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 ا قامة  
ُعقدت الدورة الرابعة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بتعزيز بيئةة اقتصةادية مواتيةة علة   

مجيع املستوايت دعماا لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان القتصادي يف قصر 
 .2020شباط/فرباير  25و 24نيف، سويسرا، يومي جباألمم 

 يسمعج  الرئ -أوالا  
 اجللعة اللامة االفتتاحية -ألف 

شةةةدد األمةةةم العةةةاد ل ونكتةةةاد يف بيانةةةأ الفتتةةةاحي علةةة  أن سقيةةةق أ ةةةدا  التنميةةةة املسةةةتدامة  1-
يف جمةةالت تةةوفم الطاقةةة، وبنةةاء  غةةم مسةةبو  للعمةةل علةة  مسةةتو  اا يتطلةةب دايدة يف السةةت مار وتنسةةيق

واإلدمةا  الجتمةاعي. ول نكةن سقيةق  ةمو األمةور ب ةم القدرات اإلنتاجية، وتوفم اهلياكل األساسية، 
سقيق خطة التنمية املستدامة من أجل عمل مجاعي، وسياسات جريئة، وتعبئة كبمة للموارد اإلنتاجية. و 

ينب ةي ابلتةاو و ةع املتم لةة يف تعبئةة املةوارد املاليةة ال،دمةة، و الكبةمة املهمةة ل بد مةن إاةاد ، 2030لعاد 
 ةةما األمةةر أخيةةة خااةةة يف جمةةال يكتسةةي تعدديةةة األاةةرا  يف اةةلب املناقشةةات. و املتعلقةةة ب تحةةدايتال

طلب تعبئة مبالغ برتيليوانت يتالتجارة الدولية. فسد الفجوة التمويلية املرتبطة ابأل دا  اإلمنائية ل لفية 
 يف البلةةةدان الناميةةة وحةةةد ا دولر سةةنوايا  تتريليةةةوان 3و 2مبلةةةغ إ ةةايف يةةةرتاو  بةةم هةةا الةةدولرات،  ةةةا في

تقةديرات األونكتةاد. ولحةأل األمةم العةاد أن املسةالة اهلامةة  ةي معرفةة مةا إظا كةان النظةاد املةةاو  حبسةب
يفةةي اةةما ال ةةري، ل سةةةيما علةة  الصةةعيد الةةةدوو، وأن  ةةما السةةتال سةةةيكون  ةةور مناقشةةات اجتمةةةاع 

السةيا  العةاملي، فةحتن سقيةق طرحةأ وابلنظر إىل التحةدي الةمي ي اخلرباء املتعدد السنوات يف  مو الدورة.
تفكماا اا يتطلب أيضاأل م من ظلك، أنأ يتطلب الستعانة ابلتمويل اخلاص، و  2030أ دا  خطة عاد 
لتحول ب ية افيما يتعلق بكيفية تصميم السياسات العامة، وتعبئة موارد القطاع العاد  أك ر إبداعاا وجرأةا 

مشةاركة جديةدة يف جمةال التمويةل ويف التوفيةق  يتطلةباملسةار  . و ةماأك ر مشولا واستدامة وإىل مسار من
 .2030اإلدما  الجتماعي واموحات خطة عاد و بم السياسة الصناعية 

ظات الصةةلة  األخةةمة وقةةدد مةةدير شةةعبة العوملةةة واسةةرتاتيجيات التنميةةة حملةةة عامةةة عةةن األحةةدا  2-
أعلة  درجةات احلةرارة يف  2019م ل حرائق ال اابت يف أسرتاليا، وتسةجيل شةهر زود/يوليةأ بت م املناخ، 
تفاع حرارة احمليطات إىل درجات غم مسبوقة، وظوابن اجلليد القطيب  عدل غم مسبو . ار أنتاركتيكا، و 

ابملنةةةاخ صةةةلة ظات الوأشةةةار املةةةدير إىل أن التمويةةةل أاةةةبً جةةةزءاا  امةةةاا يف مناقشةةةات املنةةةاخ وأن املخةةةاار 
املركزيةة،  بنةو ُت،حأل عل  نطا  واسع يف أوساط اجملتمةع الةدوو، وبةم  ةافظي ال أساسية مسالة مالية

والقطةةاع اخلةةاص. وقةةدد املةةدير أم لةةة علةة  اجلهةةود الةةا تبةةمهلا املتسسةةات املاليةةة اخلااةةة الكةةرب  لتقةةد  
قةةدرة القطةةاع اخلةةاص تتعلةةق بشةةواغل  ومةةع ظلةةك،  ةةةمسةةاخات إبابيةةة مةةن أجةةل التصةةدي لت ةةم املنةةاخ. 

علةة  معاجلةةةة  ةةةمو املسةةالة، علةةة  مةةةو مةةةا نةةوقس يف مةةةمكرة املعلومةةةات األساسةةية الةةةا أُعةةةدت لجتمةةةاع 
اخلةرباء املتعةدد السةنوات. وشةةدد املةدير علة  أن معاجلةةة قضةااي املنةاخ تتطلةةب العةرتا  ابلبعةد اإلمنةةائي. 

، وأن سقيةق أ ةدا  األخيةة حاسةم املسةاواة ببعضةها أمةر  وأ ا  أن ربط سدايت املناخ والتنمية وعةدد 
لتمويةةةل اخلةةةاص، وو ةةةع مي ةةةا  ل توجيةةةأوإعةةةادة التنميةةةة املسةةةتدامة يتطلةةةب اسةةةت مارات عامةةةة  ةةةخمة، 

اجتماعي جديد، ونظاد متماسك متعدد األارا . وأشار املدير يف ختةاد حملتةأ العامةة إىل عمةل شةعبتأ 
ملي اجلديةةد دعمةةاا للبلةةدان الناميةةة يف جهود ةةا الراميةةة إىل سقيةةق انتقةةال فيمةةا يتعلةةق ابلتفةةا  البيئةةي العةةا

يف املكسيك اللتم ُعقدات الكربون. وأ ا  أن حلقا العمل فيأ انبعااثت نخفض ت عادل إىل مستقبل
أو عرقلتهةةا قواعةةد التجةارة الدوليةة تنةةاول مةد  مسةاعدة وجنةوب أفريقيةا شةرعتا علةة  وجةأ اخلصةوص يف 

 .تنفيم السياسات ال،دمة هلما النتقال العادللعملية 
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 تلبئة ا عارت ا الية من أجل التنمية الشاملة للجميو وا عتاامة -ابع 
 (األعمال جدول من 3 البند)

 وا عتاام ألغراض التنميةإطار االاتيات الكلي لتل    االستثمار الشامل  1- 
ركزت الدورة غم الرمسية األوىل عل  إاار القتصاد الكلي لتعزيز الست مار الشامل واملستداد  3-

و تبةةادل املتحةةاورون م،حظةةايم وسلةةي،يم بشةةان النقةةاط األساسةةية يف أاةةر القتصةةاد ألغةةراي التنميةةة. 
الكلي فيما يتعلق ابلست مار املستداد. وأشاروا إىل أن املناقشات السياسية العاملية تركزت يف ال الةب، 
منم 10 سنوات، عل  تدابم التقشف املاو امل،ئمة للنمو، لكن األدلة احلالية توحي أبن النمو يتبااةا 
عموماا جراء  مو التدابم بسةبب ااثاثر املضةاعفة للتضةخيم الةدوري ل،ها ةات املاليةة. ويتطلةب النمةو 
املستداد معدلت است مار أعل ، ودايدة يف حجم رأس املال مقابل  كل شخص عامل من أجل سويل 
التكنولوجيةةةا مةةةو املسةةةاعدة علةةة  إبةةةاد حلةةةول مناخيةةةة مسةةةتدامة. ول يةةةزال لسةةةتهدا  إدالةةةة العوائةةةق 
والنهوي ابلكفاءة أخيةة أساسةية يف املنةااق الةا ترتفةع فيهةا معةدلت السةت مار. واختلفة  املعوقةات 
الةةا حالةة  دون ارتفةةاع معةةدلت السةةت مار ابخةةت،  البلةةدان، سةةواء  كانةة   ةةمو املعوقةةات داخليةةة 
أو خارجيةةة، وتتطلةةب تبةةادل اخلةةربات الوانيةةة إلبةةاد  ةة  م،ئمةةة. ويف  ةةما الصةةدد، شةةدد املتحةةاورون 

 عل  أخية احليز المي يوفرو األونكتاد لتبادل التجارب الوانية. 
ومةةع ظلةةك، يُعتةةرب أعلةة . اسةةت مار حةةاور األول أن النمةةو املسةةتداد يتطلةةب مسةةتوايت تكةةر املوظ  4-

وابلنظةةةر إىل انعةةةداد  ل،سةةةت مار املسةةةتداد. مسةةةبقاا  النمةةةو القتصةةةادي املسةةةتداد يف الوقةةة  نفسةةةأ شةةةرااا 
منو اقتصادي قوي ومستداد، ينب ي للسياسات املالية  كسر احللقة املفرغة املتم لة يف تةرابط تةدا النمةو 
بتدا الست مار، وظلك بزايدة الست مار العاد عل  وجأ اخلصوص. و تظهر األدلةة أن احللةول املمكنةة 
األخر  فيما يتعلق ابلسياسات النقدية، م ل خفض أسعار الفائدة، مل تكن فعالة يف تعزيز الست مار، 
و أن اجلانب املاو يشكل أحد املعوقات الا سول دون دايدة الست مار العةاد. وأشةار املتحةاور إىل أنةأ 
عل  الرغم من تةوافر السةيولة علة  الصةعيد العةاملي، فةحتن التحةدي يكمةن يف  ةمان  ةمو السةيولة علة  
الصةعيد الةةواين. و أفضةة  اافةاي أسةةعار الفائةةدة يف املر اكةز املاليةةة الرئيسةةية إىل تقلةيص املعوقةةات املاليةةة 
عل  الصعيد العاملي، لكةن الفةوار  يف أسةعار الفائةدة ظلة  مرتفعةة، وتطلبة  تنسةيقاا إلدارة خماار  ةا. 
ويف اخلتاد، ظكر املتحاور أن من املمكن سسم إدارة خماار أسعار العمة،ت بتطبيةق السياسةات ظات 
الصلة عل  الصعيد الدوو، مضيفاا أن دايدة الست مار مسالة ظات أولوية، غم أنأ من الضروري و ع 

 سياسات تدعم السته،  للتعويض عن ااثاثر السلبية القصمة األجل عل  املستهلكم. 
وأو ً املتحاور ال اا أن الفجوة املوجودة بم احلاجة إىل التمويل وتوفم التمويل أتثرت سلباا  5-

جراء الشراكات بم القطاعم العاد واخلاص، وظلك بسةبب انعةداد املسةاءلة يف غالةب األحيةان. وبنةاء 
عل  ظلك، بدأت منظمات اجملتمع املدا يف التشديد علة   ةرورة احلةد مةن الشةراكات بةم القطةاعم 

 العاد واخلاص.
ويف املناقشةةةةة الةةةةا تلةةةة  ظلةةةةك، الةةةةب أحةةةةد املنةةةةدوبم مزيةةةةداا  مةةةةن املعلومةةةةات عةةةةن سياسةةةةات  6-

التقشةةف، ل سةةيما فيمةةا يتعلةةق  ختلةةف التجةةارب الوانيةةة واإلقليميةةة، والتبةةاات الةةمي لةةوحأل يف  ةةما 
الصدد. والب بعض املندوبم إجراء مزيد من املناقشات بشان القةدرات الوانيةة للتخفيةف مةن حةدة 
ت ةةم املنةةاخ، و بشةةان أاةةر السياسةةةات الةةا مةةن شةةا ا النجةةةا  يف ردع التةةدفقات املاليةةة غةةم املشةةةروعة، 
ل سةةيما وأن احلكومةةات تشةةار  بنشةةاط يف  ةةما اجملةةال ابلةةرغم مةةن أ ةةا تواجةةأ معوقةةات يف الك ةةم مةةن 
األحيان بسبب افتقار ا للموارد الضرورية. ويف  ما الصةدد، لحةأل املتحةاورون أن النتةائ  املتوقعةة مةن 
السياسةةات املتيةةدة للتقشةةف مل تتحقةةق، و اتضةةً أن الطريةةق إىل النمةةو ل نكةةن اختصةةار و. فعلةة  سةةبيل 
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امل ةةال، فلفةة  األرجنتةةم عةةن سةةداد ديو ةةا أثنةةاء تنفيةةم بةةرانم  التقشةةف الةةمي و ةةعأ اةةندو  النقةةد 
الدوو، وخضع  اململكة املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية لعقد من التقشف، فسجلتا أبطا 
انتعاش اقتصادي يف قرن من الزمان، حبيث ارتفع الفقر بم األافال، وداد عدد الطرود ال مائية الطارئة 
املودعة الا هاود ت مليون ارد يف عاد 2019. ولحأل أحد املتحاورين أن الك م من البلدان الا  كان  
مسةتولة بدرجةة أقةل عةن ااثاثر املتصةلة بت ةم املنةاخ تتحمةل العةبء األكةرب، وأن ففيةف عةبء الةةديون 
أحةةد التةةدابم الطارئةةة األساسةةية الةةمي مةةن شةةانأ أن يسةةاعد البلةةدان الةةا تعةةاا مةةن الكةةوار  الطبيعيةةة. 
و ابلنظر إىل أن التقشف قد أحد  أ راراا  كبم ة، لحةأل متحةاور رخةر أن مناقشةات جديةدة هةري يف 
جمةةال السياسةةةات العامةةةة وتةةةتدي إىل دايدة حيةةز العمةةةل يف  ةةةما اجملةةةال. ومةةن شةةةان توسةةةيع حيةةةز  ةةةمو 
السياسات أن يسهم يف سليل البياانت املتعلقة ابلتجارة ال نائية، لكن ينب ي أن يتضةمن ظلةك مراجعةة 
حلسةةاابت الشةةركات املتعةةددة اجلنسةةيات  ةةمن جهةةود إقليميةةة موحةةدة قةةادرة علةة  النهةةوي ابملقومةةات 
السياسية الرامية إىل التصدي للتجاودات الضريبية للشركات. و لر ا أدرك  احلكومات أن العتماد عل  
الضرائب غم املباشرة يتثر سلباا عل  عملية توديع عائدايا، وأن من شان  مو السياسات، إىل جانب 

 التقشف، أن تُ فضي إىل املزيد من الافاي يف حجم الطلب.
وأعرب بعض املندوبم عن قلقهم بشان عدد تنسيق عمليات تةوفم التمويةل لتحقيةق أ ةدا   7-

زيةةد مةةن املناقشةةات ملاإجةةراء أيضةةاا  ه  واألولةةوايت، والبةةواالتنميةةة املسةةتدامة، وبشةةان احلالةةة املعقةةدة للةةنُ 
وإ افة إىل ظلك، أعرب بعض املندوبم عن قلقهم إداء نةدرة التمويةل، وانيةاا  بشان كفاءة الست مار. 

ودولياا  عل  السواء، ومد  أتثةم السياسةات العامةة علة  تةوفم التمويةل. فعلة  سةبيل امل ةال، اسةت مرت 
البلةةدان املصةةدرة للةةنفط نسةةبة مئويةةة عاليةةة مةةن إمجةةاو انههةةا احمللةةي، لكنهةةا ظلةة  علةة  نفةةس مسةةتو  
منو البلدان النامية، األمر الةمي يطةر  السةتال بشةان نوعيةة اسةت مارايا. ويف  ةما الصةدد، لحةأل أحةد 
املتحاورين أن األمر املهم دائماا  و  كفاءة سديد أولوايت الست مار و نوعيتأ، وليس احليز املاو املتا ، 
وأن العديد من البلدان ل تةزال حبيسةة النقةاش الةدائر عمةا إظا كةان للحكومةات حيةز مةاو ل،سةت مار أد ل، 
و ابلتاو فحتن التحدايت الا تواجأ الست مار تتفاقم بسبب بعةض األفكةار التقليديةة. وفيمةا يتعلةق ابملعوقةات 
املاليةة، فةحتن السةت مار يف حةد ظاتةةأ وسةيلة لتوسةيع احليةز املةاو مةةن اريةق ااثاثر املضةاعفة املشةرتكة الةةا 
تزيةةد مةةن حجةةم اإليةةرادات العامةةة بتوسةةيعها لراةةيد رأس املةةال. غةةم أن مةةن املمكةةن أن تنشةةا عةةن  ةةما 
التوسةةيع مشةةاكل يف ميةةزان املةةدفوعات علةة  املةةد  القريةةب إظا مةةا اتبعةة  البلةةدان تةةدابم توسةةعية دون 

 انضباط، ل سيما وأن البلدان ل زلك مجيعها احتياايات كافية للتقليل من أثر  مو املعوقات. 
وشدد متحاوران عل  الفوائد الا نكن سقيقها من خ،ل تناول املسائل الضريبية األساسةية  8-

يف إاار األمم املتحدة بدل النُ ه  األخر  املعمول اا حاليةاا والةا نكةن أن فضةع للتمييةع السياسةي. 
فعل  سبيل امل ال، نكن التفاوي يف إاار األمةم املتحةدة بشةان معةدل  ةريبة الشةركات الدوليةة. فقةد 
لحظ  األمانة يف  ما الصةدد أخيةة التحةاور مةع وا ةعي السياسةات الوانيةة لضةمان تفعيةل التفةا  
البيئةةي العةةاملي اجلديةةد، وعةةدد و ةةع املزيةةد مةةن املعوقةةات أمةةاد خطةةط العمةةل الوانيةةة. وينب ةةي أن تكةةون 

 األار املتعددة األارا  داعمة للسياسات الوانية ول تفري أي شروط. 

 جا ا ىا ي اتفاق  يئي البنعك وا ؤسعاي ا الية يفاستثمار  2- 
اتفةا   سةت مار يفابلنسةبة ل،يةة الدورة غم الرمسيةة ال انيةة دور البنةو  واملتسسةات املالتناول    9-

دور أار القتصاد الكلي يف دعةم السياسةات الصةناعية، إىل جانةب حبث جديد من خ،ل  بيئي عاملي
دور الدولة وبنو  التنمية العامة يف تعبئة املوارد. واتضً أن حجةم بنةو  التنميةة العامةة ومسةاخايا أكةرب 

وظلةك يف  ةوء املخةاو  مةن ، لةدور احملتمةل للبنةو  املركزيةةتقيةيم اهري إعةادة بك م مما نكن تصورو. و 
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حدو  ادمات مالية بسبب ت م املناخ. ففي بعض البلدان، تسةتخدد البنةو  املركزيةة ابلفعةل جمموعةة 
 من األدوات لتوجيأ الئتمان مو األنشطة البيئية، والبتعاد عن األنشطة العالية الكربون.

 لجهةةات الفاعلةةة الةةا اسةةتفادت علةة  حسةةاب البيئةةةأ ينب ةةي لاملنةةدوبم علةة  أنةةوشةةدد بعةةض  10-
يف زويل الفجةوة التمويليةة. وشةدد أحةد املنةدوبم علة   ةرورة مسةاءلة الشةركات اإلسهاد، وفقاا لملك، 

فقةةد سةةبق وأن  اخلااةةة الةةا اسةةتفادت علةة  حسةةاب البيئةةة، وسميلهةةا مسةةتولية زويةةل التنميةةة املسةةتدامة.
لقطةةاع اخلةاص بعةةض املسةةاخات، مةن خةة،ل السةت مار املباشةةر يف مشةةاريع تقود ةا التنميةةة أو مةةن قةدد ا

 ةمو التةدابم ل تكفةي  ،ومةع ظلةك عليةأ  املخاار، وفةري  ةرائبإدالة  خ،ل وسائل غم مباشرة م ل
ة بةةم البيئةةة. وشةةدد منةةدوب رخةةر علةة  احلاجةةة إىل تقسةةيم املسةةتوليأاةةاب  ملعاجلةةة نطةةا  األ ةةرار الةةا 

 ءعبسمل بكميات أكرب ت غادات الدفيئة اثانبعهلا اتريخ من االبلدان، حبيث يتعم عل  البلدان الا 
أن عدد التصديق عل  بروتوكول كيوتو امللحق ابتفاقية األمم املتحدة بشان ت ةم املنةاخ يتكةد  غمأكرب. 

الراميةة إىل احلةةد مةن غةةادات  مةد  عةزو  القتصةةادات املتقدمةة عةن زويةةل جهةود القتصةةادات األخةر 
علة  الصةعيد احمللةي. ويف  ةما الصةدد، شةدد اا خمةاو  أك ةر إحلاحة الدفيئة. وتواجأ البلدان النامية أيضةاا 

رقميةة بيئيةة بعض املنةدوبم علة   ةرورة إعطةاء األولويةة ملشةاريع اهلياكةل األساسةية احملليةة، وتطةوير نظةم 
احتياجات التنمية الوانية. وع،وة عل  ظلك، ارأت  خبمان أن تلبية ب ية خلدمات التجارة اإللكرتونية 

، بةل قةد تكمة،ن بعضةهما بعضةةا، تممتنافسةتم التنميةة احملليةة والسةتدامة العامليةة ليسةتا ابلضةرورة أولةوي
لحظا أن القتصادات النامية تواجأ سدايت يف تعبئةة املةوارد ال،دمةة لتلبيةة احتياجةات اخلبمين  غم أن

سةةةةديث أن البلةةةةدان الةةةةا ل تسةةةةتطيع إىل  ينأحةةةةد املتحةةةةاور  شةةةةار . وأيف املقةةةةاد األول ياكةةةةل األساسةةةةيةاهل
قد تكون قادرة عل  زويل مشاريع اهلياكل األساسية البيئيةة يف البلةدان الناميةة،   ياكلها األساسية  لياا 

ختارت بناء مراكز بياانت و ياكل ظلك وسيلة للتعويض عن انبعااثيا. فالبلدان النامية الا اأن ابعتبار 
أقل اعتماداا عل  الوقود األحفوري مقارنة   ي أساسية للطاقة يُعول عليها وتستند إىل مصادر متجددة،

، واسةةةةتفادت مةةةةن املةةةةزااي الةةةةا يتيحهةةةةا القتصةةةةاد األخضةةةةر للمبةةةةادرين إىل اعتمةةةةاد لةةةةأ رةابلبلةةةةدان املصةةةةد  
 دعةةمالرامةةي إىل ،  ونكتةةادأحةةد املشةةاريع احلاليةةة لسةةاعد  التكنولوجيةةات اجلديةةدة يف مرحلةةة مبكةةرة. وقةةد

 عل  إبراد  مو املسالة. ،لحد من العتماد عل  الب،ستيكل البلدان
علةة  استفسةةار أحةةد املنةةدوبم فيمةةا يتعلةةق ابألمةةن بواةةفأ أولويةةة تتنةةافس مةةع السةةت مار  ورداا  11-

أكةرب العوامةل الةا تةدفع السةكان  ةي األخضر، شدد املتحاورون عل  أن راثر الصدمات البيئيةة املاديةة 
لجتمةاعي التماسةك اربطةوا إىل التشرد، وأ م األسباب لرتاجع العمالةة واإلنتاجيةة يف القطةاع الزراعةي، و 

واجهة سدايت ت م املناخ. وفيما يتعلق ابستفسارات عدة مندوبم عن دور القطاع اخلاص يف ملألمن اب
زويل التنمية املستدامة، سلط املتحاورون الضوء علة  مسةالتم رئيسةيتم تتعلقةان ابلةدور احلةاو للقطةاع 

جمةةالم نكةةن للقطةةاع اخلةةاص أن  علةة اةةندو  النقةةد الةةدوو والبنةةك الةةدوو، و أيةةدو اخلةةاص، و ةةو دور 
مةةن أجةل التنميةةة املسةةتدامة. ويتضةمن التعةةاون احلةةاو بةم اجلهةةات الفاعلةةة جمديةةة يسةا م فيهمةةا مسةاخة 

ملخةاار الةا قةد يواجههةا السةت مار اخلةاص. إبدالةة ااملتسسةات العامةة قياد من القطاعم العاد واخلاص 
لعةاد واخلةاص إىل توديةع األراب  علة  القطةاع اخلةاص، وهلما السةبب، أفضة  الشةراكات بةم القطةاعم ا

. وشةدد املتحةاورون علة   ةرورة إعةادة  يكلةة عقةود الشةراكة الست مار اارخمل القطاع العاد بينما سم  
إ ةةةافة إىل ظلةةةك إىل عكةةةس دور تةةةدعو احلاجةةةة بةةةم القطةةةاعم العةةةاد واخلةةةاص ملعاجلةةةة  ةةةمو املسةةةالة. و 

القطاعةات وأنةواع املشةاريع واملنةااق الةا ستةا  إىل  تسسةات العامةة أولا التمويل اخلاص، حبيةث سةدد امل
 شةةاركة  ة املتباينةةةالوانيةةللحقةةائق منائيةةة وانيةةة تسةةتجيب إ خطةةطبو ةةع لةةدول وبعةةد ا، تباشةةر ازويةةل. 

مباشرة من القطةاع اخلةاص. وفيمةا يتعلةق ابملشةاريع املنخفضةة الكربةون أو الصة مة النطةا ، فةحتن احلاجةة 
الدولةة. وشةدد املتحةاورون علة  أن زويةل املشةاريع مةن خة،ل خلةط املسةاعدة تدير ا إىل إعاانت  تدعو

مةةةا توجةةةأ  اإلمنائيةةةة الرمسيةةةة ابلسةةةت مارات اخلااةةةة يقةةةوي خطةةةة التنميةةةة احملليةةةة ألن البلةةةدان املامةةةة ك ةةةماا 
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علة  البلةدان أن تساعد  مليزانيةادعم كبديل لملك، نكن لعملية الكيفية الا سُتصر  اا مساعديا. و 
يف خطة التنميةة ابلمتنةاع عةن املساخة اا امت،  نظم تليب احتياجايا احمللية. وبوسع القطاع اخلاص أيض

حيث يفضي فقةدان اإليةرادات الضةريبية إىل  دفع احلد األدىن من الضرائب،سعياا منأ إىل سويل أرابحأ 
 يف زويل الست مار العاد. حادنقص 
وفيمةةةا يتعلةةةق ابلطلبةةةات املقدمةةةة مةةةن عةةةدة منةةةدوبم للحصةةةول علةةة  مزيةةةد مةةةن املعلومةةةات عةةةن  12-

اخلضةةراء، شةةدد املتحةةاورون  شةةاريعقةةدرايا احملليةةة لتمويةةل املتعزيةةز الكيفيةةة الةةا نكةةن اةةا للبلةةدان الناميةةة 
يةةرادات للقطةةاع علةة   ةةرورة إعةةادة سديةةد السةةت مار التحةةويلي  ةةا يتجةةاود إنشةةاء روافةةد جديةةدة مةةن اإل

العامةل احلاسةم الرئيسةي   ةي الرحبيةة علة  أن األار الا يسةتخدمها البنةك الةدووشددت قد فاخلاص. 
. يف  ما املعيار الضيق خطة التنميةوحصرت بملك لتمويل املشاريع ابلنسبة للجهات الفاعلة اخلااة، 

 املتحاورين بو ةع متشةرات أداء جديةدة غةم مرتبطةة، أوا  أحد  ما العمل صداقيةمتعزيز سعياا إىل و 
ا اخلطاب املتحاورون أخية بناء القدرات من خ،ل سويل  م أكدالقطاع اخلاص. ويف األخم،  خبطاب

عل  مد  السةنوات األربعةم ُقوي بشكل ممنه   ما ويبتص دفها اوب اعتماد قدرات زويل  لية 
القةدرات التوجيهيةة مةع و  ،إنشاء الئتمةان احمللةيمع خرات احمللية املا ية. ومن خ،ل عملية مواءمة املد

لتمويل املشاريع املستدامة احمللية، إىل جانةب إجةراء مشةاورات مةع السةكان احملليةم لتحديةد احتياجةايم 
 تمويل التنمية املستدامة.ليا اعل  الصعيد احمللي، تستطيع البلدان النامية أن تبين قدر 

 نتقال الشاملاال 3- 
تناولةةة  الةةةدورة غةةةم الرمسيةةةة ال ال ةةةة مو ةةةوع النتقةةةال الشةةةامل، مةةةع الرتكيةةةز بوجةةةأ خةةةاص علةةة   13-

لنمو املستداد، لالنتقال العادل فيما يتعلق ابلعمالة والدخل. وانقس املتحاورون أحد األار السياساتية 
يق انتقال عةادل فيمةا يتعلةق ابلطموحةات املتعلقةة توفم دخل أساسي، وسقبوأخية معاجلة عدد املساواة 

يف  ةمو اجملةالت،  للعمةل اهلةاد الةمي يضةطلع بةأ األونكتةاد مندوبم عةن تقةدير العديد من املابملناخ. وأعرب 
 األارا . تعددةواملنتدايت املواحلاجة إىل إجراء مناقشات يف املنتدايت األخر  ل مم املتحدة 

األول احلاجةةة إىل و ةةع إاةةار سياسةةا  مةةن أجةةل سقيةةق منةةو عةةاملي مسةةتداد. تحةةاور وانقةةس امل 14-
العةةاملي احلةةاو، الةةمي يتسةةم بسياسةةات فقةةد اسةةتفاد عةةدد قليةةل مةةن املشةةاركم احملظةةوظم مةةن القتصةةاد 

غالبيةةة املةةواانم مل سقةةق لقةةوة القتصةةادية، و تركيةةز ل، و يهمةةم عليهةةا رأس املةةالديةةدة، وأسةةوا  جليرباليةةة 
و ةةةي   مكاسةةةب  ةةةئيلة. وأعاقةةة  أربعةةةة اها ةةةات رئيسةةةية القتصةةةاد العةةةامليغةةةم واجملتمعةةةات والبلةةةدان 

العةةاد، و ةةعف السةةت مار املنةةت ، ودايدة خمةةزون غةةادات اافةةاي حصةةة دخةةل العمالةةة، واكةةل اإلنفةةا  
الدفيئةة يف ال ةة،  اجلةوي. وتةةدعو احلاجةةة إىل اسةرتاتيجية سياسةةية واقعيةةة وظات مصةداقية لعكةةس  ةةمو 
الها ةةةةات، وففيةةةةف األ ةةةةرار الةةةةا وقعةةةة  ابلفعةةةةل. وينب ةةةةي أن تتضةةةةمن تةةةةدابم اإلاةةةة،  السياسةةةةة 

ففيةةةف حقيقةةةي للتهديةةةدات مةةةن أجةةةل ول التكنولةةةوجي األخضةةةر الئتمانيةةةة، وتعزيةةةز السةةةت مار، والتحةةة
البيئية. ويف األخم، ينب ي أن تكةون السياسةات جريئةة  ةا يكفةي لضةمان عكةس اهةاو األمنةاط اجلاريةة، 

 قة دولياا.شاملة ومتماسكة داخلياا، ومنس  جعلها فض،ا عن 
املشةةاعة، وتنةةامي  الطبقةةة اهلشيشةةة ، و ةةي  ال ةةاا مسةةالة   ةةب  املمتلكةةاتتحةةاور وتنةةاول امل 15-

أمةنهم، ممةا يةتثر سةلباا و ابقة اجتماعية انشئة تتالف من أشخاص تنتاام الشكو ، وبهلةون مسةتقبلهم 
حةةاور إمكانيةةة تةةوفم دخةةل أساسةةي هلةةمو اجملموعةةة وللسةةكان  تعلةة  رفةةا هم املةةادي والنفسةةي. وانقةةس امل

العةةامل نظامةةاا جديةةداا لتوديةةع الةةدخل للتعامةةل مةةع حيتةةا  و إنشةةاء شةةبكة أمةةان اجتماعيةةة. مةةن أجةةل ككةةل 
عمالقة  ال مانية اجلدد و م  عدد املسةاواة، وانعةداد األمةن القتصةادي، والةديون اخلااةة، واإلجهةاد، ال 

واهلشاشة، والروبواتت، وخطر النقةراي، والشةعبوية. ومةن شةان تةوفم دخةل أساسةي أن يضةطلع بةدور 
السةةةلبية للتحةةةدايت ظات الصةةةلة. وإ ةةةافة إىل ظلةةةك، نكةةةن إنشةةةاء اةةةندو    ةةةوري يف احلةةةد مةةةن ااثاثر
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ا لتمويل  ما الدخل األساسي من خ،ل مساخات املستفيدين من املمتلكات املشةاعة. ومةن شةان  ةم
يةةث يسةةهم املسةةتفيدون مةةن  ةةمو املمتلكةةات يف  ةةما حباألمةةر أن ينشةةر دورة مةةن املسةةاواة بةةم األجيةةال، 

 شكل أراب . و رور الوق  ينمو الصندو ، وتنمو أرابحأ.يف ا الصندو ، ليودع بعد 
، واتفةا  ابريةس 2030وسلط املتحاور ال الث الضوء عل  إاارين رئيسةيم للتعةاون خةا  خطةة عةاد  16-

البلةةدان يف تنةةوي تفاقيةةة األمةةم املتحةةدة اإلااريةةة بشةةان ت ةةم املنةةاخ، ولحةةأل عةةدد كفايةةة اتسةةاقهما. و ايف إاةةار 
الدفيئةة. ومةا مل تُنسةق  مساخايا املعتزمة احملددة وانياا من أجل احلد من انبعااثت غاداتمراجعة  2020عاد 

العمالةةة، واملسةائل اجلنسةةانية اخلطةط املاليةةة والسةت مارية الوانيةةة املتعلقةة ابلتنميةةة واملنةاخ مةةع اسةرتاتيجيات 
. ويكمةن التحةدي يف الكيفيةة الةا السةرتاتيجيات أي فعاليةة فلن يكةون مةن السةهل إكسةاب  ةموواإلمنائية، 

قةد ترفةع اةةا البلةدان سةةقف خططهةا، وتنفةم إاةةاراا سياسةاتياا يتناسةةب مةع ظلةك. وإظا مل تعةةا  أدمةة املنةةاخ، إىل 
جانةةةب أدمةةةات الفقةةةر، والبطالةةةة وعةةةدد املسةةةاواة يف الةةةدخل، وعةةةدد املسةةةاواة اجلنسةةةانية، فضةةة،ا عةةةن سةةةدايت 

. ي األساسةةيالتصةةدي لنعةةداد األمةةن البشةةر  يتسةةى لفائةةدة اجلميةةع، فلةةن ارقمةةي، ونشةةر التكنولوجيةةالتحةةول ال
شةةةر  العمةةةال، واجملتمعةةةات احملليةةةة، واةةةانعي القةةةرارات، وأرابب العمةةةل، وتةةةدعو احلاجةةةة إىل عمليةةةة فطةةةيط تُ 

 لةي،ا لحتياجةاتلضمان انتقال عادل. ويرتتةب علة   ةما األمةر سةول كبةم يف سةو  العمةل يتطلةب بةدورو س
 لعدد وجود    واحد يناسب مجيع القتصادات.اا سو  يف كل اقتصاد عل  حدة، نظر  مو ال
ويف املناقشةةة الةةا تلةة  ظلةةك، لحةةأل أحةةد املتحةةاورين أن املناقشةةات املتعلقةةة بتمويةةل أ ةةدا   17-

عةادل حيتةا  إىل سقيةق أ ةدا   ايةة التنمية املستدامة ينب ةي أن تتضةمن زةوي،ا شةام،ا، وأن النتقةال ال
 للعمةةل ال،ئةةق، وإاةةار   خطةةة   املنةةاخ، والقضةةاء علةة  الفقةةر، وموااةةلة التنميةةة املسةةتدامة، تةةدعمها مجيعةةاا 

ساسي أثر كبم، األدخل كفالة الوفيما يتعلق ابلستفسار عما إظا كان ل سياسا  لأ الة امو األمور.
ابحلرية  إحساساا  همتعطي مهما ا رت،، األفراد الضعفاء لدخلإ افة أي  أشار أحد املشاركم إىل أن

إبابيةةةةة علةةةة  راثر راثر مضةةةةاعفة و  اهلةةةةتكةةةةون و  ،ابألمةةةةن مجاعيةةةةاا  واألمةةةةن األساسةةةةي الةةةةمي  لةةةةق شةةةةعوراا 
وفيما يتعلق ابل تماد المي أبداو بعض املندوبم بشان تو يً السياسات الرئيسية  اإلنتاجية والصحة.

ظةرو  كةل بلةد، لحةأل أحةد املتحةاورين أن  نةا  عةدداا مةع الا نكن أن تعتمد ا البلةدان، وتتناسةب 
اةراط التوايات املتعلقة ابلسياسات العامةة الةا تتنةاول مسةالة  الطبقةة اهلشيشةة ، لكةن ينب ةي للةدول المن 

الوانيةةة  لتنميةةافيمةةا يتعلةق ابسةةرتاتيجيات  ازمةةاد أمور ةلتعزيةةز اإلمسةا  ب يف حةوار واةةين علة  مجيةةع املسةتوايت
 عل  مجيع مستوايت احلكومة، وتسخم  مو احلوارات الجتماعية للمساعدة عل  توجيأ القرارات.

بةاردين أب ةم السةت مرين بعض املصرحيات ت إظا كان عما  وفيما يتعلق ابستفسار أحد املراقبم 18-
، سةةةت مارال افظةةةاتزويةةةأ أخضةةةر حل جمةةةرد يضةةةعون أ ةةةدا  التنميةةةة املسةةةتدامة يف اةةةلب اسةةةرتاتيجيايم

واتفاقيةةةة األمةةةم ، إاةةةار األ ةةةدا مةةةن اسةةةتخداد  جملتمةةةع الةةةدووواستفسةةةارو عةةةن الكيفيةةةة الةةةا قةةةد زكةةةن ا
سةةت مارات، لحةةأل أحةةد املتحةةاورين أن  ةةتلء املسةةت مرين املتحةةدة اإلااريةةة بشةةان ت ةةم املنةةاخ لتوجيةةأ ال

مةةةع مدرسةةةة لنةةةدن علةةة  سةةةبيل امل ةةال تعةةاون لاب ،مةةةع بعةةض اةةةناديق املعاشةةةات التقاعديةةةة ديةةةةتعةةاملوا جب
النظيف. وتتيً املبادئ الا تدعمها  القتصاد مواملوارد فصيص ملساعدة عل  سويل ، ب ية ال،قتصاد

 األمم املتحدة من أجل مبادرة الست مار املستول جمموعة من املبادئ التوجيهية ملساعدة املست مرين.
زكةةةن البلةةةدان مةةةن و ةةةع أولةةةوايت قةةةد ورداا علةةة  استفسةةةار أحةةةد املنةةةدوبم عةةةن الطريقةةةة الةةةا  19-

. وأعةرب بعةض املنةدوبم قرارايةازمةاد افةاظ بالبلةدان زسةك أخيةة ألولواييا، شدد أحد املتحاورين علة  
عن ا تمامهم ابملشاركة يف دورات أخر  عل  الصعيد اإلقليمةي ملسةاعدة البلةدان علة  و ةع سياسةات 
وانية قبل مشاركتها يف عمليةات التنسةيق الةدوو. وإ ةافة إىل ظلةك، لحةأل أحةد املتحةاورين أن بعةض 

ن سلو  السعي إىل الريع أابً الطريقةة املهيمنةة الةا إ ظمية إظالبلدان مشاكل نُ  املشاكل الا تواجهها
قةد تعةةزد  ةما النظةةاد القتصةةادي فد اةةا ال ةروة يف ظةةل النظةاد الرأمسةةاو احلةةديث والقتصةاد احلقيقةةي. تول ة
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مةن وراء كو ةو مةا يعةزد  يمنةة قلةة قليلةة علة  النشةاط القتصةادي، و ألنأ ارتبط ابلعمليةات السياسةية، 
حةةةل اةةةل إىل تو الأدمةةةة تعدديةةةة األاةةةرا . ومةةةا مل يبةةةدأ التصةةةدي هلةةةمو الديناميةةةة، فلةةةن يكةةةون ابإلمكةةةان 

مسةةةتداد وشةةةامل هلةةةةمو املسةةةالة. وينب ةةةةي السةةةتماع علةةة  الصةةةةعيد املتعةةةدد األاةةةةرا  إىل اةةةوت الطبقةةةةة 
 .ملناقشاتإباد قوة موادية عل  مائدة ااهلشيشة من أجل النهوي  ستو  التم يل، و 

أخةةر   اجتماعةةات مةع جةةدول الجتماعةةاتمشةةكلة تةزامن ، شةةدد أحةةد املنةدوبم علةة  اا أخةم و  20-
 عقد يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف.تُ 

تجةاود املسةتو  علة  مةو يوأبرد الرئيس يف م،حظاتةأ اخلتاميةة احلاجةة إىل اتسةا  السياسةات  21-
 لسياسات الدولية.ا تنسيقيشمل الواين ل

 ا عائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أىضاع ا كتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
انتخةةةةةب اجتمةةةةةاع اخلةةةةةرباء املتعةةةةةدد السةةةةةنوات، يف جلسةةةةةتأ العامةةةةةة الفتتاحيةةةةةة املعقةةةةةودة يف 24  22-

شباط/فرباير 2020، السيد سمجيو  . تورو ميندودا )شةيلي( رئيسةاا لةأ، والسةيد عبةد الةرحيم سةليمان 
 )امل رب( انئباا للرئيس - مقرراا.

 إارار جاول األىمال وتنظيم اللمل -ابع 
 من جدول األعمال( 2)البند 
أقر اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أيضاا يف جلستأ العامة الفتتاحية جدول األعمال املتق   23-

 للدور ة )TD/B/C.I/MEM.8/10(. وتضمن جدول األعمال ما يلي 
 .انتخاب أعضاء املكتب 1-
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 2-
 .تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة 3-
 .اعتماد تقرير الجتماع 4-

 اىتمات تقر ر االجتماا -جيم 
 (األعمال جدول من 4 البند)

، أبن 2020شةباط/فرباير  25أظن فريق اخلرباء احلكومي الةدوو، يف جلسةتأ العامةة اخلتاميةة يف  24-
 املقرر، س  إشرا  الرئيس، الصي ة النهائية للتقرير بعد اختتاد الدورة. -عد انئب الرئيس يُ 
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  ا رفق
 *احلضعر  

 حضر الدورة مم لو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -1
 األردن

 إسبانيا

 أملانيا

 أوغندا

 اإلس،مية( -إيران )مجهورية 

 ابكستان

 البحرين

 بن ،ديس

 بنما

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 اجلمهورية العربية السورية

  مولدوفا مجهورية

 جيبو 
 سلفادورال

 عمان
 غامبيا
 الفلبم
 فنلندا

 الكون و
 لبنان

 مدغشقر
 مصر
 امل رب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية مُم  لة يف الدورة  2-
 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ

 منظمة التعاون اإلس،مي
 مركز اجلنوب

 وكان  أجهزة و يئات وبرام  األمم املتحدة التالية مُم  لة يف الدورة  3-
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 وكان  املنظمات غم احلكومية التالية مُم  لة يف الدورة  4-
 الفئة العامة

 الشبكة األوروبية املعنية ابلديون والتنمية
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العاو

 الساد الدوو لنقاابت العمال
 شبكة العدالة الضريبية

    

__________ 

 ول،ا،ع عل  قائمة املشاركم، انظر TD/B/C.I/MEM.8/INF.4. املسجلم. شاركمتتضمن قائمة احلضور  مو امل *


