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وسائل حتقيق اهلدف  10من أهداف التنمية املستدامة
مذكرة

من أمانة األونكتاد*

موجز تنفيذي
أُعدت هذه املذكرة من أجل اجلزء الرفيع املستوى جمللس التجارة والتنمية .وذ تنللة
مةن جمموعة .مةن األلة ل .التوجيهية .الةوار ة مةةن ول أع ةاء ،فهة تاةام مسة ل .ولةالل قيية
اهلدف  ١٠من أهداف التنمية .املسةتدام ،.أي هةدف احلةد مةن اناةدامل املسةاواة الةل البلةدان
وفيمةةا نينهةةا وتيةةدمل املةةذكرة وةة .مةةوجزة عةةن االجتاهةةات يف عةةدمل املسةةاواة االقتةةةا ي ،.وتتنةةاول
ابملناقش .اليوى األولع نلاقاً املسؤول .عن االجتاهات اللويل .األمةد حنةو زاي ة عةدمل املسةاواة
وتيدمل أي اً مناقش .قةرية نش ن التدفيات املالي .غري املشروع .اليت ت ر ضرراً ابلغةاً ابملسةاواة
وابلنتالج اإلمنالي .يف البلدان النامي .وألرياً ،تيرتح املذكرة توصةيات نشة ن السيالة .الاامة .قةد
يو اجمللس النظر فيها أثناء املداوالت

__________

*

اتف على نشر هذه الوثيي .ناد اتريخ النشر االعتيا ي لظروف لارج .عن ذرا ة اجله .امليدم .هلا
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أولا -مقدمة
 -١ذن عدمل املسةاواة ظةاهرة مايةدة ومتاةد ة األناةا  ،لةواء مةن حية األشةاال الةيت تتهةذها
أو مة ةةن حي ة ة األلة ةةباك الاامنة ةة .وراءهة ةةا وه ة ة موجة ةةو ة يف اجملة ةةاالت االقتةة ةةا ي .واالجتماعية ةة.
والسيالةةي ،.ويف ناةةد عمةةو ي (الةةدلل والوةةروة) وناةةد أفي ة (نةةو اجلةةنس والاةةرو واإلثنيةة .واللالفةة.
وغريهةةا) وتركةةز هةةذه املةةذكرة علةةى أوجةةه عةةدمل املسةةاواة االقتةةةا ي .ألتةةا تشةةال جةةزءاً مهم ةاً مةةن
ةداف التنميةة .املسةةتدام .األلةةرى أوجةةه عةةدمل
اهلةةدف  ١٠مةةن أهةةداف التنميةة .املسةةتدام .وتتنةةاول أهة ُ
املساواة األلرى ،وأنرزها تلك املتالي .ننو اجلنس والتالةيم والةةح ،.وابلتةاإ فةحلن احلةد مةن مظةاهر
عدمل املساواة املتاد ة هو مبدأ من املبا ئ األلالي .خلل .التنمي .املستدام .لاامل ٢٠3٠
 -٢وعلى مدى عدة عيو  ،كانت مس ل .عدمل املساواة االقتةا ي .غالب .يف ماظم األحيةان
عةةن النظةرايت االقتةةةا ي .السةةالدة لاةةن هةةذا تغةةري نشةةال ملحةةوع يف الايةةدين املاضةةي ويةةنم
هذا االقتباس من ابحو يف صندوو النيد الدوإ عن هذا التغيري:
ذن اتسا نلاو عدمل املساواة يف الدلل هو التحدي الرليس يف عةران هةذا
فف االقتةا ات املتيدم .تبلغ الفجوة ن األغنياء والفيراء أعلى مستوايهتا منذ عيةو
وتتسم اجتاهةات عةدمل املسةاواة نتبةاين أكة يف األلةواو الناشة  .والبلةدان النامية ،.وهنةا
ناةةا البلةةدان الةةيت تشةةهد تراجا ةاً يف عةةدمل املسةةاواة ،لاةةن مةةع الةةتمرار أوجةةه التفةةاوت
الوالا .النلاو يف احلةةول علةى التالةيم والرعاية .الةةحي .والتمويةل ولةذلك ،لةيس مةن
املستغرك أن يةبح نلةاو عةدمل املسةاواة وحمركاتةه ومةا ةل الييةامل نةه ملااجلتةه مةن أكوةر
()١
الي ااي اليت يناقشها صاناو السيالات والباحوون على حد لواء مناقشات لالن.

اثنيا -الجتاهات يف عدم املساواة القتصادية
 -3ذن تييةةيم االجتاهةةات يف عةةدمل املس ةاواة االقتةةةا ي .ن ة البلةةدان لةةيس مبهمةة .لةةهل .نظ ةراً
لةةنيا البيةةاانت نةةةورة كبةةرية وتامةةن صةةاون .ألةةرى يف ذ ةةا وحةةدة قيةةاس منالةةب .ألن النتةةالج
ختتل ةةف الت فة ةاً كب ةةرياً حبس ةةل م ةةا ذ ا كان ةةت البي ةةاانت مرجح ةة .حبج ةةم الس ةةاان أمل ال ،وم ةةا ذ ا
ال ةةتُهدمت التية ةةاءات األل ةةر املايش ةةي .أو البي ةةاانت ال ةريبي .أو احلس ةةاابت الوطني ةة ،.وم ةةا ذ ا
جرى النظر يف األرقامل اإلمسي .أو احليييي ،.وحبسل املنهجي .املستهدم .لتحويل البيةاانت اإلمسية.
ذىل نيةةاانت حييييةة .وعلةةى لةةبيل املوةةال ،ذ ا مل تُسةةتهدمل لةةوى نيةةاانت النةةاتج اول ة اإل ةةاإ
كميياس ،فحلن عدمل املساواة ن البلدان قد اخنفا ذىل حد كبري يف الايو الو ث .املاضي .لاةن
فسةر مبةزيج مةع نة منةو لةريع جةداً
هذا امليياس ال يُبّن أن الاوةري مةن هةذا التيةارك اةن أن يُ َّ
يف عد صغري من االقتةا ات الابرية ون قوالت وغرافي .يف البلدان الغني .والفيرية
 -٤وذ ا كةةان النةةاتج اول ة اإل ةاإ للفةةر هةةو املييةةاس املسةةتهدمل ،فةةحلن االجتاهةةات تلفةة.
متاماً والتنا اً ذىل حساابت األوناتةا  ،فيةد از ا عةدمل املسةاواة نة البلةدان منةذ أوالةل مثانينةات
اليةةرن املاضة حةةع عةةامل  ،٢٠٠٢وهة فةةرتة اتسةةمت أبزمةة .الةةديون واإلصة حات اهلياليةة .وعةةدمل

__________

()١

E Dabla-Noris, K Kochhar, N Suphaphiphat, F Ricka and E Tsounta, 2015, Causes and consequences
of income inequality: A global perspective, Staff Discussion Note, International Monetary Fund
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االل ة ةةتيرار االقتة ة ةةا ي يف ماظ ة ةةم الا ة ةةامل الن ة ةةام وأ ى النم ة ةةو الس ة ةريع ل قتة ة ةةا الا ة ةةامل من ة ةذ
عةةامل  ٢٠٠3ذىل عاةةس هةةذا االجتةةاه ،لةةذلك نةةدأ عةةدمل املسةةاواة يف االخنفةةاب نةةب ء لاةةن من ةذ
عةةامل  ٢٠١5حةةع يومنةةا هةةذا ،نةةدأ عةةدمل املسةةاواة نة البلةةدان يتزايةةد مةةن جديةةد وهةةذا يةةدل علةةى
احلاج .ذىل قليةل البيةاانت وتفسةريها ندقة ،.ابلةتهدامل عةدة مؤشةرات مةن أجةل الوصةول ذىل فهةم
أكمل ل جتاهات الااملي .وقليل مركل لادمل املساواة ن البلدان و اللها
 -5وأحةةد املؤشةرات املماةةن الةةتهدامه يف التحليةةل املركةل لاةةدمل املسةةاواة هةةو املؤشةةر الةةذي
يسةةمى "منحةةل الفيةةل" والةةذي ية ةف عةةدمل املسةةاواة والنمةةو علةةى املسةةتوى الاةةامل ويب ة هةةذا
املؤشر أنه ل ل الفرتة املمتدة ن عام  ١٩٨٠و ،٢٠١6الت ثرت نسب ١ .يف املال .الاليا من
طيف الدلل يف الاامل مبا قدره  ٢7يف املالة .مةن ذ ةاإ منةو االقتةةا الاةامل  ،يف حة الةت ثرت
نسةةب 5٠ .يف املالةة .ال ةدنيا مبةةا قةةدره  ١٢يف املالةة .في ة مةةن ذ ةةاإ النمةةو( )٢وابملوةةل ،زا ت ثةةروة
مليةةار يرات الاةةامل مبيةةدار  ٩٠٠مليةةار والر مةةن والرات الةوالايت املتحةةدة ( والر) يف عةةامل ،٢٠١٨
أو مةةا ياةةا ل  ٢.5مليةةار والر يف اليةومل ،نينمةةا اخنف ةةت ثةةروة النةةةف األفيةةر مةةن لةةاان الاةةامل،
()3
البالغ عد هم  3.٨مليار نسم ،.ننسب ١١ .يف املال.
 -6ويةةنجم عةةدمل املسةةاواة يف الةةدلل الةةل البلةةدان عةةن عةةامل حمةةد ين رليسةةي فالسةةوو
تنة ةةتج توزيا ة ةا أولي ة ةاً أو وظيفي ة ةاً ن ة ة الامالة ةة .ورأس املة ةةال وأييت التوزية ةةع الوة ةةاي أو توزية ةةع الة ةةدلل
الشهة ة كمحاول ةة .م ةةن قب ةةل الدول ةة .لتا ةةديل التوزي ةةع األوإ ع ةةن طري ة ال ة ةرالل والتح ةةوي ت
االجتماعية .ومةةا شةةانه لةك ومةةن الواضةةح أن اجتاهةات عةةدمل املسةةاواة يف البلةدان املتيدمةة .لة ل
الايو األرنا .املاضي .تتجةه حنةو التةدهور ،يف حة أن الةةورة تللة .يف البلةدان النامية .والبلةدان
الةةيت متةةر اقتةةةا اهتا مبرحلةة .انتياليةة .وقةةد متانةةت ناةةا نلةةدان أمرياةةا ال تينيةة .مةةن لفةةا عةةدمل
املسةةاواة يف ال ةةدلل ابل ةةتهدامل أ وات مو ةةل ال ةرالل التدر ي ةة .وال ة امج االجتماعي ةة .وش ةةهدت
البلةةدان الةةيت متةةر اقتةةةا اهتا مبرحلةة .انتياليةة .اخنفاض ةاً حةةا اً يف حةةة .األجةةور مةةن ذ ةةاإ الةةدلل
اليةةوم (تةةدهور التوزيةةع الةةوظيف ) يف تسةةاينات اليةةرن املاض ة  ،ت ة ه قسةةن يف األع ةوامل اخلمسةة.
عشةةر املاضةةي .وتبيةةى االجتاهةةات يف آلةةيا أقةةل وضةةوحاً ،حي ة يتزايةةد عةةدمل املسةةاواة يف ناةةا
البلةةدان ويةةنهفا يف نلةةدان ألةةرى وعلةةى املسةةتوى الاةةامل  ،اخنف ةةت مةةع لةةك حةةة .األجةةور
م ةةن ذ ةةاإ ال ةةدلل عل ةةى حن ةةو مل ةةر م ةةن  6٠يف املال ةة .يف ع ةةامل  ١٩٨٠ذىل  5٤.5يف املال ةة .يف
()٤
عامل ٢٠١5

__________

()٢

 ،World Inequality Lab, 2017, World Inequality Report 2018متاح يف:

https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf

()3
()٤

Oxfam International, 2019, Public good or private wealth?, Oxfam Briefing Paper, January
A Izurieta, P Kohler and J Pizarro, 2018, Financialization, trade and investment agreements:
?through the looking glass or through the realities of income distribution and government policy
Global Development Environment Institute, Working Paper 18-02, Tufts University, United States
of America
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اثلث ا -فهم القيود املطروحة من أجل تووف الوسوائل الزمموة لتنذيوذ اهلودف 10
من أهداف التنمية املستدامة
 -7يف هةةذا السةةياو ،تشةةمل الييةةو الرليسةةي .الةةيت قةةول ون ت ةوفري الولةةالل املتنوعةة .ال زمةة.
لتنفيذ اهلدف  ١٠من أهةداف التنمية .املسةتدام .الفهةم غةري الاةايف أللةباك ولينةوات تزايةد عةدمل
املسةةاواة واإلرا ة السيالةةي .للتةةةدي هلةةا وهلةةذا ثةةري يف السيالةةات الةةيت يتا ة علةةى احلاومةةات
الوطنيةة .واجملتمةةع الةةدوإ اعتما هةةا لتحيية أهةةداف احلةةد مةةن عةةدمل املسةةاواة ويف الواقةةع ،ال تيةةدمل
أه ةةداف ومؤشة ةرات اهل ةةدف  ١٠م ةةن أه ةةداف التنمي ةة .املس ةةتدام .ل ةةوى ص ةةورة جزلي ةة .ع ةةن ع ةةدمل
املساواة
 -٨ومةع اتيةار نظةامل نريتةون وو ز يف لةباينات اليةةرن املاضة والتحةول حنةو ليالةات توافة
آراء واشنلن يف مثانينات اليرن املاض  ،أصبح رأس املال اخلاص أكور قةدرة علةى احلركة ،.وزا ت
الي ةدرة التفاوضةةي .ألصةةحاك رأس املةةال زاي ة كبةةرية ميارنةة .ابليةةدرة التفاوضةةي .للامةةال ومتانةةت
الشركات من ضغ األجور ،ولجلت اإلنتاجي .منوا ألر مةن منةو لةل الامةال وابإلضةاف .ذىل
لةةك ،اكتسةةبت األل ةواو املاليةة .هيمنةة .غةةري مسةةبوق .علةةى االقتة ةا احلييي ة مةةن ل ة ل قواعةةد
جديةةدة نش ة ن تةةوفري اخلةةدمات املاليةة .وحيةةوو امللايةة .الفاريةة .وااللةةتومار ومةةا شةةانه لةةك ويف
الوقةةت نفسةةه ،زا تركةةز السةةوو نشةةال ملحةةوع ،ويُاةةزى لةةك ذىل حةةد كبةةري ذىل ذمهةةال الةةدول
ل ةدورها يف تنظةةيم األل ةواو وضةةمان وجةةو املنافسةة .والنزاهةة .ونسةةبل ترك ةز السةةوو وعةةدمل وجةةو
لوالح تنظيمي ،.ابتت األنشل .الرياي .أكور رحبي .من االنتاار ،مما أ ى ذىل نتالج توزيع تتمول يف
()5
"الفالز أيلذ احلة .األك " وقد نش هذا يف االقتةا الرقم ابأللا
وعة نّةوب جزليةاً ركةةو لةةل الامالةة .وتراجةةع اإليةرا ات ال ةريبي .عةةن طرية االقةرتاب ألن
-٩
ُ
األلةةر املايشةةي .واحلاومةةات قملةةت املزيةةد مةةن الةةديون لتلبيةة .احتياجاهتةةا مةةن اإلنفةةاو وارتفا ةت
أرصة ةةدة ية ةةون األلة ةةر املايشة ةةي .واحلاومة ةةات مبية ةةدار أرناة ةة .عشة ةةر ضة ةةافاً يف الفة ةةرتة املمتة ةةدة مة ةةن
عةامل  ١٩٨٠ذىل عةامل  ،٢٠١6نينمةا زا النةاتج اولة اإل ةةاإ الاةامل أبقةل مةن لةبا .أضةةااف
وهاذا تادى مستوى املديونية .اليةومل ضةاف مةا كةان عليةه يف عةامل  ١٩٨٠وتسةاهم املديونية .يف
زاي ة عةدمل املسةةاواة لةواء يف مراحةةل اللفةرة أو الاسةةا يف الةدورة االقتةةةا ي .ولة ل اللفةرات،
ي ةةؤ ي ارتف ةةا أل ةةاار األص ةةول وأرابح الش ةةركات ذىل زاي ة ال ةةدلل ،مم ةةا ي ةةدفع ابألل ةةر املايش ةةي.
واحلاومةات ذىل قمةل املزيةد مةن الةديون لتمويةل احتياجاهتةا االلةته كي .ويف أعيةاك األزمةةات،
تُنيةةذ البنةةو يف ح ة تت ة ثر الوظةةالف واألج ةةور واخلةةدمات الاامةة .ويتف ةةاقم هةةذا الوضةةع نس ةةبل
التيشف املاإ الذي أصبح التجان .ليالاتي .تليالي .لألزمات
 -١٠ومةةع وجةةو هةةذه اليةةوى الةةيت تةةدفع حنةةو زاي ة ع ةدمل املسةةاواة االقتةةةا ي ،.ف ةحلن الولةةالل
ال زمةة .لتحيي ة اهلةةدف  ١٠مةةن أهةةداف التنميةة .املسةةتدام ،.م ةن قبيةةل املسةةاعدة اإلمناليةة .الرمسيةة.
والتةةدفيات املاليةة .اخلاصةة ،.ظل ةت ولةةالل غةةري كافيةة .لاا ةس هةةذه االجتاهةةات ال ةةارة أو ولةةالل
جالت هذه االجتاهات ألوأ وزا ت املساعدة اإلمنالية .الرمسية .امليدمة .مةن نلةدان جلنة .املسةاعدة
__________

()5

قليةل قةالم علةى:

PK Gallagher and R Kozul-Wright, 2019, A new multilateralism for shared

prosperity: Geneva principles for a global Green New Deal, Global Development Policy Center,
Boston University (United States of America), and UNCTAD
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اإلمناليةة .مةةن  ٠.3يف املالةة .مةةن الةةدلل اليةةوم اإل ةةاإ يف عةةامل  ٢٠١5ذىل  ٠.3٢يف املالةة .يف
ع ةةامل  ،٢٠١6مث اخنف ةةت م ةةرة أل ةةرى ذىل  ٠.3١يف املال ةة .يف ع ةةامل  )6(٢٠١7وميان ةةل االلتة ةزامل
اللويل األجل اوةد يف  ٠,7يف املالة .مةن الةدلل اليةوم اإل ةاإ ،ال يبشةر هةذا الةنيا ابخلةري
لتحيي تنمي .ألر يف البلدان النامي .وقيي اهلدف  ١٠مةن أهةداف التنمية .املسةتدام .و عةت
جلنةة .املسةةاعدة اإلمناليةة .التاناةة .ملنظمةة .التاةةاون االقتةةةا ي والتنميةة .ذىل تيةةد مزيةةد مةةن املسةةاعدة
( )7
اإلمنالي .الرمسي ،.وكذلك ذىل األلذ ننُهج أكور كاءً وفاالي.
 -١١وفيما يتال ابلتدفيات املالية ،.خت ةع البلةدان النامية .لةدورات مالية .عاملية .ال تتوافة مةع
احتياجاهتا اإلمنالي .الوطني .نل ُق َّد الدورات املالي .الااملي .من ل ل السيالات النيدية .لةباا
االقتةةةا ات املهمةة .ابلنسةةب .للنظةةامل املةةاإ ومةةع اخنفةةاب ألةةاار الفالةةدة يف هةةذه االقتةةةا ات،
هنةةا انةةدفا ل ةرأس املةةال اخلةةاص حن ةو البلةةدان الناميةة .حبو ةاً عةةن عالةةدات أعلةةى وعنةةدما تةةةبح
السيال .النيدي .تيييدية ،.يااةس رأس املةال اخلةاص االجتةاه وقةد كانةت ورات اللفةرة والاسةا
( )٨
الناجت .عن لك موضو قليل وتوثي مستفي يف األ نيات
 -١٢وقد هذه الدورات أي اً من حيز السيال .الاام .يف البلدان النامي .وقد حد ت لل.
عمةةل أ ي ةةس أاباب ولل ةة .التنمي ةة .املس ةةتدام .لا ةةامل  ٢٠3٠تاب ةة .امل ةوار اولي ةة .كركي ةةزة م ةةن الرك ةةالز
األلالي .ال زم .لتحيي أهداف التنمي .املستدام .وانةل الرتكيز علةى قسة اليةدرات اولية.
لتحةةةيل ال ةرالل وغريهةةا مةةن اإليةرا ات لاةةن مةةع حركةة .رأس املةةال غةةري اوةدو ة وح ةةور كبةةري
للتةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع .يبيةةى م ةن الةةةال ،ذن مل ياةةن مةةن املسةةتحيل ،قيي ة عالةةدات
ضريبي .ان االعتما عليها لتوفري تدانري الدعم االجتماع ال زم .لتةحيح أوجه عدمل املساواة
اليت قركها قوى السوو
 -١3وقيةةل التةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع .ذىل املاةةام ت االقتةةةا ي .واملاليةة .الاةةانرة للحةةدو
الناش  .عن أنشل .غري مشروع .وتلك الناش  .عن الفسا وتلك الناجت .عن املمارلات التاسةفي.
ال ريبي .وممارلات قويل األرابح اليت تيومل هبا الشركات الا ى ع الوطني .الاامل .يف األلةواو
اليانوني .وهذه املمارلات األلرية ه اجلةزء األكة حةع انن ،حية متوةل حةواإ  7٠يف املالة.
مةةن يةةع التةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع .و اةةن أن تةةةبح التةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع .جةةزءاً
من حلي .مفرغ .ألن ضبلها أمر صال على احلاومات ال ايف .اليت يز ا ضافها نسبل هذه
التدفيات وع وة على لك ،توفر ذيرا ات ال رالل التمويةل األلالة للهةدمات الاامة ،.موةل
الرعايةة .الةةةحي .والتالةةيم ومهةةا ما ةاً هةةدفان واضةةحان م ةن أهةةداف للةة .عةةامل  ٢٠3٠وتشةةال
السيالةةات ال ةريبي .أ اة ألالةةي .للتهفيةةف مةةن أوجةةه عةةدمل املسةةاواة يف الةةدلل وتازيةةز التنميةة.

__________

()6

Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, “Net [official development
)ODA” (indicator

()7

نيسان/أنريل )٢٠١٩

] ،assistanceمتةةاح يف( https://doi.org/10.1787/33346549-en :اطُلةةع عليةةه يف ٢٤

Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, Development Cooperation
Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, Paris
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انظةةر علةةى لةةبيل املوةةال ،األوناتةةا  ،٢٠١5 ،تيريةةر التجةةارة والتنميةة :٢٠١5 ،.وضةةع البنيةةان املةةاإ الاةةامل يف
لدمةة .التنميةة( .منش ةةورات األمةةم املتح ةةدة ،رقةةم املبيةةع  ،A.15.II.D.4نيوي ةةور وجنيةةف) واألوناتةةا ،٢٠١7 ،
تيريةةر التجةةارة والتنميةة :٢٠١7 ،.مةةا ناةةد التيشةةف  -حنةةو صةةفي .عامليةة .جديةةدة (منشةةورات األمةةم املتحةةدة ،رقةةم
املبيع  ، A.17.II.D.5نيويور وجنيف)
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الشامل .للجميع من ل ل تةميم ذعا ة توزيع ال رالل ووضع نةرامج لنيةل األمةوال ذىل الفيةراء،
ابإلضاف .ذىل متويل اخلدمات الاام .األلالي .وجلميع هذه األلباك ،تات التدفيات املالي .غري
( )٩
املشروع .ضارة للغاي .نفرص التنمي .الشامل .للجميع يف البلدان النامي.
 -١٤ويةةةال تيةةدير حجةةم التةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع ،.حباةةم طبياتهةةا ،ولةةذلك ختتلةةف
تيةةديراهتا الت فةاً كبةرياً ومةةع لةةك ،تظهةةر نظةةرة لاطفةة .علةةى ناةةا التيةةديرات أن األرقةةامل كبةةرية
جداً وتي نّدر اللجن .االقتةا ي .ألمرياا ال تيني .ومنلي .البحر الاةاري أن التةدفيات املالية .غةري
املشةةروع .قةةد وصةةلت ذىل مةةا جمموعةةه  765مليةةار والر يف الفةةرتة املمتةةدة مةةن عةةامل  ٢٠٠٤ذىل
عامل  ،٢٠١3أي ما ياا ل  ١.٨يف املال .من الناتج اول اإل اإ اإلقليم ويبة تيريةر الفرية
الرفيةةع املسةةتوى املاةةف ابلتةةدفيات املاليةة .غةةري املشةةروع .مةةن أفريييةةا( )١٠أن التةةدفيات املاليةة .غةةري
املشةةروع .مةةن أفريييةةا ت ةرتاوح مةةا ن ة  3٠مليةةار والر و 6٠مليةةار والر لةةنوايً وأتةةا قةةد زا ت
نس ةةرع .عل ةةى م ةةدار الاي ةةد املاض ة وت ةرتاوح تي ةةديرات اخلس ةةالر الااملي ةة .الناجت ةة .ع ةةن قوي ةةل أرابح
الشةركات وجتنةل ال ةرالل مةا نة  ١5٠مليةار والر و 5٠٠مليةار والر لةنوايً وابلتةاإ ،فةةحلن
احلةةد مةةن هةةذه التةةدفيات اةةن أن يةةوفر للبلةةدان مةوار ملاافحةة .عةةدمل املسةةاواة أكوةةر ممةا قةةد تةةوفره
الولالل األلرى لتنفيذ اهلدف  ١٠من أهداف التنمي .املستدام.
 -١5ولن يؤ ي نياء األمور على حاهلةا ذىل قيية اهلةدف  ١٠مةن أهةداف التنمية .املسةتدام.
أو لل .التنمي .املستدام .لاامل  ٢٠3٠أبكملها وتامن جذور عدمل املساواة االقتةا ي .األكة
يف اليةةوى املنهجيةة .للاوملةة .املفرطةة ،.الةةيت تاززه ةا املةةةال السيالةةي .و ث ةريات اعةةات ال ةةغ ،
ال ل ة ةةيما ث ة ةةري مة ة ةةال الش ة ةةركات ال ة ةةيت "زورت" قواع ة ةةد اللاب ة ةة .االقتة ة ةةا ي .مولم ة ةةا ق ة ةةال أح ة ةةد
االقتةا ي احلالز على جالزة نونل ومةن اوتمةل أن تاةون هنةا حاجة .ذىل تةج شةامل وكامةل
يسةةاى ذىل مااجلةة .األلةةباك املنهجيةة .وراء االتي ةار االقتةةةا ي واالجتمةةاع والبي ة  ،عل ةى غ ةرار
()١١
"صفي .جديدة ل راء" ،ويشمل ليالات ولوالح تنظيمي .على الةايدين الوطف والدوإ

رابعا -توصيات السياسة العامة
 -١6قد يو جملس التجارة والتنمي .النظر يف توصيات السيال .الاام .التالي:.
هنا حاج .ذىل اكتساك فهم أكمل لليوى اليت تةدفع ذىل زاي ة عةدمل املسةاواة
(أ)
االقتةةا ي ،.موةةل اإلفةرا يف أمولةة .االقتةةةا  ،وقويةل اليةدرة التفاوضةةي .لةةةال رأس املةةال ،وتركةةز
__________

()٩

من أجل االط

على أثر التدفيات املالي .غةري املشةروع .علةى زاي ة عةدمل املسةاواة ،انظةر

A Cobham, W Davis,

G Ibrahim and A Sumner, 2016, Hidden inequality: How much difference would adjustment for illicit
financial flows make to national income distributions? Journal of Globalization and Development,

()١٠

 ،7(2):1–18و ،A Alstadsaeter, N Johannesen and G Zucman, 2017, Tax evasion and inequalityمتةاح
يفhttp://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdf :
African Union and United Nations, Economic Commission for Africa, 2015, Illicit Financial
Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa

 ،Flow:متةةاح يف:

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf

()١١

J Stiglitz, 2019, People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent,
W. Norton, New York, and Gallagher and Kozul-Wright, 2019, A new multilateralism
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الس ةةوو والرياي ةة ،.وجتن ةةل ال ة ةرالل والته ةةرك منه ةةا ،والسيال ةةات ال ةةيت تف ةةل رأس امل ةةال عل ةةى
حساك الامل ،وما شانه لك
(ك) هن ةةا حم ةةاوالت فر ي ةة .عدي ةةدة ملااجل ةة .ه ةةذه املش ةةاكل املرتانل ةة ،.لا ةةن اجله ةةو
األكور فاالي .لتاون ه تلك اليت تارتف ابللبيا .املنهجي .هلذه التحدايت
(ج) ل ةةيتللل الام ةةل ال ةةدوإ املنسة ة لاا ةةس ه ةةذه االجتاه ةةات ترتي ةةل األول ةةوايت
املتالي .نة هداف النمو والتوزيع علةى حنةو تلةف اةن أن يةوفر مسةتوايت مايشةي .أعلةى ألغلبية.
الناس يف يع البلدان
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