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 مقدمة  
ُعقدت الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية يف قصر األمم  

. وافتتح الدورة الثانية رئيُس جملس 2018نوفمرب الثاين/ تشرين 9إىل  7جبنيف يف الفرتة من 
  التجارة والتنمية.

 بتمويل التنميةاإلجراء الذي اختذه فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  -أولا  
 متويل التنمية: الديون، والقدرة على حتمل الديون، والقضااي البنيوية املرتابطة -ألف 

 التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسات العامة  
 إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية،  
، بشهنن 2015وز/يوليه  مت 27، املؤرخ 69/313قرار اجلمعية العامة  إذ يكرر أتكيد 

يهل التنميههة، والههيت تشههكل جههزءاا خطهة عمههل أديههس أاباب املنبثقههة عهن املههؤمتر الههدويل الثالهه  لتمو 
وعنصهراا داعمهاا ومكمههلا  ها، وتسهاعد علهى  2030يتجزأ من خطة التنمية املسهتدامة لعها   ل

عيد استجهلء سياق غاايهتا املتعلقة بوسائل تنفيذها من خهلل سياسات  ية، وت وإجراءات عمل
متويهههل التنميهههة املسههههتدامة  أتكيهههد اللتهههزا  السياسهههي القهههوي ابلتصهههدي للتحههههدي الهههذي يطرحههه 

بيئههة مواتيهة علههى مليهو املسههتوايت لتحقيهق أهههدافاا بهرو  مههن الشهراكة والتضههامن علههى  وهتيئهة
 الصعيد العاملي، 

عضاء أتكيد عزماا علهى ، الذي كررت في  الدول األ*إىل مافيكيانو نريويب وإذ يشري 
تعزيز دور مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، يف إطار تنفيذ خطهة التمويهل مهن 

، بوصف  اجلاة املسؤولة داخل منظومة األمم 2030أجل التنمية وخطة التنمية املستدامة لعا  
القضههااي املرتابطههة يف جمهههالت املتحههدة عههن تنسههيق املعاجلههة املتكاملههة لقضههااي التجههارة والتنميههة و 

 التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة، 
احلاجة إىل مواصلة العمل ا ا  الذي يضطلو ب  األونكتاد يف جمال  وإذ يؤكد من جديد 

 التمويل من أجل التنمية، تعزيزاا لقدرت  على تقدمي الدعم إىل البلدان النامية، 
حتقيهق مليهو أههدال التنميهة املسهتدامة، ومليهو وسهائل التنفيهذ،  ةأمهيه علهىوإذ يشهدد  

 ، 17وخباصة ا دل 
املعنهون ممبهادأ أساسهية بشهنن  69/319بقهرار اجلمعيهة العامهة  حييط علماا  -1 

عزيز  ت عمليات إعادة هيكلة الديون السياديةم، ويشري إىل املبادأ اليت وضعاا األونكتاد بشنن 
 اديني املسؤولني؛ اإلقراض والقرتاض السي

األونكتهاد نن يواصههل عمله  املوضهوعي بشههنن اااثر العامهة ألزمههات  يوصهي -2 
الهديون والتحههدايت الههيت هتههدد القههدرة علههى حتمهل الههديون علههى تنفيههذ خطههة التنميههة املسههتدامة 

__________ 

* TD/519/Add.2.  
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، مو الرتكيز بوج  خاص على العمل الذي يضطلو ب  خبصوص القدرة على حتمل 2030 لعا 
 املدى البعيد، وأن يكثف العمل الذي يقو  ب  فيما يتعلق بنظم رصد اإلنذار املبكر؛الديون يف 
نن األزمات املالية والقتصادية السابقة كانت  ا آاثر وخيمة جداا على  يقر -3 

الفقر، ويؤكد أن السرتاتيجيات املتبعة للتصدي  ذه األزمات أدت يف بعض األوقات إىل تفاقم 
 لدخل والثروة؛التفاواتت يف ا

بهدور حقههوق السهحب اخلاصههة بوصهفاا أصههلا مههن أصهول الحتيههاطي  سهلمي -4 
الههدويل، ويقههر نن تصصههات حقههوق السهههحب اخلاصههة سههاعدت يف اسههتكمال الحتياطيهههات 
قرار  الدولية يف سياق التصدي لألزمة املالية والقتصادية العاملية فسامهت بذلك يف حتقيق الست

ز قهدرة البلهدان الناميهة والقتصهاد العهاملي عمومهاا علهى يف النظا  املايل الدويل، مبها يف ذلهك تعزيه
التكيف، وإذ يعرتل أيضاا ابحلاجة إىل مواصلة استعراض دور حقوق السحب اخلاصة، مبها يف 

 ذلك فيما يتصل ابلدور الذي ميكن أن تؤدي  يف نظا  الحتياطيات الدولية؛ 
مههات الوكهههالت بضههرورة تقليهههل العتمههاد، بشهههكل تلقههائي، علهههى تقيييسههلم  -5 

اخلاصة لتقدير اجلدارة الئتمانية، مبا يف ذلك يف إطار وضو اللوائح التنظيمية، ويؤكد احلاجة إىل 
تشجيو املنافسة واختاذ تدابري هتدل إىل جتنب تضارب املصاحل يف إسداء خدمات تقدير اجلدارة 

جلاود الرامية إىل تعزيز شفافية الئتمانية؛ ويوصي نن تواصل املؤسسات املالية واملصرفية الدولية ا
آليهات تقهدير املخهاطر الئتمانيهة، مشهرياا إىل ضهرورة أن تعتمهد تقييمهات املخهاطر السهيادية إىل 
تحليهلت  أقصى حد على مقاييس موضوعية وشفافة، األمر الذي ميكن أن تيسره البياانت وال

 ملسنلة؛ العالية اجلودة؛ ويشجو األونكتاد على مواصلة عمل  بشنن هذه ا
أن الرقابهههة علههى رأل املهههال تبقهههى أداة جمديههة تسهههتخدماا الهههدول ذات  يؤكههد -6 

السيادة، غري أن أداة الرقابهة ههذه ينب هي اسهتخداماا بطريقهة دقيقهة وحساسهة صيه  ل تصهبح 
تدفقات  عائقاا أما  تدفقات رأل املال إىل الداخل، بل وسيلة للتحكم اجليد يف أثر ت ري اجتاه 

 ل والتكاليف املرتبطة ب ؛رأل املا
نن تسعى التدابري املتخذة لهلستجابة ألزمات الديون اجلديدة الناشئة  يوصي -7 

إىل احلد من الفقر وانعدا  املساواة والتفاواتت والتصدي للعوامل األخرى اليت تسام يف األزمة 
 املالية العاملية، بدلا من أن تعظماا؛

نواع نن تدعم البلدان الع يوصي -8  مل املتعدد األطرال وتتجنب أي نوع من أ
العمل النفرادي اليت ميكن أن تؤثر سلباا علهى القهدرة علهى حتمهل الهديون يف البلهدان املتضهررة، 
وحيه ، يف هههذا الصههدد، علههى جتنههب التههدابري القسهرية النفراديههة، مبهها يف ذلههك العقههوابت غههري 

وخباصهة يف البلهدان الناميهة، مهو مراعهاة قههرارات القانونيهة، الهيت تقهف حجهرة عثهرة أمها  التنميهة، 
كهههههانون األول/   23املهههههؤرخ  58/198اجلمعيههههة العامهههههة لألمهههههم املتحههههدة، مبههههها يف ذلهههههك القههههرار 

 2005آب/أغسطس  12( املؤرخ A/60/226، وكذلك تقرير اجلمعية العامة )2003 ديسمرب
 واملتعلق ابملسنلة املذكورة أعهله؛ 

الههديون اخلارجيهههة املرتاكمههة للهههدول اجلزريههة الصههه رية أن جممهههوع  يهلحههب بقلههق -9 
، وأن متوسط نسبة الدين إىل 2017و 2008النامية زادت نكثر من الضعف يف الفرتة بني 

 2008يف املائة يف عا   28.3الناتج احمللي اإلملايل يف الدول اجلزرية الص رية النامية ارتفو من 
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يف املائة بكثري لدى بعض  100ذه النسبة جتاوزت ، وأن ه2017يف املائة يف عا   58.2إىل 
 163.8هذه الدول، وأن نسبة الدين اخلارجي إىل الصادرات ارتفعت بشكل مذهل لتصل إىل 

 ؛ 2017يف املائة يف عا  
جباود الدائنني الرامية إىل إاتحة املزيد من املرونة للدول النامية املتضررة  يسلم -10 

يتسىن  ا التصهدي للشهواغل الوطنيهة املتعلقهة ابلهديون، مهو مراعهاة  من الكوارث الطبيعية كيما
 حالهتا واحتياجاهتا القتصادية والجتماعية احملددة، ويدعو الدائنني إىل مواصلة تلك اجلاود؛

تعاين مناا ع يشدد -11  لى أن املبادرات الرامية إىل التصدي ملواطن الضعف اليت 
فيما يتعلق ابلبيئة وتزايد املديونية، ينب ي أن تراعي احلواجز املستمرة  الدول اجلزرية الص رية النامية

اليت تعرقل جاود التحول ا يكلي لدى العديد من البلدان املتوسطة الدخل، مبا فياا دول جزرية 
صه رية انميهة، ويؤكههد احلاجهة إىل توسههيو نطهاق تركيزههها إىل مها هههو أبعهد مههن الشهواغل املتعلقههة 

 مل الديون يف املدى القصري ليشمل هذه الشواغل يف املدى البعيد؛ ابلقدرة على حت
بحر  يرحب -12  ابملبادرة اليت اختذهتا اللجنة القتصادية ألمريكا الهلتينية ومنطقة ال

الكارييب بشنن حتويل الديون إىل التزامات يف جمال التكيف مو ت ري املناخ ابعتبارها خياراا ميكن 
مههن آاثر ت هري املنههاخ والتكيهف معهه ، ويتهيح يف نفههس الوقهت إمكانيههة أن يسهاعد يف التخفيهف 

 لتخفيف أعباء الديون اليت تثقل كاهل بلدان منطقة البحر الكارييب؛
ابلتهدابري الهيت اختهذها اعتمههو الهدويل يف الفهرتة األخهرية لتيسهري اسههتفادة يسهلم  -13 

الهزايدات يف رأل املهال البنهك الهدويل،  مليو البلدان النامية من التمويل العا  الدويل، مهن قبيهل
ويوصهي، إضهافة إىل ذلهك، ابسهتعراض املعهايري املعتمههدة حاليهاا لتحديهد األهليهة وتقهدير اجلههدارة 
الئتمانية ب ية تيسري استفادة الدول املتوسطة الدخل والدول اجلزرية الص رية النامية من التمويل 

علقة بشروط ميسرة، وذلك مثهلا من خهلل إدراج مؤ  ت شرات مواطن الضعف البيئي يف املعايري امل
 ابألهلية. 

إىل األونكتاد أن يواصل عمل  احلايل بشنن حتليل القدرة على حتمل الديون يف  يطلب -14
ب ية  املدى البعيد، ويناض ندوات تقييم شروط الستثمارات املتصلة نهدال التنمية املستدامة 
مراعاة الحتياجات يف جمال التخفيف من آاثر ت ري املناخ والتكيف مع  فضهل عن اااثر الناملة 

 وارث الطبيعية؛ عن الك
إذ يشههدد علهى أن الشهفافية واملسههاءلة عنصهران أساسهيان لههدعم  ،علمهاا حيهيط  -15 

اإلقراض والقرتاض السياديني املسؤولني، ابملبادرات األخرية اليت اختذها صندوق النقهد الهدويل 
وجمموعة البنك الدويل وجمموعة العشهرين لتنكيهد أمهيهة اإلبههل  عهن البيهاانت املتعلقهة ابلهديون 

الة على الصهعيد الهوطين، ويهدعو البلهدان املاىلهة إىل أن تنظهر يف وتسجيلاا ورصدها بطريقة فع
زايدة دعماا لربامج التعاون التقين الرامية إىل الناهوض ابلقهدرات املتاحهة يف جمهال إدارة الهديون 

 بعد احلصول علياا؛ 
نقد  يشجو -16  منظومة األمم املتحدة، مبا فياا جمموعة البنك الدويل وصندوق ال

اجلاهههات صهههاحبة املصهههلحة املعنيهههة، علهههى السهههتمرار يف الضهههطهلع ابألنشههههطة  الهههدويل وسهههائر
التحليلية وتقدمي املشورة يف جمال السياسة العامة واملسهاعدة التقنيهة إىل احلكومهات، بنهاءا علهى 
طلباا، يف جمالت إدارة الديون وتش يل قواعد البياانت وتعادها، ويوصي يف هذا الصدد نن 
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الضطهلع بعمل  التحليلي واملتعلق ابلسياسة العامة وتقدمي املساعدة التقنية يف يواصل األونكتاد 
الهديون والتحليههل املهايل، صيهه  املسهائل املتعلقههة ابلهديون، مبهها يشهمل تنفيههذ بهرانمج نظهها  إدارة 

تاا  ل يقتصر هذا اجلاد على ضمان حسن توقيت عملية تسجيل البياانت املتعلقة ابلديون ودق
يسام يف زايدة توافر البياانت املتعلقة بديون القطاع العا  وغريها من البياانت ذات فحسب، بل 

الصهلة، مبهها يف ذلههك علهى وجهه  اخلصههوص صهكو  الههديون غههري املسهجلة أو اخلفيههة حهه  اان، 
 واللتزامات الطارئة، وغريها من سندات الديون األكثر تعقيداا؛ 

لوفهههاء جبميههههو اللتزامهههات املتعلقههههة رأيهههه  الهههذي مفههههاده أن ايؤكهههد مههههن جديهههد  -17 
ابملساعدة اإلمنائية الرمسية أمر أساسي، وأن  ينب ي النظر بعناية يف ا يكل املناسب والستخدا  
ياا  املهلئم ألدوات التمويل املختلط للتنكد من أن املشاريو القائمة على التمويل املختلط، مبا ف

نطوي الشراكات بني القطاعني العا  واخلاص، تتقاس م املخاطر واملكافآت بشكل منصف، وت
على آليات واضحة للمساءلة، وتستويف املعايري الجتماعية والبيئية إلدماج تكاليف الشراكات 

 بني القطاعني العا  واخلاص لدى حتليل املديونية؛ 
مر  يشدد -18  على أن الوفاء جبميو اللتزامات املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية الرمسية أ

اسي؛ فقد كررت البلدان املقدمهة للمسهاعدة اإلمنائيهة الرمسيهة أتكيهد اللتزامهات الهيت قطعتاها أس
على نفساا، مبا يف ذلك اللتزا  الذي قطعت  بلدان متقدمة عديدة بتحقيق ا دل املتمثل يف 

 يف املائة من الناتج القومي اإلملايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وختصيص 0.7ختصيص نسبة 
يف املائة من الناتج القومي اإلملايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية  0.20إىل  0.15نسبة ترتاو  من 

املقدمهههة إىل أقهههل البلهههدان منهههواا، وحيههه  مليهههو اجلاهههات األخهههرى علهههى تكثيهههف جاودهههها لهههزايدة 
مسهاعدهتا اإلمنائيههة الرمسيههة وعلهى بههذل جاههود ملموسهة إضههافية ب يههة حتقيهق أهههدال املسههاعدة 

 منائية الرمسية؛ اإل
ابختاذ ما يلز  من إجراءات لتيسري ختفيف عبء الدين، مبا يف ذلك  يوصي -19 

إل هاء الهديون، حسههب القتضهاء، وإعهادة هيكلههة الهديون كهندوات ملنههو أزمهات الهديون وإدارهتهها 
 وحلاا على أسال كل حالة على حدة؛ 

ت الصهه ار غههري احلكومههات علههى النتبههاه إىل قههدرة أصههحاب السههندا يشهجو -20 
املتعاونني على تعطيل أي عملية إلعادة هيكلهة التزامهات بلهد يعهاين مهن أزمهة ديهون، ويشهجو 

اخلاصهة بسهندات الهديون بنهاءا  املهدينني والهدائنني علهى العمهل معهاا مهن أجهل صهياغة التفاقهات
 ذلك؛  على

، وقهرارات اجلمعيهة TD/519/Add.2نن  وفقاا للوثيقة اخلتامية لألونكتهاد  يقر -21 
، 2011/39، وقرار اعلس القتصادي والجتماعي 63/303و 69/313و 72/203العامة 

ويف إطار املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية ومهؤمترات األونكتهاد الهيت تهنظم كهل أربهو سهنوات، 
شهورة والتحلهيهلت يقد  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية التهابو لألونكتهاد امل

التقنية، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة ابملسائل البنيوية ذات الصلة نهدال ووسائل تنفيذ خطة 
واملوجاههههة إىل اجلههههزء الرفيههههو املسههههتوى للمجلههههس القتصهههههادي  2030التنميههههة املسههههتدامة لعهههها  

 والجتماعي، من خهلل جملس التجارة والتنمية؛ 
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ويوصهههي نن  2011/39القتصههادي والجتمههاعي إىل مقههرر اعلهههس  يشههري -22 
تبح  اجلمعية العامة هذه املسنلة خهلل دورهتا الثالثة والسبعني، ب ية دعم عمل رئيس اجلمعية 

 ؛72/203و 71/215العامة واألمني العا ، وفقاا لقراري اجلمعية العامة 
احلكومي الدويل إىل الطلب الذي وجات  اجلمعية العامة إىل فريق اخلرباء  يشري -23 

نن يقد  نتائج عمل  بوصفاا مسامهات منتظمة يف منتدى متابعة متويل التنمية )قرار اجلمعية 
(، ويوصههي، يف ههذا الصههدد نن تُقهدئ  نتهائج عمههل فريهق اخلههرباء 27، الفقهرة 72/204العامهة 

نتههدى احلكهومي الهدويل، مههن خههلل جملههس التجهارة والتنميههة، بوصهفاا مسههامهات منتظمهة يف م
 متابعة متويل التنمية التابو للمجلس القتصادي والجتماعي. 

 اجللسة العامة اخلتامية
2018تشرين الثاين/نوفمرب  9  

اإلجةةراءات األىةةريت الةةا اختةةذاا فريةةق اخلةةرباء احلكةةومي الةةدويل املعةةين بتمويةةةل  -ابء 
 التنمية

 البنيوية املرتابطة متويل التنمية: الديون، والقدرة على حتمل الديون، والقضااي  
تشرين  9اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة اخلتامية، املعقودة يف  -1

، جمموعة من التوصيات املتفق علياا يف جمال السياسة العامة، واليت أُعدت  2018الثاين/نوفمرب 
 كي ينظر فياا جملس التجارة والتنمية )الفصل األول، الفرع ألف(. 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية  
وأقههر الفريهههق احلكههومي الهههدويل، يف جلسههت  العامهههة اخلتاميههة أيضهههاا، املواضههيو واألسهههئلة  -2

اإلرشادية املقرر إدراجاا يف جدول األعمال املؤقت لدورت  الثالثة، كما ترد يف الورقة غري الرمسية 
 اليت أُتيحت يف قاعة الجتماع )املرفق األول(. 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 مة الفتتاحيةاجللسة العا -ألف 

أمهية الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي  (1)أبرزت رئيسة اجلمعية العامة لألمم املتحدة -3
الهدويل املعهين بتمويهل التنميهة يف زهل تزايهد مهواطن ضهعف البلهدان الناميهة إزاء الهديون. ودعهت 

أصبحت معرضة بشكل متزايد املشاركني إىل النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا للبلدان النامية، اليت 
لظاهرة ماست هلل الهديون ألغهراض جتاريهةم احلفهاى علهى احليهز الكهايف يف جمهال السياسهة العامهة 
لختهاذ مها يلهز  مهن إجههراءات علهى الصهعيد احمللهي ب يههة التصهدي لألوضهاع القتصهادية الدوليههة 

واطنياا. ودعت أيضاا إىل النظر املناوئة واحلوكمة القتصادية الدولية غري املؤاتية، ومحاية رفاه م
بشهكل متههوازن يف املخهاطر والفههرص الناشههئة عهن اسههتخدا  الههديون كهنداة للتمويههل يف السههياق 
األوسو لضرورات زايدة مصادر متويل التنمية. وشددت على أمهية تعزيز أوج  التآزر بني نيويور  

__________ 

 بيان مسجل ابلفيديو.  (1)
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ىل السهتمرار يف تقهدمي أفكهار وجنيف يف املسائل املتعلقهة بتمويهل التنميهة، ودعهت األونكتهاد إ
 مبتكرة بشنن تعبئة املوارد املالية الهلزمة لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميو. 

أيضهاا بتوقيهت  (2)ورحبت رئيسة اعلس القتصادي والجتمهاعي التهابو لألمهم املتحهدة -4
ية إساام  يف إاتحة التم من حي موضوع الدورة واألمهية اليت يتسم هبا  ب ل ت ويل السيادي الهلز  ل

. وأقرت نن 2030الحتياجات من الستثمارات الهلزمة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعا  
جمموعهة واسهعة مهن البلهدان الناميهة تهرز  حاليههاا حتهت وطهنة الصهعوابت املاليهة وضهائقة الههديون، 

مية على حتمل الديون، وأن وبينت كيف أن الظرول العاملية سامهت يف تدهور قدرة البلدان النا
وا  ناول ت ي ت ري املناخ أثر بدرجة كبرية يف الدول اجلزرية الص رية النامية. وطلبت إىل املشاركني أن 
احلاجة املاسة يف البلدان النامية لتلبية الحتياجهات مهن السهتثمارات املتصهلة نههدال التنميهة 

وهنها، وأن ينظهروا يف مها ميكهن أن يقدمه  املستدامة دون أن يرتتب على ذلهك زايدة يف أعبهاء دي
اعتمهو الهدويل دعمههاا  هذه اجلاههود، مبها يف ذلههك مهن خههلل العتمههاد علهى آليههات أكثهر فعاليههة 
إلعادة هيكلة الديون السهيادية ب يهة التصهدي حلهالت اإلعسهار يف املسهتقبل. وإذ أشهارت إىل 

يهل التنميهة ابستكشهال أدوات ماليهة التزا  منتدى اعلس القتصادي والجتماعي املعهين بتمو 
مبتكرة والناوض ابلدور الذي يؤدي  الدائنون الرمسيون، شجعت املشاركني على ص  خيارات 
أخرى تتعلق ابلسياسات العامة للتصدي ملواطن الضعف املتزايدة إزاء الديون، كمسامهة هامة يف 

 . 2019التنمية لعا   مداولت منتدى اعلس القتصادي والجتماعي املعين بتمويل
ء  -5 وسلط رئيس الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية األضوا

على األسباب العميقة لتزايد مواطن ضعف البلدان النامية إزاء الديون، مشرياا بوج  خاص إىل 
متارل علياا أي سلطة  ليت لزحف األمولة وشدة تعرض البلدان النامية ملخاطر األسواق املالية ا

تذكر. وأكئد أمهية الدور الذي تضطلو ب  األمهم املتحهدة واألونكتهاد يف تشهجيو األخهذ بناهوج 
بديلة مراعية للتنمية إزاء احلوكمهة القتصهادية العامليهة ابلسهتفادة مهن عمهل جلنهة اخلهرباء التابعهة 

 لنظا  النقدي املايل والدويل.لرئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعنية إبصهل  ا
املقررة للدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل أتكيد خطورة  -وكررت انئبة الرئيس  -6

ودرجة تعقيد الصعوابت املالية املتزايهدة والضهائقة املاليهة الهيت تواجااها البلهدان الناميهة وأكهدت 
يشمل مصادر متويل جديدة وموثوقة، متكناا  ضرورة أن تتا  للبلدان النامية وسائل التنفيذ، مبا

من حتقيق أهدافاا، مبا يف ذلك أهدال التنمية املستدامة. وحثهت الدولهة املتقدمهة علهى الوفهاء 
والتعجيل بذلك، ودعتاا إىل إبداء طمو  أكرب  2030ابلتزاماهتا فيما يتعلق بتنفيذ خطة عا  

 عم مشاريو بناء القدرات. فيما يتعلق بتقدمي التمويل ونقل التكنولوجيا ود
وأعربت انئبة األمني العا  لألونكتاد أيضاا عن النش ال إزاء تدهور القدرة على حتمل  -7

الديون يف البلدان النامية وضرورة إجياد حلول عامة للمشاكل املرتبطة بتزايد املديونيهة العامليهة. 
يت اعتمهدهتا البلهدان الناميهة للتصهدي وأبرزت الدور السليب الذي أدت  السياسات غري املواتية ال

، كما أبرزت مسهامهة تلهك السياسهات يف الصهعوابت الراهنهة 2008لألزمة املالية العاملية لعا  
ية  ن وأكدت من جديد الدور احملدد الذي يؤدي  األونكتاد بوصف  واحداا من بني املؤسسات املع

نمية.  الرئيسية اخلمس يف جمال متابعة واستعراض التمويل الذي ت تقدم  األمم املتحدة ألغراض ال
__________ 

  بيان مسجل ابلفيديو.  (2)
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وأكدت انئبة األمني العا  كذلك أن من األمهية مبكان إجياد أوج  آتزر قوية بني الفريق احلكومي 
الدويل املعين بتمويل التنمية التابو لألونكتهاد والعمليهة األوسهو للمتابعهة داخهل األمهم املتحهدة. 

 من دعم للدورة احلالية.  وشكرت مؤسسة فريدريش إيربت على ما قدمت 
تقدمي ورقة  -8 ولحب مدير شعبة العوملة واسرتاتيجيات التنمية يف األونكتاد، يف معرض 

املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة من أجل هذه الدورة، كيف أن أزمات الديون الناشئة يف 
ة مشرياا إىل أن عدداا كبرياا من البلدان النامية ما فتئت تنمو بوترية سريعة خهلل السنوات األخري 

ههذه البلههدان اسهتفادت يف السههابق مهن مبههادرات ختفيهف عههبء الهدين، وأكههد أن الهديون هههي 
اجلانب املظلم للرخاء، وأعرب عن القلق إزاء األعباء غري املتناسبة وغري املتوازنة اليت ختلفاا برامج 

تعاين من التقشف اليت تقيد النمو وتتسبب يف تزايد اختهللت ال قتصاد الكلي يف البلدان اليت 
تعزيهز العمههل املتعههدد األطههرال، العجهز. ويف الوقههت ذاتهه ، ورغههم الهدعوات املتجههددة مههن أجههل 

حتب ابلهتما  الكايف الدعوات من أجل األخذ بناج أكثر مشولا إزاء إصهل  آليات إعادة  مل
 هيكلة الديون السيادية على املستوى املتعدد األطرال. 

وردد ممثلو بعض اعموعات اإلقليمية والعديد من املندوبني، بشكل عا ، الشواغل اليت  -9
تثريها التحدايت الكربى واملتنامية املرتبطة ابلديون يف العامل النامي وأكدوا أن هذه الصعوابت 

ملتصلة نهدال تقّيد اجلاود الرامية إىل الناوض بتعبئة املوارد احمللية من أجل الوفاء ابللتزامات ا
التنمية املستدامة. وأبدى ممثلو اعموعات اإلقليميهة واملنهدوبون عهد  رضهاهم عهن الهناج املتبهو 
حالياا من قبل صندوق النقد الدويل إزاء تقييمات القدرة على حتمل الديون وبرامج التكيف ألهنا 

عثرة أما  التنمية.  تركز ابألسال على التقشف، ومن مث فإن هذه الناوج والربامج تشكل حجرة
تعزى  مية  نا ال وأكد مندوٌب أن األسباب اجلذرية للصعوابت املالية احلالية اليت تواجااا البلدان 
إىل املضهاربة يف األسههواق املاليههة الههيت أصههبحت ممارسهاهتا ال امضههة يف قطيعههة مههو واقههو النشههاط 

سات واألخذ بناج منفتح القتصادي ودعا إىل بذل جاود متعددة األطرال لحتواء هذه املمار 
وأخهلقي إزاء احلوكمة القتصادية العاملية. ولحب بعض الوفود أيضاا أن مواطن الضعف املعرتل 
ية،  ئ ي ب ال هبا على نطاق واسق واليت تعاين مناا البلدان النامية فيما يتعلق بت ري املناخ والتحدايت 

و نطاقاهها ليشهمل البلههدان الناميهة غههري مثلمها ههو احلههال يف الهدول اجلزريههة الصه رية الناميههة، اتسه
الساحلية والبلدان اليت تعاين ابنتظا  من اجلفال الشهديد. وقهال ممثهل جمموعهة إقليميهة إن دور 
األونكتهاد بوصهف  جاهة التنسهيق يف القضهااي املتصهلة ابلهديون، مبها يف ذلهك مها يتعلهق بتحسههني 

ون وزايدة الشهفافية بعهد احلصهول علههى آليهات إعهادة هيكلهة الهديون السهيادية وتعزيههز إدارة الهدي
الدين، هو دور حيظى ابعرتال واسهو النطهاق واندى، إىل جانهب عهدة وفهود أخهرى، إىل تعزيهز 

 هذا الدور.

متويةةل التنميةةة: الةةديون، والقةةدرة علةةى حتمةةل الةةديون، والقضةةااي البنيويةةة املرتابطةةة  -ابء 
 من جدول األعمال( 3)البند 

عقد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية، يف إطار هذا البند من جدول  -10
 األعمال، مخس حلقات نقاش انبثقت مناا التوصيات املتفق علياا يف جمال السياسة العامة. 



TD/B/EFD/2/3 

GE.19-00370 10 

 املشهد احلايل -مواطن الضعف اجلديدة إزاء الديون يف البلدان النامية   
وىل، أبرز احملاورون الثهلثة كيف أن  ل ميكن تقييم الضائقة املالية خهلل حلقة النقاش األ -11

املتزايدة اليت تعاين مناا البلدان النامية دون فام أسباهبا ونتائجاا البنيوية. وأشار أحد احملاورين 
إىل أن البلدان املتقدمة تصدت لألزمة املالية ابختاذ إجراءات تقشهفية وأن األسهواق املاليهة غهري 

 نظمة تؤثر أتثرياا سلبياا يف اقتصادات البلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء.امل
وأفهاد أحهد احملهاورين نن مهواطن الضهعف الهيت تعهاين مناها البلهدان الناميهة ل تعهزى إىل  -12

عد  قدرة هذه البلدان على تنظيم نفساا وإجياد احليز الكايف لختاذ ما جيب من إجراءات على 
عامة ص عيد السياسة العامة؛ بل هي مرتبطة بقيود يفرضاا عامل ختضو في  ابرامرتات السياسة ال

ألسواق مالية دولية غري منظمة. ورغم أن املصارل العمهلقهة، الهيت كانهت أكهرب مهن أن تناهار، 
ك استفادت من احلماية اليت وفرهتا  ا احلكومات الوطنية، فإهنا مل ختضو للمساءلة. وقد أدى ذل

إىل أمولههة القتصههاد العههاملي، وإىل زههاهرة ماسههت هلل الههديون ألغههراض جتاريههةم الههيت ت ل لههت يف 
أنشطة األسر املعيشية والشركات. وعلى الصعيد العاملي، تزايد عدد الوحدات القتصادية اليت 

تراجو جتد أماماا خياراا آخر غري زايدة مديونيتاا نتيجة الخنفاض املسجل يف أجور العمال و  مل
 قدرة املصارل اإلمنائية على دعم املشاريو القتصادية. 

وأشار حماور آخر إىل احلاجة إىل اختاذ إجراءات تكفل استخدا  التمويل حصراا خلدمة  -13
القتصاد احلقيقي، وليس العكس، وأكد أن على حكومات الهدول ذات السهيادة أن تسهتعيد 

ور آخر إن دور الدولر كعملة عاملية ما فتئ يرتسخ وأن سيطرهتا على التدفقات املالية. وقال حما
حصة دولر الولايت املتحدة يف الئتمان الدويل ما انفكت تنمو منذ األزمة املالية العاملية. ويف 
وقت تلك األزمة، كان هنا  بلد واحد يقدر على أن يؤدي دور املقرض األخري على الصعيد 

 ما إذا كان ممكناا الصمود يف وج  أزمة أخرى.  العاملي، وزل السؤال قائماا بشنن
ية،  -14 وأشار حماور إىل أن تزايد فرص وصول بعض البلدان النامية إىل األسواق املالية الدول

تحدايت يف  ول سيما يف زل الخنفاض غري املسبوق ألسعار الفائدة العاملية، يطر  مللة من ال
 الولايت املتحدة األمريكية. الوقت الذي ترتفو في  أسعار الفائدة يف 

وأشههار حمههاور آخههر إىل أن الههديون غههري املاليههة للقطههاع اخلههاص يف القتصههادات الناميههة  -15
يف املائههة مههن جممهههوع النههاتج احمللههي اإلملهههايل يف  150الكههربى واألسههواق الناشههئة جتهههاوز نسههبة 

شكل مصدر قلهق ، وأن ارتفاع نسب خدمة الدين الذي تزامن مو ذلك ما فتئ ي2017 عا 
رئيسياا خبصوص قدرة تلك القتصادات على حتمل الدين اخلارجي. ومن العوامل اليت قد تزيهد 
من حدة املخاطر اليت هتدد قدرة البلدان النامية على حتمل الديون يف السنوات القليلة املقبلة، 

الصرل عن  هو أن على الرغم من أن الدول املقرتضة اختذت إجراءات للحد من تاطر أسعار
اخليهة، فهإن األمههر مل يكهن كههذلك طريهق إصهدار عههدد كبهري مهن سههندات الهديون يف أسههواقاا الد

حالهههة املقرتضهههني مهههن القطهههاع اخلهههاص. فقهههد حصهههلت الشهههركات علهههى قهههروض كبهههرية، غالبهههاا  يف
بدولرات الولايت املتحدة، ومن مث عرضت نفساا ملخاطر أسعار الصرل. وشكئل هذا الجتاه 

قوئمة بدولر الولايت ي  أسعار الفائدة على القروض املألن  زار يف وقت ارتفعت ف مصدر قلق
علق  ت ي املتحدة األمريكية، األمر الذي من شنن  أن يضو ض طاا إضافياا على البلدان النامية فيما 

  خبدمة ديوهنا.
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اإلمنائيههة  وأشهار بعهض املنهدوبني إىل أنه  ل ينب هي جتاههل الهدور الهذي تؤديه  املسهاعدة -16
الرمسية كمصدر من مصادر متويل أهدال التنمية املستدامة، وخباصة فيما يتعلق ابلت لب علهى 
التحدايت الناشئة ت ري املناخ، وأعربوا عن النش ال من أن عدداا من البلدان مل تف ح  اان 

مهن نفقاهتها يف  ابألهدال املتفق علياا دولياا. ولحب أحهد احملهاورين أن اليهاابن مها فتئهت تزيهد
إطهار املسهاعدة اإلمنائيهة الرمسيهة، يف حههني أن الهولايت املتحهدة والحتهاد األورويب يعمههلن علههى 
إاتحة أموال جديدة من أجل الناوض ابلبىن التحتية يف البلدان النامية. وأشار إىل نشنة مصادر 

ة. ويف اعمهوع، تتجهاوز جديدة لتمويل التنمية، من قبيل تزايد التدفقات مهن التحهويهلت املاليه
اإلمنائيهة الرمسيههة وههي تههؤدي،  التحهويهلت املاليهة املسههجلة يف الوقهت الهراهن تههدفقات املسهاعدة

بلهدان معينهة، دوراا حامسههاا يف جانهب الطلههب. وأكهد احلاجههة إىل مواصهلة العمههل علهى حتليههل  يف
خصهائص املسهتثمرين يف املصادر اجلديدة لتمويل التنمية، من قبيهل التمويهل املخهتلط، ودراسهة 

 صناديق التحوط. 
وذّكهر منههدوب ابلهدور الههذي أداه اندي ابريههس يف السهابق فيمهها يتعلهق إبعههادة هيكلههة  -17

الديون. ومو ذلك، فمو زاور صكو  ومصادر للتمويل تتسم بدرجة أكرب من التعقيد، لحب 
املسههتقبل يف إطهههار  أحههد احملههاورين أن مهههن املههرجح أن جتهههرى عمليههات إعهههادة هيكلههة الهههديون يف

 منتدايت أخرى. 

املخاطر البنيوية والدوافع العاملية الا تساام يف زايدة مواطن الضعف املةايل يف البلةدان   
 النامية: اإلصالحات الضرورية واخليارات املتاحة يف جمال السياسة العامة

لبلهدان الناميهة  خهلل حلقة النقاش املكونة من أربعة أعضاء، قهال بعهض احملهاورين إن ا -18
خهههلل العقههود املاضههية، معرضههة بشهههكل خههاص لعههدد مههن املخههاطر ومههواطن الضهههعف  كانههت،

البنيوية، األمر الذي جر عدداا كبرياا مناا إىل ضائقة ماليهة خانقهة نتجهت عهن تزايهد املديونيهة. 
مرحلهة  ولحظوا أن النظا  املايل الدويل احلايل مل يِف ابلتزامات ، حيه  إن ههذه البلهدان دخلهت
 جديدة من املديونية املتزايدة اليت قد تعرقل جاودها الرامية إىل حتقيق التحول ا يكلي. 

وأشار حماور آخر إىل أن  من املسلم ب  على نطاق واسو أن  على عكس ما حدث يف  -19
سياق حلقة سابقة من سلسلة األزمات املرتبطة ابملديونية اليت شادهتا التسعينيات مهن القهرن 

اضي، فإن الزايدة احلادة يف الديون املقومة ابلعملة األجنبية تشكل عامهلا مفاقماا لألزمة ألهنا امل
جتعل البلدان النامية أكثر عرضة للصدمات اخلارجية املتنتية من القتصادات املتقدمة، ومن ذلك 

ادت من التدفقات السياسات النقدية الصارمة وارتفاع قيمة العملة. ورغم أن البلدان النامية استف
ءات  الكربى لرأل املال الناجتة عن برامج التيسري الكمي اليت نفذهتا البلدان املتقدمة، فإن إجرا
التقشف املتبعة حالياا أدت بشكل مفاجئ إىل عكس تدفقات رأل املال، وهو ما تسبب، يف 

يف أسعار الصرل حالة البلدان األكثر مديونية، يف أزمات يف ميزان املدفوعات، واخنفاض حاد 
وزايدة يف تكلفهة خدمههة الههدين. وبينمهها سههجلت البلههدان الناميههة حتسههناا طفيفههاا يف قههدرهتا علههى 
ءات  امتصاص الصدمات، مل يكن لدى املصارل املركزية سوى هامش حمدود جداا لختاذ اإلجرا

وأشار احملاور  الهلزمة من أجل التصدي لآلاثر السلبية الناجتة عن تدفقات رأل املال إىل اخلارج.
إىل أن فعالية السياسة النقدية تتقلص مبجرد أن تعود حالة انعدا  الستقرار املايل وتظل جناعة 
اإلجراءات املتخذة على صعيد أسعار الصرل غهري مؤكهدة، يف حهني أن السياسهات التحوطيهة 
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و آاثر املعتمدة على صعيد القتصاد الكلي مهن أجهل امتصهاص الصهدمة تبهدو ضهعيفة جهداا حمله
 سياسات التقييد املايل. 

ومن التوصيات الرئيسية اليت انبثقت عن حلقة النقاش، أن بعض احملاورين شجعوا على  -20
اختاذ إجراءات للحد من التعرض للديون املقومة ابلعملة األجنبية عهن طريهق إجيهاد السهبل الهيت 

لوقت نفس  ابلعراقيل اليت ميكن أن تتيح الستعاضة عن الدين اخلارجي ابلدين احمللي، وأقروا يف ا
 تعرتض هذه اجلاود. 

بوترية أسرع ألن  -21 وأفادت وفود نن بعض البلدان النامية متيل إىل زايدة ديناا اخلارجي 
أسعار الفائدة يف اخلهارج منخفضهة نسهبياا ابملقارنهة مهو أسهعار الفائهدة يف الهداخل. وقهال بعهض 

جنبية يشكل أيضاا عنصراا رئيسياا لتمويهل املشهاريو الكهربى املندوبني إن اللجوء إىل السيولة األ
للبىن التحتية اليت حتتاجاا البلدان النامية من أجل حتقيق أهدال التنمية املستدامة. وأشار حماور 

أعلى ههو مهن احليهل  إىل أن القرتاض بدولرات الولايت املتحدة لتسديد دين حملي ذي كلفة
دة إل يف إطهار نظهها  يقهو  علههى أسهال أسهعار صههرل اثبتهة، وأنهه  الهيت ل ميكهن أن تكههون مفيه

عاد يف القطاع  ينطوي على آاثر سلبية يف حالة اخنفاض قيمة العملة احمللية. وقال إن أثر الستب
اخلهاص الهذي يهنجم عهن زايدة املديونيهة العامهة يقهو  علهى فكهرة م لوطهة؛ فالسهندات احلكوميهة 

 خرى. قروض ألضمان تستخدماا الشركات 
ودعها بعهض احملهاورين البلهدان الناميهة إىل األخهذ بهناج أكثهر مشهولا للت لهب علهى هههذه  -22

العقبات اليت تؤكد وجود صهلت ل تنفصم بني التجارة، والديون، والتدفقات املالية. وأشار أحد 
يار أسعار السلو احملاورين إىل أن الضطراابت املالية اليت تواجااا البلدان النامية تتفاقم نتيجة اهن

باع  األساسية وتدهور شروط التبادل التجاري وتزايد تدفقات رأل املال إىل اخلارج. وأوصى ابت
سياسهات وطنيهة هتهدل إىل توسهيو النشهاط القتصههادي وحفهز الهدخل والسهيولة علهى الصههعيد 

ية  الداخلي وذلك عن طريق الستعانة ابملصارل اإلمنائية احمللية مثلما فعلت ذلك القوى األوروب
الرئيسهية يف املاضهي، واقهرت  النظههر يف إمكانيهة إحهداث مصهارل إقليميههة تهوفر السهيولة للبلههدان 
النامية. وأفاد مندوب وحماور نن السياسات الكفيلة صفز النمو القتصهادي تشهمل، يف مللهة 

رج ىلهو تشهمل، سياسهات صهناعية هتهدل إىل زايدة القيمهة املضهافة للصهناعة التحويليهة والتهد مها
األعلى يف سلسلة القيمة وسياسات مالية توسعية، مو اإلبقاء على مستوايت مرتفعة لإلنفاق 
العا  واتباع سياسة ضريبية مناسبة فيما يتعلق نراب  الشركات ب يهة الناهوض ابلطلهب احمللهي. 

يز، وقال مندوب آخر إن بلدانا استخدمت أيضاا نظاماا مزدوجاا ألسعار الصرل من خهلل التمي
ية بني اجلنوب  مثهلا، بني السلو املصنعة واملعامهلت املالية، إىل جانب اتفاقات التجارة التفضيل

 واجلنوب، وجنحت نسبياا يف ذلك. 
وأكههد احملههاورون أن معظههم الههديون اخلارجيههة يف مليههو املنههاطق الناميههة تقههّو  بهههدولرات  -23

ا النظا  الذي يقو  على مالعتماد املفرط الولايت املتحدة، وأشاروا إىل ضرورة اخلروج عن هذ
على الدولرم، وأقروا يف الوقت ذات  نن املامة ستكون صعبة وستست رق بعض الوقت. ودعا 
يسر  ي ية مبا  بعض احملاورين إىل إجراء إصهل  عميق للنظا  املايل العاملي واملؤسسات املالية العامل

 أحد احملاورين أيضاا إحداث أنظمة إقليمية لتسديد الديون. حتويل الدين اخلارجي إىل دين حملي. واقرت  
وأفاد حماور نن البيئة القتصادية العاملية تزيد من املخاطر اليت هتدد القدرة على حتمل  -24

تقشف  الديون السيادية. وسّلط الضوء على املخاطر اليت تنطوي علياا إدامة حلقة مفرغة من ال



TD/B/EFD/2/3 

13 GE.19-00370 

ادي وتراجو إيرادات الضريبة واحتداد ضائقة الديون، ووج  النتباه تقرتن ابخنفاض النمو القتص
إىل أن إعهادة هيكلهة الههديون كثهرياا مها أتخ ممتههنخرة جهداام وتتهيح حيههزاا مضهيقاا جهداام لسههتعادة 
يات متكررة  العافية، وإىل أن هنا  احتمالا كبرياا أن تلي عمليةا أوىل إلعادة هيكلة الديون عمل

إعسار. وتكمهن األسهباب اجلذريهة للمشهكلة يف اخنهرا  البنيهان الهدويل والبيئهة  أخرى أو حالت
التشريعية الوطنية اليت تنشن فياا الديون. وعلى سبيل املثال، تطبق بعض الدول أسهعار فائهدة 
تعويضية عقابية يف حالة التخلف عن السداد، يف حني تتساهل مو الصناديق النتاازية. وتطرق 

ملندوبني إىل السبل الكفيلة بتحسني السياسات احمللية يف البلدان النامية من أجل احملاور وبعض ا
يار عند  تنظيم تدفقات رأل املال الدولية ومراقبة رؤول األموال بطريقة حمكمة، وإحكا  الخت
اختاذ القرار بشنن الدولة اليت تصدر فياا سندات الديون. وأوصوا نن تعتمد البلدان على نطاق 

سندات ديون تكون مشروطة بقدرة البلد املقرتض على حتمل أعباء الديون وقدرت  على واسو 
 السداد، من قبيل السندات اليت تكون مرتبطة مبعدل منو الناتج احمللي اإلملايل. 

وشهدد احملهاور أيضهاا علهى ضهرورة إنشههاء نظها  متعهدد األطهرال إلعهادة هيكلهة الههديون  -25
التنمية وقائماا على أسال مبادأ سليمة وفقاا ملبادأ األمم املتحدة السيادية، يكون موجااا ىلو 

 (. A/RES/69/319األساسية بشنن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية )

فة  الةدىل املتوسةو، والضةةعف البياةي، والقةدرة علةى حتمةةل الةديون السةيادية: التجةةار    
 والستجابة على صعيد السياسة العامة

النقاش املكونة مهن أربعهة أعضهاء، أشهار حمهاور إىل أن أحهد دواعهي القلهق خهلل حلقة  -26
املتزايهد علهى صههعيد القتصهاد العهاملي يتمثههل يف ارتفهاع نسهب املديونيههة يف العديهد مهن البلههدان 
املتوسطة الدخل، وخباصة الدول اجلزرية الص رية النامية. وتثري هذه النسب املرتفعة قضية أساسية 

علهى حتمههل املديونيهة يف سههياق تزايهد أوجهه  الضهعف إزاء الصههدمات البيئيهة الههيت تتعلهق ابلقههدرة 
أصهبحت أكثهر تهواتراا وأشههد دمهاراا. ويف حالهة الهدول اجلزريههة الصه رية الناميهة، زاد جممهوع الههدين 

، وارتفعت نسبة الدين 2017إىل  2008اخلارجي نكثر من الضعف خهلل الفرتة املمتدة من 
يف املائة خهلل نفس الفرتة، بل جتاوزت هذه  58يف املائة إىل  28احمللي من إىل إملايل الناتج 

يف املائة لدى بعض الدول اجلزرية الص رية النامية. ورغم عد  وجود عتبة حمهددة  100النسبة 
حتديداا واضحاا، فإن القدرة على حتمل الديون تهرتبط مبجموعهة مهن العوامهل، مناها علهى سهبيل 

ت القروض ذات شروط ميسرة، ومدة تسديد القرض، وأسعار الفائدة، وما إذا  املثال ما إذا كان
ئقة،  كانت أسعار الفائدة اثبتة أ  مت رية. والواقو أن مستوايت املديونية ميكن أن تزيد بسرعة فا
مهن مسههتوى مرتفههو أصهههلا إىل مسههتوى ل ميكههن حتمله ، يف حالههة جماهبههة صههدمة خارجيههة. فقههد 

عامهلا رئيسياا يف تزايد  2017ر اليت خلفاا موسم األعاصري يف عا  شكلت األضرار واخلسائ
 مديونية بلدان البحر الكارييب. 

ب ،  -27 تز   يل ولحب حماور آخر أن مستوى املديونية الذي ميكن لبلد ما أو ينب ي ل  أن 
نمو. وعادة ما  يرتبط مبستوى القدرة على حتمل الديون، كما يعتمد على الرتابط بني الدين وال

مقلوب: فكلما كانت نسبة الدين إىل  Uجيسئد هذا الرتابط بني الدين والنمو يف شكل حرل 
اتج احمللهي منخفضهة، تكهون اااثر إجيابيههة علهى النمهو القتصهادي، لكهن هههذه اااثر إملهايل النه

ئة إىل  60اإلجيابية تتآكل إىل أن تصبح آاثراا سلبية كلما جتاوزت نسبة الدين عتبة   70يف املا
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يف املائة. ومن بني املشاكل الرئيسية اليت تصطد  هبا البلدان املثقلة ابلديون، أن ذلك العهبء 
 ماا من احليز الذي حتتاج  لعتماد سياسات مالية كفيلة بدعم النمو والتنمية املستدامني. حير 
وأكد حماور آخر أن البلدان حتتاج إىل قدر من املرونة لتنفيذ برامج متكناا من مواجاة  -28

بلدان ال  التقلبات الدورية، وشدد على أن الشروط املفروضة ينب ي أل تشكل قيوداا تعرقل جاود 
 اليت تنفذ تلك الربامج. 

وأشار بعض احملاورين إىل أن البلدان املتوسطة الدخل، مبا فياا الدول اجلزريهة الصه رية  -29
فادة من  النامية، تواج  مشكلة مرتبطة بوضعاا كوهنا بلداانا ذات دخل متوسط ل ميكناا الست

ط تشاد تباطؤاا يف معدلت التمويل التساهلي. فاذه البلدان اليت وقعت يف فخ الدخل املتوس
النمهو نتيجهة اسههتنفاد إمكانيهة نقهل اليههد العاملهة مهن القطاعههات ذات اإلنتاجيهة املنخفضههة إىل 
القطاعات ذات اإلنتاجية العالية، و ذا السبب سجلت تراجعاا يف قدرهتا التنافسية. فاخنفاض 

د أيضهاا قهدرهتا علهى جماهبهة النمو حيول دون هذه البلدان ودون حتقيق إمكاانهتها الكاملهة، ويقيه
 الصدمات املتصلة بت ري املناخ. 

وأفهاد بعهض احملهاورين نن إطهاراا متينهاا للماليهة العموميهة ميكهن أن يسهاعد البلهدان علههى  -30
حتسني احلوكمة والشفافية واملساءلة. ولحب حماور أن التصرل اجليد يف املالية العمومية يستلز  

إدارة الدين. وينب ي لسرتاتيجيات إدارة الديون أن تركز على الدور  اسرتاتيجية واضحة يف جمال
اإلجيهايب الههذي ميكهن أن تؤديهه  التهدفقات املاليههة، سههواء أكانهت منشههئة للهديون أ  غههري منشههئة 
للديون، يف متويل اسرتاتيجيات التنمية الوطنية. ومن املام أن ختتار البلدان بعناية بهني آليهات 

تدفو التمويل املتاحة وت درل مدى قدرة تتلف تلك االيات على دعم مشاريو الستثمار اليت 
التنوع وتناض ابلتحول ا يكلي. وم  كان ذلك ممكناا، ينب ي تفضيل املساعدة اإلمنائية الرمسية 
والتمويل التساهلي على حساب الئتمان اخلاص. وأكد احملاور أن اإلدارة الفعالة للديون ميكن 

سهن يف تكهاليف القهرتاض. وقهد بينهت التجربهة يف بعهض البلهدان أن اجلاههات أن تفضهي إىل حت
املشاركة املتعددة األطرال والثنائية والعناصر الفاعلة يف السهوق عهادة مها تعهرتل ابجلاهود الهيت 
تبذ ا البلدان حلسن إدارة ديوهنا عن طريق زايدة فرص وصول هذه البلدان إىل التمويل وتكافئاا 

باا على جاودها ت لك. وأشار إىل ضرورة تدبري فرص التمويل اإلضايف هذه بطريقة اسرتاتيجية جتن
 للدخول يف دوامة الديون اليت تصعب السيطرة علياا. 

وأفاد أحد احملاورين نن الرتكيز على القدرة على حتمل الديون ميكن أن تنجر عن  كلفة  -31
عبئة املوارد الهلزمة لتحقيهق أههدال التنميهة عالية، وذلك يف زل القدرة احملدودة للبلدان على ت

املستدامة. وإضافة إىل ذلك، تركز اسرتاتيجيات إدارة الديون على جمموعة ضيقة من املؤشرات 
املاليهة. ففههي حالههة الههدول اجلزريهة الصهه رية الناميههة، ل تراعههي تلهك السههرتاتيجيات األثههر املههايل 

الههديون. ودعهها بعههض املنههدوبني  ة علههى حتمههلوالجتمههاعي ملههواطن الضههعف البيئههي علههى القههدر 
لكهههوارث. اسهههتحداث أداة لوضهههو إطهههار متكامهههل للتمويهههل الهههوطين مهههن أجهههل إدارة تهههاطر ا إىل

ت آاثر ت هههههري املنههههههاخ علههههههى حمههههههاور إىل مسهههههار مههههههواز ممكهههههن يتمثههههههل يف إدمهههههاج تقييمهههههها وأشهههههار
والحتياجات املالية للدول اجلزرية الص رية النامية يف التقييمات املتعلقة ابلقدرة على  التكاليف

 حتمل الديون. 
وأشهار بعهض احملهاورين إىل ضهرورة اسهتكمال اإلجهراءات املتعلقهة إبدارة الهديون بتههدابري  -32

ابري إضهافية هتههدل إىل ضههمان القههدرة علهى حتمههل الههديون يف املههدى البعيهد. وتشههمل هههذه التههد
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اتفاقات تتعلق مبقايضة العملهة، وتنويهو مصهادر الهدين احمللهي وتطويرهها، ومواصهلة العمهل علهى 
تشجيو األخذ بناج قائم على مبادأ قانونية غهري ملزمهة إزاء إعهادة هيكلهة الهديون، مهن قبيهل 

ارث مبادأ األونكتاد املتعلقة بتعزيز اإلقراض والقرتاض السياديني املسهؤولني. ويف حالهة الكهو 
الطبيعية، سّلط بعض املندوبني واحملاورين األضواء على الفائدة من استخدا  أدوات ترتبط بقدرة 
الدولة على السداد وآليات أتمني متعددة األطرال كوسيلة لتخفيف األعباء املالية. غري أن أحد 

التمويهل احملاورين أشار إىل ضرورة بذل جاود مهن أجهل ختفيهف أعبهاء الهديون ومهنح املزيهد مهن 
التساهلي. وميكن تصميم مبادرات التخفيف من أعباء الديون مو مراعاة الدرول املستفادة من 
املبادرة املتعلقة ابلبلدان الفقرية املثقلة ابلديون، اليت مشلت إجراء ختفيضات هامة يف قيمة الديون 

مهل الهديون يف الوقت املناسب كوسيلة ميكن أن تسام بشكل حاسم يف ضمان القدرة على حت
قبل. وعهلوة على  وجتنب سيناريوهات عودة مواطن الضعف إزاء املديونية إىل الظاور يف املست
ذلك، أشار حماور آخر إىل أن األموال اليت يقدماا الصندوق األخضر للمناخ ميكن أن تُستخد  

ية ومنطقة لتمويل آلية مبتكرة ملقايضة الديون وفق ما اقرتحت  اللجنة القتصادية ألمريكا ال ن هلتي
البحر الكارييب مهن أجهل التصهدي ملهواطن الضهعف إزاء الهديون يف منطقهة البحهر الكهارييب. ويف 
اخلتها ، اقهرت  منهدوب إنشهاء آليهة عامليهة للتصهدي للكهوارث حتهت رعايهة منظمهة األمهم املتحههدة 

  لتقدمي إعاانت مالية على نطاق واسو إىل البلدان اليت تتضرر جراء كارثة طبيعية.

مواطن الضعف إزاء الديون يف أقل القتصادات منواا: األولوايت واخليةارات املتاحةة علةى   
 الصعيدين احمللي واملتعدد األطراف

خهههلل حلقهههة النقهههاش الهههيت تلهههت، أكههد أحهههد احملهههاورين األربعهههة أن الهههزايدة األخهههرية يف  -33
ان النامية. وأشار إىل ضرورة مستوايت الديون ميكن أن تؤثر سلبياا يف معدلت النمو يف البلد

ية ميكن  إيهلء املزيد من العناية مبستوايت املديونية احمللية، ألن التخلف عن تسديد الديون احملل
أن يهؤثر بشهدة يف القتصهاد احمللهي ويف أداء النظهها  املصهريف. فهالت ري يف تشهكيلة ديهون البلههدان 

ن بسبب عد  توافر املعلومات اليت ميكن النامية زادت من مواطن ضعف هذه البلدان إزاء الديو 
العتمهاد علياها لتقيهيم القهدرة علهى حتمهل الهديون والتنسهيق بهني املقرضهني اجلهدد، وإدارة ديههون 

 القطاع اخلاص اليت اقرتنت آبجال استحقاق أقصر وأسعار فائدة أعلى.
اء املرتبطهة وأشار احملاور أيضهاا إىل أن ارتفهاع مسهتوى الهديون يفضهي إىل تضهخم األعبه -34

مبدفوعات الدين، وتزايهد تهاطر إعهادة التمويهل، وتقلهص احليهز املتها  للتهدخل يف اعهال املهايل، 
وعلى الصعيد احمللي، أوصى نن وميكن أن يضر ابلقتصاد احلقيقي نتيجة املديونية املتضخمة. 

ني إدارة الشؤون تعمل البلدان على رفو مستوى اإلنتاج والتجايز لتوسيو الوعاء الضرييب وحتس
املالية وختفيض تدفقات رأل املال غري املشروعة )من قبيل نقص اإلبهل  أو اإلبهل  اخلاطئ من 
جانب الشركات األجنبية( وضمان القدرة على حتمل الديون صي  تكون أسعار الفائدة عنهد 

ي دعم هذه مستوايت أدىن من معدلت النمو القتصادي. وعلى الصعيد املتعدد األطرال، ينب 
اإلجراءات لتحسني شفافية اإلحصاءات املتعلقة ابلديون وتعزيز القدرات يف جمال إدارة الديون. 
وأخههرياا، ينب هههي ألي خطههة متعهههددة األطهههرال أن جتّسههد مبهههادأ األونكتههاد املتعلقهههة ابلشهههفافية 

 والشرعية واحلياد واإلرادة احلسنة والستدامة.
ن الضهعف إزاء الهديون يف البلهدان الناميهة ذات الهدخل وأشار حماور آخهر إىل أن مهواط -35

املهنخفض تعهزى إىل الصهدمات الناشهئة عهن اخنفهاض أسهعار السهلو األساسهية، وضهعف اإلدارة 
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ية  املالية الكلية، والتكاليف واملخاطر العالية اليت تنطوي علياا مصادر التمويل، وانعدا  الشفاف
يف املائة من البلدان الناميهة ذات  40ه العوامل، فإن ىلو يف إدارة املديونية العامة. ونتيجة  ذ

قة بسبب  ن الدخل املنخفض جتد نفساا اليو  إما مثقلة ابلديون أو يف مواجاة ضائقة مالية خا
مديونية متضخمة. ومثة تاطر عدة هتدد بزايدة تدهور حالة املديونية العامة، ومناا الزايدة احلادة 

النمو العاملي، وتقلب أسعار السلو األساسية، وسوء تنفيذ إجراءات  يف أسعار الفائدة، وتراجو
التكيف املايل. وأكد أن التصدي ملواطن الضعف إزاء الديون يستلز  وضو أطر مالية كلية متينة، 
وتنفيذ اإلصهلحات املهلئمة على صعيد السياسة العامة وتعزيز اإلبهل  عن املديونية العامة وبناء 

 رة الدين العا . القدرة على إدا
وشههدد حمههاور آخهههر علههى ضهههرورة تههوافر بيههاانت حمدثهههة وموثوقههة وشهههاملة عههن مسهههتوى  -36

ئقة  وتشكيلة الدين كشرط أساسي لزايدة فعالية إدارة اخلصو  وتدبري الشؤون املالية، وجتنب ضا
يهاانت الديون، وحتديد املخهاطر، والتخفيهف مهن آاثر أزمهات الهديون. وأكئهد أن الشهفافية يف الب

املتعلقهههههة ابلهههههديون أمهههههر أساسههههههي لتعزيهههههز القهههههدرة علهههههى حتمههههههل الهههههديون، وصهههههياغة السياسههههههات 
والسرتاتيجيات املالية، واحلوكمة الرشيدة. وتعهزى الصهعوابت الهيت تواجااها البلهدان يف الوقهت 
الراهن إىل عد  توافر بياانت ذات جودة، أي بياانت تستويف شروط الشمول والتوقيت املناسب 

ياانت يؤدي والدق ب ة، وإىل أوج  القصور يف اإلبهل  عن تلك البياانت. وقال إن تدين نوعية ال
إىل زايدة مههواطن الضههعف ويسههبب صههعوابت يف احلصهههول علههى التمويههل، ويفضههي إىل ارتفهههاع 
تكاليف القرتاض وتفاقم ضائقة الديون. وشدد على أن البلدان تتعاطى فعهلا مو العديهد مهن 

ن سههيطرهتا، لكناهها تظههل علههى الههرغم مههن ذلههك قههادرة علههى حتسههني جهههودة العناصههر اخلارجههة عهه
البيهاانت. ونسههب التحهدايت الرئيسههية الهيت تواجااهها البلهدان إىل تزايههد درجهة تعقيههد حافظههات 
الهديون وسههندات الهدين، وضههعف األطهر املؤسسههية، وتهدين قههدرة املهوزفني، وعههد  كفايهة نظههم 

تسهم هبها بنهاء القههدرات يف جمهال تسهجيل البيهاانت املتصههلة اإلدارة. وأكئهد األمهيهة اخلاصهة الههيت ي
ابلهديون، كمها شههدد علهى أمهيههة حتسهني فاههم املمارسهات الفضههلى املتبعهة علههى الصهعيد الههدويل. 
وللتصهدي للتحههدايت املعرتضههة يف الوقهت الههراهن، حتتههاج البلههدان إىل احلصهول علههى املزيههد مههن 

 ستفادة من احللول املتاحة.الدعم من اعتمو الدويل كيما يتسىن  ا ال
وأاثرت حمههاورة مسههنلة القواعههد القانونيههة غههري امللزمههة املنطبقههة علههى التمويههل السهههيادي   -37

مية ذات  نا ال كوسيلة لتحقيق ندية التفاوض بني الدائنني واملدينني، وللناوض بقدرات البلدان 
نطهلقاا الدخل املنخفض يف اعالت القانونية. وأوصت بوضو صك ملز  قانو  فاذ ا انا وقابل لإلن

من املبادأ القانونية غري امللزمة، وذلك ابلستناد إىل مبادأ األونكتاد بشهنن تعزيهز اإلقهراض 
والقرتاض السياديني املسؤولني. وميكن التوصل إىل صياغة هذا الصك عن طريق إصدار جمموعة 

ية من املعايري القانونية التقنية احملددة بشنن التفاوض على صك و  الديون السيادية وإعادة هيكل
الهههديون، كخطهههوة هامههههة ىلهههو تلبيههههة احلاجهههة إىل تكههههريس املمارسهههات املسههههؤولة بهههني املقرتضههههني 
واملقرضني، والتصدي ملواطن الضعف إزاء الديون وتعزيز القدرة علهى حتمهل الهديون. وشهددت 

لة مهن أجهل وضهو ههذه على الدور الرئيسي الذي يؤدي  األونكتاد كايئهة دوليهة حمايهدة ومسهتق
 التوصية موضو التنفيذ. 

وشهدد حمهاور آخههر علهى ضههرورة تكييهف تههدابري التصهدي ملههواطن الضهعف إزاء الههديون  -38
 حسب اخلصائص احملددة لكل بلد واحلالة اخلاصة ب . 
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 إجياد حلول للديون الا ل ميكن حتمل أعبائها: ال ميكن اخلروج عن نسق العمل املعتاد؟  
حلقههة النقهاش املكونههة مههن أربعهة حمههاورين، أشههار حمهاور إىل أن فههرتة السياسههات خههلل  -39

النقدية العاملية التيسريية شارفت على هنايتاها، وأن ارتفهاع أسهعار الفائهدة علهى الهديون املقومهة 
بلدان  بدولر الولايت املتحدة من املرجح أن يضو املزيد من الض وط على خدمة الديون يف ال

حب أن هذا التطور حيصل يف وقت تشاد في  البلهدان الناميهة، وخباصهة يف أفريقيها، النامية. ول
تدهوراا يف مؤشرات الدين. وقد متكنت البلدان النامية من زايدة قدرهتا على احلصول على متويل 
إضايف، عادةا بكلفة منخفضة، بفضل زايدة اعتمادها على إصدار السندات لتلبية احتياجاهتها 

، لكناها اضههطرت يف الوقهت نفسه  إىل إجهراء عمليههات معقهدة ومسهتالكة للوقههت مهن التمويهل
إلعادة هيكلة ديوهنا يف حالت اإلعسهار. وأفهاد بعهض احملهاورين نن مهواطن الضهعف اجلديهدة 
تلهههك أدت إىل زايدة عهههدد عمليهههات إعهههادة هيكلهههة الهههديون السهههيادية املعقهههدة خههههلل السهههنتني 

فية يف البيهاانت املتعلقهة بهديون املؤسسهات اململوكهة للدولهة، املاضهيتني، حيه  إن انعهدا  الشهفا
ووجود متنخرات وترتيبات مالية معقدة أخرى جعهل من إعادة هيكلة الديون عملية تسهت رق 
وقتهاا طههويهلا. وأفههادوا نن التصههدي  ههذه املسههنلة يتطلههب بههذل املزيههد مههن اجلاههود لبنههاء قههدرات 

ية إبدارة الديون. وأشاروا إىل أن صندوق النقد الدويل والبنك املوزفني العاملني يف الوحدات املعن
 الدويل واألونكتاد ما فتئت تؤكد على أمهية هذا العمل. 

وفيما يتعلق بتقييم القهدرة علهى تسهديد الهديون، أشهار بعهض احملهاورين واملشهاركني إىل  -40
جراءات التكيف املايل اليت وجود توافق واسو يف ااراء حول ضرورة إيهلء املزيد من الهتما  إب

تكفل احلماية الجتماعية وتضمن احرتا  حقوق اإلنسان. وشددوا على أمهية هذه املسنلة يف 
السياق الراهن، ألن ارتفاع املديونيهة أسهفر عهن زايدة أعبهاء خدمهة الهدين الهيت تقلهل مهن املهوارد 

 مية املستدامة. املتاحة لتمويل الربامج احلكومية وحتول دون حتقيق أهدال التن
وقال بعض احملاورين واملشاركني إن اجلميو يتفق على أن النظا  احلايل إلدارة املشاكل  -41

باإلضافة  املتصلة ابلديون السيادية، هو نظا  جمزأ وغري فعال، وغري عادل يف معظم األحيان. ف
للتصهدي إىل أوجهه  إىل معاجلهة مسهنلة الهدائنني املعارضهني مهن القطهاع اخلهاص، مثهة حاجهة أيضهاا 

القصور يف النظا  احلايل ملعاجلة املديونية العامة الرمسية يف إطار اندي ابريس. وإضافة إىل ذلك، 
أشار حماور آخر إىل أن األنواع اجلديدة لسندات الديون القائمة على أسال التزامات مضمونة 

ة هيكلهة الهديون، نصول، كالسلو األساسية، تطر  مشاكل جديدة من حي  الشهفافية وإعهاد
يات  ألهنا حتدث بشكل غري مقصود فئة من الدائنني الذين يتمتعون صق األسبقية يف إطار عمل

  إعادة هيكلة الديون.
وأشار حماور آخر إىل إمكانية اتباع مسارات موازية أخرى لتحسني عملية إعادة هيكلة  -42

الههديون ابعتمهههاد مبههادأ قانونيهههة غههري ملزمهههة، مههو العمهههل يف الوقههت ذاتههه  علههى حتسهههني الهههناج 
التعاقدي. ولحب أن النقاشات اجلارية بشهنن إطهار متعهدد األطهرال لتسهوية القضهااي املتعلقهة 

ضواء على أوج  القصور يف النظا  القائم وتعطي زمخاا إضافياا ملواصلة العمل ابلديون تسلط األ
علهى سهد الفجهوات يف النظها  احلهايل إلعههادة هيكلهة الهديون. ومهن اخليهارات املمكنهة األخههرى، 
العمل على التوصل إىل اتفاق دويل بشنن املعايري اليت ميكن أن تساعد يف احلفاى على الوضو 

العناصر املكونة الية أوسو نطاقاا إلعادة هيكلة الديون على الصعيد العاملي. الراهن كعنصر من 
وأشار بعض احملاورين واملشاركني إىل أن هذا الناج ميكن أن يعاجل املشكلة املعروفة جيداا املتمثلة 
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يف مالتقصهري كثههرياا، والتههنخري طههويهلام، الهيت حتظههى ابتفههاق واسههو النطهاق، وأن حيههد مههن نشههاط 
 ئنني املعارضني. الدا
نني  -43 وأفاد بعض املندوبني واملشاركني إىل أن ثهلثة بلدان فقط اعتمدت، ح  اان، قوا

يا   حتبط أي نوااي ق لرفو دعاوى قضائية من جانب الدائنني غري املتعاونني، وأكدوا احلاجة إىل ال
لقضهااي املرتبطههة ابملزيهد كهي تعتمهد بلهدان أخههرى مثهل ههذه القهوانني. ويف معههرض احلهدي  عهن ا

ية  بتحسني النظا  العاملي إلعادة هيكلة الديون، أشار مندوب آخر إىل ضرورة الشروع يف عمل
تشاورية واسعة النطاق بني مليو اجلاات صاحبة املصلحة كتلك اليت أفضت إىل وضو مبادأ 

  األونكتاد بشنن تعزيز اإلقراض والقرتاض السياديني املسؤولني.

 ل التنظيمية املسائ -اثلثاا  
  انتخا  أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
انتخههههب فريههههق اخلههههرباء احلكههههومي الههههدويل املعههههين بتمويههههل التنميههههة، يف جلسههههت  العامهههههة  -44

يساا 2018تشرين الثاين/نوفمرب  7الفتتاحية، املعقودة يف  ، السيد بول أوكيست )نيكاراغوا( رئ
  مقررة. -ديسيكو )جنوب أفريقيا( انئبة للرئيس  -مكساكاتو ل ، والسيدة نوسيبو جويس ا

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

وأقر فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة الفتتاحية أيضاا، جدول األعمال  -45
 كان جدول األعمال كااخ:. وابلتايل  TD/B/EFD/2/1املؤقت، كما يرد يف الوثيقة 

 انتخاب أعضاء املكتب  -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
 متويل التنمية: الديون، والقدرة على حتمل الديون، والقضااي البنيوية املرتابطة  -3 
جهدول األعمههال املؤقههت للهدورة الثالثههة لفريههق اخلهرباء احلكههومي الههدويل املعههين  -4 

 بتمويل التنمية
 اعتماد تقرير الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية. -5 

 اعتمةاد تقريةر الةةدورة الثانيةة لفريةةق اخلةرباء احلكةةومي الةدويل املعةةين بتمويةل التنميةةة -جيم 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 -وأذن فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة اخلتامية، نن تعد انئبة الرئيس  -46
 املقررة، حتت إشرال الرئيس، الصي ة الناائية للتقرير املتعلق بدورت  الثانية بعد اختتا  الدورة. 
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 املرفق األول

 جةةدول األعمةةال املؤقةةت للةةدورة الثالثةةة لفريةةق اخلةةرباء احلكةةومي الةةدويل  
 املعين بتمويل التنمية 

اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية املوضوع ااخ ذكره واألسئلة  
 اإلرشادية التالية املقرر إدراجاما يف جدول األعمال املؤقت لدورت  الثالثة: 

 املوضوع: )أ( 
 *التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية املرتابطة  
 األسئلة اإلرشادية: )ب( 

كيهف ميكههن الوفههاء ابللتههزا  الههوارد يف خطهة عمههل أديههس أاباب بعكههس اجتههاه  '1'
الخنفاضات املسجلة يف الفرتة األخرية يف املساعدة اإلمنائيهة الرمسيهة، وكيهف 
مية  ميكن للمساعدة اإلمنائية الرمسية أن تؤدي دوراا أكثر فعالية يف اجلاود الرا

 اإلمنائي املطلوب لتحقيق أهدال التنمية املستدامة؟ إىل رفو مستوى التمويل

ية  '2' تساهل كيف ميكن حتسني وتنسيق نوعية وأثر التدفقات الرأمسالية الرمسية، ال
مناها وغهري التسهاهلية، دعمهاا  هذه اجلاهود، مبها يف ذلهك عهن طريهق اسهتخدا  

 مناذج وأدوات متويل مبتكرة؟

تصهلة ابلسياسهات العامهة املطلهوب ما هي الت يريات املؤسسية والتنظيميهة وامل '3'
إجراؤها على الصعيد الدويل للتحقق من أن احلوكمة القتصادية العاملية تدعم 

 بشكل مناسب التعاون اإلمنائي الفعال تيسرياا لتعبئة املوارد العامة احمللية؟

__________ 

، 69/313جمههال العمههل مجهههيمم ومواوم، علههى التهههوايل، مههن خطهههة عمههل أديهههس أاباب )انظههر قهههرار اجلمعيههة العامهههة  *
  املرفق، الفصل الثاين، الفرعان مجيمم ومواوم(.
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 املرفق الثاين 

 *احلضور  
 أمساؤها: اء يف األونكتاد التاليةحضر الدورة ممثلو الدول األعض -1

 العراق الحتاد الروسي 
 عمان  األردن
 غواتيمال إسبانيا 

 غياان إكوادور 
 الفلبني أملانيا 

 البوليفارية( -فنزويهل )ملاورية  أوغندا 
 كمبوداي أوكرانيا

 كندا اإلسهلمية( -إيران )ملاورية 
 كواب ابكستان
 كوت ديفوار برابدول

 الكون و بنما 
 الكويت بوروندي

 مايل  املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 مصر  تركيا
 امل رب توغو

 اململكة العربية السعودية تونس 
 موريتانيا جامايكا 

 موريشيول جزر البااما 
 انميبيا ملاورية تنزانيا املتحدة 

 نيبال  ملاورية لو الدميقراطية الشعبية 
 النيجر جورجيا
 نيجرياي  جيبوخ
 الولايت املتحدة األمريكية زامبيا

 الياابن السلفادور 
  السودان

 وُمثّلت يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية:  -2
 الحتاد األفريقي

 دول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط ا ادأ 
 اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية ااسيوية

 جامعة الدول العربية
 املنظمة الدولية للفرانكفونية

__________ 

 .TD/B/EFD/2/INF.1تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. ولهلطهلع على قائمة املشاركني، انظر  *
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 منظمة التعاون اإلسهلمي
 مركز اجلنوب

 وكانت أجازة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجماا التالية ممثلة يف الدورة: -3
 إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية 

 اللجنة القتصادية ألمريكا الهلتينية ومنطقة البحر الكارييب
 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا التالية ممثلة يف الدورة:  -4

 منظمة العمل الدولية
 صندوق النقد الدويل
 جمموعة البنك الدويل
 منظمة الصحة العاملية

 وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة: -5

 الفئة العامة  
 ماندسو العامل

 املعنية ابلديون والتنميةالشبكة األوروبية 
 الشبكة الدولية لتوحيد شاادات التعليم العايل.

    


