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الدورة السابعة واخلمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٨٤ (هـ) من جدول األعمال 
املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلـي: 

  النظام املايل الدويل والتنمية 
مشروع قرار مقدم من نــائب رئيــس اللجنــة، الســيد عبــد اهللا بــن ملــوك (املغــرب)، بنــاء 

 A/C.2/57/L.4 على مشاورات غري رمسية ُأجريت بشأن مشروع القرار  
  النظام املايل الدويل والتنمية 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراريــــها ١٨٦/٥٥، املــــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠٠، 
و ١٨١/٥٦، املؤرخ ٢١ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، املعنونـني: �حنـو هيكـل مـايل دويل 
معـزز ومسـتقر يسـتجيب ألولويـات النمـــو والتنميــة، وال ســيما يف البلــدان الناميــة، ولتعزيــز 

العدالة االقتصادية واالجتماعية�، 
وإذ تشري أيضا إىل إعالن األلفيـــة الـذي اعتمــــده رؤســــاء الــــدول واحلكومـات يف 

٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠(١)، 
ـــك إىل قــرار اجلمعيــة العامــة ٢١٠/٥٦ بــاء، املــؤرخ ٩ متــوز/يوليــه  وإذ تشـري كذل
٢٠٠٢، الذي أيدت فيه اجلمعية توافق آراء مونتريي الـذي أسـفر عنـه املؤمتـر الـدويل لتمويـل 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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التنميـة(٢) والـذي اعتمـده  املؤمتـر يف ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، فضـال عـن خطـة جوهانســـربغ 
للتنفيذ(٣) اليت اعتمدها املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، 

وإذ تكـرر التـأكيد علـى أن النجـاح يف بلـوغ أهـداف التنميـــة والقضــاء علــى الفقــر 
يتوقـف علـى احلكـــم الرشــيد داخــل كــل بلــد وعلــى الصعيــد الــدويل، وإذ تشــدد علــى أن 
السياسـات االقتصاديـة السـليمة واملؤسسـات الدميقراطيـة الراسـخة الـيت تلـيب حاجـات الشـعب 
ـــر وإجيــاد  والبنيـة األساسـية احملسـنة هـي أسـاس النمـو االقتصـادي املسـتدام والقضـاء علـى الفق
الوظائف، وأن شفافية كل من النظام املايل والنقدي والتجاري وااللـتزام بنظـام مـايل وجتـاري 
متعدد األطراف وغري متييزي ومنصف ومفتوح، قائم على قواعد وميكـن التنبـؤ بـه، مهـا أيضـا 

أساسيان، 
وإذ تشـدد علـى أن النظـام املـايل الـدويل ينبغـــي أن يدعــم التنميــة املســتدامة والنمــو 
االقتصادي املطرد والقضاء علـى الفقـر، ويسـمح بطريقـة متسـقة بتعبئـة مجيـع املصـادر املتاحـة 
للتمويـل مـن أجـل التنميـة، مبـا يف ذلـك حشـد املـوارد الداخليـة والتدفقـات الدوليـة والتجـــارة 

واملساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف عبء الديون اخلارجية، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء النقل الصـايف للمـوارد املاليـة خـارج البلـدان الناميـة خـالل 
ـــدويل  السـنوات اخلمـس املاضيـة، وإذ تـربز احلاجـة إىل اختـاذ تدابـري علـى املسـتويني الوطـين وال

لعكس هذا االجتاه، يف حني حتيط علما باجلهود اليت بذلت حىت اآلن لتحقيق ذلك، 
وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام املعنون �النظام املايل الدويل والتنمية�(٤)، 

ـــة  تعـرب عـن قلقـها إزاء الصعوبـات الـيت تنطـوي عليـها األوضـاع االقتصادي - ١
العاملية احلالية، وتؤكد على أمهيـة التصـدي لتلـك األوضـاع مـن خـالل جـهود تعاونيـة معـززة 
تبذهلـا مجيـع البلـدان واملؤسسـات؛ وتـربز أمهيـة مواصلـة بـذل اجلـهود لتحسـني إدارة الشـــؤون 

االقتصادية العاملية وتعزيز الدور القيادي لألمم املتحدة يف تعزيز التنمية؛ 
ـــة  تشـدد علـى أمهيـة وجـود مؤسسـات داخليـة قويـة لتعزيـز األنشـطة التجاري - ٢
واالسـتقرار املـايل لتحقيـق النمـو والتنميـة، يف مجلـة أمـور منـها عـن طريـق سياسـات االقتصــاد 

 __________
تقريـر املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة، مونتـريي، املكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم  (٢)

املتحدة، رقم املبيع E.02.II.A.7)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسـطس-٤ أيلـول/سـبتمرب  (٣)

٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.03.II.A.1)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
 .A/57/151 (٤)
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الكلي السليمة والسياسات اليت ترمي إىل تدعيم النظم الـيت تنظـم قطاعـات الشـركات واملاليـة 
واملصارف؛ 

تشـدد علـى األمهيـة اخلاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـــة دوليــة مواتيــة عــن طريــق  - ٣
اجلهود التعاونية القوية اليت تبذهلا مجيع البلـدان واملؤسسـات لتعزيـز التنميـة االقتصاديـة العادلـة 
يف إطار اقتصاد عاملي يعود بالفائدة على مجيع الناس، وتدعو يف هـذا السـياق البلـدان املتقدمـة 
النمو، وعلى األخص البلدان الصناعية الرئيسية اليت متارس نفوذا كبريا على النمـو االقتصـادي 
العـاملي، إىل أن تـأخذ بعـني االعتبـار عنـــد صياغتــها لسياســات اقتصادهــا الكلــي تأثــري تلــك 

السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛ 
تـربز أمهيـة تعزيـز االسـتقرار املـايل، وتعيـد التـأكيد علـى أن التدابـري الـيت مـــن  - ٤
شـأا ختفيـف أثـر التقلبـــات املفرطــة لتدفقــات رؤوس األمــوال علــى املــدى القصــري وزيــادة 
الشفافية وحتسني نوعية املعلومات املتعلقة بالتدفقات املالية هي تدابري هامة يتعين النظر فيها؛ 

تشري إىل أن هناك جــهودا دوليـة هامـة تبـذل إلصـالح اهليكـل املـايل الـدويل؛  - ٥
وتشدد على احلاجـة إىل مواصلـة تلـك اجلـهود مبزيـد مـن الشـفافية واملشـاركة الفعالـة للبلـدان 
النامية والبلدان اليت ميـر اقتصادهـا يف مرحلـة انتقاليـة، وأن أحـد األهـداف الرئيسـية لإلصـالح 
هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء على الفقـر؛ وتـربز كذلـك االلـتزام املنصـوص عنـه 
يف الفقرة ٥٣ من توافق آراء مونتريي(٢) بقطاعات مالية داخلية سليمة، تسـهم إسـهاما حيويـا 

يف جهود التنمية الوطنية، بوصفها لبنة هامة من لبنات هيكل مايل داعم للتنمية؛ 
حتيـط علمـا بـالبالغ الصـــادر عــن جلنــة التنميــة املــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمرب  - ٦
٢٠٠١، وخباصة الفقرة ١٠ منه، بشأن احلاجة إىل حتديد سبل عملية ومبتكرة ملواصلـة تعزيـز 
مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها يف مرحلة انتقالية يف صنع القـرارات ووضـع 
املعايري على املستوى الدويل، وتشجع مجيـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة ذات الصلـة علـى اختـاذ 

خطوات عملية لتحقيق هذا اهلدف؛ 
تدعـو صنـدوق النقـد الـدويل إىل مواصلـة عملـه يف جمـال احلصـص، وترحــب  - ٧
ـــن جــانب اللجنــة املاليــة  مبواصلـة الصنـدوق النظـر يف اسـتعراضه للحصـص وإعـادة التـأكيد م
والنقدية الدولية بأنه يتعين أن تتوفر للصندوق املـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع مبسـؤولياته املاليـة 

وأن احلصص جيب أن تعكس التطورات يف االقتصاد العاملي؛ 
تـربز أمهيـة اختـاذ تدابـري فعالـــة، مبــا يف ذلــك آليــات ماليــة جديــدة، حســب  - ٨
االقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان الناميـة اهلادفـة إىل حتقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام والتنميـــة 
املستدامة والقضاء على الفقر وتوطيد نظمها الدميقراطية، مع إعادة التأكيد علـى أن املسـؤولية 
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ــــى أن  الرئيســية إمنــا يتحملــها كــل بلــد فيمــا يتعلــق بتنميتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة، وعل
السياسات الوطنية إمنا تضطلع بدور قيادي يف عملية التنمية؛ 

تؤكد على احلاجة إىل أن تعمل املؤسسات املالية املتعددة األطـراف يف تقـدمي  - ٩
الدعم املايل واملشورة بشـأن السياسـات اسـتنادا إىل مسـارات إصالحيـة سـليمة مملوكـة وطنيـا 
تـأخذ يف االعتبـار احتياجـات الفقـراء وجـــهود احلــد مــن الفقــر، وأن تــويل االهتمــام الــالزم 
باالحتياجات اخلاصة وقدرات التنفيذ لدى البلدان الناميـة والبلـدان الـيت ميـر اقتصادهـا مبرحلـة 
انتقاليــة، والراميــة إىل حتقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة، وأن تــأخذ املشـــورة يف 
االعتبار التكاليف االجتماعية لربامج التكيف اليت يتعين تصميمها حبيث حتد قدر اإلمكان مـن 
اآلثار السلبية على شـرائح اتمـع الضعيفـة؛ وتـربز يف هـذا اخلصـوص أمهيـة اعتمـاد سياسـات 

واستراتيجيات للتوظيف والقضاء على الفقر تراعي املنظور اجلنساين؛ 
تدعـو املؤسسـات اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف واإلقليميـــة ودون اإلقليميــة إىل  - ١٠
اسـتكمال اجلـهود الوطنيـة لتدعيـم النظـم املاليـــة والتنظيميــة الداخليــة بغيــة يئــة بيئــة شــفافة 
ومسـتقرة ميكـن التنبـؤ ـا لالسـتثمار، وبالتـايل جتتـذب وتعـزز تدفقـات رأس املـال املنتـج، ممـــا 

يسهم يف زيادة النمو االقتصادي والقضاء على الفقر؛ 
تدعو مصارف التنمية اإلقليمية واملتعددة األطراف إىل مواصلـة قيامـها بـدور  - ١١
حيوي يف تلبية احتياجات التنمية للبلدان النامية والبلدان اليت ميـر اقتصادهـا يف مرحلـة انتقاليـة 
لإلسهام يف توفري التمويل الكايف للبلـدان الـيت تواجـه  حتـدي الفقـر وتتبـع سياسـات اقتصاديـة 
سليمة وقد يتعذر عليها الوصول املالئم إىل األسواق املاليـة؛ وتـربز أن وجـود مصـارف إمنائيـة 
إقليميـة مؤسسـات ماليـة دون إقليميـة معـززة يوفـر الدعـم املـايل املـرن جلـهود التنميـة اإلقليميــة 
والوطنية، مما يعزز امللكية والفعالية بشكل إمجايل، وأا تشكّل مصدرا حيويا للمعرفـة واخلـربة 

فيما يتعلق بالنمو االقتصادي والتنمية للبلدان النامية األعضاء فيها؛ 
ــــة لتعزيـــز إدارة شـــؤون  تشــدد علــى احلاجــة إىل أجــراء إصالحــات هيكلي - ١٢
الشركات واحملاسبة ومراجعـة احلسـابات، خاصـة عندمـا تكـون للسياسـات غـري املالئمـة آثـار 

ضارة شاملة؛ 
تـربز أنـه مـن الضـروري كفالـة املشـاركة الفعليـة واملنصفـة للبـلدان الناميــة يف  - ١٣
وضع املعايري واملدونات املالية، وتربز يف هذا اخلصوص أنه من الضروري أيضا كفالـة التنفيـذ، 
بشــكل طوعــي وتدرجيــي، كإســهام يف احلــد مــن اهلشاشــة إزاء األزمــات املاليــــة وإمكانيـــة 
انتشارها، وتشدد على احلاجة إىل قيام الصنـدوق مبواصلـة تعزيـز مراقبتـه جلميـع االقتصـادات، 

مع إيالء اهتمام خاص بتدفقات رؤوس األموال على املدى القصري وآثارها؛ 
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تشري إىل أثر األزمات املالية على البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها يف  - ١٤
مرحلة انتقالية، أو إمكانية انتقال هذه األزمات إليها، بغض النظر عن حجمها، وتربز يف هـذا 
اخلصوص احلاجة إىل كفالة إتاحة جمموعة مالئمة من اإلمكانيات واملـوارد املاليـة للمؤسسـات 
املالية الدولية، مبا فيها صندوق النقد الدويل، لكـي تسـتجيب بسـرعة وبالطريقـة املالئمـة وفقـا 

لسياساا؛ 
تشدد على أمهية إجراء مناقشات واسـعة النطـاق يف املنتديـات املالئمـة، عنـد  - ١٥
ـــدة لتســوية الديــون، تشــارك فيــها مجيــع األطــراف املهتمــة، وترحــب  النظـر يف آليـات جدي
بـاخلطوات الـيت اختذـا املؤسسـات املاليـة الدوليـة لألخـذ بعـني االعتبـار اجلوانـــب االجتماعيــة 
وتكاليف االستدانة اليت تتحملـها البلـدان الناميـة، وتشـجعها علـى مواصلـة جـهودها يف ذلـك 
اخلصوص، وتعيد التـأكيد علـى أن اعتمـاد هـذه اآلليـات ينبغـي أال حيـول دون تقـدمي التمويـل 

العاجل يف أوقات األزمات؛ 
تشجع على اسـتطالع السـبل إلجيـاد مصـادر جديـدة مبتكـرة عامـة وخاصـة  - ١٦
للتمويل ألغراض التنمية، بشرط أال تثقل تلك املصادر كاهل البلـدان الناميـة بصـورة مفرطـة، 
وحتيط علما باالقتراح الداعي إىل استخدام حصص حقوق السـحب اخلاصـة ألغـراض التنميـة 

الوارد يف الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛ 
تطلــب إىل األمــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثامنـــة  - ١٧

واخلمسني تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمســني، ويف  - ١٨
ـــة بسياســات االقتصــاد الكلــي�، البنــد الفرعــي املعنــون  إطـار البنـد املعنـون �املسـائل املتعلق

�النظام املايل الدويل والتنمية�. 
 


