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 2019الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم   
 موجز تنفيذي  

 
 التوقعات بشأن تطورات االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي  

العاملي وإرساء أسس  يتعني اختاذ إجراءات عاجلة وملموسة للحد من املخاطر احملدقة باالقتصاد 
ينبين عليها منو اقتصادي مستقر ومستدام. فدينامية ومشولية االقتصاد العاملي أمر حموري لتحقيق األهداف 

. ويتعني على صباععي السبياسبات أع يعملوا ٢٠٣٠الطموحة اليت تصببو إليها ططة التنمية املسبتدامة لعام 
يها عقاط الضبببعمل املالية وتصببباعد املنالعات الت ارية  على احتواء املخاطر القصببباأل األجل اليت تتسبببب  ف

وأع يدفعوا قدما  يف الوقت عفسب،  باسبتاتي ية إمناةية طويلة األجل ّن ن من يقيق األهداف االقتصبادية 
واالجتماعية والبيئية. ويتوقمل جناح اإلجراءات السبببببياسببببباتية اتااة على اتبا  تع تعاوط متعدد األطراف 

ل يف وضبببببي السبببببياسبببببات العاملية املتعلقة بامباالت الرةيسبببببية  اا يف ذل  منافحة ت ا املنا   وطويل األج
والتمويل املسببتدام  واإلعتاو واالسببتهملس املسببتداماع  والتصببدي لعدم املسبباواأل. ويتطل  ذل  أيضببا إحرال 

 تقدم حنو إجياد عظام متعدد األطراف أكثر مشولية ومروعة واست ابة.
 

 يبدو النمو االقتصادي العالمي قويا لكن ذلك يخفي وراءه مخاطر واختالالت أساسية  ظاهريا،  
 ٢٠١٧تسبارعت وتاأل النمو االقتصبادي يف أكثر من عصبمل اقتصبادات العاك يف كل من عامي  

يف املاةة طملل هاذين  ٢.٢. فقد منت االقتصببببببببببببببادات املتقدمة النمو بوتاأل ةابتة بل ت عسبببببببببببببببة ٢٠١٨ و
وارتفعت معدالت النمو يف عدأل بلداع إىل مستويات تقارب املستويات اليت تستطيي بلوغها  يف  العامني 

حني اخنفضببببببت معدالت البطالة يف العديد من االقتصببببببادات املتقدمة النمو إىل أدل مسببببببتويا ا التار ية. 
ي عسبببيا  حي  وبالنسبببة لملقتصببادات النامية  ملت منطقتا آببر  جسببيا وجنوب جسببيا على مسببار منو قو 

يف املاةة. ويتواصببببببببببببل االعتعا   5.6يف املاةة و  5.٨  منوا بنسبببببببببببببة ٢٠١٨سبببببببببببب لتا على التوا   يف عام 
التدرجيي يف العديد من البلداع املصدرأل للسلي األساسية  وال سيما يف البلداع املصدرأل للوقود  وإع كاعت 

اتاد الذي آبببهدت، أسبببوا  السبببلي األسببباسبببية يف ال تزال معرَّضبببة لتقل  األسبببعار. وال يزال أةر االخنفا  
يلقي بظملل، على موالين املدفوعات اخلارجية وعلى توالعات املاليات العامة  وقد  ٢٠١4/٢٠١5الفتأل 

 طل مل وراءه مستوياٍت عالية من الديوع.
  حي  ٢٠١٨يف املاةة يف عام  ٣.١ومل معدل النمو االقتصبببببببببببببببادي العاملي ةابتا  عند عسببببببببببببببببة  

  التسببببار  االقتصببببادي يف الواليات املتحدأل األمرينية  الذي جنز عن يفيزات السببببياسببببة املالية  عن عوَّ 
تباطؤ النمو يف بعض االقتصببادات الن ا األطرا. ومن املتوقي أع يتوسببي النابباط االقتصببادي العاملي يف 

أع النمو قد ينوع بلغ يف املاةة  لنن مثة عملمات متزايدأل على  ٣بوتاأل قوية تبلغ عسببببببببببببببببة  ٢٠١٩عام 
  ٢٠١٨ذروت،. فقد مل منو اإلعتاو الصببببناعي العاملي ومنو ح ز  ارأل البضبببباةي يتقلَّصبببباع منذ بداية عام 

ال سيما يف السلي الرأاالية ويف السلي الوسيطة اليت تتميز بنثافة املبادالت. وتاا املؤآرات الرةيسية إىل 
  يف مل تصاعد املنالعات الت ارية  ٢٠١٩اع سيضعمل يف عام أع الزطز االقتصادي يف العديد من البلد

واحتمال حدوث إجهاد وتقلبات مالية  والتوترات اجل رافية السببببببببببياسببببببببببية النامنة. ويف الوقت ذات،  تواج، 
 عدأل اقتصادات متقدمة النمو قيودا على القدرات  مما قد يؤةر على النمو يف املدا القصا. 
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وراءها تفاوت معدالت النمو االقتصيييادي وبياذ هذا النمو في البالن عن  األرقام الرئيسيييية تخفي  
 المناطق التي هي أحوج إليه 

ص دا عدأل اقتصببببادات عامية   ختفي هذه األرقام الرةيسببببية وراءها أوج،ض الضببببعمل والننسببببات اليت ّت
توقعات االقتصببببادية على وتفاوتتض وتاأل التقدم االقتصببببادي يف آببببل أحناء العاك. فعلى الرغز من يسببببن ال

املسببببببببتوا العاملي على مدا العامني املاضببببببببيني  آببببببببهدت عدأل بلداع عامية كباأل تراجي عصببببببببي  الفرد من 
يف  ٢٠١٩الدطل. ومن املتوقي أع يتواصببببببل اخنفا  منو أو ضببببببعمل منو عصببببببي  الفرد من الدطل يف عام 

حي  يعيش قرابة  -منطقة البحر النارييب وسببببر أفريقيا وجنودا وغردا ويف غرب جسببببيا وأمرينا الملتينية و 
 ربي سناع العاك يف فقر مدقي. 

وحل عنببدمببا ينوع معببدل منو عصبببببببببببببببيبب  الفرد قويببا  فببمعبب، غببالبببا  مببا ينوع مببدفوعببا  من املنبباطق  
الصببناعية الرةيسببية اليت تتس طلمل الرك  املناطق احمليطة دا واملناطق الريفية. وعلى الرغز من أع معدالت 

ة بل ت أدل مسبببببببببتويا ا التار ية يف العديد من االقتصبببببببببادات املتقدمة النمو  كاع منو الدطل املتاح البطال
للعديد من األفراد  ال سبببببببيما ذوي الدطل املنخفض  ضبببببببئيمل أو معدوما طملل العقد املاضبببببببي. وال تتوفر 

يات العالية من أعابببطة اتماية االجتماعية ألكثر من عصبببمل سبببناع العاك  مما يطيل أمد اسبببتمرار املسبببتو 
النفاف. وتزيد هذه االطتملالت من صبببببببببببعوبة يقيق هديفض القضببببببببببباء على الفقر وإجياد فر  عمل الةقة 
لل ميي و عل منهما أمرا صببببببببببع  املنال. وياببببببببببنل عدم كفاية منو الدطل أيضببببببببببا ططرا على العديد من 

ع إىل التخفيمل من حدأل اطتناقات أهداف التنمية املسبببببببتدامة األطرا  يف الوقت الذي تسبببببببعى في، البلدا
 البص التحتية  ويسني الصحة  واالرتقاء برأس املال الباري  وتوسيي عطا  الفر  املتاحة.

 
 بالبًا ما تواجه الدول البنية بالموارد صعوبات في االستفادة من إمكاناتها اإلنمائية   

تمادا آديدا على السلي األساسية  يعتمد العديد من االقتصادات النامية املتخلفة عن الرك  اع 
سببببببواء للحصببببببول على إيرادات التصببببببدير أو لتمويل عفقات املالية العامة. وغالبا  ما يؤدي اجتما  تقلبات 
آببديدأل يف الصببادرات ويف إيرادات املالية العامة إىل حدوث تارجحات كباأل يف النابباط االقتصببادي  وإىل 

. وتتفاقز حدأل هذه اآلةار يف البلداع اليت تعاط من ضبببببببببببببببعمل اخنفا  معدالت النمو على املدا األطول
اتوكمة ورداءأل عوعية املؤسبببببببببببببببسبببببببببببببببات  حي  قد تثل عقا التنويي عقبة يف سببببببببببببببببيل التنمية االجتماعية 
واالقتصادية. والعديد من هذه البلداع املعتمدأل على السلي األساسية واملتباطئة النمو اع مست يف عزاعات 

 أو واجهت اضطرابات مدعية وحاالت عدم استقرار طملل العقود األطاأل. مسلحة طويلة األمد
 

 20٣0حاالت البموض والمخاطر وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   
 تزايُد مخاطر التدهور ونقاط الضعف يهدد استدامة النمو االقتصادي على المدى القصير  

وراءها تراكز العديد من املخاطر القصببببببباأل األجل ختفي الوتاأل املطردأل للنمو االقتصبببببببادي العاملي  
القادرأل على التسبببب  يف عرقلة الناببباط االقتصبببادي بابببدأل ويف إتا  ضبببرر كبا بىفا  التنمية على املدا 
األطول. وسببببببببببببببتؤدي تل  املخاطر إىل ليادأل صببببببببببببببعوبة يقيق العديد من غايات ططة التنمية املسببببببببببببببتدامة 

من عقاط ضببببببببببعمل كباأل  مثل االطتملالت النباأل يف االقتصبببببببببباد النلي . والبلداع اليت تعاط ٢٠٣٠ لعام
وارتفا  مسبببببببتويات الديوع اخلارجية  معرَّضبببببببة بوج، طا  للتضبببببببرر من هذه االضبببببببطرابات. ومي التقل ا 
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لِّمل أي صدمة  النبا الذي ياهده هامش التصرف املتاح لواضعي السياسات يف مجيي أحناء العاك  قد ختت
 ديدأل وطويلة األمد على النمو العاملي وعلى األوضا  االجتماعية واالقتصادية. طارجية جةارا آ

 
 ... تصاعد المنازعات المتعلقة بالسياسات التجارية يشكل خطرا على المدى القصير  

  حدةت ليادأل كباأل يف التوترات الت ارية بني اقتصببببببادات العاك الن ا  ٢٠١٨على مدار عام  
 عدد املنالعات اليت رتفعت إىل جلية تسببببوية املنالعات التابعة ملنظمة الت ارأل العاملية. وسببببت ل ارتفا  حاد يف

فقد أدا إقدام الواليات املتحدأل على ليادأل التعريفات اجلمركية املفروضبببببببببببببببة على الواردات إىل ردود باملثل 
تحفيزية واإلعاعات املباآببببببببببببرأل وردود مضببببببببببببادأل. وفقضد منو الت ارأل العاملية لم،  على الرغز من أع التدابا ال

 عو ضت حل اآلع عن النثا من اآلةار السلبية املباآرأل املتتبة على ذل  يف الصني ويف الواليات املتحدأل.
وياببببنل اسببببتمرار تزايد التوترات لفتأل طويلة واسببببتمرار دوامة فر  التعريفات اجلمركية اإلضببببافية  

بني أك  اقتصبببببببببببببببادات العاك ططرا كباا على جفا  الت ارأل العاملية. وقد  ل مل أةرا كباا على االقتصببببببببببببببباد 
ؤل يف قطا  األعمال. العاملي: من طملل تباطؤ االسبببببببببببتثمار  وارتفا  أسبببببببببببعار االسبببببببببببتهملس  وتراجي التفا

وسيؤدي ذل  إىل اضطرابات حادأل يف سملسل القيمة العاملية  ال سيما بالنسبة للمصدرين يف اقتصادات 
آببببببر  جسببببببيا املندسة بعمق يف سببببببملسببببببل التوريد الت ارية بني الصببببببني والواليات املتحدأل. وتنن أع يؤدي 

اخنفا  الطل  على السببببببلي األسبببببباسببببببية  وهذا تباطؤ النمو يف الصببببببني و/أو الواليات املتحدأل أيضببببببا إىل 
سوف يؤةر على البلداع املصدرأل للسلي األساسية يف أفريقيا وأمرينا الملتينية. ومثة ططر يتمثل يف إمناعية 
أع تؤدي املنالعات الت ارية إىل تفاقز أوج، الضببببببببعمل املا   ال سببببببببيما يف بعض االقتصببببببببادات الناآببببببببئة. 

الواردات  مقتعا  بتاببببببديد األوضببببببا  املالية وارتفا  تناليمل طدمة الديوع   وتنن أع يؤديض ارتفا  أسببببببعار
 إىل تقليا األرباح وأع يتسب ض يف حالة مديوعية حرجة يف بعض القطاعات. 

 
 وستكون لذلك انعكاسات على المدى الطويل… 

ل ضببعمل منو الت ارأل لفتأل طويلة على منو اإلعتاجية على املدا املتوسببر  ومن   سببوف يؤةر تواصببت
َثضَّ على توقعات النمو على املدا األطول. فالت ارأل تعزل منو اإلعتاجية من طملل وفورات ات ز  وإتاحة 

تسهز  ارأل اخلدمات يف الوصول إىل املدطملت  واكتساب املعرفة والتننولوجيا من االتصاالت الدولية. و 
مشول اجلميي والقدرأل على الصببببببببببببببمود والتنويي. وتتابببببببببببببباب  قنوات الت ارأل هذه على حنو وةيق مي قرارات 

 االستثمار وليادات اإلعتاجية والنمو االقتصادي ويف تاية املطاف مي التنمية املستدامة. 
 

 …ث اضطرابات مالية في بعض األماكن التشديد المفاجئ لألوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى حدو   
أدا تزايد ال مو  الذي ينتنمل السياسات العامة وتفاقتز عقاط الضعمل اخلاصة ببلداع بعينها  

. وقد تاةرت ماببببببببببباعر ٢٠١٨إىل عوبات من التقلبات الابببببببببببديدأل اليت اجتاحت األسبببببببببببوا  املالية يف عام 
ويات الديوع  وتزايد املخاطر اجل رافية السبببياسبببية  املسبببتثمرين من تصببباعد التوترات الت ارية  وارتفا  مسبببت

وتطورات أسببببوا  النفر  وت ا التوقعات بابببباع مسببببار السببببياسببببة النقدية يف الواليات املتحدأل. وإلاء هذه 
اخللفية  آبببببهدت األوضبببببا  املالية العاملية بعض التابببببديد طملل العام. ويف مل البيئة اتالية اليت يسبببببودها 

تطورات غا متوقعة أو أي يول مفاجئ يف املابببببببباعر إىل تصببببببببحيحات حادأل يف  ال مو   قد تؤدي أي
السببو  وإىل إعادأل ختصببيا غا منظَّز لرؤوس األموال. وقد يؤدي حدوث ارتفا  سببريي يف أسببعار الفاةدأل 
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وارتفا  كبا يف سببببببببببببعر الدوالر إىل تفاقز عقاط الضببببببببببببعمل احمللية وإىل صببببببببببببعوبات مالية يف بعض البلداع  
 ف يؤدي إىل ليادأل احتمال تعرضها لضاةقة يف مديوعيتها.سو  مما
 

 ومن المحتمل أن تنتشر عدواها على نطاق أوسع… 
قد يصبب  املسبتثمروع حذرين بابنل طا  من البلداع اليت تعاط من عقاط ضبعمل حملية كباأل   

ل اخلارجي  واععدام مثل ارتفا  الع ز يف اتسببببببببببببببباب اجلاري ويف املالية العامة  وارتفا  احتياجات التموي
الابببببفافية يف التزامات هذه البلداع املتصبببببلة بالديوع  أو حمدودية سبببببياسبببببا ا المتصبببببا  الصبببببدمات. وقد 
تنتاببببر الضبببباةقة املالية من بلد إىل جطر عن طريق القنوات املصببببرفية والروابر األطرا بني األسببببوا  املالية. 

سبببببوا  املالية مؤطرا تسبببببببت فيها يوالت متفرقة وباإلضبببببافة إىل ذل   مثة أدلة على حدوث عدوا يف األ
يف ةقة املسبببببتثمرين  ب ض النظر عن املؤآبببببرات األسببببباسبببببية اليت اسبببببتندت إليها تل  التحوالت  مما عر   

 األسوا  الناآئة عموما  للخطر.
 

تعديالت السييياسييات النقدية أو حدوث هفوات سييياسيياتية في االقتصييادات الكبرى قد تتسييبن في   
 مالية شديدةضائقة 
يلمل قدر كبا من ال مو  مسببببببببار تعديل السببببببببياسببببببببة النقدية يف االقتصببببببببادات املتقدمة النمو   

سببيما يف الواليات املتحدأل. وإلاء طلفية تعماها سببياسببة مالية توسببعية مسببايرأل للدورأل االقتصببادية وليادأل  وال
الضببببببببب وط التضبببببببببخمية املصبببببببببرفض فر  الرسبببببببببوم اجلمركية على الواردات  قد يدفي حدوث ارتفا  كبا يف 

االحتياطي الفيدرا  للواليات املتحدأل إىل رفي أسبببببعار الفاةدأل بوتاأل أسبببببر  بنثا من املتوقي حالي ا  وذل  
 سوف يؤدي إىل تاديد حاد ألوضا  السيولة العاملية. 

وياببببببنل احتمال إطفا  واضببببببعي السببببببياسببببببات يف أوروبا يف االعتهاء من وضببببببي ترتيبات قاعوعية  
نظيمية قبل اعسبببببببببببببببحاب اململنة املتحدأل ل يطاعيا العظمى وأيرلندا الابببببببببببببببمالية من االياد األورو  يف وت

ططرا على االسببببببببببببتقرار املا   بالنظر إىل أألية املصببببببببببببارف األوروبية يف دفي التدفقات  ٢٠١٩جذار/مارس 
 املالية العاملية ع  اتدود.

ني مؤطرا يف تفاقز االطتملالت املالية  وإع كاع وقد تتسبببب  سبببياسبببة التيسبببا اليت اعته تها الصببب 
من املرج  أع تدعز النمو على املدا القصبببببببببببببببا. وقد يزيد ذل  من احتمال حدوث عملية غا منظمة 

املسببببببببببببتقبل للحد من االسببببببببببببتداعة  سببببببببببببتنوع اا تداعيات كباأل على النابببببببببببباط االقتصببببببببببببادي اتقيقي  يف
 واععناسات إقليمية وعاملية. 

 
 لمناخية تهدد أيضا اآلفاق االقتصادية، ال سيما في الدول الجزرية الصبيرة الناميةالمخاطر ا  

تتزايد املخاطر املناطية مي معاعاأل العاك من عدد متزايد من الظواهر اجلوية القصبببببببببببببببوا. وطملل  
 السبببنوات السبببت املاضبببية  عتسببببت أسبببباب أكثر من عصبببمل الظواهر اجلوية القصبببوا إىل ت ا املنا . وتؤةر
الصببببببببببدمات املناطية على البلداع املتقدمة النمو والبلداع النامية على حد سببببببببببواء  وتعر   ستمعات حملية 
عريضببة خلطر التاببريد وتلحق أضببرارا جسببيمة بالبص التحتية اتيوية. ومي ذل   تتحمل البلداع املنخفضببة 

ة الباببببرية للنوارث. وتتعر  الدطل والبلداع املتوسببببطة الدطل من الاببببراة الدعيا بصببببورأل سبببباحقة التنلف
عدأل دول جزرية صببببببببببببب األ عامية يف منطقة البحر النارييب واحملير ااندي واحملير اااد  بصبببببببببببببفة طاصببببببببببببة 
للمخاطر املناطية  كالفيضببببببببباعات وتزايد اجلفاف والتحات السببببببببباحلي وعضبببببببببوب املياه العذبة. وقد ختل مل 
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ألسببباسبببية للنقل  كاملواعئ واملطارات  جةارا  أوسبببي عطاقا األضبببرار املتصبببلة باملنا  اليت تقت بالبص التحتية ا
على الت ارأل الدولية وعلى جفا  التنمية املسبببببتدامة يف البلداع األآبببببد ضبببببعفا . وسبببببتزداد  اطر تعر  البص 

درجة  ١.5التحتية السبببببببباحلية لملع مار يف البحار بصببببببببورأل كباأل عندما يصببببببببل االحتار العاملي إىل عسبببببببببة 
 دث ذل  قريبا  يف ةملةينيات القرع اتا .مئوية  وقد ا

 
نقاط الضيعف األسياسيية ذات الطابع األطول أجال تهدد اسيتدامة النمو االقتصيادي العالمي بأبعاده   

 المالية واالجتماعية والبيئية
تواصببببببل ارتفا  مسببببببتويات الديوع العامة والديوع اخلاصببببببة على الصببببببعيد العاملي. ويف العديد من  
تاببببببببنل التزامات طدمة الديوع الباهظة بالفعل عبئا  ةقيمل  على املوارد املالية اتنومية. وباببببببببنل البلداع  

أعز  ك يقابل ارتفا ض الديوع يف االقتصببببببببادات النامية عموما ارتفا   مماةل يف األصببببببببول املنت ة. ويثا ذل  
الطويل  وآببواغل بابباع  آببواغل بابباع مدا قدرأل هذه االقتصببادات على يمل أعباء الديوع على املدا

قدرا ا اإلعتاجية على املدا املتوسبببببببببببببببر  بالنظر إىل ما تعاط من، من ة رات ضبببببببببببببببخمة يف البص التحتية  
 وتدهور رأس املال القاةز  وما  ل ف، كل ذل  من جةار على اإلعتاجية.

 
ا وانخفاضات في المائة في أفريقي 10يتطلن نموا يزيد عن  20٣0القضاء على الفقر بحلول عام   

 كبيرة في تفاوت الدخل
غالبا ما يفابببببببببببل النمو االقتصبببببببببببادي  وفقا  ألبعاد اجتماعية  يف الوصبببببببببببول إىل من هز يف أمس  

اتاجة إلي،. ويابببببنل ضبببببعمل منو عصبببببي  الفرد من الدطل يف املناطق  اليت ال تزال فيها مسبببببتويات الفقر 
جتماعية. وعلى الرغز من التقدم النبا الذي أتحرل وعدم املسببببببببببببببباواأل مرتفعة  عقبة  كاداء أمام التنمية اال
مليوع آبببببببخا يعيابببببببوع يت طر الفقر املدقي   ٧٠٠على مدا العقدين املاضبببببببيني  ال يزال أكثر من 

 ٢٠٣٠ويوجد أكثر من عصببببببببببببفهز يف أفريقيا. وسببببببببببببيتطل  يقيق هدف القضبببببببببببباء على الفقر  لول عام 
معدالت الفقر مرتفعة  من طملل اجلمي بني تسببريي وتاأل النمو يوالت هاةلة يف البلداع اليت ال تزال فيها 

االقتصبببادي تسبببريعا حادا وإحداث اخنفاضبببات كباأل يف تفاوت الدطل. ويف أفريقيا  لني تتحقق أهداف 
يف املاةة وتت اول إىل حد  ١٠اتد من الفقر  ال بد من ارتفا  النمو االقتصببببادي إىل مسببببتويات تزيد عن 

 مو املس لة على مدار اخلمسني سنة األطاأل. بعيد معدالت الن
 

 إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتبعها العالم أمر حتمي لتحفيز النمو االقتصادي  
لتفادي وقو  ت ياات جوهرية يف النظز البابببببببرية والطبيعية اتالية  ال بد من الابببببببرو  يف طفض  

بفتأل طويلة. وعلى الرغز من إحرال بعض التقدم  ٢٠٣٠اعبعاةات ةاط أكسببببببببببيد النربوع العاملية قبل عام 
س املسبببببببببببتدامني بيئيا  يف اتد من كثافة اعبعاةات غالات الدفيئة  ال ادث التحول حنو اإلعتاو واالسبببببببببببتهمل

بالسببببببرعة النافية  وهذا يتسببببببب  يف ارتفا  مسببببببتوا اعبعاةات النربوع وتسببببببار  ت اا املنا . وهناس حاجة 
ملحة إىل إحداث يول جذري وسببببببببريي يف الطريقة اليت يتبعها العاك لتحفيز النمو االقتصببببببببادي  إذا أردعا 

إلينولوجية وسببببببل عيابببببنا. ويتطل  مثل هذا التحول تفادي إتا  املزيد من األضبببببرار اجلسبببببيمة بنظمنا ا
اجلذري اختاذ إجراءات سببببببياسببببببياتية على عدأل جبهات  وتسببببببريي االبتنار التننولوجي  وإحداث ت ياات 

 كباأل يف السلوكيات.
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 التحديات السياساتية وسبل المضي قدماً   
 أمام تحديات ال يستهان بها النهج المتعدد األطراف المتبع في وضع السياسات العامة العالمية  

يوجد اعطبا  متزايد باع فواةد ليادأل التنامل االقتصبببببببببادي ال يتز تقااها بابببببببببنل منصبببببببببمل بني  
البلداع أو داطلها. ويتنظر اآلع بصببببببببورأل متزايدأل إىل الفواةد املتتبة على الت ارأل ويرير السببببببببياسببببببببات املالية 

ثروأل داطل البلداع  مما اد من هامش التصبببببببببببببببرف املتاح على أتا تؤدي إىل تفاقز التفاوت يف الدطل وال
لواضببببعي السببببياسببببات  بل ويقو  يف بعض اتاالت السببببيادأل الوطنية. وما فتئت املؤسببببسببببات واالتفاقات 
اليت تقي يف صميز النظام املتعدد األطراف تواج، ض وطا متزايدأل. وقد  سدت هذه الض وط يف ساالت 

 مناةي الدو  والتصدي لت ا املنا .الت ارأل الدولية والتمويل اإل
وتايت هذه التهديدات اليت تتعر  اا تعددية األطراف يف وقت أصبببببببببببببببب  في، التعاوع واتوكمة  

البدوليباع أكثر أأليبة من أي وقبت مضبببببببببببببببى. والعبديبد من التحبديبات املبينبة يف ططبة التنميبة املسبببببببببببببببتبدامة 
 اعية وتعاوعية.عاملية بطبيعتها وتتطل  اختاذ إجراءات مج ٢٠٣٠ لعام
 

 إيجاد نظام متعدد األطراف أكثر شمولية ومرونة واستجابة أصبح أمر متعينا   
يف مل االقتصاد العاملي املتنامل اليوم  تانل القواعد واملؤسسات املتفق عليها دوليا أمرا حيويا  

َثضَّ  فمع تعزيز لضماع وجود أسوا  تؤدي عملها بانل جيد ولتسوية اخلملفات وضماع االستقرار. ومن 
تعببدديببة األطراف أمر حموري للنهو  بببالتنميببة املسبببببببببببببببتببدامببة يف مجيي أحنبباء العبباك. ولني تنوع األعظمببة 
املتعددأل األطراف فعالة  ال بد من أع تسببببببت ي  للاببببببواغل واالعتقادات املاببببببروعة. وينب ي ليادأل اتسببببببا  

  مما سبببوف يتمخض عن، ٢٠٣٠دامة لعام هينل النظام الت اري املتعدد األطراف مي ططة التنمية املسبببت
إطار  للت ارأل الدولية ينوع آبببببباممل  وآببببببفافا  ومؤاتيا للتنمية. وينب ي أع تن ن التقدم احملرل يف سال التعاوع 
الضبببرييب الدو  مجيي البلداع من اتصبببول على حصبببتها العادلة من ضبببراة  الابببركات الدولية  وينتسبببي 

البلداع فقرا. وب ية وقمل االحتار العاملي  يتعني تعزيز التعاوع الدو  يف ذل  أألية طاصبببة بالنسببببة ألآبببد 
سال التننولوجيا اخلضبببببببببببببببراء  اا يف ذل  عقل التننولوجيا بتنلفة ميسبببببببببببببببورأل  لدعز االعتقال حنو اإلعتاو 

 املستدام يف العديد من البلداع النامية  وال سيما يف أقل البلداع منوا . 
 

 الدولي يجن أن يكّمل سياسات ضريبية وطنية فعالةالتعاون الضريبي   
يتعني على امبتمي الدو  مواصببلة العمل على إعابباء عظام ضببرييب دو  عادل ومسببتدام وحدي   

تدعم، سببببببببياسببببببببات ضببببببببريبية مواتية للنمو. وينب ي أع تنوع اجلهود املبذولة يف هذا امبال عاملية من حي  
يف هذا العصببببر النهع والنطا   وأع تراعي ّاما  تلمل احتياجات وقدرات البلداع كافة. ومن الضببببروري  

الرقمي  اتبا  تع متعدد األطراف يف امبال الضببببببببببرييب. غا أع ذل  جي  أع يتس ساال يسببببببببببم  للبلداع 
باعتماد سببببببياسببببببات ضببببببريبية فعالة تعزل التمويل العام احمللي للتنمية املسببببببتدامة. وتتسببببببز تعبئة املوارد العامة 

توفا السببببببلي واخلدمات العامة الضببببببرورية  وتعزيز البنية  احمللية وميزعتها واسببببببتخدامها الفعال باألية بال ة يف
 التحتية  واتد من عدم املساواأل  ودعز استقرار االقتصاد النلي.
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 تحقيق النمو المستدام بيئياً يتطلن تحوالت جوهرية في السياسات العامة واالستهالك  
السبببببببلبية املرتبطة باالعبعاةات  جي  أع تراعي عملية صبببببببني القرارات االقتصبببببببادية املخاطرض املناطية 

مراعاأل تامة  وهو ما سبببببببببببببببوف يفضبببببببببببببببي إىل اتد من الطل  على اخلدمات النثيفة النربوع والتننولوجيا 
القاةمة على الوقود األحفوري. وتنن يقيق ذل  من طملل أدوات مثل تدابا تسببببببعا النربوع  واللواة  

ل من معايا األداء وقواعني البناء  واتد من عظز دعز املتعلقة بنفاءأل اسببببببتخدام الطاقة مثل فر  حد أد
الوقود األحفوري غا الفعالة اجتماعي ا. وتنن للحنومات أيضبببببببببببببببا أع تاببببببببببببببب ي السبببببببببببببببياسبببببببببببببببات احملفزأل 
للتننولوجيات اجلديدأل املوفِّرأل للطاقة  مثل اإلعاعات املقدمة للبح  والتطوير. ويانل التنويي االقتصادي 

 اع اليت ال تزال تعتمد بادأل على إعتاو الوقود األحفوري. أمرا حيويا يف البلد
 

 إدارة ثروات الموارد الطبيعية تتطلن استراتيجيات سياسياتية ذات رؤى بعيدة المدى  
تنن لثروات املوارد الطبيعية أع  يئ فرصبببا إمناةية هاةلة القتصببباد ما عندما تقتع باسبببتاتي يات  

ا بعيدأل املدا. وتنن للعاةدات من قطا  السببببببلي األسبببببباسببببببية أع توفر إدارية فعالة وبسببببببياسببببببات ذات رؤ 
إيرادات حيوية لدعز توسبببببيي عطا  اتصبببببول على التعليز والرعاية الصبببببحية  واالسبببببتثمار يف البنية التحتية 
اتيوية  وتوفا طدمات اتماية االجتماعية اتيوية  وتعزيز التنويي االقتصبببببببببببببببادي. وسبببببببببببببببوف يعزل التنويي 

على الصببببببمود  وهو تثل يف كثا من اتاالت أيضببببببا ضببببببرورأل  بيئية. ويتطل  يقيق ذل  اتبا  تع  القدرأل
آببببامل يف إدارأل السببببلي األسبببباسببببية ضببببمن اسببببتاتي ية واسببببعة النطا  للتنمية املسببببتدامة. وتاببببمل العناصبببر 

الدورية  األسبببببباسببببببية اذا النهع تقوية املؤسببببببسببببببات وليادأل الاببببببفافية ووضببببببي سببببببياسببببببات ملواجهة التقلبات
 االقتصادية وتوجي، االستثمارات حنو رأس املال الباري.

 
 سياسات التعليم والعمالة والبنية التحتية الريفية ذات أهمية محورية في الحد من عدم المساواة   

. ٢٠٣٠ياببنل ارتفا  مسببتويات التفاوت عاةقا رةيسببيا أمام يقيق ططة التنمية املسببتدامة لعام  
تصول على التعليز ويسني جودت، أمرين بال ي األألية للت ل  على هذه العقبة. وقد ويعد توسيي فر  ا

أتةبت أيضببا أع سببياسببات التوميمل  مثل رفي اتد األدل لتجور وتوسببيي عطا  اتماية االجتماعية  ترفي 
حتية الريفية مسببببتويات املعياببببة ألصببببحاب الدطول الدعيا. وتنن أع يدعز إعطاء األولوية لتنمية البنية الت

أيضبببببببببببا  من طملل االسبببببببببببتثمار العام يف النقل والزراعة والطاقة  ختفيملض حدأل الفقر وتضبببببببببببييق الف وأل بني 
 املناطق الريفية واتضرية.

 


