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األمم املتحدة تدعو إىل اختاذ خطوات جريئة لتمويل االتفاق البيئي العاملي
اجلديد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة
جنيف ٢٥ ،أيلول/سبببتم  - ٢٠١٩جاء يف تقرير األونكتاد بشب ا الترا ة والتنمية لعام  2019الذي أحطلق
اليوم أا ابإلمكاا حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املس ببتدامة للول عام  ،٢٠٣٠ش بريطة توفر اإل ادة الس ببياس ببية لت ي
قواعد اللعبة االقتص ببادية الدولية واعتماد س ببياس ببات م ش ب ملا أا تليد املوا د الالعمة إلتداا دفعة اس ببتدما ية قوية يقودها
القطاع العام ،ووضع االقتصاد العاملي على مسا منو متلايد.
"إا االقتصباد العاملي ال ددم امميع على قدم املسباواة .ففي إطا الوضبع احلايل للسبياسبات وقواعد اللعبة ،م
احملتمل أا تؤدي ديناميات الس ب ببوو ونفور الش ب ببر ات إ اعدايد الفوا و االقتص ب ببادية وتوس ب ببيع نطاو التدهو البي ي" ،مدلما
أشا يتشا د وعول  -ايت ،مدير شعبة األونكتاد املسؤولة ع إصدا التقرير.
ويعيد التقرير ص ببيااة الس ببياس ببة العامة ال ش ببكلت فرتة الكس بباد االقتص ببادي العاملي  -وض ببع اتفاو بي ي عاملي
جديد  -ابلنظر إ أا إطا السبياسبة العامة القاد على إتداا قطيعة مع سبنوات التقشبف وانعدام األم االقتصبادي يف
أعقاب األعمة املالية العاملية ،ويسب ب بباعد على حتقيق تكافؤ أ يف توعيع الدسل وعك التدهو البي ي السب ب ببائد على مد
__________
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UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 5549/8033/5828,

.+41 79 502 43 11, unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press
وم أجل احلصول على منشو اتنا الصحفية ،يرجى التسريل على الرابط:
.http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx
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عقود م اللم  .ويقرتح التقرير جمموعة م تداب اإلص ب ب ببالح معل الدي العام و ؤوس األموال واملص ب ب ببا ف تعمل م أجل
التنمية ومتويل االتفاو.
فت املناخ يتس ب بببع ابلفعل يف أض ب برا ش ب ببديدة يف ش ب ببل أداء العا  ،ا يش ب ببكل ديدا وجوداي .وعملية احل ّد م
اس ببتخدام الكربوا يف االقتص بباد العاملي س ببتتطلع عايدة ب ة يف االس ببتدما العام ،ال س ببيما يف قطاعات النقل والطاقة النظيفة
والنظم ال ذائية .وال بد م دعم رلك ع طريق س ب ببياس ب ببات تص ب ببنيع فعالة ،مع توف إعاحت فددة ابدف ،وتوافل ض ب بريبية،
وقروض وضماحت ،فضال ع التعريل ابالستدما يف جمال البحث والتطوير وتكييف التكنولوجيا.
ويدعو التقرير إ جيل جديد م اتفاقيات الترا ة واالس ببتدما لدعم هذه الس ببياس ببات ،إ جانع ت ي ات يف
قوانني امللكية الفكرية والرتاسيص .ولك س ب ب ب ب ب ببتكوا هناد تاجة إ مليد م التداب احملددة والدعم املايل املخص ب ب ب ب ب ببص يف
البلداا النامية ملساعد ا على ختطي مسا ات التنمية الكديفة الكربوا.
ويرس ب ب ب ب ببم التقرير سا طة طريق ميك أا تؤدي إ عايدة يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف االقتص ب ب ب ب ببادات
املتقدمة تكوا أعلى بنس ب ب ب ب بببة ترتاوح بني  1و 1.5يف املائة م تلك ال تولدها األمناط احلالية للطلع العاملي .وابلنس ب ب ب ب بببة
لالقتص ببادات النامية ،ابس ببتدناء الص ببني ،س ببتكوا املكاس ببع أ  ،تيث ترتاوح بني  1.5و 2يف املائة س ببنواي ،ولكنها أقل
قليال يف الصني.
والسب ب بؤال هو :هل ميكننا تقا حتقيق اتفاو بي ي عاملي جديد ويف نف الوقت االسب ب ببتفادة منمل يف عا يتعرض
ابلفعل لض وط بي ية شديدة؟
ير اخل اء االقتصب بباديوا يف األونكتاد أا توقع تدوا عايدة سب ببنوية يف إمجايل االسب ببتدما ات اخلض ب براء بنسب بببة  2يف
امل ببائ ببة م الن بباتج الع بباملي  -توايل  1.7تريليوا دوال أمريكي أو توايل ثل ببث م ببا تنفق ببمل احلكوم ببات ت ببالي ببا على دعم الوقود
األتفو ي  -ميك أا ُيقق عايدة ص ب ب ب ببافية يف العمالة على الص ب ب ب ببعيد العاملي تبل  170مليوا وظيفة على أقل تقدير ،مع توف
تصنيع أنظف يف بلداا امنوب وسفض انبعااثت الكربوا بشكل عام للول السنة املستهدفة خلطة عام .2030
بيد أا التقرير يؤ د أيض ب ب ب ببا أا حتدي عايدة االس ب ب ب ببتدما م أجل القض ب ب ب بباء على الفقر وحتقيق األهداف املتعلقة
ابلت بذيبة والصب ب ب ب ب ب بحبة والتعليم سب ب ب ب ب ب ببيفرض على العبديبد م البلبداا النباميبة أعبباء مباليبة ال ميك حتملهبا ،األمر البذي يتطلبع
إصالتات أعمق للنظام الترا ي واملايل والنقدي الدويل إرا أح يد حتقيق سطة عام  2030يف الوقت احملدد.
ومنذ وقوع األعمة املالية العاملية ،تتمك احللول احملابية لليات السببوو ،ال وضببعت ملواجهة التحدايت العاملية،
م دفع االقتص ب ببادات يف اكاه أ در اس ب ببتدامة اقتص ب بباداي واجتماعيا وبي يا .وتقرير هذا العام يش ب ببكك يف املقرتتات ال تنادي
ابتباع نف احللول :ورلك بتمويل أهداف التنمية املسببتدامة بلايدة االعتماد على امللج بني املوا د املالية العامة واخلاصببة ورلك
ابسب ببتخدام تقنيات م سورة م قواعد لعبة التكتالت املص ب برفية الك  .فهي تفلح أبدا يف تعليل االسب ببتدما اإلنتاجي و اا
با دو أساسي يف دو ة النمو والكساد ال أدت إ األعمة املالية العاملية يف عام .2008
وعوض ببا ع رلك ،يؤ د التقرير على س ببلس ببلة م التداب واإلص ببالتات ال م شب ب ملا أا تعطي القطاع
العام موقع الصب ببدا ة يف متويل االتفاو البي ي العاملي امديد ،ويدعو ا تمع الدويل إ إااد اإل ادة السب ببياسب ببية الالعمة
للمضي هبذه اخلطة قدما.
إا عك الرتاجع يف نصب ب ببيع دسل العمل لفائدة حتقيق األ ابح على مد عقود م اللم  ،واسب ب ببتمرا تقلص
جمال القطاع العام ،ابإلضبافة إ ضبماا أا تدفع الشبر ات نصبيبها العادل شالشبكل  ،)1أمر ضبرو ي لكي ينرح االتفاو
البي ي العاملي امديد  ،ورلك بسب ب ب بببع الت ث اإلااا للايدة االسب ب ب ببتدما العام وعايدة األجو على االسب ب ب ببتهالد واالسب ب ب ببتدما
اخلاص.
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الشكل ١
(أ) عدم الوفاء ابلعقد االجتماعي
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تصة دسل العمالة شاحملو األيسر)
النفقات احلكومية شنسبة م الناتج احمللي اإلمجايل شاحملو األمي )

(ب) فرتات مرحية لكبار دفعي الضرائب (ابلنسبة للبعض)
متوسط معدالت الضرائع على دسل الشر ات ،جمموعات بلداا خمتا ة٢٠١٨-٢٠٠٠ ،
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أمريكا الالتينية والكا ييب

أفريقيا

البلداا املتقدمة النمو

آسيا النامية
اقتصادات متر مبرتلة انتقالية

املصد  :تساابت أمانة األونكتاد ،استنادا إ قاعدة بياحت إتصاءات ضرائع الشر ات ملنظمة التعاوا والتنمية يف امليداا االقتصادي.

تلمة الس ب ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ب ببات العامة املراوب فيها ختتلف م بلد إ بلد ،ولكنها تش ب ب ب ب ب ببتمل مجيعها على توافل مالية عامة
واستدما يف ابيا ل األساسية والطاقة اخلضراء ،وتداب للايدة األجو شالشكل )٢
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الشكل ٢
(أ) إصالح العقد االجتماعي :الدخل من العمل كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجال
اقتصادات حمية

اقتصادات متقدمة النمو
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تعليل الطلع العاملي ──

ال تعديل يف السياسات ──

(ب) جمموع منو االستثمارات (يف القطاعني اخلاص والعام) القوة الشرائية الدابتة ،بدوال ات أمريكية 2005
سنة أساس ،النسبة امل وية للت م سنة إ أسر
متقدمةDevالنمو
اقتصاداتeloped
economies

اقتصادات حمية ،ابستدناء الصني
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التوسب ب ب ببع املايل ،الذي تحدفع تكلفتمل م الضب ب ب برائع التصب ب ب بباعدية وسلق االئتماا ،يصب ب ب بببح أ در قوة عندما يكوا
منسب ببقا ،ا اعلمل أ در قد ة على تسب ببديد تكلفتمل بنفسب ببمل .وم األمو احلاية لفعاليتمل مد قد تمل على اسب ببتقطاب وحتفيل
االسبتدما اخلاص .ويف ظل ضبعف وعدم فاية الطلع يف العديد م االقتصبادات يف الوقت احلايل ،يتوقع التقرير أا يعلع
احلافل املايل االستدما اخلاص ،ويؤدي ابلتايل إ منو اإلنتاجية.
ووفقا لألمني العام لألونكتاد ،موسيس ب ب ببا يتوي" ،إا تلبية متطلبات التمويل الوا دة يف سطة عام  2030تتطلع
إعادة بناء التعددية الدولية لفكرة االتفاو البي ي العاملي امديد ،وحتتاج ض ب ب ب ببمنا حتقيق نظام مايل مس ب ب ب ببتقبلي خمتلف متاما عما
اا عليمل يف املاضببي القريع" .ويقرتح التقرير سببلسببلة م تداب اإلصببالح معل الديوا و ؤوس األموال واملصببا ف تعمل م
أجل التنمية ،مبا يف رلك:
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•

توسب ب ب ب ببيع دو تقوو السب ب ب ب ببحع اخلاصب ب ب ب ببة تلية متويل مرنة وقابلة للتطوير تذهع إ أبعد م توف السب ب ب ب ببيولة لتدعم
املطالبات القدمية املتعلقة إبنش بباء ص ببندوو عاملي حلماية البي ة يوفر متويال مس ببتقرا وميك التنبؤ بمل يف تاالت الطوا ئ
دوا شروط سياسة صا مة أو تقييد ملعاي األتقية؛

•

وضببع برحمج عاملي لرقراض بشببروط ميسببرة ب ية حتقيق أهداف التنمية املسببتدامة يف البلداا النامية املنخفضببة الدسل
وتلك يف الش ب ب ب ببرُية الدنيا م البلداا متوس ب ب ب ببطة الدسل ،يتض ب ب ب ببم آلية إلعادة التمويل لتمكني البلداا املش ب ب ب ببا ة م
االقرتاض بشب ب ببروط ميسب ب ببرة ،وآلية إقراض إضب ب ببايف لت طية اتتياجات التمويل اخلا جي اإلمجالية للقطاع العام تل عام
2030؛

•

إنش ب بباء ص ب ببندوو عاملي للتنمية املس ب ببتدامة يتم متويلمل وكديد متويلمل م قبل الدول املادة ال تفي ابلتلاما ا ابلكامل
م املسب ب ب ب ب ب بباعدات اإلمنائية الريية وال متدل  0.7يف املائة م إمجايل الدسل القومي بذه الدول ،ورلك لتوف املوا د
ال يتم اإليفاء هبا يف العقود املاضية شتقد أب در م  3.5ترليوا دوال منذ عام )1990؛

•

تقوية التعاوا النقدي اإلقليمي م أجل إعادة متويل وتعليل الترا ة داسل ل منطقة وتطوير س ب ب ببالس ب ب ببل القيمة فيها،
ورلك ابلتحول م االتفاقات اإلقليمية البسب ب ب ببيطة املتعلقة بتبادل وكميع االتتياطيات للت لع على قلة السب ب ب ببيولة إ
أنظمة دفع إقليمية متطو ة واحتادات مقاصة داسلية املة؛

•

إنش ب بباء إطا قائم على القواعد ييس ب ببر ،بص ب ببو ة منظمة وعادلة ،إعادة هيكلة الديوا الس ب ببيادية ال يعد م املمك
سدمتها وفقا للعقد األصلي ،على أا ُيكم هذا اإلطا جمموعة م املبادئ املتفق عليها ونصوص القانوا الدويل؛

•

احلد م التدفقات املالية ا املش ب ب ب ببروعة بس ب ب ب بببع التهرب م الض ب ب ب برائع بوض ب ب ب ببع نظام ض ب ب ب برييب موتد يقر أبا أ ابح
الشر ات املتعددة امنسيات تتولد بشكل مجاعي على مستو ا موعة ،و بط األ ابح ابلنسبة الدنيا العاملية لضرائع
الش ب ب ببر ات املفروض ب ب ببة على مجيع الش ب ب ببر ات املتعددة امنسب ب ب يات وال تبل توايل  20إ  25يف املائة ،وهي نس ب ب بببة
متوسط املعدالت االيية احلالية يف مجيع أداء العا ؛

•

جعل الض ب ب بوابط على ؤوس األموال م األدوات الس ب ب ببياسب ب ب اتية الدائمة وإبقاء إدا ة تس ب ب بباب أس املال سا ج نطاو
اتفاقات الترا ة واالس ب ب ب ببتدما اإلقليمية والدنائية ،ولك مع توف التنس ب ب ب ببيق واإلش ب ب ب براف املتعدد األطراف ،مبا يش ب ب ب ببمل
تدفقات أس املال اخلا جة م البلداا املتقدمة النمو؛

•

إنشب ب ب بباء شب ب ب بببكة م البنود املر لية الرائدة تشب ب ب ببرع بقوة على التمويل املتعلق ابملناخ واالبتعاد ع الرت يل الضب ب ب ببيق على
اس ب ببتقرا األس ب ببعا واس ب ببتهداف التض ب ببخم ،وتعلع دعم التمويل األسض ب ببر م بنود عامة خمص ب بص ب ببة وم سالل آليات
تستهدف هذا التوجمل العام ،مدل التيس الكمي يف السياسة النقدية؛

•

منح بنود التنميببة والبنود العببامببة األسر املليببد م ؤوس األموال لكي تتمك م عايدة التمويببل م أجببل التنميببة؛
وتوجيمل موا د صب ب ببناديق الدروة السب ب ببيادية ،ال بل ت أصب ب ببوبا اخلاضب ب ببعة لردا ة  7.9تريليوا دوال  ،دو االتتياجات
اإلمنائية ،مبا يف رلك دعم بنود التنمية؛ والتنسيق بني اميل امديد م البنود يف بلداا امنوب م أجل إقامة وابط
متويل أقو فيما بني بلداا امنوب شجنوب-جنوب).
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