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 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

 الدورة الرابعة

 2021كانون الثاين/يناير   27-25جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

تعزيز اتســــــاق ومتاســــــك الســــــياســــــات املالية  -معاجلة املســــــائل البنيوية      
  واالستثمارية والتجارية واإلمنائية املتعددة األطراف 

 مذكرة من أمانة األونكتاد     

 موجز
تقدم هذه املذكرة حملة عامة عن املسائل البنيوية املرتابطة يف االقتصاد العاملي وأثرها على تعزيز 
األهداف اإلمنائية على الصعيدين الوطين والدويل. فقد أدت عقود من إلغاء القيود العاملية املفروضة على 

دة عدم االستقرار امل ايل العاملي وأمناط املنافسة الدولية أسواق املال والعمل واملنتجات واخلدمات إىل ز
ّ             اليت عززت إىل حد بعيد القوة السوقية والسياسية للشركات إزاء احلكومات الوطنية وعم قت أوجه عدم                                                                             
املساواة يف الدخل على الصعيد العاملي. ونتيجة لذلك، تراكمت اختالالت عاملية كبرية يف االقتصاد 

دة أعباء الديون اخلارجية، العاملي تقوض املصاحل اإلمنائية، من  خالل تشديد قيود ميزان املدفوعات، وز
                                               ً      ً      ً                   وتقلص احليز السياسايت الوطين. وأصبح هذا الوضع واضحا  وضوحا  صارخا  يف سياق جائحة مرض 

 . )19-كوفيد(فريوس كورو 

وتقرتح املذكرة عناصر أساسية الستجابة فعالة متعددة األطراف للتخفيف من أثر اجلائحة 
                  ٍ                                                               قتصادي وتعزيز نظام  حلوكمة االقتصاد العاملي يكون أكثر مالءمة للتنمية على املدى الطويل.اال
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 مقدمة    

اتفق فريق اخلرباء احلكومي الــــدويل املعين بتمويــــل التنميــــة يف دورتــــه الثــــالثــــة على أن تتنــــاول    -1
تعزيز اتســاق ومتاســك الســياســات   -البنيوية املناقشــات يف الدورة الرابعة املوضــوع التايل: معاجلة املســائل 

 :)1(املالية واالستثمارية والتجارية واإلمنائية املتعددة األطراف. وفيما يلي األسئلة اإلرشادية املتفق عليها

ما هي اإلصــالحات املؤســســاتية والتحســينات يف جمال تنســيق الســياســات واتســاقها    )أ(  
دة  اليت ميكن من خالهلـا التصـــــــــــــــدي للفجوات ا لتنظيميـة، واختالل احلوافز يف النظـام املـايل من أجـل ز

                    ً                                                  االستقرار املايل حتقيقا  للتنمية واالزدهار االقتصادي العاملي على املدى الطويل؟

كيف ميكن النهوض بفعالية بدور األمم املتحدة يف الرفع من مســـتوى متويل التنمية،    )ب(  
 وتعزيز شبكة األمان املايل الدولية؟

ما هي أفضـل األدوات واآلليات السـياسـاتية على الصـعد الوطنية واإلقليمية واملتعددة    )ج(  
ــية، وعلى   ــاسـ ــلع األسـ ــاعد على احلد من التقلبات املفرطة يف أســـعار السـ ا أن تسـ ــأ األطراف اليت من شـ

ر تعبئة املوارد املالية احمللية يف البل  دان النامية؟                                          ُ  ِّ                                   النهوض بنظام جتاري واستثماري مالئم للتنمية ي يس  

كيف ميكن إمساع صـــــوت البلدان النامية وتعزيز وتوســـــيع نطاق مشـــــاركتها يف صـــــنع    )د(  
 القرارات ووضع املعايري االقتصادية الدولية؟

ويتوافق هذا املوضوع مع جمال العمل واو من خطة عمل أديس أ الصادرة عن املؤمتر الدويل    -2
نيا   من تقارير فرقة العمل املشــرتكة بني الوكاالت املعنية بتمويل    5-1-واو-                                 ً الثالث لتمويل التنمية والفرع 

التنمـية. فـقد أشــــــــــــــارت خطـة عمـل أديس أ إىل أن توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمـية، 
مواصــــلة حتســــني [احلوكمة] االقتصــــادية العاملية وتعزيز الدور   ، شــــدد على ’’أمهية2002       ُ      الذي اعت مد يف 

القيادي لألمم املتحدة يف تشـــــــــــــجيع التنمية [و]أمهية التماســـــــــــــك واالتســـــــــــــاق بني النظم املالية والنقدية  
. وأخذت خطة عمل أديس أ يف االعتبار التحســـــــــينات التنظيمية  )2(                      ً          والتجارية الدولية دعما  للتنمية‘‘

دد 2008/2009يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف الفرتة      ُ     اليت أ دخلت ، ورأت أن استمرار املخاطر اليت 
االستقرار املايل يشري إىل وجود حاجة إىل املزيد من اإلصالحات للنظام املايل والنقدي الدويل، والتزمت  

ــتقرار االقتصـــاد الكلي على                                           ً                      الدول بتعزيز التنســـيق واتســـاق الســـياســـات عامليا  لتعزيز االســـتقرار املايل  واسـ
حلفاظ على قوة صــندوق النقد الدويل واســتناده   الصــعيد العاملي. إضــافة إىل ذلك، ظلت الدول ملتزمة 
إىل احلصـص، مع توافر املوارد الكافية له للوفاء مبسـؤولياته العامة، وحثته على مواصـلة جهوده الرامية إىل 

ت ـمالـية أمشـل وأكثر مرونـ  ــتجـا ــا  بتقييم تـقدمي اســــــــــــ                                               ً        ة الحتـياجـات البـلدان الـنامـية. والتزـمت اـلدول أيضــــــــــــ
ــرورة، وتقليص االعتماد اآليل  ــواق املالية املوازية واحلد منها حســـــــب الضـــــ ألســـــ املخاطر البنيوية املرتبطة 
ــيع وتعزيز   كـيد التزامهـا بتوســــــــــــ                                               ً                                            على تقييمـات وكـاالت تقـدير اجلـدارة االئتمـانـية. وأخريا ، أعـادت اـلدول 

ال صـــــوت البلدان النامية وســـــبل مشـــــاركتها يف عملية صـــــنع القرار ووضـــــع القواعد يف اجملال ســـــبل إيصـــــ 
 .)3(االقتصادي على الصعيد الدويل واحلوكمة االقتصادية العاملية

ويســــــــــــتند جمال العمل واو إىل توافق آراء مونتريي، الذي يركز على املســــــــــــائل البنيوية للهياكل    -3
دف تعزيز نظام جتاري دويل موات للتنمية، وضــــــــــمان إمكانية احلصــــــــــول على املالية والتجارية الدولية 

التكنولوجيا بتكلفة معقولة من أجل حتقيق التحول اهليكلي، واحلد من مواطن الضـــــــعف املايل واملتصـــــــل  
__________ 

)1(  TD/B/EFD/3/3. 
)2(  A/RES/69/313 103، الفقرة. 
 .110و 109و 107و 106املرجع نفسه، الفقرات   )3(
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ــيــة للتنميــة  ن الــدوافع الرئيســــــــــــ لــديون يف البلــدان النــاميــة. ويقوم ذلــك على اعرتاف واســــــــــــــع النطــاق 
ن هذه هي احلال وحمددات ا تت تكتســــــــي طابعا  عامليا  أو بنيو  متزايدا ، و                                   ً      ً         ً       ً                   حليز الســــــــياســــــــايت الوطين 

بصــفة خاصــة يف املســائل املتصــلة بتمويل التنمية، يف ســياق اقتصــاد عاملي يزداد أمولة. وتشــري الدول إىل 
حلاجة إىل مراعاة ا ا أصـــــــــــبحت ’’منذ انعقاد مؤمتر مونتريي‘‘، ’’أكثر وعيا   ــادية                                                  ً                   أ ت االقتصـــــــــ لتحد

ـــياســـــــــــــــات عرب األبعـاد الثالثـة كـافـة للتنمـية   واالجتمـاعيـة والبيئـية‘‘، ’’واحلـاجـة إىل تعزيز اتســـــــــــــــاق الســــــــــــ
املســتدامة‘‘، وعقدت العزم على ’’تعزيز االتســاق والرتابط بني الســياســات املالية واالســتثمارية والتجارية  

دة التعاون بني املؤسسات الدولية  واإلمنائية املتعددة األطراف، وبني املؤسسات والرب  امج البيئية، وعلى ز
ت واهلياكل التنظيمية  .)4(‘‘الرئيسية، مع احرتام الوال

عندما يســتأثر الفائز حبصــة األســد: املســائل البنيوية يف االقتصــاد العاملي   -   ً أوال    
 قبل اجلائحة

كل مبدأين رئيســـــيني وج ها نظام بريتون وودز للحوكمة االقتصـــــادية    -4                                       َّ                                       شـــــهدت العقود األخرية 
العاملية، ومها أن النظام ينبغي أن يعزز احليز الســـــــــــــياســـــــــــــايت احمللي لدعم االســـــــــــــرتاتيجيات الوطنية للنمو 

عمليات   والتنمية، وأنه ينبغي أن يتجنب التحيزات االنكماشــــــــــــية يف االقتصــــــــــــاد العاملي بوضــــــــــــع عبء
تكييف االختالالت االقتصـــــــــــــــاديـة الكليـة واملـاليـة الـدوليـة على عـاتق كـل من البلـدان اليت لـديهـا فـائض 
ــوابط على رأس املال ونظم  ــواء. واقرتن حترير التجارة بفرض ضـــــــ والبلدان اليت لديها عجز على حد الســـــــ

بئة املوارد احمللية. وكانت لتثبيت أو ربط أســعار الصــرف من أجل ضــمان أن تعود التجارة بفوائد على تع
ــرورة إدارة الطـلب العـاملي الكلي  الفكرة الكـامـنة وراء هـذه املـبادئ التوجيهـية لنظـام بريتون وودز هي ضــــــــــــ
من أجل حتقيق املنفعة العامة على الصــعيد العاملي من االســتقرار االقتصــادي واملايل، وكذا من االســتقرار  

اية املطاف، و                                         ً             من أجل مضـي النمو االقتصـادي والتنمية قدما  على مسـارات  االجتماعي والسـياسـي يف 
 متوازنة وشاملة للجميع ومستدامة.

ويبدو أن تزايد العوملة املفرطة منذ التســــعينات من القرن املاضــــي، أي إزالة الضــــوابط التنظيمية    -5
شـديد للتجارة، عن أسـواق املال والعمل واملنتجات واخلدمات على الصـعيد العاملي واقرتان ذلك بتحرير 

ً                      قد عزز مسات االقتصــــاد العاملي املتمثلة يف اســــتئثار الفائز حبصــــة األســــد بدال  من دعم االســــرتاتيجيات                                                                 
ل  ي عمومـا  عن إدارة الطلـب  ــيـاســـــــــــــــايت اجلـديـد، خت  ــ ً                 الوطنيـة للنمو والتنميـة. ويف إطـار هـذا النموذج الســــــــــ       ِّ  ُ                                                             

 ص احملرك التلقــائي الرئيســــــــــــــي للنمو العــاملي                  َ   َّ                           اإلمجــايل العــاملي، حيــث ت قر ر أن يكون إنفــاق القطــاع اخلــا
                                                                        ً                    وإنشـــاء االئتمان اخلاص، والوقود الرئيســـي للتوســـع االقتصـــادي وتوليد الدخل. ونظرا  إىل الرتابط املتزايد  
لقدر نفســـه من الرتابط. وأدى   بني اإلنتاج والتجارة واالســـتثمار والتمويل، ظهرت مســـائل بنيوية تتســـم 

ــتقرار اـملايل إىل ارتفـاع حـاد يف عـدد األزمـات اـملاليـ  ة يف البـلدان املتقـدمـة والبـلدان الـنامـية  تزاـيد عـدم االســــــــــــ
 16. وارتفعت أرصـدة الديون العاملية من )5(منتصـف السـبعينات من القرن املاضـي  على حد السـواء، منذ

تريليون دوالر،   228يف املــائــة من النــاتج احمللي اإلمجــايل العــاملي، إىل  140، أو 1980  تريليون دوالر يف
ــايــة يف املــائــة من النــاتج  267  أو          َ                  ، بينمــا حنــ ت وترية تكوين رأس  2018احمللي اإلمجــايل العــاملي، حبلول 

ــادات املتقدمة الرائدة، منحى تنازليا  طويل األجل يف العقود ــيما يف االقتصـــــ                                                                      ً                   املال الثابت اخلاص، وال ســـــ

__________ 

ن   )4(  .113و 103املرجع نفسه، الفقر
أزمة سـيادية، حدث معظمها  66أزمة نقدية، و 218أزمة مصـرفية، و 140أكثر من  2011-1970شـهدت الفرتة    )5(

 L Laeven and F Valencia, 2012, Systemic banking crises database: An update, working( 1980بعد 
paper No. 12/163, International Monetary Fund(. 
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لتمويل انتقاال  شـــديدا  ) 6( األربعة املاضـــية ً       ً . ويف الوقت نفســـه، شـــهدت العوملة املفرطة املدفوعة   يف القدرة                                                           
                                    ً                                                   التفاوضــية من العمل الذي ال يزال خاضــعا  لضــوابط تنظيمية واســعة على الصــعيد الوطين إىل رأس املال 
ــية للشــــركات ويزيد من أوجه عدم املســــاواة يف  ــياســ الطليق على حنو متزايد، مما يعزز القوة الســــوقية والســ

 الدخل والثروة يف كثري من أحناء العامل.

ً   ي متباطئ، فإن هذه الديناميات تعزز عمليات التكييف االنكماشـــــية بدال   ويف ســـــياق منو عامل  -6                                                              
من اإلسهام يف صدمات االقتصاد الكلي، وال سيما يف البلدان النامية، مثل برامج التقشف؛ وسياسات 
دة القدرة التنافسية الدولية من خالل اسرتاتيجيات التكلفة املنخفضة؛ وجذب االستثمار  إفقار اجلار لز

ت. ويؤدي اخنفاض الطلب احمللي  ا  ألجنيب املباشــر من خالل ســباق حنو القاع على خطط الضــرائب واإلعا
ــايت الوطين لتمويل الســــياســــات اإلمنائية  ــياســ واالجتماعية    وارتفاع أعباء الديون اخلارجية إىل تقليص احليز الســ

التمويل الدويل أو مل           ً        يد تفككا  أن يزيد والبيئية. ويف الوقت نفســـــــه، مل يســـــــتطع النظام املتعدد األطراف املتزا 
دته من أجل ختضري االقتصاد العاملي وتيسري االلتحاق بركب التنمية املستدامة.   يرغب يف ز

 األمولة وتصاعد بلدان اهلامش يف جمال التمويل  -ألف  

قبل هذا التغيري اجلذري يف مناذج الســــــــياســــــــات الدولية، حدد راوول بريبيش وآخرون عالقات   -7
ــادية لبلدان   ــاد العاملي، تعيد على حنو بنيوي إنتاج التبعيات االقتصـ هيكلية بني املركز واهلامش يف االقتصـ

بنيوية بني توقعات النمو  . وأبرز التحليل األصـــــــــــلي اختالفات)7(اهلامش النامية إزاء بلدان املركز املتقدمة
يف االقتصـــــادات النامية املعتمدة على الســـــلع األســـــاســـــية وتوقعات النمو يف االقتصـــــادات املتقدمة ذات  
القاعدة الصـــــــناعية الكبرية. وقد أضـــــــافت األمولة، أي ’’األمهية املتزايدة لألســـــــواق املالية والدوافع املالية 

ــفوة املالية يف عم ــســـات املالية والصـ ــعيدين  واملؤسـ ــاته احلاكمة، على كل من الصـ ــسـ ــاد ومؤسـ ليات االقتصـ
      ً     ً                                                              ، بعـدا  جـديـدا  هلـذا التحليـل حبفز إدمـاج عـدد متزايـد من البلـدان النـاميـة يف جمموعـة )8(الوطين والـدويل‘‘

 بلدان اهلامش يف جمال التمويل.

ــاء مصـــارف ضـــخمة أكرب من أن ت رت   -8 ك                                                                   ُ  وأدت موجات من عمليات االندماج املصـــريف إىل إنشـ
ــرفيني، مثل الوكالء  ــطاء املاليني غري املصــــ ــبكة من الوســــ يار يف املراكز املالية، فضــــــال  عن شــــ ــة لال ً                                                   عرضــــ                                

ســــرة، وصــــناديق االســــتثمار املشــــرتك يف أســــواق املال، والصــــناديق التحوطية، وشــــركات التأمني، امالســــ 
ســــم األســــواق املالية املوازية ال االبتكارات املالية، مثل طرح . وازدهر هذا النظام بفضــــل إدخ)9(املعروفة 

__________ 

ــياع  -من اجلائحة العاملية إىل الرخاء للجميع  :2020تقرير التجارة والتنمية لعام  ، )أ(2020األونكتاد،    )6( جتنب ضـــــ
 (منشورات األمم املتحدة، جنيف)، الفصل األول. عقد آخر

 See JA Ocampo, 1995, Terms of trade and centre-periphery relations, in: JL Dietz, ed., Latin انظر  )7(

America’s Economic Development: Confronting Crisis, second edition (Lynne Rienner Publishers, 

Boulder, United States of America); R Prebisch, 1950, The Economic Development of Latin America 

and Its Principal Problems (United Nations publication, New York); and HW Singer, 1950, The 

distribution of gains between investing and borrowing countries, The American Economic Review, 

40(2):473–485. 
)8(  G Epstein, 2001, Financialization, rentier interests, and central bank policy, prepared for the 

conference on financialization of the world economy of the Department of Economics and Political 
Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst, United States, 7 and 8 

December. 
 G Dymski, 2018, Developing economies, international financial integration and sustainableانظر   )9(

development  ، ــرين الـثاين/   9- 7ـلدويل املعين بتموـيل التنمـية،        ُ                                        ورـقة أ عـدت لـلدورة الـثانـية لفريق اخلرباء احلكومي ا   تشـــــــــــ
(منشــورات األمم  متويل اتفاق أخضــر عاملي جديد :2019تقرير التجارة والتنمية، ، )أ(2019؛ واألونكتاد، نوفمرب 

 املتحدة، جنيف)، الفصل الثاين.
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ت املنشـــأة ألغراض خاصـــة. وعلى   ســـندات االقرتاض لالكتتاب املباشـــر، واملشـــتقات االئتمانية، والكيا
                                                            ُ                           الرغم من أن االبتكـار املـايل يســــــــــــــهم يف تنويع خمـاطر فرادى الـدائنني، مل ت فلح إدارة املخـاطر يف القطـاع 

ـا يف األزمـة اـملالـية العـاملـية. وظـلت اخلـاص يف إدراك املخـاطر اـملالـية البنيو  ــاعـدة، اليت بلغـت ذرو ـية املتصــــــــــــ
اإلصــــــــالحات التنظيمية الالحقة غري فعالة إىل حد بعيد يف إبطاء اجتاهات األمولة، وال ســــــــيما يف كبح 

ــواق املـاليـة املوازيـة. وكـان هـذا القطـاع يتحكم يف أصــــــــــــــول قيمتهـا  تريليون دوالر   98مجـاح قطـاع األســــــــــــ
، فأصـبح القطاع يدير حصـة من األصـول املالية 2019تريليون دوالر يف   180جتاوزت قيمتها ، و 2008  يف

 .)10(                                                                ً العاملية تفوق ما تديره املصارف التجارية واملؤسسات املالية العامة معا  

   ُ                            تزاي د تعرض متويلها اخلارجي ملنطق    ومن منظور البلدان النامية، ظلت السمة األساسية لألمولة  -9
ــارع اندماج   ــتثمرين املاليني العامليني. ومع تســــــ إدارة املخاطر املالية يف القطاع اخلاص وتقلبات مزاج املســــــ

ألســواق الناشــئة فيما (البلدان النامية، وال ســيما األســواق اجلديدة  ا ’’األســواق الشــبيهة      ُ   َّ                                           اليت ت عر ف 
لوصـــــــول إىل األ ــواق الدولية‘‘يتعلق  ــية،    )11()ســـــ ــواق املالية الدولية خالل العقود الثالثة املاضـــــ يف األســـــ

ــعــار فــائــدة أقــل  ســــــــــــ أتيحــت فرص جــديــدة إلعــادة متويــل االلتزامــات اخلــارجيــة واالقرتاض من جــديــد، 
جال اســـتحقاق أطول مما ميكن أن تقدمه أســـواقها املالية احمللية عموما ، ويف وقت أصـــبح فيه وصـــوهلا                                                              ً                         و

                    ً                                . غري أن ذلك يعين أيضــــــا  أن وضــــــع التمويل اخلارجي للبلدان  )12(                             ً     إىل التمويل اإلمنائي العام حمدودا  أكثر
ت يعتمد اعتمادا  شــــــديدا  على قرارات الســــــياســــــات النقدية واملالية يف االقتصــــــادات املتقدمة،                           ً      ً                                                           النامية 

ـا على توفري منفـذ وظيفي للممولني من املراكز البـاحثني ع ن أصــــــــــــــول ذات عـائـد مرتفع يف وعلى قـدر
اخلارج. ويتجلى ذلك يف ارتفاع مســــــتوى تقلبات صــــــايف تدفقات رأس املال اخلاص إىل البلدان النامية، 

 .)13()1الشكل (اليت استمرت بال هوادة بعد األزمة املالية العاملية بدرجات أكرب وعلى حنو أوضح 

   

__________ 

ــبيل املثال، أكثر من   )10( ســـداك،  80يشـــكل التداول العايل الوترية، على سـ يف املائة من احلجم املتداول يف بورصـــة 
ــهم بســـــــــبب اجلائحة  ــخيم بيع األســـــــ  Financial Stability Board, 2020, Global Monitoring(وأدى إىل تضـــــــ

Report on Non-Bank Financial Intermediation 2019 (Basel, Switzerland) ( انــظــر .https://www.nasdaq 

com/articles/what-you-should-know-about-high-frequency-traders-amidst-covid-19-2020-04-08 . 
)11(  International Monetary Fund, 2020, The evolution of public debt vulnerabilities in lower-income 

economies, policy paper No. 20/003. .ب. مورغان  ارتفع عدد االقتصــــادات اجلديدة املدرجة يف مؤشــــر ج
 .2019يف  36إىل  2011يف  17ألسواق اجليل القادم من 

)12(  TD/B/EFD/3/2.  انظرhttps://developmentfinance.un.org/official-development-assistance. 
 B Eichengreen and P Gupta, 2016, Managing sudden stops, policy researchانظر، على ســـــبيل املثال،  )13(

working paper No. 7639, World Bank; and B Eichengreen, P Gupta and O Masetti, 2017, Are capital 

flows fickle? Increasingly? And does the answer still depend on type? policy research working paper 

No. 7972, World Bank.  



TD/B/EFD/4/2 

GE.20-16254 6 

  1الشكل 
  صايف تدفقات رأس املال اخلاص حسب جمموعة البلدان النامية     

 )مليارات الدوالرات(

 
ت إحصاءات موازين املدفوعات، التابعة لصندوق النقد الدويل.   :املصدر  الستناد إىل قاعدة بيا ت األونكتاد،   حسا

ثرت، يف   -10 النتكاسـات اليت  من املهم اإلشـارة يف هذا الصـدد إىل أن البلدان النامية  املتوسـط، 
عرفتها تدفقات رؤوس األموال اخلاصــة، على الرغم من أســســها االقتصــادية املتينة، مثل اخنفاض الديون  
ت األصـــول االحتياطية.             ً                                                                           العامة نســـبيا ، وقلة عجز امليزانية، واخنفاض معدالت التضـــخم، وارتفاع مســـتو

ــري أحد التقديرات إىل أن األوضــــاع املالية ال                                                ً  عاملية أصــــبحت، يف أعقاب األزمة املالية العاملية، حمددا   ويشــ
ــال مع  ــه احلـ ــا كـــان عليـ ــة أهم خبمس مرات ممـ ــاميـ ــدان النـ ــاصـــــــــــــــــة إىل البلـ ــدفقـــات رؤوس األموال اخلـ لتـ

. ومن العوامل احملورية يف هذا السـلوك التزامين حلركات تدفق رؤوس األموال عرب )14(االقتصـادات املتقدمة
ــادات النامية  ــتثمرين على تقييمات آلية جيريها عدد قليل من الوكاالت االقتصـ ــرتاتيجيات املسـ      ُ                                                                  اعتماد  اسـ

اخلاصــــــة لتقييم اجلدارة االئتمانية وعلى صــــــناديق االســــــتثمار العاملية اخلاضــــــعة إلدارة ســــــلبية بقيادة عدد  
ــناديق حنو  يف املائة من رؤوس   70صـــــــغري من مديري األصـــــــول. ويف الوقت الراهن، ختصـــــــص هذه الصـــــ

 .)15(                                            ً                              موال املستثمرين اخلواص للبلدان النامية استنادا  إىل مؤشرات مرجعية شديدة الرتابطأ

ت تقلبا  يف صــــــــايف    -11                                                                   ً        وبينما ظلت تدفقات احلوافظ املالية واالســــــــتثمارات األخرى أشــــــــد املكو
ــة إىل البلدان النامية ــتثمار األجنيب امل)16(تدفقات رؤوس األموال اخلاصــــ ــر إىل ، كانت تدفقات االســــ باشــــ

__________ 

)14(  LS Goldberg and S Krogstrup, 2018, International capital flow pressures, working paper No. 24286, 
National Bureau of Economic Research . 

 )15 (  C Raddatz, SL Schmukler and S Williams, 2017, International asset allocations and capital flows: The 
benchmark effect, Journal of International Economics, 108(C):413–430 . 

 . A/73/180انظر    ) 16( 
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، على أن االســـــتثمار  2010مليار دوالر منذ   674                           ً                   البلدان النامية مســـــتقرة نســـــبيا ، حيث بلغ متوســـــطها 
ســــــــــــتمرار من                                ً        ً      ً                                              األجنيب املباشــــــــــــر العاملي أظهر اجتاها  تنازليا  عموما  منذ األزمة املالية العاملية، إذ اخنفض 

، قبــل االنكمــاش احلــاد احلــايل املرتبط  2019و 2018تريليون دوالر يف  1,5إىل  2015تريليوين دوالر يف 
. ومع ذلك، يشـــــري بعض التقديرات إىل أن أكثر من ثلث هذا االســـــتثمار األجنيب املباشـــــر  )17(جلائحة

ح املالية للشـــــركات إىل أقصـــــى  دة التهرب الضـــــرييب واألر    َّ                                                                              تدف ق عن طريق شـــــركات غطاء، مصـــــممة لز
ً                      حد، بدال  من االستثمار يف أنشطة   .)18(منتجة يف البلدان املضيفة      

ثريها على تقلب صـــــــــــايف تدفقات رؤوس األموال اخلاصـــــــــــة إىل    -12 ً                                                     وكانت األمولة، فضـــــــــــال  عن                  
دة تقلب حصـــــــائل الصـــــــادرات، وي عترب تقلب أســـــــعار الســـــــلع   ً      ً     ً                              ُ                       البلدان النامية، عامال  هاما  أيضـــــــا  يف ز                     

ً      ً                                األساسية مثاال  جيدا  يف هذا الصدد. وينطوي تشكيل أسعار السلع األساسية على العديد من حمددات              
ريخ طويل من االســــــــتثمار القائم على املضــــــــاربة، ومع ذلك فإن أمولة أســــــــواق  العرض والطلب وعلى 
الســــــلع األســــــاســــــية، اليت تنعكس يف الدور املتنامي ألســــــواق املشــــــتقات مثل أســــــواق األوراق املالية غري 

ميا  من البل  95املدرجة، جتعل حنو  ا من     ً     ً         بلدا   دان اليت تكســــــــــــب نصــــــــــــف أو أكثر من نصــــــــــــف إيرادا
. وقد أدت  )2الشـكل (العمالت األجنبية من السـلع األسـاسـية معرضـة بشـدة لتقلب مفرط يف األسـعار 

ــاســــــية يف  ، 2014                                  ً                                            اجلائحة إىل تفاقم االجتاه التنازيل عموما ، الذي انطلق مع هبوط أســــــعار الســــــلع األســــ
 2020يف املائة يف األشــهر الســتة األوىل من   21,5     ً       خنفاضــا  بنســبة حيث ســجل مؤشــر األســعار اإلمجايل ا

لفرتة نفسها من   .)19(2019مقارنة 

  2الشكل 
  2020حزيران/يونيه   -   2002مؤشــرات األســعار الشــهرية حســب جمموعة الســلع األســاســية، كانون الثاين/يناير      

 )2002 =100 ( 

ت األونكتاد  :املصدر ت إحصاءات األونكتاد.حسا            ً                                 ، استنادا  إىل قاعدة بيا
__________ 

  (منشورات األمم املتحدة، جنيف).   تقرير االستثمار العاملي: اإلنتاج الدويل بعد اجلائحة ،  ) ب ( 2020األونكتاد،    )17(
)18(  J Damgaard, T Elkjaer and N Johannesen, 2019, The rise of phantom investments, Finance and 

Development, 56(3):11–13. 
 ، الفصل األول.)أ(2020األونكتاد،   )19(

0

100

200

300

400

500

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

  السلع الوقودية  السلع غري الوقودية  مجيع السلع



TD/B/EFD/4/2 

GE.20-16254 8 

دة القوة السوقية   -ء    أوجه عدم املساواة على الصعيد العاملي: تدهور توزيع الدخل وز

ــتثمـار والرتتيبـات املـاليـة. وقـد حفزت هـذه    -13 تزيـد العوملـة املفرطـة ترابط اإلنتـاج والتجـارة واالســــــــــــ
ــة الـعاملـية على  ــتثمـار وفرص العمـل والعمالء، مع تزاـيد الطـابع الـعاملي لرأس اـملال العملـية املـنافســــــــــــ االســــــــــــ

واســـتمرار خضـــوع العمل للتنظيم على الصـــعيد الوطين إىل حد بعيد. وملا أدى تزايد املنافســـة الدولية إىل 
تشــــــــــــــجيع املنتجني على خفض التكــاليف، مبــا فيهــا تكــاليف العمــل، حيــث يتنــافس العمــال يف مواقع 

ــتثمارات من مكان خمتلفة، فقد  ح بنقل االســ اجتهت الشــــركات الكربى إىل حتقيق أقصــــى قدر من األر
إىل آخر يف مجيع أحنــاء العــامل. ويبــدو أن هــذه الــدينــاميــة ترفع حجم عــائــدات رأس املــال وأجور العمــال  

ة األجور  . ولذلك فإن حصــ )20(ذوي املهارات العالية، مما يؤثر على توزيع الدخل يف كثري من أحناء العامل
 57  ، حيث تراجعت من حوايلألكثر من ثالثة عقودمن إمجايل الدخل ظلت تســري يف اجتاه االخنفاض 

بتا  يف   .2017يف املائة يف   52إىل حوايل   1990يف املائة من الناتج العاملي اإلمجايل يف                     ً   وبقي هذا املسار 
ســـتمرار من   54,5إىل   1990يف املائة يف   58,5االقتصـــادات املتقدمة، حيث اخنفضـــت حصـــة األجور 

جل حتســــــن بعد   .2017يف املائة يف  ــادات اليت متر مبرحلة انتقالية، ســــــ  ــادات النامية واالقتصــــ                                                         ُ           ويف االقتصــــ
ــة األجور من 2007ة يف يف املــائــ  48,5إىل  1990يف املــائــة يف  54اخنفــاض من  ، حيــث ارتفعــت حصـــــــــــــ

دات اليت حـدـثت يف 2017يف اـملاـئة حبلول   51جـدـيد إىل مـا يقرب من  ، ويرجع ذـلك يف معظمـه إىل الز
ــاواة  )21(                          ً               االقتصــــــادات النامية األكرب حجما ، وال ســــــيما الصــــــني . وتنبثق من املقاييس األخرى لعدم املســــ

ــورة مماثلة، وعلى الرغم من أن هناك نق ــأن أفضــــــل التدابري اليت تعكس االجتاهات صــــ    ً       ً                                    اشــــــا  مســــــتمرا  بشــــ
 .)22(السائدة، يبدو أن هناك نزعة رئيسية واضحة حنو التدهور واالستقطاب يف توزيع الدخل

ــاواة يف الدخل تزايد تركز   -14 ــية اليت تؤدي إىل تنامي أوجه عدم املســـــــ ومن العوامل البنيوية الرئيســـــــ
املايل وغري املايل على حد الســـواء، وما يقرتن بذلك من اســـتفحال ظاهرة ســـلوك الســـوق، يف القطاعني 

                                                   ُ                                   البحث عن الريع لدى الشـــــــركات الكربى املتزايدة النفوذ. وي قصـــــــد من ســـــــلوك البحث عن الريع القدرة 
ــول على الدخل من خالل ملكية األصــــــــــول املوجودة والتحكم فيها أو من خالل مركز قوة  على احلصــــــــ

ــر املوارد على حنو منتج من أجل   ســــــوقية مهيمن، ــطة ابتكارية أو بنشــــ ــول عليه عرب أنشــــ ً                                                                     بدال  من احلصــــ   
يار،                                                                   ُ                 توليد النواتج والعمالة. وإىل جانب املؤســـــــــــــســـــــــــــات املالية اليت هي أكرب من أن ت رتك عرضـــــــــــــة لال
رعة أيضــــــــــــا  يف اســــــــــــتخدام االســــــــــــرتاتيجيات الريعية من أجل تعزيز                                    ً                                             أصــــــــــــبحت الشــــــــــــركات غري املالية 

. وتشــمل هذه االســرتاتيجيات جتنب الضــرائب، حيث تشــري التقديرات احلديثة العهد إىل أن )23(حهاأر
اخلسـائر يف اإليرادات من التدفقات املالية غري املشـروعة إىل اخلارج اليت تنفذها الشـركات عرب الوطنية يف 

ً                ر ســــــــنو ، حســــــــب املنهجية  مليار دوال  200مليار دوالر و  50البلدان النامية بدافع ضــــــــرييب، ترتاوح بني       
                                          ً     ً            . إضــافة إىل ذلك، أصــبحت امللكية الفكرية مصــدرا  هاما  من املصــادر  )24(املســتخدمة والبلدان املشــمولة

اليت تلجأ إليها الشـركات للحصـول على الريع، وال سـيما من البلدان النامية، مما يسـهم يف وضـع حواجز  
يمة املضـــــــــــافة العالية، وما يرتبط بذلك من مصـــــــــــادر  أمام نقل التكنولوجيا ويف تركز األنشـــــــــــطة ذات الق

__________ 

)20(  International Labour Organization, 2015, Labour Markets, Institutions and Inequality: Building 
Just Societies in the Twenty-First Century (Geneva). 

ــتدام :2016تقرير التجارة والتنمية، ، 2016األونكتاد،    )21( (منشــــورات األمم   حتول هيكلي من أجل منو شــــامل ومســ
 ، الفصل الثالث.)أ(2020املتحدة، نيويورك وجنيف)، الفصل األول؛ واألونكتاد، 

ــبيل املثال،    )22(  United Nations Economist Network, 2020, Report of the United Nationsانظر، على ســــــــ

Economist Network for the United Nations Seventy-Fifth Anniversary: Shaping the Trends of Our 

Time (United Nations publication), chapter 6. 
(منشـورات األمم  حنو صـفقة عاملية جديدة -ما بعد التقشـف  :2017تقرير التجارة والتنمية، ، 2017األونكتاد،    )23(

 املتحدة، نيويورك وجنيف)، الفصل اخلامس.
ــلطة ومنصــــــات االنطالق ووهم حرية التجارة :2018تقرير التجارة والتنمية، ، 2018األونكتاد،    )24( (منشــــــورات  الســــ

 األمم املتحدة، نيويورك وجنيف)، الفصل الثاين.
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ت   الدخل يف البلدان املتقدمة. وتشـــري البحوث احلديثة العهد، على ســـبيل املثال، إىل أن شـــركات الوال
ح العاملية من  املتحدة املشــاركة يف ســالســل القيمة العاملية تســتحوذ على حصــص غري متناســبة من األر

ً                                         ية الفكرية اليت ت ســــتخدم أصــــوال  اســــرتاتيجية رئيســــية لتعزيز القوة الســــوقية  خالل حتكمها يف حقوق امللك          ُ                
ً            بدال  من االبتكار                                      ُّ                                     . ومما يســهم يف هذا الوضــع إىل حد بعيد ترك ز املكاســب املتأتية من التجارة الرقمية  )25(  

لســـلع  يف يد عدد قليل من الشـــركات عرب الوطنية الكربى، والرتكيز الســـوقي الشـــديد يف أســـواق تصـــدير ا
يف املائة من الشـــــركات من الشـــــرحية العليا، يف املتوســـــط،    1غري النفطية، اليت كانت تســـــيطر فيها نســـــبة 

                                  ً  . ومع ذلك، ميكن وصــــــف ريوع أخرى ريوعا   )26(2014يف املائة من صــــــادرات البلدان يف   57على زهاء 
ــياســـــــات احلك  ــية، مســـــــتمدة من القدرة على التأثري على جوانب معي نة من الســـــ ــياســـــ ومية من خالل جلوء                                                  ّ                   ســـــ

ــعة النطاق   ــة الواســ ــتفادة مثال  من خمططات اخلصــــخصــ ــغط، لالســ ــة الضــ ــد الدعم مبمارســ ــركات إىل حشــ ً                                  الشــ                                               
ت العامة من دون مربرات واضحة يف اجملال االقتصادي أو يف جمال الكفاءة.   للخدمات العامة أو من اإلعا

الفائز حبصـة األسـد، على توزيع الدخل،  ثري هذه املنافسـة، اليت يسـتأثر فيها   3ويبني الشـكل   -15
ت  ســـــــــــتخدام قاعدة بيا                ُّ                                                               حيث يبدو أن ترك ز الســـــــــــوق واحلصـــــــــــول على الريع يغذي أحدمها اآلخر. و

ــركـات العـامـة التـداول يف  ت املـاليـة املوحـدة للشــــــــــــ     ً                              بلـدا  من البلـدان املتقـدمـة والنـاميـة،  56األونكتـاد للبيـا
ح أكرب  ح زهاء    2  000 ُ  َ                      ت ـقار ن الدخول من أر لدخول من أر شــــــــــــــركة يف   30  000شــــــــــــــركة عرب وطنـية 

ــة األجور العاملية. وميكن تفســــــــــري  الخنفاض امللحوظ يف حصــــــــ ت، وي قار ن هذان النمطان                  ُ   َ                                                             قاعدة البيا
ملكاســـــــب احملققة من حيث   1995                  ً        ً    جمموع اخلســـــــائر تقريبا  اعتبارا  من  من حيث حصـــــــة األجور العاملية 

ح اليت  شركة عرب وطنية. 2 000حققتها أكرب  الدخول من األر

 3الشكل 

ح وحصـة دخول العمل على الصـعيد العاملي   2  000أكرب    شـركة عرب وطنية غري مالية: التغريات يف األر
  )النسبة املئوية من الناتج العاملي اإلمجايل(

  
ت األونكتاد  :املصدر ت املالية املوحدة، اســتنادا  إىل  قاعدة بيا  Thomson Reuters Worldscope                               ً   للبيا

ت األونكتاد لالقتصاد العاملي.  وقاعدة بيا

__________ 

)25(  HM Schwartz, 2019, American hegemony: Intellectual property rights, dollar centrality and 
infrastructural power, Review of International Political Economy, 26(3):490–519. 

 ، الفصل الثاين.2018األونكتاد،   )26(
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                                             ُّ                                   ومن منظور البلدان النامية، أدى كذلك تزايد ترك ز األســواق واســتفحال ظاهرة حبث الشــركات   -16
يمن فيه ســـــــــالســـــــــل القيمة العاملية على أمناط  عن الريع، إىل احلد من آفاق حتوهلا اهليكلي يف ســـــــــياق 

التجارة الثنائية  اإلنتاج والتجارة الدولية. إضــافة إىل ذلك، أســهم انتشــار معاهدات االســتثمار واتفاقات 
ــناعي الوطين، بل احليز الســـــــــياســـــــــايت البيئي   ــييق احليز الســـــــــياســـــــــايت التجاري والصـــــــ واإلقليمية إىل تضـــــــ
ً                                                                             واالجتماعي أيضـــا ، يف البلدان النامية، بســـبب تنســـيق املعايري واللوائح خارج نطاق املفاوضـــات املتعددة                

ــل القيمة ا ــالســــــ ّ                       األطراف. وحىت يف احلاالت اليت مك نت فيها ســــــ ــاركة يف                           لعاملية البلدان النامية من املشــــــ
ــتند ذلك عموما  إىل وفرة اليد العاملة  ــل، اسـ ــالسـ ــيم الدويل للعمل بتوفري روابط حمددة يف هذه السـ                                                                   ً                      التقسـ
الرخيصــــة واملوارد الطبيعية فيها، وجعلها حبيســــة أنشــــطة ذات قيمة مضــــافة منخفضــــة. وهكذا ضــــاعت  

ُ                                 فرص  اســـــــــــتحداث مزا نســـــــــــبية على حنو دينا مي واســـــــــــرتاتيجي من العديد من البلدان النامية، مبا فيها   
 .)27(العديد من البلدان املتوسطة الدخل اليت ظلت يف فخ الدخل املتوسط

 اختالالت عاملية غري مستدامة: املضي صوب حائط من الديون   -جيم  

دة    -17 التفاوت يف الدخل، وأمناط املنافســـــــة  أدت هذه االجتاهات البنيوية حنو عدم االســـــــتقرار املايل، وز
العاملية اليت يســــتأثر فيها الفائز حبصــــة األســــد، إىل تراكم االختالالت اخلارجية اليت تقوض اآلفاق اإلمنائية. ومن  
شــــأن نظام نقدي ومايل دويل موات للتنمية أن يضــــمن إقدام االقتصــــادات ذات الفائض املرتفعة اإلنتاجية على  

نتظام تد  ــعية يف الداخل لتحفيز  أن تعيد  ــياســـات توسـ عتماد سـ ــة اإلنتاجية  ــها حنو البلدان املنخفضـ وير فوائضـ
الســـــــــــــتثمـار يف هـذه   الطـلب اـلداخلي على الواردات من اقتصــــــــــــــادات هـذه البـلدان املنخفضــــــــــــــة اإلنـتاجـية، و

قراضها بشروط معقولة أو   ً                                                                 االقتصادات بدال  من االستثمار يف األسواق املالية الدولية، و  حىت بشروط ميسرة.             

غري أن مســـــــامهات البلدان واملناطق خالل العقد املاضـــــــي يف فوائض وعجز احلســـــــاب اجلاري    -18
ــة األســــد  ــتأثر فيه الفائز حبصــ . ويف ســــياق ركود النمو التجاري )4الشــــكل (تكشــــف عن اجتاه آخر يســ

عت بضـــــعة)28(عقب األزمة املالية العاملية ن وهولندا       ّ       ، وســـــ  اقتصـــــادات مرتفعة اإلنتاجية، مثل أملانيا واليا
، حصـصـها النسـبية يف فوائض احلسـاب اجلاري على الصـعيد العاملي. وال ترتتب على هذا   ومجهورية كور
ــادات النامية، وذلك مثال  من  ر غري مباشـــــــرة هامة يف النمو يف االقتصـــــ ــع، يف معظم األحيان، آ ً     التوســـــ                                                                               

ا من القيمة املضــــافة خالل مشــــاركة هذه  االقتصــــادات يف ســــالســــل القيمة العاملية، ألن حمتوى صــــادرا
األجنبية أدىن بكثري، على سـبيل املثال، من نظريه لدى الصـني، اليت تقلصـت حصـتها النسـبية يف فوائض 

مريكا  . وتتحمل البلدان النامية نفســـها، وال ســـيما يف أفريقيا وأ)29(احلســـاب اجلاري على الصـــعيد العاملي
ت املتحــدة، العجز الــذي يوفر حــافزا  صــــــــــــــــافيــا  للطلــب اإلمجــايل                                                                 ً     ً              الالتينيــة والكــارييب، إىل جــانــب الوال
ت املتحدة يظل   العاملي. غري أن حتفيز الطلب لدى البلدان النامية الناشــــــــــــــئ عن العجز التجاري للوال

ن     ً                                                     حمدودا ، ألن االقتصـــــــادات املتقدمة هي اليت تســـــــتفيد من هذا العجز يف  املقام األول، مثل كندا واليا
مية كربى، كالصني واملكسيك.  وأملانيا واالحتاد األورويب، إىل جانب بضعة اقتصادات 

__________ 

 A Andreoni and F Tregenna, 2020, Escaping the middle-income technologyانظر، على سـبيل املثال،   )27(

trap: A comparative analysis of industrial policies in China, Brazil and South Africa, Structural 

Change and Economic Dynamics, 54(C):324–340. 
 .16و 15، الصفحتان )أ(2019األونكتاد،   )28(
 .2017األونكتاد،   )29(
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 4الشكل 

    املشاركة يف ميزان احلساب اجلاري على الصعيد العاملي حسب املنطقة
ت الدوالرات(   )تريليو

الستناد إىل    :املصدر  ت األونكتاد،  ت إحصاءات موازين املدفوعات، التابعة لصندوق النقد الدويل. حسا  قاعدة بيا

من النتائج الطبيعية اهلامة هلذه التحوالت يف ميزان احلســــــــاب اجلاري أن نظام االئتمان الدويل    -19
ت املتحدة، عجزا    ــتمرار تقومي االئتمان الدويل إىل حد بعيد بدوالرات الوال لنظر إىل اســــــــــ ــي،                                                                                   ً  يقتضــــــــــ

ت املتحدة إىل جتا ت املتحدة يكفل وصــول التدفقات الصــافية الواردة بدوالرات الوال   ً      ً                                                                           ر  تيســري  للوال
لدوالر. ولكن ملا كانت الفوائض التجارية قد  ا املقومة  البلدان املدينة حىت تتمكن من تســـــــديد التزاما

ت املتحــدة أو تراكمــت يف الغــالــب لــدى بلــدان مرتفعــة اإلنتــاجيــة ليس لــديهــا ديون خــار  جيــة مع الوال
ت املتحــدة التجــاري ال خيــدم يف  لــديهــا ديون قليلــة معهــا، فــإن عرض الــدوالرات عن طريق عجز الوال
لدوالر.   ا املقومة  لديون من تســــوية ديو معظمه الغرض املتمثل يف متكني االقتصــــادات الفقرية املثقلة 

ح اية املطاف  ويؤدي عجز السـياسـة التجارية الدولية عن إ ة إمكانية حدوث عجز جتاري تيسـريي يف 
إىل أزمــات ديون يف البلــدان النــاميــة، حيــث يعين بطء النمو العــاملي والركود يف االقتصــــــــــــــــادات الرائــدة  
اســتحالة االســتمرار يف تســوية التزامات خدمة الديون عن طريق التجارة أو يف إعادة متويلها. وقد اتضــح 

، اليت شـهدت كفاح النظام النقدي واملايل الدويل من أجل توفري السـيولة  19-ذلك يف سـياق أزمة كوفيد
ت املتحدة، للبلدان النامية. لعملة الصعبة، وال سيما بدوالرات الوال  اليت تشتد احلاجة إليها 

عالوة على ذلك، فإن سـداد االلتزامات اخلارجية املتزايدة لدى البلدان النامية أكثر تكلفة من    -20
              ً       اليت تعكس أســـــــــــاســـــــــــا  تراكم (ريه لدى البلدان املتقدمة، أما األصـــــــــــول اخلارجية لتلك البلدان النامية نظ

ـلدوالر للحمـايـة من االنتكـاســـــــــــــــات املفـاجئـة يف  االحتيـاطـيات اـلدوليـة يف شــــــــــــــكـل أوراق مـالـية مقومـة 
ا اهلامشـي يف فلها عائد منخفض، مما يزيد من إبراز وضـعه )تدفقات رأس املال وتقلبات أسـعار الصـرف

                                       ً                ، حققـت البلـدان النـاميـة، يف املتوســــــــــــــط، عـاـئدا  يقـل بنحو نقطتني 2018-1995اجملـال املـايل. ويف الفرتة 
ا  مئويتني  من أصــــــــــــــوهلا اخلارجـية اإلمجالـية، وســــــــــــــددت تكـاليف تزيد بنحو نقطتني مئويتني على التزاما

لبـلدان املتـقدـمة، ممـا يعين تســــــــــــــ  نـقاط   4-جـيل ـفارق عـاـئد إمجـايل ـقدره حوايل              ّ                                     اخلـارجـية اإلمجـاليـ ة مـقارـنة 
ميا ، وصـــــــــــل مبلغ املوارد احملولة من جراء ذلك   16مئوية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة. ويف      ً    ً                                     بلدا  



TD/B/EFD/4/2 

GE.20-16254 12 

جتها احمللي اإلمجايل جمتمعة   2,2، أو                ً مليار دوالر ســــــنو    440إىل البلدان املتقدمة إىل حنو  يف املائة من 
 . )30(2018-2000يف الفرتة 

القرتان مع تزايد مواطن الضـعف املايل لدى البلدان النامية بسـبب تعرضـها القرتاض ينطوي    -21 و
على خماطر أكرب وآجال اســــــــتحقاق أقصــــــــر يف األســــــــواق املالية الدولية، وشــــــــدة تقلب تدفقات رؤوس 

ــية يف اجتاه تنازيل وتقلب أســـعار الصـــرف املرتبط بذلك،  األموال، والضـــ  ــاسـ غط على أســـعار الســـلع األسـ
اية  ا قد زادت كثريا  على مدى العقد املاضــــــــي. ويف  ، 2018                                               ً                              ليس من املســــــــتغرب أن تكون أعباء ديو

جتهــا احمللي اإلمجــايل، وهو أع 191بلغ جمموع أرصـــــــــــــــدة ديون البلــدان النــاميــة  لى  يف املــائــة من جمموع 
                    ً     ً                         . وال يعكس ذلك تســــــــارعا  حادا  يف تراكم الديون فحســــــــب، بل )5الشــــــــكل (مســــــــتوى على اإلطالق 

         ً    ُّ                                                                   يعكس أيضـــــــــــا  تعث ر منو الناتج احمللي اإلمجايل، يف ســـــــــــياق تباطؤ منو الطلب اإلمجايل العاملي وتضـــــــــــاؤل  
 الفرص لتعزيز التحول اهليكلي احمللي.

  5الشكل 
  الديونالبلدان النامية: جمموع 

 )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

 
ت الديون العاملية، التابعة لصندوق النقد الدويل. :املصدر الستناد إىل قاعدة بيا ت األونكتاد،   حسا

دة    -22 قاد القطاع اخلاص، وال ســــيما يف البلدان النامية املرتفعة الدخل ويف األســــواق اجلديدة، الز
لناتج احمللي اإلمجايل. وقد ازدادت مديونية القطاع  املســــــــــــــجلة يف إمجايل مديونية البلدان النامية مقارنة 

ات الراغبة يف إرضــــــاء الوكاالت العام يف أعقاب األزمة املالية العاملية، لكنها ظلت حتت ســــــيطرة احلكوم
الدولية لتقدير اجلدارة االئتمانية والدائنني الدوليني واملســـــتثمرين األجانب الرئيســـــيني، أو احلكومات اليت 
مل يبق أمامها أي خيار ســــــــــوى اعتماد برامج تقشــــــــــف اســــــــــتجابة للصــــــــــدمات اخلارجية وتفاقم اختالل  

لضـــعف املدفوعات اخلارجية. ومع ذلك، فإن االرتفاع ا مللحوظ يف مديونية القطاع اخلاص، اليت زادت 
            ً                          ، ينطوي أيضــا  على خماطر كبرية على املالية 2018-2008يف املائة يف الفرتة   139,1إىل   77,6     ً      تقريبا ، من 

اية املطاف مطالبة على االحتياطيات   لعملة األجنبية يف  ً                                                                                  العامة. أوال ، ميثل الدين اخلاص املتعاقد عليه            
لعمالت األجنبية ضــــــــــــد   الدولية  ا املقومة  ــة التزاما ت اخلاصــــــــــ ــيما عندما ال تغطي الكيا للبلد، وال ســــــــــ

__________ 

)30(  UNCTAD, 2019b, Managing capital inflows to reduce resource transfer from developing to 
developed countries, policy brief No. 76. 
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لعملة احمللية لكنها مملوكة   نيا ، إذا كانت الديون اخلاصــــــــــة مقومة  لعمالت األجنبية.                                  ً                                                         األصــــــــــول املقومة 
رة على حتمـــل الـــدين.  لـــدائنني أجـــانـــب، ميكن أن تقوض التقلبـــات املفـــاجئـــة يف مزاج املســــــــــــــتثمرين القـــد 

ــيا  على عاتق      ً  لثا ،  لعملة احمللية واململوك ملقيمني، التزاما  عرضـــــ ــادر                                                                        ً      ً          ميثل ارتفاع الدين اخلاص احمللي، الصـــــ
مالية القطاع العام، إذا أدت الصــــدمات اخلارجية إىل حاالت إفالس واســــعة االنتشــــار أو تدهورت اجلدارة  

                         ً      ً  االئتمانية للمقرتضني تدهورا  منتظما . 

وقد ســـــــعى واضـــــــعو الســـــــياســـــــات يف العديد من البلدان النامية إىل خفض حصـــــــة االلتزامات    -23
ا من خالل فتح أسواق السندات واألسهم أمام األجانب واالقرتاض   لعمالت  اخلارجية من جمموع ديو

كثر من الضـــــــــــــعف، لتنتـقل م  تريليون    4,5  ن احمللـية، ومع ذـلك ـفإن اـملديونـية اخلـارجـية للبـلدان الـنامـية زادت 
ت دوالر يف    10إىل    2009دوالر يف   جتها احمللي   يف املائة من   25,2، وارتفعت يف املتوسط من  2019تريليو

              ُ                         يف املائة إذا است ثنيت الصني بسبب اقتصادها   38,3، بل وإىل 2019يف املائة يف    29اإلمجايل جمتمعة إىل  
ا اخلارجية. وختفي هذه                    ً                              األرقام املتوسـطة نسـبا  أعلى بكثري من الدين اخلارجي إىل  الكبري وقلة أعباء ديو

ــيمـا يف أمريكـا الالتينيـة والكـارييب ويف بعض  النـاتج احمللي اإلمجـايل يف كثري من البلـدان النـاميـة، وال ســــــــــــ
االقتصـادات يف أفريقيا. ويف الوقت نفسـه، أسـهم االنتقال امللحوظ يف ملكية الديون اخلارجية العامة من 

ني الرمسيني إىل الدائنني اخلواص، ومن إقراض املصــارف التجارية إىل متويل الســندات، يف اســتيعاب الدائن
، أنفقت البلدان  2019مطرد ملوارد البلدان النامية يف ســــــــــــــداد تلك االلتزامات من الديون اخلارجية. ويف 

ا على سـداد التزامات الديون اخلارجية، بعد أن   14,6النامية، يف املتوسـط،  يف املائة من إيرادات صـادرا
ــبـة تبلغ  ، وينفق عـدد متزاـيد من البلـدان النـامـية أكثر من ربع  2011يف املـائـة يف  7,8كـاـنت تـلك النســــــــــــ

ــدرة للن ـا احلكومـية على ســــــــــــــداد التزامـات اـلديون العـامـة اخلـارجـية، مبـا يف ذـلك البـلدان املصــــــــــــ فط  إيرادا
يار األخري يف أســـــعار النفط والبلدان املتوســـــطة الدخل والدول اجلزرية الصـــــغرية النامية  املتضـــــررة من اال

لديون . ونتيجة لذلك، تواجه البلدان النامية عقبة يف سـداد الديون طيلة العشـرينات من هذا  )31(املثقلة 
ا ا  2021و  2020القرن، حيث تصــــــــــــل املبالغ املســــــــــــددة يف  خلارجية العامة وحدها إىل ما بني على ديو

 1,1مليـار دوالر إىل  700تريليون دوالر للبلـدان املرتفعـة الـدخـل، ومـا يقـدر بنحو  2,3تريليوين دوالر و
 .)32(تريليون دوالر للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل

البلدان النامية. ففي البلدان        َ                                                وكما ت قدم ذكره، ال يقتصـــــر الرتاكم اجلديد ألرصـــــدة الديون على  -24
املتقدمة، ال تزال ديون الشــــــركات غري املالية اليت تتســــــم بتصــــــاعدها الســــــريع ونوعيتها الرديئة من دواعي  

ــية. وبلغت هذه الديون  اية   75القلق الرئيســ ــتواها يف 2019تريليون دوالر يف  ، 2008، أي ضــــعف مســ
دد االســتقرار ا ملايل العاملي، وال ســيما يف ســياق تزايد حاالت عســر  وتشــكل التزامات عرضــية ضــخمة 

ُ          ، ص نفت نسبة 2019. ويف  )33(الشركات بسبب اجلائحة يف املائة فقط من األرصدة العاملية غري املالية   30  
ــندات الشـــــــركات يف الفئة ألف أو الفئة األعلى . عالوة على ذلك، فإن االختالالت  )34(املتداولة من ســـــ

ا من تراكم أعباء الديون اخلارجية يقوضــــــان إحراز تقدم متســــــق يف معاجلة  العاملية الشــــــديدة وما يقرتن 
__________ 

 Inter-agency Task Force on Financing for Development, 2020, Financing for؛ وA/75/281انـظـر   )31(

Sustainable Development Report 2020 (United Nations publication, New York), chapter III.E ؛
  ، الفصل الرابع.)أ(2019واألونكتاد، 

)32(  UNCTAD, 2020c, Trade and Development Report update: From the great lockdown to the great 

meltdown – developing country debt in the time of COVID-19ــتــــــــايل ــرابــــــــط الــــــ ــتــــــــاح يف الــــــ  :، مــــــ
https://unctad.org/webflyer/great-lockdown-great-meltdown. 

 ، الفصل الرابع.)أ(2020األونكتاد،   )33(
)34(  S Çelik, G Demirtaş and M Isaksson, 2019, Corporate bond markets in a time of unconventional 

monetary policy, Capital Market Series, Organization for Economic Cooperation and Development . 
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لوقود األحفوري، اليت تواجه التدهور البيئي وتعزيز ا لتحوالت اخلضـراء. وسـتواصـل البلدان النامية الغنية 
                                         ً                                             أعباء ديون خارجية ال تقوى على حتملها وضــغوطا  على اإلنفاق احمللي، اســتغالل هذه املوارد إذا كانت 

ستخراجها. ت اإلمنائية مرتبطة   األولو

ت املتحدة  -دال    دور هيمنة دوالر الوال

َ                                                                        ت قدم ذكره، تثري أمناط اختالل توازن احلسـاب اجلاري يف االقتصـاد العاملي مشـاكل، ليس  كما  -25
ت   ا تكشـــــــــف عن أثر هيمنة دوالر الوال ــا  أل ــية فحســـــــــب، بل أيضـــــــ ا تفرض تعديالت انكماشـــــــ                                       ً                                    أل

ا.  املتحدة على قدرة البلدان املدينة على سداد ديو

ــكــل االعتمــاد على الــدوالر يف تنظيم الن   - 26 ظــام النقــدي واملــايل الــدويل نقطــة خالف يف مؤمتر  وشـــــــــــ
، ممـا يعكس املخـاوف من أن االعتمـاد على عمـلة احتـياطـية راـئدة إلدارة النظـام ينطوي  1944وودز يف    بريتون 

ــاحل   لقيود واملصــــــ ــيولة الدولية وإدارة اختالل املدفوعات اخلارجية العاملية مرتبطني  على خطر جعل توفري الســــــ
       ُ                                                  ُ    ُ                       ة اليت ت صــدر األصــول االحتياطية الدولية. ومن الناحية النظرية، مي نح م صــدر العملة االحتياطية  الداخلية للجه 

هظة تتمثل يف االســـتفادة من قيود مرنة فيما يتعلق مبيزان املدفوعات   ألنه يســـتطيع إعادة متويل  ( الدولية ميزة 
ــندات حكومية لبقية بلدان العامل اليت هي إ  ــدار ســـــــــ ما يف حاجة إىل عملة دولية لدفع  العجز من خالل إصـــــــــ

تكاليف املعامالت الدولية و/أو على اســـــــتعداد لبناء احتياطيات من الدوالر لتأمني نفســـــــها من الصـــــــدمات  
                                                                     ُ                       مقابل تلبية االحتياجات املالية القتصاد عاملي متنام. ومن الناحية العملية، أ مهل مقابل هذه املعادلة    ) اخلارجية 

اية الســــــــبعينات من ا  ت  منذ  لقرن املاضــــــــي على أقصــــــــى تقدير، بعد أن ختلت احلكومات املتتالية يف الوال
                             ً                                                            املتحدة عن التزامات أوســـــــع نطاقا  بوصـــــــفها اجلهات املصـــــــدرة للعملة االحتياطية الدولية لصـــــــاحل ’’تفكيك  

ا الباهظة   . ) 35( مضبوط‘‘ للحوكمة االقتصادية العاملية، مع االحتفاظ مبيز

ت املتحدة مع تشــــجيع اهليمنة املفرطة من دون  ومل مير التحول حن  -27 ــيخ هيمنة دوالر الوال و ترســ
مشـــــــــاكل لالقتصـــــــــاد الرائد. فقد أدى اســـــــــتمرار االعتماد على القيود املرنة املفروضـــــــــة على تزايد العجز 
ا على سـداد   التجاري إىل جعل قطاعي األسـر املعيشـية والشـركات احمللية عرضـة لصـدمات الثقة يف قدر

على غرار ما حدث خالل األزمة املالية العاملية فيما يتعلق بديون األســـــــــــــر املعيشـــــــــــــية والقلق يف (ا ديو
ــتقرار  )الوقت احلاضـــر إزاء ديون الشـــركات غري املالية ثريا  هاما  غري مباشـــر على االسـ                      ً     ً                        ، األمر الذي يؤثر 

ت  . إضــــــــــــــاـفة إىل ذـلك، يـبدو أن االعتمـاد على )36(املـايل العـاملي ت مرتفعـة من واردات مكو ــتو مســــــــــــ
املنتجات واخلدمات النهائية، أو التعاقد اخلارجي، يقوض إجياد فرص عمل عالية اجلودة، ويعزز الفصــــل  

 يف سوق العمل، مما يزيد من أوجه عدم املساواة يف الدخل.

ت املتحدة يف ظ   - 28 ل بيئة مالية دولية  ومن منظور البلدان النامية، يثري اســـــــــتمرار هيمنة دوالر الوال
ً       شــديدة التقلب مشــاكل تعزى يف املقام األول إىل كون هذه اهليمنة تزيد من تفاقم قيود شــديدة أصــال  على                                                                                     
ت املتحدة   ــتقبل هيمنة دوالر الوال ــأن مســ ميزان املدفوعات. وعلى الرغم من أن آراء اخلرباء منقســــمة بشــ

ه اهليمنة ال تزال راســــخة يف البلدان النامية. ففي أعقاب ، فإن األدلة املتاحة تشــــري إىل أن هذ ) 37( بوجه أعم 
العمالت األجنبية من نســـبة   األزمة املالية العاملية، ارتفعت حصـــة الدوالر يف احتياطيات البلدان النامية من 

__________ 

)35(  Y Varoufakis, 2011, The Global Minotaur: America, the True Origins of the Financial Crisis and 

the Future of the World Economy (Zed Books, London). 
 ، الفصل الثاين.)أ(2020األونكتاد،   )36(
 :، مـتاح يف الرابط الـتايل B Eichengreen, 2019, Two views of the international monetary systemانظر   )37(

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2019/number/4/article/two-views-of-the-

international-monetary-system.html. 
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ــ   ــــــ   يف   65يف املائة يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، إىل ما يزيد على   60              ُ   َّ      بتة إىل حد ما ت قد ر ب
لـدوالر يف جمموع مجيع األوراق املـاليــة  املـائـة. عالوة على ذلـك، ارتفعــت حصـــــــــــــــة األوراق املـاليــة املقومـة 

ــادرة عن البلـدان النـاميـة يف الفرتة  يف املـائـة، وهيمن  80يف املـائـة إىل  66,9 من   2019- 2007الـدوليـة الصــــــــــــ
 . ) 38(            ً ة األكرب حجما             ً                                            الدوالر أيضا  على توسع األسواق املوازية يف االقتصادات النامي 

ّ                                                                 وميكن أيضـــــا  أن ي ســـــه ل االعتماد على عملة رائدة حتكم النظام النقدي واملايل الدويل اســـــتخدام    - 29  ُ     ً         
اجلزاءات املالية لتحقيق هدف صـــــــــــــريح هو تغيري النظام يف بعض البلدان. ويشـــــــــــــكل اســـــــــــــتخدام التدابري  

ــارخا  ملبادئ  ــرية انتهاكا  صــــــ ، وهناك اتفاق ) 39( القانون الدويل مبوجب ميثاق األمم املتحدة                           ً      ً       االنفرادية والقســــــ
درا  مـا حتقق أهـدافهـا املعلنـة  . غري أن اجلزاءات املـاليـة تعتمـد يف  ) 40(                                    ً                      واســــــــــــــع النطـاق على أن هـذه التـدابري 

ت املتحدة وعلى اإلنفاذ من خالل نظام الدفع                     ً       ً                                                            الوقت احلاضــــــــــر اعتمادا  مباشــــــــــرا  على هيمنة دوالر الوال
َ                                 دويل املهيمن، مما جيعل من الصــعب أو املســتحيل على املســتهد فني، مســؤولني أو إدارات أو مؤســســات، ال                                                  

ــا  إىل تعزيز  ) 41( تنفيذ معامالت قائمة على الدوالر         ً                                      ً           . وخالفا  للجزاءات التجارية، متيل قوى الســـــــــــــوق أيضـــــــــــ
لنظر إىل شــــــواغ  ثريها على األطراف الثالثة، و ل املصــــــارف الوســــــيطة بشــــــأن اجلزاءات املالية، من خالل 

 السمعة والتكاليف املالية اليت ترتتب على تعرضها للمالحقة القضائية بسبب انتهاك هذه اجلزاءات. 

 اجلائحة: تقلص حيز السياسات الضريبية ونقص تنسيق السياسات الدولية   -    ً نيا    

ثري جـائحــة كوفيــد   - 30 ــائـل البنيويـة من جراء                  ً  اد العــاملي. ووفقـا   على االقتـصـــــــــــــ   19- برزت هـذه املســــــــــــ
  4,1، مث ينمو بنسـبة  2020يف املائة يف    4,2لتقديرات األونكتاد، من املتوقع أن ينخفض الناتج العاملي بنسـبة  

ــيظل الدخل العاملي يف       ُ                    إذا اعت مدت الســــــــــياســــــــــات املالئمة   2021يف املائة يف   أقل   2021. ومع ذلك، ســــــــ
 .)42(يف املائة من اجتاهه السائد قبل اجلائحة 7,5  بنسبة

ــادات املتقدمة،    -31 ــيما يف االقتصـ ــعة، حىت اآلن، وال سـ ــاعدت التدخالت احلكومية الواسـ ورمبا سـ
ــيع   ــريبية فورية، أعقبها توســ ــادات. فقد تضــــمنت تدخالت  نقدية وضــ ــوأ يف هذه االقتصــ ٍ                                     يف تفادي األســ                                              
ً                                                  نطاق تســـــــــهيالت اإلقراض األطول أجال  ليشـــــــــمل الشـــــــــركات غري املالية، وتقدمي الدعم إىل الشـــــــــركات                             

         ً                                      ً                                        ألصغر حجما  والعاطلني عن العمل والعمال املسرحني مؤقتا . وتعززت مكانة ميزانيات املصارف املركزية ا
ــول القطاع العام والقطاع اخلاص غري املايل أكثر بكثري مما كانت عليه يف أعقاب األزمة املالية العاملية.   يف أصــــ

ا غري                                            ُ           غري أن البلدان النامية ال تســتطيع بســهولة أن ت ســطح منحىن ا  غالق أجزاء كبرية من اقتصــادا لعدوى 
ن يتجـــاوز عـــدد املتوفني من اجلوع عـــدد املتوفني من املرض.   الرمسيـــة يف املقـــام األول، من دون أن ختـــاطر 
ً                                         ويبدو أن نظم الصـحة واحلماية االجتماعية فيها أضـعف حاال ، مما يتطلب بذل جهود إضـافية أقوى ملكافحة                                                    

__________ 

ت املســتندة إىل إحصــاءات األوراق املالية الدولية، التابعة ملصــرف )أ(2019األونكتاد،    )38( ، الفصــل الرابع، واحلســا
ت الدولية.  التسو

 .A/RES/74/200انظر، على سبيل املثال،   )39(
 M Neuenkirch and F Neumeier, 2016, The impact of United States sanctionsانظر، على سبيل املثال،    )40(

on poverty, Journal of Development Economics, 121(C):110–119. 
)41(  BE Carter and R Farha, 2013, Overview and operation of United States financial sanctions, 

Georgetown Journal of International Law, 44:903–913.  ت ســـــــــو ى الغالبية العظمى من املعامالت املنفذة                                    َّ  ُ 
املقاصة              ً                                                    يف املائة وفقا  للمصرف االحتياطي االحتادي يف نيويورك) عن طريق نظام غرفة  95(لدوالر عرب احلدود  

ــها أو  ــد املعامالت، وحفظها أو رفضـــ ــســـــات املالية من خالله رصـــ ــارف، الذي تتوىل املؤســـ للدفع فيما بني املصـــ
ت املتحدة ملراقبة األصول األجنبية.  إيقافها، وتقدمي تقارير عنها إىل مكتب الوال

 ، الفصل األول.)أ(2020األونكتاد،   )42(
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ملوا  رد املوجودة. ويف الوقت نفســـــــه، ال ميكن ملصـــــــارفها املركزية أن تؤدي دور املقرض األخري  اجلائحة مقارنة 
ا على نطاق مماثل للنطاق الســـــــــائد يف االقتصـــــــــادات املتقدمة، من دون املخاطرة   ا وتوســـــــــع ميزانيا حلكوما

عـة شــــــــــــــامـلة  بتخفيض هـاـئل لقيمـة العمالت احمللـية مقـاـبل العمالت الصـــــــــــــعـبة وـما يرتـتب على ذـلك من زعز 
لفعل يف العديد من البلدان النامية،   ــاد الكلي. ونظرا  إىل قلة أو تناقص االحتياطيات الوقائية الدولية                      ً                                                                                 لالقتصــ

لعملة الصعبة.  لتايل اعتمادا  شديدا  على دعم السيولة الدولية  ا تعتمد                           ً      ً                                       فإ

لي خالل فرتة اجلـائحـة عرب وقـد تعززت قيود ميزان املـدفوعـات املفروضــــــــــــــة على احليز املـايل احمل  -32
 أربع قنوات رئيسية.

ً                                                                                أوال ، إن هروب رؤوس األموال غري املقيمة من البلدان النامية بسـبب اجلائحة مل يسـبق له مثيل    -33   
ــابقـة، حيـث بلغ جمموع رؤوس األموال املهربـة  مليـارات دوالر يف  104,8مقـارنـة بفرتات األزمـات الســـــــــــــ

مليار دوالر يف الفرتة نفســــــــــــها اليت   33ة، بينما وصــــــــــــل حجمها إىل األشــــــــــــهر الثالثة األوىل من اجلائح
 .)43(أعقبت األزمة املالية العاملية

ر/  17,7   ً                                                     نيا ، تشــــــري التقارير إىل انكماش جتارة البضــــــائع الدولية بنســــــبة   -34   يف املائة يف الفرتة أ
. وتؤثر  ) 44( إيرادات العمالت األجنبـية       ّ                             ، ـمما قو ض حصـــــــــــــول البـلدان الـنامـية على  2020ر/ـمايو  أ   -  2019ـمايو 

ثريا  شـــــديدا  على البلدان النامية اليت                                                                  ً      ً                          املضـــــاربة املالية يف األســـــعار، إىل جانب اخنفاض الطلب اإلمجايل العاملي، 
به   ــ  ــها النفط، تليه عن كثب معادن أخرى مثل النحاس. ويشــــكل شــ ــية، وعلى رأســ ــاســ                                                                                     ِ     تعتمد على الســــلع األســ

ــياحة ا  يار قطاع الســـــ ن    ) اخلدمات التجارية ( لدولية  ا ــر ً                                    عامال  هاما  أيضـــــــا ، ألن هذا القطاع ظل ملدة طويلة شـــــ     ً      ً    
 احلياة للعديد من البلدان النامية املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، مبا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية. 

   ً                                                     ً                        لثا ، من املتوقع أن تنخفض التحويالت املالية، اليت تشـــكل مصـــدرا  حيو للتدفقات الداخلة    -35
لنسـبة للعديد من البلدان النامية املنخفضـة الدخل واملتوسـطة الدخل، بنحو  يف   20من العملة األجنبية 

ملستوى القياسي الذي بلغ  2020املائة يف   .)45(2019مليار دوالر يف  554مقارنة 

    ً                                                                                  رابعا ، من املتوقع أن ينكمش االســـــــتثمار األجنيب املباشـــــــر يف البلدان النامية، الذي عادة ما يشـــــــكل    - 36
. وتزداد هذه  ) 46( 2019مقارنة بعام    2020يف املائة يف    40                   ً                               طريقة أكثر اـستقرارا  للتمويل اخلارجي، بنـسبة تـصل إىل  

لنسبة للبلدان النامية اليت   عباء ديون خارجية كبرية.           ً                             احلالة حرجا   ً                         وصلتها اجلائحة وهي مثقلة أصال                              

     ً                                                                              وعموما ، فإن تضــافر الضــغوط على امليزانيات العامة احمللية من جراء متطلبات اإلنفاق الفوري    -37
لصــــــــــحة والقيود املتزايدة على ميزان املدفوعات قد أدى إىل فجوة كبرية يف اإلنفاق بني البلدان   املرتبط 

 .)6الشكل (البلدان النامية يف التعامل مع تداعيات اجلائحة املتقدمة و 

__________ 

 .5-1املرجع نفسه، الشكل   )43(
)44(  Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2020, World trade monitor, June ، متاح يف الرابط

 .https://www.cpb.nl/en/cpb-world-trade-monitor-june-2020 :التايل
)45(  World Bank, 2020, COVID-19 crisis through a migration lens, Migration and Development Brief 

No. 32. 
 .)ب(2020األونكتاد،   )46(
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 6الشكل 
جلائحة،  ر/مايو  25حجم جمموعات احلوافز السياساتية املرتبطة    2020أ

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

  

ت األونكتاد  :املصدر          ً                                                               ، اسـتنادا  إىل املصـادر الوطنية الواردة يف إفادات معهد املالية الدولية وصـندوق حسـا
–UNCTAD, 2020d, Southانظر (النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي 

South cooperation at the time of COVID-19: Building solidarity among developing 

countries ح يف الـراـبط اـلتـــــــايل ، مـتـــــــا: https://unctad.org/meeting/panel-discussion-south-south-

cooperation-times-covid-19 ( . 

تدابري التأجيل القصـــري األجل، أي مدفوعات الضـــرائب املؤجلة  ‘‘ضـــرييب’’  ُ               ال ت درج ضـــمن مفهوم   :مالحظة
ت األصــــــول  من فصــــــل أو شــــــهر إىل آخر؛ ويشــــــري مفهوم التيســــــري الكمي إىل تقديرات مشــــــرت

 إلضافية من جانب املصارف املركزية للتصدي للجائحة.ا

لقد اســـتجاب اجملتمع الدويل اســـتجابة حمتشـــمة لضـــمان توفري الســـيولة الكافية للبلدان النامية.   -38
ــهما يف حاالت  ــريعة من تســـــــــهيالت قروضـــــــ دة كبرية وســـــــ وزاد صـــــــــندوق النقد الدويل والبنك الدويل ز

ّ                                                              ً      ً الطوارئ وبس طا إمكانية احلصول عليها، ومع ذلك ال يزال هذا اإلقراض يشكل اقرتاضا  جديدا   بتكلفة،            
يت  ا                ً                                                           ً        وال يزال مرتبطا  مبشـــروطية ســـياســـات اإلصـــالح املثرية للجدل اليت ثبت يف حاالت كثرية ســـابقا  أ
بنتائج عكسـية. أما املقرتحات الرامية إىل تعزيز حقوق السـحب اخلاصـة لصـندوق النقد الدويل من أجل  

           ً                       لم تلق آذا  صــاغية‘‘ وظلت ترتيبات  توفري ختفيف غري مشــروط للســيولة، وال ســيما للبلدان النامية، ’’ف
مبادلة العمالت بني املصــارف املركزية لتيســري احلصــول على العمالت الصــعبة حمصــورة يف عدد قليل من 

. وركز ختفيف عبء الديون إىل حد بعيد على عمليات جتميد ســـــــــــداد الديون  )47(البلدان النامية الكبرية
ا  اليت عرضــــتها مبادرة وقف ســــداد الديون اليت  أطلقتها جمموعة العشــــرين لصــــاحل أفقر البلدان، واعتمد

ا حىت حزيران/يونيه   2020نيسان/أبريل   15  يف     ً  بلدا     73. ومبوجب هذه املبادرة، حيق لـ  ) 48(2021مث مدد
معظمها من فئة البلدان النامية املنخفضـة الدخل أن تعلق سـداد الديون املسـتحقة لدائنيها الثنائيني شـريطة أن  

، مبا يف ذلك التقدم بطلب للحصول على التمويل ون هلا مركز اقرتاض نشط لدى صندوق النقد الدويل يك 
لدين العام. وعلقت املبادرة يف  ا املتعلقة  ً                                                    يف املســتقبل، وأن تقدم كشــفا  كامال  عن التزاما الوقت الراهن                          ً    

__________ 

 ، الفصل الرابع.)أ(2020انظر على سبيل املثال، األونكتاد،   )47(
 . https://g20.org/en/g20/Pages/documents.aspx  :، املتاح يف الرابط التايل 2020نيسان/أبريل    15انظر البالغ املؤرخ    )48(
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املبادرة حىت اآلن.  املوقعة على   46  ـــــــــــــ ال مليارات دوالر للبلدان النامية    6و   5سداد ديون يرتاوح جمموعها بني  
ــتفادة من  ــروط االســـــــ ــتوفية لشـــــــ ــدة الديون العامة اخلارجية الطويلة األمد للبلدان املســـــــ وبلغ إمجايل أرصـــــــ

ــايـــة  457,3  املبـــادرة ـ ــتحقـــة   174,3، كـــان مبلغ 2018مليـــار دوالر يف  ــا ديو  مســــــــــــ ً          مليـــار دوالر منهـ                    
 .)49(ثنائيني  لدائنني

دد أزمة كوفيد  -39 دة عرقلة تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام    19-و يف موعدها.    2030    ً                                              أيضا  بز
فبعد مرور مخس سنوات على انطالق فرتة التنفيذ وقبل بداية األزمة، أشارت تقديرات األونكتاد إىل أن 

االت رئيســية ال يزال غري كاف. وزاد، على ســبيل املثال، عدد املشــاريع املعلن عنها جم  10االســتثمار يف 
، غري أنـه ال يزال  2019-2015يف الفرتة  676إىل  2014-2010يف الفرتة  478جلميع البلـدان النـاميـة من 

ــتثمار من  يف   32نســــــبة                      ً   مليار دوالر، أو تراجعا  ب  417مليار دوالر إىل   618          ً                    ميثل اخنفاضــــــا  يف قيمة االســــ
 148، بلغ 2015املائة. عالوة على ذلك، مل يبدأ ســـــوى ثلث هذه املشـــــاريع يف جذب إنفاق فعلي منذ 

 .)50(2019مليار دوالر يف 

 معاجلة القضا البنيوية: بعث تعددية األطراف يف أوقات األزمات  -    ً لثا    

ت بنيوية. وبناء القدرة على التصـــدي للمســـائل البنيوية   -40 مثل  (تتطلب املســـائل البنيوية اســـتجا
انعدام االســـــــــــتقرار املايل على الصـــــــــــعيد العاملي، وتزايد التفاوت يف الدخل، وتنامي القوة الســـــــــــوقية، مما 

كنها خطوة جتعل خطوة أوىل، ل )يفضـــــي إىل اختالالت شـــــديدة يف االقتصـــــاد العاملي ومنو حتركه الديون
                             ً                                                             من التنسيق املتعدد األطراف أمرا  يقتصر على احلد من الضرر. ولذلك، ينبغي أن تعزز تعددية األطراف  
ــادية العاملية بغية حتقيق خطة التنمية   ا على إصــــــــالح النظام احلايل للحوكمة االقتصــــــ ــا  قدر             ً                                                                             املنبعثة أيضــــــ

ت االقتصادية              ً               ، والعمل وفقا  ملا يرد يف خطة ع2030املستدامة لعام   ، على مراعاة التحد مل أديس أ
 واالجتماعية والبيئية وتعزيز اتساق السياسات العامة على نطاق أبعاد التنمية املستدامة الثالثة كافة.

ــتدام بعد اجلائحة، ال   -41                                     ً     ً                                    وســـــــيكون تعزيز الطلب اإلمجايل العاملي أمرا  حامسا  لتحقيق انتعاش مســـــ
عليه من قبل فحســب، بل يعاجل حتديي الشــمولية واالســتدامة. ويف عامل يتســم   يعيد األمور إىل ما كانت

لتمويل املتنقل، قد ترتدد حكومات كثرية يف اعتماد ســـياســـات توســـعية جريئة من تلقاء نفســـها خشـــية 
أن يؤدي ذلك إىل هروب رؤوس األموال واخنفاض قيمة العملة، أو أن تتسـرب معظم الفوائد املتأتية من 

الطلـب احمللي إىل بلـدان أخرى. ولـذلـك فـإن أحـد اجملـاالت ذات األولويـة لبعـث تعـدديـة األطراف   تزايـد
هو تعزيز التنسـيق املتعدد األطراف للجهود الوطنية يف جمال السـياسـات، من أجل ضـمان اسـتفادة مجيع 

دة مشـــــــــــروعية حزمة من ســـــــــــقة من حوافز  البلدان من دفعة متزامنة ألســـــــــــواقها احمللية واخلارجية. وبغية ز
االقتصـــــــــاد الكلي، ميكن ربط املبادرات اليت تتخذها بضـــــــــعة أطراف، مثل مبادرات جمموعة العشـــــــــرين،  

 .)51(مبداوالت يف إطار اجمللس االقتصادي واالجتماعي

دة فعالية تنســيق الســياســات على صــعيد متعدد األطراف    -42                          ً                                                   وســيكون من األمهية مبكان أيضــا  ز
اإلمنــائي الــدويل ومتتني الــدعم املقــدم للبلــدان النــاميــة يف تعبئــة املوارد احملليــة هلــذا من أجــل تعزيز التمويــل 

 الغرض. وينبغي أن تشمل اخلطوات األوىل وذات األولوية يف هذا االجتاه ما يلي:

__________ 

)49(  UNCTAD, 2020c. 
 .)ب(2020األونكتاد،   )50(
تقرير جلنة اخلرباء التابعة لرئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة (، A/CONF.214/CRP.1انظر، على سـبيل املثال،   )51(

صالح النظام النقدي واملايل الدويل،   .)2009املعنية 
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ــة يف نظام االحتياطي الدويل لتســـــهيل توفري دعم   )أ(   تعزيز دور حقوق الســـــحب اخلاصـــ
لعم لة الصــعبة للبلدان النامية. وتتمثل إحدى طرق اســتعادة قوة الدفع يف توســيع الســيولة غري املشــروط 

هداف حمددة،  ــتدامة و/أو  هداف التنمية املســـ ــة يف ربط هذه احلقوق  نطاق حقوق الســـــحب اخلاصـــ
 مثل عكس اجتاه الضرر البيئي والتدهور البيئي؛

الصـــــمود يف املســـــتقبل يف وضـــــع خطة مارشـــــال عاملية للتعايف الصـــــحي والقدرة على   )ب(  
لصــــــحة يف البلدان النامية. وميكن متويل ذلك من خالل مزيج من املســــــاعدة   وجه الصــــــدمات املرتبطة 
اإلمنائية الرمسية املعززة يف الســــــنتني املقبلتني وحزمة دعم من جانب املصــــــارف اإلمنائية اإلقليمية واملتعددة  

 ؛)52(األطراف اليت أعيد متويلها
التنسـيق املتعدد األطراف ملعاجلة أعباء الديون اخلارجية اليت ال ميكن حتملها يف تعزيز   )ج(  

ــلة   ــيولة إىل ســــلســ ــياق احلايل من أجل جتنب حتويل أزمة الســ البلدان النامية، وهو أمر ملح للغاية يف الســ
 19-من حاالت العســـر الســـيادي. وقد أيدت مبادرة األمم املتحدة بشـــأن متويل التنمية يف عصـــر كوفيد

وما بعده جمموعة من املقرتحات السـياسـاتية القصـرية والطويلة األجل يف هذا الصـدد، شـاركت يف الدعوة  
. وســــــيكون توطيد  )53(إليها األمم املتحدة وجامايكا وكندا، تربز دور األمم املتحدة احملوري يف هذا اجملال

تلقائي لســــداد الديون اســــتجابة حلاالت                           ً     ً                         التنســــيق املتعدد األطراف أمرا  حامسا  من أجل تطبيع التجميد ال
وتوفري إطار متعدد   )األطراف يالتجاريني والثنائيني واملتعدد(الكوارث اليت تشــــــــــمل مجيع أنواع الدائنني 

األطراف متوازن وشامل وشفاف لتخفيف عبء الديون وإجراءات إعادة هيكلة الديون السيادية. وكما 
اجملزأ واملخصـــــــــــــص للهيكل احلايل للديون الدولية يؤدي على حنو ، فإن الطابع )54(أشـــــــــــــار إليه األونكتاد

ــتقبل يف  روتيين إىل حلول ألزمة الديون تنزع إىل تقويض آفاق النمو والقدرة على حتمل الديون يف املســــــــــ
ً             البلدان النامية، بدال  من تعزيزها؛                     

ً       ً منظورا  مســــــــــتقال  وعاما  ميكنها أن تتيح ئتمانية إنشــــــــــاء وكالة عامة لتقدير اجلدارة اال  )د(        ً      
ت الســيادية واملصــارف اإلمنائية اإلقليمية واملتعددة األطراف. وقد أصــبح   بشــأن اجلدارة االئتمانية للكيا
عتبـارهـا هيئـات  الـدور اإلشــــــــــــــكـايل املتمثـل يف وجود عـدد قليـل من وكـاالت تقـدير اجلـدارة االئتمـانيـة 

جه خاص خالل اجلائحة، مما حيد من فعالية مبادرة وقف                                    ً    حتكيم فعلية للسـلوك املايل املسـؤول واضـحا  بو 
                                                            ً                            ســـداد الديون، بينما تظل أكرب وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية أيضـــا  من بني الشـــركات اليت اســـتفادت  

 خالل األشهر الثالثة األوىل من اجلائحة؛

وال  تيسري جلوء احلكومات مبرونة ومن دون شروط إىل فرض ضوابط على رؤوس األم  )هـ(  
للتخفيف من تقلبات تدفق رؤوس األموال ودعم فعالية ســـــياســـــات االقتصـــــاد الكلي الرامية إىل ضـــــمان  

 النمو االقتصادي والتنمية؛

ــارف اإلمنـائـية الوطنـية واإلقليمـية، بطرق منهـا تيســــــــــــــري    )و(   تقوـية اـلدعم املقـدم إىل املصــــــــــــ
 رمسلتها؛  إعادة

دف إىل:   )ز(   التخفيف من تقلب أســــــعار الســــــلع األســــــاســــــية من خالل لوائح دولية 
دة الشفافية يف أسواق العمليات اآلنية، للسماح ملنتجي السلع األساسية ومستهلكيها بتحديد ما إذا   ز
حداث األســواق املالية؛ واحلد من  كانت اإلشــارات الســعرية احملددة تتعلق بتغريات يف األســاســيات أو 

__________ 

 .2-5، اإلطار )أ(2020األونكتاد،   )52(
 ./https://www.un.org/en/coronavirus/financing-developmentانظر   )53(
ــع البنيان املايل العاملي يف خدمة  :2015تقرير التجارة والتنمية، ، 2015انظر، على ســــبيل املثال، األونكتاد،    )54( وضــ

 الرابع.، الفصل )أ(2019(منشورات األمم املتحدة، نيويورك وجنيف)، الفصل اخلامس؛ واألونكتاد،  التنمية
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ً                     ملضــــــــــاربة املالية يف الســــــــــلع اآلجلة وأســــــــــواق األوراق املالية غري املدرجة، وذلك مثال  بوضــــــــــع حدود تقييدية  ا                                                                     
األســاســية،  على حيازات املراكز الرامية إىل املضـاربة؛ ودعم إعادة إبرام االتفاقات الدولية بشـأن السـلع   مفرطة 
بيئية واليت ترتتب على عدم اســـــتقرار                                        ً            ســـــيما يف أســـــواق الســـــلع الغذائية األشـــــد تعرضـــــا  للصـــــدمات ال  وال

ر  اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على أضعف الفئات السكانية. ٌ                                                           األسعار فيها آ                

ج شـامل متعدد األطراف ملعاجلة االختالالت البنيوية يف االقتصـاد العاملي جيب   -43 غري أن اتباع 
ــينات األولية املدخلة على اهليكل املايل الدويل، مهما كانت حيوية. وجيب أن يكبح  أن يتجاوز التحســــــ

دة ترك ز السـوق وحبث الشـركات عن الريع، من خالل      ً                                          ُّ                                     أيضـا  مجاح أوجه عدم املسـاواة اليت نشـأت عن ز
                                                                                 ً        تنســـــيق لوائح مكافحة االحتكار. وتشـــــكل جمموعة املبادئ والقواعد املنصـــــفة املتفق عليها اتفاقا  متعدد  

ـا اجلمعيـة العـامـة يف  األطراف من أجـل مكـافحـة املمـارســـــــــــــــات ، 1980التجـاريـة التقييـديـة، اليت اعتمـد
      ً                                                                                 منطلقا  ذا صـــلة ميكن االســـتناد إليه يف هذا الصـــدد. إضـــافة إىل ذلك، ســـيلزم إحراز مزيد من التقدم يف 
إصـالح النظام الضـرييب الدويل ملكافحة التدفقات املالية غري املشـروعة من البلدان النامية؛ وتعزيز التعاون  

صـــــــــــــالح الضـــــــــــــرائب الدولية املفروضـــــــــــــة على الشـــــــــــــركات للحد من امل تعدد األطراف حبق فيما يتعلق 
ح؛ ومعاجلة املســـائل اهلامة الناشـــئة عن فرض الضـــرائب على املنصـــات الرقمية  اســـرتاتيجيات حتويل األر

ه بدور إمنائي              ً                                                                الفائقة. وأخريا ، فإن إعادة التوازن إىل النظام التجاري املتعدد األطراف لضــــــمان اضــــــطالع
دة احليز الســياســايت يف البلدان النامية من أجل تشــجيع التحول اهليكلي. وينبغي   أقوى أمر ضــروري، لز
أن يشــمل ذلك إحياء الوالية اإلمنائية جلولة الدوحة للمفاوضــات يف إطار منظمة التجارة العاملية، ولكنه 

ــا  إعـادة النظر يف القيود املتـفاوض عليهـا عل ــعـيدين الثـنائي واإلقليمي، مـثل القيود            ً                                       يتطـلب أيضــــــــــــ ى الصــــــــــــ
املفروضــــــة على اســــــتخدام حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، عندما تكون هذه القيود أشــــــد من 

 االتفاقات املتعددة األطراف.

ــاد العاملي من خالل تقلص    -44 ت البنيوية احلالية يف االقتصـــــــ وتتحمل البلدان النامية وطأة التفاو
ــتقرار املايل والصـــدمات اخلارجية يف  ت الضـــعف أمام عدم االسـ ــياســـايت الوطين وارتفاع مســـتو احليز السـ

على صــــــعيد   جمال االقتصــــــاد الكلي. ولذلك ال غىن عن النجاح يف متتني تنســــــيق الســــــياســــــات والتعاون
                                                                                  ً     ً متعدد األطراف من أجل تعزيز صــــــــــــوت البلدان النامية ومتثيلها الرمسي يف اهليئات اليت تؤدي دورا  حمور  
يف احلوكمة املالية واالقتصـادية العاملية، ومواصـلة تدعيم دور األمم املتحدة بوصـفها أمشل احملافل لتشـجيع  

. 2030ية والنهوض الفعال خبطة التنمية املسـتدامة لعام التعاون املتعدد األطراف يف معاجلة املسـائل البنيو 
  ِ                                                               ً                     ً وير د يف هذه املذكرة عدد من اإلمكانيات يف هذا الصـــدد، وينبغي النظر أيضـــا  يف ســـبل إضـــافية اســـتنادا  
ـــندوق النقـد اـلدويل والبـنك   لتعـاون الوثيق مع صــــــــــــ إىل مواطن القوة املوجودة يف منظومـة األمم املتحـدة و
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