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 موجز تنفيذي  
 

 تنمية االقتصاد الكلي العالمي آفاق  
 

 2015تعثر االقتصاد العالمي في عام 

يف املائـــــة ال أكثـــــر يف عـــــام  2,4مـــــن املتوقـــــع أن ينمـــــو اإلنتـــــاج الكلـــــي العـــــاملي بنســـــبة  
والتوقعـات حلالـة يف ايف املائـة الـيت كانـت متوقعـة  2,8، وهذا تنقيح نـزويل كبـري عـن نسـبة 2015
ســـنوات علـــى األزمـــة  7. وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن 2015يف منتصـــف عـــام  ادية يف العـــاملاالقتصـــ

السياســـات يف شـــىت أحنـــاء العـــامل يواجهـــون حتـــديات جســـام يف مـــا  صـــانعويـــزال  املاليـــة العامليـــة، ال
يتعلــــق حبفــــز االســــتثمار وإنعــــاش النمــــو العــــاملي. وقــــد أعاقــــت االقتصــــاد العــــاملي عقبــــات رئيســــية 

 لســـلع األساســـيةا؛ وأســـعار املتعلقـــة باالقتصـــاد الكلـــي والتقلبـــات املســـتمرة وكالشـــكعديـــدة: مثـــل 
ر الصـــرف وتــدفقات رأس املـــال؛ اســعأة؛ وازديـــاد تقلبــات يــتـــدفقات التجار ال، واخنفــاض املنخفضــة

التمويــــل وأنشــــطة القطــــاع  املســــتمر بــــني نفصــــالاالوركــــود االســــتثمار وانكمــــاش منــــو اإلنتاجيــــة؛ و 
نســبته  مــاغ النمــو العــاملي لــببــدء حتسُّــن متواضــع يف الســنة املقبلــة، حبيــث ي العقــاري. ومــن املتوقــع

علـــــى التـــــوايل. ومـــــن املتوقـــــع أن  2017و  2016 ي عـــــاميف املائـــــة يف 3,2يف املائـــــة، و  2,9
، إىل احلـــد مـــن كـــاملتوقعالجتـــاه سياســـتها النقديـــة  الواليـــات املتحـــدة يـــؤدي توقيـــت وخطـــى تطبيـــع 

طـــة يف معـــدالت الصـــرف فر دون التقلبـــات امل مـــع احليلولـــة، ياســـاتالشـــكوك املتصـــلة بالسبعـــض 
، فمـــن االقـــرتاضإىل زيـــادة تكـــاليف  �ايـــة املطـــافوأســـعار األصـــول. وبينمـــا ســـيؤدي التطبيـــع يف 

املــــدى القصــــري.  يفشــــأن ارتفــــاع أســــعار الفائــــدة أن يشــــجع الشــــركات علــــى زيــــادة االســــتثمارات 
ختفيـف الضـغوط النزوليـة علـى أسـعار السـلع األساسـية، ممـا ويعتمد حتسُّن النمو العاملي أيضا على 

سوف يشجع االسـتثمارات اجلديـدة ويزيـد النمـو، وال سـيما يف االقتصـادات املعتمـدة علـى السـلع 
 األساسية.

 
 من المتوقع أن ُتسهم االقتصادات المتقدمة النمو في زيادة النمو العالمي  

، متجــاوزة 2016نمــو اكتســاب زخــم يف عــام توقــع أن تواصــل االقتصــادات املتقدمــة الي 
الناميـــة  االقتصـــادات بلـــدان. وقـــد تباطـــأ النمـــو يف 2010يف املائـــة ألول مـــرة منـــذ عـــام  2نســـبة 

منـــذ األزمـــة  واتـــهأضـــعف خطفمـــر ب 2015يف عـــام  يـــةوالبلـــدان الـــيت ــــر اقتصـــاداتا مبرحلـــة انتقال
ية، وتــدفقات كبــرية لــرؤوس األمــوال إىل املاليــة العامليــة وســط اخنفــاض حــاد ألســعار الســلع األساســ

يف املائـة يف  4,3اخلارج، وزيادة تقلبـات السـوق املاليـة. ومـن املتوقـع أن يصـل النمـو إىل مـا نسـبته 
يف املائـــة  3,8، بزيــادة عـــن النمـــو املقــدر بنســـبة 2017يف املائـــة يف عـــام  4,8، و 2016عــام 

ــــالرغم مــــن 2015يف عــــام  ــــاطؤ يف الصــــني، ســــحــــدوث . وب يظل شــــرق وجنــــوب آســــيا أســــرع تب
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، مــع اســتفادة كثــري مــن اقتصــادات املنطقــة املســتوردة للســلع األساســية، مــن يف العــامل منــوا تــنيمنطق
 ضو هــاخنفــاض أســعار الــنفط، واملعــادن واألغذيــة. ومــن املتوقــع أن يعــاود النــاتج احمللــي اإلمجــايل الن

يف املائــة يف عــام  5,6إىل مــا نسـبته  2015يف املائـة يف عــام  4,5يف أقـل البلــدان منـوا مــن نســبة 
يف املائـــة علـــى األقـــل  7، بيـــد أنـــه لـــن يبلـــغ غايـــة هـــدف التنميـــة املســـتدامة أي مـــا نســـبته 2016

هــي قــاطرة البلــدان الناميــة لنمــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف الســنة يف األجــل القريــب. ولــئن كانــت 
ال  ،البلـــدان ذات االقتصـــادات املتقدمـــة النمـــو يُتوقـــع أن ُتســـهمالنمـــو العـــاملي منـــذ األزمـــة املاليـــة، 

 ة.رتقبباملزيد يف النمو العاملي خالل الفرتة امل ،الواليات املتحدة األمريكيةسيما 
 

اســـتمرار التضـــخم المـــنخفض فـــي البلـــدان ذات االقتصـــادات المتقدمـــة النمـــو،   
 يزال تقلُّب التضخم والنمو مرتفعا بينما ال

تج، وتـــــدهور أســـــعار الســــلع األساســـــية، وضـــــعف الطلـــــب فجـــــوات النــــا اســـــتمرار وســــط 
. ففـي بلـدان اقتصـادات السـوق 2009الكلي، يُعد التضـخم العـاملي يف أدىن مسـتوياته منـذ عـام 

أدَّت إىل اآلن يف املائــــة. و  0,3املتقدمـــة النمــــو، يتوقــــع أن يبلــــغ متوســـط التضــــخم الســــنوي جمــــرد 
االنكمـــاش يف البلـــدان املتقدمـــة النمـــو. بيـــد أن يخ ترســـ إىل منـــعللغايـــة  يةالشـــروط النقديـــة التســـاهل

 ،أصـــــبح مرتبطـــــا بارتفـــــاع مســـــتويات تقلُّـــــب التضـــــخم، والنمـــــو، واالســـــتثمار التضـــــخم املـــــنخفض
. يــةواالســتهالك يف معظــم البلــدان املتقدمــة النمــو الكبــرية والبلــدان الــيت ـــر اقتصــاداتا مبرحلــة انتقال

البلــدان لعمــالت الضـغوط االنكماشـية يف العديـد مـن وقـد عوضـت التخفيضـات الكبـرية يف قيمـة ا
يـــزال  . فقـــد ســـجل الريـــال الربازيلـــي والروبـــل الروســـي اخنفاضـــات كبـــرية يف قيمـــة العملـــة، والالناميــة
 ن غارقني يف تراجع اقتصادي شديد، مقرتنا بتضخم مرتفع.االبلد

 
 تباطؤ االقتصاد يضر أسواق العمل  

، يـــةلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت ــــر اقتصـــاداتا مبرحلـــة انتقالترتفـــع البطالـــة يف كثـــري مـــن الب 
ســيما يف جنــوب أمريكــا، بينمــا ال تــزال البطالــة مرتفعــة بصــورة مســتمرة يف بلــدان مثــل جنــوب  وال

بـــني مـــن معـــدالت مســـامهة قـــوة العمـــل، وال ســـيما  مـــا برحـــت تـــنخفضأفريقيـــا. ويف الوقـــت ذاتـــه، 
مــن الــوظيفي أكثــر انتشــارا وســط حتــول مــن العمــل براتــب إىل النســاء والشــباب، وأصــبح انعــدام األ

ــ لكثافــة العمالــة املتــدين نمــوالشــكل يالعمالــة الذاتيــة. و  بركــود األجــور  ايف كثــري مــن البلــدان، مقرتن
الفعليــــة، حتــــديا يف مــــا يتعلــــق بتشــــجيع النمــــو االقتصــــادي الشــــامل واملســــتدام، والعمالــــة، والعمــــل 

 الكرمي للجميع.
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 ثمار تباطؤا حادا واسع النطاقشهد االست  
سجلت معدالت منو تكـوين رأس املـال الثابـت اخنفاضـات حـادة يف معظـم البلـدان ذات  

، مبــا يف ذلــك منــو اســتثماري 2014الناميــة منــذ عــام  االقتصــاداتاالقتصــادات املتقدمــة النمــو و 
 ،ساســـيةالطلـــب اإلمجـــايل واخنفـــاض أســـعار الســـلع األضـــعف د حـــاقتصـــادات. و  تســـعةســـليب يف 

. 2015-2014منــــو االســــتثمار خــــالل الفــــرتة مــــن  اتالسياســــب والشــــكوك املســــتمرة املتعلقــــة
واملتوقع حدوث ارتفاع متواضـع يف االسـتثمار، بشـرط أال يسـتمر اخنفـاض أسـعار السـلع األساسـية 

الشــــــكوك املتعلقــــــة للواليــــــات املتحــــــدة مــــــن  النقديــــــةوأن حيــــــد التطبيــــــع املتوقــــــع الجتــــــاه السياســــــة 
. وبــالرغم مـن ذلــك، ال يـزال يلــزم بـذل جهــود منسُّـقة علــى الصـعيدين الــوطين والــدويل اسـاتبالسي

ــــــة ــــــام القطاعــــــات املالي ــــــة لضــــــمان قي ــــــق باملــــــدخرات والســــــيولة، وحفــــــز  بوســــــاطة فعال يف مــــــا يتعل
 .أيضا االستثمارات الثابتة

 
 جهود سياسية منسقةبذل الحد من الفقر ومن مستويات االنبعاثات سيتطلب   

يف كثــري مــن البلــدان ذات االقتصــادات  الواســع االنتشــار لنمــو االقتصــادياد تبــاطؤ حســي 
تقـدم يف جمـال احلـد مـن الفقـر علـى املـدى إحـراز ، مـن الضـعيف ألجورامنو  ،النامية، وبصفة عامة

اعتمــادا كبـريا علــى سياســات  ،مــن الفقـر يف جمــال احلـدالقريـب. وســيعتمد إحـراز املزيــد مـن التقــدم 
ــــة األساســــية، احلــــد مــــن  ــــل االســــتثمار يف جمــــال التعلــــيم، والصــــحة، والبني عــــدم املســــاواة، مــــن قبي

وشبكات األمان االجتماعي القويـة. ومل تشـهد انبعاثـات الكربـون ذات الصـلة بالطاقـة العامليـة منـوا 
عنــــدما انكمــــش االقتصــــاد  2009عامــــا، باســــتثناء عــــام  20، ألول مــــرة منــــذ 2014يف عــــام 

ك علــى إمكانيــة الفصــل بــني النمــو االقتصــادي ومنــو انبعاثــات الكربــون، باختــاذ العــاملي، داال بــذل
ثــل مصــادر الطاقــة املنخفضــة الكربــون حاليــا مــا يزيــد  سياســات صــحيحة واســتثمارات مالئمــة. ـو

 يف املائة من االستهالك اجلديد للطاقة على الصعيد العاملي. 50على 
 

 التجارة الدولية والتدفقات المالية  
 

ن النخفـــــاض أســـــعار الســـــلع األساســـــية آثـــــار ســـــلبية كبيـــــرة علـــــى تـــــدفقات التجـــــارة كـــــا
 العامة والمالية

حـــدّْ  اخنفضــت معــدالت التبــادل التجـــاري ملصــدري الســلع األساســية اخنفاضـــا كبــريا، ممــا 
مـــن قـــدرتم علـــى طلـــب البضـــائع واخلـــدمات مـــن بقيـــة العـــامل. وقـــد اخنفضـــت أرصـــدة احلســـاب 

إىل اخلــارج مــن كثــري مــن  لــرأس املــال لتــدفق الصــايفا يف ضــوءو  ،ألساســيةاجلــاري ملصــدري الســلع ا
ـــــدان ذات االق لـــــى الســـــلع األساســـــية، اضـــــطُرت البلـــــدان إمـــــا لســـــحب عصـــــادات املعتمـــــدة تالبل

علـى التجـارة بالنسـبة  ان هلـذا آثـار مـن املرتبـة الثانيـةاحتياطياتا الدولية، أو احلـد مـن الـواردات. وكـ
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، أبعـد مـدى اتات غري املصـدِّرة للسـلع األساسـية، ممـا زاد مـن تفـاقم اجتاهـللبلدان ذات االقتصاد
ــــَيم العامليــــة مثــــل تقــــدم حمــــدود يف مفاوضــــات التجــــارة إحــــراز و  بشــــكل أبطــــأ، توســــع سالســــل الِق

أســـعار الســـلع علـــى حجـــم التجـــارة العامليـــة. وكـــان الخنفـــاض  ممـــا كـــان لـــه أثـــرهاملتعـــددة األطـــراف، 
سـيما يف البلـدان  أسعار الصرف أثر كبـري أيضـا علـى األرصـدة املاليـة، والمة األساسية وإعادة مواء

ن بيــــد أواملعتمــــدة علــــى الســــلع األساســــية.  يــــةالناميــــة والبلــــدان الــــيت ـــــر اقتصــــاداتا بفــــرتة انتقال
للتجــارة العامليــة، يُعــزى بصــورة كبــرية إىل اخنفــاض أســعار الســلع  كليــةاالخنفــاض احلــاد يف القيمــة ال

يعكــس  اممــاً أكثــر تواضــعا، ؤ األساســية وارتفــاع قيمــة الــدوالر. وقــد ســجلت أحجــام التجــارة تبــاط
 بني قيمة التجارة العاملية وحجمها. متزايداتباينا 

 
 تقلُّب السوق المالية زيادة كبيرة ةاديز   

يف أسـعار السـلع األساسـية العامليـة، مبـا يف ذلـك اخنفـاض أسـعار  يعكس االخنفاض املطرد 
، مزجيــا مــن العــرض الكبــري والطلــب املتبــاطئ. ويــؤدي الطلــب مــن الصــني دورا كبــري بشــكل الــنفط

بالنســبة للمعــادن علــى وجــه اخلصــوص، نظــرا ألن ذلــك البلــد مســؤول  تقلبــات األســعاررئيســيا يف 
أسـعار السـلع األساسـية  مواءمـة. وقـد ارتـبط مـزيج ن املعـادنم ستهالك العاملي تقريبااالعن نصف 

وأبـرز تقلُّـب أسـواق  ،سـعار الصـرفبشـكل حـاد ألمـة عـادة املواءرأس املـال بإلوالتدفقات اخلارجية 
 سعر الصرف األجنيب.

 
مــن فوائــد لبلــدان باســتفادة االمتعــدد األطــراف  ينظــام التجــار التعزيــز سيســمح   

 بصورة أفضل التجارة 
زال تــ تجـارة الدوليــة عامـل حمــدد مهـم للنمــو والتنميــة العـامليني. فعلــى الصـعيد العــاملي، الال 

التجـــارة الدوليـــة. ويُعـــد النظـــام التجـــاري العـــاملي  فوائـــد غتنـــامال غـــري مســـتغلة هنـــاك إمكانيـــة كبـــرية
ك، املتعـدد األطــراف غـري التمييــزي عنصــرا أساسـيا لالســتفادة مـن هــذه اإلمكانيــة. وبـالرغم مــن ذلــ

. ويف الوقـت ذاتـه،  خـالل السـنوات اخلمـس عشـرة املاضـية جولـة الدوحـة إال تقـدما حمـدودا مل ُحترز
ة اإلقليميــــة. وميكــــن أن تقلــــل يــــتفاقــــات التجار االكــــان هنــــاك انتشــــار متزايــــد للجيــــل اجلديــــد مــــن 

ثــار ة، وقـد يرتتـب عليهـا آشـاملإجـراء مفاوضـات حـوافز مـن  ىالكـرب  االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة
. ويُعـد البلـدان الناميـةة اإلقليمية، وال سـيما يتفاقات التجار االضارة بالنسبة للبلدان غري املشمولة ب

 800ـ كتمــل، وهــو يُنشــئ ســوقا لــياتفــاق شــراكة احملــيط اهلــادئ أول اتفــاق جتــاري إقليمــي كبــري 
بلــــدان غــــري الأن  بيــــديف املائــــة مــــن النــــاتج اإلمجــــايل العــــاملي.  40 حصــــتهم فــــوقمليــــون نســــمة ت

جـــراء حتـــول التجـــارة واالســـتثمار جتـــاه البلـــدان  قـــد تتـــأثر األعضـــاء يف اتفـــاق شـــراكة احملـــيط اهلـــادئ
النظـام ة اإلقليميـة و يـتفاقـات التجار االاألعضاء يف تلك الشراكة. ويُربز هذا أمهية تعزيز الرتابط بـني 

 ينية.بيئة تنمية ـك دامةاملتعدد األطراف ليتسىن هلا دعم واست التجاري
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 تمويل التنمية المستدامة  
 2030لتنمية المستدامة لعام إطار تمويل خطة اتضع خطة عمل أديس أبابا   

املــدخرات إىل اســتخدامات إنتاجيــة  توجيــهيتمثــل الــدور الرئيســي للنظــام املــايل الــدويل يف  
تنفيــذ  علــى د بصــورة حامســةيشــدذا بــ هــوســتدام. و املادي قتصــاالنمــو ال لتحقيــقوإىل االســتثمار 

التمويـــل لتحقيـــق خطـــة التنميـــة  احتياجـــات. ولـــئن كانـــت 2030املســـتدامة لعـــام  خطـــة التنميـــة
إذا أُريــد للنظــام املــايل أن  كافيــةاملــدخرات العامــة واخلاصــة العامليــة   ســتكوناملســتدامة كبــرية للغايــة، 

ســتدامة. بيـــد أن يتماشــى مــع أهـــداف التنميــة امل يقــوم بوســاطة فعالــة يف مـــا يتعلــق بالتــدفقات مبـــا
حيـث  االئتمانـاتيتسـم بالكفـاءة يف ختصـيص  ال، و راهنيف الوقـت الـ امسـتقر  يسالتمويل الدويل ل

النتـــائج أو  مـــع وضـــع االئتمانـــات توجيــه عمومـــا يـــتم تلــزم مـــن أجـــل النمـــو املســتدام والشـــامل، وال
يــدا لتمويــل التنميــة . وتضــع خطــة عمــل أديــس أبابــا إطــارا عامليــا جدالعتبــاراالســتدامة البيئيــة يف ا

املســتدامة الــيت تــوائم مجيــع التــدفقات املاليــة والسياســات الدوليــة واحملليــة مــع األولويــات االقتصــادية 
 واالجتماعية والبيئية.

 
ــــة   ــــق خطــــة التنمي ــــرة علــــى  فرضســــي 2030لعــــام  المســــتدامة تحقي ــــات كبي طلب

 البلدان النامية تالميزانيات العامة وقدرا
رد العامـــــة واســــتخدامها بصــــورة فعالــــة بالغـــــة األمهيــــة لتحقيــــق التنميـــــة املــــواســــتظل تعبئــــة  

ــويال عامــا دوليــا أكثــر فعاليــة،  ذلــك املســاعدة  ويشــملاملسـتدامة. وســيتطلب هــذا ـــويال إضــافيا ـو
اإلمنائيــة الرمسيــة، والتعــاون يف مــا بــني بلــدان اجلنــوب، وغــري ذلــك مــن التــدفقات الرمسيــة. ولتكملــة 

حلاليــة، هنــاك أيضــا دور مهــم للمصــارف املتعــددة األطــراف واإلقليميــة ومصــارف األمــوال العامــة ا
ـه بصـورة فعالـة يف هـذا االجتـاه خاصةالتنمية الوطنية،  . يف الوقـت احلـايل وأن املـوارد اخلاصـة ال توجَّ

بــــة قوقــــد أصــــبح التهــــرب مــــن الضــــرائب، وجتنُّــــب الضــــرائب، والتــــدفقات املاليــــة غــــري املشــــروعة، ع
التعـــاون  صـــوبض تعبئـــة املـــوارد بكفـــاءة. وميكـــن حتســـني هـــذا بزيـــادة اجلهـــود املبذولـــة رئيســـية تعـــرت 

 الدويل يف جمال الضرائب.

يف تنفيــذ خطــة عمــل أديــس أبابــا للتنميــة  أن ُيســهم مجيــع أصــحاب املصــلحةمــن الــالزم و  
طـــاع ذلـــك الـــدول األعضـــاء، والق ويشـــملني للمســـاءلة إزاء التزامـــاتم؛ خاضـــعويظلـــوا  املســـتدامة،

 سـنوي لتمويـل التنميــةالنتــدى امل. وسـيكون دور ع املـدين واجلهــات الفاعلـة األخـرىاخلـاص، والتمـ
 بالغ األمهية. ،رصد تنفيذ خطة عمل أديس أبابال -عملية املتابعة املكرسة  -
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 سبل المضي قدماً و  اتيةالتحديات السياس  
 ةالعالمي لماليةالشروط ا لتشديدالسياسات  صانعو من الضروري أن يستعد  

يف البلــدان املتقدمــة النمــو، لــدعم النمــو يف فــرتة تــنهض املصــارف املركزيــة مبعظــم املســؤولية  
بعــد األزمــة، ممــا أدى إىل مســتوى غــري مســبوق مــن اإلجــراءات النقديــة التيســريية يف الســنوات  مــا

االحتيـاطي  أشـار دفقـ الواليـات املتحـدةيف قـد حتسَّـنت الظـروف االقتصـادية  ولئن كانـتاألخرية. 
ســـنوات مـــن  ســـبع، بعـــد ســـعر الفائـــدةاالحتـــادي للواليـــات املتحـــدة بوضـــوح إىل اعتزامـــه بـــدء رفـــع 

ية مـن اتالسياسـاحلـد مـن الشـكوك قرب من الصـفر. ومـن املـرجَّح أن يـؤدي هـذا إىل تأسعار فائدة 
ومـــن  معروفـــة. تـــزال غـــري زيـــادات أســـعار الفائـــدة املتوقعـــة ال تـــابعناحيـــة، بـــالرغم مـــن أن ســـرعة وت

الرتفـــــاع ســـــعر الفائـــــدة تــــداعيات كبـــــرية، وأن يـــــؤدي إىل تفـــــاقم  يتوقـــــع أن يكــــون، أخـــــرى ناحيــــة
 الشروط املالية على الصعيد العاملي. تشديد، و البلدان الناميةتدفقات رأس املال إىل اخلارج من 

 
 على المدى القريب اتيةمن المرجح أن تشتد التحديات السياس  

 الشـكوكالسياسـات علـى الصـعيد العـاملي إىل بـذل جهـود منسـقة للحـد  صانعوسيحتاج  
حتقيـق النمـو االقتصـادي املسـتدام  بـني أهـدافهم الراميـة إىل دقيقالـتـوازن ال وإقامـةوالتقلبات املالية، 

الشـــروط املاليـــة العامليـــة طائفـــة  تشـــديدواحملافظـــة علـــى االســـتقرار املـــايل. وســـتتطلب االســـتجابة إىل 
 تيســرياماليــا طــة كليــة، وتـدابري نقديــة موجهــة، وموقفـا ي، تشــمل صـكوك حاتيةالسياســدوات األمـن 

، نظــــرا ألن ديــــن البلــــدان الناميــــة الــــذي تواجهــــهالتحــــدي تشــــتد حــــدة . ويــــرجح أن بصــــورة أكــــرب
قــد ارتفــع  -دوالرات الواليــات املتحــدة كثــريا مــا يقــوَّم بــالــذي    –لشــركات يف تلــك االقتصــادات ا

املاليـــة العامليـــة. ومـــن مث فقـــد تُركـــت هـــذه االقتصـــادات معرضـــة ملخـــاطر ســـعر بشـــدة منـــذ األزمـــة 
الشـــروط املاليـــة العامليـــة. وســـيحتاج  بينمـــا جيـــري تشـــديدالصـــرف وارتفـــاع تكـــاليف خدمـــة الـــدين 

اخلفــض السياســات إىل االعتمــاد بصــورة متزايــدة علــى أدوات احليطــة الكليــة للحيلولــة دون  صــانعو
خــاطر امل، وإعــادة توجيــه التمويــل إىل أنشــطة القطــاع العقــاري، واحلــد مــن الســريع للتمويــل بالــديون

 االستقرار املايل.اليت يواجهها 
 

، موجهـة وفعالـة ومنسَّـقة بشــكل أفضـل لضـمان النمــو اتيةيلـزم بـذل جهـود سياســ  
 االقتصادي المستدام والشامل

امة الطويلــة األجــل يتطلــب حفــز النمــو الشــامل يف األجــل القصــري وتعزيــز التنميــة املســتد 
ــــقة علــــى الُصــــُعد الوطنيــــة واإلقليميــــة والعامليــــة. و  امزيــــد ســــيكون مــــن مــــن السياســــات الفعالــــة املنسَّ

م القطــاع املــايل بتيســري وحفــز االســتثمار يــاالسياســات أن يضــمنوا قاألمــور البالغــة األمهيــة لصــانعي 
طلــــب الكلــــي، وقصــــور لضــــعف ام احللقــــة املفرَّغــــة ليطــــمــــن أجــــل حتاإلنتــــاجي الطويــــل األجــــل، 
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خفـــــض  ومـــــعالقتصـــــاد العـــــاملي. انمـــــو ل دون املســـــتوى داءاألاالســـــتثمار، واخنفـــــاض اإلنتاجيـــــة، و 
ــــــى تــــــدابري السياســــــات النقديــــــة،  ــــــادة السياســــــات إىل  ســــــيحتاج صــــــانعواالعتمــــــاد املفــــــرط عل زي

االضــــطالع بتــــدابري ماليــــة موجهــــة حلفــــز الطلــــب الكلــــي، واالســــتثمار والنمــــو. وميكــــن أن تــــؤدي 
إىل  الراميــــة ســــرتاتيجيات ســــوق العمــــل اجليــــدة التصــــميم واملوجهــــة إىل تكملــــة السياســــات املاليــــةا

ــــاتج. وســــتكون  ــــة ومنــــو الن ــــة، وخلــــق العمال ــــقة  اتيةهــــود السياســــاجلإنعــــاش اإلنتاجي  بأبعادهــــااملنسَّ
 .2030لعام  املستدامة والبيئية بالغة األمهية لتحقيق خطة التنمية ،، واالجتماعيةيةاالقتصاد
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