
 

 نشرة صحفية 
 

 حظر

ُيحظر اقتباس محتويات هذه النشرة الصحفية والتقرير المتصل بها أو  
تلخيصهما في وسائط اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل 

بتوقيت غرينتش )الساعة  2015تشرين األول/أكتوبر  6من يوم  00/17الساعة 
بتوقيت  30/22بتوقيت جنيف، والساعة  00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13

 بتوقيت طوكيو( 2015تشرين األول/أكتوبر  7من يوم  00/02دلهي، والساعة 
 

UNCTAD/PRESS/PR/2015/29 
Original: English 

 

 ناميةتقرير لألونكتاد يدعو إلى تفكير سياساتي جديد بعد أن أصبح لتقلب األسواق المالية تأثير مدٍو في البلدان ال
 

  ألتصفةر  نف  ألولتاوفةر  أن كتفل  ةتنإف ع أن ا قفص ألاتوصفةرألي ألتنةايفع    (1)2015تقينفي ألتوافة و لألتونةيفع ت فة   نفهب  - 2015تشفين  ألول/أكتوفر ي  6جنيف،  
 ألت ةمليع  حىت ألآلن  سرى  لأل ط ض يفع  أبدألفهة ألإلمنةئيع ألتطرنلفع ألوجف ف ففجن جةتف  ألتوفدفقةي ألتيك ةتيفع ألتا فقو لألملوقل فع نلف   فرنا  تالتداةج يف ألوسرألق ألملةتيع 

 حمدلرو كنضةًفنةيع اوزألند  لألتيت كري أن ألتإةع كلجل ألهلشةشع يف ارألجهع ألتصداةي ألخلة جيع  تةتت ف ةتيع ألورلألي ألتإيةسةتيع ألملصةةع إلرأل و ألتنةر لألتو
 

ألتففيت  ففي ألتوصففةرأللة  يحلففع لانففه كلألئفف  ألت قففد ألول/ افف  بففهت ألوتفيففع  تإففة نت تففدفقةي   لا ألواففرأل/ ألخلةلففع )ألتقطففةع ألخلففةن( ألتففرأل رو أن ألت لففدألن ألتنةايففع لألت لففدألن 
يف  5أن  2002يف ألملةئففع يف نففة   2.8دخ  ألتقففراا ألإليلففةن  افف  ألتوقةتيففع تإففة نةً شففدندألًف فقففد دألري ألتوففدفقةي ألتففرأل رو أن بففهت ألت لففدألن افف  ألخلففة ج  تنإفف ع افف  ألتفف

ف لتفففد  فففدكي يف 2010يف ألملةئفففع يف نفففة   6.2ل 2007يف ألملةئفففع يف نفففة   6.6    فففد كن سفففالت  تةفففمل تيةسفففيمل   نإففف ا هلةفففة ا يففف  تفففد  ة 2013ألملةئفففع يف نفففة  
 أحاففة  ت ففقو اففا  ففدؤ ألتو ففةي  ألاتوصففةر  لكلفف أت بففهت ألملعففةلن كت ففي حففدًو اففا  ألتقهفر  اففةلن افف  خففيلج بففهت ألتوففدفقةي  شففا  ناإففا نلفف   ففر افففةج  كل

ن دنففةرو خطففي  هففر  أل ففةت تزألنففد تقلفف  بففهت ألتوففدفقةي يف ألوشففهي ألوخففقوف تةففة كن ألتففيلأل ط ألترؤيقففع  ففمل تففدفقةي   لا ألواففرأل/ لألوسفف ة  ألاتوصففةرنع ألتيئيإففيع كر ي أ
 ألتاةةشا ب ريا سينا )ألتقي ألتشا (ف

 
   ةتوأدنففد  تففةن اففيرا تففدفقةي   لا ألواففرأل/ بففهت أن ألتقففيأل ألي ألتإيةسففةتيع يف ألاتوصففةرألي ألملوقداففع  قففد  اففة تففةن 2008 كنقففةل ألوداففع ألتففيت ألتففدت ت يف نففة  ليف

لففر/ أن حففدلا يفففيألي يف ألاسففوهال  ايربففة أن نإفف  ألمل شففيألي ألاتوصففةرنع ألوسةسففيع يف ألت لففدألن ألملولقيففعف لت فف  ألتففداع ألوداففع  كرى ألاتفف أل  لأل تفففةع تيةففع ألو
ألتففه  كنقفف   تفف   لفقةنففةي ألسففو ةة نع تففدى ألتقطففةع ألخلففةن يف   ففا ألاتوصففةرألي ألتيئيإففيع  لأن دنففةرو لففةيف ألتصففةر ألي يف   ضففهة ألآلخففيف ل  ففد ألا يففة  أل وةففا 

سفةي ألت لفدألن ألملوقدافع ألملوة لفع يف نةليفع سألتويإفق ألتاةفاس  اق تفًع  وفدأل ق ألسوةي أن حد ت ق بهأل ألتنةط ألملوة   يف ترتيد سيرتع فةئضفع يف ألتقطفةع ألخلفةن تويافع تإية
 ألتوقش، ألملةنف
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ي   حدا بلا يف ألوسرألق ألملةتيع ألت ةمليع ا  جيألؤ حةاي ألتاإفةر ألتفيت سِّفا لت يف ألتيألدنف  لألانفةر ألتيلسفا لجنفرل كفينقيفة ل هفر  نالافة2015ليف انوص، نة  
ألتصفملف لسفينةن افة كتفد  ألملإفو ةيلن ألت فةمليرن  ألتفهن  تفةترأل نورت فرن كلفالً حفدلا أل تففةع ت فق يف كسف ة  ألتفةئفدو يف ألترانفةي ألملوأفدو تد/ نل  ض ، ألتوصفةر  يف 

 ألواينايع لألخنفة  اإوةي يف كس ة  ألتإلا ألوسةسيع  نل  ألخليلج ا  كسرألق ألوسهص لألتإندألي يف ألاتوصةرألي ألتنةشئعف
 

ةليفع امل ألت ة  تأللتاوةر  أن سأرأل و ألتوقل  ألملإوةي تلودفقةي ألملةتيفع ألتقصفقو ألوجف  توطلف  ألسفواة ع سيةسفةتيع انإفقع رلتيفةًس لتفي   فير نلتة/ ارخيإة تيورنا  ألو
ألن ألتنةايفع تإف ع تزنفد نف  دتصأيح اةن ا ن ت  نليهة سرى ألتقلي  ا  ألتنوفةئ  ألددنفع  ةتنإف ع أن ألاتوصفةر أل قيقفاف لكضفةن تفةئالً أتفل س ينةفة شفالت اإفة ع ألت لف

   فجن لتا آؤة  ألتص ر ةي ألتيت  هيي حدن ةً يف ألوسرألق ألتنةشئع ميا  كن نِّلة  نل  تطةق لألساسف2011يف ألملةئع ا  ألتنةر ألت ةملا انه نة   60
 

  فد افة تفةن ن فدل  2011ألسوةيأل  حةتفع ألتو فةي  ألتفه   فدك يف نفة    اة ن ين 2015 يف ألملةئع يف نة  4لنل  ألت ةر   ا  ألملورتا كن ننعفا ا د/ منر ألت لدألن ألتنةايع أن  ر 
ف غق كن بفهأل ألتورتفا نورتف، نلف  2010يف ألملةئع يف نة   7.8ننداة لل  ا د/ ألتنةر ألتإنر  أن  2009-2008يف ألت دألنع كتل ألتو ةش تر  ا  ألوداع ألتيت شهدلة ألتف و 
 ف2015عةيي كن تدفا ا داي ألتنةر أن اإورى كرىن  ا ق يف ألتي ا ألوخق ا  نة  حدلا منر تر  يف انطقع آسية؛ لتا  ميا  ت  ا ألمل

 
ألحويةييفففةي ألت ةفففالي ليف جفففزؤ ت فففق اففف  ألت قفففد ألوخفففق  شفففهدي  لفففدألن تةايفففع ندنفففدو منفففرألً ترنفففةً لنإفففنةً يف أل إفففة ةي ألدة نفففع  ل ألتةفففت تةاةرنفففع تفففد ألً ت فففقألً اففف  

فضففع يف ألاتوصففةرألي ف لتففد كتففةق ترتففا أل صففر/ نلفف  نرألئفد كتففي تالسففو ةة ألي يف ألت لففدألن ألتنةايففع  ففدنالً جففهأل ةً تلةإفو ةين  ألتففدلتيمل نفف  كسفف ة  ألتفةئففدو ألملنعألوجن يفع
 ألملوقداعف

 
أل إفة ةي ألتيك ةتيفع رف فت أل ارافةي ون تط فا غق كن تدفقةي   لا ألوارأل/ ألترأل رو بهت تد لتدي ضغريةً يف أل ةت  فا كس ة  ألتصينف تهت  فجن دنةرو ألتفوةق 

كسفرألق ألاتوصفةرألي ألتنةشفئع   ة فع ألتإيةسةي ألتنقدنع لألملةتيفع ألتفيت تيألنفا كفضفليةي ألتوةرنف  ألتفدلنف لتفد تفةن افة نِّقفد    نليفر  رلا  فيةفة نإفة  س وافة و ألملنةتلفعس يف 
 يع تصأيح يفي، تإ ي ألت ةلع تةن   ة ع ألتقشع ألتيت تصةت  هي ألت  قفسلداع نِّنوقي لترنهةسف لن دل كن تية  ألتإلطةي ألتصينيع   ةل

 
ف لسفالت 2014يفع يف نفة  تةة كن منر ألتوافة و كخفه نورتف،  افا ترتافا كن تشفهد بفهت ألتإفنع ألسفوةيأل ألً كل تإفة نةً يف لتفقو ألتو فةي  ألتفه  شفهدتل ا قفص ألملنفةيا ألتنةا

ارأللفففففلع ب ريهفففففة اففففف  اإفففففورنةي ألتفففففه لو ألتفففففيت سفففففالوهة يف ألتفففففف و  2015لألتنصففففف، ألول/ اففففف  نفففففة   2014ة  كسففففف ة  ألتإفففففلا ألوسةسفففففيع ألخنفةضفففففةً ت فففففقألً خفففففال/ نففففف
 ف لتففةن ألاخنفففة  ألوتففي بففر  تفف  ألتففه  سففالول كسفف ة  ألتففنفط ألخلففة   لتففهت  شففهدي  ةرنففةي ألتإففلا ألوسةسففيع ألتففيت نففيت ط ألتطلفف  نليهففة أل ت ةيففةً 2012أ2011

 فةضةي ت قو يف كس ة بةفكلؤا  ةتنشةط ألاتوصةر  ألت ةملا ألخن
 

تففففد كضفففف ،  شففففدو  لنالحففففت ألتوقينففففي كن تيألجففففا ا ففففداي ألتو ففففةر/ ألتواففففة   تل لففففدألن ألملصففففد و تلإففففلا ألوسةسففففيع  اق تففففةً  وزألنففففد تففففدفقةي   لا ألواففففرأل/ أن ألخلففففة ج 
 ألإلااةتيةي ألاتوصةرنع تل دند ا  ألت لدألن ألتنةايعف

 
سرألق ألتنةشئع ا ن شي دحدلا دنةرو ترنفع يف ألتصفةر ألي تف ر  أن نقيفا ألاتو فةشف  ف  أتفل اف  ألملفيجح كن نف ر  غق كن اة نيت ط  هت  ا  خفا تقيةع نةالي ألو

 ألت ةملافألخنفة  ألوس ة  ألت ةمليع أن ازند ا  ألتضغرط ألاتاةةشيع  داً ا  ترسيا ألتواة و  ل ت   ةوخص يف    ألتض ، ألملإوةي يف ألتطل  ألتالا 
 

 أن ألنوةةر ازن  ا  ألتإيةسةي ألتنقدنفع لألملةتيفع ففدن ألتفوأاص لنإفمل أرأل و تفدفقةي   لا ألوافرأل/ ألخلةلفع  لا سفيةة تلف  ألتفيت توإفص  طفة النيى ألتوقيني كن ا  ش
لت زنفز ااةسف  دنةي غق اإوقي كل تةئص نل  ألملضة  ع  لاة ن ت  نل  بهت ألتإيةسةي ا  آؤفة  نلف  ألاتوصفةر ألتالفا  لنإفةند ألت لفدألن ألتنةايفع نلف  ارألجهفع ألتوأف

ط تففدفقةي  كا ألملففة/ لسيةسففةي ألاتفداةج يف ألوسففرألق ألملةتيففع ألت ةمليفعف لنقففر/ ألتوقينففي أن ألتوفدأل ق ألملوعففهو نلفف  ألملإفورى ألتففريين   ففة يف  تف  ألاسففوعدأل  أل اففيص تضفرأل 
ألملضفة  ع لتفرفي ازنفدألً اف  آتيفةي رنفص ألائوةةتفةي للفنةرنا ألحويةييفةي ختصيص ألائوةةتةي  نن غا كن تِّاةَّ   ودأل ق نةمليع ت  ط ألتوشة  ألتودفقةي ألملةتيع ألتقةئةع نل  

 اإأتًع الأًعف ألت ةالي ألوجن يع ألملش تع نل  ألملإورى ألإلتليةاف لتد كري حةتع ألاضطيألل ألملةن ألتيت حدؤت ا خيألً أن ج   ألنوةةر ا   بهت ألتودأل ق
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 مجموع تدفقات رؤوس األموال الصافية وأسعار الصرف
 

 
 

 دفألت لدألن ألملشةرتع با ألانةر ألتيلسا لأتدلتيإية لكلتيألتية لألتيألدن  لتةنلند لتيتية لجنرل كفينقية لألتصمل لاةتيزنة لألملاإي  لألهلن االحقع:
 س ت ين:   ا سنر فQس 
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