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 مقدمة  
ُعقدت الدورة األوىل لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعينين بتمويينل التنميينة يف قصينر األمينم  

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  10إىل  8جبنيف يف الفرتة من 

 احلكومي الدويل املعين بتمويل التنميةاإلجراء الذي اختذه فريق اخلرباء  -أولا  
متويل التنمية: القضاا  املرروةاة فيماا يتعلاق بتعاملاة املاوارد العاماة اللياة والتعااو   -ألف 

 اإلمنائي الدويل
 التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسات العامة  

 إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية،  
، "حتويينينينينينل عاملنينينينينينا: خطينينينينينة التنميينينينينينة املسينينينينينتدامة 70/1إىل قينينينينينرار اجلمعيينينينينينة العامينينينينينة  إذ يشينينينينينر 

 ، 2015أيلول/سبتمرب  25"، املؤرخ 2030 لعام
 69/208و 68/279و 68/204إىل قينينينينينينينينرارات اجلمعيينينينينينينينينة العامينينينينينينينينينة  وإذ يشينينينينينينينينر أيضينينينينينينينيناا  

رار  قينينلتنميينينة، وإىلبشينين ن متابعينينة وتنفيينينذ نتينينائت املينينؤمترات الدوليينينة لتمويينينل ا 71/217و 70/192و
استعراضينين ا علينين  و  2030بشينين ن متابعينينة خطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام  70/299اجلمعيينينة العامينينة 
 الصعيد العاملي، 

بشينينين ن  2015متوز/يوليينينين   27، املينينينؤرخ 69/313أتكيينينيند قينينينرار اجلمعيينينينة العامينينينة  وإذ يكينينينرر 
أ جينزءاا ل يتزينز  ليت تشينكلاخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، 

د علين  اسينتزالء سينيا  وعنصراا داعماا ومكمالا هلا، وتساع 2030من خطة التنمية املستدامة لعام 
للتينينينزام أتكيينينيند ا تعلقينينينة بوسينينينائل تنفيينينينذها مينينينن خينينينالل سياسينينينات وإجينينينراءات عمليينينينة، وتعيينينيندغاايهتينينينا امل

واتيينينة علينين  مئينينة بيئينينة السياسينيني القينينوي ابلتصينيندي للتحينيندي الينينذي يطرحينين  متويينينل التنميينينة املسينينتدامة وهتي
 عاملي، مجيع املستوايت لتحقيق أهداف ا بروح من الشراكة والتضامن عل  الصعيد ال

، الينينذي كينينررت فيينين  الينيندول األعضينيناء أتكيينيند عزم ينينا علينين  *يينينانو نينينرويإىل مافيك وإذ يشينينر 
تعزيينينز دور مينينؤمتر األمينينم املتحينيندة للتزينينارة والتنميينينة يفاألونكتينينادذ، يف إاينينار تنفيينينذ خطينينة التمويينينل مينينن 

، بوصينف  اجل ينينة املسينينؤولة داخينينل منظومينينة األمينينم 2030أجينل التنميينينة وخطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام 
ة املتكاملينينينينة لقضينينينينااي التزينينينينارة والتنميينينينة والقضينينينينااي املرتابطينينينينة يف جمينينينينالت املتحينينيندة عينينينينن تنسينينينينيق املعاجلينينين

 التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة، 
يفصذ مينينن مافيكيينينانو نينينروي الينينيت تينيندعو إىل إنشينيناء فريينينق 100إىل الفقينينرة  وإذ يشينينر أيضينيناا  

 خرباء حكومي دويل يعىن ابلتمويل من أجل التنمية، 
ورة مواصينينلة العمينل اهلينام الينينذي يضينطلع بين  األونكتينيناد يف جمينال التمويينينل بضينر يقينر  -1 

  من أجل التنمية، تعزيزاا لقدرت  عل  تقدمي الدعم إىل البلدان النامية؛

__________ 

* TD/519/Add.2. 
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ن األمينم املتحيندة، ابلنظينر إىل عضينويت ا العامليينة وشينرعيت ا، تينوفر منتيندى أبيذكر  -2 
ألمينم اكيند مينن جدييند أن ميينة، ويؤ ليينة وأتريرهينا يف التنفريداا ورئيسياا ملناقشة القضااي القتصادية الدو 

زيينينز األداء سينينو وتعحتاملتحينيندة يف وضينينع  وهلينينا املشينيناركة يف يتلينينف عمليينينات اإلصينينالح الراميينينة إىل 
ألمينينينينينم املتحينينينينيندة نواينينينينة ابالفعينينينينال للنظينينينينينام واهليكينينينينل املينينينينيناليو الينينينيندوليو، مينينينينينع اإلقينينينينرار أبن الينينينينينولايت امل

 غ األمهية؛مراا ابلأض ا بعضاا، مما جيعل تنسيق أعماهلا واملؤسسات املالية الدولية تكمل بع
أن السياسات الضينريبية الفعالينة تشينكل عنصينراا حايفيناا يف تعبئينة  يؤكد من جديد -3 

 بليندان الناميينة،مل يف الاملوارد من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والن وض القتصينادي الشينا
األنشينطة شينروعة و يبة، والتيندفقات املاليينة غينر املويشمل ذلك التصدي للتعرض لتزنينب دفينع الضينر 

ارد الطبيعيينة روع للمينو اليت تكمن وراء هينذه التيندفقات، مثينل الت ينرب الضينريس والسينت الل غينر املشين
 والفساد والختالس وال ش؛ 

أبن التينينيندفقات املاليينينينة غينينينر املشينينينروعة تفينينينو  مقينينيندار املسينينيناعدة اإلمنائيينينينة الريفيينينينة يسينينينلم  -4 
عزيينينز التنظينينينيم تينيندابر ت العامليينينة عينيندة مينينرات وهلينينا أريينينينر ضينينار علينين  التنميينينة، وهلينينذا السينينينبب يتعينينو أن تشينينمل

شروعة ملالية غر امللتدفقات ااوالشفافية يف كل من األنظمة املالية املوازية والعادية خطوات لكبح مجاح 
 الشرعي؛  لد املنش واألنشطة اليت تكمن وراء حدوري ا، وضمان عودة األموال غر املشروعة إىل ب

أبن التحينينينيندايت الينينينينيت تطرح ينينينينا التينينينيندفقات املاليينينينينة غينينينينر املشينينينينروعة ازدادت مينينينينن  يسينينينينلم -5 
 اينر املؤسسينيةيح ينا األحيث النطا  ودرجة التعقييند، ويؤكيند ضينرورة تسينخر اإلمكيناكت الكاملينة الينيت تت
 ية املستدامة؛ اف التنموالسياساتية القائمة بوصف ا أدوات ُمفضية إىل التحول وتس م يف حتقيق أهد

علينين  ضينينرورة مضينيناعفة اجل ينينود للحينيند بدرجينينة كبينينرة مينينن التينيندفقات املاليينينة  يشينيندد -6 
دفينينع الضينينريبة  ، والقضينيناء علي ينينا، بوسينينائل من ينينا مكافحينينة  نينينب2030غينينر املشينينروعة  لينينول عينينام 

ويل للحيند مينن عيناون اليندد من خالل تعزيز اللوائح التنظيمية الوانيينة والن ينوض ابلتوالتصدي للفسا
دات ع املعاهينينينينفينينينينرص  نينينينينب دفينينينينع الضينينينينريبة والنظينينينينر يف إدراا بنينينينينود تتعلينينينينق  كافحينينينينة ال ينينينينش يف مجيينينينين

ا يف ذلينينك ملقصينيند،  ينيناالضينينريبية، وتعزيينينز ممارسينينات اإلفصينيناح والشينينفافية سينينواء يف بلينيندان املصينيندر أو 
امالت املاليينة يينع املعينكفالينة الشينفافية حيينال السينلطات الضينريبية املعنيينة يف مج  عن اريينق السينعي إىل

ة املتعينينينينيندد بينينينينينو احلكومينينينينينات والشينينينينينركات، والتحقينينينينينق مينينينينينن أن مجيينينينينينع الشينينينينينركات،  ينينينينينا في ينينينينينا الشينينينينينركات
لينيت تنشين  تصينادي وااجلنسيات، تدفع الضرائب حلكومات البلدان اليت تضينطلع في ينا بنشيناا ا الق

 قاا للقوانو والسياسات الوانية والدولية؛ في ا القيمة املضافة، وف
ن جمموعة القضينااي املتصينلة ابلتيندفقات املاليينة غينر املشينروعة واألنشينطة أبيعرتف  -7 

عينل ابط بين ينا،  يبة والينرت اليت تكمن وراء حدوري ا، مثل املمارسات املتصلة ابجلرمية والفساد والضينر 
شينينينرات ة وضينينينع مؤ اا، ولينينينذا يشينينيندد علينينين  ضينينينرور مينينينن التينينيندفقات املاليينينينة غينينينر املشينينينروعة موضينينينوعاا معقينينيند

 ف ا؛ إحصائية شفافة وشاملة لتقدير حزم التدفقات املالية غر املشروعة وتصني
يف هذا الصدد، ابلعمل اهلام الذي يضطلع ب  األونكتاد، ابلتعاون مع  يرحب، -8 

اد دزيينينينة إلعينينينمكتينينينب األمينينينم املتحينينيندة املعينينينين ابملخينينيندرات واجلرميينينينة ومؤسسينينينات أخينينينرى، لوضينينينع من 
 مؤشرات وتقديرات ذات صلة؛

أمهيينينة مواصينلة اجل ينينود الراميينينة إىل إرسينيناء عمليينة فعالينينة لتقينيندمي بيينيناكت أيضينيناا  يؤكيند -9 
ذات صينينلة علينين  أسينيناس كينينل بلينيند علينين  حينيندة، ويينينيط علمينيناا ابملعينيناير اجلديينيندة الينينيت وضينينعت ا منظمينينة 
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 هينينينذا الصينينيندد، كمينينينا التعينينيناون والتنميينينينة يف امليينينيندان القتصينينينادي، والعمينينينل ذي الصينينينلة املضينينينطلع بينينين  يف
ييط علماا ابلتدابر اليت وضع ا الفريق الرفيينع املسينتوى املعينين ابلتيندفقات املاليينة غينر املشينروعة مينن 

 أفريقيا للحد من التعرض للتدفقات املالية غر املشروعة؛ 
مينن  أبن  عل  الرغم من أن كل بليند يتحمينل املسينؤولية عينن نظامين  الضينريس، يقر -10 

جلينينة ملشينيناركة يف معالينيندويل وااد الراميينينة إىل تعزيينينز املسينيناعدة التقنيينينة وتوايينيند التعينيناون امل ينينم دعينينم اجل ينينو 
 ريس؛ املسائل الضريبية الدولية،  ا يشمل املسائل اليت يثرها الزدواا الض

ابحلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل يف اجملينال الضينريس مينن خينالل إقامينة حينوار يقر  -11 
هليئينينات اق يف عمينينل بينينو السينينلطات الضينينريبية الوانيينينة، وتعزيينينز التنسينينيجينينامع وتشينيناركي وموسينينع فيمينينا 

ية البلدان النام حتياجاتاملتعددة األاراف واملنظمات اإلقليمية املعنية، مع إيالء اهتمام خاص اب
 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  رحلة انتقالية؛

أن املبادرات اجلارية الرامية إىل تعزيز التعاون يف اجملينال الضينريس  يؤكد من جديد -12 
ي أن تكينينون  ا، ينب ينينومكافحينينة التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة، واألنشينينطة الينينيت تكمينينن وراء حينيندوري

 جامعة، وذلك إبشراك البلدان النامية؛
ا البلينينيندان أبن تزيينينيند دعم ينينينا اخلينينينارجي الينينينذي تقدمينينين  لبنينينيناء القينينيندرات فيمينينين يوصينينيني -13 

 درة أديينينس أابابيينينة ومبينينايتعلينينق ابملسينينائل الضينينريبية،  ينينا يف ذلينينك مينينن خينينالل املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريف
 للضرائب، عل  حنو ما دعت إلي  خطة عمل أديس أاباب؛ 

إىل األونكتينينينيناد أن يواصينينينينل عملينينينين  فيمينينينينا يتعلينينينينق ابلتينينينيندفقات املاليينينينينة غينينينينر  يطلينينينينب -14 
 املضينيني دف تيسينينردوري ا، وقضينينااي الضينينريبة،  ينيناملشينينروعة،  ينينا يشينينمل األنشينينطة الينينيت تكمينينن وراء حينين

واعيند املتعلقينة صينميم القحنو حتقيق قدر أكرب مينن املسيناواة علين  صينعيد مشيناركة البليندان الناميينة يف ت
 ابلتعاون يف امليدان الضريس؛ 

الدور الذي ميكينن أن تؤديين  املصينارف اإلمنائيينة الوانيينة واإلقليميينة ذات  يالحظ -15 
يت ل تشينينارك مينيناكت الينينل التنميينينة املسينينتدامة، و اصينينة يف قطاعينينات سينينو  الئتاألداء اجليينيند يف متويينين

، وذلينينينك التمويينينل في ينينا املصينينارف التزاريينينة مشينيناركةا كاملينينةا وحيينينث يالحينينظ وجينينود ري ينينرات كبينينرة يف
 مة؛ ة املالئابلستناد إىل أار إقراض سليمة والمتثال للضماكت الجتماعية والبيئي

ملصينينينينينارف اإلمنائيينينينينينة املتعينينينينينددة األاينينينينينراف وغرهينينينينينا مينينينينينن أتكيينينينينيند دعوتينينينينين  إىل ا يكينينينينينرر -16 
يينينل، بشينينينرو  دى الطو املصينينارف المنائيينينة الدوليينينينة كينيني تسينينتمر يف إاحينينينة متويينينل إمنينينائي اثبينينينت يف املينين

  املاليينينة، ن األسينينواميسينينرة وغينينر ميسينينرة، مينينن خينينالل جلينينب املسينينامهات ورأس املينينال وتعبئينينة املينينوارد مينين
داماا مليزانية استختعلقة ابستخدم مواردها وبياكهتا املويشدد عل  أن املصارف اإلمنائية ينب ي أن ت

طينينة التنميينينة دعمينيناا خل أمثينينل حفاًينيناا علينين  سينينالمت ا املاليينينة، وينب ينيني هلينينا أن حتينيند   وتطينينور سياسينيناهتا
 اء؛،  ا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، حسب القتض2030املستدامة لعام 

اسينتعراض وتنفيينذ سياسينات تيندعم  اجل ات املاحنة املتعينددة األاينراف علين  يث -17 
يينينة املنينينااق الريف  اصينينة يفاجل ينينود الوانيينينة الراميينينة إىل زايدة نصينينيب النسينيناء والفتيينينات مينينن املينينوارد، و 

 والنائية، ويدعو املؤسسات املالية الدولية إىل القيام بذلك؛ 
إبنشينيناء مصينينارف إمنائيينينة جديينيندة، إقليميينينة ومتعينينددة األاينينراف، يف إاينينار  يرحينينب -18 
العاملي لتمويل التنمية، ويشزع عل  تعزيز التعاون اإلقليميني ودون اإلقليميني،  ينا يف ذلينك  اهليكل
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مينينن خينينالل املصينينينارف اإلمنائيينينة اإلقليميينينينة ودون اإلقليميينينة والرتتيبينينات التزاريينينينة واملتعلقينينة ابلعمينينينالت 
 الحتيااية وغر ذلك من املينينبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ 

لتمويينل العينام اليندويل يينؤدي دوراا هاميناا يف تكملينة اجل ينود الينيت أبن ا يسلم كذلك -19 
ات ذألفقينر واألضينعف لبليندان اتبذهلا البلدان لتعبئة املوارد العامة عل  الصعيد احمللي، و اصة يف ا
ة،  ينا يف  متويينل التنميينئيسينياا يفاملوارد احمللية احملدودة، وأن لكل من الستثمار العام واخلاص دوراا ر 

ليينات األخينرى دوات واآلاريق املصارف اإلمنائية واملؤسسينات املعنيينة بتمويينل التنميينة واأل ذلك عن
 تلط؛ ذات الصلة، من قبيل الشراكات بو القطاعو العام واخلاص والتمويل املخ

علينين  أن الوفينيناء جبميينينع اللتزامينينات املتعلقينينة ابملسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة أمينينر يشينيندد  -20 
علينينين   عت ينينيناالينينينيت قط  ينينينات املقدمينينينة للمسينينيناعدة اإلمنائيينينينة الريفيينينينة اللتزامينينيناتأساسينينيني؛ فقينينيند كينينينررت اجل

ل يف ختصيني  ف املتمثيننفس ا،  ا يف ذلك اللتزام الذي قطعت  بلدان متقدمينة عدييندة بتحقيينق اهليند
نسينينبة تينينرتاوح  يينينة، وختصيني يف املائينينة مينينن النيناتت القينينومي اإلمجينينايل للمسيناعدة اإلمنائيينينة الريف 0.7نسينبة 
قدمينينة إىل لريفيينينة املئيينينة ايف املائينينة مينينن النينيناتت القينينومي اإلمجينينايل للمسينيناعدة اإلمنا 0.20إىل  0.15مينينن 

إلمنائيينينة اسينيناعدهتا أقينينل البلينيندان منينينواا، ويينينث مجيينينع اجل ينينات األخينينرى علينين  تكثيينينف ج ودهينينا لينينزايدة م
 ية؛ ئية الريفالريفية وعل  بذل ج ود ملموسة إضافية ب ية حتقيق أهداف املساعدة اإلمنا

ق بوج  خاص عل  ضرورة األخذ بنظام حماسبة واضح ومنفصل فيمينا يتعلين يشدد -21 
ملاليينينينة وأدوات تينينيندفقات اابلتكينينيناليف والفوائينينيند األاينينينول أجينينينالا الينينينيت تنطينينينوي علي ينينينا األنينينينواع املختلفينينينة لل
 ئية الريفية؛ ة اإلمناالتمويل، وأبريرها اإلمنائي احلقيقي يف سيا  أي نظام عصري لقياس املساعد

علينين  أنينين  بينمينينا ميكينينن ألدوات التمويينينل املخينينتلط أن تسينيناهم يف احلينيند مينينن  يشينيندد -22 
لقطاعينينات ا يتلينينف خينيناار املرتبطينينة ابلسينينتثمار وحتفينينز التمويينينل اإلضينينايف مينينن القطينيناع اخلينيناص يفامل

ة ختينينيندم دون وانيينينينو الرئيسينينينية للتنميينينينة الينينينيت تينينيندعم ا سياسينينينات وأولينينينوايت حكوميينينينة إقليميينينينة ووانيينينينة 
الئينينم ألدوات تخدام املأهينينداف التنميينينة املسينينتدامة، ينب ينيني النظينينر بعنايينينة يف اهليكينينل املناسينينب والسينين

ي ينا الشينراكات فك،  ينا مويل املختلط هذه للت كيند مينن أن املشيناريع القائمينة علين  التمويينل املشينرت الت
ليينات وي علين   بو القطاعو العام واخليناص، تتقاسينم املخيناار واملكافينشت بشينكل منصينف، وتنطين

 واضحة للمساءلة وتستويف املعاير الجتماعية والبيئية؛
احلاجينينينة إىل ف ينينينم مشينينينرتك للتمويينينينل املخينينينتلط بوصينينينف  أساسينينيناا لنظينينينام إبينينينال   يؤكينينيند -23 

ويل التنمية  جمال متيفيتسم ابلشفافية والوضوح، ويدعو األونكتاد واملنظمات األخرى اليت تنشط 
 لتمويل املختلطاة أدوات أن توفر، يف حدود املوارد املتاحة، حتليالت تركز بدرجة أكرب عل  فعالي

 امية؛ بلدان الناملال اخلاص من أجل الستثمار املنتت الطويل املدى يف اليف تعبئة رأس 
ضينينينينينينرورة تعزيينينينينينينز التفاعينينينينينينل الفعينينينينينينال بينينينينينينو األونكتينينينينينيناد والوكينينينينينينالت األخينينينينينينرى  يؤكينينينينينيند -24 

تمويينينينل التنميينينينة بيت تعينينينىن واملنظمينينينات الدوليينينينة واألفرقينينينة احلكوميينينينة الدوليينينينة والعمليينينينات والرتتيبينينينات الينينين
 نيوية؛ لقتصادية العاملية وغرها من القضااي لبوالتعاون اإلمنائي واحلوكمة ا

أبن تُقدَّم نتيزة أعمال فريق اخلرباء احلكومي الدويل، من خينالل جملينس  يوصي -25 
ي املعينينينين الجتمينينيناعو التزينينينارة والتنميينينينة، بوصينينينف ا إسينينين اماا منتظمينينيناا يف منتينينيندى اجمللينينينس القتصينينينادي 

  تابعة متويل التنمية. 
 اجللسة العامة اخلتامية

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  10
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 اإلجراءات األخرى اليت اختذها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية  -ابء 
 التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسة العامة  

تشينرين  10اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة اخلتاميينة، املعقينودة يف  -1
التوصيات املتفق علي ا يف جمال السياسة العامة والينيت أعيندت ابلسينتناد إىل  2017الثاين/نوفمرب 

، كينيني ينظينينر في ينينا جملينينس التزينينارة والتنميينينة ذ1يفاملناقشينينات الينينيت جينينرت يف الينيندورة، وفقينيناا لختصاصينينات 
 يفانظر الفصل األول، الفرع ألف، أعالهذ.

 املواضيع واألسمللة اإلرشادية  
العامة اخلتامية أيضاا، اعتمد فريق اخلرباء احلكومي اليندويل املواضينيع واألسينئلة ويف جلست   -2

ملشينرتكة ايينر فرقينة العمينل إىل تقر  اإلرشادية املقررة لدورت  الثانية يفانظر املرفق األولذ، وذلينك اسينتناداا 
عي الجتميناو قتصينادي بو الوكينالت املعنيينة بتمويينل التنميينة ويف ضينوء مينداولت منتيندى اجمللينس ال

 املعين  تابعة متويل التنمية. 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاةية  -ألف 

ينينينرت كئبينينينة األمينينينو العينينينام لالونكتينينيناد، يف مالحظاهتينينينا الفتتاحيينينينة، ابلر يينينينة الينينينيت اتفقينينينت  -3 ذك 
تنميينينة وخطينينة ال علي ينينا الينيندول األعضينيناء  صينينوص دور األونكتينيناد يف تنفيينينذ خطينينة عمينينل أديينينس أاباب

نميينينينة. دة للتزينينينارة والتيف أعقينينيناب الينينيندورة الرابعينينينة عشينينينرة ملينينينؤمتر األمينينينم املتحينينين 2030دامة لعينينينام املسينينينت
 يف أديينس أاباب د أتكييندهفعمليينة متويينل التنميينة جينزء رئيسيني مينن الينركن اإلمنينائي لالمينم املتحيندة، أعيين

دوحينينينينينينينة وإعينينينينينينالن ال 2002، لكينينينينينينن جينينينينينينينذوره تعينينينينينينود إىل توافينينينينينينينق  راء مينينينينينينونتري لعينينينينينينينام 2015عينينينينينينام 
ابةا مباشينرةا ية جيسد اسينتزلذا، فإن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنم. 2008 لعام

اب بتعزيينينز دور مينينن خطينينة عمينينل أديينينس أاب 88مينينن جانينينب الينيندول األعضينيناء للنينينداء الينينوارد يف الفقينينرة 
لكاملينة ملسينائل املعاجلينة األونكتاد بوصف  اجل ة املسؤولة داخل منظومة األمم املتحدة عن تنسينيق ا

ستدامة. ر والتنمية املالستثماو زارة والتنمية واملسائل املرتابطة يف جمالت التمويل والتكنولوجيا الت
متعيندد  وضع هنت وقالت إن الدورة أتيت يف وقت مناسب يف سيا  الصعوابت اليت ينطوي علي ا

تدامة. ورغينينم ملسينينلتنميينينة اااألاينراف ل غينينىن عنينين  لتقينيندمي التمينينويالت الفعالينينة للتنميينينة تنفيينينذاا ألهينينداف 
، فينإن البيئينة العامليينة 2017أن التوقعات القتصادية العاملية تشر إىل تطور إجياي منينذ بدايينة عينام 

، ول تينينزال التنميينينة لالقتصينيناد الكلينيني ل تينينزال غينينر مواتيينينة للمضينيني قينيندماا يف ج ينينود الن ينينوض بتمويينينل
 هناك أسئلة حول استدامة النمو يف املدى البعيد. 

تواجينين  البلينيندان الناميينينة حتينيندايت مينينن قبيينينل التينيندفق الصينينايف لينينر وس األمينينوال  ويف هينذا السينينيا ، -4
إىل اخلارا، واخنفاض أسعار السلع األساسية، والصدمات اخلارجية اليت هتدد استدامة القروض اليت 
حصينينينلت علي ينينينا هينينينذه البلينينيندان يف الفينينينرتة األخينينينرة يفوابلتينينينايل قينينيندرهتا علينينين  تعبئينينينة املينينينوارد احملليينينينة لتحقيينينينق 

نمية يف املدى البعيدذ، نظراا لندماج ا يف الفرتة األخرة يف أسوا  مالية متقلبة. فتحسو أهداف الت
__________ 

  .TD/B(S-XXXI)/2 ذ1يف
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استدامة الديون اخلارجية ومنع األزمات املالية عنصران أساسيان يف خطة عمل أديس أاباب، شين هنما 
ابلبييناكت يف ذلك ش ن ج ود تعزيز جودة البياكت وتوافرها، وكذلك القضااي املن زية ذات الصينلة 

املتعلقة  زالت مثل التدفقات املالية غر املشروعة وأدوات التمويل املختلط. وأشارت إىل أن فريق 
اخلينينرباء احلكينينومي الينيندويل املعينينين بتمويينينل التنميينينة يف وضينينع مثينينايل يؤهلينين  لينيندمت اآلليينينة احلكوميينينة الدوليينينة 

أجل التنمية،  ينا يعينزز التعيناون املتعيندد التابعة لالونكتاد يف عملية منظومة األمم املتحدة للتمويل من 
األاراف. وقالت إن معاجلة القضااي البنيوية، مثل مواان الضينعف يف القتصيناد العيناملي والتحيندايت 
البيئية، و اصة خالل املؤمتر الثالث والعشرين لالاراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلاارية بش ن ت ر 

وكمينينينينة القتصينينينينادية علينينينين  الصينينينينعيد العينينينيناملي تتطلينينينينب زايدة تنسينينينينيق املنينينينيناخ، واإلصينينينينالحات املتعلقينينينينة ابحل
السياسات العامة فيما بو البلدان النامية وبو البلدان املتقدمة والبلدان الناميينة. وتتينيح اليندورة فرصينةا 
لالونكتينيناد، بوصينينف  إحينيندى اجل ينينات املؤسسينينية صينيناحبة املصينينلحة الرئيسينينية اخلمينينس يف عمليينينة متابعينينة 

أجل التنمية، لزايدة التعاون بينو اجل ينات صيناحبة املصينلحة واليندول األعضيناء واستعراض التمويل من 
 واستطالع رأي اخلرباء بش ن جمموعة من القضااي املتعلقة بتمويل التنمية.

وأشار ميندير شينعبة العوملينة واسينرتاتيزيات التنميينة يف األونكتيناد إىل أن خطينة عمينل أديينس  -5
املاليينينة.  د األزمينينةجينين  صينينعوابت شينينديدة يف فينينرتة مينينا بعينينأاباب تكشينينف كيينينف أن القتصينيناد العينيناملي يوا

صينيناف، تؤكينيند ار واإلنوهينينذه اخلطينينة الينينيت تعينينرتف ضينينمنياا أبن منينينوذا النمينينو احلينينايل ل يقينينق السينينتقر 
كفينل  يناوز ل الينيت تبوضوح احلاجة إىل تنظيم مناقشة حول إنعاش العمينل املتعيندد األاينراف والسينب

و ق مسينينار منينين ينيندف التفينينا  علينين  سياسينينات حتقينين منطينينق "اسينينتمرار العمينينل علينين  النحينينو املينين لوف"،
 مستدام وشامل للزميع واعتماد هذه السياسات.

ورغم أن التقديرات املتعلقة ابحتياجات التمويل الالزمينة لتحقيينق أهينداف التنميينة املسينتدامة  -6
 لوقينينينتملتاحينينينة يف املينينينوارد ااختتلينينينف اختالفينينيناا كبينينينراا، وينينينة توافينينينق واسينينينع يف اآلراء علينينين  أن الينينينرقم يتزينينيناوز 
مكافحينة الفقينر، لتنميينة و االراهن. وبينما يشكل التمويينل الكينايف واملوريينو  عنصينراا حايفيناا ليندعم ج ينود 

مينينن  ختضينينع للتنظينينيم ليينينة الينينيت فينينإن نينينزوع األسينينوا  املاليينينة إىل مسينينايرة التقلبينينات الدوريينينة والتينيندفقات املال
أن أسينينواقاا  . ولحينينظكسينينادالعوامينينل الينينيت أوجينيندت بيئينينةا اقتصينيناديةا غينينر مسينينتقرة تتينين رجح بينينو ازدهينينار و 
 ماليةا ل ختضع ألي ضوابط هي اليت تتحكم حالياا يف القتصاد احلقيقي.

ينينن مينينن حتقيينينق أهينينداف التنميينينة  -7 وأشينينار إىل أن الوضينينع الينينراهن ل يسينيناعد يف إحينيندا  بيئينينة متك 
ىل لتوصينل إاراف ألجينل املستدامة، وشدد عل  احلاجينة امللحينة إىل مواصينلة املفاوضينات املتعينددة األاين

لناميينينة أن   الينيندول اإجيينيناد نظينينام مينينايل اثبينينت وميكينينن التنبينينؤ بينين . ويف ًينينل الظينينروف الراهنينينة، يصينينعب علينين
لبلدان تينرتبط يف هذه ا تضع سياسات لبناء قدراهتا اإلنتاجية يف املدى البعيد، حيث إن فرص النمو
تقدمينينة. وفكينينرة امللبلينيندان ايف الوقينينت الينينراهن ارتبااينيناا ورييقينيناا بسياسينينات القتصينيناد الكلينيني الينينيت تنت ز ينينا 
 لنمينينو يف العينينامن يتحقينينق االفصينينل بينينو األسينينوا  املتقدمينينة واألسينينوا  الناشينينئة غينينر مقنعينينة ابملينينرة: فإمينينا أ
سياسينينات علينين  يق بينينو الأبكملينين  أو أن يعينينم الركينينود القتصينيناد العينيناملي برمتينين . لينينذا، جيينينب تعزيينينز التنسينين

 .جمال التنمية لوانية يفاألهداف االصعيد العاملي، وتصميم التدابر الدولية عل  حنو يسمح بتحقيق 
زد علينين  ذلينينك أن إقامينينة نظينينام دويل يقينينق اإلنصينيناف ويعينينود ابملنفعينينة علينين  اجلميينينع ميينينر عينينرب  -8

يتطلينينينب ذلينينينك صينينينادية؛ و زايدة إسينينين ام البلينينيندان الناميينينينة يف املناقشينينينات الدوليينينينة بشينينين ن السياسينينينات القت
ن الناميينينة البليندا ر الينذي تؤديينين أيضيناا هياكينل متثيينينل وعمليينات لصيننع القينينرار تعكينس بشينكل أفضينينل اليندو 

 لختاللت.ادي هلذه يف القتصاد العاملي. وأشار إىل أن األونكتاد ما فتئ يقدم مقرتحات للتص



TD/B/EFD/1/3 

9 GE.17-23061 

وأفاد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية وبعض املشاركو أبن إنشاء فريق اخلرباء احلكومي  -9
ضينينت عن ينينا الينينيت متخ أحينيند أهينينم النتينينائتالينيندويل املعينينين بتمويينينل التنميينينة، يف مثينينل ذلينينك السينينيا ، هينينو 

 عزيينز الصينلة بينوتذلينك يف  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتزارة والتنميينة، حيينث سيناهم
 .العمل احلكومي الدويل املضطلع ب  يف جنيف والعمل الذي جيري يف نيويورك

املشينرتكة بينو الوكينالت  وبو  ممثل هيئة متعددة األاراف أن التقرير السنوي لفرقينة العمينل -10
جتمينيناعي صينينادي والاملعنيينينة بتمويينينل التنميينينة يشينينكل أهينينم إسينين ام يف مينينداولت منتينيندى اجمللينينس القت
حة الرئيسينينينية بة املصينينينلاملعينينينين  تابعينينينة متويينينينل التنميينينينة. ونينينينوه  ينينينا تضينينينطلع بينينين  اجل ينينينات املؤسسينينينية صينينيناح

دارة الشينؤون إسيق من ك بتناخلمس يف عملية متويل التنمية من دور قيادي يف إعداد الورييقة، وذل
ن وكينينينالت األمينينينم مينينين 50القتصينينينادية والجتماعيينينينة يف األمينينينم املتحينينيندة. وإضينينينافةا إىل ذلينينينك، تينينينؤدي 

الوكينينينالت.  رتكة بينينينواملتحينينيندة واهليئينينينات األخينينينرى دوراا نشينينينطاا بوصينينينف ا أعضينينيناء يف فرقينينينة العمينينينل املشينينين
زال تنطينينينينوي علينينينين  ل تينينينين إىل أن البيئينينينينة القتصينينينينادية العامليينينينينة 2017وخلينينينين  التقريينينينينر السينينينيننوي لعينينينينام 

رز يف مجيينع قيندم احملينحتدايت وتطرح ياار هتدد ج ود التقدم مستقبالا، وذلينك علين  الينرغم مينن الت
 اجملالت السبعة من خطة عمل أديس أاباب.

ولحظ مندوب أن النظام املايل احلايل يشينزع الشينركات علين  البحينث عينن حتقيينق أرابح  -11
 ل  الستثمار يف املدى الطويل.يف املدى القصر بدلا من الرتكيز ع

ولحظ ممثل جمموعة إقليمية والرئيس أن التكيف مع ت ر املناخ يشكل عبئيناا مالييناا ريقينيالا  -12
 ملشاكل.ي لتلك اابلنسبة إىل البلدان النامية وأشارا إىل ضرورة إجياد حلول دولية للتصد

بينين  األونكتينيناد مينينع مكتينينب وأعينينرب ممثينينل جمموعينينة إقليميينينة عينينن دعمينين  للعمينينل الينينذي يضينينطلع  -13
 قات املاليينة غينراس التيندفاألمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية لوضع من زية أفضل تساعد يف قيين

لتنميينينينة اق أهينينينداف املشينينينروعة. ولحينينينظ أن اجلميينينينع يينينيندرك أن الظينينيناهرة تشينينينكل خطينينينراا كبينينينراا علينينين  حتقيينينين
ؤدي إىل تراجينع لينواين يينااء الضريب املستدامة. وأشار ممثل هيئة متعددة األاراف إىل أن تقليل الوع

لينينين  تنفيينينينذ علسينينينيادية كبينينر يف عائينينيندات احلكومينينينة دون املسينينتوايت املمكنينينينة، وابلتينينينايل يقينينينوض القينيندرة ا
مي ضينينينروري يينينينل العمينينو مشينيناريع وانيينينة هتينينيندف إىل حتقيينينق أهينينينداف التنميينينة املسينينينتدامة. وأفينيناد أبن التمو 

يينز اف ميينر عينرب تعز ذه األهيندام ألجينل حتقيينق هينلتحقيق األهداف اإلمنائية الوانية، وأن توفر املال الع
ى والينينينرئيس أبن يميينينينة أخينينينر األنظمينينينة الضينينينريبية الوانيينينينة وسينينيند الث ينينينرات الضينينينريبية. وأقينينينر  ممثينينينل جمموعينينينة إقل
ن  أمينران أساسينياب الضينريسالن وض ابملوارد احمللية وتعزيز قيندرة السينلطات احملليينة علين  مكافحينة الت ينر 

يل يف اجملينال اون اليندو لك علين  الينرغم مينن أن توسينيع نطينا  التعينلتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وذ
مينم شينارا إىل أن األيينةا. وأالضريس وتنسيق ج ود مكافحة التدفقات املالية غر املشروعة ل يقينالن أمه

لتعيناون راف أن من يناا اددة األااملتحدة توفر منرباا ممتازاا ملعاجلة تلك املسائل. ولحظ ممثل هيئة متع
ي ييندان القتصينادميينة يف املالضريس، الذي يضم  صندو  النقد الدويل ومنظمة التعيناون والتنيف اجملال 

ة وأهينداف التنميين الضينريبة واألمم املتحدة وجمموعينة البنينك اليندويل، سينيعقد مينؤمتره العيناملي األول بشين ن
 .2018املستدامة يف شبا /فرباير 

بحينينينينر الكينينينيناريس سينينينينزلت زايدة كبينينينينرة يف وأشينينينينار الينينينينرئيس إىل أن بلينينينيندان أمريكينينينينا الالتينيينينينينة وال -14
التحينينينويالت املاليينينينة علينينين  مينينيندى العقينينيندين املاضينينينيو، وأن تلينينينك التينينيندفقات اخلاصينينينة تينينيندعم السياسينينينات 
الجتماعية يف أمريكا الالتينية. ومينع ذلينك، ينب يني لالمينم املتحيندة أن تيندرس هينذه التيندفقات إلاحينة 

 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ف م أفضل للرتابط بو التدفقات املالية اخلاصة والعامة
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 متويل التنمية: قضا  مرروةة يف جمال تعاملة املوارد العامة اللية والتعاو  اإلمنائي الدويل -ابء 
 من جدول األعمالذ 3يفالبند 

عقد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعينين بتمويينل التنميينة، يف إاينار هينذا البنيند مينن جيندول  -15
مينينة إىل اسينينة العالقينات نقينيناش. واسينينتندت التوصينيات املتفينينق علي ينينا يف جمينال السياألعمينال، سينينس ح

 املناقشات اليت جرت.

 متويل التنمية يف القر  احلادي والعشرين: التحد ت والفرص  
خالل حلقة النقاش األوىل، استعرض احملاورون اخلمسة التحدايت الرئيسينية الينيت ينطينوي  -16

ياسيني العينيناملي، ادي والسأهينداف التنميينة املسينينتدامة والسينيا  القتصين علي ينا متويينل التنميينة مينينن زاويينة
ورين عرضينيناا عينينض احملينيناوهينيني مسينينائل مينينن املقينينرر مواصينينلة  ث ينينا يف إاينينار املناقشينينات التاليينينة. وقينيند م ب

ميينينة ا البلينيندان الناأتخينينذ  ينين مينينوجزاا لالسينينرتاتيزيات والقواعينيند املتعلقينينة ابلسياسينينة العامينينة الينينيت ميكينينن أن
 بشكل أعم، للتصدي ألكثر التحدايت إحلاحاا. واجملتمع الدويل،

واتفينينق احملينيناورون إمجينينالا بشينين ن التحينيندي الرئيسينيني، يف وجينين  النمينينو العينيناملي البطينينيء، الينينذي  -17
ص حزينينينينم يتمثينينينينل يف إجيينينينيناد السينينينينبل الكفيلينينينينة إبنعينينينيناش الطلينينينينب بشينينينينكل مسينينينينتمر ومسينينينينتدام، و صينينينينو 

 ة.ة املستدامالتحدي الذي يطرح  إجياد التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمي
وفيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية، أشار أحد احملاورين إىل وجود عدة سياسات ممكنينة كفيلينة  -18

و اصينينة حلكينينومي يفأبن تسينيناعد البلينيندان علينين  زايدة الطلينينب، إمينينا مينينن خينينالل الصينينادرات أو اإلنفينينا  ا
ع الينيندخل. غينينر دة توزيينيناعينينن اريينينق السينينتثمار يف التكنولوجيينينات اخلضينينراءذ أو الفقاعينينات املاليينينة أو إعينين

م ئفينينالنمو القينينا أن هينينذه السياسينينات املمكنينينة تنطينينوي علينين  عوامينينل خطينينر قينيند تفضينيني إىل تراجينينع النمينينو:
علين  اإلنفينا   و القينائمعل  أساس التصدير ل يشكل حالا ممكناا جلميع البليندان يف  ن واحيند، والنمين
فقاعينينينة يف ات، والدفوعاحلكينينينومي يينينينؤدي بينينيندوره إىل زايدة الينينيندين العينينينام ويسينينينبب مشينينيناكل يف ميينينينزان املينينين
إعينينادة توزيينينع  د، مث إناألسينينوا  املاليينينة تنفزينينر يف هنايينينة املطينيناف لتخلينينف دورات مينينن الزدهينينار والكسينينا
 لة من الزمن. فرتة اويلالدخل سياسة ًرفية ميكن تطبيق ا مرة واحدة ول ميكن استخدام ا تكراراا 

يقينينق التينينوازن بينينو النمينينو وسينينلط بعينينض احملينيناورين الضينينوء علينين  ضينينرورة األخينينذ بينينن ت عملينيني  -19
ورين علين  حيند احمليناالقائم عل  التصدير وإنعاش الطلينب احملليني وإحيندا   ليينات التمويينل. وشيندد أ

مينا ول سينيما في ة وحدها،دور السياسة املالية النشطة كبديل لسياسة العتماد عل  األدوات املالي
. فقينينينيند أفينينينينرز النظيفينينينينة يف الطاقينينينينةيتعلينينينينق ابلعتبينينينينارات املتصينينينينلة بت ينينينينر املنينينينيناخ والسينينينينتثمارات العامينينينينة 

خلينينيناص القطينينيناعو ااسينينينتخدام أدوات التمويينينينل، يف سينينينيا   ربينينينة الربازيينينينل يف جمينينينال الشينينينراكات بينينينو 
ح املنشينينشت يع استصينينالوالعينينام مينينثالا، نتينينائت يتلطينينة. ف ينينذه األدوات حتقينينق نتينينائت إجيابيينينة يف مشينينار 

ر يف  دفع الستثمايفشيئاا  ل تفيد القائمة احملدودة النطا ، من قبيل صيانة املرافق العامة، لكن ا
ميندى فينرتة  لطلب علين املنششت اإلنتاجية اجلديدة الذي يتطلب قدراا أكرب من اليقو يف جانب ا

 متعددة السنوات ويتاا إىل استقرار أسعار الصرف. 
واتفينينق معظينينم احملينيناورين علينين  أن تضينينافر  كينينل الوعينيناء الضينينريس النينيناجم عينينن نقينينل األرابح مينينن  -20

الشينينركات املتعينينددة اجلنسينينينيات مينينع ضينينعف نظينينام حتصينينينيل الضينينرائب وضينينعف إنفينيناذ القينينينانون، جانينينب 
يقينينوض بدرجينينة كبينينينرة قينيندرة العديينينيند مينينن البلينينيندان الناميينينة علينين  تنفيينينينذ سياسينينات ماليينينينة نشينينطة لتحقيينينينق 
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أهينينداف التنميينينينة املسينينتدامة. وأعينينينرب بعينينينض احملينيناورين عينينينن أتييينيندهم لفكينينينرة إنشينينيناء سينينزل مينينينايل عينينيناملي 
ية واختاذ تدابر تيندعم التبينادل التلقينائي للمعلومينات املتعلقينة ابلضينريبة، إضينافة إىل لتعقب األصول املال

 ديينينينيند املناقشينينينينات بشينينينين ن اسينينينينتحدا  ضينينينينريبة علينينينين  املعينينينينامالت املاليينينينينة. ف ينينينينذه املبينينينينادرات،  ختلينينينينف 
أنواع ا، والتدابر الضريبية األخرى الرامية إىل تعزيز املساواة ميكن أن تسيناهم يف حتقيينق انتعيناش قينوي 

 لنمو، بعد أن تبو   ا ل يدع جمالا للشك أن مستوايت عالية من عدم املساواة تعو  النمو. ل
وقينينال أحينينيند احملينينيناورين إن هنينينيناك حاجينينة إىل إنشينينيناء فريينينينق خينينينرباء ابينينع لالمينينينم املتحينينيندة يعينينينىن  -21

ة حلكوميينة الدوليينااهليئينة  بدراسة أريينر املخيناار املاليينة العامينة علين  القتصيناد احلقيقيني، مثلمينا أنشينئت
ل  حماور  خر ع اخ. وشدداملعنية بت ر املناخ للتصدي للمخاار وأوج  الضعف املرتبطة بت ر املن
درهتا ة  ينا لتعزيينز قينية اخلاصينضرورة أن تستثمر البلدان النامية يف أنظمت ا ومؤسساهتا النقدية واملال

لسينينؤال ا واينينرح أيضينيناا  علينين  متويينينل الطلينينب متينينويالا ذاتيينيناا واحلينيند مينينن العتمينيناد علينين  الطلينينب اخلينينارجي.
مارشينينال"  "خطينينطفيينينذ حينينول مينينا إذا كينينان هينينذا العينينام املتعينيندد األقطينيناب قينينادراا علينين  أن يسينيناعد يف تن

 مستقلة متعددة. 
وفيما يتعلق ابلتعاون اإلمنائي الدويل، أكد أحد احملاورين أن أي تراجع واسع النطا  يف  -22

 ثلينين  مثينينل سياسينيناتمليو، متطبيينق األنظمينينة املاليينينة العامليينينة يشينينكل خطينينراا علين  النمينينو والسينينتقرار العينينا
ز العمينينل ريينينق تعزيينينعقليينينة التحصينينن" عينينن ا" الن ينينال . وقينينال إن علينين  اجملتمينينع الينيندويل أن يتصينيندى ل

 املتعدد األاراف وتشزيع . 
ولينئن اتفينينق العدييند مينينن احمليناورين علينين  ضينرورة الوفينيناء ابللتزامينات املقطوعينينة منينذ أمينيند بعيينيند  -23

خم املصينينينطنع لينينينق ابلتضينينينفيمينينينا يتعلينينينق ابملسينينيناعدة اإلمنائيينينينة الريفيينينينة، أشينينينار حمينينيناور إىل شينينيناغل م ينينينم يتع
صينينينينة لتينينينينواو ال املخصة ألسينينينينباب تعينينينينزى إىل الينينينينزايدة الكبينينينينرة يف األمينينينينو للمسينينينيناعدة اإلمنائيينينينينة الريفيينينينين

كينن ئيينة الريفيينة، مية اإلمناالالجئو يف البليندان املاحنينة. فحسينب القواعيند احملاسينبية اخلاصينة ابملسيناعد
 من اريين  وصينوهلم إىل ش راا األوىل 12 اإلبال  عن األموال اليت تنفق لتواو الالجئو خالل ال

ن أن معظينم مين  الينرغم ل بوصف ا نفقات تدخل يف فئة املساعدة اإلمنائيينة، وذلينك علينالبلد املستقب
  لالجئو.هذه األموال يُنفق حملياا يف البلدان اليت تستضيف الوافدين اجلدد من ا

ولفينينينينينت حمينينينينيناور  خينينينينينر النظينينينينينر إىل تقينينينينينديرات تشينينينينينر إىل أن البلينينينينيندان الناميينينينينينة تسينينينينينت رير بثلثينينينينيني  -24
 متويينينينل يفالفزينينينوة  اهلياكينينينل األساسينينينية العامليينينينة. لينينينذا، فينينينإن سينينيند الحتياجينينينات مينينينن السينينينتثمارات يف

 املنينيناخ. اثر ت ينينراهلياكينينل األساسينينية أمينينر ضينينروري لتحقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة والتصينيندي آل
ائيينينينة املتعينينينددة رف اإلمنوأكينينيند علينينين  ضينينينرورة مواصينينينلة اجل ينينينود الراميينينينة إىل تعزيينينينز القينينيندرة املاليينينينة للمصينينينا

دوليينينينة كينينينالت الفسينينين  علينين  تعينينينديل املن زيينينات الينينينيت تسينينتخدم ا الو األاينينراف، والعمينينينل يف الوقينينت ن
ارف اإلمنائية تو للمصلتقدير اجلدارة الئتمانية ب ية نقل صورة تعرب بشكل أفضل عن السزل امل

لينينك، يف ذتمر، مينينع املتعينينددة األاينينراف يف جمينينال اإلقينينراض. وأفينيناد أبن التمويينينل بشينينرو  ميسينينرة سيسينين
 دان النامية. أداء دور رئيسي يف عدد من البل

 النامية الالدا  من املشروعة غري املالية التدفقات  
خالل حلقة النقاش، تطر  سسة حماورين إىل احلديث عينن قضينااي رئيسينية يثرهينا اخلطيناب  -25

املتعلق ابلتدفقات املالية غر املشروعة، وتناولوا عل  وجين  التحدييند مسين لة عيندم وجينود تعريينف متفينق 
تلفينينة للتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة، إضينينافة إىل مسينينائل تتعلينينق ابلقيينيناس وبسينينبل عليينين ، واألنينينواع املخ



TD/B/EFD/1/3 

GE.17-23061 12 

. وشينيندد مينيندير حلقينينة النقينيناش، لينيندى 2030مينينن خطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام  4-16تفعيينينل ال ايينينة 
تقدميين  املوضينينوع، علينين  ضينرورة التمييينينز بينينو األنشينطة ذات الصينينلة الينينيت تضينطلع  ينينا الشينينركات املتعينينددة 

طة اإلجراميينينة مينينن قبيينينل ال ينينار ابملخينيندرات و ينينارة األسينينلحة. وعلينين  الينينرغم مينينن أن اجلنسينينيات واألنشينين
جممينينوعيت األنشينينطة تنطينينواين علينين  حرمينينان السينينلطات العامينينة مينينن مينينوارد ماليينينة، فينينإن أنشينينطة الشينينركات 
املتعينينددة اجلنسينينيات ل تينينزال تقينينع يف معظم ينينا ضينينمن نطينينا  مينينا ميكينينن تصينيننيف  علينين  أنينين  عمينينل قينينانوين. 

يقيد احليز املتاح أمام البلدان يف اجملال املينايل ويضينعف قيندرهتا علين  تنفيينذ الوليينة غر أن هذا الوضع 
 املنواة  ا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة تنفيذاا فعالا. 

يفينينة العامينينة، فقينيند  -26 ولينينئن أقينينر احملينيناورون  شينينكلة الفسينيناد وإسينيناءة اسينينتعمال السينينلطة يف الًو
يينينة املسينينتدامة، اف التنمملاليينينة غينينر املشينينروعة، و اصينينة يف عالقت ينينا أبهينيندأبينينرزوا كيينينف أن التينيندفقات ا

ءة   مينينينن إسينينيناأوسينينينع نطاقينينيناا وجيينينينب أن تشينينينمل مجيينينينع أشينينينكال التينينيندفقات غينينينر املشينينينروعة الينينينيت تتينينين ت
 ينا يف ذلينك يفالسينلطة  استخدام األسوا /القواعد التنظيمية، والتزيناوزات الضينريبية، و يناوز حيندود

ام ءة اسينينينينينتخدةذ وعائينينينينيندات األنشينينينينينطة اإلجراميينينينينينة. ورغينينينينينم أن إسينينينينيناسينينينينينرقة األمينينينينينوال واألصينينينينينول العامينينينينين
دفقات شينينكال التينينأاألسينينوا /القواعد التنظيميينينة مينينن قبينينل الشينينركات املتعينينددة اجلنسينينيات هينيني أكثينينر 

كيينينة الفكريينينة، وان امللاملاليينينة غينينر املشينينروعة شينينيوعاا يفمينينن خينينالل اسينينت الل املواقينينع الحتكاريينينة، ومينين
ديث سينينينيا  احلينينين زات حتظينينين  أبدد قينينيندر مينينينن الهتمينينينام يفوالتسينينينعر التحينينينويليذ، فينينينإن هينينينذه التزينينيناو 

فظينينينة "غينينينر لادهينينينا أن املتعلينينينق ابلتينينيندفقات املاليينينينة غينينينر املشينينينروعة. ويعينينينزى ذلينينينك إىل فكينينينرة شينينينائعة مف
اا مينينا تُف ينينم لك، غالبينينمشينينروعة" ينب ينيني أن تشينينر إىل األنشينينطة غينينر املشينينروعة  ينيند ذاهتينينا. ونتيزينينة لينينذ

 ملينال مينن بليند إىلولينرأس ا احلركينات غينر املشينروعة لالمينوال التدفقات املالية غينر املشينروعة علين  أهنينا
ملتعينددة لشينركات ا خر. غينر أن نطينا  وحزينم التيندفقات املاليينة غينر املشينروعة مينن خينالل أنشينطة ا

اقشينات مينن املن اجلنسيات عل  درجينة كبينرة مينن األمهيينة  يينث ينب يني أن  صين  هلمينا جينزء كامينل
 تنميينينة إذا أرادتمويينينل الروعة يف إاينينار املوضينينوع األعينينم لالينينيت تينيندور حينينول التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينين

فقات املاليينينة ريينينف التينينداجملتمينينع الينيندويل أن جيينيند حلينينولا شينيناملة وفعالينينة للمشينينكلة. وكطريقينينة أفضينينل لتع
لينيت تفضينيني إىل ملعلنينة اغينر املشينروعة، ل بيند أن تؤخينينذ يف العتبينار كينل اإلجينراءات واألعمينينال غينر ا

 لجتماعية.نتائت غر مقبولة من الناحية ا
وحدد احملاورون بعض اجملالت اليت تتسم ابألمهية ملواصلة النقاش بش ن التدفقات املالية  -27

ركات املتعينينددة نشينينطة الشينينأغينينر املشينينروعة وأتريرهينينا علينين  البلينيندان الناميينينة. أولا، ينب ينيني إدراا مجيينينع 
ب دفينع الضينريبة ونقينل ، نظراا إىل أن  ن4-16اجلنسيات ضمن نطا  املناقشات املتعلقة ابل اية 

ر غيندفقات املاليينة ن أن التاألرابح مها سببان رئيسيان للخسائر يف اإليرادات. اثنياا، عل  الرغم م
و ابإلجينينراءات لوانيينينة أااملشينينروعة تقينينرتن أيضينيناا أبنشينينطة غينينر مشينينروعة يف إاينينار اجلرميينينة املنظمينينة عينينرب 

دد مينينن ا نينينوع حمينينأن ميينينر عربهينين الينينيت تتخينينذها اجل ينينات احلكوميينينة، يصينينعب حصينينر القنينينوات الينينيت ميكينينن
اكت تتعلينينينق  اصينينينة بيينينينو التينينيندفقات املاليينينينة غينينينر املشينينينروعة. اثلثينينيناا، وينينينة حاجينينينة إىل بيينينيناكت من زيينينينة، 
ة اد حلينينول بنيويينين عينينن إجيينين ختلينينف أنينينواع التينيندفقات و اثرهينينا املتفاوتينينة علينين  البلينيندان. وأخينينراا، ل غينينىنا 

ختلينف ال العينام،  ص عل  اجملرير القطاع اخلالقضية التدفقات املالية غر املشروعة، نظراا لتزايد أت
بة. وتتسينينينم ة املناسينينينأبعينينيناده، وتقلينينين  احليينينينز املتينينيناح علينينين  الصينينينعيد الينينينواين لختيينينينار السياسينينينات العامينينين

رات زمينة لتمويينل خييناساسينية لاحللول البنيوية ابألمهية ألهنا  نب البلدان الناميينة فقيندان إيينرادات أ
 عل  الصعيد احمللي.  التنمية
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ح احملينيناورون تينيندابر حمينينددة ميكينينن اختاذهينينا للتصينيندي للتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة. واقينينرت  -28
تينينزام املاليينينةذ؛ وال لمعلومينيناتلومينن بينينو هينينذه التينيندابر، الشينفافية يف اجملينينال الضينينريس يفالتبينينادل التلقينائي 
دة ليند علين  حينسيناس كينل بأالشركات املتعددة األاراف بتقدمي تقاريرها بش ن عملياهتا املالية علين  

ابح؛ وإلينينينزام نقينينينل األر ليفوفينينينق مينينينا تشينينينرتا  منظمينينينة التعينينيناون والتنميينينينة يف امليينينيندان القتصينينيناديذ  نبينينيناا 
ات واملؤسسينينين املينينينالذات الضينينينريبية بوضينينينع سينينينزل عينينينام أبيفينينيناء مجيينينينع الشينينينركات واحتينينينادات الشينينينركات
ريو العتبينينينينا املوجينينينينودة داخينينينينل إقليم ينينينينا؛ والتينينينينزام املصينينينينارف بتسينينينينزيل بيينينينيناكت تتعلينينينينق ابألشينينينينخاص

قينيندرة  ود لبنينيناءص الطبيعيينينو ممينينن ينزينينزون معينينامالت مينينع املينينالذات الضينينريبية؛ وبينينذل ج ينينواألشينينخا
ويل. ين الينواين واليند  الصينعيدالدول األعضاء عل  إنفاذ األنظمة املالية والضريبية إنفاذاا فعالا علين

ات املتعينينددة ا الشينرك ينواتفينق بعينض ممثليني اجملتمينينع امليندين علين  أن عمليينينات نقينل األرابح الينيت تقينينوم 
ول ي يينيندور حينيناجلنسينينيات، والينينيت تقينيندر  بينينالغ ضينينخمة، ينب ينيني أن تشينينكل جينينزءاا مينينن احلينينديث الينينذ

شينين ن الشينينفافية قليمينيني بالتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة. ودعينينوا إىل اختينيناذ تينيندابر علينين  الصينينعيد اإل
 ات الضريبية.   املالذوالتعاون يف امليدان الضريس، يف مجلة قضااي أخرى، فضالا عن القضاء عل

وشدد مندوب عل  أن التدفقات املاليينة غينر املشينروعة واسينرتجاع األصينول يشينكالن حتيندايا  -29
ات مة وأن التينيندفقة املسينينتدامزدوجينيناا ل بينيند مينينن الت لينينب عليينين  ب يينينة تسينينخر املينينوارد احملليينينة لصينينا  التنميينين

وانيينينة ال لينين  اجل ينينودعاملاليينينة غينينر املشينينروعة هينيني مشينينكل عينيناملي يتطلينينب حلينينولا عامليينينة. وسينينل ط الضينينوء 
  هينينذه القضينينية إلبقينيناء علينيناجلاريينينة يف بلينينده ويف إاينينار التعينيناون مينينع البلينيندان الينينيت تشينينااره نفينينس التوجينين  ل

 املشروعة ملالية غرعل  جدول األعمال الدويل. ولحظ مندوب  خر أن املناقشة بش ن التدفقات ا
داف التنميينة ل ألهينلفعينايف سيا  متويل التنمية، بوصينف  عنصينراا يتسينم أبمهيينة خاصينة لضينمان التنفيينذ ا
 تخَدمة حالييناا ليات املسيناملستدامة، هي مناقشة ضرورية وأتيت يف توقيت مناسب. ودعا إىل تعزيز اآل
شينكل علين  ل  حزينم امللوضع تقديرات بش ن التدفقات املالية غر املشروعة ب ية تسليط األضواء ع

 خر مقارنة بومندوب   . وأقامالصعيد العاملي، مؤكداا عل  ضرورة اختاذ إجراءات عل  صعيد العام
ياسينينات سة اعتمينيناد الوضينينع الينينراهن والبيئينينة الينينيت أوجينيندهتا مؤسسينينات بينينري  وودز، مشينيندداا علينين  ضينينرور 

لينينين  حتصينينينيل عز القينينيندرة مشينينينرتكة ملعاجلينينينة القضينينينية. ودعينينينا املنينينيندوبون إىل اختينينيناذ إجينينينراءات مشينينينرتكة لتعزيينينين
بر هتينيندف إىل اختينيناذ تينيندا كمينينا دعينوا إىلالضينرائب وتقاسينينم املعلومينينات وبنينيناء القيندرات وإعينينداد التقينينارير،  

 ا إىل الوان. ة إلعادهتتعزيز عملية اسرتجاع األصول غر املشروعة املوجودة يف املالذات الضريبي
ودعينينينا ممثينينينل للمزتمينينينع املينينيندين إىل الرتقينينيناء  ركينينينز جلنينينينة اخلينينينرباء املعنيينينينة ابلتعينينيناون الينينيندويل يف  -30

تمينينيناعي دي والجوليينينينة ابعينينينة للمزلينينينس القتصينينينااملسينينينائل الضينينينريبية لتصينينينبح هيئينينينة فرعيينينينة حكوميينينينة د
. 4-16ة يينينق ال ايينينلالمينينم املتحينيندة. ودعينينا مشينينارك  خينينر إىل املضينيني قينيندماا حنينينو إجيينيناد من زيينينة لتحق

سينينينريع تل ضينينينرورة وكينينينان هنينينيناك اتفينينينا  واسينينينع النطينينينا  بينينينو احملينينيناورين وعينينيندد كبينينينر مينينينن املشينينيناركو حينينينو 
 دول علين  مكافحينةقيندرة الين كت ب ية تعزيزاجل ود الرامية إىل إجياد تعاريف من زية وإىل مجع البيا

ة تعينىن بتنسينيق م املتحيندالتدفقات املالية غينر املشينروعة، وحينول احلاجينة إىل إنشيناء هيئينة داخينل األمين
 يقاا فعالا. روعة تنساجل ود املبذولة عل  الصعيد العاملي للتصدي للتدفقات املالية غر املش

 يف امليدا  الضرييباألطر الضرياية اللية والتعاو  الدويل   
خالل حلقة النقاش الثالثينة، كقينش احمليناورون عناصينر األاينر الضينريبية احملليينة والدوليينة الينيت  -31

تقي ينيند حتصينينيل العائينيندات الضينينريبية علينين  الصينينعيد الينينواين وتعينينو   متويينينل التنميينينة. وعلينين  سينينبيل املثينينال، 
حملييناا يف جمينينال السياسينينة املاليينينة  يشينكل تينينوفر فينينرص العمينل أيضينيناا عنصينينراا أساسينينياا لتعزيينز احليينينز املتينيناح
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ألن القتصينينادات الينينيت ترتفينينع في ينينا معينيندلت العمالينينة أو الينينيت حتقينينق العمالينينة الكاملينينة تولينيند إيينينرادات 
أكثر مقارنة ابلقتصادات اليت تواج  مشاكل كبرة بسبب البطالة اهليكليينة. وابملقابينل، ل تفضيني 

لضينينريبة علينين  الشينينركات إىل الن ينينوض ابلنمينينو اإلجينينازات الضينينريبية والسياسينينات الراميينينة إىل ختفيينينف ا
والتنمية ألن املشكلة الرئيسية اليت تقوض النمو العاملي، وهي عدم كفايينة الطلينب اإلمجينايل، عينادة 

 ما تتفاقم بفعل السياسات املالية النكماشية،  ا يف ذلك سياسات التقشف املايل. 
يكينينل اإلنتينيناا يشينينكل أحينيند األدوات وقينينال احملينيناورون إهنينينم يعتينينربون أن التحينينول القطينيناعي هل -32

 علينينين  أن وا عمومينينيناا الرئيسينينينية للن ينينينوض بكينينينل مينينينن العمالينينينة وج ينينينود حتصينينينيل اإليينينينرادات املاليينينينة، واتفقينينين
حلكومينات تواجين  اروا أبن الدولة هي اجل ة املسؤولة عن قيادة عملية التحول اهليكلي. غر أهنم أق

حمليناورون اختلينف ا توسينعية. وبينمينا جمموعة من القيود تضعف قدرهتا علين  اعتميناد سياسينات ماليينة
 حليينز املتيناح يفزايدة ا  صوص ابيعة هذه القيود، فقد اتفقوا بوج  عام علين  اجلوانينب التاليينة: أن

ملاليينة لية للتدفقات اادية الكجمال السياسة املالية ترتبط بتنسيق السياسات املتعلقة ابإلدارة القتص
ريس تشينينينكل ال الضينينينة التعينينيناون الينينيندويل الفعينينينال يف اجملينينينالدوليينينينة  ينينيندف احلينينيند مينينينن التقلبينينينات؛ أن زايد

س علين  الصينعيد رب الضينريعنصراا حميندداا رئيسينياا يكفينل فعاليينة السياسينات الراميينة إىل احليند مينن الت ين
زييند مينن تقليني  يو القيناع الواين؛ أن املنافسة الدولية يف اجملال الضريس تفضي إىل سينبا  عقينيم حنين

 لين  أن السياسيناتنيندوبو عجمال السياسينات املاليينة. وأكيند بعينض امل احليز املتاح للبلدان النامية يف
ويتسينينينم  جلنسينينينيات،الضينينينريبية يف سينينينيا  تتينينيندخل فيينينين  الكيينينيناكت الدوليينينينة، مثينينينل الشينينينركات املتعينينينددة ا

  زرة كثيفة  ثاا عن العمل ل ميكن أن يكون هلا سوى أرير حمدود. 
ابألريينينينر السينينينلس لال اهينينينات النزوليينينينة وأاثر بعينينينض احملينينيناورين واملنينينيندوبو شينينينواغل فيمينينينا يتعلينينينق  -33

ية. وأضيناف أحيند ان النامالطويلة املدى ألسعار سلع أساسية كثرة عل  اإليرادات العامة يف البلد
ايدة اإليينينينرادات سينينينزلت حتسينينينناا فيمينينينا يتعلينينينق بينينينز  2015و 2010احملينينيناورين ابلقينينينول إن الفينينينرتة بينينينو 

  الصينينعيد  نفينينذت علينحات الشينيناقة الينيتاإلصينال حمسينوبةا كنسينبة مينينن النيناتت احمللينيني اإلمجينايل، نتيزينينة
يمة العقينارات قفادة من احمللي، و اصة يف أمريكا الالتينية. وشدد مندوب عل  احلاجة إىل الست

ة الينينذي ع األنشينينطومشينيناريع التنميينينة احلضينينرية. وعلينين  الصينينعيد احمللينيني، يشينينكل القطينيناع الريفينيني قطينينا 
وايا، رغينم وراا اثنيندر الريفيني يينؤدي يسزل أعل  مستوايت الت رب الضريس، يف حو أن القطيناع غين

شينرة، رائب غينر املباعلين  الضين أمهية املبالغ املشمولة. وأشينار احمليناورون إىل اسينتمرار العتميناد املفينر 
زال ضينعيفة تيناشينرة ل اليت تتسم بطابع تنازيل من حيينث التوزيينع، ل سينيما ألن حصينة الضينرائب املب

ولت يف قابل ينينينينا حتينينينين  الصينينينينعيد الينينينينواين عينينينينادة مينينينينا تلل ايينينينينة، وأن الينينينينزايدة يف الضينينينينرائب املباشينينينينرة علينينينين
 . ب الضريسالسرتاتيزيات الضريبية للشركات اليت تبحث دائما عن سبل ملواصلة الت ر 

ولئن أقر عدة حماورين ومندوبو أبن تعزيز الشفافية يشينكل عينامالا مينن عوامينل بنيناء الثقينة  -34
 غينينينىنا عينينينن أاينينينر عامليينينينة ومؤسسينينينات بينينينو املينينينواانو وحكومينينينات بلينينينداهنم، فقينينيند شينينينددوا علينينين  أنينينين  ل

متعينينددة األاينينراف لضينينمان التصينيندي بشينينكل فعينينال لالسينينرتاتيزيات الينينيت تضينينع ا الشينينركات ألجينينل 
الت رب الضريس، من خالل املعاهدات الضريبية الثنائية عل  سبيل املثال. مث إن التنافس الضينريس 

ى مجيينينع البلينيندان، وابلتينينايل الينينذي نشينين  يف إاينينار هينينذه املعاهينيندات أدى إىل خسينينائر يف اإليينينرادات لينيند
فإن املس لة تتطلب استزابة مجاعية علين  صينعيد العينام. وابإلضينافة إىل احليند مينن الت ينرب الضينريس 
علينين  نطينينا  الشينينركات، متينينس احلاجينينة إىل األاينينر الدوليينينة أيضينيناا للتصينيندي لالريينينر النكماشينيني الينينذي 

ر السياسينات املاليينة الينيت حتدريين  اآلليينات القائمينة لتسينوية ميينزان امليندفوعات عينن اريينق تشينزيع تينداب
 تساعد يف مواج ة التقلبات الدورية. 
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وأعينينرب أحينيند احملينيناورين عينينن األسينينف ألن ترتيبينينات التمويينينل املتعينيندد األاينينراف الينينيت كانينينت  -35
ألمينر ألسيناس، اابعل  املنح، أصبحت تتخذ شكل القروض  تركز يف الستينيات من القرن املاضي

التحويالت فينينلناميينينة. كوميينينة يف العديينيند مينينن القتصينينادات االينينذي أريينينر بدرجينينة كبينينرة علينين  املاليينينة احل
فع ينينا دائينيند جيينينب اخلاصينينة أفضينينت إىل وجينينود أرصينيندة مينينن الينينديون الواجبينينة اخلينينالص والينينيت تقينينرتن بفو 

لينينيت تنت ز ينينا ا السينينبل ابلعملينينة الصينينعبة املت تيينينة مينينن الصينينادرات. وقينيند أدى هينينذا التحينينول إىل ت يينينر يف
ي أصينينبحت هينين ألسينيناس ألن حتينينويالت القطينيناع اخلينيناصالبلينيندان مينينن أجينينل حتقيينينق التنميينينة، وذلينينك اب

 العامل احملدد لالولوايت القطاعية يف جمايل اإلنتاا والعمالة. 
وأكينينيند بعينينينض املنينينيندوبو أن قينينيندرة البلينينيندان علينينين  العمينينينل  فردهينينينا حمينينيندودة. وأشينينيناروا إىل أن  -36

 التبادل النشط للمعلومات أمر أساسي حلماية الوعاء الضريس لكل بلد.
 احملينينيناورون وبعينينينض املنينينيندوبو أن التعينينيناون فيمينينينا بينينينو اجلنينينينوب واجلنينينينوب يشينينينكل ترتيبينينيناا واعتينينينرب -37

ديينة  اليندورة احلانيندوبو إىلمؤسسياا رئيسياا لتوسيع نطا  الت طية الضريبية بوج  عام. وأشار بعينض امل
د جل و الو عل  اوصف ما مثعشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتزارة والتنمية وإىل خطة عمل أديس أاباب ب
  طية الضريبية.سو الت املؤسسية الكربى القائمة اليت ميكن املضي يف تعزيزها لزايدة التعاون وحت

وتساءل مندوب بش ن أفضل الطر  الكفيلة بتنسيق اجل ود داخينل منظومينة األمينم املتحيندة  -38
لين  نكتيناد الضينوء عو مانينة األلتعزيز الرقابة والرصد اليندوليو فيمينا يتعلينق ابلقضينااي الضينريبية. وسينلطت أ

اجلنينوب، يف  و بلدانبدورها بوصف ا اجل ة املسؤولة عن تنسيق اإلحصاءات اخلاصة ابلتعاون فيما 
ون بينينينو صينينينر التعينينيناححينينينو شينينيندد عينينيندة منينينيندوبو وحمينينيناورين علينينين  أمهيينينينة مقاومينينينة احملينينيناولت الراميينينينة إىل 

 قتصادي. يدان الاملاجلنوب واجلنوب يف األار القائمة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف 

 دور املصارف اإلمنائية يف تعزيز تعاملة املوارد العامة اللية والتعاو  اإلمنائي الدويل  
خينينالل حلقينينة النقينيناش، سينينلط احملينيناورون الضينينوء علينين  الينيندور اهلينينام واحلفينيناز للمصينينارف اإلمنائيينينة  -39

دةا عينينن ناميينينة، وذلينينك عينينابلينيندان اليف الالوانيينينة يف تعبئينينة املينينوارد العامينينة احملليينينة ألغينينراض التنميينينة املسينينتدامة 
تعلينينينق  شينينيناريع ا فيمينينينا ياريينينينق سينينيند الث ينينينرات التمويليينينينة الينينينيت ختلف ينينينا املؤسسينينينات املاليينينينة اخلاصينينينة ول سينينينيم
ألجينينل. وتينينؤدي  اويينل ااهلياكينل األساسينينية الكبينرة احلزينينم الينينيت تطينول  جينينال اسينتحقاق ا وتتطلينينب متينينويالا 

رة وتسينينتثمر افتقبينينل املخينينا بينينو احلكومينة والقطينيناع اخلينيناص،املصينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة أيضينيناا دور الوسينينيط 
 رده. يف جمالت يكون في ا القطاع اخلاص غر مستعد لتنفذ مشاريع استثمارية  ف

وأشار احملاورون أيضاا إىل أن املصارف اإلمنائية الوانيينة تضينع اسينتثماراهتا ضينمن أُفينق اويينل  -40
يف امليندى  للمخيناار وات متويينل تسينمح بتقاسينم أفضينلاألجل، وابلتايل ف ي يف وضع  وهلينا تينوفر أد

ذلينينك ألن و السينينو ،  الطويينينل بينينو الينيندائنو واملقرتضينينو علينين  أسينيناس أسينينعار فائينيندة أقينينل مقارنينينةا بسينينعر
الينذي  ىل اليندورإهذه املصارف تسينتفيد مينن بعينض اإلعيناكت الينيت تقيندم ا احلكومينة. وأشينار منيندوب 

ويلي يينينة والينيندعم التمينينات الدور عم الينينالزم ملواج ينينة التقلبينينتؤديينين  املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة يف تقينيندمي الينيند
خينينرى الينينيت فوائينيند األالينينذي حتتاجينين  شينينركات األعمينينال املتعسينينرة يف أوقينينات الركينينود القتصينينادي. ومينينن ال

إحينينيندا  فينينينرص و الثابينينينت  توفرهينينينا املصينينينارف اإلمنائيينينينة الوانيينينينة، مسينينينامهت ا يف السينينينتثمار يف رأس املينينينال
درة علينين  تعبئينينة لوانيينينة قينينامنينيندوب  خينينر إىل أن املصينينارف اإلمنائيينينة االعمينينل يف البلينيندان الناميينينة. وأشينينار 

ريينق احزينم عينن  "رأس مال صبور" يفرأس مال اويل األجلذ عل  الصينعيد احملليني، وحتقيينق وفينورات
 .  ميع القروض املخصصة لتمويل مشاريع كربى وجمدية لتوفر املنافع العامة
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تواج  ينا بعينض املصينارف اإلمنائيينة الوانيينة، وكقش احملاورون أيضاا بعض الصعوابت الينيت  -41
هلنينيند. وأشينيناروا زينينراي واوعوامينينل النزينيناح الرئيسينينية، ابلسينينتناد إىل  ينينارب جنينينوب أفريقيينينا والصينينو وني

لوانيينينة، وإىل امنائيينينة إىل أمهيينينة تنينيناول هيكينينل احلوكمينينة بوصينينف  عينينامالا حايفينيناا يف  ينيناح املصينينارف اإل
. ئيينينينة يف بلينينينداهنات اإلمنااملنواينينينة  ينينينا مينينينع السينينينرتاتيزيا احلاجينينينة إىل دعم ينينينا سياسينينينياا ومواءمينينينة امل ينينينام

 ينيناح  ن يينيند مينيننولحظينينوا أن أوجينين  القصينينور يف السياسينينات الوانيينينة تشينينكل أيضينيناا عينينامالا ميكينينن أ
رتبطينينة ابلتقيينيند خينيناار املاملصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة. وأعينينرب بعينينض املشينيناركو عينينن النشينين ال إزاء امل

ئيينينينة الوانيينينينة ف اإلمناة كمصينينيندر للتمويينينينل، نظينينينراا ألن املصينينينار ابلينينيننظم املاليينينينة وزايدة نسينينينب السينينينتدان
عينينينرب بعينينينض اريينينينة. وأختضينينينع لينينيننفس القواعينينيند التنظيميينينينة والرقابيينينينة الينينينيت ختضينينينع هلينينينا املصينينينارف التز ل

ل ملسينتدامة يف حينااالتنميينة و املشاركو عن النش ال أيضيناا إزاء اآلاثر احملتملينة للقينروض علين  البيئينة 
 أن تسينينتفيد بواقينينرتح منينيندو  ة الوانيينينة لينيننفس املعينيناير البيئيينينة الدوليينينة.عينيندم امتثينينال املصينينارف اإلمنائيينين

 اف.املصارف اإلمنائية الوانية من  ارب املصارف اإلمنائية املتعددة األار 
وأفينينينينيناد بعينينينينينض احملينينينينيناورين أبن الحتياجينينينينينات مينينينينينن التمويينينينينينل الينينينينينالزم لتحقيينينينينينق أهينينينينينداف التنميينينينينينة  -42

ياا يف ؤدي دوراا رئيسيناف، أن تين، الوانية واملتعددة األار املستدامة كبرة. لذا ميكن للمصارف اإلمنائية
اد علين  مينوذلينك ابلعت التنمية عن اريق توفر التمويل الطويل األجل مباشرة من مصادرها اخلاصينة،

يينينل املشينينرتك يينينق التمو مصينينادر جديينيندة وحشينيند املزيينيند مينينن املينينوارد،  ينينا يف ذلينينك املينينوارد اخلاصينينة، عينينن ار 
لصينينو مثينينالا ريقيينينا واكينينرت املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة يف جنينينوب أفللمشينيناريع مينينع شينينركاء  خينينرين. وذُ 

ون يينينة، وعلينين  التعينينايينينة الوانعلينين  الوليينينة األوسينينع نطاقينيناا الينينيت ميكينينن أن يُع ينيند  ينينا إىل املصينينارف اإلمنائ
أخينينينرى  إمنائيينينينة الينينينذي ميكينينينن أن تقيمينينين ، علينينين  الصينينينعيدين اإلقليمينينيني واملتعينينيندد األاينينينراف، مينينينع مصينينينارف

ا أن تسينيناعد يف سينينتطاعت اباينينراف. وأشينيناروا إىل أن املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة إقليميينينة أو متعينينددة األ
خينينرى يف إاينينار بلينيندان أ سينيند ري ينينرات التمويينينل علينين  الصينينعيد اإلقليمينيني ويف متويينينل التنميينينة القتصينينادية يف
نينينيندوبو أن ظ أحينينيند املاسينينينرتاتيزيت ا األوسينينينع نطاقينينيناا للتعينينيناون اإلمنينينينائي بينينينو اجلنينينينوب واجلنينينينوب. ولحينينين

سينيناعدة البلينيندان معينينارف ملمنائيينينة الوانيينينة واملتعينينددة األاينينراف ميكينينن أن تينينؤدي دور مركينينز للاملصينينارف اإل
 لبعيد. املدى ا النامية عل  بناء قدراهتا يف جمال وضع اسرتاتيزيات التنمية والتخطيط يف

ولحينينينظ بعينينينض احملينينيناورين واملشينينيناركو أنينينين  علينينين  الينينينرغم مينينينن أن املصينينينارف اإلمنائيينينينة املتعينينينددة  -43
ان املنخفضينينة ات البلينددرة علين  أن تينؤدي دوراا حايفيناا يف املسيناعدة علين  تلبيينة احتياجيناألاينراف قينا

حينة لتمويينل رد املتاالدخل من القروض لتمويل مشاريع اويلينة األجينل  عيندلت مدعومينة، فينإن املينوا
ملسينينينتدامة لتنميينينة االتنميينينة بشينينرو  ميسينينرة غينينر كافيينينة ملسينيناعدة هينينينذه البلينيندان علينين  حتقيينينق أهينينداف ا

كينينل إدارة صينينالح هيا ذا متينينس احلاجينينة إىل إجيينيناد مصينينادر جديينيندة لتمويينينل التنميينينة وإىل إالطموحينينة. لينين
ن رأس املينال ميناخلاصينة  املصارف اإلمنائية املتعددة األاراف عل  حنينو يكفينل تنميينة قاعيندة مواردهينا
خلاصينينة. واردهينينا امقاعينيندة  واحلينيند مينينن القيينينود املفروضينينة علينين  قينيندراهتا يف جمينينال اإلقينينراض علينين  أسينيناس

سينتثمار يف سيوي لالورات األخرة، مثل إنشاء املصرف اإلمنائي اجلديد واملصرف اآلوتشكل التط
 ظينام امللكيينة يفنإىل أن  اهلياكل األساسية، خطوات إجيابية يف ذلك ال اه. وأشار أحد احملاورين

تينيناح لينينيندى لعامينينة املااملصينينارف اإلمنائيينينة املتعينينددة األاينينراف لينين  تبعينينينات و اثر علينين  حيينينز السياسينينات 
تعينينينينينددة ائيينينينينينة املدان األعضينينينينيناء في ينينينينينا. لينينينينينذا جيينينينينينب أن يفضينينينينيني هيكينينينينينل اإلدارة يف املصينينينينينارف اإلمنالبلينينينينين

 دها. األاراف، املوجودة واجلديدة، إىل إدماا مجيع البلدان النامية ودعم ج و 
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 حتديث املساعدة اإلمنائية الرمسية ودور أدوات التمويل املختلط  
ات احلديثينينة والتطينينورات األخينينرة فيمينينا يتعلينينق كقينش احملينيناورون وعينيندد مينينن املشينيناركو ال اهينين -44

،  خينذ يف الت ينر ملسينتدامةأبار املساعدة اإلمنائيينة الريفيينة، وشينددوا علين  أن مشين د متويينل التنميينة ا
شينينين د ن هينينينذا املوأن الحتياجينينينات مينينينن التمويينينينل بل ينينينت مسينينينتوايت غينينينر مسينينينبوقة. وقينينينال احملينينيناورون إ

ة ات العامينينينلينينينيط املناسينينب مينينن السياسينيناجلديينيند يقتضينيني األخينينذ بينينن ت جديينينيند يقينينوم علينين  أسينيناس اخل
راا  تينينزال تينينؤدي دو لريفيينينة لالتمويينينل التنميينينة املسينينتدامة. وأكينيند بعينينض احملينيناورين أن املسينيناعدة اإلمنائيينينة 

غرهينينينا علينينين   أكثينينينر مينينينن هامينينيناا يف متويينينينل التنميينينينة، و اصينينينة يف حالينينينة أقينينينل البلينينيندان منينينينواا الينينينيت تعتمينينيند
قينينل يس حميندوداا ويعيناء الضينينر ميينينة والينيت يكينينون في ينا الو املسيناعدة اإلمنائيينة الريفيينينة كمصيندر لتمويينل التن

يينينة الريفيينينة اإلمنائ حزينينم اإليينينرادات العامينينة بكثينينر عينينن الحتياجينينات مينينن التمويينينل. وتشينينكل املسينيناعدة
لبلدان منواا. ورغم اإلقرار ابلداا من أقل  37يف املائة من الناتت احمللي اإلمجايل لدى  10أكثر من 

إن املسينينتوى فينينسينينتدامة، نفيينينذ خطينينة التنميينينة وبلينينو  أهينينداف التنميينينة املبضينينرورة زايدة املينينوارد  ينيندف ت
تمثينل يف ختصيني  لوعيند املعينن مسينتوى ا احلايل للمساعدة اإلمنائية الريفية ل يزال بعيينداا كينل البعيند

 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة.  0.7نسبة 
شينيناكل والقيينينود الينينيت تنطينينوي علي ينينا الن ينينوا وأشينينار أحينيند احملينيناورين، يف معينينرض حديثينين  عينينن امل -45

ءاا كبينينينراا مينينينن ىل أن جينينينز املتبعينينينة لقيينينيناس املسينينيناعدة اإلمنائيينينينة الريفيينينينة وعينينينن سينينينبل حتينينينديث هينينينذه الن ينينينوا، إ
مل ينا البليندان كيناليف الينيت تتح طيينة التاملساعدة اإلمنائية الريفية يُنفق حالياا يف البلدان املاحنة، مينثالا لت

دة اإلمنائيينينينينة الريفيينينينينة يف املائينينينينة مينينينينن املسينينينيناع 11ئينينينينوذ والينينينينيت بل ينينينينت نسينينينينبة املاحنينينينينة يففيمينينينينا يتصينينينينل ابلالج
احلسينيناب  ة الريفيينينة،. ومينينن املشينيناكل الينينيت تطرح ينينا التعينيناريف القائمينينة للمسينيناعدة اإلمنائيينين2016 عينينام

لينذي تتبعين  اشيناركو الينن ت  أحيند املاملزدوا واابع التمويل املرتبط ابملناخ ابعتباره متويالا إضافياا. وبينو  
عدة اإلمنائيينينينة نينينينة للمسينينيناالتعينينيناون والتنميينينينة يف امليينينيندان القتصينينينادي إزاء حتينينينديث العناصينينينر املكو  منظمينينينة

التكينيناليف األمينينن، و الريفيينينة، مينينن قبيينينل اإلقينينراض بشينينرو  ميسينينرة، وأدوات القطينيناع اخلينيناص، والسينينالم و 
التنميينينينينة  م إلاينينينينارالينينينينيت تتحمل ينينينينا اجل ينينينينات املاحنينينينينة، الينينينينيت تنينينينيندرا ضينينينينمن جممينينينينوع الينينينيندعم الريفينينينيني املقينينينيند  

التنميينينينة  ىل تعزيينينينزإملسينينينتدامة. واهلينينيندف مينينينن ذلينينينك هينينينو تكينينينوين صينينينورة أجينينينل لتينينيندفقات املينينينوارد املوج ينينينة ا
لينيندان اون فيمينينا بينينو بزيينينز التعينيناملسينينتدامة يف البلينيندان الناميينينة. ولحينينظ أن تينيندفقات املينينوارد املوج ينينة إىل تع

لهتمينينينام. اكينينينايف مينينينن اجلنينينينوب وحتقيينينينق التنميينينينة في ينينينا عنصينينينر م ينينينم، لكنينينين  م ُيينينينظ حينينين  اآلن ابلقينينيندر ال
 ينوض ابلعمينل يف يتين  للنواقرتح أن يضينطلع األونكتيناد ابلعمينل املطلينوب، ابعتبينار أنين  مؤهَّينل  كينم ول
 يفهليينة املعتميندة اير األجمال التعاون بو اجلنوب واجلنوب. وأاثر مندوب مس لة إعادة النظينر يف معين
ملسينيناعدة ، مثينينل اميسينينرة حالينينة البلينيندان املتوسينينطة الينيندخل الينينيت ترغينينب يف احلصينينول علينين  متويينينل بشينينرو 
 ف من أريره. و التخفياإلمنائية الريفية، ب ية  نب خطر الوقوع فيما يسم  ف  الدخل املتوسط أ

وأبينينينينينرز أحينينينينيند احملينينينينيناورين دور أدوات التمويينينينينينل املخينينينينينتلط يف املسينينينينيناعدة علينينينينين  سينينينينيند الفزينينينينينوة  -46
خطينينة عمينينل أديينينس الواضينحة يف التمويينينل الينينالزم لتحقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة. وكمينينا جينيناء يف 

أاباب، فإن التمويل املختلط هو  لية  مع بينو التمويينل العينام بشينرو  ميسينرة،  ينا يشينمل املسيناعدة 
اإلمنائيينينة الريفيينينة، والتمويينينينل بشينينرو  غينينينر ميسينينرة مينينن مصينينينادر عامينينة أو خاصينينينة وي ينيندف إىل حتفيينينينز 

نطينينوي علينين  حشينيند متويينينل إضينينايف ألغينينراض التنميينينة. وأكينيند بعينينض احملينيناورين علينين  أن هينينذا الينينن ت ي أو
جمموعينينينينة مينينينينن القيينينينينود ألنينينينين  يعينينينينين اسينينينينتخدام التمويينينينينل الينينينيندويل العينينينينام إلعانينينينينة السينينينينتثمارات اخلاصينينينينة. 
وتساءلوا عما إذا كان هذا الن ت يتيح الستخدام األفضل للموارد املالية احملدودة املتاحينة بشينرو  

 ميسرة، من قبيل املساعدة اإلمنائية الريفية. 
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يينينيم أريينينر التمويينينل املخينينتلط علينين  التعبئينينة الفعالينينة للمينينوارد املاليينينة وأكينيند أحينيند احملينيناورين أن تق -47
للتمويينينل  يينف مشينرتكألغينراض التنميينة يطينرح جمموعينينة مينن الصينعوابت املرتبطينينة مينثالا بعيندم وجينينود تعر 

خينينينر   وأاثر حمينينيناور املخينينينتلط ومن زيينينينة مشينينينرتكة لقيينينيناس األريينينينر اإلمنينينينائي ألدوات التمويينينينل املخينينينتلط.
وبتحينينينديث  ملسينينينتدامةوع الينينيندعم الريفينينيني املقينينيندم ألغينينينراض التنميينينينة اشينينينواغل مماريلينينينة فيمينينينا يتعلينينينق  زمينينين

راء ء توافينينق يف اآلإىل بنينينا املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة واابع ينينا اإلضينينايف، مؤكينيندا احلاجينينة إىل التوصينينل
طويلينة فوائيند البش ن إاار شفاف للقياس يعتمد من زية واضحة ومنفصينلة حلسيناب التكيناليف وال

منائي تقييم أريرها اإلمويل، ولنواع املختلفة للتدفقات املالية وأدوات التاألجل اليت تنطوي علي ا األ
سينينيناس اابع ينينينا أديينينينة علينينين  احلقيقينينيني. والسينينينتمرار يف التعينينينااي مينينينع املسينينيناعدة اإلمنائيينينينة الريفيينينينة التقلي
صصات املعونة، تقلي  ياإلضايف واخلطر املمكن الذي يتمثل يف اختاذ البلدان املاحنة إجراءات ل

مينينوع جمويينينل ضينينمن ستعاضينينة عينينن املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة أبشينينكال أخينينرى مينينن التمعينينن اريينينق ال
قينينينو ض التقيينينيند ضينينينافياا يالينينيندعم الريفينينيني املقينينيندم إلاينينينار التنميينينينة املسينينينتدامة، ميكينينينن أن يشينينينكالا عينينينامال إ

ة مينن اليندخل القينينومي يف املائينين 0.7ابهليندف الينذي ريفتينين  األمينم املتحيندة واملتمثينينل يف ختصيني  نسينبة 
وبة ائمينة تتعلينق بصينعواغل القاعدة اإلمنائية الريفية. وأشار أحيند احمليناورين إىل أن الشيناإلمجايل للمس

ئي األوسينينع واإلمنينينا التوصينينل إىل إجيينيناد ف ينينم واضينينح ودقيينينق لعنصينينر التعبئينينة، مينينن حيينينث دوره التمينينويلي
م مستقل بش ن ية وتقيينطاقاا ومن حيث فعاليت ، وذلك ابإلضافة إىل عدم وجود أدلة  ريبية كاف

ملخينتلط يفضيني لتمويينل اريع التمويينل املخينتلط. وبوجين  عينام، ل يوجيند إل أدلينة قليلينة تؤكيند أن امشا
ز مقصينينودة فعينل حينوافدائميناا إىل حشيند مينوارد ماليينة إضينافية. فالتمويينل املخينتلط ميكينن أن يفضيني، ب
ارد العامينينة، ج ينينة املينينو و أو غينينر مقصينينودة، إىل توجيينين  مينينوارد التمويينينل حنينينو وج ينينة معينينينة أو إىل حتويينينل 
 . مثل املساعدة اإلمنائية، عن الستخدامات األساسية اليت ُوضعت من أجل ا

وقيندم احملينيناورون توصينينيات هتينيندف إىل حتسينو اسينينتخدام أدوات التمويينينل املخينينتلط ألغينينراض  -48
ف خينينينتلط  ينينيندالتنميينينينة، ومينينينن بينينينو هينينينذه التوصينينينيات العمينينينل علينينين  وضينينينع تعريينينينف مشينينينرتك للتمويينينينل امل

 ون والتنميينة يفمينة التعيناد إىل املبادئ اخلمسينة الينيت وضينعت ا منظ نب اللبس، وذلك مثالا ابلستنا
زدوا حلسينيناب املينينامليينيندان القتصينينادي  صينينوص التمويينينل املخينينتلط؛ وحتسينينو نظينينم اإلبينينال  لتزنينينب ا

ع إاينينار من زينيني  ينينود لوضينينفيمينينا يتعلينينق ابملسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة والتمويينينل املخينينتلط؛ ومواصينينلة اجل
اء تقيينينينيم ميينينينة؛ وإجينينينر أنينينينواع التينينيندفقات املاليينينينة املوج ينينينة إىل التنشينينينفاف وفعينينينال لإلبينينينال  عينينينن يتلينينينف 

 مستقل لالرير اإلمنائي للتمويل املختلط ومجع األدلة ذات الصلة. 
واتفينينق احملينيناورون وبعينينض املشينيناركو علينين  ضينينرورة تعزيينينز الشينينفافية بشينين ن مشينيناريع التمويينينل  -49

لعرضينينينية، مينينينن خلصينينينوم ايينينينة إدارة ااملخينينتلط ودعينينينوا إىل اختينينيناذ اإلجينينينراءات الالزمينينينة يف هينينينذا الصينينيندد، ب 
ل تعلقينينة ابلتمويينينلشينينرو  املجينينانس املينيندينو والينيندائنو، إدارةا أفضينينل. وبينينو  بعينينض احملينيناورين كيينينف أن ا

لقائمينينة، عاقديينينة ااملخينينتلط عينينادة مينينا يُتفينيناوض علي ينينا يف ًينينروف غامضينينة، حتينينت سينينتار التفاقينينات الت
يع التمويينينل لة  شينينار جينينراءات املتصينينوغالبينيناا مينينا ختضينينع ملبينيندأ السينينرية. وأضينيناف منينيندوب ابلقينينول إن اإل

دعينينا  ، يف حينينواملشينينرتك ل تينينزال معقينيندة وتقينينف حزينينر عثينينرة أمينينام احلصينينول علينين  املينينوارد املخصصينينة
ة تينينوخي داا ضينرور أحيند احمليناورين إىل وضينع إجينراءات تعاقينيند تقينوم علين  مبينادئ واضينينحة وشينفافة مؤكين

ة إجينراء لين  ضينرور عشيندداا املزييند مينن احلينذر يف تشينزيع الشينراكات بينو القطيناعو العينام واخليناص، م
 اقدية. تقييم صحيح للتكاليف احلقيقية هلذه الشراكات عل  مدى دورة حياهتا التع
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وأاثر بعينينينض احملينينيناورين واملشينينيناركو مسينينين لة األخينينينذ بزمينينينام األمينينينور فيمينينينا يتعلينينينق بتنفيينينينذ خطينينينة  -50
الوانيينينة،  يينينةاإلمنائ التنميينة وأبينيندوا شينينكوكاا حينول مينيندى توافينينق مصينا  القطينيناع اخلينيناص مينع األولينينوايت
ملاحنينة. ااجل ينات  وأكدوا من جديد الشواغل املعرب عن ا  صوص املساعدة الينيت تيندفع ا مصينا 

لقينينروض، سينينتحقا  ااوأاثر أحينيند املشينيناركو تعقيينينداا  خينينر يتمثينينل يف التقلينيني  غينينر املسينينبو  آلجينينال 
يف ضينينينوح تظ ينينينر بو  ابإلضينينينافة إىل ارتفينينيناع تكينينيناليف خدمينينينة الينينيندين، مشينينينراا إىل أن هينينينذه اجلوانينينينب ل

تصينينادية الكليينينة اثر القالرتتيبينينات التعاقديينينة. وأعينينرب بعينينض املشينيناركو عينينن النشينين ال أيضينيناا إزاء اآل
اري اخلينيناص، السينينتثم النامجينة عينينن الينزايدة يف متويينينل التنميينة،  ينينا يف ذلينك عينينن اريينق حشينيند التمويينل

ة تقييم حمدودين شاركو أبعل  قدرة البلدان النامية عل  حتمل الديون يف املستقبل. وأفاد أحد امل
بينينؤ  ينينا يف كينينن التنميالقينيندرة علينين  حتمينينل الينينديون مسينين لة معقينيندة. وأشينينار إىل أن اخلصينينوم العرضينينية ل 

صينادر  مرتبطينة  مجيع احلالت وأن تركيبة الدين أصبحت تنطوي عل  ياار أكرب بعد أن غيندت
يون عنينيندما لينينديكلينينة اهاإلقينينراض اخلاصينينة. وأشينينار أحينيند احملينيناورين إىل عينيندم وجينينود  ليينينة دوليينينة إلعينينادة 
زيع اإلقينراض كتيناد لتشينتواج  البلدان أزمينات ديينون. واختينتم ابلقينول إن املبينادئ الينيت وضينع ا األون

 والقرتاض السياديو بشكل مسؤول  عل  يف وضع يؤهل  لالضطالع ابمل مة.

 املسائل التنظيمية  -اثلثاا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمالذ 1يفالبند 

فريينينينينينينق اخلينينينينينينرباء احلكينينينينينينومي الينينينينينيندويل املعينينينينينينين بتمويينينينينينينل التنميينينينينينينة، يف جلسينينينينينينت  العامينينينينينينة  انتخينينينينينينب -51
اندا يفالسينلفادورذ رئيسيناا ، السيد خاميي مر 2017تشرين الثاين/نوفمرب  8الفتتاحية، املعقودة يف 

 مقرراا. -ل ، والسيد ميزغيبو أم ا تريفي يفإرييوبياذ كئباا للرئيس 

 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -ابء 
 من جدول األعمالذ 2يفالبند 

وأقينينر فريينينق اخلينينرباء احلكينينومي الينيندويل يف جلسينينت  العامينينة الفتتاحيينينة أيضينيناا جينيندول األعمينينال  -52
 يت:. وابلتايل، كان جدول األعمال كاآلTD/B/EFD/1/1املؤقت، كما يرد يف الورييقة 

 انتخاب أعضاء املكتب  -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
متويينينينل التنميينينينة: قضينينينااي مطروحينينينة يف جمينينينال تعبئينينينة املينينينوارد العامينينينة احملليينينينة والتعينينيناون  -3 

 اإلمنائي الدويل 
 اعتماد تقرير الجتماع.  -4 

وأاثر ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية شواغل مردها إىل أن جدول أعمال اليندورة األوىل  -53
لينربكمت املقينرتح لليندورة ينب يني أل يينول دون لفريق اخلرباء احلكومي اليندويل املعينين بتمويينل التنميينة وا

مراعاة املقرتحات اليت يتقدم  ا اخلرباء فيما يتعلق بصياغة التوصينيات املتصينلة ابلسياسينات العامينة 
املراعاة الواجبة، وفقاا ملافيكيانو نينروي ولختصاصينات الفريينق. وأكيند ممثينل جمموعينة إقليميينة أخينرى 
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اجل ينينة املسينينؤولة داخينينل األمينينم املتحينيندة عينينن تنسينينيق املعاجلينينة الكاملينينة اليندور املتميينينز لالونكتينيناد بوصينينف  
ملسائل التزارة والتنمية واملسائل املرتابطة، ولحينظ أن اختصاصينات فريينق اخلينرباء واسينعة جينداا وأن 

 قضااي أخرى مشمولة يف الختصاصات سيزري تناوهلا يف دورات مقبلة. 

 اعتماد تقرير الجتماع -جيم 
 ل األعمالذمن جدو  4يفالبند 

وأذن فريينينينينق اخلينينينينينرباء احلكينينينينينومي الينينينينيندويل، يف جلسينينينينينت  العامينينينينة اخلتاميينينينينينة أيضينينينينيناا، أبن يعينينينينيند كئينينينينينب  -54
 لدورة.اىل بعد اختتام رت  األو املقرر، حتت إشراف الرئيس، الصي ة الن ائية للتقرير املتعلق بدو  - الرئيس
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 املرفق األول

الااادويل املعاااين بتموياااال موضاااوع الااادورة الثانياااة لفرياااق اخلاااارباء احلكاااومي   
 التنمية واألسمللة اإلرشادية ذات الصلة

 املوضوع: -1
 .*الديون والقدرة عل  حتمل الديون والقضااي البنيوية املرتابطة 

 األسئلة اإلرشادية: -2
كيف ميكن معاجلة مواان الضعف احلاليينة الينيت تعيناين من ينا البليندان الناميينة إزاء  يفأذ 

 ن السيادية واألزمات املالية؟الديون، ومنع أزمات الديو 
كيف ميكن الستفادة مينن مينوارد التمويينل ابلينديون السينيادية، اخلارجيينة واحملليينة،  يفبذ 

 لتحقيق التنمية املستدامة يف املستقبل؟
مينينا هينيني الت يينينرات املؤسسينينية والتنظيميينينة واملتصينينلة ابلسياسينينات العامينينة، املطلينينوب  يفاذ 

كل أفضينل تيندعم بشين أن هياكينل إدارة القتصيناد العيناملي إجرا ها عل  الصينعيد اليندويل للتحقينق مينن
 دامة؟ية املستالستخدام املسؤول للديون، من جانب املقرتضو واملقرضو، لتمويل التنم

كيينينينينف ميكينينينينينن حتسينينينينينو األاينينينينر واألدوات القائمينينينينينة لضينينينينينمان إجيينينينيناد حلينينينينينول فعالينينينينينة  يفدذ 
 ومنصفة وشفافة ألزمات الديون السيادية؟

__________ 

، املرفينينق، الفصينينل 69/313جمينينال العمينينل "هينيناء" و"واو" مينينن خطينينة عمينينل أديينينس أاباب يفانظينينر قينينرار اجلمعيينينة العامينينة  *
 الثاين، الفرعان "هاء" و"واو"ذ.
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 املرفق الثاين

 *احلضور  
 حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أيفا ها: -1

 الحتاد الروسي
 إرييوبيا

 األرجنتو 
 األردن
 إسبانيا
 إستونيا
 إكوادور
 أملانيا

 إندونيسيا
 اإلسالميةذ  -إيران يفمج ورية 

  يرلندا
 الربازيل
 بلزيكا
 بل اراي

 بن الديش
 بنما
 بولندا
 ايلند

 ترينيداد وتوابغو
 تشيكيا
 توغو

 اجلبل األسود
 اجلزائر 

 جزر الب اما
 مج ورية تنزانيا املتحدة

 جنوب أفريقيا
 جورجيا
 جيبويت
 زامبيا 

 زمبابوي
 رالسلفادو 
 سوازيالند
 السودان
 السويد 
 الصو

 غواتيمال
 فرنسا

 الفلبو 
 كندا

 كوت ديفوار
 الكويت
 كينيا

 ليسوتو
 مدغشقر
 مصر 
 امل رب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 ليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظم  و يرلندا الشما
 كميبيا
 النمسا
 نيبال

 نيزراي
 هاييت
 اهلند

 الولايت املتحدة األمريكية
 الياابن

__________ 

 .TD/B/EFD/1/INF.1تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركو املسزلو. ولالاالع عل  قائمة املشاركو، انظر  *
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 وحضر الدورة ممثلو عضو املؤمتر التايل: -2
 الكرسي الرسويل

 وحضر الدورة ممثلو الدولة املراقبة غر العضو التالية: -3
 دولة فلسطو

 وُمث ِّلت يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية: -4
 دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريس واحمليط اهلادئ
 السو  املشرتكة لشر  أفريقيا واجلنوب األفريقي

 جملس التعاون لدول اخلليت العربية
 الحتاد األوروي

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 منظمة التعاون اإلسالمي

 مركز اجلنوب
 وكانت أج زة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجم ا التالية ممثلة يف الدورة: -5

 إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية
 اللزنة القتصادية ألورواب

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريساللزنة القتصادية ألمريكا 
 اللزنة القتصادية والجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 مع د األمم املتحدة للتدريب والبحث
 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة  ا التالية ممثلة يف الدورة: -6
 منظمة العمل الدولية

 الحتاد الدويل لالتصالت
 جمموعة البنك الدويل
 منظمة الصحة العاملية
 منظمة السياحة العاملية

 وكانت املنظمات غر احلكومية التالية ممثلة يف الدورة: -7
 الفئة العامة:

 الشبكة األوروبية املعنية ابلديون والتنمية
 املركز الدويل للتزارة والتنمية املستدامة

 الدولية منظمة أوكسفام
    


