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 والتنمية التجارة جملس
 والستون السادسة الدورة

 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٨-٢٤جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت)أ( ٢البند 

 من أهداف التنمية املستدامة 10وسائل حتقيق اهلدف   
 *األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
ستوى جمللس التجارة والتنمية.  وذ  تنللة  أجل اجلزء الرفيع امله املذكرة من هذ تأُعد 

ولةالل قييةة   ، فهة  تاةام مسة ل.التوجيهية. الةوار ة مةةن  ول أع ةاءجمموعة. مةن األلة ل. مةن 
احلةد مةن اناةدامل املسةاواة  الةل البلةدان هةدف ، أي من أهداف التنمية. املسةتدام. ١٠اهلدف 

تتنةةاول عةةدمل املسةةاواة االقتةةةا ي.، و يف جتاهةةات الا  وتيةةدمل املةةذكرة وةة. مةةوجزة عةةن وفيمةةا نينهةةا
زاي ة عةدمل املسةاواة   حنةوسؤول. عن االجتاهات اللويل. األمةد املقاً اليوى األولع نلا ابملناقش.
ابملسةاواة  ابلغةاً  ضرراً  ت رفيات املالي. غري املشروع. اليت تدنش ن المناقش. قةرية  أي اً وتيدمل 

قةد  نشة ن السيالة. الاامة.تيرتح املذكرة توصةيات  اً،وألري  لبلدان النامي. يف النتالج اإلمنالي. واب
 أثناء املداوالت  هايو  اجمللس النظر في

 

 

__________ 

  اتف  على نشر هذه الوثيي. ناد اتريخ النشر االعتيا ي لظروف لارج. عن ذرا ة اجله. امليدم. هلا  *
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 ةمقدم -أولا  
األشةاال الةيت تتهةذها مةن حية  ظةاهرة مايةدة ومتاةد ة األناةا ، لةواء ذن عدمل املسةاواة  -١
  وهةةةة  موجةةةةةو ة يف اجملةةةةاالت االقتةةةةةةا ي. واالجتماعيةةةةة. وراءهةةةةةا لةةةةباك الاامنةةةةة.مةةةةن حيةةةةة  األأو 

واللالفةة.  والاةةرو واإلثنيةة.اجلةةنس نةةو  أفيةة  )ناةةد )الةةدلل والوةةروة( و  ناةةد عمةةو يوالسيالةةي.، ويف 
مةةةن  اً مهمةةة اً االقتةةةةا ي. ألتةةةا تشةةةال جةةةزء أوجةةةه عةةةدمل املسةةةاواةتركةةةز هةةةذه املةةةذكرة علةةةى و وغريهةةةا(  
أوجةةه عةةدمل  التنميةة. املسةةتدام. األلةةرى أهةةدافُ تنةةاول وتمةةن أهةةداف التنميةة. املسةةتدام.   ١٠اهلةةدف 

اجلنس والتالةيم والةةح.، وابلتةاإ فةحلن احلةد مةن مظةاهر تلك املتالي. ننو  زها ، وأنر املساواة األلرى
  ٢٠3٠ل. التنمي. املستدام. لاامل خلاملبا ئ األلالي. هو مبدأ من عدمل املساواة املتاد ة 

 األحيةان عدمل املساواة االقتةا ي. غالب. يف ماظممس ل. عدة عيو ، كانت  على مدىو  -٢
يةةنم و تغةةري نشةةال ملحةةوع يف الايةةدين املاضةةي    لاةةن هةةذا  النظةةرايت االقتةةةا ي. السةةالدة عةةن

 :ريهذا التغيعن ابحو  يف صندوو النيد الدوإ هذا االقتباس من 
  هةذا عدمل املساواة يف الدلل هو التحدي الرليس  يف عةراننلاو اتسا  ذن  

ء والفيراء أعلى مستوايهتا منذ عيةو   تبلغ الفجوة ن  األغنيا ف  االقتةا ات املتيدم.ف
 وهنةا ، أللةواو الناشة . والبلةدان النامية.يف اأكة   تبةاينناجتاهةات عةدمل املسةاواة  تتسمو 

 التفةةةاوتمةةةع الةةتمرار أوجةةةه لاةةن ، عةةةدمل املسةةةاواة يف تراجاةةاً الةةيت تشةةةهد ناةةا البلةةةدان 
لةيس مةن ولةذلك، والا. النلاو يف احلةةول علةى التالةيم والرعاية. الةةحي. والتمويةل  ال

مةن أكوةر  ملااجلتةهحمركاتةه ومةا  ةل الييةامل نةه عةدمل املسةاواة و  نلةاو ةبحاملستغرك أن ي
   (١)مناقشات لالن. ن على حد لواءو السيالات والباحو وصانايناقشها الي ااي اليت 

 عدم املساواة القتصاديةيف جتاهات لا -اثنياا  
 نظةةراً همةة. لةةهل. مب االقتةةةا ي. نةة  البلةةدان لةةيس اواةعةةدمل املسةة يف جتاهةةاتالاتييةةيم ذن  -3

نالةةب. ألن النتةةالج م ةةا  وحةةدة قيةةاس ذ  وتامةةن صةةاون. ألةةرى يف ةكبةةري ةةةورة  لةةنيا البيةةاانت ن
مةةةةا ذ ا ، و أمل ال السةةةةاان مرجحةةةة. حبجةةةةمانت مةةةةا ذ ا كانةةةةت البيةةةةا حبسةةةةل اً كبةةةةري   اً ختتلةةةةف الت فةةةة

ومةةةا ذ ا ، وطنيةةة.ريبي. أو احلسةةةاابت الت ال ةةةاأللةةةر املايشةةةي. أو البيةةةاان التيةةةةاءات تالةةةُتهدم
مسية. اإل بيةاانتالاملنهجي. املستهدم. لتحويل حبسل و ، ي. أو احليييي.مساألرقامل اإل جرى النظر يف

نيةةةاانت النةةةاتج اولةةة  اإل ةةةاإ  سةةةتهدمل لةةةوى مل تُ ، ذ ا علةةةى لةةةبيل املوةةةالو نيةةةاانت حييييةةة.  ذىل 
 لاةنكبري يف الايو  الو ث. املاضي.    ذىل حد اخنفا، فحلن عدمل املساواة ن  البلدان قد كميياس
داً جة لةريعمنةو   مةع نة مبةزيج  أن يُفسَّةرال يُب ّن أن الاوةري مةن هةذا التيةارك  اةن  يياسهذا امل
 البلدان الغني. والفيرية  يف  وغرافي. قوالت ن    صغري من االقتةا ات الابرية و يف عد

، فةةةحلن االجتاهةةةات  تلفةةة. اإ للفةةةر  هةةو املييةةةاس املسةةةتهدمل ةةةن النةةةاتج اولةةة  اإلوذ ا كةةا -٤
 مثانينةاتأوالةل  ذاملسةاواة نة  البلةدان منةاز ا  عةدمل فيةد ، ذىل حساابت األوناتةا    والتنا اً اً متام

أبزمةة. الةةديون واإلصةة حات اهلياليةة. وعةةدمل  اتسةةمت، وهةة  فةةرتة ٢٠٠٢حةةع عةةامل  اليةةرن املاضةة 
__________ 

(١) E Dabla-Noris, K Kochhar, N Suphaphiphat, F Ricka and E Tsounta, 2015, Causes and consequences 

of income inequality: A global perspective, Staff Discussion Note, International Monetary Fund   
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 ذأ ى النمةةةةةو السةةةةةريع ل قتةةةةةةا  الاةةةةةامل  منةةةةةو اةةةةةامل النةةةةةام   االلةةةةةتيرار االقتةةةةةةا ي يف ماظةةةةةم ال
 ذمنةةلاةةن يف االخنفةةاب نةةب ء   عةةدمل املسةةاواة، لةةذلك نةةدأ ذىل عاةةس هةةذا االجتةةاه ٢٠٠3 عةةامل
  وهةةذا يةةدل علةةى يتزايةةد مةةن جديةةدبلةةدان املسةةاواة نةة  ال، نةةدأ عةةدمل احةةع يومنةةا هةةذ ٢٠١5 عةةامل

فهةم ىل الوصةول ذ مةن أجةلمؤشةرات  عةدةلةتهدامل اب، وتفسةريها ندقة. لبيةاانتاذىل قليةل  احلاج.
 لادمل املساواة ن  البلدان و اللها مركل أكمل ل جتاهات الااملي. وقليل 

املؤشةةر الةةذي هةةو لاةةدمل املسةةاواة  لركةةيف التحليةةل امل ماةةن الةةتهدامهأحةةد املؤشةةرات املو  -5
ويبةةة  هةةةذا   الاةةةامل علةةةى املسةةةتوى عةةةدمل املسةةةاواة والنمةةةو ف الةةةذي يةةةةو  "منحةةةل الفيةةةل" يسةةةمى
من الاليا يف املال.  ١نسب.  ثرت الت، ٢٠١6و ١٩٨٠ املمتدة ن  عام أنه ل ل الفرتة  املؤشر

 الةت ثرت ، يف حة مةن ذ ةاإ منةو االقتةةا  الاةامل  يف املالة. ٢7 مبا قدرهطيف الدلل يف الاامل 
، زا ت ثةةروة وابملوةةل  (٢)النمةةويف املالةة. فيةة  مةةن ذ ةةاإ  ١٢ مبةةا قةةدره دنيايف املالةة. الةة 5٠نسةةب. 

 ،٢٠١٨يف عةةامل  مةةن  والرات الةةوالايت املتحةةدة ) والر(مليةةار  والر  ٩٠٠مليةةار يرات الاةةامل مبيةةدار 
، النةةةف األفيةةر مةةن لةةاان الاةةامل ةو ، نينمةةا اخنف ةةت ثةةر يف اليةةوململيةةار  والر  ٢.5 مةةا ياةةا ل أو

  (3)يف املال. ١١، ننسب. مليار نسم. 3.٨البالغ عد هم 
السةةوو فعةةامل  حمةةد ين رليسةةي   عةةن عةةدمل املسةةاواة يف الةةدلل  الةةل البلةةدان يةةنجم و  -6

الةةةةدلل توزيةةةةع  أو التوزيةةةةع الوةةةةايوأييت نةةةة  الامالةةةة. ورأس املةةةةال   اً أو وظيفيةةةة اً أوليةةةة اتوزياةةةةتنةةةةتج 
محاولةةة. مةةةن قبةةةل الدولةةة. لتاةةةديل التوزيةةةع األوإ عةةةن طريةةة  ال ةةةرالل والتحةةةوي ت كالشهةةةة   

مةةن الواضةةح أن اجتاهةات عةةدمل املسةةاواة يف البلةدان املتيدمةة. لةة ل و االجتماعية. ومةةا شةةانه  لةك  
، يف حة  أن الةةورة  تللة. يف البلةدان النامية. والبلةدان ألرنا. املاضي. تتجةه حنةو التةدهورالايو  ا
عةةدمل لفةةا متانةةت ناةةا نلةةدان أمرياةةا ال تينيةة. مةةن وقةةد اقتةةةا اهتا مبرحلةة. انتياليةة.   الةةيت متةةر

شةةةهدت و املسةةةاواة يف الةةةدلل ابلةةةتهدامل أ وات موةةةل ال ةةةرالل التدر يةةة. والةةة امج االجتماعيةةة.  
ذ ةةاإ الةةدلل  مةةنيف حةةة. األجةةور  اً حةةا  اً تةةةا اهتا مبرحلةة. انتياليةة. اخنفاضةةالبلةةدان الةةيت متةةر اق

، تةة ه قسةةن يف األعةةوامل اخلمسةة. اليةةرن املاضةة ات تسةةاينتةةدهور التوزيةةع الةةوظيف ( يف م  )اليةةو 
، حيةةة  يتزايةةةد عةةةدمل املسةةةاواة يف ناةةةا اً يف آلةةةيا أقةةةل وضةةةوح االجتاهةةةاتوتبيةةةى عشةةةر املاضةةةي.  

 األجةةور حةةة.مةةع  لةةك  اخنف ةةت الاةةامل ، املسةةتوى علةةىو   ألةةرى نلةةدان يفالبلةةدان ويةةنهفا 
 يف املالةةةة. يف 5٤.5 ذىل ١٩٨٠ عةةةةامل يف املالةةة. يف 6٠ مةةةةن ملةةةر  علةةةةى حنةةةةو الةةةدلل ذ ةةةةاإ مةةةن
  (٤)٢٠١5 عامل

__________ 

(٢) World Inequality Lab, 2017, World Inequality Report 2018 ،:متاح يف 
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf   

(3) Oxfam International, 2019, Public good or private wealth?, Oxfam Briefing Paper, January   

(٤) 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? 

Global Development Environment Institute, Working Paper 18-02, Tufts University, United States 

of America  

https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
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 10اهلودف الوسوائل الزمموة لتنذيوذ املطروحة من أجل تووف  قيود الفهم  -اثلثاا  
 من أهداف التنمية املستدامة

ال زمةة. الولةةالل املتنوعةة.  وفري، تشةةمل الييةةو  الرليسةةي. الةةيت قةةول  ون تةةيف هةةذا السةةياو -7
عةدمل تزايةد ينةوات ل الاةايف أللةباك و الفهةم غةري من أهةداف التنمية. املسةتدام. ١٠ف لتنفيذ اهلد

السيالةةات الةةيت يتاةة  علةةى احلاومةةات  يفاملسةةاواة واإلرا ة السيالةةي. للتةةةدي هلةةا  وهلةةذا  ثةةري 
، ال تيةةدمل الواقةةعيف و الوطنيةة. واجملتمةةع الةةدوإ اعتما هةةا لتحييةة  أهةةداف احلةةد مةةن عةةدمل املسةةاواة  

لةةةةوى صةةةورة جزليةةةة. عةةةةن عةةةةدمل مةةةةن أهةةةداف التنميةةةة. املسةةةةتدام.  ١٠أهةةةداف ومؤشةةةةرات اهلةةةةدف 
 املساواة 

توافةة  ات اليةةرن املاضة  والتحةول حنةو ليالةات تيةار نظةامل نريتةون وو ز يف لةباينمةع او  -٨
، وزا ت احلركة.ملال اخلاص أكور قةدرة علةى ، أصبح رأس االيرن املاض ات مثانينيف آراء واشنلن 

متانةةت و   ة التفاوضةةي. للامةةالليةةدر رأس املةةال زاي ة كبةةرية ميارنةة. ابالتفاوضةةي. ألصةةحاك ة در يةةال
ابإلضةاف. ذىل و ل  ا لةل الامةمنةو ألر  مةن  منوااإلنتاجي.  لجلت، و الشركات من ضغ  األجور

ا  احليييةة  مةةن لةة ل قواعةةد غةةري مسةةبوق. علةةى االقتةةةهيمنةة. ، اكتسةةبت األلةةواو املاليةة.  لةةك
  ويف  لةةك تةةوفري اخلةةدمات املاليةة. وحيةةوو امللايةة. الفاريةة. وااللةةتومار ومةةا شةةانهنشةة ن جديةةدة 

الةةةدول  ذىل ذمهةةةالذىل حةةةد كبةةةري اةةةزى  لةةةك ويُ ، الوقةةةت نفسةةةه، زا  تركةةةز السةةةوو نشةةةال ملحةةةوع
 و وعةةدمل وجةةو ز السةةو تركةة ونسةةبل  النزاهةة.نافسةة. و دورها يف تنظةةيم األلةةواو وضةةمان وجةةو  امللةة

تتمول يف توزيع أكور رحبي. من االنتاار، مما أ ى ذىل نتالج  الرياي. نشل.األ لوالح تنظيمي.، ابتت
  (5)ابأللا "  وقد نش  هذا يف االقتةا  الرقم احلة. األك "الفالز أيلذ 

ألن عةةن طريةة  االقةةرتاب اإليةةرا ات ال ةةريبي. تراجةةع الامالةة. و ركةةو   لةةل جزليةةاً  وُعةةوّنب -٩
 تارتفاةةو املزيةةد مةةن الةةديون لتلبيةة. احتياجاهتةةا مةةن اإلنفةةاو   قملةةت احلاومةةاتو ايشةةي. امللةةر األ

 مةةةةناملمتةةةةدة يف الفةةةةرتة فاً أرناةةةة. عشةةةةر ضةةةةامبيةةةةدار واحلاومةةةةات املايشةةةةي.  يةةةةون األلةةةةر أرصةةةةدة 
قةل مةن لةبا. أضةةااف  أبالاةامل  اإل ةةاإ ، نينمةا زا  النةاتج اولة  ٢٠١6 عةامل ذىل ١٩٨٠ عةامل

تسةاهم املديونية. يف و   ١٩٨٠يف عةامل مةا كةان عليةه ضةاف ونية. اليةومل املديتادى مستوى وهاذا 
، لة ل اللفةةراتو الةدورة االقتةةةا ي.  الاسةةا  يف  وأاللفةرة  مراحةةليف لةواء زاي ة عةدمل املسةةاواة 

 املايشةةةةي. أللةةةةراب ممةةةةا يةةةةدفع، وأرابح الشةةةةركات ذىل زاي ة الةةةةدلل ألةةةةاار األصةةةةول يةةةةؤ ي ارتفةةةةا 
، يف أعيةاك األزمةةاتو االلةته كي.   ازيةد مةن الةديون لتمويةل احتياجاهتةىل قمةل املذ اتواحلاومة

 ويتفةةةاقم هةةةذا الوضةةةع نسةةةبليف حةةة  تتةةة ثر الوظةةةالف واألجةةةور واخلةةةدمات الاامةةة.   نيةةةذ البنةةةو تُ 
 لألزمات تليالي. . اتيليالالتيشف املاإ الذي أصبح التجان. 

 ولةةةاللال حلنفةة، .االقتةةةا ي دمل املسةةاواةعةةةحنةةو زاي ة الةةيت تةةدفع  يةةةوىهةةذه الوجةةو  مةةع و  -١٠
املسةةاعدة اإلمناليةة. الرمسيةة.  قبيةةل ن، مةةالتنميةة. املسةةتدام.أهةةداف مةةن  ١٠اهلةةدف  ال زمةة. لتحييةة 

 ولةةالل س هةةذه االجتاهةةات ال ةةارة أوكافيةة. لااةة  غةةريولةةالل  تظلةة، لتةةدفيات املاليةة. اخلاصةة.وا
زا ت املساعدة اإلمنالية. الرمسية. امليدمة. مةن نلةدان جلنة. املسةاعدة و ألوأ   هذه االجتاهات تجال

__________ 

 PK Gallagher and R Kozul-Wright, 2019, A new multilateralism for sharedقليةل قةالم علةى:  (5)

prosperity: Geneva principles for a global Green New Deal, Global Development Policy Center, 

Boston University (United States of America), and UNCTAD  
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يف املالةةة. يف  ٠.3٢ذىل  ٢٠١5يف عةةةامل اإل ةةةاإ يف املالةةة. مةةةن الةةدلل اليةةةوم   ٠.3اإلمناليةة. مةةةن 
ميانةةةل االلتةةةزامل و   (6)٢٠١7يف املالةةة. يف عةةةامل  ٠.3١، مث اخنف ةةةت مةةةرة ألةةةرى ذىل ٢٠١6 عةةةامل

ابخلةري  هةذا الةنياال يبشةر ، املالة. مةن الةدلل اليةوم  اإل ةاإ يف ٠,7 يفاوةد   اللويل األجل
 عةت و التنمية. املسةتدام.   أهةداف مةن ١٠لتحيي  تنمي. ألر  يف البلدان النامي. وقيي  اهلدف 

مزيةةد مةةن املسةةاعدة تيةةد   ذىلالتاةةاون االقتةةةا ي والتنميةة. جلنةة. املسةةاعدة اإلمناليةة. التاناةة. ملنظمةة. 
   (7)أكور  كاًء وفاالي. األلذ نُنهج وكذلك ذىل ،رمسي.اإلمنالي. ال

، خت ةع البلةدان النامية. لةدورات مالية. عاملية. ال تتوافة  مةع فيما يتال  ابلتدفيات املالية.و  -١١
الدورات املالي. الااملي. من ل ل السيالات النيدية. لةباا   دَّ نل قُ احتياجاهتا اإلمنالي. الوطني.  

، هةةةذه االقتةةةةا اتمةةةع اخنفةةاب ألةةةاار الفالةةدة يف و   للنظةةةامل املةةاإملهمةةة. ابلنسةةب. ااالقتةةةا ات 
نةةةدما تةةةةبح عو عةةةن عالةةةدات أعلةةةى  وةةةاً البلةةةدان الناميةةة. حب وحنةةةرأس املةةةال اخلةةةاص لةةةهنةةةا  انةةةدفا  

 ورات اللفةرة والاسةا   قةد كانةتو ، يااةس رأس املةال اخلةاص االجتةاه  .تيييديةالسيال. النيدي. 
   (٨)يف األ نياتوثي  مستفي   عن  لك موضو  قليل وتالناجت. 
حد ت لل. وقد يف البلدان النامي.   الاام. .السيالحيز من  أي اً وقد هذه الدورات  -١٢

مةةةن الركةةةالز  ركيةةةزةتاب ةةة. املةةةوار  اوليةةة. ك ٢٠3٠عمةةةل أ يةةةس أاباب وللةةة. التنميةةة. املسةةةتدام. لاةةةامل 
كيز علةى قسة  اليةدرات اولية. الرت  انةلو األلالي. ال زم. لتحيي  أهداف التنمي. املستدام.  

 كبةةري  ح ةةورو دو ة اوةةغةةري  ركةة. رأس املةةالحمةةع لاةةن اإليةةرا ات   ةةرالل وغريهةةا مةةن تحةةةيل الل
قييةةة  عالةةةدات  ن الةةةةال، ذن مل ياةةن مةةةن املسةةتحيل،مةةةيبيةةى  للتةةدفيات املاليةةة. غةةري املشةةةروع.

لتةحيح أوجه عدمل املساواة ل زم. التوفري تدانري الدعم االجتماع   ان االعتما  عليها ضريبي. 
  السوو  قوى اليت قركها

التةةدفيات املاليةة. غةةري املشةةروع. ذىل املاةةام ت االقتةةةا ي. واملاليةة. الاةةانرة للحةةدو  يةةل قو  -١3
وتلك الناش . عن الفسا  وتلك الناجت. عن املمارلات التاسةفي.  غري مشروع.الناش . عن أنشل. 

األرابح اليت تيومل هبا الشركات الا ى ع  الوطني. الاامل. يف األلةواو قويل ممارلات ال ريبي. و 
يف املالة.  7٠وةل حةواإ مت، حية  حةع انن اجلةزء األكة   ه ةاأللري  املمارلات هاليانوني.  وهذ

 اً تةةدفيات املاليةة. غةةري املشةةروع. جةةزء اةةن أن تةةةبح الو مةةن  يةةع التةةدفيات املاليةة. غةةري املشةةروع.  
هذه  ضافها نسبل ا  يز ليت ا ايف.احلاومات ال ضبلها أمر صال على غ. ألن من حلي. مفر 
، موةل التمويةل األلالة  للهةدمات الاامة. ، توفر ذيرا ات ال راللع وة على  لكو التدفيات  

وتشةةةال   ٢٠3٠للةةة. عةةةامل  ن أهةةةدافمةةة نهةةةدفان واضةةةحاماةةةاً مهةةةا و الرعايةةة. الةةةةحي. والتالةةةيم 
السيالةةةات ال ةةةريبي. أ اة ألالةةةي. للتهفيةةةف مةةةن أوجةةةه عةةةدمل املسةةةاواة يف الةةةدلل وتازيةةةز التنميةةة. 

__________ 

(6) Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, “Net [official development 

assistance] ODA” (indicator) :متةةةاح يف ،https://doi.org/10.1787/33346549-en  ٢٤)اطُلةةةع عليةةةه يف 
 ( ٢٠١٩نيسان/أنريل 

(7) Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, Development Cooperation 

Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, Paris   
: وضةةةع البنيةةةان املةةةاإ الاةةةامل  يف ٢٠١5، تيريةةةر التجةةةارة والتنميةةة.، ٢٠١5األوناتةةةا ، انظةةةر علةةةى لةةةبيل املوةةةال،  (٨)

، ٢٠١7واألوناتةةةا ، ( نيويةةةور  وجنيةةةف ، A.15.II.D.4  املبيةةةع ألمةةةم املتحةةةدة، رقةةةملدمةةة. التنميةةة. )منشةةةورات ا
حنةةو صةةفي. عامليةة. جديةةدة )منشةةورات األمةةم املتحةةدة، رقةةم  -: مةةا ناةةد التيشةةف ٢٠١7تيريةةر التجةةارة والتنميةة.، 

 ( ، نيويور  وجنيفA.17.II.D.5  املبيع

https://doi.org/10.1787/33346549-en
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، ذىل الفيةراء األمةوال نيةلل نةرامجوضع و  وزيع ال راللتذعا ة تةميم من ل ل للجميع الشامل. 
غري ، تات  التدفيات املالي. كهذه األلباميع جلو ابإلضاف. ذىل متويل اخلدمات الاام. األلالي.  

   (٩)لبلدان النامي.يف اللجميع رة للغاي. نفرص التنمي. الشامل. املشروع. ضا
ختتلةةف  ولةةذلك، ، حباةةم طبياتهةةاالتةةدفيات املاليةة. غةةري املشةةروع.حجةةم تيةةدير  يةةةالو  -١٤

، تظهةةر نظةةرة لاطفةة. علةةى ناةةا التيةةديرات أن األرقةةامل كبةةرية   ومةةع  لةةككبةةرياً   الت فةةاً تيةةديراهتا 
االقتةا ي. ألمرياا ال تيني. ومنلي. البحر الاةاري  أن التةدفيات املالية. غةري  ر اللجن.تيدنّ و  داً ج

 ذىل ٢٠٠٤ عةةةامل مةةةناملمتةةةدة لفةةةرتة يف امليةةةار  والر  765جمموعةةةه  املشةةةروع. قةةةد وصةةةلت ذىل مةةةا
تيريةر الفرية   بة يو يف املال. من الناتج اول  اإل اإ اإلقليم    ١.٨، أي ما ياا ل ٢٠١3 عامل

أن التةةةدفيات املاليةةة. غةةةري  (١٠)اليةةة. غةةةري املشةةةروع. مةةةن أفريييةةةاملسةةةتوى املاةةةف ابلتةةةدفيات املالرفيةةةع ا
زا ت أتةةةا قةةةد و ايً مليةةةار  والر لةةةنو  6٠مليةةةار  والر و 3٠أفريييةةةا تةةةرتاوح مةةةا نةةة  املشةةةروع. مةةةن 

تةةةرتاوح تيةةةديرات اخلسةةةالر الاامليةةة. الناجتةةة. عةةةن قويةةةل أرابح و نسةةةرع. علةةةى مةةةدار الايةةةد املاضةةة   
، فةةحلن وابلتةاإ ايً لةنو مليةار  والر  5٠٠ومليةار  والر  ١5٠ مةا نةة كات وجتنةل ال ةرالل الشةر 

 تةةوفرهقةةد ا ملاافحةة. عةةدمل املسةةاواة أكوةةر ممةةاحلةةد مةةن هةةذه التةةدفيات  اةةن أن يةةوفر للبلةةدان مةةوار  
  التنمي. املستدام. من أهداف ١٠ دفاهلالولالل األلرى لتنفيذ 

التنمية. املسةتدام. أهةداف مةن  ١٠قيية  اهلةدف  حاهلةا ذىلولن يؤ ي نياء األمور على  -١5
األكة   .االقتةا ي عدمل املساواةتامن جذور و   أبكملها ٢٠3٠أو لل. التنمي. املستدام. لاامل 

،  ثةةةريات  اعةةةات ال ةةةغ ا املةةةةال السيالةةةي. والةةةيت تاززهةةةلاوملةةة. املفرطةةة.، ل املنهجيةةة.يف اليةةةوى 
قةةةةةال أحةةةةةد  مولمةةةةةا "زورت" قواعةةةةةد اللابةةةةة. االقتةةةةةةا ي.الةةةةةيت  الشةةةةةركاتمةةةةةةال   ثةةةةةريلةةةةةيما  ال

مةن اوتمةل أن تاةون هنةا  حاجة. ذىل تةج شةامل وكامةل و   على جالزة نونل االقتةا ي  احلالز
ى غةةرار ، علةةار االقتةةةا ي واالجتمةةاع  والبي ةة يسةةاى ذىل مااجلةة. األلةةباك املنهجيةة. وراء االتيةة

   (١١)على الةايدين الوطف والدوإ تنظيمي. والحلليالات و  ويشمل، ل راء""صفي. جديدة 

 العامة توصيات السياسة -رابعاا  
 التالي.: الاام. جملس التجارة والتنمي. النظر يف توصيات السيال. و قد ي -١6

 عةدمل املسةاواةهنا  حاج. ذىل اكتساك فهم أكمل لليوى اليت تةدفع ذىل زاي ة  )أ( 
رأس املةةال، وتركةةز  لةةةال التفاوضةةي.ة در يةةال، وقويةل االقتةةةا  أمولةة.، موةةل اإلفةةرا  يف .االقتةةا ي

__________ 

 ,A Cobham, W Davis، انظةر املشةروع. علةى زاي ة عةدمل املسةاواةر التدفيات املالي. غةري أثاالط   على من أجل  (٩)

G Ibrahim and A Sumner, 2016, Hidden inequality: How much difference would adjustment for illicit 

financial flows make to national income distributions? Journal of Globalization and Development, 

، متةاح A Alstadsaeter, N Johannesen and G Zucman, 2017, Tax evasion and inequalityو، 18–1:(2)7
   http://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdfيف: 

(١٠) African Union and United Nations, Economic Commission for Africa, 2015, Illicit Financial 

Flow: Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa :متةةاح يف ،
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf   

(١١) J Stiglitz, 2019, People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent, 

W. Norton, New York, and Gallagher and Kozul-Wright, 2019, A new multilateralism   

http://www.nielsjohannesen.net/wp-content/uploads/AJZ2017.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
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، والسيالةةةةات الةةةةيت تف ةةةةل رأس املةةةةال علةةةةى منهةةةةا، وجتنةةةةل ال ةةةةرالل والتهةةةةرك السةةةةوو والريايةةةة.
 وما شانه  لك  ،حساك الامل

اجلهةةةةو   لاةةةةن، ة ملااجلةةةة. هةةةةذه املشةةةاكل املرتانلةةةة.هنةةةا  حمةةةةاوالت فر يةةةة. عديةةةد )ك( 
 للبيا. املنهجي. هلذه التحدايت اب ارتفتلك اليت ت  هاألكور فاالي. لتاون 

 ولةةةةوايتاأل رتيةةةةلاهةةةةات تاالجتلةةةيتللل الامةةةةل الةةةةدوإ املنسةةةة  لااةةةس هةةةةذه  )ج( 
 غلبية.أل أعلةى. يوفر مسةتوايت مايشةية اةن أن  علةى حنةو  تلةفالتوزيع لنمو و ا املتالي. نة هداف

 الناس يف  يع البلدان 

    


