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 تقرير لألمم املتحدة يقول:

 نفع للتنمية املستدامةاأل هي ،اتوالبورص ، وليس األوراق املاليةالعامة بنوكال 
 بنوكالصببببببادر عك ادونكتاد اليوم ال أ  ال   ، 2019تقرير التجارة والتنمية خلص   -   ٢٠١٩أيلول/سبببببببتم    ٢٥جنيف،  

 .  2030يف املشهد البيئي واالقتصادي حبلول عام   حقيقي   يتحقق حتول ل العامة ينبغي أ  تسرتجع دورها التقليدي ادوسع  
املؤسببببببببببببسبببببببببببات العاملية العمالقة أو  بنوكال مك خاللألموال العامة لمتويل القطاع اخلاص  أ  اسببببببببببببتخدام ادرجح على و  

  النظيفة  ة اسبببببببتثمارات الطاق التمويل املباشبببببببر يف  لقها  ي تلك اليت مك    ديدة أكثر ج ضبببببببعف  تكاليف وأوجه    املصبببببببراية املوالية سبببببببتخلق
 التنمية.داع ارص العمل و خلق  استثمارات يفللبيئة، و  مراعاة  كثر اد و 

أنشبببطة أسبببوال اليوم اليت حمت  ور اهتمامها   شبببكلتويدعو التقرير ال تغيري قواعد اللعبة املصبببراية، وراأل ادمةولة اليت  
أثقبل ادعببا ، وحملتباف، اهي اليت  تتحمبلالعبامبة هي اليت  بنوك. ويؤكبد ادونكتباد على أ  الالقطباعبات اإلنتباجيبةليس املضبببببببببببببببار بة و 

 ينبغي أ  حتظى يف املستقبل بعونة أك .
الرتكيز على املشبببببببباريع   هاهدا وذلك د اخلاصببببببببة    بنوكلكي تكو  خمتلفة عك ال محهيّأة هي يف ادصببببببببل  العامة بنوكوال 

اليت تتجبباهلهببا متويالت القطبباع اخلبباص. ور    الطويلببة ادجببل اليت تتجبباول اوائببدحهببا العببائببدت التجبباري البحبب ، وعلى القطبباعببات
عامل النامي عامة يف كثري مك البلدا  مك القيام  ذلك، وال سببببببببببببببيما يف ال  نوكاسببببببببببببببتمرار املمانعة اإليديولوجية، اقد متكن  حملفعل  

والصببببببببببببببناديق اليت يقودها ا نو  أو املوجهة  و ا نو  يف ضببببببببببببببّر مئات  الي  الدوالرات مك القرو  يف  بنوكحيث جنح  ال
 التنمية.
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ور اإلمنائية، يعولها رأس املاف الكايف لتوسبببببببببيع الد بنوكسبببببببببيما ال العامة، وال بنوك يد أ  حتليالت ادونكتاد تظهر أ  ال 
حمملائة مك   13.4الصببببببببببب  اإلمنائي أكثر مك   نكقرو    ثلحيث مت  -على درجة عالية مك االلتزام   نوكاملنوط هبا. و ينما توجد 

هنباك ولكك حمملائة مك النبات  اللي اإلااف لكوراي،    10.5كوراي اإلمنائي   بنبكلالنبات  اللي اإلااف للصبببببببببببببب ، وتعبادل القرو  
، حيث ال تتجاول حااظات أقل نشببببببببا ا  واهلند وجنو  أاريقيا وماليزاي واملكسببببببببيك عامة أخرى يف  لدا  مثل االحتاد الروسببببببببي    نوك

املسبببببتدامة أو االتفال  ري مما يسبببببمح  تحقيق أهدان التنمية حمملائة مك النات  اللي لبلداهنا. وهذا مسبببببتوى أد   كث   2ال    1  قروضبببببها 
 البيئي العاملي ا ديد.

اإلمنائية  بنوكلل ذلك حمدخصو  ،بنوكوهناك معّول آخر يتمثل يف تدين نسببببببببببببببة القرو  ال ردوس أموال العديد مك ال 
لديها رأس مال اث  ، اإ  حج  القرو   بنوكوبا أ  ال أسببببببببوال رأس املال الو نية والدولية. مكاملالية  املوارد تتحصببببببببل علىاليت 

يتوقف  شبببببكل كبري على تصبببببنيف جدار ا االئتمانية. وحسببببب   هذا تقدير ادسبببببوال ملسبببببتوى مال  ا، و   اليت متنحها يظل مرهون  
قدر ا للحصبببببببببول على تصبببببببببنيف أعلى تعيق  بنوكاالئتمانية نفسبببببببببها، اإ  ا هود اليت تبذهلا التقديرات وكاالت تصبببببببببنيف ا دارة 

 تريليو  دوالر أمريكي.  1اإلقراضية با يصل 
العامة.  كبنو ويرى التقرير أ  لايدة دع  السبببياسبببات العامة ضبببروري لالسبببتفادة مك الفرص اإلأا ية اليت هيأ ا حملفعل ال 

  وتشمل اإلجرا ات املقرتحة ما يلي:
حبيث تتمكك مك اسببتعادة دورها التاريي   املركزية مك الرتكيز الضببيق على اسببتقرار ادسببعار/اسببتهدان التضببخ ،  بنوك حترير ال  •

أكثر مراعاة للبيئة   اسببببتحدائ االئتما  وتوجيهه  و أنشببببطة التفال البيئي العاملي ا ديد. وينبغي أ  يشببببمل ذلك ا   دع  ل ادكثر جرأة 
 با يف ذلك اصدار السندات اخلضرا ، والقيام، عند االقتضا ،  دور املشرتي يف املالذ ادخري 

 وسبببائل   العامة املزيد مك ردوس ادموال حبيث يتسبببا هلا توسبببيع قاعدة اإلقرا ، بنوكاإلمنائية و ريها مك ال بنوكمنح ال •
 مك اعادة استثمار أرحمحها  بنوكمنها التمويل املباشر ومتك  ال

تريليونت دوالر،  و االحتياجات اإلمنائية، با يف    7.9 حوافتوجيه موارد صبببناديق الثروة السبببيادية، اليت  لغ  أصبببوهلا   •
 اإلمنائية   بنوك ذلك دع  ال 

  بنوك اإلمنائية  وينبغي أ  تظل ال  بنوك ال   سبببببببيما  العامة، وال  بنوك ل ل ضبببببببما  مراعاة اإل ار التنظيمي املصبببببببريف على  و أاضبببببببل   •
نح معاملة خاصة اعرتاا   " ا ار حملل " اإلمنائية خارج   اليها  الوالايت املميزة املعهودة و خاصة  مك مسات    هلا با  ا  أو متح

اجرا  هيئة دولية و ها للحصبول على تصبنيفات ائتمانية عالية    نوك ملا تفرضبه مك اشبرتا ات على ا  اجرا  احلكومات اسبتعراضب  •
 ملؤسسات متويل التنمية أبسلو  يتلف عك ادسلو  املعهود لوكاالت تصنيف ا دارة االئتمانية    تقيما   ايدا  ذات مصداقية 

حيثما تعذرت على البلدا  النامية  عأل آليات اسببببببببتحدائ القرو  اخلضببببببببرا  وتوجيهها يمثل التيسببببببببري الكمي  وذلك و  •
اليت تسبببتخدم و يف البلدا  املتقدمة  بنوك ي سبببب  وجود خما ر احدائ ألمات يف معدالت الصبببرن أو يف ميزا  املداوعات ، اعلى ال 

   أ  توسع قاعد ا لدع  االستثمارات املراعية للبيئة يف البلدا  النامية تلك اآلليات 
مؤشرات اددا  وآليات املسا لة اليت تعطي  العامة  تكليفها  والية واضحة مك احلكومات وجبملة مك  بنوكوينبغي دع  ال •

   تقتصر على العائد املاف وحدهيف ادجل الطويل وال  قيمة للعائد االجتماعي واالقتصادي 
ول ال  • أسببببالي  النهو  و  االصببببالحات   مصببببدر قلق لبعأل   حيث أ  هناك العامة عك الغر  ادصببببلي منها.   بنوك وينبغي أال حتح

التزامات  السبندات الضبمانية أو  اعادة شبروط  اليت يت  الرتوي  هلا، مثل سبلسبلة الشبروط والضبمانت املرتبطة  قرو  البنك الدوف ، و حملبنوك 
 القرو  املضمونة. 
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