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وعاً للتحكم في العمليات تقرير لألونكتاد يقول إن ثمة حاجة إلى لوائح ونظم مالية أكثر جرأة وإلى نظام نقدي دولي أكثر استقراراً وتن
 المالية المعولمة

 
 ، الصادر عنن األوكتتناد،  أ أكن  ل الوانذ النذق يتوانا تين  ادتلنا الن وي(1)2015تقرير التجارة والتنمية لعام  يذهب - 2015تشرين األول/أكتوبر  6جنيف، 

يتننن  ننا   يننم ع ننز  ننر  الننل ن  ننن أجننم ب ننول األهنن اد اة اليننال ال اايننال اا ينن ؤ الننة حنن دها اننادؤ ال ننام ل  نن  ر الننال األ نن   حنن وأ أكنند اك تاعننال تننو ال ننت لار م
 النن وي ل ل يننال مننوجل  ننن أجننم  ننلاو  ي ننال أو ننا  ااتحنن ؤ ل تنليننال اامننت ا ال الننذق عيوينن  ل كيويننورا ل الشننار ااا ننع، لننال حاجننال ألو ملاننا الن ننا  النونن ق واانناي

يتط نب عل ينال منوجل ولنيد ضنرد  نبو انا هنو انال   2015خطال التنليال الطلوحال اا ب   عا   تطبيقنجاح لال ت لار احلويوع تتوو أك ر ا توراراً وميتن التنب  هبا. ت
  ن الوواع  اااليال والرتتيبات النو يال.

 
ل  ال نت لاريع، األ ني ال نا  لووكتتناد،  و لالتورينر يشن د ع نز  نا ل دن  التن توات ااالينال الوصنلؤ األجنم والواللنال ع نز اااناربال  نن أ نر   رانم لوا  اال  وخيما كيتو 

 ننن حنن ؤ حننالت التمنناد وللنن  ل. وأ نناد اننالالً  و لالتوريننر ي ننرت اةلننالحات والميا ننات الننة ميتناننا، ل  ننياي ا،طننال اة اليننال اا ينن ؤ، أو لدننف ضننال الكتننا 
 احلرالق اااليال احمل يال ابم أو  ت  لتا د الاتصاد ال ااعل.

 
 أ  طالي ع ؤ  بنادرات كناو ا ن د  نانا تووينال التن ني  والراابنال، تانالً عنن تيمنل   تاكينال الولنول  أ المنيولال الر ينال  2008وا  أدت األز ال اااليال الة شا ها عا  

 تينرا ب بالون ر ال  شاكم  يلاو اا توعات. غل أو التورير يرى أو ال  ي   ن اةلالحات ل تلال خجولال و يوال النطاي  أ ح  ب ي . وعالوًؤ ع ز ذلك، مالالز ال ا اا
 التال الحتياجات ا،الال ل ب  او النا يال.

 
ااصنارد التندى  نن الناحينال النج لينال، ولتنن  ينرى أو ذلنك ل ينلال يمنل  بون ر ويرحب التورير برتا كمب كدايال رأس ااال وا تح اأ أحتا  ج ي ؤ تيلنا يت  نق ب

 ل يشجا  ارات اا  مات الصغلؤ وااتو طال احلج .و  درط  ن ال ت اكال، 
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، مبنا ل ذلننك ل  زاد كدنوذ ازق النذق الوطنا  ااصنرل ااننو  أ ويياناد  أ ذلنك أو الرتكينل ع ننز ال لنم ااصنرل التو ين ق انن  أتانز  أ عن   اللتدنات بالونن ر التنال 
  طننار التتننتالت عنن ؤ ب نن او كا يننال. وأدت األشننتال اابتتننرؤ لتننوتل اللتلاكننات وياننور ل نناللالل ج ينن ؤ  ننن  نن يرق األلننول )  ننم لننناديق التحننوط( والملا ننرؤ )ل

اااي. وع ز النرغ   نن  نجم األداء الان يف لوكنالت تون ير اان ارؤ اللتلاكينال،  اااليال غالباً(  أ اةبواء ع ز ال ت اكال عن   متويات  رتد ال، مما أ  ف ال تورار
 ال.تإو توييلا ا ل تلال تتحت  ل لصيص األلول ول أ  ار الدال ؤ ع ز الوروت، تااًل عن  متوى ااخاطر تيلا ملص ااتط بات الرأ الي

 
. وين عو التورينر  أ رأس اانال والمنيولال زينادؤ ويرى التورير أو تش ي  شروط  أك نر جنرأؤ، بن ءاً ب ل ينال تصنم لنار  بنني عل ينات  بركنا  أ نر  نرورق ولتنن  غنل كنادد

رد ال ت لار، مبنا ل ذلنك ع نز اامنتوى الن وي، تانالً عنن رلن  وتن ني  ال ل ينات ااصنرتيال ااوازينال. وميتنن   اانال  من لال تانار  ا ص يات صارد التجللال وعل 
بن ع   نن خنالل  شناركال الوطنا  و ب ين تال، تينر ين تال واألخنذ بنلنوذ  لااتتب ن ي  يات تو ير اا ارؤ اللتلاكيال  ن خالل التحول عن  وذ  لاانينص  ااصاحل ل  طار عل

تا ر نو اً لتيناو عنا  ي نني  خنداء لال تدادؤ باداول. وميتنن ل لصنارد أياناً أو تونين  بندمناا  منتوى اان ارؤ اللتلاكينال ل لورت نني و/أو أو تن  ياهرؤال ا  لتدادق 
 تويي  لتو ير درجات األوراي اااليال.

 
حنن  والننة لطنذ الونرو ااا نع، وي نل التورينر أيانناً شنواغم تت  نق با يلنننال ااتلاين ؤ لمننيولال الوطنا  ا،ناظ  نننذ انينار ك ننا  بريتنوو وودز ل أوالنم عونن  المنب ينات  ننن 

أكننن  بينلنننا تتنننوو المنننيولال ال وليننال ل وطنننا  ا،ننناظ وتنننلؤ ل تنننرتات النننروا ، تإننننا  نننرعاو  نننا تتبخنننر ل أوانننات  ويانننيف التورينننرب ينن   منننتوى ااصنننادر الر ينننال ل منننيولال. 
 األز ات.

 
المننيولال الر يننال ل شننتم احتياطيننات بننال لالت األجنبيننال  ول  واجاننال هننذا النننلو اامنناير ل تو بننات ال وريننال، انن ت ب نن او كا يننال ع ينن ؤ  أ  راكلننال كليننات كبننلؤ  ننن 

 ننت م الب نن او   ر نناًل كو نني ال  ننن و ننالم التنن  ني الننذاأل.  ل أو األوكتتنناد يشنن ر بننالو ق ألكنن  حي لننا يتننوو تننراك  الحتياطيننات كاشنن اً عننن الاننرتات  ننن ا،ننار ، 
 حويونعلذ ب  او ك لؤ أو تراك  احتياطيات  ن خنالل موينق تنوالا يارينال، تمينشن  عنن ذلنك خطنر لتو بات األ واي اااليال ال اايال. وييااد  أ ذلك أك   ذا حاو 

 الا يدني ألالً. ،يتل م ل اك ل  حر  علالت وح وأ  لي   ن الرتاجا ل الط ب ال ااع والكت اش الاتصادق
 

  نم اةدارؤ اات ن دؤ األطنراد أل ن ار الصنرد أو   نناد دور أكند حلونوي المنحب ا،النال.  ول تلال أتانم ا،ينارات تتل نم ل الرتتيبنات اا ين ؤ اات ن دؤ األطنراد،
ميتننن لرتتيبننات  واياننال ال ل ننال األجنبيننال أو  ننن جاننال أخننرى غننل أو اعتلنناد هننذ  الرتتيبننات يتط ننب  جننراء تغيننلات    مننيال تبنن و ب ينن ؤ اانننال ل اامننتوبم الوريننب. و 

أ ا ترتيبات ااواياال الة تشنلم ب ن اكاً كا يناًل تنال تنلال ًن ودًؤ  ،هذ  الرتتيبات كاكذ  وجاال أ ا اً لت بيال احتياجات الب  او ااتو  ال تتي   بياًل ل لاع ا  اً، ولتن
 منتخ  ال  أ  كمبياً. و ن ش و تو يا كطاي تمنايالت الونروت  نن ابنم لنن وي النون  الن وي أو يمناع  أياناً، ولتنن الرتتيبنات اا ين ؤ ان  ي نذ حن  ا و غنل

 ح  ب ي . وتتط ب ت بيال احتياجات الب  او النا يال عل يال  لالح ةدارؤ لن وي النو  ال وي وتوجاات  الميا اتيال وآليت  الراابيال.
 

ال واألااليليننال الرا يننال  أ ت ليننل ال ننتورار ويالحننا النن كتور كيتننويع أو للننال خينناراً  داننالً ل ب نن او النا يننال يتل ننم ل اابننادرؤ  أ البننناء ع ننز   منن ال  ننن اابننادرات اةا يلينن
ات  نننن ال لنننالت األجنبينننال، وتووينننال الوننن رؤ ع نننز التتينننف والت ا نننم  نننا أز نننات  نننوازين ينننالاتصنننادق الت نننع وااننناي اةا يلنننع، وتو نننيص احلاجنننال  أ  راكلنننال الحتياط

 اا توعاتل.
 

ل   ااننال  منن لال لننغر حجنن  الرتتيبننات اةا يليننال الواللننال. ولننال   تاكيننال أخننرى تتل ننم ل  كشنناء  و ننن شنن و ترتيبننات ااواياننال األااليليننال أو تتننوو  دينن ؤ بصنندال خالننال
ا لالحتياطينات  ننن أجنم زينادؤ ا راتنن  ع نز تنوتل المننيولال  نن خننالل أو لينلنن وي  شنرتا ييننلاد دوريناً رأ الن  اانن تو  وميتنن أو يمنتخ    امنناد  والنال  ا يلننع أو ضيب 

 ات.يوو  هو كدم  بالارت 
 

اء ك ا   دارؤ  اي أتام. ول يم ضتلا دوي  تنو ، ميتن ل لبادرات اةا يليال الوويال أو تتااتر  ا اا  مات ال اايال واةا يليال والوطنيال األخرى  ن أجم  كش
ليال ع ز األام، ب يالً اراكلال احتياطات ال لالت ومل ص تورير األوكتتاد  أ أو   م هذا التااتر بني اابادرات ع ز خمت ف اامتويات ميتن أو يوتر، بصورؤ جل 

 .األجنبيال، مما يشتم كوطال اكطالي ل ل يال  لالح أمشم ل ن ا  النو ق ال وي ل اامتوبم
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