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 جملس التجارة والتنمية
 ةتنميجل الأابلتمويل من فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 الدورة األوىل
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  10-8جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

والتعلللاول اللللدويل  متويلللل التنميلللة   تلللا  مل اعد لللة امللللوار  العاملللة ا ليلللة  
 ألغراض التنمية

 مذكرة من أمانة األونكتا   

 تنفيذي موجز  
أساسووييف جم يلوواب ت بملوويف املووواة  ال اموويف ااويوويف وال  وواو  ا  ووا    توووجز هووذذ املووذار  ق وواا 

ثالوول ل مويوول لوودوب الالوودوب، عووون النملووو املبووع جم أدوويف عموول أ يووع أاا ال ووا ة  عوون املووؤ ر ا
 ال نمييف.

ألووف مون أدوويف ال مول، امل  ووو  املووواة  -وت  ول الشووواال األساسوييف جم يلووال ال مول  نيووا   
 و  ميوويف الوينيوويف و  وواةا ال نمالوون ا ال ووريبييف ااويوويف وسيووز الاياسوويف املاليوويف، و وة ال اموويف الوينيوويف، 

 ل  ووواو  ال وووريياميووويف، واا قويميووويف، وال ففيوووف مووون ال ووودفرياا املاليووويف اوووا املشوووروعيف مووون البوووودا  الن
 جموودا  الناميويف جههوا البالدوب. وت  من هذذ املذار  ااا عاميف عن ال ملوداا الر ياوييف الوو توا

 هذذ اجملاالا.
جويا مون اةدويف، نشول  ال  واو  ا  وا   -وت مثول املاوا ل األساسوييف جم يلوال ال مول  نيوا   

أجول   وام الودوب مون مويول الالدوب، جم  وة املااعد  ا  ا ييف الرمسييف واالس فدام االسوااتيي  لو
ملوووذار  اجز هوووذذ وتوووو  حتفيوووز امل وووا ة األأووور، لو نميووويف، قوووا جم الوووا تووودفرياا ةأ  املوووال اةوووا .

ويول ذي يؤ يو  ال مالودوة الواملناقشاا الوو  اةا موؤأرا  نشول  حتوديل املاواعد  ا  ا يويف الرمسيويف، و 
إىل الووا،  ا ضووافيفو املفوو وأل ألاووراب ت بملوويف املووواة  موون أجوول حترييوو  أهووداا ال نميوويف املاوو داميف. 

يف جتاهوواا امل اوومزاء االوالريووو  إ تن وور املووذار  جم  وة م وواةا ال نميوويف امل  وود   األيووراا ا ديوود ،
   ووووالووووو قوووود تري  الراووووو  واالن تاسوووواا ا  ا يوووويف جم اثووووا موووون االق  ووووا اا امل وسووووديف الوووودأل،

  اس ياجاهتا اةاصيف مزيدا  من االه مام جم أوساط اجمل مع الدوب.
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 مقدمة -أولا  
اتفريووت الوودول األع وواء،  جم الوودوة  الران وويف عشوور  ملووؤ ر األمووا امل ملوود  لو يوواة  وال نميوويف، -1

 شوويا  مووع هيتوول احلليوويف التوميوويف الدوليوويف املبووع جم اتفوواض أاوورا، عووون أ  ي وودوع يلوووع ال يوواة  
وال نمييف ن ف يل إنشاء فريريع من اةرباء التووميع الودوليع، وأ  تشومل املواضويع الوو يو ا الن ور 

موو  و ويوول ال نميوويف، عووون النملووو الووواة  جم فيهووا، جم ةووويف أموووة، ال يوواة  ا لتاونيوويف واالق  ووا  الرق
 .(1)أعمال األونت ا  أديف عمل أ يع أاا وجم

 5واع موووووووووووووود اجملوووووووووووووووع، جم  وةتوووووووووووووو  االسوووووووووووووو ثنا ييف الا يوووووووووووووويف والث  ووووووووووووووع امل ريووووووووووووووو   جم  -2
، اأ  اصوووواا فريوووو  اةوووورباء التوووووم  الوووودوب امل وووو  ال مويوووول موووون أجوووول 2017 نياووووا /أنريل

 :(2)واضيع املناقشيف واألسملويف ا ةشا ييف لودوة  األوىل عون النملو ال ابال نمييف، وقري  اها تتو  م
الووذي نتوون ف ووو  ل  زيووز ت بملوويف املووواة  ال اموويف الوينيوويف  املووواة  ال اموويف الوينيوويف: مووا )أ( 

 ل ملريي  ال نمييف جم البودا  النامييف؟
او  هوووو  الاووووبل الووووو ت وووويت ت  وووويا ماووووا يف ال  وووو ال  وووواو  ا  ووووا   الوووودوب: مووووا )ب( 

 ا  ا   الدوب جم حتريي  أهداا ال نمييف املا داميف؟
وتووجز هووذذ املوذار  ال ملووداا الر ياووييف الوو تواجههووا البووودا  الناميويف واجمل مووع الوودوب جم  -3

. (3)هذين اجملالع،  شيا  مع املناقشيف امل  ورييف هبما وأوج  الاايز ااد   جم أديف عمل أ يوع أاا
ألووووف، وموضووووو  -شوووويف والاووووؤال ال وووووجيه  جم البنوووود )أ( يلووووال ال موووول  نيووووا  ويريانوووول موضووووو  املناق

 جيا.-املناقشيف والاؤال ال وجيه  جم البند )ب( يلال ال مل  نيا  

 املوار  العامة الوطنية -اثنياا  
ألف يا فيف مون ال ملوداا وال ودانا املمتون ااااهوا لو ملاوع -يناقش يلال ال مل  نيا   -4

 32و 30و 26و 22ا يووووورا اا والنفريووووواا جم ن وووووا ال ووووورا   ااويووووويف )الفريوووووراا ي  وووووو   فيموووووا
 ت بملووويف قويميووويف جم(. وا ضوووافيف إىل الوووا، يشوووا إىل  وة م ووواةا ال نميووويف الوينيووويف و و  ا 34و

 وووووريي الووووودوب   ووووواو  الي ووووواد ال ووووودفرياا املاليووووويف اوووووا املشوووووروعيف وال املوووووواة  ال امووووويف ااويووووويف، اموووووا
 ، عون ال واب(.29و 28و 25و 24و 33 )الفريراا

وت زيووز ت بملوويف املووواة  ال اموويف ااويوويف أموور الووا األ يوويف لوملتوموواا جم  ويوول االسووااتييياا  -5
دوويف عموول أ يووع أاا. ، وأ2030 الوينيويف لو نميوويف املاوو داميف وتنفيوذ أدوويف ال نميوويف املاوو داميف ل وام
 ا   اسوو ريراةهاز  اموويف جم يف املووواة  الويتموون الوودوة اةووا  الووذي تؤ يوو  ا يوورا اا ال ووريبييف جم ت بملوو

ق  ووووا ي،  لنمووووو االوإمتانيوووويف ال نبووووؤ هبووووا مرياةنوووويف امل ووووا ة األأوووور، لو مويوووول الدويوووول األجوووول. وا
ل وووووووريبييف جووووووواء جم أدووووووويف عمووووووول أ يوووووووع أاا، هوووووووو ال امووووووول الر ياووووووو  ااووووووود  ل يووووووورا اا ا اموووووووا
ل الاياسووواا يشوووم ا(. ومووون شووول  املوقوووف ال متيووو  لاياسووواا االق  وووا  التوووو ، قووو20 )الفريووور 

 لوي .امو عون ال  يد  زيز الناملالييف امل  ميف ملواجهيف ال ريوباا الدوةييف، أ  يؤ ي  وةا  هاما  جم ت
__________ 

(1) TD/519/Add.2. 
(2) TD/B(S-XXXI)/2. 
(3) A/RES/69/313. 
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نيد أ  النمو جم اثا من البودا  النامييف ي ل ر نشد  ق دل ال وسوع جم االق  وا  ال وامل .  -6
رااا البوودا  الناميويف لومل وول عوون فرصوا  لشو فال وسع الاوريع جم الدوو  ال وامل  ي ويت نوجو  عوام

توواجا، ساوو  الوون ا ال ووريبييف الوينيوويف، إىل موودفوعاا ضووريبييف  ، وهووذذعا ووداا موون ال ووا ةاا
أي قوووودة   -وإيوووورا اا عاموووويف أأوووور،. نيوووود أ  عوووود ا  موووون ال ناصوووور ا ضووووافييف  وووود  اليووووز املوووواب 

االق  ووا ييف وا  ا يوويف  التوموواا عووون اسوو فدام األ واا املاليوويف مل ان وويف   وووف أهووداا الاياسوويف
امل  وو  امليزانيويف لومليوز  الو توفرها هذذ ا يرا اا. ونتن تريري  الب د التم  أو -واالج ماعييف 

ينبغوو  الن وور إىل الووا  املوواب هنوو  س وويف ا يوورا اا ال اموويف موون النوواتغ ااووو  ا ةوواب، اووا أنوو  ال
 وول ن وا النفريواا عوون سوو ماو دام عون  نتن لوملتوماا أ  اع باةذ ي تع توازان  ماليا ، إا

ي يوواوز م وودل الفا وود  امل تبوود  عووون الوودين م وودل النمووو. وا ضووافيف إىل  يريوو  الريووروب، إاا م
هبووووط ناوووبيف الووودين إىل النووواتغ ااوووو  ا ةووواب الرييوووا  إىل  الوووا، اووو  ال فتوووا جم اسووو ريراة أو

ديو  الايا ييف. وي  و  الب ود النووع  لومليوز ال  اير الاوض املرتبديف هنوا  وتتوين التوماا أو
ياتوو  عويهووا موون ن ة الناووبيف لو وزيووع و وةهووا  املوواب ن توووين ا يوورا اا والنفريوواا ال اموويف، ن وورا  ملووا

جم توليد سوافز ملتوانا م ينيف لو رب والدو . وأأاا ، ي اا اليز املاب الدينامييف؛ فما واا 
فريوووأل إىل زا   النموووو ومووون أ لووو  ا يووورا اا التوميووويف، ولتووون  توووؤ ي ا نفووواض ال وووام املرتف ووويف ال

البودا  األاثر  وا  لديها قدةاا أاورب عوون حت ويل ا يورا اا، وال واب  يول إىل أ  يتوو  لوديها 
 سيز ماب أارب.

 الترائب ا لية والسياسات املالية -ألف 
توودانا تووؤ ر عووون اوول موون ا يوورا اا ت دووو  ا  اة  الف الوويف لوماليوويف ال اموويف ااويوويف تنفيووذ  -7

ال اموووويف وا نفوووواض ال ووووام. وتشوووومل هووووذذ ال مويوووويف حتديوووود املووووواة  ااويوووويف امل اسوووويف وسشوووودها وميزن هووووا 
واسوو فدامها نتفوواء . وي دووو  وضووع إيوواة مل ا وويف هووذذ ا وانوو  املف وفوويف االعووااا ه  ال ديوود 

ناميوووويف انةوووويف عوووون األوضووووا  ا يتويوووويف موووون ال ريبوووواا الووووو تواجههووووا ا  اةاا ال اموووويف جم البووووودا  ال
يوورتبأل اةتفووا   ةجوويف ترايووز الثوورو   ي  وول هبووا موون حتووداا إ ا يوويف. ف ووون سووبيل املثووال، اثوواا  مووا ومووا

 ّد من  وما واا ال فاوا جم الدأل نايدر  ةأ  املال عون التا وض ف إنفاا الريوانع، مما
دا إىل ت بمليف املواة  ااوييف. واملثل، نتون قدة  الدوليف عون تنفيذ إص ساا ضريبييف ت اعدييف هت

نتون ال نبوؤ نو  ل يورا اا  أ  ياجا االع ما  عون اس فراج املواة  الدبي يويف إىل هيتول م ريوو  ال
 ووود مووون قووودة  الدولووويف عوووون ال فدووويأل والفوووات عوووون ماووو واا اسووو ثماة ت اووو  موووع  ال امووويف، مموووا

اوا الرمسيويف التبوا  يبريويف إضوافييف مون ال  رييود  أهداا ال نمييف الدويويف األجل. وت يف الريداعاا
ن ريويوهوووا االل وووزام ال وووريي وتريوي وووها الريووودة  عوووون إنشووواء شوووبتيف أموووا  اج مووواع  ف الووويف جم الوقوووت 

 اات .
ويوزم أ  ت واا ال ودانا الراميويف إىل ت زيوز إ اة  املاليويف ال امويف، ومون   ت بملويف املوواة  ال امويف  -8

ف وفيف وا يتوييف جم اثا من األسيا . ومون األمووة ااا األ يويف الامسويف ااوييف، هبذذ ال ملداا امل
لنيوواو وف اليوويف ا صوو ساا املاليوويف جم م  ووا البووودا  الناميوويف ال اووويا ه  تنميوويف الريوودةاا ا  اةيوويف 
واملؤساييف عون ال  يد الوي  عمويويف م ريود  ويويوويف تاو غرض فوا ودها وق وا  يووي   لتو  ت ملريو . 

ريوووودةاا ي دووووو  ماوووو و، عاليووووا  ماوووو مرا  موووون االسوووو ثماة ونريوووول اةوووورباا وتتييفهووووا. فبنوووواء هووووذذ ال
سوواالا اثووا ، قوود تف ريوور البووودا  الناميوويف إىل املووواة  واالسوو ريراة الاياسوو  ال زمووع لبنوواء هووذذ  وجم
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ي دووو  موون اجمل موووع الوودوب نووذل جهوود مناووو  لوماوواعد  جم توووفا املووواة  البشووورييف  الريوودةاا، ممووا
 زميف، نغييف  عا ال دانا الو من شلهنا حتاع ا ياة ال ن يم  ال ام   اة  املالييف ال اميف واملالييف ال

وت بملوووويف املووووواة  ال اموووويف ااويوووويف. ويشوووومل الووووا توسوووويع أجهووووز  حت وووويل ال وووورا   وامليزنوووويف وت زيزهووووا، 
 ا ضافيف إىل توفا ال دةي  وتبا ل اةرباا الدولييف.

ضع األير املالييف امل وسديف األجل أ ييف مما ويف، وه  ت للف وتت ا  ال دانا الو تدعا و  -9
  ا الري ووووا موووون أ واا حتويويوووويف تووووزو  مريوووورةي الاياسوووواا ق ووموووواا قيموووويف عوووون   وووووف املفاضوووو 

سوييف ج ماعيويف والايا ييف واالي  وو  نريودةاهتا االق  وا وامل وسديف األجل الناوبيف لوبوودا  الناميويف فيموا
اسوووييف جم ننووواء لبنووويف أس ويووويف مووون أجووول ال نميووويف. وتشوووتل هوووذذ ال وووداناعوووون ت بملووويف املوووواة  ال امووويف اا

 ي ماشن مع أهداا ال نمييف الوينييف. اسااتييياا ا يرا اا وا نفاض قا
وعووو و  عوووون الوووا، اووو  أ  تتفووول أدوووأل ا صووو و املووواب وتنفيوووذها أ  ت اوووا ت بملووويف  -10

ة. ليف أمام ا مهو  نييف ماؤو الوااالا املاملواة  ااوييف واس فدامها الشمول والشفافييف، وأ  تتو  
قامويف إامويف عوون ويااعد وضوع هوذذ الاوماا جم متوا  ال وداة  مون ت وميا الاياسواا املاليويف ال 

ال ء  ريافيف ل م ثس   ةساع قيف  ينامييف من الثرييف وال  او  نع املواينع والدوليف. وهذا شرط أسا
 ويووويف جم األجووولل امووويف ااناجملووويف ل  بملووويف املوووواة  اال وووريي وجبايووويف ال ووورا  ، ترتتوووز عويهوووا ا هوووو  ال

 الدويل.
وإىل جان  هذذ االع باةاا األوسوع نداقوا ، نتون أ  ياواعد ااواا تودانا أاثور حتديودا   -11

سووو ف ووال موون  ويوويف عووونعووون حتاووع أيوور الاياسوواا املاليوويف وقوودةهتا عووون ت بملوويف املووواة  ال اموويف اا
 واء.سيل ا يرا اا والنفرياا عون سد س

ي  و  ا يورا اا، ةاوا أ  النموو االق  وا ي هوو امل ودة الر ياو  لوموواة  ااويويف،  وفيما -12
فوو   وجووو  نليوواا قويوويف ولتنهووا مرنوويف ل  زيووز ا يوورا اا ال اموويف أموور سيوووي، موون قبيوول إةسوواء هيتوول 

وجود ي ضريي واسع وت اعدي يوفر ماو و، أساسويا  مون ا يورا اا يووال الودوة  االق  وا ييف. وال
 واج واسد يناس  ا ميع ولتن هناك أ ليف م زايد  عوون أ  البوودا  الوو تريوّل عا وداهتا ال وريبييف 

جم املا يف من الناتغ ااو  ا ةاب تواجو  صو واا جم  ويول اةودماا والو وا ف ال امويف  15عن 
ال  و  هوذذ توز  األساسييف، ومع الا فو   إيورا اا ال ورا   جم سوواب ن وف أقول البوودا   ووا  ال

. وتوووؤ ي املؤساووواا ال امووويف الريويووويف  وةا  أساسووويا  جم ضوووما  إنفووواا ال ووورا   والووور   عووون (4)ال  بووويف
االس يوووال وال هووورب مووون  ف هوووا. وا ضوووافيف إىل الوووا، نتووون أ  ياووواعد تنريووويت الريووووانع ال وووريبييف 

رييو  تووواز  ااويويف عوون ت زيووز االم ثوال لو وورا   وحت ويوها. وينبغوو  أ  هتودا ا صوو ساا إىل حت
نوووع الريووودة  عوووون زا   ا يووورا اا جم األجووول الري وووا، مووون أووو ل تووودانا مثووول ت وووديل م ووودالا 
ال ووورا   اوووا املباشووور ، وحتديووود أهوووداا م وسوووديف األجووول ل يووورا اا، مووون أووو ل إنشووواء هيتووول 
ت ووواعدي لو ووورا   املباشووور . ونووودعا مووون الوووواة الووووي ، نتووون  وووذا الووونهغ ال ووودةا  ل صووو و 

ي أ  يااعد عوون افالويف ا ن واا واالن توا  الاوويا لتولوواا ااويويف. ويووزم ااواا مزيود ال ري
جم الووووا إ أووووال حتاوووويناا ابووووا  عووووون افوووواء   موووون ال وووودانا لو  وووودي لودووووانع اووووا الرمسوووو ، قووووا

__________ 

(4) V Gaspar, L Jaramillo and P Wingender, 2016, Political institutions, State building and tax 
capacity: Crossing the tipping point, International Monetary Fund Working Paper 16/233; Inter-

Agency Task Force on Financing for Development, 2017, Financing for Development: Progress 

and Prospects (United Nations publication, Sales No. E.17.I.5, New York). 



TD/B/EFD/1/2 

5 GE.17-14971 

ال اوووييل وال مل ووويل ال وووريي. وقووود يتوووو  الدوووانع اوووا الرمسووو  انجتوووا  عووون  وووروا هيتويووويف، مثووول 
الرحبيوويف والرييووو  املفروضوويف عووون ةأ  املووال، اووا أ  أفووا تتوواليف ال اووييل اخنفوواب م وودالا 

واالم ثووووال نتوووون أ  يووووؤ ي  وةا  هامووووا  جم تياووووا ان ريووووال املشوووواةيع ال ووووغا  وامل وسووووديف اليووووا إىل 
الريدوووا  الرمسووو . وأأووواا ، ينبغووو  إيووو ء اه موووام أوووا  لورقانووويف ال امووويف ااويووويف عوووون إاووواةاا املوووواة  

البودا  النامييف. وقد ندأ ال ديد من البودا  النامييف الغنييف املواة  تنرييت األير ال ريبييف الدبي ييف جم 
ال ن يميوويف وال شووري ييف املدبريوويف عووون الشوورااا امل  وود   ا ناووياا امل ف  وويف جم اسوو فراج الاوووع 

. (5)ريولوووويفاألوليوووويف، وتشووووا األ لوووويف إىل أ  املووووزاا ال ووووريبييف املمنوسوووويف جم املاضوووو  ت يوووواوز الوووودو  امل 
ولووووذلا ينبغوووو  لواوووووداا جم البووووودا  الناميوووويف أ  تا تشووووف احلليوووواا امل اسوووويف ل ملاووووع مشوووواةايف 

 الدوليف جم ا يرا اا الناشمليف عن اس فراج الاوع األساسييف األولييف.
ي  ووووو  النفريوووواا، ينبغوووو  أ  ت ووووع الاوووووداا صوووووة  عاموووويف واضوووومليف لتولووووواا  وفيمووووا -13

ونوويف، يوويف موون عوودم املر دةجوويف عالا نفوواض ال ووام جم البووودا  الناميوويف ن ت اووا هيااوول امل نافاوويف. واثوواا  مووا
ريوبواا التبوا   عون ال ي تع توجي  س يف ابا  من ا نفاض ال ام إىل النفريواا ا اةيويف، ف و    مما

لاوياض، تتوو  هوذا ا جمجم اثا من األسيا  الناةيف عون ال ريوو  الشوديد جم الودوة  االق  وا ييف. و 
ل عا عمويويف ال ملوو يف هبدا  ييف عون إ أال تغيااا جذةييف جم إ اة  املالييف ال امقدة  البودا  النام

إسودا  عمويويف    يُ وأنأهو الال النابيف ل يرا اا ال ريبييف، من املها  ا يتو  حمدو  . واما
الع موووا اا ا وويا ا حتووول تدةايوويف يفأووذ جم االع بووواة األف وووياا ااويوويف. فالشوووفافييف جم عمويوويف

ع املووواينع ل  وواو  نوودماا ال اموويف وشوورا ها وتوفاهووا عن وور حموووةي جم ع قوويف الثريوويف والواوووع واةوو
  لاوووداا لووا، ينبغوووالدولوويف وترسوويا  ريافوويف ل م ثووال ال ووريي وةووع ال وورا  . وا ضووافيف إىل ا
جم  رجووويف، قوووااالا الالبوووودا  الناميووويف أ  حتووود  ماووو واا مناسوووبيف مووون ا نفووواض واالسووو ثماة جم اجملووو

ا اا اا  عوون ا يور موا ا  ابودو ا   نيا لوملمايويف االج ماعيويف. والبوودا  الناميويف الوو ت  مود اع الا س
  لوودوةاا ييف مااير امل لتييف من صا ةاا الاوع األولييف، م رضيف نوج  أا  الن هاج سياساا مال

ةجيوووويف ماا اةاقوووود يوووودف ها إىل افوووويا ا نفوووواض االج موووواع  جم أوقوووواا ال وووود االق  ووووا ييف، ممووووا
مايووويف  الووويف لوملاووووبييف الوووو ت  ووورب  وووا أسووو اة الاووووع األساسوووييف. ويري  ووو  وضوووع سووودو   نيوووا فال

الج ماعيوويف اجملوواالا االج ماعيوويف إنشوواء نليوواا ت وويت لوبووودا  الفووات عووون ماوو واا ا نفوواض جم ا
اووووويف موووووا  م ااأالر ياوووووييف يووووووال الووووودوة  االق  وووووا ييف، موووووع إاوووووا  أ واا إضوووووافييف لو مووووول اشوووووبتيف 

شوولهنا أ   نفوواض، موونوةيوويف. وينبغوو  أ  تريووا  هووذذ ال مويوويف رجووراء اس  راضوواا ل ل جتاهوواا الد
 املا داميف. ال نمييف تااعد عون توسيع اليز املاب امل او لوملماييف االج ماعييف وحتريي  أهداا

 مصارف التنمية الوطنية و ول اإل ليمية -ابء 
جم ت بمليف املواة  ال اميف ااوييف ألاوراب نتن مل اةا ال نمييف الوينييف أ  تؤ ي  وةا  قيا ا   -14

ال نميوويف املاوو داميف، والووا ن ووفيف عاموويف عوون يريوو  سوود الثغووراا ال مويويوويف الووو اوفهووا مؤساوواا 
يتو   ويوها موجها  سوو األنشوديف ال ياةيويف. وت مثول الفيوو  الر ياوييف  الريدا  اةا  الو اثاا  ما

ي، الوووذي ي  وووو  قشووواةيع ابوووا  اليوووا ياووو غرض عوووا    جم عووودم افايووويف ال مويووول لو ملوووول االق  وووا 
تراوو  امل وواةا  ت دووو   وووي   يويوول األجوول وتندوووي عووون  ووايراا الو مر و هووا موود ا  يويووويف 

اةاصيف جم الرييام هبا جم اثا من األسيا . اا أ  ال ديد من املشاةيع التبا  اليا توّلد عوامول 
__________ 

(5) E/C.18/2010/CRP.13. 
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ال ا ووداا اةاصوويف. و ووذذ ال واموول اةاةجيوويف أ يوويف  أاةجيوويف إاانيوويف  ووا عا ووداا اج ماعيوويف ت يوواوز
 حموةييف لونمو الدينام  وال ملول ا يتو .

وعوووون النريووويا مووون املؤساووواا املاليووويف اةاصووويف الوووو ت  مووود عوووون م وووا ة  ويووول ق وووا   -15
تتوَّوف  ا  موال، واثوا األجل، لد، م اةا ال نمييف الوينييف هيااول ال زامواا م ومميف ل ووفا ال مويو

اثيفويف ةأ    ال وناعاايشومل مشواةيع ا يااول األساسوييف، و  ذ، ل سو ثماة الدويول األجول قوان وفا 
 قوووراب    مووون ااووواملوووال، والريداعووواا االسوووااتييييف. وا ضوووافيف إىل الوووا، تووووفر هوووذذ امل ووواةا  
يياووووور  اشووووواةيع، مموووووواملشووووواةايف جم ةأ  املوووووال، وال ووووواب تتوووووو   وووووا م وووووومليف جم الرصووووود الو يووووو  لوم

يف  اأويويف رباا فنيوأومل رفييف مع الشرااا املرياضويف. وتوجود لود، هوذذ امل واةا أي وا  ال  قاا ا
 يع، ونتنهوووا أ   املشووواة تاووومت  وووا املاوووا يف جم ااووواا الريوووراةاا ال رينيووويف وال شوووغيوييف لونهووووب  وووو 
اب مريرضوع أو اج وذ/تااعد جم ةع ةأ  املال جم مواضع أأر، ن غدييف إصداة األوةاض املاليويف و

 توفا ال ماانا. من أ ل ترتيباا املشاةايف جم ال مويل أونأرين 
و ووذذ األسووباب، أصووبملت م وواةا ال نميوويف الوينيوويف أ واا سياسوواتييف م  وود   الو ووا ف  -16

ااا قيمووويف ابوووا  مل ا ووويف أوجوووو  الري ووووة جم الاووووض واأ ناقوووواا النموووو، جم إيووواة االسووووااتييياا 
السااتييياا، ت م وع م واةا ال نميويف الوينيويف الريودة  ا  ا ييف الوينييف الشامويف. ومع تدوة هذذ ا

. وموون األ يوويف قتووا  أ  (6)عووون ال تيووف مووع األولووواا امل غووا  املرتبدوويف ال ملووول ا يتووو  الاووريع
هوووذذ امل ووواةا نتنهوووا أ اء  وة جم سياسووواا مواجهووويف ال ريوبووواا الدوةيووويف، لوماووواعد  جم الفوووات 

ايووويف ا يتووول ا ن ووواج  لوبوووود امل ووو  أووو ل فوووااا الراوووو  عوووون ماووو واا االسووو ثماة ا ةاليووويف وم
االق  ا ي. ولماييف ال وناعاا الريا مويف أ ي هوا جم تياوا سودو  االن  وا  نشوتل أسور  وأاثور 
اس داميف، مع افاليف عدم اس نفا  الريودةاا ا ن اجيويف ل ق  وا  نف ول ال ودماا اةاةجيويف الب يود  

 املفاجمليف.
ال نمييف الوينييف ممووايف التامل لودوليف، ولتن نتن أ  تتوو  أ  تتو  م اةا يغو  و  -17

هوووذذ  250يزيووود عوووون  . وهنووواك موووا(7) وووا أي وووا  أقويووويف وأاوبيووويف مووون املاوووا ع مووون الريدوووا  اةوووا 
امل اةا ت مل ساليا ، م  مها جم نسيا، تويها أمريتا ال تينييف ومندرييف البملور التواةيي، وأفريرييوا، 

، وفريوووا  لوووب ا ال ريوووديراا، اانوووت 2015 عوووام أمريتوووا الشووومالييف، وجموالشووورض األوسوووأل وأوةوا و 
مخاووويف م ووواةا جم أملانيوووا والربازيووول وجنووووب أفريرييوووا وال وووع وا نووود تاووو ل ر نث  ووويف أمخوووا  يلموووو  

. ونتووون أ  تتوووو  هيااووول  ويووول هوووذذ (8)أصوووول امل ووواةا الوينيووويف لو نميووويف جم االق  وووا  ال وووامل 
   وفوويف؛ واملووزيغ الوودقي  أموور الووا األ يوويف جم حتديوود م ووا ة امل وواةا م نوعوويف وأ  ت فووذ أشووتاال  

ال مويووول واملووود، الوووذي نتووون فيووو  لوم ووورا أ   يووود عووون االع بووواةاا ال ياةيووويف سووو يا  إىل حترييووو  
 أهداا الاياساا ال اميف.

__________ 

(6) J Hermann, 2010, Development banks in the financial liberalization era: The case of BNDES 
[National Bank for Economic and Social Development] in Brazil, CEPAL [Economic Commission 

for Latin America and the Caribbean] Review, 100:189–204. 
(7) J de Luna-Martinez and CL Vicente, 2012, Global survey of development banks, World Bank 

Policy Research Working Paper No. 5969. 

(8) R Studart and KP Gallagher, 2016, Infrastructure for sustainable development: The role of national 
development banks, Global Economic Governance Initiative Policy Brief No. 7. 
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إىل إعوا   إ ةاج م واةا ال نميويف الوينيويف  2008 وقد أ َّا األزميف املالييف ال امليويف جم عوام -18
جووول أدوووأل الاياسووواا، سيووول سووو ت البوووودا  لومل وووول عوووون م وووا ة لو مويووول الدويووول األجم 

ووودا  الناميوويف د أ  البل ملفيووز االن  ووا  االق  ووا ي، وقوود تزايوود الريبووول الوودوب  ووذذ امل وواةا. نيوو
لرييوووو  ، ناوووب  ااألاثووور فريووورا  واألصوووغر سيموووا  قووود تواجووو  عريبووواا أاووورب جم إنشووواء هوووذذ امل ووواةا

   نشووواء ا قويمووو قووود تاووو فيد ال ووواب مووون نوووذل جهوووو  م  وووافر  عوووون ال ووو يداملاليووويف وال رينيووويف، و 
ويف ل يميووع  موويف اوسوويم وواةا تنميوويف  و  إقويميوويف و/أو ت زيووز م وواةا ال نميوويف  و  ا قويميوويف الريا

 املواة  وترياسا االس ياجاا ال مويوييف.
هووذذ امل وواةا  وجم أمريتووا ال تينيوويف ومندريوويف البملوور التوواةيي، عووون سووبيل املثووال،  ملووت -19

سووووويما تدووووووير املن يووووواا  جم تريووووودع الووووودعا ل  زيوووووز الريداعووووواا ا ن اجيووووويف الوينيووووويف لتع ووووواء، وال
واةووودماا ااا الرييمووويف امل وووافيف، ف ووو   عووون إاوووا  فووور  ال مووول وت زيوووز الوصوووول إىل اةووودماا 
ا االج ماعييف. وعوون النريويا مون الوا، ت م وع هوذذ امل واةا جم أفريرييوا نريودة  حمودو   عوون تووف

ال مويوووول لومشوووواةيع التبووووا  ااا ال وجوووو  ا  ووووا   اليووووا الووووذي يوووووي اس ياجوووواا املنوووواي   و  
. ونتووون تفاوووا الوووا نرياعووودهتا الرأمساليووويف ال وووغا  وه  م  وووا املاوووا ع هوووا (9)ا قويميووويف امل نيووويف

ل نميوويف البووودا  املرياضوويف ااهتووا ومواة هووا املاليوويف حموودو  . وموون املمتوون أ  ياوواعد إنشوواء م وواةا ا
 و  ا قويميوويف جم  عووا ال نميوويف االق  ووا ييف، ولتوون ال لاوود موون م ا وويف ال واموول الووو حتوود موون قوودة  

مون أجوول  جم الوا هيااول الوامويف، يشوتل ال وواب حتودا  هاموا   هوذذ امل واةا عوون ا قوراب، قووا
جم يلوال  املااعد  جم ال ففيف من املفواير امل  وريويف نوزا   الريودة  عوون ا قوراب، ون وفيف أاصويف

  ويل املشاةيع التبا  ااا األ ييف البالغيف  سدا  مزيد من ال غيا ا يتو  جم ال ام النام .

 التدفقات املالية غري املشروعة من الدلدال النامية -جيم 
نريوهووووووا  تشوووووومل ال وووووودفرياا املاليوووووويف اووووووا املشووووووروعيف املووووووواة  الووووووو يوووووو ا ال ووووووول عويهووووووا أو -20
ي  وو  ال ودفرياا  اا مشروعيف. ومن الشواال املشاايف فيما قانونييف أو اس فدامها ن وة  اا أو

املاليووويف اوووا املشوووروعيف مووون البوووودا  الناميووويف حتديووود ال ووودفرياا الوووو نتووون أ  تتوووو  ضووواة  ال نميووويف 
االق  ا ييف. الا أ  املواة  ا  ا ييف اليوييف تُفرَيد، جم االق  وا اا الناميويف، سناوب  الاوهوليف الوو 

 وووروب ة و  األمووووال أ  ي نوووامن جم سوووياض ن وووام مووواب  وب مز هووور ولتنووو  يف ريووور إىل  نتووون هبوووا
الشووفافييف [وي يوورتبأل اةتبايووا  و يريووا  نفتوور  أ  ال وودفرياا الرأمساليوويف اووا املشووروعيف موون االق  ووا اا 

. (10)الناميوويف هوو  مؤشوور عووون وجووو  مشوواال هيتويوويف أعموو  لوملواموويف الاياسووييف جم هووذذ البووودا س
الشواال امل  ورييف هبذذ ال دفرياا ت تع يلموعويف مون الشوواال ااا ال وويف الاياسويف ولذلا ف   

توزال األيور ال ملويويويف واألسوالي  ال يريبيويف الريا مويف مثواة جودل. ولويع مون  ال اميف، ومع الوا فو 
ال وووروةي أ  تتوووو  ال ووودفرياا املاليووويف اوووا املشوووروعيف اوووا قانونيووويف إاا اانوووت األيووور الريانونيووويف ااا 

تغدوو   ال  ثوول نشووتل م  ووا امل وواع االج ماعيوويف واالق  ووا ييف ال اموويف األوسووع نداقووا  أو ال ووويف ال
هذذ ال دفرياا. ويذار الفري  الرفيع املا و، امل   ال دفرياا املالييف اوا املشوروعيف مون أفريرييوا أ  

ال اوو ا سالوسووا ل املف وفوويف الووو توو ا موون أ  ووا ال وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف جم أفريرييووا تشوومل 
__________ 

(9) UNCTAD, 2016a, Trade and Development Report, 2016: Structural Transformation for Inclusive 
and Sustained Growth (United Nations publication, Sales No.E.16.II.D.5, New York and Geneva). 

(10) P Reuter, ed., 2012, Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing 

Countries (World Bank, Washington, D.C.). 
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ال  اف  لو ملووي ا، وال  عو  ال او ا ال يواةي، وإسواء  تريودير فوواتا اةودماا والاووع اوا 
املوموسيف، واس فدام عريو  اا م تافمليف، وال الا ألاراب ال هرب ال ريي، وال ين  ال مودي 

وين، . وال هوورب ال ووريي اووا قووان(11)لوودفع ال وورا  ، وال  وودير اووا املشوورو  لو موو ا األجنبيوويفس
 ولتن جتن   فع ال را   ليع اذلا، اا أن  يُ ّد ضمن ال دفرياا املالييف اا املشروعيف.

يوجووود ت ريوووف م فووو  عويووو  لو ووودفرياا املاليووويف اوووا املشوووروعيف، ف هنوووا ت ووونَّف  وةاوووا أنووو  ال -21
ليات شامويف، وه  ال دفرياا الناشمليف عن  تا ب د إسدا ا األأر، أو عموما  جم     فملاا ال

ط ا جرام  عرب الوي ، وال دفرياا امل  ويف الفاا ، وال دفرياا امل  ويف ال را  . وتشا النشا
ال ريوديراا ال يريبيويف إىل أ  سووواب  وول يلمووو  ال ودفرياا املاليويف اووا املشوروعيف، نووع هوذذ الفملوواا 

ة  الوو تنبثو   ثول املووا الث  ، نثل األموال ا جرامييف امل  ويف املفدةاا واالن زاز وا ةهاب، وال
جم املا وويف موون اجملمووو ، جم سووع  ثوول امل ووام ا امل  وريوويف ال وورا   عوورب  3سووواب  عوون الفاووا  إال

الدو  الثوثع امل برييع من يلمو  ال دفرياا، ون فها تريريبا  مريانول تاو ا ال ملووي ا عون يريو  
 امل فو  عويهوا حتوول أي وا  . نيد أ  املاا ل امل  ويف ال  اةيف اوا(12)الشرااا امل  د   ا ناياا

ي  وو  ال ودفرياا   و  االتفاض عون الرييا  الدقي  لو ودفرياا املاليويف اوا املشوروعيف، وأاصويف  فيموا
ال ريبييف. وتشتل املماةساا امل  ويف ال را   مثل آتال الوعاء ال وريي ونريول األةاو وتاو ا 

الريواعوود امل  وريوويف ال وورا   الدوليوويف ال ملويوول منوواي  ةما يوويف ن وورا  ل وودم وجووو  يلموعوويف مشوواايف موون 
 .(13)والأ  ا ال فاااا وامل ايا الريانونييف عون ال  يد الوي 

وعووون الووراا موون هووذذ ال وو واا امل  وريوويف ال  ريووف والرييووا ، ت وويت ال ريووديراا ال يريبيوويف  -22
مل اسويف لو نميويف،  مرات  تريريبييف من سيول اليوا وتشوا إىل أ  املبوالا امل نيويف، ون ةهوا عوون املوواة  ا

نويووو   والة عوووون هيملووويف  854ابووا . ففووو  أفريرييووا، تشوووا ال ريووديراا إىل أ  البوووودا  فريوودا سوووو 
نويوووو   22يريانووول جم امل وسوووأل  ، وهوووو موووا2008-1970تووودفرياا ماليووويف اوووا مشوووروعيف جم الفوووا  

رييوووووا جم تووووووا  والة جم الاووووونيف وي وووووا ل تريريبوووووا  ةيوووووع املاووووواعد  ا  ا يووووويف الرمسيووووويف الوووووو توري هوووووا أفري
أمريتوووا ال تينيووويف، تشوووا ال ريوووديراا إىل أ  ال ووودفرياا املاليووويف اوووا املشوووروعيف نوغوووت  . وجم(14)الفوووا 

جم املا ويف مون النواتغ  1.8ي وا ل  ، أي ما2013-2004نويو   والة جم الفا   765 يلموع  ما
 .(15)ااو  ا ةاب ا قويم  جم امل وسأل يوال هذذ الفا 

اليوويف اووا املشووروعيف الووو م وودةها نشوواط إجراموو  تب وول عووون الريووو . فناووبيف  وال وودفرياا امل -23
توجو  إىل مو ااا  ابا  من ال ا وداا ا جراميويف توجو  ن ووة  اوا مشوروعيف جم اةواةج، واثواا  موا

نمنووويف، لغاووول األمووووال وإعوووا   اسووو فدامها. ومووون   فووو   ال  ووودي الف وووال لو ووودفرياا املاليووويف اوووا 
األوسوووع ملنوووع ااووول األمووووال، أمووور حمووووةي ملتافملووويف ا رنووويف املن مووويف جم  املشوووروعيف، ضووومن الاوووياض

__________ 

(11) United Nations Economic Commission for Africa, 2015, Illicit financial flows: Report of the High-

level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. 

 : الوامويف ال امليويف وسيوز الاياسواا ال امويف مون أجول ال نميويف2014تريريور ال يواة  وال نميويف، ، 2014األونت ا ،  (12)
 ، نيويوةك وجنيف(.E.14.II.D.4)منشوةاا األما امل ملد ، ةقا املبيع 

(13) Inter-Agency Task Force on Financing for Development, 2017. 
(14) UNCTAD, 2016b, Economic Development in Africa Report 2016: Debt Dynamics and 

Development Finance in Africa (United Nations publication, Sales No. E.16.II.D.3, New York and 

Geneva). 

(15) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2017, Flujos Financieros Ilícitos en 
América Latina y el Caribe (United Nations publication, Santiago), p. 25. 
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جم الا االجتاة البشور وهتريو  املهواجرين واالجتواة املفودةاا وعود  أشوتال  م  ا أشتا ا، قا
تتووو  ال وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف مفيوود  أي ووا  جم  ويوول األنشووديف ا ةهانيوويف،  أأوور،. واثوواا  مووا
اوا املشورو  وال ا وداا امل  وويف نو ، جم اثوا مون الواالا، هوذذ األنشوديف مباشور  ويغذي االجتواة 

حتوَّل ال ا داا امل لتيويف ن ووة  مشوروعيف إىل هوذا الغورب ندريريويف اوا قانونيويف. ولوذلا نتون أ   أو
يُ  وورب ت زيووز ال وودأل ملتافملوويف ال وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف موون أاثوور االسووااتييياا الووو ي  ووع 

 ي ب ها اجمل مع الدوب جم يلال منع ا رنيف ونناء الريدةاا امل  ل ن  ف الييف من سيل ال توفيف.أ  
وتت ا  ال دفرياا املالييف اا املشروعيف ااا ال ويف ال ورا   أ يويف ابوا  أي وا  الناوبيف  -24

نواا لوبووودا  الناميوويف، ن وورا  أل  قوودةاا الوودول عووون حت وويل ال وورا   قوود آتاوووت توودةايا  جم الاوو
األأووا ، عووون الووراا موون املبووا ةاا التوميوويف الراميوويف إىل ت زيووز الريوودةاا ال ووريبييف جم إيوواة ا هووو  
املبذولووويف ل ملاوووع ت بملووويف املوووواة  ااويووويف. ويريوووّوب ال لاووول ال وووريي ا هوووو  الراميووويف إىل  ويووول ال ريووودم 

لفري  الرفيوع املاو و، أاد ا االج ماع  واالق  ا ي و عا حتريي  أهداا ال نمييف املا داميف. واما
امل   ال دفرياا املالييف اا املشروعيف من أفريرييا، فو   أسود األسوباب الر ياوييف  وذا ال لاول ي مثول 

صوميا  جم تزايد قدة  املؤسااا امل  د   ا ناياا عون جتن  ال را   و/أو ال هرب منهوا. وجم
جم الووا امل وواةا الدوليوويف،  لوفوودماا جم اةوواةج، قوواا  هووذذ املشووتويف نشوووء صووناعيف م دوووة  جوود

ومتاتوووو  ااامووووا  وشوووورااا اااسووووبيف التبووووا ، الووووو تريوووودم اةوووودماا الفنيوووويف ملاوووواعد  املؤساوووواا 
امل  د   ا ناياا والشرااا التبا  جم ت ميا نرامغ لو فدويأل ال وريي هبودا هنوا   ي مثول جم 

أ  يندوووي الووا عووون  ال ريويوول إىل أ ح سوود موون املوودفوعاا ال ووريبييف عووون أسووا  موسوود. ونتوون
حتويووول األمووووال مووون الووووالاا الري وووا ييف ااا ال ووورا   املرتف ووويف إىل املنفف ووويف ال ووورا   نغووورب 

ي  وو  املؤساواا  . وفيموا(16)ال هرب منها جم املناي  الوو تنشول فيهوا األمووال جتن  ال را   أو
الشووورااا  ت فوووذ هوووذذ ال ملووووي ا شوووتل م وووام ا  اأويووويف نوووع امل  ووود   ا ناوووياا، عوووا   موووا

نريل الاوع واةدماا نع تووا الشورااا  ال ان يف، عون سبيل املثال من أ ل تا ا ال ملويل أو
ت تووع الرييموويف الرييرييوويف لتصووول األساسووييف ولتنهووا م وومميف ل اووهيل نريوول األةاو موون  هسوو اة ال

 الوالاا الري ا ييف املرتف يف ال را   إىل املنفف يف ال را  .
و  وال نميويف جم امليودا  االق  وا ي أ  البوودا  األشود فريورا  ااور أاثوور وتُوربزز من مويف ال  وا -25

موون ااهووا موون جووراء هووذذ املماةسوواا، سيوول تشووتل ضوورا   الوودأل عووون الشوورااا ناووبيف ابووا  
، شووتوت ضوورا    أوول الشوورااا جم البووودا  املنفف وويف 2012 موون يلمووو  إيرا اهتووا؛ ففوو  عووام

جم املا ويف جم امل وسوأل مون إةواب  16يريورب مون  ح، ماالدأل والبودا  ااا الدأل امل وسأل األ 
. ولوذلا، فو   (17)جم املا ويف جم امل وسوأل جم البوودا  املرتف ويف الودأل 9ا يرا اا، مرياةنويف هقول مون 

م ا ووويف آتاووول الوعووواء ال وووريي ومماةسووواا نريووول األةاو  وووا أ يووويف سيويووويف لووودعا حتاوووع الريووودةاا 
ة ال ملودي األوسوع نداقوا  امل مثول جم ت بملويف املوواة  ال امويف ااويويف. ال ريبييف جم البودا  الناميويف جم إيوا

ي  ووو  قماةسوواا آتاوول الوعوواء ال ووريي  وموون الري وواا األساسووييف الووو تواجههووا هووذذ البووودا  فيمووا
ونريوووول األةاو، وفريووووا  ملن موووويف ال  وووواو  وال نميوووويف جم امليوووودا  االق  ووووا ي، املوووودفوعاا املغوووواىل فيهووووا 

ال ان وووويف جم شووووتل فوا وووود وةسوووووم أوووودماا وةسوووووم إ اةيوووويف وإ واا؛ ومماةسوووويف لوشوووورااا األجنبيوووويف 
__________ 

(16) UNCTAD, 2016a. 

(17) Organization for Economic Cooperation and Development, 2014, Report to Group of Twenty 
Development Working Group on the Impact of Base Erosion and Profit-Shifting in Low-Income 

Countries, part 1 (Paris). 
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ال ووووغأل موووون أجوووول تريوووودع سوووووافز ضووووريبييف؛ ونريوووول الشوووورااا لووووتةاو موووون أوووو ل إعووووا   ا يتووووويف 
املؤساوووووييف؛ واسووووو فدام الشووووورااا ال ان ووووويف وسوووووا ل م دووووووة  لومل وووووول عوووووون املوووووزاا الوووووو ت يملهوووووا 

ا م  د   جم ال  دي  ذذ املشواال، مون قبيول االف ريواة امل اهداا. وتواج  البودا  النامييف حتدا
إىل األير ال شري ييف وال دانا امل  ميف وعدم افاييف امل وومواا والريودة  عوون تنفيوذ الريواعود امل ريود ، 

 .(18)ومواجهيف املماةساا امل  ورييف ن لال الوعاء ال ريي ونريل أةاو الشرااا امل  د   ا ناياا
توجوود تريووديراا  الناووبيف لو وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف نوجوو  عووام، الوامووا هووو الووال  -26

شووووامويف لوموووود، الووووذي نوغ وووو  املماةسوووواا امل  ووووويف ن لاوووول الوعوووواء ال ووووريي ونريوووول  عامليوووويف  قيريوووويف أو
وووو ت تريووووديراا تريريبيوووويف ةاووووا ر ا يوووورا اا الناةوووويف عوووون هووووذذ املماةسوووواا.  األةاو. اووووا أنوووو  ُوضز

جم املا ويف مون  10-4  هذذ اةاا ر عون ال  يد ال وامل  نوغوت وأشاةا إسد، الدةاساا إىل أ
ي ووووا ل أاوووواة  مااامووويف جم ا يوووورا اا قوووودةها  إيووورا اا ال وووورا   عوووون  أوووول الشوووورااا، أي موووا

. ويريوووودَّة أ   وثوووو  (19)2014-2005تريويووووو   والة جم الفووووا   2.1 - تريويووووو   والة 0.9 موووون
ل امل بريوو  عوون عوودم ال دووان  نووع الوون ا ال ووريبييف هووذذ اةاووا ر قوود  مووت عوون نريوول األةاو والثووو

. وأو وووت  ةاسووويف أأووور، إىل أ  أاوووا ر ا يووورا اا ال امليووويف جم (20)وامل اموووويف ال وووريبييف ال ف ووويوييف
 600، ناوووب  نريووول األةاو مووون قزبَووول الشووورااا امل  ووود   ا ناوووياا قووود نوغوووت سوووو 2013 عوووام

ن ود  يتوو  موموسوا  إال يورا اا ال امويف قود النويو   والة، مع مراعا  أ  أ ر نريول األةاو عوون ا 
. ووجدا  ةاسيف أأر، اذلا أ  ناوبيف األةاو الوو حت ول عويهوا شورااا (21)ش ء من ال لأا

أاةجيوووا  وااووو ف  هبوووا جم مووو ااا ضوووريبييف اةتف وووت عشووور   الووووالاا امل ملووود  األمريتيووويف حمويوووا  أو
ديراا األونت ووووا  إىل أ  البووووودا  . وتشووووا تريوووو(22)2013 أضوووو اا نووووع أوا وووول الثمانينوووواا وعووووام

نويو   والة سنوا  من ا يرا اا ال ريبييف املا ملرييف عوون املؤساواا امل  ود    100النامييف اار 
ا ناووووووووياا، والووووووووا فريووووووووأل ناووووووووب  اسوووووووو فدام مرااووووووووز اةوووووووودماا جم اةوووووووواةج اع باةهووووووووا قنووووووووا  

وضوويف عووون الشوورااا جم . والن وور إىل زا   االع مووا  عووون عا ووداا ال وورا   املفر (23)ل سوو ثماة
البووودا  الناميوويف، ف وو   عوون ضوو ف قوودةاا ا نفوواا، يوورجَّت أ  يتووو  فريوودا  ا يوورا اا ال اموويف موون 

 هذذ املماةساا أارب نابيا  جم البودا  النامييف من  جم البودا  امل ريدميف النمو.
  ت انيو اوقد أسفرا ا جراءاا امل فوذ  عوون ال و يد الووي  جم البوودا  الناميويف، ةاوا مو -27

من أوج  ق وة أدا ، عن ن ا غ موموسيف. ومن األمثويف عوون الوا زا   ا يورا اا ال وريبييف جم  
عريووو  نووورانمغ تووودةيي نشووول  ال اووو ا  2013-2012مويوووو   والة جم الفوووا   33اينيوووا قريوووداة 

انم جم  م يووووووع  والة جم فييووووووت 110املاوووووب  لو ملوووووووي ا، وتاووووووواا تاوووووو ا ال ملويووووول قبوووووووا 
عريووو  زا   عمويووواا مراج ووويف الاوووااا الوووو أجرهتوووا الاووووداا ال وووريبييف جم إيووواة  2013 عوووام

__________ 

 املرجع نفا . (18)
(19) Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Measuring and Monitoring Base 

Erosion and Profit-Shifting: Action 11 – 2015 Final Report (Paris). 

 املرجع نفا . (20)
(21) E Crivelli, R De Mooij and M Keen, 2015, Base erosion, profit shifting and developing countries, 

International Monetary Fund Working Paper 15/118. 

(22) G Zucman, 2014, Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits, Journal 
of Economic Perspectives, 28(4):121–148. 

(23) UNCTAD, 2015, World Investment Report, 2015: Reforming International Investment 
Governance (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.5, New York and Geneva). 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
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. اا أ  هذذ ا هو  قد تتو  اا اافيويف. (24)ا جراءاا امل فذ  لفرب الريواعد الوينييف ل ا اذ
ف ووووون سووووبيل املثووووال، اسوووو فا ا اينيووووا جم ننوووواء الريوووودةاا موووون من موووويف ال  وووواو  وال نميوووويف جم امليوووودا  

مو فوا ؛ ونفوع هوذا ال ود  مون  20، الو أنشلا وسد  ل ا ا ال ملوي ا ت ا سو االق  ا ي
األشووفا  سا اسوو فدامها  سووداء املشوووة  نشوول  تاوو ا ال ملويوول جم شوورايف واسوود  موون الريدووا  

 .(25)اةا  جم ناويبس
ي ونتوون لو وودانا الووو ت فووذها البووودا  الناميوويف أ  تووؤ ر عووون م ا وويف آتاوول الوعوواء ال ووري -28

 ي ماشون ليف، وقاريها ناهو يوزم هو الريواعد ال ريبييف الو نتن تدبي ونريل األةاو. نيد أ  أشد ما
مل ريووود  مووون لدوليووويف اموووع موووواة  تووووا البوووودا  وقووودةاا ال نفيوووذ فيهوووا. ونووودال  مووون تتييوووف الريواعووود ا

د وأوضوت قو أ ل أ واا ويلموعاا موا  م ف  يف، ينبغ  تتريع ا هو  لوضع قواعد أناأل
ضافيف ميف النمو. وا   امل ريدتتو  أاثر م ءميف لزا   الريدةاا ال ريبييف جم البودا  النامييف والبودا

وملوود موون ال لاوول لدوليوويف لاإىل الوا، فوو   زا   مشوواةايف البووودا  الناميوويف جم وضووع امل وايا والريواعوود 
ر مها لودعا ا أماةساال ريي الناجا عن آتال الوعاء ال ريي ونريل األةاو واا الا من املم

 جهو ها الرامييف إىل متافمليف ال لال ال ريي.

 التعاول الدويل مل املسائل التريدية - ال 
اانووت متافملوويف ال وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف حمراووا  ة ياوويا  لو  وواو  ال ووريي الوودوب جم  -29

 اوا ال وملويف ام ي عجمالانواا األأا  ونوج  عام، يت ا  ال  او  ال ريي الدوب أ ييف أاصيف 
ال امووويف جم   يووورا اااملفريووويف، نتووون فيووو  أ  توووؤ ر الووون ا ال وووريبييف جم ن وووا البوووودا  عوووون حت ووويل ا

وووون عل ووورا  ، نوووودا  أأووور،. ونتووون أ  تووونيا هوووذذ احل ة عووورب الوينيووويف عووون ال هووورب مووون  فوووع ا
  ااا ال ووريبييف، جم املوو سووبيل املثووال إاا وضووع األفوورا  اوو األةصوود  املاليوويف ال ووفميف أصوووال  ماليوويف

اا امل  ود   ا املؤساونتن أ  تنيا عن ال دفرياا املالييف اا املشروعيف الناشومليف عون مماةسوا اما
 ال ا ا ال ملويو . ا ناياا جم يلال اااسبيف املب تر  أو

وموون ا وانوو  ا اموويف لومناقشوويف ا اةيوويف نشوول  هووذذ املاوولليف مراج وويف اتفاقيوويف األمووا امل ملوود   -30
لوو ز واج ال ووريي نووع البووودا  امل ريدموويف النمووو والبووودا  الناميوويف وحتووديثها. ويهوودا هووذا النمواجيوويف 

النمووواج إىل إةشووا  البووودا  الووو تو ووزم ق اهووداا ضووريبييف  نا يوويف جم عمويوويف جتنوو  االز واج ال ووريي 
سوووويما جم  لوشوووورااا امل  وووود   ا ناووووياا مووووع ت زيووووز حت وووويل ا يوووورا اا والنمووووو االق  ووووا ي، وال

وووودا  الناميوووويف. وتاووواعد املبووووا ى ال وجيهيوووويف عوووون اس ووووواء آتاوووول الوعووواء ال ووووريي ونريوووول األةاو الب
النوواجتع عوون اسووااتييياا جتنوو  ال وورا   موون جانوو  الشوورااا امل  وود   ا ناووياا الووو تاوو غل 

تفوورب ضوورا    الثغووراا وأوجوو  ال  وواةب جم الريواعوود ال ووريبييف لتوو  تنريوول األةاو إىل إ اةاا ال
جم الوووا ااووواا  اا منفف ووويف ال وووريبيف. فهووو  هتووودا إىل حتديووود م وووايا  وليووويف لو  ووواو ، قووواإ اة  أو

توودانا أاثوور ف اليوويف ملتافملوويف إسوواء  اسوو  مال امل اهووداا ووضووع مدونوويف لريواعوود الاووووك ألاووراب 
ال با ل ال وريا   لوم وومواا املاليويف، نتون قوجبهوا مونت البوودا  الناميويف فوا  ان رياليويف ت وريون أ  وا 

__________ 

(24) Organization for Economic Cooperation and Development, 2014, part 2. 

(25) S Picciotto, ed., 2017, Taxing Multinational Enterprises as Unitary Firms (Institute of 
Development Studies, Brighton, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 
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املثوول، وت وودوع ن تييووف ن مهووا ال ووريبييف لتفالوويف الاوورييف لووداف   ال وورا   مبا لوويف نيوواانا  و  
 فيها.
 ليوووول األمووووا امل ملوووود  ال مووووو  ألسوووو اة وي مثوووول إسووووهام    مهووووا جم املناقشوووواا ا اةيوووويف جم  -31

، والووذي ي وواد 2017ن وود اسوو تمال  وحتاووين ، املنشوووة جم نياووا /أنريل  ال ملوووي ا لوبووودا  الناميوويف
نريا امل ووماا نشل  األنشديف وال موياا الو تويل إليها الشرااا امل  د   ا ناياا عون ال  يد 
ال امل  ل ياا الغش جم تريدير قيميف أنشد ها نغييف ال ريويول إىل أ ح سود مون ال ورا  . وينَ و ي ترايوز 

سوويما وضووع ت وواةيف واضوومليف  ن اةوودماا واألصووول اووا املا يوويف جم إيوواة اجملموعوواا، والة ياوو  عووو
وشووفافيف لرسوووم اةوودماا املرتبدوويف هبووا. واملثوول، فوو    ليوول األمووا امل ملوود  نشوول  فوورب ال وورا   عووون 

، يهودا 2017ال ناعاا االس فراجييف جم البودا  النامييف، الذي سي دة جم تشورين األول/أا وونر 
ي  ووو  نوون ا ال وورا   عووون ال ووناعاا االسوو فراجييف. وي وواد هووذا  ز ال ناووي  والوضوووو فيموواإىل ت زيوو

الوودليل ال ملوودي امل مثوول جم حترييوو  ال ووواز  نووع مايوويف الرياعوود  ال ووريبييف الوينيوويف، ن لايوود سريوووض فوورب 
فز ال را   عون امل دة، ونع جذب تدفرياا االس ثماة األجني املباشر واس بريا ها عن يريو  الووا

 ال ريبييف.
نوصوف  مبوا ة   2016 ويهدا منهواج ال  واو  جم يلوال ال ورا  ، الوذي أنشوم جم عوام -32

مشاايف نع صندوض النريد الدوب ومن ميف ال  او  وال نميويف جم امليودا  االق  وا ي واألموا امل ملود  
قووودةاا  والبنوووا الووودوب، إىل تتثيوووف ال  ووواو  نشووول  املاوووا ل ال وووريبييف نغيووويف ت زيوووز  عمهوووا لبنووواء

يزال أسد ال ملداا التبا  ي مثول جم الاجويف إىل إنشواء من ود، عوامل  واسود  البودا  النامييف. وال
وشووامل لو  وواو  ال ووريي الوودوب عووون ال وو يد التوووم  الوودوب. وتشوود  أدوويف عموول أ يووع أاا 

ملاووا ل نتوون لغووا من وود، عووامل  وسيوود موون هووذا الريبيوول أ  يتووو  ف وواال  جم مناقشوويف ا عووون أنوو  ال
 (.28ااا ال ويف ندريرييف شامويف وأ  ي تع عون سو م  ا شواال البودا  النامييف )الفرير  

ومثوووويف حتوووود نأوووور ي  ووووو  ا مووووع نووووع اسووووا ا  ال ووووريبيف وامل ونوووويف جم ن ووووام وسيوووود لو  وووواو   -33
 تا فيد البودا  النامييف الو هو  مو ااا ضوريبييف مون هوذذ املماةسويف. وا ضوافيف إىل ال ريي. ولن

الووا، فوو   اسووا ا  ال وورا   سووي و  الفا وود  أساسووا  عووون البووودا  الناميوويف األاثوور  ووراء واألاووورب 
سيما  الو تتو  أاثر انودماجا  جم االق  وا  ال وامل ، جم سوع أ  املاواعد  ا  ا يويف الرمسيويف تراوز 

 عون البودا  واملناي  األاثر فريرا ، وأاصيف  جم أفريرييا.

 ائي الدويلالتعاول اإلمن -اثلثاا  
ي  ووو   جوويا موون أدوويف عموول أ يووع أاا عوود ا  موون املاووا ل فيمووا-يثووا يلووال ال موول  نيووا   -34

سوويما املاوواعد  ا  ا يوويف الرمسيوويف. ويشوود  يلووال  نوودوة ال مويوول ال ووام الوودوب ألاووراب ال نميوويف، وال
نووب، ال مل عون ضروة  الوفاء االل زاماا الريا ميف، واأل يويف امل زايود  لو  واو  فيموا نوع نوودا  ا 

جم الوووا  وة م ووواةا ال نميووويف امل  ووود   األيوووراا، وضوووروة  اسووو فدام ال مويووول ال وووام الووودوب،  قوووا
جم الوووا املاووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف، ل ملفيوووز ت بملووويف موووواة  إضوووافييف مووون م وووا ة أأووور،، عامووويف  قوووا

هووذا الاووياض، تريووّر اةدوويف  (. وجم70و 57و 56و 54و 53وأاصوويف عووون سوود سووواء )الفريووراا 
مراعوووا  األن وووا  الث  ووويف لو نميووويف املاووو داميف، وهووو  األن وووا  االق  وووا ييف وامل  وووويف ن غوووا املنوووا  ه يووويف 



TD/B/EFD/1/2 

13 GE.17-14971 

(. وأأووواا ، تاووووأل اةدووويف ال ووووء عوووون حتوووداا حمووود   تواجههوووا البوووودا  62وا ناوووانييف )الفريووور  
 (.72و 71امل وسديف الدأل )الفرير   

 املساعدة اإلمنائية الرمسية والتمويل املختلط -ألف 
تريويووو   2.5سووي توف سووواب  2030 تشووا تريووديراا األونت ووا  إىل أ  تنفيووذ أدوويف عووام -35

. ول ملريي  ا ودا األول مون أهوداا ال نميويف املاو داميف امل مثول (26) والة جم الانيف جم البودا  النامييف
ومووع افوااب نريوواء املوودأراا واالسو ثماة األجنووي املباشوور  2030 جم الري واء عووون الفريوور حبووول عووام

واملاوواعد  ا  ا يوويف الرمسيوويف عنوود املاوو واا الاليوويف، اوو  أ  ينمووو النوواتغ ااووو  ا ةوواب جم أفريرييووا 
. ويواجوو  االسوو ثماة جم تنميوويف ا يااوول األساسووييف (27)جم املا وويف جم الاوونيف 15ق وودالا عشوورييف ت يوواوز 

 ويويووويف عوووون  وسووودها، وهووو  عوووا   ة ياووو  أموووام ال ملوووول االق  وووا ي والنموووو املاووو دام، اس ياجووواا
ي  ووو  البووودا   . وفيمووا(28)تريويوووانا  والة جم الاوونيف 7 - تريويوووانا 5ال وو يد ال ووامل  تووااوو نووع 

تريويوووووو   والة  1.4 -تريويووووو   والة  1الناميوووويف، يريوووودَّة ال يوووووز جم  ويوووول ا يااووووول األساسووووييف قبووووووا 
ا  ووا   الوودوب الف ووال ه يوويف جم  هووذا الاووياض، ي اووا ال مويوول ال ووام الوودوب وال  وواو  . وجم(29)سوونوا  

املااعد  عون حترييو  األهوداا ا  ا يويف لتلفيويف، اوا أ  ت بملويف املوواة  ال امويف ااويويف وتودفرياا ة و  
 األموال اةاصيف ااوييف والدولييف أمرا  سامسا  لاد الفيواا الالييف جم ال مويل.

الرمسيوويف املريدموويف موون أع وواء  نوويف املاوواعد  ، نوووا صوواجم املاوواعد  ا  ا يوويف 2016 وجم عووام -36
نويوو   والة جم  131.5نويوو   والة، نوزا   عون  146.2ا  ا ييف أعون ما و، لو  سوا احل ، وهوو 

. وانابيف مملوييف من الودأل (30)جم املا يف الرييميف الرييريييف 8.9نثل اةتفاعا  ننابيف  ، وهو ما2015 عام
؛ وه  0.32 عد  ا  ا ييف، وصوت املااعد  ا  ا ييف الرمسييف إىلالريوم  ا ةاب جم أع اء  نيف املاا

هووذا اسوو مراة الجتوواذ ت وواعدي يويوول األموود جم املاوواعد  ا  ا يوويف  . وجم2005 أعووون ناووبيف منووذ عووام
. اوا أ  الوزا   جم 2015-2000جم املا يف الرييميف الرييريييف جم الفوا   83الرمسييف، نثل زا   قدةها 

جز يووووا  إىل الووووزا اا التبووووا  جم تتوووواليف ال جملووووع  اأوووول البووووودا  املاسوووويف، الووووو  ترجووووع 2016 عووووام
 9.2، وموون 2016 نويووو   والة جم عووام 15.4إىل  2015 نويووو   والة جم عووام 12.1اةتف ووت موون 
جم املا ووويف  27.5جم املا ووويف مووون صووواجم املاووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف، أي نوووزا   قووودةها  10.8جم املا ووويف إىل 

يميف الرييريييف. ومشوت ال وامل األأر، الو أ ا إىل الزا   االةتفا  التبا جم صاجم ال ففيف من الري
، ناب  2016 نويو   والة جم عام 2.5إىل  2015 مويو   والة جم عام 431ع ء الديو ، من 

الرمسيويف  افيف الديو  نشتل اس ثنا   النابيف لتوا، وا ضوافيف إىل الوا، زا ا املاواعد  ا  ا يويف

__________ 

(26) UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014: Investing in the Sustainable Development Goals 
– An Action Plan (United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.1, New York and Geneva). 

(27) UNCTAD, 2016b. 
(28) A/69/315. 
(29) A Bhattacharya and M Romani, 2013, Meeting the infrastructure challenge: The case for a new 

development bank, available at https://g24.org/wp-content/uploads/2016/01/Session-4_2-1.pdf 
 (.2017نب/أاادع  24االي   عوي  جم  )ا

(30) Organization for Economic Cooperation and Development, 2017, Development aid rises again in 
2016, available at http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-

finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf  (.2017نب/أاادع  24)ا االي   عوي  جم 
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 14.4، ل  وول إىل 2015 عوون عووام 2016 جم املا وويف جم عووام 8املف  وويف لوم ونوويف ا ناووانييف نناووبيف 
 .(31)نويو   والة

وافوووو  الووووزا   ا ةاليوووويف جم املاوووواعد  ا  ا يوووويف الرمسيوووويف اجتاهووووا  تنازليووووا  ماوووو مرا  جم تريوووودع  -37
اجم املاواعد  ا  ا يويف الرمسيويف املريدمويف امل ونيف إىل أشد البودا  فريورا . ف وون سوبيل املثوال، اخنفوا صو

 27، إىل 2015 عنووو  جم عوووام 2016 جم املا ووويف الرييمووويف الرييرييووويف جم عوووام 0.5إىل أفريرييوووا نناوووبيف 
نثووول  نويوووو   والة ألفريرييوووا جنووووب ال وووملراء التووورب،، وهوووو موووا 24نويوووو   والة، أ وووا منهوووا 

وا ضوووافيف إىل الوووا، اخنفوووا  .2015 جم املا ووويف عووون عوووام 0.7نناوووبيف  2016 اخنفاضوووا  جم عوووام
 3.9صاجم املااعد  ا  ا ييف الرمسييف الثنا ييف املريدميف إىل أقل البوودا   ووا ، جم الفوا  نفاوها، نناوبيف 

نويووو   والة. ويثووا هووذا االجتوواذ الريووو  نشووتل أووا ،  24جم املا وويف الرييموويف الرييرييوويف لي وول إىل 
ا يوووويف الرمسيوووويف ل شووووتل أاثوووور موووون  وثوووو   ويوهووووا أل  أقوووول البووووودا   وووووا  ت  موووود عووووون املاوووواعد  ا  

اةاةج . وع و  عون الا، ةاا أ  االجتاذ ال  اعدي ال ام جم تريدع املاواعد  ا  ا يويف الرمسيويف 
جم  0.7يزال  و  االل زام الذي قد   أع واء  نويف املاواعد  ا  ا يويف ن ريودع ناوبيف  إاايب، ف ن  ال

جم املا وويف، لبووووا  0.7. ولووو اوووا  ةيووع األع وواء قوود قوودموا (32)املا وويف موون الوودأل الريوووم  ا ةوواب
. ففوووووو  (33)نويووووووو   والة 316.4قووووودةذ  مووووووا 2016 يلموووووو  املاوووووواعد  ا  ا يوووووويف الرمسيووووويف جم عووووووام

، قوَّوووت املاووو واا ال وووافييف وا ةاليووويف لوماووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف عووون هوووذا املبووووا، 2016 عوووام
   والة، عوووون ال وووواب. ومووون   فووو   مبووووا املاووواعد  نويوووو  161.5نويوووو   والة و 173.8 نواقوووع

يوزال م واضو ا  مرياةنويف نفيوو  ال مويول  ا  ا ييف الرمسييف الذي قدم  أع اء  نيف املااعد  ا  ا ييف ال
تريويو   والة سنوا  جم البودا  النامييف. ومون  2.5النابيف ل ملريي  األهداا املرجو  الو تبوا سو 

الل وووزام أ  يشوووتل م ووودةا  هاموووا  مووون م وووا ة ال مويووول اةووواةج  ا ضووواجم شووول  الوفووواء التامووول ا
 لوبودا  النامييف.

وجم اسوو يانيف جز يوويف عووون األقوول الز ا  االس ياجوواا ال مويويوويف موون أجوول حترييوو  أهووداا  -38
ال نميوويف املاوو داميف، جوور، الوواويغ عووون ندوواض واسووع السوو  مال ال مويوول املفوو وأل وأ واا ال مويوول 

جم الا عن يري  من يف االن تاة املواب ألهوداا ال نميويف املاو داميف الوو  ال ويف، قا ا ديد  ااا
. وا ووودا مووون الوووا هوووو 2016أيوريهوووا األموووع ال وووام لتموووا امل ملووود  جم تشووورين األول/أا وووونر 

اس فدام ال مويل ا  ا   الثنا   وامل  د  األيراا ال ريويدي من من وة اسااتيي ، ل ياا ت بمليف 
. وأ واا ال مويول املفو وأل (34)ال اةا  لومشاةيع االس ثماةييف ااا األ ور ا  وا   التبواةأ  امل

واسوو يف الندوواض ولياووت  ا مووا  جديوود ، ومنهووا الشووراااا نووع الريدوواعع ال ووام واةووا ، وصوونا ي  
يلاهبووويف حتوووداا ال نميووويف واملشووواةيع االن تاةيووويف، وضوووماانا اال  موووا  ال وووام، وال ووولمع ضووود املفووواير 

__________ 

 املرجع نفا . (31)
، وهو  الودا رك والاوويد ولتاومربمل واملموتويف 2015هناك س يف نودا  إما نوغت هذا ا دا أو جتاوزت  جم عوام  (32)

 امل ملد  والنرويغ وهولندا.
األونت ا  اس نا ا  إىل تريديراا من ميف ال  او  وال نمييف جم امليدا  االق  ا ي لومااعد  ا  ا ييف ساااا أمانيف  (33)

 .2016الرمسييف والدأل الريوم  ا ةاب ل ام 
(34) World Economic Forum and Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, 

Blended Finance Vol. 1: A Primer for Development Finance and Philanthropic Funders 

(Geneva). 
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ا  ووووا  ،  اياسووووييف، وال زاموووواا الاوووووض املاووووبرييف، وسوووونداا ال وووول ا عووووون الوضووووع االج موووواع  أوال
 .(35)والريروب ا ماعييف، وال ا جم األ واا االس ثماةييف ا ماعييف

ول  بع هذا ال مويل ا ضاجم، قامت من ميف ال  او  وال نمييف جم امليدا  االق  وا ي نودوة  -39
ا س وا   هوو سالودعا الرمسو  ال وام لو نميويف املاو داميفس، الوذي  ةا د جم وضع إياة جديود لورييوا 

يرم  إىل قيا  ةيع ال دفرياا املالييف اةاةجييف من ا هاا املاسيف ال ريويدييف والناشمليف، سواء اانوت 
اووا مياوور ، املريدموويف لوودعا املنووافع ال اموويف ال امليوويف وال نميوويف  مياوور  أو   ودوويف أو أاصوويف أو عاموويف أو

، سشوود مووواة  ماليوويف إضووافييف 3-17البووودا  الناميوويف. وياوو ن ا يوواة إىل  عووا الغايوويف املاوو داميف جم 
امل  و  ن نشيأل الشوراايف ال امليويف مون  17من م ا ة م  د   من أجل البودا  النامييف، من ا دا 

أجل ال نميويف املاو داميف والري ود مون هوذا ا يواة هوو اسو تمال ا س واءاا الريا مويف الوو يريودمها 
أ   ووووّل حمووووّل املاوووواعد  ا  ا يوووويف الرمسيوووويف، وياوووو ن إىل قيووووا   املاوووواعد  ا  ا يوووويف الأع وووواء  نوووويف 

يووووزال هنوووواك  املاووووا اا ا ةاليوووويف لوموووواسع مرياةنوووويف االس ياجوووواا ال مويويوووويف لوبووووودا  امل ورييوووويف. وال
ي  وووو  نوضوووع ال  ووونيفاا والووودو  ا س وووا ييف، ل وووما  توافووو   ي  وووع الرييوووام نووو  فيموووا التثوووا مموووا

اة مووووووع قواعوووووود البيووووواانا ا س ووووووا ييف ااا ال ووووووويف الريا مووووويف، وحتديوووووود البووووووودا  والريداعوووووواا ا يووووو
. وأو وووت  ةاسووويف (36)واملن مووواا املؤهوووويف، ل وووما  أ يووويف البيووواانا وقانوي هوووا لومرياةنووويف وسووو م ها

اس ري ووا ييف أل واا ال مويوول املفوو وأل موون جانوو  من موويف ال  وواو  وال نميوويف جم امليوودا  االق  ووا ي 
نويوووو   والة مووون ةأ  املوووال اةوووا  عوووون  36.4 يريووودة ن أل واا قووود سشووودا مووواإىل أ  هوووذذ ا

يريووول عووون الفيوووو  جم ال مويووول الووو زم  ، وهوووو موووا2014-2010مووود،  ووو   سووونواا جم الفوووا  
 البودا  النامييف. تريويو   والة سنوا  جم 2.5ل ملريي  األهداا البالغيف 

ةيووويف نشووول  إيووواة الووودعا الرمسووو  ال وووام وأ وووا عووود  مووون الشوووواال جم سوووياض املشووواوةاا ا ا -40
. وتراز م  ا الشواال عون شفافييف ا ياة وتريدع نيا  واضت وما ريل عون (37)لو نمييف املا داميف

ال توواليف واالسوو ملرياقاا الدويووويف األموود ملف وووف أنوووا  ال وودفرياا واأل واا املاليوويف ون ةهووا عووون 
اووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف ال ريويديووويف واةدووور ال نميووويف. وي  وووو  أسووود الشوووواال االسووو مراة جم زا   امل

اا مل من أ  افا البودا  املاسيف    اا امل ونيف االس  اضويف عون املاواعد  ا  ا يويف الرمسيويف 
يزيوود موون تريووويا ا هووو  الراميوويف إىل نوووومل ع بوويف  هشووتال أأوور، موون ال مويوول جم إيوواة ال موول، ممووا

النداض الواسع لو دفرياا املالييف قوج  ا ياة قود ينوال  جم املا يف. ومثيف شاال نأر هو أ  0.7 ال
من الو ا ف االق  وا ييف األساسوييف ل مويول ال نميويف والاايوز عوون حترييو  أهوداا ال نميويف املاو داميف 

 والا ن ملويو ،  ويل ال نمييف إىل يلاالا ااا صويف ولتنها أوسع نداقا  مثل سل النزاعاا.
 يثاهووا عوودم وضوووو اااسووبيف امل  وريوويف املاوواعد  ا  ا يوويف وموون األمثووويف عووون الري وواا الووو -41

الرمسيوويف، امل  ووويف ادووأل ال مويوول ال ووام الدوليوويف اووا ال ريويديوويف، ال مويوول ا ديوود وا ضوواجم لومنووا . 
ويووذار عوود  موون الو  وو  امل فوو  عويهووا  وليووا ، مثوول اتفوواض اوننهوواان الووذي اع موودذ املووؤ ر اةووامع 

__________ 

 .A/69/315ل ي   عون مناقشيف تف يوييف أل واا ال مويل املف وأل، ان ر  (35)
(36) Organization for Economic Cooperation and Development, 2016, Total official support for 

sustainable development: A new statistical measure for the Sustainable Development Goals era, 

available at http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm    ا االيووو(
 (.2017ادع نب/أا 24عوي  جم 

 .http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm ان ر (37)

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm
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، أنوو  سوويوزم 2009 يف األمووا امل ملوود  ا ياةيوويف نشوول  تغووا املنووا  جم عووامعشوور لتيووراا جم اتفاقيوو
، ولتن مون اوا الواضوت ايوف يو ا ت ريوف سإضوافييفس  ويول املنوا  (38) ويل جديد وإضاجم لومنا 

وتاوووييوها جم ا س ووواءاا امل  وريووويف املاووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف. ون ييووويف لوووذلا،  هووورا ن وووا 
لريوو . فريود أصوبت مون الشوا ع  موغ ال مويول امل  ول املنوا  قيزانيواا االجتاهاا الو تب ل عون ا

املاوواعد  ا  ا يوويف الرمسيوويف، ن وورا  لو ووداأل نينهمووا والتاووا  ت ريووف املاوواعد  ا  ا يوويف الرمسيوويف الووذي 
يامت ن موياا الدمغ هذذ. وم  ا ال مويل الذي ة    الدول األع اء جم إياة ال وزام البوودا  

نويو   والة لو تيف مع تغا املنوا  وال ففيوف مون  30و جم اتفاض اوننهاان ن وفا امل ريدميف النم
. وينبغووو   عوووا ا هوووو  ا اةيووويف  نشووواء (39)ن ةذ قووود جووواء مووون ميزانيووواا املاووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف

 .(40)نلياا ل ن مل لف ل ال رياةير امل  ورييف ن مويل املنا  وجتن  اااسبيف املز وجيف

 التنمية املتعد ة األطرافمصارف  -ابء 
يرجووع  االس ياجوواا موون ال مويوول الوو زم لوودعا حترييوو  أهووداا ال نميوويف املاوو داميف ابووا . وال -42

نريا ال مويل إىل عيز جم املدأراا ال املييف؛ ف ون املا و، ال وامل ،   ووا املؤساواا االسو ثماةييف 
. وم  مهووا جم شووتل (41)يووو   والةتريو 115جم الوقووت الووراهن أصوووال  حتووت إ اةهتووا يبوووا يلموعهووا 

أوةاض ماليوويف موون البووودا  امل ريدموويف النمووو وأصووول أأوور، توووفر عوا وود منفف وويف. ولووذلا فوو   م وواةا 
ال نمييف امل  د   األيراا وامل اةا الدولييف األأر،، الريا ميف وا ديود ، ضوروةييف لاود فيوو  ال مويول 

ا  ا ييف. ومون  ، نتون مل واةا ال نميويف أ  تتوو  أيرافوا  املريدم من املدأرين النها يع إىل املشاةيع 
فاعووووويف ة ياووووييف جم ال نميوووويف موووون أوووو ل توووووفا ال مويوووول الدويوووول األجوووول مباشوووور  موووون م ووووا ة  ويوهووووا، 

جم الوا املوواة  اةاصويف، مون أو ل  االس  انيف ق ا ة جديد ، واالس فا   من املواة  ا ضافييف، قا
 مع شرااء نأرين.ال مويل املشاك لومشاةيع 

ونتوون مل وواةا ال نميوويف امل  وود   األيووراا وامل وواةا الدوليوويف األأوور، أ  تووؤ ي  وةا  الوووا  -43
يااول األساسوييف ة جم ا األ ييف ليع فريأل جم توفا ال مويل نشتل مباشر، عون سوبيل املثوال ل سو ثما

 واا  ويول تووفا أملدا  و الو تش د الاجيف إليها، وإ ا أي وا  نوصوفها صوانع سووض، عون يريو  اسو 
ا أي وووا  أ  . ونتنهووومووون شووولهنا حتاوووع ترياسوووا املفووواير عوووون املووود، الدويووول نوووع الووودا نع واملرياضوووع
يو  تووفا ا  عون ير تااعد عون ال ففيف من أوج  الري وة جم امل وومواا الوو يواجههوا الريدوا  اةو

  ت  امول أق  واء، تون، عنود االو ا ف الفملا وال ريييا والرصد من أجل حتاوع نوعيويف املشواةيع ون
 فيف.ا املف ومع املا ثمرين من الريدا  اةا  من أ ل ترتيباا ال مويل املشاك هشتا 

__________ 

ووووووع هووووووذا االل ووووووزام أي ووووووا  جم نروتواووووووول ايوتووووووو،  (38) (، CP.13/1، وأدوووووويف عموووووول اب )املريوووووورة11، املووووووا   1992ُقدز
تغوووا املنوووا     ا ياةيووويف نشووول األيوووراا جم اتفاقيووويف األموووا امل ملووودجم الووودوة  الثالثووويف عشووور  ملوووؤ ر ‘1‘( ه)1 الفريووور 

(FCCC/CP/2007/6/Add.1.) 
(39) I Knoke and M Duwe, 2012, Climate change financing: The concept of additionality in the light of 

the Commission proposal for a development cooperation instrument for 2014–2020, European 

Union. 
 UNCTAD, 2015, “New and additional” climate finance: A continuing lack of clarity, Policyان ور  (40)

Brief No. 41. 
(41) Inter-Agency Task Force on Financing for Development, 2017. 
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وا ضووووافيف إىل الووووا، نتوووون مل وووواةا ال نميوووويف امل  وووود   األيووووراا أ  تاوووواعد جم توبيوووويف  -44
واالق  ووا ييف جم الاجوويف إىل ال ووول عووون قووروب هسوو اة مدعوموويف ل مويوول املشوواةيع االج ماعيوويف 

البودا  املنفف يف الدأل. اوا أ  م واةا ال نميويف امل  ود   األيوراا وامل واةا الدوليويف األأور، 
قويووويف، واسوو ثناء م وورا االسوو ثماة األوةويب،  بووت أ  موودفوعاهتا موون الريووروب حموودو   ونديملوويف. 

الوو نتون أ  ومن  ، ف   أسود ال ملوداا الامسويف يورتبأل رصو ساا ا  اة  جم هوذذ امل واةا 
توووؤ ي إىل زا اا جم قواعووود ة و  أموا وووا وإىل أ  يشوووتل ا قوووراب ناوووبيف أاووورب مووون ةأ  املوووال 

 املوجو  لديها.
وة ا  عووون عوودم وجووو   ويوول اوواا  لو نميوويف، وأاصوويف عووون نووألء وتووا  إصوو ساا ا  اة   -45

 ووود   األيوووراا جم م ووواةا ال نميووويف امل  ووود   األيوووراا الريا مووويف، نووودأا ت هووور م ووواةا تنميووويف م 
تريو هووا البووودا  الناميوويف. ويهوودا ت ووميمها املؤساوو  وتن يمهووا إىل م ا وويف الوونريا جم ةأ  املووال 
الدويوووول األجوووول ألاووووراب االسوووو ثماة جم يلوووواالا ا يااوووول األساسووووييف البالغوووويف األ يوووويف. وموووون هووووذذ 

البنيووويف املبوووا ةاا م ووورا ال نميووويف ا ديووود الوووذي أنشوووم موووؤأرا  وامل ووورا احلسووويوي ل سووو ثماة جم 
 ال مل ييف.

وإنشاء هذين امل رفع مبا ة  إاانييف، ليع فريأل لتسباب املوذاوة  أعو ذ، ولتون أي وا   -46
لودوة الذي نتن أ  يوؤ اذ جم ت زيوز شوبتيف مون م واةا ال نميويف عوون ال و د الووي  وا قويمو  

وووذا أي وووا  جم الوقوووت املناسووو ، أل  م ووواةا ال  نميووويف ا ديووود  و و  ا قويمووو  والووودوب. وقووود ااي
نتن أ  تتو  أ ا  هاميف ل وجي  جزء عوون األقول مون املودأراا والاويوليف ال امليويف إىل اسو ثماةاا 
من يووويف ويويوووويف األجووول تشووو د الاجووويف إليهوووا  موووويف أمووووة منهوووا حترييووو  أهوووداا ال نميووويف املاووو داميف. 

أ  ت مول عون اثو  ونتن مل اةا ال نمييف امل  د   األيراا ا ديد  الو تريو ها نوودا  ا نووب 
مووووع م وووواةا ال نميوووويف امل  وووود   األيووووراا والوينيوووويف الراسووووفيف، سووووواء  امووووال مماةسوووواا ا قووووراب 

ل ملاووينها. وقوود يتووو  لوود، هووذذ امل وواةا قوودة أاوورب موون اةوورب  جم ا وانوو  امل  وريوويف  الريا موويف أو
األوضا  ااويويف، أ  م اةا ال نمييف الوينييف ت م ع قزيد من ا ملام  هبندسيف الريروب و ويوها، إال

ياوواعد عووون الوود موون أوجوو  ال بوواين جم امل ووموواا عووون ال وو يد الوووي . وموون أوو ل إقاموويف  ممووا
شراايف اسااتييييف مع ال من م واةا ال نميويف امل  ود   األيوراا والوينيويف، تتوو  لود، م واةا 

لووا ي وال شوورين. ال نميوويف امل  وود   األيووراا ا ديوود  إمتانيوويف تشووتيل ال مويوول ا  ووا   جم الريوور  ا
وت مثوول الريوووو  الر ياووييف  وووذذ الشووبتيف جم تنوعهوووا موون سيووول اةوورب  والاايوووز واملماةسوواا ال شوووغيوييف 

 والنداض ا غراجم.

 فخ الدخل املتوسط -جيم 
ت ووواا أدووويف عمووول أ يوووع أاا ه  البوووودا  امل وسوووديف الووودأل سال توووزال تواجووو  حتوووداا   -47

تووزال املناقشوواا جاةيوويف نشوول  أسووباب  (. وال71داميفس )الفريوور  ابووا  جم يلووال حترييوو  ال نميوويف املاوو 
ارج من أوضوا  البوودا  املنفف ويف  أ  البودا  النامييف ال الراو  جم ما واا الدأل امل وسأل وجم

الوودأل وتن ريوول إىل ماوو و، البووودا  امل ريدموويف النمووو. وتووااوو ال فاووااا نووع ال واموول ا يتويوويف الووو 
مثوول ال ووغوط ال  وواعدييف عووون األجوووة الرييرييوويف، سيوول يوو ا اسوو ي اب  -اووو  من دفوواا تنمويوويف 

ال مالووووويف الفا  ووووويف الرأي ووووويف مووووون قداعووووواا االق  وووووا  ال ريويديووووويف جم قداعووووواا ال  ووووونيع الديثووووويف، 
واالأ ناقوووواا جم املهوووواةاا الووووو جت وووول األموووور أاثوووور صوووو ونيف ن وووود نريدوووويف م ينوووويف موووون تاووووو  الاوووووا 
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يف امل  وريوووويف ال ريبوووواا امل زايوووود  أمووووام اسوووو مراة ال نويووووع واالع بوووواةاا األاثوووور عموميوووو -ال تنولوووووج  
االق  ا ي جم االق  ا  ال امل  امل ريو  والبد ء النمو الاب، االقاا  مع زا   امل دوباا عوون 

 .(42)ا ياال األساسييف املؤساييف والاياسييف لوبودا  امل وسديف الدأل وقدةاهتا
  وووا   الووودوب وال مويووول الووودوب ال وووام مووون أجووول وينبغووو  لوموووداوالا امل  وريووويف ال  ووواو  ا -48

ال نميوويف أ  تن وور جم   وووف ال ملووداا الووو تواجوو  البووودا  الناميوويف جم   وووف مراسوول  أوول الفوور  
و يناميوواا ال ملووول ا يتووو . وعووون وجوو  اة ووو ، موون الناسيوويف ال اةليوويف، اومووا يفأوورا البووودا  

زا ا  ف ووواا االسووو ثماةاا املدوونووويف الوووو ت اوووا جم الشووورو  جم ال  ووونيع والوملووواض الراووو ، اوموووا 
. (43)ه ييف الغيف لو متع من ال وسع وال ولزة، وزا   ا ن اجيويف، وحتاوع الريودة  ال نافاوييف الدوليويف

أمتووون توبيووويف م دوبووواا االسووو ثماة لوشووورو  جم يريووو  ال  ووونيع وال نميووويف االق  وووا ييف، فووو    وإاا موووا
ال نميوووويف املاوووو داميف ي وووول حتوووودا  ماوووو مرا . فتثووووا موووون اسوووو مراة هووووذا ا هوووود والبريوووواء عووووون ماوووواة 

االق  ووووا اا امل وسووووديف الوووودأل الووووو نوووودأا جم سوووود الفيووووواا الناووووبييف جم ا ن اجيوووويف نينهووووا ونووووع 
االق  وووا اا امل ريدمووويف النموووو جم ال ريوووو  املاضوووييف، ةأا ماووواةها يووون تع وهوووذذ الفيوووو  ت اوووع مووور  

اة ال نميوويف املاوو داميف لوويع توريا يووا ؛ وينبغوو  أ  أأوور، نوودال  موون أ  تووز ا  ضوويريا . فالبريوواء عووون ماوو
يوب اجمل مع الدوب اع باةذ لو ملداا الو تواجهها البودا  النامييف الو  ور هبوذذ املاواةاا وحت واج 
إىل الفووات عووون الووزأا، نوونفع الريوودة موون األ يوويف الووذي يوليوو  لو ملووداا الووو تواجههووا البووودا  

وعوووا  الوووو تواجووو  صووو ونيف جم تن ووويا  ف ووواا االسووو ثماة األوب لبووودء الناميووويف األاثووور فريوووراَ واألقووول تن
 الوملاض الرا  وال نمييف املا داميف.

 الستنتاجات والشواغل املتعلقة ابلسياسة العامة -رابعاا  
ز هذذ املذار  املاا ل األساسييف فيما -49 ألوف، نشول  املوواة  -ي  و  قيواب ال مول  نيوا   توجز

اا. وهووو  أمووول أ يوووع جووويا، نشووول  ال  ووواو  ا  وووا   الووودوب، مووون أدووويف ع-يوووا  ال امووويف ااويووويف، و ن
مووووون  ا قزيووووودتاووووووأل ال ووووووء عوووووون أهوووووا املواضووووويع والشوووووواال امل  وريووووويف الاياسووووواا لييوووووري تناو ووووو

ل مويوول موون أجوول مل وو  اااملناقشوواا واملووداوالا جم الوودوة  األوىل لفريوو  اةوورباء التوووم  الوودوب 
 ال نمييف.

املواضووويع واملاوووا ل امل  وريووويف الاياسووويف ال امووويف املثووواة  جم جووودول األعموووال نينهوووا  واثوووا مووون -50
يريانوهمووا موون األسووملويف ا ةشووا ييف الووو ي  ووع  توورانأل و يوو ، واووذلا الووال الناووبيف جملوواب ال موول ومووا

،  جتوووري ت بملووويف املوووواة  ال امووويف ااويووويف ق وووزل عووون االق  وووا  ال وووامل  الن ووور فيهوووا جم الووودوة  األوىل. فووو 
ي  وووت مووون تزايووود الريوووو  إزاء األضوووراة الوووو توملووو  ا يووورا اا واملؤساووواا ال امووويف مووون جوووراء  اموووا

ال ودفرياا املاليويف اوا املشوروعيف عوورب الودو . وقود ي و   حترييوو  حتاويناا ابوا  جم الون ا واأليوور 
يف نوع الون ا ال ريبييف الريا ميف جم ال ديد من البودا  النامييف  و  أ  تؤأذ جم االع باة احل ة ا انبيو

ال ريبييف الوينييف والنداض ال وامل  لتنشوديف الوو تريووم هبوا ن وا ا هواا الفاعوويف االق  وا ييف، مثول 
املؤساواا امل  ود   ا ناووياا. واملثول، نتون مل وواةا ال نميويف الوينيويف أ  ت فاعوول ن ووة  مفيوود  

__________ 

(42) UNCTAD, 2016a, pp. 40–41  ان ر أي ا .R Doner and B Schneider, 2016, The middle-income trap: 

More politics than economics وهوو م واو عوون املوقوع ،web.mit.edu/polisci/people/faculty/documents/ 

SchneiderandDoner2016.pdf. 
(43) UNCTAD, 2016a, p. 45. 
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عوون  قووراب، ف وو   مووع م وواةا ال نميوويف  و  ا قويميوويف وامل  وود   األيووراا ل ملاووع مماةسوواا ا 
الريووودةاا ال امووويف ال ن يميووويف وامل  وريووويف ا ندسووويف املاليووويف. وهنووواك حتوووداا أاصووويف ت مثووول جم الفيوووو  

ي دوو   وةا  هامووا  لوماليوويف ال اموويف  التبووا  جم ال مويوول الوو زم ل ملرييوو  أهووداا ال نميوويف املاوو داميف، ممووا
من أجل ت بملويف املوواة  وسشود ال مويول  الدولييف وال  او  ا  ا   الدوب، لدعا ا هو  ال اميف ااوييف

ُا وورب  اةووا  ألاووراب ال نميوويف املاوو داميف. ون ووا األ واا ا ديوود  ل شووييع ال مويوول املفوو وأل م
ياتو  عويهوا مون  ي  و  نف الي ها جم تووفا اسو ثماة منو غ يويول األجول مو ووض نو  وموا نابيا  فيما

 ال ملويل جم هذا اجملال عون وج  اة و .ابا  ملزيد من   ن ة إ ا ييف. لذلا، هناك مااسيف
وتاوووأل هووذذ االع بوواةاا ال وووء عووون ن ووا الشووواال األساسووييف امل  وريوويف الاياسوواا جم  -51

اجملاالا الاالفيف الذار الو نتن أ  ين ر فيها فريو  اةورباء التووم  الودوب امل و  ال مويول مون 
 أجل ال نمييف جم  وةت  األوىل، عون النملو ال اب:

موووا هووو  أف ووول يريريووويف نتووون هبوووا صوووريل األ واا الوووو تاووو فدمها الاياسووواا  )أ( 
جم الووا أيوور ال وورا   ااويوويف، وت ووميا سياسوواا املاليوويف ال اموويف،  ال اموويف ااويوويف ل  بملوويف املووواة ، قووا

وم وواةا ال نميوويف، ل متووع ستوموواا البووودا  الناميوويف موون االسوو فا   موون سيووز الاياسوواا ااويوويف 
ا  ووووا   الدويوووول األجوووول، جم سووووياض نيملوووويف اق  ووووا ييف عامليوووويف ت اووووا ن وووودم اليريووووع ل وووواع ال مويوووول 

 وال ريو ؟
ايووووف نتوووون ال ناووووي  عووووون سووووو أف وووول نووووع البووووودا  وموووون أوووو ل املبووووا ةاا  )ب( 

امل  وود   األيووراا، جم يلووال ال ناووي  املنهيوو  لاياسوواا االق  ووا  التووو  ل  زيووز  ويوول ال نميوويف، 
ّد موون ال وودفرياا املاليوويف اووا املشووروعيف موون البووودا  الناميوويف، وال  وواو  ي  ووو  الوو جم الووا فيمووا قووا

 ال ريي الدوب، وم اةا ال نمييف امل  د   األيراا؟
هوووو  وة ال مويووول الووودوب ال وووام وال  ووواو  ا  وووا   جم سووود ال يوووز جم  ويووول  موووا )ج( 

ينبغووووو  ت ريوووووف  ؟ وايوووووف2030 ي  وووووو  الفيوووووو  ال مويويووووويف ةدووووويف عوووووام سووووويما فيموووووا ال نميووووويف، وال
ي  وووو  ه واا ال مويووول ا ديووود  املوجهووويف إىل  إعوووا   ت ريفهوووا، فيموووا املاووواعد  ا  ا يووويف الرمسيووويف، أو

 ال  او  نع الريداعع ال ام واةا  وال مويل املف وأل؟
إىل أي مووود،، إ  ُوجووود، تواجووو  البوووودا  املنفف ووويف الووودأل والبوووودا  امل وسوووديف  ) ( 

ي  و  آبلياا ال مويول وسياسوات  عوون ال و يدين ااوو   ابا فيما  الدأل حتداا   وفيف إىل سد
 والدوب؟

    


