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التحقيق
لقد تم إطالق “التحقيق في تصميم نظام مالي مستدام” الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة لتطوير خيارات السياسات الالزمة
إلحداث التغيير في فعالية النظام المالي في حشد رأس المال نحو إقامة منظومة اقتصادية شاملة تراعي البيئة  -أو بصياغة
أخرى  -نحو إقامة التنمية المستدامة .تم إطالقه في يناير  4102بينما يتم نشر تقريره النهائي في أكتوبر .5102
يتوافر المزيد من المعلومات عن هذا التحقيق عبر www.unep.org/inquiry:و www.unepinquiry.orgأو من خالل:
ماهيناو أغا ،مديرة قسم االتصال mahenau.agha@unep.org

حقوق النرش © برنامج األمم املتحدة للبيئة2015 ،

إخالء املسؤولية
ال تعرب األوصاف املستخدمة واملوارد املعروضة يف هذا املنشور عن أي رأي يخص أي جانب من جوانب برنامج األمم املتحدة للبيئة فيام يتعلق باملركز القانوين ألي دولة أو مقاطعة أو مدينة أو منطقة
أو سلطاتها أو ترسيم حدودها .عالوة عىل ذلك ،ال متثل اآلراء الواردة هنا بالرضورة قرار برنامج األمم املتحدة للبيئة أو سياسته املعلنة وال ميثل رسد األسامء التجارية أو العمليات التجارية قبولها
واملصادقة عليها.
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متهيد
أساس النمو والتنمية .ففي عام  ،2008شاهدنا كيف أ ّدت بعض النظم املالية األكرث تطورا ً
يشكّل النظام املايل َ
يف العامل إىل أسوأ أزمة مالية شهدها العامل خالل العقود األخرية .مع انهيار األسواق يف بعض البلدان املتقدمة ،مل
تستطع دول أخرى متقدمة ونامية تج ّنب انتقال عدوى األزمة إىل أسواقها .ويف أعقاب هذه األزمة املالية العاملية،
تزايد االعرتاف بأن النظام املايل ال يجب أن يكون سليامً ومستقرا ً فحسب ،بل أيضاً مستداماً بحيث يسمح باالنتقال
إىل اقتصاد أخرض ،خفيض الكربون .لذا فمن الرضوري إعادة ربط النظام املايل بأهداف التنمية املستدامة من أجل
تحقيق التنمية املستدامة التي نريدها.
إن مواءمة النظام املايل لتحقيق االستدامة ليست فكرة بعيدة املنال ،بل هو أمر نشهده فعالً .مثة "ثورة هادئة"
نعيشها طاملا أن صانعي السياسات واملنظمني املاليني يتناولون الحاجة إىل إحداث نظم مالية قوية ومستدامة
تتامىش مع احتياجات القرن الحادي والعرشين .وقد انتقلت مفاهيم مثل الثورات الطبيعية واالقتصاد الدائري
األخرض ،التي كانت مه ّمشة ،لتصبح جوهر االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية للرشكات والدول .وستع ّزز الطاقة
النظيفة نظا َم الطاقة العاملي يف املستقبل ،وال شك أن التحدي وإن كان كبريا ً إال أنه يتمثل أساساً يف عملية انتقال.
نظام مايل مستدام" ،الذي من
برنامج األمم املتحدة للبيئة
مع وضع هذا يف االعتبار ،أطلق
"التحقيق يف تصميم ٍ
َ
ُ
استكشاف خيار ٍ
ِ
ات ملواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة ،بتوجيه من مجلس استشاري دويل.
شأنه
وتشري نتائج ومقرتحات العمل الخاصة بالتحقيق واملستمدة من العمل امل ُنجز من خالل العرشات من الرشكاء عىل
الصعيدين الوطني والدويل ،إىل أن النظام املايل ميكن تحويله من أجل خدمة احتياجات التنمية املستدامة بشكل
التحقيق الضو َء عىل الحقيقة البديهية التي مفادها أن هذا التح ّول هو يف األساس
أفضل .عالو ًة عىل ذلك ،سلط
ُ
مسألة اختيار عام  -اختيا ٌر إيجا ٌيب يتم إجراؤه يف عدد متزايد من البلدان وعرب جزء متصاعد من النظام املايل.
إن تق ّدم مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة سينطوي عىل جهات فاعلة وتحالفات وأدوات جديدة .ويف
حني ما زال هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به ،نعتقد أن التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة
أجرى تقديرا ً دقيقاً لإلمكانات العملية وخيارات السياسات التي ميكن إجراؤها لغرض تحقيق هذه اإلمكانات.

	
  

أكيم شتايرن
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ووكيل األمني العام لألمم املتحدة
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لورد أدير ترينر
الرئيس السابق لهيئة
الخدمات املالية باململكة
املتحدة
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* يشري إىل عضو يف مجلس التحقيق االستشاري

كلمة من
املجلس االستشاري
امللح لتمويل التنمية املستدامة والفرصة التي تتيحها لتوجيه رأس املال ألغراض إنتاجية
يتزايد االعرتاف بالتحدي ّ
ومربحة وأكرث فائدة عىل نطاق أوسع .ومن أجل تحقيق هذا ،يجب عىل األسواق املالية والرأساملية أن تتامىش
نظام مايل مستدام" الخاص بربنامج
مع نتائج التنمية املستدامة ،وهو املوضوع الذي يتناوله "التحقيق يف تصميم ٍ
األمم املتحدة للبيئة.
بصفتنا أعضاء يف املجلس االستشاري ،فإننا نشرتك يف االلتزام بربط جداول األعامل من أجل اإلصالح املايل والتنمية
املستدامة .لقد قدمنا توجيهات إلنجاز التحقيق سواء يف نهج عمله ،أو تقييم نتائجه ،أو اآلثار املرتتبة عىل العمل.
وكان التزامنا جامعياً ،وكذلك من خالل تقديم املشورة والتعاون الفعال من قبل أعضاء املجلس كل مبفرده .وقد
ساهمت خلفياتنا وتوقعاتنا املتنوعة يف إغناء التقرير النهايئ للتحقيق ،كام عكست وجهات نظر مختلفة بشأن
بعض الجوانب املع ّينة من التحليل واملقرتحات .بالتفكري يف رحلة التحقيق التي تقرتب من العامني ،فإن األمر
األكرث أهمية هو أنه فتح ساحة جديدة يف الجهود الرامية إىل تأمني التمويل الكايف للتنمية املستدامة ،وال سيام
عن طريق:
تحديد القيادات الناشئة فيام يخص إدخال عوامل االستدامة يف السياسات واألنظمة واملعايري والقواعد
التي تدير النظام املايل.
بناء ٍ
أساس ميكن أن يستند إليه صانعو السياسات للعمل عىل تحقيق اعتامد واسع للمامرسات الجيدة
الناشئة.
املساعدة عىل بناء مجتمع متزايد من األخصائيني الذين من شأنهم الرتكيز عىل هذه الروابط.
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إن النتائج املحددة التي توصل إليها التحقيق واملقرتحات املرتبطة تضع بشكل فعال األساس للعمل الذي يجب
القيام به  -توسيع وتنظيم التدابري املحتملة جدا ً ،وتحديد الطريق نحو املزيد من املجاالت لتطوير املعرفة ،وفتح
الطريق أمام نهج جديدة للتعلّم بالنسبة لكل من البلدان النامية واملتقدمة والتعاون الدويل .وتل ّخص األفكار
الرئيسية لهذا التقرير نتائج األعامل ،التي مفادها أنه من املمكن ومن الرضوري حقاً تحسني األجزاء الرئيسية من
النظام املايل ليخدم بفاعلية أكرث الهدف الذي هو دعم التحول إىل اقتصاد شامل وأخرض.
ويرى املجلس االستشاري أن التقرير العاملي للتحقيق ال ميثّل نهاية عملي ٍة ،بل هو نقطة انطالق للتطوير املستمر
ملجال التحليل والعمل هذا .ال يزال أمامنا الكثري من األمور التي يجب فهمها واختبارها ودفعها إىل خريطة طريق
أوسع لألسواق املالية والرأساملية يف املستقبل .ونأمل أن يُدفع قدماً بالنهج الدقيق والتعاوين للتحقيق لضامن
دخول املزيد من التطورات حيز التطبيق.
وأخريا ً يجب تهنئة برنامج األمم املتحدة للبيئة إلطالقه "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" .فبنا ًء عىل عمله
السابق يف التمويل املستدام واالقتصاد األخرض ،أظهر برنامج األمم املتحدة للبيئة التزامه باستكشاف مجاالت
جديدة للعمل من أجل النهوض بالتنمية املستدامة.

موجز التحقيق
التمويل من أجل التنمية المستدامة يمكن
تقديمه من خالل العمل ضمن النظام المالي ،فضالً عن
االقتصادالحقيقي.

االبتكارات السياسية للبلدان النامية
والمتقدمة ُتظهر كيف يمكن للنظام المالي أن يتماشى

بشكل أفضل مع التنمية المستدامة.

اإلجراءات الوطنية المنهجية يمكن اآلن
نظام مالي مستدام ،بمساندة التعاون
اتخاذها لتشكيل
ٍ

الدولي.

 .1تسخري النظام املايل
ترتبط اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا ارتباطاً وثيقاً .حيث تُحدث التحديات يف مجال
وسبل العيش
ما صدى يف املجاالت األخرى .وته ّدد التحديات البيئية الهائلة الحيا َة َ
بشكل متزايد يف جميع أنحاء العامل .إال أن الحلول بدورها متت ّد إىل أبعاد اقتصادية
واجتامعية وبيئية .فالدعم لالستجابات املتكاملة ألصعب املشاكل مل يصل من قبل
إىل هذه الدرجة من القوة .وأبرز الرأي السائد دولياً بشأن أهداف التنمية املستدامة
وجدول أعامل  2030حتمي َة العمل عىل قضايا التحديات الكربى لعرصنا وإيجاد
املسارات املستدامة التي من شأنها دعم الحلول طويلة األمد لهذه التحديات.
ويجب تسخري اإلمكانات الكاملة للنظام املايل لتحقيق االنتقال إىل التنمية
املستدامة .ففي حني أن آثار األزمة املالية لعام  2008ال تزال تالحق االقتصاد
العاملي ،أصبح هناك اعرتاف غري مسبوق برضورة تشكيل نظام مايل أكرث استقرارا ً
وارتباطاً باالقتصاد الحقيقي عىل حد سواء .ويهدف اآلن جيل جديد من االبتكار
السيايس إىل التأكد من أن النظام املايل يلبي احتياجات التنمية االقتصادية الشاملة
واملستدامة بيئياً .وهذه االبتكارات يف السياسات واألنظمة املالية والنقدية ،إىل
جانب معايري سوقية أوسع ،ترسم عالقة حاسمة بني القواعد التي تضبط النظام
املايل والتنمية املستدامة .وقد تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام"
الخاص بربنامح األمم املتحدة للبيئة الستكشاف هذه العالقة وصياغة خيارات
ملواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة.

سيتعي عىل جميع
❞من الهند فصاعدا ً،
ّ
البلدان النامية التصنيع دون اللجوء إىل
االستهالك املتزايد للوقود األحفوري .مل
يقم أي بلد بهذا من قبل .هناك حاجة إىل
االبتكارات يف كل أنواع األسواق املالية❝.
روي راثني  ،Rathin Royمدير املعهد
الوطني للاملية والسياسة العامة ،الهند
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متويل التنمية املستدامة
سيتطلب متويل التنمية املستدامة أن ُيعاد توجيه تدفقات رأس املال نحو األولويات
الحاسمة وبعيدا ً عن األصول التي تستنزف رأس املال الطبيعي 1.وشهدت العقود
األخرية تقدماً يف إدماج عوامل االستدامة يف صنع القرارات املالية ،إىل جانب تغريات
يف توزيع رأس املال ،عىل سبيل املثال نحو الطاقة النظيفة .غري أن التدهور البيئي
ال يزال مستمرا ً .إذ تشهد  116بلدا ً من أصل  140انخفاض مالها الطبيعي ،وإذا
استمر الحال عىل هذا املنوال فمن املتوقع أن يزيد استنزاف الرثوة الطبيعية بنسبة
تفوق  %10بحلول عام  ،2030وهو ما سيتسبب يف أرضار برشية كبرية ويهدد مناذج
2
التنمية ويلحق رضرا ً ال رجعة فيه يف بعض الحاالت بنظم دعم الحياة الحيوية.
vii

موجز التحقيق

تتطلب التنمية املستدامة تغيريات
يف التوزيع والقيمة النسبية لألصول
املالية وعالقتها بإنشاء الرثوة الحقيقية
وإدارتها وإنتاجها.
لذا فإن النظام املايل املستدام هو
ذاك الذي ينتج أصوالً مالية ويق ّيمها
ويتداولها بطريقة يتم من خاللها
تشكيل الثورة الحقيقية لخدمة
احتياجات اقتصا ٍد شامل ومستدام بيئياً
عىل املدى الطويل.

التحقيق كوسيلة فاعلة
تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" الخاص بربنامح األمم املتحدة للبيئة يف أوائل عام
الستكشاف كيفية مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة ،مع الرتكيز عىل الجوانب البيئية.
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¥ملاذا – تحت أي ظروف ينبغي اتخاذ تدابري لضامن أن النظام املايل يأخذ يف كامل االعتبار التنمية املستدامة؟
¥ماذا – ما هي التدابري التي تم اتخاذها وقد يتم اتخاذها عىل نطاق أوسع لتحسني مواءمة النظام املايل مع
التنمية املستدامة?
¥كيف – كيف ميكن تنفيذ مثل هذه التدابري بشكل أفضل؟

لقد أخذ التحقيق بعني االعتبار جوانب من السياسات املالية والنقدية واألنظمة املالية ،ومعايري مبا يف ذلك
متطلبات اإلفصاح والتصنيفات االئتامنية ومتطلبات اإلدراج واملؤرشات .وقد ركّز التحقيق عىل أدوار واضعي
قواعد النظام املايل ،مبا يف ذلك املصارف املركزية ،والهيئات الرقابية املالية ،ووزارات املالية ،والدوائر الحكومية
األخرى ،ومعاهد املعايري ،والهيئات الواضعة للمعايري القامئة عىل السوق مثل أسواق األوراق املالية ،واملنظامت
والهيئات الدولية الرئيسية.

موجز

التحقيق

واستكشف التحقيق تجارب مبتكرة يف النهوض بالتنمية املستدامة من خالل إجراءات مؤسسات النظام املايل
الحاكمة ،ال سيام املصارف املركزية والهيئات الرقابية املالية ،والدوائر الحكومية والهيئات الواضعة للمعايري .وقد
تم فحص هذه التجارب ببعض التفصيل يف بنغالديش والربازيل والصني وكولومبيا واالتحاد األورويب وفرنسا وكينيا
والهند وإندونيسيا وهولندا وجنوب أفريقيا وسويرسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
كام استند التحقيق إىل التزام دويل واسع النطاق والبحث يف مواضيع متنوعة عىل غرار السندات الخرضاء،
والخدمات املرصفية القامئة عىل القيمة ،واملسؤوليات االئتامنية ،وحقوق اإلنسان ،والتجارة اإللكرتونية (تُرفق
قامئة كاملة من األبحاث يف امللحق  .)Vأرشف مجلس استشاري رفيع املستوى عىل التحقيق ،الذي استند أيضاً إىل
5
أنشطة االقتصاد األخرض الخاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة 4ومبادرته املالية ).(UNEP FI
وساهم التحقيق يف عدد متزايد من املبادرات اآلنية الرامية إىل دمج التنمية املستدامة مع تطور األسواق املالية
والرأساملية ،بدءا ً من املشاركة يف عقد "فرقة العمل املعنية بالتمويل األخرض يف الصني" مع بنك الصني الشعبي،
وصوالً إىل تحفيز ودعم الحكومة السويرسية يف إطالق مشاورات وطنية مع مبادرة التمويل املستدام السويرسي.
ومن بني األنشطة األخرى يُذكر دعم تحقيقٍ وطني يف االقتصاد األخرض والنظام املايل أجرته الرابطة الربازيلية
للمصارف .Federação Brasileira das Associações de Bancos
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وش ّدد الرأي السائد دولياً بشأن أهداف التنمية املستدامة
وجدول أعامل  2030حتمية إيجاد املسارات التي من شأنها
دعم الحلول طويلة األمد لهذه التحديات .حيث هناك حاجة
إىل استثامرات ترتاوح بني  5و 7تريليون دوالر سنوياً لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك البنية التحتية ،والطاقة
النظيفة ،واملياه ،والرصف الصحي ،والزراعة 6.وتواجه البلدان
النامية فجوة استثامر سنوية قدرها  2.5تريليون دوالر ،بينام
تواجه االقتصادات الكربى حسب االتجاهات الحالية عجزا ً
استثامرياً عىل املدى الطويل قدره  10تريليون دوالر سنوياً
يتعي تخفيض حجم
بحلول عام  7.2020عالو ًة عىل ذلكّ ،
بعض االستثامرات ،مثالً بنحو  6تريليون دوالر بحلول عام
 2030يف تطوير وتوليد الطاقة عالية التلويث 8.سيكون جزء
التغي يف رأس املال مو ّجهاً إلصالح تسعري املوارد،
من هذا ّ
عىل سبيل املثال لالستجابة ملبلغ  5.3تريليون دوالر الخاصة
باإلعانات السنوية للطاقة التي حددها صندوق النقد الدويل.
9

وسيكون التمويل العام حاسامً لس ّد الفجوة التمويلية ،لكن
التقديرات تشري إىل أن هذه املساهمة ستكون محدودة.
يحتاج القطاع املايل إىل الوصول إىل رأس املال الخاص عىل
نطاق واسع ،حيث يدير القطاع املرصيف وحده أصوال مالية
تبلغ تقريباً  140تريليون دوالر ،وتتجاوز الهيئات املؤسسية
املستثمرة ال سيام صناديق املعاشات  100تريليون دوالر،
وتدير أسواق رأس املال مبا يف ذلك السندات واألسهم ما يزيد
10
عن  100تريليون دوالر و 73تريليون دوالر عىل التوايل.
سيتعي عىل النظام املايل التطور ليقوم بدوره يف متويل التنمية
ّ
املستدامة .يفتقر آالف املاليني من الناس واملاليني من الرشكات
الصغرية إىل إمكانية الوصول إىل الخدمات املالية .وقد عززت
اإلصالحات ،التي أُجريَت يف أعقاب األزمة املالية ،االستقرا َر
تظل "مهمة غري مكتملة" .حيث
املايل ولكن هذه اإلصالحات ّ
تبقى األهداف قصرية املدى والرفع املايل املفرط هي العوامل
الهامة املؤدية إىل عدم االستقرار واألسباب وراء تهميش
املخاطر املتصلة باالستدامة عىل املدى الطويل يف اتخاذ
القرارات املالية .كام أن محاكاة النظم املالية األكرث تطورا ً اليوم
ليس هو الحل .يف الواقع ،ميكن أن تؤثر النظم املالية شديدة
التعقيد وكبرية الحجم سلباً عىل النمو االقتصادي واملساواة
11
يف الدخل.
وسوف تتأثر النتائج البيئية واالجتامعية من خالل تطوير
النظام املايل .باعتامد النهج التخطيطي لصندوق النقد الدويل
( )IMFومرصف التسويات الدولية ( ،)BISهناك افرتاض عمل
بأن سيناريو بقاء األمور عىل حالها سيشهد زيادة النتائج
البيئية السلبية برسعة مع تطور النظم املالية .وهذه العوامل
ix

موجز التحقيق

قد تنخفض عند تحقيق مستويات أعىل من التنمية لكل من
االقتصادات املضيفة واملحلية  ،لكنها تستمر يف االرتفاع عاملياً
كلام قامت النظم املالية األكرث تقدماً بتدويل متويلها وبصمتها
عىل نحو متزايد.
هناك "نافذة لفرصة" تاريخية لتطوير نظام مايل مستدام.
حيث تزداد يف جميع أنحاء العامل قيمة رأس املال امللتزم
مبامرسات مالية ذات مسؤولية أكربّ .
وتدل التدابري السياساتية
والتنظيمية ملواجهة األزمة عىل إرادة وقدرة املؤسسات
الحاكمة عىل الترصف بطرق غري تقليدية وبرسعة وعىل
منسق عندما تواجه تحديات جسيمة
نطاق واسع وعىل نحو ّ
ونظامية 12.فالتأثري املتزايد لالقتصادات الناشئة يف الشؤون
املالية الدولية يضع العالقة بني تطوير األسواق املالية وأولويات
التنمية الوطنية أكرث قرباً من قلب النقاش السيايس .ويُعترب
تعطل التكنولوجيا يف النظام املايل تحدياً بالنسبة للمامرسات
الحالية يف عامل الوسطاء املاليني ،وهو ما يفتح آفاقاً جديدة
لتعميم الخدمات واالتصال 13.وأخريا ً ،فإن التح ّول يف الوعي
العام والسيايس بخصوص التنمية املستدامة وضع املسائل
البيئية واالجتامعية عىل نحو متزايد يف صميم صنع السياسات
االقتصادية
لكشلااشلا عدم مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة
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اإلبالغ بالنسبة لألسهم :كانت بورصة جوهانسربغ وبورصة الربازيل  BOVESPAمن أوىل البورصات املبت ِكرة يف
14
املطالبة باإلفصاح عن االستدامة.
معلومات االستدامة يف تحليل السوق :أشارت رشكة خدمات التصنيف "ستاندرد آند بورز" إىل تغري املناخ كتوجه
15
كاسح رئييس مؤث ّر عىل السندات السيادية.
16
دمج املخاطر البيئية يف التنظيم املايل :تحتاج األنظمة املرصفية الربازيلية إىل إدارة املخاطر االجتامعية  -البيئية.






موجز

إن استيعاب التنمية املستدامة يف صنع القرارات املالية ميكن أن يتامىش مع الوصايات القامئة للمنظمني املاليني واملصارف
18,17
املركزية:

التحقيق

االرتقاء بهيكل الحوكمة

تركيز املرصف املركزي الربازييل عىل إدارة املخاطر االجتامعية والبيئية ينشأ من وظائفه األساسية كمنظّم مرصيف
احرتايس.
مرصف بنغالديش يزعم أن دعمه للمشاريع الريفية والتمويل األخرض يساهم يف االستقرار املايل والنقدي.
املراجعة االحرتاسية ملرصف إنجلرتا بشأن مخاطر املناخ عىل قطاع التأمني يف اململكة املتحدة تستند إىل العالقة بني
واجباته االحرتاسية األساسية وقانون تغري املناخ يف اململكة املتحدة.

تشجيع التحول الثقايف
 املعارك املحلية وخطط الطريق :معاهدة جنوب أفريقيا املالية ،ولجنة التمويل األخرض يف الصني ،19املبادرة
20
السويرسية للتمويل املستدام.
21
 املؤسسات املالية القامئة عىل القيمة :املرصفيون الهولنديون يتعهدون مبوازنة مصالح جميع أصحاب املصلحة .ال
22
يزال االستثامر االجتامعي والتمويل الديني يف منو مستمر.
23
 العمل من أجل تعزيز املجموعة الحالية من املهارات الخاصة باملوظفني واملنظمني املالني :تركز خارطة طريق
24
إندونيسيا للتمويل املستدام عىل مهارات املوظفني يف مجال االستدامة.
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استغالل ميزانية العامة
 حوافز رضيبية للمستثمرين :ت ُستخدم عىل نطاق واسع يف الواليات املتحدة ،بدءا ً من تخفيف الرضائب عىل السندات البلدية
الخاصة بالبنية التحتية املحلية وصوالً إىل الحوافز التي تستهدف االستثامرات يف مجال الطاقة املتجددة.
 التمويل املختلط :تجمع العديد من املؤسسات املالية العامة بني التمويل العام والخاص لس ّد فجوة االستمرارية للمستثمرين
25
يف املشاريع الخرضاء.
27
 البنوك املركزية 26:يقوم بنك الصني الشعبي باستثامرات سهمية يف وسائل االستثامر املوجهة للسياسات.
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مواتية 29.تنفيذ امليثاق املايل لجنوب أفريقيا له ارتباط باملشرتيات العامة.
 نظم املسؤولية :يوفر نظام "الدعم الفائق" األمرييك "مالذات آمنة" ملسؤولية امل ُقرض استنادا ً إىل العناية الواجبة الكافية .تقوم
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اﻟﺘﺄﻣني

اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺴﻨﺪات

ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜامر
اﳌﺆﺳﴘ

اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﴫﰲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺴﻮق:
اﻹﻓﺼﺎح ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺸﺪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﺼﺎرف ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺤﻈﻮرات ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌ ّﺰزة
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﻘﺎﰲ:
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﺳﻠﻮك ،ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق

ﻣﻬامت اﻟﺤﻜﻢ
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 .2ثورة هادئة
تتمثل النتيجة األساسية للتحقيق يف وجود “ثورة هائدة”
تسعى إىل إدماج التنمية املستدامة يف نسيج النظام املايل .حيث
توصل التحقيق إىل أكرث من  100مثال من تدابري السياسات
ّ
عرب  40بلدا ً تهدف كل من تجمعات األصول والجهات الفاعلة
الرئيسية ،فضالً عن الحوكمة األساسية للنظام املايل .وتقود
االقتصادات النامية والناشئة هذه الثورة ،مدفوعة برتكيزها
عىل التحول االقتصادي واإلدماج االجتامعي واألولويات البيئية
املحلية .كام يربز منارصون يف العامل املتقدم ،مدفوعني أكرث
مبخاوف تتعلق بكفاءة السوق واستقرارها ،واستجاب ًة لألخطار
العاملية مثل تغري املناخ .ويتزايد التعاون الدويل بشكل رسيع،
مام يحفّز التعلم وتقاسم النهج.
وتقود هذه الثورة الهادئة جهات تدير النظام املايل ،وغالباً
بالتعاون مع جهات فاعلة يف السوق .وتم تقديم تدابري مبتكرة
من قبل املصارف املركزية والهيئات الرقابية املالية وواضعي
املعايري ،مبا يف ذلك وكاالت التصنيف االئتامين وأسواق األوراق
املالية .وتختلف التدابري املتخذة عىل نطاق واسع:
عىل الصعيد الوطني ،تُذكر القيادة الجنوب أفريقية
يف إدماج التنمية املستدامة ضمن متطلبات اإلدراج،
واألنظمة املرصفية يف الربازيل التي تدير املخاطر البيئية،
وقيام املرصف املركزي يف بنغالديش بإعادة التمويل
لدعم االستثامر األخرض ،والقيادة الصينية يف تعزيز
املبادئ التوجيهية لالئتامن األخرض ،واملراجعة االحرتاسية
للمخاطر املناخية من قبل بنك إنجلرتا.
عىل الصعيد الدويل ،ميكن ذكر التحالفات القامئة عىل
املبادئ مثل الشبكة املرصفية املستدامة للتنسيق
ومبادرة سوق األوراق املالية املستدامة ،والتصنيفات
االئتامنية السيادية الواعية بشؤون البيئة الخاصة
برشكة خدمات التصنيف "ستاندرد آند بورز" ،ومراعاة
مجلس االستقرار املايل لدور املصارف املركزية يف معالجة
املخاطر املتصلة باملناخ

¥

¥

¥

¥

"
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موجز التحقيق

إن دمج التنمية املستدامة يف تطور النظم املالية يوفر فوائد
عىل املدى القصري والطويل عىل حد سواء .عىل املدى القصري
واملتوسط:
البلدان النامية لديها الفرصة لزيادة الوصول إىل
الخدمات املالية ،والحد من التلوث البيئي مع وجود
تحسينات مرتبطة يف مجال الصحة العامة ،وتحسني
التدفقات املالية نحو الطاقة النظيفة ،ومصادر جديدة
أخرى للتنمية االقتصادية.
البلدان املتقدمة لديها فرص لتحسني سالمة السوق،
وتنسيق القطاع املايل ليكون أقرب من االقتصاد
الحقيقي ،وتعزيز املرونة املالية والنقدية ،ومعالجة
أهداف السياسات عىل غرار متويل التحول يف مجال
الطاقة.

¥

¥

¥

¥

نظام مايل مناسب
توجد عىل املحك القدرة عىل تشكيل ٍ
للقرن الحادي والعرشين .وتتمثل الفرصة عىل املدى الطويل
لكل من االقتصادات املتقدمة والنامية يف تطوير نظم مالية
ناجعة تكون أكرث فعالية يف خدمة احتياجات االقتصادات
واملجتمعات الشاملة واملستدامة .وإذا تم اتخاذ التدابري
املحددة يف التحقيق فرادى ،فمن غري املرجح أن تحمي
املجتمع من نقاط ضعف النظام املايل التي تؤدي إىل سوء
التسعري وتحصيل الريع وعدم االستقرار .غري أن آثار هذه
التدابري مجتمعة ميكن أن تكون أكرب من مجموع أجزائها .وإذا
تم تنفيذها بطموح والتزام ،فيمكنها أن تؤدي إىل تحوالت
أوسع عىل مستوى النظام.

 .3إطار للعمل
إن مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة تتطلب اتباع
نهج منتظم .حيث أن تطوير نظام مايل مستدام لن يتحقق
نهجي بقاء األمور عىل حالها لتنمية السوق
إال بتجاوز
ّ
املالية ،فضالً عن اعتامد ابتكارات مخصصة .ويوفر إطار
عمل التحقيق نهجاً منتظامً لبناء مسارات عملية ،استنادا ً
إىل مجموعة أدوات من التدابري القامئة عىل الخربة القطرية.
ويقرتح اإلطار حزمات تدابري السياسة لكل من تجمعات
األصول الكبرية والجهات الفاعلة املرتبطة :املصارف
والسندات واألسهم ومؤسسات االستثامر والتأمني .عالو ًة
عىل ذلك ،فإنه يحدد أربع توصيات للعمل عىل مواءمة
النظام املايل ما التنمية املستدامة.

يتطلب تصميم حزمات تدابري السياسات ومسارات التنفيذ
توازناً بني الطموح والواقعية واملخاطر ..فتدابري بسيطة
نسبياً لتحسني مامرسات السوق مثل اإلفصاح امل ُع ّزز قد
تكون نقطة انطالق مفيدة ،غري أنها لن تحقق وحدها
القدر املطلوب من التغريات .من ناحية أخرى ،ميكن لتدابري
مثل القروض ذات األولوية وتعزيز املسؤولية البيئية تحقيق
تغيريات أكرب مع مرور الوقت ،لكنها تحتاج إىل تصميم
مدروس وإعداد السوق لتجنب العواقب غري املقصودة .يف
نهاية املطاف ،ما نحتاج إليه هو مجموعة من التدابري التي
تؤدي إىل تغيريات أوسع يف الديناميات السلوكية والثقافية
والسوقية للنظام املايل.

موجز

التحقيق

لكشلالاشلاالتأثري املحتمل والتطبيق العميل للتنفيذ

ﻃﻤﻮح :ﺗﻐﻴريات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻀﻤني اﻟﻐﺮض

ﺗﺄﺛري ﻣﺤﺘﻤﻞ

إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺄﺛري أﻛﱪ
ﺧﻄﺮ أﻛﱪ ﻵﺛﺎر
ﻏري ﻣﻘﺼﻮدة

ارﺗﻔﺎع :متﻮﻳﻞ ﻋﺎم إﺿﺎﰲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص
اﻷﺳﺲ :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺪرات

اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ(
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 .4الخطوات التالية
توفر نتائج التحقيق أساساً قوياً التخاذ الخطوات التالية يف تطوير نظام مايل مستدام
عىل الصعيدين الوطني والدويل .بشكل انتقادي ،يجب االستناد إىل الزخم امللحوظ
واملدعوم عن طريق التحقيق ،وذلك من خالل القيادة الوطنية والتعاون الدويل عىل
حد سواء .وتشري النتائج إىل مجالني ذ َوي الصلة للعمل عليهام:
عىل الصعيد الوطني :تتمثل نقطة االنطالق يف تشخيص رفيع املستوى
موسع بني
لالحتياجات والفرص داخل النظام املايل وتطوير ميثاق اجتامعي ّ
الهيئات العامة واملؤسسات املالية واملجتمع املدين لبناء نهج مشرتك للعمل
املطلوب.
عىل الصعيد الدويل؛ التعاون ،وعىل وجه التحديد هناك  01مجاالت قام
بتحديدها التحقيق؛ أربعة مجاالت ركزت عىل تجمعات األصول والجهات
الفاعلة ،خمسة مجاالت ركزت عىل تطوير البنية الحاكمة للتعامل بشكل أكرث
وضوحاً مع التنمية املستدامة ،وأخريا ً إنشاء اتحاد دويل للبحوث للميض قدماً
مبواضيع وقضايا مل يتم البحث فيها مبا فيه الكفاية.

¥

¥

¥

¥

❞لطاملا حاول بنك بنغالديش وعدد من
املصارف املركزية الخاصة باالقتصادات
النامية معالجة مخاطر عدم االستقرار وعدم
التوازن من مصادرها ،عن طريق تعزيز روح
مؤسسية اجتامعية وشاملة ومستدامة بيئياً
يف قطاع التمويل❝.
الدكتور أتيور رحامن ،Atiur Rahman
حاكم بنك بنغالديش

وسيتطلب تنفيذ نتائح التحقيق مشاركة العديد من الجهات الفاعلة .حيث يُعترب
حاسامً لتحقيق النجاح املشاركة الفعلية للمرشفني عىل النظام املايل ،مبا يف ذلك
املصارف املركزية ،واملنظمون املاليون والهيئات الرقابية ،وواضعو املعايري ،والدوائر
الحكومية مبا فيه وزارات املالية ،والهيئات الواضعة للقواعد القامئة عىل السوق
مبا يف ذلك أسواق األوراق املالية ووكاالت التصنيف االئتامين .مع ذلك ،فإن نتائج
التحقيق تسلط الضوء أيضاً عىل الدور الحاسم لجهات فاعلة أخرى ،ال سيام:
الجهات الفاعلة يف السوق :بدءا ً من املصارف وصناديق املعاشات وصوالً إىل
املحللني – املساهمة عن طريق القيادة املثالية ،وتطوير املعرفة والتوجيه
املتخصص ،وبناء التحالفات والتعبئة.
مجتمع التنمية املستدامة :بدءا ً من وزارات البيئة وهيئات التفكري وصوالً إىل
املجتمع املدين والوكاالت مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة – جلب املعرفة
املتخصصة ،بناء التحالفات والوعي العام.
املنظامت الدولية – :الجهات املعنية بتطوير النظام املايل :إلصالح السياسات،
وتطوير املعرفة ،وبناء القواعد وتطوير املعايري ،والتنسيق.
األفراد :كمستهليك الخدمات املالية ،وكموظفي املؤسسات املالية ،وكمشاركني
يف املجتمع املدين – جلب مهارات ووجهات نظر فريدة حول كيفية ربط
النظم املالية مع احتياجات اإلنسان وتطلعاته.
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¥

¥

¥

¥

¥

وقد سلط التقييم الضوء عىل أهمية التحالفات للنهوض بالنظام املايل املستدام.
يتعي عليها االنخراط يف هذه التحالفات
فالعديد من الجهات الفاعلة املذكورة أعاله ّ
يف مجال اختصاصها ،وطنياً وإقليمياً ودولياً .وتشري نتائج التحقيق إىل العجز املستمر
xv

موجز التحقيق

❞األفق الزمني للبنك املركزي قصري نسبيا
 ولكن التحديات الحقيقية لالزدهار واملرونةاالقتصادية الناجمة عن تغري املناخ سوف
تظهر نفسه أبعد من ذلك .إننا نواجه مأساة
من حيث اآلفاق❝.
مارك كارين ،حاكم بنك إنجلرتا
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يف املعارف والقدرات :أوالً ،فيام يتعلق بالنظام املايل
ملجموعات املواطنني ،ومجتمع التنمية البيئية واملستدامة
عىل أوسع نطاق؛ ثانياً لخرباء النظام املايل عندما يتعلق األمر
باستدامة البيئة .وتكتيس التحالفات الجديدة أهمية خاصة
للتغلب عىل هذا العجز ،وبالتايل خلق مفاهيم مشرتكة
حول كيفية تقديم اسرتاتيجيات فعالة من أجل التغيري.

لكشلااشلاالخطوات القادمة للعمل الوطني والتعاون الدويل

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺠﻤﻌﺎت اﻷﺻﻮل

اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن
واﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺟﻌﻞ
أﺳﻮاق رأس
اﳌﺎل ﺧﴬاء
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﳌﻨﻈﻤﻲ
اﻟﺘﺄﻣني

اﳌﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻔﺮص

ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺎﻟﻒ

موجز

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻣﺒﺎدئ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎﱄ
ﻣﺴﺘﺪام

التحقيق

اﳌﻌﺎﻳري اﳌﴫﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﻨﻈﺎم

ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻳري
اﻹﻓﺼﺎح

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺴﺎر

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺪ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑري
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺜﻞ
إﻃﺎر اﻷداء ﻟﻨﻈﺎم
ﻣﺎﱄ ﻣﺴﺘﺪام

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﴪﻳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
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 .5نحو نظام مايل مستدام
كشف تحقيق برنامج األمم املتحدة للبيئة الحاجة والقدرة عىل مواءمة النظام
املايل مع التنمية املستدامة وتقديم التمويل لهذا الغرض .وميكن للتجربة العملية
واملنترشة حالياً أن تشكّل أساس نه ٍج منتظم للنهوض بهذه املواءمة .وميكن تصميم
مسارات عملية ،ومع مرور الوقت ميكن أن تؤدي إىل تغيري منهجي .وميكن وضع
مثل هذه النهج من قبل ائتالفات ،ودارستها وتوسيعها أكرث من خالل التعاون
الدويل .وإذا مل يتم اغتنام هذه الفرصة فسوف يكون من الصعب تحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
يحسن كفاءة وفعالية ومرونة النظام ذاته .وإذا
إن تق ّدم ٍ
نظام مايل مستدام قد ّ
تم اتخاذ التدابري املحددة يف التحقيق فرادى ،فمن غري املرجح أن تحمي املجتمع
من نقاط ضعف النظام املايل التي تؤدي إىل سوء التسعري وتحصيل الريع وعدم
االستقرار .إال أن التغيري يف النظم املعقدة والقابلة للتكيف مثل النظام املايل ميكن
أن يكون ناتجاً عن تط ّور يف القواعد السلوكية الجديدة املبنية عىل شعور متجدد
بالدافع .غري أن آثار هذه التدابري مجتمعة ميكن أن تكون أكرب من مجموع أجزائها.
وإذا تم تنفيذها بطموح وعناية والتزام ،فهذه التدابري ميكنها أن تؤدي إىل تحوالت
أوسع عىل مستوى النظام .كام أن الرتكيز يف البداية عىل أهداف محددة عىل
غرار اإلدماج املايل ،وتلوث الهواء ،وتغري املناخ ،ميكن أن يكشف عن سبل جديدة
لتحقيق أهداف تقليدية للنظام يف سياقات جديدة.

❞ال يهدف برنامج التمويل املستدام إىل
زيادة التمويل فحسب ،بل أيضاً لتحسني
املرونة والقدرة التنافسية للمؤسسات
املالية ...يُعترب التمويل املستدام تحدياً
جديدا ً ،فضالً عن فرص ٍة حيث ميكن
للمؤسسات املالية أن تكسب فوائد للنمو
والتطور بتوازن أكرب❝
موليامان د .حداد ،Muliaman D. Hadad
رئيس مجلس إدارة الخدمات املالية
إلندونيسيا ()OJK

إن تحقيق هذه اإلمكانات يُع ّد أساساً مسألة خيار عام .فشكل النظام املايل اليوم
هو نتيجة للعديد من الخيارات التاريخية .ال شك أنه مل يكن هناك قط مخطط،
لكن النظام تم تشكيله من خالل تطور االحتياجات والتوقعات املجتمعية ،وقرارات
السياسات املرتبطة ،واالستجابة الحيوية للظروف املتغرية من قبل الجهات الفاعلة
يف السوق .وتشري نتائج التحقيق إىل جيل جديد من هذه الخيارات العامة التي
قامت بها مؤسسات تتمثل مهمتها يف تشكيل النظام املايل للغد.
نظام مايل مناسب لغرض القرن الحادي
وتوجد عىل املحك القدرة عىل تشكيل ٍ
والعرشين أال وهو خدمة احتياجات التنمية املستدامة.

❞يقود بنك الصني الشعبي صياغة الدورة
الـ 31من الخطة الخمسية إلصالح القطاع
املايل الصيني وتنميته؛ وسيكون التمويل
األخرض عنرصا ً أساسيا ً يف هذه الخطة❝.
بان غونغشينغ ،نائب حاكم بنك الصني
33
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