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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

اقتاااداس ة اجتماا  ارباا امل ادت الس التاانعا  اد اا  يت   ا  يي ااة 
امة، معاتيااة ىلااع ايااو ادتااتع   سىماااا لتنميااة  اااملة ومتااتل

 وت     التكامل والت اون يف اديلان االقتداسي

 اللورة الراي ة

 2020شباط/فرباير  26-24جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 ت ب ة ادعارس ادالية من أجل التنمية الشاملة للجميو وادتتلامة  

 مذكرة مقلمة من أمانة األونكتاس  

 موجز  
   ، علققإ دىققدث  خطققر تنققة العنميقق   موىققا  2015عققا  اتفققا امعمققد الققدو ،    
مققن  هققدا   هققدفا   17، الققت تعنققمن 2030 ال وهققخ تنقق  العنميقق  امل ققعدام  ل ققا  العققاخي ، 

غايقققق   و  ال ققققا  بف ققققا،  يف قققر  اتفققققاوا    خيقققق  يرمققققخ د  موا ققققل   169العنميققق  امل ققققعدام  و
رخجقققق  م ويقققق  فققققوو  1.5 امليقققق    ىققققدور اجلهققققور الراميقققق  د  د اققققاا اختفققققال رخجققققا  ا ققققراخ  ال

 ت زيققزم ققعو   مققا قبققة ا ابقق  الوققناعي   ويعنلققق النرققا    ةايققا مرامققخ ا نقق  واالتفققاو 
يققة   امققاال  اجلديققد  املع لاقق   عوقيققد الناققق ، والن ققاط االسققعطماخ علققإ  ققو   ي ققبا لققا مط

دال مققن تققول  ويققة االسققعطماخ اإلبعققاجخ، ودب ققاا الياخققة األساسققي   وال  ذققن ةايققا  لقق  
   وموثوقا   خافيا    النوية األجة  ويو   املنعج

يقققة وتعنققاول هققملذ املققملخر ،   تققوا العاققد   ال امليقق  الراهنقق  وا اجقق  امللاقق  د   و  
 هققدا  العنميقق  امل ققعدام ، ا يققاخا  واملعنلبققا  ال ياسققاتي  األساسققي  الققت توققق   الع ب قق  

األجقققة للعمويقققة اإلوقققارخ  وهقققخ ترخقققز علقققإ موتقققول ت زيقققز االسقققعطماخ ال قققا  الف الققق  والنويلققق  
للمؤس ا  واآلليا  اإلقليمي  مقن منوقوخ  يما  وجملب االسعطماخ ا اص  وتعنمن اململخر  تاي

ت ب قق  املققواخر ألغققرام العنميقق ،  ققا    لقق  العذامققة الناققدش اإلقليمققخ  وروخ شققبذا   تي ققر
واإلقليميق  واملع قدر  اجلن قيا   وتي قر و قول املؤس قا  الوقق ر  املوقاخ  اإلواريق  الو نيق  

  مي وخ العذلف  موثوو و   وية واملعوسن  ا رم د  موارخ
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 مقلمة -أوالا  

  ىقققا  ، علقققإ دىقققدث  خطقققر تنقققة العنميققق   مو 2015اتفقققا امعمقققد القققدو ،   عقققا   -1
مقققن  هقققدا   هقققدفا   17ت تعنقققمن الققق، 2030 ال وهقققخ تنققق  العنميققق  امل قققعدام  ل قققا  العقققاخي ، 

تنققو  غققر م ققبوق  مققن ىيقق  مققا  2030غايقق   وت ققذة تنقق  عققا   169العنميقق  امل ققعدام  و
 -  ةايققا تققواق   ققا األ  ققار الطوثقق  للعنميقق  امل ققعدام  تننققوش عليققا مققن  مققو   وترمققخ ا نقق  د

علإ وجا ا ووص، خؤي   اجلدوث االقعواري ، واإلرماج االجعماعخ، واالسعدام  البي ي   وتعيح،
 ي عوعق هملذ األ  ار   دواريا   لبلوخ  دجرااا  مجاعي  تدعم م اخا   م رتخ  ود اخا  

وال تققزال اجلهققور الراميقق  د  ةايققا  هققدا  العنميقق  امل ققعدام  معققزتر  عققن اإل ققاخ الققزم   -2
  2030عقققا   سقققوث عاقققد مقققن القققزمن لعاايقققا مرامقققخ تنققق بقققا  املاقققرخ  لنوقققر د   بقققا   يعبقققا تاري

علقإ بنقاو   ي قبا  -ويعنلق وتد تل  اجلهور علإ امل اخ الوايح رف ق  اسقعطماخي  من قا  
مجيد   اا ال قا   و لنوقر د  الوقرو  الراهنق ، ود   نيق  االقعوقار ال قاملخ، يعمطقة    -لا مطية 

  املنعر  ىد العاد   الرري ي  املنروى    ت زيز  وية االسعطماخا  

ربق هققققملذ املققققملخر  تيققققاخا  ومعنلبققققا  سياسقققاتي  توققققق   الع ب قققق  الف القققق  والنويلقققق  تيفقققو  -3
و  النوقر   هقملذ ا يقاخا  تقول القدوخ  واتق خ ال ياسقا  يقور   األجة للعمويقة اإلوقارخ  ول قة

الرا    الجعمال ا رباا املع قدر ال قنوا  امل ق   ع زيقز  ي ق  اقعققواري  مواتيق  علقإ مجيقد امل قعو   
 عما  لعنمي  شامل  وم عدام ، وت زيز العذامة والع او    امليدا  االقعوارش  ر

ألهدا  العنمي  امل قعدام ، خاقد  ر ، تقوفر مبلق   الوق  فرو  العموية وسيعنلق سد   -4
  (1)سقنو    البلقدا  الناميق  وىقدها ا دوالخ الق مقن ثوثق  تريليقو  و  دتا  يرتاو   قا تريليقوبا

د  را  اسققعنا - (2) ويققة اتفققاو  تنققر عققاملخ جديققد: 2019رققاخ  والعنميقق  ل ققا  تاريققر العويبققا  
   تقق ف الققدعم املع ققدر األ ققرا   - لققدا   ميققا   طققة مجيققد ف ققا  الققدتة  30عينقق  تعققزلف مققن 

سققو  يققؤرش د  اختفققال   ب ققق الققدين د  النققاتج االققخ اإلمجققا    البلققدا  الناميقق  لعبلققق    
  وسققعاعاج هققملذ البلققدا  د  وققو   هققا االققخ   ققدال  2030  املارقق  ولققول  185 املعوسققة

ع ق  لقا تلبيق  االىعياجقا  االسقعطماخي  الوقمق  ألهقدا  العنميق  املار  لذقخ ي   12سنوي  تبل  
امل عدام  األخ    األو  فاة )الاناا علإ الفاقر، وةايقا ت مليق   فنقة، وت زيقز الوقا  اجليقد ، 
وتما  الع ليم اجليد(  وتعباين املعنلبقا  ى قق ف قا  القدتة واملنقا ا  وةعقاج البلقدا  الناميق  

  املارقق  مققن   هققا االققخ  21.6فنقق  الققدتة   املعوسققة د  مققواخر سققنوي  دتققافي  ت ققارل املنخ
ا      املارققق  مقققن النقققاتج االقققخ اإلمجققق 3.3  املارققق  و 9.6اإلمجقققا   ويقققنخفا هقققملا القققرقم د  

  ملعوسة األر  والبلدا   ا  الدتة املعوسة األعلإ، علإ العوا  ىال  البلدا   ا  الدتة ا

  ال ديقد مقن  األمقد  ويقةةقد   املنقعجوت ذة ت ب   املواخر االي  مقن  جقة االسقعطماخ  -5
مققن عارققدا   البلققدا  الناميقق ، ويبققدو    اآلمققال الققت ت ققول علققإ  ويققة  هققدا  العنميقق  امل ققعدام 

مققن  مققن العمقق ،  لنوققر د     االقعوققار ال ققاملخ   يققعمذن النمققو االقعوققارش وىققدها تباققإ تققر   
__________ 

  هقققدا  العنميققق  امل قققعدام : تنققق  عمقققةاالسقققعطماخ    :2014 تاريقققر االسقققعطماخ ال قققاملخ، ،2014 األوبذعقققار، (1)
 ، بيويوخك وجنيف( A.14.II.D.1)من وخا  األمم املعاد ، خقم املبيد 

)من ققققوخا  األمققققم   ويققققة اتفققققاو  تنققققر عققققاملخ جديققققد :2019 تاريققققر العرققققاخ  والعنميقققق ، ،2019 األوبذعققققار، (2)
 ، جنيف(  A.19.II.D.15املعاد ، خقم املبيد 
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و رث تقق ف النلققق، واختفققال   2008دخسققاا م ققاخ وققو قققوش وم ققعار منققمل األقمقق  املاليقق  ل ققا  
 الققديو ، وتالققق تققدفاا  خ   املققال د  صخجققح اقعوققارا  عديققد   ققا االبع ققا  ال ققا وعققد 
االسققعاراخ املققا   وت ققب بت تققدا ر الع ا ققف وميققة ال ققرخا  د   بزعقق  خي يقق     اسققعفاال عققد  

و ل قق يف علققإ امل ققاوا   وتالققيا النمققو ود ققاو  تققراخ  لن ققيج االجعمققاعخ وال ياسققخ  وهيمنققت األ م 
 دجيار مناخ اسعطماخش رينامخ   مبع إاالقعوار ال املخ لذن  ل    حياا    خم الواقد 

واسقققعرا   لقققملذ العاقققد  ، خوجقققت مراخقققز وطيققق  ووخقققاال  روليققق  شققق ، ال سقققيما منقققمل  -6
 لقول موجهقق   قو ال قوو، مطققة العمويقة املخققعلة  و ال قراخا   ققا  ،2008 األقمق  املاليق  ل ققا 

الانققاعا ال ققا  وا ققاص  غققر     لقق    يققؤر د  رفققد االقعوققارا    ا ققاذ  خطققر اسققعدام  مققن 
الي  واالجعماعي  والبي ي   وعموما،   تؤر اجلهور املبملول  من  جة  وية  هدا  العنمي  الناىي  امل
، وهقو دتفقاو املنقعج  عن  ريا اجلمد  ا املوقارخ ال امق  وا ا ق  د  ت زيقز االسقعطماخ امل عدام

ر  وتاعا من وخا  سا ا  لألوبذعار  وعوو  علإ  ل ، خا  لعل  اجلهور  ثقر  ساسقخ   تقوات
   2008فرتا  االقرهاخ والذ ار الت غمل  األقم  املالي  ل ا  

ا نققققاب د  النعققققارج وجققققور ت دريقققق    ققققرا  مققققن  2030ويعنلققققق ابعاققققال تنقققق  عققققا   -7
جديقققد  تاقققو  علقققإ  سقققا  مقققا   علقققف  وينب قققخ    تبقققد  هقققملذ ال مليققق   ناق ققق  جقققار   يقققاخا  

إل ققو  ال اققد االجعمققاعخ   وسققد بناقققا  مققن جهققد  العمويققة ال ققا   و ذققن    يذققو   لقق  جققزاا  
 جللقق ققدخالعمويقة ا قاص  وي قول فيقا علقإعلإ  و يفرق بعارج شامل  للرميقد و خطقر اسقعدام  

  خرب من املنف   االجعماعي  

و لنوقققققر د  العاققققققد   ال امليققققق  الراهنقققققق  وا اجققققق  امللاقققققق  د   ويقققققة  هققققققدا  العنميقققققق   -8
 خ ش مققؤراذ    ةايققا العنميقق  امل ققعدام  ال  ذققن    يعققزتإ دال امل ققعدام ، ت ققعند هققملذ املققملخر  د 

ن قا  مقن منوقوخ االقعوقار الذلقخ،  قا يقن   النمقو ال قاملخ، من تول اتبال اسقرتاتيري   دريق  م
وي زق العونيد   اجلنوب، ويالقا ابب قا   الذر قو ، وحيقد مقن عقد  امل قاوا  وعقد  االسقعاراخ  

  زيققز االسققعطماخ ال ققا  وجققملب االسققعطماخا  ا ا قق   وتعنققمن تاييمققا  وتعنققاول املققملخر  موتققول ت
وقوخ تي قر ت ب ق  املقواخر ألغقرام العنميق   وت قمة امل قارة قليميق  مقن مناإلللمؤس ا  واآلليقا  

امل عنل   م زل  العذامة النادش اإلقليمقخ  وروخ شقبذا  املوقاخ  اإلواريق  الو نيق  واإلقليميق  
وت ققققهية و ققققول األعمققققال العراخيقققق  الوقققق رث د  موققققارخ  ويققققة موثوققققق  واملع ققققدر  اجلن ققققيا   

 ومي وخ  العذلف  

  االستثمار ال ام وجذب االستثمار ارباص: خياارا  التمع ال يفية ت   ك -اثنياا  
 ادختلط دشار و اهلياكل األساسية العاس ة النطاق

الوخققققاال  الدوليقققق   لل ديققققد مققققن شققققذ ة ت ققققخر الن ققققاط املققققا  ألغققققرام العنميقققق  ةققققد    -9
لفريققققا نيققققا  مققققال اإلوققققارخ  و فققققار تاريققققر ىققققدي  والبققققاىطا و  ققققااب املوققققلا  اآلتققققرين امل 

ال خوققيا  البققاخق  امل قق   إلراخ  املاليقق  ال امليقق ، الققملش  ب ققزتا  موعقق  ال  ققرين،    اإل ققو  
   (3)اجلار للهيذة املا  ال املخ تنو  قد صتر ةاياها

__________ 

(3) Global Financial Governance, 2018, Making the Global Financial System Work for All: Report of 

the G20 [Group of 20] Eminent Persons Group on Global Financial Governance  
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األخ  ققق  األتقققر  لعاريقققر العرقققاخ  والعنميققق  القققملش ي قققدذ األوبذعقققار د    قققداخا ورعققت اإل -10
الع ب   الف الق  النويلق  األجقة للعمويقة اإلوقارخ  ويقرث األوبذعقار دىداث ةول وو جخ من  جة 

   املنلوب   سياو العاول اليذلخ هو بوا  مقا  عقاملخ جديقد مقن شقزبا    ي قزق االسقعطماخ 
لذيفيق  طنققية   قديو   للبلقدا  منوقوخا   يعقيح     ينقا  ألساسقي   و ذقن للنوقا  اجلديقد   الياخقة ا

وتن قياا مقن  جقة  نقاا ققدخاصا الوقناعي   ووخر   العاقاخير ال قالف  القملخر  هملا االسعطماخ وتنفيملذ
 فيا عد  ةد     تعاا د   ا اج  د  د و  جملخش منلق   ينا  

ةققدش الققعخلا مققن الذر ققو  لعاققد   اجيققاق  ويبققا     وي ققع رم الفققرل العققا  هققملذ ا -11
ذن النرا  فيا دال  تبال اسرتاتيري     قال الملش يعوقف عليا ةايا العنمي  امل عدام   مر ال  

سياسق  ماليق   دريق  هقدفها دب قا  النمقو ال قاملخ  وت زيقز العوقنيد    تاقو  علقإاالقعوار الذلقخ 
الذر ققو  وعقققد  امل قققاوا  وعقققد  االسققعاراخ   خقققة مذقققا   وي قققعند اجلنققوب  وا قققد مقققن ابب قققا   

  2019  والعنمي  ل ا  العراخ تارير منمو  الفرل  ووخ   ساسي  د  

 الطع ل األجل ادنتجالتحل   اهليكلية لالستثمار  -ألف 

مثققق   خ  ققق  ا اهقققا  عامليققق  ت قققوو ةايقققا  هقققدا  العنميققق  امل قققعدام ،  ال وهقققخ ا فقققام  -12
، املنققققعجق اليققققد ال املققق  مققققن القققدتة ال ققققاملخ، ووخققققة اإلبفقققاو ال ققققا ، وتققق ف االسققققعطماخ بوقققي

  (4)واالختفال غر امل عدا  لطاين  خ يد الذر و    ال و  اجلوش

ويننوش تزايد  زو   ين  خ يد الذر و    ال و  اجلوش، الملش يع بق   االىرتاخ  -13
اقعوققاري  تنققر  يعققزثر وققا الذوخققق  رمعققا و قق   -عيقق  ال ققاملخ، علققإ تنققر د ققاو  تققراخ اجعما

قبققة    بققا  اهققا قريىيققا  اإلب ققا    ىققد  اصققا  وجيققق وقققف اختفققال رخجققا  ا ققراخ  وعذقق  ا 
  وال  ذققن ةايققا  لقق  دال مققن تققول الققعخلا مققن (5)اققإ ال  ذققن العققزثر فيققاأيتققمل األمققر من

عرققدر  علققإ بنققاو عققاملخ ورعققم  لقق    ياسقق  الذر ققو   ويلققز  موا ققل  االسققعطماخ   الناققق  امل
 در  األهققدا ، واالسققعطماخ   خ   ققناعي  تنققراا تاققو  علققإ مققزيج مققن اإلعققا   ال امقق  وااقق

 السقعطماخ   الباق    ينقا  والاروم، والنما    وينب خ رعقم  لق  ال، وا وافز النريبي ، امل
  ومثققق  (6)الفذريققق  وقواعقققد الرتتقققيا والعنقققوير وتذييقققف العذنولوجيقققا و  جيقققة جديقققد مقققن امللذيققق 

 علإ بناو واسد يع اخم مد ا اها  عاملي   ترث  (7)ىلول تذنولوجي  خطر  لذن اععمارها

__________ 

   2019األوبذعار،  (4)
رخجققق  م ويققق : تاريقققر تقققاص  1.5ل قققاملخ  اقققداخ االىققرتاخ ا، 2019الي قق  ا ذوميققق  الدوليققق  امل نيققق   ع قققر املنقققاخ،  (5)

رخجق  م ويق  فقوو م قعو    1.5للهي   ا ذومي  الدو  امل ني   ع ر املنقاخ عقن صثقرا  االىقرتاخ ال قاملخ  اقداخ 
مقا قبققة ا ابق  الوققناعي  ومقا يعوققة وقا مققن م ققاخا  البب قا   غققاقا  الدفي ق  علققإ الوق يد ال ققاملخ،   سققياو 

هديد الملش ي ذلا ت قر املنقاخ، وتو يقد العنميق  امل قعدام  واجلهقور الراميق  د  الانقاا ا   ال املي  للعت زيز االسعر
 جنيف  علإ الفار، 

(6) KP Gallegher and R Kozul-Wright, 2019, A New Multilateralism for Shared Prosperity: Geneva 

Principles for a Global Green New Deal, Global Development Policy Centre, Boston University  
(7) W Steffen, J Rockström, K Richardson, TM Lenton, C Folke , D Liverman, CP Summerhayes, 

AD Barnosky, SE Cornell, M Crucifix, JF Donges, I Fetzer, SJ Lade, M Scheffer, R Winkelmann 

and HJ Schellnhuber, 2018, Trajectories of the Earth system in the Anthropocene, Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(33):8252–8259  
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القزم   ىيقزذل املق  مقن القدتة، علقإ القرغم مقن وي ذة موتقول ا فقام بوقيق اليقد ا -14
الاققر  املاتققخ، ا فنققت  املخعلققف،  ىققد اال اهققا  ال امليقق  األخطققر د خ  للالققا  فمنققمل مثابينققا 

  وخا  ماداخ هملا العاقول  خقرب تاريبا   ب ب  الدتة الاومخ الت تملهق د  ال مة   خة البلدا 
  املارقق   و  خطققر مققن النققاتج  10ا ، ابعالققت ب ققب  عمومققا   البلققدا  املعادمقق   ففققخ   ققا البلققد

ليا وديناليققا واليققا    وخققا  هققملا االققخ اإلمجققا  مققن ال مققال د  خ   املققال،  ققا    لقق     سققرتا
املنادخ   ، مما ي لة النوا علإ وجور سباو عاملخ  و  ينا    البلدا  النامي   اال اذ واتاا  

 تذاليف ال مال     ال

ل ة ال بق املباشر لقملا الوتقد هقو تاقويا األجقوخ، األمقر القملش ىقال رو  مواخبعهقا و  -15
 العققزثر وخققةيف   هققم مققن ة األتققرث الققت تذع ققخ قققدخا  ومققن ال وامقق اإلبعاجيقق   وتزايققدلعذلفقق  امل ي قق  

قق ز ال ققوو، وا فققام ب ققق امل ققاخخ  الناا يقق ، وابع ققاخ االسققع اب  النققما  االجعمققاعخ، وتزايققد ترخ 
، وخلهقققا عوامقققة  ر  د  وخقققة الاقققدخ  (8)خ تاخجيققق  مقققن تقققول سوسقققة الايمققق  ال امليققق  وقققار

ميفو ِّلققت ب ققب  معزايققد  مققن دبفققاو األسققر امل ي ققي   القققرتام   العفاوتققي  لل مالقق   وبعيرقق  لققملل ،
وجققا عققا  اسققعهوك األسققر امل ي ققي  واالسققعطماخ   األعمققال العراخيقق ، ممققا قققو م النلققق وتبا ققز  
 علإ وو اإلبعاجي    و ث ر سلبا  اإلمجا  

  ط قة ذقومخاإلبفقاو ا  د     النلقق اإلمجقا  مقن وييف اخ فيمقا يعوقة  ل نوقر الطالق  -16
  املار  من الناتج االخ اإلمجقا    البلقدا  املعادمق  والبلقدا  الناميق  علقإ ىقد  20  املعوسة 

مه  االسققققعهوك ا ققققاص وم قققققامه  م ققققا ال نوققققرين اآلتققققرين مقققققن النلققققق،  ش    علمققققا  ) سققققواا
ن النققاتج   املارقق  مقق 25-18  املارقق  و 60-55  ققطو  علققإ العققوا  ب ققب االسققعطماخ ا ققاص، 

لخ اإلمجا    املعوسة(  وي هم اإلبفاو ا ذومخ   النلق اإلمجا   قنف  ماقداخ م قامه  اا
لد وا ققدما ،  ققا    لقق  االسققعطماخ ا ققاص،  و  خطققر منققا، مققن تققول ق ر  النلققق علققإ ال قق

 تل  الت ينعرها  و يعياها املوظفو  ا ذوميو  

عاققور مقن القزمن، ظلقت هققملذ و قوال إلبفقاو ا ذقومخ  وةقدر ال ياسق  املاليق  م ققعوث ا -17
  م وقققم البلقققدا   وىقققدثت اسقققعطنااا  تقققول فقققرت  الرخقققور شقققا  ال ياسققق    عققق   و شقققهد  ابذما

اععمقققد  عقققد  املعاقققد     وارقققة الاقققر  ا قققا  و ثنققاا األقمققق  املاليققق  ال امليققق   و ال ققا ر   القققوال   
عقار  د  العاعقر   قد     لذنهقاافز املاليق  مقن ا قو   موعقا  ،   عااب الرخور الذبر لدا ، 
  (9)2010عا  

وخقققا  املعقققوتإ مقققن االبذمقققا  املقققا  الوىقققا، القققملش  لقققإ   شقققذة تالقققيا ل بفقققاو  -18
  ترارق الايم  املناف ، هو ا د مقن ب قب  القدين ا ذقومخ د  النقاتج االقخ اإلمجقا   وق ر  
__________ 

(8) 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? 

Working Paper No. 18-02, Global Development and Environment Institute at Tufts University  
 قوخا  )من يق  جديقد  قو  قفا  عامل -مقا   قد العا قف  :2017تاريقر العرقاخ  والعنميق ، ، 2017األوبذعار، 

تاريقققققر العرقققققاخ  والعنميققققق ، ، 2018، بيويقققققوخك وجنيقققققف(  األوبذعقققققار، A.17.II.D.5األمقققققم املعاقققققد ، خققققققم املبيقققققد 
، A.18.II.D.7)من ققوخا  األمققم املعاققد ، خقققم املبيققد  ال ققلن  ومنوققا  االبنققوو ووهققم ىريقق  العرققاخ  :2018

 بيويوخك وجنيف( 
(9) P Devries, J Guajardo , D Leigh and A Pescatori, 2011, A new action-based dataset of fiscal 

consolidation, Working Paper No. 11/128, International Monetary Fund  
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  و رث (11)واالسققعطماخ ال ققا  (10)لققيا علققإ بيفوققم ا مايقق  االجعماعيقق و  م وققم البلققدا ،  ث ققر العا
النمقققو    دمذابيققق ، وتفقققاقم اب قققدا  األمقققن، وتالقققا (12) لققق  د  املزيقققد مقققن  وجقققا عقققد  امل قققاوا 

  (13)ةامل عاب

و ذققن خ ققة ا فققام االسققعطماخ ال ققا    البلققدا  الناميقق    الطمابينققا  والع قق ينا  مققن  -19
ععمار سياسا  العذيف املا   وجاا  هقملذ ال ياسقا ،  قدوخها، مواخِّبق  ملوجق  الار  املاتخ  

ت   جقققزا خبقققر منهقققا بعيرققق  ققققراخا  ال ياسقققا  الناديققق  املعخقققمل     قمقققا  القققديو  القققت ابقققدل 
قل  اليقو  هقخ    ال قا   ي قد   االقعوارا  املعادم  ومقا توهقا مقن  قرامج العذيقف اليذلقخ  وااو ِّ

  الياخقة األساسققي ، خغقم    ىرقم  لقق ملش  وجقد فرققو  تراخميق   يذفقخ، األمققر الق ي قعطمر  قا
 يعنح   د   

الياخقققققة و  البلقققققدا  املعادمققققق ، شقققققهد االسقققققعطماخ ال قققققا ، وهقققققو مؤشقققققر لوسقققققعطماخ    -20
  املارق  مقن النقاتج االقخ اإلمجقا ، مااخبق   3.4 ، و لق 2015  عقا   اتخخييا   ا  األساسي ، تراج

  املارقققق    ال قققققعينا    مققققا   االقعوقققققارا   6وىققققوا   1980  املارقققق    عقققققا   4.7 ققققب   ن
ن   املارقققق  مقققق 8الناشقققق   غققققر الوققققا، فاققققد ا فققققا هققققملا االسققققعطماخ مققققن م ققققعوث خققققا  يفققققوو 

ققق2000  املارققق    عقققا   5االقققخ اإلمجقققا     وارقققة الطمابينقققا  د  ىقققوا   النقققاتج ن   ، وة  
  وشقمل   الوقا عقن هقملا (1  املارق ، لذنقا تراجقد   قد  لق  )ال قذة  5.7لق  ليب 2008 عا 

 15املناإ   عو   مملهل  من ب قق االسقعطماخ ال قا  د  النقاتج االقخ اإلمجقا  تراوىقت  قا 
    املار   واقا  مد ةاياها  وال عد  عاور م دال  عالي  لنمو الناتج  20و

__________ 

(10) International Labour Organization, 2017, World Social Protection Report 2017/19: Universal 

Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, International Labour Office, 

Geneva  
(11) A Bhattacharya, KP Gallagher, M Muñoz Cabré, M Jeong and X Ma, 2019, Aligning G20 [Group 

of 20] Infrastructure Investment with Climate Goals and the 2030 Agenda, Foundations 20 

Platform, Brookings Institution, Washington, D.C. and Boston University, Boston, Massachusetts; 

Global Infrastructure Hub and Oxford Economics, 2017, Global Infrastructure Outlook: 

Infrastructure Investment Needs 50 Countries, 7 Sectors to 2040; Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), 2017, Investing in Climate, Investing in Growth, OECD 

Publishing, Paris   
(12) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013, Report on Austerity 

Measures and Economic and Social Rights, Geneva; C Perugini, J Žarković Rakić and M 

Vladisavljević, 2019, Austerity and gender inequalities in Europe in times of crisis, Cambridge 

Journal of Economics, 43(3):733–767; V Popov and JK Sundaram, 2015, Income inequalities in 

perspective, Development, 58(2–3):196–205  
(13) JD Ostry, P Loungani and D Furceri, 2016, Neoliberalism: Oversold? Finance and Development, 

53(2):38–41  
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   1ال ذة 
  2015-1980 ام، اجتاها  االستثمار ال

 (خن ب  م وي  من الناتج االخ اإلمجا )

 

ى ققققا    مابقققق  األوبذعققققار، اسققققعنارا  د   موعقققق   يققققا    ققققندوو الناققققد الققققدو    ققققز  املوجققققورا   املودخ:
 الر مسالي  

 طماخ ا ذومخ ال ا  )تذوين خ   املال الطا ت اإلمجا ( ال ا  د  االسعي ر االسعطماخ  موىو :

و ر   هققملذ اال اهقققا  املنخفنققق  للنلقققق اإلمجقققا  د  ق ر  االععمقققار علقققإ االرعمقققا     -21
اإلبفققاو اإلمجققا ،  ققا ي ققمة االسققعطماخ ا ققاص واالسققعهوك واإلبفققاو ا ذققومخ  وهققملا االععمققار 

  غققر  بقا منققمل مثابينققا  الاقر  املاتققخ علققإ منعرققا   خد  اسقعخداما  اسققعيف  مققا ، د القي  سققلبيا  لنقروخ 
ألقة، اختفد  در االرعما    خطر من البلدا  رو  تراخم ياا لا   خ   املال الطا ت  وحيدث هقملا ا

    ا األىيا  لفرتا   ويل ، قبة ىدوث ابذما    بق تارا  ارعمابيق   و  فقرتا  العمقدر، 
عا األسقر خما اسقعخدم  االرعما  لعموية  ب ن  املناخ  ، (14)مت ال رخا  املالي  وغر املالي اسعخد

 اياخ لألجوخ ا نمو الور خخ    مواجه  يامل ي  اامل ي ي  للافاظ علإ م عو ص

وي قققذ ة هقققملا االبفوقققال  قققا االرعمقققا  واالسقققعطماخ شقققاغو   م وقققم البلقققدا  املعادمققق   -22
 نققرياعا خري ققيعا   وال،  رث  ويققة ال مليققا   املنققعج   فهققو يققؤثر   االسققعطماخ والبلققدا  الناميقق

  قبق ججقال االسقعاااو  املنقعجملالي   الرعما  د  عقزو  ال قرخا  غقر املاليق  عقن االسقعطماخ ا
النويل ، وال قيول  املنخفنق ، وخقملا تق ف ال ارقد   خطقر مقن األىيقا   و  الوققت بف قا،  ر ث 

ثققر ميفطققب ِّة عققن االرعمققا  د   قمققا  ماليقق  وخخققور خققا  لمققا    لعزامققا  املاليقق  الذبققر  النامجققتققراخم اال
  االقعوققارا  املعادمقق  والناشقق    املنققعج  و وجققا عققا ،   يرتفققد االسققعطماخ املنققعجعلققإ االسققعطماخ 

 خ   علققإ ىققد سققواا علققإ الققرغم مققن فققرتا  معذققرخ  مققن العوسققد االرعمققاين، وتققواتر اختفققال ب ققق 
 ال رخا ، وطفينا  لنريبي  ال رخا  

__________ 

(14) M Schularick and AM Taylor, 2012, Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles 

and financial crises, 1870–2008, American Economic Review, 102(2):1029–1061;  ،األوبذعققار
)من ققققوخا  األمققققم  وتققققد البنيققققا  املققققا  ال ققققاملخ   تدمقققق  العنميقققق  :2015تاريققققر العرققققاخ  والعنميقققق ، ، 2015

 ، بيويوخك وجنيف( A.15.II.D.4املعاد ، خقم املبيد 
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تثمارا  ارباصااة: خيااارا  التمع اال ادخااتلط ز سة االسااتثمار ال ااام وجااذب االساا -ابمل 
 دشار و اهلياكل األساسية العاس ة النطاق

املع قققم  قققررورذ املقققنخفا وججقققال اسقققعاااقاتا  -صثقققر االسقققعطماخ   الياخقققة األساسقققي   -23
  وخققا  لققملا ال امققة وقققد سققل  علققإ (15) رتاجققد اال اهققا  االسققعطماخي   وققف  تا قق  -األ ققول 

ا  الناميقققق  وعلققققإ وققققو اإلبعاجيقققق    خققققة مذققققا    ققققبق روخذ ااققققوخش   ةققققول العوققققنيد   البلققققد
  (16)االقعوارا 

وت مة الياخة األساسي  ف ا  واس   من ال قلد وا قدما  القت تاقو  علقإ االسقعطماخ  -24
ما يع م ت ريف  تواريخ االقعوقار اإلوقارخ لقملا ا  ال االجعماعخ واملارش  وخطر   خ يد خ   امل

  ف لقققإ سقققبية املطقققال،  هقققق هراقققا ،   م قققرم اسقققعخداما ملوقققنلح (17)عقققااملوقققنلح   قققد  رق
ال االجعمقققاعخ ال قققا  ، د  ت ريقققف الياخقققة األساسقققي    قققا  طقققة  ا قققدما  جقققامد هقققو  خ   املققق

ن  ققققققدو ا االتققققققنول  ألب ققققققن  اإلبعاجيقققققق  للانققققققال األو  والطققققققابوش األساسققققققي  الققققققت ال  ذقققققق
 والت تادمها الوخاال  ال ام   و تعدتة   تنويمها  دخج  خبر   (18)والطال  

الذبققر للوخققاال  ال امقق    مرىلقق  وققو غققر معققواق   لراققا ، يعققيح هققملا العققدتة ووفاققا   -25
علقإ  قو ي قعهد  الاناعقا  القت تننقوش علقإ دمذقا     خطر ف الي  للمواخر اإلبعاجي خا  اتعيا

فقز   األسق اخ ة قني ق ط قرا  ويولقد الوهقو مقا يذ قف مقن ىيق   نقاا ترا نقا  قق ب ليق  و ق   ديق ، 
يزيقد مقن ت زيقز الاقدخا  املؤس قي  الوقمق  ملوا قل  عمليق  االسعطماخ ا اص  ومقن شقز   لق     

 خ ال ياسققققا  مققققن  جققققة االسققققعطماخ   الياخققققة النمقققو ودخسققققال اإلشققققاخا  الوققققايا  د  واتقققق
 األساسي  امل ز ِّق  ل بعاجي  

و در   اآلوب  األتر  االهعمقا   السقعطماخ   الياخقة األساسقي   وي قزث  لق  جزريقا  -26
الععاققار    هققملا اإلبفققاو  ذققن    يققؤثر  وققوخ  دجيا يقق  علققإ النمققو   املققدث الاوققر د  تزايققد ا

االعققرتا    ينققا    وي ذقق  هققملا املناققإ (19)ي ققهم  لعققا    م اجلقق  الرخققور املققزمنوالنويققة، و   
 ألمهي  الت ات مت وا م اخيد الياخة األساسي  الذبر    م اخ الوا امللاقوظ علقإ  ق يد 

د من الفار وخملا القوعخ   اجق  امللاق  د  القعخلا مقن الذر قو    االقعوقارا  مقن النمو وا 
 ماخا  ا نراا  تول االسعط

وت مققة املؤس ققا  املاليقق  املع ققدر  األ ققرا ،  ققا    لقق  مؤس ققا  مققن اجلنققوب، مطققة  -27
ر  الققدعم املوققر  اآلسققيوش لوسققعطماخ   الياخققة األساسققي  وموققر  العنميقق  اجلديققد، علققإ ق 

__________ 

(15) Bhattacharya et al., 2019   
   2018 األوبذعار، (16)
(17) GK Ingram and M Fay, 2008, Physical infrastructure, in: AK Dutt and J Ros, eds, International 

Handbook of Development Economics, Vol. 1, Edward Elgar, Cheltenham, p. 301  
(18) AO Hirschman, 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New 

Haven, Connecticut; AO Hirschman, 1961, Latin American Issues: Essays and Comments, 

Twentieth Century Fund, New York, p. 83  
(19) LH Summers, 2016, The age of secular stagnation: What it is and what to do about it, Foreign 

Affairs, March/April  
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اطققمل  مققن  املاققد  لوسققعطماخ   الياخققة األساسققي    البلققدا  الناميقق   ومثقق  عققد  مبققارخا  روليقق 
  ماخشققال لققا، مطققة مبققارخ  ا ققزا  والنريققا )الوققا( وتنققخا  االسققعطماخ   الياخققة األساسققي   ققو 

  فريايا ) ملابيا( 

 الدوليا  لياخة األساسقي  خف ق  مقن االهعما  امل عطمرين املؤس ي  دا  ويبدو    مث  تزاي -28
همقققا واسقققد الننقققاو مقققؤراذ    األ قققول   قققبق دمذابيققق  ةايقققا عارقققدا    عققق   وي ذققق   لققق  ف

خ   املقققال، مطقققة النقققرو م قققاخيد الياخقققة األساسقققي ، ال سقققيما امل قققاخيد الذطيفققق  االععمقققار علقققإ 
وشققبذا  امليققاذ  ، ققذ  ا ديديقق وال ،وبوققم توقيققد ا قدما  ال امقق  ،واملنققاخا  واملرافقق  ،ال قري  

ققدثوشققبذا  االتوققاال   ،والوققر  الوققاخ الانققال ا ققاص د  عققد   وشققبذيا   ىرميققا    ثققرا   ةيف
   موعقققق  معنوعقققق  مققققن العفققققاعو  املاليقققق  واالقعوققققاري   ققققا  مالانققققاعا ال ققققا  وا ققققاص  وي ققققرك

  (20)وال ياسي  امل اد 

 اا ،  وخمقا  يفخقر سقا العفقاعو  ت ايقدا  و ذن الاول د  العفاعة املا  ي ذ ة  خطر هملذ  -29
  يققققرتاو  ماققققداخها  ققققا البويققققا تعنلققققق تلبيعققققا مبققققال هققققارو    طققققة عامققققة ىرققققم العمويققققة ةققققد   

نقاب ال قارد ىيقال توسقيد بنقاو جهقور والرتيليو  ، ى  ود  توافر املزيد من املقواخر  ويرخقز ا 
   (21)2030  العموية علإ م زل  سد الفرو  العمويلي  للوفاا خبن  عا

يليقق  د  وفيمققا يع لققا  لياخققة األساسققي ، ي ققعند ا نققاب العاليققدش   ققز  الفرققو  العمو  -30
تننققوش   الياخققة األساسققي  عققد  افرتاتققا    وال ، مققن املفققرتم    الفرققو  املاققدخ    اسققعطماخا

بلقدا  مققن    بيقا، ت قاين الاناعققا  ال امق    م وقم المماثلق  مققن ىيق  ا رقم فرقو   ويليق  علقإ
 لاقدخ  علقإ قيور مالي ، وتواجا دشذاال     ال الع ير، و ذنها    تع قرم ملخقا ر مرتبنق  
لو قققول د  ةمقققة القققديو  د ا مقققا اتقققنل ت  سقققعطماخا    الياخقققة األساسقققي    رقققم القققوق  ل

 فقققعح  ب ، ينب قققخ   تقققوا هقققملا الايقققد املقققرتبة  ملقققواخر ال امققق  هقققدا  العنميققق  امل قققعدام    لطقققا  
اليق  قوقر  خ   املال ا اص، الملش ييف قعطمر عقار      قول م   وجام اخيد الياخة األساسي  

 يا  ي    موع  مبدري  من امل اخيد املابول  مورفلذخ حيدث  ل ، يلز  ص  ا ،األجة  خا 

ب    ققققا م ققققاخيد  تققققوفر للم ققققعطمرين عارققققدا  مناسقققق وتيف ققققرمل  امل ققققاخيد املابولقققق  موققققرفيا   -31
ارقدا    وييف عاد    امل اخيد الت تذع خ هقملذ ال قم   رخ ،   ىقا    ال (22)  و   املخا ر 

نققق   دخجققق  ال  ذقققن     عقققملب اا قققو   املخقققا ر القققت  ذقققن جنيهقققا مقققن امل قققاخيد الراهنققق  منخف
 امل عطمرين من الانال ا اص 

وت مة هملذ ال وامة  يا  ابول  مورفومث  عوامة عديد  ييف زث دليها تاييد صي   امل اخيد امل -32
تف ق  للم قامو ، واالفعاقاخ د  األروا  امل عوث املقنخفا للاقدخ  علقإ اإلعقدار، والعذقاليف املر 

يقق ، والع ققاخم الاققابوين، د  جابققق  بققوال  علفقق  املاليقق  املع ققم   ل ققيول ، وتقق ف األ ققر العنويم

__________ 

  2018األوبذعار،  (20)
 املرجد بف ا  (21)
(22) J Woetzel, N Garemo, J Mischke, P Kamra and R Palter, 2016, Bridging Global Infrastructure 

Gaps, McKinsey Global Institute, McKinsey and Company, June, p. 17  
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 لق   قا ر االقعوقار الذلقخ وال قياو ال ياسقخ من املخا ر املرتبن   دوخ  ىيا  امل رول،  ا   
  (23)و ا ر النلق واإليرارا  والعا  والبي خ  و اوق العذلف  املعوق   

ولملا ا ناب  وجا قووخ ال ي عها  وا   ولا يع لا  لنناو والدوخ املعقوق ا مل قاخخ   -33
نقا  الانال ا قاص   تنقوير الياخقة األساسقي   ف لقإ مقر العقاخي ، خقا  العمويقة ال قا  االقخ مهيم

ر ىق    هملذ اليمن  للانال ال قا  سع قعم   ال تنوير الياخة األساسي   وت ر العرر   د   
 لو قار العموية ا اص   ال نوا  املابل   

للعمويقققة ال قققا   و   فريايقققا، ييفققققمط ة اقققا  ويذقققو  العمويقققة ا قققاص،    مقققاخن وجقققورذ، مراف -34
،   و   مريذا الوتيني (24)الياخة األساسي     املار  من  مول  ويو 66العموية ال ا  االخ 

وجقققور  ويقققة تقققاص    ظقققة   قققويو  امل قققاخيد ىققق  ذ ة ثلققق  دمجقققايوقققة العمويقققة ال قققا  ي ققق
  (25)للهياخة األساسي 

و  جسيا، يهيمن االسعطماخ ا اص   قنال االتواال   ولملا االسعطماخ ىنوخ خبقر  -35
     ال   قنال الناق   لذن ىو  هملا االسعطماخ   ر     ال الناة، وتذار تذو  من دم

ذن مل اخخ  الانال ا اص   االسعطماخ   الياخة األساسي     و   (26)املياذ والور  الواخ
   يعزايد  وجور عرم  خرب من امل اخيد املابول  مورفيا  

ألساسي    تياخ ومد  ل ، فإ  هملا النهج الراهن الاارم علإ اتعزال طنية الياخة ا -36
لفقرارث امل قاخيد وال وارقد اا قو   خيز علإ املابوليق  املوقرفي   ، مد الرت اسعطماخي ىوافظمب  علإ 

املخققا ر  اشققيا مققد ى ققا   مققنهج امل ققعطمر ا ققاص،  مققر ال خيلققو مققن دشققذال تواجهققا  وققف  
 تا   البلدا  النامي  ألبا يفوة العنمي  عن اجلدوث املالي   

 تقد اسقرتاتيري  و نيق  للعنميق ، تاقو  علقإو  املاا ة، ينب خ    تعمطة بانق  البقدا   و  -37
 ش ا رققققم امل ققققعهد ، والاناعققققا  والعذنولوجيققققا   ا   -ةديقققد تنقققق  للهياخققققة األساسققققي  

وتبقققا ِّ املقققواخر الوقمققق  لعاايقققا األهقققدا  املعوتقققا   وت قققعلز  هقققملذ  -األولويققق ، علقققإ سقققبية املطقققال 
الفرقو  العمويليق ، القملش يبقد   عاديقد  ا نو   دوخها عذ  ا قاذ الع ل قة املع بقد    قج ةديقد

__________ 

(23) A Bhattacharya, M Romani and N Stern, 2012, Infrastructure for development: Meeting the 

challenge, Centre for Climate Change Economics and Policy, Policy Paper, Grantham Research 

Institute on Climate Change and the Environment in collaboration with the Intergovernmental 

Group of 24 on International Monetary Affairs and Development; T Serebrisky, A Suárez-

Alemán, D Margot and MC Ramirez, 2015, Financing Infrastructure in Latin America and the 

Caribbean: How, How Much and by Whom? Inter-American Development Bank, Washington, 

D.C.; World Bank, 2011, Multilateral Development Banks Infrastructure Action Plan: Group of 

20 Documents (Vol. 2): Supporting Infrastructure in Developing Countries, Submission to the 

Group of 20 by the Multilateral Development Banks Working Group on Infrastructure, 

Washington, D.C  
(24) World Bank, 2011  
(25) M Fay, LA Andres, C Fox, U Narloch, S Straub and M Slawson, 2017, Rethinking Infrastructure 

in Latin America and the Caribbean: Spending Better to Achieve More, World Bank, Washington, 

D.C  
(26) Asian Development Bank, 2017, Meeting Asia’s Infrastructure Needs, Manila  
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 وتد افرتاتا    قز  خا  فاخو  ا االسعطماخ الف لخ واالسعطماخ الوق  للهياخة األساسي ، مرو ال
قققققدخ  اإلبفققققاو ا ذققققومخ وتاققققديرا  للعمويققققة ا ققققاص املنلققققوب، وابعهققققاا  سققققرتاتيريا  توققققميم 

 امل اخيد جلملب خ   املال ا اص ل د الفرو  

ع ا  ال ريد لوسعطماخ ال ا    الياخة األساسقي  علقإ ققدخ  ا ذومقا  ف االبوسيعوق -38
علقققإ االتقققنول  رواخهقققا الاياريقققق    طنقققية م قققاخيد جديققققد  للهياخقققة األساسقققي  وتنفيققققملها  

إلجناق  ل ، ينب خ للاذوما     ت ع يد  القا ال ياسقاو واملقا  و   ت قزق النلقق اإلمجقا   و 
خ قيقققارش   رفقققد االسقققعطماخ املن قققا مقققن تقققول االسقققعطماخ املباشقققر نلد  قققدو ا    تنقققوينب قققخ لققق

  املنققعج) واسقن  خيقا   الانققال ال قا ( وصي ق  الوققرو  لع قريد الانقال ا ققاص علقإ االسقعطماخ 
وينب ققخ للاذومقققا     ت قققات العاققد   املع لاققق   ل قققمول واالسقققعدام  عققن  ريقققا دعقققار  توقيقققد 

خ املباشقر د  ةايقا بعقارج اجعماعيق  مقن تقول اطقا  تقدا ر و ل ق  ق النمقوالدتة علإ  و ي ز 
    ال ال مال ، وتنفيمل  رامج لع زيز ال مة الورا، وتوسيد بناو العزما االجعماعخ 

ومثقققق  ىاجقققق  د   موعقققق  مققققن األروا  ال ياسققققاتي   وي ققققمة  لقققق  ال ياسققققا  املاليقققق ،  -39
والعنوققيم املققا ، وسياسققا  الرعايقق  االجعماعيقق ، مابيقق ،   االرعوال ياسققا  الوققناعي ، وال ياسققا
 مناسققبا   روليققا     وتعنلققق ف اليقق  تلقق  ال ياسققا  تن ققياا  الققدولياوسياسققا  العرققاخ  واالسققعطماخ 

، ورعقم االبعاقال د   اجلاخيق  ملواجه  األثر ال ل  لعناة خ   املال، واىعقواا اتقعوال  ا  قا 
  البلدا  النامي   ما   سياقعوار تفيا الذر و ، ال

وقققد  ققد  االبعاققال د  اقعوققار تفققيا الذر ققو    عققدر مققن االقعوققارا  املعادمقق ، ود    -40
فر ق  سقا   لوتفقاو األتنقر ال قاملخ اجلديقد   ينقا  خا   وتر    نز من الوق ، لذن  ل  يعيح 
لقإ بنقاو عقاملخ يح ع  يعقومقن شقز   لق     2019الواخر و فا   تارير العراخ  والعنمي  ل قا  

 لوخ  سياس  م عوىا  من ىاب  الذ ار، وهو مقا يننقوش علقإ دمذقا      قال توليقد القدتة 
ووقققو ال مالققق ، وةايقققا االسقققعاراخ   املنقققاخ، وتنويقققف القققواا، وجلقققق ال ديقققد مقققن املنقققافد البي يققق  

د مقققن ل ديققق   امقققررذ   ينقققا  األتقققرث  و ذقققن    ياقققرت  هقققملا املناقققإ  عا قققن   توقيقققد القققدتة 
دها االسعطماخ األتنر تعميز  نبي عها االي  الراسخ    املننا  الت حيقدث  الوظارف الت سيوجِّ

  و ذقققن لقققملذ ال مليققق     تاقققرب البلقققدا  املعادمققق  مقققن ال مالققق  الذاملققق  و   (27)فيهقققا االسقققعطماخ
 ت اعد علإ ة ا ظرو  ال مة   البلدا  النامي  

امل عدام  من  جهز  العنويم املقا ،  قا    لق  املوقاخ  املرخزيق    ميويعنلق ةايا العن -41
لوسقعاراخ ودعقار  امقال املقا  د   املاليق ، خقبح األوجقا العرقاخ  املاليق  املاو ِّتق  األسواووسلنا  

  ويعمط قققة العاققدش القققملش يواجقققا (28)املنققعجوظيفعققا الناف ققق  اجعماعيققا املعمطلققق     ويققة االسقققعطماخ 
سياسقا  تذميليق  علقإ جبهققا  اطقا    ا اجق  د  هقملذ النزعق  اإلبعاجيق  ىيقال العمويققة تنفيقمل 

__________ 

(27) International Labour Organization, 2018, World Employment and Social Outlook 2018: Greening 

with Jobs, International Labour Office, Geneva; International Monetary Fund, 1998, World 

Economic Outlook: Financial Turbulence and the World Economy, Washington, D.C  
(28) S Storm, 2018, Financialization and economic development: A debate on the social efficiency of 

modern finance, Development and Change, 49(2):302–329   
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ودراخ   سق اخ الوقر ، ووتقد عمليقا  ، (29)دوليق  لقرؤو  األمقوالالنقوا ة العديد ،  ا ي مة 
االبققدماج املوققر  علققإ  قق  االسققعاراخ املققا ، ودخسققاا  روتوخققوال  روليقق  لع ققوي   قمققا  الققديو  

ل ققققلوك املققققا  االفرتاسققققخ  وسققققيعناول الفرعققققا  العاليققققا  هققققملذ امل ققققارة  زيققققد مققققن ل رخاا   ال ققققياري 
   العوتيح

  ب ة ادعارسادؤستا  واآلليا  الالزمة لتيتري ت -اثلثاا  

   قققدوخ دتقققاف  د  األرواخ األساسقققي  املبينققق   عقققوذ، تنقققنلد املؤس قققا  واآلليقققا  املاليققق -42
  ومققد     هققدا  العنميقق  امل ققعدام  ومنووخهققا الققملش  عيققد   ققامباشققر   دب ققاا االرعمققا  وتوقي

  ات ققال مققن ىيقق هيذلعققا تققمن د ققاخ االتفققاو األتنققر ال ققاملخ اجلديققد  ققطو  توافاققا  اسققعطناريا  
فمققن  بناقققا   ققز  مققا هققو منلققوب، يباققإ الع ققاؤل األول رارمققا  هققو: خيققف  ذققن  ويققة  لقق  

 سق اخ فقارا مقن خ   املقال تواخبقا  ال ا  لديا ىاليقا  جه ، ينب خ  ال يذو  هملا األمر عاب  أل  
 رلققققق  رام ققققق  علقققققإ    ال ديقققققد مقققققن   ينقققققا  وهنقققققاك     فارقققققد  منخفنققققق ،  قققققة وىققققق  سقققققلبي   ىيقققققا

، مققن تققول ت زيققز اإليققرارا  املاليقق ، وتالققيا تذلفقق  تنفيققملهاا  سققععيح عوارققد ت نققخ اإل ققوى
علقف األبقوال، د  غققر  لق  مقن األمققوخ  العقدفاا  املاليق  غقر امل ققروع ، ووققف اإلعقا   مققن  

 عققوذ، ةققول   ال ققنوا  األتققر  د  بوققا  حيبققمل املنققاخ     خققرذ يققد    النوققا  املققا ، خمققا وخر 
ن األب ققن  املنعرقق   وقققد ثبققت عزوفققا عققن االسققعطماخ، ال سققيما    بققوال األب ققن  الوقمقق   ققدال مقق

 لعاايا  هدا  العنمي  امل عدام   

و ققيا  املؤس ققا  الاارمقق  ىاليققا، جيققق تلبيقق  ىققاجعا خري ققيعا غم مققن تووعلققإ الققر  -43
    ال العموية: 

ويققة األجققة، الققملش ال يققزال تققما  موققارخ خافيقق  وموثوققق  للعمويققة املعققزين والن ) ( 
شاياا، علإ الرغم من وجور سية من العمويقة الاوقر األجقة  وهقملا ال ي ق     تذقو  القز ر   

 قوي  وم عدام ، مد اىرتا  الدوخ اإلوارخ للعموية   ينا  خبر  فا ق،  ة 

العزخقققد مقققن    يع قققم العمويقققة  ت قققال بناققققا، سقققواا ج رافيقققا  )لي قققمة  وقققف   )ب( 
 ا الت ت اين من باا ا دما     فريايا(   و قناعيا )لي مة األب ن  الت ت اين تا   املنا

ت اين من باقا )لي مة امعم ا  االي  الت  مطة قنال املياذ(   و  عم يا   ،من باا ا دما 
 امل اخيد الو ر  والع اوبيا    (،   بة منها مطو   ينا  ا دما  

  اربلما  اددرفية ال امةما ميكن أن تقلمه  -ألف 

تعققيح ا ققدما  املوققرفي  ال امقق  دمذابيقق  لعلبيقق  هققملذ املعنلبققا ، وهققو مققا يعبققا مققن  ققدر  -44
ل الاارم منمل مقد   ويلق  ود  خقا  ققد  يفمهقة د  ىقد مقا  و ذقن لقملذ املوقاخ  االهعما  وملا اما

__________ 

(29) C Baba and A Kokenyne, 2011, Effectiveness of capital controls in selected emerging markets in the 

2000s, Working Paper No. 11/281; International Monetary Fund, 2010, World Economic 

Outlook:October 2010 – Recovery, Risk and Rebalancing, Washington, D.C.; JD Ostry, AR Ghosh, 

K Habermeier, M Chamon, MS Qureshi and DBS Reinhardt, 2010, Capital inflows: The role of 

controls, International Monetary Fund Staff Position Note 10/04, International Monetary Fund  
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يعوققققف علقققإ ا فقققاظ علقققإ لقققإ دب قققاا االرعمقققا ، مقققد     لققق     ت بققق  املقققواخر  فنقققة ققققدخصا ع
املوداقي  واالسعدام    يد  با ال ىاج  د  االبعواخ د     ترتاخم وفوخا  خافي  قبقة ال قرول   

ذققن للموققاخ     تعققيح املزيققد مققن فوارققد ا رققم والننققاو  فنققة  رياقق  عملهققا االسققعطماخا   و 
اخ  ال امق   وقوخ  واتقا  عقن املعمطل    دقام  شراخا  مد امل عطمرين واملمولا  وطعلقف املوق

اسعي اب األهدا  االجعماعيق  واإلواريق ،  - و ألبا ينب خ لا  -املواخ  ا ا   أل  امذا ا 
دا  املاليققق   و قققا    االىعياجقققا  املاليققق  ألهقققدا  العنميققق  امل قققعدام  واالتفقققاو فنقققو  عقققن األهققق

 ويلقق  منهققا د  سققباو سققرع ، ي عهققا د  سققباو م ققافا  باألتنققر ال ققاملخ اجلديققد هققخ  قققرب  ن
معنوعق  وموقعق  علقإ بنقاو ج قرا   ىقوافظيوة الانقال املوقر  ال قا  وىقدذ الاقارخ علقإ دب قاا 

مقققن ىيققق  مقققن ا قققدما   و وقققا    املنقققا ا وقناعقققا  االقعوقققار األققققة ىواسقققد ومقققن شقققز ا ت نيققق
خبققق   ملوقققاخ  الاقققدخ  علقققإ اععمقققار خؤيققق   ويلققق  األجقققة ماا  ينقققا  املبقققد ،  لققق  املوقققاخ  ال امققق  

 ا ا  ، وهخ مس   ترث  يز  وتو  الف عا  

وق ققا   وتعامقة املوقاخ  ال امق  واملؤس قا  ال امق  شققبا املوقرفي   عم ق   قو يفقوو  -45
لذقن القر ش ال القق  (30)مهقا ال  وية  هدا  العنمي  امل عدام   وطعلف تاديرا  عدرها وىر

مققول الذعلقق  املوققرفي  ال امليقق  وب ققب   علققإ   البلققدا  هققو    املوققاخ  ال امقق   طققة ىققوا  خ ققد  
العنميقق  الناميق   ومققد  لقق  فهققخ تققدعم ب ققب   علققإ  ذطققر مققن االسققعطماخا   ا  الوققل   هققدا  

 ليقو  روالخ القملش ت قر العاقديرا  د  اسقعطماخذ   العمويقة  454امل عدام   ومن   ة مبل  الق 
  و  تققققوا  مهيقققق  العمويققققة (31)ل ققققا   لنوققققف تاريبققققا  ، سققققاهم الانققققال ا2016املنققققاتخ   عققققا  

ا ققاص، يباققإ الع ققاؤل املنققرو  هققو: خيققف  ذققن االسققعفار  مققن هققملا العمويققة علققإ  ققو  فنققة 
 خملا من هملذ اجلهور ال ام   نرو تواق   ا املخا ر واملذاسق  و 

     رواخ املوققققاخ  طعلققققف  تققققعو   بواعهققققاد   ،   هققققملا الوققققدر، ا لققققوص ذققققن  -46
وتنم البلدا ،   الوتد األمطة،  موع  معنوع  من املواخ  ت قمة مؤس قا   ا  تقدما  

 ذنهققا تاققدة تققرب  تانيقق  وقققدخا  دراخيقق  ماليقق  واسقق   الننققاو، دتققاف  د  مؤس ققا  معخووقق  
  رهقا  مررذ  هملا الودر علإ  و  خبرا    تا   د  جابق العموية  وتعباين النوم الو ني  تباينا  

ويمي  وسياقاصا العاخخيي   و ملابيا ومجهوخي  خوخ  مطاال  علقإ البلقدا  القت  نبقت الرتخ قز القملش العن
 يققف واسققد مققن  بققوال املوققاخ  املخعلفقق ،  ققا    لقق  شققوهد    مققاخن  تققرث وىافوققت علققإ 

د اققد ، ي ققهال ديققد مققن املوققاخ  ال امقق  واإلواريقق   و   لققدا   تققرث،  ققا    لقق  الققوال   املع
مققن العرديققد املعمطققة   دب ققاا مؤس ققا  جديققد  ورعققم املؤس ققا   الن ققاط املوققر  ال ققا  بوعققا  

 علإ  و  فنة   األقد  عهدا  

  املوققققاخ  املرخزيقققق ،  و ققققفها مرخققققز الايققققار  وقققققا ر  النوققققا  و    ققققا البلققققدا ، تباقققق -47
املور    البلد، عن سقبة لعاقدة الايقار  اجلديقد  الوقمق  للاقر  ا قارش وال  قرين  فب قد األقمق  

،  ظهققققر  املوققققاخ  املرخزيقققق     امذا ققققا العققققدتة عنققققد ىققققدوث  قمقققق   2008-2007املاليقققق  
__________ 

(30) J de Luna-Martínez and CL Vicente, 2012, Global survey of development banks, Policy Research 

Working Paper No. 5969, World Bank; T Marois and AR Güngen, 2019, A US [United States] 

green investment bank for all: Democratized finance for a just transition, The Next System 

Project;  ،2019األوبذعار   
(31) Marois and Güngen, 2019  
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ناقا  مقر   تقرث، خ قا للمقر  األو  منقمل عاقور،   قز  روخ هقملذ املوقاخ   وي ق ر لواليقو ، يطقاخ ا
 و اىعمققال ىققدوث توققايح سققريد علققإ بنققاو املنوومقق   (32)الققب ا  لالققا دقاا  مزسققا  األفققا 

 40، األمقر القملش  رث  ارا قق  (33)(1يهقدر االسقعاراخ املقا  )  وق  مين قذخ املناتيق  ، اجلقدول 
شبذ  عاملي  ت مة علإ د خاا الوعخ وتوميم اتعباخا  ل جهار املرتبة اا د  دب  مرخز    مورفا  

  ومقد  لق ،  ذقن لعلق  املوقاخ     تف قة املزيقد  ف لقإ سقبية املطقال، ي قعخد  (34) ع ر املناخ
  لف ققققة  روا  مطققققة اشققققرتا ا  االىعيققققا خ املع ققققر  و ىوققققا الاققققروم املورمقققق   ي يققققا     نققققها

ل دعقققار  العمويقققة املمنقققو  للموقققاخ  العراخيققق  علقققإ  سقققا     قققاوةديقققد م قققعو   م قققعهدف  
 سقق اخ مدعومقق  تا قق   لاناعققا   ا  األولويقق ،  ينمققا خيعققاخ الققب ا اآلتققر شققراا   ققول  ي يقق   

   (35)خرزا من العي ر الذمخ

هة جيوق للموقاخ  املرخزيق     تعبقد هقملا القنهج  علقإ القرغم مقن    م ومهقا ققد لذن،  -48
ل قنوا  األتقر ، ال يققزال مثق  ىيقز خبققر لل ياسقا ، وهقو  مققر يننبقا ىقق  تققيا   ااطقمل واليق   

علققإ املوققاخ  الققت ترخققز  وققف  تا قق  علققإ اسققعاراخ األسقق اخ  و ذققن ملوققاخ   تققرث     ققد 
ا يقققز القققوق  مقققن تقققول واليعهقققا املعمطلققق    تقققما  االسقققعاراخ املقققا   ولب نقققها وال   مع قققدر  

اري   و  ييفني ِّا الب ا اآلتر قة من واليعقا وسق إ رارمقا د  رعقم ا  اإلوت مة ال مال  واألهد
  (36)ال ياس  اإلواري  ا ذومي ، دتاف  د  تما  اسعاراخ األس اخ  و االسعاراخ املا 

ود  جابققق املوققاخ  املرخزيقق ، تيف ققذ ِّة املوققاخ  اإلواريقق  ال امقق  خاف قق  قويقق  قققارخ  علققإ  -49
السقعطماخ  وخطقر  هقخ املوقاخ  اإلواريق  القت تنقنلد ف قو  قدوخ خبقر،   لع زيقز اتوليد ال ز  القوق 

سققيما   البلققدا  الناميقق ، الققت  ب قق ت فيهققا موققاخ  جديققد   ايققار  اجلنققوب وموققاخ   ا   ال
ب اط املؤس ا  القت خابقت قارمق  منقمل فقرت   ويلق   وتاقد   توجا  وخذ اجلنوب، خما ات د خطرا  

    ققا   ريعققو  وورقتنققاهخ مققا تادمققا مؤس ققا   نققوب اآل  قروتققا  ريقق    اجلاملوققاخ  اإلوا
  (37)ا اال ، ووفا شروط  خطر مروب   ذطر

__________ 

(32) M Carney M, 2015, Breaking the tragedy of the horizon: Climate change and financial stability, 

presented at Lloyd’s of London, London, 29 September  
(33) M Scott, J van Huizen and C Jung, 2017, The Bank of England’s response to climate change, 

Quarterly Bulletin, Bank of England, Q2:98–109   
(34) Network for Greening the Financial System, 2019, A call for action: Climate change as a source of 

financial risk, First comprehensive report, Banque de France and Network for Greening the 

Financial System Secretariat  
(35) A Tooze, 2019, Why central banks need to step up on global warming, Foreign Policy, 20 July; 

  154، الوفا  2019األوبذعار، 
(36)  Bank for International Settlements, 2009, Issues in the Governance of Central Banks, Basel; 

  152، الوفا  2019األوبذعار، 
(37) D Barrowclough and R Gottschalk, 2018, Solidarity and the South: Supporting the new landscape 

of long-term development finance, UNCTAD Research Paper No. 24, United Nations  
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   1 اجلدول
 " ادرتبطة ابدناخمنتكيالتهل ل الناجم ىن "حلظة 

 املنووم  املالي  جلي  االبعاال االقعوار ملخا ر املاري ا

الناقققق  ال ققققديد واجلفققققا      
 ينا   وا راخ والف

 الع را  العدخجيي    املناخ

الوقققققققققققراعا  والعهديقققققققققققدا  
 األمني 

 النزو  الب رش وا يواين

تقققققققققققق ف االقعوقققققققققققققار، وا فقققققققققققققام 
النلقققق، و قمققق  اإلبعقققاج، وا فقققام 
النمقو االقعوقارش، وعقد  امل قاوا ، 

 والفار

 ت نية األعمال العراخي 

 تاويا خ   املال

 دعار  البناا واإل دال

  س اخ ال لد األساسي فال اخت

 ف ة األشذال الاد   للزخاع 

ا اجقققق  د   ا ققققية وبوققققم قخاعيقققق  
 جديد 

  قققا املنقققا ا غقققر  قققا   لعذقققو  
 مزهول 

 بزو  ال ذا ، مزيد من الرر 

ا ياخ ققيم األ قول )املنقاقل 
 واملمعلذا (

 تراجد ثرو  األسر امل ي ي 

 ا فام األخ  

 املناقعا  تزايد

 ف العزمااختفال تذالي

 تواص   األغملي 

اختفال األس اخ   اماال  
األترث الت اسعفار  من 

 اختفال رخجا  ا راخ 

ا  قققققققققارر املاليققققققققق ، وال قققققققققدوث، 
والعنقققققققققققييا علقققققققققققإ االرعمقققققققققققا ، 

 والعداعيا  االقعواري 

ت ققققققققققققققارر األسققققققققققققققواو املاليقققققققققققققق  
)ا فقققققققققققام  سققققققققققق اخ األسقققققققققققهم 

 ي (وال ندا  وال لد األساس

)قروم ت ارر سوو االرعما  
 اإلسذا  واألعمال العراخي (

اخععققققاب ا  ققققارر، ودتفاقققققا  
 سوو العزما

ت ققققققققققققققارر األسققققققققققققققر امل ي ققققققققققققققي  
 ن م  ؤ  وال رخا  د    تذن ميف 

 ا وو  واملخا ر الع  يلي 

املخقا ر ااعملق  للعخلقف  تزايد
 ال يارش عن ال دار

 ويققققة اتفققققاو  تنققققر عققققاملخ  :2019 ققققا  ، تاريققققر العرققققاخ  والعنميقققق  ل2019اسققققعنارا  د  األوبذعققققار،  املودخ:
  144جديد، الوفا  

 يققد    املوققاخ  اإلواريقق  تع ققم   الوقققت  اتققا   ققا غققر معذاف قق    ت نيعهققا للبلققدا   -50
قققد ث قققرا   وا  الناميققق  )ال سقققيما  ققققة البلقققدا  وققق والقققدول اجلزخيققق  الوققق ر  الناميققق (، األمقققر القققملش يوجِّ

   رمسلققق   قققدور ، و مل قققعوث املقققنخفا لن قققق القققديو  د  مقققا تذقققو  مايقققدا  خطقققر   وهقققخ خطقققر 
بققا  )غال ول، وا ققراخ  لقق   سققهمها ا ذققوميا علققإ ةايققا توققنيفا  ارعمابيقق  عاليقق  لل ايقق األ قق

الققملش يبققدو  بققا حيققدو  الذبققرومثقق      ققا ا ققاال  عققد  ات ققاو   النمققو    (AAAالعوققنيف 
نح هققملذ األتققر  خمسلقق  خافيقق  لوتققنول  هامهققا وال ا ذومققا  دقاا موققاخفها اإلواريقق ، د  ال  يفقق

دشققققققاخا  رعقققققققم دجيا يقققققق   ذقققققققن    ت ققققققاعدها علققققققإ ق ر  خ   املقققققققال  الععمققققققار علقققققققإ  تعلاققققققإ
  (38)األسواو

__________ 

(38) Standard and Poor’s Global Ratings, 2017, Key considerations for supranationals’ lending 

capacity and their current capital endowment, 18 May   
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   2ال ذة 
 2017-1994سور اددارف اإلمنائية، يللان ان  ة خمتارة، 

 
  157 وية اتفاو  تنر عاملخ جديد، الوفا   :2019، تارير العراخ  والعنمي ، 2019ذعار، األوب املودخ:

، لذخ تؤرش مجيد املوقاخ  روخهقا علقإ  قو  فنقة، مثق  ىاجق  د  بوقا  واتقح و ترا   -51
امل قققققا  يقققققر ة املوقققققاخ  املرخزيققققق  واملوقققققاخ  اإلواريققققق  وتنقققققة العنميققققق  القققققت تنققققق ها ا ذومقققققا  

الدعم االجعمقاعخ ود قاخ ال دالق  االجعماعيق  األوسقد لنقما  م قاخ  وناعي  وبوم ل ياسا  ال
 مح لوتفاو األتنر ال قاملخ اجلديقد   وينب خ  ال ييف عن الرخق  ىد فياال يعخلف   خطر دبوافا  

 لع بق   ظهوخ ف ق  جديقد  مقن ا اسقرين علقإ الوق يد االجعمقاعخ واالقعوقارش، مطلمقا بقعج 
 األتر    عن الطوخ  الوناعي 

 حتقيق التعازن يني وال   مت لسة -ابمل 

 يعمطققققة ال ققققا ااققققوخش   هققققملذ امل ققققزل       ب ققققاط املوققققاخ  ال امقققق  يعققققوتإ  هققققدافا   -52
ويعاا د ب قاط الدولق     ر  قد تذو  معناف       ا األىيا ، مااخب   السعطماخ ال ا  مع د  

  مقزيج مقن األرواخ القت ت قمة   قوو وامعمقدهملا الودر مباشقر  مقد ب قاط الانقال ا قاص وال
املوا نا   ما االسعطماخ ال قا ، فيعقيح للاذومقا      روخ امل عطمرين املع اخخا وال موا، فنو  

ت ققعطمر مباشققر  مققن تققول وظيفعهققا خم ققرت  ققارخ  و ممققول للمنققافد ال امقق ، د   ذنهققا    لقق  
د  مققربخ تققدفا اإليققرارا  وىقق  األخ    ورو  االسققعنارت ب قق  املققواخر مققن تققول اإلخار  ال ياسققي  

د عندما ت اخك املواخ  ال ام   وييفعوق     امل عابة  وعلإ النايا من  ل ، يذو  املزيج  علفا  
وعلإ املقدث النويقة  و ملااخبق  مقد الن قاط ا    هملذ ا ال  ج  عارد ما ، ى  ود  خا    ر 

ز علققققإ امل ققققاخيد الققققت تعرققققاوق فيهققققا الفوارققققد ل امقققق     ترخ ِّققققاملوققققر  ا ققققاص،  ذققققن للموققققاخ  ا
االجعماعيققق   و اإلواريققق  ال ارقققدا  العراخيققق  الباعققق   و ىيطمقققا تذقققو  مقققدر العبلقققوخ  ويلققق   و غقققر 
مؤخد   والاناعا   و األمقاخن القت ال ت قعنيد اسقعاناب العمويقة ا قاص  واملارتتقا الوق اخ 

 و اتخيقق  ارعمققاين  ومققد  لقق ، مثقق    هققملذ ا القق  ن د  تققما    و اجلققدر  و املارتتققا املفعاققري
توقققد السققرترار العذققاليف، ىقق  ود    يعااققا  لقق  د   قوققإ ىققد ممذققن، خمققا قققد ييفعوقققد مققن 
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  و  الوقت بف قا، ييفعوققد مقن هقملذ املوقاخ     تيفاقرم   قروط   ا املواخ     ةاا  خ ىا  
  ي ر من شروط املواخ  العراخي   

يعنلقق   ق با   زيج من العوق ا  والن وط    جي ة عمليق  العقواق   مقرا  من شز  هملا املو  -53
ققققق ة ا  قققققارر املعذبقققققد    م قققققاخيد  تقققققرث، ويققققق  يع ققققق  جققققق   خ       قققققا امل قققققاخيد لعام 

للموققاخ  املعوسققن  ا رققم    توققة قققارخ  علققإ الباققاا  ولذققخ تذققو  املوققاخ  ف القق ، يلققز     
موققدخ ىذققومخ، دتققاف  د   ققويو   تققرث تعققا  علققإ مققر لقق  خافيقق  مققن تعققا  لققا   البدايقق  خمس

علقققإ هقققملذ الرمسلققق   القققزمن مقققن موقققارخ موثوقققق  وم قققعار   وت عمقققد مجيقققد املوقققاخ  ال امققق  تاريبقققا  
القققققرتام املزيققققد مققققن األمققققوال عققققرب  سققققواو خ   املققققال الدوليقققق ، ليع قققق  لققققا دقراتققققها للمارتتققققا 

   -او الدوليققق  عققامو  قققدرا لاقققدخصا علقققإ هقققملذ األسققو اآلتققرين، خمقققا ي ققذة مقققدث اععمارهققا 
 علإ اطا  تياخا  توق   تياخا  اجعماعي  ودواري    -سياو تادة الاروم 

 خماطر تعظيف التنلا  -جيم 

من رواعخ الالا   هملا ال ياو    تذو   يفيفج توظيقف ال  قندا  دىقدث  هقم الوسقارة  -54
رين مقن الانقال ا قاص علقإ  ويقة العنميقق   ب  مقة امل قعطمامل قعخدم  لع زيقز املوقاخ ، خزسقلو 

وي عمققد توظيققف ال ققندا  علققإ  ميققد  بققوال  علفقق  مققن الققديو  الع اقديقق   و غرهققا مققن األ ققول 
غققر املعوققل   لقققديو  الققت تولققد عارقققدا  و يققد مققا يقققرتبة وققا مققن تقققدفاا  باديقق  د  م قققعطمرين 

خابققققت املوققققاخ  اإلواريقققق  تبيققققد     ففققققخ املاتققققخ،ا  جديققققد جتققققرين  وهققققملا   ىققققد  اتققققا لققققي   مققققرا  
 ذقققن    يعخقققمل و طرجهقققا مقققن ميزابياصقققا ال موميققق    للم قققعطمرين ا قققواص  وقققوخ  مباشقققر  قروتقققا  

 دا ،ت عمد املواخ    قا  شقذالا األخطقر ت ايق خما حيدث    علف ،   توظيف ال ندا   شذاال  
هقملا  قدوخذ يقؤرش د   قا ر خبقر  علقإ  ل قم    و  مما قد يننوش علإ  ا ر ماليق  و قا ر مق   

 الانال ال ا ، الملش تؤول دليا    اي  املنا  م ؤولي  دباا  املواخ    ىال  ا ياخها  

و عققملخر صثققر توظيققف ال ققندا    الرهققو  ال ااخيقق  النققاخ  الققت  ر  د  األقمقق  املاليقق   -55
د  موتقول تايقيم  علقف املخقا ر القت  عنقرو الناقا  ال ي قبة عاد من الزمن، يوقبح مقن املالقا

تننقققوش عليهقققا شققق   شقققذال  قققج توظيقققف ال قققندا  و   ياعوقققر علقققإ الذيفيققق  القققت  ذقققن وقققا 
ألشقققذال  خطقققر ت ايقققدا مقققن  يفيفقققج توظيقققف ال قققندا      عقققملب امل قققعطمرين ا قققواص د  البلقققدا  

 قعطمرين القملين ي ق و  د  ل معاىق  للمالنامي   واملعوتإ هو دب اا الياخة األساسقي  خف ق    قو 
وهقو  مقر ياقر  قا ىق   بوقاخ  -لقملا العوجقا  ا  ةايا عوارد عالي    و   املخقا ر  لذقن مثق  سقاف

ر  وفققققا ب ققققق م قققق    أل  م وققققم املوققققاخ  تاققققد  د  ا ذومققققا  قروتققققا   -توظيققققف ال ققققندا  
    امليققدا  او  والعنميققمدعومقق   ولعي ققر األمققر، ت عققز   موعقق  ال  ققرين،  ققدعم مققن منومقق  الع قق

االقعوارش واملواخ ، درتال مزيد من العوىيقد الاياسقخ لاقروم الياخقة األساسقي ،  قا ي قمة 
  وينقيف  لق   باقا  جديقد  (39)  ز  تنوير امل اخيد و ي ق  االسقعطماخ األوسقد بناققا   ا  شرو 

 ق ب ققا قققد يوققمققن الع ايققد وتذققاليف م ققامو  مرتف قق   لن ققب  للبلققدا  الناميقق ، خمققا ي ققذ ة ع
ةملققا   ظققة وجققور قققدخ  دراخيقق   ققدور    ققو قققد ييف عا ققن دعمالققا علققإ  ققو  خطققر ف اليقق    

__________ 

(39) Group of 20, OECD and World Bank, 2018, Stocktake of tools and instruments related to 

infrastructure as an asset class: Progress report   
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االقعوققار ا اياققخ  ود ا خققا  الققد  مققن هققملذ اإلجققرااا  واألروا  هققو ت زيققز خ   املققال املوجققا 
  وب األب ن  املورفي  ال ام ، فباإلمذا   لوغ  ل   نرو  ترث  قة  ا ر   

 ل ادايلالشمع  -راي اا  

غقر املعذقاف   فاق    عوقي هاتع م اآلليا  واملؤس ا  الاارم  الت  ذنها ت ب   املواخر  -56
اجلنوب، ال يزال ىظ البلقدا  واملنقا ا الفاقر  مقن العمويقة  اياوره الت األب ن  املالي    ورمد 

  الاققارم لقإ العاقدشدل عيقق لل ايق با   ق  ا  وتققاملوققاخ  اإلقليميق     فريايقا  وتواجقاغقر خقا   
وتعمعققد ىاليققا  خ  قق  مققن املوققاخ  اإلقليميقق  الرري ققي     فريايققا، الققت ب ققز  منققمل  خطققر مققن ثوثقق  

علإ جداخ  ارعمابي  من الدخج  ال ليا وعلإ م قامها  ققو ا  ومقد عاور،  وتد ما  سليم ياو  
يفار  
وعلققإ الققرغم مققن العوسققد تقق  منخفنقق ، ال سققيما   تققوا االىعياجققا    لقق ، توققة املبققال  امل
الاقققروم واأل قققول القققت ةوقهقققا هقققملذ املوقققاخ   ىقققوافظال ي قققذة  مقققول  را ،القققملش ىقققدث مقققؤت

  و ملطقة، ففقخ ىقا ياقدخ (40)   مريذقا الوتينيق سوث جزا   ر مما حيوقذ موقر  واىقد فاقة 
تباققإ الن ققب   تريليققو   روالخ، 6   ققوال  ايمقق      ققناريا الطققرو  ال ققياري  للبلققدا  الناميقق  ةققوق

 طمر  فيها   ر   الت ةوقها البلدا  األفرياي   و الت اسعيف 

هامقققق  علققققإ ال ققققمول وللعوقيققققد غققققر املعذققققاف  للموققققاخ  ال امقققق  واألمققققوال ال امقققق  ج خ  -57
االجعماعخ، وخقملل  علقإ االسقعطماخ النويقة األجقة  ودتقاف  د  االسقعطماخ   العاقول املقارش، 

تقققما       ينقققا  اخقققة األساسقققي ، ييفعقققوتإ مقققن العنميققق  ال قققامل  وامل قققعدام  مطقققة االسقققعطماخ   الي
 ممقا خقا  عليقا تذو  عملي  العاول عارل ، وي  يذو  االبعاقال د   شقذال جديقد   خطقر اقوال  

العاول الناجم عن الطوخ  الوناعي  ال قا ا   ومطلمقا ت قفر األقمقا    األسقواو املاليق  عقار  عقن 
لهقا  و ت يرهقا، فقملل  مقا ققد غر معناسب  علإ الف ا  األقة ققدخ  علقإ ةم  تذاليف تاد  ووخ  

  بق  قدم  ابعاقال مفقاج  مقن ال مليقا  املوخوثق  الاارمق  علقإ الوققور األىفقوخش   ينا  حيدث 
 د  بوا   ىدث و خطر موام  للبي    

ا القققت وعنقققدما تع نقققة األ قققول ال قققا ا   و يعوققققف اسقققعخدامها )مطقققة  نقققا  الذهقققر  -58
زاخل الققت ت عمققد علققإ ظققرو  مناتيقق    ت ققد موجققور (، ت ققعخد  الفاققم ال ققديد العلويقق    و املقق

  ف لإ سقبية املطقال، ققد تنهقاخ شقرخا  (2)اجلدول  سعادث ج خ يعراوق وق ها النناو املباشر
معوقفق  العزما ةت و ز  املنالبا  املع لا   لذواخث النبي ي ، وقد توقبح الاقروم القت خابقت 

فرز   وقد تقدعو النقروخ  د  اللرقوا د  موقاخ  عامق  علإ عوامة  ترث غر قا ل  لوسعمراخ 
لعخفيققف ىققد  الوققدم ، وتوجيققا االرعمققا  د  قناعققا  اقعوققاري  جديققد   ذنهققا    ت ققعوعق 

دعار  ا الت تعياهال نا ر ا وق   ييف عفار فيها من و     ،علإ سبية املطال ،اليد ال امل  الناقى 
عن العدمر  وهملذ معنلبا  ير دها ترباا ال ياسا   االسعطماخ    ب ن  جديد  ظلت  نزث

 لف ة     اا خطر  من ال ا   ففقخ جنقوب  فريايقا، علقإ سقبية املطقال، ت قر العاقديرا  د     

__________ 

  161، الوفا  2019األوبذعار،   (40)
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ال علققإ  ا  خبققر   م ققا  مققن منققاجم الفاققم قققد ت لققا   ال ققنوا  ال  ققرين الاارمقق ، ممققا سققيؤثر صثققرا  
  (41) ينا  ل مليا  الد ارا ي  امعم ا  االي  فا ق،  ة علإ ا

   2 اجلدول
 النشاط اددريف الالزم درحلة انتقالية ىاسلة

ال وامة املقؤثر     قا ر 
 املنووم  املالي  جلي  االبعاال االقعوار االبعاال

ال ياسقققققققققققققا  املناتيققققققققققققق      
 ا ذومي  

منالبققققققققققققق  امل قققققققققققققعهلذا 
 قعوار األتنر ال

العنققققققوخا  العذنولوجيقققققق  
لع زيققز امل ققخر  اجلديققد  

 العاول اليذلخ ال ميا

   ا الراوا و  ا ا اسرين 

ت نقققة األ قققول ال قققا ا   و العوققققف 
وبوقققم  املقق ققققققققققققققر خبا عقققن اسقققعخدامها )

 الذهر ا الت ت مة  لفام(

ب قققققققز  فقققققققرص جديقققققققد  معزتيققققققق  مقققققققن 
االسقققعطماخ دعققار   -العققدمر ا ققوو 

  دالواإل

ا عذققاخ  شققذال جديققد  مققن الناققق   
 اختفال تذلف  األشذال الاد  

ققققققن الياخققققققة األساسققققققي  الوقمقققققق    لعنويف املوارخ املعردر ة  

اععمققار  شققذال جديققد  مققن الزخاعققق  
  فا االبب ا  

ا فققققققام قيمقققققق  األ ققققققول 
الاد ققققققققق  واختفقققققققققال قيمقققققققققق  

 األ ول اجلديد 

نق  فق ا د فرص ال مقة املرتب
 القعوقققققار الاقققققدة و قققققروق 
فققققققرص عمققققققة جديققققققد    

 االقعوار األتنر

 الرر  والعناة

ققققققققد  سققققققققواو العوققققققققدير  فق ا 
الاد ققققققققق  وفقققققققققعح  سقققققققققواو 

 جديد 

دعقققققققققار  قخاعققققققققق  ال قققققققققا   
وتنويققققققققققققققققققققف امققققققققققققققققققققاال  

 النبي ي  امللوث 

ت قققارر األسققققواو املاليققق      ققققا 
الاناعققققققا  )األسققققققهم وال ققققققندا  

 وال لد األساسي (

 شنق الديو 

  ياخ ال رخا ا

 ا ياخ  سواو العزما

اقرهقققاخ الانقققال اجلديقققد ومذاسقققق 
   األسواو املالي 

ت قققبق ت قققارر  سقققواو االرعمقققا  )
 ا يقققاخ ال قققرخا  الاد ققق  يقققؤرش  
ىاال  طلف عن سقدار الاقروم 
تعذبدها املواخ   ظهوخ شقرخا  
جديققققد ، وظهققققوخ قققققروم جديققققد  

 مرو (

ال ياساتي  االسعرا   
 املبلوخ 

ا نققققراا عناققققيح النمققققا ج والققققن هج، ودب ققققاا وتوجيققققا االرعمققققا   ققققو األب ققققن   املوققققاخ  املرخزيقققق   اتققققنول
 عن األب ن  العاليدي  امل عمد  علإ الوقور األىفوخش دا  ،   ياجلديد 

يقققد  علقققإ اجلد ا نقققراا دعم ال قققرخا  واالسقققعطماخا    سقققياو العوجهقققا  قققاملوقققاخ  الو نيققق   اتقققنول
 ة األساسي  والزخاع  وغرها من األب ن  العراخي ، و  البا  والعنوير املبعذرين   يد الياخ

دعم اإلقققرام ال ققمو  واألقققاليمخ الققملش يوققق    ب ققن   خطققر موامقق   ققاملوققاخ  اإلقليميقق  اتققنول 
 للبي   

 موتاقققققدة القققققدعم الققققدتة دع قققققالقققققوقاخا  ا ذوميققققق ،   مناققققإ ياقققققو  علقققققإ العف يققققة اإلجيقققققا ،  اتققققنول
االجعمقاعخ لف قا  امعمققد القت فاققد  فقرص ال مققة وسقبة ال ققي ، ورعقم الع لققيم    قال العذنولوجيققا  

 قناريا امل اشقا  العااعديق  و قناريا  واتقنولاجلديد  األخطر مراعا  للبي ق ، ورعقم الباق  والعنقوير  
 املعردر   رعم الناقا  د وخش عاوية العموية من  ب ن  الوقور األىف الطرو  ال ياري  

،  ويقققققة االتفقققققاو األتنقققققر ال قققققاملخ اجلديقققققد، 2019، تاريقققققر العرقققققاخ  والعنميققققق ، 2019األوبذعقققققار،  املودخ:
  145الوفا  

 التمع ل الدغري جيلب مشاكل كلية -ألف 

داتىقققق  العمويققققة للمرعم ققققا  االيقققق  واألب ققققن  الققققت تواجققققا باققققا ال ي ققققذ ة موتققققول  -59
ىعياجقا   تقات اليقو   خقرب  ففقخ وققت مقن األوققا ، خققا  ، لذقن االم قعردا   ا  ا قدما   مقر 

اإلققرام دمقا علقإ م قعوث األسقر امل ي قي   - ييف عاد    االرعما   الو ر   ذن    تذقو  ىقو  
، مققن تققول م ققاعد  الفاققراا علققإ دقامقق   ب ققنعهم ا ا قق  املققدخ  للققدتة  الوقق رث و امل ققاخيد 

__________ 

(41) M Swelling, 2019, presented at a meeting on transformative industrialization, the African 

Continental Free Trade Agreement and global governance, co-hosted by UNCTAD and the Nelson 

Mandela School of Governance, Cape Town, South Africa, 27 and 28 September  
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 ،   بح العمويقة الوق ر  ىقد  خطقر سياسقا  ا قد ق  األو    منعوف الطمابيناومنمل االبنو
خوسقققيل  البع قققال النقققا  مقققن الفاقققر وتوليقققد عارقققدا  خافيققق    مقققن الفاقققر شققق بي ، د   يفشقققيد  قققا خطقققرا  

للعمويققة الققملاو  ومققد  لقق ، سققرعا  مققا  تققمل  هققملذ البققدا   اجلققدير   لطنققاا مناققإ جتققر مققد 
تبا ققا املعزايققد  سقق اخ فارققد  مفر قق ، و خ   لوقق ر   ا ققدما  املاليقق  واخ درمققاج قنققال العمويققة ا

لدخجق        وخقا  ىرقم الاقروم  ق را  (42)ين للمارتتقاتا، و نول مقن دسقاخ القدمل ارِّ عالي  للميف 
قق قلققيو   عققدرا   ن مققن  ققاوق ععبقق  العرققاخ  الوقق ر ، د  مققن املارتتققا املطالققا  لققديو  املرتاخمقق   ذ 

ث خوار األعمققال  رث د     املارتتققا  رخا  مققا    الرتخيققز علققإ فققرار   علمققا  ىوققة  لقق    ققو  
ابقققد وا    ش ت يقققر خبقققر علقققإ م قققعوث الاقققدخ  اإلبعاجيققق   و ىققق  العوقققنيد األو ،  هيققق  عقققن 
العوجققا  ققو العوققنيد  و ققدال مققن    يعلاققإ فاققراا ال ققا  امل ققاعد  الوقمقق ، وجققدوا  بف ققهم قققا  ا 

   ديد قواما األمول  امل ومل  سفة عا  ج

 القضا  اجلنتانية -ابمل 

  البداي ، خقا  العمويقة الوق ر ي قعهد  املقر   مباشقر    خطقر مقن األىيقا ، ممقا يقدل  -60
  ينققا  مققن فققرص العمويققة، خمققا هققو ا ققال    ققاال   تققرث، ويققدل  علققإ   ققا خابققت األقققة ىوققا  

 ق سدار مابول  مررهقا للمر   قد يبدو  قة  ا ر    توا بِّ ل علإ    اإلقرام علإ توجا ي و ِّ 
 سققباب خطققر  لي ققت خلهققا دجيا يقق   ويننققوش مفهققو  االتفققاو األتنققر ال ققاملخ اجلديققد علققإ  ققوخ 

   م اجلق  هقملا اجلابقق عقن  ريقا عقا  املوقاخ  واملقال تبقدو  مهم يع لقا  ل قا اجلن قاين، علمقا  
لققا صثققر علقققإ   وامقققة  تققرث شقق  اجعماعيقق  وثاافيقق لفر   قق ق  لنوققر د  مققا تعنلبققا مققن تنققا

العوقيققد االقعوققارش وعلققإ قنققال ال مققة، وخققملل  علققإ امققال الاققابوين واملققا   و ذققن    يذققو  
ب قبيا ،  اقدخ مقا  سهو    هدا  تنراا   املبارئ املورفي  ومؤشرا  األراا  مرا  مؤشرا  و درخاج 

ج تققدا ر  ا  ية املطقال  لذققن مقن األ قق ق  ذطقر درخا يع ق  قيقا  ابب ققا   الذر قو ، علققإ سقب
 ال مققققام ققققزث   امققققال اجلن ققققاين  وىقققق  اآل ، ظلققققت اجلهققققور سققققناي  و  يققققدعمها ت يققققر   

االجعمققققاعخ  و املؤس ققققخ  ويوققققة هققققملا األمققققر ي ققققذ ِّة فرققققو  خبققققر  و ويلقققق  األمققققد   النمققققا ج 
 ا   وال مليا  املورفي ، وهو موتول   ينة بويبا من النا

 ووخ  عام ، قد تذمن   ا ا لول   مؤس قا  ماليق   و ل ور  د  موتول اإلرماج -61
، مطققة االةققارا  االرعمابيقق ، واجلم يققا   ينققا   قققرب د  الققنمة العاليققدش، و ا  ترتيبققا   ليقق  

 ا  هام من األمطل  علإ  ل  املؤس ا  املالي  االي  الت  ر  روخا   -الع اوبي ، والع اوبيا  املالي  
الع اوبيق    موبقدخاغو  ال ديناليا   د ا رب ال املي  الطابي   و  ر     العاول االقعوارش   ا

اال دسبابيا وخملل  النارف  املعنوعق  مقن املوقاخ  ا ذوميق  االيق  واإلقليميق  املوجقور  منقمل فقرت  
رباقيققة وت اوبيققا  االرعمققا   ويلقق     ملابيققا  ومققن األمطلقق  األتققرث موققاخ  العنميقق  امعم يقق    ال

 نري  والريفي    الوا، وغرها خطر  ود ا خابت هملذ العذعو  واملواخ  امعم يق  موجقور  ا
  م وم   اا ال قا ، فاقد ابعاقة الناقا  اآل  د  مقا  ذقن عملقا لر نهقا   شقبذا  ت قمح لقا 

  ز ر  بناقها ومداها 

__________ 

(42) M Bateman, S Blankenburg and R Kozul-Wright, eds., 2019, The Rise and Fall of Global 

Microcredit: Debt, Development and Disillusion, Routledge, London   ،2018األوبذعار  
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 شمتائل م روضة للنقا -خامتاا  

 العالي :  ارةاملة ا رباا يورو  مناق   ل  -62

 ما الملش  ذن عملا لع زيز االسعطماخ املنعج النوية األجة علإ  و  فنة   ) ( 

خيف  ذن للمواخ  املرخزيق     ت قعخد  ققدخاصا   دب قاا وتوجيقا االرعمقا   )ب( 
ا ذومق  وملقا ا  العنميق   وهقة  ذقن    تذقو  م قعال  ىاقا  عقن منوقوخعلإ  و  خطر ف الي  مقن 

   تذو  خملل  ينب خ  

لققر    وخافيققا   موثوقققا   خيققف  ذققن تققما     تذققو  املوققاخ  اإلواريقق  موققدخا   )ج( 
 ما هو صثر  علف  شذال الرمسل  علإ عملياصا  و املال  

هقققة ت قققذة وخقققاال  تايقققيم اجلقققداخ  االرعمابيققق  عابققق   مقققا  االسقققعطماخ النويقققة  )ر( 
 روخها رث الت  ذن    تؤرش األجة  ما هخ اآلليا  األت

خيف  ذن للمواخ     توسد بناو  ب نعها مد االىعفقاظ  عوجههقا ال قا   ()ه 
 واإلوارخ  

لعنميقق  ا د عققا  بزو  خطققر  علققإ  ققوالعمويققة ا ققاص  االسققعفار  مققنخيققف  ذققن  ()و 
 و قة تذلف  للدول ، مد ةايا تواق   فنة  ا املذاسق وامل ؤوليا   

   ت قققققاعد   رعقققققم ال ياسققققق  الوقققققناعي   خيقققققف  ذقققققن للموقققققاخ  اإلواريققققق  ق() 
وال ذ   ل ذق ، لنقما  وجقور  لقق خقا  علقإ  بقوال االسقعطماخا  القت مقن شقز ا    ت قز ق 

 األجة   العاول امل عدا  عندما يعا  العموية النوية

خيف  ذن لآلليا  الاارم     تذو   خطر ف الي    ا د من تنر اسع قراا  ) ( 
املعبايققق  األخطقققر    املنوومققق ،   تقققوا األقمقققا  املاتقققي   مقققا هقققخ الط قققرا  عقققد  االسقققعاراخ املقققا 

  مهي  

خيققف  ذققن    تيفعااسققم وتيفن ققر علققإ  ققو  فنققة املققواخريف املاليقق  لبلققدا  اجلنققوب  )ط( 
 صا و ر عها   مجيد  لدا  اجلنوب وترب 

    


