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مقدمة
ُعقدت الدورة األوىل لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعينين بتمويينل التنميينة يف قصينر األمينم
جبنيف يف الفرتة من  8إىل  10تشرين الثاين/نوفمرب .2017

أولا -اإلجراء الذي اختذه فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية
ألف -متويل التنمية :القضاا املرروةاة فيماا يتعلاق بتعاملاة املاوارد العاماة اللياة والتعااو
اإلمنائي الدويل
التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسات العامة

إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية،
إذ يش ين ينينر إىل ق ين ينرار اجلمعي ين ينينة العام ين ينينة " ،1/70حتوي ين ينينل عاملن ين ينينا :خط ين ينينة التنمي ين ينينة املس ين ينينتدامة
لعام  ،"2030املؤرخ  25أيلول/سبتمرب ،2015
وإذ يشين ين ين ينينر أيض ين ين ين يناا إىل ق ين ين ين ينرارات اجلمعيين ين ين ينينة العامين ين ين ينينة  204/68و 279/68و208/69
و 192/70و 217/71بشين ن متابعينينة وتنفيينينذ نتينينائت املينؤمترات الدوليينينة لتمويينينل التنميينينة ،وإىل قينرار
اجلمعيينينة العامينينة  299/70بش ين ن متابعينينة خطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام  2030واستعراض ين ا عل ين
الصعيد العاملي،
وإذ يك ينينرر أتكي ينيند قين ينرار اجلمعي ينينة العام ينينة  ،313/69امل ينينؤرخ  27متوز/يوليين ين  2015بشين ين ن
خطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،اليت تشينكل جينزءا ل يتزينزأ
من خطة التنمية املستدامة لعام  2030وعنصرا داعما ومكمالا هلا ،وتساعد علين اسينتزالء سينيا
غاايهت ينينا املتعلق ينينة بوس ينينائل تنفي ينينذها م ينينن خ ينينالل سياس ينينات وإجين ينراءات عملي ينينة ،وتعي ينيند أتكي ينيند اللتين ينزام
السياسينيني القينينوي ابلتصينيندي للتحينيندي الينينذي يطرح ين متويينينل التنميينينة املسينينتدامة وهتيئينينة بيئينينة مواتيينينة عل ين
مجيع املستوايت لتحقيق أهداف ا بروح من الشراكة والتضامن عل الصعيد العاملي،
وإذ يشينينر إىل مافيكيينينانو نينينروي* ،الينينذي كينينررت فيين الينيندول األعضينيناء أتكيينيند عزم ينينا علين
تعزيينينز دور م ينؤمتر األمينينم املتحينيندة للتزينينارة والتنميينينة يفاألونكتينينادذ ،يف إاينينار تنفيينينذ خطينينة التمويينينل مينينن
أجينل التنميينينة وخطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام  ،2030بوصينف اجل ينينة املسينينؤولة داخينينل منظومينينة األمينينم
املتح ينيندة ع ينينن تنس ينينيق املعاجلين ينة املتكامل ينينة لقض ينينااي التز ينينارة والتنمي ينينة والقض ينينااي املرتابط ينينة يف جم ينينالت
التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة،
وإذ يشينينر أيضيناا إىل الفقينينرة 100يفصذ مينينن مافيكيينينانو نينينروي الينينيت تينيندعو إىل إنشينيناء فريينينق
خرباء حكومي دويل يعىن ابلتمويل من أجل التنمية،
 -1يقينر بضينرورة مواصينينلة العمينل اهلينام الينينذي يضينطلع بين األونكتينيناد يف جمينال التمويينينل
من أجل التنمية ،تعزيزا لقدرت عل تقدمي الدعم إىل البلدان النامية؛
__________

*
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 -2يذكر أبن األمينم املتحيندة ،ابلنظينر إىل عضينويت ا العامليينة وشينرعيت ا ،تينوفر منتيندى
فريدا ورئيسي ا ملناقشة القضااي القتصادية الدوليينة وأتريرهينا يف التنميينة ،ويؤكيند مينن جدييند أن األمينم
املتحينيندة يف وضينينع وهلينينا املشينيناركة يف يتلينينف عمليينينات اإلصينينالح الراميينينة إىل حتسينينو وتعزيينينز األداء
الفعين ينينال للنظين ينينام واهليكين ينينل املين ينيناليو الين ينيندوليو ،مين ينينع اإلق ين ينرار أبن الين ينينولايت املنواين ينينة ابألمين ينينم املتحين ينيندة
واملؤسسات املالية الدولية تكمل بعض ا بعضا ،مما جيعل تنسيق أعماهلا أمرا ابلغ األمهية؛
 -3يؤكد من جديد أن السياسات الضينريبية الفعالينة تشينكل عنصينرا حايفينا يف تعبئينة
املوارد من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والن وض القتصينادي الشينامل يف البليندان الناميينة،
ويشمل ذلك التصدي للتعرض لتزنينب دفينع الضينريبة ،والتيندفقات املاليينة غينر املشينروعة واألنشينطة
اليت تكمن وراء هينذه التيندفقات ،مثينل الت ينرب الضينريس والسينت الل غينر املشينروع للمينوارد الطبيعيينة
والفساد والختالس وال ش؛

 -4يسينينلم أبن التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة تفينينو مقينيندار املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة
العامليينينة عينيندة م ينرات وهلينينا أريينينر ضينينار عل ين التنميينينة ،وهلينينذا السينينبب يتعينينو أن تشينينمل تينيندابر تعزيينينز التنظينينيم
والشفافية يف كل من األنظمة املالية املوازية والعادية خطوات لكبح مجاح التدفقات املالية غر املشروعة
واألنشطة اليت تكمن وراء حدوري ا ،وضمان عودة األموال غر املشروعة إىل بلد املنش الشرعي؛
 -5يس ينينلم أبن التح ينيندايت ال ينينيت تطرح ينينا الت ينيندفقات املالي ينينة غ ينينر املش ينينروعة ازدادت م ينينن
حيث النطا ودرجة التعقييند ،ويؤكيند ضينرورة تسينخر اإلمكيناكت الكاملينة الينيت تتيح ينا األاينر املؤسسينية
والسياساتية القائمة بوصف ا أدوات ُمفضية إىل التحول وتس م يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

 -6يشينيندد عل ين ضينينرورة مضينيناعفة اجل ينينود للحينيند بدرجينينة كبينينرة مينينن التينيندفقات املاليينينة
غينينر املشينينروعة لينينول عينينام  ،2030والقضينيناء علي ينينا ،بوسينينائل من ينينا مكافحينينة نينينب دفينينع الض ينريبة
والتصدي للفساد من خالل تعزيز اللوائح التنظيمية الوانيينة والن ينوض ابلتعيناون اليندويل للحيند مينن
ف ينينرص ن ينينب دف ينينع الض ين ينريبة والنظ ينينر يف إدراا بن ينينود تتعل ينينق كافح ينينة ال ينينش يف مجي ين ينع املعاه ين يندات
الضينريبية ،وتعزيينينز ممارسينينات اإلفصينيناح والشينينفافية س ينواء يف بلينيندان املصينيندر أو املقصينيند ،ينا يف ذلينينك
عن اريينق السينعي إىل كفالينة الشينفافية حيينال السينلطات الضينريبية املعنيينة يف مجيينع املعينامالت املاليينة
بين ينينو احلكومين ينينات والشين ينينركات ،والتحقين ينينق مين ينينن أن مجيين ينينع الشين ينينركات ،ين ينينا في ين ينينا الشين ينينركات املتعين ينينددة
اجلنسيات ،تدفع الضرائب حلكومات البلدان اليت تضينطلع في ينا بنشيناا ا القتصينادي والينيت تنشين
في ا القيمة املضافة ،وفق ا للقوانو والسياسات الوانية والدولية؛
 -7يعرتف أبن جمموعة القضينااي املتصينلة ابلتيندفقات املاليينة غينر املشينروعة واألنشينطة
اليت تكمن وراء حدوري ا ،مثل املمارسات املتصلة ابجلرمية والفساد والضينريبة والينرتابط بين ينا ،عينل
مينينن التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة موضينينوع ا معقينيندا ،ولينينذا يشينيندد عل ين ضينينرورة وضينينع مؤش ينرات
إحصائية شفافة وشاملة لتقدير حزم التدفقات املالية غر املشروعة وتصنيف ا؛
 -8يرحب ،يف هذا الصدد ،ابلعمل اهلام الذي يضطلع ب األونكتاد ،ابلتعاون مع
مكت ينينب األم ينينم املتح ينيندة املع ينينين ابملخ ينيندرات واجلرمي ينينة ومؤسس ينينات أخ ينينرى ،لوض ينينع من زي ينينة إلعين ينداد
مؤشرات وتقديرات ذات صلة؛
 -9يؤكيند أيضينا أمهيينينة مواصينلة اجل ينينود الراميينينة إىل إرسينيناء عمليينة فعالينينة لتقينيندمي بيينيناكت
ذات صينينلة علين أسينيناس كينينل بلينيند علين حينيندة ،ويينينيط علمينا ابملعينيناير اجلديينيندة الينينيت وضينينعت ا منظمينينة
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التعينيناون والتنميينينة يف امليينيندان القتصينينادي ،والعمينينل ذي الصينينلة املضينينطلع ب ين يف هينينذا الصينيندد ،كمينينا
ييط علم ا ابلتدابر اليت وضع ا الفريق الرفيينع املسينتوى املعينين ابلتيندفقات املاليينة غينر املشينروعة مينن
أفريقيا للحد من التعرض للتدفقات املالية غر املشروعة؛
 -10يقر أبن عل الرغم من أن كل بليند يتحمينل املسينؤولية عينن نظامين الضينريس ،مينن
امل ينينم دعينينم اجل ينينود الراميينينة إىل تعزيينينز املسينيناعدة التقنيينينة وتوايينيند التعينيناون الينيندويل واملشينيناركة يف معاجلينينة
املسائل الضريبية الدولية ،ا يشمل املسائل اليت يثرها الزدواا الضريس؛
 -11يقر ابحلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل يف اجملينال الضينريس مينن خينالل إقامينة حينوار
جينينامع وتشينيناركي وموسينينع فيمينينا بينينو السينينلطات الضينريبية الوانيينينة ،وتعزيينينز التنسينينيق يف عمينينل اهليئينينات
املتعددة األاراف واملنظمات اإلقليمية املعنية ،مع إيالء اهتمام خاص ابحتياجات البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا رحلة انتقالية؛
 -12يؤكد من جديد أن املبادرات اجلارية الرامية إىل تعزيز التعاون يف اجملينال الضينريس
ومكافحينينة التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة ،واألنشينينطة الينينيت تكمينينن وراء حينيندوري ا ،ينب يني أن تكينينون
جامعة ،وذلك إبشراك البلدان النامية؛
 -13يوص ينيني البل ينيندان أبن تزي ينيند دعم ينينا اخل ينينارجي ال ينينذي تقدم ين لبن ينيناء الق ينيندرات فيم ينا
يتعلينينق ابملسينينائل الض ينريبية ،ينينا يف ذلينينك مينينن خينينالل املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة ومبينينادرة أديينينس أاباب
للضرائب ،عل حنو ما دعت إلي خطة عمل أديس أاباب؛
 -14يطل ينينب إىل األونكتين ينيناد أن يواصين ينينل عمل ين ين فيمين ينينا يتعلين ينينق ابلتين ينيندفقات املاليين ينينة غين ينينر
املشينينروعة ،ينينا يشينينمل األنشينينطة الينينيت تكمينينن وراء حيندوري ا ،وقضينينااي الضينريبة ،يندف تيسينينر املضينيني
حنو حتقيق قدر أكرب مينن املسيناواة علين صينعيد مشيناركة البليندان الناميينة يف تصينميم القواعيند املتعلقينة
ابلتعاون يف امليدان الضريس؛
 -15يالحظ الدور الذي ميكينن أن تؤديين املصينارف اإلمنائيينة الوانيينة واإلقليميينة ذات
األداء اجليينيند يف متوي ينل التنميينينة املسينينتدامة ،و اصينينة يف قطاعينينات سينينو الئتمينيناكت ال ينيت ل تشينينارك
في ينينا املصينينارف التزاريينينة مشينيناركةا كامل ينةا وحيينينث يالحينينظ وجينينود ري ينرات كبينينرة يف التمويينينل ،وذلينينك
ابلستناد إىل أار إقراض سليمة والمتثال للضماكت الجتماعية والبيئية املالئمة؛
 -16يكين ينينرر أتكيين ينيند دعوت ين ين إىل املصين ينينارف اإلمنائيين ينينة املتعين ينينددة األا ين ينراف وغرهين ينينا مين ينينن
املصينينارف المنائيينينة الدوليينينة كينيني تسينينتمر يف إاحينينة متويينينل إمنينينائي اثبينينت يف امل يندى الطويينينل ،بشينينرو
ميسينينرة وغينينر ميسينينرة ،مينينن خينينالل جلينينب املسينينامهات ورأس املينينال وتعبئينينة املينوارد مينن األسينوا املاليينينة،
ويشدد عل أن املصارف اإلمنائية ينب ي أن تستخدم مواردها وبياكهتا املتعلقة ابمليزانية استخداما
أمثينينل حفاً ين ا عل ين سينينالمت ا املاليينينة ،وينب ينيني هلينينا أن حتينيند وتطينينور سياسينيناهتا دعم ين ا خلطينينة التنميينينة
املستدامة لعام  ،2030ا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ،حسب القتضاء؛
 -17يث اجل ات املاحنة املتعينددة األاينراف علين اسينتعراض وتنفيينذ سياسينات تيندعم
اجل ينينود الوانيينينة الراميينينة إىل زايدة نصينينيب النسينيناء والفتيينينات مينينن امل ينوارد ،و اصينينة يف املنينينااق الريفيينينة
والنائية ،ويدعو املؤسسات املالية الدولية إىل القيام بذلك؛
 -18يرحينينب إبنشينيناء مصينينارف إمنائيينينة جديينيندة ،إقليميينينة ومتعينينددة األا ينراف ،يف إاينينار
اهليكل العاملي لتمويل التنمية ،ويشزع عل تعزيز التعاون اإلقليميني ودون اإلقليميني ،ينا يف ذلينك
GE.17-23061
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مينينن خينينالل املصينينارف اإلمنائيينينة اإلقليميينينة ودون اإلقليميينينة والرتتيبينينات التزاريينينة واملتعلقينينة ابلعمينينالت
الحتيااية وغر ذلك من املينينبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
 -19يسلم كذلك أبن التمويينل العينام اليندويل يينؤدي دورا هامينا يف تكملينة اجل ينود الينيت
تبذهلا البلدان لتعبئة املوارد العامة عل الصعيد احمللي ،و اصة يف البليندان األفقينر واألضينعف ذات
املوارد احمللية احملدودة ،وأن لكل من الستثمار العام واخلاص دورا رئيسيني ا يف متويينل التنميينة ،ينا يف
ذلك عن اريق املصارف اإلمنائية واملؤسسينات املعنيينة بتمويينل التنميينة واألدوات واآلليينات األخينرى
ذات الصلة ،من قبيل الشراكات بو القطاعو العام واخلاص والتمويل املختلط؛
 -20يشينيندد عل ين أن الوفينيناء جبميينينع اللتزامينينات املتعلقينينة ابملسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة أمينينر
أساس ينيني؛ فق ينيند ك ينينررت اجل ينينات املقدم ينينة للمس ينيناعدة اإلمنائي ينينة الريفي ينينة اللتزام ينينات ال ينينيت قطعت ينينا علين ين
نفس ا ،ا يف ذلك اللتزام الذي قطعت بلدان متقدمينة عدييندة بتحقيينق اهليندف املتمثينل يف ختصيني
نسينبة  0.7يف املائينينة مينينن النيناتت القينينومي اإلمجينينايل للمسيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة ،وختصيني نسينينبة تينرتاوح
مينينن  0.15إىل  0.20يف املائينينة مينينن النينيناتت القينينومي اإلمجينينايل للمسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة املقدمينينة إىل
أقينينل البلينيندان من ينوا ،ويينينث مجيينينع اجل ينينات األخينينرى عل ين تكثيينينف ج ودهينينا ل ينزايدة مسينيناعدهتا اإلمنائيينينة
الريفية وعل بذل ج ود ملموسة إضافية ب ية حتقيق أهداف املساعدة اإلمنائية الريفية؛
 -21يشدد بوج خاص عل ضرورة األخذ بنظام حماسبة واضح ومنفصل فيمينا يتعلينق
ابلتك ينيناليف والفوائ ينيند األا ينينول أجين ينالا ال ينينيت تنط ينينوي علي ينينا األنين ينواع املختلف ينينة للت ينيندفقات املالي ينينة وأدوات
التمويل ،وأبريرها اإلمنائي احلقيقي يف سيا أي نظام عصري لقياس املساعدة اإلمنائية الريفية؛
 -22يشينيندد عل ين أنين بينمينينا ميكينينن ألدوات التمويينينل املخينينتلط أن تسينيناهم يف احلينيند مينينن
املخينيناار املرتبطينينة ابلسينينتثمار وحتفينينز التمويينينل اإلضينينايف مينينن القطينيناع اخلينيناص يف يتلينينف القطاعينينات
الرئيسينينية للتنميينينة الينينيت تينيندعم ا سياسينينات وأولينينوايت حكوميينينة إقليميينينة ووانيينينة ودون واني ينة ختينيندم
أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة ،ينب ينيني النظينينر بعنايينينة يف اهليكينينل املناسينينب والس ينتخدام املالئينينم ألدوات
التمويل املختلط هذه للت كيند مينن أن املشيناريع القائمينة علين التمويينل املشينرتك ،ينا في ينا الشينراكات
بو القطاعو العام واخليناص ،تتقاسينم املخيناار واملكافينشت بشينكل منصينف ،وتنطينوي علين ليينات
واضحة للمساءلة وتستويف املعاير الجتماعية والبيئية؛
 -23يؤكينيند احلاجينينة إىل ف ينينم مشينينرتك للتمويينينل املخينينتلط بوصينينف أساس ينا لنظينينام إبينينال
يتسم ابلشفافية والوضوح ،ويدعو األونكتاد واملنظمات األخرى اليت تنشط يف جمال متويل التنمية
أن توفر ،يف حدود املوارد املتاحة ،حتليالت تركز بدرجة أكرب عل فعالية أدوات التمويل املختلط
يف تعبئة رأس املال اخلاص من أجل الستثمار املنتت الطويل املدى يف البلدان النامية؛
 -24يؤك ين ينيند ض ين ينينرورة تعزي ين ينينز التفاع ين ينينل الفع ين ينينال ب ين ينينو األونكت ين ينيناد والوك ين ينينالت األخ ين ينينرى
واملنظم ينينات الدولي ينينة واألفرق ينينة احلكومي ينينة الدولي ينينة والعملي ينينات والرتتيب ينينات ال ينيت تع ينينىن بتموي ينينل التنمي ينينة
والتعاون اإلمنائي واحلوكمة القتصادية العاملية وغرها من القضااي لبنيوية؛
 -25يوصي أبن تُقدَّم نتيزة أعمال فريق اخلرباء احلكومي الدويل ،من خينالل جملينس
التز ينينارة والتنمي ينينة ،بوص ينينف ا إسين ين ام ا منتظمين ين ا يف منت ينيندى اجملل ينينس القتص ينينادي والجتم ينيناعي املع ينينين
تابعة متويل التنمية.

اجللسة العامة اخلتامية
 10تشرين الثاين/نوفمرب 2017
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ابء -اإلجراءات األخرى اليت اختذها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية
التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسة العامة
 -1اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل ،يف جلست العامة اخلتاميينة ،املعقينودة يف  10تشينرين
الثاين/نوفمرب  2017التوصيات املتفق علي ا يف جمال السياسة العامة والينيت أعيندت ابلسينتناد إىل
املناقشينينات الينينيت جينينرت يف الينيندورة ،وفق ين ا لختصاصينينات يف1ذ ،كينيني ينظينينر في ينينا جملينينس التزينينارة والتنميينينة
يفانظر الفصل األول ،الفرع ألف ،أعالهذ.
املواضيع واألسمللة اإلرشادية
 -2ويف جلست العامة اخلتامية أيض ا ،اعتمد فريق اخلرباء احلكومي اليندويل املواضينيع واألسينئلة
اإلرشادية املقررة لدورت الثانية يفانظر املرفق األولذ ،وذلينك اسينتنادا إىل تقريينر فرقينة العمينل املشينرتكة
بو الوكينالت املعنيينة بتمويينل التنميينة ويف ضينوء مينداولت منتيندى اجمللينس القتصينادي والجتميناعي
املعين تابعة متويل التنمية.

اثني ا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاةية
 -3ذك ينينرت كئب ينينة األم ينينو الع ينينام لالونكت ينيناد ،يف مالحظاهت ينينا الفتتاحي ينينة ،ابلر ي ينينة ال ينينيت اتفق ينينت
علي ينينا الينيندول األعضينيناء صينينوص دور األونكتينيناد يف تنفيينينذ خطينينة عمينينل أديينينس أاباب وخطينينة التنميينينة
املسينينتدامة لعينينام  2030يف أعقينيناب الينيندورة الرابعينينة عشينينرة مل ينؤمتر األمينينم املتح يندة للتزينينارة والتنميينينة.
فعمليينة متويينل التنميينة جينزء رئيسيني مينن الينركن اإلمنينائي لالمينم املتحيندة ،أعييند أتكيينده يف أديينس أاباب
عين ين ينينام  ، 2015لكين ين ينينن جين ين ينينذوره تعين ين ينينود إىل توافين ين ينينق راء مين ين ينينونتري لعين ين ينينام  2002وإعين ين ينينالن الدوحين ين ينينة
لعام  .2008لذا ،فإن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية جيسد اسينتزابةا مباشينراة
مينينن جانينينب الينيندول األعضينيناء للنينينداء ال ينوارد يف الفقينينرة  88مينينن خطينينة عمينينل أديينينس أاباب بتعزيينينز دور
األونكتاد بوصف اجل ة املسؤولة داخل منظومة األمم املتحدة عن تنسينيق املعاجلينة الكاملينة ملسينائل
التزارة والتنمية واملسائل املرتابطة يف جمالت التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة.
وقالت إن الدورة أتيت يف وقت مناسب يف سيا الصعوابت اليت ينطوي علي ا وضع هنت متعيندد
األاينراف ل غينينىن عنين لتقينيندمي التمينينويالت الفعالينينة للتنميينينة تنفيينينذا ألهينينداف التنميينينة املسينتدامة .ورغينينم
أن التوقعات القتصادية العاملية تشر إىل تطور إجياي منينذ بدايينة عينام  ،2017فينإن البيئينة العامليينة
لالقتصينيناد الكلينيني ل ت ينزال غينينر مواتيينينة للمضينيني قينيندم ا يف ج ينينود الن ينينوض بتمويينينل التنميينينة ،ول ت ينزال
هناك أسئلة حول استدامة النمو يف املدى البعيد.
 -4ويف هينذا السينينيا  ،تواجين البلينيندان الناميينينة حتينيندايت مينينن قبيينينل التينيندفق الصينينايف لينينر وس األمينوال
إىل اخلارا ،واخنفاض أسعار السلع األساسية ،والصدمات اخلارجية اليت هتدد استدامة القروض اليت
حصينينلت علي ينينا هينينذه البلينيندان يف الفينينرتة األخينينرة يفوابلتينينايل قينيندرهتا عل ين تعبئينينة امل ينوارد احملليينينة لتحقيينينق
أهداف التنمية يف املدى البعيدذ ،نظرا لندماج ا يف الفرتة األخرة يف أسوا مالية متقلبة .فتحسو

__________
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استدامة الديون اخلارجية ومنع األزمات املالية عنصران أساسيان يف خطة عمل أديس أاباب ،شين هنما
يف ذلك ش ن ج ود تعزيز جودة البياكت وتوافرها ،وكذلك القضااي املن زية ذات الصينلة ابلبييناكت
املتعلقة زالت مثل التدفقات املالية غر املشروعة وأدوات التمويل املختلط .وأشارت إىل أن فريق
اخلينرباء احلكينينومي الينيندويل املعينينين بتمويينينل التنميينينة يف وضينينع مثينينايل يؤهل ين لينيندمت اآلليينينة احلكوميينينة الدوليينينة
التابعة لالونكتاد يف عملية منظومة األمم املتحدة للتمويل من أجل التنمية ،ينا يعينزز التعيناون املتعيندد
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
املن ينيناخ ،واإلص ينينالحات املتعلق ينينة ابحلوكم ينينة القتص ينينادية علين ين الص ينينعيد الع ينيناملي تتطل ينينب زايدة تنس ينينيق
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
واستعراض التمويل من أجل التنمية ،لزايدة التعاون بينو اجل ينات صيناحبة املصينلحة واليندول األعضيناء
واستطالع رأي اخلرباء بش ن جمموعة من القضااي املتعلقة بتمويل التنمية.
 -5وأشار ميندير شينعبة العوملينة واسينرتاتيزيات التنميينة يف األونكتيناد إىل أن خطينة عمينل أديينس
أاباب تكشينينف كيينينف أن القتصينيناد العينيناملي يواجين صينينعوابت شينينديدة يف فينينرتة مينينا بعيند األزمينينة املاليينينة.
وهينينذه اخلطينينة الينينيت تعينينرتف ضينينمنيا أبن منينينوذا النمينينو احلينينايل ل يقينينق السينينتقرار واإلنصينيناف ،تؤكينيند
بوضوح احلاجة إىل تنظيم مناقشة حول إنعاش العمينل املتعيندد األاينراف والسينبل الينيت تكفينل يناوز
منطينينق "اسينينتمرار العمينينل عل ين النحينينو امل ين لوف" ،ينيندف التفينينا عل ين سياسينينات حتق ينق مسينينار من ينو
مستدام وشامل للزميع واعتماد هذه السياسات.
 -6ورغم أن التقديرات املتعلقة ابحتياجات التمويل الالزمينة لتحقيينق أهينداف التنميينة املسينتدامة
ختتل ينينف اختالف ينا كب ينرا ،و ينينة تواف ينينق واس ينينع يف اآلراء عل ين أن ال ينرقم يتز ينيناوز امل ينوارد املتاح ينينة يف الوق ينينت
الراهن .وبينما يشكل التمويينل الكينايف واملوريينو عنصينرا حايفينا ليندعم ج ينود التنميينة ومكافحينة الفقينر،
فينينإن نينينزوع األسينوا املاليينينة إىل مسينينايرة التقلبينينات الدوريينينة والتينيندفقات املاليينينة الينينيت ل ختضينينع للتنظينينيم مينينن
العوامينينل الينينيت أوجينيندت بيئ ينةا اقتصينيناديةا غينينر مسينينتقرة تت ين رجح بينينو ازدهينينار وكسينيناد .ولحينينظ أن أس ينواق ا
ماليةا ل ختضع ألي ضوابط هي اليت تتحكم حاليا يف القتصاد احلقيقي.
 -7وأشينينار إىل أن الوضينينع الينراهن ل يسينيناعد يف إحينيندا بيئينينة متكينينن مينينن حتقيينينق أهينينداف التنميينينة
املستدامة ،وشدد عل احلاجينة امللحينة إىل مواصينلة املفاوضينات املتعينددة األاينراف ألجينل التوصينل إىل
إجيينيناد نظينينام مينينايل اثبينينت وميكينينن التنبينينؤ بين  .ويف ًينينل الظينينروف الراهنينينة ،يصينينعب علين الينيندول الناميينينة أن
تضع سياسات لبناء قدراهتا اإلنتاجية يف املدى البعيد ،حيث إن فرص النمو يف هذه البلدان تينرتبط
يف الوقينينت ال ينراهن ارتباا ين ا ورييق ين ا بسياسينينات القتصينيناد الكلينيني الينينيت تنت ز ينينا البلينيندان املتقدمينينة .وفكينينرة
الفصينينل بينينو األس ينوا املتقدمينينة واألس ينوا الناشينينئة غينينر مقنعينينة ابملينينرة :فإمينينا أن يتحقينينق النمينينو يف العينينام
أبكمل ين أو أن يعينينم الركينينود القتصينيناد العينيناملي برمت ين  .لينينذا ،جيينينب تعزيينينز التنس ينيق بينينو السياسينينات عل ين
الصعيد العاملي ،وتصميم التدابر الدولية عل حنو يسمح بتحقيق األهداف الوانية يف جمال التنمية.
 -8زد عل ين ذلينينك أن إقامينينة نظينينام دويل يقينينق اإلنصينيناف ويعينينود ابملنفعينينة عل ين اجلميينينع ميينينر عينينرب
زايدة إس ين ام البل ينيندان الناميينينة يف املناقش ينينات الدولي ينينة بش ين ن السياس ينينات القتصينينادية؛ ويتطل ينينب ذل ينينك
أيضين ا هياكينل متثيينينل وعمليينات لصيننع القينرار تعكينس بشينكل أفضينينل اليندور الينذي تؤديين البليندان الناميينينة
يف القتصاد العاملي .وأشار إىل أن األونكتاد ما فتئ يقدم مقرتحات للتصدي هلذه الختاللت.
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 -9وأفاد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية وبعض املشاركو أبن إنشاء فريق اخلرباء احلكومي
الينيندويل املعينينين بتمويينينل التنميينينة ،يف مثينينل ذلينينك السينينيا  ،هينينو أحينيند أهينينم النتينينائت الينينيت متخضينينت عن ينينا
الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتزارة والتنميينة ،حيينث سيناهم ذلينك يف تعزيينز الصينلة بينو
العمل احلكومي الدويل املضطلع ب يف جنيف والعمل الذي جيري يف نيويورك.
 -10وبو ممثل هيئة متعددة األاراف أن التقرير السنوي لفرقينة العمينل املشينرتكة بينو الوكينالت
املعنيينينة بتمويينينل التنميينينة يشينينكل أهينينم إس ين ام يف مينينداولت منتينيندى اجمللينينس القتصينينادي والجتمينيناعي
املعينينين تابعينينة متويينينل التنميينينة .ونينينوه ينينا تضينينطلع ب ين اجل ينينات املؤسسينينية صينيناحبة املصينينلحة الرئيسينينية
اخلمس يف عملية متويل التنمية من دور قيادي يف إعداد الورييقة ،وذلك بتنسيق من إدارة الشينؤون
القتص ينينادية والجتماعي ينينة يف األم ينينم املتح ينيندة .وإض ينينافةا إىل ذل ينينك ،ت ينينؤدي  50م ينن وك ينينالت األم ينينم
املتحينيندة واهليئينينات األخينينرى دورا نشينينطا بوصينينف ا أعضينيناء يف فرقينينة العمينينل املش ينرتكة بينينو الوكينينالت.
وخل ين ين التقري ينينر الس ينيننوي لع ينينام  2017إىل أن البيئ ينينة القتص ينينادية العاملي ينينة ل ت ين ينزال تنط ينينوي عل ين ين
حتدايت وتطرح ياار هتدد ج ود التقدم مستقبالا ،وذلينك علين الينرغم مينن التقيندم احملينرز يف مجيينع
اجملالت السبعة من خطة عمل أديس أاباب.
 -11ولحظ مندوب أن النظام املايل احلايل يشينزع الشينركات علين البحينث عينن حتقيينق أرابح
يف املدى القصر بدلا من الرتكيز عل الستثمار يف املدى الطويل.
 -12ولحظ ممثل جمموعة إقليمية والرئيس أن التكيف مع ت ر املناخ يشكل عبئين ا ماليين ا ريقينيالا
ابلنسبة إىل البلدان النامية وأشارا إىل ضرورة إجياد حلول دولية للتصدي لتلك املشاكل.
 -13وأعينينرب ممثينينل جمموعينينة إقليميينينة عينينن دعم ين للعمينينل الينينذي يضينينطلع ب ين األونكتينيناد مينينع مكتينينب
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية لوضع من زية أفضل تساعد يف قييناس التيندفقات املاليينة غينر
املشينينروعة .ولحينينظ أن اجلميينينع يينيندرك أن الظينيناهرة تشينينكل خط ينرا كب ينرا عل ين حتقي ينق أهينينداف التنمي ينينة
املستدامة .وأشار ممثل هيئة متعددة األاراف إىل أن تقليل الوعاء الضريب الينواين يينؤدي إىل تراجينع
كبينينر يف عائينيندات احلكومينينة دون املسينينتوايت املمكنينينة ،وابلتينينايل يقينينوض القينيندرة السينينيادية عل ين تنفيينينذ
مشينيناريع وانيينينة هتينيندف إىل حتقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة .وأفينيناد أبن التمويينينل العمينينومي ضينينروري
لتحقيق األهداف اإلمنائية الوانية ،وأن توفر املال العام ألجينل حتقيينق هينذه األهينداف ميينر عينرب تعزيينز
األنظمينينة الض ينريبية الوانيينينة وسينيند الث ينرات الض ينريبية .وأقينينر ممثينينل جمموعينينة إقليميينينة أخينينرى وال ينرئيس أبن
الن وض ابملوارد احمللية وتعزيز قيندرة السينلطات احملليينة علين مكافحينة الت ينرب الضينريس أمينران أساسينيان
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وذلك علين الينرغم مينن أن توسينيع نطينا التعيناون اليندويل يف اجملينال
الضريس وتنسيق ج ود مكافحة التدفقات املالية غر املشروعة ل يقينالن أمهيينةا .وأشينارا إىل أن األمينم
املتحدة توفر منربا ممتازا ملعاجلة تلك املسائل .ولحظ ممثل هيئة متعددة األاراف أن من يناا التعيناون
يف اجملال الضريس ،الذي يضم صندو النقد الدويل ومنظمة التعيناون والتنميينة يف املييندان القتصينادي
واألمم املتحدة وجمموعينة البنينك اليندويل ،سينيعقد مينؤمتره العيناملي األول بشين ن الضينريبة وأهينداف التنميينة
املستدامة يف شبا /فرباير .2018
 -14وأش ينينار ال ين ينرئيس إىل أن بل ينيندان أمريك ينينا الالتيني ينينة والبح ينينر الك ينيناريس س ينينزلت زايدة كب ينينرة يف
التحينينويالت املالي ينينة عل ين م ينيندى العقينيندين املاض ينينيو ،وأن تلينينك الت ينيندفقات اخلاصينينة ت ينيندعم السياس ينينات
الجتماعية يف أمريكا الالتينية .ومينع ذلينك ،ينب يني لالمينم املتحيندة أن تيندرس هينذه التيندفقات إلاحينة
ف م أفضل للرتابط بو التدفقات املالية اخلاصة والعامة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ابء -متويل التنمية :قضا مرروةة يف جمال تعاملة املوارد العامة اللية والتعاو اإلمنائي الدويل
يفالبند  3من جدول األعمالذ

 -15عقد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعينين بتمويينل التنميينة ،يف إاينار هينذا البنيند مينن جيندول
األعمينال ،سينينس حلقينات نقينيناش .واسينينتندت التوصينيات املتفينينق علي ينينا يف جمينال السياسينينة العامينينة إىل
املناقشات اليت جرت.
متويل التنمية يف القر احلادي والعشرين :التحد ت والفرص
 -16خالل حلقة النقاش األوىل ،استعرض احملاورون اخلمسة التحدايت الرئيسينية الينيت ينطينوي
علي ينا متويينل التنميينة مينينن زاويينة أهينداف التنميينة املسينينتدامة والسينيا القتصينادي والسياسيني العينيناملي،
وهينيني مسينينائل مينينن املقينينرر مواصينينلة ث ينينا يف إاينينار املناقشينينات التاليينينة .وقينيندم بعينينض احملينيناورين عرض ين ا
مينينوجزا لالسينرتاتيزيات والقواعينيند املتعلقينينة ابلسياسينينة العامينينة الينينيت ميكينينن أن أتخينينذ ينا البلينيندان الناميينينة
واجملتمع الدويل ،بشكل أعم ،للتصدي ألكثر التحدايت إحلاحا.
 -17واتفينينق احملينيناورون إمجينينالا بش ين ن التحينيندي الرئيسينيني ،يف وج ين النمينينو العينيناملي البطينينيء ،الينينذي
يتمث ينينل يف إجي ينيناد الس ينينبل الكفيل ينينة إبنع ينيناش الطل ينينب بش ينينكل مس ينينتمر ومس ينينتدام ،و ص ينينوص حز ينينم
التحدي الذي يطرح إجياد التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -18وفيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية ،أشار أحد احملاورين إىل وجود عدة سياسات ممكنينة كفيلينة
أبن تسينيناعد البلينيندان عل ين زايدة الطلينينب ،إمينينا مينينن خينينالل الصينينادرات أو اإلنفينينا احلكينينومي يفو اصينينة
عينينن اريينينق السينينتثمار يف التكنولوجيينينات اخلضينراءذ أو الفقاعينينات املاليينينة أو إعينادة توزيينع الينيندخل .غينينر
أن هينينذه السياسينينات املمكنينينة تنطينينوي علين عوامينينل خطينينر قينيند تفضينيني إىل تراجينينع النمينينو :فينينالنمو القينينائم
عل أساس التصدير ل يشكل حالا ممكنا جلميع البليندان يف ن واحيند ،والنمينو القينائم علين اإلنفينا
احلكينينومي يينينؤدي بينيندوره إىل زايدة الينيندين العينينام ويسينينبب مشينيناكل يف مي ينزان امل يندفوعات ،والفقاعينينة يف
األسينوا املاليينينة تنفزينينر يف هنايينينة املطينيناف لتخلينينف دورات مينينن الزدهينينار والكسينيناد ،مث إن إعينينادة توزيينينع
الدخل سياسة ًرفية ميكن تطبيق ا مرة واحدة ول ميكن استخدام ا تكرارا لفرتة اويلة من الزمن.
 -19وسينينلط بعينينض احملينيناورين الضينينوء علين ضينينرورة األخينينذ بينينن ت عملينيني يقينينق التينوازن بينينو النمينينو
القائم عل التصدير وإنعاش الطلينب احملليني وإحيندا ليينات التمويينل .وشيندد أحيند احمليناورين علين
دور السياسة املالية النشطة كبديل لسياسة العتماد عل األدوات املالية وحدها ،ول سينيما فيمينا
يتعل ينينق ابلعتبين ينينارات املتصين ينينلة بت ينينر املنين ينيناخ والسين ينينتثمارات العامين ينينة يف الطاق ينينة النظيفين ينينة .فقين ينيند أفين ينينرز
اس ينينتخدام أدوات التموي ينينل ،يف س ينينيا رب ينينة الربازي ينينل يف جم ينينال الشين ينراكات ب ينينو القط ينيناعو اخل ينيناص
والعينينام مينينثالا ،نتينينائت يتلطينينة .ف ينينذه األدوات حتقينينق نتينينائت إجيابيينينة يف مشينيناريع استصينينالح املنشينينشت
القائمة احملدودة النطا  ،من قبيل صيانة املرافق العامة ،لكن ا ل تفيد شيئا يف دفع الستثمار يف
املنششت اإلنتاجية اجلديدة الذي يتطلب قدرا أكرب من اليقو يف جانب الطلب علين ميندى فينرتة
متعددة السنوات ويتاا إىل استقرار أسعار الصرف.
 -20واتفينينق معظينينم احملينيناورين علين أن تضينينافر كينينل الوعينيناء الضينريس النينيناجم عينينن نقينينل األرابح مينينن
جانينينب الشينينركات املتعينينددة اجلنسينينيات مينينع ضينينعف نظينينام حتصينينيل الض ينرائب وضينينعف إنفينيناذ القينينانون،
يقينينوض بدرجينينة كبينينرة قينيندرة العديينيند مينينن البلينيندان الناميينينة عل ين تنفيينينذ سياسينينات ماليينينة نشينينطة لتحقيينينق
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أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة .وأعينينرب بعينينض احملينيناورين عينينن أتييينيندهم لفكينينرة إنشينيناء سينينزل مينينايل عينيناملي
لتعقب األصول املالية واختاذ تدابر تيندعم التبينادل التلقينائي للمعلومينات املتعلقينة ابلضينريبة ،إضينافة إىل
دي ينيند املناقش ينينات بش ين ين ن اس ينينتحدا ض ين ينريبة عل ين ين املع ينينامالت املالي ينينة .ف ينينذه املب ينينادرات ،ختل ينينف
أنواع ا ،والتدابر الضريبية األخرى الرامية إىل تعزيز املساواة ميكن أن تسيناهم يف حتقيينق انتعيناش قينوي
للنمو ،بعد أن تبو ا ل يدع جمالا للشك أن مستوايت عالية من عدم املساواة تعو النمو.
 -21وقينينال أحينيند احملينيناورين إن هنينيناك حاجينينة إىل إنشينيناء فريينينق خ ينرباء ابينينع لالمينينم املتحينيندة يعينينىن
بدراسة أريينر املخيناار املاليينة العامينة علين القتصيناد احلقيقيني ،مثلمينا أنشينئت اهليئينة احلكوميينة الدوليينة
املعنية بت ر املناخ للتصدي للمخاار وأوج الضعف املرتبطة بت ر املناخ .وشدد حماور خر عل
ضرورة أن تستثمر البلدان النامية يف أنظمت ا ومؤسساهتا النقدية واملالية اخلاصينة ينا لتعزيينز قيندرهتا
علين متويينينل الطلينينب متينينويالا ذاتيينا واحلينيند مينينن العتمينيناد علين الطلينينب اخلينينارجي .واُينينرح أيضينا السينؤال
حينينول مينينا إذا كينينان هينينذا العينينام املتعينيندد األقطينيناب قينينادرا علين أن يسينيناعد يف تنفيينينذ "خطينينط مارشينينال"
مستقلة متعددة.
 -22وفيما يتعلق ابلتعاون اإلمنائي الدويل ،أكد أحد احملاورين أن أي تراجع واسع النطا يف
تطبيينق األنظمينينة املاليينينة العامليينينة يشينينكل خطينرا علين النمينينو والسينينتقرار العينينامليو ،مثلين مثينينل سياسينينات
الن ينينال  .وقينينال إن علين اجملتمينينع الينيندويل أن يتصينيندى ل "عقليينينة التحصينينن" عينينن اريينينق تعزيينز العمينينل
املتعدد األاراف وتشزيع .
 -23ولينئن اتفينينق العدييند مينينن احمليناورين علين ضينرورة الوفينيناء ابللتزامينات املقطوعينينة منينذ أمينيند بعيينيند
فيمينينا يتعلينينق ابملسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة ،أشينينار حمينيناور إىل شينيناغل م ينينم يتعلينينق ابلتض ينخم املصينينطنع
للمس ينيناعدة اإلمنائي ينينة الريفي ين ينة ألس ينينباب تع ينينزى إىل الين ينزايدة الكب ينينرة يف األم ينينوال املخصص ينينة لت ينينواو
الالجئو يف البليندان املاحنينة .فحسينب القواعيند احملاسينبية اخلاصينة ابملسيناعدة اإلمنائيينة الريفيينة ،ميكينن
اإلبال عن األموال اليت تنفق لتواو الالجئو خالل ال  12ش را األوىل من اريين وصينوهلم إىل
البلد املستقبل بوصف ا نفقات تدخل يف فئة املساعدة اإلمنائيينة ،وذلينك علين الينرغم مينن أن معظينم
هذه األموال يُنفق حمليا يف البلدان اليت تستضيف الوافدين اجلدد من الالجئو.
 -24ولفين ينينت حمين ينيناور خين ينينر النظين ينينر إىل تقين ينينديرات تشين ينينر إىل أن البلين ينيندان الناميين ينينة تسين ينينت رير بثلثين ينيني
الحتياجينينات م ينينن السينينتثمارات يف اهلياك ينينل األساسينينية العاملي ينينة .لينينذا ،ف ينينإن سينيند الفز ينينوة يف متوي ينينل
اهلياكينينل األساسينينية أمينينر ضينينروري لتحقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة والتصينيندي آلاثر ت ينينر املنينيناخ.
وأكينيند عل ين ضينينرورة مواصينينلة اجل ينينود الراميينينة إىل تعزيينينز القينيندرة املاليينينة للمصينينارف اإلمنائيينينة املتعينينددة
األا ينراف ،والعمينينل يف الوقينينت نفس ين عل ين تعينينديل املن زيينينات الينينيت تسينينتخدم ا الوكينينالت الدوليينينة
لتقدير اجلدارة الئتمانية ب ية نقل صورة تعرب بشكل أفضل عن السزل املتو للمصارف اإلمنائية
املتعينينددة األاينراف يف جمينينال اإلقينراض .وأفينيناد أبن التمويينينل بشينينرو ميسينينرة سيسينتمر ،مينينع ذلينينك ،يف
أداء دور رئيسي يف عدد من البلدان النامية.

التدفقات املالية غري املشروعة من الالدا النامية
 -25خالل حلقة النقاش ،تطر سسة حماورين إىل احلديث عينن قضينااي رئيسينية يثرهينا اخلطيناب
املتعلق ابلتدفقات املالية غر املشروعة ،وتناولوا عل وجين التحدييند مسين لة عيندم وجينود تعريينف متفينق
علي ين  ،واألن ينواع املختلفينينة للتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة ،إضينينافة إىل مسينينائل تتعلينينق ابلقيينيناس وبسينينبل
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تفعيينينل ال ايينينة  4-16مينينن خطينينة التنميينينة املسينينتدامة لعينينام  .2030وشينيندد مينيندير حلقينينة النقينيناش ،لينيندى
تقدميين املوضينينوع ،علين ضينرورة التمييينينز بينينو األنشينطة ذات الصينينلة الينينيت تضينطلع ينينا الشينينركات املتعينينددة
اجلنسينينيات واألنشينطة اإلجراميينينة مينينن قبيينينل ال ينينار ابملخينيندرات و ينينارة األسينينلحة .وعلين الينينرغم مينينن أن
جممينينوعيت األنشينينطة تنطينينواين عل ين حرمينينان السينينلطات العامينينة مينينن مينوارد ماليينينة ،فينينإن أنشينينطة الشينينركات
املتعينينددة اجلنسينينيات ل تينزال تقينينع يف معظم ينينا ضينينمن نطينينا مينينا ميكينينن تصينيننيف علين أنين عمينينل قينينانوين.
غر أن هذا الوضع يقيد احليز املتاح أمام البلدان يف اجملال املينايل ويضينعف قيندرهتا علين تنفيينذ الوليينة
املنواة ا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة تنفيذا فعالا.
 -26ولينينئن أقينينر احملينيناورون شينينكلة الفسينيناد وإسينيناءة اسينينتعمال السينينلطة يف الوًيفينينة العامينينة ،فقينيند
أبينينرزوا كيينينف أن التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة ،و اصينينة يف عالقت ينينا أبهينينداف التنميينينة املسينينتدامة،
أوس ينينع نطاقين ينا وجي ينينب أن تش ينينمل مجي ينينع أش ينينكال الت ينيندفقات غ ينينر املش ينينروعة ال ينينيت تتين ين ت م ينينن إس ينيناءة
استخدام األسوا /القواعد التنظيمية ،والتزيناوزات الضينريبية ،و يناوز حيندود السينلطة يف ينا يف ذلينك
سين ينينرقة األم ين ينوال واألصين ينينول العام ين ينةذ وعائين ينيندات األنشين ينينطة اإلجراميين ينينة .ورغين ينينم أن إسين ينيناءة اس ين ينينتخدام
األس ينوا /القواعد التنظيميينينة مينينن قبينينل الشينينركات املتعينينددة اجلنسينينيات هينيني أكثينينر أشينينكال الت يندفقات
املاليينينة غينينر املشينينروعة شينينيوعا يفمينينن خينينالل اسينينت الل املواقينينع الحتكاريينينة ،وم ينوان امللكيينينة الفكريينينة،
والتسينينعر التحينينويليذ ،فينينإن هينينذه التزينيناوزات حتظ ين أبدد قينيندر مينينن الهتمينينام يف سينينيا احل ينديث
املتعلينينق ابلتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة .ويعينينزى ذلينينك إىل فكينينرة شينينائعة مفادهينينا أن لفظينينة "غينينر
مشينينروعة" ينب ينيني أن تشينينر إىل األنشينينطة غينينر املشينينروعة ينيند ذاهتينينا .ونتيزينينة لينينذلك ،غالبين ا مينينا تُف ينينم
التدفقات املالية غينر املشينروعة علين أهنينا احلركينات غينر املشينروعة لالمينوال ولينرأس املينال مينن بليند إىل
خر .غينر أن نطينا وحزينم التيندفقات املاليينة غينر املشينروعة مينن خينالل أنشينطة الشينركات املتعينددة
اجلنسيات عل درجينة كبينرة مينن األمهيينة يينث ينب يني أن صين هلمينا جينزء كامينل مينن املناقشينات
الينينيت تينيندور حينينول التينيندفقات املاليينينة غينينر املش ينروعة يف إاينينار املوضينينوع األعينينم لتمويينينل التنميينينة إذا أراد
اجملتمينينع الينيندويل أن جيينيند حلينينولا شينيناملة وفعالينينة للمشينينكلة .وكطريقينينة أفضينينل لتعريينينف التينيندفقات املاليينينة
غينر املشينروعة ،ل بيند أن تؤخينينذ يف العتبينار كينل اإلجينراءات واألعمينينال غينر املعلنينة الينيت تفضينيني إىل
نتائت غر مقبولة من الناحية الجتماعية.
 -27وحدد احملاورون بعض اجملالت اليت تتسم ابألمهية ملواصلة النقاش بش ن التدفقات املالية
غينينر املشينينروعة وأتريرهينينا عل ين البلينيندان الناميينينة .أولا ،ينب ينيني إدراا مجيينينع أنشينينطة الش ينركات املتعينينددة
اجلنسيات ضمن نطا املناقشات املتعلقة ابل اية  ،4-16نظرا إىل أن نب دفينع الضينريبة ونقينل
األرابح مها سببان رئيسيان للخسائر يف اإليرادات .اثنيا ،عل الرغم من أن التدفقات املاليينة غينر
املشينينروعة تقينينرتن أيضينا أبنشينينطة غينينر مشينينروعة يف إاينينار اجلرميينينة املنظمينينة عينينرب الوانيينينة أو ابإلجينراءات
الينينيت تتخينينذها اجل ينينات احلكوميينينة ،يصينينعب حصينينر القنينوات الينينيت ميكينينن أن ميينينر عربهينا نينينوع حميندد مينينن
التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة .اثلث ين ا ،وينينة حاجينينة إىل بيينيناكت من زيينينة ،و اصينينة بي يناكت تتعلينينق
ينىن عينينن إجييناد حلينينول بنيويينة
ختلينينف أنينواع التينيندفقات و اثرهينينا املتفاوتينينة علين البلينيندان .وأخينرا ،ل غين ا
لقضية التدفقات املالية غر املشروعة ،نظرا لتزايد أترير القطاع اخلاص عل اجملال العينام ،ختلينف
أبعينيناده ،وتقل ين احليينينز املتينيناح عل ين الصينينعيد الينينواين لختيينينار السياسينينات العام ينة املناس ينبة .وتتسينينم
احللول البنيوية ابألمهية ألهنا نب البلدان الناميينة فقيندان إيينرادات أساسينية لزمينة لتمويينل خيينارات
التنمية عل الصعيد احمللي.
12

GE.17-23061

TD/B/EFD/1/3

 -28واقينينرتح احملينيناورون تينيندابر حمينينددة ميكينينن اختاذهينينا للتصينيندي للتينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة.
ومينن بينينو هينينذه التينيندابر ،الشينفافية يف اجملينينال الضينريس يفالتبينينادل التلقينائي للمعلومينينات املاليينينةذ؛ والتينزام
الشركات املتعددة األاراف بتقدمي تقاريرها بش ن عملياهتا املالية علين أسيناس كينل بليند علين حيندة
يفوف ينينق م ينينا تش ينينرتا منظم ينينة التع ينيناون والتنمي ينينة يف املي ينيندان القتص ينيناديذ نبين ينا لنق ينينل األرابح؛ وإلين ينزام
امل ينينالذات الض ينريبية بوض ينينع س ينينزل ع ينينام أبيف ينيناء مجي ينينع الش ينينركات واحت ينينادات الش ينينركات واملؤسس ينات
املوجين ينينودة داخين ينينل إقليم ين ينينا؛ والت ين ينزام املصين ينينارف بتسين ينينزيل بيين ينيناكت تتعلين ينينق ابألشين ينينخاص العتبين ينيناريو
واألشينينخاص الطبيعيينينو ممينينن ينزينينزون معينينامالت مينينع املينينالذات الض ينريبية؛ وبينينذل ج ينود لبنينيناء قينيندرة
الدول األعضاء عل إنفاذ األنظمة املالية والضريبية إنفاذا فعالا علين الصينعيدين الينواين واليندويل.
واتفينق بعينض ممثليني اجملتمينينع امليندين علين أن عمليينينات نقينل األرابح الينيت تقينينوم ينا الشينركات املتعينينددة
اجلنسينينيات ،والينينيت تقينيندر بينينالغ ضينينخمة ،ينب ينيني أن تشينينكل جينينزءا مينينن احلينينديث الينينذي يينيندور ح ينول
التينيندفقات املاليينينة غينينر املشينينروعة .ودع ينوا إىل اختينيناذ تينيندابر عل ين الصينينعيد اإلقليمينيني بش ين ن الشينينفافية
والتعاون يف امليدان الضريس ،يف مجلة قضااي أخرى ،فضالا عن القضاء عل املالذات الضريبية.
 -29وشدد مندوب عل أن التدفقات املاليينة غينر املشينروعة واسينرتجاع األصينول يشينكالن حتيندايا
مزدوج ينا ل بينيند مينينن الت لينينب علي ين ب يينينة تسينينخر امل ينوارد احملليينينة لصينينا التنمي ينة املسينينتدامة وأن التينيندفقات
املاليينينة غينينر املشينينروعة هينيني مشينينكل عينيناملي يتطلينينب حلينينولا عامليينينة .وسينينلط الضينينوء عل ين اجل ينينود الوانيينينة
اجلاريينينة يف بلينينده ويف إاينينار التعينيناون مينينع البلينيندان الينينيت تشينينااره نفينينس التوجين لإلبقينيناء علين هينينذه القضينينية
عل جدول األعمال الدويل .ولحظ مندوب خر أن املناقشة بش ن التدفقات املالية غر املشروعة
يف سيا متويل التنمية ،بوصينف عنصينرا يتسينم أبمهيينة خاصينة لضينمان التنفيينذ الفعينال ألهينداف التنميينة
تخدمة حاليينا
املستدامة ،هي مناقشة ضرورية وأتيت يف توقيت مناسب .ودعا إىل تعزيز اآلليات املسين َ
لوضع تقديرات بش ن التدفقات املالية غر املشروعة ب ية تسليط األضواء عل حزينم املشينكل علين
الصعيد العاملي ،مؤكدا عل ضرورة اختاذ إجراءات عل صعيد العام .وأقام مندوب خر مقارنة بو
الوضينينع ال ينراهن والبيئينينة الينينيت أوجينيندهتا مؤسسينينات ب ينري وودز ،مشينينددا عل ين ضينينرورة اعتمينيناد سياسينينات
مشينينرتكة ملعاجلينينة القضينينية .ودعينينا املنينيندوبون إىل اخت ينيناذ إج ينراءات مشينينرتكة لتعزي ينز القينيندرة عل ين حتص ينينيل
الضينرائب وتقاسينينم املعلومينينات وبنينيناء القيندرات وإعينينداد التقينينارير ،كمينينا دعينوا إىل اختينيناذ تينيندابر هتينيندف إىل
تعزيز عملية اسرتجاع األصول غر املشروعة املوجودة يف املالذات الضريبية إلعادهتا إىل الوان.
 -30ودعينينا ممث ينينل للمزتم ينينع امل ينيندين إىل الرتق ينيناء رك ينينز جلن ينينة اخل ينرباء املعني ينينة ابلتع ينيناون ال ينيندويل يف
املسينينائل الض ينريبية لتصينينبح هيئينينة فرعيينينة حكوميينينة دوليينينة ابعينينة للمزلينينس القتصينينادي والجتمينيناعي
لالمينينم املتحينيندة .ودعينينا مشينينارك خينينر إىل املضينيني قينيندما حنينينو إجيينيناد من زيينينة لتحقيينينق ال اي ينة .4-16
وكينينان هنينيناك اتفينينا واسينينع النطينينا بينينو احملينيناورين وعينيندد كبينينر مينينن املشينيناركو حينينول ضينينرورة تس ينريع
اجل ود الرامية إىل إجياد تعاريف من زية وإىل مجع البياكت ب ية تعزيز قيندرة اليندول علين مكافحينة
التدفقات املالية غينر املشينروعة ،وحينول احلاجينة إىل إنشيناء هيئينة داخينل األمينم املتحيندة تعينىن بتنسينيق
اجل ود املبذولة عل الصعيد العاملي للتصدي للتدفقات املالية غر املشروعة تنسيقا فعالا.
األطر الضرياية اللية والتعاو الدويل يف امليدا الضرييب
 -31خالل حلقة النقاش الثالثينة ،كقينش احمليناورون عناصينر األاينر الضينريبية احملليينة والدوليينة الينيت
تقيينيند حتصينينيل العائينيندات الضينريبية علين الصينينعيد الينينواين وتعينينو متويينينل التنميينينة .وعلين سينينبيل املثينينال،
يشينكل تينينوفر فينينرص العمينل أيضين ا عنصينرا أساسينيني ا لتعزيينز احليينينز املتينيناح حمليين ا يف جمينينال السياسينينة املاليينينة
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ألن القتصينينادات الينينيت ترتفينينع في ينينا معينيندلت العمالينينة أو الينينيت حتقينينق العمالينينة الكاملينينة تولينيند إي ينرادات
أكثر مقارنة ابلقتصادات اليت تواج مشاكل كبرة بسبب البطالة اهليكليينة .وابملقابينل ،ل تفضيني
اإلجينينازات الض ينريبية والسياسينينات الراميينينة إىل ختفيينينف الض ينريبة عل ين الشينينركات إىل الن ينينوض ابلنمينينو
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.
 -32وقينينال احملينيناورون إهنينينم يعتينينربون أن التحينينول القطينيناعي هليكينينل اإلنتينيناا يشينينكل أحينيند األدوات
الرئيسينينية للن ينينوض بكينينل مينينن العمالينينة وج ينينود حتصينينيل اإلي ينرادات املاليينينة ،واتفق ينوا عموم ين ا عل ين أن
الدولة هي اجل ة املسؤولة عن قيادة عملية التحول اهليكلي .غر أهنم أقروا أبن احلكومينات تواجين
جمموعة من القيود تضعف قدرهتا علين اعتميناد سياسينات ماليينة توسينعية .وبينمينا اختلينف احمليناورون
صوص ابيعة هذه القيود ،فقد اتفقوا بوج عام علين اجلوانينب التاليينة :أن زايدة احليينز املتيناح يف
جمال السياسة املالية ترتبط بتنسيق السياسات املتعلقة ابإلدارة القتصادية الكلية للتدفقات املاليينة
الدولي ينينة ينيندف احل ينيند م ينينن التقلب ينينات؛ أن زايدة التع ينيناون ال ينيندويل الفع ينينال يف اجمل ينال الض ينريس تش ينينكل
عنصرا حمينددا رئيسيني ا يكفينل فعاليينة السياسينات الراميينة إىل احليند مينن الت ينرب الضينريس علين الصينعيد
الواين؛ أن املنافسة الدولية يف اجملال الضريس تفضي إىل سينبا عقينيم حنينو القيناع يزييند مينن تقليني
احليز املتاح للبلدان النامية يف جمال السياسينات املاليينة .وأكيند بعينض املنيندوبو علين أن السياسينات
الض ينريبية يف س ينينيا تت ينيندخل في ين الكي ينيناكت الدولي ينينة ،مث ينينل الش ينينركات املتع ينينددة اجلنس ينينيات ،ويتس ينينم
زرة كثيفة ث ا عن العمل ل ميكن أن يكون هلا سوى أرير حمدود.
 -33وأاثر بعينينض احملينيناورين واملنينيندوبو ش ينواغل فيمينينا يتعلينينق ابألريينينر السينينلس لال اهينينات النزوليينينة
الطويلة املدى ألسعار سلع أساسية كثرة عل اإليرادات العامة يف البلدان النامية .وأضيناف أحيند
احمل ينيناورين ابلق ينينول إن الف ينينرتة ب ينينو  2010و 2015س ينينزلت حتس ينيننا فيم ينينا يتعل ينينق ب ينينزايدة اإلي ينرادات
حمسينوبةا كنسينبة مينينن النيناتت احمللينيني اإلمجينايل ،نتيزينينة اإلصينالحات الشينيناقة الينيت نفينينذت علين الصينينعيد
احمللي ،و اصة يف أمريكا الالتينية .وشدد مندوب عل احلاجة إىل الستفادة من قيمة العقينارات
ومشينيناريع التنميينينة احلض ينرية .وعل ين الصينينعيد احمللينيني ،يشينينكل القطينيناع الريفينيني قطينيناع األنشينينطة الينينذي
يسزل أعل مستوايت الت رب الضريس ،يف حو أن القطيناع غينر الريفيني يينؤدي دورا اثنينوايا ،رغينم
أمهية املبالغ املشمولة .وأشينار احمليناورون إىل اسينتمرار العتميناد املفينر علين الضينرائب غينر املباشينرة،
اليت تتسم بطابع تنازيل من حيينث التوزيينع ،ل سينيما ألن حصينة الضينرائب املباشينرة ل تينزال ضينعيفة
لل اي ينينة ،وأن ال ين ينزايدة يف الض ين ينرائب املباش ينينرة عل ين ين الص ينينعيد ال ينينواين ع ينينادة م ينينا تقابل ينينا حت ين ينولت يف
السرتاتيزيات الضريبية للشركات اليت تبحث دائما عن سبل ملواصلة الت رب الضريس.
 -34ولئن أقر عدة حماورين ومندوبو أبن تعزيز الشفافية يشينكل عينامالا مينن عوامينل بنيناء الثقينة
ينىن ع ينينن أا ينينر عاملي ينينة ومؤسس ينينات
ب ينينو امل ينواانو وحكوم ينينات بل ينينداهنم ،فق ينيند ش ينينددوا عل ين أن ين ل غ ين ا
متعينينددة األا ينراف لضينينمان التصينيندي بشينينكل فعينينال لالس ينرتاتيزيات الينينيت تضينينع ا الشينينركات ألجينينل
الت رب الضريس ،من خالل املعاهدات الضريبية الثنائية عل سبيل املثال .مث إن التنافس الضينريس
الينينذي نشين يف إاينينار هينينذه املعاهينيندات أدى إىل خسينينائر يف اإليينرادات لينيندى مجيينينع البلينيندان ،وابلتينينايل
فإن املس لة تتطلب استزابة مجاعية علين صينعيد العينام .وابإلضينافة إىل احليند مينن الت ينرب الضينريس
عل ين نطينينا الشينينركات ،متينينس احلاجينينة إىل األاينينر الدوليينينة أيض ينا للتصينيندي لالريينينر النكماشينيني الينينذي
حتدريين اآلليينات القائمينة لتسينوية ميينزان امليندفوعات عينن اريينق تشينزيع تيندابر السياسينات املاليينة الينيت
تساعد يف مواج ة التقلبات الدورية.
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 -35وأعينينرب أحينيند احملينيناورين عينينن األسينينف ألن ترتيبينينات التمويينينل املتعينيندد األا ينراف الينينيت كانينينت
تركز يف الستينيات من القرن املاضي عل املنح ،أصبحت تتخذ شكل القروض ابألسيناس ،األمينر
الينينذي أريينينر بدرجينينة كبينينرة عل ين املاليينينة احلكوميينينة يف العديينيند مينينن القتصينينادات الناميينينة .ف ينالتحويالت
اخلاصينينة أفضينينت إىل وجينينود أرصينيندة مينينن الينينديون الواجبينينة اخلينينالص والينينيت تقينينرتن بفوائينيند جيينينب دفع ينينا
ابلعملينينة الصينينعبة املت تيينينة مينينن الصينينادرات .وقينيند أدى هينينذا التحينينول إىل ت يينينر يف السينينبل الينينيت تنت ز ينينا
البلينيندان مينينن أجينينل حتقيينينق التنميينينة ،وذلينينك ابألسينيناس ألن حتينينويالت القطينيناع اخلينيناص أصينينبحت ه يني
العامل احملدد لالولوايت القطاعية يف جمايل اإلنتاا والعمالة.
 -36وأك ينيند بع ينينض املن ينيندوبو أن ق ينيندرة البل ينيندان عل ين العم ينينل فرده ينينا حم ينيندودة .وأش ينيناروا إىل أن
التبادل النشط للمعلومات أمر أساسي حلماية الوعاء الضريس لكل بلد.
 -37واعت ينينرب احمل ينيناورون وبع ينينض املن ينيندوبو أن التع ينيناون فيم ينينا ب ينينو اجلن ينينوب واجلن ينينوب يش ينينكل ترتيب ين ا
مؤسسي ا رئيسي ا لتوسيع نطا الت طية الضريبية بوج عام .وأشار بعينض املنيندوبو إىل اليندورة احلاديينة
عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتزارة والتنمية وإىل خطة عمل أديس أاباب بوصف ما مثالو عل اجل ود
املؤسسية الكربى القائمة اليت ميكن املضي يف تعزيزها لزايدة التعاون وحتسو الت طية الضريبية.
 -38وتساءل مندوب بش ن أفضل الطر الكفيلة بتنسيق اجل ود داخينل منظومينة األمينم املتحيندة
لتعزيز الرقابة والرصد اليندوليو فيمينا يتعلينق ابلقضينااي الضينريبية .وسينلطت أمانينة األونكتيناد الضينوء علين
دورها بوصف ا اجل ة املسؤولة عن تنسيق اإلحصاءات اخلاصة ابلتعاون فيما بو بلدان اجلنينوب ،يف
ح ينينو ش ينيندد ع ينيندة من ينيندوبو وحم ينيناورين عل ين أمهي ينينة مقاوم ينينة احمل ينيناولت الرامي ينينة إىل حص ينينر التع ينيناون ب ينينو
اجلنوب واجلنوب يف األار القائمة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي.
دور املصارف اإلمنائية يف تعزيز تعاملة املوارد العامة اللية والتعاو اإلمنائي الدويل
 -39خينينالل حلقينينة النقينيناش ،سينينلط احملينيناورون الضينينوء عل ين الينيندور اهلينينام واحلفينيناز للمصينينارف اإلمنائيينينة
الوانيينينة يف تعبئينينة امل ينوارد العامينينة احملليينينة ألغ ينراض التنميينينة املسينينتدامة يف البلينيندان الناميينينة ،وذلينينك عينيناد اة عينينن
اري ينينق س ينيند الث ين ينرات التمويلي ينينة ال ينينيت ختلف ينينا املؤسس ينينات املالي ينينة اخلاص ينينة ول س ينينيما فيم ينينا يتعل ينينق ش ينيناريع
اهلياكينل األساسينينية الكبينرة احلزينينم الينينيت تطينول جينينال اسينتحقاق ا وتتطلينينب متينويالا اويينل األجينينل .وتينينؤدي
املصينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة أيضينا دور الوسينينيط بينينو احلكومينة والقطينيناع اخلينيناص ،فتقبينينل املخينيناارة وتسينينتثمر
يف جمالت يكون في ا القطاع اخلاص غر مستعد لتنفذ مشاريع استثمارية فرده.
 -40وأشار احملاورون أيضا إىل أن املصارف اإلمنائية الوانيينة تضينع اسينتثماراهتا ضينمن أُفينق اويينل
األجل ،وابلتايل ف ي يف وضع وهلينا تينوفر أدوات متويينل تسينمح بتقاسينم أفضينل للمخيناار يف امليندى
الطويينينل بينينو الينيندائنو واملقرتضينينو عل ين أسينيناس أسينينعار فائينيندة أقينينل مقارن ينةا بسينينعر السينينو  ،وذلينينك ألن
هذه املصارف تسينتفيد مينن بعينض اإلعيناكت الينيت تقيندم ا احلكومينة .وأشينار منيندوب إىل اليندور الينذي
تؤديين املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة يف تقينيندمي الينيندعم الينينالزم ملواج ينينة التقلب ينات الدوريينينة والينيندعم التم ينويلي
الينينذي حتتاج ين شينينركات األعمينينال املتعسينينرة يف أوقينينات الركينينود القتصينينادي .ومينينن الفوائينيند األخينينرى الينينيت
توفرهينينا املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة ،مسينينامهت ا يف السينينتثمار يف رأس املينينال الثابينينت وإحينيندا فينينرص
العمينينل يف البلينيندان الناميينينة .وأشينينار منينيندوب خينينر إىل أن املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة قينينادرة عل ين تعبئينينة
"رأس مال صبور" يفرأس مال اويل األجلذ عل الصينعيد احملليني ،وحتقيينق وفينورات حزينم عينن اريينق
ميع القروض املخصصة لتمويل مشاريع كربى وجمدية لتوفر املنافع العامة.
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 -41وكقش احملاورون أيضا بعض الصعوابت الينيت تواج ينا بعينض املصينارف اإلمنائيينة الوانيينة،
وعوامينينل النزينيناح الرئيسينينية ،ابلسينينتناد إىل ينينارب جنينينوب أفريقيينينا والصينينو ونيزينينراي واهلنينيند .وأشينيناروا
إىل أمهيينينة تنينيناول هيكينينل احلوكمينينة بوصينينف عينينامالا حايف ين ا يف ينيناح املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة ،وإىل
احلاجينينة إىل دعم ينينا سياسينينيا ومواءمينينة امل ينينام املنوا ينينة ينينا مينينع الس ينرتاتيزيات اإلمنائيينينة يف بل ينينداهنا.
ولحظ ينوا أن أوج ين القصينينور يف السياسينينات الوانيينينة تشينينكل أيض ينا عينينامالا ميكينينن أن يينيند مينينن ينيناح
املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة .وأعينينرب بعينينض املشينيناركو عينينن النش ين ال إزاء املخينيناار املرتبطينينة ابلتقيينيند
ابل ينيننظم املالي ينينة وزايدة نس ينينب الس ينينتدانة كمص ينيندر للتموي ينينل ،نظين ينرا ألن املص ينينارف اإلمنائي ينينة الواني ينينة
ل ختضينينع لينيننفس القواعينيند التنظيميينينة والرقابيينينة الينينيت ختضينينع هلينينا املصينينارف التزاريينينة .وأعينينرب بعينينض
املشاركو عن النش ال أيضينا إزاء اآلاثر احملتملينة للقينروض علين البيئينة والتنميينة املسينتدامة يف حينال
عينيندم امتثينينال املصينينارف اإلمنائي ينة الوانيينينة لينيننفس املعينيناير البيئيينينة الدوليينينة .واقينينرتح منينيندوب أن تسينينتفيد
املصارف اإلمنائية الوانية من ارب املصارف اإلمنائية املتعددة األاراف.
 -42وأفين ينيناد بعين ينينض احملين ينيناورين أبن الحتياجين ينينات مين ينينن التمويين ينينل الين ينينالزم لتحقيين ينينق أهين ينينداف التنميين ينينة
املستدامة كبرة .لذا ميكن للمصارف اإلمنائية ،الوانية واملتعددة األاراف ،أن تينؤدي دورا رئيسيني ا يف
التنمية عن اريق توفر التمويل الطويل األجل مباشرة من مصادرها اخلاصينة ،وذلينك ابلعتميناد علين
مصينينادر جديينيندة وحشينيند املزيينيند مينينن امل ينوارد ،ينينا يف ذلينينك امل ينوارد اخلاصينينة ،عينينن اريينينق التمويينينل املشينينرتك
للمشينيناريع مينينع شينينركاء خ ينرين .وذُكينينرت املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة يف جنينينوب أفريقيينينا والصينينو مثينينالا
عل ين الوليينينة األوسينينع نطاق ين ا الينينيت ميكينينن أن يُع ينيند ينينا إىل املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة ،وعل ين التعينيناون
الينينذي ميكينينن أن تقيم ين  ،عل ين الصينينعيدين اإلقليمينيني واملتعينيندد األا ينراف ،مينينع مصينينارف إمنائيينينة أخينينرى
إقليميينينة أو متعينينددة األا ينراف .وأشينيناروا إىل أن املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة ابسينينتطاعت ا أن تسينيناعد يف
سينيند ري ينرات التمويينينل علين الصينينعيد اإلقليمينيني ويف متويينينل التنميينينة القتصينينادية يف بلينيندان أخينينرى يف إاينينار
اسين ينرتاتيزيت ا األوس ينينع نطاقين ين ا للتع ينيناون اإلمن ينينائي ب ينينو اجلن ينينوب واجلن ينينوب .ولحين ينظ أح ينيند املن ينيندوبو أن
املصينينارف اإلمنائيينينة الوانيينينة واملتعينينددة األاينراف ميكينينن أن تينينؤدي دور مركينينز للمعينينارف ملسينيناعدة البلينيندان
النامية عل بناء قدراهتا يف جمال وضع اسرتاتيزيات التنمية والتخطيط يف املدى البعيد.
 -43ولحينينظ بعينينض احملينيناورين واملشينيناركو أن ين عل ين الينينرغم مينينن أن املصينينارف اإلمنائيينينة املتعينينددة
األاينراف قينادرة علين أن تينؤدي دورا حايفينا يف املسيناعدة علين تلبيينة احتياجينات البليندان املنخفضينينة
الدخل من القروض لتمويل مشاريع اويلينة األجينل عيندلت مدعومينة ،فينإن املينوارد املتاحينة لتمويينل
التنميينينة بشينينرو ميسينينرة غينينر كافيينينة ملسينيناعدة هينينذه البلينيندان عل ين حتقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة
الطموحينينة .لينذا متينينس احلاجينينة إىل إجيينيناد مصينينادر جديينيندة لتمويينينل التنميينينة وإىل إصينينالح هياكينينل إدارة
املصارف اإلمنائية املتعددة األاراف عل حنينو يكفينل تنميينة قاعيندة مواردهينا اخلاصينة مينن رأس املينال
واحلينيند مينينن القيينينود املفروضينينة عل ين قينيندراهتا يف جمينينال اإلق ينراض عل ين أسينيناس قاعينيندة مواردهينينا اخلاصينينة.
وتشكل التطورات األخرة ،مثل إنشاء املصرف اإلمنائي اجلديد واملصرف اآلسيوي لالسينتثمار يف
اهلياكل األساسية ،خطوات إجيابية يف ذلك ال اه .وأشار أحد احملاورين إىل أن نظينام امللكيينة يف
املصينينارف اإلمنائيينينة املتعينينددة األا ينراف ل ين تبعينينات و اثر عل ين حيينينز السياسينينات العامينينة املتينيناح لينيندى
البل ين يندان األعض ين ينيناء في ين ينينا .ل ين ينينذا جي ين ينينب أن يفضين ينيني هيك ين ينينل اإلدارة يف املص ين ينينارف اإلمنائي ين ينينة املتع ين ينينددة
األاراف ،املوجودة واجلديدة ،إىل إدماا مجيع البلدان النامية ودعم ج ودها.
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حتديث املساعدة اإلمنائية الرمسية ودور أدوات التمويل املختلط
 -44كقينش احملينيناورون وعينيندد مينينن املشينيناركو ال اهينات احلديثينينة والتطينينورات األخينينرة فيمينينا يتعلينينق
أبار املساعدة اإلمنائيينة الريفيينة ،وشينددوا علين أن مشين د متويينل التنميينة املسينتدامة خينذ يف الت ينر،
وأن الحتياجينينات مينينن التمويينينل بل ينينت مسينينتوايت غينينر مسينينبوقة .وقينينال احملينيناورون إن هينينذا املش ين د
اجلديينيند يقتضينيني األخينينذ بينينن ت جديينيند يقينينوم عل ين أسينيناس اخللينينيط املناسينينب مينينن السياس ينات العام ينة
لتمويينينل التنميينينة املسينينتدامة .وأكينيند بعينينض احملينيناورين أن املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة ل تينزال تينينؤدي دورا
هامين ين ا يف متوي ينينل التنمي ينينة ،و اص ينينة يف حال ينينة أق ينينل البل ينيندان منين ينوا ال ينينيت تعتم ينيند أكث ينينر م ينينن غره ينينا علين ين
املسيناعدة اإلمنائيينة الريفيينينة كمصيندر لتمويينل التنميينينة والينيت يكينينون في ينا الوعيناء الضينينريس حميندودا ويقينينل
حزينينم اإليينرادات العامينينة بكثينينر عينينن الحتياجينينات مينينن التمويينينل .وتشينينكل املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة
أكثر من  10يف املائة من الناتت احمللي اإلمجايل لدى  37بلدا من أقل البلدان منوا .ورغم اإلقرار
بضينينرورة زايدة امل ينوارد ينيندف تنفيينينذ خطينينة التنميينينة وبلينينو أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة ،ف ينإن املسينينتوى
احلايل للمساعدة اإلمنائية الريفية ل يزال بعييندا كينل البعيند عينن مسينتوى الوعيند املتمثينل يف ختصيني
نسبة  0.7يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة.
 -45وأشينينار أحينيند احملينيناورين ،يف معينينرض حديثين عينينن املشينيناكل والقيينينود الينينيت تنطينينوي علي ينينا الن ينينوا
املتبعينينة لقيينيناس املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة وعينينن سينينبل حتينينديث هينينذه الن ينينوا ،إىل أن جينينزءاكب ينرا م ينينن
املساعدة اإلمنائية الريفية يُنفق حاليا يف البلدان املاحنة ،مينثالا لت طيينة التكيناليف الينيت تتحمل ينا البليندان
املاحن ينينة يففيم ينينا يتص ينينل ابلالجئ ينينوذ وال ينينيت بل ينينت نس ينينبة  11يف املائ ينينة م ينينن املس ينيناعدة اإلمنائي ينينة الريفي ينينة
عينينام  .2016ومينينن املشينيناكل الينينيت تطرح ينينا التعينيناريف القائمينينة للمسينيناعدة اإلمنائي ينة الريفيينينة ،احلسينيناب
املزدوا واابع التمويل املرتبط ابملناخ ابعتباره متويالا إضافيا .وبينو أحيند املشيناركو الينن ت الينذي تتبعين
منظم ينينة التع ينيناون والتنمي ينينة يف املي ينيندان القتص ينينادي إزاء حت ينينديث العناص ينينر املكون ينينة للمس ينيناعدة اإلمنائي ينينة
الريفيينينة ،مينينن قبيينينل اإلق ينراض بشينينرو ميسينينرة ،وأدوات القطينيناع اخلينيناص ،والسينينالم واألمينينن ،والتكينيناليف
ال ينينيت تتحمل ينينا اجل ينينات املاحن ينينة ،ال ينينيت تن ينيندرا ض ينينمن جمم ينينوع ال ينيندعم الريف ينيني املق ينيندم إلا ينينار التنمي ينينة
املسينينتدامة .واهلينيندف مينينن ذلينينك هينينو تكينينوين صينينورة أجينينل لتينيندفقات امل ينوارد املوج ينينة إىل تعزيينينز التنميينينة
املسينينتدامة يف البلينيندان الناميينينة .ولحينينظ أن تينيندفقات املينوارد املوج ينينة إىل تعزيينينز التعيناون فيمينينا بينينو بلينيندان
اجلنينينوب وحتقيينينق التنميينينة في ينينا عنصينينر م ينينم ،لكن ين م ُيينينظ ح ين اآلن ابلقينيندر الكينينايف مينينن الهتمينينام.
مؤهينل كينم وليتين للن ينوض ابلعمينل يف
واقرتح أن يضينطلع األونكتيناد ابلعمينل املطلينوب ،ابعتبينار أنين َّ
جمال التعاون بو اجلنوب واجلنوب .وأاثر مندوب مس لة إعادة النظينر يف معيناير األهليينة املعتميندة يف
حالينينة البلينيندان املتوسينينطة الينيندخل الينينيت ترغينينب يف احلصينينول عل ين متويينينل بشينينرو ميسينينرة ،مثينينل املسينيناعدة
اإلمنائية الريفية ،ب ية نب خطر الوقوع فيما يسم ف الدخل املتوسط أو التخفيف من أريره.
 -46وأب ين ينينرز أح ين ينيند احمل ين ينيناورين دور أدوات التموي ين ينينل املخ ين ينينتلط يف املس ين ينيناعدة عل ين ين س ين ينيند الفز ين ينينوة
الواضينحة يف التمويينينل الينينالزم لتحقيينينق أهينينداف التنميينينة املسينينتدامة .وكمينينا جينيناء يف خطينينة عمينينل أديينينس
أاباب ،فإن التمويل املختلط هو لية مع بينو التمويينل العينام بشينرو ميسينرة ،ينا يشينمل املسيناعدة
اإلمنائيينينة الريفيينينة ،والتمويينينل بشينينرو غينينر ميسينينرة مينينن مصينينادر عامينينة أو خاصينينة وي ينيندف إىل حتفيينينز
أو حشينيند متويينينل إضينينايف ألغينراض التنميينينة .وأكينيند بعينينض احملينيناورين علين أن هينينذا الينينن ت ينطينينوي علين
جمموع ينينة م ينينن القي ينينود ألنين ين يع ينينين اس ينينتخدام التموي ينينل ال ينيندويل الع ينينام إلعان ينينة الس ينينتثمارات اخلاص ينينة.
وتساءلوا عما إذا كان هذا الن ت يتيح الستخدام األفضل للموارد املالية احملدودة املتاحينة بشينرو
ميسرة ،من قبيل املساعدة اإلمنائية الريفية.
GE.17-23061
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 -47وأكينيند أحينيند احملينيناورين أن تقيينينيم أريينينر التمويينينل املخينينتلط عل ين التعبئينينة الفعالينينة للم ينوارد املاليينينة
ألغينراض التنميينة يطينرح جمموعينينة مينن الصينعوابت املرتبطينينة مينثالا بعيندم وجينينود تعريينف مشينرتك للتمويينينل
املخ ينينتلط ومن زي ينينة مش ينينرتكة لقي ينيناس األري ينينر اإلمن ينينائي ألدوات التموي ينينل املخ ينينتلط .وأاثر حم ينيناور خ ينينر
ش ينواغل مماريلينينة فيمينينا يتعلينينق زم ينوع الينيندعم الريفينيني املقينيندم ألغ ينراض التنميينينة املسينينتدامة وبتحينينديث
املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة واابع ينينا اإلضينينايف ،مؤكينيندا احلاجينينة إىل التوصينينل إىل بنينيناء توافينينق يف اآلراء
بش ن إاار شفاف للقياس يعتمد من زية واضحة ومنفصينلة حلسيناب التكيناليف والفوائيند الطويلينة
األجل اليت تنطوي علي ا األنواع املختلفة للتدفقات املالية وأدوات التمويل ،ولتقييم أريرها اإلمنائي
احلقيق ينيني .والس ينينتمرار يف التع ينينااي م ينينع املس ينيناعدة اإلمنائي ينينة الريفي ينينة التقليدي ينينة عل ين أس ينيناس اابع ينينا
اإلضايف واخلطر املمكن الذي يتمثل يف اختاذ البلدان املاحنة إجراءات لتقلي يصصات املعونة،
عينينن اريينينق الستعاضينينة عينينن املسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة أبشينينكال أخينينرى مينينن التمويينينل ضينينمن جممينينوع
الينيندعم الريف ينيني املقينيندم إلا ينينار التنميينينة املس ينينتدامة ،ميك ينينن أن يشينينكالا ع ينينامال إضينينافي ا يق ينينوض التقي ينيند
ابهليندف الينذي ريفتين األمينم املتحيندة واملتمثينينل يف ختصيني نسينبة  0.7يف املائينة مينن اليندخل القينينومي
اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الريفية .وأشار أحيند احمليناورين إىل أن الشينواغل القائمينة تتعلينق بصينعوبة
التوصينينل إىل إجيينيناد ف ينينم واضينينح ودقيينينق لعنصينينر التعبئينينة ،مينينن حيينينث دوره التمينينويلي واإلمنينينائي األوسينينع
نطاق ا ومن حيث فعاليت  ،وذلك ابإلضافة إىل عدم وجود أدلة ريبية كافية وتقييم مستقل بش ن
مشاريع التمويينل املخينتلط .وبوجين عينام ،ل يوجيند إل أدلينة قليلينة تؤكيند أن التمويينل املخينتلط يفضيني
دائمينا إىل حشيند مينوارد ماليينة إضينافية .فالتمويينل املخينتلط ميكينن أن يفضيني ،بفعينل حينوافز مقصينينودة
أو غينينر مقصينينودة ،إىل توجيين مينوارد التمويينينل حنينينو وج ينينة معينينينة أو إىل حتويينينل وج ينينة املينينوارد العامينينة،
مثل املساعدة اإلمنائية ،عن الستخدامات األساسية اليت ُوضعت من أجل ا.
 -48وقيندم احملينيناورون توصينينيات هتينيندف إىل حتسينو اسينينتخدام أدوات التمويينينل املخينينتلط ألغينراض
التنميينينة ،ومينينن بينينو هينينذه التوصينينيات العمينينل عل ين وضينينع تعريينينف مشينينرتك للتمويينينل املخينينتلط ينيندف
نب اللبس ،وذلك مثالا ابلستناد إىل املبادئ اخلمسينة الينيت وضينعت ا منظمينة التعيناون والتنميينة يف
امليينيندان القتصينينادي صينينوص التمويينينل املخينينتلط؛ وحتسينينو نظينينم اإلبينينال لتزنينينب احلسينيناب امل ينزدوا
فيمينينا يتعلينينق ابملسينيناعدة اإلمنائيينينة الريفيينينة والتمويينينل املخينينتلط؛ ومواصينينلة اجل ينينود لوضينع إاينينار من زينيني
شينينفاف وفع ينينال لإلبينينال ع ينينن يتلينينف أن ينواع التينيندفقات املالي ينينة املوج ينينة إىل التنمي ينينة؛ وإجينينراء تقي ينينيم
مستقل لالرير اإلمنائي للتمويل املختلط ومجع األدلة ذات الصلة.

 -49واتفينينق احملينيناورون وبعينينض املشينيناركو عل ين ضينينرورة تعزيينينز الشينينفافية بش ين ن مشينيناريع التمويينينل
املخينينتلط ودع ينوا إىل اختينيناذ اإلج ينراءات الالزمينينة يف هينينذا الصينيندد ،ب يينينة إدارة اخلصينينوم العرضينينية ،مينينن
جينينانس املينيندينو والينيندائنو ،إداراة أفضينينل .وبينينو بعينينض احملينيناورين كيينينف أن الشينينرو املتعلقينينة ابلتمويينل
املخينينتلط عينينادة مينينا يُتفينيناوض علي ينينا يف ًينينروف غامضينينة ،حتينينت سينينتار التفاقينينات التعاقديينينة القائمينينة،
وغالبين ا مينينا ختضينينع ملبينيندأ السينرية .وأضينيناف منينيندوب ابلقينينول إن اإلجينراءات املتصينلة شينيناريع التمويينينل
املشينينرتك ل ت ينزال معقينيندة وتقينينف حزينينر عثينينرة أمينينام احلصينينول عل ين امل ينوارد املخصصينينة ،يف حينينو دعينينا
أحيند احمليناورين إىل وضينع إجينراءات تعاقينيند تقينوم علين مبينادئ واضينينحة وشينفافة مؤكيندا ضينرورة تينينوخي
املزييند مينن احلينذر يف تشينزيع الشينراكات بينو القطيناعو العينام واخليناص ،مشينددا علين ضينرورة إجينراء
تقييم صحيح للتكاليف احلقيقية هلذه الشراكات عل مدى دورة حياهتا التعاقدية.
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 -50وأاثر بعينينض احملينيناورين واملشينيناركو مس ين لة األخينينذ بزمينينام األمينينور فيمينينا يتعلينينق بتنفيينينذ خطينينة
التنميينة وأبينيندوا شينينكوك ا حينول مينيندى توافينينق مصينا القطينيناع اخلينيناص مينع األولينينوايت اإلمنائيينينة الوانيينينة،
وأكدوا من جديد الشواغل املعرب عن ا صوص املساعدة الينيت تيندفع ا مصينا اجل ينات املاحنينة.
وأاثر أحينيند املشينيناركو تعقيينيندا خينينر يتمثينينل يف التقلينيني غينينر املسينينبو آلجينينال اسينينتحقا القينينروض،
ابإلض ينينافة إىل ارتف ينيناع تك ينيناليف خدم ينينة ال ينيندين ،مش ينرا إىل أن ه ينينذه اجلوان ينينب ل تظ ينينر بوض ينينوح يف
الرتتيبينينات التعاقديينينة .وأعينينرب بعينينض املشينيناركو عينينن النش ين ال أيض ين ا إزاء اآلاثر القتصينينادية الكليينينة
النامجينة عينينن الينزايدة يف متويينينل التنميينة ،ينينا يف ذلينك عينينن اريينق حشينيند التمويينل السينينتثماري اخلينيناص،
عل قدرة البلدان النامية عل حتمل الديون يف املستقبل .وأفاد أحد املشاركو أبن تقييم حمدودية
القينيندرة علين حتمينينل الينينديون مسين لة معقينيندة .وأشينينار إىل أن اخلصينينوم العرضينينية ل ميكينينن التنبينينؤ ينينا يف
مجيع احلالت وأن تركيبة الدين أصبحت تنطوي عل ياار أكرب بعد أن غيندت مرتبطينة صينادر
اإلقينراض اخلاصينينة .وأشينينار أحينيند احملينيناورين إىل عينيندم وجينينود ليينينة دوليينينة إلعينينادة هيكلينينة الينينديون عنينيندما
تواج البلدان أزمينات ديينون .واختينتم ابلقينول إن املبينادئ الينيت وضينع ا األونكتيناد لتشينزيع اإلقينراض
والقرتاض السياديو بشكل مسؤول عل يف وضع يؤهل لالضطالع ابمل مة.

اثلثا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

يفالبند  1من جدول األعمالذ

 -51انتخ ين ينينب فري ين ينينق اخلين ين ينرباء احلك ين ينينومي ال ين ينيندويل املع ين ينينين بتموي ين ينينل التنمي ين ينينة ،يف جلس ين ينينت العام ين ينينة
الفتتاحية ،املعقودة يف  8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017السيد خاميي مراندا يفالسينلفادورذ رئيسينا
ل  ،والسيد ميزغيبو أم ا تريفي يفإرييوبياذ كئبا للرئيس  -مقررا.

ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
يفالبند  2من جدول األعمالذ

 -52وأقينينر فريينينق اخل ينرباء احلكينينومي الينيندويل يف جلسينينت العامينينة الفتتاحيينينة أيض ين ا جينيندول األعمينينال
املؤقت ،كما يرد يف الورييقة  .TD/B/EFD/1/1وابلتايل ،كان جدول األعمال كاآليت:
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

متوي ينينل التنمي ينينة :قض ينينااي مطروح ينينة يف جم ينينال تعبئ ينينة املين ينوارد العام ينينة احمللي ينينة والتع ينيناون
اإلمنائي الدويل

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

 -53وأاثر ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية شواغل مردها إىل أن جدول أعمال اليندورة األوىل
لفريق اخلرباء احلكومي اليندويل املعينين بتمويينل التنميينة والينربكمت املقينرتح لليندورة ينب يني أل يينول دون
مراعاة املقرتحات اليت يتقدم ا اخلرباء فيما يتعلق بصياغة التوصينيات املتصينلة ابلسياسينات العامينة
املراعاة الواجبة ،وفق ا ملافيكيانو نينروي ولختصاصينات الفريينق .وأكيند ممثينل جمموعينة إقليميينة أخينرى
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اليندور املتميينينز لالونكتينيناد بوصينينف اجل ينينة املسينينؤولة داخينينل األمينينم املتحينيندة عينينن تنسينينيق املعاجلينينة الكاملينينة
ملسائل التزارة والتنمية واملسائل املرتابطة ،ولحينظ أن اختصاصينات فريينق اخلينرباء واسينعة جيندا وأن
قضااي أخرى مشمولة يف الختصاصات سيزري تناوهلا يف دورات مقبلة.

جيم -اعتماد تقرير الجتماع

يفالبند  4من جدول األعمالذ

 -54وأذن فريين ينينق اخل ين ينرباء احلكين ينينومي الين ينيندويل ،يف جلسين ينينت العامين ينينة اخلتاميين ينينة أيض ين ينا ،أبن يعين ينيند كئين ينينب
الرئيس  -املقرر ،حتت إشراف الرئيس ،الصي ة الن ائية للتقرير املتعلق بدورت األوىل بعد اختتام الدورة.
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املرفق األول
موض ااوع ال اادورة الثاني ااة لفري ااق اخلا ارباء احلك ااومي ال اادويل املع ااين بتموي اال
التنمية واألسمللة اإلرشادية ذات الصلة
-1

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

-2

األسئلة اإلرشادية:

كيف ميكن معاجلة مواان الضعف احلاليينة الينيت تعيناين من ينا البليندان الناميينة إزاء
يفأذ
الديون ،ومنع أزمات الديون السيادية واألزمات املالية؟
يفبذ كيف ميكن الستفادة مينن مينوارد التمويينل ابلينديون السينيادية ،اخلارجيينة واحملليينة،
لتحقيق التنمية املستدامة يف املستقبل؟
يفاذ مينينا هينيني الت ي ينرات املؤسسينينية والتنظيميينينة واملتصينينلة ابلسياسينينات العامينينة ،املطلينينوب
إجرا ها عل الصينعيد اليندويل للتحقينق مينن أن هياكينل إدارة القتصيناد العيناملي تيندعم بشينكل أفضينل
الستخدام املسؤول للديون ،من جانب املقرتضو واملقرضو ،لتمويل التنمية املستدامة؟
يفدذ كيين ينينف ميكين ينينن حتسين ينينو األاين ينينر واألدوات القائمين ينينة لضين ينينمان إجيين ينيناد حلين ينينول فعالين ينينة
ومنصفة وشفافة ألزمات الديون السيادية؟

__________

*
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املرفق الثاين
احلضور*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أيفا ها:
الحتاد الروسي
إرييوبيا
األرجنتو
األردن
إسبانيا
إستونيا
إكوادور
أملانيا
إندونيسيا
إيران يفمج ورية  -اإلسالميةذ
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
السلفادور
سوازيالند
السودان
السويد
الصو
غواتيمال
فرنسا
الفلبو
كندا
كوت ديفوار
الكويت
كينيا
ليسوتو
مدغشقر
مصر
امل رب
املكسيك
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظم و يرلندا الشمالية
كميبيا
النمسا
نيبال
نيزراي
هاييت
اهلند
الولايت املتحدة األمريكية
الياابن

__________

*
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-2

وحضر الدورة ممثلو عضو املؤمتر التايل:
الكرسي الرسويل

-3
-4

-5

وحضر الدورة ممثلو الدولة املراقبة غر العضو التالية:
دولة فلسطو
ومثِّلت يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية:
ُ
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:
إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية
اللزنة القتصادية ألورواب
اللزنة القتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريس
اللزنة القتصادية والجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
مع د األمم املتحدة للتدريب والبحث
مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

-6

وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة ا التالية ممثلة يف الدورة:
منظمة العمل الدولية
الحتاد الدويل لالتصالت
جمموعة البنك الدويل
منظمة الصحة العاملية
منظمة السياحة العاملية

-7

وكانت املنظمات غر احلكومية التالية ممثلة يف الدورة:

الفئة العامة:
الشبكة األوروبية املعنية ابلديون والتنمية
املركز الدويل للتزارة والتنمية املستدامة
منظمة أوكسفام الدولية
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