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زيئة اقتصننناد ة  اجتماع الخبراء المتعدد السنننن ال المعنت زتع    
  لتنمية شننناملة ومسنننتدامة ًا  م اتية على جميع المسنننت  ال دعم

 وتع    التكامل والتعاون فت الميدان االقتصادي

 الدورة الخامسة 

 2022األول/أكتوبر  تشرين 28-26جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 *حل ل إقليمية من أجل تنمية شاملة ومستدامة  

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
إن تفاقم األزمات االقتصااية  والصاةي  والبيةي  التت تواجااا البادان النامي ، إلج جا ا ا ق    

باألبعاي الجيوساياساي  لاتجا   والتونولوجيا والتداتات المالي ، االقتصاايات الرادد  عاج  فهااا وزياي  امتماماا  
قد ةفضاات إلج تشااالت االقتصاااي العالمت وتتوي  ساا م  النالاد المتعدي األتراة  و تيج  لتلد، قد تؤي  

يز   الترتيبات اإلقايمي ، وموياتاا ومعاييرما وقيماا المتأصااا  تا يايا ، يو ا  أكبر وتتيا اسااتجابات إقايمي  متم
إليا   األزمات والتأثير ات مها ات التنمي   وتتطاا إيا   الترابط االقتصاي  ات متا العالم المتعدي المراكز 
ع ق  أكثر تآز ا  بين المؤسااهااات العالمي  والترتيبات اإلقايمي   ومتم المت ر ، التت تدعماا لياكس مؤسااهااي   

مي  المفتوح  لاتنمي  قد توون أاضاااااااس  ار لتيهاااااااير إيا   مثس الدول  التنموي ، ُتفهااااااار  يف أن النزع  اإلقاي 
 المصاااااالا والةهااااااسااااايات المتباين  لابادان النامي  والبادان المتتدم  النمو، من أجس إيا   توون أكثر  اااااموال  

 عاج التنمي  ا   وتر يز 
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 مقدمة -أوالً  

ساعياا إلج وعاخ خط  تموح  لاتنمي  تواجه البادان النامي  تةدةات جهايم  ومترابط  عديد  ات   -1
المهااتدام   وبفضااس الالروة العالمي  المواتي ، تميلز العتد األول لةلاي  الةالي  بنمو سااريخ وواسااخ النطا   

ات الوالةات المتةد  األمريكي ،    ال ساااااااااااايماغتته االدتما ات الااصاااااااااااا  ات االقتصااااااااااااايات المتتدم  النمو، و 
ترتا عايه ذلد من آثا  إةجابي  عاج االقتصاااايات النامي  تجهااادت   والتةول المهاااتمر ات الصاااين، مخ ما

ات زياي  الصااااااي ات وا افاف تواف   أا المال وا تفاا أساااااعا  الهااااااخ األسااااااساااااي   غير أن متم الالروة  
عاااتاا األزم  المالي  العالمي  لافتر   ، أ  2019واختفت إلج حد  بير بةاول عاد   2008/2009المواتي  قول

بالريب  والتاق حيال إمكا ات اساااتمرا  النمو االساااتد اكت والتنمي  ا   بير ا   جادة ، مما خالف  اااعو  حتج قبس ال
  ( 1) العتد الةالت نالمهتدام  خ ل الفتر  المتبقي  م

وات أعتاب األزم  المالي  العالمي  التت أسااااافرت عن مناص اقتصااااااي  صاااااعا لاقاة ، لجأ العديد  -2
قتراف ات األساوا  الدولي   وات العتد الماعات،  مت الديون الاا جي  المتراكم   من البادان النامي  إلج اال

وات الوقت  فهااه، أيلا الجمخ بين تونولوجيا    ( 2) ات الماد  ساانويا   1,7لابادان النامي ، ات المتوسااط، بنهااب  
الماوي  الفوري ، إلج تقيير موازين  المعاومات واالتصاااااااالت الجديد  المرتبط  بالثو   الرقمي ، وتعزيز حتو   

والمايمن  عاج الهاااو ، وأثا   اااواغس بشاااأن التااف التونولوجت لاعديد ا   التوا لفادد  الشااار ات األكبر حجم
وقد أسااااافرت الجادة  عن تفاقم متم التيوي وتوليد عقبات إعاااااالي ، مخ تتاي  الةيز    ( 3) من البادان النامي 

  ( 4) قتصاياتالمالت المتاح لاعديد من اال

واالعتراة باتم الصاااااااااعوبات ياخ العديد من االقتصاااااااااايات النامي  إلج البة  عن ار  تاتاف  -3
عن المهااااااااااااا ات التت سااااااااااااابق اختيا ما  وعاج  ةو خا ، أولت امتماد أكبر لاترتيبات اإلقايمي  والترتيبات  

تيق واو ات الةجم وتعزيز  المتاح  بين بادان الجنوب والتت ةمكناا أن تهااااااااااااااعد ات خاق ار  العمس وتة
التنوا وتطوير اإل تاا.  وأتاتات اقتصااااااااااااااايات أاريقياا منطتا  التجاا   الةر  التاا يا  األاريقيا  ات ختااد عمايا  

  وقد أي  ت اقتصاااااااااااااايات  ااااااااااااار  آسااااااااااااايا منت اتر  تويا  أممي  البعد 2015التفاوف التت بدأت ات عاد 
يني  إلج تنشاااااااايط الع قات اإلقايمي   بيد أن الايا ات  اإلقايمت  وتادة أكبر االقتصااااااااايات ات أمريكا ال ت 

 ماتاف ، وقد ال توفت لوحدما لتواير مها ات التنمي  التت تنشدما البادان ا  وأحجام اإلقايمي  تتات أ كاال  

 التكامل التجاري اإلقليمت والتنمية -ثانياً  

حاليت التجا   عاج الدواد بامتماد  بير ات عمايات التوامس االقتصاااااااااااي  اإلقايمت، ألن توثيف  -4
التجا   اإلقايمي  ةهاااااما بدعم االساااااتراتيجيات اإل مادي  الوتني ، ويمكن أن يؤي  التوامس التجا   الرسااااامت 

دي األتراة   إلج مزياااد من التعااااون االقتصاااااااااااااااااي  وأن يااادعم الطاااابخ الشاااااااااااااااااماااس لانالااااد التجاااا   المتعااا 

  

)منشااااااااااااااو ات األمم المتةااد ،  قم المبيخ    عااالمت جاادياادتمويااس اتفااا  أخضاااااااااااااار  : 2019تترير التجااا   والتنمياا ،  ،  2019األو وتاااي،   (1)
A.19.II.D.15  ،ا اااااالااااار  (   جااااانااااايااااافhttps://unctad.org/webflyer/south-south-cooperation-time-covid-19-

building-solidarity-among-developing-countries    
   2022ات آب/أغهطس  الةوا تجرا تصفا جميخ المواقخ الشبكي  المشا  إلياا ات  م حال :

   /https://sdgpulse.unctad.org/debt-sustainabilityا الر  (2)

(3) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global New Deal  
 (   يويو ك وجنيف، E.17.II.D.5)منشو ات األمم المتةد ،  قم المبيخ 

)منشو  األمم المتةد ،  قم المبيخ   البعد اإل مادت -المرو    من التعاات إلج  :  2021تترير التجا   والتنمي  لعاد  ،  2021األو وتاي،  (4)
A.22.II.D.1جنيف ،  ) 

https://unctad.org/webflyer/south-south-cooperation-time-covid-19-building-solidarity-among-developing-countries
https://unctad.org/webflyer/south-south-cooperation-time-covid-19-building-solidarity-among-developing-countries
https://sdgpulse.unctad.org/debt-sustainability/
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ل ات ليكس الصاااااااي ات من 2000 عاد وات ، ُيعلم تعزيز الروابط التجا ي  ات بادان الجنوب بفضااااااس التةول
ن مالهاخ األساسي  األولي  إلج المصنوعات  وتجاج ذلد ات زياي  تةرير التجا   عاج المهتوا اإلقايمت: ا

  2000بعد عاد ا  اتفاق 266، ُوقلخ 2021ر  حتج أياول/سبتمب ا   سا ي ا  إقايمي ا   تجا ي ا  اتفاق 350 بين

ر  يف تهااااااااااااااعد الع قات التجا ي  البيني  ات تةتيق التنمي  أكثر  -5 والعديد من األساااااااااااااباب تفهااااااااااااال
بنيو ، يزيااد احتمااال التااأثير اإلةجااابت لاتجااا   عناادمااا     ومن منالو    ( 5) تفعاااه باااقت الع قااات التجااا ياا  ممااا

بهااابا تتا ب مهاااتويات التنمي  ات  ا   تةدث بين بادان من  فس المنطت  بهااابا مزاةا الترب الجقراات وأةضااا 
متم البادان ات غالا األحيان، مما يرجلا تواار ظروة تنااهي  متوااة   وباإلعاا  إلج ذلد، عندما توون 

ية  لاشاار اا التجا يين متشااابا ، تتأتج مكاسااا التجا   باألساااا من واو ات الةجم وليس الاياكس االقتصااا
إما ات التونولوجيا أو الثروات  وات متا الهااااااااايا ، قد ينطو  تعزيز  ا   من المزاةا النهااااااااابي  التت تعكس تباين 

لتطااييا ، ألن تةوياس المباايالت التجاا يا  عاج إمكاا اات أكبر لتعزيز تنويخ الصاااااااااااااااي ات والتعجياس باالتنميا  ا
وأن األول يادة  ال ساايماالمزاةا النهاابي  قد ةكون أصااعا عاج المدا التصااير من تعزيز واو ات الةجم، و 

 إلج تتاي  اعتماي الصاي ات عاج المواي الااد أو العمال  ذات الماا ات المنافض  

بين     تداتات المعا ة )ليماوتتمثس ميز  أخرا لاتجا   البيني  ات أن المناتق ةمكن أن تدعم زياي -6
با ( وأن تشااااااجخ عاج تواير المنااخ العام   االبادان ذات التتاليد المعيا ي  المشااااااتر   وقد ات التعام المتشاااااا 

وييهاااار النار اإلقايمت التعام وتبايل المعاومات المتصااااا  بتنمي  التجا   والهااااياسااااات التجا ي  أو غيرما من 
 اع  واألمن القتادت وإيا   التضااااااةا البيةي  والصاااااةي   وع و  عاج ذلد، مجاالت التعاون الوظيفت مثس الز 

ةمكن لامناتق التقاا عاج مشااااااااكس الهاااااااو  والتنهااااااايق ومواام  األ شاااااااط  مخ العوامس الاا جي  اإلقايمي  
دان   اعاج ساااابيس المثال، تعتمد الباإقايميا  ا  التوي   والعديد من التةدةات المتصااااا  بالمنااهاااا  توتهاااات تابع

غير الهااااااااحاي  عاج وجوي بني  تةتي  مناساااااااب  ات بادان أخرا لاتجا   ات الهااااااااخ  وات حين ال تنةصااااااار 
بع  العوامااس الاااا جياا  ات الةاادوي الجقرالياا  لمنطتاا  بعيناااا، اااعن بعضاااااااااااااااااا ا خر يتعاق حصااااااااااااااريااا 

 المجاو    بالدول

التجا   اإلقايمي  بين بادان  فس المنطت   ما توون قواعد ا  ومن منالو  االقتصاااااي الهااااياساااات،  ثير  -7
النامي  أقس صاااارام  من التواعد المنصااااو  عاياا ات االتفاقات التجا ي  الثنادي  أو المتعدي  األتراة التت 
تتميز باخت ل  بير ات التوا بين األتراة  وخطر أن يؤي  اخت ل التوا إلج تضااااييق حيز الهااااياسااااات  

عندما تبرد متم االتفاقات بين بادان ا   الموقع  التفاقات تجا ي  قد ةكون أقس  اااااأ  الوتني  ات البادان النامي  
وخ ل الجاادةا ، جرا اإلقرا  باالادو  الةااساااااااااااااام لاتوااماس اإلقايمت ات الةاد من ا ،  المنطتا   فهااااااااااااااااا  وأخير 

  االعتماي اإلقايمت عاج التجا   الدولي  وزياي  التد   عاج الصموي ات وجه الصدمات الاا جي 

إلج زياي  ا   أن المشااااا    ات االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  تادة عموما   وُتبيلن بةوث ُأجريت مؤخر  -8
النمو االقتصاااااااي  وتتاي  أوجه ا عداد المهاااااااوا   وأثر متم االتفاقات أقوا ات بادان آساااااايا النامي ، ولونه 

عاج أن التوااماس اإلقايمت مرغوب لياه   ومنااك اتفاا  واسااااااااااااااخ   ( 6) ات أاريقياا وأمريكاا ال تينيا ا   جات أةضاااااااااااااا 
وعاااارو   عاج حد سااااواا، لون ال يزال مناك مجال لتةهااااين  طاقه وتأثيرم عاج حد سااااواا عاج الرغم من 

مناتق   ازيما م ات العتوي الماعي   ولتلد، اعن الهؤال الرديهت يتمثس ات  ياي  ليكا  التوامس ات ماتاف
 امم إلج أقصج حد ات التةول الايكات والتنمي  االقتصاية  ريت  توون مهتدام  وتهطبادان الجنوب ب 

  

)منشااااااااااااااو ات األمم المتةاااد ،  قم المبيخ    التعااااون اإلقايمت من أجاااس التجاااا  :  2007تترير التجاااا   والتنميااا ،  ،  2007األو وتااااي،   (5)
E.07.II.D.11 ،يويو ك وجنيف   ) 

(6) A DiCaprio, AU Santos-Paulino and MV Sokolova, 2017, Regional trade agreements, integration and 

development, Research Paper No. 1, UNCTAD   
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مااا ال تعزا الصااااااااااااااعوبااات الوبرا التت تعترف التجااا   البينياا  إلج التعريفااات الجمر ياا  ا   و ثير  -9
والةواجز التناليمي  بتد  ما تعزا إلج عاااعف البني  التةتي  وتاالف اساااتراتيجيات اإل تا. ات االقتصاااايات  

باالرغم من   لم يتقير حجم وميزان التجااا   إال قاي   ،  اعا  اإل مااادياا  لاجنوب األاريتت مث   النااامياا   افت الجماا 
وينبقت    ( 7) ات الماد  من الرسود المفروع  عاج الوا يات من خا . بادان الجماع   97أ ه تم بالفعس إلقاا  

التت تجاوز حواجز البني  التةتي  أن ُتتملم ترتيبات التوامس، لوت توون اعال ، بوعااااااخ ترتيبات تعاون ترمت  
ز التد ات ات مجال التجا    وع و  عاج ذلد، ةهااااااااتوجا  اخ التةدةات االقتصاااااااااية  اإلقايمي  لجعس   وتعزل

 ل ستمرا  وجوي إ اي  سياسي  من أولج مراحس التوامس  التوامس قاب   

 االتفاقال التجار ة اإلقليمية واالتفاقال اإلقليمية الضخمة -ألف 

جولا  أو وغوا  لامفااوعااااااااااااااات التجاا يا    التهااااااااااااااعيناات بااختتاادتميزت حو ما  التجاا   الادوليا  ات   -10
ويرتوز النالاد التجا   المتعدي األتراة     1995المتعدي  األتراة وإ شاااا منالم  التجا   العالمي  ات عاد 

عاج مجموع  من التواعد والتعادات المتفق عاياا والماِزم  والتابا  لانفاذ وعاج المبايئ األسااااساااي  لامعاما  
بااالمثااس وعاادد التمييز  وتوفااس مااتم التواعااد والتعااادات جميعاااا اليتين والتااد   عاج التنبؤ ات التجااا   الاادولياا  

الدولي  الهااااااابي  التت ةمكن أن تنتر عن سااااااياسااااااات إاتا  الجا  )أ  الهااااااياسااااااات التجا ي  وتةد من ا ثا  
التت تهاااااااعج البادان التوي  اقتصاااااااايةا  وساااااااياسااااااايا  ات إتا ما إلج تةتيق اوادد عاج   المر نتياي التمييزي  أو 

سااتثنااات المام ، وقد منا النالاد التجا   المتعدي األتراة لابادان النامي  بع  اال(  حهاااب بادان أخرا 
ومت أحكاد المعاما  الااصاااااااااااا  والتفاعاااااااااااااي ، التت تضاااااااااااافت بع  المرو   عاج  الاد إيا   التجا   ياخس  
المنالم  العالمي  لاتجا   بما ةهااااااااما لابادان النامي  بالتعوي  عن أوجه التصااااااااو  الايكاي  من خ ل اوادد 

المازما   والتادابير المعتماد  لتةهااااااااااااااين الفر    خااصاااااااااااااا ، مثاس ا جاال الطوياا  لتنفيات االتفااقاات وااللتزاماات
 التجا ي  المتاح  لابادان النامي  

ا تشا  اتفاقيات التجا   الةر  الثنادي  واإلقايمي   وقد سعج  بداة ا   ادت اتر  التهعينات أةضوقد  -11
ةمكن أن تهاااافر عن التوامس االقتصاااااي  اإلقايمت ات العاي  إلج زياي  حجم الهااااو  والتجا   اإلقايمي  التت 

مكاساااا ات الوفاا  من خ ل تةهاااين تتهااايم العمس عاج الصاااعيد اإلقايمت وتةتيق واو ات الةجم ال زم  
لباوغ التةول الايكات  ومن  اأن ما يترتا عاج ذلد من زياي  ات العمال  والدخس أن ةهاما بتتاسام المنااخ 

ةهااعد عاج الةد من  اد  التأثر بالصادمات  ومخ وأن ا  االقتصااية  لاتوامس التجا   عاج  ةو أكثر إ صااا
 العالمت منت التهاااااااااااعيناتذلد، اعن اتفاقات التجا   الةر  الثنادي  واإلقايمي  التت ا تشااااااااااارت ات االقتصااااااااااااي  

ا  عاااايتا  تتضاااامن التزامات تتجاوز تاد الموجوي  ات االتفاقات التجا ي  المتعدي  األتراة بتاصاااايصاااااا حيز 
ال عاج التزامات معين  ات بع  مجاالت الهااااياساااا  العام  ا    والتفاعاااااي  و صاااااألحكاد المعاما  الااصاااا 

مثس حماة  حتو  الماوي  الفوري ، والمشاتريات   اةهاا وإ ما عاج عدي موساخ من مجاالت الهاياسا  العام ،
واإل فاذ   الةكومي ، واالسااااتثما ، وسااااياساااا  المنااهاااا ، والمعايير البيةي  ومعايير العمس، والمواام  التناليمي ،

وأحكاد تهاوي  المنازعات  ومتم االلتزامات الموساع  تتا  من الةيز الهاياسااتت المتاح لابادان النامي  ومن 
ز قو  الجاات صاااحب  المصاااة   ا   حوااز التعاون التجا   المتعدي األتراة  وع و  عاج ذلد، غالب  ما ُتعزل

خ  ط ا  التجا   من خ ل ساا سااس التو يد الدولي  وحجم  والشاار ات ذات الع قات الهااياسااي  الجيد  وما توساال

  

(7) R Davies, 2009, Promoting regional integration in Southern Africa: An analysis of prospects and 

problems from a South African perspective, African Security Review, 5(5):27–38   
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عاج  طا  اتفاقات التجا   الةر ، بما ةفضاااات ا  القيم  المضاااااا  األجنبي  ات الصاااااي ات  ولتلد اعن لاا أثر 
  ( 8) ما تادد مصالا الشر ات الوبرا ا  إلج تعزيز تبعات إعاي  التوزيخ التت  ثير 

بشااااااااأن قو  الشاااااااار ات المتعدي  الجنهاااااااايات ا  التوامس التجا   قاتومكتا خالفت متم األ ااااااااكال من  -12
    ( 9)  اااااعبي  ساااااابي  عاااااد التوامس التجا   ات البادان المتتدم  والبادان النامي  عاج حد ساااااوااا   الوبير  و يوي

ومتم المواقف الهااااااااابي  يرااتاا عدد الرعااااااااا عن منالم  التجا   العالمي ، حي  أ ااااااااا  بع  المراقبين إلج 
اجو  متصااو   ات الةو م  بين التواعد الهااا ي  التت قد تتوااق مخ تناليم رتجا   الترن العشاارينر وتاد وجوي  

ال زم  لتناليم رتجا   الترن الةاي  والعشرينر، أ  اتفاقات تجا   حر  متعدي  األتراة تقطت حماة  حتو   
ر العمس، واالبتوا ، والتجا   اإللوترو ي    الماوي  الفوري ، واالسااااااتثما ، والمنااهاااااا ، والمعايير البيةي  ومعايي 

وتمثاس    ( 10) وموااما  االلتزاماات المتعاتا  باالتجاا   ات الاادماات مخ االلتزاماات المتعاتا  باالتجاا   ات الهاااااااااااااااخ
إحدا تجايات متا التاق الواسااااخ النطا  ات تراجخ عدي اتفاقات التجا   الةر  الثنادي  واإلقايمي  الجديد  بعد 

 ه إبان األزم  المالي  العالمي ، وات ا تعاش االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضام  ما باغ ذ وت 

وقد ساااعت معالم االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضاااام ، التت ةشاااا  إلياا عاج متا النةو بهااابا  -13
ثنااديا  واإلقايميا  أحجاامااا االقتصااااااااااااااايةا  والجقراليا  الوبير ، إلج توحياد العادي الوبير التفااقاات التجاا   الةر  ال
 راك  التجا    ، والقياد بتلد بادة إي ا. التزامات أعمق لراخ تةدةات الترن الةاي  والعشرين، ومناا، مث   

واالساااااتثما  عبر األتاهااااات بين الوالةات المتةد  واالتةاي األو وبت  ومخ ذلد، توقفت المفاوعاااااات بشاااااأن 
االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضااااااااااااااام ، مثس االتفا  الشااااااااااااااامس وتولت بع    2017الشااااااااااااااراك  منت عاد  

والتد يجت بشاااااااااأن  اااااااااراك  المةيط الاايئ )الت  حسل مةس اتفا   اااااااااراك  المةيط الاايئ عتا ا هاااااااااةاب  
لمجموع  واسااااع  من التضاااااةا مثس  وا الجنس، وتقير المناص، ا   بير ا   امتمام(، الوالةات المتةد  من األخير

عاج االقتصاااااااي الرقمت وإيا   البيا ات  ومخ ذلد، ا  ومعايير العمس، ولوناا تشاااااادي أةضاااااا وحتو  اإل هااااااان، 
تناقش مهااااااأل  ما إذا  ا ت متم االتفاقيات تشااااااكس وساااااايا  مناسااااااب  إليا   البيا ات مفتوحا  وتمس التضاااااااةا 

ا. وليكس الهااااو   المتصااااا  بالبيا ات العديد من المجاالت االقتصاااااية ، بما ات ذلد التجا   والتمويس واإل ت 
والضاااااااااااااارادااا، و ااتلااد العااديااد من المجاااالت غير االقتصاااااااااااااااايةاا ، بمااا ات ذلااد الصااااااااااااااةاا  والبيةاا  واألمن 

وحتو  اإل هااااااااان، مثس الاصااااااااوصااااااااي   وع و  عاج ذلد، ال ترتبط  هااااااااب   بير  من البيا ات بأ   التومت
 تداتات تجا ي  

بالنهااااب  لابادان  ال ساااايماتجابات ماتاف ، وقد أيلت االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضااااام  إلج اساااا  -14
النامي ، وذلد ات بع  األحيان بادة التصااااااد  للثا  المةتما  لتةويس مهااااااا  التجا  ، بما ات ذلد ات  

من خ ل الشااااااراك  االقتصاااااااية  اإلقايمي  ،  إتا   ااااااراك  التجا   واالسااااااتثما  عبر المةيط األتاهاااااات، مث   
سااااااااااتفاي  من  تس ساااااااااااهااااااااااا  التو يد وتةفيز التجا   البيني  وتعاليم أثرما أخرا بادة االا   الشاااااااااااما   وأحيا  

 اإل مادت، عاج سبيس المثال،  ما ات حال منطت  التجا   الةر  التا ي  األاريقي  

  

 – Development Prospects in a Fractured World:  2022تترير التجاااا   والتنميااا  لعااااد  ،  2022ا الر األو وتااااي،   (8)

Global Disorder and Regional Responses   منشو ات األمم المتةد ،  قم المبيخ(E.22.II.D.44جنيف ،  ) 

)منشاااااو ات األمم المتةد ،  قم  الهااااااط  ومنصاااااات اال ط   وومم حري  التجا  :  2018تترير التجا   والتنمي ، ،  2018األو وتاي،  (9)
 (  ،  يويو ك وجنيفA.18.II.D.7المبيخ 

   https://voxeu.org/article/multilateralising-21st-century-regionalismا الر  (10)

https://voxeu.org/article/multilateralising-21st-century-regionalism
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 التكامل التجاري المرك  على التنمية -باء 

قااات التجااا ياا  اتط ال ةمكن أن ةعتمااد تعزيز التةول الايكات وتوثيف اإل تااا. عبر الةاادوي والع  -15
من ذلد، ةجا أن يند . التوامس التجا   اإلقايمت عااااامن اساااااتراتيجي    عاج زياي  التداتات التجا ي   وبدال  

التوامس والتعاون اإلقايميين ات مجاالت غير تجا ي  ماتاف   ويادة متا النار،  ا  إ مادي  أوسااخ تعزز أةضاا 
من أجس التنمي ر، إلج عمان إتا  اقتصاي   ات ومالت  الت  ةمكن وصفه باااااااااااا رالنزع  اإلقايمي  المنفتة 

مهاااتتر يدعم االساااتثما  الثابت وخاق التد   اإل تاجي  والعمال ، بطر  مناا تفاي  تطاير ساااعر الصااارة الةقيتت  
والمبالق  ات تتييمه وتيهاااااااير تمويس االساااااااتثما ات عاج المدا الطويس   ما يادة إلج تنهااااااايق الهاااااااياساااااااات ات  

ت عاج الصاااااااعيد الوتنت وليما بين بادان المنطت  عاج حد ساااااااواا  ولتةتيق متم األمداة ال بد ماتاف المجاال 
عن ساياساات مشاتر   وإقايمي  متعات  بالتطاعات والاياكس    من وجوي لياكس مؤساهاي  مثس الدول  التنموي ، اضا   

 والنتس والطاق  و بكات االتصاالت  األساسي ، وال سيما ليما يتعاق بالاياكس األساسي  الماية  والجما ك  

وباإلعااااااااا  إلج البية  االقتصااااااااية  الاا جي ، تةدي التزامات البادان ات االتفاقات التجا ي  مدا  -16
وتبيع  التوامس التجا   والتنمي  االقتصاااية  ات البادان النامي   ولتلد، يتعين أن تهااتجيا متم االلتزامات  

المصاااالا التجا ي  لعدي قايس من الشااار ات الوبير  المتعدي  الجنهااايات  بيد أن   من لةولويات اإل مادي  بدال  
ز عاج  االلتزامات الوا ي  ات اتفاقات التجا   الةر  اإلقايمي  وبع  اتفاقات التجا   اإلقايمي  الضااااااااام  تعزل

  األجو  أو  ااراا   ةو متزايد الةوااز الرامي  إلج تةهااين التد   التنااهااي  بتتاي  التواف  عن تريق تتوي 
 من زياي  الربةي  عن تريق االستثما  وزياي  اإل تاجي   المنااهين، بدال  

التفاوعااي ،  كيان اري ، عااعيف  متا    ا  والنالاد المتعدي األتراة مفيد لابادان النامي  ألن قوتا -17
فه يعام  أسااااااااساااااااي  إليا    بالبادان المتتدم  النمو  وع و  عاج ذلد، يوار النالاد المتعدي األتراة، بوصااااااا 

التجااا   العااالمياا ، الشاااااااااااااافااالياا  واألمن والتااد   عاج التنبؤ ات الع قااات التجااا ياا  العااالمياا   ومخ ذلااد، اااعن 
االعتراة بفضاااااااااااادس النالاد المتعدي األتراة ال ةعنت الدااا عن الوعاااااااااااخ الرامن  وات حال عدد بتل أ  

اتد تةجبه االتفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضااااااام  التت   ،مجاوي لجعس النالاد المتعدي األتراة أكثر  ااااااموال  
أ ه يتعيلن إ ااااااااااراك البادان النامي  ات اإليا   المتعدي  األتراة  ا  تشااااااااااكااا الدول األقوا  ومتا ةعنت عاااااااااامن 

لاتجاا   مخ االعتراة ات الوقات  فهاااااااااااااااه باالمزاةاا التت قاد توالرماا  زعا  إقايميا  منفتةا  من أجاس التنميا  ات  
التت ال تةكماااا التواعاد التجااا يا  و/أو التت ال تماااد اياااا البااادان النااامياا  التااد   بعااُد عاج اتااااذ  المجاااالت  

 التزامات متعدي  األتراة 

، والعتد األول من متا الترن الترن الماعاااااااااات   المعمت  لتهااااااااااعينياتوخ اا  التفاقات التجا   الةر    -18
عديد  مشاااابا  لفصاااول  اااراك  المةيط      التت تماد اصاااوال  ل تفاقات التجا ي  اإلقايمي  الضاااام  األخير  أو

الاايئ التت لم تدخس حيز النفاذ، ةمكن أن توون النزع  اإلقايمي  المنفتة  من أجس التنمي  عنصااااااااااارا  ماما  
ات عاامان سااماا صااوت البادان النامي  مخ تعزيز التعاون ليما بين بادان الجنوب من أجس تةتيق حو م   

عاج التنميا   ومن  ااااااااااااااأن النزعا  اإلقايميا  المنفتةا  من أجاس التنميا  أن تةادل من ا   ثر تر يز تجاا يا  يوليا  أك
االلتزامات المازم  بالتدابير الةدوية ، مخ االعتماي ات الوقت  فهااااااااه عاج التعاون، ومخ مرو  الوقت عاج 

وبدعم من الاياكس المؤسهي ،    ( 11) الهياسات المر   الرامي  إلج المواام  اإلقايمي  لاتدابير التجا ي  الداخاي 
  

لةدوي مت تاد التت  تشاااااااااامس التدابير الةدوية  المتصااااااااااا  بالوا يات الرسااااااااااود الجمر ي  والتيوي الومي   واإلجرااات المتات  ياخس ا (11)
تتجاوز آثا ما الجما ك، بما اياا التدابير غير الجمر ي  )تدابير الهااااااااااااااياساااااااااااااا  العام  غير الجمر ي  التت ال تزال لاا بع  ا ثا   

ي ،  والعوادق الفني  أماد التجا  ، وقواعد المنشااااااااأ، والنالم المةاي  المتصااااااااا  بةتو  الماوي  الفور (،  االقتصاااااااااية  عاج التجا   الدولي 
والمشااااااتريات الةكومي ، واالسااااااتثما ، والمنااهاااااا ، والمعايير البيةي  والمعايير المتصااااااا  بالعمس  وااللتزامات المتصااااااا  بوجه خا  

دم   بالتدابير المتات  ياخس الةدوي والمرتبط  بالنالم المةاي  غالبا  ما تعتد االسااااااتراتيجيات التنموي  الرامي  إلج التةول الايكات والتا
 هياسات التطايي  والتونولوجي  والتجا ي  والتناليمي   عاج ال
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إيا   المصااااااااااااالا ا  مثس الدول  التنموي ، ةمكن لانزع  اإلقايمي  المنفتة  من أجس التنمي  أن تيهاااااااااااار أةضاااااااااااا 
ا   والةهاااااااااساااااااايات المتباين  لابادان النامي  والمتتدم  النمو من أجس حو م  تجا ي  يولي  أكثر  ااااااااموال  وتر يز 

 عاج التنمي  

  عة اإلقليمية على اإلنتاجآثار الن -ثالثاً  

ات العتوي األخير ، ساااما الجمخ بين وجوي  ااار ات يولي   بير  ذات مراكز ساااوقي  مايمن  وأوجه   -19
عاج  ةو أسااس وأقس  ا   التتدد ات تونولوجيا المعاومات واالتصااالت، بتناليم  ابكات اإل تا. الموزةع  جقرالي 

القيم  العالمي  التت تمثس حصاااا  متزايد  من التجا   الدولي  والناتر تواف ، مما أسااااام ات ا تشااااا  ساااا سااااس  
المةات اإلجمااالت العااالمت والعمااالاا   ولم تعااد المنتجااات تصاااااااااااااانخ ات باااد وتشااااااااااااااةن لبيعاااا ات باااد آخر   

باتت تمر ات القاالا بمراحس متعادي  تعبر خ لااا العاديد من الةادوي الجقراليا  والتناليميا  وتضاااااااااااااااة   وإ ماا
و ات وقيم  قبس باوغاا األساااااااااااااوا  الناادي   وقد أيا ذلد إلج زياي   بير  ات تجا   المنتجات غير إلياا مك

ولتلد، ينالر واعااااااعو  (  المنتاي  والتاصاااااا  العموي  )أ  مةتوا الصاااااااي ات من المكو ات المهااااااتو  ي 
فيز التنمي   الهااااااااياسااااااااات بشااااااااكس متزايد إلج التوامس واال تتاا ياخس ساااااااا سااااااااس القيم  العالمي   هاااااااابيس لتة

 االقتصاية ، وتوليد ار  العمس، وزياي  الدخس 

بيد أ ه عاج الرغم من زياي  مشااااااااااا    البادان النامي  ات  اااااااااابكات اإل تا. العالمي  ات قطاعات   -20
ات معالم البادان النامي   وقد تالس  ا  عديد ، اعن بناا قد ات التصاااااااانيخ وتةهاااااااايناا ال يزاالن ةشااااااااك ن مدا

مي  ذات التد ات اإل تاجي  المةدوي  مةصااو   ات األ شااط  ذات القيم  المضاااا  الد يا ات  االقتصااايات النا
قاا سااااهاااا  القيم  العالمي  وتتنااس اياا، مما قد يؤي  إلج تباتؤ النمو االقتصااااي  وعاااعف توليد ار   

عاج خطر إعاااات يتمثس ات أن تتاصاا   ا   وتنطو  المشااا    ات ساا سااس القيم  العالمي  أةضاا   ( 12) العمس
البادان ات  طا  عااااااايق من اإل تا. وتهاااااااتادد من ثم قاعد  تونولوجي  عااااااايت  وتعتمد بشاااااااكس مفر  عاج 

ج المؤسااااهااااات المتعدي  الجنهاااايات لاوصااااول إلج ساااا سااااس القيم  العالمي   ويمكن أن يؤي  متا التوامس إل
ع قات قو  غير متماثا  بين الشااااااار ات الرادد  والمو يين، ويمكن أن يؤي ، وال سااااااايما ات البادان النامي ، 

 إلج وعخ تفاوعت ععيف عند مةاول  جتب االستثما ات األجنبي  المبا ر  وتعاليم مزاةاما المةتما  

ج األسااوا  اإلقايمي  ات بادان ويتمثس  ار بديس بالنهااب  ل قتصااايات النامي  ات زياي  التر يز عا -21
الجنوب  وقد اعترات االقتصاااااااايات ات  ااااااار  آسااااااايا، وال سااااااايما الصاااااااين )عاج الرغم من الطابخ العالمت 
لوا ياتاا وصااااااي اتاا( ومتاتع  تايوان الصااااايني  وجماو ي   و يا وسااااانقااو  ، منت اتر  تويا  بأممي   ااااابك   

ج ذلد، ولمواجا  ا ايا  التجا   ات أعتاب األزم  المالي  اإل تا. اإلقايمي  ات  اااااار  آساااااايا  وباإلعاااااااا  إل
العالمي ، قاد مو يون عديدون ات مناتق  امي  أخرا بنتس األساااااااوا  الناادي  من بادان الشااااااامال إلج بادان 

ويمكن  ثا  الجادة  أن تزيد من تعزيز متا    ( 13) الجنوب بادة إعاافاا تابخ إقايمت عاج ساا سااس التو يد
 بما باتت مهااتعد  إلعطاا األولوي  السااتمرا ي  وموثوقي  اإل تا. ا   االقتصااايات األكثر تصاانيع التوجه، ألن

 عاج حهاب تتاي  التواليف المرتبط باالستعا   بمصاي  خا جي  عالمي  ات األسوا  الدولي  

   وبالنالر ويمكن لهاا سااس القيم  اإلقايمي  أن تهااامم ات زياي  القيم  المضاااا  ات البادان النامي  -22
إلج حجم وقد ات إ تا. العديد من البادان النامي ، قد تصاااااااااااس أ  اساااااااااااتراتيجي  قطايي  مةاي  إلج حدويما 

  

(12) G Gereffi, 2014, Global value chains in a post-Washington Consensus world, Review of 

International Political Economy, 21(1):9−37 ،الةو ما  العاالميا   :  2014تترير التجاا   والتنميا ، ،  2014  األو وتااي
 ،  يويو ك وجنيف(  E.14.II.D.4)منشو ات األمم المتةد ،  قم المبيخ وحيز الهياسات من أجس التنمي  

(13) Gereffi, 2014   
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التصاااااااااوا بهااااااااارع   ويمكن التقاا عاج ذلد باعتماي منالو  إقايمت، بةي  ةمكن االساااااااااتفاي  من ماتاف  
اصاااااا  األاتت  ويكتهاااااات متا النار  المزاةا التومياي  لامنطت  وتعزيز واو ات الةجم والتوامس الرأساااااات والت 

أممي  خاص  ات البادان الصقرا التت تشكس لاا الص ت اإلقايمي ، بالنالر إلج التيوي من جا ا العرف، 
 إلكمال قد اتاا ا  حاسما  عنصر 

وتتميز سااا ساااس القيم  اإلقايمي  بتصااادير المنتجات الناادي  بين بادان اإلقايم  فهاااه، وات القالا   -23
الشاااااااار اا اإلقايميين، وبالعديد من األ شااااااااط  ذات القيم  المضاااااااااا  العالي  والمنجز  ياخس متا اإلقايم  بين  

ومكتا ةمكن أن تهاام بشاكس  بير ات خاق القيم  عاج المهاتوا المةات وتواير المزيد من ار  المشاا    
لامنااااااهاااااااااااااااااا  العااااالمياااا ، وبااااالتااااا التااااد ات المةاياااا  ال زماااا   الابر  وبناااااا  بمثاااااباااا   واكتهاااااااااااااااااااب  توون  لت 

ا  وباإلعاااااااااااا  إلج ذلد، قد توار األسااااااااااوا  اإلقايمي  أةضاااااااااا    ( 14) لهاااااااااا سااااااااااس القيم  العالمي  ا ط    تط 
من حي  اال تتاا الوظيفت، بما ات ذلد ات مجاالت التصاميم والتهاويق  ال سايمال  تتاا،   أاضاس إمكا ات
 والتوزيخ  والتوسيم

أن سا ساس القيم  اإلقايمي ، عاج الرغم من مزاةاما، مت أقس  ومخ ذلد، تشاير األيل  الةديث  إلج  -24
وات العتدين الماعاااايين، ظات الفجو  بين متين النوعين من     ( 15) بكثير من ساااا سااااس القيم  العالمي ا   تطو  

من أن تتتا  ات جميخ األقاليم المشاامول  بتاعد  بيا ات التجا   ات القيم  المضاااا    الهاا سااس تتوسااخ بدال  
ألن العنصاااار غير اإلقايمت لاقيم  المضاااااا  األجنبي  أعاج بكثير من العنصاااار البينت   (،  )باسااااتثناا أو وبا

وساايكون اام األسااوا  الجديد  وسااياسااات االسااتثما  وتزويد الشاار ات الرادد  والمشااترين الموجويين ات متم 
     ات تيهير توسيخ س سس القيم  اإلقايمي  مهتتب ا  أساسي ا  األسوا  أمر 

ز التعاون بين بادان الجنوب مباي ات التوامس اإلقايمت   -25 وعاج الصااااااعيد الهااااااياساااااات، ةمكن أن ةعزل
أن ا  من خ ل المهااااااااااااااعد  ات تجاوز العقبات التت عرقات تنميتاا حتج ا ن  ويمكن لاتا التعاون أةضااااااااااااا 

عم، عاج وجه الاصاااااااااو ،  ةهااااااااااعد ات إ شااااااااااا آليات تمويس جديد  لتنمي  التجا   والبني  التةتي ، وأن يد
تر ز عاج بنااا التاد ات اإل تااجيا  والتةوياس الايكات عاج الصااااااااااااااعياد ا  وعااااااااااااااخ خطا  إ مااديا  أكثر تموحا 

اإلقايمت  وباإلعاااا  إلج ذلد، من الضاارو   اسااتق ل الروابط االسااتراتيجي  بين اإل تا. الموجه لهاا سااس  
مخ ا   ات متا الهااايا   وتمشاااي ا   اساااتراتيجي ا   تؤي  يو   القيم  العالمي  واإلقايمي   ويمكن لاهاااياسااا  التجا ي  أن

االتفاقات الدولي ، ال يزال من الممكن حماة  األساااااااااوا  اإلقايمي  لاهااااااااااخ الناادي  وحجزما إلج حد ما لفادد  
الشاار ات المةاي  )بعلزاد الشاار ات المنشااأ  عن تريق اسااتثما  أجنبت مبا اار بالتزوي من األسااوا  المةاي ، 

ألن الادة يتمثس ات الهااماح  (، من خ ل إ شاااا مناتق اقتصاااية  خاصاا  أو مناتق صاانايي   وذلد مث   
لنموذ.  اااااابيه بنموذ. الصااااااناع  النا ااااااة   وع و  عاج ذلد، ا  لابادان ببناا التد ات والتعام بالمما ساااااا  وات

ثم الةفاظ عاياا     ت المشاااااتريات الةكومي  تمثس أيا  قوي  لدعم مثس متم االساااااتراتيجيات، وينبقت منزال ما
غير أ ه ينبقت أن ةتترن ذلد بتدابير لبناا التد ات وبادة واعاااا يتمثس ات بدا التصااادير ات إتا  زمنت  
معتول، ألن ذلد ساااااااايفضاااااااات إلج زياي  إ تاجي  الشاااااااار ات وقد تاا التنااهااااااااي  وإلج الوصااااااااول إلج عمايات 

 وتونولوجيات ومعايير إ تا. حديث  

  

   https://www.sdgfund.org/global-value-chains-and-south-south-tradeا الر  (14)

(15) B Los, MP Timmer and GJ de Vries, 2015, How global are global value chains? A new approach 

to measure international fragmentation, Journal of Regional Science, 55(1):66–92   

https://www.sdgfund.org/global-value-chains-and-south-south-trade
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 األمَ لة ومراجحة الشركال: تحد ال الن عة اإلقليمية والتنمية -رابعاً  

تزامناات إعاااي  تناليم اإل تااا. ات العتوي األخير  عن تريق زياااي  تااداتااات االسااااااااااااااتثمااا  األجنبت  -26
المبا ااااار، عاج الصاااااعيدين العالمت واإلقايمت، مخ تقييرات  بير  ات تريت  عمس الشااااار ات واألساااااوا  ات  

بصاف  ا   شاأ مناا معالم متم التداتات  ويمكن وصاف التةولين األسااسايين واألكثر ترابطاالقتصاايات التت تن 
عام  بالتةرير واألمول   ويشااااااااير األول إلج وصااااااااف  ااااااااامس لاتةوالت الهااااااااياسااااااااي  التت أيت إلج تتاي  

  وات بع  المناااتق إلج إلقاااا( الرقاااباا  والتناليم العمومين ليمااا يتعاق بااأجزاا  ثير  من االقتصااااااااااااااااي، )بااس
ات ذلااد مااا يتعاق باااال اادمااا. ات االقتصااااااااااااااااي العااالمت، وإلج زياااي  االعتماااي عاج حوااز األسااااااااااااااعااا    بمااا

عن الربا( ات التزويد بالمنااخ العام   وإزال  الضااااوابط التناليمي  لةسااااوا  المالي  واتا حهااااابات   )والبة 
وزن التطاا المالت ات    أا المال مما جا بان مامان بشااااااااكس خا  ات متا التةول ويهاااااااااممان ات تزايد

ل  وإلج تطاير قيم األصااول )بما ات ذلد اترات االزيما  الطويا ( وإلج  مو المؤسااهااات  (، االقتصاااي )األمو 
المالي  غير المصااااااارلي ، مثس قطاا إيا   الثروات  ويمكن م حال  ذلد ات  س من البادان النامي  والبادان  

تا   وقاد تزامنات بع  ماتم الجاوي مخ تهااااااااااااااا ا معادالت النمو المتتادما  النمو، وإن  اان ذلاد باد جاات متفااو 
ات المجموعات اإلقايمي ، ومخ ذلد أظارت بةوث األو وتاي أ ه ات ظس متم الالروة، أصاااابا تةتيق أثر 
ز الصاااي ات، والطاق ،   التوامس اإلقايمت عاج التنمي  )عند قياسااه بالتنمي  البشااري ، والتةويس الايكات، وتر ل

ساياساي  اساتراتيجي  أكبر لتةديد المهاا  ا   ات اإل تاجي ( أكثر صاعوب ، ومو ما يتطالا جاويومؤ ارات التد
وقد ُي ِلا ات األيبيات يو  التةرير ات تشااااكيس آاا  التنمي  بوجه     ( 16) التنمو  المرغوب ليه والةفاظ عايه

لاا ، بمااا ات ذلااد عاج عاااد، والتجااا   وتااداتااات  أا المااال بوجااه خااا   وقااد أولت امتماااد أقااس ألثر   األمو 
 الصعيد اإلقايمت، وجرا تناول متم الالامر  ات متا الفصس 

 األمَ لة فت البلدان النامية وفيما زين الشركال المتعددة الجنسيال -ألف 

 تمثس الطبيع  المهاااااااااير  لادو ات االقتصاااااااااية  والتصااااااااير  األجس لاتمويس المداوا بالهااااااااو  عام    -27
ل  الشاار ات وتقيلر ساااو اا مهااادس مام  أةضاا لا ،  ماما   تفهاايري  ات  ا    عاج مهااتوا أكثر عمتا  ون أمو  وقد  ااكل

الزياي  الوبير  ات أ باح الشاااااااااار ات عبر الوتني  الوبرا، المنتمي  ات معالماا إلج االقتصااااااااااايات المتتدم  
زما المتزايد، أسااباب  من أن تهااتقس متم  دال   ديهااي  لتتاي  حصاا  يخس العمس ات العالم  وب ا  النمو، و تا تر ل

الشاااااااار ات الزياي  ات أ باحاا ل سااااااااتثما  ات تووين  أا المال اإل تا.، وزعت المزيد من األ باح وأعايت 
 ااااراا األسااااام، وذلد ات القالا عن تريق الم ذات الضااااريبي  وغيرما من اإلجرااات المةاساااابي  المبام  

  ( 17) إلخفاا متم التداتات

ل الداخات لاياكس وعاج مدا العتدين ال -28 ماعيين، صاحا التفتت الجقراات له سس اإلمداي التةول
الشااار ات، حي  تبوأت الوظادف التموياي  والمةاساااباتي  والتا و ي  واإليا ي  واالساااتشاااا ي ، واألمم من ذلد، 

الوظادف عن ما ةفصااااااااااس العديد من متم ا   أكبر ات عمايات تناليم الشاااااااااار ات  وغالب ا   وظيف  الازا  ، مر ز 
ا  وظادف المتر األخرا وتؤيياا  ااار   اريي  أو مجموع  من الشااار ات الفريي   وباإلعااااا  إلج ذلد، غالب 

ما توجد الشااااااار ات الفريي  التت تؤي  وظادف الازا   ات والةات قضاااااااادي  معين  توار البية  المؤساااااااهاااااااي   
ا   السااااتراتيجي  إلج والةات قضااااادي  تماد خزا   تس وظيف  اإليا   اا  المثالي  ألياا  س وظيف    ما ةمكن أةضاااا 

من المواما اإليا ي  وتتخ بالترب من األسااااااااوا  الرديهااااااااي   و تيج  لتلد، عندما تهااااااااتثمر الشاااااااار ات ا  كبير 
ما تنشااااك  اااار   اريي  أو  اااار   مشااااتر   ات الباد المضاااايف  ا   المتعدي  الجنهاااايات ات الاا .، اع اا غالب 

  

   2022األو وتاي،  (16)

  2018األو وتاي،  (17)



TD/B/C.I/MEM.8/14 

GE.22-13694 10 

با ااار لاشااار   األد أو بشاااكس غير مبا ااار لواحد  أو أكثر من الشااار ات  وتاضاااخ الشااار   الفريي  بشاااكس م
  ( 18) مهتت   ا   قا و ي ا   الفريي  التت تماواا ات األخير الشر   األد لوناا تعتبر، من الناحي  العماي ،  يا  

 ااااااار   متعدي  الجنهااااااايات غير مالي  ات جميخ أ ةاا العالم، تعتبر الماوي   100ومن بين أكبر  -29
ع ق  مبا ر  ا  اعاج سبيس المثال، ال توجد عماي    ( 19)  اي ا  ا   با ر  لاشر ات الفريي  ات البادان النامي  أمر الم

بين الوالةات المتةد  والبادان النامي  التت تهاااااااتثمر اياا الشااااااار ات األمريكي   وقد أظارت بةوث األو وتاي  
المتةد  والشاااااااااااااار ات الفريي  ات البادان النامي  تتم عن أن جس التفاع ت بين الشاااااااااااااار   األد ات الوالةات 

وحتج وقات قرياا، تمثاس مبادأ     ( 20) تريق اروا ات المماوا  المتةاد  لبريطاا ياا العالمج وأيرلنادا الشاااااااااااااامااليا 
 ديهاات ات النالري  االقتصاااية  وصاانخ الهااياسااات ات أن مهااتوا الشاار ات متم ليس سااوا عنصاار وظيفت 

وي  ات البادان يون أن يؤثر بالضارو   عاج العمايات اإل تاجي  لاشار   أو لاوفاا ، ةأخت  اكس حصا  الما
ةعكهااا  بيد أن البةوث ما اتةت تهاام عاج  ةو متزايد بأن أ اكال االساتثما  غير المبا ار ةمكن أن تميز  

تعاي  لاةكومات التت ترغا ات اساا ا   بير ا   بين المالوين النااديين والمبا اارين لةصااول، وتشااكس من ثم تةدة 
  ( 21) سيطرتاا عاج  الاد االستثما 

ويهاام اساتاداد الشار ات الفريي  الوسايط  ات حدوث مفا قات إحصاادي  ات حهاابات االساتثما   -30
مفاا قاات ات  ا  األجنبت المباا اااااااااااااار، ألن التاداتاات عبر ماتم الشاااااااااااااار اات الموجوي  ات باادان ثاالثا  تااق حتما 

وعاي  ما تهتند البيا ات المتعات  بمجموا االستثما    ( 22) الصا   ات اإلحصااات ذاتا   مزيوجا   البيا ات وعدل 
لاروابط المالي  الدولي ، ا    بما خاتة ا  األجنبت المبا اااااار إلج الماوي  الفو ي  لةصااااااول، ومن ثم توار مقياساااااا 

ضاايف  وعمايات توزيخ ماوي  األصااول والمااتر المرتبط  باالسااتثما ، بالنهااب  لابادان األصاااي  والبادان الم
  ( 23) عاج حد سواا

ومتم االسااااتنتاجات تهاااااعد عاج إبراز مشاااااكس النالاد المالت الوات الت  ةةكم ساااااوك الشاااار ات   -31
العاالمت، والجاوي التت تباتلااا الةكوماات الوتنيا  لجاتب  موا األموال األجنبيا ، وعااااااااااااااماان اعااليا  جاوي 

التناليمي  العالمي  لادول المنااهاااااااا  ولياكس الشاااااااار ات العالمي   بالبية   ا  التوامس اإلقايمت، التت تتأثر ساااااااااب 
لمراجة  الشار ات ويو  االبتوا  المالت ات األتر التا و ي  لاشار ات المتعدي  الجنهايات، ال تهاتفيد ا   و الر 

ي ، باالساااااااتثما  األجنبت المبا ااااااار، مثس زياي  العمال  واإل تاجا   البادان المضااااااايف  من المزاةا المرتبط   الري 
 و تس التونولوجيا، وزياي  التد   التصنيعي ، واألمم من ذلد، تةصيس اإليرايات الضريبي  

  

(18) R Palan, H Petersen and R Phillips, 2021, Arbitrage spaces in the offshore world: Layering, “fuses” 

and partitioning of the legal structure of modern firms, Environment and Planning A: Economy and 

Space, available at https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X211053645; JP Robé, 

2011, The legal structure of the firm, Accounting, Economics and Law: A Convivium, 1(1):1–88   
، )منشاو  األمم المتةد ،  قم المبيخ  إصا ح حو م  االساتثما  العالمت:  2015تترير االساتثما  العالمت لعاد (،  )أ2015 األو وتاي،

E.15.II.D.5جنهااي  المهااتثمر، التةدةات المتعات   :  2016تترير االسااتثما  العالمت لعاد ،  2016األو وتاي،    (،  يويو ك وجنيف
 (  ،  يويو ك وجنيفE.16.II.D.4، )منشو  األمم المتةد ،  قم المبيخ بالهياسات

   2022األو وتاي،  (19)

 المرجخ  فهه  (20)

(21) T Bertz, A Pond and W Yin, 2021, Investment agreements and the fragmentation of firms across 

countries, The Review of International Organizations, 16(4):755–791; Robé, 2011   

(22) G Zucman, 2013, The missing wealth of nations: Are Europe and the U[nited] S[tates] net debtors 

or net creditors? The Quarterly Journal of Economics, 128(3):1321–1364   

مةس قبر   مهااااتثمر أجنبت مبا اااار  ادد ات االتةاي الروساااات، وتمثس   2015-2014اعاج ساااابيس المثال، حات برمويا ات الفتر    (23)
مو غ  و غ الصااااااين، وجز   اةمان، وجز  ايرجن البريطا ي  أبرز ث ث  مهااااااتثمرين أجنبيين مبا اااااارين ات الصااااااين  )بيا ات وزا    

 (  ي الروستالتجا   والصين والبند المر ز  ل تةا

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X211053645
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عاج مهاتوا النشاا  العالمت لاشار ات، ةمكن أن توون األمول  الداخاي  لايكس الشار   بمثاب  أيا   -32
ما توون االقتصاايات  ا  وباإلعااا  إلج مجموعات الشار ات  فهااا، غالب    ( 24) ح زا األ باالساتارا. القيم  و 

ات أو وبا والمراكز المالي  ا   المتتدم  النمو، وال ساااااااايما المراكز المالي  والشاااااااار ات العالمي  التت توجد عموم
 الاا جي ، المهتفيد من متم الالامر  

المبا اااار ال ةضاااامن، لوحدم، أن ةعمس  أا المال األجنبت والنجاح ات جتب االسااااتثما  األجنبت  -33
الوا ي لصااااااااااالا االقتصاااااااااااي المضاااااااااايف ويراخ التد ات اإل تاجي  ومهااااااااااتويات العمال  والراام  ويمكن ليكا   
مجموعات الشااار ات الوبير  بطريت  تهاااما لاشااار ات الفريي  المةاي  باساااتق ل المزاةا االقتصااااية  المةاي   

ي الطبيعي  غير المكالف ، ولشاااااااااااااار ات اريي  أخرا موجوي  ات والةات قضااااااااااااااادي  أخرا  مثس العمال  والموا  
باااالسااااااااااااااتفاااي  من القيماا  المضااااااااااااااااااا  عن تريق األ باااح المةاياا  والضاااااااااااااارادااا المنافضااااااااااااااا  وغيرمااا من 

 التناليمي   المزاةا

لمضيف   ويؤثر  زا اإليرايات من خ ل استاداد الشر ات الفريي  عاج الةيز المالت ل قتصاي ا -34
مما تفتدم من إيرايات الضااااااارادا المبا ااااااار  المفروعااااااا  عاج ا    بير ا   ويمكن لابادان المتتدم  أن تعولف جزا

الشاار ات عن تريق ارف عاارادا إعااالي  عاج الربا والفادد  والقيم  المضاااا  التت ةةتتاا المهااتثمرون،  
ز ات القالا بزياي  معدالت التارب الضااريبت العا لمت لاشاار ات  وات المتابس، من غير ومت مداخيس تتعزل

س البادان النامي  إيرايات  بير  باتم الطريت    ما أ اا سااتواجه مشااك   ا   المرجلا عموم ات  ا  إعااالي  أن تةصاال
األمد البعيد، يتمثس ات ا تفاا تواف  االقتراف متا    بتوافته بالنهاااب  ل قتصاااايات المتتدم ، وعاي  ما تباغ  

مكن لابادان المتتدم  أن تتترف لتعوي  الاهادر الضريبي  بأسعا  اادد  منافض   األععاة  وات حين ة 
لاقاة  أو حتج ساااااابي ، تتترف البادان النامي  ات العاي  بأساااااعا  اادد  أعاج  ومتا يؤي  إلج تفاقم تواليف 

  يوال  من مايا  24الاهااااادر الضااااريبي  المتوبد  بمرو  الوقت  وعاج ساااابيس المثال، تاهاااار ألما يا حوالت 
ومخ ذلد ةمكناا إصادا    ( 25) ات الماد  من إجمالت اإليرايات الضاريبي (  3الضارادا بهابا تةويس األ باح )

وات المتابس، تاهاار   ات الماد  لتهااديد الادمات العام  0,03-بعادد سااابت ةعايل ا  عام 20سااندات لمد  
ات الماد  من إجمالت اإليرايات الضااااااااريبي (  6مايا ات يوال  بهاااااااابا تةويس األ باح ) 8المكهاااااااايد حوالت 

ي ماتم التوااليف غير المتواااةا    7,1عااداد سااااااااااااااناداتااا ال يتجااوز   لون ات الماادا   وات  اااةا  المطااة، تةادل
لنت  ات  ل قتراف الةكومت ما إذا  ان بوساااااخ باد ما أن يواجه، أد ال، الزيايات ات االقتراف لتعوي  ا

 اإليرايات الضريبي  

وات ظس الهاااايا  العالمت وليكس الهاااااط  الةالت، يبدو تأثير جاوي النزع  اإلقايمي  عاج التنمي   -35
ات أحهن األحوال  وبني  تناليم الشر ات وقطاا المالي  عاج الصعيد العالمت تادد أكثر المصالا ا  مامشي 

وات غياب مجموع  من المعايير   ( 26) تصااااااايات المتتدم الااصاااااا  والمالي  وتةالج بةماة  سااااااياسااااااات االق
التناليمي  وإتا  مناجت لاتناليم، تةتا. البادان النامي  إلج اكتهاااب خبرات ات مجاالت المالي  والمةاسااب   

 والتا ون والبيا ات ذات الصا  بغي  تعزيز  فالي  ساوك الشر ات عاج الصعيد العالمت 

  

   2022األو وتاي،  (24)

(25) J Garcia-Bernardo and P Jansky, 2021, Profit shifting of multinational corporations worldwide, 

Working Paper No. 14, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles 

University Prague   

   2022 األو وتاي، (26)
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لواقخ االسااتثما  األجنبت المبا اار أن يداخ المؤسااهااات  ا  كثر عمتومن  ااأن إجراا تمةي  عاد أ -36
التناليمي  إلج اتااذ إجرااات  وات عااااوا متا التةايس، تعتبر متم التدابير عاااارو ي  إذا أ يد ل قتصااااايات  
النامي  أن تتصاادا  ليات قطاا الشاار ات العالمت السااتارا. الريخ وأن تيهاار يو   أا المال األجنبت ات  

الايكات القتصاااااااااااياتاا  وقد توون مةاول  توحيد الموا ي التناليمي  عاج المهااااااااااتوا اإلقايمت خطو    التةويس
 من ار  المراجة  بين الشر ات ا ، أولج مفيد   ةو مواام  الهياسات التناليمي  والةد، عاج األقس إقايمي 

والابر  الماني ، والوالةات ويمكن أن يؤي  تواار بيا ات موثوق  عن الهاااااااااوك المالت لاشاااااااار ات،  -37
ومخ ذلد، ةعد الرصد والتناليم عاج الصعيد اإلقايمت ا     ديهي ا   التناليمي  المكرس  عاج الصعيد الوتنت يو  

خ أن ينالر االتةاي األو وبت ات إلزاد الشاار ات الوبير  ا   أمرين حاساامين أةضاا  وات متا الصاادي، من المشااجل
 اتاا الفريي  ات سااااااج ت الشاااااار ات  ومتم خطو  مام   ةو  بتتدةم معاومات مفصااااااا  عن مجموعات  اااااار 

 تةهين مراقب  ساوك الشر ات 

بيد أن المشااااكا ، ما لم تةس عاج الصااااعيد العالمت، سااااتتفاقم ات المهااااتتبس، بما يؤي  إلج زياي   -38
ج الصعيد التفاوتات ياخس البادان وليما بيناا  ويالار  جاح مشروا تآكس الوعاا الضريبت و تس األ باح عا

، و تا حم ت العدال   20العالمت الت  تتويم منالم  التعاون والتنمي  ات الميدان االقتصاي  ومجموع  الااا 
الضااااااريبي ، أ ه من الممكن اسااااااتق ل الةوا ات والجاوي المتعدي  األتراة لةس المشاااااااكس المعتد   وظامر   

ل  الشر ات واستارا. الريخ متعدي  األوجه بةكم تعريفا سيما  ا، ومخ ذلد اعن  يا ات األمم المتةد ، والأمو 
األو وتاي، مت األقد  عاج قياي  بر امر اإلصااااااا ح، باالعتماي عاج الابر  ذات الصاااااااا  لةو وتاي ومنالم   
العمس الدولي  ومنالم  التجا   العالمي   وساااايكمن الادة ات صااااياغ  اسااااتراتيجي  متعدي  األتراة ومتعدي  

ا البادان النامي  وتادة إلج التصاد  للثا  الهاابي  المترتب  عاج ساعت الشار ات  المهاتويات تراعت مصاال
 إلج الريخ والمراجة  المالي  

الفرص المتناحنة فيمنا زين زلندان الجن م: لمناوا تم  نل التنمينة فيمنا زين زلندان  -خامساً  
 ( 27) الجن م وعلى الصعيد اإلقليمت  ولماوا اآلن؟

يزياي التعاون ليما بين بادان الجنوب ات الهنوات المتبا  بهبا النمو االقتصاي   من المتوقخ أن   -39
د ا ثا  المهاااااااتمر    الت  تشاااااااادم االقتصاااااااايات النامي ، و تا الوعت بأممي  مباي ات التعاون اإلقايمت  وتؤ ل

عااون ليماا بين  لاجاادةا  الةااجا  إلج توييف مماا سااااااااااااااات التعااون اإل ماادت الادولت  وليماا يتعاق بااتفااقاات الت 
بادان الجنوب من أجس التجا   واالستثما ، ةجا أن يتجاوز التوامس اإلقايمت توامس الهو  وأن يادة إلج 
بناا التد ات اإل تاجي  اإلقايمي  وساااا سااااس القيم  اإلقايمي   ويمكن لاجاوي وإجرااات التنهاااايق الرديهااااي  ات  

ت بادان الجنوب عاج رإعاي  البناا بشاكس أاضاسر ات  مجال الهاياساات التطايي  أن تهااعد بدو ما اقتصاايا
 أعتاب الجادة ، وزياي  التد   عاج الصموي وتعزيز التةويس الايكات 

والةاج  إلج حاول إقايمي  وبين بادان الجنوب لتمويس تنمي   اااااااااما  ومهااااااااتدام  باتت عاااااااارو ي   -40
يد  تتمثس ات تضااااام أسااااعا  األغتة  أكثر من أ  وقت مضااااج، إذ تواجه بادان العالم بأساااارم متطابات جد

والهاااخ األساااسااي ، وتنضاااة إلج جاوي اإلغاث  والتعاات التت أعتبت الجادة  وإلج جاوي االسااتثما  الوبير 
ات  ا  ال زم  لتةتيق أمداة التنمي  المهاااتدام  واألمداة المتعات  بالمناص  وسااايكون التمويس الاا  حاسااام

أو يوار الزخم ال زد لتابياا  االحتياااجااات ذات  ا    يااايةاا ا   أن يؤي  يو  ساااااااااااااااد اجوات التمويااس، لون ال ةمكنااه  
 الصا   ولتلد اعن توسيخ  طا  التمويس العاد مطاوب لتةتيق معالم األمداة 

  

   2022من األو وتاي،  4ةهتند متا الفصس إلج الفصس  (27)
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بيد أن المؤساااااااااااهاااااااااااات الوتني  لاتمويس اإل مادت ات العديد من البادان تعا ت من  ت  ات  أا   -41
اااا  وبااإلعااااااااااااااااا  إلج ذلاد، ااعن العادياد من التةادةاات مت إماا ذات  الماال ال زد لراخ التةادةاات التت تواج

إقايمي  أل اا تنطو  عاج آثا  غير مبا اااااار  عابر  لاةدوي ال تهااااااتطيخ البادان  تابخ إقايمت أو تةتا. حاوال  
التصاااد  لاا بمفريما  وات متا الهااايا ، ةجر  إعاي  تتييم يو  المصاااا ة العام ، اإلقايمي  والوتني  عاج 

سااااواا  ويجر  إ شاااااا مصااااا ة جديد  وتوساااايخ المصااااا ة التادم   والمصااااا ة الوتني  تترف خا .  حد 
العام  والمضااا   حدويما، والمصااا ة اإلقايمي  وغيرما من األيوات تضااطاخ بدو   بير لاتعامس مخ المنااخ  

دياد  ةماوااا  اإلقايميا  والمهاااااااااااااااعاد  ات يعم اإلقراف الوتنت لةعضاااااااااااااااا  وألن العادياد من ماتم البنوك الجا 
من ذ  قبس   ا   ويتويما بادان الجنوب، اعن المشااااد بات يتيا مؤساااهاااات وخيا ات لتمويس التنمي  أكثر تنوع

ولون ات الوقت  فهاااااااه، ةمكن م حال  ا ثا  المترتب  عاج تتوي  متم المؤساااااااهاااااااات العام  تيا  العتوي 
األخير ، اع ه ةالس يون مهتوا مصاي   الماعي   وعاج الرغم من أن إقراعاا زاي بشكس  بير ات الهنوات  

التموياس األخرا، وال ساااااااااااااايماا المعو ا  الثنااديا  والمباايالت التت ال تتود عاج  فس مباايئ العاالميا  أو الةيااي 
 تتيا  فس مزاةا الشفالي   وال

وقد ظارت المؤساهاات اإلقايمي  لتمويس التنمي  وأيوات تواير سايول  العم ت األجنبي  ات أوقات  -42
بعاد األزما  المااليا  ات آسااااااااااااااياا ات أواخر  ا  ت ل ميزان الماداوعاات منات عتوي عادياد  لونااا اكتهاااااااااااااابات زخما اخ
مايا  يوال  لابادان التت  360ما ةتا ب ا  ،  ان متاح2007ت واألزم  المالي  العالمي   وات عاد عيناتهاااااااا ال

مايااا  يوال ( من صااااااااااااااناادو  النتااد الاادولت  أمااا المباغ المتبتت    321,6تعااا ت من األزماا ، ومعالماااا )أ   
مايا  يوال ( ليةتمس أن ةكون موجاا ألعضاا ترتيبات التمويس اإلقايمي  الرديهي  الث ث ، ومت  40,5 )أ 

ساايا، والصااندو  االحتياتت أمريكا ال تيني   وبعد أكثر من صااندو  النتد العربت، ومباي    اايا غ ما  ات آ
من حي  الةجم اإلجمالت والمصاااااااااااي  عاج حد  ا   بير ا  عتد من الزمان، تقيرت حال  ساااااااااايول  الطوا ئ تقير 

س مناا  2018تريايون يوال  ات عاد   3,5ساااااواا  وقد أتيا ما ةتا ب  تريايون يوال  من صاااااندو    1، ُحصااااال
تريايون يوال  من مصااااااااااااااااي  تموياس   1,5وا ،  إقايميا ا   تمويايا ا   ترتيبا   11ريايون يوال  من  ت   1النتاد الادولت، و

وباتت تشااامس    ( 28) جديد ، ومت المبايالت الثنادي  المتفاوف عاياا بين البنوك المر زي  والتت باتت ُتةهاااا
  والصااااااندو  األو وبت  2012ترتيبات التمويس اإلقايمي  الجديد  ترتيبات أو وبا )آلي  االسااااااتترا  األو وبي ، 

وات المناتق النامي  )ماططات توا ئ مجموع  البريكس ( 2009ا ساااااااايو  لتةتيق االسااااااااتترا  والتنمي ،  
 ( 2015]البرازيس واالتةاي الروست والاند والصين وجنوب أاريقيا[، 

صااااااااااد  إجرااات  وبالنالر إلج  ثر  الترتيبات اإلقايمي  الجديد  والموسااااااااااع ، اع ه  ان ينبقت أن تت  -43
المبايالت الثنادي   وقد  ا   من ذلد، اساتادمت  ثير  التصاد  لاصادمات االقتصااية  المرتبط  بالجادة   وبدال  

لوحظ بالفعس اتجام  ا ااااك يتمثس ات االعتماي الوبير عاج المبايالت الثنادي  قبس الجادة ، وقد تفاقم بشااااكس 
  ( 29) كبير خ ل الجادة 

د متم المبايال -44 بند الصااااااين الشااااااعبت   ال ساااااايمات من مجموع  واسااااااع  من البنوك المر زي ، و وتتدة
واالحتيااتت االتةااي  ات الوالةاات المتةاد ، وباد جا  أقاس، من البنوك المر زيا  ات االقتصااااااااااااااايات المتتادما  
النمو األخرا مثس أسااااااتراليا واليابان والهااااااويد وسااااااويهاااااارا والمماو  المتةد   ومخ ذلد، وإن برزت مصاااااااي   

  

(28) L Mühlich and B Fritz, 2021, Borrowing patterns in the global financial safety net: Does governance 

play a role? Global Policy, 12(S4):47–68   

(29) D Barrowclough, R Kozul-Wright, WN Kring and KP Gallagher, eds., 2022, South–South Regional 

Financial Arrangements: Collaboration Towards Resilience, Springer Nature, Cham, Switzerland; 

L Mühlich, B Fritz and WN Kring, 2021, Towards the marginalization of multilateral crisis finance? 

The global financial safety net and COVID-19[coronavirus disease 2019], Policy Brief No. 15, 

Global Development Policy Centre, Boston University, United States   
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مويس الضاااااام  متم  تطو  إةجابت بالنهاااااب  لابادان التت تمر بضاااااادت ، اعن المبايالت الثنادي  تفتتر من الت 
النااااحيااا  العمايااا  إلج العااادياااد من مزاةاااا اإلقراف المتعااادي األتراة أو اإلقايمت، بماااا ات ذلاااد ليماااا يتعاق 

  ( 30) بعمكا ي  التنبؤ والشفالي 

 اااااابك  األمان المالت العالمي  متروك لتتدير األتراة وال ةهااااااتند  وتطبيق متا الجا ا من جوا ا  -45
إلج ممااا ساااااااااااااااات أو بروتو والت متلبعاا   ولااتلااد، اااع ااه ال يوار أجواا توفااس توااااؤ الفر  لجميخ البااادان  

تمااد  اس الباادان التاد   عاج التفااوف بشاااااااااااااااأن ماتم االتفااقاات الثنااديا ، وال توون الع قا  بين المترف  وال
عاج مصااااااالةه    ال ساااااايماا ،  بالضاااااارو   متهاااااااوي  إذا   لزت عاج مصااااااالا الباد األقوا اقتصاااااااية والمتترف  

المصاااالا الهاااياساااي  والجيوساااتراتيجي   ومتا الشاااكس من أ اااكال تواير الهااايول   ان ا   التجا ي  والمالي  وأةضااا 
  ووسااااااط آساااااايا  اااااار  ال ساااااايمابتو  إبان الجادة  ات البادان ذات الدخس المرتفخ وبع  المناتق، ا  منتشاااااار 

وأو وبا، حي  اسااااتادمته باألساااااا البنوك المر زي  لاصااااين واليابان والهااااويد وسااااويهاااارا والوالةات المتةد   
ات أةضاا  وقد جل بع  المبايالت الثنادي  بين االقتصااايات النا ااة ، مثس بين قطر وتر يا وبين إ دو يهاايا  ا  سااُ

 وجماو ي   و يا 

ا  المترتبا  عاج ماتم االتجااماات الجادياد   واالعتمااي المتزاياد عاج وينبقت إي ا امتمااد أكبر باا ثا  -46
 من الةاول المتعدي  األتراة يثير خمه   واغس  ديهي  عاج األقس، ومت: الةاول الثنادي  بدال  

ات حال زياي  الطاا عاج الهااااااااايول  )ومو أمر مرجا ات ظس اساااااااااتمرا  البية  الةالي    )أ( 
التت لم تتفاوف  ا ،  اعن أكثر البادان والمناتق اتر (،  ا  الفادد  وأساااعا  األغتة بعد الجادة  وا تفاا أساااع لما

  حتج ا ن بشأن أ  مبايالت، ستواجه صعوبات أكبر ات الةصول عاج التمويس ال زد لمواجا  األزمات

ترتيبات التمويس اإلقايمي  وصاااندو  النتد الدولت مت مؤساااهاااات متعدي  األتراة، ومخ   )ب( 
اعن حجم تجاوز المبايالت الثنادي  لمصاااااااااي  الهاااااااايول  المتعدي  األتراة تيا  األزم  يثير تهااااااااامالت ذلد 

  بشأن ثت  البادان ات قد   متم المؤسهات عاج حس األزمات

من  ااااااااأن  ت  الايا ات والمنااهاااااااا  ات المنالوم  أن ةعو  تةهااااااااين تتدةم الادمات   ).( 
  يتعاق ببرامر إعاي  البادان إلج االستترا  واالستدام ويضعف التد   التفاوعي  لاةكومات ليما 

قباس الجاادةا ، لاد جا  أن بع  ا  كاان خطر تاميش ترتيباات التموياس اإلقايميا  واعااااااااااااااةا  )ي( 
الد اساااااااااااات أظارت أن متم الترتيبات  ان ينبقت أن توفس إيا   البادان األعضااااااااااااا، وليس المؤساااااااااااهاااااااااااات  

والتريي ات الاجوا إلج التعااديةاا  ات مباااي    اااااااااااااايااا غ مااا     ( 31) يمياا الاااا جياا ، لنالم المراقباا  واإل فاااذ اإلقا
ا تبط ليما يبدو بكون البادان األعضاااااا ال تهااااتطيخ أن تهااااةا سااااوا جزا من أساااااماا المهااااتةت  يون  قد

بيد أن التفاوتات الطويا  األمد ات الةصاول عاج تمويس قصاير     ( 32) الةاج  إلج يعم صاندو  النتد الدولت
  وتواارم توشف غياب التنهيق الةالت بشأن  بك  األمان المالت العالمي أجس 

تراجخ اساااااتاداد المؤساااااهاااااات اإلقايمي  المتعدي  األتراة يثير  اااااواغس، ألن المصاااااالا  )ما( 
 الوتني  باتت تؤثر أكثر اأكثر ات  الم تمويس األزمات 

  

-https://www.mobilizingdevfinance.org/research-material/global-financial-safety-nets-sdrsا اااااااااالااااااااار   (30)

and-sustainable-development-finance-can-options  
 WW Grimes, 2011, The future of regional liquidity arrangements in East Asia: Lessons fromا الر (31)

the global financial crisis, Pacific Review, 24(3): 291–310   

   Mühlich et al., 2021ا الر  (32)

https://www.mobilizingdevfinance.org/research-material/global-financial-safety-nets-sdrs-and-sustainable-development-finance-can-options.
https://www.mobilizingdevfinance.org/research-material/global-financial-safety-nets-sdrs-and-sustainable-development-finance-can-options.
https://www.mobilizingdevfinance.org/research-material/global-financial-safety-nets-sdrs-and-sustainable-development-finance-can-options.
https://www.mobilizingdevfinance.org/research-material/global-financial-safety-nets-sdrs-and-sustainable-development-finance-can-options.
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لمصااااااااااا ة المتعدي  األتراة  والصااااااااااو   مت  فهاااااااااااا بالنهااااااااااب  لاتمويس الطويس األجس، أ  أن ا -47
واإلقايمي  زايت من حجم التمويس الطويس األجس المتاح، لوناا تالس خاف مصاي  التمويس الثنادي  األخرا   

ات   10ومعالم المصاااا ة التنموي  وتني ، لون المصاااا ة المتعدي  األتراة أو اإلقايمي  التت تمثس  هاااب  
ليما يتعاق بةس المشااااااااااااكس التت تتجاوز الةدوي   ال سااااااااااايمالاقاة  ات عالم متوامس،  ا   ماما   الماد  تؤي  يو  

وبااإلعااااااااااااااااا  إلج ذلاد، و ماا ات حاال ترتيباات التموياس اإلقايميا ، ةمثاس تجميخ موا ي ماتاف    ( 33) الوتنيا 
سااااايخ  ات تو ا  البادان اوادد عديد   ااو ال يزيد من حجم التمويس المتاح اةهاااااا، بس ةمكن أن ةهاااااامم أةضااااا 

األساااااااااااااوا ، وزياي  أوجه التآز  بين البني  التةتي  أو الادمات األخرا، وتعزيز رصاااااااااااااوتر متم البادان ات  
خ  طا  المؤسااهااات   االقتصاااي العالمت  ومكتا، أ شااةت مؤسااهااات جديد  عديد  إقايمي  لتمويس التنمي ، وُوساال

را ات المنطتا   والعادياد من ماتم التاادما ، وبااتات المصااااااااااااااا ة الوتنيا  الوبرا تترف أكثر ااأكثر لباادان أخ
التقييرات ماةوظ بشااااااااااكس خا  ات بادان الجنوب حي  أ شااااااااااةت مصااااااااااا ة جديد  تماواا وتتويما بادان 

  ( 34) الجنوب، وُعززت المصا ة التدةم 

وقد زاي مجموا التروف الممنوح  من المصاااا ة اإلقايمي  با تالاد خ ل العتوي األخير   وقد زاي  -48
 تلد من ا   بوتير  أساارا من وتير  إقراف مؤسااهااات بريتون وويز لاتروف، وتجاوزم أحيا  ا ،  إقراعاااا، أحيا  

وقاد ُأقرف   8201ماياا  يوال  ات عااد  180وأقرعاااااااااااااات البنوك اإلقايميا  ماا ال ةتاس عن    ( 35) حيا  المباغ
ر ، وبالتالت  ان حاساااااام وإلج ذلد، غيلرت     ( 36) بالنهااااااب  لامتترعااااااينا   أكثر من  صاااااافه بتايس بشاااااارو  ميهاااااال

التروف الممنوح  من المصارة ا سايو  ل ساتثما  ات البني  التةتي ، أو المصارة األو وبت ل ساتثما ،  
أو مصارة التنمي  الجديد، التت ال تعتبر مصاا ة إقايمي  ات قواعد البيا ات الرسامي ، مشااد اإلقراف إلج 

   2021 ستثما  أكثر من البند الدولت ات عادحد  بير  اعاج سبيس المثال، أقرف المصرة األو وبت ل 

وعاج الرغم من متم االتجامات، اعن التاديد الرديهاات الت  تواجاه المصااا ة اإل مادي  اإلقايمي    -49
وات    ( 37) مو ليمن  التداتات الثنادي  الماصاصا  غير المتعدي  األتراة والتمويس الماصا  من الما ةين

دم  النمو من تمويااا لمصااااااااااا ة التنمي  اإلقايمي  التت  ا ت لاا مصااااااااااالا حين لم تزي معالم البادان المتت
اياااا، اااع اااا تعرب ا ن عن قاتاااا من ظاو  مصااااااااااااااااي  تمويااس أخرا تمة الفراغ  وبااالمثااس، وليمااا يتعاق 
بالصااناييق االحتياتي ، ال تشااكس قروف مصااا ة التنمي  اإلقايمي  سااوا جزا عااةيس من اإلقراف متا    

اإل مادي  الرسامي  الثنادي ، أ  أقس من  صاف قيم  تداتات آخر سان  تتواار بشاأ اا البيا ات، مخ بالمهااعد  
أ اا واحد  من الهااااااانوات التت باغ اياا إقراف المصاااااااا ة اإل مادي  اإلقايمي  أعاج مهاااااااتوياته  ومتا األمر 

ةمكن لجميخ البادان أن يبع  عاج التاق أل ه ينطو  عاج  فس مشااااااااااااااكس ا عداد الشااااااااااااافالي  والعالمي   وال 
تهاااااتفيد بنفس التد  من تداتات المعو   الثنادي ، ويةتمس أن ةهااااافر تأ جا البندول الهاااااياسااااات عن تتوي   
قد   المتترعين عاج وعخ خطط إ مادي  تويا  األجس   ما قد يتآكس مبدأ التضامن إذا لم ةكن المترعون 

  

(33) J Xu, X Ren and X Wu, 2019, Mapping development finance institutions worldwide: Definitions, 

rationales and varieties, Institute of New Structural Economics  ، اإللاااااواااااتااااارو ااااات الاااااراباااااط  عاااااااااااج    :ماااااتااااااااح 
https://www.nse.pku.edu.cn/en/research/publicaper/490123.htm  

(34) D Barrowclough, KP Gallagher and R Kozul-Wright, eds., 2021, Southern-Led Development 

Finance: Solutions from the Global South, Routledge, Milton Park, United Kingdom; UNCTAD   
)منشاو ات األمم المتةد ،  قم   وعاخ البنيان المالت العالمت ات خدم  التنمي :  2015تترير التجا   والتنمي ، ،  ب  2015األو وتاي، 

 ،  يويو ك وجنيف(  A.15.II.D.4المبيخ 

   2022األو وتاي،  (35)

  :الرابط اإللوترو ت متااااح عاج    ،Multilateral development finance  ،2020  منالمااا  التعااااون االقتصااااااااااااااااااي  والتنميااا ، (36)
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance-2020_e61fdf00-en  

   2022األو وتاي،  (37)

https://www.nse.pku.edu.cn/en/research/publicaper/490123.htm.
https://www.nse.pku.edu.cn/en/research/publicaper/490123.htm.
https://www.nse.pku.edu.cn/en/research/publicaper/490123.htm.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance-2020_e61fdf00-en
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لمصااا ة اإل مادي  ويو ما المةتمس ات حال  ا ت أ فهااام متترعااين  وباإلعاااا  إلج ذلد، سااتتولف قد   ا
موا يما المالي  مشااااا  أو غير منتالم   وسااااايؤي  ذلد إلج تتوي  قد تاا المةتما  عاج إ جاز اساااااتثما ات  
حفاز  أو  اراا أساام بما ةهاما لاا بالمشاا    ات األ باح واكتهااب الماوي  الفوري  أو غيرما من الماويات، 

ولتلد اع ه ال تهاااااتقس إمكا ات مصاااااا ة التنمي  اإلقايمي  ات     اا يو  المترف مث   من أن توتفت بأي بدال  
  ومن المرجا أن ُتهاااااتشاااااع ر تواف  متا الوعاااااخ بتو  األ شاااااط  التت  ام     الايكس المالت العالمت اساااااتق ال  

القامضااا  والمةفوا   ةصاااعا ات العمود تمويااا، أ  المنااخ والمضاااا  العام  اإلقايمي  أو بع  األ شاااط   
 بالمااتر والتت قد توون مفيد  لاقاة  من الناحي  االقتصاية ، أو لن ُتس من الناحي  المالي  الصرا  

وتتمثاس إحادا تر  معاالجا  التفااوت الصاااااااااااااااا ص والمتزاياد بين أمميا  اإلقراف المتعادي األتراة   -50
ل لمصاااا ة التنمي  اإلقايمي   والةاج   وتداتات  أا المال الثنادي  الماصاااصااا  ات زياي  تاصاااي  األموا

إلج القياد بتلد مو أحد أمم الد وا المهااااااااتفاي  من تجرب  الجادة  بالنهااااااااب  لمصااااااااا ة التنمي  اإلقايمي ، 
ليما يتعاق بأممي  وجوي موا ي  الي  وموثوق   والمصااااااااا ة التت تتمتخ برموا أموال  بير  أكثر   ساااااااايما ال

ويمكن القيااد باتلاد بطر  ماتافا ، وقاد  ااقش األو وتااي الوثير     ( 38) ةااجا قاد   عاج تتادةم المهاااااااااااااااعاد  عناد ال
، بما ات ذلد عاااااااام أعضاااااااااا إعاااااااااايين، بما ات ذلد بادان مرتفع  تترير التجا   والتنمي مناا ات تبعات 

الدخس، ألن ذلد يزيد من مجموا  أا المال المتاح ويهاااااااما لامصاااااااا ة بجمخ  موا أموال إعاااااااالي  ات  
التت تفرعاا الهاطات    AAAلي   وتتمثس تريت  أخرا ات إعاي  النالر ات  رو  التصنيف األسوا  الدو 

الةكومي  عاج أغاا المصااااا ة، حتج تتمكن من تتاي  احتياتاا النتد   وات متا الصاااادي، مناك حاج   
إلج توعيا الوالةات المصرلي  وتريت   صد قرا ات اإلقراف وتتييماا  ويصعا عاج المصا ة اإلقراف  

من أجس المنفع  العام  ات حال عدد امت كاا التمويس الواات أو ا تتايما إل جازما اساتثما ات مةفوا    اع   
مناك تريت  أخرا تتمثس ات زياي  المهاااااااااااممات الرأساااااااااامالي  لةتراة  ا ،  بالمااتر أو أقس  ااااااااااعبي   وأخير 

 من االستعا   بأعضاا جدي  العموميين الةاليين بدال  

يتعاق بنتس حتو  الهاااةا  ا   ااا عناصااار مام   والةسل المةتمس الت  ةجر  مناقشاااته حالي ومتم  -51
وقد ا تأت    2021مايا  يوال  الت  ُأساااااااند بالفعس ات عاد    650الااصااااااا ، بما ات ذلد إعاي  توزيخ مباغ  

صاااااااااا  إلج إعاي  النتس متم من البادان المتتدم  النمو التت ال تةتا. إلج حتو  سااااااااااةا خا 20 امجموع  ا
  100وقد أيلدت ذلد من حي  المبدأ، ووااتت بشااااكس مؤقت عاج إعاي  توزيخ مباغ  ا    أكثر االقتصااااايات اتر 

مايااا  يوال   ومااتا تاادبير مام لاقاااةاا ، ألن مااتا المباغ يتجاااوز بااالفعااس مباغ جميخ التروف التت منةتاااا 
  2018مصا ة التنمي  متعدي  األتراة بشرو  ميهر  ات عاد 

 مسائل معروضة للنقاش -سادساً  

باإلعااااااااا  إلج المهاااااااادس المعروعااااااا  ات متم المت ر ، قد يرغا المندوبون ات الدو   الاامهااااااا    -52
 الجتماا الابراا المتعدي الهنوات ات النالر ات األسةا  التالي :

إمكااا ياا  إةجاااي التمويااس ات أوقااات الطوا ئ،  مااا مو الةااال أثناااا الجااادةاا ، ال ةعنت   )أ( 
باالضاااااااااااااارو   أ اه موجاه إلج حيا  تشااااااااااااااتاد الةااجا  إلياه   يف ةمكن لاةكوماات أن تباد  مزيادا  من الادعم 
لمصاا ااا العام  الوتني  واإلقايمي ، بما ات ذلد من خ ل التمويس والرساما ، أو الضاما ات، أو االساتعداي 

 الهياست لدعم والة  عام  وإ مادي  بشكس أكبر؟
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عاج الايمنا  المتزاياد  لتاداتاات  أا الماال الثنااديا  متاا  ا  باالادعم ماا مت ا ثاا  المترتبا    )ب( 
 المالت لامؤسهات اإلقايمي ؟

كيف ةمكن لامصااااااااااااااا ة اإلقايميا  وترتيباات التموياس اإلقايميا  أن تهااااااااااااااامم ات الايكاس  ).( 
 المالت الدولت؟ ومس ةمكن أن توون  تط  ا ط   مفيد   ةو تعدية  أتراة أكثر إ صااا  واعالي ؟

كشاااافت الجادة  عن تصاااادلعات عميت  ات عمس ساااا سااااس القيم  العالمي    يف ةمكن   )ي( 
اغتناااد مااتم الفرصااااااااااااااا  إلعاااي  إت   ساااااااااااااا ساااااااااااااااس القيماا  اإلقايمياا ؟ ومااا مو االسااااااااااااااتثمااا  المطاوب ات  

 األساسي ؟ الاياكس

ن ال يزال  طااا  وأثر العااديااد من االتفاااقااات التجااا ياا  اإلقايمياا  بين اقتصاااااااااااااااايات بااادا )ما( 
الجنوب مةادويا  عاج الرغم من ا تشااااااااااااااا ماا منات مطاخ األلايا   وماا مت األحكااد و/أو البنوي اإلعاااااااااااااااليا ،  

 التدابير التومياي ، ال زم  لجعس متم االتفاقات التجا ي  أكثر أممي ؟ أو

كيف ةمكن اام ظامر  النزع  اإلقايمي  التجا ي  وإلج أ  مدا ةمكناا أن تشاااااااكس  تط    )و( 
 و  ار أكثر  موال  وبناا  وتعاو ا  إزاا تعدية  األتراة؟ا ط    ة

ما مت أ هاا الترتيبات المؤساهاي  إليا   المصاالا والةهااسايات الماتاف  لابادان النامي   )ز( 
 والبادان المتتدم  النمو من أجس حو م  تجا ي  يولي  أكثر  موال  وإ مادي ؟

األخير  لتةهااااااين العدال  الضااااااريبي  العالمي  وحو م   كيف ةمكن تعزيز الجاوي الدولي   )ح( 
 الشر ات، بادة تابي  االحتياجات االستثما ي  لابادان النامي  عاج  ةو أاضس؟
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