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 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

 الدورة الثالثة
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  6-4جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 *متويل التنمية: التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية املرتابطة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
تقددددذ  دددكر املدددكمر  ندددجت عامدددجت عدددن املسا ددداإل اليدددارد    امليددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت  

املخددت. و وص.دد  ن  لك ت.ددع امليدداعد  وولددع التمويدد  ويدددكا،  دد  مددافي ، ممددا  والتمويدد  
ونوعددا ،  ةيددجت التمويدد  الدديقذ لتاقيددت ل ددداس التنميددجت امليددتدامجتو وتددؤ   لوجدد  الت ددا     
التعريدددف والقيددداس ن   ةدددز يدددو   تتزايدددد  موادددا  عدددن قدددد   امليددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت مق ندددجت 

.  ع.ى لك ييهما نةدهاما  مبد ا   دا ي يفدحت    قيدت األ دداس ا  اريدجت،  دا   ابلتموي  املخت
ولع ل داس التنميجت امليتدامجتو ويبدو لك الب.داك الناميدجت املنخيف دجت الددو  ولقد  املقتتدا اإل 
 دددوا  مل تيدددتيفيد مدددن اليفدددري املتايدددجت   ةدددياو املسا ددداإل الاليدددجت  دددو يشدددد األمدددوال العامدددجت 

  اخلدددداي، و  ةددددياو ااهددددو  الراميددددجت ن  اددددماك  ايددددجت البي ددددجت مددددن ودددديل ملجتددددكا  التمويدددد
املةددتثما  اليويدد  األجدد    الب.ددداك الناميددجت املت ددر    و ث  مددن ال ددوا د اليبيعيددجتو فددي  ددد لك 
تت دافر جهدو   .دداك الشدمال ل.وفداز ابلتزاماصدا األيد.يجت وتنشدي  التعداوك ا  دارحت الددو ، مدن 

يددا .يجت ادديفافجت وفعالددجت لنقدد  املددوا   ن   .ددداك اانددو و و  ددن ل.تعدداوك ودديل عم.يدداإل  دد  ت
فيمدا  دد   .ددداك اانددو  لك يدددعز التعدداوك ا  دارحت اليفددم  دد   .ددداك الشددمال و .ددداك اانددو ، 

     ما انيفع يدعم ، ل ن  يظ  ابليفع  م مي  ل ، وينبغحت لك يظ  مكلعو
 

__________ 

  اتُّيفت ع.ى نشر  كر الوثيقجت  عد ة يخ النشر املعتيا   لظروس وا ججت عن ن ا   لمانجت األون تا و *
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 مقدمة -أولا  
الدو   الثانيدجت ليفريدت اخلدرباز ال دومحت الددو  املعدي  تمويد  التنميدجت، الدم عقددإل َتقر     -١

، لك ي دوك موادود  و   ٢٠١8تشدرين الثداين/نوفمرب  ٩ن   7  جنيف  يوييرا   اليف   من 
 دددو  ٢٠١٩تشدددرين الثددداين/نوفمرب  6ن   4اليفريدددت الثالثدددجت، الدددم تيعقدددد   جنيدددف   اليفددد   مدددن 

وفيمدا ي.دحت األةد .جت ا  ادا يجت املتيفدت ع.يهدا ‘‘و  ارحت الدو  والق اث البنيويدجت امل ا يدجتالتعاوك ا ’’
 :(١)هلكر الدو   الثالثجت ليفريت اخلرباز ال ومحت الدو 

ميدددف   دددن الوفددداز ابمللتدددزاذ الدددوا     ويدددجت عمددد  ل يددد  لاباب  التدددا    عدددن  )ل( 
اسدددار املضيفاادداإل امليدددف.جت   اليفدد   األوددد     املددؤ ر الدددو  الثالدددل لتمويدد  التنميدددجت   ع دد  

املياعد  ا  اريجت الر يجت، وميف   ن هلكر املياعد  لك تؤ    و ا  لاد فعاليجت   ااهو  الراميدجت 
 ن   فع ميتوى التموي  ا  ارحت املي.و  لتاقيت ل داس التنميجت امليتدامجت؟

اإل الر يدددجت، التيدددا .يجت و ددد  ميدددف   دددن  يددد  وتنيددديت نوعيدددجت ولثدددر التددددفق ) ( 
 التيا .يجت،  عما  هلكر ااهو ،  يرو منها اةتخداذ  اوج ول واإل  وي  مبت ر ؟

ما  حت التغي اإل املؤةييجت واليياةاتيجت والتنظيميدجت امليفيدد  ع.دى التدعيد الددو   )ج( 
لددددو  اليفعدددال، ل يفالدددجت لك تقددددذ الوممدددجت املقتتدددا يجت العامليدددجت الددددعز املناةددد  ل.تعددداوك ا  دددارحت ا

 تيي ا  لتعب جت املوا   العامجت ان.يجت؟
جدديز )التعدداوك ا  ددارحت الدددو ( مددن -يتوافددت مواددود املناقشددجت  ددكا مددع اثددال العمدد   نيددا   -٢

الدددو  ’’ويدجت عمدد  ل يدد  لاباب التددا    عدن املددؤ ر الدددو  الثالددل لتمويد  التنميددجتو وتؤمددد اخليددجت 
  ت م.جت ااهو  الم تبكهلا الب.دداك لتعب دجت املدوا   ا.يدا  ’’الدو   الك  يؤ ي  التموي  العاذ‘‘ املهز

‘‘ مددددن متددددا   عامددددجت، ومل ةدددديما   لاددددد الب.ددددداك فقددددرا  واددددعيفا ، ييددددل املددددوا   ان.يددددجت ادددددو  
 .دددا   عديددد  مل تددزال  وك ميددتوى التزاماصددا املتع.قددجت ’’وتعددر  عددن الق.ددت مددن لك  ،(٥٠ )اليفقددر 

الوفدداز يميددع التزامدداإل امليدداعد  ا  اريددجت ’’(و وتؤمددد لك ٥١ )اليفقددر ‘‘ جت الر يددجتابمليدداعد  ا  اريدد
ويشدددددم  ولدددددع ’’، وتعيدددددد اميدددددد التزامددددداإل مقددددددمحت امليددددداعد  ا  اريدددددجت، ‘‘مدددددا قال لمدددددرا  يا دددددا  

   ٠,7امللتزامداإل الدم تعهددإل بددا  .دداك عديدد  متقدمدجت النمددو  تاقيدت  ددس صتدي  نيددبجت 
 ٠.١٥لقددومحت ا يلددا  ل.ميدداعد  ا  اريددجت الر يددجت وصتددي  نيددبجت تدد او   دد  املارددجت مددن الدددو  ا

  املارددجت مددن الدددو  القددومحت ا يلددا  ل.ميدداعد  ا  اريددجت الر يددجت ليفارددد  لقدد   ٠.٢٠  املارددجت ن  
 يفيز ’’(و وتش  اخليجت ن  لك من لوج  اةتخداذ التموي  العاذ الدو  ٥١ )اليفقر ‘‘ الب.داك  وا  

،  ددا   ولددع اةددتخداذ التمويدد  العدداذ ‘‘عب ددجت مددوا   ناددافيجت مددن متددا   لوددرى، عامددجت ووايددجتت
 ةيددددجت  ويدددد  ناددددا  عددددن تريددددت التمويدددد  املخددددت.  لو اامدددداعحت وصيفيددددف املخدددداتر، ’’الدددددو  

ةددديما   اةدددتثما اإل اهليامددد  األةاةددديجت و   دددا مدددن املةدددتثما اإل الدددم تددددعز تنميدددجت القيددداد  ومل
مناقشاإل ميفتويدجت وادام.جت واديفافجت  شددك  دديل تريقدجت ’’(و وت.تزذ إبجراز ٥4ر  )اليفق‘‘ اخلاي

ااهو  الراميدجت ن   يد  نوعيدجت ولثدر ’’(، وتري   د ٥٥)اليفقر  ‘‘ قياس املياعد  ا  اريجت الر يجت
(و ٥8)اليفقددر  ‘‘ وفعاليددجت التعدداوك ا  ددارحت وااهددو  الدوليددجت األوددرى املبكولددجت   اثددال املاليددجت العامددجت

ابعتبدددا ر عنتدددرا  م مدددي  ل.تعددداوك  ددد  ’’وتيددد.ز مدددكلع لكيدددجت التعددداوك فيمدددا  ددد   .دددداك ااندددو  
(، وتشددددد  ع.ددددى امليدددداكجت الا ددددجت ل.متددددا س ٥6)اليفقددددر  ‘‘ الشددددمال واانددددو ، مل  ددددديي  عندددد 

__________ 

(١) TD/B/EFD/3/3 و١٥األول، التيفاجت ، املرفت 
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(و 7٥و 7٠ا  اريددددجت، الوتنيددددجت منهددددا واملتعددددد   األتددددراس،   تددددوف  التمويدددد  ا  ددددارحت )اليفقددددرةك 
و دددي  اخليدددجت ع.مدددا  لي دددا  ابلتاددددثإل اخلايدددجت الدددم تواجههدددا الب.دددداك الناميدددجت املتوةددديجت الددددو ، 

ةدديما فيمددا يتع.ددت  عدداي  األ .يددجت ل.اتددول ع.ددى التمويدد  التيددا .حت، وتددرى لك  ددكر الب.ددداك  ومل
مدا ي يفدحت مدن التمويد  املييدو  الت .يفدجت مدن متدا   لودرى قد مل ت دوك قدا    ع.دى التدول ع.دى ’’
(و وتشددم  اثدداملإل التعدداوك ا  ددارحت الدددو  األوددرى الددم تربق ددا اخليددجت 7٢)اليفقددر  ‘‘ .بيددجت ايتياجاصددالت

(، والتداجت 67وةدد اليففدو  التموي.يدجت    نداز اليديذ )اليفقدر   (،6٥-٥٩املةتدامجت البي يجت )اليفقدراإل 
  (و78(، والتع.يز )اليفقر  77)اليفقر  

ز املسا دداإل امليددف.جت   املؤاددراإل الديثددجت العهددد وتقدددذ  ددكر املددكمر  نددجت عامددجت عددن ل دد -3
ل.مياعد  ا  اريجت الر يجت والتموي  املخت. ، وت.خ  القنواإل الاليجت الدم تييدر التعداوك ا  دارحت 
الدو ، وتربق التادثإل الناا جت عن  كر القنواإل، من لج  مناقشتها ويل الدو   الثالثجت ليفريت 

 و(٢)ي  تموي  التنميجتاخلرباز ال ومحت الدو  املع

 املساعدة اإلمنائية الرمسية: استياء مستمر؟ -اثنياا  
 املوازنة بني خطة التنمية ومتويل التنمية -ألف 

عامدا  ميفتد.يا  لتعد يدجت األتدراس واصداو القدرا اإل ع.دى التدعيد الددو   ٢٠١٥ماك عاذ  -4
و وتويد.ت الددول األع دداز ٢٠١٥بددس  ةدز املعداأل األةاةديجت خليدجت ةياةدداإل التنميدجت ملدا  عدد 

 ن  توافدددت   اء از  شددددك عدددد  اتيفاقددداإل ن اريدددجت  رييددديجت تشدددم  ويدددجت عمددد  ل يددد  لاباب ) دددوق/
(، واتيفدداو اب يدد  ٢٠١٥)لي.ول/ةددبتمرب  ٢٠3٠(، وويددجت التنميددجت امليددتدامجت لعدداذ ٢٠١٥ يوليدد 

(و ٢٠١٥وك األول/ ييدمرب املربذ  وج  اتيفاقيجت األمز املتادد  ا تا يدجت  شددك تغيد  املندان )مدان
ول ةت  كر املتيفاقاإل ووةدعت ابألةداس عمد  األمدز املتادد  املتع.دت ابليدعحت ن   قيدت ويدجت 

 ددفا  مدن ل دداس التنميدجت  ١7،  وجد  وداي، ٢٠3٠ن اريجت عامليجت تمويجتو ويد إل ويجت عداذ 
جت والد مدن  ايجت، ترمحت ن  الق از ع.ى اليفقر والنهوض ابلتع.يز والتا ١6٩امليتدامجت، تشم  

 لوجددد  عددددذ امليددداوا  املقتتدددا يجت وييفدددز النمدددو املقتتدددا   والتتدددد  لتغددد  املندددان، و ددد  ولدددعو
وجددد إل  ددكر املتيفاقدداإل الدوليددجت اخليددا  املتع.ددت ابلدددو  اهلدداذ ل.ماليددجت العامددجت الدوليددجت، ومل ةدديما 

ويدد  ا  ددارحت لدددعز امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت، ف ددي  عددن الاجددجت ن  تعب ددجت مددوا   ناددافيجت مددن التم
  هداإل اليمويجتو كر التع

ول ى توةدديع اخليددجت الدوليددجت ن  قث   مبدد     الت دداليف املقددد   واثمددود امليتياجدداإل  -٥
مددددن املةددددتثما    الب.ددددداك الناميددددجتو وتشدددد  تقددددديراإل األون تددددا  ن  لك متوةدددد  ففددددو  التمويدددد  

تري.يدددوك  ومل    اليدددنجت    ٢.٥يدددوا  اليدددنو  الددديقذ لتاقيدددت ل دددداس التنميدددجت امليدددتدامجت يب.ددد  
و ل ددن جددرل  ويددجت عمدد  ل يدد  لاباب أل تتفيددد  عددد   نتددار  ن اريددجت، (3)٢٠3٠-٢٠١٥اليفدد   

__________ 

النتار  والو رت املعد  ل.دو   األو  ليفريت اخلرباز ال ومحت الدو  املعدي  تمويد  التنميدجت، و دحت متايدجت  انظر لي ا   (٢)
 ٢3)اتُّ.دع ع.يد     https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442  الرا   التا : 
 (و٢٠١٩آ /ل يي  

 امليدددتدامجت: ويدددجت عمددد : املةدددتثما    ل دددداس التنميدددجت ٢٠١4تقريدددر املةدددتثما  العددداملحت ، ٢٠١4األون تدددا ،  (3)
 ، نيويو ك وجنيف(وA.14.II.D.1)منشو اإل األمز املتاد ،  قز املبيع 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442%20
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 ينما ينيفد الوقت  يرعجتو وتيتند املياعد  ا  اريجت الر يجت ن  مبدل لةاةدحت  دو التنميدجت املقتتدا يجت 
، ومل ةدددديما ألقدددد  (4)تددددوف  التمويدددد  ل.ب.ددددداك الناميددددجت   والرفددددار ل.ب.ددددداك الناميددددجت، وتددددؤ    و ا   امددددا  

التزمدت ابلتدربد  (٥)املقتتا اإل  وا و وع.ى الر ز مدن لك الب.دداك األع داز   اندجت امليداعد  ا  اريدجت
  املاردددجت مدددن  و.هدددا القدددومحت ا يلدددا  اليدددنو  ل.ميددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت   الب.دددداك  ٠.7 نيدددبجت 

  املارددددجت مددددن  و.هددددا القددددومحت ا يلددددا   ٠.٢٠  املارددددجت و ٠.١٥  مددددا  دددد  الناميددددجت، و نيددددبجت تدددد او 
قدددت  دددكر الغايدددجَت ةدددوى ييفندددجت مدددن الب.دددداكو (6)ل.ميددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت   لقددد  الب.دددداك  دددوا   ، أل  ي

و دددمل  مدددن ولددع، ا.دددت امليددداعد  ا  اريددجت الر يدددجت   يددد ل ، مدددن نتدددف ولددع امللتدددزاذ، نو  .ددد  
  املاردددددجت مددددددن الددددددو  القددددددومحت ا يلددددددا   ٠.3١د  املقدمدددددجت مددددددن  .دددددداك ال.فنددددددجت متوةددددد  امليدددددداع

، ل دن ميدتوثصا ٢٠١6و وةف.ت تدفقاإل املياعد  ا  اريجت الر يجت قث    امشيجت   ٢٠١7  
، وتش  ليدد تقديراإل منظمدجت التعداوك والتنميدجت   امليدداك املقتتدا   )منظمدجت ٢٠١7ويّفت   

م.يددددا   ١٥3ن  لك تدددددفقاإل ت.ددددع امليدددداعد ، الددددم ويدددد.ت ن   ٢٠١8اذ التعدددداوك والتنميددددجت( لعدددد
  املاردجت  3٢.٥، ولك نيدبجت ٢٠١3، مل تتفاوق ةدوى  قدد  اد ي  امليدتوثإل امليدف.جت   (7) ومل 

__________ 

مل تشم  املياعد  ا  اريجت الر يجت القروض واملرتما إل املختتجت لأل راض العي ريجتو و يدع منظمدجت التعداوك  (4)
واألقاليز الناميجت؛ ومل تيعدُّ ميداعد  ن اريدجت  والتنميجت   امليداك املقتتا   )منظمجت التعاوك والتنميجت( قارمجت ابلب.داك

دد د القارمددجت  و ث    .ددا  لو نق.يمددا    ١٥٠وت دز ياليددا  لمثدر مددن    يدجت ةددوى املعوندجت املقدمددجت ن   دكر الب.ددداكو و ي
و  ددن املتدديد ع.ددى قارمددجت  و٢٠١٠ ومل ا     ١٢ ٢76مدداك متوةدد   ودد  اليفددر  اليددنو  فيهددا يقدد  عددن 

  الددددددرا   التددددددا :  ٢٠١8مددددددانوك الثاين/يندددددداير   ١د  مددددددن امليدددددداعد  ا  اريددددددجت الر يددددددجت يدددددد  الب.ددددددداك امليددددددتيفي
www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm 

 (و٢٠١٩آ /ل يي   ٢3)اتُّ.ع ع.ي    
فيما ي.حت الب.داك األع از   انجت التنميدجت ا  اريدجت: امل دا  األو وإ، نةدبانيا، لةد اليا، لملانيدا، ليرلنددا، آييد.ندا،  (٥)

ا، تشددي يا، يلهو يددجت مددو ث، الدددا رك، ةدد.وفاميا، ةدد.وفينيا، اليددويد، ةوييددرا، نيياليددا، الربتغددال،  .في ددا،  ولنددد
فرنيددددا، فن.ندددددا، مندددددا، ل يددددمرب ، املم. ددددجت املتاددددد  لربييانيددددا العظمددددى وليرلندددددا الشددددماليجت، النددددروي ، النميددددا، 

  نيوقي.ندا،  نغا ث،  ولندا، الوملثإل املتاد  األمري يجت، الياابك، اليو كو
ثددددت ألول مددددر ،   الدددددو   الثانيددددجت ملددددؤ ر األمددددز املتاددددد  ل.تفددددا   والتنميددددجت    (6) ، نم انيددددجت واددددع  دددددس ١٩68ُبي

  املاردجت مدن الندات  القدومحت ا يلدا  ل.ب.دداك املتقدمدجت،    ٠.7٥ت مي.حت لتا  املياعد  ا  اريجت الر يدجت  نيدبجت 
  املارددجت مددن  سهددا القددومحت ا يلددا و    ١، قددد ر نتددا   دددس اددام  لتاددوييإل املددوا   املاليددجت  ب.دد  يدداس ل 

)الثالددل(  شددك املددوا   املاليددجت أل دراض التنميددجت واثمددود تدددفت  6١( القددرا  ١٩7٢اعتمدد املددؤ ر    و تدد  الثالثدجت )
مب.دد   املددوا   العامددجت واخلايددجت، الددك  ت.دد  فيدد  ن  الب.ددداك املتقدمددجت لك تزيددد امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت لتتدد  ن 

و وااددي.عت لمانددجت األون تددا   همددجت ١٩7٥  املارددجت مددن النددات  القددومحت ا يلددا  ُب.ددول  ٠.7يدداس ل ، قددد ر 
سميع البيا إل ونعدا  تقرير ورباز عن ل داس املعونجت الم ا .ت لةداس األ دداس الاليدجتو انظدر، ع.دى ةدبي  

  وOECD, 2016, History of the 0.7 % [Per cent] Official Development Assistance Targetاملثال، 
(7) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019, Blended Finance in the Least 

Developed Countries 2019, OECD Publishing, Paris   جت و   ن لك تشم  ااهاإل املا دجت الر يدجت امليداكيف
الر يددجت لي ددا  الب.ددداك  دد  األع دداز   انددجت امليدداعد  ا  اريددجت واملنظمدداإل املتعددد   األتددراسو امليدداعد  ا  اريددجت 

، لك تدفقاإل املياعد  ا  اريجت الر يجت مدن يليدع ااهداإل املا دجت الر يدجت قدد ٢٠١7وتيفيد آور التقديراإل، لعاذ 
   ٢١نيدياإل،   املتوةد ، يدوا  م.يا اإل  ومل و و .غت تربعاإل الشدرماإل املتعدد   اا ٢٠6.7وي.ت ن  

  املاردجت منهدا، ع.دى  6املارجت من  كر املياعد ، وتربعاإل الب.داك    األع از   انجت املياعد  ا  اريجت يدوا  
  املاردجت مدن  ١١.7الر ز من لك يتجت تربعاإل  كر الب.داك قد قا إل   اءونجت األو  ، نو ويد.ت نيدبتها ن  

و و .  متوة  نتي  لقد  الب.دداك  دوا  مدن نيلدا  امليداعد  ا  اريدجت الر يدجت ٢٠١4الر يجت   املياعد  ا  اريجت 
مددن ااهدداإل املا ددجت الر يددجت لقدد  ق.دديي  مددن الر ددعو وابلنظددر ن  القددد  ال بدد  مددن الشدديفافيجت انييددجت ُبتددجت امليدداعد  

إك  دكر البيدا إل تييددتخدذ عدا   لتا.يد  امليدداعد  ا  اريدجت الر يدجت الدم تقدددمها  .دداك اندجت امليداعد  ا  اريددجت، فد
  ا  اريجت الر يجتو

file:///C:/Users/pdfeng/Downloads/www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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منها تيوج د   دو لقد  الب.دداك  دوا و وتشدم   دكر البيدا إل يليدع التددفقاإل الر يدجت ن  الب.دداك الناميدجت، 
 (و١ الوا    من ااهاإل املا جت املتعد   األتراس )الش   وت ز التدفقاإل

 ١الش   
 ٢٠١٨-٢٠٠٠املساعدة اإلمنائية الرمسية جلميع البلدان النامية وأقل البلدان منواا، 

 ) يي   ومل اإل الوملثإل املتاد  ياليا ، وابلنيبجت امل ويجت(

 

يياابإل لمانجت األون تا  اةتنا ا  ن  قاعد  البيدا إل ا ل  ونيدجت ملنظمدجت التعداوك والتنميدجت ونيتدازاصا  املتد :
  وDAC2aومدفوعاإل املعونجت )املياعد  ا  اريجت الر يجت( ل.ب.داك واملناتت  

  واألون تا ون  تقديراإل منظمجت التعاوك والتنميجت  ٢٠١8تيتند  يا إل  مييظجت:

 املساعدة اإلمنائية الرمسية: قضااي املاضي واحلاضر -ابء 
تشددم  امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت املددنا والقددروض املييددر  )ييددل مل يقدد  عنتددر املناددجت  -6

  املارددجت مددن ا(مددود(، وتقدددة امليدداعد  التقنيددجتو وقددد يدددد  ددول تددد  حت  ددو تقدددة  ٢٥ عددن
 ١6من املنا، نو اد .ت  دكر القدروض و  وس األمدوال اليوي.دجت األجد  القروض التيا .يجت  دمل  

و (8)٢٠١7  املاردجت    ٢3، وقا إل لتتد  ن  ٢٠٠8  املارجت من املياعد  ا  اريجت الر يجت   
وع.دى  ددرا  القدروض  دد  التيدا .يجت، مل  ددد مدن ةدددا  القدروض التيددا .يجت، ونك مداك ولددع  يددعر 

يفارددد  املعمددول  دد    اليددوو(و و   اادددل منددك فدد    شدددك نيدداو فارددد  مددواإل )ل ، مددن ةددعر ال
التيا   املرتب  بدكر القدروض، ألك القيمدجت امل يدجت ال ام.دجت ل.قدرض تيعتدرب ميداعد  ن اريدجت   يدجت، 

  املاردجت مدن القدرضو وتعهددإل منظمددجت  ٢٥يد  ونك ماندت الشدرول التيدا .يجت مل تشدم  ةدوى 
 و٢٠١8قجت الم تتبعها   ييا   كر القروض اعتبا ا  من التعاوك والتنميجت  تغي  اليري

__________ 

(8) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و  

ميي  الدومل اإل
 

 ا  اريجت الر يجت املقدمجت ن  لق  الب.داك  وا  اثمود املياعد  

 املياعد  ا  اريجت الر يجت املقدمجت ن  الب.داك الناميجت

املياعد  ا  اريجت الر يجت املقدمجت ن  لق  الب.داك  وا  منيبجت م ويجت من املياعد  ا  اريجت الر يجت 
 املقدمجت ن  يليع الب.داك الناميجت

النيبجت امل ويجت
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ومن الوااا لك املياعد  ا  اريجت الر يجت املب.  عنها تق  مث ا  عدن األ دداس املتيفدت ع.يهدا  -7
 وليدددا ، ل دددن التدددول ع.دددى يدددو   وااددداجت عدددن مددددى ويدددول امليددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت ن  الب.دددد 

ت.ددع امليدداعد و فع.ددى ةددبي  املثددال، ييددما تعريددف انددجت امليدداعد   املت.قددحت لمددر تيعقدددر مييفيددجت ننيفدداو
ا  اريددجت التا عددجت ملنظمددجت التعدداوك والتنميددجت إبنيفدداو نيددبجت مبدد   مددن امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت   الب.ددد 
املددددانا نيفيدددد ، مثدددد  اليدددد ن ليج دددد  والت دددداليف املرتبيددددجت إب مدددداجهزو وتيظهددددر البيددددا إل املتع.قددددجت 

  املاردددددجت مدددددن  ١٠د األوددددد   لك ت دددداليف اليج ددددد    الب.دددددداك املا ددددجت تشددددد   ابليددددنواإل الدددددثي
 (و٢ املياعد  ا  اريجت الر يجت املقدمجت من الب.داك األع از   انجت املياعد  ا  اريجت )الش  

 ٢الش   
 ٢٠١٧-٢٠٠٨تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان النامية وأقل البلدان منواا، 

 )الت  النيبيجت(

 

  التعاوك والتنميجت  شدك تدفقاإل املوا  ونيتازاإل انجت املياعد  ا  اريجت التا عجت ملنظمجت  املتد :

وابملثددد ، تيعتدددرب ت ددداليف املدددنا الد اةددديجت ل.يدددي  املنادددد ين مدددن الب.دددداك الناميدددجت الدددكين  -8
يد ةوك    .د مانا مياعد  ن اريجت   يجت، ع.ى الر ز من عددذ وجدو   يدا إل متيدقجت عدن عدد  

وييدددهموك   تنميدددجت الب.دددد ميدددتقبي و وي.دددف لول دددع اليدددي  الدددكين يعدددو وك ن   .دددد ز األيددد.حت 
الغموض لي ا  الت اليف ا  ا يدجت املرتبيدجت  تقددة املعوندجت،  دا يشدم  عنايدر ماملرمبداإل املختتدجت 

 ل.خرباز املةتشا ي    امليداك، وخمت.ف النيفقاإل األورى الم مل   ن قياس لثر ا ا  ارحتو
ا  اريددددجت الر يددددجت املتايددددجت ل.ب.ددددداك الناميددددجت  لمددددا ااهددددو  املبكولددددجت لقيدددداس يفددددز امليدددداعد  -٩

ابةتخداذ املعونجت القا .جت ل.رباثدجت قيدرث  فتزيد  مدن امليداعد  ا  اريدجت الر يدجت عنايدر مل   دن التنبدؤ 
با ُب ز تبيعتها، لو مل تنيو  ع.ى ل  تدفقاإل عدرب الددو ، لو مل تشد   جدززا  مدن اتيفاقداإل 

مل   ددن ل.فهددجت املا ددجت لك ترباثهددا قيددرث و وتشدد  البيددا إل ن   التعدداوك املربمددجت  دد  ال ومدداإل، لو
لك  ويدد  امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت لتغييددجت الت دداليف   الب.ددداك املا ددجت   ددن لك ي ددوك لدد  لثددر 

 ١٠٥.6)ل  لق  مدن مب.د   ٢٠١8م.يا اإل  ومل     ١٠3.7اديدو فقد وي   كا املب.  ن  
م.يددا   ومل  مددن نيلددا  امليدداعد  ا  اريددجت  ١٥3(، مقا نددجت  ب.دد  ٢٠١4م.يددا اإل  ومل    عدداذ 

 ٢3اتي.ددددددددع ع.يدددددددد     ؛http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPAالر يددددددددجت )انظددددددددر 
 (و٢٠١٩ل يي  آ /

النيبجت امل ويجت
 

 املياعد  ا  اريجت الر يجت الثناريجت املقدمجت ن  لق  الب.داك  وا  

 لا ال لورى من املياعد  ا  اريجت الر يجت

 ت اليف اليج     الب.داك املا جت

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPA؛
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPA؛
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPA؛
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مجت منك مدد  توي.دجت لمل و دحت ييدا  لمدوال امليداعد  ا  اريدجت وأل  يَ   عد املش .جت القار -١٠
الر يددجت مددرت و فبينمددا مانددت يا ةددجت صيفيددف عدد ز الددديوك وا  ددي  عددن ل قامهددا ابعتبا  ددا مددن 

، لاات املش .جت اءك تتماو  (٩)تدفقاإل املياعد  ا  اريجت الر يجت  حت متد  الق.ت   البدايجت
، ١٩٩٢و و  (١٠)ختتجت لتموي  لنشيجت مواجهجت تغ  املنان  الغال  يول ييا  األموال امل

جديدددد  ’’تقددر    وجددد  اتيفاقيدددجت األمدددز املتادددد  ا تا يدددجت  شددددك تغددد  املندددان لك ت دددوك  دددكر األمدددوال 
  مددؤ ر مو نهددا ن  و ق  ع.ددى ولددع لك الب.ددداك املتقدمددجت التزمددت(١١)ليلتزامدداإل القارمددجت‘‘ وناددافيجت

م.يددا   ومل  مددن  ١٠٠بدددس يتمثدد    لك تعبدد  معددا  ’’ووو ، ٢٠٠٩    شدددك تغدد  املنددان املعقددو 
و و  (١٢)‘‘لت.بيدجت ايتياجداإل الب.دداك الناميدجت ٢٠٢٠ ومل اإل الوملثإل املتاد  م  ةنجت ُب.دول عداذ 

دددر تيفيددد ا  ف يفاادددا ، و  ‘‘ مدددوا   ماليدددجت جديدددد  ونادددافيجت’’املما ةدددجت العم.يدددجت، لادددات عبدددا    تييفي 
ةنواإل، ليبا اازز العاذ األمدرب مدن  ويد  لنشديجت مواجهدجت تغد  املندان يتددتى مباادر    وك   ع 

مدن ميزانيداإل امليداعد  ا  اريدجت الر يدجت، األمدر الدك    دن لك ييفيدا ا(دال ل.ب.دداك املا دجت ل  دي  
دد  ن   ويدد  لنشدديجت مواجهددجت تغدد   املنددان  عددن اةددتخداذ مدد   ومل  مددن امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت يوج 

 مما لو مانت تيفحت ابلتزاماصا املتع.قجت بكر املياعد  والتزاماصا  وج  اتيفاو مو نها نو
وتع ددف منظمددجت التعدداوك والتنميددجت واألمددز املتاددد  ع.ددى واددع نتددا  جديددد لريددد وقيدداس  -١١

هدداإل تدددفقاإل املعونددجت ا  اريددجت يهدددس ن  قيدداس يليددع التدددفقاإل املاليددجت اخلا جيددجت الددم تقدددمها اا
املا ددجت التق.يديددجت والناادد جت )عامجت/وايددجت/خمت.يجت،  شددرول تيددا .يجت/   تيددا .يجت( مددن لجدد   عددز 
املندددافع العامدددجت العامليدددجت والتنميدددجت امليدددتدامجت   الب.دددداك الناميدددجتو ومل يتمثددد  الغدددرض املع.دددن ل تدددا ، 

ياعد  ا  اريدجت املعروس ابةز اثمود الدعز الر حت من لج  التنميجت امليتدامجت،   لك حي  ا  امل
الر يجت،    يهدس ا تا  ن  نايفاز الشيفافيجت ع.ى التددفقاإل املاليدجت األودرى الدم تددعز ل دداس 

)يشد موا   ماليدجت نادافيجت مدن متدا    3-١7التنميجت امليتدامجتو وييعى ا تا  ن   عز الغايجت 
وتنشددي  الشددرامجت )تعزيددز وةددار  التنيفيددك  ١7متعددد   مددن لجدد  الب.ددداك الناميددجت(  وجدد  اهلدددس 

ع دوا  مدن املنظمداإل  ٢4العامليجت من لج   قيدت التنميدجت امليدتدامجت(و   لنشد ت فرقدجت عمد  ت دز 
الدوليددددجت وي ومدددداإل الب.ددددداك الناميددددجت واملتقدمددددجت وامل اتدددد  ا يتدددداريجت الوتنيددددجت لواددددع تويددددياإل 

لجددددد   يدددد  ا تدددددا و و عدددددد عددددد  ةدددددنواإل مددددن املشددددداو اإل، اني.قدددددت منددددك عهدددددد قريددددد   مددددن
-http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable ووجيدددددددجت لتنيفيدددددددك ا تدددددددا  )انظدددددددر  إل  اةددددددا

development/tossd-public-consultation.htm    و٢٠١٩آ /ل يي   ٢3؛ اتي.ع ع.ي) 
ول  إل املشاو اإل عد  اوا    شدك ا تدا و ويرمدز معظدز  دكر الشدوا   ع.دى اديفافيجت  -١٢

ا تددا  واليددا  الوااددا واملنيفتدد  ل.ت دداليف واليفوارددد اليوي.ددجت املدددى النايلددجت عددن خمت.ددف لنددواد 
التدفقاإل املاليجت ول واإل التموي ، ولثر ا ا  دارحت القيقدحتو ويتع.دت ليدد الشدوا   اندد      دكا 

__________ 

ويل و و  عم.ياإل نلغداز الدديوك   ةدياو املبدا    املتع.قدجت ابلب.دداك اليفقد   املثق.دجت ابلدديوك، ماندت نيدبجت مبد   يدا لي .د   (٩)
، ٢٠١٩عن  ابعتبا ر تدفقاإل املياعد  ا  اريجت الر يجت   واقع األمر عم.ياإل اي  الديوكو انظر األون تدا ، 

 و٢، نيويو ك وجنيف(، اليفت  A.20.II.D.2األمز املتاد ،  قز املبيع  )منشو اإل ،٢٠١٩تقرير لق  الب.داك  وا  
 UNCTAD, 2015, “New and additional” climate finance: A continuing lack of clarity, Policyانظدر  (١٠)

Brief No. 41و 
 املنانو، اتيفاقيجت األمز املتاد  ا تا يجت  شدك تغ  ١٩٩٢األمز املتاد ،  (١١)
(١٢) FCCC/CP/2009/11 8و التيدددزذ مدددن جديدددد   اليفقدددر  7، التددديفاجت ( مدددن اتيفددداو مو نهدددا نFCCC/CP/2009/11/Add.1) 

  و8و 7، التيفاتاك ‘‘جديدا  وناافيا  ’’لك ي وك  وي  لنشيجت مواجهجت تغ  املنان 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
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التد  ابملةتمرا    التعاتحت مع املياعد  ا  اريجت الر يجت التق.يديجت ع.ى لةاس تا عها ا اا  
وايتمال عم  الب.داك املا جت ع.ى تق.ي  خمتتاإل املعونجت، ابملةتعااجت عدن امليداعد  ا  اريدجت 

تقيدددد نادددافيا  يقدددّوض ال الر يدددجت لاددد ال لودددرى مدددن التمويددد   وجددد  ا تدددا ، يدددا يشددد   عدددامي  
  املارددجت مدن الددو  القددومحت  ٠.7ابهلددس الدك    تدد  األمدز املتادد  واملتمثدد    صتدي  نيدبجت 

ا يلا  ل.مياعد  ا  اريدجت الر يدجتو عديو  ع.دى ولدع، ويجهدت ليدا ع النقدد ن  النيداو الواةدع 
يجت ل.تددددفقاإل املاليدددجت  وجددد  ا تدددا ، نو  ردددحت  وجددد  لعدددز لك ولدددع يندددال مدددن الوادددارف املقتتدددا 

األةاةيجت لتموي  التنميجت وال ميز ع.ى  قيت ل داس التنميجت امليتدامجت،  تاويد   ويد  التنميدجت ن  
 و(١3)اثاملإل واإل ي.جت يتما  ل نها لوةع نياقا ، مث  تيويجت النزاعاإل

وأل تواَزذ  عدي لي ا  نظز تقدة امليداعد  ا  اريدجت الر يدجت مدع عم.يداإل امليزندجت الوتنيدجت الدم  -١3
  لولوثإل اليياةجت ان.يجتو وع.ى الر ز من خمت.ف امللتزاماإل الدوليجت  تعزيز ا مياك  زماذ تع 

األولوثإل ا  اريجت ع.ى التعيد الوتي، مث  نعيك اب ي   شددك فعاليدجت املعدو إل، مل تيوج د  عدن 
 ٢٠١3  مددن تريددت املاليددجت العامددجت ان.يددجت ةددوى ق.ددجت مددن لمددوال ااهدداإل املا ددجتو فيفددحت اليفدد   املمتددد

  املاردجت مدن الددعز اخلدا جحت،  دا   ولدع  ٢٥، ع.ى ةبي  املثال، ويت  لقد  مدن ٢٠١7 ن 
املعونجت، عن تريت امليزانياإل الوتنيجت   لقد  الب.دداك  دوا و وع.يد  فدإك يفدز املعوندجت اليفع.دحت مل يقد  

ع.دحت مل يرقددى ن  عدن األ دداس املتيفددت ع.يهدا  وليددا  فايد ،  د  نك اةددتخداذ املبدال  املوجددو   اليف
 امليتوى األمث  من منظو  الب.داك امليتيفيد و

ويدددك   ق ددداز ث.دددل امليددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت الدددم تقددددمها الب.دددداك األع ددداز   اندددجت  -١4
امليدداعد  ا  اريددجت  ددو لقدد  الب.ددداك  ددوا ، وتشدد  التقددديراإل ن  لندد  يشدد   يددوا  ث.ثددحت التمويدد  

و و  الدددول ييددل تقدد  القددد   ع.ددى تعب ددجت (١4)يتدددفت ن   ددكر الب.ددداكاخلددا جحت ا يلددا  الددك  
املدددوا   ان.يدددجت مدددن وددديل قث   ا يدددرا اإل ال دددريبيجت مدددن قاعدددد  ادددريبيجت اددديقجت، وييدددل مل يدددزال 
الويددول ن  لةددواو  لس املددال الدوليددجت منعدددما  لو متق.بددا ، فددإك املددنا والقددروض التيددا .يجت املقدمددجت 

يجت الر يجت يا جت األكيجت لتموي  التنميجت والقد اإل ا نتاجيجتو لما   يال  مو  عرب املياعد  ا  ار
اثمددود تدددفقاإل امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت واضيفااددها، ت ددوك لفقددر الب.ددداك األاددد ت ددر ا ، ويقدد  

 ايتمال  قيت ل داس التنميجت امليتدامجتو
اددر ن  يليددع الب.ددداك الناميددجت و  الوقددت نيفيدد ، ا.ددت تدددفقاإل املةددتثما  األجندد  املبا -١٥

التوقعدداإل منظمددجت التعدداوك والتنميددجت عددن  تقريددر، ل ددن (١٥)ميددتقر  نيددبيا  ع.ددى مدددى العقددد املااددحت
 Global Outlook on Financing for Sustainable) ٢٠١8العامليجت  شدك  ويد  التنميدجت امليدتدامجت 

Development 2018دددد بدددا تمويددد  الرامدددحت ن  الواملرتقبدددجت    ( يشددد  ن  عددددذ  قدددت الييفدددر  املتعه 
__________ 

 J Griffith, 2017, Financing for development: Current issues for international developmentانظدر  (١3)

cooperation, Background paper to the first session of the Intergovernmental Group of Experts on 

Financing for Development, UNCTAD : متايدجت   الدرا   التدا ،https://unctad.org/en/pages/Meeting 

Details.aspx?meetingid=1442    (و٢٠١٩آ /ل يي   ٢3، )اتُّ.ع ع.ي 
(١4) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و ؛OECD, 2019a, Development aid 

drops in 2018, especially to neediest countries, 10 Aprilو  
)منشو اإل األمز املتادد ،  قدز  : املناتت املقتتا يجت اخلايجت٢٠١٩تقرير املةتثما  العاملحت ، ٢٠١٩األون تا ،  (١٥)

ييفيددد التقريددر لك تدددفقاإل املةددتثما  األجندد  املبااددر ن  الب.ددداك  و3، التدديفاجت ، جنيددف(A.19.II.D.12املبيددع 
وقا إل يتدجت الب.دداك الناميدجت مدن املةدتثما  األجند  املباادر العداملحت  و٢٠١8جت     املارد ٢الناميدجت قا إل  نيدبجت 

    املارجت، ويعزى ولع مث ا  ن   بول يا     كا املةتثما    الب.داك املتقدمجتو ٥4 لتت  ن 

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1442
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 قيدددت ل دددداس التنميدددجت امليدددتدامجت، وتراجدددع امليدددتوى ا يلدددا  لتدددوف  متدددا   التمويددد  مدددن لجددد  
و عديو  ع.دى ولدع، مل تدزال يتدجت تددفقاإل املةدتثما  األجند  املباادر (١6)التنميجت ل.ب.داك الناميجت

قيدددد املةدددتعراض، أل تدددتخ  يتدددجت لقددد  ن  لقددد  الب.دددداك  دددوا  اددد ي.جتو و  فددد   اليدددنواإل العشدددر 
  املاردجت ةدوى مدرت  وا.دت  4الب.داك  دوا  مدن اثمدود تددفقاإل املةدتثما  األجند  املباادر عتبدجت 

 (و3اديد  التق.  )الش   
 3الش   

تدددددفقات السددددتثمار األشنددددمج املبابددددر إىل ميددددع البلدددددان الناميددددة وإىل أقددددل البلدددددان منددددواا، 
٢٠١٧-٢٠٠٨ 

  اإل الوملثإل املتاد  وابلنيبجت امل ويجت() يي   ومل

 

يياابإل لمانجت األون تا  اةتنا ا  ن  قاعد  البيدا إل ا ل  ونيدجت ملنظمدجت التعداوك والتنميدجت ونيتدازاصا  املتد :
 و[DAC4]واملةتثما  اخلاي املباار و   ولع من   وس األموال اخلايجت 

 أيكون التمويل املختلط هو املنقذ؟ -اثلثاا  
يك   اخليا  اليارد ياليا   شدك املياعد  ا  اريجت الر يجت و وي  التنميجت ن  لك ع.ى  -١6

الددك  ييي.ددت ع.يدد  عمومددا  اةددز  -القيدداد اخلدداي لك يقدددذ امليدداعد  مددن ودديل امل ت ددا  املددا  
 لب.ددو  ل ددداس -الوتنيددجت لو الدوليددجت  -ابلنظددر ن  عدددذ ميفايددجت املددوا   الر يددجت  -التمويدد  املخددت.  

التنميجت امليتدامجتو وفاوى  كا القول لك ت.بيجت ايتياجاإل مدن التمويد  تقدّد   .يدا اإل وتري.يدو إل 
الدددددومل اإل   ادددد   اددددما إل وميفدددداملإل و ويدددد  مشدددد ك مددددن املتددددا س ا  اريددددجت تقت ددددحت مددددن 
ااهدداإل املا ددجت والب.ددداك املت.قيددجت نيفيددها لك تتدديا نعددا إل ويددوافز القيدداد اخلدداي اليقمددجت لتوليددد 

لتموي  املي.و و ويتمث  اهلدس العاذ هلكا النه    ص.ي   ي جت املةتثما  من املخداتر ل.تغ.د  ا
__________ 

(١6) OECD, 2018, Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the 

Challenge, OECD Publishing, Paris, p. 98و  

 املةتثما  األجن  املباار   لق  الب.داك  وا  
 اثمود املةتثما  األجن  املباار
 يتجت املةتثما  األجن  املباار   لق  الب.داك  وا  )ااان  األ ن(

ميي  الدومل اإل
النيبجت امل ويجت 
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ع.دددى املثبيددداإل القارمدددجت، ميمدددا يتيدددي ل.مؤةيددداإل املاليدددجت وامليدددتثمرين مدددن القيددداد اخلددداي، مدددن 
 اوددد  الب.دددداك املت.قيدددجت ومدددن وا جهدددا، املةدددتيفا   مدددن امل ت دددا اإل، مدددن قبيددد  ويدددول املرتمددداك 

 يددت وميددا إل األ ددراض اخلايددجت،  ةيددجت التمويدد  مددن لجدد  التنميددجتو ويشددا  لييددا   ن   ددكا والتو 
 ‘ومن امل.يا اإل ن  ال ي.يو إل’األم   عبا   

ولي   نداك تعريدف مويدد ل.تمويد  املخدت. ، و  دن لك ت تد  ع.دى التعدا يف املخت.يفدجت  -١7
املثدال، ع.دى الدر ز مدن لك معظدز التعدا يف  آ    امجت   تنيفيك  رام  التمويد  املخدت. و فع.دى ةدبي 

تش  ن  التموي  التيا .حت ابعتبا ر عنتر اخل.  العاذ، ت ز تعا يف لودرى التمويد  ا  دارحت العداذ 
   التيا .حتو وابملث ،   ن لك يش  التمويد  املخدت.   بيداتجت ن  اامدع  د  املدوا   املاليدجت العامدجت 

ينبغدددحت لك تدددوفر  رى  وجددد  لوددد  ميفهدددوذ ا ادددافجت، ُبيدددل ملواخلايدددجت،  ينمدددا تع ددد  تعدددا يف لوددد
املياعد  ا  اريجت الر يجت لو األموال العامجت  تو   لعدز ةدوى مددويإل ووددماإل ادد   مل تقتدحت 

 املدويإل واخلدماإل الم يوفر ا التموي  اخلاي والتموي  القارز ع.ى اليووو
(و ١ل واإل وآلياإل التموي  )اادول ويشم  التموي  املخت.  لي ا  اثموعجت متنوعجت من  -١8

 وييهز ولع   قث   تعقيد قياس يفز التموي  املخت.  واث ر ا  ارحتو
 ١اادول 

 جمموعة خمتارة من أدوات التمويل املختلط وآليات اخللط
 الغرض من األ ا  واةتخداذ املياعد  ا  اريجت الر يجت األ ا 

ت ددداليف ولنشددديجت ادددد   صيفدددر ت ددداليف املشدددرود ا يلاليدددجت وتزيدددد لتمويددد   ميفنا املةتثمدا 
فددري النفددا و وتييددتخدذ  ددكر املددنا   الغالدد  لشددراز لو  يدد   لس املددال 
الثا دددددت القدددددارز مددددداأل واإل لو املرافدددددتو و  دددددن لك تيددددداعد  عدددددر األاددددد ال 
 اند  ، مث  ا عا إل املرتبيجت لةعا  اليفارد ،   ويفر ت اليف التموي و

اةددددددتخداماإل خمت.يفددددددجتو   ددددددن لك تيددددددده   ددددددكر امليدددددداعد  ع.ددددددى امليدددددددتثمر  املياعد  التقنيجت
ا جدددددرازاإل ا لزاميددددددجت، فددددددتخيفر مددددددا يقدددددع ع.ددددددى امليددددددتثمرين مددددددن ت دددددداليف 
معددداميإل اب ظدددجت وخمددداتر ادددديد  مرتبيدددجت ابملشدددا يع ااديدددد  لو   ا(ددداملإل 

مويد    اةداإل ا(هولجتو و  ن لك تياعد لي ا     يد  جدو   املشدرود،  ت
 األثر مثي ، يا يزيد من ايتمال النفا  لو األثر ا  ارحتو

لمايدددجت امليدددتثمرين مدددن اخليدددارر و/لو  يددد  ت ددداليف التمويددد  )ال دددما إل  اما إل القروض
 ال وميجت صيفر ت اليف املق اض(

التموي  املنظز: لول جزز من 
 اخليارر

جهددجت تت بددد مددا   ددن لك حيدددد ييددتوع  املخدداتر يعدد  ال يدداك العدداذ لول 
 من ويارر

 حيتددددد  امليدددددتثمروك    لس املدددددال ع.دددددى نيدددددبجت م ويدددددجت مدددددن م. يدددددجت الشدددددرمجت/ املةتثما     لس املال
املشرود/التندووو وتتيا األموال التموي  اليقذ ل.مشرود، ل نها تددل لي دا  

 اليمدنجتوع.ى نم انيجت اةتمرا يت  وتتيا ل.ميتثمرين لا امل  لورى من 
 World Economic Forum, 2015, Blended Finance Vol. 1: A Primer forمقتدب   تتدرس مدن  املتد :

Development Finance and Philanthropic Funders – An Overview of the Strategic Use of 

Development Finance and Philanthropic Funds to Mobilize Private Capital for 

Development, World Economic Forum, Genevaو 
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فددي  را ددجت نوك لك تظدد   ندداك ثغددر    األ لددجت  شدددك مدددى فعاليددجت التمويدد  املخددت.  يدد   -١٩
، يا يؤمد الاججت ن  املزيد من الشيفافيجت وامليازلجت فيمدا يتتد  ابلتمويد  املخدت. و وتشد  (١7)اءك

تقدددديراإل البيدددا إل املتايدددجت عدددن تعب دددجت األمدددوال اخلايدددجت  اوددد  الب.دددداك الناميدددجت ووا جهدددا،  نددداز  ع.دددى 
ع من ل لجت سريبيجت، ن  مب.د  يد او   د   ما   اليدنجتو  (١٩)م.يدا   ومل  ٥٢و (١8)م.يدا   ومل  ٢6يلي

ن   ٢٠١٥وو.تت   اةجت اةتقتاريجت أل واإل التموي  املخت.  لجرصا منظمجت التعداوك والتنميدجت   
 (٢٠١4-٢٠١٠م.يددا   ومل  ع.ددى مدددى ثدديد ةدددنواإل ) 36.4لك  ددكر الب.ددداك عبدددإل يددوا  

مدددن  لس املدددال اخلددداي، مقا ندددجت  تقدددديراإل األون تدددا  ليففدددو  التمويددد  اليدددنويجت أل دددداس التنميدددجت 
تري.يوك  ومل    الينجتو ويؤمدد  دكر التدو َ  العامدجت تقريدر   ٢.٥يتدامجت   املنيقجت، املقد    ب.  امل

يشدددد  ن  لك نيفيدددد  ا  ابد مل تبعددددل ع.ددددى  (٢٠)يددددديل العهددددد لعدددددر معهددددد التنميددددجت اخلا جيددددجت
ييددهز  امل تيددا و فهددكر النيدد  تبدد  لك الدددومل  امليددتثَمر   املعونددجت لو التمويدد  التيددا .حت أل يعددد

يد    تعب ددجت مقا .د    الب.ددداك املنخيف دجت الدددو  والب.ددداك املتوةديجت الدددو  مدن الشددرحيجت الع.يدداو 
وخبايجت، م   ومل  تيتثمرر املتا س ا  اريجت املتعد   األتدراس لو املؤةيداإل املاليدجت ا  اريدجت   

خلددايو وتتدد   ومل  مددن التمويدد  مددن القيدداد ا ٠.37الب.ددداك املنخيف ددجت الدددو  مل يعبدد  ةددوى 
 ومل  ل دددد   ومل  وايددددد ييعب ددددد   يالددددجت الب.ددددداك املتوةدددديجت الدددددو  مددددن  ٠.6٥ ددددكر النيددددبجت ن  

الشرحيجت الع.ياو ومل يبعل املةتثما  ع.ى ا تيا  لمرب ق.ديي  نمل   يالدجت الب.دداك املتوةديجت الددو  
البعددد عددن نيددبجت  ومل و و ددكر نيددبجت  عيددد  مدد   ١.٠6مددن الشددرحيجت الدددنيا ييددل يعبيّفدد  مدد   ومل  

  و(٢١)الم مل تزال مي.و جت ل.تموي  املخت.  7ن   ١ا  ابد البالغجت 

 تعبئة التمويل اخلاص من أشل التنمية -ألف 
مل يهدس التموي  املخت.  ن  تعب جت متا   التموي  اخلاي األجن  فاي  مدن لجد   -٢٠

تقرير منظمجت التعداوك والتنميدجت نتدار  متبايندجت التنميجت،    ييعى لي ا  ن  تعب جت ان.حت منهاو وييظهر 
فدي تددزال الب.ددداك امليدتيفيد  متددد ا   امدا  مددن متددا    لس املدال ا اددا ، مددن  -   دكا التددد  

  املاردددجت مدددن التمويددد  املعبدددد  4٢ييدددل يفدددز املعددداميإل وعدددد  ا، ل دددن لكيتهدددا تراجعدددت مدددن 
ينيو  ناراك القياد املا  ان.دحت ع.دى و ومن املرجا لك ٢٠١7  املارجت    ١4ن   ٢٠١٢  

نتار     مباار  لمرب   ث  من نتار  ناراك ااهاإل اليفاع.جت األجنبيجت، ل دن املسا داإل الاليدجت 
  تش  ن  نقايجت ااهاإل اليفاع.جت ان.يجتو

__________ 

 OECD, 2018, The Next Step in Blended Finance: Addressing the Evidenceانظدر ع.دى ةدبي  املثدال،  (١7)

Gap in Development Performance and Results, Workshop report, Copenhagen, 22 October 2018و 
(١8) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و 
(١٩) International Finance Corporation, 2018, Mobilization of Private Finance by Multilateral 

Development Banks and Development Finance Institutions 2017و 
(٢٠) S Attridge and L Engen, 2019, Blended Finance in the Poorest Economies: The Need for a Better 

Approach, Overseas Development Institute, Londonو صتدز Attridge وEngen   عدر لاد ال التعب دجت  د 
  و١.3:١ن   ١.٥:١نع الدو  من املباار  الم يؤمد ا البند الدو ، وخييف اك من   نيبجت ا  ابد لدى الب

يشد  التقريدر ن    Convergence, 2018, The State of Blended Finance 2018.انظدر، ع.دى ةدبي  املثدال، (٢١)
  املاردجت مدن نيلدا  امليداعد   ١٠ غيجت توايا نم ا إل التموي  املخدت. ،   دن لك ييدهز صتدي  ’’ي.حت:  ما

م.يدا اإل  ومل   ١٠٥التموي  املخت.  الم يت  فيها متوةد  نيدبجت ا  ابد ن  ةدبعجت   يشدد ا  اريجت هليام  
 (و٥)التيفاجت ووو‘‘  ةنوث  من املةتثما  اخلاي ل.ب.داك الناميجت
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الم وي.ت ن  لق   ٢٠١7و ٢٠١٢وأل تتفاوق تدفقاإل التموي  املخت.  املقييجت     -٢١
و وتشد   يدا إل منظمدجت التعداوك والتنميدجت ن  تق.د   دكر التدجت (٢٢)  املاردجت 6وا  نيدبجت الب.دداك  د

  املارجت فق  مدن اثمدود التمويد   4.8من ةنجت ن  لورى، ُبيل ا .ت يتجت لق  الب.داك  وا  
و و ددكا لمددر مثدد  ل.ق.ددت ابلنظددر ن   مددو  تدددفقاإل امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت ٢٠١7املخددت.    

  (و٢عاذ، وايتمال  وي   كر املياعد  لتشفيع التموي  املخت.  )اادول  وج  
لك الب.دددداك املتوةددديجت الددددو  مدددن الشدددرحيجت  (٢3)وتيظهدددر  يدددا إل منظمدددجت التعددداوك والتنميدددجت -٢٢

، نو ٢٠١7و ٢٠١٢الع.يا يت.ت ع.ى يتجت األةد مدن التمويد  املخدت.  املعبّدد   اليفد    د  
  املاردددجت(و  ٢8.٥ا الب.دددداك املتوةددديجت الددددو  مدددن الشدددرحيجت الددددنيا )  املاردددجت، ت.يهددد 43.١ت.قدددت 

وال ما إل  حت األ ا  امليف .جت   التموي  املخت.  املعبد ويل  كر اليف  ،  غدر النظدر عدن ف دجت 
  املاردجت مدن اثمدود التمويد  اخلداي املعبدد،  4١(و و ث  ال ما إل لمثر مدن 3الدو  )اادول 

  املاردددجت مدددن نيلدددا  التمويددد  املعبددددو ول. دددما إل  ١7.4الدددم اددد .ت  ت.يهددا القدددروض ااماعيدددجت،
 .دددا  مددن لقدد   3٥م انددجت اب ق    لقدد  الب.ددداك  ددوا  والب.ددداك املنخيف ددجت الدددو ، واةددتيخدمت   

 ددحت  -الب.ددداك  ددوا  لتعب ددجت التمويدد  اخلدداي ودديل ت.ددع اليفدد  و  دد  لك  يددجت مددن  ددكر الب.ددداك 
ت.قددت لمثددر مددن نتددف اثمددود التمويدد  اخلدداي  -ا واليددنغال وميا ددا  لنغددومل و ددنغي يا وقامبيدد

املعبد عن تريت ال ما إلو و  ن النظر ن  ولع ابعتبدا ر اد ي  مدن لاد ال صيفيدف املخداتر، 
ل ددن مل يوجددد ياليددا  مددا ي يفددحت مددن املع.ومدداإل لتقيدديز مددا نوا مدداك ولددع اثددر  نقدد  ل.مخدداتر ن  

 دددحت القيددداد العددداذ   الب.دددد الندددامحت املعددديو وتشددد  تقدددديراإل األتدددراس ال دددامنجت، الدددم قدددد ت دددوك 
  املاردجت مدن  ٥7ن  لك  كا  و الال،   الواقع، نو  م   القياد العاذ   املتوةد   (٢4)ناافيجت

  املارددجت مددن  73ت .يفددجت اةددتثما اإل التمويدد  املخددت.  يدد  اءك، ع.ددى لك  ددكر النيددبجت تتدد  ن  
 جت الدو والت .يفجت   الب.داك املنخيف 

 ٢اادول 
 ٢٠١٧-٢٠١٢حصة أقل البلدان منواا من التمويل املختلط املعبأ، 

 الينجت

التمويددد  اخلدددداي املعبددددد    اثمود التموي  اخلاي املعبد   يليع الب.داك الناميجت التموي  اخلاي املعبد   لق  الب.داك  وا  
لقددددد  الب.دددددداك  دددددوا  منيدددددبجت 

  .يا اإل الدومل اإل  .يا اإل الدومل اإل م ويجت من ا(مود
٠ ٢٠١٢,7١٥,٢ ٥٢74 4,٩ 
٢٠١3 ١,448 ٩,363 7,٥ 
٢٠١4 ١,677 ٢٢,6٥3 7,4 
٢ ١,٩١١ ٢٠١٥7,674 6,٩ 
٢٠١6 ١,8٠3 34,٢7٥ ٢,3 
٢٠١7 ١,676 34,68٥ 4,8 
نيتدددازاإل منظمدددجت التعددداوك والتنميدددجتو املبدددال  املعبدددد  مدددن القيددداد اخلددداي مدددن وددديل تددددويإل التمويددد   املتد :

 OECD and United Nations Capital Developmentو ٢٠١٩نييداك/ل ري   ١ا  دارحت الر دحت يد  

Fund, 2019, Blended Finance in the Least Developed Countries 2019و  
__________ 

(٢٢) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و 
 املرجع نيفي و (٢3)
(٢4) Attridge and Engen, 2019و  
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 3اادول 
 ٢٠١٧-٢٠١٢التمويل املختلط، حبسب األداة املالية وجمموعات البلدان، 

 )الت  ابلنيبجت امل ويجت(

اثموعددجت الب.ددداك/األ ا  
 املاليجت

ويددددددددددددددددول 
 املرتماك

املةتثما  املباار   
الشدددددددرماإل وميدددددددا إل 

 ال ما إل األ راض اخلايجت
التدددددد    ميددددددا إل 

 املةتثما  ااماعيجت
التمويدددد  املشدددد ك 

 البيي 
القددددددددروض 
 ااماعيجت

يتجت اثموعجت 
 الب.داك

 دددد  خمتتددددجت ُبيدددد  
 الب.داك

٩,6 ٢6,4 ٢3,4 ٢١,7 ١ ٢,٢6,7 ٢٠,7 

 6,٠ ١٢,٢ 4,٠ ٢,3 63,3 ١٢,7 ٥,4 لق  الب.داك  وا  
 .داك لورى منخيف جت 

 الدو 
١ ٠,٩3,8 6١,4 ٢,٥ ٢,١ 3,6 ١,6 

 .داك متوةيجت الدو  
 من الشرحيجت الدنيا

١4,8 ٥١,١ ١٢,١ 6,6 ١,6 ١3,8 ٢8,٥ 

 .داك متوةيجت الدو  
 من الشرحيجت الع.يا

١٢,٠ ٢٢,٢ 3٩,4 3,4 ١,6 ٢١,4 43,١ 

 ١٠٠,٠ ١٧,٤ ١,٩ ٨,٠ ٤١,٢ ١٥,١ ١٦,٤ اجملموع   
 ,OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019ييداابإل األون تددا  اةدتنا ا  ن   املتد :

Blended Finance in the Least Developed Countries 2019و 

يت دددا لك لقددد  الب.دددداك  دددوا  مل تيدددتيفيد مدددن الوادددع عندددد النظدددر ن  األمدددو  مدددن منظدددو   -٢3
(و ومل تتفدددداوق يتددددجت 4القياعدددداإل واملبددددال  النيددددبيجت الددددم ستددددك  التدددددفقاإل الناادددد جت )الشدددد   

التدفقاإل املعبد  نمل   يالجت امليار والتدرس التداحت   املارجت من  ١٠التدفقاإل ن   كر الب.داك 
  املاردجت(و  ١4  املاردجت(، والز اعدجت والراجدجت ويديد األ داك ) ٢3  املارجت(، واملتتداملإل ) 33)

لما   يالت  من  كر الاملإل، فإك التدفقاإل ا يلاليجت ن  الب.داك الناميجت اثتمعجت متدنيجت  ل.غايجت 
 ( ُبيدددل تبددددو يتدددجت لقدددد  الب.دددداك  دددوا  مبددد   نيدددبيا و وفيمدددا يتع.ددددت م.يدددا اإل  ومل ٥)لقددد  مدددن 

  املارددجت مدن اثمددود  ١7ابل ومدجت وا(تمدع املدددين، ع.دى ةدبي  املثددال، اجتدك ت لقدد  الب.دداك  دوا  
  م.يوك  ومل و ٢٠٠التدفقاإل، ل ن قيمتها ساوقإل  ق.ي  

هليامددد  األةاةددديجت )ومل ةددديما ومددن منظدددو  قيددداعحت، ييوجددد  معظدددز التمويددد  املخدددت.  ن  ا -٢4
الياقدددجت وت نولوجيدددا املع.ومددداإل واملتتددداملإل( ون  األعمدددال املتدددرفيجت واملاليدددجتو ويبددد   .يددد  لمثدددر 
دد   ددو لنددواد معينددجت مددن األنشدديجت التفا يددجت تغددر  القيدداد اخلدداي  تيفتدديي  لك التمويدد  املخددت.  يوج 

يتياجداإل ا  اريدجت ألقد  الب.دداك  دوا و ي يفحت ليةتثما  فيهدا، ل نهدا قدد مل تعيدحت األولويدجت لي  ا
وترمددددز يتددددجت اهليامدددد  األةاةدددديجت مددددن التمويدددد  املخددددت.  املنيفددددت لي ددددا  ع.ددددى الياقددددجت وت نولوجيددددا 

  املارددجت مددن التدددفقاإل  67نو اةددتدثر  ددكاك ا(دداملك اثتمعدد  ُبددوا   -املع.ومدداإل واملتتدداملإل 
اهليامددد  األةاةددديجت املرتبيدددجت ابملددداز و وت دددا  تنعددددذ  امدددا  تددددفقاإل  عدددز (٢٥)٢٠١7و ٢٠٠8 ددد  

  املارجت فق  من التموي  املخت. (، و ينما ييوج     ع التموي  املخت.   و  7والترس التاحت )
النقددد ، فإنددد  مل يييدددتخدذ    نددداز اليدددرو   لقددد  الب.دددداك  دددوا ؛  ددد  يوجددد   دددو الب.دددداك املتوةددديجت 

__________ 

(٢٥) JE Tyson, 2018, Private infrastructure finance in developing countries: Five challenges, five 

solutions, Oversees Development Institute Working Paper No. 536و  
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ميي  الدومل اإل
النيبجت امل ويجت 
 

نمدا اإل امليار والترس التاحت
النق  والتخزين 
اليياةاإل وال.وارا التفا يجت 
التع.يز 
 

قياعاإل لورى 
واثاملإل متعد   القياعاإل

التناعجت والتعدين والبناز 
التاجت 
ال ومجت وا(تمع املدين 
الياقجت 
املتتاملإل 
اخلدماإل املترفيجت واملاليجت 
الز اعجت والراججت وييد األ اك 
 

 يتجت لق  الب.داك  وا   لق  الب.داك  وا    .داك  ميجت لورى

يدجت   اد   قدروض ل.مؤةيداإل املاليدجت ان.يدجت الددم الددو و وتيقدد ذ معظدز التددفقاإل املتدرفيجت واملال
 ا   ولدع املرتمداك  -تيقرض  دو  ا لترافا   لثجتو و  ن لك يشم  ولع خمت.ف لنواد املرتماك 

املقدذ ن  املؤةياإل التغ   واملتوةيجت الفز ون  األةر املعيشيجت مدن وديل التمويد  األيدغر، 
  وما ن  ولعو

 4الش   
 إىل القطاعات يف البلدان النامية وأقل البلدان منواا متويل املختلط تدفقات 

 ) يي   ومل اإل الوملثإل املتاد  وابلنيبجت امل ويجت(

 

 ,OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019ييداابإل األون تدا ، اةدتنا ا  ن   املتد :

Blended Finance in the Least Developed Countries 2019و  

يبدددو لك التمويدد  املخددت.  يتدددفت  ددو الب.ددداك املتوةدديجت الدددو ، ومل ةدديما مددن الشددرحيجت  -٢٥
  املارددجت مددن التمويدد  املخددت.  ن   7١.7، تتدددفت نيددبجت (٢6)التنميددجتالع.يدداو ووفقددا  ملنظمددجت التعدداوك و 

 43.٢ل   -الب.داك املتوةيجت الدو ، ع.ى لك الشرحيجت الع.يا منها تيتدثر  عظز  كر التددفقاإل 
  املاردددجتو وتددددعز  دددكر البيدددا إليف التوقيعيدددجت  يدددا إل  ميدددتمد  مدددن معهدددد التنميدددجت اخلا جيدددجت تبددد  لك 

  املاردجت مدن اثمدود التمويد  اخلداي ل.هيامد  األةاةديجت  ٩8دو  ت.قدت يدوا  الب.داك املتوةديجت الد
املاردجت(    63و وويج  اازز األمرب من  كا التموي  لي دا  )(٢7)(٢٠١7-٢٠٠8  العقد املااحت )

__________ 

(٢6) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و  
(٢7) Tyson, 2018و  
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 دددو الب.دددداك املتوةددديجت الددددو  مدددن الشدددرحيجت الع.يددداو وتيفيدددد  دددكر البيدددا إل لك لقددد  الب.دددداك  دددوا  
  املاردددجت مدددن  ويددد  اهليامددد  األةاةددديجتو وابلنظدددر ن  املفتقدددا  ن  جدددر  ميفتددد   ٢يتددد.ت ع.دددى 

ل.مدددويإل الددم تولددد التمويدد  املخددت. ، يظدد  الغمددوض ي تنددف  ددوملإل التوقيددع املرتبيددجت  تعب ددجت 
التمويددد  املخدددت. و فمدددن امليدددتاي  مدددثي  لك ييعدددرس ابل دددب  مدددا نوا ماندددت األمدددوال امليدددتخدمجت 

  املخدت.  مل تدزيا امليداعد  ا  اريددجت الر يدجتو وقدد ي دوك  نداك، ع.دى وجدد  ليةدتيفا   مدن التمويد
اخلتددوي،  ددول   التوقيددع مددن لقدد  الب.ددداك  ددوا  ألك امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت تييددتخدذ لشددد 
مشا يع اخمجت  ا ي يفحت لت وك مقبولجت لدى املتا س وتتيا من   عاردا  سا ث     .دداك  ميدجت 

  مدددا حيددددد ولدددع، قدددد ت دددوك لقددد  الب.دددداك  دددوا   دددحت اخلاةدددر ، وقدددد يدددز ا  تقدددوير لودددرىو و قدددد
 جنايها    قيت ل داس التنميجت امليتدامجتو

 التمويل املختلط وأهداف التنمية املستدامة -ابء 
تؤثر لوج  القتو  الم تع   البيا إل لي ا    التوي  ن  معرفجت متعمقدجت  ددى نةدهاذ  -٢6

لك  (٢8)(Convergenceو ويؤمدددد تقريدددر التقدددا   )٢٠3٠     قيدددت ويدددجت عددداذ التمويددد  املخدددت.
)الشددراماإل( مددن ل دددس  ١7  املارددجت مددن تدددفقاإل التمويدد  املخددت.  تيرددز اهلدددس  ١٠٠ نيددبجت

  املاردددجت منهدددا  84)الق ددداز ع.دددى اليفقدددر(، و ١  املاردددجت منهدددا اهلددددس  ٩٠التنميدددجت امليدددتدامجت، و
واهليامدد  األةاةدديجت(و وع.ددى ةددبي  املقا نددجت، تشدد  منظمددجت التعدداوك )التددناعجت وامل ت ددا   ٩اهلدددس 
  املاردددجت  7٠، و١7  املاردددجت مدددن التمويددد  املخدددت.  تيردددز اهلددددس  6٠ن  لك نيدددبجت  (٢٩)والتنميدددجت
،  دد  ١و ويددكمر مددي تقدددير  لثددر التمويدد  املخددت.  اهلدددَس ٩  املارددجت اهلدددس  8٠، و١اهلدددس 

دو  نيددددبيا    اسددددار ل ددددداس لوددددرى   ددددن اعتبا  ددددا لةاةدددديجت  يشدددد  ن  توقيددددع ادددد ٥الشدددد    لك
، واسدددار نيدددبجت يدددغ    دددو ل دددداس التنميدددجت امليدددتدامجت الدددم تنيدددو  ع.دددى 4و 3و ٢ماأل دددداس 

 ١٥( واليددا  الربيددجت والباريددجت )اهلدددفاك 6 دداإل عامددجت جيددد  ومتينددجت، مثدد  امليددار النظييفددجت )اهلدددس 
  ع.ى التوا (و ١4و

ددو ل يليعهددا وينيددفز ولددع مددع  -٢7 فهددز ميفددا ر لك ل ددداس التنميددجت امليددتدامجت مل   ددن لك حيي
 يدددهولجت ن  ف ددداإل ليدددول مرُبدددجت قا .دددجت ملةدددتثما  القيددداد اخلددداي فيهدددا، ولك تددددويإل اليياةدددجت 
العامدددجت  دددد  التمويددد  املخددددت.  اددددرو يجت لت.بيدددجت امليتياجدددداإل ا  اريددددجت األةاةددديجتو وعمومددددا ، تشدددد  

تووحت الك    املزاعز املتع.قجت اب جناقاإل ا  اريجت الناسجت عن التمويد  البيا إل املتايجت ن  ارو   
  املخت. ، والاججت ن  يلع مزيد من األ لجت ع.ى اث ر   لفقر اليف اإل ولاعيفهاو

__________ 

(٢8) Convergence, 2018و  
(٢٩) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019و  
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 ٥الش   
 اآلن حىتمزاعم أتثري هدف التنمية املستدامة يف التمويل املختلط 

 

 OECD and United Nations Capitalعدددرض األون تدددا ، اةدددتنا ا  ن   يدددا إل ميدددتقا  مدددن  املتد :

Development Fund, 2019, Blended Finance in the Least Developed Countries 2019 ،
 وConvergence, 2018, The State of Blended Finance 2018و

 اهلبات اخلاصة: غيض من فيض؟ -رابعاا  
  املارددددجت مددددن  ١.٩ فقددددد ادددد    ددددكا ا(ددددالو مددددا فتدددد  امل تمدددداذ ابلعمدددد  اخلدددد   يتزايددددد -٢8

ووفقددا  و ٢٠١7  املارددجت منهددا    3.7 قا  ليتدد  ن ، ل ندد  ٢٠٠٩امليداعد  ا  اريددجت الر يددجت   
م.يدددا   ومل  مدددن لجددد   ١3.٩، قددددمت املؤةيددداإل اخلايدددجت (3٠)لبيدددا إل منظمدددجت التعددداوك والتنميدددجت

 (و6)الش    ٢٠١7ن   ٢٠١٥التنميجت   اليف   من 
و  قياعدددداإل اددددد  ، ت ددددوك التددددنا يت اخل يددددجت متددددد   ويدددد  ابلدددد  األكيددددجت نظددددرا  ن   -٢٩

ا الني و ويبدو لك  كر املوا   اخلايجت تيتهدس الق اث املجتماعيجت لمثر من    ا من يفمه
التدددفقاإل الدوليددجت اخلايددجت، نو ترمددز األنشدديجت اخل يددجت املوجهددجت  ددو ل ددداس التنميددجت امليددتدامجت ترميددزا  

جددجت ويدديد   املارددجت مددن ا(مددود(، ت.يهمددا الز اعددجت والرا 6٢ رييدديا  ع.ددى التدداجت العامددجت والتع.دديز )
  املارجت(و ولفريقيا  دحت ل دز منيقدجت ميدتيفيد   8  املارجت(، وال ومجت وا(تمع املدين ) ٩األ اك )

__________ 

 ٢3)اتُّ.ددددع ع.يدددد     /https://stats.oecd.orgنيتددددازاإل منظمددددجت التعدددداوك والتنميددددجت، متايددددجت   الددددرا   التددددا :  (3٠)
 (و٢٠١٩آ /ل يي  

  3اهلدس 
 التاجت اايد  والرفار

 ٥اهلدس 
 املياوا     ااني 

  4اهلدس 
 التع.يز اايد

  ٢اهلدس 
 الق از التاذ ع.ى ااود

 ١اهلدس 
 الق از ع.ى اليفقر

  6اهلدس 
 امليار النظييفجت والترس التاحت

  7اهلدس 
 تاقجت نظييفجت ولةعا  معقولجت

  8اهلدس 
 العم  اليرت و و املقتتا 

  ١٢اهلدس 
 املةتهيك وا نتاج امليؤوملك

 منظمجت التعاوك والتنميجت   امليداك املقتتا  

  ١١اهلدس 
 مدك واثتمعاإل ا.يجت ميتدامجت

  ١٠اهلدس 
 الد من لوج  عدذ املياوا 

  ٩اهلدس 
 التناعجت وامل ت ا  واهليام  األةاةيجت

  ١٥اهلدس 
 اليا    الرب

  ١4اهلدس 
 املازاليا   ت 

  ١3اهلدس 
 العم  املناوحت

  ١6اهلدس 
 الييذ والعدل واملؤةياإل القويجت

  ١7اهلدس 
 عقد الشراماإل لتاقيت األ داس

 ‘التقا  ’تقرير 

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
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 8  املارجت(،   لمري دا اليتينيدجت ) ١7  املارجت من ا(مود(، ت.يها آةيا ) ٢8من اهلباإل اخل يجت )
 و(3١)  املارجت( ٢  املارجت(، ولو واب )

الب.داك املتوةيجت الدو  من الشدرحيجت الددنيا ولقد  الب.دداك  دوا  ا.دت لك  7ويب  الش    -3٠
  املارجت من التدفقاإل،   املتوة ،  و الب.دداك  47املت.قحت الررييحت ل.تدفقاإل اخل يجتو واسهت 

و ٢٠١7و ٢٠٠٩  املاردجت  دو لقد  الب.دداك  دوا   د   37املتوةيجت الدو  مدن الشدرحيجت الددنيا، و
  املاردجت مدن األمدوال نيلدامل ، وةيدف   دول م.ادو   ٥7ملتوةيجت الدو  ع.دى ويت.ت الب.داك ا

،  ينما تراجعت ٢٠١7  وجهجت  كر األموال  و الب.داك املتوةيجت الدو  من الشرحيجت الع.يا   
   املارجت من ا(مودو 34يتجت لق  الب.داك  وا  ن  

 6الش   
 ٢٠١٧-٢٠٠٩الرمسية،  اهلبات اخلريية كنسبة من املساعدة اإلمنائية

 ) يي   ومل اإل الوملثإل املتاد ، وابألةعا  ااا يجت(
 

يياابإل لمانجت األون تا  اةتنا ا  ن  قاعد  البيدا إل ا ل  ونيدجت ملنظمدجت التعداوك والتنميدجت ونيتدازاصا  املتد :
 واألعمال اخل يجت اخلايجت من لج  التنميجت )نظاذ ا  ي  اخلاي اباهاإل الدارنجت(و

__________ 

(3١) OECD, 2019b, Private Philanthropy for Development, OECD Publishing, Parisو  

النيبجت امل ويجت
 

 اهلباإل اخل يجت

 اثمود مدفوعاإل املياعد  ا  اريجت الر يجت

ميي  الدومل اإل
 

  اهلباإل اخل يجت ماتجت من املياعد  ا  اريجت الر يجت )ااان  األ ن(
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 7الش   
 ٢٠١٧-٢٠٠٩اهلبات اخلريية حبسب فئة دخل البلدان، 

 املتاد () يي   ومل اإل الوملثإل 

 

يياابإل لمانجت األون تا  اةتنا ا  ن  قاعد  البيدا إل ا ل  ونيدجت ملنظمدجت التعداوك والتنميدجت ونيتدازاصا  املتد :
 واألعمال اخل يجت اخلايجت من لج  التنميجت )نظاذ ا  ي  اخلاي اباهاإل الدارنجت(و

تير  األعمدال اخل يدجت    ويد  التنميدجت، ع.دى الدر ز مدن اث  دا املتزايدد، لةد .جت اد  مدن  -3١
 ينها اد  ترميز ق.جت من املؤةياإل وايفافيجت البيا إلو في   ن لك تقاَ ك البيا إل امليتمد  مدن 

ؤةيدداإل اخلايددجت مقا نددجت  قيقددجت  تددا   البيددا إل الر يددجت، وتقددع ع.ددى  ددكر املؤةيدداإل التزامدداإل امل
 عامجت ادو   ابل شفو

 حتدايت إضافية أمام التعاون اإلمنائي الدويل -خامساا  
 التعاون اإلمنائي فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون اإلمنائي الدويل -ألف 

سدددد  امل تمددداذ ابلتعددداوك ا  دددارحت فيمدددا  ددد   .دددداك ااندددو ، ومل ةددديما ملواجهدددجت التقددددذ  -3٢
البيحتز   التعاوك ا  ارحت     .داك الشمال و .داك اانو ، نو مل تيرز التعب جت اليفع.يجت ل.مدوا   

 ٢٠3٠ التعاوك من ويل املياعد  ا  اريجت الر يجت لو التموي  املخت.  خليجت عداذ  ةياو  كا 
امللتزاماإل والتوقعاإلو ويعو  ة يخ املناقشاإل املتع.قجت ابلنهوض ابلتعاوك فيما     .داك ااندو  
ن  األ  عيناإل من القرك املااحت، عندما اةت شيفت الب.داك الناميجت، الدم مداك مثد  منهدا مل يدزال 

آليجت موثوقجت لتيي   يتار  من قب جت ال ز املةتعما  ، التفا   فيما     .داك اانو   وييفها
التادددول اهلي .دددحت   ةدددياو ماندددت تعددداين فيددد  التفدددا    ددد   .دددداك الشدددمال و .دددداك ااندددو  مدددن 

 انت اةاإل اديد و
ونظدددرإل ويدددجت عمددد   دددوين  آيدددرس لتشدددفيع وتنيفيدددك التعددداوك التقدددي فيمدددا  ددد  الب.دددداك  -33

نو  ن  يد  عيد من منظو  ، ن  التعاوك فيما     .داك اا١٩78الناميجت، الم اتُّيفت ع.يها   
 رام  املياعد  التقنيجت،  غيجت جدي فواردد متبا لدجت مدن تقاةدز اخلدرباإل واملعدا س،  ددمل  مدن التنيديت 

  .داك اانو  لتموي  التنميجتواألوةع فيما    

 لق  الب.داك  وا  
 الب.داك املتوةيجت الدو  من الشرحيجت الدنيا

  .داك لورى منخيف جت الدو  
 الب.داك املتوةيجت الدو  من الشرحيجت الع.يا



TD/B/EFD/3/2 

19 GE.19-14669 

ومنك ولع ال ،  رقإل ويجت مواوعيجت لمثر ل.تعاوك فيما     .داك اانو  من لجد   -34
نتاجيددددجت وةيةدددد  القيمددددجت ا ق.يميددددجت، وتعزيددددز املةددددتثما    اهليامدددد  األةاةدددديجت  ندددداز القددددد اإل ا 

املةدد اتيفيجت واةدد اتيفياإل التتددنيع اليفعالددجت، وتيددخ  الت نولوجيدداإل الرقميددجت ااديددد  وامل ت ددا  
الت نولدددددوجحت مدددددن لجددددد  التنميدددددجت، وجعددددد  اهليامدددددد  الدوليدددددجت املاليدددددجت والتفا يدددددجت   ودمدددددجت  .ددددددداك 

  اةدددددددجت اةتقتددددددداريجت لجرصددددددا ن ا   الشدددددددؤوك املقتتدددددددا يجت واملجتماعيدددددددجت و وو.تدددددددت (3٢)اانددددددو 
  املارددجت مددن الب.ددداك الناميددجت قدددمت ادد ي  مددن لادد ال التعدداوك ا  ددارحت  74ن  لك  ٢٠١7  

و لمدددا ابلنيدددبجت ن  الغالبيدددجت العظمدددى مدددن (33)فيمدددا  ددد   .دددداك ااندددو ، يدددا يؤمدددد اسا دددا  تتددداعدث  
  املارددجت فقدد  مددن  ١6النيفقدداإل تظدد  لقدد  مددن م.يددوك  ومل ، نو ل .دد  الب.ددداك الناميددجت، فددإك  ددكر 

الب.داك عن قث   ا نيفاو ع.ى التعاوك فيما     .داك اانو و ويت ا لك مبا    الزاذ واليريدت 
 .دد  ذ،  دحت اندرك املهديمن ل.تعداوك فيمدا  د   ١٠٠الم لت.قتها الت ، وابتت ت ز لمثدر مدن 

م.يددا   ومل  مددن املرتمددا إل التيددا .يجت،  ٢8، نو وافقددت اهلنددد لي ددا  ع.ددى  .ددداك اانددو  ياليددا  
اددري ا  لفريقيددا ، مددع ال ميددز  وجدد  ودداي  4٠م.يددا اإل  ومل  منهددا  ددو ق دداز  ١٠وّجهددت يددوا  

 ع.ى الشراماإل مع لق  الب.داك  وا  والدول ااز يجت التغ   الناميجتو
مددن  ددكر املددكمر (، يظدد   ٢اب )انظددر اليفقددر  وع.ددى الناددو املبدد    ويددجت عمدد  ل يدد  لاب -3٥

التعاوك فيما     .داك اانو  نوك م مي  ولي   ديي  ل.تعاوك ا  ارحت الدو      .دداك الشدمال 
و .دددداك ااندددو ، ومل ييدددتند ن  التمويددد  ا  دددارحت التيدددا .حتو وليمدددد  دددكا املنظدددو  الواةدددع   مدددؤ ر 

اين املعدي ابلتعداوك فيمدا  د   .دداك ااندو ، الدك  انعقدد    دوين  األمز املتاد  الرفيع امليتوى الث
و ويتوقدددف  و  التعددداوك فيمدددا  ددد   .دددداك ااندددو  ميدددتقبي    نتدددا  ٢٠١٩آيدددرس   آوا /مدددا س 

 التعاوك ا  ارحت الدو  ن  يد  عيد ع.ى   بجت  .داك الشمال   توةيع نياو التموي  ا  ارحتو

 مواطن الضعف البيئيالتخفيف من  -ابء 
تدددعو اخليددجت لي ددا  ن  قث   تعزيددز التعدداوك ا  ددارحت الدددو    ا(دداملإل املتتدد.جت ُبمايددجت  -36

 و ل.تعداوك ا  دارحت الددو   ددفا  ادو ث   رالبي جت،  ا   ولدع التخيفيدف مدن آ   تغد  املندان، ابعتبدا  
نتدددد ، عتددديفت ال دددوا د اليبيعيدددجت و ينمدددا يتيدددع نيددداو التاددددثإل النااددد جت عدددن األقمدددجت البي يدددجت ا

ابلب.ددددداك الناميددددجت  ددددوت   متزايددددد    اليددددنواإل األودددد  ، فدددددمرإل األعايدددد  مددددرا ا  وت ددددرا ا  منيقددددجت 
مندك عهدد لقدر  ودرااب  ةمدا  مدن جدراز  ،وقمبدا و  ومديو  ا(داو اك ،ال ا ي ، وادهدإل موقامبيدت

 ومينيلو نعتا َ  نيدا 
عيجت، ومل ةيما عندما مل تظ  ليدا   اةدتثناريجت  د  تتدبا  دجت وتتي.   كر ال وا د اليبي -37

  تددجت تعيددت التنميددجت امليددتدامجت، اةددتفا جت وقاريددجت ميرمددجت مددن ودديل التعدداوك ا  ددارحت الدددو و ويشددم  
ولددع التتددد  ملددا ي تدد  ع.ددى التدددماإل البي يددجت مددن آ   مددن امليددتوي  الثدداين والثالددل   القددد   

، ٢٠١٠ قتتدددددا اإل الناميدددددجتو وممدددددا و       اةدددددجت لجنز دددددا األون تدددددا   ع.دددددى  مددددد  الددددددين   امل
 ١٩8٠ما ثددجت تبيعيددجت واةددعجت النيدداو ابلب.ددداك الناميددجت املنخيف ددجت الدددو    اليفدد    دد    ٢١عتدديفت 

نقيددددجت م ويددددجت  ٢4و و  ددددن لك ت دددديف  ددددكر التدددددماإل الواةددددعجت النيدددداو،   املتوةدددد ، ٢٠٠8و
__________ 

(3٢)  UNCTAD, 2018, Forging a Path beyond Borders: The Global South (United Nations publication, 

Sales No. E.19.II.D.2, Geneva)و 
(33)  Inter-Agency Task Force on Financing for Development, 2019, Financing for Sustainable 

Development Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.7, New York), p. 86و 
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يلدددددا    الب.دددددداك املت دددددر   ودددديل اليدددددنواإل الدددددثيد الدددددم نيددددبجت الددددددين ن  الندددددات  ان.ددددحت ا  ن 
 43و ونوا أل يؤ  الدد ن  قث   ةريعجت   املعونجت األجنبيجت،   ن لك يت   كا الدرقز ن  (34)ت.يها

نقيددجت م ويددجتو ومل تددزال الب.ددداك الناميددجت اليفقدد    دد  واملتوةدديجت الدددو  املت ددر   مددن ال ددوا د اليبيعيددجت 
اليويددد  األجددد : ويدددؤ   اةدددتخداذ الددددين العددداذ وسدددد  املقددد اض مدددن اخلدددا ج تقدددع   ادددرك الددددين 

ملةددتيعا  لثددر ما ثددجت تبيعيددجت ن  تشددديد عدد ز ودمددجت الدددين والددد مددن القددد   ع.ددى املةددتثما    
التخيفيددددف مددددن آ   تغدددد  املنددددان ع.ددددى املدددددى اليويدددد و وم.مددددا ي.ددددت ما ثددددجت جديددددد  قا إل مددددواتن 

 ن.يجت ع.ى املةتفا جتوال عف املا  واعيفت القد اإل ا
و  الوقددت الاادددر، تعتمددد امليددداعد  املقدمددجت مدددن ا(تمدددع الدددو  ع.دددى مددزي  مدددن املعوندددجت  -38

القت   األجد  وادرول لتدول لجدي   شددك ادب  لواداد املاليدجت العامدجت، ونظدز وقاريدجت ل.تددم  الدكا  
مهامد  الررييديجت تنقديَا  دكر  اد خماتر ال وا دو  د  لك التعداوك ا  دارحت الددو  قدد ي دز مدن  د 

النظز، والعم    املقا   ع.ى توف   وي  ل.يوا ئ ي وك ميدتقرا  و  دن التنبدؤ  د  مل يدرتب   شدرول 
 ةياةاتيجت لو  عاي  ل .يجت تقييديجت، مالشرول واملعاي  الم اعتمد ا التندوو األو ر ل.منانو

 استنتاشات -سادساا  
امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت ويالددجت التمويدد  املخددت.  املتددا  مددن عددد  متددا   يبعددل  .يدد   -3٩

ع.ددى نددود مددن الق.ددتو ويعددزى  ددكا الواددع   جددزز مندد  ن  انعددداذ الشدديفافيجت وامليددازلجت فيمددا يتع.ددت 
بدددكر التددددفقاإل، ويفمهدددا واألتدددراس املعنيدددجت بدددا، واملفتقدددا  ن  مع.ومددداإل عدددن يتدددجت التمويددد  

.حت املعبد، وي.جت التدفقاإل ابمليتياجاإل واملةد اتيفياإل ا  اريدجت، واء   التيا .حت و   التيا 
امل تبجت ع.ى ولع    يدوك الب.دداك الناميدجت، ومددى اةدتدامجت اليفواردد ا  اريدجتو و نداز  ع.دى البيدا إل 
املتايدددجت، مدددن ا نتددداس القدددول نك امليددداعد  ا  اريدددجت الر يدددجت مل ترقدددى ن  ميدددتوى الوعدددو ، ونك 

إل املةددتثما  اخلدداي مل يعددول ع.يهددا ولاددات ت اجددع، ونك التمويدد  املخددت.  املعبددد يقدد   تدددفقا
 مث ا  عن املب.  املدمولو

ويبدو لك ال غ  امليفروض ياليا  لزث   يفز التمويد  املخدت.  مدن لجد  املةدتثما  قدد  -4٠
 واب  في  فاي ،  د   يمن قومل  وفعي و و ناك قوز يش  ن  لك تزايد الفز ةنوث  لي  لمرا  مر 

 د من و وينبغحت التخيفيدف مدن اليدا ع املةدتعفا  الواادا ليدد العفدز املدا  أل دراض التنميدجت  مل
 يفا   قيت لييتياجاإل ا  اريجت ل    .د، وموازمت  مع املة اتيفياإل ا  اريجتو وينبغحت، من 

 اريدجت ل د   .دد مدن ييدل اثمدود الناييجت املثاليدجت، اعتمدا  منظدو   دو  تيقدي ز فيد  امليتياجداإل ا 
ويددددا اإل التمويدددد  ا  ددددارحت املتايددددجت، وييقددددي ز فيدددد  املةددددتخداذ األجنددددع ل.مددددنا والقددددروض التيددددا .يجت 
والقددروض  دد  التيددا .يجت واملةددتثما اإل اخلايددجت واملةددتثما اإل العامددجت والددديوك مددن ييددل قددد صا 

تنوعددجت لتنيفيدك مشددا يع اهليامدد  ع.دى  قيددت ل ددداس التنميدجت امليددتدامجتو و ندداك ادرو اإل متعددد   وم
األةاةيجت الم قد تيفتقر ن  تدفقاإل نقديدجت ن ا يدجت م دمونجت؛ فع.دى ةدبي  املثدال، قدد ت دوك املدنا 
ارو يجت لتعزيز مناواإل املةتثما    لق  الب.داك  وا ، و عز الربام  القيريجت  يي  اليياةاإل 

لتموي  املخت.    ن لك يؤ  ،  ي ادع، وتيوير لةواو  لس املال ان.يجتو وع.ى الر ز من لك ا
  و ا    تعزيز  كر اخليجت، مل يبدو لن  ييفحت  وعدر ي  اءكو

__________ 

(34) UNCTAD, 2010, Haiti’s recovery should start with cancelling its debt, Policy Brief No. 11و  
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ويشدددد   املفتقددددا  ن  نتددددا    ددددحت مشدددد ك ل.تمويدددد  املخددددت.   دددددثإل فيمددددا يتع.ددددت يمددددع  -4١
 م  التاليجت:البيا إل و .ي.ها ونم انيجت مقا نتهاو ويؤثر  كا الواع   التوي  ن  فهز ميتن  ل.عوا

 معرفجت يفز التموي  اخلاي املعبد؛ )ل( 
معرفددددجت يفددددز التمويدددد  ا  ددددارحت الر ددددحت امليددددتخدذ لشددددد املةددددتثما  اخلدددداي  ) ( 

 )املدويإل( ومعرفجت ت .يفت  )ا عا إل(؛
معرفددجت آ   املةددتثما  ا  اريددجت )النددوات (و فددي  ددد مددن التويدد  ن  فهددز لف دد   )ج( 

اليفقر والتنميجت ل ماك اليفعاليجت   واع اليياةاإل وصتي  امليداعد   ء   التموي  املخت.   
  ا  اريجت الر يجتو

وينبغحت ن ا  ترو ويقجت ومبت ر  لزث   التمويد  املخدت. و ويد  اءك، تشد  نيفيد  ا  ابد  -4٢
واةددددتخداذ ل واإل تقاةددددز )نقدددد ( املخدددداتر ن  اددددعف امل ت ددددا و وتقدددددذ البيددددا إل ل لددددجت ق.ي.ددددجت ع.ددددى 

 ت ا    يد وات : فاأل واإل امليتخدمجت ا.دت مدد  توي.دجت ادمن اثموعدجت ل واإل التمويد  ا  دارحت امل
) لس املدال املقد ض وال دما إل واألةدهز املبااددر  والتدنا يت والتددم  ول واإل ن ا   املخداتر(، ويبدددو 

 ملقتدولهنا تييتخدذ من  وك  ييز وااا  ينها يع   ت يييفها لو مراعاصا ليف جت  و   .د ا
و ندداك ياجددجت ن   ايددجت امليدداعد  ا  اريددجت الر يددجت الاليددجت وواددع آليدداإل ل.تدمددد مددن لك  -43

املخددداتر واملدددواق إل املرتبيدددجت ابةدددتثما  ت.دددع امليددداعد    التمويددد  املخدددت.  مل تقدددع ع.دددى عددداتت 
  ااهدداإل امليددتهدفجت مددن املعونددجتو وي تيددحت  ددكا األمددر لكيددجت وايددجت ألك ال ددغ  لتايفيددز التمويدد

املخدددت.  قدددد يدددؤ   ن  اةدددتخداذ مزيدددد مدددن املعوندددجت ع.دددى  دددكا النادددوو نادددافجت  ن  ولدددع، ينبغدددحت 
ل.ب.داك الناميجت لك تدير املعونجت والتموي  املخت.    اليياو األوةع ل.تموي  ا  ارحت ون ا   املوا   

  فع.يددجت، ف.ددن ان.يددجتو ويدد  لددو قيدددإل تدددفقاإل املعونددجت والتمويدد  مددن لجدد  التنميددجت امليددتدامجت قث 
 قدددت ال ثددد  نوا ا.دددت الب.دددداك الناميدددجت عرادددجت ألوجددد  القتدددو  البنيدددو    املقتتدددا  العددداملحت الدددم 
تقدددوض قدددد صا ع.دددى  مددد  الددددين اخلدددا جحت و دددول موا   دددا لددددعز ايتياتياصدددا الداو.يدددجت ل.تددددم  

 الكا  اد وروج   وس األموال ويدماإل لةعا  الي.ع األةاةيجتو
ن لك املسا دددداإل الاليددددجت ل.تمويدددد  املخددددت.  قددددد تيف دددد  الب.ددددداك الناميددددجت وع.ددددى الددددر ز مدددد -44

املتوةيجت الددو  مدن الشدرحيجت الع.يدا، ف.دن ت يفدحت  دكر التددفقاإل،  يدب  يدغر يفمهدا، ملعاادجت 
ابلنظدر ن  معداي   -الشوا   املتع.قجت   اجع فري يتول  كر الب.دداك ع.دى التمويد  التيدا .حت 

س  دد   -األ .يددجت  لعددير(و ويعددي  ٢يددرايجت   ويددجت عمدد  ل يدد  لاباب )انظددر اليفقددر  مث.مددا اعدد ي
ولددع لك املناقشدداإل املقب.ددجت  شدددك التعدداوك ا  ددارحت الدددو  ينبغددحت لي ددا  لك تراعددحت مراعددا  لواددا 

 التادثإل اخلايجت الم تع ض الب.داك الناميجت املتوةيجت الدو و
ولق  الب.داك  وا ، ألك نعياز  و كا  و الال  تيفجت وايجت   الب.داك املنخيف جت الدو  -4٥

األولويجت لتعب جت التدفقاإل املاليجت من القياد اخلاي،  وةار  منها تيخ  املياعد  ا  اريجت الر يجت 
من لج  التموي  املخت. ، ينيو  ع.ى تيف ي  وجهجت املةتثما    الب.داك الناميجت األمثر تقددما  

 تب  ابملةتثما  اخلايوواألمثر ننتاجيجت ييل تق  ميتوثإل اخلير املر 
ومل  د لي ا  من تعاوك ن ارحت  و     مشرول لاد فعاليجت ولتول لجدي  ل.تخيفيدف مدن  -46

لثر تغ  املنان ع.ى الب.داك الناميجت، الم تت ر  لمثر من    ا من ال دوا د اليبيعيدجت، ول.نهدوض 
 و ُبمايجت البي جت،  وج  لعز

    


