t r e n d s _
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ونيبال.  ولي�صوثو،  تاهيتي،  مثل  لبلدان 
البلدان  لهذه  التحويالت  ت�صكل  حيث 
القومي.  دخلها  اإجمايل  من   15% من  اأكرث 
يف  الت�صديرية  ال�صناعات  فاإن  وباملثل، 
املالب�س،  �صناعة  مثل  تنمية،  اأقل  بلدان 
ب�صبب  االإنتاج،  عن  تتوقف  حتى  اأو  تنحدر 

الهبوط االقت�صادي. 
منطقة  يف  منًوا  االأقل  البلدان  �صعرت  وقد 
التحويالت،  ن�صبة  بانحدار  اأي�ًصا  البا�صفيك 
وكريباتي؛  وتوفالو،  �صاموا،  يف  حدث  كما 
العمل والبطالة  اأ�صواق  البطء يف  اآثار  ب�صبب 
ا  خ�صو�صً امل�صدر،  دول  يف  املرتفعة 
وا�صرتاليا.  ونيوزيلندا،  املتحدة  الواليات 
ومن املحتمل اأن ترتفع جمدًدا ن�صبة البطالة، 
يف  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  اأ�صال،  املرتفعة 
زيادة  ي�صتتبعه  ما  وهو  القريب.  امل�صتقبل 
االجتماعية  االقت�صادية  ال�صـراعات  يف 
واال�صطراب ال�صيا�صي. وبالن�صبة اىل البلدان 
االأقل منوًّا التي قامت باال�صتثمار يف تاأ�صي�س 
واأقل  ال�صـرائب،  منخف�صة  مالية  اأ�صواق 
للعائدات  كم�صدر  الدولة،  قبل  من  تنظيًما 
فاإن  وكريباتي،  توفالو  مثل  احلكومية، 
هذه  و�صعتها  التي  اال�صتثمار  اأموال  قيمة 
ا�صتمرار  مع  انخفا�صها  املتوقع  البلدان من 

اال�صطراب احلايل لالأ�صواق املالية. 
يف  منًوا  االأقل  البلدان  اأحد  ال�صنغال،  يف 
من   10% اىل  التحويالت  ت�صل  اإفريقيا، 
2008، كان  اإجمايل الناجت القومي. ويف عام 
مقدر لها اأن ت�صل اىل ما يقرب بليون يورو.

الناجت  اإجمايل  من   11% عن  يزيد  ما  وهو 
يف  االنحدار  ويقلل  العام.  ذاك  يف  القومي 
مناطق  يف  االأ�صـري  اال�صتهالَك  التحويالت 
العامة  االأعمال  م�صتوى  جانب  اىل  كثرية، 
جانب  اىل  اأ�صفر،  ما  وهو  البناء.  وم�صاريع 
من  مزيد  عن  احلكومية،  اخلدمات  من  احلد 
ا  واالأطفال، خ�صو�صً للن�صاء  والفقر  ال�صظف 
يف ما يتعلق بال�صحة والتعليم، و�صبل العي�س 

واالأمن الغذائي. 

ال�صادرات
الت�صديرية  البنود  تاأثرت  اأفغان�صتان  يف 
ب�صدة  املاعز،  وجلد  ال�صجاد  مثل  الرئي�صية، 
�صادرات  هبطت  فقد  املالية.  االأزمة  جراء 
ال�صجاد بن�صبة %25 و�صادرات اجللد الناعم 
بن�صبة   Karakul كاراكول  با�صم  املعروف 
اال�صتثماري  الت�صدير  هيئة  وفق   ،20%

االأفغانية )هيئة لتعزيز ال�صادرات(. وتعتمد 
م�صادر الرزق الأكرث من %50 من املواطنني 
ال�صجاد.  قطاع  على  ال�صمالية  االأقاليم  يف 
ب�صبب  ب�صدة،  اجللود  �صناعة  تاأثرت  وقد 
العبء  يزداد  واالآن  اجلفاف.  من  كامل  عام 
املايل على الفالحني، مع هبوط الطلب على 

ال�صلعة دوليًّا. 
ريع  اأن  اىل  التقارير  اأ�صارت  اإثيوبيا،  يف 
 803 العام مبقدار  انحدر هذه  الواردات قد 
التجارة  وزارة  وتزعم  اأمريكي.  دوالر  باليني 
العاملية  االقت�صادية  االأزمة  اأن  وال�صناعة 
ال�صادرات  �صوق  على  اأثرت  قد  الراهنة 
من  ا  خ�صو�صً االإثيوبي،  لالإنتاج  امل�صتوِعب 
القهوة واحلبوب املنتِجة للزيوت. ويف حاالت 
كثرية، جند اأن منتجي هذه ال�صلع الرئي�صيني 
مبا�صـرة  يتاأثرون  �صوف  �صغار  فالحون  هم 

باالأزمة. 

امل�صي قدًما 
ماليني  يدفع  الذي  اآنًفا،  املذكور  والو�صع 
الفقر  نحو  منًوا  االأقل  البلدان  يف  النا�س 
�صـريًعا  حترًكا  يتطلب  وال�صعف،  املتزايد 
االأزمة  على  التغلب  وبغر�س  وملًحا. 
ممكنة  بيئة  وخلق  العاملية،  االقت�صادية 
املهم  فمن  منًوا،  االأقل  البلدان  يف  للتنمية 
وحكومات  الدويل  املجتمع  يجتمع  اأن  جداً 
البلدان االأقل منًوا، لبحث �صبل مكافحة اآثار 

االأزمة االقت�صادية على هذه البلدان. 
االأ�صا�صي  التغيري  مع  �صيتحقق  ما  وهذا 
الذريع  فالف�صل  العاملية.  املالية  للبنية 
عدم  مالمح  لنا  يعر�س  ال  احلايل  النظام  يف 
ف�صل  كذلك  يربز  بل  فح�صب،  مالءمته 
للتنمية.  الراهنة  واملقاربات  املناهج 
يعي�صون  الذين  النا�س  من  لكثري  فبالن�صبة 
يف فقر يف البلدان االأقل منًوا، مل يجلب هذا 
االقت�صادي �صوى  النمو  النموذج احلايل من 

القليل من املنفعة، اإذا وجدت.
ويف ال�صعي اىل حلول للم�صكالت التي نتجت 
التالية  االأزمة االقت�صادية، تعد االأفعال  عن 

ذات اأهمية ملّحة:
1. فتح اأ�صواق البلدان املتقدمة اأمام 
بدون  منًوا  االأقل  البلدان  �صادرات 
التجارة  لتعزيز  �صـرورًيا  اأمًرا  يعد  �صـروط، 
البلدان؛  هذه  اقت�صاد  وتدعيم  العادلة، 
البلدان  ال�صادرات من  النمو. فن�صبة  الإعادة 
االأقل منًوا اىل البلدان املتقدمة التي تتمتع 

وفًقا   79% تتعدى  ال  ال�صـريبي  باالإعفاء 
االإمنائية  االأهداف  عمل  جمموعة  لتقرير 
لالألفية، التابعة لالأمم املتحدة، للعام 2008. 
ال�صـريبي  االإعفاء  اتفاقية  احرتام  ويجب 
للخطوط التعريفية %97 ل�صادرات البلدان 
االأقل منًوا )با�صتثناء االأ�صلحة والنفط( وفق 
االلتزام الذي جاء يف االإعالن الوزاري ملنظمة 

التجارة العاملية لعام 2005. 
بناء  واإعادة  تغيري  حاجة ملحة لـ  ثمة   .2
حكم املوؤ�ص�صات املالية الدولية؛ بغر�س 
وال�صفافية،  العامة  امل�صاءلة  تعزيز 
البلدان  حلاجات  وفًقا  يتم  اأن  يجب  ما  وهو 
امل�صاركة  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  منوًّا.  االأقل 
البلدان يف املفاو�صات  الدميقراطية جلميع 
ومع  الدولية،  املالية  املوؤ�ص�صات  مع 
موؤ�ص�صات النقد، واالأمم املتحدة يف مركزها، 
م�صاألة حيوية ل�صمان نظام مايل اأكرث تكافوؤًا 

ودميقراطية وا�صتدامة. 
3. للتغلب على االأزمة االقت�صادية يف البلدان 
االأقل منًوا، يجب اإلغاء كافة الديون على 
الفور وبدون �صـروط وبال رجعة. ولت�صهيل 
اآلية  لتاأ�صي�س  ملحة  حاجة  ثمة  العملية  هذه 
دويل،  م�صتوى  على  ُتطّبق  �صاملة،  عمل 

وتت�صف بال�صفافية واحليادية. 
املالية  املوارد  تعبئة  تعد  باملثل،   .4
متكافئة  ب�صورة  والدولية  املحلية 
يف  م�صتدامة  تنمية  لتحقيق  ا  �صـروريًّ اأمًرا 
على  بالرتكيز  ا  خ�صو�صً منًوا.  االأقل  البلدان 
الو�صول اىل البنية االقت�صادية واالجتماعية 
ويجب  االجتماعية.  واحلماية  االأ�صا�صية، 
التنمية  منظمة  تو�صيات  تطبيق  يتاأخر  اأال 
املعونة  لتوحيد  االقت�صادي،  والتعاون 

للبلدان االأقل منًوا)5(.
امل�صاعدة  تدفق  زيادة  العاجل  من   .5
اىل البلدان االأقل منًوا؛ لتمكينها من 
التغلب على االأزمة االقت�صادية وتعزيز 
التنمية. على الرغم من االإح�صاءات النقدية 
والتي   ،2002 لعام  التنمية  تعزيز  حول 
"بجهود  البلدان املتقدمة على القيام  حثت 
باإجمايل  اخلا�س  الهدف  تلبية  نحو  ملمو�صة 

(5) The 2001 DAC Recommendation to 
untie ODA to LDCs was amended 
on 15 March 2006, and more 
recently in July 2008, extending the 
Recommendation to include non-
LDC HIPCs.
See: www.oecd.org/dac/untiedaid
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لتنمية  ر�صمية  كم�صاعدات   0.7 قومي  ناجت 
 20% اىل   0.15% ومن  النامية،  البلدان 
اىل  املتقدمة  للبلدان  القومي  الناجت  من 
البلدان االأقل منًوا بحلول عام 2010 كما مت 
بلداًنا  فاإن  للعمل،  بكني  برنامج  يف  االتفاق 
االأهداف  هذه  جتاهلت  اأنها  يبدو  عديدة 

واالتفاقات. 
6. حتتاج البلدان االأقل منًوا حزمة تن�صيطية 
خا�صة على �صكل منح ملكافحة اآثار االأزمة 
هذه  مثل  اإدخال  يف  والف�صل  االقت�صادية. 
احلزمة، �صي�صفر عن خماطر كبرية من زيادة 
ال�صارخة  واالنتهاكات  اجلماعية،  االإبادات 
يف  منًوا.  االأقل  البلدان  يف  االإن�صان  حلقوق 
قدمتها  التي  التو�صيات  فاإن  ال�صياق،  هذا 
االأمانة  رئي�س  اأ�ص�صها  التي  اخلرباء  جلنة 
بلجنة  )املعروفة  املتحدة  لالأمم  العامة 

 )Stiglitz Commission �صتيغليت�س 
واملايل  النقدي  النظام  باإ�صالح  املعنية 
العاملي، تعد حمل ترحيب. ف�صالً عن ذلك، 
ثمة حاجة خللق نظام احتياطي عاملي للبنية 
تنفيذ  يجب  وباملثل،  الدولية.  املالية 
االلتزامات الدولية بفاعلية مبا�صـرة؛ بغر�س 
مواجهة اأ�صباب االأزمة االقت�صادية العاملية، 
عليها  املتفق  االإمنائية  االأهداف  وحتقيق 
بروك�صل،  عمل  برنامج  فيها  مبا  عاملًيا، 
اأكرا  واأجندة  لالألفية،  االإمنائية  واالأهداف 
للتحرك، حول فاعلية امل�صاعدات يف البلدان 
االأقل منًوا. ومن وثيق ال�صلة بهذا، اأن نربز 
حقيقة  اىل  املدين  املجتمع  انتباه  ونلفت 
يف  االإمنائية  االأهداف  حتقيق  يف  الف�صل  اأن 
عام  ف�صل  عن  �صي�صفر  منًوا،  االأقل  البلدان 

وكلي لهذه االأهداف.

خامتة
يف  اليوم،  نعي�صه  الذي  املتعومل  العامل  اإن 
اأ�صد احلاجة اىل مقاربات عاملية جديدة. واإذا 
كان علينا حتقيق اأهداف نطمح جميًعا اإليها، 
فنحن يف حاجة اإذن اىل التاأكد من اأننا نعمل 
االقت�صادية  االأزمة  تبعات  حدة  لتخفيف 
كفر�صة  ن�صتغلها  واأن  املدمرة.  العاملية 
النظام  يف  حقيقي  تغري  الإحداث  �صانحة 
اأف�صل  ا  فر�صً اجلميع  ينال  بحيث  العاملي. 
جناحنا  ويعتمد  واآمنة.  كرمية  حياة  لعي�س 
للحاجات  مواجهتنا  كيفية  على  هذا  يف 
الذين  هوؤالء  حاجات  ا  خ�صو�صً بيننا،  امللحة 
يعي�صون يف البلدان االأقل منوًّا، َمن يواجهون 

التحديات االأكرب. 
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كيندا حممدية 
احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �صبكة 

للتنمية
Oliver Pearce اأوليفر بيري�س
 .Christian Aid )1("كري�صتيان اأيد"

املنطقة  متر  العامل،  يف  االأخرى  االأجزاء  مثل 
االقت�صادي،  الن�صاط  يف  بتقل�س  العربية 
والبطالة،  الفقر  من  مرتفعة  ومبعدالت 
االجتماعية،  للخدمات  املتزايدة  وباملطالب 
واالنتهاكات  االقت�صادي،  االأمان  وانعدام 
املتزايدة للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.

اآثار  ال�صابقة  االقت�صادية  لالأزمات  لقد كان 
متباينة على الفقراء، ولن تكون هذه االأزمة 
خمتلفة يف هذا ال�صدد. وهو ما يعني مزيًدا 
تعاين  التي  املجتمعات  على  ال�صغوط  من 
وتذبذب  املناخي  التغري  ب�صبب  بالفعل، 
البلدان  وتعاين  والطاقة.  الغذاء  اأ�صعار 
االأزمة  الآثار  اله�صا�صة وتتعر�س  العربية من 
مكت�صبات  موؤ�صـرات  ل�صعف  نظًرا  العاملية، 
على  قيامها  وعدم  الب�صـرية،  التنمية 
من  والتي  االأمد  طويلة  حكومية  �صيا�صات 
ذلك،  عن  ف�صالً  ا�صتدامتها.  حماية  �صاأنها 
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  وعدم  ال�صـراعات  فاإن 
املحتمل  ومن  وا�صًعا.  انت�صاًرا  ينت�صـران 
الركود  ب�صبب  �صوًءا  الو�صع  يزداد  اأن 

االقت�صادي.

حتدياُت التنميِة الرئي�صيةُ يف 
املنطقة

تزايد اأعداد من يعي�صون يف فقر
ملحوًظا  ا  انخفا�صً العربية  املنطقة  ت�صهد 
اىل  ثمانينيات  من  الفقر،  م�صتويات  يف 
يف  ولكن،  الع�صـرين.  القرن  ت�صعينيات 
من  ن�صبة  ارتفعت  الت�صعينيات،  اأوا�صط 
يعي�صون يف فقر على اأ�صا�س دوالر ودوالرين 
القرن  دخلنا  حتى  راكدة؛  وبقيت  اليوم  يف 
احلادي والع�صـرين، مع انحدار تدريجي جًدا. 
املنطقة،  �صكان  لعدد  الثابت  للنمو  ونظًرا 
قد  مدقع  فقر  يف  يعي�صون  من  اإجمايل  فاإن 

يتزايد بالفعل. 
الفقر  عتبة  ارتفعت  فاإذا  ذلك،  عن  ف�صالً 
اىل  دوالر  من  املثال  �صبيل  على  قليالً 
دوالرين يومًيا، اأو من 2 اىل 3 اأو 4 دوالرات 
يف  �صتتزايد.  الفقراء  اعداد  فاإن  يومًيا، 
 3 اىل   2 من  الفقر  خط  برفع  اأنه  الواقع، 
عدد  زيادة  يعني  ذلك  فاإن  يومًيا،  دوالرات 
عف؛  من يعي�صون يف الفقر اىل اأكرث من ال�صِّ
�صبيل  على  مليوًنا.   92 اىل  مليوًنا   45 من 
مواطني  من   70% من  اأكرث  يعي�س  املثال، 
وهذه  اأقل.  اأو  يومًيا  دوالرات   3 على  م�صـر 
اأربعة  من  اأكرث  اىل  ترتفع  �صوف  الن�صبة 
اأ�صخا�س من كل خم�صة اإذا رفعنا خط الفقر 

اىل 4 دوالرات يومًيا)2(.

الفقر  بخطوط  املرتبطة  التدابري  وتعد 
اأ�صبحت  وقت  يف  ا  خ�صو�صً مهمة،  املرتفعة 
ت�صتوعب  موؤخًرا  العربية  املنطقة  يف  االأ�صـر 
مبا  االأ�صا�صية،  ال�صلع  تكاليف  من  مزيًدا 
على  ت�صتحوذ  والتي  والوقود،  الغذاء  فيها 
م�صادر  وتالحظ  دخولهم.  من  كبرية  ن�صبة 
يف  ن�صمة  مليون   31 نحو  اأن  املتحدة  االأمم 
املنطقة العربية، نتيجة الأزمة الغذاء، يعانون 
اجلوع )نحو %10 من اإجمايل عدد ال�صكان(. 
وهذا ما يعك�س تزايًدا مقداره 6 ماليني جائع 
قيا�صية  اأرقاًما  ت�صمل   ،1992 بعام  مقارنة 
فرتة  اأثناء  وحتديًدا  واليمن)3(،  ال�صودان  يف 
الب�صـرية  التنمية  موؤ�صـرات  فيه  اأظهرت 
اأن  واحلقيقة  م�صتمرة.  حت�صينات  عموًما 
يف  لله�صا�صة،  معّر�صة  الغذاء  اأ�صعار  اأزمات 
من   50% من  اأكرث  ت�صتورد  التي  املنطقة 

ا�صتهالك طعامها.
احلكومات  طّبقت  الطعام،  الأزمة  وا�صتجابة 
التدابري، غالًبا ما تت�صمن  من  العربية عدداً 
الدعم  اأو  االأ�صا�صي،  للطعام  مبا�صـًرا  توفرًيا 
جانب  اىل  التدابري  وهذه  له.  املتزايد 
تفعل  مل  ال�صادرات  على  �صوابط  فر�س 
االأ�صعار  ارتفاع  عدم  ل�صمان  القليل  �صوى 
من  املتوفرة  الكميات  اأن  اأو  امل�صتقبل،  يف 
وثمة  كافية.  �صتكون  االأ�صا�صية  االأغذية 
تناوالً  تناولها  يتم  مل  جوهرية  م�صائل 
مالئًما، مثل زيادة اإنتاج الغذاء، ودعم �صغار 
اىل  والو�صول  منتجاتهم،  بيع  يف  الفالحني 

تزايد حتديات االأزمة االقت�صادية العاملية:
اخليارات ال�صيا�صية يف املنطقة العربية

تاأتي االأزمة االقت�صادية العاملية يف وقت ت�صعى فيه بلدان املنطقة العربية ومواطنوها اإىل التكيف مع 
اأ�صعار الطعام والوقود، �صديدة التذبذب. ف�صالً عن ذلك، فاإن املنطقة تزداد تاأثًرا بالتغري املناخي، مع 
زيادة الت�صحر، وارتفاع املياه ال�صاحلية، وندرة املياه العذبة. وي�صكل تاأثري هذه االأزمات مظاهر ال�صعف 
املتفجرة على م�صتوى املنطقة، التي يقبع الفقر والبطالة يف قلبها. وهو ما ي�صتدعي تدخل خمتلف 
االأطراف املعنية؛ وينبغي لال�صتجابات لالأزمة االقت�صادية اأن ت�صع يف اعتبارها احلاجة اإىل معاجلة االأزمات 
االأخرى اأي�ًصا. كما ينبغي على احلكومات العربية اأن تقوي التعاون، ومتكن املواطنني من امل�صاركة يف 
حتديد اأولويات التنمية، وتوجه ال�صيا�صات االجتماعية نحو تقليل الفقر بطريقة م�صتدامة ومتكافئة.

)1( هذه املقالة ن�صخة خمت�رصة من وثيقة لل�صيا�صات، 
رفيع  املوؤمتر  مبنا�صبة  املنظمتان  و�صعتها 
االقت�صادية  االأزمة  حول  املتحدة  لالأمم  امل�صتوى 

واملالية واأثرها على التنمية.

 Iqbal, F. Sustaining Gains in Poverty  )2(
 Reduction and Human Development
 in the Middle East and North Africa.
 Washington, DC: The World Bank,

.2006

)3( وفًقا لـ جاك �صيوف Jacques Diouf، مدير عام 
منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، متحدًثا يف 
موؤمتر رفيع امل�صتوى اأعده منتدى القطاع اخلا�س 
الثاين/يناير  كانون   19 يف  املدين  واملجتمع 

.2009
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امل�صتهلكني  و�صول  وتاأمني  االأ�صواق، 
اأعبائه  ل  حتمرُّ ميكن  الذي  للطعام  الفقراء 
نظام  يف  التوازن  انعدام  ومواجهة  املالية، 
املعنية  واالتفاقات  العاملية،  التجارة 

بالزراعة.

انعدام امل�صاواة املتوا�صل واملتزايد
امل�صاواة،  انعدام  درجة  يف  االرتفاع  ياأتي 
ب�صورة م�صتمرة بني كثري من البلدان، واأي�ًصا 
املنطقة  يف  ملحوٍظ  اآخر  كملمح  بداخلها، 
فالزيادة  االعتبار.  يف  و�صعه  يجب  العربية 
ترتجم  مل  االأخرية،  ال�صنوات  خالل  الرثوة  يف 
اىل م�صاواة، وجزء كبري من �صكان املنطقة، 
هوؤالء الذين مل ي�صاركوا اأ�صحاب االمتيازات، 
اأو على عتبة  الفقر  العي�س يف  حالًيا  يعانون 
التي  البالد  فاإن  ذلك،  عن  وف�صالً  الفقر. 
تعاين ال�صـراع، مثل العراق ولبنان واالأر�س 
متر  مل  وال�صودان،  املحتلة،  الفل�صطينية 
بخربة تيارات النمو املتوا�صل التي �صهدها 

كثري من البلدان االأخرى يف املنطقة. 

البطالة املزمنة
اأ�صباب عي�س  البطالة املزمنة من بني  تاأتي 
العربية  املنطقة  يف  النا�س  من  كبري  جزء 
تلك  اأثناء  اأنه  واحلقيقة  فقرية.  حياة 
العربية  االقت�صادات  كانت  التي  ال�صنوات 
يف  اأي�ًصا  االأفراد  دخول  وبداأت  فيها،  تنمو 
تزايد  ويف  مرتفعة  البطالة  كانت  االرتفاع، 
جتعل  التي  االأخرى  العوامل  ومن  م�صطرد. 
�صوء  يف  الرئي�صية  الهموم  اأحد  البطالة 
املواليد  معدل  ارتفاع   )1 العاملية:  االأزمة 
وال�صكان �صغريي ال�صن ن�صبًيا، يف املنطقة. 
وهو ما يعني اأن كثرًيا من اخلريجني اجلدد، 
ومن اأمتوا املرحلة املدر�صية، يدخلون �صوق 
العمل باآفاق عمل متقل�صة، 2( تركز الن�صاط 
ا  فر�صً تخلق  ال  قطاعات  يف  االقت�صادي 

للعمل، مثل العقارات، واملالية)4(.
ويف الوقت الذي تناق�س فيه املخرجات على 

الفجوة  تت�صع  اأن  الوارد  من  العامل،  م�صتوى 
قوة  اأعداد  وبني  املتوفرة  االأعمال  بني 
العمل ات�صاًعا حادا. وعودة املواطنني الذي 
اقت�صاديني  كمهاجرين  اخلارج  يف  عملوا 
مع  بالت�صخم،  العمل  اأ�صواق  �صي�صيبون 
يف  االقت�صادي  الن�صاط  يف  ا�صتقطاعات 
تظهر  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 
اأ�صداوؤها يف البلدان االأفقر)5(. ومن هنا فمن 
اأن تكون احلكومات، وغريها  االأهمية مبكان 
الفقراء  عليها  يعتمد  التي  املوؤ�ص�صات  من 
عرب  االأ�صـر  مثل  امل�صت�صعفة  واجلماعات 
البحار، واملمولني، والبنوك قادرة على ملء 
الفردية  الدخول  ترزح  عندما  الفجوة،  هذه 

حتت مثل هذا ال�صغط. 

احلكومات  �صيا�صات  اأدوات 
االقت�صادية وم�صادر الدخل

العربية  املنطقة  يف  االقت�صادات  منت 
الريع.  و�صبه  الريع،  مناذج  اىل  ا�صتناًدا 
حيث  للنفط.  املنتجة  البلداَن  وت�صمل 
ودخل  القومي،  الدخل  اإجمايل  كتلة  تاأتي 
النفطية.  املنتجات  �صادرات  من  احلكومة، 
للنفط  املنتجة  غري  الدول  تعتمد  بينما 
الدخل،  من  اأخرى  اأنواع  على  كبرًيا  اعتماًدا 
على راأ�صها التحويالت، واملعونات االأجنبية 

والقرو�س الثنائية ومتعددة االأطراف)6(.

املا�صي،  القرن  ثمانينيات  اأوا�صط  ومنذ 
االإ�صالحات  العربية  احلكومات  عززت 
الدخل،  انحدار  اأثارها  التي  االقت�صادية 
ارتبط بها  النفط، وما  اأ�صعار  ب�صبب تذبذب 
تدابري  التحويالت. وقد متت  تقل�س يف  من 
على  وبالرتكيز  اخلارج،  من  باإيعاز  االإ�صالح 
�صندوق  مثل  موؤ�ص�صات  قررتها  برامج 
ركزت  التي  الدويل  والبنك  الدويل،  النقد 
الكلية  ال�صيا�صات  تخ�س  تو�صيات  على 
احلكومة،  انفاقات  يف  وا�صتقطاعات 
و�صيا�صات  التجارة،  وحترير  واخل�صخ�صة، 
الوقت  ويف  التغري)7(.  ومعدالت  الفائدة، 
تزداد  االجتماعية  ال�صيا�صات  كانت  نف�صه، 

تهمي�ًصا. 
وخالل حتديد اخليارات اخلا�صة بال�صيا�صات 
االأزمة  مواجهة  يف  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
اأولت حكومات البلدان العربية غري  احلالية، 
للمعونات  كبرًيا  اهتماًما  للنفط،  املنتجة 
املبا�صـر،  االأجنبي  واال�صتثمار  اخلارجية، 
وحترير التجارة، والتحويالت من اخلارج، فيما 
وا�صلت البلدان املنتجة للنفط الرتكيز على 
النفطية)8(.  ال�صادرات  االإيجارية من  القيمة 
البلدان �صهدت عجًزا متزايًدا يف  ولكن هذه 
عام  يف  العجز  قيمة  و�صلت  حيث  املوازنة، 
القومي  الناجت  اإجمايل  من   1% اىل   2008
يف  و13.5%  �صوريا،  يف  و2.7%  م�صـر،  يف 

لبنان، و%18 يف االأردن)9(.
وقد ورد يف تقارير �صندوق النقد الدويل اأن 
قيمة العجز احلايل يف بلدان املغرب العربي، 

)4( منظمة العمل الدولية. موجز تيار العمل العاملي. 
جنيف:

 International Labour Organization
 )ILO(. Global Employment Trend
Brief. Geneva:
اإىل  التقرير  ي�صري   .2007 الدويل  العمل  مكتب 
املنطقة  يف  العاملة  القوة  يف  جًدا  مرتفع  منو 
العربية، يبلغ متو�صطها %3.7 بني عامي 2005 
و2007. ويف الفرتة بني 2005-2007، جتاوزت 
بني  البطالة  معدالت  كانت  بينما   ،13% البطالة 

)7( Al-Jourchi, S. ”Economic and 
Social Rights: Preliminary Review of 
International and Regional Initiatives“. 
Prepared for the Arab NGO Network 
for Development, 2008.

اأن  اإىل  تقاريره  من  عديد  يف  الدويل  البنك  اأ�صار   )8(
منو اإجمايل الدخل القومي يف البلدان العربية ذات 
املوارد الفقرية والعمالة الكثيفة قد قامت على 
تدفقات قوية من عائدات ال�صياحة، والتحويالت 
من اخلارج وتزايد اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رصة. 
يف  تتعرث  العربية  "البلدان  و�صوكري.  �صيف   )9(

مواجهة االأزمة االقت�صادية املتنامية". 
 Saif, I. and Choucair, F.”Arab
 Countries Stumble in the Face of
 Growing Economic Crisis“. Carnegie
 Endowment for International Peace,
 May 2009. Available from:
www .carnegieendowment .org/ >
files/economic_crisis_wc_english.
<pdf

ال�صباب يف ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا االأعلى 
الدولية  العمل  منظمة  وقدرتها  العامل،  حول 
 46% بني  )تراوح   2003 عام  يف   25.7% بن�صبة 
يف اجلزائر، و%6.3 يف االإمارات العربية املتحدة(. 
وهذه البيانات الر�صمية املجمعة من املحتمل اأن 
عموًما،  البطالة  ملعدل  تقدير  �صوء  على  تنطوي 
االأفقر  البلدان  يف  مرتفعة  معدالت  تخفي  واأي�ًصا 
 10 من  اأكرث  يعني   20% اإن  حيث  م�رص،  مثل 

ماليني مواطن متعطل يبحثون عن عمل.
)5( Khan, A., Abimourched, R. and 

Ciobanu, R.O. ”The Global Economic 
Crisis and the Impact on Migrant 
Workers“. ILO Global Job Crisis 
Observatory, 2009.
Available from: <www.ilo.org/public/
english/support/lib/financialcrisis/
featurestories/story11.htm>.

العامل  يف  االقت�صادي  االإ�صالح  حتديات  اآلي�صا،   )6(
العربي: نحو اقت�صادات اأكرث اإنتاجية". 

Allisa, S. ”The Challenge of Economic 
Reform in Arab World: Toward More 
Productive Economies“. Carnegie 
Endowment for International Peace, 
May 2007. Available from: <www.
carnegieendowment.org/publications/
index.cfm?fa=view&id=19147>.
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اأن تزداد  %2.6. ومن املتوقع  تراوح بني 1 
فر�س  تقل�س  ومع   .2012 �صوًءا بحلول عام 
يف  العجز  يزداد  اأن  املتوقع  من  الت�صدير، 
املوازنة، ب�صبب الطلب املتناق�س يف ال�صوق 
االأعلى من  الن�صبة  ت�صتوعب  التي  االأوروبية، 
نظًرا  وكذلك  العربية،  املنطقة  �صادرات 
قبل  من  الطلب،  على  املفرو�صة  للقيود 
دول اخلليج التي ت�صتوعب �صادرات البلدان 
العالية.  العمالية  الكثافة  ذات  العربية 
تنخف�س  اأن  املتوقع  فمن  ذلك،  عن  ف�صالً 
مزيد من  مع  لالأزمة،  نتيجة  ال�صـرائب  عوائد 
االنخفا�صات املتوقعة يف االأجور، والتحويالت 
اخلارجية واحلكومية. وبالتايل فاإن االنخفا�س 
�صك  ال  واخلا�صة،  العامة  املوارد  يف  الناجت 
التنمية  مكت�صبات  على  كبرية  خطورة  ميثل 
احلديثة، ما يوؤدي اىل ت�صاعد الفقر والبطالة 
وتعميق حدتهما، ما مل يتم ال�صـروع يف تنفيذ 

التدابري امل�صتهدفة والتحركات احلا�صمة. 
الطبيعَة  احلالية  االأزمةُ  ك�صفت  لقد 
واأي�ًصا  والتحويالت،  للمعونات  املتذبذبة 
وهذه  التجارة.  حترير  عوائد  حمدودية  مدى 
ميكن  ال  بال�صيا�صات،  املتعلقة  اخليارات 
اعتبارها عوامل لطبيعة م�صتقرة، ميكن على 
اأ�صا�صها بناء �صيا�صات منو م�صتدامة طويلة 
ينبغي  واأدواتها،  ال�صيا�صات  فهذه  االأمد. 
تكميلية  كاأدوات  االعتبار  يف  تو�صع  اأن 
ل�صيا�صات اأكرث ا�صتقراًرا، حتتاج اىل تطوير 
اإعطاء  نحو  فعال  توجه  مع  املنطقة،  يف 
االإقليمية  االإنتاج  دوائر  لتدعيم  االأولوية 
اال�صتهالك  وكذلك  الدولية،  والتجارة 

واالإنتاج املحلي.

املعونات واال�صتثمار االأجنبي املبا�صـر
اىل  بالن�صبة  اخلارجية  املعونات  اأ�صبحت 
ا من اإجمايل  بع�س البلدان العربية، جزًءا مهمًّ
التي  البلدان  يف  ا  خ�صو�صً القومي،  الدخل 
ولبنان،  العراق،  مثل  بال�صـراعات،  تاأثرت 
من  بالرغم  املحتلة،  الفل�صطينية  واالأرا�صي 
كبرًيا.  تذبذًبا  املعونات  هذه  مبالغ  تذبذب 
الر�صمية  التنمية  م�صاعدات  �صايف  بلغ  وقد 
االثنتني  العربية  للدول  ُمنحت  التي 
والع�صـرين17.1 بليون دوالر يف 2006. وقد 
مثل هذا تقريًبا %20 من اإجمايل امل�صاعدات 
الر�صمية التي قدمتها الدول املانحة للبلدان 

النامية من اأجل التنمية)10(.
بلدان،  ب�صعة  يف  تركزت  الزيادة  هذه  ولكن 

ومتيل اىل اأن تعك�س االأحداث اجليو�صيا�صية 
واال�صرتاتيجيات  املنطقة،  يف  والع�صكرية 
الداعمة للفاعلني الدوليني الرئي�صيني فيها. 
املنطقة  يف  منًوا  االأقل  البلدان  اأن  واحلقيقة 
وموريتانيا،  وجيبوتي،  القمر،  جزر  )منها 
بني  ما   25.3% تلقت  واليمن(  وال�صومال، 
امل�صاعدات  من  فقط  و2006   2000 عامي 
ناحية  ومن  للتنمية.  هة  املوجَّ الر�صمية 
تلك  يف  امل�صاعدات  من   46% ذهبت  اأخرى، 
كل  تلقت  فقد  وعموًما  العراق.  اىل  الفرتة 
املحتلة  الفل�صطينية  واالأرا�صي  العراق  من 
امل�صاعدات)11(.  اإجمايل  من   63% وال�صودان 
ومن الوا�صح اأن ثمة فجوة كبرية بني توجيه 
التنمية  واأولويات  املنطقة،  اىل  امل�صاعدات 

الب�صـرية)12(.
يف ما يتعلق باإجمايل املعونات واال�صتثمارات 
منها  العرب  ن�صيب  فاإن  املبا�صـرة،  االأجنبية 
على مر عقد كامل من 1990 اىل 2000 كان 
%2.1 فقط )%1 بني 1990 و1999(. وقد 
فمن  كبرية،  زيادة  املعونات  هذه  ازدادت 
و1999   1995 عامي  بني  دوالر  باليني   6
 .)13(2006 يف  دوالر  بليون   24 اىل  و�صلت 
واال�صتثمارات  املعونات  من   34% ونحو 
عربية  بلدان  من  تاأتي  املبا�صـرة،  االأجنبية 
اأخرى. ففي الفرتة بني عامي 1996 و2006 
واال�صتثمارات  امل�صاعدات  ن�صيب  �صعد 
اإجمايل  من  مئوية  كن�صبة  املبا�صـرة،  االأجنبية 
للمنطقة   7% اىل   1% من  القومي،  الدخل 
ككل )بدون العراق(. ويف البلدان الفقرية يف 
�صعدت  العاملة،  بقوتها  والكثيفة  مواردها 
هذه الن�صبة �صعوًدا داالً من %2.4 اىل %8؛ 
والكثافة  الغنية  املوارد  ذات  البلدان  ويف 

العمالية، �صعدت اأي�ًصا من %0.2 اىل 0.9% 
وامل�صتوردة  مبواردها  الغنية  البلدان  ويف 
لقوة العمل، انخف�صت الن�صبة من %0.7 اىل 

 .0.3%
م�صـر،  يف  تركزت  التي  التدفقات  وهذه 
واأي�ًصا  ولبنان، واملغرب، وتون�س،  واالأردن، 
يف االإمارات العربية املتحدة حّفزها ودفعها 
الرئي�صية،  اخل�صخ�صة  �صفقات  اإمتام 
الطاقة.  قطاع  يف  املتزايدة  واال�صتثمارات 
املعونات  ازدادت  فقد  املثال،  �صبيل  على 
م�صـر  يف  املبا�صـرة  االأجنبية  واال�صتثمارات 
2006، ب�صبب  6.1 باليني دوالر يف عام  اىل 
وخ�صخ�صة  الهاتفية،  االت�صاالت  رخ�س 
اأن  اىل  ي�صري  ما  وهذا  امل�صـريف.  القطاع 
االأجنبية  واال�صتثمارات  املعونات  تدفق 
املبا�صـرة، مل ت�صمم وفًقا الأولويات التنمية 
القيمة  اأولوياتها  يف  ت�صع  ومل  الب�صـرية، 

االجتماعية امل�صافة. 
من  كالًّ  اأن  نفرت�س  اأن  املنطقي  ومن 
واملعونات  للتنمية،  الر�صمية  امل�صاعدات 
ال  قد  املبا�صـرة،  االأجنبية  واال�صتثمارات 
ال�صابقة  التنبوؤات  وفق  ممنوحة  تكون 
امل�صغوطة.  العاملية  املوازنات  ب�صبب 
�صخ�س  لكل  اأقل  ا�صتثماًرا  يعني  ما  وهو 
الوارد  الدخل  فيه  يهبط  التي  االأوقات  يف 
التي  وال�صـرائب  الهيدروكربونات  من 
م�صغوطة.  موازنات  عن  بالفعل  اأ�صفرت 
على  اأكرب  �صغٌط  اأي�ًصا  هناك  يكون  و�صوف 
املوازنات يف البلدان فقرية املوارد وكثيفة 
العمالة، تلك البلدان التي تعتمد حالًيا على 
املعونات واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صـرة، 
بن�صب بلغت اأكرث من %8 من اإجمايل دخلها 

القومي.

التجارة
التو�صيات  اأحد  التجارة  حترير  اأ�صبح 
وتبّنيها،  لها،  الرتويج  مت  التي  ال�صيا�صية 
وجذب  للنمو  كاأداة  العربية،  املنطقة  يف 
املعونات واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صـرة. 
يف  ن�صطة،  جد  العربية  البلدان  كانت  وقد 
تو�صيع وتعميق اتفاقات التجارة بني بع�صها 
البع�س، وقد فتحت اقت�صادها على التجارة 
مع  املال،  راأ�س  وتدفقات  واال�صتثمارات، 
ولكن  دالة.  ب�صورة  اأخرى  مناطق  من  بلدان 
اإجمايل  بالرغم من االإ�صالحات الكثرية، فاإن 
العربية،  البلدان  يف   2005 عام  يف  التجارة 

يف  للتنمية  الر�صمية  "امل�صاعدات  اأ.  حمجوب،   )10(
البلدان العربية". اأعدته �صبكة املنظمات العربية 
موؤمتر  يف  امل�صاركة  يف  للتنمية،  احلكومية  غري 

مراجعة متويل التنمية )الدوحة، 2008(.
تتلقى  التي  البلدان  كربى  من  م�رص  تعترب   )11(
معونات يف املنطقة؛ فقد تلقت %10 يف الفرتة 
الر�صمية  امل�صاعدات  من  و2006   2000 بني 
جلنة  من  العربية  للبلدان  املمنوحة  للتنمية 

م�صاعدات التنمية. 
.Ibid )12(

الدويل.  البنك  اأعداد  على  اجلزء  هذا  ي�صتند   )13(
فر�س  خلق  ومنظوراتها:  االقت�صادية  التنمية 

العمل يف عهد النمو املرتفع. 
 World Bank. Economic Developments
 and Prospects: Job Creation in an
 Era of High Growth. Washington،
 DC: World Bank, 2007.
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العاملية.  التجارة  حجم  من  فقط   4% مّثل 
ال�صادرات  من  وبالرغم  ذلك،  عن  ف�صالً 
الهيدروكربونية الكبرية، وحترير التجارة، اإال 
 5.5% �صوى  متثل  مل  املنطقة  �صادرات  اأن 
 90% العاملية،  ال�صادرات  حجم  من  فقط 

منها من ال�صادرات النفطية)14(.
اإطالق  من  وبالرغم  االإقليمية،  اجلبهة  وعلى 
 )PAFTA( املنطقة العربية التجارية احلرة
اجلمركية  التعريفة  واإلغاء   ،1997 عام  يف 
 22 اإجمايل  من  دولة   19 بني  الب�صائع  لنقل 
دولة حتى االآن، اإال اأن التجارة العربية البينية 
اليوم تراوح ما بني %10 و%13 من اإجمايل 
الدول. وال تعد هذه �صوى زيادة  جتارة هذه 
طفيفة من ن�صبة الـ%9 التي حتققت يف عام 
1997. ويعد عدم االتفاق حول قواعد من�صاأة 
عرب  التجارة  منظور  من  املهمة  املنتجات 
املنطقة، واحداً من العوائق الرئي�صية احلالية 

اأمام املنطقة العربية التجارية احلرة. 
االإقليمية  التجارية  االتفاقات  انت�صار  ومع 
التعريفات  تخفي�س  مت  والثنائية)15(، 
يف  تقريًبا  التجارية  لل�صيا�صات  اجلمركية 
معظم  اإلغاء  عدم  مع  املنطقة.  بلدان  جميع 
ب�صورة  تقليلها  اأو  اجلمركية،  غري  العوائق 
املرتبة  يف  املنطقة  تاأتي  ا،  وعموًمً حقيقية. 
يتعلق  ما  يف  النامية،  البلدان  بني  الثانية، 
عام  منذ  ُنّفذت  التي  اجلمركية  باالإ�صالحات 

2000، ت�صبقها اأوروبا ومنطقة و�صط اآ�صيا. 
للنفط  امل�صّدرة  العربية  البلدان  وجميع 
التجارية  للح�صابات  �صدمة  �صت�صهد  وغريها 
نتيجة لالأزمة. ففيما تاأثرت البلدان النفطية 
الطلب،  وانهيار  النفط  اأ�صعار  بتذبذب 
يف  ا  انخفا�صً االأخرى  البلدان  �صت�صهد 
ب�صبب  اخلليج،  ودول  اأوروبا  اىل  �صادراتها 
انخفا�س الطلب. و�صوف ُيجرب الفريقان على 
التكاليف  جانب  واىل  وارداتهما.  تقلي�س 
املطلوبة،  الواردات  ملعظم  ن�صبًيا  املرتفعة 

على  االأزمة  اأثر  فاإن  الغذائية،  املواد  مثل 
�صيكون  املنطقة،  يف  التجارية  التوازنات 

�صديًدا.

التحويالت
اخلارج،  من  الواردة  التحويالت  ت�صكل 
دوالر،  بليون   30 من  اأكرث  اىل  ت�صل  والتي 
املنطقة  اىل  الواردة  املعونات  تدفًقا يفوق 
على  كبري  اأثر  ذات  فهي  ثم  ومن  العربية. 
االأ�صـر واملجتمعات. فن�صبة كبرية من االأ�صـر 
هذه  على  تعتمد  املنخف�س،  الدخل  ذات 
الواردة  التحويالت  �صهدت  وقد  التحويالت. 
والعمالة  الفقرية  املوارد  ذات  البلدان  اىل 
واالأردن  وم�صـر  جيبوتي  بينها  من  الكثيفة 
الفل�صطينية  واالأرا�صي  واملغرب  ولبنان 
 8 من  التحويالت  يف  زيادة  وتون�س  املحتلة 
 13.9 اىل  ـ1999   1996 خالل  دوالر  باليني 
بليون دوالر يف عام 2006)16(. وباملثل، فاإن 
البلدان الغنية مبواردها وبالقوة العاملة، مثل 
اجلزائر و�صوريا، ازدادت التحويالت فيها من 
بليون دوالر اىل بليوين ون�صف البليون دوالر 
ومن ن�صف بليون اىل 0.9 بليون دوالر، على 
التوايل يف الفرتة نف�صها)17(. ويف عام 2007، 
من   9% نحو  التحويالت  تدفقات  �صكلت 
اإجمايل الدخل القومي يف املغرب، و%5 منه 

يف تون�س، و%2.2 منه يف اجلزائر)18(.
اأن  بعد  التحويالت  باأن  الدويل  البنك  ويتنباأ 
ارتفعت بن�صبة %8 تقريًبا يف العام ال�صابق، 
�صتهبط يف 2009. ومن ال�صعب االإملام بحجم 
اأ�صواأ  تنبوؤ �صيناريو  بالرغم من  الهبوط،  هذا 
مقداره  بهبوط  املا�صي،  العام  يف  احلاالت 
%5 يف عام 2009 مقارنة بعام 2008 ومزيد 

من الهبوط يف عام 2010. 

ال�صيا�صات االجتماعية
يف  متوا�صل  عجز  من  العربية  البلدان  تعاين 
ما  وهذا  االجتماعية.  بال�صيا�صات  يتعلق  ما 
يعك�س يف جزء منه نق�َس امل�صتويات امُلر�صية 
من ال�صـراكة يف عملية ا�صتجابات ال�صيا�صات 
تقوم  التي  االإنقاذ  منظومات  اأو  التنموية، 
�صاملة  املختلفة،  املعنية  االأطراف  بها 
اأي�ًصا  تعك�س  كما  املدين.  املجتمع  منظمات 
الر�صمية  للموؤ�ص�صات  املحدودة  القدرات 
واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  يف 
للخدمات  غياب  فهناك  ال�صاملة.  التنموية 
ل اأعبائها،  االجتماعية اجليدة التي ميكن حتمرُّ
والو�صول اىل هذه اخلدمات. كما اأن احلماية 
اجتماعية  فئات  لدى  املتوافرة  االجتماعية 

خمتلفة حمدودة)19(.

.World Bank. op. cit )16(
)17( Ibid.

.Saif and Choucair. op. cit )18(
يعترب  حيث  تون�س،  مثل  اقت�صاد  يف  حتى   )19(
تواجه  منوذجًيا،  االجتماعي  التاأمني  �صندوق 
البطالة  مب�صتويات  تتعلق  م�صكالت  احلكومة 

ال�صكل 1

امل�صدر: بيانات �صندوق النقد الدويل
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االقت�صادي  التقرير  العربي.  النقد  �صندوق   )14(
العربي امل�صرتك 2006. متوفر بالعربية فقط عرب 

www.amf.org.ae :هذه الو�صلة
يف  عربية  دول  �صت  هناك  احلايل،  الوقت  يف   )15(
بينما  العاملي،  التجارة  ملنظمة  االن�صمام  عملية 
الو�صول  �صوء  يف  للع�صوية  وا�صحة  ميزات  توجد 
اإىل قواعد. اأ�صواق متعددة واحلماية امل�صتندة  اإىل 
حالًيا،  للتفاو�س  اخلا�صعة  االن�صمام  �رصوط  اأن  اإال 
تقو�س منظورات التنمية. ومعظم الدول املن�صمة 
التنفيذ  والتزامات  التحرير،  من  املزيد  منها  ُطلب 
االأع�صاء  الدول  التي كان على  االلتزامات  اأكرث من 

االأ�صلية يف املنظمة القيام بها.
=

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd   74 2/23/2010   6:14:17 PM



75 / الرا�صد االجتماعي

يف  االجتماعية  ال�صيا�صات  م�صكالت  وترتبط 
االجتماعية  اخلدمات  بتوافر  العمل،  �صوق 
املالية.  اأعبائها  حتمل  ميكن  التي  النوعية 
جمال  يف  االأخرى  امل�صكلة  تتمثل  بينما 
لدي  املتوفرة  االجتماعية  احلماية  اإجراءات 
فال�صيا�صات  املختلفة.  االجتماعية  الفئات 
�صد  للحماية  �صـرورية  ال�صاملة،  االجتماعية 
وال�صيما  املحتمل،  االجتماعي  اال�صطراب 
تغطية  يف  احلكومية  اال�صتجابات  ف�صل  مع 
االآثار ال�صلبية لالأزمة. وهذه ال�صيا�صات يجب 
االجتماعي  االأمان  وراء �صبكة  ما  اىل  اأن متتد 
االأزمة،  قبل  موجودة  كانت  التي  العادية 
دعم  على  مق�صورة  الغالب  يف  كانت  والتي 
الغذاء والطاقة والتحويالت املالية النقدية، 
ودعم منظومة القرو�س ال�صغرية. كما يجب 
ال�صاملة  االجتماعية  ال�صيا�صات  ت�صم  اأن 
واقع  يف  ي�صمل  الذي  الر�صمي،  غري  القطاع 
البلدان  يف  ال�صكان  من  كبرًيا  قطاًعا  االأمر 
العربية، ومن املتوقع اأن يت�صع اأكرث يف �صوء 

االأزمة. 

النق�س املتوا�صل يف التن�صيق 
و�صنع ال�صيا�صات ال�صاملة 

ت�صري القدرات املتنوعة، والطبيعة املختلفة 
القت�صاد البلدان العربية، اىل اأن اال�صتجابات 
لالأزمة حتًما �صتكون خمتلفة من بلد اىل اآخر، 
لهذه  الزمنية  االأطر  �صتختلف  مثلما  متاًما 
اال�صتجابات. فلم يتم اأي تعاون اأو ا�صتجابات 
م�صرتكة على امل�صتوى االإقليمي. وعموًما، مل 
اال�صتعجال.  اأو  بالطوارئ،  �صعور  هناك  يكن 
كما غابت الروؤية ال�صاملة التي من �صاأنها اأن 

تويل اهتماًما دقيًقا لل�صيا�صات االجتماعية. 
التعاون  جمل�س  دول  ا�صتجابات  جاءت  وقد 
فعلى  ات�صاًعا.  واأكرث  اأ�صـرع  اخلليجي 
امل�صتوى �صبه االإقليمي، اتفقت هذه الدول 
والنقدية،  املالية  �صيا�صات  تن�صيق  على 
ت�صهيل  يف  للم�صاعدة  تدابري  واتخاذ 
اجلديدة  والرتتيبات  امل�صـريف،  االإقرا�س 
الوطني،  امل�صتوى  وعلى  املالية.  الأ�صواقها 
وو�صع  النقدية  ال�صيا�صات  باإرخاء  قامت 
املال  حجم  تو�صعية/زيادة  مالية  �صيا�صات 
يف  اأخرى  بلدان  ويف  قليلة.  قطاعات  يف 
املنطقة، كانت اال�صتجابات بطيئة جًدا؛ فقد 

االأوىل  املراحل  يف  كثرية،  حكومات  �صممت 
من االأزمة، على اأن بالدها �صتكون مبعزل عن 
مل  املالية  �صيا�صاتها  اإن  وحيث  االأزمة.  اآثار 
فاإن  للمناورة،  قليلة  م�صاحة  �صوى  تخ�ص�س 
هذه البلدان كانت حذرة يف ما يتعلق باتخاذ 
املال،  �صخ  يف  تو�صعية  ب�صيا�صات  قرارات 
وتركزت  التخطيط،  اىل  تدخالتها  وافتقدت 

على اال�صتقرار ق�صري االأمد. 

التحرك اىل االأمام: اعتبارات 
�صيا�صية ملواجهة االزمة 

حاجة  يف  العربية  احلكومات  اأن  الوا�صح  من 
الهيكلية  للتغريات  االأولويات  حتديد  اىل 
على املدى الطويل، يف الوقت الذي تتناول 
االأزمة.  �صوء  يف  االأجل  ق�صرية  احلاجات  فيه 
ويف القيام بهذا، ميكنها اإ�صافة قيمة اىل 1( 
قدراتها  م�صتوى  على  والر�صملة  مًعا  العمل 
االإقليمية، والتعاون يف مواجهة االأزمة؛ 2( مد 
بحماية  وامل�صت�صَعفة  الفقرية  املجتمعات 
واالجتماعية؛  االقت�صادية  حلقوقها  اأكرب 
اأمام  الفعالة  للم�صاركة  م�صاحات  توفري   )3
يف  مبا  املختلفني،  االجتماعيني  ال�صـركاء 
يف  املراأة،  وجماعات  املدين  املجتمع  ذلك 

و�صع اأطر لالقت�صاد واحلكم. 
للحكومات  فر�صة  هذا  يكون  اأن  وينبغي 
وراء  الكامنة  االفرتا�صات  ملراجعة  العربية، 
باالإ�صالح  املرتبطة  ال�صيا�صات  �صنع  عمليات 
االجتماعي واالقت�صادي، مت�صمًنا ذلك مراجعة 
العالقات بني االقت�صاد واملالية واأمناط االإنتاج 
االأولوية  اإعطاء  يتطلب  ما  وهو  واال�صتهالك. 
لبناء تنمية م�صتدامة، وحتديد االأولويات يف ما 
الالئق،  والعمل  االجتماعية،  بامل�صاواة  يتعلق 
البيئية.  وامل�صاواة بني اجلن�صني، واال�صتدامة 
النمو  تدعيم  اأي�ًصا  العملية  هذه  ت�صمل  كما 
االإنتاجية،  القطاعات  االأمد، يف  امل�صتقر طويل 
مع  للتعامل  ال�صاملة؛  التنمية  �صيا�صات  ويف 
فر�س  خلق  يكون  اأن  وينبغي  الفقر.  مكافحة 
لل�صيا�صات طويلة  بالن�صبة  ا  اأمًرا حموريًّ العمل 
العمل  فر�س  على  التاأكيد  مع  االأمد،  وق�صرية 

الالئق يف القطاعات االإنتاجية امل�صتدامة. 
باالأزمات  االقت�صادية  االأزمة  امتزاج  ومع 
اال�صتجابات  على  يجب  واملناخية،  الغذائية 
االإعداد  ويف  كّلي.  ب�صكل  جميًعا  تتناولها  اأن 
االأول/ كانون  يف  كوبنهاغن  ملفاو�صات 

احلكومات  على  ينبغي   ،2009 دي�صمرب 

العربية اأن تاأخذ دوًرا فعاالً، واأكرث مبادرة مع 
بلدان نامية اأخرى. كما ينبغي اأن تكون الطرق 
والتجارة  واال�صتهالك  االإنتاج  يف  اجلديدة 
النقا�صات  قلب  يف  بيئًيا،  م�صتدامة  بطريقة 

ال�صاعية اىل اإ�صالح النظام التنموي. 

حول ال�صيا�صات االجتماعية
اإن االأولويات االجتماعية، مت�صمنة تقوية نظم 
ا�صتقرار االقت�صادات الكربى، ونظم التاأمني 
االجتماعي، ينبغي حتديدها من خالل م�صاركة 
ومتثيل االأطراف املعنية املتعددة، مبا فيها 
نظم  على  وينبغي  املدين.  املجتمع  منظمات 
على  االأفراد  ت�صجع  اأن  االجتماعي  التاأمني 
االأ�صـر  يف  لدورهم  بهم،  االعرتاف  اأو  العمل 
ف�صالً  واملجتمعات.  واالأ�صـر  املعي�صية، 
االجتماعية  ال�صيا�صات  حزم  فاإن  ذلك،  عن 
ينبغي  و�صليم،  مالئم  نحو  على  امل�صتهدفة 
املرتفعة  البطالة  اأثر  لتحديد  توظف  اأن 
واملتزايدة، وما يرتبط بها من حدوث الفقر 

وتعميقه يف جمتمعات عربية كثرية. 

حول التجارة
اقت�صت  اإذا  ومراجعة  تقييم  اىل  حاجة  ثمة 
عملية  عن  الناجتة  املح�صالت  ال�صـرورة 
الع�صوية  من  كجزء  متت  التي  التحرير 
 ،)WTO( العاملية  التجارة  منظمة  يف 
والثنائية.  االإقليمية  التجارية  واالتفاقات 
تتم  اأن  التجارية  ال�صيا�صات  على  وينبغي 
تقوم  �صاملة،  تنموية  ا�صرتاتيجيات  اإطار  يف 
على  والأثرها  ال�صتدامتها  تقييمات  على 
احلكومات  على  ينبغي  كما  االإن�صان.  حقوق 
الدوحة،  جلولة  ا�صتمرارية  اأي  اأن  ت�صمن  اأن 
�صمن جوالت منظمة التجارة العاملية، تكون 
وفارقة  وحقيقية  خا�صة  مبعاجلة  كفوؤًا 
بدرجة  الو�صول  فيها  مبا  النامية،  للبلدان 
عن  املتقدمة،  البلدان  يف  االأ�صواق  اىل  اأكرب 

طريق تقليل الدعم. 
احلكومات  على  ينبغي  ذلك،  اىل  اإ�صافة 
اتفاقات  ملراجعة  خطوات  اتخاذ  العربية 
م�صاحة  من  حتد  التي  واال�صتثمار،  التجارة 
على  قدرتها  تعرقل  وقد  ال�صيا�صات، 
ا يف جمال  اال�صتجابة الفعالة لالأزمة، خ�صو�صً
اخلدمات  وحترير  املال،  راأ�س  تدفقات 

املالية. 
واالقت�صادي  االإقليمي  للتعاون  وينبغي   .)2009 و�صوكري،  )�صيف  لالأزمة  نتيجة  اجلديدة 

.)Saif and Choucair, 2009(
=
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املعاجلة  من  اأ�صا�س  على  يتم  اأن  عموًما، 
كما  البلدان.  واختيار  واملميزة،  االجتماعية 
املفرو�صة  والعوائق  القيود  تناول  يجب 
واالقت�صادي،  العربي  التعاون  تعزيز  على 
للبلدان  املتداخلة  الع�صوية  عن  الناجت 
االإقليمية  االقت�صادية  الكتل  يف  العربية 
التعاون  يت�صمن  ما  وهو  االأطراف.  متعددة 
االندماج  �صيا�صات  وان�صجام  وامُللح،  العاجل 

االقت�صادي. 

حول املعونات واال�صتثمارات االأجنبية 
املبا�صـرة

�صيا�صات  ت�صع  اأن  احلكومات  على  ينبغي 
واال�صتثمارات  املعونات  تتيح  وا�صحة، 
وقطاعات  جماالت  يف  املبا�صـرة،  االأجنبية 
وزيادة  الفقر،  مكافحة  يف  مبا�صـرة  ت�صاهم 
اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  العمل،  فر�س 

واأولويات التنمية الب�صـرية. 
عالوة على ذلك، يجب تعبئة املوارد املالية 
ا  خ�صو�صً م�صتدامة،  تنمية  نحو  االإقليمية 
اأ�صا�صية واجتماعية جيدة.  الو�صول اىل بنية 
اأن  العربية  البلدان  على  ينبغي  وبالتايل، 
قنوات  خالل  من  ال�صيولة،  لتعظيم  تعمل 
اإقليمية. وميكن التفاقات التعاون االإقليمي 
اأن تكون فعالة ب�صكل خا�س يف هذا املجال، 
عرب  اخلارجية  باملقومات  االعرتاف  ب�صبب 

يف  املميزة  الظروف  وح�صا�صية  احلدود، 
البلدان املجاورة. 

احلكومية  العائدات  مواجهة  حول 
املتدهورة

اأن تزيد من موارد  العربية  ميكن للحكومات 
عائداتها امل�صتقرة، من خالل تعزيز و�صائل 
تقدمية من�صفة وفعالة يف ال�صـرائب. وهو ما 
يحتاج اىل ا�صتكماله بنظم اإدارة مالية عامة، 
وال�صفافية،  والفعالية  بالكفاية  تت�صف 
ممار�صات  اآلية  واتباع  للم�صاءلة،  والقابلية 
التهرب  مواجهة  ينبغي  كما  ت�صاركية. 
ال�صـريبي، من خالل تعزيز مزيد من ال�صفافية 
حول ت�صديد ال�صـرائب، وو�صع معيار لتقرير 
كل دولة على حدة، يف ما يتعلق باملوؤ�ص�صات 
االأطراف  متعدد  واتفاق  اجلن�صية،  متعددة 
للمعلومات  االأوتوماتيكي  التبادل  حول 

اخلا�صة بال�صـرائب.

حول التعاون االإقليمي
ال  حيث  العاملية،  االأزمة  لطبيعة  نظًرا 
اآثارها  مواجهة  مبفردها  دولة  ت�صتطيع 
من  مزيد  مزاولة  ل�صـرورة  ونظًرا  املت�صعبة؛ 
على  العربية،  املنطقة  يف  اجلماعي  اجلهد 
اإعادة  فاإن  واخلا�س.  احلكومي  امل�صتوى 
لالأزمة،  كحل  االإقليمي  التعاون  يف  التفكري 

م�صـروع  لبناء  قوية  دفعة  مينح  اأن  ميكن 
ا�صتدامة وحتقيًقا  اأكرث  لتنمية بديلة، يكون 
للم�صاواة والتكافوؤ. ومن �صاأن تعاون من هذا 
النوع، اأن ميّكن التعاون يف �صيا�صات العمل، 
ثمة  ال�صياق،  هذا  ويف  اأخرى.  اأولويات  و�صط 
زمني،  بجدول  مرتبطة  تنفيذ،  الآليات  حاجة 
خذت يف القمة العربية االقت�صادية  لقرارات اترُّ

واالجتماعية والتنموية)20(.
اىل  حاجة  ثمة  التوجه،  هذا  مثل  �صوء  يف 
اخلا�صة  واالآليات  املهام  واإ�صالح  تنقيح 
فيها  مبا  املوجودة،  االإقليمية  باملوؤ�ص�صات 
يخدم  اأن  وينبغي  االإقليمية.  التنمية  بنوك 
�صالت  حتقيق  �صبيل  يف  االإ�صالح  هذا  مثل 
االقت�صاد  وحاجات  املالية،  بني  اأقوى 

الواقعي. 
املنطقة  يف  احلكومات  اإن  القول،  خال�صة 
العربية ينبغي اأن تقوي التن�صيق بني بع�صها 
يف  امل�صاركة  من  مواطنيها  ومتّكن  البع�س، 
التنمية، وتوجيه �صيا�صاتها  اأولويات  حتديد 
م�صتدامة  بطريقة  الفقر  لتقليل  االجتماعية 
�صك  ال  احلالية  االأزمات  وَتالقي  ومتكافئة. 
ال�صيا�صات  كافة  ملراجعة  فر�صة  ميثل 
املختلفة  التحركات  على  واحلث  البالية، 
كارثة  اىل  الراهنة  االأزمة  حتول  �صتمنع  التي 

اإن�صانية يف املنطقة العربية. 

مثل  عليها،  املتفق  امل�صاريع  تنفيذ  ت�صمل   )20(
وبرامج  الغذائي  االأمن  حول  الطوارئ  برنامج 
وم�رصوع  املياه،  واأمن  امل�صرتكة،  احلديد  ال�صكك 
وتنفيذ  البطالة،  من  واحلد  م�صارك،  كهرباء 
االأهداف االإمنائية لالألفية يف البلدان االأقل منًوا يف 

املنطقة، ويف التعليم والرعاية ال�صحية.
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 Mirjam van مرييام فان رايزن
Reisen

م�صت�صارو ال�صيا�صات االأوروبية اخلارجية
 Europe External Policy Advisors

)EEPA(
�صيمون �صتوكر Simon Stocker، ولويز 

Louisa Vogiazides فوجازيدز
Eurostep

داأب  واالقت�صادية،  املالية  االأزمة  ن�صوب  منذ 
ك�صاحب  نف�صه  تقدمي  على  االأوروبي  االحتاد 
لالأزمة،  العاملية  اال�صتجابة  يف  رئي�صي  دور 
العاملية.  املالية  للبنية  �صياغة  اإعادة  اأي  ويف 
وي�صت�صهد القادة االأوروبيون باإجنازات االحتاد 
االأخرية،  اخلم�صني  ال�صنوات  يف  االأوروبي 
والت�صامن  االجتماعية  العدالة  والتزامه 
العامل.  يف  القيادي  و�صعه  الإثبات  االجتماعي 
غوردون  بريطانيا  وزراء  رئي�س  حاّج  وكما 
اآذار/  24 يوم  االأوروبي  الربملان  يف  براون 
مار�س 2009، فاإن االحتاد االأوروبي "قد اختري 
بتفرد" ليتوىل قيادة جهود "بناء جمتمع عاملي 
وقد  للجميع".  واآمن ومن�صف  حقيقي م�صتدام 
اآخرون، يقرون جميًعا  الكلمات قادة  ردد هذه 
االجتماعية  اآثارها  العاملية  املالية  لالأزمة  باأن 
ا  وخ�صو�صً العامل،  اأنحاء  جميع  يف  واالإن�صانية 
كما  لالأزمة،  وا�صتجاباتهم  النامية.  البلدان  يف 
يقولون، �صوف تعرتف بحاجات وواقع البلدان 
على  هذا  يعنيه  وما  كامل.  ب�صكل  النامية 
التي  الطريقة  يف  بالفعل  راأيناه  الواقع،  اأر�س 
االحتاد  يف  االأع�صاء  الدول  حكومات  بها  تواجه 
من  الرغم  وعلى  واآثارها.  االأزمة  االأوروبي 
العالمات الوا�صحة للنتائج املنظمة للمقاربات 
احلالية لت�صجيع التنمية املتكافئة امل�صتدامة، 
االآن  حتى  قليلة  عالمات  �صوى  توجد  ال  اأنه  اإال 

على االلتزام بال�صعي اىل تغيري واقعي. 

موقف اأوروبا جتاه االأزمة املالية 
العاملية

خاطر،  طيب  عن  االأوروبيون  القادة  يعرتف 
النظام  يف  حدثت  قد  اإخفاقات  هناك  باأن 
التدابري  اأن  يبدو  ذلك،  ومع  العاملي.  املايل 
هذه  ملواجهة  اتخاذها  يبحثون  التي 
اإحداث  يف  بعيد  حد  اىل  تف�صل  االإخفاقات، 
احلايل.  املايل  النظام  يف  راديكايل  تغري 
قادة  جميع  فيه  ميثل  ال  الذي  الوقت  ويف 
االحتاد االأوروبي جزًءا من جمموعة الع�صـرين، 
يف  املجموعة  قيادة  من  وا�صًعا  قبوالً  جند 
التي مت  التدابري  لالأزمة. وتعك�س  اال�صتجابة 
يف  الع�صـرين،  ملجموعة  لندن  قمة  يف  تبنيها 
االأوروبي  االحتاد  نهَج   2009 ني�صان/اإبريل 
واإ�صالح  االقت�صادية،  االأزمة  ملواجهة 
حدوث  منع  بغر�س  العاملي؛  املايل  النظام 
ي�صمل  ما  وهذا  امل�صتقبل.  يف  اأخرى  اأزمات 
التو�صية مبنح 1.1 تريليون دوالر يف االأموال 
املالية  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة  االإ�صافية 
الدولية، والتي مت تخ�صي�س جزء �صغري منها 
التنمية  لـ"حماية  دوالر(  بليون   50( فقط 
هذا  ويتاألف  الدخل".  منخف�صة  البلدان  يف 
750 بليون دوالر ل�صندوق النقد  املبلغ من 
الدويل  للبنك  دوالر  بليون  و100  الدويل، 
العاملية.  التجارة  الإنقاذ  دوالر  بليون  و250 
وقد اتفق القادة االأوروبيون مع قادة اآخرين 
 5 الع�صـرين، على �صخ ما قيمته  يف جمموعة 
اقت�صاداتهم،  يف  الدوالرات  من  تريليونات 
االقت�صاد  تدعيم  بهدف   2010 عام  بنهاية 

وحماية التنمية. 
اإن موقف االحتاد االأوروبي يت�صمن بالتاأكيد 
املايل،  والتنظيم  االإ�صـراف  بتقوية  التزاًما 
نحو  املتجه  الدعم  من  خمتلفة  مب�صتويات 
معدل  حتديد  لهيئات  املتقدم  الر�صد 
�صابطة  تنظيمية  معايري  وو�صع  االئتمان، 

الإنهاء املالذ ال�صـريبي وال�صـرية امل�صـرفية، 
واحلاجة اىل معايري حما�صبية جديدة، لو�صع 

العالوات حتت الو�صاية. 
وعلى الرغم من اأن هذه التدابري حمل ترحيب 
اإال  ال�صمولية  من  يكفي  مبا  متيزها  مبقدار 
املالية  البنية  بتغيري  التزاًما  تعك�س  ال  اأنها 
العاملية. على العك�س، اإنها تعك�س عزًما على 
احلالية  واملناهج  الهياكل  على  املحافظة 
خالل  من  اال�صتقرار  وت�صتعيد  م�صا�س،  بال 
واملالية  االقت�صادية  للنماذج  اأف�صل  اإدارٍة 
اىل  ت�صعى  ا�صتجابة  اإنها  احلالية.  العاملية 
يف  تغريات  اأي  على  ال�صيطرة  بقاء  �صمان 
الرئي�صيني  االقت�صاديني  الفاعلني  يد 
لتاألف  ونظًرا  اأوروبا.  ي�صمل  مبا  العامل  يف 
كثرًيا  ح�صدت  بلدان  من  الع�صـرين  جمموعة 
من النظام العاملي احلايل، فاإن احلافز الأجراء 
منعدًما..  يكون  يكاد  فيه  اأ�صا�صي  تغيري 
ونظًرا الأن البنية املالية العاملية قد اأخفقت 
غالًبا  بل  امل�صاواة،  انعدام  مظاهر  تناول  يف 
ما زادتها، فال ميكن اأن يكون هناك قدر من 
الثقة ي�صمح باملحافظة على النموذج احلايل، 
غوردون  يدعيها  التي  النتيجة  �صيحقق  واأنه 

براون وغريه من القادة االأوروبيني. 
اإن اال�صتجابة العاملية احلقيقية واملوؤثرة التي 
اأال تت�صمن  ميكن اتخاذها جتاه االأزمة، ينبغي 
الكبرية  واالقت�صادات  قوة  االأكرث  الدول 
اأي�ًصا  ت�صمل  اأن  يجب  بل  فح�صب،  البازغة 
البلدان  العاملي ككل، مبا فيه جميع  املجتمع 
املعنية  اخلرباء  جلنة  دفعت  وكما  النامية. 
الدويل،  واملايل  النقدي  النظام  باإ�صالحات 
"اإن رفاهة  التي يراأ�صها جوزيف �صتيغليت�س، 
تعتمد  والنامية،  املتقدمة  البلدان  من  كل 
ب�صكل متداخل ومتبادل على بع�صهم البع�س 
"فبدون  ثم  ومن  اندماًجا".  يزداد  اقت�صاد  يف 
ا�صتجابة �صاملة مبعنى الكلمة، تعرتف باأهمية 

اال�صتجابة االأوروبية لالأزمة املالية واالقت�صادية العاملية

 ينبغي على اأوروبا، لتقوم بدور عاملي يف اال�صتجابة لالأزمة، اأن تدافع وتعمل نحو �رصاكة �صاملة مع جميع 
البلدان، دون اأن يقت�رص ذلك على القوي منها. وينبغي اأن تكون التدابري التي ت�صعها ت�صعى اإىل مواجهة 
ا الآثار االأزمة، يف اأوروبا ويف البلدان النامية. وهذه هي  ا االأكرث ا�صت�صعاًفا وتعر�صً حاجات اجلميع، خ�صو�صً
التحديات امللقاة اأمام الربملان االأوروبي اجلديد، واللجنة االأوروبية التي ي�صادف عهدها الفرتة بني االآن 

و2015، موعد اإجناز االأهداف االإمنائية لالألفية.
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ميكن  ال  االإ�صالح،  عملية  يف  البلدان  جميع 
العاملي،  االقت�صادي  اال�صتقرار  ا�صتعادة 
حدة  وتخفيف  االقت�صادي،  النمو  و�صيكون 

الفقر عاملًيا حمل تهديد")1(.
البلدان  لت�صمني  اأوروبا  ا�صتعداد  غياب  اإن 
النامية، بفاعلية، يف اجلهد العاملي ملواجهة 
بعملية  التزامها  يف  بو�صوح  ينعك�س  االأزمة، 
املنتديات  من  بدالً  الع�صـرين،  جمموعة 
الدولية االأخرى، وبخا�صة االأمم املتحدة. وقد 
كان على النهج االأوروبي عموًما اأن يلزم دور 
على  االأزمة  اآثار  مواجهة  يف  املتحدة  االأمم 
البلدان النامية. فمجموعة الع�صـرين بالن�صبة 
للدول االأوروبية هي املنتدى الذي �صتعك�س 
م�صاحلها  العاملي  للنظام  تغيريات  اأي  فيه 
موؤمتر  كان  وقد  يكون.  ما  باأف�صل  اخلا�صة، 
االقت�صادية  االأزمة  حول  املتحدة  االأمم 
مل  موؤمتًرا  التنمية،  على  واأثرها  العاملية، 

يرغب فيه معظم الدول االأوروبية. 
وهذا التف�صيل ميكننا مالحظته اأي�ًصا يف غياب 
االأوروبيني،  القادة  قبل  من  فعلي  التزام  اأي 
جتاه زيادة متثيل البلدان النامية يف الهياكل 
الدولية.  املالية  باملوؤ�ص�صات  اخلا�صة 
جمموعة  اإطار  يف  اتفاقهم،  من  الرغم  فعلى 
دوالر  بليون   750 تخ�صي�س  على  الع�صـرين، 
ل�صندوق النقد الدويل مل�صاعدة البلدان التي 
التزام  ي�صاحبه  مل  هذا  اأن  اإال  باالأزمة،  تاأثرت 
قوي بتغيري النظام احلاكم لعمل املوؤ�ص�صات 
عجز  من  يعانونه  ما  ومواجهة  الدولية،  املالية 
الع�صـرين  جمموعة  مذكرة  دعت  وقد  �صديد. 
املوؤ�ص�صات  وحكم  وجمال  “مهام  اإ�صالح  اىل 
التي  التغريات  يعك�س  مبا  الدولية،  املالية 
والتحديات  العاملي،  االقت�صاد  يف  طراأت 
اأن  م�صيفة  العوملة”،  تطرحها  التي  اجلديدة 
فيها  مبا  والنامية،  النا�صئة  “االقت�صادات 
يكون  اأن  ينبغي  فقًرا،  االأكرث  االقت�صادات 
لها �صوت اأو متثيل اأكرب”. وقد تراجع اأع�صاء 
االحتاد عن التزامهم بتطبيق حزمة االإ�صالحات 
جمل�س  عليها  اتفق  التي  باالأ�صوات  املتعلقة 
ني�صان/ يف  الدويل،  النقد  �صندوق  اإدارة 
اإبريل 2008، واتفقوا على اأن “الروؤ�صاء وكبار 

القادة” يف املوؤ�ص�صات املالية الدولية، ينبغي 
مفتوحة  انتخاب  “عملية  خالل  من  تعيينهم 
هذا،  ولكن  اجلدارة”.  على  وقائمة  و�صفافة 
املوؤ�ص�صة  بتغيري  التزام  اأي  عن  بعيًدا  جاء 
نحو ت�صمني ومتثيل اأقوى للبلدان النامية يف 

عملية �صنع القرار. 
لقد تزايدت التعليقات العامة، واملقرتحات، 
النقد  �صندوق  يف  احلكم  اإ�صالحات  ب�صدد 
العامل  مناطق  من  حكومات  قبل  من  الدويل، 
القادة  لكن  املتوا�صع.  التمثيل  ذات 
الو�صع  تر�صيخ  �صبيل  يف  دفعوا  االأوروبيني 
البلجيكي  املالية  وزير  ذكر  فقد  القائم. 
اأنباء  وكالة  من  مرا�صل  ريندر”  “ديديي 
املائدة،  حول  احلايل  "التمثيل  باأن  "رويرت" 
عليها  االأوروبية  فالدول  باجلاذبية.  يت�صف 
ثم  ومن  قوية،  ب�صورة  ال�صندوق  متويل 
كل  م�صاركة  حجم  االعتبار  يف  ن�صع  اأن  علينا 
املبداأ  اإن  اآخر،  مبعنى  ال�صندوق".  يف  بلد 
اأن  ينبغي  الت�صويت  حقوق  باأن  القائل 
تعك�س االإ�صهامات املالية، يجب اأن يظل هو 
املبداأ القائم. وينبغي الأي تغيريات حتدث يف 
الرثوة  يف  التغريات  �صوى  تعك�س  اأال  احلكم، 
النا�صئة  االقت�صادات  كانت  فاإذا  العاملية 
ت�صاهم مالًيا، ف�صتكون لها كلمة. اأما الفقراء 

ف�صيظلون م�صتبعدين. 
حكم  طبيعة  جتاه  االأوروبي  املوقف  اإن 
املتحدة،  االأمم  ودور  الدويل،  النقد  �صندوق 
على  املحافظة  يف  الرغبة  اىل  بو�صوح  ي�صري 
دون  احلايل  العاملي  املايل  النظام  بنية 
الفر�صة  تنتهز  ال�صك  واحلكومات  م�صا�س. 
مواقفها  تقّوي  التي  التغيريات  لتطبيق 
املايل،  النظام  يف  اقت�صاداتها  تهم  التي 
مثل تلك اخلا�صة باملالذ ال�صـريبي وال�صـرية 
امل�صـرفية، والتي تتيح لها يف الوقت نف�صه 

جتنب اإحداث تغيري اأكرث �صمولية. 

االآثار االجتماعية لالأزمة يف 
اأوروبا

املجموعة  حققت   ،1957 عام  ن�صاأتها  منذ 
من  ح�ّصن  كبرًيا  رخاًء  االأوروبية  االقت�صادية 
ومع  مواطنيها.  الأغلبية  املعي�صية  الظروف 
تاأ�صي�صه امل�صحوب بدمج اقت�صادات الدول 
االأع�صاء كهدف حموري، فقد تطور املجتمع 
اأوروبية  �صوق  اىل  االأوروبي  االقت�صادي 
للب�صائع  حرًّا  تدفًقا  مت�صمًنا  م�صرتكة، 

واخلدمات والنا�س)2(.
�صعى  ال�صوق،  اقت�صاد  لنمو  موازاة 
تقليل  اىل  االأوروبي  االقت�صادي  املجتمع 
من  املناطق،  بني  االقت�صادي  التفاوت 
من  اأخرى  واأ�صكال  الدعم،  منظومات  خالل 
االجتماعية  العدالة  يعزز  مبا  امل�صاعدات. 
االأوروبية  البلدان  وتت�صارك  والت�صامن. 
عموًما روؤية م�صرتكة لكيفية حت�صني م�صتوى 
الرفاه ملواطنيها؛ هذه الروؤية التي اأ�صبحت 
معروفة كـ “منوذج اجتماعي اأوروبي” ينطوي 
على تعزيز للت�صغيل، والعمل الالئق، وتكافوؤ 
ال�صاملة،  االجتماعية  واحلماية  الفر�س، 

واالحتواء االجتماعي. 
املايل  التحرير  و�صع  االأخرية،  ال�صنوات  يف 
االأوروبي  االجتماعي  النموذَج  واخل�صخ�صة 
حتت التهديد. ففي ظل هذا النموذج اجلديد، 
وعلى  م�صتمًدا،  املواطنني  رفاه  اأ�صبح 
الدولة،  من  ولي�س  ال�صوق  من  متزايد،  نحو 
من  للدولة  متزايد  ان�صحاب  عن  ذلك  م�صفًرا 
وعلى  عديدة.  واجتماعية  اقت�صادية  جماالت 
�صاهم  قد  ال�صوق  اقت�صاد  اأن  من  الرغم 
بنجاح يف حت�صني الظروف املعي�صية الأغلبية 
املواطنني االأوروبيني، اإال اأنه جلب لهم اأي�ًصا 
م�صاكل عديدة. وهذا ما ف�صـره جيًدا ان�صحاب 
وملواجهة  املعا�س.  نظم  وخ�صخ�صة  الدولة 
العام،  املعا�س  نظام  اعرتت  التي  ال�صدائد 
اخل�صخ�صة  اىل  كثرية  اأوروبية  دول  جلاأت 
على  املواطنني  ت�صجيع  مت  وقد  والتحرير. 
اخلا�س  املعا�س  اأموال  على  اأكرث  االعتماد 
ال�صوق.  تداوالت  على  بدورها  تعتمد  التي 
وقبل االأزمة كانت اأموال املعا�س ت�صري على 
تزداد  اأ�صولها  قيمة  كانت  حيث  يرام،  ما 
ذات  املعا�صات  اأموال  اأ�صبحت  وقد  بثبات. 
املالية.  االأوراق  تداول  �صوق  يف  مهمٍّ  دوٍر 
احلالية  واملالية  االقت�صادية  االأزمة  ولكن، 

النقدي  النظام  باإ�صالحات  املعنية  اخلرباء  جلنة   )1(
واملايل الدويل )2009(. تو�صيات 19 اآذار/مار�س 

2009. متوافرة عرب هذه الو�صلة: 
www .un .org/ga/president/63/
letters/recommendationExperts200
309.pdf

عام  االأوروبية  االقت�صادية  املجموعة  ت�صكلت   )2(
�صوق  )يف  االقت�صادي  الدمج  لتحقيق   1957
واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�صا  بلجيكا  بني  واحدة( 
ولوك�صمبورغ وهولندا. وقد تو�صعت الحًقا لت�صمل 
حكمت   1967 عام  ومن  اإ�صافية،  دول  �صت 
للفحم  االأوروبية  املجموعة  اأي�ًصا  موؤ�ص�صاتها 
واحلديد، واملجموعة االأوروبية للطاقة الذرية حتت 
ت�صكل  وعندما  االأوروبية.  املجموعات  م�صطلح 
االقت�صادية  املجموعة  حتولت  االأوروبي  االحتاد 
االأعمدة  اأحد  االأوروبية”  “املجموعة  اإىل  االأوروبية 
املجموعة  موؤ�ص�صات  ا�صتمرار  مع  لالحتاد،  الثالثة 

االقت�صادية االأوروبية �صمن االحتاد االأوروبي.
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كثري  اأموال  قيمة  من  كبري،  نحو  على  قللت، 
م�صتقبل  عّر�س  مما  املعا�س،  �صناديق  من 

معا�س كثرٍي من االأوروبيني للخطر. 
وياأتي الركود االقت�صادي، الناجت عن االأزمة، 
للرفاه  االأوروبي  النهج  تهديد  من  ليزيد 
االجتماعي. وقد تنباأ االحتاد االأوروبي بركود 
مقداره %4 يف عام 2009 يف منطقة اليورو. 
وت�صري التقديرات اىل اأن 8.5 ماليني مواطن 
يف االحتاد االأوروبي �صيفقدون وظائفهم يف 
اىل  يرتجم  ما  وهذا   .2010  -  2009 عام  
 ،2010 عام  يف   11.5% يبلغ  بطالة  معدل 
احلرب  منذ  اإليه  و�صلت  م�صتوى  اأعلى  وهو 
العاملية الثانية. ولهذه االأزمة اأثر دال اأي�ًصا 
اأن  العامة. حيث من املتوقع  على املوازنات 
ي�صل العجز العام يف منطقة اليورو اىل 5.3% 

يف عام 2009 و%6.5 يف عام 2010)3(.
اندالع  منذ  اأوروبا؟  ا�صتجابة  كانت  فكيف 
والدول  االأوروبي،  االحتاد  اتخذ  االأزمة 
اآثار  ملواجهة  خمتلفة  تدابري  عدة  االأع�صاء، 
الهبوط االقت�صادي، وهو ما مت ب�صكل كبري 
تركزت  وقد  االإنقاذ.  وحزم  خطط  خالل  من 
املايل.  القطاع  على  التحركات  هذه  معظم 
االحتاد  اأ�صار   ،2009 ني�صان/اإبريل  ففي 
مت  التي  التدابري  تكلفة  اأن  اىل  االأوروبي 
االحتاد،  قبل  من  اتخاذها  على  الت�صديق 
لتدعيم املوؤ�ص�صات املالية، تبلغ ما يقدر بـ 
الرقم املبلغ  هذا  ي�صم  يورو.  تريليونات   3
تريليوين(،   2.3 )تبلغ  لل�صمانات  الكلي 
بليون   300( الر�صملة  اإعادة  ومنظومات 
لبنوك  البناء  واإعادة  االإنقاذ،  وتدعيم  دوالر( 
بليون   400 )نحو  مالية  وموؤ�ص�صات  فرادى 

يورو()4(.
اأن  اإن منطق تدعيم القطاع املايل يتمثل يف 
ال�صمانات، واإعادة الر�صملة، �صتتيح للبنوك 
تن�صيط  ثم  ومن  القرو�س.  من  مزيد  توفري 
اأن  يتوقع  ما  وهو  اال�صتثمار،  يف  الزيادة 
ومع  عليها.  واملحافظة  للعمل  ا  فر�صً يخلق 

هذا، فمن الوا�صح بطبيعة احلال اأن تكري�س 
مثل هذه املبالغ ال�صخمة من املوارد العامة 
حاجات  �صيخدم  امل�صـريف،  النظام  لتدعيم 
اأغلبية املواطنني. وثمة اأ�صباب كثرية تدعونا 

لل�صك يف هذا املنطق.
اأوالً: اأن البنوك قد مت متويلها، وتدعيمها عن 
طريق اإ�صهامات دافعي ال�صـرائب الذين هم 
الهبوط  ب�صبب  باالأمان  �صعوًرا  اأقل  اأنف�صهم 

االقت�صادي.
زيادة  اىل  ت�صعى  التدابري  معظم  اإن  ثانًيا: 
 2.3 تقدمي  خالل  من  االئتمان،  توفري 
وقد  الدولة.  �صمانات  من  يورو  تريليوين 
وللهدف  االأوروبي  املركزي  البنك  خف�س 
غري  تاريخي  م�صتوى  اىل  فوائده  نف�صه، 
هنا  ومن   .1% من  اأقل  اىل  و�صل  م�صبوق، 
يف  الرخوة  االئتمان  �صيا�صات  �صاعدت  فقد 
خلق ظروف لالنهيار املايل يف املقام االأول. 
ال�صـرائب  دافعي  اأن  لل�صخرية  املثري  ومن 
من  �صديدة  معاناة  منهم  كثري  يعاين  الذين 
فا�صلة،  ملوؤ�ص�صات  اأموالهم  يعطون  االأزمة، 
ولكثري من كبار مدراء تلك املوؤ�ص�صات التي 

�صاهمت يف انهيار النظام. 
ب�صـرورة  تفيد  امل�صتفحلة،  البطالة  اأزمة  اإن 
االجتماعية  االآثار  مواجهة  على  اأكرث  التاأكيد 
لالأزمة. فثمة حاجة ملحة التخاذ تدابري لدمج 
واال�صتثمار  العمل،  �صوق  من  امل�صتبعدين 
وحت�صني  وال�صحية  االجتماعية  اخلدمات  يف 
الوقت  يف  ولكننا  االجتماعية.  احلماية  نظم 
وكفاالت  التن�صيطية،  احلزم  اأن  جند  نف�صه 
االإنقاذ التي متولها الدولة، والعجز املتزايد 
يف املوازنة العامة لدي احلكومات االأوروبية، 
متويل  على  القدرة  من  كبري  ب�صكل  تقلل 
منظومات الرفاهة االجتماعية، واال�صتثمارات 
امل�صتوى  على  ال  االجتماعية  اخلدمات  يف 
م�صتوى  على  بل  فح�صب،  االأجل  ق�صري 

امل�صتقبل املنظور. 
ا�صتبدال  مت  االأزمة،  تداعيات  بني  ومن 
كان  االأوروبي،  للمجل�س  ا�صتثنائي  اجتماع 
العمل  وزراء  يح�صـره  اأن  املفرت�س  من 
ي�صمى  ملا  باجتماع  االحتاد،  دول  جميع  من 
 ”social troika االجتماعية  “الرتويكا 
واإ�صبانيا(،  وال�صويد،  الت�صيك،  )جمهورية 
االجتماعية.  واالأطراف  االأوروبي،  واملجل�س 
العمل  لقمة  “االنحدار”  هذا  اىل  ينظر  ومل 
يخ�صـرون  ملن  بالن�صبة  اإيجابية  كر�صالة 

وكما  لالأزمة.  مبا�صـرة  كنتيجة  وظائفهم 
رئي�س   John Monks مونكز”  “جون  ذكر 
العمالية،  للنقابات  االأوروبية  الكونفيدرالية 
اأن  على  انطباًعا  "يعطي  التخلي  هذا  فاإن 
معنيينبما  لي�صوا  االأوروبية  ال�صيا�صة  �صناع 

يكفي بالبطالة")5(.
من  متوقًعا  يكن  مل  ما  االأزمة  اأثارت  لقد 
االأوروبية.  ال�صيا�صات  �صناع  بني  تفاعالت 
ال�صوق  ل�صيا�صات  يروجون  كانوا  فالذين 
االآن  ي�صعون  االأزمة،  قبل  املنفلتة  احلرة 
التي  االإنقاذ  كفاالت  تاأمني  اىل  وبن�صاط 
التناف�س  مفو�س  ذكر  وقد  الدولة.  تقدمها 
املعروف   Neelie Kroes ”كروي�س “نيلي 
بهو�صه يف الرتويج ل�صيا�صات ال�صوق احلرة، 
اأن  اأظهرت  املا�صية  ال�صتة  "ال�صهور  اأن 
دوًرا  تلعب  الدولة  معونات  على  ال�صيطرة 
رئي�صًيا يف معاجلة حتديات االأزمة االقت�صادية 
 .)...( اأوروبا  م�صتوى  على  من�صقة  بطريقة 
املايل  القطاع  يف  االآن  امل�صوؤولية  وتكمن 
البناء  واإعادة  الر�صيد،  ك�صوف  لتنقية 
االإطار،  هذا  ويف  حيوي")6(.  م�صتقبل  ل�صمان 
مل يعد تدخل الدولة عائًقا يف �صبيل التنمية 
والنمو االقت�صادي. على العك�س متاًما، فقد 
اأن تتحمل  مت االتفاق وعلى نحو وا�صع، على 
من  احلايل  الركود  مواجهة  م�صوؤولية  الدولة 
خالل تدخل فعال يف ال�صوق. وهذا التغري يف 
املنافع  تكون  عندما  اأنه  اىل  ي�صري  النموذج 
ُت�صجع الدولة على الرتاجع،  والنمو ماأموننْي، 
يكون  تدخلها  فاإن  الركود،  حاالت  يف  ولكن 
مبعنى  ال�صـروري.  احلل  ب�صفته  مرغوًبا 
وهو  تعم.  واخل�صائر  تخ�س  االأرباح  اأن  اآخر، 
العدالة  ملبادئ  �صارخ  تعار�س  يت�صح  كما 
االجتماعية والت�صامن، القائمة على فكرة اأن 

االأرباح واخل�صائر ينبغي اأن توزع بالت�صاوي. 
االأزمة  تكون  اأن  ميكن  اآخر،  م�صتوى  وعلى 
االقت�صادي  الدمج  “نزعة  من  زادت  قد 
اأ�صار  فقد   .”Europeanism االأوروبي 
اقرتاع للمجل�س االأوروبي من منت�صف كانون 

)3( European Commission. Economic 
forecasts Spring 2009. Available from:
<ec.europa.eu/economy_finance/
publications/publication15048_
en.pdf>.

)4( European Commission )2009(. State 
Aid Scoreboard – Spring 2009 update. 
Available from:
<ec.europa.eu/competition/state_
aid/studies_reports/2009_spring_
en.pdf>.

)5( Anon. ”Exit le sommet sur l’emploi“. 
Le Soir. 22 March 2009, p. 17.

)6( European Commission. State aid: latest 
Scoreboard reviews Member States’ 
action to fight economic crisis. 2009. 
Available from:
<europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en>.
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�صباط/فرباير  منت�صف  اىل  الثاين/يناير 
االأوروبي،  املجتمع  ثلثي  نحو  اأن   2009
و�صع  يف  �صيكونون  االأوروبيني  اأن  يعتقد 
نهًجا  االأع�صاء  الدول  تبنت  اإذا  اأف�صل  حماية 
من�صًقا، فيما اعتقد %39 من االأوروبيني اأن 
التن�صيق املوجود كان كافًيا)7(. وهو ما ي�صري 
اىل وجود اتفاق وا�صع على �صـرورة التن�صيق 
على م�صتوى االحتاد االأوروبي ملعاجلة االأزمة 

املالية. 
ت�صري النتائج االنتخابية االأخرية يف اأي�صلندا، 
�صـرورة  من  مزيد  نحو  اجتاه  وجود  اأن  اىل 
اأن  يعني  االأوروبي،  االقت�صادي  الدمج 
مواطني  على  مق�صورة  لي�صت  النزعة  هذه 
اأو�صك البلد على  اأن  االحتاد االأوروبي. فبعد 
يحبذ  رئي�ًصا  االأي�صلنديون  انتخب  االإفال�س، 
حاجج  وقد  االأوروبي.  االحتاد  اىل  االن�صمام 
 Barroso ”رئي�س االحتاد “مانويل بارو�صو
اأدوات  من  �صيقلل  الفردي،  الت�صـرف  باأن 
اأملانيا،  اأو  فرن�صا  اأو  بريطانيا  مثل  بلدان، 
للتغلب على االأزمة مقارنة بالعمل والتحرك 
اأثر لالأزمة  اإذا كان ثمة  اأنه  "اأعتقد  اجلماعي: 
ل�صبونة، �صيكون  االجتاه حيال معاهدة  على 

يف �صالح املعاهدة")8(.

دور اأوروبا يف تعزيز التنمية
يزعم االحتاد االأوروبي اأي�ًصا قيادته للجهود 
االجتماعية  االآثار  من  للتخفيف  املبذولة 
رئي�س  دفع  وكما  النامية.  البلدان  يف  لالأزمة 
اأوروبا قد قادت ال�صري  “اإن  االحتاد يف حجته 
اأ�ص�ًصا  الع�صـرين  جمموعة  و�صع  �صمان  نحو 
للجميع، مبا يف  وامل�صتدام  املن�صف  للتعايف 

ذلك البلدان النامية”)9(. ولكن، ثمة تعار�س 
اآثار  ملواجهة  االأوروبي  االحتاد  تدابري  بني 
مل�صاعدة  اتخذت  التي  وتلك  داخلًيا،  االأزمة 
التي  االأموال  من  ظهر  كما  النامية.  البلدان 
مت �صخها يف االقت�صادات االأوروبية، مقارنة 
باالأموال املتوافرة مل�صاعدة البلدان النامية. 
اأي�ًصا يف تدعيم االحتاد  التعار�س  وجند هذا 
�صـروًطا  الذي فر�س  الدويل  النقد  ل�صندوق 
للبلدان  املمنوحة  القرو�س  على  قوية 
ال�صيا�صات  تطبيق  من  اإياها  مانًعا  الفقرية، 
االقت�صاد  بتذبذبات  املرتبطة  االقت�صادية 

ملواجهة االأزمة. 
ومع ال�صقوط احلاد يف عوائد الت�صدير، وتدفق 
من  املالية  والتحويالت  االأجنبي،  اال�صتثمار 
من  ب�صدة  النامية  البلدان  ت�صـررت  اخلارج، 
االأزمة املالية واالقت�صادية العاملية. ويقدر 
تواجه  قد  النامية  الدول  اأن  الدويل  البنك 
750 بليون  270 اىل  فجوة مالية تراوح بني 
دوالر، ويحتمل اأن يقع عدد كبري من النا�س، 
ي�صل اىل 53 مليون ن�صمة، يف براثن الفقر يف 
عام 2009)10(. وقد ذكر رئي�س البنك الدويل 
يف   Robert Zoellick زويليك”  “روبرت 
جمموعة  اجتماع  ع�صية  لندن  يف  له  حديث 
الع�صـرين، اأن التقديرات ت�صري اىل موت من 
ب�صبب  العام  هذا  طفل  األف   400 اىل   200
اأن  املتحدة  االأمم  وتقدر  النمو")11(.  هبوط 
اآثار االأزمة  يبلغ التمويل ال�صـروري لتخفيف 
اىل تريليون دوالر. ومبا اأن كثرًيا من البلدان 
حمدود  مايل  جمال  �صوى  متتلك  ال  النامية 
اخلارجي  الدعم  ي�صبح  االأزمة،  مع  للتفاعل 

اأمًرا حرًجا بالغ ال�صـرورة.
البلدان  باأن  اأوروبا  اعرتاف  من  الرغم  وعلى 
فاإن  متفاقمة،  مالية  فجوة  �صتواجه  النامية 
التزاماتها جتاه امل�صاعدات الر�صمية للتنمية، 

ت�صل  التي  فاملعونات  كافية.  غري  مازالت 
50 بليون يورو تقريًبا، ومت توزيعها يف  اىل 
التي  باملوارد  مقارنة  �صئيلة  تعترب   ،2008
حلماية  االأوروبية  االقت�صادات  يف  �صخها  مت 
ني�صان/اإبريل  ويف  النمو.  ودفع  البنوك، 
االأوروبي  االحتاد  حكومات  التزمت   2009
مببلغ 3 تريليونات يورو لتدعيم املوؤ�ص�صات 
يف  �صخ  اأو  �صمانات،  هيئة  على  املالية، 
توفري  املمكن  من  كان  فاإذا  �صيولة.  �صورة 
لدعم  وب�صـرعة  التمويل  من  امل�صتوى  هذا 
املوؤ�ص�صات املالية، فمن ال�صعب ا�صتيعاب 
زيادة  عن  االأوروبية  احلكومات  تعجز  ملاذا 
البلدان  مل�صاعدة  املخ�ص�صة  ميزانياتها 

الفقرية. 
يف اأيار/مايو 2009 اأكدت الدول االأع�صاء يف 
ما وعدت  تلبية  نيتها على  االأوروبي  االحتاد 
به جماعًيا، من تخ�صي�س %0.56 من اإجمايل 
 2010 يف  االأوروبي  لالحتاد  القومي  الناجت 
لالحتاد  القومي  الدخل  اإجمايل  من  و0.7% 
الر�صمية  للم�صاعدات   2015 يف  االأوروبي 
املوجهة للتنمية)12( ولكن اإيطاليا، واأيرلندا، 
من  بالفعل  خف�صت  قد  وا�صتونيا  والتفيا، 

م�صاعداتها ب�صبب االأزمة. 
االأوروبي  االحتاد  اقرتح  نف�صه،  الوقت  يف 
طريق  عن  املعونات  بتقدمي  التعجيل 
االلتزام املايل يف فرتة مبكرة  “تركيز منافع 
التحويالت  من  جلزء   ”frontloading
باليني   4.3 تبلغ  النامية،  للبلدان  املالية 
باليني   3 املبلغ  هذا  ي�صمل   .2009 يف  يورو 
للموازنة،  دعم  �صورة  يف  تقدميها  مت  يورو 
و500  الغذاء،  ملرفق  يورو  مليون  و800 
الأغرا�س   FLEX اآلية  خالل  من  يورو  مليون 
االكرث  البلدان  مل�صاعدة  ُو�صعت  حمددة 
متويالت  من  هذا  يتكون  لن  ولكن  �صعًفا. 
جديدة، وهو ما ي�صري اىل اأنه يف حالة االتفاق، 
القادمة  ال�صنوات  يف  املتوفر  املال  �صيكون 
االأع�صاء  الدول  فاإن  ذلك،  اىل  اإ�صافة  اأقل. 
التي �صيكون عليها تقدمي املوارد تقاوم يف 

الواقع. 
�صاهمت  باملعونة،  االلتزامات  جانب  اىل 

(7) European Parliament. European 
Parliament Eurobarometer hears 
calls for coordinated EU action in 
fight against financial crisis. 2009. 
Available from:
<www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/042-54004-
20090420-907-17-04-110IPR54003-
2009--2009-04-20false/default_
en.htm>.

(8) Smyth, J. “Crisis likely to favour 
Lisbon Yes – Barroso”. The Irish 
Times, 8 May 2009. Available from:
<www.irishtimes.com/newspaper/wor
ld/20091224246132086/0508/.html>. 

(9) European Commission. Commission 
first to act on G20 with strategy 

(12) Council of the European Union, 
1819- May 2009, Press release. 
Available from:
<www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/
gena/107921.pdf>

to support developing countries. 
2009. Available from: <europa.
eu/rapid/pressReleasesAction 
do?reference=IP/09 
550&format=HTML>. 

(10) World Bank News, 12 February 
2009.

(11) Eurodad. Not much on offer for 
poor countries to counter the crisis. 
2009. Available from:
<www.eurodad.org/whatsnew/
articles.aspx?id=3599&LangType=
1036>.
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بلدان اأوروبية بنحو 100 بليون دوالر لالأموال 
دوالر  تريليون   1.1 تبلغ  التي  االإ�صافية 
الدولية.  املالية  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة 
يف  التنمية  حلماية  ُقدمت  التي  واالأموال 
 50 وتبلغ  املنخف�س،  الدخل  ذات  البلدان 
اإ�صافية،  اأي مرونة  بليون دوالر، مل ت�صحبها 
للح�صول  والنقدية،  املالية  ال�صيا�صات  يف 
وعلى  الدويل.  النقد  �صندوق  قرو�س  على 
اال�صرتاطية  “حتديث” ال�صيا�صات  من  الرغم 
يتم  ما  فاإن  الدويل،  النقد  ل�صندوق 
القدمية  الو�صفات  هو  االآن،  حتى  تطبيقه 
امل�صغوط،  املايل  بالنظام  اخلا�صة  نف�صها 
هذا  ويف  احلكومية.  النفقات  وا�صتقطاعات 
ال�صياق فاإن القدرة على اال�صتثمار يف القطاع 
االجتماعي تظل منخف�صة)13(. ومرة اأخرى ثمة 
املرتبطة  ال�صيا�صات  بني  وا�صح  تعار�س 
 counter scyclical ال�صوق  بتذبذبات 
املالية  القيود  وبني  اأوروبا،  يف  املطبقة 
املفرو�صة على البلدان النامية)14(. واإذا كان 
املالية  ال�صيا�صات  اأن  يعتقدون  االأوروبيون 
والنقدية التو�صعية، هي ال�صبيل للخروج من 
النقي�صة  ال�صيا�صات  يعززون  فلماذا  االأزمة، 

متاًما يف البلدان الفقرية؟

و�صيلة تزيد من  االأزمة،  هل 
م�صلحة اوروبا؟

يتمثل االأثر االآخر لالأزمة على عالقة اأوروبا مع 
التدابري  باتخاذ  االإ�صـراع  يف  النامية،  البلدان 
واإبرام  املوازنة  تدعيم  مثل  للجدل،  املثرية 

.)EPAs( اتفاقات ال�صـراكة االقت�صادية

دعم املوازنة
يف  الفقرية  االقت�صادات  اأن  باعرتافها 
لالأزمة،  نتيجة  خارجي  متويل  اىل  ملحة  حاجة 
فرتة  يف  املنافع  "تركيز  مقرتحات  ت�صور 
متزايد  ا�صتخدام   frontloading مبكرة” 
اىل  ي�صل  ما  ذلك  مت�صمًنا  املوازنة،  لدعم 
التنمية  �صندوق  من  يورو  مليون   500
االأوروبية العا�صـر، لتدعيم البلدان االأفريقية 

اأكرث  كانت  التي  والبا�صيفيك  والكاريبي 
االأوروبي  االحتاد  اأ�صار  وقد  باالأزمة.  ت�صـرًرا 
املوازنة  اأنه �صرياجع عمليات دعم  اىل  اأي�ًصا 
بغر�س  �صعًفا،  االأكرث  البلدان  يف  امل�صتمرة، 
وحجة  االإنفاقات.  تركيز  اإمكانات  تقييم 
يف  تتمثل  املوازنة  تدعيم  �صالح  يف  االحتاد 
تتيح توظيًفا طويل  االأثر،  �صـريعة  اأداة  اأنها 
احلكومية  للنفقات  به،  التنبوؤ  ميكن  املدى 
مثل  االجتماعية  القطاعات  ت�صمل  التي 

التعليم وال�صحة. 
ولكن دعم امليزانية يطرح عدة ق�صايا.

ر�صد  وفر�صة  الداخلية،  القدرة  اأوالً، 
االأهمية  املوارد ذات  املوازنات، وتخ�صي�س 
مفقودة  الدميقراطية،  للم�صاءلة  احلرجة 
موؤ�ص�صات  فا�صتخدام  البلدان.  معظم  يف 
من  تزيد  التطبيق  لر�صد  الدولية  امل�صاءلة 
م�صاءلة  لزيادة  املوازنة  تدعيم  اىل  امليل 
يقو�س  ما  وهو  اخلارج.  من  احلكومات 
“امللكية” الداخلية وامل�صاءلة الدميقراطية، 

من خالل الربملان الوطني.
من  عدًدا  حدد  االأوروبي  االحتاد  اأن  ثانًيا، 
يف  النظر  قبل  تلبيتها  ينبغي  التي  ال�صـروط 
واحرتام  الدميقراطية  ت�صمل  املوازنة.  دعم 
متت  التي  الدرا�صات  ولكن  االإن�صان.  حقوق 
اىل  ت�صري  املوازنة،  دعم  اتفاقات  من  لعدد 
�صامل  تقييم  الأي  وا�صح  دليل  وجود  عدم 
واأخرًيا،  ال�صـروط)15(.  هذه  تنفيذ  لكيفية 
فقد �صّمن االحتاد االأوروبي دعم املوازنة يف 
ح�صاباته؛ لتلبية مطلب قانوين اأ�صا�صه اإ�صـرار 
من   20% ا�صتخدام  على  االأوروبي  الربملان 
م�صاعداته لل�صحة والتعليم، حتى على الرغم 
االقت�صادي  والتعاون  التنمية  منظمة  اأن  من 
التي تدير نظام ت�صنيف م�صاعدات التنمية، 
مبعزل  املوازنة  دعم  ت�صنيف  �صـرورة  ترى 
ال�صحة  لقطاعي  املوجهة  التخ�صي�صات  عن 

والتعليم. 

اتفاقات ال�صـراكة االقت�صادية
االقت�صادية  ال�صـراكة  اتفاقات  اإر�صاء  يعد 
االحتاد  بني  احلرة  التجارة  نظم  تخلق  التي 
االأوروبي وجمموعة بلدان اإفريقيا والكاريبي 

الرئي�صية  العنا�صـر  من  واحدة  والبا�صيفيك، 
املثرية للجدل يف اتفاقية كوتونو. والغر�س 
اأن  هو  االقت�صادية،  ال�صـراكة  اتفاقات  من 
حتل حمل اتفاقات التجارة التف�صيلية حتت 
عقدت  التي  توغو(  )عا�صمة  لومي  اتفاقات 
التجارة  منظمة  قواعد  عن  خمتلفة  لتكون 
ومن  التجارة.  على  القيود  ب�صدد  العاملية، 
ال�صـراكة  اتفاقات  تكون  اأن  اأ�صال  املقرر 
االقت�صادية موجودة مع بداية 2008، ولكنها 
حتى منت�صف 2009 التزال م�صدًرا لنزاعات 

كثرية)16(.
ت�صوير  على  االأوروبي  االحتاد  داأب  لقد 
كاتفاقات  االقت�صادية  ال�صـراكة  اتفاقات 
االتفاقات  بنود  تكذبه  زعم  وهو  للتنمية، 

نف�صها.
اأوالً، من املحتمل اأن ت�صفر عن خ�صارة كبرية 
للتعرفة اجلمركية يف كثري من بلدان اأفريقيا 
والكاريبي والبا�صيفيك، والتي ميثل االحتاد 

االأوروبي ال�صـريك التجاري الرئي�صي لها.
البنية  ما تفتقد  غالًبا  البلدان  اإن هذه  ثانًيا، 
اقت�صاد  يف  للتناف�س  املطلوبة  التحتية 
ال�صوق املفتوح. واملعونة التي تقدم من اأجل 
االقت�صادية  ال�صـراكة  اتفاقات  مع  التكيف 
اأن  بها  التجارة”، ق�صد  اأجل  “املعونة من  اأو 
تكون اإ�صافة للمظروف املايل االأ�صلي الذي 
يقدمه االحتاد. ولكن التحليالت ت�صري اىل اأن 

كثرًيا من هذه االأموال لن تكون اإ�صافية.
يوجد  ال  للتجارة  جماالت  ت�صمني  اإن  ثالًثا، 
وامل�صرتيات،  اخلدمات  مثل  عليها،  اتفاق 
اأفريقيا  بلدان  اقت�صاد  من  جماالت  �صيفتح 
االحتاد  ل�صـركات  والبا�صيفيك،  والكاريبي 

االأوروبي.
وعلى الرغم من هذه امل�صاكل املقلقة، اإال اأن 
االحتاد االأوروبي يدفع يف حجته باأن اتفاقات 
احلالية،  االأزمة  يف  االقت�صادية  ال�صـراكة 
�صت�صاهم يف تعزيز النمو االقت�صادي، والتنمية 
اأجوار  “ياو  ويو�صح  ال�صـريكة.  البلدان  يف 
الرئي�صيني  اأحد مفاو�صي االحتاد  ماكادو” ، 
اأن  االقت�صادية،  ال�صـراكة  اتفاقات  على 
خلق  طريق  عن  التنمية  �صتدعم  االتفاقات 

(15) Alliance 2015. “The EU‘s contribution 
to the Millennium Development Goals 
Poverty Eradication: From Rhetoric 
to Results?” Ed. EEPA, Brussels, 
September 2008. 

)13( Ibid.
التفيا  مثل  االنتقالية،  الدول  اأن  من  بالرغم   )14(
على  احل�صول  اإىل  بال�صعي  اأي�ًصا  جمربة  ورومانيا 
و�صع  يف  اأنها  اإال  الدويل،  النقد  �صندوق  قرو�س 
اأف�صل لتحقيق هذا. حيث حقق املجل�س االأوروبي 
خارج  البلدان  مل�صاعدة  كقر�س  يورو  بليون   50

منطقة اليورو للتغلب على ميزان املدفوعات. 

(16) In June 2009, only the CARIFORUM 
countries (15 countries in the 
Caribbean) have signed a full EPA, 
and only Botswana, Cameroon, Ivory 
Cost, Lesotho and Swaziland have 
signed interim EPAs.
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تدفق  بدورها  ت�صهل  حمكومة،  جتارية  بيئة 
والإعادة  للعمل.  ا  فر�صً وتخلق  اال�صتثمار، 
دول  حكومات  يف  الت�صكيك  على  التاأكيد 
اأقرت  والبا�صيفيك،  والكاريبي  اإفريقيا 
مفو�صية التجارة “كاثرين اآ�صتون” باحلاجة 
املفاو�صات،  يف  املرونة  من  مزيد  اىل 
باأن املفاو�صات اخلا�صة باتفاقات  ووعدت 
�صتعك�س  الكاملة،  االقت�صادية  ال�صـراكة 
لل�صـركاء  االإقليمية  اخل�صو�صية  وحترتم 
اأمام  خطابها  يف  ولكنها  االتفاقات.  هذه  يف 
يف  براغ،  يف  امل�صرتك  الربملاين  املجل�س 
يف  رغبتها  عن  عرّبت   ،2009 ني�صان/اإبريل 
التو�صل �صـريًعا اىل اتفاق مقبول من جميع 
االأطراف، واأن توقع جميع اتفاقات ال�صـراكة 
فرتة  نهاية  قبل  املرحلية  االقت�صادية 
املفو�صية احلالية يف ت�صـرين االأول/اأكتوبر 
اخلا�صة  املفاو�صات  توقف  ومع   .2009
لفرتة  االقت�صادية  ال�صـراكة  باتفاقات 
ملواجهة  العاجلة  االأهمية  اأن  يبدو  طويلة، 
اآثار االأزمة االقت�صادية واملالية قد ا�صُتغلت 
ال�صغط  وزيادة  بالعملية،  لالإ�صـراع  كفر�صة 
والكاريبي  اأفريقيا  بلدان  حكومات  على 

والبا�صيفيك، لالإقرار والت�صليم.
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يف  املقد�س  الثالوث  كني�صة  ويف   ،2009 حزيران/يونيه   20 يف 
نيويورك، جّمعت مبادرة "اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة" نا�صطني من 
على  قاعدية،  وجماعات  والنقابات،  املدين،  املجتمع  من  منظمة   30
االجتماعية  العواقب  ملناق�صة  والدويل؛  والوطني  املحلي  امل�صتوى 
والبيئية لالأزمة املالية واالقت�صادية، على الن�صاء والرجال املتعطلني 
على م�صتوى العامل. ويف هذا احلدث، قدم منا�رصو احلقوق االجتماعية 
البيئية، �صهادات  العمال، واحلقوق  واجلندر، وحقوق  واالقت�صادية، 
اإىل  ال�صودان  من  املحلية  جمتمعاتهم  على  االأزمة  تاأثري  كيفية  حول 

�صان �صلفادور اإىل برونك�س اجلنوبية.

وقد كان هذا امللتقى اأي�ًصا فر�صة لقادة املجتمع املدين للم�صاركة 
يف االأفكار واخلربات، حول كيفية بناء حركة عاملية ذات جذور حملية، 
حقوق  على  يقوم  جديد،  اقت�صادي  نظام  �صبيل  يف  تدفع  اأن  ميكن 

االإن�صان واال�صتدامة البيئية. 
وقد اأُطِلقت مبادرة "اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة"،يف �صياق املوؤمتر 
على  واآثارها  واالقت�صادية  املالية  االأزمة  حول  املتحدة  لالأمم  العلم 
االآثار  ملواجهة  حقيقي،  متعدد  ملتقى  اأول  كان  الذي  التنمية، 
الرئي�صي  املتحدث  كان  وقد  الراهن.  املايل  لالنهيار  االجتماعية 
 Father Miguelالأ�صوات ال�صعوب االأب ميغل دي �صكوتو بروكمان
اجلمعية  من   63 رقم  اجلل�صة  رئي�س   ،D´Escoto Brockmann

العامة لالأمم املتحدة، والذي رحب بدعم املجتمع املدين حللول االأزمة 
التي تت�صكل يف قلب االأمم املتحدة، وحث امل�صاركني على "�صخ روح 
نحو  تاأثروا على  الذين  النا�س  مع  والت�صامن:  امل�صوؤولية  جديدة من 
املراقبة  �صبكة  من�صق  بدعوة من  اختتم احلدث  باالأزمة. وقد  متباين 
املالية  البنية  اإ�صالحات  ملنا�رصة  بي�صيو"  "روبريتو  االجتماعية 
من  النا�س  انت�صال  على  امل�صاعدة  �صاأنها  من  التي  الراهنة  العاملية 
امل�صاواة  انعدام  من  احلالية  االأ�صكال  تعزيز  من  بدالً  الفقر،  براثن 

االقت�صادية واالجتماعية �صواء داخل احلدود اأو عربها. 
بالتقارير   اخلا�س  الف�صل  عرب  الرئي�صية  املداخالت  ن�رص  مت  وقد 
 ،2009 املبّوبة بح�صب املوا�صيع يف تقرير الرا�صد االجتماعي ل�صنة 
من امل�صاركني يف هذا الن�صاط، اإىل جانب بع�س ال�صهادات حول اأثر 
االأزمة لدى عامة النا�س، والتي جمعتها �صبكة املراقبة االجتماعية يف 

بالد اجلنوب.

املنظمات امل�صدقة على “اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة": 
 Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for Policy
Studies, Global Policy Forum, Center of Concern, ESCR-
Net, Institute for Agriculture and Trade Policy, Global-

 Local Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South,
 GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade,
 Women’s Environment and Development Organization,
International Council for Adult Education, UN Non-

 Governmental Liaison Service, Global Action on Aging,
 Latindadd, US Human Rights Network, CONGO Social
 Development Committee, Sub-Committee on the
 Eradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance,
 Womens’ Working Group on Financing for Development,
 Medical Mission Sisters International, World Federation
 of United Nations Associations, International Youth and
 Student Movement for the United Nations, Enlazando
 Alternativas, Transnational Institute, Our World Is Not For
Sale Network.
 Youtube "توجد م�صاهد فيديو من "اأ�صوات النا�س ب�صدد االأزمة: على موقع "اليوتيوب
www.youtube.com/SocWatch :ل�صبكة املراقبة االجتماعية على العنوان التايل

اأ�صوات ال�صعوب حول االأزمة
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