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 مَخط

ىل اًخلارب تني أأحٌديت اًخمنَة اًـاملَة والأمن يف تداًة الأًفِة ادلدًدة  هَ ٌس خىضف اًرواتط  .      جيَة ُذا امللال الاهدداٍ اؤ اؤ

و ٍرى أأن اًىفاًة املادًة ثلؽ يف ًة الأمن الؤوساين . تني اذلومكة اًـاملَة ، اًخمنَة و الأمن الؤوساين ن مضالك اًفلر و . ُو و ؿَََ فاؤ

ة، وكد ػِرت جتََات ُذٍ املضالك يف اًامثهٌُات واًدسـَيات من اًلرن  اًـرشٍن   .اًخفاوت  املخـمق  ثـد معادر كَق مرنًز

يف اًوكت اذلي .  ًلد ُمييت ؿىل أأحٌدة اًس َاسة اًـاملَة ٌَخمنَة هؼرة هَوًَرباًَة خالل اًـلدٍن الأخرٍين من اًلرن اًـرشٍن

ومت وضؽ ثكل اًس َاسة وادلفاع ؾهنا و ثيفِذُا من كدي مؤسسات اذلومكة اًـاملَة اًيت ثـمي من خالل . ثـملت فَِ مضالك اًخفاوت 

ًلد حفط امللال ثضلك هلدي  الك من فىرة و مؤسسات اذلومكة اًـاملَة تلعد ثوضَح ملن ثـمي اذلومكة اًـاملَة . حىومات ادلول

ذا اكن ذكل ًدمع الأمن الؤوساين ة املخـَلة  هبا ، وما اؤ  .واًس َاسات اًخمنًو

                                            

  ُدػػػػػػػػػػػػػػػػػ املشظفو                                         

ذ حتمي اًفجوات املخوسـة تني الأدم اًليَة . اًفلر ُو اٍهتدًد الأسايس اًضامي اذلي ثواهجَ اًخرشًة      "  اؤ

ن اًفلر س َلوض اجملمتـات من خالل املواهجة، اًـيف  ذا ما حرك اًفلراء تدون أأمي فاؤ ماكهَة اهفجار احامتؾي، و اؤ واًفلرية اؤ

 (.Michel Camdessus, Managing Director of the IMF, 2000b)". واًفوىض الأََُة

 ,Peter Wilkin)". يف ؿامل ثلمٍر املوارد واًرثوة واًخىٌوًوحِا فال تد أأن اًفلر فَِ ًُس هدِجة ًسوء اذلغ"

2000.) 

ومؤسسات .  ًـد اًفلر امليدرش واًالمساواة املخـملة مزيثني ُامذني ٌَمضِد الؤحامتؾي اًـاملي املـادض       

 اهـلد جمَس أأمن الأدم 2000 خاهفي 10ففي . اذلومكة اًـاملَة اًلوًة واؾَة هبذٍن اًـَحني نهتدًدات ذمىٌة ٌَيؼام اًـاملي 

لِا  فًر ًلد . املخحدة ، ادلِاز اًـاملي الأمه املىرس ملخاتـة مسائي الأمن ، ًَياكش اًخحدي اذلي ًعرحَ داء اًس َدا يف اؤ

ُامتم الؤحامتع ُذا تـَدا خدا ؾن اًضؤون اًخلََدًة جملَس الأمن، و اًيت اكهت ثخـَق أأساسا ابٍهتدًدات  اكن مرنز اؤ
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كَميي ة اًيت ًواهجِا اًيؼام اًـاملي أأو هؼام اؤ ن ُذا الأمر ًـد دلةل ؿىل ثوس َؽ أأحٌدة الأمن اًـاملي ًخضم صؤوان . اًـسىًر اؤ

 .كري ثلََدًة مثي مسائي اًعحة و اًحُئة و اًفلر

ًلد جَسي رئُس اًحيم . زايدة ؿىل ذكل ، ولأول مرة متت دؾوة رئُس اًحيم اًـاملي  ًَخوخَ جلكمة جملَس الأمن 

هيا حنخاج ملارتة صامةل : "  يف خعاتَ أأمام الؤحامتع مالحؼة كائالحميس ووًفًسناًـاملي  ذا أأردان مٌؽ اًزناع اًـيَف فاؤ اؤ

ن اًخمنَة ثخحرك حنو مرنز ساحة الأحٌدة اًس َاس َة اًـاملَة، مـمتدة يف ذكل ثضلك ".  ٌَخمنَة  ومٌعفة ول ثليص أأحدا اؤ

دراك كادة واكلت اذلومكة اًـاملَة اذلاًَني أأن اًخمنَة والأمن مرثحعان ثضلك وزَق ذ اكهت اًس َدا ثـخرب يف .  واسؽ ؿىل اؤ اؤ

ىل اوضلال أأمين ؿاملي  .اًساتق داخي مٌؼومة لأدم املخحدة مسبأةل حصَة ، ًىهنا اكهت ثخعور اؤ

ن موضوع ُذا امللال ُو اًخلارب تني أأحٌديت اًخمنَة والأمن، ومل ًمت اخذَار ُذا املوضوع اكس خجاتة ملس خوى      اؤ

ىٌَ اؿرتاف ًخكل الاوضلالت اًلدمية  الاُامتم املخعاؿد دلى كادة مؤسسات اذلومكة اًـاملَة ابملسائي الاوساهَة ، ًو

كَحَة اًساحلة من ساكن ُذا اًىوهة اوضلاهلم الأول .  وادلامئة   مؽ هََسون ماهدًالونٌل أأصار .  ًـد الأمن الؤوساين ًلأ

ىل  ن اًياس اًـادًني حيخاحون اؤ فرظة ثس َعة ًَـُضوا حِاة حمرتمة ، وجيدوا مَجبأ خاظا : " جفر الأًفِة ادلدًدة، فاؤ

وظـاما ًلألك ، أأن ٍىوهوا كادٍرن ؿىل رؿاًة ظلارمه واًـُش جىرامة ، أأن ًوفروا ثـَامي حِدا ملن ًخحمَون أأؾحاءمه ، أأن 

 ( Camdessus, 2000a  ذكره)". ًمت الاؾخياء حباخاهتم اًعحَة ، وأأن حىون هلم فرظة يف معي مـبأحور 

ن اًىوارث اًعحَـَة اكدلفاف ثلوض الأمن الؤوساين .      ًُس اًالأأمن الؤوساين ػاُرة كري كاتةل ٌَرد وابًعحؽ فاؤ

و يف اًواكؽ ، ًيجم اًالأأمن الؤوساين مدارشة من تىن .  ، ًىهنا ل ثلوض أأمن ازلَؽ ثضلك مدساو  حىت يف حمي واحد 

و ميىن أأن جند ثكل اًحىن ؿىل مس خوايت خمخَفة . اًسَعة اًلامئة اًيت حتدد من خيول هل اٍمتخؽ ابلأمن ذمن ل ميكل ذكل

ىل املس خوى اًـاملي كَميَة اؤ  .متخد من املس خوايت احملََة، اًوظيَة، الؤ

و ُىذا س يىون مـيَني ثضلك مدارش تبأحٌدة س َاسة اًخمنَة .      س َىون حمي حرنزيان ُيا املس خوى اًـاملي

 .اًـاملَة والؤس خلعاب املادي اذلي ًيجًل  أأزياء ثعحَلِا

ن ثيايم اًخفاوت املادي تني ادلول ونذكل تني اًرشاكت ارلاظة واحض ٌَـَان      وذلكل .  (Thomas, 1999)اؤ

 .أأثر مدارش ؿىل ارلربة الؤوساهَة املـادضة مؽ الأمن وؿىل الآفاق املس خلدََة ًخـٍزز الأمن الؤوساين 

ذا اكهت    خبعوص الآفاق املس خلدََة ًلأمن الؤوساين، ُياكل سؤال ثس َط ًىٌَ ؾؼمي الأمهَة خبعوص ما اؤ

َات اًلامئة ملواهجة اًفلر وحركِة حمنَة أأوسؽ، مالمئة ًِذٍ املِمة  ُدفا ٍمتثي يف 1995ًلد وضـت الأدم املخحدة س ية .  الًآ

ىل اًيعف مؽ  حَول س ية  َة  .2015ثلََط ؿدد اًياس املوحودٍن يف حاةل فلر مدكؽ اؤ ًآ ة أ ًن ًمت تَوغ ُذٍ اًيدِجة تبًأ

منوذج مت ثعوٍٍر يف اًامثهٌُات واًدسـَيات من . ثوزًـَة اكهت ،و ًىن من خالل ثعحَق منوذج هَوًَربايل ممتزي ٌَخمنَة

رنز ؿىل .اًلرن اًـرشٍن من كدي مؤسسات اذلومكة اًـاملَة  مياهَ يف اًسوق تدل من ادلوةل،  ٍو ن  ُذا اٍمنوذج ًضؽ اؤ اؤ

ة حرنة رأأس املال  ًـخرب ُذا اٍمنوذج احنرافا رمٌل ؾن منوذج  اٌََرباًَة . اٍمنو اذلي ًلودٍ اًخعدٍر املؤسس ؿىل حًر
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ومؽ ذكل فِو تـَد ؾن أأن ميثي منوذخا .املخجذرة اًلدمية، اًيت وضبأت يف اًفرتة اًيت أأؾلدت هناًة اذلرب اًـاملَة اًثاهَة 

 .حمنواي هلداي تدًال ًضؽ الاحذَاخات الأساس َة يف مرنز الاُامتم

ذ سوف .ًخعَة اٍمنوذج اًيَوًَربايل منوا ؿاًَا ومس خدميا ًخحلِق أأُداف الأدم املخحدة يف ثلََط اًفلر       اؤ

ىل مـدل س يوي ًلارب  لِة مثال اؤ  2015اًِدف مؽ حَول   ًخحلق ُذا (7%  )حتخاج الاكذعادايت الأفًر

(Amoaco .1999) . آخر، فِي ميىن أأن لِا أأو ماكن أ ن متت احملافؼة ؿىل مثي ُذا املـدل من اٍمنو يف أأفًر وحىت اؤ

ىل اًيّعف؟ ىل ثلََط يف ؿدد اًفلراء اؤ  أأتـد من     وهَف سُمت ثوزًؽ املاكسة و اًخاكًَف ؟-ىىون وازلني من حرمجخَ اؤ

ىل ما وراء ُذا اًِدف الاتخدايئ، ثـٍزز الأمن الؤوساين ثضلك ذي أأمهَة ًحايق  ذكل ُي ٌس خعَؽ ُذا اٍمنوذج، ابًيؼر اؤ

هنا أأس ئةل رممة ظالح ُذا اٍمنوذج اًلامئ أأو ثلَرٍي ؟ اؤ ن اكن ادلواب ابًيفي، أأل ٍمكن اذلي يف اؤ  .الؤوساهَة ؟ اؤ

ن مدى ، معق ورسؿة اًخلريات اًيت احدزت ول حزال حتدث يف س َاسة اًخمنَة  لة  اؤ ن رشؾَهتا  . مثرية ومُر اؤ

 ,Thomasًلد مت اس خىضاف ُذٍ املسائي ثضلك اكمي يف).موضوع ٌَدساؤل ، ومس خلدي املالًري من اًياس سُذبأثر هبا

2000) 

 حتدي الأمن الؤوساين                                                     

حنخاج ًيفىر يف الأمن الؤوساين ، يف هسة . ؾيدما هفىر يف الأمن، حنخاج ًيفىر أأتـد من اًىذائة واذلدود

هنا املـرنة ضد اًفلر  حميس ووًفووسن رئُس اًحيم اًـاملي يف خعاتَ لحامتع جمَس الأمن خبعوص )حرب خمخَفة ، اؤ

لِا يف    . (2000 / 01 / 10اًس َدا يف أأفًر

َة ، اذلي ًضؽ  ًخضمن الأمن الؤوساين احنرافا أأساس َا ؾن اًخحََي الأرزودوهيس  ًلأمن يف مِدان اًـالكات ادلًو

فِو ًـعي الأس حلِة ٌَاكئيات الؤوساهَة و ؿالكاهتم الاحامتؾَة والاكذعادًة . ادلوةل مكوضوع مرحـي أأول ثضلك حرصي 

ىل خاهة أأو فوق ادلوةل، وتـحارة   ابًلدرة ؿىل حٌلًة اًياس مثٌَل ُو اًضبأن ابذلفاظ )  ، ًخـَق الأمن الؤوساين ُاًًدىراؤ

ويف تـغ اًخـاًرف  املـعاة ًلأمن الؤوساين مثي اذلي كدمَ وزٍر ارلارحِة .  (Heinbecker, 1999: 6 )(ؿىل ادلوةل

ن  ًَوًد أأسىووريثاًىٌدًة   أأن أأهسووريثو ًـخلد ". اذلاخات الؤوساهَة تدل ؾن حاخات ادلوةل يه اًيت ثخفوق"، فاؤ

اذلال س خىون ُىذا  تـَد  هناًة اذلرب اًحاردة حِر أأظححت اًزناؿات داخي ادلول أأنرث كَحة ؿىل اًزناؿات ما تني 

ؿىل ؾىس ما اكن ؿَََ -  % 75ػ-ُذٍ اًزناؿات ختاض تخىٌوًوحِا مذدهَة ، وحضاايُا  مه املدهَون يف أأكَهبم.ادلول 

  أأن اًًساء والأظفال مه يف اًلاًة حضااي أأهسووريثوًالحغ . ( .Smith, 1997: 14)الأمر مؽ تداًة اًلرن اًـرشٍن

وابًًس حة هل فالمن الؤوساين ٌضمي الأمن من اذلرمان الؤكذعادي ، هوؾَة حِاة ملدوةل ، و ضٌلان ذللوق . ُذٍ اذلروب 

 (.Axworthy, 1997: 184 )الؤوسان الأساس َة 

ن مفِوم الأمن الؤوساين املخاتؽ ُيا خيخَف متاما ؾن مفِوم  اذلي أأظحح اًَوم موضة، حسة " أأمن اًفرد"     اؤ

ن الأمن الؤوساين ُو أأتـد ما ٍىون ؾن املفاُمي اٌََرباًَة ؾن اًفرداهَة اًخيافس َة و اٍمتَىِة  .  مـىن اًيَوًَرباًَة اذلايل  اؤ
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تدل من ذكل، .  (مبـىن زايدة اًلوة واًًضاط ارلاظني ؿىل كاؿدة ؿىل كاؿدة حلوق املَىِة و الاخذَار داخي اًسوق)

ص حاع، وحىون فهيا اًىرامة الؤوساهَة،  ًعف الأمن الؤوساين ػرفا ٌَوحود حىون فَِ اذلاخات املادًة الأساس َة كاتةل ًالؤ

مثي ُذا الأمن الؤوساين كري كاتي ٌَخجزئة، ول ميىن أأن ًحاع من .  مبا فهيا املضارنة اًفـاةل يف حِاة ازلاؿة ذمىٌة اًخحلق

 . كدي، أأو لأخي حٌلؿة مـَية ؿىل حساب أأخرى

ىل ذكل الأتـاد كري املادًة  ضافة اؤ ذلكل، ويف حني حمكن اًىفاًة املادًة يف كَة الأمن الؤوساين، فاملفِوم ًضم اؤ

و تـحارة أأخرى فاًىفاًة املادًة رشط رضوري ًىٌَ كري اكف، فالأمن الؤوساين ًخضمن أأنرث من . ًُضلك الك هَفِا تـَيَ 

ىل ُذٍ ادلواهة اخملخَفة حسة ؾحارات اٍمتَزي تني ما ُو مكي وما ُو .  اًحلاء املادي لأخي اًخخس َط ميىٌيا أأن وضري اؤ

ىل اًفلر يف ادلخي من هجة، واًفلر الؤوساين من هجة اثهَةثضلك هَفي،  واًيت حتَي ذا ما سًٌاكضَ فامي.  واسؽ اؤ ًًل  ُو

 .مؽ جرانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ

ىل اًىفاًة املادًة  يف اذلد الأدىن، ًخعَة : " أأهَ أأهسووريثُذا اًس َاق ًالحغ  يف  و. حتَي ادلواهة املادًة اؤ

ص حاع اذلاخات الؤوساهَة وساين جية .  (Axworthy, 1997: 184)..."الأمن الؤوساين أأن ًمت اؤ ن اًسـي لأمن اؤ ذلكل  فاؤ

ص حاع اذلاخات الأساس َة زلَؽ ادلًس اًخرشي وؿىل املس خوى الأدىن فاًعـام و واملسىن ، اًخـَمي . أأن ٍرنز  ؿىل  اؤ

ة ًحلاء ادلًس اًخرشي ًر  .واًرؿاًة اًعحَة مسائي حُو

أأما ادلاهة اًىِفي أأو املـيوي من الأمن الؤوساين  فِخـَق تخحلِق اًىرامة الؤوساهَة اًيت جضمي الاس خلالل 

و الاهـخاق من تىن اًسَعة اًلمـَة سواء .  اًضخيص، حتمك املرء يف حِاثَ ، واملضارنة تدون ؾوائق يف حِاة ازلاؿة 

وساين  ري . اكهت ؿاملَة ، كومِة، أأو حمََة رضوري لأخي أأمن اؤ ن الأمن الؤوساين  موخَ حنو مفِوم وضط و حُو اؤ

ذلكل فالأمن الؤوساين . مفِوم اذلي ًضمن فرص ازلَؽ يف املضارنة يف اًلرارات اًيت ثؤثر ؿىل حِاهتم . ٌدلميلراظَة 

ىل املس خوى اًـاملي  .ًيدرج ثضلك مدارش يف اًيلاصات املخـَلة ابدلميلراظَة ؿىل مجَؽ املس خوايت اتخداء ابحملًل ووظول اؤ

ىل الأمن الؤوساين وجزء من حٌلؿة سواء اكهت أأرسة ، يف اًلاًة ،        جسـى أأكَحَة أأفراد ادلًس اًخرشي اؤ

ًََ من خالل ثوًَفة  زًِة أأو ادليدر، أأو ظحلة، ويف اًلاًة ًمت اًسـي اؤ ة أأو ظائفة ، مـرفة مبـاًري ادلٍن أأو الؤ وأأحِاان كًر

 . من ُذٍ ازلاؿات

     متخكل ادلول ؿىل املس خوى اًـاملي اًسَعة واملسؤوًَة يف اًسِر ؿىل حاحِات الأمن الؤوساين ًرؿاايُا، 

اجملمتؽ   اًضـَفة أأن ادلوةل كاًحا ما حىون مـوكا تدل من أأن حىون مساؿدا يف حتلِق الأمن –وثـين ؿالكات ادلوةل 

فِيي ثضؽ س َاسة اًخمنَة اًـاملَة وحتدد . وثَـة مؤسسات اذلومكة اًـاملَة أأًضا دورا حاسٌل. الؤوساين زلَؽ رؿاايُا

َي اًـاملي  .وثعحق وحرظد كواؿد اًخبُأ
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ىل الأمن الؤوساين يف اًوكت اذلايل اؾخحار أأن الؤوساهَة مٌؼمة ًُس فلط من خالل هؼام          ًخعَة اًيؼر اؤ

أأدم مٌفعةل، تي ثخجذر يف تًِة ؿاملَة  ، أأي الاكذعاد اًس َايس اًـاملي اذلي مت ثعوٍٍر تداًة من اًلرن اًسادس - دول

ن معي جرانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ كد  حىِف مؽ ذكل اًخوخَ. ؾرش لة ما فاؤ  .وتعًر

ىل مس خوى اًس َاسة اًـاملَة  ن مفِوم الأمن الؤوساين نٌل ُو مس خخدم يف ُذٍ ادلراسة كد كدمذَ ثضلك أأويل اؤ اؤ

 .ثكل اًواكةل الأذمَة

 :جرانمج الأدم ملخحدة ٌَخمنَة و الأمن الؤوساين

،  أأول من 1994ًلد اكن ادلنخور حمحوب اذلق،  حمرر ثلٍرر اًخمنَة اًخرشًة ًربانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ ًس ية 

 :ورأأى أأهَ . ًلد رنز ذكل اًخلٍرر ثضلك دضحي ؿىل الأمن الؤوساين.  ًفت الاهدداٍ اًـاملي ملفِوم الأمن الؤوساين

ماكهَة اًزناع تني ادلول مفِوم الأمن ،و ًزمن ظوًي متت مـادةل الأمن ابٍهتدًدات اًيت  "  ًزمن ظوًي، صلكت اؤ

ىل الأسَحة ٌدلفاع ؾن أأمهنا و ابًًس حة لأكَة اًياس اًَوم فِياك . ثلف ؿىل حدود اًحدل ، و ًزمن ظوًي هؼرت الأدم اؤ

صـور تـدم الأمن ًًضبأ ؾن اهلموم اًَومِة أأنرث ذما ًًضبأ من حدث هواريث ؿاملي، فالأمن اًوػَفي،الأمن يف ادلخي ، 

الأمن اًعحي، الأمن اًحُيئ ، و الأمن من ادلرمية ، ُذٍ يه اهلموم اًيت جياهبِا الأمن الؤوساين ؿرب مجَؽ أأحناء اًـامل 

("UNDP, 1994: 3.) 

 ارلاظة ابًخمنَة 1995من خالل حرنزٍي ؿىل الأمن الؤوساين، اكن ًؤمي فَِ اًخبأزري ؿىل مقة هوجهناقن س ية 

خالل ؾلد اًدسـًَِات من اًلرن اًـرشٍن مت تياء اًخلاٍرر اًس يوًة ًربانمج الؤمناء الأذمي ؿىل ُذا املفِوم و . الاحامتؾَة 

ىل 1997فذلٍرر س ية . ثدكِلَ  منا اؤ ىل جمرد حواهة اًفلر املخـَلة ابدلخي، واؤ  رنز ؿىل اًخمنَة الؤوساهَة، واًيت جضري ًُس اؤ

ن ثلٍرر . (UNDP, 1997: 2)اًفلر ابؾخحاٍر هفِا ًالخذَارات واًفرص يف ؿُش حِاة ملدوةل  ىل اؤ ومن املِم الؤصارة اؤ

ًََ ساًفا من أأتـاد مكَة وهَفِة1997 ىل ما ارشان اؤ  دولر 1 )ًلد مزي تني اًفلر يف ادلخي .  كام تخفىِم الأمن الؤوساين اؤ

و كاًحا ما ٍىون اًفلر الؤوساين واًفلر املادي ( . اخل ... الأمِة، كرص اًـمر املخوكؽ) واًفلر الؤوساين  (ًومِا أأو أأكي 

ىن ذكل ًُس حصَحا دامئا،  فاًـدًد من ساكن دول ارلََج ًـاهون اًفلر الؤوساين رمغ أأهنم ًُسوا فلراء من  مرتاتعني، ًو

ن ُذٍن اًحـدٍن  ًيعحلان ثضلك هحري مؽ ادلواهة اًمكَة واًىِفِة ًلأمن الؤوساين اًيت هوكضت ساتلا . حِر ادلخي  .اؤ

و متت . ًلد ًـة جرانمج الأدم املخحدة دورا حاسٌل يف وضؽ الأحٌدة يف املرحةل املحىرة ًرتنزٍي ؿىل الأمن الؤوساين

دا  من ظرف مؤسسات اذلومكة اًـاملَة   ىل أأن اًـالكة تني اًخمنَة و الأمن الؤوساين ثَلى اُامتما مزًت الؤصارة ساتلا  اؤ

ىل أأن اًفلر و اًخفاوت  ثـخرب ثضلك مزتاًد  ـود ذكل حزئَا اؤ الأساس َة ، مثي ظيدوق اًيلد ادلويل واًحيم اًـاملي، ًو

و يف اًواكؽ ًحدو أأن ُياكل ؿالكة مضرتنة تني مس خوى اٍمتخؽ ابلأمن .  هتدًدات ًلأمن اًـاملي ، الؤكَميي واحملًل 

ىن مبـىن أأوسؽ ٌضمي اًضلك الأنرث حىرارا من  الؤوساين و املَي حنو اًزناع، مـرفا  ًُس من خالل اذلرب تني ادلول، ًو
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 من ادلول اًيت صِدت حرواب حتوز  %57، اكهت 1995-1990خفالل اًفرتة ما تني .  اذلرب، أأي اذلرب داخي ادلول

مهنا حائزة ؿىل مراثة   %14مراثة مذبأخرة يف خدول اًخمنَة اًخرشًة ًربانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ ، يف حني اكهت فلط

الت املادًة، .  اكهت يف وسط اًرتثُة %34مذلدمة ، و ىل املُؤ فميىن أأن حىون ُياكل ؿالكة س حخِة تني الافذلار اؤ

 (.Smith,1997 :48 )اًعحة واًخـَمي وتني اذلرب 

ىل أأن اًحىن الأساس َة الاكذعادًة و الاحامتؾَة ميىن أأن جسمح  ة اؤ حدى ثفاسري ُذٍ اًيدِجة املبأساًو جضري اؤ

ن ُذا ًؤثر ثضلك مدارش ؿىل . ًيخحة حمؼوػة ، كومِة و ؿاملَة،  ابًس َعرة ؿىل حعة ظاقَة من املوارد املخوافرة اؤ

وضاء ارثحاط تني : " الأمن، وتـحارات مسَر  ؾيدما ثدافؽ خنحة حمؼوػة ؾن حعهتا اًىدرية خدا من املوارد اًلََةل، ًمت اؤ

ن ىىران اذلرايت الأساس َة يف اًخيؼمي  و اًخـحري ؾن اذلات ، يف . اًفلر و اًخفاوت وتني خرق حلوق الؤوسان  اؤ

 .اًخعوًت  و الاخذالف جيرب اًياس ؿىل الاخذَار تني اًلدول تالؿداةل  فاحضة، وتني حعة أأنرث ؿداةل توسائي ؾيَفة 

زًِة ،  ق ًخـحئة ادلمع مير ؿرب كاؿدة الؤ وؾيدما ًيدًؽ اًزناع ، كاًحا ما جيد اًلادة اًس َاس َون اذلٍن ًؼِرون أأن أأسِي ظًر

ىذا ثخواىل خمخَف أأس حاب اًزناع يف ثلذًخَ   (.15 :1997)"وسوف ثًهتيي اذلرب فلط  حني ًمت اًخخَط من أأس حاهبا . ُو

 من %80ففي ؿامل ٌس خلدي فَِ سدس ساكهَ . ًوحض مسَر الارثحاط تني اًفلر و اًالمساواة والأمن جبالء 

  من ادلخي، ًحدو اًلَق حول اًفلر و الأمن  %6 من ساكهَ  الآخٍرن سوى %57ادلخي اًـاملي تُامن ل ٌس هتكل 

فووسون و  اكمدٌسوس رشؾَا  World Bank Development News, 14 April)اذلي ؿرب ؾيَ ساتلا لك من ًو

2000.) .  

ذا ظيفهتا  ؿالوة ؿىل ذكل، من املِم أأن هخذهر أأن مسائي اًفلر و اًخفاوت هتم اًخرش ثضدة، تلغ اًيؼر ؾٌل اؤ

ومن ادلدٍر ابًخذنري نذكل أأن ٍلوع  اًياس اذلٍن كذَوا خالل اذلرتني . مٌؼٌلت اذلومكة اًـاملَة نلضااي أأمٌَة أأم ل

ًيلارن ُذٍ اًعورة مؽ ؿدد اًياس اذلٍن ميوثون حاًَا من أأس حاب .  مََوان30اًـاملَخني الأوىل واًثاهَة كد كدر حبوايل 

هَ    و ابًخايل، وس خعَؽ اًلول أأن ؿدد اًياس اذلٍن ميوثون لك س يدني ثسخة ادلوع . مََوان15مرثحعة ابدلوع لك ؿام، اؤ

ابن   (.Thomas & Reader, 1997: 109) س ية من اذلرب اًـاملَة11ًـادل ؿدد من كذي اؤ

ن حتلِق الأمن الؤوساين س َىون  ل فاؤ ن الأس حاب اًـمَلة من حوع وفلر وؿدم مساواة ًًدلي مـادلهتا، و اؤ    اؤ

 .مس خحَال

 

ىل الأمام:  الأمن الؤوساين  اًيؼر اؤ

ىل اًخرش ًخضمن ؿدة اهـاكسات ؿىل لك من اًفِم ملعادر  ن ٌَخلري يف املوضوع املرحـي الأول ًلأمن من ادلوةل اؤ اؤ

 .اٍهتدًد ًلأمن، ونذا مسبأةل ثوضَح الاسرتاثَجَات ًزايدة الأمن 
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ىل حلوق واوضلالت –ثضلك رمم –ًلد أأدى اًخحول  يف اًرتنزي من حلوق واوضلالت واحذَاخات ادلول اؤ

ىل فذح اجملال ٌَخفحط اًيلدي   .وحاخات اًياس أأو املواظيني اؤ

اجملمتؽ حتت اًضوء، وثثور أأس ئةل أأساس َة مثي ثكل املخـَلة تلدرة ادلوةل، -     ًلد أأظححت ؿالكات ادلوةل

ا وثيدفؽ كضااي تـَهنا مثي اس خخدام الأظفال مكلاثَني يف اًزناؿات داخي ادلول، أأو أأصاكل مَىِة . رشؾَهتا واهنَاُر

تلاء اًياس يف حاةل فلر  .الأرض اًيت جساؿد ؿىل اؤ

ىل الأمن الؤوساين ًوحض أأمهَة ثفحط اًـمََات اًـاملَة اًيت ميىن أأن ثؤثر      ًىن اًخحول يف تؤرة الاُامتم  اؤ

ن اًفِم اًعحَح ًـمََة . ؿىل أأو أأن ثـرض الأمن الؤوساين ٌَخعر ، وتىن اذلومكة اًـاملَة اًيت ثلود ثكل اًـمََات  اؤ

ـمََة ثوزًؽ اًخاكًَف واملاكسة املعاحدة ًِا  ًـد مسبأةل حامسة  ومسَحني هبذٍ املـرفة . الاهدماج يف الؤكذعاد اًـاملي ًو

ذا ماكد حدث سَفا  ؿادة تياء س َاسة حمني خدمة ًلضَة . ميىٌيا أأن حندث هلاصا مفِدا ، ُو و ميىٌيا اًـمي ؿىل اؤ

ن اًـدًد مهنم حيخرضون من ادلوع واملرض، و ُذا . حاخات الأمن الؤوساين  زلَؽ مواظين اًـامل ، واًفلراء مهنم خاظة  اؤ

ا ىن ثسخة تىن كامئة ميىن ثلَرُي  .ًُس ثسخة سوء اذلغ ًو

 

                                       اًفلر و اًالمساواة سخة ٌَلَق

ن اٌََرباًَني اًخـددًني اذلٍن ثبأثروا ابمللارابت اًالكس َىِة و اًيَوالكس َىِة و اًيلدًة يف الاكذعاد، و  اؤ

امللارابت اًوػَفِة وما تـد اًعياؾَة يف اًسوس َوًوحِا، و امللارابت ادلميلراظَة اًخـددًة يف ؿمل اًس َاسة، ًخخٌون 

 (.Townsend, 1993: 6 .)ملارتة موافلة وسخِا لس مترار اًفلر اًواسؽ و اًلايس 

       مؽ جفر اًلرن اًواحد واًـرشٍن، ورمغ مخسني س ية من اًخمنَة اًرمسَة ، وابًرمغ من اًخلدم اًـؼمي   يف 

واظي كراتة زَر الؤوساهَة اًـُش خاضـني  ن اًخفاوت ماتني و داخي ادلول يف ثيام مس متر ، ًو اًـَوم واًخىٌوًوحِا فاؤ

كذعاداي وتني اًعحلات الأمه يف اًحدلان  اًيامِة رضا .  ٌَفلر يف أأحسن الأحوال ًوخد ُياكل يف اًحدلان الأنرث ثلدما اؤ

ًدًوًوحِة اًيَوًَرباًَة. حول ُذٍ اًلضااي  ىل اًخبأزري واسؽ الاهدضار ًلأ و أأتـد من ذكل فلد . و ميىن أأن ًـزى ذكل اؤ

ًلد اكن ذكل واحضا .  ًلِت ُذٍ املسائي ارلعرية كدرا مذياكعا من الاُامتم من خاهة وسائط الؤؿالم  يف اًـامل الأول 

َة اًرائدة يف املساؿدة ، ظيادًق اًحُئة واًخمنَة ،  عاهَة ادلًو ًلد وضفت ادلراسة ؾن حراحؽ مبأساوي .أأحرهتا اًواكةل اًرًب

 فِدالويف ثـََلِا ؿىل اًخلٍرر لحغ .  (Stone, 2000)1999 -1989يف جحم وهوؾَة اًخلعَة ٌَـامل اًيايم خالل اًفرتة

 ثلعَهتا تػػ ITVحِر كَعت . %50أأن ٍلوع ؿدد اًساؿات املربجمة اذللِلِة حول ادلول اًيامِة كد حراحؽ تًس حة 

74% ،BBC2و  (1/3) تبأنرث من اًثَر ،Channel 4 من مجَؽ جرامج %60  وجسي اًخلٍرر أأن % 56:   تػػ 
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عاهَا حول اًحدلان اًفلرية اًيت ٌسىهنا  ون يف جًر ة %80اًخَفًز ؿَق .  من ساكن اًـامل اكهت حول اًسفر واذلَاة اًرًب

 : فِدال ؿىل ُذا ادلاهة كائال 

BBC1 ة اًيامعة ، وجرامج اًسفر ، أأما اًلٌاة حا   5 رمووسة ثضلك مزتاًد ابذلَاة اًرًب فمل حلكف هفسِا ثيشء ثلًر

 .ًخجَحَ من معادر كري قرتَة مٌذ أأن وضبأت

           ًلد دافـت اكثحة اًخلٍرر ؾن هلط ثلعَة اًحدلان اًيامِة ًُس تخساظة هدِجة ًيلط اُامتم ازلِور تي 

وكأمه معدر ٌَمـَومات . الأمر ًخـَق أأنرث من ذكل ابملزياهَات املخياكعة يف اًدسـًَِات واًيت أأهلعت كمية ارلدمة اًـامة

ن ُذا ًـد ثعورا ملَلا عاين ؾن ابيق اًـامل فاؤ يف حني ميىن أأن ًحلى اًـدًد من اًياس يف ادلول .  ابًًس حة ٌَجمِور اًرًب

ؿادة جضلك  املخلدمة يف هجي مسخة ٌَسـادة ، فعحَح أأن املضِد اًـاملي فامي تـد اذلرب اًحاردة ٍمتزي تخىثَف واؤ

ًلد كدم زوال اًىذةل اًض َوؾَة، ورفغ الاصرتاهَة اًلامئة . اًخفاواتت الاكذعادًة ، الاحامتؾَة ، واًس َاس َة اًلامئة 

ؿادة جضىِي اًـامل اًثاًر ضافِا ذمزيا يف اؤ ىل اًـامل . نمنوذج ٌَخيؼمي الاكذعادي والاحامتؾي ؿامال اؤ ًلد اهؼم اًـامل اًثاين اؤ

ذا ما جيـَيا هفرتض أأن اًـامل اًثاًر أأتـد ؾن اًزوال يف ؿامل ما تـد .  اًثاًر تدل من اًـامل الأول  واهَ كد أأظحح 1989ُو

 .ؿاملَا

هخاج ؿاملي ملضالك اًـامل اًثاًر  ؿادة اؤ ىل اؤ ول ميزي .       ًلد أأدت دًيامِىِات اًـوملة اًيت ًلودُا الاكذعاد  اؤ

ىن أأًضا اًيؼام الاحامتؾي اًـاملي اًياصئ ُياكل صٌلل . اًالمساواة  املخيامِة واذلؼر والاىىضاف هؼام ادلوةل حفسة ًو

هنا ثوسؽ ٌَرأأسٌلًَة ؿرب  اًـامل  هنا حزء من املسار اًخارخيي مخلسة كرون اؤ يف ادليوب ومثٌَل ُياكل حٌوب يف اًضٌلل  متاما اؤ

ن فرص حِاة الأفراد وتلاء الأرس وازلاؿات مرثحعة .وكد زاد اًخلدم اًخىٌوًويج من رسؿة اًـمََة .   ثضلك مزتاًد  اؤ

 .مبوكـِم يف الاكذعاد اًـاملي

"       ًلد حتدث  حميس كوس خاف سخر من جرانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ ؾن اًعرق اًيت من خالًِا  ثلوم 

 كاؿدة حرضًة كاًحا  ومرتاتعة تبأصاكل خمخَفة تخجمَؽ ثروة وكوة ؾؼميخني  تُامن ًحلى أأنرث من هعف خنحة ؿاملَة انص ئة من

   فثَثا ساكن اًـامل أأو أأنرث ٍىس حون اًلََي أأو ل .(New York Times 15 july 1996 :55)" اًخرشًة تـَدة ؾهنا 

ن اًلسم الأدىن . يشء من اٍمنو الاكذعادي  اذلي حدث ثسخة اًـوملة حىت الآن أأنرث من ذكل، حىت يف اًـامل املخلدم فاؤ

 ( . Financial Times, 24 December 1994)من ًحدو أأهَ ٌضِد امذعاظا حنو الأؿىل تدل من اًخلاظر حنو الأسفي

ىل %64من)مثي ثـَمي اًىدار : و  جرمغ اًخلدم املِم خالل اًدسـَيات  يف املؤرشات الاحامتؾَة اًـاملَة   %76 اؤ

ىل 76من )ومـدل وفِات الأظفال  (%72اىل %40)، و اذلعول ؿىل املاء اًعاحل ٌَرشب   ( ن  ( ابلأًف 58 اؤ فاؤ

 (  01أأهؼر ادلدول  ).     (UNDP, 1997: 22)اذلرمان اًـاملي ًخواظي 

 (1997)اذلرمان اًـاملي                                       01ادلدول 
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 : اًعحة

  ىل أأنرث من 1990 مََون 15حزاًد واهدضار وابء الؤًدز من  .1997 مََون يف 33 اؤ

  مََون من اًياس اذلعول ؿىل ارلدمات اًعحَة 880ًفذلد . 

  ىل مرافق اًعحة اًـمومِة 2.6ًفذلد  . مََار خشط اؤ

 1.5 ىل كاًة  . س ية60 مََون خشط ًن ًحلوا  ؿىل كِد اذلَاة اؤ

 : اًخـَمي

  مََون أأيم ابًف850أأنرث من . 

  مََون ظفي خارج املدارس يف لك من مس خو الؤتخدايئ واًثاهوي260أأنرث من . 

 اًخلذًة 

  مََون خشط من سوء اًخلذًة840ًـاين . 

  اًفلر

  دولر ًومِا1 مََار خشط ؿىل أأكي من 1.3ًـُش . 

 ل ٌس خعَؽ  مََار خشط ثَحَة مذعَحاهتم اًضخعَة  الؤس هتالهَة. 

  اًًساء  

 340 س ية40 مََون امرأأة ًخوكؽ ؿدم تلاهئا ؿىل كِد اذلَاة تـد سن . 

  ىل ¼ ًـاين من ؾخداء تدين من كدي رشًم محمي½ اؤ ىل هعف اًًساء من اؤ  .اؤ

 : الأظفال 

  مََون ظفي من سوء اًخلذًة160ًـاين . 

  مََون فِفي ؾٌلةل الأظفال250ٌض خلي . 

 :اًحُئة 
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  مهنم ثسخة ثَوث ادلو داخي %80مََون خشط س يواي ثسخة ثَوث ادلو ، 3ميوت 

 .ادلدران واملحاين

  مالًني خشط س يواي ثسخة الأمراض املخيلةل ؿرب املَا5ٍميوت . 

 :الأمن 

  مََون خشط ؿرب اًـامل12ًحَف ؿدد اًالحئني . 

Source: Adapted from UNDP (1997: 22). 

 

ًلد حراحـت مؤرشات الأمن الؤوساين يف ملاتي اًسالم املوؾود ، ًلد ثيامت اًخوكـات أأن  اذلرمان و         

ؿدم املساواة املادًة سوف ًرتاحـان ثسخة ثوفري موارد أأنرب  اكهت يف اًساتق موهجة ًخلذًة س حاق اًدسَح، س خوخَ 

هفاق اًـسىري اًـاملي ما تني .الآن حنو جرسًؽ اًخمنَة ًىن ذكل مل حيدث  % 3.6  تًس حة1994 و 1987  ًلد حراحؽ الؤ

 . مََار دولر أأمٍريك 935س يواي و ُو ما وفر 

هفاق  ؿىل اًخمنَة  هفاق اًـسىري و حزاًد يف الؤ   و ًىن حىت الآن ل ًوخد ارثحاط واحض تني حراحؽ الؤ

ن أأثٍر كد مت ختفِفَ ثسخة  كِود  .  (UNDP, 1994: 8)الؤوساهَة و أأنرث من ذكل، فداًرمغ من حتلق ملامن اًسالم فاؤ

ن اًفضي يف حتلِق اًوؿد مبلامن اًسالم ميثي مؤرشا رمٌل ؾن ؿدم . ثفرضِا ؾوامي الاكذعاد اًـاملي ؿالوة ؿىل ذكل، فاؤ

 .وحود اًزتام ظادق من كدي فواؿي اًسَعة اًـاملَة ٌَـمي ابجتاٍ حتلِق الأمن الؤوساين ؿىل أأرض اًواكؽ

     ُياكل حتدايت مادًة خضمة  مرثحعة تخحلِق الأمن الؤوساين يف اًلرن ادلدًد، مثي ثلََط اًفلر 

ذ حيمي  اًـاملي،ثلََط اًخفاوت تني ادلول وتني اًياس ، اس خخدام اًخلدم اًـَمي ملعَحة أأكَحَة أأتياء ادلًس اًخرشي ،اؤ

لة اس خـٌلهل  واًلواؿد اًيت حتدد ثوزًؽ اًفوائد  ماكهَة زايدة اًخفاواتت اًلامئة أأو اذلد مهنا ثحـا ًعًر اًخلدم اًـَمي ادلاري اؤ

لة اًيت هدرك  هبا  اًخمنَة  واملياجه املخحـة يف حتلِلِا. مٌَ  .وثخعَة ُذٍ اًخحدايت حعول حتول أأسايس  يف اًعًر

 :اًخمنَة اًيَوًَرباًَة 

منا يه تياء مععيؽ  (.George ,1999 ).ًُست اًيَوًَرباًَة كوة جض حَ ادلاذتَة اؤ

اذلرنة  " ثبأثرت اًخعورات حول اًخمنَة يف اًـلدٍن الأخرٍين من اًلرن اًـرشٍن ثضدة مبا ميىن أأن ٌسمى 

ذ صِدت اًامثهٌُات وابلأخط اًدسـَيات مٌذ اهنَار اًض َوؾَة س َادة ص حَ هوهَة ًعيف ".  الارجتاؾَة اٍميًَِة ادلدًدة اؤ

ٍهيا مٌذ ذكل اًوكت ابًيَوًَرباًَة  ثضفي الأًدًوًوحِة اًيَوًَرباًَة  رشؾَة .  خاص من الأًدًوًوحِة اٌََرباًَة  سُضار اؤ
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ة مؤسس ؿىل سَعة ارلواص  وًة لخذَار اًفرد (privat power)ؿاملَة ًخعور مـني ؾن اذلًر هنا ثـعي الأًو   ، اؤ

وثلدم الؤًدًوًوحِة اًيَوًَرباًَة ٍلوؿة من .  و هتامج اجملال اًـام والأفاكر املخعةل تَ مثي اجملمتؽ و ازلاؾَة. داخي اًسوق

ًلد مت ثخين ُذٍ املـاًري وجضاروِا من كدي مؤسسات ؿامة مثي . املـاًري اًلرتَة احملََة أأساسا ؿىل أأهنا مـاًري ؿاملَة

ظيدوق اًيلد ادلويل و اًحيم اًـاملي، وتيوك حمنَة مذـددة أأظراف أأخرى ، مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة وأأكَحَة اذلىومات ، 

ذا ما كدم رشؾَة هحرية لأؾٌلل امللرضني ارلواص واًرشاكت ؿرب اًلومِة ، اذلٍن ثخبأسس هؼرهتم وسَووِم يف كاًة  ُو

لة ثلدمي الؤًدًوًوحِة اًيَوًَرباًَة ؿرب اًـامل ؿىل أأهنا امللارتة الأمثي ٌَخمنَة . اذلالت ؿىل ُذٍ املـاًري  . ًلد مت هبذٍ اًعًر

   وثدمع اًيَوًَرباًَة الاهدماج الاكذعادي اًـاملي، وثلدمَ ؿىل أأهَ اًسخِي الأمثي  ٌَمنو الاكذعادي و الأنرث 

وابمللاتي ٍرى اًيلاد أأن ثوسـِا . وابًخايل اًسخِي الأمثي ًخمنَة من أأخي مجَؽ ادلًس اًخرشي.ثوافلا مؽ اًعحَـة  واًـاملي 

ق حتٍرر اًخجارة والاسدامثر واٍمتوًي واذلي سُذَو . ؿرب اًـامل ًـد ُميية ًمت حركِة الاهدماج الاكذعادي اًـاملي ؾن ظًر

ظالح الاكذعادايت اًوظيَة  ُذٍ اًوظفات امللدمة من كدي ؿدد مزتاًد من مؤسسات اذلومكة اًـاملَة  كد مت جسوًلِا . اؤ

 " .ًُس ُياكل من تدًي " حتت صـار 

وكد . ٍمكن هداء اًيَوًَرباًَة يف وؾودُا جزايدة س َعرة اًفرد واس هتالنَ ٌَميخجات اًيت كامت اًرأأسٌلًَة  خبَلِا 

دماهجا ٌَلة والأفاكر واًلمي امليافسة ، وثلدم مععَحات اًخمنَة  د من رشؾَهتا من خالل اؤ ا أأهنا حًز رأأى مـارضُو

دخاًِا يف اٍمنوذج اًخمنوي اًيَوًَربايل أأمثةل ؾن ُذا اًخوخَ، وذلا  فاًيؼرة  املس خدامة ، اًضفافِة و املساءةل  اًيت ًمت اؤ

ة . اًـاملَة املِميية كد أأضفي ؿَهيا رشؾَة خاظئة  ىل اًخحاؿد تني وظفاهتا اًيؼًر ن ُذٍ اًرشؾَة ارلاظئة واحضة  ابًيؼر اؤ اؤ

ميىن اًيؼر ؿىل أأهَ . ففي خضم ثعحَلِا هس َاسة حمنوًة ؿاملَة رأأًيا ثـملا ٌَخفاواتت  تني ادلول وداخَِا .وهخاجئِا اًـمََة 

ة اًيت  ذ ًخوكؽ  أأهنا س خعَق اًـيان ٌَلدرات الاسدامثًر ًُس مضلكة من مٌؼور اًيَوًَرباًَة ، ورمبا ثـخرب مرقوتة ، اؤ

 . جسامه يف ثـؼمي خَق اًرثوة اًـاملَة، وازلَؽ سُس خفِد يف اٍهناًة

ن معَيا أأن جند اجملد يف اًخفاوت، وأأن ىرى  أأن املواُة : " ًلد أأؾَد اًخذنري جلكٌلت اًوزٍرة الأوىل اتجرش اؤ

د من . (Thatcher, 1996: 52)"واًلدرات كد مٌحت مٌفذا وثـحريا ًفائدثيا مجَـا ذلكل فِذا اًعيف من اٌََرباًَة ل ًٍز

و ما ًضفي . الاهلسامات الاحامتؾَة حفسة، ًىٌَ ثضلك أأخعر ًلوم ثرشؾية  اًخفاوت اًـاملي يف فرص اذلَاة ُو

 .اًرشؾَة ؿىل وضؽ حىون فَِ اًخفاواتت أأؾؼم يشء اكهت ؿَََ ؿىل مر اًخارخي

ًدًوًوحِة ازلاؿات املِميية  هيا حزء، من اًـمََة اًيت ًمت فهيا اس خخدام اؤ هيا وضِد ، واؤ امللدمة ؿىل أأهنا ؿاملَة –  اؤ

ذا واحض ؿرب ٍلوؿة واسـة من املسائي –  لؤضفاء اًرشؾَة ؿىل هتمُش ٌَلمي واًرؤى امليافسة  و اًلضاء ؿَهيا، ُو

واجملالت جضمي اًخمنَة ، اٍمتوًي ، واًخجارة ،و املساؿدة،  واًس َاسة الاكذعادًة معوما، ونذكل اًحُئة وحلوق الؤوسان 

آخٍر ىل أ  .واًلاهون اؤ
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ن تًِة اًلوة اًـاملَة جضجؽ مـرفة وثعورا .      ميىن أأل ٍىون ُذا اًعيف من اٌََرباًَة ؿاملَا نٌل ًُلرتح كاًحا اؤ

حني ًلأحداث واًـمََات ن ازلاؿات املضادة ٌَِميية كادرة ؿىل .  قًر ومادامت اًـمََة ًُست ؿاملَة و صامةل حلِلة، فاؤ

ًلد اكن ُذا واحضا يف اٌَلاء اًوزاري مليؼمة اًخجارة اًـاملَة يف س َاثي تني هومفرب . مواظةل ؾرض رؤى و ذمارسات تدًةل

حِر سامهت لك من املؼاُرات اًـارمة زلاؿات اجملمتؽ املدين، ورفغ حىومات ادلول . 1999ودٌسمرب من س ية 

ذا ما حـي واهجة اًرشؾَة  اًيامِة لأحٌدة ادلول املخعورة، وارلالف تني ادلول املخعورة هفسِا يف اهنَار اٌَلاء ، ُو

آلك   .واًـاملَة احملَعة مبؤسسات اذلومكة اًـاملَة وس َاساهتا ثخب

 

 اذلومكة اًـاملَة ملعَحة من؟ 

ا ؿىل اًفلراء رشؾي و رضوري آاثُر ن اًيلاش حول اًـوملة وأ فال أأحد حيخىر اذللِلة، وجية أأن ٍىون .        اؤ

 .ًلك واحد ظوثَ خاظة اًفلراء أأهفسِم

((James Wolfensohn, World Bank Development News, 22 February2000 
 

صِدت فرتة ما تـد اذلرب اًحاردة الاهخلال من ؿامل زيايئ اًلعحَة  حمكت فَِ اًلواتن اًـؼمَان جماًني مٌفعَني 

ىل ؿامل  حزدُر فَِ اذلومكة اًـاملَة  ة سَعة ؟ وملعَحة من ؟ من ميخكل ظوات يف اذلومكة اًـاملَة ؟.ٌَخبأزري، اؤ ىن تبًأ  .ًو

ىل خاهة ؾوامي أأخرى، تيؼرهتا ؾن ذاهتا تبأهنا مٌىضفة جتاٍ اًـوامي ارلارحِة   ًعاملا متزيت دول اًـامل اًثاًر ، اؤ

ُي حرى دول .  اًيت ل متخَىِا –الاكذعادًة يف امللام الأول –اًيت ثلؽ خارج س َعرهتا ، وخاظة اًلرارات واًس َاسات 

اًـامل اًثاًر ُذٍ، اًيت ثضم يف ظفوفِا الآن دول اًـامل اًثاين ساتلا أأن دلهيا لكمة ثلوًِا يف اذلومكة اًـاملَة ؟ أأم أأن 

 ُياكل من ًخحدث تدل ؾهنم؟

يف ُذا ادلزء ًيعة  أأكَة الاُامتم ؿىل اًواكلت اًـامة ٌَحومكة اًـاملَة خاظة ظيدوق اًيلد ادلويل، اًحيم 

 . اًـاملي ، مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة 

 

 .أأنرب واكلت اذلومكة الاكذعادًة اًـاملَة مؽ ؾضوٍهتا نٌل ثؼِر يف مٌخعف اًدسـَيات من اًلرن اًـرشٍن  : 02ادلدول     

رسًة ًخىون من   : 1930أأسس س ية : تيم اًدسوايت ادلوًَة  تياك مرنزاي، ٍرصد اًس َاسات اًيلدًة 40ملٍر يف ابزل اًسٌو

َة رأأس اذلرتة يف ادلِود  رشاف اًحييك اًيت أأوضئت من خالل تيم اًدسوايت ادلًو ، واًخدفلات املاًَة، ًلد اكهت دلية ابزل ًالؤ

 .املحذوةل ٌَضحط مذـدد الؤظراف ٌَـمََات اًحيىِة اًـاملَة 
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فروسا أأملاهَا اًَاابن املمَىة املخحدة،و اًولايت املخحدة ) تـد ثوس َؽ ٍلوؿة امخلسة1975أأسست س ية  :ٍلوؿة اًس حـة

ًعاًَا  (الأمٍرىِة ثلود ٍلوؿة اًس حـة ثـاوان ص حَ رمسي حول املضالك الاكذعادًة اًـاملَة، جيمتؽ زؾٌلء اذلىومات يف .ًخضم نيدا و اؤ

ا اًىدار ًلاءات أأخرى ثضلك دوري ا ٌٌَلًَة و، أأو موػفُو  .ًلاءت مقة س يوًة تُامن ًـلد وزراُؤ

فات واًخجارة   حِامن مت 1995 ًلؽ مىذهبا يف حٌَف ، ابغ ؿدد أأؾضاهئا س ية1947أأسست س ية : الثفاكِة اًـامة ٌَخـًر

ا يف مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة   حولت من املفاوضات مذـددة الأظراف من أأخي اذلد من 08كامت الثفاكِة تخًس َق .  دوةل122احذواُؤ

 .كِود ادلول ؿىل جتارة اًسَؽ اًـربة ٌَحدود

راكة اًعيدوق اًخدفلات اًيلدًة  182 وملٍر واص يعن، ثضم ؾضوًخَ 1945أأسس س ية  : ظيدوق اًيلد ادلويل  دوةل، ٍو

 توضؽ جرامج اس خلرار هلدي وثلَري هؼايم لأخي 1979ؿرب اذلدود كعرية املدى ، ومسائي اًخحادل ارلاريج، و كام اًعيدوق مٌذ 

 .ادلول اًيت ثـاين ظـوابت مزمٌة يف ادلًون ارلارحِة أأو اًخحول ؾن اًخخعَط املرنزي من اٍمنط اًض َوؾي 

ا موىرايل ، ثضم 1984أأسست س ية  : امليؼمة ادلوًَة ٌَجان اًس يدات ة 115 ملُر  مٌؼم رمسي ٌَس يدات ، واحتادات جتاًر

رشاف اًـاجر ٌَحدود ؿىل  رشاكت اًس يدات 69من  (من دون ثعوًت )  . دوةل ،وثضؽ امليؼمة أأظرا  ًالؤ

ا ابٌرس ثضم 1962أأسست س ية  : مٌؼمة اًخـاون الاكذعادي واًخمنَة  دوةل ذات اكذعاد ظياؾي مذلدم ،ابحذواهئا 29 ملُر

ة ص ىت مسائي الاكذعاد اًلكي600ؿىل ظامق مىون من   . اكذعادي حمرتف ، ثلدم امليؼمة ثلاٍرر اسدضاًر

آاثر اًخجارة اًـاملَة 187، مىذحَ يف حٌَف، ًضم 1964أأسس س ية  : مؤمتر الأدم املخحدة ٌَخجارة واًخمنَة  دوةل ٍراكة املؤمتر أ

ًلد كدم املؤمتر مٌربا أأساس َا يف اًس حـَيات من اًلرن اًـرشٍن  ٌَيلاصات حول .  ؿىل ػروف الاكذعاد اًلكي خاظة يف دول ادليوب

كذعادي دويل خدًد  .هؼام اؤ

لدم اًحيم . مباكثة أأساس َة  يف واص يعن.  1945ُو جتمَؽ مخلسة واكلت، أأسست أأولُا ؿام  : ٍلوؿة اًحيم اًـاملي ًو

ؽ اًخمنَة تـَدة املدى يف ادلول اًفلرية  ثضلك مىثف يف 1979وكد دخي اًحيم اًـاملي مثي ظيدوق اًيلد ادلويل مٌذ . كروضا ملضاًر

 .جرامج ثعحَح َُلكي  يف دول ادليوب و اًىذةل اًرشكِة ساتلا

هنا املؤسسة ادلامئة اًيت خَفت 1995أأسست س ية  : مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة ا يف حٌَف، اؤ هنا  .   املؤكذة  GAAT، ملُر اؤ

 .متخكل أأحٌدة أأوسؽ  و سَعات ثيفِذًة أأنرب

 (scholt 1997 :143): املعدر

 

ىل خاهة ادلول واملؤسسات  مؽ ذكل جية أأل ًفِم من ذكل اًخلََي من أأمهَة اًخجمـات ارلاظة اًيت جض خلي اؤ

َة يف مجـَة اذلومكة اًـاملَة . ادلًو
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هنا جض خلي مبجموؿة من معاحل كعاع .     فََرشاكت ؿرب اًلومِة ثبأزري كوي ؿىل معََة  وضؽ أأحٌدة الاكذعاد اًـاملي  اؤ

َة ٌَخجارة  ، واًلمم الؤكذعادًة اًـاملَة اًس يوًة يف دافوس (ICC)الأؾٌلل ارلاظة، من خالل مٌخدايت مثي اًلرفة ادلًو

َة :  أأهَ  حِيوكد لحغ . ي ٌَسَعة واذلومكة ل ًُذضمن فلط مٌؼٌلت دًو مثي )ًوخد يف كَة الؤكذعاد اًـاملي ثدًو

َة ، ظيدوق اًيلد ادلويل ، اًحيم اًـاملي  ىن أأًضا واكلت الؤسدضارة  (تيم اًدسوايت ادلًو و اًرشاكت ؿرب اًلومِة ًو

 bond-rating( Gill, 1995: 418).ارلاظة وواكلت اًلروض 

ة يف اذلومكة فاهدر تَجي و سٌُلكريًلدم   أأفاكرا حول أأدوار اًواكلت الؤكراض ارلاظة ، واكلت الؤسضارة الؤداًر

ضري يف اذللِلِة . اًـاملَة ىل ُذٍ الأخرية ؿىل أأهنا ظاهؽ خاص ٌَس َاسة اًـامة اًـاملَةسٌُلكريٌو  .                    اؤ

َة  ىن أأًضا مؽ امليؼٌلت ادلًو      ثخـاون معاحل كعاع الأؾٌلل ثضلك مزتاًد ًُس مؽ اذلىومات ثضلك مٌفرد ًو

ن منو . اذلى وضؽ أأسسَ هويف أأانن الأمني اًـام ًلأدم املخحدة  (Global compact)ًلد ػِر ذكل يف اًـلد اًـاملي . اؤ

َة مثي . اًخـاون تني اًواكلت املفوضة ًخوفري اًسَؽ اًـامة واًواكلت املعَحَة ارلاظة واحض ٌَـَان و حىت مٌؼٌلت دًو

ىل اًخـاون مؽ كعاع الأؾٌلل واذلعول ؿىل اٍمتوًي مٌَ ًثري ُذا . جرانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ جسـى ثضلك مزتاًد اؤ

 .اًخلارب تني ادلائرثني ارلاظة واًـامة ؿدة مسائي ، خاظة ثضبأن اًـمََة ادلميوكراظَة 

ن حرنزيان ُيا . (Beder 1997) حول ثبأزري اًرشاكت ؿىل اًس َاسة اًحَئِة ذا دلةلصارون تَدر     ًـخرب معي  اؤ

سِامات و مذضميات املؤسسات اًـامة يف اذلومكة اًـاملَة  .مؽ ذكل ًيعة يف امللام الأول ؿىل اؤ

    خبعوص اذلومكة اًـاملَة اًـامة، جيدر اذلهر أأن املوضوع املخىرر ؿىل الأحٌدة اٌََرباًَة ُو ثلدمي ظورة ؾن 

ضفي رشؾَة ؿَهيا  .ؿامل موحد ًخعَة اس خجاتة موحدة خبعوص الؤدارة ًو

ىل حدًر الأدم املخحدة  ىذا مسـيا ؾن الؤصارة اؤ " ،"مس خلدَيا املضرتك"ؾن -  املس خوىح من ؿَة اًفىر–ُو

ىل ذكل"الأمن املضرتك  ىل ؿدد من الأزمات اًـاملَة . ، وما اؤ  جضمي اًحُئة، –و مسـيا يف اًدسـَيات ؾن الؤصارة اؤ

دارة ؿاملَة- اًالحئني واًساكن ىل اؤ نٌل صِدان أأًضا سَسة من املؤمترات امليؼمة من كدي الأدم املخحدة . حتخاج لك مهنا اؤ

، اًلمة 1992يف ًرو - أأو مقة الأرض- مؤمتر الأدم املخحدة ؾن اًحُئة واًخمنَة : ويه ثضم . وذموةل حزئَا من كدي ارلواص

 ، املؤمتر 1995، املؤمتر ادلويل حول اًساكن واًخمنَة يف اًلاُرة س ية 1995اًـاملَة حول اًخمنَة الاحامتؾَة يف هوجهناقن يف

، ومقة اًلذاء يف روما يف هفس 1996، مؤمتر املس خوظيات اًخرشًة يف اسعيحول 1996اًـاملي حول املرأأة يف تَىني 

 . اًس ية

 : مثي .  املؤمترات والؤؿالانت املرثحعة هبا تـغ املسائي اًِامة دلى ثكل   (inclusion)     ثثري ًلة الاحذواء 

ة سَعة ؟ و ملعَحة من ؟  ؾن ؿامل من هخحدث ؟من س َضعَؽ تدس َرٍي ؟ تبًأ
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لة اًخـامي مـِا و كد ًـحت ُذٍ .      ًخضمن اًدس َري اًـاملي فٌِل مضرتاك ملضلكة مـَية، واثفاكا حول ظًر

جياتَا ُاما يف رفؽ اًوؾي ابملضالك اًضاقعة، وساؿدت ؿىل خَق اًفضاء اذلي ميىن أأن حيدث فَِ  املؤمترات دورا اؤ

ومٌحت ُذٍ املؤمترات اًرشؾَة لؤظار هَوًَربايل ًفِم اًخمنَة، وابًخايل . ًلد اكن اًيلاش حىت الآن حمدودا خدا. اًيلاش

آاثر مدارشة ؿىل الأمن الؤوساين ًلد كدمت الأًدًوًوحِة اًيَوًَرباًَة املرتافلة مؽ ادلول واملؤسسات اًلوًة، . اكهت ًِا أ

و مت اًدسَمي أأن ُذا اٍمنوذج يف اًخمنَة، واملياجه  والأُداف . وامللدوةل من كدي أأكَحَة اذلىومات، خمععا ٌَخمنَة اًـاملَة

 .  املخـَلة تَ يه يف معَحة مجَؽ الؤوساهَة، ومت اًدسَمي هل ثسَعة فوق أأًة مساءةل  لأهَ ًـرب ؾن اذلس املضرتك

  ًلد اهـىست اذلومكة اًـاملَة ثضلك مزتاًد من خالل ثًس َق واع ٌَس َاسات تني ظيدوق اًيلد ادلويل،    

كَميَة الأخرى، و مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة، واًـدد املخيايم لأذرع هؼام  واًحيم اًـاملي، وتيوك اًخمنَة مذـددة الأظراف الؤ

و ػِر ذكل مؤخرا يف حواهة من معي جرانمج الأدم املخحدة الؤمنايئ، ومؤمتر الأدم املخحدة ٌَخجارة  .الأدم املخحدة الأخرى

َة .واًخمنَة  دماج مٌؼمة اًـمي ادلًو ًلد كامت ُذٍ املؤسسات اًِامة، .  وثؼِر أأحدث ثًس َلات اًس َاسة ُذٍ يف اؤ

َالكِا املؤسساثَة ًدسِي الاهخلال حنو ؿامل حىون  تدرخات خمخَفة وتعرق خمخَفة تخىَِف ثوهجاهتا اًـامة ، وس َاساهتا ُو

ن مل حىن  ابًًس حة ٌَمواظيني خارج اًزمن  .فَِ اًس َادة اًوظيَة الاكذعادًة ابًًس حة ًرأأس املال اؤ

 ًـىس اًيفوذ داخي املؤسسات اًـامة ٌَحومكة اًـاملَة اًخفاوت املادي تني ادلول ثضلك مدارش، حِر متارس    

حفٌة من ادلول فلط ثبأزريا هحريا ؿىل مؤسسات مثي ظيدوق اًيلد ادلويل واًحم اًـاملي أأو مٌؼمة اًخجارة اًـاملَة ، يف 

ضافة روس َا ىل ٍلوؿة اًامثهَة  ابؤ فاذلال أأن ٍلوؿة اًس حـة ثضؽ املـاًري واًلواؿد ٌَس َاسة . حني مت حتوًي ٍلوؿة اًس حـة اؤ

 .الاكذعادًة اًـاملَة

ىل ابيق دول الؤحتاد الأورويب سوى  :ساجش     نٌل لحغ  ضافة اؤ    من ثـداد %14ل متثي ٍلوؿة اًس حـة اؤ

ىل  %65ُذٍ ادلول متخكل . ساكن اًـامل  ني، أأما ابيق اًـامل فِو مدؾو اؤ  من أأظوات ادلِاز اًخيفِذي ًعيدوق اًيلد ادلًو

ُس الاًخلاء ذلي املضلكة ثضلك مضرتك  ( Sachs, 1998: 2 ).دمع ثرصحيات ٍلوؿة اًس حـة، ًو

   من أأٍن ًِا اًسَعة و اًرشؾَة ًفـي ذكل ؟ و ثضلك خاص ابؾخحار ٍلوؿة اًس حـة ل متثي ثضلك حِد مجَؽ 

 .77ساكن اًـامل، أأو ؿدد ادلول، و ُذا مدُش ابمللارهة مؽ دور ٍلوؿة 

ن منـن اًيؼر ظوًال يف معدر اًرشؾَة ادلميلراظَة ٌَحيم اًـاملي و ظيدوق        يف ُذا اًس َاق، من املفِد اؤ

اًيلد ادلويل ، ومكؤسسات أأساس َة ثدفؽ  ابٍمنوذج  اٌَيَوًربايل يف اًخمنَة واذلي ٌضجؽ اًلعاع ارلاص أأنرث من اًلعاع 

 .اًـام

هنا ًُست  منوذخا ٌَمتثَي ادلميلراظي  . اؤ
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 .1997                        اذلومكة الؤكذعادًة اًـاملَة 3ادلدول 

ا

 لؤمس

اًًس حة من  ادلول الأؾضاء .اًخجمؽ املؤسسايت

 .اًياجت اًـاملي احملًل

اًًس حة من 

 ؿدد ساكن اًـامل

م

 7ج

ظاًَا ،اًَاابن ، املمَىة  اًلوى الؤكذعادًة اًلرتَة نيدا، فروسا، أأملاهَا، اؤ

 .املخحدة واًولايت املخحدة

64.0% 11.8% 

م

 77ج

هخلاًَة دون .ادلول اًيامِة وتـغ ادلول يف فرتة اؤ

 .روس َا اًفِدراًَة أأو توًيدا

 %76.0 %16.9 . دوةل ؾضو143 

 .Adapted from UNDP (1999: 109) :المصدر

 

  (.2000)د .ن.           اًخوزًؽ اًرمسي ًلوة اًخعوًت يف ص4 ادلدول 

 )ؿدد اًساكن اًحدل

 (ابملالًني

 وس حة الأظوات اًخيفِذًة

% 

 17.86 276 اًولايت املخحدة الأمٍرىِة

 5.1          59 املمَىة املخحدة

 6.19 82 أأملاهَا

 5.1 59 فروسا 

 6.33 126 اًَاابن

 3.27 21 اًـرتَة اًسـودًة

 43.67 623 جموع الأظوات

 .ادلول الأخرى

 

 56.33  مََار5.4

 

 Compiled from IMF data, April 2000, IMF website, and UN ::راملعد

Population Division, Charting the Progress of Populations, 2000, 

<www.undp.org/popin/wdtrends/chart/15/15.pdf>. 
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   ثـد أأفاكر املدٍر اًساتق ًعيدوق اًيلد ادلويل حول ُذٍ املسائي رممة واكصفة، فلدَي ملادرثَ مليعحَ س ئي  

ن صـر أأن ظيدوق اًيلد ادلويل اكن يف ًد ادلول  لِة، اؤ اكمدٌسوس خالل هدوة معورة مؽ حصفِني من زالزة دول أأفًر

خاتخَ ثضلك معول .  اًىربى  :ًلد مت اكذحاس اؤ

ت ثدٌاسة و حعهتا من الأظوات وحعهتا من . ظيدوق اًيلد ادلويل يف أأًدي أأؾضائَ " نٌل ثـَمون ًلك دوةل كوة ثعًو

كذعاد ادلوةل ، وؿىل ذكل الأساس متخكل اًولايت املخحدة  ت  %17.4رأأس مال اًعيدوق واًيت حيددُا تدورُا جحم اؤ  من كوة اًخعًو

ذا ًـين أأن ابيق اًـامل ميخكل .  خواهيا يف أأورواب س خىون حعهتم أأنرث مبا ًلارب .  املخحلِة%82.6ُو حتد رخال تدلي  و أأظدكاؤان واؤ ن اؤ اؤ

ل، .   من رأأس مال اًعيدوق، و ل أأحد ًلول أأن أأورواب جس َعر ؿىل ظيدوق اًيلد ادلويل رمغ حرتؽ أأورويب ؿىل ُذا امللـد 30%

ؿىل حسة املسائي ، ثبأخذ اًلرارات ُذا امليحى أأو ذاك، ًىن من اًعحَح أأن ادلول اًيامِة ؾيدما جتَس مؽ تـضِا اًحـغ وثوحد 

ة اًعيدوق11كواُا ، فامي هدؾوٍ ُيا ٍلوؿة   . ، س متثي حزء ؾؼمي الأمهَة من ؾضًو

منا...اذللِلة يه أأن كراراثيا ل ثؤخذ تفرض الأكَحَة حَوًِا ؿىل الأكََة ةل من ...اؤ من خالل اًخوافق اذلي حيدث تـد معََة ظًو

ففي هناًة اًَوم ًخوافق ازلَؽ ؿىل دمع ذكل .اذلوار تني اًياس يف حماوةل ًفِم وهجات هؼر تـضِم اًحـغ و رؤًة أأٍن حمكن أأفضي اذلَول 

 ".اذلي

(Camdessus, 2000a)   

     ميىن أأن ثربر اًـحارة الأخرية اًخاًَة من ُذٍ الؤخاتة الاهخلادات اًيت حتمي مؤسسات اذلومكة اًـاملَة 

 . الأساس َة هتمة اًِميية يف سَووِا

هنا حارضة يف مجَؽ أأحناء اًـامل و اذلَاة  " :  كال اكمدٌسوس ًلرتح الأمٍرىِون، ثضلك مذىرر، حَول حِدة يف اٍهناًة اؤ

َة مـخادة ؿَهيا، ًىهنا ل ثعحق دامئا  ."ادلًو

ن اكهت حصَحة واكـَا فاًولايت املخحدة . جسَط مالحؼات اكمدٌسوس اًيور ؿىل حزء فلط من اًعورة، واؤ

ن اًوحود . الأمٍرىِة يه اًحدل اًوحِد اذلي ميخكل ما ٍىفي من الأظوات ملٌلرسة كوة حق اًيلغ من ظرف واحد اؤ

 .اًلوي ًِذا اًفِخو اكف تذاثَ ًضٌلن ؿدم اٌَجوء املخىرر من كدي اًولايت املخحدة لس خخدامَ 

ن سَعة اًفِخو احملمتةل يف حد ذاهتا ثـخرب رادؿا فـال، وميىن أأن حىون ؿامال مؤثرا يف حتدًد اًيدِجة احملددة سَفا  اؤ

 .تني مجَؽ الأظراف"ثوافق" ؿىل أأهنا

و ًُس من املدُش أأن اًـدًد من ادلول ٍرى ؿدم وحود مسافة فاظةل تني س َاسة ظيدوق اًيلد ادلويل 

 .وس َاسة اًولايت املخحدة

ي من  آس َا، روس َا، واًرباًز لة اًخـامي مؽ الأزمات املاًَة يف هناًة اًدسـَيات يف لك من رشق أ ًلد زادت ظًر

آلك زلة ادلول اًيامِة يف اس خلالًَة ظيدوق اًيلد ادلويل ذ حرى هوراي ادليوتَة مثال أأن أأحٌديت اًس َاسة الأمٍرىِة و . ثب اؤ
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هنا حرى أأن اًولايت املخحدة كد اس خفادت من الأزمة ٌَـمي من خالل ظيدوق اًيلد . س َاسة اًعيدوق مذعاتلذان اؤ

ة املوضوؿة سَفا ة والاسدامثًر  (.Feldstein, 1998: 32)ادلويل دلفؽ أأحٌدهتا اًخجاًر

ٍهيا ؿىل أأهنا حََف ثلََدي ٌَولايت املخحدة ،و يه أأًضا ؾضو يف         ًلد أأىت ُذا الاهخلاد من دوةل ًيؼر اؤ

 .مٌؼمة اًخـاون الؤكذعادي واًخمنَة 

آس َا ًرشاكت اًـامل الأول  ؿادة اًَِلكة اًيت كام هبا ظيدوق اًيلد ادلويل لكذعادايت رشق أ    ًلد مسحت اؤ

  خععت اًرشاكت الأمٍرىِة 1998ففي س ية .  ابلس خفادة من مساومة اًرشاكت الآس َوًة ؿىل أأسـار خبسة

و ما ميثي أأرتـة أأضـاف ما .  مََار دولر أأمٍريك ٌَحعول ؿىل اًرشاكت الآس َوًة30واًرشاكت الأوروتَة أأنرث من   ُو

أأنرب معََة سَة ًلأظول يف اًـامل يف لك " ًلد وظف أأحد املـَلني ُذا ؿىل أأهَ. (Bello, 1999 )1997خعط س ية 

ماكهَة ذمارسة حفٌة من اًفاؿَني املاًَني ارلواص ادلدد وسخِا مثي ".   الأوكات   hedgeًلد رفـت الأزمة الآس َوًة أأًضا اؤ

fundsحِر جس خعَؽ فرض ختفِغ ًلمية اًـمةل ، اذلد من اًخمنَة اًوظيَة، وريم املالًني حتت خط .   كوة هفوذ ؿارمة

 .ول ثـمي اذلومكة اًـاملَة  ؿىل هحح ُذٍ اًفواؿي ،تي ًحدو أأهنا يف اًواكؽ ثدمعِا يف اًلاًة.  اًفلر

آخر ٌَحومكة الاكذعادًة  اًـاملَة  هنا هجاز .    ثـد مٌؼمة اًخـاون الاكذعادي واًخمنَة مٌخدى رمٌل  أ يف اًواكؽ اؤ

ىل هوراي ادليوتَة ،  ٌَخفاوض ابًًس حة ٌدلميلراظَات املعيـة، ورمغ اجساع ؾضوٍهتا يف اًدسـَيات من اًلرن اًـرشٍن  اؤ

 ( . 1961حرهَا ،ثضلك مدُش، ؾضو مؤسس ٌَميؼمة يف س ية  )مجِورًة اًدض َم ،اجملر ،توًوهَا واملىس َم 

ىل مٌؼمة اًخـاون الاكذعادي واًخمنَة، وابًخايل ًثار جساؤل حول      ل ثًمتي اًلاًحَة اًساحلة من ادلول اًيامِة اؤ

ىل اذلُن ُيا اخذَار امليؼمة .  رشؾَهتا مكيخدى ثفاويض حول اًس َاسات والثفاكِات ذات الأثر اًـاملي ددادر اؤ ًو

 .مكيخدى ثفاويض حول الثفاكِات مذـددة الأظراف حول الاسدامثر

ن اًزنؿة اًدضىِىِة واٍهتمكَة ٌدلول اًيامِة ومواظين اًـامل  جتاٍ اذلومكة اًـاملَة ، ثحدو مفِومة ذ متخكل اذلومكة . اؤ اؤ

َة اًيت ثخعاتق " اًـاملَة، من موكؽ هؼرمه ادلَد ، لك املزيات اًيت جتـَِا  حتت اًِميية الأمٍرىِة، واًحًِة املؤسساثَة ادلًو

 (.Wilkin, 2000 )"ثضلك واسؽ مؽ معاحل دول ٍلوؿة اًس حـة اًرأأسٌلًَة ورشاكهتا

ىل املس خوى اًـاملي      ًلد مت ثلََط اخملزون ادلميلراظي ؿىل لك املس خوايت، اتخداء من املس خوى احملًل وظول اؤ

ًلدمت ثلََعَ أأًضا من .  من خالل وضؽ اًلرارات اذلامسة حول ظيؽ اًس َاسة يف أأًدي موػفني و مؤسسات أأتـد

ٍهيا ساًفا  .خالل ثبأزري أأحصاب املعاحل ارلاظة ؿىل اًـمََة اًـامة املضار اؤ

 .خالظة 
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   ًلد كدم ُذا امللال هؼرة ؾن اًـالكة تني اذلومكة اًـاملَة ، اًخمنَة والأمن الؤوساين ، خاظة يف اًامثهٌُات 

ن ؾوملة اًخفاوت ؿىل مس خوى ادلوةل ، وماتني . واًدسـَيات من اًلرن املايض ويف تداًة اًلرن اًواحد واًـرشٍن  فاؤ

ق اًخـٍزز  .ادلول واًرشاكت ارلاظة يف ظًر

ن ُذا سوف ًؤثر ؿىل الأمن اتخداء من مس خوى الؤوسان ، مس خوى داخي ادلول ، مس خوى ماتني ادلول       اؤ

كَميَا، وؿاملَا يف اٍهناًة  و حيق ملدٍري اًحيم اًـاملي و ظيدوق اًيلد ادلويل أأن ًلَلا خبعوص الارثحاط تني اًخمنَة .  اؤ

ن اًخفاوت ميىن أأن ًخـمق . والأمن أأذا أأهخجت معََة اًـوملة ثوزًـا كري مس خو ثضدة ٌَماكسة ، وتدون معي مذاكثف فاؤ

 . ذلكل جية اس خىضاف ظرق تدًةل ًخحلِق الأمن الؤوساين . أأنرث مؽ لك الآاثر املالزمة هل

ن أأتعال     كَلني ثضبأن ذكل ، وخاظة اٍهتدًد اذلي ثعرحَ أأمام اًخاكمي الاكذعادي اًـاملي  املس متر ، فاؤ

لِم ًخعممي س َاسات حمنوًة مـدةل  هنا اكملـخاد متثي معاحل كعاع الأؾٌلل ، . س َاسات اًخمنَة اًـاملَة اًيَوًَرباًَة يف ظًر اؤ

ىن تخـدًالت ظفِفة  .ًو

ن الأمن الؤوساين ًخعَة اسرتاثَجَات حمنَة تدًةل ؾن الؤسرتاثَجَات اذلاًَة اًيت ثفضَِا مؤسسات  يف اٍهناًة فاؤ

ؿادة اًخوزًؽ يف ًة الاُامتم هَ ًخعَة أأًضا أأسَواب خمخَفا ٌَحومكة اًـاملَة ،  . اذلومكة اًـاملَة ، اسرتاثَجَات ثضؽ مسبأةل اؤ اؤ

 . حومكة ؿاملَة ثـىس ثضلك أأفضي اُامتمات أأكَحَة دول اًـامل و مواظيََ
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