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موجز تنفيذي
يواجههه ق يههف الههدا التنميههج املمتههتدامج ر ههوي انويايههج ت ههد يايههو الههدو ا
وميكههن لتئب ههج املهوا ة انايههج ان تمتههاعد ل جههد لههذا الف ههوي ،لكن هها تت ا هب تظههارراً جيمههب ه
زايةي اإليراةا الئامج وإقامج صاج مثمري الر ح وا جهتثما وتشهكل التهدر ا املاليهج هري
املشروعج من البادان الناميج قدايً لاماً يئرقل تئب ج انويال التنميهج ،ولهو مها يمتهتدع للتهايل
تئههاو ً وثي هاً عاهها اليههئيدين الههودو والههدويل ومههب ان ت ههديرا ح ههه لههذا التههدر ا تفت ههر
لاتحديههد وختتاههف مههن ة اجههج أل ههر  ،ر ه تشههري ل يههب ا هها إىل م هها البالي ه مههن
الدو ا ل المتنج ،عاماً ان املئامال ذا اليهاج ضهرابب الئمايها الئها ري لاحهدوة انثهل
ثاثه لهذا املباههم ومهن انتمهل ان يكههون لاتهدر ا املاليههج هري املشهروعج أتثهريا ضها ي مبارههري
و ههري مبارههري عاهها الههدول وعاهها ا تمههب ،ويشههمل ذله رهها الً اجاجههياً يتمثههل ل التههيثري عاها
تك ههارؤ ال ههد ل ل البا ههدان وريم هها ين هها وتتض ههمن ل ههذا امل ههذاري توص ههيا جياجه هاتيج ش ههين
مكارحج لذا التدر ا
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أولا -رد اة اتوارق ا لية والدولية لت ي أهداف التنمية اتسدتدامة اعت دارا
رئيسية
 -1يواجههه ق يههف الههدا التنميههج املمتههتدامج ر ههوي انويايههج ابههريي وختتاههف الت ههديرا ل لههذا
اليههدة لكههن مههن املههرجح ان يباههم الههرقه تريايههو الههدو ا  ،للنظههر إىل ممتههتواي ا جههتثما
ا اليههج( )1ويت اههب جههد لههذا الف ههوي ،مههن منظههو تئب ههج امل هوا ة انايههج ،تظههارراً جيمههب ه زايةي
اإليراةا الئامج وإقامج صاج مثمري الر ح وا جتثما
 -2وتن وي اليهاج ه الهر ح وا جهتثما عاها تفهاعال ةيناميهج ه توقئها الهر ح الئاليهج
اليت قفز ا جتثما اخلاص وتؤةي ،ل حالج ق ا ل األجواق ،إىل زايةي قد ي الشراا انايج
عاا انويل ا جتثما املمتت با من األ لح ري املوزعج ومن مث ،يتحهدة النشها ا جهتثما ي
( )2
ناء عاا صاج وثي ج مبمتتواي املد را املوجوةي ممتب اً ،اليت قد تكون منخفضج بيئت ا
 -3ومن منظو حاجه ،تظ هر صهاج ممتهتدامج هذابا ه الهر ح وا جهتثما ظ هو اً تا ابيهاً
وإمنا تت اب تد الً جياجاتياً منمت اً واجتباقياً وتكتمت األنظمج امليرريج انايج ال هاة ي عاها ان
اف ا بتمان واألولواي التنمويهج اييهج مرازيهج ،مبها ل ذله ريمها يتيهل
تورر المتيولج وتورف
ل جتثما الئام الواجب الن اق ل ا حتياجا األجاجيج من البىن التحتيج اليت تتميهز مبمتهتواي
عاليج من الئابدا ا جتماعيج دوياج األجهل وإن اانهت ت ا ا ها ممتهتواي منخفضهج مهن الرحبيهج
اخلاصج ال يريي األجل وتت اب الياج ه الهر ح وا جهتثما اجهتخدام اةوا انويهل تنشه يهب
تئا ههه مؤقت هاً لفاب ههدي الش ههراا ا يوي ههج الئاما ههج ل ال اع هها ذا األولوي ههج ،وذله ه لتئزي ههز ق ههد ي
ا تكا انا
 -4امهها مههن منظههو تئب ههج املهوا ة الدوليههج خلدمههج التحههول اكيكاه  ،رتتمثههل الههه قنههاي ل وجههوة
نظ ههام ة هها ي ةولي ههج مالب ههه لاتنمي ههج يت ههيح زايةي وص ههول البا ههدان النامي ههج إىل اج هواق التي هدير ،ور هاً
لا د  11-17من الدا التنميهج املمتهتدامج وميكهن لتئزيهز ال اهب اخلها ج ان يودهد وجهوة
صههاج عاهها اليههئيد الههدا ا ه الههر ح وا جههتثما مههن ههالل قمت ه توقئهها ا لح الشههراا
انايههج ،الههذي يههؤةي إىل ا تفههاد مئههد ا جههتثما انا ه وزايةي ال ههد ي عاهها انوي هل ا جههتثما
املمتت با ل عتماة عاا األ لح ري املوزعج وإضارج إىل ذل  ،تئته زايةي عابهدا اليهاة ا
ميههد اً لام هاً ملههدروعا الض هرابب اإلضههاريج واإلي هراةا الئامههج األ ههر  ،ممهها يتههيح للت هايل زايةي
املمتاحج املاليج لتمويل التنميج
 -5وللنظ ههر إىل ح ههه ا ج ههتثما اإلنت ههاج امل ا ههو لتح ي ههف األل ههدا اإلمنابي ههج حبا ههول
عههام  ،2030يظههل حيههول قههويال ابههريي مههن ا قتيههاةا املت دمههج إىل ا قتيههاةا الناميههج
عامالً اجاجياً ،جواء ااان ذل ل ركل مئونج او انواد ا هر مهن التمويهل الئهام الهدويل او ل
ر ههكل ختفي ههف لا ههديون او اج ههتثما اجن ههي ههاص مبار ههر وم ههن ا عتب هها ا األجاج ههيج ل ل ههذا
اليههدة ان األمههر يتوقههف ر ه عاهها زايةي ل ح ههه املهوا ة املاليههج الدوليههج الئامهج واخلاصههج عاهها

__________

()1
()2

2

األونكتهاة ،2014 ،ت ريههر ا جهتثما الئههامل  :2014 ،ا جههتثما ل الهدا التنميههج املمتهتدامج -

ههج عمههل،

منشو ا األمه املتحدي ،قه املبيئا  ،A.14.II.D.4نيويو ك وجنيف
األونكتههاة ،2016 ،ت ريههر الت هها ي والتنميههج :2016 ،التحههول اكيكا ه مههن اجههل ق يههف منههو رههامل وممتههتدام،
منشو ا األمه املتحدي ،قه املبيئا  ،A.16.II.D.5نيويو ك وجنيف
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المتواء ،ل يت اب ايضاً ان توجه لذا املوا ة عاا حنو مالبهه صهو زايةي ةعهه صهاج مثمهري ه
الر ح وا جتثما ل الباهدان الناميهج واتيحهت لائديهد مهن الباهدان الناميهج ورهراابا الكه رهرص
واجئج لاوصهول إىل تهدر ا اا املهال الهر يا ل الفه ي  ، 2014-2011إ ان لهذا املهوا ة
( )3
مل تيب ،يفج عامج ،ل انويل انش ج ا جتثما اكامج واملنت ج من الناحيج ا ج اتي يج
 -6و تكف جياجا من قبيهل الشهمول املهايل والتمويهل املخهتا ( )4ل حهد ذابها إلعمهال
مئاجلج رئالج لاحاجج إىل زايةي ابريي ل انويهل التنميهج وإىل توجيهه املهوا ة املاليهج عاها حنهو اجهتباق
إىل مش هها يب اج ههتثما يج إمنابي ههج دويا ههج األج ههل ،ل ظ ههل حبي ههج منخفض ههج  -ل البداي ههج  -لا ههاد
اخلاص ومن املمتتبئد ان يؤةي توجيب ن اق الوصول إىل اخلدما املاليج الرقميج إىل زايةي ابريي
ل التوقئ هها الرحبي ههج لامؤجمت هها الي ههملريي واملتوج ه ج ا ههه ،وللت هايل املمت ههايج ل ظ ههو ص ههاج
مثمري ه الهر ح وا جهتثما ومهن رهين حشهد التمويهل الئهام الهدويل املتمتهه اتهه  -مبها ل ذله
عن دريف املمتاعدي اإلمنابيج الرمسيهج  -وتمتهخريا جلهذ ؤوا األمهوال األجنبيهج اخلاصهج ل امل هام
األول ،إباتحج إعا ماليج من قبيل ضما ال روض الئامج ،والشهرااا ه ال هاع الئهام
واخلههاص ،وجياجهها الههدعه ل حالههج اخلمتههابر املتكبههدي ل املراحههل األوىل ،وم هنح ا جههتثما  ،ان
ين ههوي عاهها تكههاليف ابههريي مههن حيه الفههرص املمكنههج ومهها مل يكههن مههن املمكههن ه اا املههال
لذا ايضاً مبشا يب اجتثما قوليج دوياج األجل وعاليج املخادر ،رإن ا جهتخدام املبارهر لاتمويهل
الئام الدويل لدعه التحول اكيكا قد يؤةي إىل نتابج ااثر اجت را اً رئاها جهبيل املثهال ،اها
اجههت الد حههدي إىل ان اةوا التمويههل املختا ههج قههد ااتحههت حشههد مهها ي ههد ه ه  81.1ايههون
ةو مههن اا املههال اخلههاص ل الف ه ي  ،2015-2012عام هاً ان الضههما ا كوميههج مثا هت
قرا ههج نيههف اةوا ال ههاد اخلههاص املمتههتخدمج( )5ولههذا املباههم ئيههد اههل البئههد عههن جههد الف ههوي
التمويايج المتنويج امل د ي لتح يف الدا التنميج املمتتدامج
 -7وتت ههدا ل اجل ههوة الدولي ههج واجل ههوة اناي ههج املبذول ههج ل جم ههال تئب ههج امله هوا ة الالزم ههج لاتنمي ههج
تههدا الً وثي هاً مههن منظههو ا اجههج إىل ا ههد ههد اإلمكههان مههن تئههرض الباههدان الناميههج لاي هدما
اخلا جيهج النا هج عهن اجههئا التيهدير ،وتهدر ا ؤوا األمهوال عه ا هدوة ،واعبهاء دمهج الههديون
اخلا جيههج ول ظههل ظههرو تتمتههه تههواتر صههدما مههن لههذا النههود ،بههيمن عاهها قههد ي الباههدان الناميههج
عاا توجيه األنظمج امليرريج واملاليج انايج الوليدي حنو تورري انويل إمناب رئال دويهل األجهل رهوا ل
قيريي األجل شين مئاجلج ال يوة الفو يهج املتئا هج للمتهيولج و تحويهل الكثهري مهن التمهويال امل او هج
لاتنميج حنو ج وة التحو من خمادر المتيولج عن دريف مراامج ا حتياديا الدوليج األجاجيج
__________

()3
()4

()5

نفس املرجب
يش ههري مف ههوم الشههمول امل ههايل إىل عمايههج إاتح ههج إمكانيههج الوص ههول إىل ههدما ا مت ههال املي هرريج و ريل هها م ههن
اخلههدما املاليههج لاشهرابح األاثههر ر ههراً ل المتههياق ا قتيههاةي ،امهها يشههري يههفج اعههه إىل قمنههج املئههامال املاليههج
ه ههج عمه ههل اةيه ههس
(انظه ههر  )http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overviewوتئه ههر
الل الياة ي عن املؤانر الدويل الثال لتمويل التنميهج مف هوم التمويهل املخهتا لعتبها ا جيمهب ه التمويهل الئهام
ش ه ه ههرو ميمته ه ه ه ري والتموي ه ه ههل اخل ه ه ههاص ش ه ه ههرو المت ه ه ههوق واخله ه ه ه ي املتاح ه ه ههج م ه ه ههن ال ه ه ههاع الئ ه ه ههام واخل ه ه ههاص ،
()A/RES/69/313
J Benn, C Sangaré and T Hos, 2017, Amounts mobilized from the private sector by official development

finance interventions, Development Cooperation Working Paper No. 36, Organization for Economic
Cooperation and Development
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اثني ا-

مكاف ة التدف ا اتالية غري اتش وعة من ال لدان النامية
 -8تشكل التدر ا املاليج هري املشهروعج مهن الباهدان الناميهج قهدايً آ هر مهن قهداي تئب هج
انويههل التنميههج الهيت تت اههب تئههاو ً وثي هاً عاهها اليههئيدين الههودو والههدويل و يوجههد تئريههف واحههد
متف ههف عاي ههه لات ههدر ا املالي ههج ههري املش ههروعج ،لك ههن ي ي ههد ه هذا الت ههدر ا عا هها ن ههاق واج ههب
املئامال ا قتياةيج واملاليج الئا ري ا دوة اليت تمتتخدم المتريج املاليج لتب ا ل مني عن املراقبج
الئام هج والتنظيمي هج وث هج تيههنيف عههام مييههز ه ر هها التههدر ا املاليههج ههري املشههروعج الههيت ت هرتب
لجلرميج او الفمتاة او الضرابب وتشري الت هديرا املمتهتندي إىل مئهايري عمايهج إىل ان ثاه إ هايل
الت ههدر ا املالي ههج ههري املش ههروعج املرتب ههج ههذا الف هها ال ههثال يتمث ههل ل امه هوال اجلرمي ههج املتئا ههج
لملخ ههد ا وا ته هزاز واإل ل هها و انث ههل امله هوا ة املرتب ههج للفمت ههاة ج ههو حن ههو  3ل املاب ههج م ههن
ا مههود ،ينمهها انثههل املئههامال الضهريبيج الئهها ري لاحههدوة الثاث ه البههاقي  ،عامهاً ان نيههف ا ت ريب هاً
( )6
املؤجمتا املتئدةي اجلنمتيا
مرتب للتمتئري التحويا
 -9وتشمل التدر ا املاليج ري املشهروعج ،عاها جهبيل املثهال ا يهر وامها يمتتشهف مهن
الئبا ي ،التدر ا ري ال انونيج (يئر قاموا اامتفو ة اإلجنايزي عبها ي  ( illicitهري مشهرود)
أبنها ت اههف عاهها امههر جييههزا ال ههانون او ال واعههد او الئههر ) وله ن اههان اتمتههاد ن ههاق امليه اح
يزيد من صئو ج وضب تئريف واحهد متفهف عايهه ،رهإن ةنهب تئريهف قهانو ضهيف امهر لهه مها يه ا
ألجههبا عديههدي وتشههكل التههدر ا املاليههج ههري املشههروعج تههدر ا عهها ري لاحههدوة ،وله للتهايل
عالقهج
ةري ايضاً ضمن جياق قد يت اوز األنظمج التشريئيج الودنيج اليت قهد ختتاهف ألجهبا
كا لعتبا لذا التدر ا ضها ي او ممتهي ج ومهن منظهو إمنهاب  ،ين هوي التئريهف ال هانو الضهيف
ههه املش ههكاج ل ال ههدول ذا ال ههد ل
لات ههدر ا املالي ههج ههري املش ههروعج عا هها ب ههوين من ه ه
املنخفض وال د ا املنخفضج ويب ا من ري املرجح ان تكون مثل لذا الهدول ،م ا نهج للهدول
األاثهر ت هدماً ،قهد دهو ال هد ا اإلةا يههج والتشهريئيج الالزمهج لفرهالح ل اشهف األنشه ج ههري
املشروعج امام انااه وجما ت ا واملئاقبج عاا ا تكا ا
 -10ويتمث ههل اح ههد الئناص ههر املشه ه اج ه ه التئريف هها الت ني ههج املتباين ههج لات ههدر ا املالي ههج ههري
املشههروعج ل اهون لهذا التههدر ا ةههري عه عمايهها ممتههت ي يئمههد ري هها إمهها إىل إ فههاء امليههد
ههري املشههرود لهراا املههال او ال بيئههج ههري املشههروعج لامئههامال املن ههزي وللنظههر إىل لههذا الئنيههر
املش ك املتمثل ل المتريج املاليج ،تتباين اجاليب قياا التهدر ا املاليهج هري املشهروعج والت هديرا
الكميج املمتتنت ج من ها تباينهاً ابهرياً وتت اهب قهد اً مهن ا هذ عنهد تناوكها ويشها ك األونكتهاة ،إىل
جانب مكتب األمه املتحدي املئو لملخد ا واجلرميج ،ل وضب وا تبا من يج مش اج ل يهاا
التدر ا املاليج ري املشهروعج وت هدم يها ملؤرهر الن هاق املتفهف عايهه ل إدها الملايهج 4-16
ومب ذل  ،ر ل ان اقهل الباهدان منهواً وارري يها يظهالن يهفج اصهج عرضهج ملمتهتواي عاليهج
( )7
ومتناميج من التدر ا املاليج ري املشروعج

__________

()6

A Cobham and P Janský, 2017, Illicit financial flows: An overview, Background paper presented
at the first session of the Intergovernmental Group of Experts on Financing for Development,

()7
4

Geneva, 8–10 November 2017؛ األونكتاة ،ت رير الت ا ي والتنميج :2014 ،ا وامج الئامليج وحيهز جياجها
التنميج ،منشو ا األمه املتحدي ،قه املبيب  ،E.14.II.D.4نيويو ك وجنيف
األونكتههاة ،2016 ،ت ريههر التنميههج ا قتيههاةيج ل ارري يهها :2016 ،ةيناميهها الههديون وانويههل التنميههج ل ارري يهها،
منشو ا األمه املتحدي ،قه املبيب  ،E.16.II.D.3نيويو ك وجنيف
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 -11وور هاً لات ريههر الن ههاب لافريههف الرريههب املمتههتو املئههو للتههدر ا املاليههج ههري املشههروعج مههن
ارري يه ه هها( ،)8قه ه ههد تيه ه ههل له ه ههذا الته ه ههدر ا إىل  50ايه ه ههون ةو جه ه ههنوايً ،عام ه ه هاً انه ه هها امله ه ههت ل
الفه ه ي  2008-1970حنه هو  22اي ههون ةو ج ههنوايً ل املتوجه ه  ،او م هها جمموع ههه  854اي ههون
ةو  ،ول ههو ق ههه يئ ههاةل ت ريب هاً جمم ههود املمت ههاعدا اإلمنابي ههج الرمسي ههج ال ههيت تا ت هها ارري ي هها ل ل ههذا
الف ه ي( )9وتشههري البيهها املمتههت اي مههن منظمههج النزالههج املاليههج الئامليههج إىل ان ارري يهها ج ه ات ل
الف ي  2011-2002اجرد مئدل لنمو التدر ا املاليج ري املشروعج م ا نج لملنادف األ ر ،
مبئههدل  19.8ل املابههج ل المتههنج ،واعاهها نمتههبج مههن التههدر ا امل ههد ي احيههج مههن النههاتج انا ه
اإل ههايل ،اي  5.7ل املاب ههج( )10وت ههد الا ن ههج ا قتي ههاةيج ألمريك هها الالتيني ههج ومن ههج البح ههر
الكهها يي ان التههدر ا املاليههج ههري املشههروعج ،ل امريكهها الالتينيههج ومن ههج البحههر الكهها يي ،املههت
مهها جمموعههه  765ايههون ةو ل الف ه ي  ،2013-2004ولههو مهها يئههاةل ل املتوج ه  1.8ل
()11
املابج من الناتج انا اإل ايل اإلقايم
 -12ولنههاك جمههال لاتههدر ا املاليههج ههري املشههروعج ظ ههر شههينه ةليههل عاهها اق انههه تههيثري اقههو
عاا البادان املنخفضج الهد ل ا ولهو قويهل األ لح مهن جانهب الشهراا املتئهدةي اجلنمتهيا
ويشههري احههد الت ههديرا املههؤثري الههذي صههد مههؤ راً إىل ان اخلمتههابر المتههنويج ال وياههج األجههل النا ههج
عههن قويههل األ لح تباههم  400ايههون ةو ل الباههدان األعضههاء ل منظمههج التئههاون والتنميههج ل
امليدان ا قتياةي ،ولو ما يئاةل  1ل املابج من الناتج انا اإل ايل ،و 200ايون ةو ل
البادان ذا الد ل املنخفض ،او  1.3ل املابج من الناتج انا اإل هايل( )12و اها صهندوق
الن ههد ال ههدويل إىل ان اخلمت ههابر امل ههت ل ع ههام  2012م هها نمت ههبته  5ل املاب ههج م ههن ضه هريبج ة ههل
الشههراا ل الباههدان األعضههاء ل منظمههج التئ ههاون والتنميههج ل امليههدان ا قتيههاةي وحن ههو  13ل
املاب ههج ل الباه ههدان ه ههري األعض ههاء ل له ههذا املنظمه ههج( )13وق ههد األونكته ههاة ان اخلمته ههابر امله ههت ل
ع ههام  2012نمت ههبج تن ههالز  8ل املاب ههج م ههن ض هريبج ة ههل الش ههراا  ،او  200اي ههون ةو عا هها
()14
اليئيد الئامل و 90ايون ةو ل البادان ذا الد ل املنخفض
 -13و يههر النظههر عههن األ ئههاة اإل اليههج لاخمتههابر ا قتيههاةيج املبارههري ،ميكههن ان تن ههوي
التههدر ا املاليههج ههري املشههروعج ايض هاً عاهها آ ضهها ي ههري مبارههري ابههريي تاحههف للههدول وا تمههب

__________

()8
()9

انظر

https://www.uneca.org/publications/illicit-financial-flows

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2017, Financing the 2030 Agenda
for Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: The challenges of resource
mobilization, United Nations Publication, Santiago

()10

M Herkenrath, 2014, Illicit financial flows and their developmental impacts: An overview,

()11

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2017, Flujos Financieros Ilícitos en

( International Development Policy, 5(3), available at poldev.revues.org/1863#textادُّاب عايه ل 10
نيمتان/ا ريل )2017
América Latina y el Caribe, United Nations publication, Santiago

()12

E Crivelli, R A de Mooij and M Keen, 2016, Base erosion, profit shifting and developing
countries, Working Paper No. 15/118, International Monetary Fund

()13
( )14األونكتههاة ،2015 ،ت ريههر ا جههتثما الئههامل  :2015 ،إصههالح حوامههج نظههام ا جههتثما ا الههدويل ،منشههو ا
األمه املتحدي ،قه املبيب  ،E.15.II.D.5نيويو ك وجنيف
International Monetary Fund, 2014, Spillovers in international corporate taxation, Policy paper
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وت وض لذا التدر ا الدول رق عديدي تتمثل قديداً ل ت ايا اإليراةا الضريبيج ،وتملذيهج
النشا اإلجرام املزعزد لالجت را  ،وت هويض رهرعيج الدولهج مهن جهراء الفمتهاة وميكهن ان يهؤةي
ذل ه إىل حا ههج مفر ههج ةههد ري هها ا كومهها الضههئيفج صههئو ج ل منههب منههو التههدر ا املاليههج ههري
املشروعج وتتئرض ري ا إىل ت ويض جه عن تزايد التدر ا املاليج ري املشروعج
 -14ومن منظو التنميج البشريج ،قهد تهؤثر التهدر ا املاليهج هري املشهروعج ،عهن دريهف ت اهيا
اإليراةا الضريبيج ،أتثرياً قوايً عاا إجنازا ال اد اليح ل البادان املنخفضج الد ل وتشري
الئديهد مهن الد اجها إىل ان اإليهراةا الضهريبيج له احهد انههدةا اإلحيهابيج الربيمتهيج لات ههدم
انههرز صههو التمل يههج اليههحيج الشههاماج ل الباههدان املنخفضههج الههد ل ،وان لههذا املنحهها ي ههوم ل
جههزء لابههل منههه عاهها الضهرابب املبارههري عاهها األ لح والههد ل واملكاجههب الرامساليههج وإضههارج إىل
ذل  ،يبهدو ان ثهج ترا هاً إحيهابياً اقهو ه الضهرابب املبارهري ونف ها اليهحج الئامهج منهه ه
الض هرابب ههري املبارههري ونفههس نف هها اليههحج الئامههج ،عام هاً ان الههدول الههيت تئتمههد ااثههر عاهها
الض هرابب املبار ههري تنههزد عموم هاً إىل اإلنفههاق ااث ههر عاهها الي ههحج الئامههج وإاتح هج قههد اوج ههب م ههن
التمل يج ومن ررص الوصول إىل دما انظمج اليحج الئامج
 -15ومن الشهوا ل األجاجهيج األ هر أتثهري التهدر ا املاليهج هري املشهروعج عاها عهدم تكهارؤ
الههد ل ،ج هواء ل الباههدان او ريمهها ين هها واجههتناةاً إىل توثيههف واجههب ،تزايههد عههدم تكههارؤ الههد ل
يههو ي حههاةي ههالل الئ ههدين املاضههي ل ضههوء جمموعههج مههن ال ياجهها ( )15وقههد جهها اثههري مههن
ا لتمههام عاهها ممتههيلج تزايههد عههدم تكههارؤ الههد ل الشخيه ل ا قتيههاةا املت دمههج ،الههيت تتهوارر
شههينا يهها مفيههاج ،مههب ان التوزيههب الههوظيف لاههد ل ه األجههو واأل لح قههد ج ه ل ايض هاً
تملهريا حههاةي انثاههت ل حههدو تراجههب ابههري ل حيههج األجههو ل الباههدان املت دمههج والناميههج عاهها
المتواء( )16ومهب ذله  ،يهزال مهن املهرجح ان يكهون عامهل املكهان ،لمل ا نهج مهب عوامهل ا هر ،
ااثر قديهداً ملمتهتو ة هل الفهرة ضهمن التوزيهب الئهامل لاهد ل ،األمهر الهذي يئكهس التوزيهب هري
املتكار لا د ا اإلنتاجيج ل ا قتياة الئامل وعاا جبيل املثال ،ت د إحهد الد اجها ان
نمت ه ههبج تئ ه ههاةل  85ل املاب ه ههج م ه ههن اوج ه ههه ع ه ههدم التك ه ههارؤ عا ه هها الي ه ههئيد الئ ه ههامل ميك ه ههن تفمت ه ههريلا
ل تالرهها ل متوج ه الههد ل ه الباههدان ،ل ح ه ان  15ل املابههج ر ه مههن اوجههه عههدم
()17
التكارؤ ميكن عزولا إىل ا تالرا ةا ل البادان
 -16ومههن انتمههل ان تههؤةي التههدر ا املاليههج ههري املشههروعج إىل تفههاقه لههذا ا ةالهها مههن
الل أتثريلها المتهاي عاها قهد ي الدولهج ،وجهه عهام ،وعاها اإليهراةا الضهريبيج وقهد ي ا كومها
عاهها تنفيههذ جياجهها إعههاةي التوزيههب لتيههحيح اةالهها عههدم تكههارؤ الههد ل املتزايههدي ،عاهها وجههه
اخليههوص وقههد مكنههت ال اعهها الئامههج الك ه الباههدان املت دمههج مههن تنفيههذ جياجهها عاهها
صئيد إعاةي التوزيهب لاحهد مهن أتثهري تزايهد عهدم تكهارؤ توزيهب الهد ل الهوظيف وأتثهريا عاها توزيهب
__________

( )15انظهر ،عاها جهبيل املثهال،
 ،Press, London,واألونكتهاة ،ت ريهر الت ها ي والتنميهج :2012 ،جياجها مهن اجهل منهو متهوازن يتمتهب لا ميهب،
منشو ا األمه املتحدي ،قه املبيب  ،A.12.II.D.6نيويو ك وجنيف
( )16األونكتاة ،2016 ،ت رير الت ا ي والتنميج2016 ،؛ األونكتاة2012 ،
(B Milanovic, 2012, Global inequality: From class to location, from proletarians to migrants, )17
T Piketty, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University
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الههد ل الشخي ه امهها ل الباههدان الناميههج ذا ال اعهها الئامههج األصههملر كثههري ،رههإن لههام
()18
المتياجا لذا يتمته كونه حمدوةاً د جج اا
 -17وعموماً ،اضحت تدا ري إعهاةي التوزيهب اقهل راعايهج ل تئهديل التوزيهب األجاجه لاهد ل،
ولههو امههر مههرةا امليههل إىل نظههه ض هريبيج اقههل ت دميههج م نههج تحههويال اجتماعيههج اقههل جههخاءً ل
الئديههد مههن الباههدان املت دمههج والناميههج ،ل ح ه تمته ه قهد ي النُّخههب  -ارهراةاً او رههراا  -عاهها
ةن ههب الضه هرابب او الت ههر من هها ل زايةي ت ا ههيا ل ههام مث ههل ل ههذا الت ههدا ري وتبه ه إح ههد
الد اجهها ان عههدم مراع هاي اوجههه عههدم التكههارؤ املرتب ههج للتههدر ا املاليههج ههري املشههروعج امههر مههن
املهرجح انهه يهؤثر أتثههرياً ابهرياً ل ت ههديرا توزيههب الههد ل ال هوم  ،و مبهها اضهها  5ن هها إىل مئامههل
جيههو ل ئههض ا هها ( )19وتوضههح ة اجههج ا ههر ايههف ان الت ههر الض هريي ل ئههض اههدان
مشال او ول ي از وي ل اعاا  0.01ل املابهج مهن توزيهب الثهروي ،وللتهايل يتبه ايهف ان اعتمهاة
الت ههديرا عاهها الد اجهها ا جت يههابيج لشجههر املئيشههيج و يهها اإل ههال الض هريي وحههديا قههد
()20
ي ال من رين عدم التكارؤ
 -18ﻭتههؤةي مما جهها ن ههل الههر ح الههيت ت ب هها املؤجمتهها املتئههدةي اجلنمتههيا إىل إجح ها
يضههر لملؤجمتهها الت ا يههج انايههج األصههملر ح م هاً ،الههيت تتههيح عههاةي اجلههزء األا ه م هن الئمالههج ل
الباههد وعههالوي عاهها ذل ه  ،تتفههاقه وضههوح مههن ج هراء ذل ه اوجههه عههدم التكههارؤ ه الباههدان ،إذ
يتا ها عهدة صهملري مهن األقهاليه لجههتمرا اح امهاً هري متناجهبج مهن األ لح ذا اليهاج للنشهها
ا قتياةي املما ا ل اماان ا ر  ،األمر الذي جيمتد من اً من التمتا ف حنو اكاويج ل التنارس
الدول عاا اجتذا ا لح الشراا ل عتماة عاا انظمج جبابيج قاياج التهيثري ول امل ا هل،
يتوزد ح ه األ لح املن ولج و متابر الئوابد عاا ن اق واجهب عه اقهاليه ودنيهج ا هر  ،وتهذلب
اعاا ال يه إىل البادان ذا الد ل املرتفب لكن اخلمتابر األا  ،نمتبج إىل النهاتج اناه اإل هايل
و اصج اإليراةا الضريبيج ،تتكبد ل البادان ذا الد ل املنخفض

اثلثا -التوصيا السياسارية ات رتحة
 -19لئل جماس الت ا ي والتنميج قد ير ب ل النظر ل التوصيا المتياجاتيج التاليج:
ريم هها يتئا ههف لل ض ههااي ذا الي ههاج لل ي ههاا ،مب هها ل ذل ه ه املؤر ههر ذو الي ههاج
(ا)
لكههد  ،4-16مههن األييههج مبكههان مراعههاي ان الت ههديرا البمتههي ج عاهها ممتههتو رهراة الباههدان
ينبمله ان تمتهتخدم لفحيهاء أبن الباهدان ممتهؤولج ل امل ههام األول عهن الت هدم انهرز ل ا هد مههن
التدر ا املاليج ري املشروعج و د ً من ذل  ،وللنظر إىل دبيئج التدر ا املاليج هري املشهروعج
__________

( )18األونكتاة2012 ،
(A Cobham, W Davis, G Ibrahim and A Sumner, 2016, Hidden inequality: How much difference )19
would adjustment for illicit financial flows make to national income distributions? Journal of
)Globalization and Development, 7(2

( ،A Alstadsaeter, N Johannesen and G Zucman, 2017, Tax evasion and inequality )20متاح ل
( http://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdfادُّا ه ه ه ه ه ههب عاي ه ه ه ه ه ههه ل  10نيمت ه ه ه ه ه ههان/
ا ريل )2017
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واييههج ممتههيلج المتهريج املاليههج ضههمن ن ههاق يت ههاوز حههدوة الباههدان ،يب ها التئههاون الههدويل ملكارحههج
التدر ا املاليج ري املشروعج امراً اجاجياً؛
( ) ت تض ه إحههد المتياجهها الههيت ميكههن اتباع هها عاهها اليههئيد الههودو ،واههذل
من هالل التنمتهيف ه ا كومها  ،اره ا نشهر ت ها ير لكهل اهد عاها حهدي ،وميكهن ان ينهد ج
()21
ذل عاا جبيل املثال ل إدا املئيا اجلديد ملنظمج التئاون والتنميهج ل امليهدان ا قتيهاةي
ومن رين مثل لذا المتياجج ان تئزز الشفاريج ،ومن املهرجح ان ت هوة ل األجهل ال ويهل إىل تبهو
ن هج جبابيههج موحههدي عاهها ن ههاق واجههب ،ولههو مهها يئههو رههرض الض هرابب عاهها ممتههتو املؤجمتههج
املتئدةي اجلنمتيا د ً من ممتتو رراة ررود الشراا ؛
(ج) مههن املفيههد وجههوة التزامها مههن جانههب ا كومهها للتئههاون الكامههل ل التبههاةل
التا اب لامئاوما الضريبيج والمت ال الئامج لاماكيج الفئايج وإضارج إىل ذله  ،لئهل الباهدان
و/او ا موعهها اإلقايميههج تههوة النظههر ل ةريههد الشههراا واليههناةيف ا بتمانيههج واملؤجمتهها الههيت
تكههون مئاومهها املاكيههج الفئايههج املتئا ههج هها مدونههج ل المته ال الئامهج مهن ا مايههج ال انونيههج
إزاء اي جا ج إقايميج وميكن اجتخدام تدا ري مثهل إة اج األقهاليه الودنيهج هري املتئاونهج ل قابمهج
جههوةاء لاحههد مههن الئالقهها املاليههج مههب األقههاليه املئتمههدي عاهها المتهريج املاليههج الههيت تهزال تت نههب
الوراء لملئايري امل او ج لاشفاريج والتئاون؛
(ة) تتمتههه املش ههاال الكامنههج و اء المت هريج املاليههج ،ال ههيت ههدونا جيض ههيف اثههرياً ن ههاق
التدر ا املاليج ري املشروعج ،أبنا عامليج ومن يج وميكن لادول هل وينبمله كها اختهاذ هوا
قويههج عاهها اليههئيد الههدا ا  ،هري ان ثههج حاجههج إىل منتههد عههامل ورههامل يراع ه ميههامج ي هب
الباههدان لتح يههف ت ههدم مامههوا ل لههذا الشههين وقههد احههرز منظمههج التئههاون والتنميههج ل امليههدان
ا قتي ههاةي وجمموع ههج ال ه ه  20ت ههدماً له هابالً ريم هها يتئا ههف ههبئض جوان ههب الت ههدر ا املالي ههج ه هري
املش ههروعج ،ههه ان البا ههدان املنخفض ههج ال ههد ل تب هها ممت ههتثناي م ههن املناقش هها ال ه هدابري ل ل ه هذا
املنتداي وقد يكون التحرك حنو إنشاء جلنج عامليج ريئهج املمتهتو ل إدها األمهه املتحهدي دري هاً
د ههويالً ،ي ههد ان ههه ميك ههن لابا ههدان ،ل املمت ههت بل ال ري ههب ،ان أت ههذ زم ههام املبه هاة ي ل اخته هاذ ال ه هرا
للتفاوض وا تفاق عاا اتفاقيج ةوليج شين الشفاريج املاليج

__________

( )21انظر التوصيا املتفف عاي ا ل جمال المتياجها الئامهج املنبث هج عهن الهدو ي األوىل لفريهف اخله اء ا كهوم الهدويل
املئ ههو تموي ههل التنمي ههج ( )TD/B/EFD/1/3وريمه هها يتئا ههف لملئي هها اجلدي ههد ملنظمه ههج التئ ههاون والتنمي ههج ل امليه ههدان
ا قتياةي ،انظر https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting.htm
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