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المسائل المتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

النظام المالي الدولي والتنمية
تقرير األمين العام**
موجز
يوجز هذا التقرير ،املقدم عمالً بقرار اجلمعية العامة  ،٢٠٣/٧٢اجلهود اجلارية الرامية إىل تنفيذ
االلتزامات واإلجراءات الواردة يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،
يف ما يتعلق باهليكل املايل والنقدي الدويل والتنظيم املايل ،ومؤسـتــات متويل التنمية ،واإلاــالر اإلداري
ويتألف هذا التقرير من فرعني رئيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني األول يتناول االراهات يف تدفقات رأا املال الدويل ا ا
والعام إىل الب لدان النامية ،بينما يركز الثاين على تعزيز اهليكل املايل الدويل دعما طة التنمية املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
لعام ٢٠٣٠

*
** أعد هذا التقرير مبتــاتات من املؤسـتــات الرئيتــية اــا بة املصــلحة املةــاركة يف عملية متويل التنمية إال أن املتــؤولية عن
حمتوياته تقع صرا على عاتق األمم املتحدة
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أوال  -مقدمة
 - 1سـ ـ ـ ــلمت اجلمعية العامة يف القرار  ٢٠٣/٧٢باحلاجة إىل موااـ ـ ـ ــلة تعزيز متاس ـ ـ ـ ـ النظم النقدية
واملالية والتجارية الدولية واتتـ ـ ــاقها ،وإىل كفالة اتتـ ـ ــامها باال فتار والنزاهة والةـ ـ ــمولية و ـ ـ ــجعت أي ـ ـ ــا
املؤستات املالية الدولية على مواءمة براجمها وسياساهتا مع خطة التنمية املتتدامة لعام  ،٢٠٣٠و ددت
على األتية احلامسة لوجود بيئة اقتصادية عاملية متتقرة من أجل حتقيق أهداف التنمية املتتدامة
 - ٢إن وجود ظام مايل فعال وثابت أمر ضـ ـ ـ ــروري من أجل رصـ ـ ـ ــيت املوارد لتلبية ا تياجات التنمية
املت ـ ـ ـ ــتدامة وقد س ـ ـ ـ ــاعد تنفيذ إا ـ ـ ـ ــال ات يف القطاع املايل ،منذ األ مة املالية العاملية ،على احلد من بع
املخاطر اهلامة يف النظام املايل ويف الوقت فته ،ادت دة املخاطر النظمية األخرى ،ال سيما يف اجملاالت
الواقعة خارج اإلطار التنظيمي ،مبا يف ذل تدفقات رأا املال عرب احلدود ،وبع أ واع األ ة ـ ــطة املصـ ـ ـرفية
املوا ية ،والديون وهناك أسـ ـ ـ ـ ــباب ألتلفة هلذا األمر ،ومنها تةـ ـ ـ ـ ــديد التـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات النقدية ،وتزايد التوترات
التجارية ،و الة عدم اليقني اليت تكتنف مت ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل التعاون املتعدد األطراف ووفقا طة عمل أديس أبابا
الصـ ـ ـ ــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،ال تزال الثنرات التنظيمية ،واحلوافز ة ،املالئمة ،تةـ ـ ـ ــكل
ألاطر على االســتقرار املايل ،مبا يف ذل املخاطر من ارثار ة ،املبا ــرة لا مات املالية على البلدان النامية،
وهو ما يةــ ،إىل أن ة اجة إىل املزيد من اإلاــال ات يف النظام املايل والنقدي الدويل فبعد مرور ثال
س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات على اعتماد خطة عمل أديس أبابا ،ال تزال التحديات قائمة يف النظام النقدي الدويل( )1ويف
األجلني املتوســو والطويل ،قد تؤدي التحوالت يف النظام النقدي الدويل ،مبا يف ذل تل املتعلقة بالتكيف
مع العوامل االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية ا ارجية ،وتراكم اال تياطيات العاملية ،إىل دو تقلبات مالية إض ـ ـ ـ ـ ــافية ،مؤكدة
بذل أتية تعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذل ما يتعلق بصنع سياسات االقتصاد الكلي
 - ٣وقد أ ر أي ا تقدم يف معاجلة بع املخاطر البيئية واالجتماعية واحلكومية ة ،املالية ،وخااة
مــا يتعلق منهــا بتن ،املنــا ومع ذلـ  ،فعلى الرةم من وجود اهتمــام متزايــد بــاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار املت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام،
ف ـ ن النظــام املــايل الــدويل ال يزال ة ،متوائم مبــا فيــه الكفــايــة مع التنميــة املت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،وهنــاك افتقــار إىل
االســتثمار الكايف يف جمموعة من اجملاالت احليوية ،كاهلياكل األســاســية ،واملؤسـتــات الصــن،ة واملؤسـتــات
املتوسطة احلجم ،والتكنولوجيات النظيفة و يارات التياسة العامة دور هام يف هذا الصدد ،ال سيما أن
التـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات اليت من قبيل أ ظمة التـ ـ ـ ـ ــو املالية ،وال ـ ـ ـ ـ ـرائب ،واإلعا ات ،ميكن أن تؤدي إىل عواقب
ة ،مقصودة ،وأن حتفز على التلوك الذي ال يدعم بال رورة أهداف التنمية املتتدامة
 - 4ولتحقيق أهداف التنمية املت ـ ـ ـ ــتدامة ،س ـ ـ ـ ــيتعني أن عص ـ ـ ـ ــت النظام املايل العاملي ،بص ـ ـ ـ ــورة فعالة
ومت ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرة ،موارد عامة وخاا ـ ـ ـ ـ ـ ــة طويلة األجل للتنمية املت ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ويف هناية املطاف ،ف ن االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار
واالستدامة يعز ان أ دتا ارخر :فاالستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية تدعم االستقرار على املدى
الطويل ،يف ني أن عدم توافر ظام مايل مت ـ ـ ـ ـ ـ ــتقر ،قعل عملية حتقيق األهداف عرض ـ ـ ـ ـ ـ ــة ألن ررج عن
متارها بفعل األ مات املالية يف املتتقبل

__________
(https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/pr18126-imf-executive-board-discusses-the-role-of-sdr )1
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ثانيا  -االتجاهات في النمو االقتصادي وتدفقات رأس المال
 - 5يتوقع اجمللس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي واالجتماعي ،يف التحديث الذي قريه كل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة للحالة
والتوقعات االقتصــادية يف العال لعام  ،)E/2018/63( ٢٠18أن الناتج اإلمجايل العاملي ســوف يزيد بنتــبة
 ٣.٢يف املائة يف عامي  ٢٠18و  ٢٠19ة ،أن بع بلدان ومناطق ال تة ــارك يف هذل الطفرة العاملية
الدورية على س ــبيل املثال ،فمن يث ص ــيب الفرد ،يتوقع أن ينخف الناتج يف وس ــو أفريقيا واجلنوب
األفريقي ويف ني أن  4٠يف املائة من البلدان قحت توقعات النمو لديها لتعكس تص ـ ـ ــاعدا يف حتديث
منتصف التنة ،ف ن  ٢5يف املائة من البلدان قد قحت تل التوقعات يف ارال زويل
 - 6ويف الوقت فتــه ،تلت املخاطر يف ما يتعلق بالتوقعات االقتصــادية تتعاتم فالتوترات التجارية
بني االقتصـادات الرئيتـية ،وما يرتبو هبا من تداعيات ة ،مبا ـرة ،وتعديل التـياسـات النقدية يف البلدان
املتقدمة النمو ،وارتفاع متـ ـ ـ ــتويات الديون ،والزيادة يف التوترات اجلنرافية التـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية ،كل ذل ميكن أن
يعو التقدم ويف العام املاض ـ ـ ـ ــي ،أتهرت األس ـ ـ ـ ـ ـوا املالية العاملية قدرا كب،ا من عدم االس ـ ـ ـ ــتقرار ،يث
ا ــتدت تقلبات أســعار الصــرف يف الربع الثاين من عام  ٢٠18يف عدد من البلدان النامية ،ويرجع بع
ذل إىل تني ،التياسات النقدية يف البلدان ذات األتية من يث ظمها املالية ،ف الً عن املخاطر اليت
تواجهها بلدان بعينها
 - ٧ويف اإلمجال ،سجلت البلدان النامية تدفقات لرؤوا األموال إىل ا ارج ،يف عام  ،٢٠1٧بلنت
()٢
 ٢55بليون دوالر ،بعــد تــدفقــات إىل ا ــارج بلنــت قيمتهــا  4٣1.5بليون دوالر يف عــام ٢٠16
وبوجه عام ،ف ن اخنفاض متـ ـ ـ ـ ـ ــتوى تدفقات رؤوا األموال إىل ا ارج ،يف عام  ،٢٠1٧يعكس تدفقات
إىل الصـ ــني ،وهي تدفقات ا تقلت من مركز تدفقات اـ ــافية كب،ة إىل ا ارج يف عامي  ٢٠15و ٢٠16
( )٣
إىل تدفقات اافية إىل الداخل بلنت  148بليون دوالر يف عام ٢٠1٧

ألف  -التدفقات الخاصة
 - 8تتألف التدفقات الرأمسالية ا اا ـ ــة من ثالثة عناا ـ ــر رئيت ـ ــية هي :االس ـ ــتثمار األجن املبا ـ ــر،
وتدفقات افظات األورا املالية ،واالســتثمارات األخرى وال يزال االســتثمار األجن املبا ــر عموما هو
أكثر هذل العناا ــر اس ــتقرارا ،وكما وردت اإل ــارة إىل ذل يف خطة عمل أديس أبابا ،ميكن أن يت ــاهم
هذا االسـ ـ ــتثمار متـ ـ ــاتة كب،ة يف حتقيق التنمية املتـ ـ ــتدامة ،ال سـ ـ ــيما عندما تكون املةـ ـ ــاريع متتـ ـ ــقة مع
اس ـ ـجاتيجيات التنمية املتـ ــتدامة وتةـ ــ ،تقديرات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األو كتاد) إىل أن
االســتثمار األجن املبا ــر على الصــعيد العاملي اخنف بنتــبة  ٢٣يف املائة يف عام  ،٢٠1٧إىل ما يقدر
مببلغ  1.4٣تريليون دوالر ،ي ــث وقع معظم االخنف ــاض يف البل ــدان املتق ــدم ــة النمو يف أوروب ــا وأمريك ــا
الة ــمالية وعلى الرةم من أن تدفقات االس ــتثمار األجن املبا ــر إىل االقتص ــادات النامية تلت مت ــتقرة
عند  6٧1بليون دوالر ،فقد جاء ذل بعد دو اخنفاض بنتبة  1٠يف املائة يف عام  ٢٠16واستمر
اخنفاض التدفقات إىل أفريقيا ،يث اخنف ت بنتبة  ٢1يف املائة لتبلغ  4٢بليون دوالر يف عام ،٢٠1٧
__________
(International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: April 2018 (Washington, D.C., 2018), table A13 )٢
(www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/6d920c804c296c90a415af4393d9cc2e/The_time-series_data_of_Balance_ )٣
of_Payments_of_China.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=6d920c804c296c90a415af4393d9cc2e
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يث تركز االخنفاض يف البلدان الكب،ة املص ــدرة للت ــلع األس ــاس ــية واخنف االس ــتثمار األجن املبا ــر
املوجه إىل أقل البلدان منوا ليبلغ  ٢6بليون دوالر ،وهو ما ميثل تراجعا بنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  1٧يف املائة وبوجه عام،
( )4
ف ن التوقعات بالنتبة لعام  ٢٠18ال تتعلق إال بنمو هش يف االستثمار األجن املبا ر
 - 9ويف ما يتعلق بص ــايف تدفقات افظات األورا املالية إىل البلدان النامية ،وهي أس ــاس ــا تدفقات
من مت ــتثمرين مؤسـ ـت ــيني ،فقد تل متقلباً وقد ا تعة ــت تل التدفقات من تدفقات س ــابقة إىل ا ارج
لتبلغ  16٣بليون دوالر ،حيركها ا تعاش التدفقات إىل الصـ ـ ـ ـ ـ ــني ومع ذل  ،فقد قابلها تدفقات اـ ـ ـ ـ ـ ــافية
خارجة ،من فئة ”االستثمارات األخرى“ ،بلنت  1٣6بليون دوالر ،وهي بصفة أساسية قروض مصرفية
عرب احلدود( )5وعلى الص ـ ـ ــعيد اإلقليمي ،ـ ـ ــهدت البلدان ارس ـ ـ ــيوية النا ـ ـ ــئة والنامية تدفقات داخلة يف
()6
ـ ـ ــكل قروض مص ـ ـ ــرفية عرب احلدود ،وإن كان متوقعا أن يتخذ هذا مت ـ ـ ــارا معاكت ـ ـ ـاً يف عام ٢٠18
و هدت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  ،يف منتصف عام  ،٢٠1٧اخنفاضا بنتبة  ٢يف املائة يف
استثمارات املصارف عرب احلدود ،بالنتبة إىل التنة التابقة ،رةم أن هذا األمر هد ا تعا ا يف النصف
( )٧
الثاين من العام
 - 1٠وهذل األرقام اإلمجالية ال تعكس التقلبات اليومية ،وال هي تعكس التقلبات يف األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا  ،اليت
تعرض هلا عدد من االقتصادات التوقية النا ئة ،يف النصف األول من عام  ،٢٠18عندما اخنف الريال
الربا يلي ،والل،ة الجكية ،والبيزو األرجنتيين ،بنتبة  1٧يف املائة و  ٢9يف املائة و  56يف املائة على التوايل
وهذل التخفي ات يف قيمة العملة تةكل ضنطا تصاعديا على أسعار الب ائع والتلع األساسية املتتوردة،
عالوة على تكلفة خدمة الديون ا ارجية وقد س ـ ـ ــاتت يادة العائد على س ـ ـ ــندات خزا ة الواليات املتحدة
األمريكية القص ـ ـ ــ،ة األجل ،يث ارتفعت عائدات ثالثة أ ـ ـ ــهر بنت ـ ـ ــبة تزيد عن  ٢يف املائة ألول مرة منذ
األ مة املالية ،يف تت ـريع اخنفاض قيمة العمالت ،يث أا ــبط ال ــنو الذي حتدثه أس ــعار الص ــرف أكثر
دة يف الدول اليت ت عف فيها العوامل االقتصادية أو تةتد املخاطر التياسية
 - 11وال تزال املخاطر وأوجه ال ـ ـ ــعف املرتبطة بالديون يف كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو
تتعاتم ،مع ارتفاع أســعار الفائدة العاملية وبالنتــبة إىل البلدان املنخف ــة الدخل والبلدان املتوســطة الدخل،
فقد تلت ت ـ ـ ــب الدين ا ارجي إىل الناتج ا لي اإلمجايل ترتفع منذ األ مة املالية واالقتص ـ ـ ــادية العاملية اليت
دثت يف عام  ،٢٠٠8مبتوس ــو مرجط بلغ  ٢6.8يف املائة ،ومتوس ــو قدرل  4٠يف املائة يف عام ٢٠1٧
وبلغ متوســو تــبة الدين إىل الناتج ا لي اإلمجايل يف الدول اجلزرية الصــن،ة النامية  4٢.9يف املائة ،يث
بلنت النت ــبة لدى ربع عدد هذل البلدان أكثر من  ٧٠يف املائة وقد رأى ا ــندو النقد الدويل ،والبن
الدويل ،أن  18بلدا من البلدان النامية املنخف ـ ــة الدخل معرضـ ــة بةـ ــدة طر الدخول يف الة املديو ية
احلرجة ،أو أهنا دخلت تل احلالة بالفعل واعتبارا من هناية عام  ،٢٠1٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد ا ية بلدان خف
تصنيفها االئتماين ،مقار ة بعام  ،٢٠1٣يث ل حتقق حتتنا إال مبقدار  ٣درجات
__________
(UNCTAD, World Investment Report (Geneva, 2018) )4
( )5تةمل االستثمارات األخرى العمالت ،والودائع ،والقروض ،واالئتما ات التجارية ،وة،ها من اكوك القطاع املايل
(IMF, World Economic Outlook: April 2018 (Washington, D.C., 2018), table A13 )6
( www.bis.org/statistics/rppb1804.pdf ) ٧و A:TO1:A:5J:A: stats.bis.org/statx/srs/tseries/LBS_D_PUB/Q:F:C:
5A:A:5R:N?t=A6.2&c=5R&m=F&p=20174&x=L_MEASURE.1.CL_STOCK_FLOW&o=s:stc,z:0
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 - 1٢كذل تن ،املةــهد يف ما يتعلق بالدائنني ،يث ادت أتية الدائنني الثنائيني واملتعددي األطراف
من ة ،األع ـ ـ ــاء يف ادي باريس وبني عامي  ٢٠15و  ،٢٠16أف ـ ـ ــى التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
إىل التزامات جديدة يف جمال القروض الثنائية املقدمة إىل البلدان املنخف ة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل،
لتبلغ ما يزيد عن ال ــعف ،أي ما مقدارل  84بليون دوالر ويف كث ،من احلاالت ،ف ن ص ــة القروض اليت
يقدمها الدائنون من ة ،األع ـ ــاء يف ادي باريس ،يف إمجايل الديون ا ارجية ،تتجاو صـ ــة ادي باريس
والدائنني التقليديني املتعددي األطراف وباإلضـ ــافة إىل ذل  ،ارتفعت صـ ــة الدائنني من القطاع ا ا يف
الديون ا ارجية العامة ،واملكفولة كوميا ،من  41يف املائة إىل  61يف املائة يف البلدان النامية عموما ،ومن
 8يف املائة إىل  16يف املائة يف أقل البلدان منوا وهذل التحوالت تةـ ـ ـ ــكل حتديات أمام ارليات التقليدية يف
ما يتعلق بتتوية الديون ،وتؤكد احلاجة إىل إعادة النظر يف آليات تعاون الدائنني
 - 1٣وســيتطلب حتتــني القدرات ،يف جمال راــد الديون العامة والديون ا ااــة وحتليلها ،حتتــني مجع
البيا ات وتوس ــيع طاقه وتتطلب اإلدارة الفعالة للديون الت ــيادية معلومات كاملة عن األ كام والة ــرو
املتعلقة بالديون ،وااللتزامات الطارئة ،واملتأخرات ا لية ويلزم أي ـ ـ ـ ـ ــا راـ ـ ـ ـ ــد ديون القطاع ا ا بعناية،
يث ميكن أن يؤدي تهور ألاطر ظمية يف األ مات املالية إىل قل أعباء الدين من امليزا يات ا ااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إىل امليزا يــات العموميــة وللــدائنني العموميني دور يؤدو ــه يف هــذل اجلهود ،بــأن قعلوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو اإلقراض
وأ كامه مبا رة وسهلة التتبع

باء  -مؤسسات التمويل العام الدولية
 - 14تتــهم املؤسـتــات املالية العامة بقدر كب ،يف اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املتــتدامة
والتدفقات املالية الدولية العامة أقل بكث ،من ظ،اهتا ا اا ــة ،لكن املقار ة م ــللة يف هذا الص ــدد ،ألن
األموال ةالباً ما تتــتخدم يف االســتثمار يف املنافع العامة ،وذل جمال قد ال يكون جذابا للمتــتثمرين من
القطاع ا ا
 - 15ويف عام  ،٢٠16بلنت املدفوعات الت ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية للتمويل املدعوم من ة ،املنط ،املقدمة من س ـ ـ ـ ـ ـ ــبعة
مص ــارف إمنائية تقليدية متعددة األطراف ،ما مقدارل  65.8بليون دوالر ،أي بزيادة قدرها  15يف املائة عن
عام  ٢٠15وقد أكمل مصرف التنمية اجلديد واملصرف ارسيوي لالستثمار يف اهلياكل األساسية ،سنتهما
الكاملة الثا ية من العمليات يف عام  ٢٠1٧وخصــت املصــرف ارســيوي لالســتثمار يف اهلياكل األســاســية
مببلغ  ٢.5بليون دوالر ملا جمموعه  15مة ـ ـ ــروعا( ،)8يف ني خص ـ ـ ــت مص ـ ـ ــرف التنمية اجلديد  ٢.1بليون
دوالر لتــبعة مةــاريع( )9وباإلضــافة إىل ذل  ،قام املتــاتون يف ارو ة األخ،ة بزيادة رأا ماهلم املدفوع يف
بع املص ـ ـ ـ ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف ويف يت ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،٢٠18وافق املت ـ ـ ـ ــاتون يف جمموعة البن
الدويل ،من يث املبدأ ،على يادة رأا املال املدفوع مبقدار  1٣بليون دوالر ،بتخصيت مبلغ  5.5باليني
دوالر لفرع القطاع العام يف البن ة ،املدعوم باملنط ،والباقي إلقراض القطاع ا ا من مؤسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة التمويل
الدولية( )1٠وسـ ـ ـ ــيتيط رأا املال اجلديد جملموعة البن الدويل يادة مبلغ اإلقراض التـ ـ ـ ــنوي إىل  1٠٠بليون

__________
(Asian Infrastructure Investment Bank, 2017 Annual Report and Financials (2018, Beijing) )8
(www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/ )9
(www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/21/world-bank-group-shareholders-endorse- )1٠
transformative-capital-package
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دوالر لول عام  ،٢٠٣٠مقابل  59بليون دوالر يف عام  ٢٠1٧ويف أيار/مايو  ،٢٠18أذن املت ـ ـ ـ ــاتون
()11
يف مصرف التنمية األفريقي أي ا ب جراء مناقةات بةأن يادة رأا املال
 - 16وقد وافق اــندو النقد الدويل ،الذي يقدم القروض من أجل دعم ميزان املدفوعات ،على دفع
مبلغ  91بليون دوالر يف كل التزامات جديدة ة ،تتاهلية يف التنة املالية  ،٢٠18مبا يف ذل قروض
()1٢
تتاهلية مببلغ  ٢.1بليون دوالر إىل أع ائه من البلدان النامية املنخف ة الدخل

ثالثا  -تعزيز الهيكل المالي الدولي
ألف  -الهيكل المالي والنقدي الدولي
النظام النقدي الدولي وشبكات األمان المالي
 - 1٧هناك تـ ـ ـ ـ ــبة كب،ة من املدخرات العاملية حتتفظ هبا املصـ ـ ـ ـ ــارف املركزية اليا كا تياطيات دولية
وقد عمد العديد من الدول النامية إىل بناء ا تياطيات دولية ،باعتبارها ــكالً من أ ــكال التأمني الذا
ضد تدفق رأا املال ،وتقلبات أسعار الصرف وعلى الرةم من أن تراكم اال تياطيات تباطأ يف التنوات
األخ،ة ،فقد ارتفع ا تياطي النقد األجن يف الفجة من عام  ٢٠٠٠إىل عام  ،٢٠1٧من  ٢.٠تريليون
دوالر إىل  11.8تريليون دوالر ،يــث حتتفظ البلــدان النــاميــة مبــا يقرب من  ٧.٠تريليو ــات دوالر منــه
ويف عــام  ٢٠1٧ادت ا تيــاطيــات البلــدان النــاميــة مبقــدار  165بليون دوالر ،عقــب ــدو اخنفــاض
مبقدار  48٢بليون دوالر يف عام  ،٢٠16وكان ذل  ،يف جزء كب ،منه ،اس ـ ـ ـ ــتجابة للتن،ات يف تدفقات
رأا املال إىل الص ـ ـ ـ ــني ويتوقع ا ـ ـ ـ ــندو النقد الدويل دو منو معتدل لال تياطيات يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر مبر لة ا تقالية يف عامي  ٢٠18و ٢٠19
 - 18وقد سـ ـ ـ ــاهم تراكم اال تياطيات يف رفيف دة تقلب أسـ ـ ـ ــعار الصـ ـ ـ ــرف فعلى سـ ـ ـ ــبيل املثال،
متكنت الص ــني من اس ــتخدام اال تياطيات للحد من تقلبات أس ــعار الص ــرف يف مواجهة تدفقات رؤوا
األموال إىل ا ارج يف عام  ٢٠16ة ،أن العديد من البلدان النامية تفتقر إىل القدرة على بناء ألزو ات
كب،ة من اال تياطيات ،وهو ما قعلها أكثر عرض ــة للتقلبات يف األس ـ ـوا الدولية وباإلض ــافة إىل ذل ،
ف ن تراكم اال تياطيات الدولية يف أاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول مأمو ة منخف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العائد تجتب عليه تكلفة الفر البديلة
فاال تياطيات تت ـ ـ ـ ـ ــتثمر يف النالب يف س ـ ـ ـ ـ ــندات وأذون خزا ة الواليات املتحدة ،وهو ما يعين أن البلدان
النامية تعيد إقراض مواردها إىل البلدان املتقدمة النمو بأسـ ـ ــعار فائدة منخف ـ ـ ــة تـ ـ ــبيا فبدالً من مراكمة
اال تياطيات ،ميكن اس ـ ـ ـ ـ ــتثمار املوارد يف القدرات اإل تاجية ا لية ،أو اهلياكل األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية أو ة،ها من
املةاريع املتصلة بأهداف التنمية املتتدامة
 - 19وقد تلت ص ـ ـ ـ ــة اال تياطيات الدولية ا تفظ هبا بدوالرات الواليات املتحدة تنخف باطراد
وتبلغ اال تياطيات املقومة بالدوالر األمريكي اليا ما تـ ـ ـ ـ ـ ــبته  6٢.5يف املائة من اجملموع ،بعد اخنفاض
من ذروة بلنــت  ٧1.5يف املــائــة يف عــام  ،٢٠٠1وهو اخنفــاض تــل مطرداً تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــا عرب األ مــة املــاليــة
__________
(am.afdb.org/sites/default/files/am_2018_final_communique_busan.pdf )11
(www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr11.aspx?memberKey1=ZZZZ&date1key=2018-06-30 )1٢
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()1٣
املقومة باليورو  ٢٠.4يف املائة ،يف ني أن األاـ ــول
واأل دا االقتصـ ــادية األخرى
ومتثّل األاـ ــول ّ
()14
املقومة بالرمنين الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيين ،واليت أبلغ عنها ألول مرة يف عام  ،٢٠16متثل  1.4يف املائة من اجملموع
وينظر بع االقتص ـ ـ ـ ــاديني إىل االخنفاض يف ص ـ ـ ـ ــة اال تياطيات ا تفظ هبا بدوالرات الواليات املتحدة
باعتبارل بداية حتول من النظام احلايل القائم أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على الدوالر األمريكي إىل ظام ا تياطي متعدد
العمالت وهناك ألاطر من أن يؤدي هذا النظام إىل مزيد من التقلبات ،بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب يادة يف االت عدم
اليقني والتقلبات ،يف العديد من العمالت اال تياطية الرئيت ـ ـ ـ ـ ــية وميكن أن يؤدي ض ـ ـ ـ ـ ــعف التنت ـ ـ ـ ـ ــيق يف
االقتصاد الكلي عرب االقتصادات املهمة هيكليا إىل تفاقم هذل التقلبات وا تماالت دو ألاطر أكرب
بالنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل البلدان النامية ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها قدما ،و حتقيق أهداف التنمية املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،تؤكد أتية وجود
اسـ ـ ـجاتيجيات ترمي إىل مواءمة النظام النقدي الدويل مع خطة عام  ،٢٠٣٠من قبيل تنت ـ ــيق س ـ ــياس ـ ــات
االقتصاد الكلي ،وتعزيز بكات األمان على الصعيد العاملي

 - ٢٠وقد ت ــمنت مذكرة لص ــندو النقد الدويل أعدت جملموعة العة ـ ـرين يف عام  ،٢٠16اعتبارات
أولية لنظام ا تياطي عاملي يتــتند إىل ق التــحب ا ا  ،أو أاــل ا تياطي دويل يديرل اــندو النقد
الدويل ،أو أا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من عملـة ة ،وطنيـة ،أو ا تيـاطي ة ،وطين ثاثل ويف آذار/مارا  ،٢٠18اقش
اجمللس التنفيذي لص ـ ـ ــندو النقد الدويل ما إذا كان توس ـ ـ ــيع طا فاعلية ق الت ـ ـ ــحب ا ا ميكن أن
يتهم يف األداء التلس للنظام النقدي الدويل واستقرارل وقد خلت النقاش إىل أن ق التحب ا ا ،
كأاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا تياطي ،ينطوي على أكرب اال تماالت ،وإن كان ذل يف إطار قا وين ألتلف يتطلب إجراء
تعديالت يف النظام األس ـ ــاس ـ ــي لص ـ ــندو النقد الدويل ة ،أن اجمللس التنفيذي ل يكن متأكداً من دور
ق الت ـ ــحب ا ا يف معاجلة قا ال ـ ــعف يف النظام النقدي الدويل ،ول يتوا ـ ــل إىل توافق يف ارراء
بةأن تل املتألة وقد أيد إجراء مزيد من التحليل للطريقة اليت ميكن هبا أن تتهم التحوالت االقتصادية
والتكنولوجية ،من قبيل اال تقال ا تمل ،و اقتصـ ـ ـ ــاد عاملي متعدد األقطاب ،واعتماد تكنولوجيات مالية،
يف إعادة تةـ ـ ــكيل النظام النقدي الدويل يف املتـ ـ ــتقبل ،يف ني أ ـ ـ ــار إىل أن دور ق التـ ـ ــحب ا ا
()15
ال ينبني أن يكون هو املتألة ا ورية يف هذل املناقةات
 - ٢1ويف خطة عمل أديس أبابا ،أكد رؤساء الدول واحلكومات واملمثلون الرفيعو املتتوى احلاجة إىل
تعزيز ــبكة األمان املايل الدولية الدائمة ،مع اــندو قد دويل قوي قائم على احلصــت ،و ثوا اــندو
النقد الدويل على مواالة جهودل من أجل أن تتتم استجاباته املالية ال تياجات البلدان النامية مبزيد من
الةــمول واملرو ة و ــبكة األمان العاملية هي ــبكة من املؤس ـتــات ومرافق التمويل اليت تتــتطيع أن توفر
الت ـ ـ ــيولة للبلدان عندما تكون يف ض ـ ـ ــائقة مالية وتة ـ ـ ــمل هذل الة ـ ـ ــبكة مرافق ل قراض متعددة األطراف
يديرها اـ ــندو النقد الدويل بصـ ــفة أسـ ــاسـ ــية على الصـ ــعيد العاملي ،ومرافق إقليمية وخطو ائتمان ثنائية
(ةالبا ما تكون عن طريق ترتيبات ملبادلة العمالت اال تياط ية) وقد أعدت فرقة العمل املةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجكة بني
الوكاالت املعنية بتمويل التنمية قائمة باألدوات الدولية للصـ ـ ــرف الت ـ ـ ـريع ،حمددة ألتلف مكو ات ـ ـ ــبكة
__________
( )1٣تةـ ـ ــمل األ دا األخرى خف التص ـ ـ ــنيف االئتماين الت ـ ـ ــيادي للواليات املتحدة يف عام  ،٢٠11والتن،ات املختلفة يف
سقف ديون الواليات املتحدة
(www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm )14
(https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/pr18126-imf-executive-board-discusses-the-role-of-sdr )15
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األمان املايل العاملية ،ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تقريرها لعام  ٢٠18بة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن متويل التنمية( )16وتبني عملية حتديد تل
املكو ات ،اليت تة ـ ـ ـ ـ ـ ــمل اجلهود اليت بذلت مؤخرا ،مثل اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ــال ات اليت أجريت يف أيار/مايو ٢٠1٧
ألدوات الصرف التريع لصندو النقد الدويل  -التتهيل االئتماين التريع وأداة التمويل التريع  -يف آن
معاً ،مدى اتتاع بكة األمان املايل العاملية ،والثنرات يف التنطية والتنتيق
 - ٢٢وميكن أن تت ـ ــتند ا يارات اإلض ـ ــافية املتا ة إلا ـ ــالر ـ ــبكة األمان املايل العاملية ،إىل ترتيبات
رميع اال تياطيات اإلقليمية القائمة ،مثل مبادرة يا غ ماي املتعددة األطراف وميكن أن يتاعد رميع
اال تياطات أفراد البلدان على التنلب على التحدي الذي تةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكله حمدودية املوارد ومن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن حتقيق
التزامن فيما بني اـ ـ ـ ــندو النقد الدويل ،والجتيبات اإلقليمية ،والعنااـ ـ ـ ــر األخرى يف ـ ـ ـ ــبكة األمان املايل
العاملية ،أن يت ـ ــاعد على س ـ ــد الثنرات لدى العديد من البلدان ،مبا فيها بع األس ـ ـوا النا ـ ــئة الكب،ة،
اليت ما الت تفتقر إىل إمكا ية الواـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املالئم إىل التمويل الذي ميكن التنبؤ به واملوثو به وميكن أن
تكون التحت ـ ـ ـ ـ ــينات املدخلة على ـ ـ ـ ـ ــبكة األمان املايل العاملية أكثر فعالية إذا ع االتفا عليها قبل وقوع
األ مات ال يف خ مها
مواءمة تدفقات رأس المال مع االستدامة وأهداف التنمية المستدامة
 - ٢٣جلودة تدفقات رأا املال أتية بالنة ،فالدول األع ـ ــاء اجة إىل يادة فوائد التدفقات الداخلة
إىل أقص ـ ـ ــى د ،مع إدارة املخاطر بفعالية وقد أقرت خطة عمل أديس أبابا بأن باإلمكان ،عند التعامل
مع املخاطر النامجة عن تدفقات رأا املال الكب،ة واملتقلبة ،دعم التت ـ ـ ـ ــويات ال ـ ـ ـ ــرورية يف س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات
االقتص ـ ــاد الكلي بتداب ،ا جا ية على ا ـ ــعيد االقتص ـ ــاد الكلي ،وعند االقت ـ ــاء ،عن طريق تداب ،إلدارة
تدفقات رأا املال
 - ٢4وتة ـ ــمل الت ـ ــياس ـ ــات والتداب ،اال جا ية على ا ـ ــعيد االقتص ـ ــاد الكلي اليت هتدف إىل احلد من
املخاطر النظمية ،جمموعة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة من األدوات اليت ميكن أن تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على بناء هوامش أمان ملواجهة
الصـ ــدمات ،والتخفيف من طبيعة األس ـ ـوا واملؤس ـ ـتـ ــات املالية املتـ ــايرة للدورات االقتصـ ــادية ،واحلد من
مواطن ال ــعف اهليكلية يف النظام املايل( )1٧وقد خلت تقرير لصــندو النقد الدويل ،اــادر يف متو /يوليه
 ٢٠1٧بةــأن فعالية التــياســات اال جا ية على اــعيد االقتصــاد الكلي ،إىل أن فعالية هذل التــياســات
رتلف باختالف مدى اال فتار يف أس ـ ـوا رأا املال ،وتنمية األس ـ ـوا املالية ،وا تماالت التت ــرب حملياً
املص َدر ميكن أن تؤدي دورا مهما يف
وعرب احلدود وال ظ اندو النقد الدويل أي ا أن سياسات البلد ْ
يادة فعالية الت ــياس ــات اال جا ية على ا ــعيد االقتص ــاد الكلي عامليا يف ا تواء املخاطر النظمية النا ــئة
عن تدفقات رأا املال( )18ويف الواقع ،ف ن خطة عام  ٢٠٣٠تؤكد على العاملية ألهنا تت ــلم بالجابو بني
مجيع البلدان ومع ذل  ،و ىت ارن ،ف ن النرض من وافز املتـ ـ ـ ـ ــتثمرين الدوليني ليس احلد من املخاطر
النظمية ،كما يت ط من توجهات العديد من املتتثمرين على املدى القص،
__________
(developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf )16
(Piet Clement, “The term ‘macroprudential’: origins and evolution”, BIS Quarterly Review, March 2010. )1٧
متار على الرابو التايلhttp://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1003h.pdf :
(IMF, “Increasing resilience to large and volatile capital flows: the role of macroprudential policies”, IMF )18
 Policy Paper (Washington, D.C. 2017).م ـت ـ ـ ــار ع ـل ــى ال ـراب ــو ال ـت ـ ـ ــايلwww.imf.org/en/Publications/Policy- :
Papers/Issues/2017/07/05/pp060217-increasing-resilience-to-large-and-volatile-capital-flows.
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 - ٢5وهناك اهتمام متزايد بدور املتـ ــتثمرين املؤس ـ ـتـ ــني يف متويل التنمية املتـ ــتدامة ،وال سـ ــيما أولئ
الذين لديهم التزامات طويلة األجل ،مثل ا ـ ـ ــناديق املعا ـ ـ ــات التقاعدية ،و ـ ـ ــركات التأمني على احلياة،
واناديق الثروة التيادية ،بتبب ما لديها من أاول كب،ة خاضعة ل دارة ،بلنت ،و  8٠تريليون دوالر
يف هناية عام  )٢1(،)٢٠(،)19(٢٠16ففيما يتعلق بصناديق املعا ات التقاعدية ،قري تو يع وايل  4٠يف
املائة من االلتزامات يف ة ون  1٠سنوات ،و  6٠يف املائة يف ة ون  ٢٠سنة ،وهو ما يعين أن احلجم
ا تمل للحافظات اليت هي مناس ــبة متاما لالس ــتثمارات ة ،الت ــائلة ،كاهلياكل األس ــاس ــية ،هو أقل بكث،
من الرقم األساسي ،على الرةم من أن جمموع االلتزامات الطويلة األجل ،ىت بعد التتويات ،تظل كب،ة
للناية( )٢٢ة ،أن لدى العديد من مديري األا ـ ـ ــول آفا اس ـ ـ ــتثمار قص ـ ـ ــ،ة األجل ،وهو ما ينعكس يف
ارتفاع معدالت الدوران ويف تقلب تدفقات افظات األورا املالية عرب احلدود وبوجه عام يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر
معظم مديري األاول ،ىت أولئ الذين لديهم التزامات طويلة األجل ،يف أاول قص،ة األجل وأاول
س ـ ــائلة فعلى س ـ ــبيل املثال ،ففي عام  ،٢٠1٧اس ـ ــتثمرت ا ـ ــناديق املعا ـ ــات التقاعدية ،يف أكرب س ـ ــبع
أس ـ ـ ـ ـوا من أس ـ ـ ـ ـوا املعا ـ ـ ـ ــات التقاعدية ٧5 ،يف املائة من افظات أوراقها املالية يف أاـ ـ ـ ــول سـ ـ ـ ــائلة،
وةالبيتها يف بلدان متقدمة النمو ،بدال من أاول ة ،سائلة طويلة األجل ،كاهلياكل األساسية( )٢٣ومن
طر معاجلة مت ــألة قت الطلب على األا ــول ة ،الت ــائلة حماولة إعادة رميع االس ــتثمارات يف ــكل
اسـتثمارات سـائلة وهذا هو أ د أسـباب الدعوات املوجهة إىل تطوير اهلياكل األسـاسـية باعتبارها فئة من
فئات األاــول واملتوقع هو أن يؤدي تو يد العقود ووضــع مقاييس لاداء إىل توليد التــيولة وجذب مزيد
من االس ـ ـ ـ ــتثمارات وينبني أن قري ذل بعناية كب،ة ،ألن إ ة ـ ـ ـ ــاء أدوات س ـ ـ ـ ــائلة اس ـ ـ ـ ــتنادا إىل أاـ ـ ـ ــول
ة ،س ــائلة ،كاهلياكل األس ــاس ــية ،من دون أن حيدد بوض ــور اجلهة اليت تتحمل ألاطر الت ــيولة ،ميكن أن
يولد فقاعات سيولة قص،ة األجل ،وهو ما يؤدي إىل إفالا املةاريع عند ا فجار الفقاعات ويف الواقع،
ف ن معظم األ مات املالية اليت دثت يف العقدين املاضـ ـ ـ ـ ــيني كا ت مرتبطة بتـ ـ ـ ـ ــوء تتـ ـ ـ ـ ــع ،التـ ـ ـ ـ ــيولة يف
األسوا فهناك اجة إىل مزيد من العمل لتحتني فهم املخاطر املرتبطة هبذا األمر
 - ٢6وال ينعكس التوجه القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،املدى ألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا رأا املال يف تقلب تدفقات رؤوا األموال عرب
احلدود فحت ــب ،بل ينعكس أي ــا يف متوس ــو الفجة القص ــ،ة لتعهد األس ــهم يف بع األس ـوا املتقدمة
النمو ،وهي فجة اخنف ــت من اين ســنوات يف ســتينات القرن املاضــي إىل ا ية أ ــهر يف الوقت احلاضــر
وهذل التوقعات القص،ة األجل تةكل عائقا رئيتيا أمام يادة التمويل من أجل التنمية املتتدامة فبدون
__________
( Willis Towers Watson, Global Pension Assets Study 2017. )19متار على الرابو التايل:

www.willistowerswatson.

com/en/insights/2017/01/global-pensions-asset-study-2017.

()٢٠

”PricewaterhouseCoopers, “The rising attractiveness of alternative asset classes for sovereign wealth funds
(2018).

م ـ ـت ـ ـ ــار عـ ـلـ ــى ال ـ ـرابـ ــو ال ـ ـت ـ ـ ــايل:

www.pwc.lu/en/alternative-investments/docs/pwc-sovereign-wealth-

funds.pdf.

()٢1

”PricewaterhouseCoopers, “Asset and wealth management insights. Asset management 2020: taking stock
(2017).

مـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــايل:

www.pwc.com/gx/en/asset-management/asset-management-

insights/assets/am-insights-june-2017.pdf

()٢٢

Working Group on Financing for Sustainable Development, “Challenges in raising private sector resources
for financing sustainable development” (2014).

مت ـ ـ ــار على الرابو التـ ـ ــايل:

sustainabledevelopment.un.org/

content/documents/2106UNTT%20Chapter%20III.pdf

( Willis Towers Watson, Global Pension Assets Study 2018. )٢٣متار على الرابو التايل:

www.willistowerswatson.

com/en/insights/2018/02/global-pension-assets-study-2018
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أفق اس ـ ـ ـ ــتثماري طويل األجل ،لن يتت ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ــمني بع املخاطر ،كتل اليت تنجم عن تن ،املنا  ،يف
عمليات ا ـ ـ ــنع القرار إن مواءمة وافز املت ـ ـ ــتثمرين املؤسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــيني يف مجيع البلدان مع التنمية املت ـ ـ ــتدامة
لن يؤدي إىل يادة املوارد ألهداف التنمية املتــتدامة فحتــب ،بل ســيتــهم أي ــا يف املنفعة العامة العاملية
بوجود ظام مايل دويل متتقر
املص َدر ،ميكن أن تتتكةف احلكومات طرقا حلفز املتتثمرين املؤستيني على اتباع
 - ٢٧ويف البلدان ْ
هنج طويل األجل ،بالقيام مثالً باس ـ ــتعراض األطر التنظيمية ،وتة ـ ــجيع ارفا األطول أجال يف املؤ ـ ـرات
والتحليالت االئتما ية ،مبا يف ذل التص ـ ـ ــنيفات االئتما ية وميكن أن تعتمد بلدان املقص ـ ـ ــد تقنيات إدارة
تابات رأا املال ،مبا يف ذل األ ظمة اال جا ية على متتوى االقتصاد الكلي ،اليت أثبتت فعاليتها يف
حتويل ملف استحقا االستثمار
استعادة القدرة على تحمل الديون
 - ٢8تؤكد الة ـواةل املتزايدة بةــأن القدرة على حتمل الديون يف عدد من البلدان النامية أتية ضــمان أن
يكون النظام الدويل قادرا على معاجلة أ مة الديون الت ـ ـ ـ ـ ــيادية فأ مات الديون الت ـ ـ ـ ـ ــيادية ةالبا ما تؤدي إىل
دوامة هروب رؤوا األموال ،وارتفاع معدالت الفائدة والبطالة و ىت عندما ال تكون هناك أ مة ،ف ن ارتفاع
متتويات الديون ،يعو االقجاض التيادي ،وهو ما يعو اجلهود املبذولة لتمويل أهداف التنمية املتتدامة
 - ٢9وال حت ــد عملي ــات االقجاض ،مجيعه ــا ،فس األثر الطوي ــل األج ــل على الق ــدرة على حتم ــل
الديون فاالستثمارات اإل تاجية يف أهداف التنمية املتتدامة ،مبا يف ذل يف اهلياكل األساسية ،ميكن أن
حتفز النمو وتعز مؤ ـ ـ ـرات الدين وقد أقر اجمللس االقتصـ ـ ــادي واالجتماعي ،يف تقريرل عن املنتدى املعين
مبتابعة متويل التنمية ،أن من املفيد التمييز بني طر اس ـ ـ ـ ــتخدام موارد االقجاض ،وأن االس ـ ـ ـ ــتثمارات العامة
الف عالة يف اهلياكل األساسية ،وتوافر القدرات اإل تاجية لدعم أهداف التنمية املتتدامة ،حتت إدارة الديون
()٢4
العامة املناسبة ،ميكن أن يكون هلا تأث ،إقايب على احليز املايل والقدرة على حتمل الديون
 - ٣٠وعلى الرةم من إ را تقــدم كب ،يف تنفيــذ احللول القــائمــة على الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو يف ــالــة املــديو يــات
احلرجة ،من قبيل إدراج بنود العمل اجلماعي يف عقود التندات ،ف ن عملية إعادة هيكلة الديون التيادية
تظل جمزأة وحمفوفة الة من عدم اليقني واس ـ ـ ـ ــتخدام الص ـ ـ ـ ــكوك املبتكرة ،مثل ا ـ ـ ـ ــكوك الديون احلكومية
املة ـ ـ ــروطة اليت تقلت مدفوعات خدمة الدين أو ترجئها يف أوقات األ مات ،ميكن أن حيد من ال ـ ـ ــنو
املالية ،وميكن أن يكون ميت ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ألن يعتمدل املقرضـ ـ ـ ـ ـ ــون يف القطاع الرمسي وقد تكون هذل األمور مفيدة
بوجه خا للبلدان اليت تواجه كوار
 - ٣1وعلى الرةم من عدم وجود توافق س ـ ــياس ـ ــي يف ارراء بة ـ ــأن كيفية تنفيذ إطار ـ ــامل ومنص ـ ــف
وميكن التنبؤ به من أجل إعادة هيكلة الديون الت ـ ـ ـ ـ ـ ــيادية بكفاءة وفعالية ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــعى عدد من املنتديات إىل
وض ـ ــع مباد وأس ـ ــس توجيهية ميكن ،رةم كوهنا ة ،إلزامية ،أن تص ـ ــبط معاي ،باعتمادها طوعيا والواقع
هو أن خطة عمل أديس أبابا ألزمت الدول األع ـ ــاء بالعمل من أجل التواـ ــل إىل توافق عاملي يف ارراء
بةأن وضع مباد توجيهية حتدد متؤوليات املدين والدائن يف سيا االقجاض التيادي وتقدمي القروض
الت ـ ـ ــيادية ،باالس ـ ـ ــتفادة من املبادرات القائمة ،مثل مباد األو كتاد بة ـ ـ ــأن تة ـ ـ ــجيع اإلقراض واالقجاض
التياديني املتؤولني
__________
(E/FFDF/2018/3 )٢4
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باء  -المخاطر واألطر التنظيمية المالية الدولية
 - ٣٢لتحقيق أهداف التنمية املت ــتدامة ،ينبني أن يكون اهلدف النهائي للنظام املايل هو تيت ــ ،تدفق
األموال من املدخرين إىل املقجض ـ ـ ــني بطريقة مت ـ ـ ــتقرة ومت ـ ـ ــتدامة ،ورص ـ ـ ــيت األموال بفعالية على طا
االقتص ــاد بكامله وقد أوض ــحت األ مة املالية واالقتص ــادية العاملية لعام  ٢٠٠8جبالء أن األطر التنظيمية
ل تكن كافية ملعاجلة املخاطر اهليكلية يف النظام املايل وكان جزء كب ،من القطاع املايل معرضـ ـ ـ ــا ألاـ ـ ـ ــول
كا ت أ د خطرا ثا فهمه معظم حمللي القطاع املايل أو منظميه
 - ٣٣ويف الوقت احلاض ــر ،وبعد ما يقرب من عقد من بدء اإلا ــالر التنظيمي املايل ،اكتمل إىل د
بعيد وض ــع س ــياس ــات عامة بة ــأن بر امج العمل الذي أقرته جمموعة العةـ ـرين ،على الرةم من أن التنفيذ
الكامل للمعاي ،اجلديدة ال يزال معلقا وفيما تصــبط األ مة املالية لعام  ٢٠٠8يف ذمة التاريخ ،ف ن هناك
بالفعل ضـ ــنوطاً للجاجع عن بع اإلاـ ــال ات ،وليس واضـ ــحاً ما إذا كا ت هناك إرادة سـ ــياسـ ــية كافية
الراذ خطوات إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية ملعاجلة املخاطر اهليكلية اليت ل يتناوهلا بر امج اإلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالر املتفق عليه مبا فيه
الكفاية ويف الوقت فت ــه ،ل يتخذ س ــوى ب ــع خطوات ،على سـ ـبيل املثال بة ــأن اإلفص ــا ات املالية
املتعلقة باملنا  ،ملواءمة اإلطار التنظيمي مع أهداف التنمية املتتدامة
تنظيم األعمال المصرفية والتأمين
 - ٣4األطر التنظيمية القوية ض ــرورية الس ــتقرار النظام املايل الدويل وهتدف اللوائط املص ـ ـرفية إىل ض ــمان
ا تفاظ املص ـ ـ ــارف التجارية برأا مال وس ـ ـ ــيولة كافيني لتنطية ا ت ـ ـ ــائر ا تملة يف افظاهتا ،وبذل تكون
قادرة على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــمود أمام ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنو املالية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وقد وافقت جلنة با ل للرقابة املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفية ،منذ
عام  ،٢٠٠9على متطلبات تكميلية متنوعة تةمل تعزيز رأمسال املصارف ،وكفالة أن يكون لدى املصارف
ما يكفي من األاول التائلة العالية اجلودة ،وتطلب من املصارف اال تفاظ بوضع متويلي متتدام
 - ٣5ويف ني أن الكث ،قد أجنز من يث التنظيم املص ـ ـ ـ ـ ـ ــريف ،ف ن تأث ،اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ــال ات على التنمية
املتــتدامة ال يزال ة ،واضــط ومن ــأن اللوائط أن تنةـ وافز ،مبا يف ذل ما يتعلق بتخصــيت رؤوا
أموال ،مع ما يجتب على ذل من عواقب حمتملة ة ،مقص ـ ـ ـ ـ ـ ــودة يف ما يتعلق باحلص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على االئتمان
لتمويل أهداف التنمية املت ـ ـ ــتدامة ،مثل متويل التجارة ،والتمويل الطويل األجل للهياكل األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ويف
الواقع ،ف ن املعاي ،النهائية اليت اعتمدهتا جلنة با ل املعنية بالرقابة املصرفية يف كا ون األول/ديتمرب ٢٠1٧
خف ــت الو ن املرجط للمخاطر بالنت ــبة للقروض املقدمة للمؤس ـ ـت ــات الص ــن،ة واملؤس ـ ـت ــات املتوس ــطة
احلجم ،من  1٠٠يف املائة إىل  85يف املائة ،اعجافا بالدور اهلام الذي تقوم به يف توليد النمو وإقاد فر
للعمل ،واملت ــاتة يف التنمية املت ــتدامة وللمت ــاعدة يف احلد من الت ــارب بني ألتلف املنهجيات املتعلقة
باملخاطر واليت تتــتخدمها املؤس ـتــات املالية الصــن،ة والكب،ة ،قررت اللجنة أي ً ـا ،بعد كث ،من النقاش،
أن املص ـ ــارف ليت تت ـ ــتخدم مناذج ملخاطر داخلية لتحديد احلد األدل من رأا املال اال تياطي ،ال ميكن
أن يكون هل ــا رأا م ــال مرجط ب ــاملخ ــاطر يق ــل مب ــا يزي ــد عن  ٢٧.5يف امل ــائ ــة عم ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون مطلوب ــا
لو اس ــتخدمت النهج املو د للججيط باملخاطر ،على الرةم من أن جم احلد األدل كان موض ــوعا لقدر
()٢5
كب ،من النقاش
__________
(https://www.bis.org/press/p171207.htm )٢5
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 - ٣6وقد أجري أي ــا املزيد من اإلاــال ات ملعاجلة مةــكلة املؤس ـتــات املالية اليت تعد أكرب من أن
تجك لالهنيار ،ة ،أن ة اجة إىل مزيد من العمل لبناء ظم إلقاد لول فعالة لتل املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
وتفعيل خطو إلقاد لول بالنتبة للةركات العابرة للحدود
 - ٣٧وقري جملس االستقرار املايل اليا تقييما رثار اإلاال ات اليت أجريت بةأن متويل االستثمار
يف اهلياكل األس ـ ــاس ـ ــية واجملاالت األخرى و ىت ارن ،ال يوجد س ـ ــوى أدلة حمدودة على هذل ارثار وقد
تل جم املطالبات املص ـ ـ ـ ــرفية عرب احلدود ،يف البلدان النامية ،اليت أبلغ هبا مص ـ ـ ـ ــرف التت ـ ـ ـ ــويات الدولية
يتعاتم منذ أوائل عام  ،٢٠15على الرةم من تناقت صة املطالبات الطويلة األجل وتفاوت االراهات
بني البلدان وال يزال بع األس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا النا ـ ـ ـ ـ ـ ــئة واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادات النامية تبلغ عن وجود ألاوف لديها من
اخنفاض أ ة ــطة املص ــارف العاملية يف أس ـ ـواقها ا لية ،على الرةم من أن هذا االخنفاض ،ل يكن له ،ىت
ارن فيما يبدو ،تأث ،كب ،على منو جدارهتا االئتما ية بوجه عام
 - ٣8ولدى واض ـ ــعي الت ـ ــياس ـ ــات مص ـ ــلحة يف ض ـ ــمان أن يكون النظام املايل قادرا على مقاومة مجيع
أ ــكال املخاطر فاإلفص ــار عن املعلومات املالية املتعلقة باملنا ــر أس ــاس ــي ليتت ــت للة ــركات املالية
إدارة املخاطر املتصــلة باملنا وتتــع،ها على النحو املناســب وقد ةــرت فرقة العمل املعنية باإلفصــا ات
املالية املتص ـ ـ ـ ــلة باملنا  ،يف زيران/يو يه  ،٢٠1٧توا ـ ـ ـ ــيات بة ـ ـ ـ ــأن اإلفص ـ ـ ـ ــا ات املالية الطوعية املتعلقة
باملنا و ىت ارن ،أعرب أكثر من  ٢4٠ـ ـ ـ ـ ــركة ذات رأمسال س ـ ـ ـ ـ ــوقي مو د ،يزيد عن  5.1تريليو ات
يورو ،عن تأييدها يف هذا الصــدد ومع ذل  ،ال تزال هناك دعوات ألن يكون اإلبالل إلزامياً وميكن أن
يكون هذا التقدم ا ر يف جمال اإلفصا ات املتعلقة باملنا مبثابة منوذج ل فصا ات املماثلة عن اجلوا ب
األخرى ألهداف التنمية املتتدامة
األنشطة المصرفية الموازية والمشتقات المالية
 - ٣9ال تزال األ ةــطة املصـرفية املوا ية ،اليت تقع خارج اإلطار التنظيمي للمصــارف التجارية ،والتــندات
املة ــتقة قادرة على أن تة ــكل ألاطر هيكلية يف االقتص ــاد العاملي وقد بلغ مقياا ض ــيّق لا ة ــطة املص ـرفية
املوا ية ،ية ــمل الكيا ات املالية ة ،املصـ ـرفية اليت قد تة ــكل ألاطر على االس ــتقرار املايل ،ما مقدارل 45.٢
تريليون دوالر يف عام  ،٢٠16بزيادة قدرها  ٧.6يف املائة خالل عام  ٢٠15أما املقياا األوسـ ـ ـ ـ ـ ــع طاقا،
الذي يةــمل الوســطاء املاليني من ة ،املصــارف ،فقد ارتفع بنتــبة  8يف املائة ليبلغ  99.٢تريليون دوالر يف
عام  )٢6(٢٠16وأما جوا ب األ ة ــطة املص ـ ـرفية املوا ية اليت تعترب عموما أهنا س ــاتت بالنص ــيب األكرب يف
األ مة االقتصــادية واملالية العاملية لعام  ،٢٠٠8فقد ــهدت تراجعا كب،ا ،ويرى جملس حتقيق االســتقرار املايل
أهنا ،بوجه عام ،ل تعد تةـ ـ ـ ـ ـ ــكل ألاطر على االسـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار املايل( )٢٧ومع ذل  ،ففي زيران/يو يه ،٢٠1٧
كا ت  14والية من الواليات الق ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ،التابعة جمللس حتقيق االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار املايل ،متأخرة عن املوعد املقرر
لتنفيذ جمال وا د على األقل من جماالت إا ـ ـ ـ ــالر األ ة ـ ـ ـ ــطة املص ـ ـ ـ ـ ـرفية املوا ية ،ويف بع اجملاالت ،هناك
__________
( )٢6باس ـ ــتثناء ـ ــركات التأمني وا ـ ــناديق املعا ـ ــات التقاعدية واملؤسـ ـ ـت ـ ــات املالية العامة ا ظر Financial Stability Board,
) Global Shadow Banking Monitoring Report 2017 (2018م ـ ـت ـ ـ ــار عـ ـل ــى الـ ـراب ــو الـ ـتـ ـ ــايلwww.fsb.org/wp- :
content/uploads/P050318-1.pdf

()٢٧

Financial Stability Board, “Assessment of shadow banking activities, risks and the adequacy of post-crisis policy tools
to address financial stability concerns” (2017). Available at http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P300617-1.pdf
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تتاؤالت بةأن ما إذا كا ت اإلاال ات قوية مبا فيه الكفاية( )٢8فعلى سبيل املثال ،ف ن األاول ا تفظ
هبا يف أدوات اسـ ـ ـ ــتثمار مجاعي قابلة للتـ ـ ـ ــحب الت ـ ـ ـ ـريع (كصـ ـ ـ ــناديق اإليرادات الثابتة املفتو ة ،واـ ـ ـ ــناديق
االئتمان التحوطية ،والص ــناديق العقارية ،وا ــناديق س ــو املال) ال تزال كب،ة ،أو ادت بنت ــبة  1٣يف املائة
يف التــنة منذ األ مة( )٢9وقد اقجن هذا النمو الكب ،بزيادة تــبية أعلى يف االســتثمار االئتماين ،ف ــال عن
يادة يف املخاطر املرتبطة بالتيولة وآجال االستحقا
 - 4٠وقد قطع تنفيذ اإلاـ ـ ــال ات اليت وافق عليها جملس حتقيق االسـ ـ ــتقرار املايل ،بةـ ـ ــأن التـ ـ ــندات
املة ـ ـ ــتقة املتداولة خارج س ـ ـ ــو األورا املالية ،ـ ـ ــوطا كب،ا ىت ارن ،رةم أن ذل اس ـ ـ ــتنر وقتا أطول
ثا كان مقصـ ـ ــودا يف األاـ ـ ــل بتـ ـ ــبب جم اإلاـ ـ ــال ات ،والتحديات األخرى وتعقيداهتا ومن ـ ـ ــأن
املقاا ـ ـ ـ ــة املركزية أن تبت ـ ـ ـ ــو الكث ،من النموض والتعقيدات اليت تتت ـ ـ ـ ــم هبا بالفعل ـ ـ ـ ــبكة املخاطر اليت
تكتنف الت ـ ــندات املة ـ ـ ـتقة ،وهي س ـ ــائدة يف مة ـ ــتقات أس ـ ــعار الفائدة وبقدر أقل يف مقاي ـ ــات العجز
االئتماين ،ولكنها ال تزال ادرة يف اــكوك مالية بالعمالت األجنبية( )٣٠وقد وضــع املزيد من ال ــما ات
للحد من ألاطر ائتمان الطرف املناتر داخل النظام وأ ر أي ــا تقدم يف حتتــني الةــفافية يف معامالت
الت ـ ــندات املة ـ ــتقة ،لكن التحليل األخ ،أ ـ ــار إىل أن عملية املراجحة عرب احلدود قوض ـ ــت قدرة اهليئات
التنظيمية للمجموعات املصـ ـ ـ ـ ـ ــرفية اليت لديها فروع تتعامل يف املةـ ـ ـ ـ ـ ــتقات ،على التواـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل فهم كامل
()٣1
للمخاطر املرتبطة باملةتقات ولتأث ،اجملموعات املصرفية ،اليت يعترب العديد منها مهمة بوجه عام
تعميم الخدمات المالية والمصارف المراسلة
 - 41وهناك جمموعة متزايدة من األدلة على أن هناك مزيدا من األس ـ ـ ـوا املالية الةـ ـ ــاملة ،مبا يف ذل
ما يتعلق باملؤس ـتــات الصــن،ة واملؤس ـتــات املتوســطة احلجم ،اليت تدعم النمو االقتصــادي والعمالة ،وحتد
من أوجه عدم املتاواة وتبني قاعدة بيا ات تعميم ا دمات املالية يف العال ( )Findex Globalاملتتكملة،
الص ـ ـ ــادرة يف أيار/مايو  ،٢٠18أن لدى  69يف املائة من البالنني على الص ـ ـ ــعيد العاملي يف الوقت احلاض ـ ـ ــر
ت ـ ـ ـ ـ ــاب مايل ،بعد أن كا ت هذل النت ـ ـ ـ ـ ــبة  6٢يف املائة يف عام  ٢٠14ة ،أن هناك تفاوتات واس ـ ـ ـ ـ ــعة
النطا ففي بع البلدان ،تقل تـ ـ ـ ـ ــبة التـ ـ ـ ـ ــكان الذين لديهم تـ ـ ـ ـ ــابات مالية عن  1٠يف املائة ،مقابل
مــا يزيــد عن  9٠يف املــائــة يف بلــدان أخرى ويف عــام  ،٢٠1٧بلنــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة الرجــال الــذين كــا ــت لــديهم
ت ـ ـ ـ ــابات مالية  ٧٢يف املائة ،يف ني ل تبلغ ت ـ ـ ـ ــبة النت ـ ـ ـ ــاء اللوا كا ت هلن ت ـ ـ ـ ــابات مالية س ـ ـ ـ ــوى
 65يف املائة ول حير على مدى التنوات التت املاضية أي تقدم بةأن سد الفجوة بني اجلنتني البالنة
 ٧قا مئوية واحللول التكنولوجية ماضية قدما :ففي االقتصادات النامية ،أبلغ  19يف املائة من البالنني
عن قيامهم بعملية دفع مبا ـ ــر وا دة على األقل باس ـ ــتخدام ت ـ ــاب قدي باهلاتف ا مول أو ـ ــبكة
اإل ج ـت ،وال تزال أفريقيـا جنوب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الكربى رائـدة على طـا العـال يف حتويـل األموال بـاهلـاتف
__________
(Financial Stability Board, Implementation and effects of the G20 financial regulatory reforms: third annual )٢8
 report (2017).متار على الرابو التايلhttp://www.fsb.org/wp-content/uploads/P030717-2.pdf :
(Financial Stability Board, Global Shadow Banking Monitoring Report 2017 (2018). Available at )٢9
www.fsb.org/wp-content/uploads/P050318-1.pdf.

()٣٠
(www.ineteconomics.org/research/research-papers/too-big-to-fail-banks-regulatory-alchemy )٣1
www.bis.org/publ/otc_hy1805.htm
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ا مول( )٣٢وهــذل الزيــادة يف رقمنــة التمويــل تؤكــد أتيــة تعزيز حمو األميــة املــاليــة والرقميــة ،من أجــل ـايـة
املتتهلكني من املمارسات املالية االستناللية ،وتعزيز اية املتتهل
 - 4٢وتةـ ،الدراسـات االسـتقصـائية إىل أن االفتقار إىل التمويل يةـكل عقبة رئيتـية أمام املؤسـتـات
الصن،ة واملؤستات املتوسطة احلجم يف العديد من البلدان النامية وهتدف اسجاتيجيات التحول اهليكلي
يف كث ،من األ يان إىل بناء جمموعة أساسية من املؤستات الصن،ة واملؤستات املتوسطة احلجم املجابطة
مع املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــات الكب،ة القادرة على تعزيز التطور الص ـ ـ ـ ـ ــناعي وكما ذكر أعالل ،ف ن التنظيم يؤثر على
احلوافز ،وقد تكون له عواقب ة ،مقصـ ـ ــودة يف اإلقراض املقدم إىل املؤس ـ ـ ـتـ ـ ــات الصـ ـ ــن،ة واملؤس ـ ـ ـتـ ـ ــات
املتوسـ ــطة احلجم وتةـ ــمل التـ ــياسـ ــات اليت هتدف إىل حتتـ ــني قدرة املؤس ـ ـتـ ــات الصـ ــن،ة واملؤس ـ ـتـ ــات
املتوسـ ـ ــطة احلجم على تأمني متويل ميتـ ـ ــور التكلفة ،برامج للتوعية إلعالم املالك واملديرين جبميع خيارات
التمويل املتا ة وقد وضـع بع البلدان مبادرات لتحتـني جاهزية املتـتثمرين ،مبا يف ذل آليات تتـريع
أو اضنات تقدم التدريب للمةاريع النا ئة واملةاريع الصن،ة واملةاريع املتوسطة احلجم
 - 4٣ويعتمد أجزاء من النظام املايل الدويل على عالقات املراسـ ــلة املص ـ ـرفية ،وهي اتفاقات بني مص ـ ـرفني
يف بلدان ألتلفة تق ـ ــي بأن يتوىل أ دتا معاجلة املعامالت باإل ابة عن ارخر وهذل اإلجراءات تتيط توف،
مدفوعات على الصــعيد ا لي وعرب احلدود ،وهي بالنة األتية لتمويل التجارة ،وتتــهيل احلواالت املالية من
العمال املهاجرين بيد أن عدد عالقات املراســلة املصـرفية تل يتناقت ،يث اخنف عدد العالقات الفعلية
مبقدار  8يف املائة على طا مجيع العمالت من عام  ٢٠11إىل منتص ـ ـ ـ ـ ـ ــف عام  ٢ ٠1٧ويف ني ا داد
متوس ـ ــو عدد املمرات النة ـ ــطة لكل بلد يف أمريكا الة ـ ــمالية ،وأوروبا الةـ ـ ـرقية ،فقد س ـ ــجلت مجيع املناطق
()٣٣
األخرى ،مبا يف ذل أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري تراجعا يف هذا امل مار
 - 44وأســباب هذل االخنفاضــات متعددة ،وحيتمل أن تةــمل تكاليف االمتثال لقواعد مكافحة ةتــل
األموال والقواعد املتص ـ ـ ـ ـ ــلة مببدأ ”اعرف عميل “ ،ورةبة املص ـ ـ ـ ـ ــارف يف احلد من املخاطر اليت تواجهها
وميكن أن يؤثر هــذا على القــدرة على إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وتلقي مــدفوعــات دوليــة ،أو ق ـد يــدفع بع تــدفقــات
املدفوعات إىل أن تكون س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،مع ما يجتب على ذل من آثار سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية حمتملة على التجارة الدولية،
والنمو ،والتحويالت املالية ،واإلدماج املايل ،ف ال عن استقرار النظام املايل وسالمته
 - 45وميكن أن يت ــاعد وض ــع القواعد التنظيمية ،وبناء القدرات ،وتعزيز األدوات املتعلقة ببذل العناية
الواجبة ،و يادة اسـتخدام التكنولوجيا املالية ،على معاجلة االخنفاض يف عالقات املراسـلة املصـرفية( )٣4ويف
العام املاضـ ـ ـ ـ ـ ــي ،اقةـ ـ ـ ـ ـ ــت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية التقدم ا ر يف وضـ ـ ـ ـ ـ ــع توجيهات منقحة
للمت ــاعدة يف توض ــيط التوقعات التنظيمية ،يف ني ة ــرت جمموعة مص ــارف وولفت ــربل (،)Wolfsberg
اليت ي م أع اؤها مصارف مراسلة عاملية رئيتية ،استبيا ا كان النرض منه هو تو يد املعلومات املطلوبة
جلعل املرافق املعنية مبعرفة العميل تعمل مبزيد من الكفاءة فاس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا من جا ب املص ـ ـ ـ ـ ــارف

__________
(globalfindex.worldbank.org )٣٢
( Financial Stability Board, Correspondent Banking Data Report (2018). )٣٣مـ ـ ـتـ ـ ــار عـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـرابـ ـ ــو الـ ـ ـتـ ـ ــايل:
www.fsb.org/wp-content/uploads/P060318.pdf

()٣4

Financial Stability Board, “FSB action plan to assess and address the decline in correspondent banking:
Progress report to G20 finance ministers and central bank governors” (2018).

متـ ـ ــار على الرابو التـ ـ ــايل:

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160318-2.pdf
14/22
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الدولية واملرافق املعنية مبعرفة العميل من أجل حتت ـ ــني تبادل معلومات مو دة يف ما يتعلق بالعمالء ،ميكن
أن حيد من تكاليف تةنيل عالقات املراسلة املصرفية وألاطرها
وكاالت التصنيف االئتماني
 - 46ت ــطلع وكاالت التصــنيف االئتماين بدور مهم يف ســ ،عمل األسـوا الرأمسالية ،وتؤثر يف تدفق
التمويل ،و البلدان والةـ ـ ـ ـ ــركات واملةـ ـ ـ ـ ــاريع وملا كا ت أكرب ثال وكاالت التصـ ـ ـ ـ ــنيف االئتماين ال تزال
تتتأثر صة قدرها  95يف املائة من األعمال التجارية ،يف أكرب األسوا املالية ،تظل هناك واةل بةأن
املنافت ــة واملمارس ــات اال تكارية وقد أثبتت األ مة املالية أن التص ــنيفات ة ،الدقيقة ميكن أن تؤثر على
اســتقرار النظام املايل الدويل ورنط التصــنيفات االئتما ية إىل أن تكون متــايرة للتقلبات الدورية ،إذ ترتفع
أثنــاء فجات اال دهــار ،وهتبو يف فجات الركود ،فجفع تكلفــة االقجاض خالل فجات الركود عنــدمــا تكون
الة ـ ــركات يف أ ـ ــد احلاجة إىل التمويل وهناك را ـ ــد متواا ـ ــل على الص ـ ــعيد الوطين ملدى تقيد وكاالت
التصـ ـ ـ ـ ــنيف االئتماين باأل ظمة ،يث خلت تقرير أاـ ـ ـ ـ ــدرته الواليات املتحدة مؤخرا إىل أن الوكاالت يف
بع احلاالت ال تطبق منهجياهتا وسـ ـ ــياسـ ـ ــاهتا ا ااـ ـ ــة هبا أو تتقيد هبا على الوجه الصـ ـ ــحيط ،من أجل
حتديد درجات التقييم ،وأن بع الوكاالت ال تتوافر لديها إجراءات كافية ملنع ت ـ ـ ــارب املص ـ ـ ــا ا تمل
النا ـ عن أ ةــطتها التجارية( )٣5وباإلضــافة إىل ذل  ،ف ن األفق الزمين للتصــنيفات قصــ ،تــبيا  -بني
سـ ــنتني ونس سـ ــنوات بالنتـ ــبة لديون الةـ ــركات  -وهو ما يتـ ــاعد على إضـ ــفاء الطابع املؤس ـ ـتـ ــي على
التوقعات القص،ة األجل
 - 4٧وعلى اجلا ب اإلقايب ،ف ن وكاالت التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف االئتماين تدرج بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة متزايدة يف حتليالهتا
املخاطر البيئية واالجتماعية واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية اليت تؤثر تأث،اً جوهرياً على العائدات املالية ،وإن كان ذل
ل يتحقق بعد بصـ ـ ـ ــورة منهجية ويف خريف عام  ،٢٠1٧قدمت وكاالت التصـ ـ ـ ــنيف االئتماين الرئيتـ ـ ـ ــية
الثال معلومات أكثر تفص ـ ـ ـ ــيال عن كيفية إدماجها العوامل البيئية واالجتماعية واإلدارية يف التص ـ ـ ـ ــنيفات
اليت رريها فقد أجرت وكالة ســتا در أ د بورا ) )Standard & Poor’sحتليال للتن،ات يف التصــنيفات،
وخلص ــت إىل أن ـواةل تتعلق بالبيئة واملنا تهرت ،على مدى فجة س ــنتني ،يف حتليل تص ــنيفات بة ــأن
 ٧1٧ــركة ،وأن تل الة ـواةل كا ت ،يف  1٠6االت ،جوهرية بالنت ــبة للجودة االئتما ية ،وأســفرت
عن تني،ات يف التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفـات( )٣6ومن املرجط أن تةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،التوقعـات على املـدى الطويـل إىل يـادة تـأث،
اعتبارات االستدامة على األداء ،إذ أن العديد من املخاطر البيئية واالجتماعية ال تكون ذات فعالية إال يف
ارجال الزمنية اليت تزيد عن نس سنوات وب مكان وكاالت التصنيف ،كخطوة أوىل ،أن تنةر تصنيفات
طويلة األجل إىل جا ب التصنيفات التقليدية

__________
(Commission staff’s )٣5

United States Securities and Exchange Commission, 2017 Summary report of

 examinations of each nationally recognized statistical rating organization (2017).مت ــار على الرابو التــايل:
www.sec.gov/ocr/reports-and-publications/special-studies/nrsro-summary-report-2017.pdf

()٣6

www.spglobal.com/our-insights/How-Does-SP-Global-Ratings-Incorporate-Environmental-Social-andGovernance-Risks-Into-its-Ratings-Analysis-.html
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االتجاهات والتحديات الناشئة
 - 48من ـ ــأن رقمنة التمويل أن تعز مجع البيا ات االقتص ـ ــادية ،وتدعم ظم اإل ذار املبكر والتأهب
على ،و أف ـ ــل وميكن أن تت ـ ــاعد الرقمنة النظام املايل يف الوا ـ ــول إىل الت ـ ــكان الذين ال تتوافر لديهم
إمكا يات الواول إىل ا دمات املالية ،مبا يف ذل النتاء وقد منت ا دمات املالية عرب الوسائل املتنقلة
لتةمل موفري املدفوعات الرئيتيني ،يث بلغ جم املعامالت ما يزيد عن  6باليني دوالر سنويا ومن
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تبــادل املعلومــات املــدعوم بــالتكنولوجيــا أن يعز حتليــل االئتمــان ،وهو مــا يؤدي إىل يــادة فر
احلصول على االئتمان لدى املؤستات الصن،ة واملؤستات املتوسطة احلجم وتنطوي التكنولوجيا املالية
على إمكــا يــة خف تكلفــة التحويالت املــاليــة ،وب ـ مكــان التطبيقــات املبتكرة أن تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد يف معــاجلــة
االخنفاض يف عالقات املراسلة املصرفية ومع ذل  ،ف ن هناك ألاطر مرتبطة بالتمويل الرقمي فهناك عدد
كب ،من اجلهات الفاعلة ،واملنتجات اجلديدة ليت ـ ـ ـ ــت مة ـ ـ ـ ــمولة بأطر تنظيمية ف ذا ل تنظم على النحو
املناســب ،فيمكن أن تةــكل ألاطر بالنتــبة للعمالء ويف ني تكتتــب اية املتــتهل أتية خااــة يف
احلاالت اليت تكون فيها معرفة العمالء باجلوا ب املالية والرقمية منخف ـ ـ ــة ت ـ ـ ــبيا ،ف ن هذل احلماية بالنة
األتية يف مجيع التــياقات ،بتــبب الطبيعة املتن،ة باســتمرار للتكنولوجيا وســبل الواــول ة ،املتكافئة إىل
املعلومات والتنظيم املايل الفعال ميكن أي ـ ـ ـ ـ ــا أن يدعم املنافتـ ـ ـ ـ ــة ،ويعو التـ ـ ـ ـ ــلوك اال تكاري ،ويعا
()٣٧
املتائل املتصلة با صواية
 - 49والتنظيم يف هذا الصـ ـ ـ ــدد اجة أي ـ ـ ـ ــا إىل أن يأخذ يف االعتبار أثر العمالت االفجاضـ ـ ـ ــية ،اليت
تتــمى أي ــا األاــول املةــفرة وتث ،اهلوية اجملهولة للعمالت االفجاضــية وا تقاهلا عرب احلدود ألاوف بةــأن
التمويل ة ،املة ـ ـ ــروع( )٣8فال ميكن تتبع املعامالت على ،و موثو لتعزى إىل هويات قيقية ،بت ـ ـ ــبب
إةفــال هويــة مقــدمي ا ــدمــات ،ويعين هــذا أن العمالت االفجاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ميكن أن رفي أو متول األا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
أو االستخدام أو التحويل ة ،املةروع لاموال وقد دعت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية إىل تنظيم
تبادل العمالت االفجاضـ ـ ـ ـ ـ ــية للحد من ألاطرها ويف عام  ،٢٠1٧أدخل عدد من الدول ارسـ ـ ـ ـ ـ ــيوية اليت
قري فيها تبادل العمالت االفجاض ـ ـ ــية لوائط جديدة أو أعلنت عن يتها القيام بذل ومع عدم ات ـ ـ ــار
يتول اعتماد معاي ،مةجكة
احلدود فيما بني الكيا ات واأل ةطة والواليات الق ائية ،قد يكون هناك ما ّ
ومباد قا و ية جديدة لكفالة أن يكون التمويل الرقمي متوائما مع األولويات الوطنية والدولية

جيم  -مؤسسات التمويل العام الدولية
 - 5٠ملص ـ ــارف التنمية دور رئيت ـ ــي ت ـ ــطلع به يف متويل خطة عام  ،٢٠٣٠كما أقرت به خطة عمل
أديس أبــابــا فمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف التنميــة  -س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء منهــا املتعــددة األطراف ،ودون اإلقليميــة ،والوطنيــة  -متول
االســتثمار يف املنافع العامة وة ،ذل من االســتثمارات اليت تعود باملصــلحة العامة ،وإن كا ت ة ،جمدية
رارياً وميكن أي ا أن تعمل على ،و معاكس للدورات االقتصادية لتوف ،املوارد يف أوقات ال نو على
الت ــو وحتر اجلهود الرامية إىل مواءمة عمليات مؤس ـت ــات التمويل العامة مع أهداف التنمية املت ــتدامة
تقدما أكثر ثا حتر ل اجلهود يف جمال االستثمار ا ا  ،وإن كان هناك جمال للتحتني يف هذا الصدد
__________
(Financial Stability Board, “Financial stability implications from fintech: supervisory and regulatory issues )٣٧
) that merit authorities’ attention” (2017م ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــايلhttp://www.fsb.org/wp- :
content/uploads/R270617.pdf

()٣8
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Dong He and others, “Virtual currencies and beyond: initial considerations” (2016). IMF Staff Discussion

 Note SDN/16/03متار على الرابو التايل:
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 - 51وقد وجهت خطة عمل أديس أبابا الدعوة إىل املص ـ ـ ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف لالس ـ ـ ــتفادة
على ،و أمثل من مواردها وكةــوف ميزا ياهتا ،مبا يتتــق وا افظة على زاهتها املالية وارذ البن الدويل،
ومص ـ ــرف التنمية ارس ـ ــيوي ،ومص ـ ــرف التنمية األفريقي ،واملص ـ ــرف اإلس ـ ــالمي للتنمية ،منذ عام ،٢٠15
خطوات لالسـ ــتفادة على ،و أف ـ ــل من ميزا ياهتا العمومية ،ب تا تها االسـ ــتفادة من موارد املنط ،وب جراء
عمليـات دمج للميزا يـات العموميـة ،وحتويـل القروض إىل أورا مـاليـة أو بيعهـا بعـد إا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارهـا ،وخف
النفقات ،و يادة الرســوم ،وتعزيز إدارة املخاطر ،وتنويع جماالت التعرض للمخاطر ويعمل بع املصــارف
اإلمنائية املتعددة األطراف من أجل يادة اإلقراض بالنتــبة إىل رأا املال التــهمي ،مع التــعي إىل احلفاظ
على تصنيفات جدارهتا االئتما ية
 - 5٢وباإلض ــافة إىل ذل  ،ف ن هناك عددا من املص ــارف اإلمنائية الوطنية تعمل على الص ــعيد الدويل
ويال َ ظ على األخت أن هناك مصـ ـ ـ ـ ـ ــارف جديدة تنةـ ـ ـ ـ ـ ــأ يف كندا وأخرى يقجر إ ةـ ـ ـ ـ ـ ــاؤها يف الواليات
املتح ــدة ،يف ني تتلقى مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف أخرى ،مث ــل مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الكومنول ــث للتنمي ــة (Commonwealth
 )Corporation Developmentيف اململكة املتحدة لربيطا يا العظمى وأيرلندا الةمالية ،دفعات من رؤوا
األموال ومن يث احلجم ،ف ن املص ـ ـ ـ ــرف الوطين الربا يلي للتنمية االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية ،ومص ـ ـ ـ ــرف
التياسات الصيين ،ومصرف الصني للتنمية ،ومصرف الصني للتصدير واالست،اد ،تظل هي األكرب
 - 5٣ويف ني تقوم املصـ ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف مبواءمة اس ـ ـجاتيجياهتا مع خطة عام ،٢٠٣٠
لتحقيق أهداف التنمية املت ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،ف هنا س ـ ـ ـ ـ ــوف حتتاج إىل حتقيق مدى أوس ـ ـ ـ ـ ــع وكفالة أن تكون ارثار
االجتماعية واالسـ ــتدامة البيئية يف اـ ــميم القروض اليت تقدمها ،وال سـ ــيما القروض املقدمة لالسـ ــتثمار يف
اهلياكل األسـ ــاسـ ــية ،واليت سـ ــتوتف يف متـ ــارات إمنائية ىت عام  ٢٠٣٠وبعدل وميكن أن يةـ ــمل ذل
يادة مواءمة وافز املوتفني الداخليني مع املقاييس ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بتحقيق األهداف ،بدال من مواءمتها
أس ــاس ــا مع أ جام القروض وس ــيتطلب ذل إجراء را ــد وتقييم دقيقني ،اس ــتناداً إىل قياا فعلي لتأث،
التنمية املتتدامة
 - 54وتكتتــب عمليات الراــد والتقييم والقياا أتية خااــة بالنتــبة ملةــاريع التمويل املختلو ،ألن
إدراج املوارد ا اا ـ ـ ـ ــة اليت يت ـ ـ ـ ــعى من ورائها إىل حتقيق أربار يفرض على الة ـ ـ ـ ــركاء العموميني التزاما بأن
يكفلوا إســهام املةــاريع يف أولويات التنمية املتــتدامة على الصــعيد الوطين واملؤسـتــة املالية الدولية بصــدد
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع منهجيــة جــديــدة لقيــاا األثر لتحــل حمــل ظــامهــا املتعلق بتتبع النتــائج اإلمنــائيــة وقــد بــدأ العمــل
باملنهجية اجلديدة ،و ظام قياا األثر املتوقع وراـ ـ ـ ـ ــدل ،مبةـ ـ ـ ـ ــاريع رريبية يف متو /يوليه  ،٢٠1٧ويتوقع أن
يبدأ العمل هبا على طا أوس ـ ـ ــع يف عام  ٢٠18وتعتزم املؤس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة املالية الدولية مكافأة موتفيها ماليا
على املةاريع اليت حتقق أثر إمنائيا يتجاو داً أدل لاداء
 - 55وتةدد خطة عمل أديس أبابا أي ا على لزوم أن تنة املصارف اإلمنائية ظما لل ما ات البيئية
واالجتماعية ،مبا يف ذل ما يتعلق قو اإل ت ــان ،واملت ــاواة بني اجلنت ــني ومتكني املرأة ،تتت ــم بالة ــفافية
والفعالية والكفاءة والدقة من يث التوقيت ،أو أن تتعهد النظم القائمة ويف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،ف ن اإلطار
البيئي واالجتماعي اجلديد للبن الدويل ،الذي اعتمد يف عام  ،٢٠16س ـ ـ ـ ـ ـ ــيطبق على املة ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع بدءاً من
()٣9
تةرين األول/أكتوبر  ،٢٠18وإن ل تزل هناك تتاؤالت بةأن الكيفية اليت ميكن هبا راد تطبيقه
__________
(www.hrw.org/news/2017/12/04/letter-world-bank-environmental-and-social-standards-guidance-notes )٣9
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 - 56وتواا ـ ـ ــل الدول األع ـ ـ ــاء التأكيد على أتية قو املرأة واملت ـ ـ ــاواة بني اجلنت ـ ـ ــني ،وتة ـ ـ ــجيع
املؤس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــات املالية الدولية على إدراج املت ـ ـ ـ ـاواة بني اجلنتـ ـ ـ ــني يف القرارات املتعلقة باالسـ ـ ـ ــتثمار وتعمل
املص ـ ـ ـ ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف ،يف معظمها ،من أجل حتت ـ ـ ـ ــني الوعي اجلنت ـ ـ ـ ــاين واألثر اجلنت ـ ـ ـ ــاين
للقروض اليت تقدمها ويف ما يتعلق مبجموعة البن الدويل ككل ،ف هنا تلىب متطلبات األهداف اجلنتا ية
وقد ارتفعت ص ــة جمموعة البن الدويل من املة ــاريع اليت تت ــج ــد باملنظور اجلنت ــاين من  6٢يف املائة يف
عام  ٢٠16إىل  ٧1يف املائة يف عام  ،٢٠1٧أي أهنا راو ت الناية املتوخاة وبطبيعة احلال ،ال يزال هناك
جمال إلجراء مزيد من التحت ـ ــني فعلى س ـ ــبيل املثال ،يف الت ـ ــنة املالية  ،٢٠1٧ل تبلغ ت ـ ــبة النت ـ ــاء الال
ر حتهن املؤستة املالية الدولية لوتائف يف جمالس إدارات عمالئها سوى  ٢9يف املائة

دال  -المسائل االقتصادية الدولية األخرى

()4٠

التدفقات المالية غير المشروعة
 - 5٧تة ـ ـ ـ ــكل التدفقات املالية ة ،املة ـ ـ ـ ــروعة عقبة رئيت ـ ـ ـ ــية أمام اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد ا لية
ألةراض التنمية املت ــتدامة فالتدفقات املالية ة ،املة ــروعة تتص ــل عموما باجلرمية عرب الوطنية ،أو الفت ــاد
أو املمارس ــات ال ـريبية التعت ــفية ،على الرةم من أن هذل الفئات ال يت ــتبعد بع ــها بع ــا أو ية ــملها
واملكو ات املختلفة للتدفقات املالية ة ،املةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة ة ،قابلة للمقار ة مبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،وميكن أن يؤدي رميع
التقديرات عرب القنوات واملكو ات إىل ا دواجية احلتاب
 - 58ويف ني أن تقدير الثروة ة ،املةروعة املوجودة يف ا ارج أمر اعب بتبب الترية اليت يتمط
هبا العديد من الواليات الق ـ ـ ـ ـ ــائية ،ف ن هناك بيا ات جديدة حت ّتـ ـ ـ ـ ـ ـن دقة التقديرات وتة ـ ـ ـ ـ ــ ،تقديرات
إ دى الدراسات إىل أن  1٠يف املائة من الناتج اإلمجايل العاملي كان ،ىت تةرين األول/أكتوبر ،٢٠1٧
حمتفظاً به كثروة مالية خاا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ا ارج( )41ومع ذل  ،ال توجد اليا بيا ات كافية لتحديد مقدار
ما يكةف عنه بةكل احيط من هذل الثروة لدى التلطات ال ريبية
 - 59ويف عام  ،٢٠1٧بدأت الوكالتان الراعيتان للمؤ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  16.4.1من مؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات أهداف التنمية
املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،املتعلق بالتدفقات املالية ة ،املةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة  -مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
واألو كتاد  -وض ـ ــع واس ـ ــتعراض واختبار منهجية إ ص ـ ــائية لتقدير جم التدفقات املالية ة ،املة ـ ــروعة
وسوف قري اختبار املنهجيات اإل صائية املقج ة يف أمريكا الالتينية وأفريقيا بدءاً من عام ٢٠18
 - 6٠وسيتطلب التصدي للتدفقات املالية ة ،املةروعة تعزيز املؤستات القائمة ،و يادة إ فاذ القوا ني
الراهنة ،ووضع سياسات وثارسات جديدة وقد يكون من املفيد أي ا اللجوء إىل االستخدامات املبتكرة
للتكنولوجيات اجلديدة وس ـ ــيكتت ـ ــب العديد من اإلا ـ ــال ات املتعلقة بالة ـ ــفافية ال ـ ـ ـريبية اليت قدمتها
جمموعة العةـ ـ ـ ـ ـرين ،ع أخذ هبا على النطا الدويل ،أتية يف تتبع التدفقات املالية ة ،املة ـ ـ ـ ــروعة ووقفها
وعلى وجه ا ص ـ ـ ـ ــو  ،ف ن وجود س ـ ـ ـ ــجالت وآليات معز ة للملكية اال تفاعية ملة ـ ـ ـ ــاطرة تل املعلومات

__________
( )4٠ينــدرج حتــت هــذا العنوان عــدد من اجملــاالت األخرى املث،ة للقلق اليت ــددهتــا الــدول األع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف قرار اجلمعيــة العــامــة
٢٠٣/٧٢
(Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman, “Who owns the wealth in tax havens? Macro )41
evidence and implications for global inequality”, National Bureau of Economic Research Working Paper
)No. 23772 (September 2017
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سـ ـ ــيكون أمراً بالغ األتية الخجا الصـ ـ ــناديق االسـ ـ ــتئما ية والةـ ـ ــركات الوتية ،وة،ها من األدوات املالية
املت ـ ـ ـ ــتخدمة إلخفاء التدفقات املالية ة ،املة ـ ـ ـ ــروعة وما ينتج عنها من أا ـ ـ ـ ــول ،يف ني يهدف التبادل
التلقائي ملعلومات احلتــابات املالية إىل احلفز على الكةــف عن الثروة املالية يف ا ارج وميكن أن يتــاعد
اإلبالل ،على أس ـ ـ ــاا كل بلد على دة ،من جا ب الة ـ ـ ــركات عرب الوطنية على الكة ـ ـ ــف عن التهرب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري واحلــد منــه وعلى الرةم من التقــدم الكب ،الــذي أ ر تــه منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتص ـ ــادي ،وجمموعة العةـ ـ ـرين ،يف ما يتعلق ببع جوا ب التدفقات املالية ة ،املة ـ ــروعة ،ف ن البلدان
ذات الدخل املنخف  ،اليت كث،ا ما تفتقر إىل القدرات واألطر املؤس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــية الكافية ،تتـ ـ ـ ــتبعد عموماً من
احللول وتة ـ ـ ـ ـ ــدد خطة عمل أديس أبابا على أن تكون اجلهود املبذولة يف جمال التعاون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـري الدويل
عامليةً من يث النهج والنطا  ،وأن تراعي متاما اال تياجات والقدرات املختلفة جلميع البلدان
مشاركة المرأة في االقتصاد
 - 61أكدت الدول األع ــاء مرارا وتكرارا أن كفالة متــاواة املرأة مع الرجل وإتا ة الفر هلا لتتمكن
من املةـ ـ ــاركة والقيادة يف جمال االقتصـ ـ ــاد أمر بالغ األتية من أجل إعمال قو اإل تـ ـ ــان للمرأة وحتقيق
التنمية املتتدامة إن ما يقرب من ثلث مؤستات القطاع الرمسي يف العال متلكها وتةنلها النتاء ،ولكن
بيا ات الدراســات االســتقصــائية املتعلقة باملؤسـتــات ال حت َّد إال يف عدد قليل من البلدان كل عام ،وهو
ما قعل من الص ــعب معرفة االراهات العاملية هبذا الة ــأن والنت ــاء املة ــتنالت باألعمال احلرة أقرب إىل
أن يواجهن من الص ـ ـ ـ ــعوبات يف بدء أعماهلن التجارية وتوس ـ ـ ـ ــيعها ،أكثر إىل د بعيد ثا يواجهه الرجال،
وهو ما ميكن إرجاعه إىل القوا ني اليت هلا آثار متييزية على الرجال والنتـ ــاء على سـ ــبيل املثال يف ما يتعلق
مبلكية األراضي وامل،ا  ،ف ال عن األعراف الثقافية واملواقف االجتماعية ويف عام  ،٢٠1٧بلنت تبة
النتـ ـ ــاء الال ـ ـ ــنلن مقاعد يف جمالس إدارة الةـ ـ ــركات على متـ ـ ــتوى العال  1٧.٣يف املائة ،مرتفعة من
 15.8يف املائة يف عام  ،٢٠16يث حتققت هذل املكاس ـ ــب يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان
النامية( )4٢وقد وجدت منظمة العمل الدولية تن،اً طفيفاً يف ا تماالت تصـ ـ ـ ــنيف النتـ ـ ـ ــاء باعتبارهن من
”أرباب العمل“ فأرباب العمل من اإل ا ال ميثلن سـ ـ ـ ــوى  1.٧يف املائة من جمموع األيدي العاملة من
النتــاء ،مقار ة بنتــبة  4يف املائة لدى الرجال( )4٣ومن العوامل الرئيتــية اليت تتــهم يف عدم املتــاواة بني
اجلنتــني يف املةــاركة يف القوة العاملة ،التو يع ة ،املتكاف للعمل ة ،املدفوع األجر بني النتــاء والرجال،
يث يبلغ الوقت الذي تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيه املرأة يف األعمال املنزلية وخدمات الرعاية يف املنزل ة ،املدفوعة األجر
ما يقرب من ثالثة أض ــعاف الوقت الذي يق ــيه الرجال ،وفقا لبيا ات ا ــادرة عن دراس ــات اس ــتقص ــائية
()44
أجريت يف  8٣بلدا ومنطقة

__________
(2017 (2017). )4٢

MSCI, Women on boards: progress report
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اتفاقات االستثمار الدولية
 - 6٢يف ني ال يزال االسـ ــتثمار األجن املبا ـ ــر يتخذ ـ ــكال أكثر اسـ ــتقرارا من أ ـ ــكال التدفقات
املالية عرب احلدود ،ف ن اتفاقات االستثمار الدولية ،اليت هتدف إىل دعم االستثمار األجن  ،كث،ا ما تتفر
عن عواقب ة ،مقصـ ـ ـ ــودة ،من قبيل األ ظمة املقيدة اليت تدعم التنمية املتـ ـ ـ ــتدامة ،يف ني تؤثر األ ظمة
على أربار املت ـ ـ ــتثمرين وقد أا ـ ـ ــبط بع البلدان عرض ـ ـ ــة لعقوبات مالية كب،ة من جا ب أفرقة التحكيم
املعنية بتت ــوية املنا عات بني املت ــتثمرين والدول ،وهو ما يعو قدرهتم على تنفيذ الت ــياس ــات اليت تدعم
أهداف التنمية املتتدامة لقد بلنت عملية إبرام معاهدات االستثمار قطة حتول يف الوقت احلاضر فقد
ـ ــهد عام  ٢٠1٧أقل عدد من اتفاقات االس ـ ــتثمار الدولية اجلديدة منذ عام  ،198٣ثا ية ـ ــ ،إىل فجة
من التفك ،واملراجعة بة ــأن س ــياس ــات االس ــتثمار على النطا الدويل وللمرة األوىل ،راو عدد االت
()45
إهناء املعاهدات الفعلي عدد اتفاقات االستثمار الدولية اجلديدة املربمة
 - 6٣وجرى اسـ ـ ــتعراض التقدم ا ر على الصـ ـ ــعيد العاملي يف إاـ ـ ــالر اتفاقات االسـ ـ ــتثمار الدولية يف
املؤمتر التـ ـ ــنوي الرفيع املتـ ـ ــتوى املعين باتفاقات االسـ ـ ــتثمار الدولية الذي ظمه األو كتاد ،والذي عقد يف
تة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ٢٠1٧ومن اجلوا ــب الب ــار ة يف إبرام املع ــاه ــدات احل ــديث ــة التوج ــه ،و التنمي ــة
املتــتدامة ،واحلفاظ على يز تنظيمي ،وإجراء حتتــينات أو إســقاطات يف عمليات تتــوية املنا عات بني
املتــتثمرين والدول ويف الوقت الذي رري فيه الدول األع ــاء إاــال ات يف اتفاقات االســتثمار الدولية
اليت أاــبحت متقادمة ،يتعني على واضــعي التــياســات واملفاوضــني أن ينظروا بعناية يف اــياةة ســياســات
ـاملة بةـأن اتفاقات االسـتثمار الدولية تكون متتـقة مع اسـجاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وينبني أن يتتع
طا هذا التماسـ ـ ـ لية ـ ــمل مر لة جديدة من اإلا ـ ــالر ،ملعاجلة مت ـ ــألة اتت ـ ــا اتفاقات االس ـ ــتثمار
الدولية مع األطر القا و ية األخرى ،مبا يف ذل القا ون ا لي واألطر القا و ية الدولية على الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ،من
قبيل االلتزامات يف إطار منظمة التجارة العاملية أو معاهدات اال دواج ال ري وبينما يزيد املتتثمرون من
القطاع ا ا اســتثماراهتم يف أهداف التنمية املتــتدامة ،يتحتم أن تكون البيئة القا و ية األســاســية داعمة
للتنمية املتتدامة

هاء  -اإلصالح اإلداري
 - 64وتةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد خطة عمل أديس أبابا على أتية وجود ظم مالية ورارية و قدية دولية متماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكة
ومتت ـ ـ ــقة دعما للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية املت ـ ـ ــتدامة ،قب على الدول األع ـ ـ ــاء ال يادة التمويل
فحتب ،بل وإ ةاء مؤستات وطنية ودولية مناسبة للنرض املنةود
 - 65ويف خطة عمل أديس أبابا ،التزم رؤساء الدول واحلكومات واملمثلون الرفيعو املتتوى جمددا بتوسيع
طا اـ ــوت البلدان النامية ومةـ ــاركتها يف اـ ــنع القرارات االقتصـ ــادية الدولية وكرروا أي ـ ــا تأكيد التزامهم
مبوااـلة إاــالر احلوكمة يف كل من اــندو النقد الدويل والبن الدويل ويف يتــان/أبريل  ،٢٠18تواــل
املتـ ـ ــاتون بالبن الدويل إىل اتفا بةـ ـ ــأن إجراء إاـ ـ ــال ات يف قو التصـ ـ ــويت يف البن  ،ويتوقع أن
يعتمد ذل االتفا رمسيًا يف تةـ ـرين األول/أكتوبر  ٢٠18وتة ــمل زمة اإلا ــال ات يادة ا تقائية يف
رأا املال ،وبذل جهود ترمي إىل حتت ـ ــني االس ـ ــتفادة من امليزا ية العمومية للبن ويتوقع أن تة ـ ــهد القوة
__________
(UNCTAD, World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies (Geneva, 2018) )45
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التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويتي ــة للبل ــدان الن ــامي ــة ،يف ذراع البن ـ ل قراض ة ،التت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهلي ،منوا من  ٣9.٧يف امل ــائ ــة إىل
 4٠.5يف املائة ،يث س ـ ـ ـ ـ ــتتحقق أكرب املكاس ـ ـ ـ ـ ــب لدى البلدان ارس ـ ـ ـ ـ ــيوية ،اليت تة ـ ـ ـ ـ ــهد يادة قو
التصويت لديها من  ٢9.٢يف املائة إىل  ٣٠.٢يف املائة وستةهد الصني يادة يف قوقها التصويتية من
 4.4يف املائة إىل  5.٧يف املائة ويٌتوقع إجراء تني،ات ثاثلة يف املؤس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــة املالية الدولية ،يث سـ ـ ـ ــتزيد
قو البلدان النامية يف التصويت من  ٣5.٧يف املائة إىل  ٣6.5يف املائة
 - 66وقد وافق جملس حمافظي ا ــندو النقد الدويل يف كا ون األول/ديت ــمرب  ٢٠16على العمل من
أجل إجنا االستعراض العام ا امس عةر للحصت ،مبا يف ذل وضع اينة جديدة لتحديد احلصت،
لول موعد االجتماعات الربيعية لعام  ،٢٠19ويف موعد ال يتجاو االجتماعات التــنوية لعام ٢٠19
وقدم اجمللس التنفيذي تقارير مر لية عن االســتعراض العام ا امس عةــر إىل جملس حمافظي الصــندو يف
تةرين األول/أكتوبر  ٢٠1٧و يتان/أبريل ٢٠18
 - 6٧وإل الة العقبات اليت تعجض موااــلة إاــالر املؤس ـتــات العاملية ،أ ةــأت جمموعة العة ـرين ،يف
يت ــان/أبريل  ،٢٠1٧فريق الة ــخص ــيات البار ة املعين باحلوكمة املالية العاملية ،الذي س ــيجري اس ــتعراض ــا
رفيع املت ـ ـ ـ ـ ــتوى للتحديات والفر اليت تواجه النظام النقدي الدويل ،واحلوكمة املالية العاملية ،مبا يف ذل
الواليات ،واالتتا  ،والةفافية ،واملت ــاءلة يف املؤسـ ـت ــات املالية الدولية والتوا ــيات اليت أا ــدرها فريق
الةخصيات البار ة تتداخل مع العديد من املتائل اليت وقةت يف هذا التقرير
حمدثة يف عامي  ٢٠1٧و  ،٢٠18مع إ ـ ــارات
 - 68وقد ةـ ــر فريق الةـ ــخصـ ــيات البار ة معلومات ً
مرجعية إىل تنفيذ خطة عام  ،٢٠٣٠من يث كوهنا افزا يف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو التحديث األول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء على ـدو توجـه ال رجعـة فيـه ،و التعـدديـة القطبيـة و،و بيئـة من امليزا يـات العـامـة ا ـدودة،
وتركــات من األ مــات ،و قــائق اجتمــاعيــة اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة حمليــة مليئــة بــالتحــديــات ،مع ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤل الثقــة يف
املؤس ـت ــات( )46وية ــ ،التحديث الثاين إىل أن على املص ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف أن تزيد التعاون
فيما بينها وتوجه مزيداً من الجكيز ،و حتقيق األثر اإلمنائي وأقر الفريق أي ــا بعدم وجود إطار متفق عليه
دوليا لتقييم آثار التقلبات املفرطة يف تدفقات رؤوا األموال ،وأسـ ـ ـ ـ ــعار الصـ ـ ـ ـ ــرف ،ورفيف دهتا ،وقدم
توايات لتعزيز بكة األمان املايل واملراقبة املالية على الصعيد العاملي ودعا فريق الةخصيات البار ة إىل
توخي مزيد من الوضـ ـ ــور يف ما يتعلق بتو يع املتـ ـ ــؤوليات بني األمم املتحدة واملؤس ـ ـ ـتـ ـ ــات املالية الدولية،
واجلهات الفاعلة األخرى ،يف جمال التصــدي للتحديات العاملية ،ولكنه ل حيدد أي تقتــيم للعمل واقجر
أي ـ ـ ـ ـ ــا أن تظل جمموعة العة ـ ـ ـ ـ ـرين القوة الدافعة للحوكمة العاملية ،بوض ـ ـ ـ ـ ــعها خططا اس ـ ـ ـ ـ ـجاتيجية متعددة
الت ــنوات ،رةم أهنا ليت ــت ذات ع ــوية عاملية ،وليت ــت مةـ ـ ّكلة قا و اً ألن تتخذ قرارات( )4٧وس ــيقدم
فريق الةخصيات البار ة استنتاجاته النهائية يف تةرين األول/أكتوبر ٢٠18

__________
(www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G20-Wash-okt-International-Financial- )46
Architecture.pdf?__blob=publicationFile&v=1

()4٧

_g20.org/sites/default/files/media/epg_chairs_update_for_the_g20_fmcgbs_meeting_in
buenos_aires_march_2018.pdf
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رابعا  -االستنتاجات
 - 69تعزيز التعاون الدولي أمر بالغ األهمية لكفالة تحقيق نظام مالي مستتتقر ومستتتدام وستتوف
يتطلب تحقيق أهداف التنمية المست ت ت تتتدامة است ت ت تتتقرارام واست ت ت تتتدامة في المجال المالي وهناك حاجة
واض تتحة وملحة إلى إعادة توجين النظام المالي عن طريق الس تتياس تتات واللوائ التنظيمية من أجل
دعم األهداف األوسع نطاقا لتمويل التنمية المستدامة بطريقة مستقرة
 - ٧٠وال تزال البلدان النامية عرض ت ت ت ت تتة للتئيرات المفاجئة في حالة األس ت ت ت ت تتوا المالية وتقلب
التدفقات الخاص ت تتة وعلى الص ت تتعيد الوطني ينبئي إكمال س ت تتياس ت تتات االقتص ت تتاد الكلي الس ت تتليمة
الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المست ت ت ت تتتدامة بنظام مالي فعال وتدابير احترازية على صت ت ت ت تتعيد
االقتص ت ت تتاد الكلي وإدارة حس ت ت تتابات رأس المال كذلك فإن بإمكان التدابير الرامية إلى تحس ت ت تتين
المواءمة بين األست ت ت تتوا المالية واالست ت ت تتتثمار المست ت ت تتتدام الطويل األجل أن تحد من تقلب تدفقات
رؤوس األموال
 - ٧1ويلزم تهيئة بيئة اقتص ت ت ت ت تتادية دولية مؤاتية لدعم الجهود اإلنمائية الوطنية والتعاون الدولي
أستتاستتي إلصتتالح النظام النقدي الدولي وشتتبكة األمان المالي العالمية ف تتال عن تحستتين المواءمة
بين المؤس ت تست تتات المالية العامة الدولية وأهداف التنمية المست تتتدامة ومن األهمية بمكان بوجن خاص
زيادة تنسيق سياسات االقتصاد الكلي فيما العالم يتحرك تلقائيا نحو نظام احتياطي بعمالت متعددة
 - ٧٢ويظل تنفيذ المبادرات التنظيمية األخرى واإلش ت ت ت ت تتراف عليها وإنفاذها أمرا بالغ األهمية
وتشمل هذه المبادرات العمل من أجل مواءمة معايير اإلبالغ والمحاسبة والتصنيفات االئتمانية مع
التنمية المستدامة باالستفادة من التقدم المحرز في مجال المناخ لترشيد الجهود األخرى
 - ٧٣وقد ستتلما الدول األع تتاء بأن إصتتالح النظام المالي ض تروري ولكنن غير كاف؛ وتشتتمل
المجاالت اإلض ت تتافية التي ينبئي العمل فيها مكافحة التدفقات المالية غير المش ت تتروعة وإص ت تتالح
اتفاقات االستثمار الدولية وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين
 - ٧4وفي نهاية المطاف ينبئي أن تتطور هياكل الحوكمة االقتص ت ت تتادية العالمية لتص ت ت تتب مالئمة
لحقبة جديدة ومن شأن وضع ترتيبات حوكمة أكثر إنصافا واالستفادة من المنتديات ذات الصلة
التي توفرها األمم المتحدة من أجل اتخاذ القرارات االقتصت ت ت ت تتادية الدولية أن يست ت ت ت تتاعدا على تعزيز
الجهود الرامية إلى مواءمة النظام المالي الدولي مع خطة عام ٢٠٣٠
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