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 مقدمة  
ُعقددت الدددورة الثالثددة لفريددق اخلددرباء احلكددومي الددويل املعددين بتمويددل التنميددة يف قصددر األمددم، جنيددف،  

 .. وافتتح رئيس جملس التجارة والتنمية الدورة الثالثة2019تشرين الثاين/نوفمرب  6إىل  4يف الفرتة من 

 ل التنميةاإلجراء الذي اختذه فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتموي -أولا  
 متويل التنمية: التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية املرتابطة -ألف 
 التوصيات املتفق عليها يف جمال السياسات العامة  

 إن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية، 
املعنون "حتويل عاملنا: و ، 2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  

 ،"2030خطة التنمية املستدامة لعام 
، 70/192، و69/208، و68/279، و68/204إىل قددددددرارات اجلمعيددددددة العامددددددة  وإذ يشددددددري أيضدددددداا  
 70/299بشأن متابعة وتنفيذ نتائج املؤمترات الدولية لتمويل التنمية، وإىل قرار اجلمعية العامة  71/217و
 واستعراضها على الصعيد العاملي، 2030أن متابعة خطة التنمية املستدامة لعام بش
بشدددأن خطددة عمدددل  2015متوز/يوليدد   27، املدددؤرخ 69/313قددرار اجلمعيدددة العامددة  أتكيدددد وإذ يكددرر 

أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويدل التنميدة، الديت تشدكل جدزءاا ل يتجدزأ مدن خطدة التنميدة 
ًا ادا، وتسداعد علدى اسدتجًء سدياا ااايعدا املتعلقدة بوسدائل 2030املستدامة لعام  ، وعنصراا داعماا ومكمد

أتكيدد اللتدزام السياسدي القدوي ابلتصددي للتحددي تنفيذها من خًل سياسات وإجراءات عمليدة، وتعيدد 
الدذي يطرهدد  متويددل التنميددة املسددتدامة، وعيودة بيوددة مواتيددة علددى ييدده املسدتوايت لتحقيددق أهدددافها بددرو  مددن 

 ،الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك تغري املناخ والتحدايت العاملية ذات الصلة
، الدددذي كدددررت فيددد  الددددول األعضددداء أتكيدددد (TD/519/Add.2ريويب )إىل مافيكيدددانو نددد وإذ يشدددري 

عزمها على تعزيز دور مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( يف خطة متويل التنمية وتنفيذ خطدة 
، بوصدددف  اجلهدددة املسدددؤولة داخدددل منظومدددة األمدددم املتحددددة عدددن تنسددديق املعاجلدددة املتكاملدددة لقضدددااي 2030عدددام 

 والتنمية والقضااي املرتابطة يف جمالت التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة، التجارة
)ص( مددن مافيكيددانو نددريويب الدديت تدددعو إىل إنشدداء فريددق خددرباء 100إىل الفقددرة  وإذ يشددري أيضدداا  

 عىن بتمويل التنمية،هكومي دويل يُ 
، وخطدددة عمدددل أديدددس أاباب، 2030لعدددام إىل أمهيدددة خطدددة التنميدددة املسدددتدامة  وإذ يشدددري كدددذلك 

تغددري املندداخ، وبددر مج شددأن وهسددب القتضدداء، اتفدداا ابريددس يف إقددار اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلقاريددة ب
)بددر مج عمددل إسددطنبول(، والشددراكة اجلديدددة مددن  2020-2011للعقددد  عمددل لصددال أقددل البلدددان منددواا ال

، وبددر مج عمددل 2063أجددل تنميددة أفريقيددا، وإذ يؤكددد مددن جديددد أمهيددة دعددم خطددة الحتدداد األفريقددي لعددام 
)بدر مج عمددل فييندا(، وإجدراءات العمددل  2024-2014فييندا لصدال البلدددان الناميدة ادري السدداهلية للعقدد 

 النامية )مسار ساموا(،املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية 
ابإلسدددهامات املكتوبدددة والشدددفوية الددديت قددددمها املشددداركون وأ  دددرت املناقشدددات خدددًل  وإذ يعدددرت  

 ابلواثئق اليت أعدعا أمانة األونكتاد للدورة الثالثة، وإذ حييط علماا  (،(TD/B/EFD/3/3دورت  الثالثة 
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التنمية، وأبمهيدة إسدهام   متويلابلعمل ااام الذي يضطله ب  األونكتاد يف جمال  يقر -1 
 يف فرقة العمل املشرتكة بني الوكالت املعنية بتمويل التنمية؛

أنددددد  بعددددد مدددددرور قرابدددددة أربددددده سددددنوات علدددددى قريدددددق تنفيدددددذ خطدددددة  يًهدددد  مددددده القلدددددق -2 
عميقدة للغايدة  2030، ل تزال الفجوة التمويلية لتحقيق أهدا  التنمية املسدتدامة للدول عدام 2030 عام

يف ييه البلدان النامية، األمر الذي يتطلب تعبوة املوارد املالية مبزيد من الفعالية، مبا يف ذلك من قريدق 
للتمويددل مددن القطدداعني العددام التعدداون اإلمنددائي الدددويل، والدددور ااددام الددذي تضددطله بدد  املصددادر الدوليددة 

 واخلاص يف استكمال اجلهود احمللية؛
ابحلاجددة إىل تعزيددز التنسدديق الدددويل بشددأن اتسدداا السياسددات مددن أجددل تعزيددز  يسددلم -3 

السددتقرار املددايل واسددتقرار القتصدداد الكلددي علددى الصددعيد العدداملي؛ ومددن األمهيددة مبكددان، يف هددذا الصدددد، 
 إصً  النظام املايل الدويل وتعزيزه؛هبد  عاجلة املسائل البنيوية العاملية مواصلة اجلهود الرامية إىل م

مده مبدادت تدويل زمدام أن يتماشدى ينبغدي التعاون اإلمنائي الدويل  أن ؤكد من جديدي -4 
إجدراءات اجلهدات املا،دة، تنسديق و  ،لسرتاتيجيات والنظم اإلمنائيدة الوقنيدةمه ا التساااألمور وقنياا، و 

 واملساءلة املتبادلة؛ ،من أجل حتقيق النتائج اإلمنائية رةاإلداو 
احلاجدددة إىل أن تددددعم البلددددان العمدددل املتعددددد األقدددرا ، وتتجندددب يؤكدددد مدددن جديدددد  -5 

، وحيُث، بوج  عام النمو توقعات نوع من أنواع العمل النفرادي الذي من شأن  أن يؤ ر سلباا على أي
لقسددرية النفراديددة، مبددا فيهددا العقددوابت اددري القانونيددة، الدديت تقددف يف هددذا الصدددد، علددى تنددب التدددابري ا

مراعدداة قددرارات اجلمعيددة العامددة ل مددم  مددهقريددق التنميددة، ل سدديما يف البلدددان الناميددة،  علددىهجددرة عثددرة 
، وكدذلك تقريدر اجلمعيدة العامدة 2003كدانون األول/ديسدمرب   23املدؤرخ  58/198القدرار هدا في املتحدة، مبدا

(A/60/226 املؤرخ )املتعلق ابملسألة املذكورة أعًه؛ 2005آب/أاسطس  12 
املددوارد املاليددة إىل البلدددان  التحددويًت مددنالتدداه السددلا لصددايف  يًهدد  مدده القلددق -6 

 النامية، ويدعو إىل إجراء اإلصًهات املناسبة يف جمال السياسات لعكس هذا التاه؛
ل اإلمنائي الوقنية واإلقليمية واملتعددة اجلنسديات، أمهية تعزيز مؤسسات التموييؤكد  -7 

مراعددداة مصدددال ييددده البلددددان األعضددداء وتددددابري الددددعم الراميدددة إىل تعزيدددز القددددرة املاليدددة للمصدددار   مددده
 ومؤسسات التمويل وقدرعا على اإلقراض؛ ،اإلمنائية

قيددق أهدددا  أبن البلدددان املتوسددطة الدددخل ل تددزال تواجدد  حتدددايت كبددرية لتح يسددلم -8 
التنمية املستدامة، ويؤكد أن املساعدة اإلمنائيدة الرييدة واريهدا مدن أشدكال التمويدل امليسَّدر ل تدزال مهمدة 

، ضددرورة كفالددة النظددر يف الهتياجددات اإلمنائيددة، مددن هددذا املنطلددقابلنسددبة اددذه البلدددان، ويؤكددد جمدددداا، 
 عاجلتها على النحو املناسب؛مو املتنوعة منها واحملددة، للبلدان املتوسطة الدخل، 

الضدددددعف البيوددددددي  بينهددددددااجلهددددددات الفاعلدددددة املعنيددددددة إىل النظدددددر يف يلددددددة أمدددددور  يددددددعو -9 
مسداعدعا الرييدة،  األهليدة للحصدول علدىعندد حتديدد شدرو   ااامدةوالقتصادي بوصدفهما مدن املعدايري 

 اإلقراض بشرو  ميسرة؛ آلياتو 
املقدمددددة مددددن أعضدددداء جلنددددة  اإلمنائيددددة الرييددددةاملسدددداعدة أن صددددايف  يًهدددد  مدددده القلددددق -10 

يف املائة مدن إيدايل الددخل القدومي،  0,38نسبة  مل يتجاوز يف املتوسط 2018يف عام  املساعدة اإلمنائية
الثنائيددة املقدمدة مدن أعضداء جلنددة املسداعدة اإلمنائيدة إىل أقدل البلدددان  املسداعدة اإلمنائيدة الرييدةوأن صدايف 

 إزاءأفريقيدددا، ويسددداوره القلدددق كدددذلك  يف هالدددةيف املائدددة  4يف املائدددة، وبنسدددبة  2,7مندددواا قدددد تراجددده بنسدددبة 
عليها  الريية اليت هصلت ة اإلمنائيةتعادل جمموع املساعد اليت التدفقات املالية اري املشروعة من أفريقيا

 ؛2008و 1970أفريقيا يف الفرتة بني عامي 
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ل يدزال أمدراا يف اايدة املسداعدة اإلمنائيدة الرييدة ن الوفاء جبميه التزامات أ يؤكد جمدداا  -11 
الريية أكددت جمددداا، كدل علدى هددة، التزاماعدا، مبدا يف اإلمنائية  ةاألمهية؛ وأن البلدان املقِدمة للمساعد

يف املائدة مدن إيدايل دخلهدا  0,7بتحقيدق هدد  ختصديس نسدبة  من البلددان املتقدمدةالعديد  ذلك التزام
يف املائة من إيايل دخلها  0,20و 0,15الريية، وختصيس نسبة ترتاو  بني اإلمنائية القومي للمساعدة 
علدددى وحيدددث ييددده اجلهدددات األخدددرى  ؛الرييدددة املقدمدددة إىل أقدددل البلددددان مندددواا  اإلمنائيدددة القدددومي للمسددداعدة

الرييددة، وبددذل جهددود ملموسددة إضددافية بغيددة حتقيددق ادداايت اإلمنائيددة تكثيددف جهودهددا لددزايدة مسدداعداعا 
 هذه املساعدة؛

مددن هزمددة املددوارد املتاهددة لتمويددل عمليددات حتقيددق  أبن التمويددل املخددتلط جثددل جددزءاا  يسددلم -12 
 تنفيذ؛املرتبطة ابلخاقر املو  واردامل هأهدا  التنمية املستدامة، مه إيًء العتبار الواجب حلدود هذ

فهددم التمويددل املخددتلط و اسددتيعاب هجددم مددا تددتم تعبوتدد  مددن  احلاجددة إىل علددىيشدددد  -13 
، وبصفة أعدم، هذه الطرائقتطبيق  اليت يتم هبا كيفيةوال املناقق والقطاعات اليت تستفيد من ،خصائس 

وذلدك بغيدة دعمد  البلددان الناميدة، ل سديما أقدل البلددان مندواا،  كيفيدةقريقة تطور هيكدل متويدل التنميدة، و 
 هدا  التنمية املستدام، وكفالة عدم ختلف أي أهد عن الركب؛أ حتقيق

األونكتددداد قيددا  أ دددر ئتلدددف قرائددق متويدددل التنميدددة علددى البلددددان الناميدددة،  إىليطلددب  -14 
مده مراعداة العمدل الدذي اضدطلعت بد  ، يف ذلك التمويل املختلط، على الصعيدين اإلقليمي والدوقين مبا

 يف التخطيط وصنه السياسات؛ مسامهةا منظمات أخرى بغية استخدام هذا التحليل 
أمهية تكثيف اجلهود العاملية، بقيادة البلدان املتقدمة، لتعبوة متويل املنداخ  علىيشدد  -15 

تلبيدددددة ادددددري قدددددادرة علدددددى مدددددن قائفدددددة واسدددددعة مدددددن املصدددددادر واألدوات والقندددددوات، وهدددددي قائفدددددة ل تدددددزال 
 بلدان النامية؛لل احملددةهتياجات لا
رهدددب ينددداخ، و منهجيدددات شدددفافة لتبدددًا بتمويدددل املاتبددداع احلاجدددة إىل  علدددىيشددددد  -16 

 تغري املناخ؛شأن اتفاقية األمم املتحدة اإلقارية ب إقار يف املضطله ب ابلعمل ااام 
ابملسامهات األساسية اليت قدمها الصندوا األخضر للمناخ منذ إنشائ ، ويؤكد  يقر -17 

احلصدول علدى  من جديد أمهية مواصلة هذا الدعم ملعاجلة الفجوات املتبقية يف قدرة البلدان الناميدة علدى
 متويل املناخ وإدارت ؛

التصددددي  اثر تغدددري املنددداخ وأوجددد  الضدددعف الكامندددة يف  ضدددرورةعدددن  اإلعدددرابيكدددرر  -18 
البيوددة ويف ديددون الدددول اجلزريددة الصددغرية الناميددة ألتددا تشددكل عقبددات كبددرية علددى قريددق التنميددة املسددتدامة 

يل نطددداا تركيدددزه علدددى املددددى القصدددري ليشدددمل ادددذه البلددددان، ويؤكدددد جمددددداا ضدددرورة توسددديه ا تمددده الددددو 
 الشواال املرتبطة ابلقدرة على حتمل الديون على املدى الطويل؛

األونكتاد على مواصلة مشاركت  يف فرقة العمل املشرتكة بني الوكالت املعنيدة  يشجه -19 
 ؛2030تنفيذ خطة عام و بتمويل التنمية 

أبن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب عنصٌر هام من عناصر التعاون الدويل من  يسلم -20 
ًا للتعدداون بددني  ًا لدددان بالشددمال و بلدددان أجددل التنميددة، وذلددك بوصددف  عنصددراا مكمدد اجلنددوب، ولدديس بدددي

عن ، ويرهب يف هذا الصدد بنتدائج مدؤمتر األمدم املتحددة الرفيده املسدتوى الثداين املعدين ابلتعداون فيمدا بدني 
 بلدان اجلنوب؛
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ابجلهدددود الراميدددة إىل تصددميم وتعزيدددز وحتسدددني منصددات تبدددادل املعدددار  بشدددأن  يرهددب -21 
اإلمنددائي فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب، والتعدداون اإلمنددائي أفضددل املمارسددات والدددرو  املسددتفادة مددن التعدداون 

 فهم أفضل اذا التعاون؛ بغية التوصل إىلالثً ي 
األونكتدداد علددى مواصددلة إدمددان التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب، والتعدداون  يشددجه -22 

ت واملنهجيات الثً ي، يف السياسات واألقر السرتاتيجية واريها من أدوات التخطيط، مبا فيها املؤشرا
املًئمددة، علددى النحددو الددذي وافقددت عليدد  جمددالس اإلدارة، وعلددى تقدددا الدددعم لتبددادل املمارسددات اجليدددة 

، 2030بشأن السياسات والنهج البتكارية بني البلدان النامية، مه مراعداة خطدة التنميدة املسدتدامة لعدام 
 مويل التنمية؛وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لت

أن الشراكة اإلمنائيدة يف إقدار التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب ينبغدي أن  علىيشدد  -23 
وسيلة لتبادل التكنولوجيا املتطورة جدداا، ل سديما التكنولوجيدا الرقميدة، مده مراعداة تدويل كدل  تكون أيضاا 

 بلد زمام أموره؛
 ،72/203، وقدرارات اجلمعيدة العامدة TD/519/Add.2األونكتداد ملا يرد يف و يقة  ، وفقاا يكرر -24 
، ويف نطدددداا املددددؤمتر الددددددويل 2011/39، وقددددرار ا لددددس القتصددددادي والجتمدددداعي 63/303، و69/313و
تمويل التنمية، ومؤمترات األونكتاد الرابعية السنوات، أن سياسات فريق اخلرباء احلكدومي الددويل املعدين ل

ابه ل ونكتداد تركدز علدى تعبودة املدوارد املاليدة األساسدية مدن أجدل جمدالت عمدل التنميدة بتمويل التنميدة التد
عمل أديس أاباب، وذلك  خطةاملستدامة يف الفروع من ألف إىل جيم، وهاء، وواو من الفصل الثاين من 

 احلد من الزدواجية؛ مه العمل علىيف إقار ولية األونكتاد، و 
جهت  اجلمعية العامدة إىل فريدق اخلدرباء احلكدومي الددويل لتقددا إىل الطلب الذي و يشري  -25 

 ،72/204)قددرار اجلمعيدددة العامدددة نتددائج عملددد  بوصددفها مسدددامهات منتظمددة يف منتددددى متابعدددة متويددل التنميدددة 
ويوصدددي يف هددذا الصددددد أبن تُقدددَّم توصددديات السياسدددة العامددة لعمدددل فريددق اخلدددرباء احلكدددومي ( 27الفقددرة 

خدًل جملدس التجدارة والتنميدة، بوصدفها مسدامهات منتظمدة يف منتددى متابعدة متويدل التنميدة الدويل، من 
 التابه للمجلس القتصادي والجتماعي.

 اجللسة العامة اخلتامية
 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 6

 التنمية اإلجراءات األخرى اليت اختذها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل -ابء 

 املرتابطة بنيويةيل التنمية: التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي المتو   
 تشدرين الثداين/ 6اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الددويل، يف جلسدت  العامدة اخلتاميدة، املعقدودة يف  -1

العامدة، والديت أُعددت كدي ينظدر  ات، جمموعة من التوصديات املتفدق عليهدا يف جمدال السياسد2019نوفمرب 
 فيها جملس التجارة والتنمية )الفصل األول، الفرع ألف(.

وقدددم  ئددب الرئيس/مقددرر الدددورة الثالثددة لفريددق اخلددرباء احلكددومي الدددويل املعددين بتمويددل التنميددة  -2
ولت العامة، وأشار إىل أتا متثل أفضل اتفداا ككدن، بعدد عددة جد اتمشروع توصيات تتعلق ابلسياس

مددن املشدداورات الشدداملة واملفاوضددات املفتوهددة واملفصددلة، وأتددا تتسددق مدده املسددائل الدديت نوقشددت خددًل 
الدورة احلالية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل. وأعرب كثل إهدى ا موعات اإلقليمية عن قلق جمموعتد  

ة، وارأتى أن أعضداء ييده أفرقدة نيدني املشداركني يف الددور فبشأن ما اعتربه عددداا ادري كدا  مدن اخلدرباء ال
اخلرباء اختريوا بطريقة أهادية، وهدو مدا أسدهم يف تسدييس املناقشدات واملفاوضدات. وأكدد أن ادة اعتقداداا 
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العامة ل تنبثق عن إسهامات اخلرباء بل عن نتائج حمافل أخرى  اتأبن بعض مشاريه توصيات السياس
اإلقليميدددة أن يُعتقدددد أتدددا قدددر  يف اعتمددداد توصددديات  تددد موعجم ل مدددم املتحددددة. وادددذا السدددبب، ل تدددود

هددب بددزايدة مشدداركة تر  اوبعددض الوفددود األخددرى أتدد ىخددر أ ةإقليميددجمموعددة  توذكددر  .(1)السياسددة العامددة
اخلددددددرباء، وأن املعلومددددددات الفنيددددددة الدددددديت قدددددددمها اخلددددددرباء أفددددددادت الصدددددديغة النهائيددددددة ملشدددددداريه الواثئددددددق، وأن 

النسددخة النهائيددة. وعددًوة علددى ذلددك، أ ددر التمويددل املتددا  علددى عدددد خددرباء الدبلوماسدديني تفاوضددوا علددى 
ح أي متويددددل لدددددورة ت  العواصددددم احلاضددددرين يف قاعددددة الجتمدددداع، ل سدددديما مددددن أقددددل البلدددددان منددددواا، إذ مل يدُدددد

. واذا السبب، فإن زايدة متويل فريق اخلدرباء احلكدومي الددويل املعدين بتمويدل التنميدة أمدٌر هدام 2019 عام
 وتطلب  الدول األعضاء.

 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية  
بسبب ضيق الوقت الذي هال دون النظر ابلكامل يف بند جدول األعمال، قرر فريق اخلدرباء  -3

واألسدددولة دورتددد  الثالثدددة املوضدددوع احلكدددومي الددددويل، يف جلسدددت  العامدددة اخلتاميدددة أيضددداا، أن يرفدددق بتقريدددر 
دول األعمال املؤقت لدورتد  الرابعدة )املرفدق األول(، علدى النحدو الدوارد املقرت  إدراجهما يف ج اإلرشادية

يف الورقة اري الريية املتاهة يف القاعة، األمر الذي أات  للدول األعضاء إمكانية استعراضدها ابلتفصديل 
 ذية املقبلة  لس التجارة والتنمية.بغية إقرارها يف الدورة التنفي

 موجز الرئيس -اثنياا  
 التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية املرتابطةمتويل التنمية:   

 (األعمال جدول من الثالث البند)
عقدددد فريدددق اخلدددرباء احلكدددومي الددددويل املعدددين بتمويدددل التنميدددة، يف إقدددار هدددذا البندددد مدددن جددددول  -4

العامدة )انظدر  اتاألعمال، مخس هلقات نقاش انبثقدت عنهدا التوصديات املتفدق عليهدا يف جمدال السياسد
 الفصل األول، الفرع ألف أعًه(.

 املشهد احلايل والتحدايت املقبلة -اجللسة العامة الفتتاحية؛ التعاون اإلمنائي الدويل ومتويل التنمية   
ية والجتماعية ل مم املتحدة وأمانة األونكتاد هذا البندد مدن كثلو إدارة الشؤون القتصاد قدَّم -5

 جدول األعمال.
ورهدب مددير مكتدب متويددل التنميدة املسدتدامة يف إدارة الشددؤون القتصدادية والجتماعيدة التددابه  -6

  الثالثدة ل مم املتحدة برتكيز فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية التابه ل ونكتاد يف دورتد
فقددد أصددبح التعدداون اإلمنددائي الدددويل يكتسددي أمهيددة أكددرب مددن  .(2)علددى موضددوع التعدداون اإلمنددائي الدددويل

السابق بسبب تباقؤ القتصاد العاملي، وتزايدد حتددايت الدديون، والتدوترات التجاريدة. وأعدرب املددير عدن 
ولددددوايت األساسددددية يف جمددددال التعدددداون ، وأوضددددح  ادددداز األاملسدددداعدة اإلمنائيددددة الرييددددةقلقدددد  إزاء ا فدددداض 

 اإلمنائي الدويل من منظور إدارت .
وعلدددى ادددرار مدددا أأهدددرت لدددوا أجراهدددا األونكتددداد وصدددندوا النقدددد الددددويل واريمهدددا يف ا وندددة  -7

األخرية، تظل الفجدوة التمويليدة لتحقيدق أهددا  التنميدة املسدتدامة أوسده مدن أن تدتمكن البلددان الناميدة 

__________ 

 انسحب ييه أعضاء ا موعة اإلقليمية من قاعة الجتماع بعد بيان كثلها. (1)
 تواصل مدير املكتب ابلفيديو. (2)
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عنصدرين  املسداعدة اإلمنائيدة الرييدةو  الشدحيحة التمويل العام موارد اعلوهذا األمر  ؛من سدها بنفسها
ل ادددىن عنهمدددا، ويتطلدددب بدددذل جهدددود جبدددارة للنهدددوض جبودعمدددا، وأ رمهدددا، وفعاليتهمدددا. وادددذا السدددبب، 

. واألولويددة الثانيددة هددي دعددم التعدداون فيمددا بددني املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددةتكمددن أوىل األولددوايت يف تعزيددز 
من بعضها البعض، ل سيما من ة للتعلم الفرصلبلدان النامية ل مبا يتيحوالتعاون الثً ي،  ،بلدان اجلنوب

ابعتبداره ين اري املايل. واألولوية الثالثة هي الستمرار يف احلصول علدى التمويدل امليسدر فخًل التعاون ال
على الرام مدن  ضعيفة للغاية ألتا تظل أقل البلدان منواا  لبلدان اليت يُرفه ايها من قائمةل اا هاي عنصراا 

علدى أسدا  مكانية استفادة الدول اجلزريدة الصدغرية الناميدة إل ورام البوادر املشجعة .خترجها من القائمة
مددن املؤسسددة الدوليددة للتنميددة، ومددن لددوا فرقددة العمددل املشددرتكة بددني الوكددالت املعنيددة بتمويددل  اسددتثنائي

 هاجة إىل مزيدد اة، ايها من القائمةالتنمية فيما يتعلق بتحديد الفجوات الكامنة يف البلدان اليت رُفه 
مدن التحليدل يف هدذا املضددمار. ويف األخدري، فدإن اسددتخدام التددفقات الرييدة جلمدده أمدوال إضدافية لتددوفري 

ابلرام و التمويل املناسب يف الوقت املناسب للتصدي للمشاكل احلقيقية يتطلب حتديد كل شيء بدقة. 
ًا سددحر  فإندد  ل يدوفراخلدداص ضدروري، مدن القطدداع مدن أن التمويددل  ايا. فالتمويدل املخددتلط، ابسددتخدام هدد

اخلددداص، هدددو األنسدددب للمشددداريه الددديت ُتدددىن منهدددا مدددن القطددداع التمويدددل  شدددداملدددوارد العامدددة الشدددحيحة حل
 والقدددراتعائددات ماليددة تتدديح سدداد مسددتحقات الشددركاء مددن القطداع اخلدداص. فتددويل البلدد زمددام أمددوره، 

أمددوٌر أساسددية جلعددل التمويددل املخددتلط فعددالا  ائي اإلضددايفواأل ددر اإلمنددًئمددة، املشدداريه املاحملليددة، وتصددميم 
ومناسددباا. وشدددد املدددير علددى أمهيددة اسددتنتاجات فريددق اخلددرباء احلكددومي الدددويل املعددين بتمويددل التنميددة الدديت 

متويددل التنميددة  عددن 2020أفددادت تقريددر فرقددة العمددل املشددرتكة بددني الوكددالت املعنيددة بتمويددل التنميددة لعددام 
وعمدددل إدارة الشدددؤون القتصدددادية والجتماعيدددة الدددداعم ملنتددددى متابعدددة متويدددل التنميدددة التدددابه املسدددتدامة، 

 للمجلس القتصادي والجتماعي، ومنتدى التعاون اإلمنائي.
وأشار مدير شعبة العوملة واسرتاتيجيات التنمية التابعة ل ونكتداد، يف عرضد  ملدذكرة املعلومدات  -8

دددر األساسدددية للددددورة، إىل أن الت عددداون اإلمندددائي الددددويل جدددزٌء ل يتجدددزأ مدددن خطدددة عمدددل أديدددس أاباب، وذكَّ
املتحددداورين ابجلهدددود الرائددددة الددديت يبدددذاا األونكتددداد يف هدددذا الصددددد. ويف معدددرض إشدددارت  إىل مدددؤمتر األمدددم 

حتويددل سددنوي  مددن أجددل ، أبددرز أن الدددعوة األصددلية كانددت1968املتحدددة الثدداين للتجددارة والتنميددة يف عددام 
يف املائة من إيدايل الددخل القدومي مدن بلددان الشدمال إىل بلددان اجلندوب، وهدي نسدبة  1بنسبة رد للموا

سددداعدة اإلمنائيدددة للم كنسدددبة مسدددتهدفةيف املائدددة   0,7جدددرى التفددداوض بشدددأتا فيمدددا بعدددد، وُخفضدددت إىل 
املوارد هينها من منطلق أوسه ألهدا  النمو، ومدن احلاجدة  تحويل. فقد ُهدد ااد  األصلي لالريية

إىل إاددداد مسدددار تنمدددوي قدددائم بذاتددد  للبلددددان الناميدددة. وتدددرتبط إدارة املعوندددة  دارة النظدددام املدددايل الددددويل، 
ينمددددو، مددددا فتدددد   سدددديما لقددددوا السددددحب اخلاصددددة، لضددددمان تددددوفري السدددديولة الكافيددددة لقتصدددداد عدددداملي ل

. وعلى ارار التجارة، اعُتربت املعوندة يف السدابق إلااد التمويل اإلمنائي الكايفد والتخطيط الطويل األم
املدوارد، ولديس  التحدويًت مدنوسيلة لتحقيق اايدة )التنميدة(، وجدزءاا مدن مناقشدات أوسده بشدأن صدايف 

ًا خدريايا أو مكافدأة عدن هسدن سدلو . ويف األخدري، ُوضده تعريدف واضدح للمسداعدة هدددها منفعدةا  عم
 .عنصراا مساعداا للتمويل اخلاصوليس  - مةا ل تسعى إىل الربحعا
مه املساعدة اإلمنائية الرييدة  أهرومن نوا  عديدة، جكن القول إن الرتاجه احلايل عن التعددية  -9

يعددا   عندددما بدددأت الشددكو  حتددوم هددول هددذه املسدداعدة، وبدددأ الكلددل وخددذ مأخددذه منهددا، وهددو اتدداه مل
علدى ضدرورة مددير الشدعبة مداد األهددا  اإلمنائيدة ل لفيدة وأهددا  التنميدة املسدتدامة. وشددد جزئياا ابعت إل

أ بتدت لدوا  التغلب على هذا التاه إن أُريد للمعونة أن تستعيد دوراا حمدورايا أكدرب يف متويدل التنميدة. وقدد
ق ابملعوندة ومتويدل التنميدة جمموعة من املنظمات بوضو  الفجوة القائمدة بدني الطموهدات املنشدودة فيمدا يتعلد
 من جهة، والتنفيذ الفعلي من جهة أخرى، وهو ما جعل هذا األمر ضرورة ملحة.
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، تتضددمن الشددواال احلاليددة التغيددريات الدديت قددرأت علددى ملسدداعدة اإلمنائيددة الرييددةوفيمددا يتعلددق اب -10
والعددد املددزدون  ابلقيددا واملسددائل املتصددلة القددروض عددوض املددنح، هيددث أصددبحت تتكددون مددن  تشددكيلها،

، ومواءمتها مه امليزانيات واألولوايت األساسية اإلمنائية املعونة، واهتمال إضعا  لبعض أشكال املعونة
تصدور يف املعوندة، املنقس لدالوقنية. ويف الوقت الدذي جكدن اعتبدار التمويدل املخدتلط اسدتجابة مشدروعة ل

" البًينيتلط على تعبوة "الرتيليو ت ابألهرى وليس تزال الشكو  تكتنف قدرة أدوات التمويل املخ ل
الًزمة لتحقيق أهدا  التنمية املستدامة، وضمان توجي  التمويل الذي ُامه بفضدل هدذه األدوات إىل 
هيث يكدون لد  أكدرب أ در إمندائي. وتدتلخس فكدرة التمويدل املخدتلط يف حتويدل األهددا  اإلمنائيدة إىل فودة 

ذاب التمويدل مدن القطداع اخلداص، وذلدك ابسدتخدام التمويدل العدام للحدد مدن األصول القدادرة علدى اجتد
ا ازفدة بفودة األصددول. وابلنظدر إىل التجددارب األخدرية عدن دور أدوات متويددل كا لدة يف إشددعال أزمدة ماليددة 

 قلق.لل مصدراا  ابدوره فقد شكلت هذه الفكرةعاملية، 
 للتعدددداون اإلمنددددائي الدددددويل، أشددددار بعددددض خددددًل هلقددددة النقدددداش األوىل بشددددأن املشددددهد احلددددايلو  -11

، أي املتحاورين إىل أن  يف الوقدت الدذي هقدق عددد حمددود مدن البلددان املا،دة اادد  املتفدق عليد  دوليداا 
يف املائة من إيايل دخلها القومي للمساعدة اإلمنائية، ينبغي أيضاا تشجيه بلددان أخدرى  0,7ختصيس 

دددمتُ ضدددمان أن ، و القائمدددة لتزاماعددداابعلدددى الوفددداء  ، بوصدددفها مصددددراا هايددداا املسددداعدة اإلمنائيدددة الرييدددةن كِ 
والددذي يسددتهد   للتنميددة املسددتدامة 2030خطددة عددام  حتتويدد  تلبيددة الطمددو  الددذيلتمويددل التنميددة، مددن 
. وأعدرب بعدض املتحداورين عدن قلقهدم إزاء الرتاجده الدراهن عدن التعدديدة، وأوضدحوا حتقيق حتدول هقيقدي

سيما يف ضوء الفجوة التمويلية ااائلة اليت حتول دون  تمه الدويل التصدي اذا األمر، لأن  ينبغي للمج
حتقيددددق أهدددددا  التنميددددة املسددددتدامة. وأشددددار أهددددد املتحدددداورين إىل أن أهدددددا  التنميددددة املسددددتدامة وخطددددة 

الرييددة  اإلمنائيدة مهدم اجلهدات املا،دة للمسداعدة لشدحذيتيحدان يف الوقدت نفسد  فرصدة فريددة  2030 عدام
اللتزامدددات الددديت مل حُتدددرتم. وينبغدددي تددداوز تبعدددات الشدددكو  املبطندددة، و  تبديددددواجلهدددات املسدددتفيدة منهدددا، و 

 لددرب مج جمدددجم يف جمددالالددرو   إعددادةللبلدددان املسددتفيدة أن تضددطله بدددور قيددادي يف أي عمليددة تسددعى إىل 
أكثددددر بددددادت فعاليددددة املعونددددة م ينصددددب الهتمددددام علددددى. ويف الوقددددت الددددراهن، يددددةاملسدددداعدة اإلمنائيددددة الري

تطلبات بناء القدرات؛ ويف املقابل، ممه السرتاتيجيات اإلمنائية الوقنية و  ينصب على مواءمة املعونة كا
ن مددد قدددد تشدددكل العدددودة إىل املمارسدددة الددديت كاندددت تُدتَّبددده يف السدددابق، واملتمثلدددة يف ختصددديس اجلدددزء األكدددرب

 .أمراا مستحباا لتمويل املشاريه،  فقط قليل منهااللدعم امليزانية و  املساعدة اإلمنائية الريية
مدن منظدور  املسداعدة اإلمنائيدة الرييدةأشار بعض املتحداورين إىل ضدرورة التعامدل مده تددفقات و  -12

. وسلطوا الضوء عامليال لنمواأوسه للنظام املايل الدويل ككل، ويف ضمن سياا بيوة مالية هشة وتباقؤ 
)أي الفدرا بدني  النمدو املدوارد مدن البلددان الناميدة إىل البلددان املتقدمدة التحويًت اجلارية مدنعلى صايف 

وصدايف مددفوعات الددخل لدرأ  املدال األجندا، مبدا يف ذلدك التغدريات  الدداخل صايف تدفقات رأ  املال
املسدداعدة اإلمنائيددة تدددفقات  إىل اخلددارن فقاتيف صددايف الهتياقيددات الدوليددة(؛ وقددد تدداوزت هددذه التددد

يزيد  ةالسلبياخلارجة  اتالتدفق أ ر أنإىل  ، استناداا إىل تقديرات متباينة،. وأشار أهد املتحاورينالريية
تنسديق أن  أيضداا تؤخذ يف العتبار التدفقات املالية ادري املشدروعة. وأشدار بعدض املتحداورين سوءاا عندما 

ًا ادددذه املشدددكلة. ومدددن شدددأن النهدددوض بددددور  وفرأن يدددجكدددن اجلهدددود لتعزيدددز التعددداون الضدددريا الددددويل  هددد
مؤسسات متويل التنمية، مثل املصار  اإلمنائية الوقنية واإلقليميدة، لغدرض زايدة التمويدل العدام للتنميدة، 

 شاشة.أوج  اا معاجلةأن يعزز قدراعا على اإلقراض و 
آليددة ك  عمددلأن ي أيضدداا  جكددنلتمويددل املخددتلط اورين أندد  علددى الددرام مددن أن وذكددر أهددد املتحددا -13

بليددون  81بليددون دولر و 26تسددهم يف زايدة التدددفقات املاليددة إىل البلدددان الناميددة مبسددتوايت تددرتاو  بددني 
 أبهددا ، فدإن ذلدك ل يكفدي لسدد الفجدوات املوجدودة يف متويدل التنميدة، والتمويدل املدرتبط دولر سنوايا 

يف املائدة مدن تددفقات التمويدل  6لتنمية املستدامة. وأشار املتحاور ومدير هلقة النقاش إىل أن أقل مدن ا
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وصدلت ابلفعدل إىل أقدل البلددان مندواا. وينبغدي للجهدات  2017و 2012املختلط اليت ُسدجلت بدني عدامي 
تكدون أولدوايت هافظدات  مه البلدان املسدتفيدة لضدمان أناسرتاتيجياا تمويل املختلط التعاون لل املقدمة

مشاريه هذه اجلهات متوافقة مه األولوايت الوقنية اذه البلدان، مه اهرتام مبدأ تويل البلد زمدام أمدوره 
واضطًع  بدور قيادي. واذا السبب، ينبغي النظر بعناية يف أنسب هيكل وأنسب اسدتخدام ألدوات 

لدددى متويدددل ئدددتلط، مبدددا فيهدددا الشدددراكات بددددني أن املشددداريه الددديت تنطدددوي ع للتأكدددد مدددنالتمويدددل املخدددتلط 
تتضددمن آليددات واضددحة للمسدداءلة، و ، تتقاسددم ملخدداقر واملنددافه بصددورة عادلددةالقطدداعني العددام واخلدداص، 

 وتفي ابملعايري الجتماعية والبيوية.
 روا أبن البلدان النامية تنحو إىل أن تكون أكربوذكَّ . وأاثر بعض املتحاورين مسألة متويل املناخ -14

املصدادر الرئيسدية للتلددوا أو النبعدااثت. وبندداء علدى ذلددك،  ل متثددلاخلاسدرين مدن تغددري املنداخ، راددم أتدا 
بناء القدرات الوقنية على الصمود يف من أجل واملعونة  كعنصر مكمل لتمويل التنمية  متويل املناخ يتسم

. زايدةا كبدريةزايدة متويدل املنداخ يف البلددان الناميدة وبناء على ذلدك، ينبغدي  .مهية قصوىأبالبلدان النامية 
دد ر للمندداخ وارأتى أندد  أداة متويددل واعدددة ابلنسددبة للبلدددان ضددب متحدداور آخددر  نشدداء الصددندوا األخورهَّ

. ومددن شددأن تعزيددز املؤسسددات الوقنيددة اشددرتاقات الناميددة علددى الددرام مددن وجددود بعددض التحفظددات بشددأن 
 ن يساعد على متويل املناخ.واإلقليمية لتمويل التنمية أ

وشددد بعددض املتحدداورين ومدددير النقدداش علددى التحدددايت اخلاصددة الدديت تواجههددا البلدددان الناميددة  -15
عمددل  خطددة إليهددا أيضدداا  تاملتوسددطة الدددخل علددى قريددق حتقيددق التنميددة املسددتدامة، وهددي حتدددايت أشددار 

أهليدددة احلصدددول علدددى التمويدددل امليسَّدددر. ينبغدددي إعدددادة النظدددر يف معدددايري وأضدددافوا أنددد  أديدددس أاباب صدددراهة. 
النظدر  للمخداقر البيويدةيف هال الدول اجلزرية الصغرية النامية واريها من البلدان الناميدة املعرضدة ينبغي و 

 على الفور يف إمكانية احلصول على هذا التمويل.

 البيا ت والتعليقات العامة للدول األعضاء  
املتمثدل  د ااداإلقليميدة وبعدض املنددوبني علدى ضدرورة حتقيدق  شدد كثلدو العديدد مدن ا موعدات -16

دور علددى الدد، و ابلكامددل الرييددةاإلمنائيددة للمسدداعدة مددن إيددايل الدددخل القددومي يف املائددة  0,7 يف ختصدديس
وقد حتقيق أهدا  التنمية املستدامة. من أجل مصدراا هاياا للتمويل ابعتبارها هذه املساعدة الذي تؤدي  

السنوية متوسط فجوة التمويل  تفيد أبناألونكتاد  تقديرات خرباء الدول األعضاء إىل أن العديد من أشار
. ويف 2030-2015للفرتة  تريليون دولر سنوايا  2,5لتحقيق األهدا  األساسية للتنمية املستدامة يناهز 

مندددواا مطدددرداا علدددى مددددى العقدددد  املسددداعدة اإلمنائيدددة الرييدددةلصدددايف  الوقدددت الدددذي سدددجلت القيمدددة اإلييدددة
، إذ ا فدض صدايف املسداعدة الثنائيدة املقدمدة 2016املاضي، بدأ هذا الصايف يرتاجه مرة أخرى منذ عدام 

 يتجدداوز، ومل 2018يف املائددة يف عدام  2,7بنسدبة  مدن أعضداء جلنددة املسداعدة اإلمنائيددة إىل أقدل البلددان منددواا 
يف املائددة مددن إيددايل  0,31 نسددبةمددن أعضدداء جلنددة املسدداعدة املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددة سددط تدددفقات متو 

. واقرتهت إهدى ا موعات اإلقليميدة اسدتخدام خطدط التمويدل وامليزانيدة 2018الدخل القومي يف عام 
ًا للمناقشدددات بشدددأن أولدددوايت املعوندددة بدددني اجلهدددات املا،دددة واجلهدددات امل والهتمدددام سدددتفيدة، الوقنيددة دلدددي

 دعم األقر املالية املتكاملة اليت تضعها البلدان املستفيدة.مبسألة 
يف املسداعدة اإلمنائيدة الرييدة وشدد أهد املندوبني علدى ضدرورة النظدر بطريقدة أعدم يف تددفقات  -17

يل، سددياا عمليددات النظددام املددايل الدددويل، وذلددك للمسدداعدة علددى ضددمان قدددر أكددرب مددن السددتقرار املددا
  دروختفيف هدة تقلدب تددفقات رأ  املدال. وأعدرب العديدد مدن املنددوبني عدن قلقهدم بوجد  عدام إزاء األ

آفاا التنمية على التعددية، ل سيما على ستخدام التدابري النفرادية والقسرية لالسريه  نتشاراملدمر لً
 األساسي.يف البلدان املتضررة، وقدرعا على احلصول على التمويل 
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، املسداعدة اإلمنائيدة الرييدةوبعض املنددوبني علدى أن مواءمدة كدل مدن  ةإقليمي جمموعة توشدد -18
والتمويل بشرو  ميسرة، والتمويل املختلط مه األولدوايت والسدرتاتيجيات الوقنيدة، وتدويل البلددان زمدام 

وبني عدن خيبدة أملهدم وقلقهدم أمورها واضطًعها بدور قيادي ييعها أموٌر أساسية. وأعرب بعدض املندد
السجل اازيل إىل روا شاوأ .إزاء املبالغ احملدودة واري الكافية اليت ُيعت بفضل أدوات التمويل املختلط

مشددداركة  يؤكدددد احلاجدددة إىل الدددذي ،للشدددراكات بدددني القطددداعني العدددام واخلددداص يف معظدددم أقدددل البلددددان مندددواا 
أتت إهدى ا موعات اإلقليمية أن آليدات التمويدل املخدتلط اسرتاتيجية أو ق مه البلدان املستفيدة. وار

حتتددان إىل مزيددد مددن الدراسددة. ولهظددت جمموعددة إقليميددة أخددرى أن تدددفقات متويددل املندداخ ل تددزال دون 
. 2020تمويدل للدول عدام قائفة من مصدادر المن  بليون دولر سنوايا  100التزام البلدان املتقدمة بتعبوة 

عرضدة للتددهور البيودي وللكدوارا مرباء من الدول األعضاء على أن البلددان الناميدة وشدد العديد من اخل
، ودعدوا إىل اختداذ إجدراءات عاجلدة تلدك األوضداعهدذه البلددان يف  مه مددى مسدامهة بدرجة ل تتناسب

مدار عدادة اإلعإلاملقدمدة واملعوندة  اإلاا ة يف هدالت الطدوارتلبناء قدرات البلدان على الصمود، وزايدة 
ر مندوب آخر املتحاورين ابملبدأ املتفدق عليد  بشدأن تقاسدم املسدؤوليات زايدةا كبريةا. وذكَّ يف هذه البلدان 

 على الرام من تباينها.
 الهتمدددددام بشدددددكل مندددددتظموشددددددد بعدددددض اخلدددددرباء مدددددن الددددددول األعضددددداء كدددددذلك علدددددى ضدددددرورة  -19
الدخل يف املناقشات املتعلقة آبليات التمويدل تحدايت اايكلية اليت تواجهها البلدان النامية املتوسطة ابل

تمويدددل املعنيدددة ب ر، وإعدددادة النظدددر يف معدددايري األهليدددة احلاليدددة، وتوسددديه نطاقهدددا، وتعزيدددز املؤسسددداتامليسَّددد
القطاع قودها يواإلقليمية واملتعددة األقرا ، وذلك بغية تعزيز دور املبادرات اليت  منها الوقنية ،التنمية
يف زايدة متويددل التنميددة. وشدددد العديددد مددن ا موعددات اإلقليميددة ومندددوب واهددد علددى أن التعدداون  العددام

عاون يكمل الت ، وأن  عنصرٌ 2030واعد ومهم لتحقيق أهدا  خطة عام  فيما بني بلدان اجلنوب عنصرٌ 
 حيل أبداا حمل التعاون اإلمنائي بينهما.ن اإلمنائي بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، لكن  ل

 العامة اتالسياسو اإلصالح  خيارات -املساعدة اإلمنائية الرمسية   
علدى األمهيدة احليويدة  املكدوَّن مدن أربعدة أعضداءخًل هلقدة النقداش الثانيدة، اتفدق فريدق النقداش  -20

الديت ارتفده تصدنيفها مدؤخراا  البلداناملساعدة اإلمنائية الريية ابلنسبة للبلدان النامية، وهىت كتسيها اليت ت
ألت دون مسدتوى املساعدة اإلمنائية الريية أن تدفقات  من رتبة البلدان املتوسطة الدخل، ابلراممإىل 

ة مدن إيدايل الددخل القدومي، وهدو اادد  الدذي سدبق أن هددتد  يف املائد 0,7ااد  املنشود احملددد يف 
 30 مدن أصدل بلدداا  25. وأشار بعض املتحاورين إىل أن ،دو 1970بلدان جلنة املساعدة اإلمنائية يف عام 

، يف حتقيددق هددذا ااددد . وابلنسددبة ألقددل البلدددان منددواا ابنتظددام مددن بلدددان جلنددة املسدداعدة اإلمنائيددة فشددلت 
. الددددوامجدددم و احلأهدددم مصددددر لتمويدددل مشددداريعها اإلمنائيدددة مدددن هيدددث املسددداعدة اإلمنائيدددة الرييدددة تدددزال  ل

مصدددددراا مهمدددداا لتمويددددل املسدددداعدة اإلمنائيددددة الرييددددة وابلنسددددبة جلميدددده البلدددددان الناميددددة األخددددرى، ل تددددزال 
يف حتقيق  دة اإلمنائية الرييةاملساعفعالية  أيضاا  فريق النقاش اهتياجاعا اإلمنائية املستمرة واملتنامية. وأكد

 نتائج التنمية.
متويددل التنميددة توسدده وأصددبح يددربط بطريقددة منهجيددة تعبوددة جمددال وأشددار أهددد املتحدداورين إىل أن  -21

املوارد احمللية ابلستثمار املباشر األجنا/التمويل اخلاص، وابلتمويل املختلط، والتحويًت املالية واريها 
ولدددو أن هدددذا األمدددر يطدددر  حتددددايت علدددى قريدددق الشدددفافية واملواءمدددة فيمدددا يتعلدددق مدددن التددددفقات الرييدددة، 

املساعدة ابستخدام املوارد العامة واخلاصة واحمللية واخلارجية. وشدد ييه املتحاورين على ضرورة مواءمة 
دا  ومدددوارد التنميدددة مددده األولدددوايت والسدددرتاتيجيات الوقنيدددة، والعمدددل علدددى حتقيدددق أهددداإلمنائيدددة الرييدددة 
 التنمية املستدامة.
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يف عقددددود الشددددريكة )املسددددتفيدة(  البلدددددانشددددركات  إلشددددرا ال ا ددددواقددددرت  أهددددد املتحدددداورين فددددتح  -22
، وذلددددك بتوجيدددد  هددددذه الرييددددة للمسدددداعدة علددددى زايدة األ ددددر اإلمنددددائي للمسدددداعدة اإلمنائيددددةاجلهددددات املا،ددددة 

مدا كاندت املسداعدة  االبداا . و الرتابط املتصدلة بدذلكاملساعدة إىل التنمية القتصادية، ومنو القطاعات، وآاثر 
يف املائدة  16 ، رام أن التقارير أفادت أبن2016الريية مقيدة بشرو  بطريقة اري ريية. ففي عام اإلمنائية 
هذه  املنفَّذة يف إقار عقودال، ُمنح أكثر من نصف كانت مقيدة بشرو   من املساعدة اإلمنائية الرييةفقط 

. ومدن بزايدة تشدديد الشدرو  املتصدلة بتلدك العقدوداملساعدة هينها لشركات البلدان املا،ة، وهو ما يوهي 
شرتايت املساعدة اإلمنائية الريية يف العقود املتعلقة مبشركات البلدان املستفيدة  مشاركة شأن توسيه نطاا

اسية، مثل األاذية واألدوية، ويشجه النمدو القتصدادي احمللدي، أن ينش  سًسل إمداد حملية للسله األس
 ويزيد من إنتاجية املؤسسات احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم.

 اإلمنائيدة وذكر متحاور آخر أن  اري هالياا تطوير أقدر مؤسسدية وحماسدبية جديددة للمسداعدة -23
أن أشدددار متحددداور آخدددر إىل  ، يف هدددنيسدددتدامةالرييدددة، ل سددديما إقدددار الددددعم الريدددي الكامدددل للتنميدددة امل

لقدددوا ابلبيودددة و مل تعدددا  علدددى ،دددو مناسدددب، وأن الشدددفافية واملسددداءلة واللتدددزام  الدددراهن إخفاقدددات النظدددام
اإلنسددان شددواال قائمددة. وأشددار متحدداور آخددر إىل أندد  اددري وضدده توجيهددات بشددأن اسددتخدام التمويددل 

آلية لسدد الفجدوات كالوقت الذي يُنظر إىل التمويل املختلط  خرباء أن  يف عدة املختلط وتعريف . وذكر 
املسدداعدة اإلمنائيددة بشددأن حتويددل مسددار  شددديداملوجددودة يف متويددل أهدددا  التنميددة املسددتدامة، يسددود قلددق 

حتقددق نتددائج إمنائيددة. ُُيشددى أل إىل القطدداع اخلدداص للحددد مددن ا ازفددة املرتبطددة ابلسددتثمارات الدديت الرييددة 
بعدت إىل هد  تُ ت البلدان ذات الدخل املرتفه على هصة أكرب من التمويل املختلط، واسفقد استحوذ

 كبري أقل البلدان منواا والدول ااشة.
وفيما يتعلق ابلتمويل املختلط، دعا بعض املتحاورين يف هلقة النقاش إىل اتباع مقاربة تتوخى  -24

ملقاربدة أمهيدة خاصدة يف أقدل البلددان ذه اخدر أن ادمزيداا من احلدذر وتسدتند إىل األدلدة، وارأتى متحداور آ
قيود الستثمار حتدايا خاصاا، وهيث ل يزال الرفه من احليز املايل لًسدتثمار العدام أمدراا  ثلمنواا، هيث مت

هاياا. وذكر أهد املتحاورين أن من الضروري إجراء دراسة للنظدر ابلتحديدد يف تدداعيات الدديون علدى 
لشدراكات بدني القطداعني العدام واخلداص. وتددعو احلاجدة إىل وضده مبدادت اب والنهوضالتمويل املختلط، 

توجيهية وضدما ت ملزمدة وأكثدر صدرامة للتخفيدف مدن املخداقر، وتكداليف الفدرص البديلدة املرتتبدة علدى 
 استفادة الددولفرص من أن املتحاور ر استخدام املساعدة اإلمنائية يف التمويل املختلط للمشاريه. وهذَّ 

 ،بنيويدة أوسده مثدل الصدراعات تواج  قضداايألن هذه الدول حمدودة من ا ازفة  احلدأساليب ااشة من 
 وتغري املناخ، والفقر املدقه.

ويف متويددل التنميددة يف املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددة وشدددد أهددد املتحدداورين علددى ضددرورة النظددر يف  -25
سدددياا العتبدددارات العامليدددة مثدددل الصدددراعات داخدددل البلددددان وفيمدددا بينهدددا، واجلدددوائح، والكدددوارا املناخيدددة، 

الستدامة البيوية، والتدفقات املالية اري املشروعة. وله  متحداور آخدر أن احلاجدة ل تددعو إىل إاداد و 
اإلقددار الفريددد ل مددم املتحدددة ووليتهددا. ورهددب ابتكاريددة فحسددب، بددل هلددول بنيويددة ضددمن  تقنيددةهلددول 

 يف هذا الصدد بعمل األونكتاد األخري بشأن التفاا البيوي العاملي اجلديد.املتحاور 
استحضدار  وفيما يتعلدق بتعداريف التمويدل البتكداري، ارأتى أهدد املتحداورين أند  ينبغدي دائمداا  -26

، وأشار يف هذا الصدد إىل أن  "متويل جثل مصادر 2008التعريف األصلي الوارد يف إعًن الدوهة لعام 
ملصادر العامة التقليديدة ولديس لًستعاضدة عنهدا". وتددعو احلاجدة لستكمال اجديدة وإضافية للتمويل 

إىل مصادر عامة جديدة للتمويل من أجدل تدوفري املدوارد اإلضدافية الًزمدة للتنميدة. واقدرت  متحداور  أيضاا 
صندوا للمساعدة على حتقيق أهددا  التنميدة املسدتدامة، ُجدول جزئيداا علدى األقدل آخر النظر يف إنشاء 

 تقريدراملدذكورة يف التوجيهيدة اخلطدو   وفدق ، وذلدكادري املصدروفةاملساعدة اإلمنائية الرييدة من مسامهات 
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، ائيدة الرييدةاملسداعدة اإلمن املرتاكمة يف جمال سائراخل. وله  أن 2019لتجارة والتنمية لعام األونكتاد ل
أن الوقددت قددد هددان لوضدده األمددور يف املسددار السددليم و  واأل ددر، بلغددت مسددتوايت عاليددة مددن هيددث احلجددم
البلدددان الناميددة قدددرات كبددرية، مقارنددة مبددا كانددت عليدد  قبددل عقددود، فيمددا يتعلددق بصدديااة  بعددد أن اكتسددبت

هبددا يف سددياا أهدددا  التنميددة املسددتدامة. فقددد بلددغ العجددز يف مسددامهات  ةوإدارة خططهددا اإلمنائيددة اخلاصدد
رز املتحداور احلاجدة . وأبدبليدون دولر سدنوايا  184هدوايل  لفائدة أقل البلدان منواا املساعدة اإلمنائية الريية 

، كمددددا هددددو احلددددال يف كثددددري مددددن البلدددددان الناميددددة، ل سدددديما يف أفريقيددددا، ألن تشددددديد الضددددوابط املاليددددةإىل 
 .املساعدة اإلمنائية الرييةالتدفقات املالية اخلارجة اري املشروعة تتجاوز هجم تدفقات 

اإلمنائيدة عدن الوفداء ابلتزاماعدا وتساءل أهد املنددوبني عدن كيفيدة مسداءلة بلددان جلندة املسداعدة  -27
بيددا ت ال. فددرد أهددد املتحدداورين ابلقددول إندد  ينبغددي تشددجيه اسددتخدام املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددةيف جمددال 

ونتائجهدا. وأعدرب منددوب آخدر عدن  املسداعدة اإلمنائيدة الرييدةأمدوال  أ در اليت تساعد علدى تتبدهدلة األو 
، وشدد على ضرورة مواءمة هدذه املقدمة إىل أقل البلدان منواا  الريية املساعدة اإلمنائيةقلق  إزاء ا فاض 

ايهدا إىل دعدم إضدايف لرفده  املساعدة مه األولوايت الوقنية. وعًوة على ذلك، حتتان أقدل البلددان مندواا 
 ، والعمل من أجل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.من القائمة

 عايريضبط التوقعات ابمل -التمويل املختلط   
خًل هلقة النقاش، أوضح بعض املتحاورين أن التمويل املختلط ليس لد  تعريدف موهدد، لكدن  -28

تعبوددة متويددل إضددايف مددن أجددل التنميددة املسددتدامة يف بغيددة تمويددل التنميددة اسددرتاتيجياا ل ماا جكددن اعتبدداره اسددتخدا
املخدددتلط يتضدددمن اجلمددده بدددني التمويدددل العدددام البلددددان الناميدددة. وأضدددا  متحددداور آخدددر ابلقدددول إن التمويدددل 

 حلشدددد سدددتخدم املسددداعدة اإلمنائيددة الرييدددة أهيدددا ا )بشددرو  ميسدددرة وادددري ميسددرة( والتمويدددل اخلددداص هيددث تُ 
 التمويل اخلاص. وارأتى ييه املتحاورين أن الدعاءات بشأن التمويل املختلط مبالغ فيها.

خددتلط ابعتبدداره وسدديلة جلمدده األمددوال يف القطدداع وشدددد أهددد املتحدداورين علددى دور التمويددل امل -29
اخلدداص، ودعددا بندداء علددى ذلددك إىل إجددراء تنقيحددات وحتسددينات قفيفددة لتحقيددق نتددائج يف جمددال التنميددة. 
وأشددار العديددد مددن املتحدداورين ا خددرين إىل أن التمويددل املخددتلط اختددذ هددىت ا ن، وإىل هددد كبددري، شددكل 

ًا بقبددول لقطدداع اخلدداص بفضددل مشدداريه ل تفعددةوشددكل مصدددر عائدددات مر إعددا ت موهدددة،  حتظددى أصدد
 .الصدديف هذا ة كبري ات  تنقيحهؤلء املتحاورون إدخال  واقرت  ؛البلدان املتوسطة الدخل يف املصار 

وأعددرب ييدده املتحدداورين عددن قلقهددم إزاء قلددة التمويددل املخددتلط املتددا  ألقددل البلدددان منددواا هيددث  -30
من  إىل البلددان املتوسدطة الددخل. وأشدار بعدض املتحداورين إىل أن التمويدل  يف املائة 90يتدفق أكثر من 

. ومدددا فتددد  التمويدددل تحسدددنيمدددا فتددد  اياكدددل واألسدددواا ااسدددتخدام وأن املخدددتلط اكتسدددب فعاليدددة أكدددرب، 
يبلغ عدد أدوات التمويل املختلط اليت اسدُتحد ت هدىت ا ن هيث  2008منذ عام  املختلط ينمو أيضاا 

التمويدددل  مدددا فتودددت تدددرِ بأداة. ويف هدددذا السدددياا، ذكدددرت إهددددى ا موعدددات اإلقليميدددة أتدددا  200،دددو 
يف املائدة مدن التمويدل الدذي نشدأ حتدت رعايتهدا تددفق إىل  25وأن ما يصل إىل  ،2007املختلط منذ عام 

مددن  اا زءجدد، فهددو يشددكل أقددل البلدددان منددواا. وابلددرام مددن أن التمويددل املخددتلط لددن يسددد الفجددوة التمويليددة
 ، ل سيما إذا ُكيف حملياا واسُتكمل أبدوات أخرى.اللغز

سدددددتوايت التمويدددددل املخدددددتلط ينطدددددوي علدددددى زايدة يف تزايدددددد موأشدددددار بعدددددض املتحددددداورين إىل أن  -31
يف التمويل املخدتلط، وهدو مدا يعدين يف واقده  املساعدة اإلمنائية الرييةستخدام لتكاليف الفرصة البديلة 

ابملوازنددددة بددددني الفوائددددد م للقطدددداع اخلدددداص دون اهددددرتام الشددددفافية الًزمددددة فيمددددا يتعلددددق األمددددر تقدددددا الدددددع
يف التمويل املختلط، املساعدة اإلمنائية الريية اإلعا ت. ويف هال اسُتخدمت  والتكاليف املرتبطة هبذه

 دونقه األمر، فإن من شأن ذلك أن يؤ ر على مصداقية التمويل اإلمنائي عندما يُتبني أن التعبوة، يف وا
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بكثري. وأشار متحاور آخر إىل ضرورة التعامل لذر عند العتماد على أدوات التوريدق لدزايدة  التوقعات
التمويددل املخددتلط، وذلددك ابلنظددر إىل دور التوريددق يف أزمددة ديددون أمريكددا الًتينيددة يف الثمانينددات، وأزمددة 

. ففدددي كدددل مدددن احلدددالتني، أدت 2008يف عدددام الدددرهن العقددداري الثدددانوي يف الدددولايت املتحددددة األمريكيدددة 
اتيدار مدايل. وأاثر بعدض املتحداورين وبعدض املنددوبني هددوا هشاشة ااياكل الديت عملدت ابلتوريدق إىل 

أسدددولة بشدددأن الصدددًت القائمدددة بدددني اسدددتخدام التمويدددل املخدددتلط وأت دددريه علدددى مديونيدددة البلددددان الناميدددة. 
مدن شرحية أعلى وريق لزايدة هجم التمويل املختلط قد أنشأ أن استخدام الت وله  متحاور آخر أيضاا 

 ذلدك أن يفضديجكدن املطالبدات،  تسدديد يف مقدمة الطابور. وعنددما حيدني موعددالذين كانوا املطالبني 
 هالة من التقشف.وأن يولِ د إىل تريد البلدان النامية من أصواا 

تلط علددى قبددول املصددار  ينحددو إىل وضدده وهددذر أهددد املتحدداورين مددن أن تركيددز التمويددل املخدد -32
صدوب  الشدحيحة توجيد  املدوارد العامدة الدوليدة إعادة األولوايت يف التاه اخلطأ ألن  متويل ينطوي على

  مددن اددري املؤكددد أن جمموعددة مركددزة مددن اجلهددات الفاعلددة يف القطدداع اخلدداص. وذكددر بعددض املتحدداورين أندد
، وذلدك ابلنظدر إىل أن املعلومدات املتعلقدة هجدم التكداليف اعتماد هدذا املوقدف سديكفل حتقيدق فوائدد يف

اري معروفة. وذكر أهد املتحاورين أن استخدام التمويل العام )بشرو   وما حيقق  من أ ربطبيعة الدعم 
ًا ميسددرة واددري ميسددرة(   دولر 0,75 قابلدد  مددن األمددوال العامددةُيدده تعانددة قددد أأهددر أن كددل دولر ل بدددي

مددن أن التمويدددل  علددى الددرام مددن القطدداع اخلددداص. وأشددار بعددض املتحدداورين إىل أنددد  ،يف املتوسددط فقددط،
 التوقعات. دون فإن نسبة الرفه املايل، هذه ا ليةلول  ابلقرتاض قد ل يكون متاهاا 

 علدىأ در إادايب إن هدذه التمويدل لد  أهد املتحداورين  قالاملختلط، وفيما يتعلق بتأ ري التمويل  -33
ًا، سدددداهم التمويددددل املخددددتلط يف  2017ففددددي عددددام عمددددل )الإادددداد فددددرص  مددددن  مًيددددني 5,4 ،ددددودعددددم مددددث

اري واضحة. وذكر متحاور آخر أن   يفت  ألتالعامل، ومدة عمل ، ونوعية وأ ولو أن فوة(، الوأائف
ذلدك مل على الرام من أن التمويل املختلط ارتبط بتحسني فرص الستفادة من ااياكل األساسية، فدإن 

اإلعا ت من  ُأخذتيكن ابلضرورة يف متناول املواقنني العاديني. وأشار متحاور آخر إىل أن  يف هال 
امليزانيات الجتماعية األساسية، فمن شأن التمويل املختلط أن يضر جبودة اخلدمات الصحية، ويقلس 

 فرص احلصول عليها.
مددن البلدددان  خددتلط إىل أقددل البلدددان منددواا بدددلا   التمويددل املوأوصددى بعددض املتحدداورين أبن يوجَّدد -34
ن آخدرون إىل أن احللدول الديت يتيحهدا التمويدل و الددخل مدن الشدرحية العليدا، بينمدا أشدار متحداور  ةتوسطامل

املخددددتلط ينبغددددي أن تتضددددمن اسددددتثمارات ابلعملددددة احملليددددة تكددددون أصددددغر هجمدددداا، وأكثددددر فائدددددة، وتراعددددي 
، وحتديدده زمنيداا، لنظدام احلصدس التمويدل املخدتلط إخضداعاحمللية. واقدرت  أهدد املتحداورين  اخلصوصيات

لتمويدددل وأكدددد أن ااسدددتخدام  هيثمدددا اتضدددح أن ذلدددك مدددربراا. ، و فنيدددني يف السدددتثماروتسدددعريه مدددن قبدددل 
. وذكر بعض املتحاورين وجمموعة إقليمية إىل مشروع مربحمشروعاا اري مربح  ل جكن أن حيو لاملختلط 
 إىل . وأشدار أهدد املتحداورينينبغي أن تكون واقعية التمويل املختلط توقعات تتعلق آباثر أن أيواهدة 

. وذكدر بعدض جكدن، بدل ينبغدي، أن مُتدوَّل مدن القطداع العدام واخلدمات الجتماعيةأن معظم القطاعات 
 يشدددمل التمويدددل مدددنالشدددفافية يف قطددداع التمويدددل املخدددتلط، مبدددا نعددددام املتحددداورين أنددد  ينبغدددي التصددددي ل

 املصار  اإلمنائية املتعددة األقرا .

 اون اإلمنائي الدويلحتدايت التع -محاية البيئة والتخفيف من آاثر تغري املناخ   
جعلدت هدذا التغدري تغدري املنداخ الطبيعدة البنيويدة لخًل هلقة النقاش، ذكر أهد املتحداورين أن  -35

ًا. اسددتعراض شددترين  وخط ددى واقعدداا ملموسدداا يف ييدده أ،دداء العددامل، وأن هددذا األمددر يتطلددب اهتمامدداا عدداج
ز يف إقددار مشددروع القتصدداد املندداخي اجلديددد، والعمددل الددذي أُ دد ،ا اثر القتصددادية لتغددري املندداخ بشددأن
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ًا عن املنتدايت الرفيعدة املسدتوى مثدل املنتددى القتصدادي العداملي، وجمموعدة العشدرين، واجتماعدات  فض
جمموعددة السددبعة، خطددوات هامددة إىل األمددام يف اتدداه هددذا ااددد . وقددد أشددار بعددض املتحدداورين إىل أندد  

قيمدددة  ادددري ذيصددبح يأهدددا  التنميدددة املسددتدامة نفسدددها سمفهدددوم فدددإن تُعدددا  مسددألة تغدددري املندداخ،  مل مددا
 ابلنظر إىل األزمة الوجودية اليت يواجهها كوكب األرض.

ددز ييدده املتحدداورين علددى مكددون ني مددن مكددو ت متويددل املندداخ -36 : التخفيددف مددن آاثر تغددري مهددا وركَّ
األولويدة، أبمهيدة املعاجلدة املشدرتكة امدا. وأشدار أهدد املناخ، والتكيف مه تغري املنداخ، واعرتفدوا، مدن ابب 

 املتحاورين إىل أن التخفيف والتكيف هدفان توأمان يشكًن شرقني مسبقني ألي نقاش آخر.
يف بلدان  بدرجة أوىلوأشار بعض املتحاورين إىل أن متويل التخفيف من آاثر تغري املناخ يُنفق  -37

القطدداع اخلدداص، بينمددا يُنفددق التمويددل الددًزم  قنددوات يُوجدد  عددربالشددمال، ويددودع يف مصددار  خارجيددة، و 
القطدداع العددام. وذكددر أهددد  قنددوات للتكيددف مدده تغددري املندداخ عددادة يف عمددوم بلدددان اجلنددوب، ويُوجدد  عددرب

تمويددل، وألن قدددرة هصددولا علددى الكددون ني امل أكددرب مصدددر للقلددق ألندد  أقددل يُعتددرباملتحدداورين أن التكيددف 
تمويدل اخلداص لتحقيدق هدذه الغايدة ل تدزال حمددودة. العلدى تعبودة  - أقل البلدان مندواا  ل سيما -البلدان 

ويف الوقت الذي ينبغي تعبوة رأ  املال اخلداص للتكيدف مده آاثر تغدري املنداخ وختفيدف هدتد ، ل يُعدر  
بشددكل واضدددح إىل أي هدددد جكدددن للتمويدددل اخلددداص معاجلددة هجدددم التحددددايت البيويدددة واملناخيدددة، وحتقيدددق 

تددرب . ويف هددذا الصدددد، اعالظددرو  األخددرى الدديت متك ددن القتصدداد عيوددةمعدددلت العائدددات املتوقعددة، أو 
ًا  أن بعدددض احملددداورين للتضدددخم، وتقلدددب أسدددعار  تنسددديق أقدددر سياسدددات القتصددداد الكلدددي )للتصددددي مدددث

ئداقر  الصر ، ومواقن الضدعف الكامندة يف الدديون، وتصدنيفات الئتمدان(، واتبداع تدج أفضدل ملعاجلدة
 املناخ، ضرورة ملحة.

اددري كافيددة ملواجهددة حتدددايت التخفيددف املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددة ولهدد  بعددض املتحدداورين أن  -38
يف املائددة مدن املسددامهات  25و 20مدن آاثر تغدري املندداخ والتكيدف معدد . وذكدر أهددد املتحداورين أن مددا بدني 

مدن كوتدا مسدامهة إضدافية. وأشدار متحداور آخدر إىل  لا رييدة بددإمنائيدة مساعدة  هياملرتبطة بتغري املناخ 
يف أدوات التمويددل املخدتلط مثددري للجدددل، ومددن شددأن  أن يفضددي  املسدداعدة اإلمنائيددة الرييددةأن اسدتخدام 

ًا. وذكر بعض املتحاورين أن  إىل "خسارة هائلة"، ليث ُيستخدم املال العام يف دعم أنشطة مرلة أص
 دا تلقائيداا ، لن حيدالية، اليت تبلغ قيمتها تريليون دولر، للتصدي لتيار املناخسد الفجوة التمويلية احل

ًا  ذلك يقتضي وأن على األرجح،  .على الصعيدين القانوين والتنظيميتدخ
وأوصدددى أهدددد املتحددداورين ابسدددتخدام هقدددوا السدددحب اخلاصدددة املرتبطدددة ابلبيودددة وبتغدددري املنددداخ،  -39

وإعطدداء األولويددة مباشددرة لًهتياجددات القائمددة، وإنشدداء صددندوا للتضددامن جكددن اسددتكمال  جزئيدداا مددن 
النقداش  الرييدة. وذكدر بعدض املتحداورين أناإلمنائيدة اري املصروفة للجهات املا،ة للمساعدة  املسامهات

تقريددر األونكتدداد للتجددارة والتنميددة  بشددأن كيفيددة متويددل التفدداا البيوددي العدداملي اجلديددد، كمددا يددرد ذلددك يف
مثل معاجلة التدفقات املالية اري املشروعة، والستفادة من  ،مقرتهات يف هذا الصدد يقدم، 2019 لعام

 رأ  املال يف البلدان النامية.ة على للرقاب والستخدام املنهجي، إصً  أنظمة الضريبة على الشركات
تغدددري مددن  تضددرراا كثددر األالبلدددان  بددني قضددااي عدددم املسدداواةوسددلط عدددة مندددوبني الضددوء علددى  -40

عدن التدددهور  ةاملسدؤول البلددانأقدل البلددان مندواا والدددول اجلزريدة الصدغرية الناميدة، و  فودة املنداخ، ل سديما يف
قدمة. وشدد بعض املندوبني على عدم قدرة أي بلد على التصددي البيوي، ل سيما يف القتصادات املت

لتغري املناخ. وشددد منددوب آخدر علدى ضدرورة مراعداة التحددايت اإلقليميدة وخصوصدياعا، وتعزيدز مبفرده 
مارسات والتوصديات ذات الصدلة يف جمدال السياسدات العامدة، بينمدا أشدار منددوب آخدر املتبادل أفضل 

 يؤ ر على البلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء.أصبح  املناخ أن تغري إدرا إىل أمهية 
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علدى ذلدك، شددد أهدد املتحدداورين علدى أن املسدائل املتعلقدة ابملسدؤولية والتعدويض عددن  وتعقيبداا  -41
اخلسدائر واألضددرار املرتبطددة ابملندداخ تتسدم لساسددية شددديدة كوتددا مسدألة عدددل مندداخي، ل سدديما ابلنسددبة 

على املستوايت احلالية لنبعااثت اازات  جلزرية الصغرية النامية. وله  متحاور آخر أن  قياساا للدول ا
تددددأمني، مبددددا يف ذلددددك يف القتصددددادات خددددارن نظددددام الالدفيوددددة، ستصددددبح مسدددداهات كبددددرية مددددن الكوكددددب 

يس أي تقددم اتفاا ابر ت يف إقار ضعوُ املتقدمة. ويف الوقت نفس ، مل حترز آلية اخلسائر واألضرار اليت 
 بعُد من هيث إنشاء آليات املسؤولية والتعويض.

وفيمددا يتعلدددق بددددور املسدددامهات اخلاصدددة، أشدددار أهدددد املنددددوبني إىل مدددذكرة التفددداهم الددديت ُوقعدددت  -42
والديت مؤخراا بني بر مج األمم املتحدة للبيوة، ومصر  التجارة والتنمية لشرا أفريقيا واجلنوب األفريقي، 

ألمهيددة احلايددة لددرب مج  التعدداون يف عدددد مددن ا ددالت ذات اُوضدده مبوجبهددا إقددار للتعدداون يتدديح للكيددانني  
يف  مددن دور هاسددمالتعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب،  وكددذلك،  مصددار لل قددد ُسددلِ م مبدداالبيوددة العدداملي. و 

 التصدي لتغري املناخ.

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ومتويل التنمية  
بلدان اجلنوب اكتسبت زمخاا أشار أهد املتحاورين إىل أن املبادرات املتعلقة ابلتعاون فيما بني  -43

جديدددداا مددده تزايدددد مشددداركة بلددددان اجلندددوب يف التجدددارة العامليدددة، واإلنتدددان، والسدددتثمار األجندددا املباشدددر. 
ن علددى مسددار التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب مهددا: خطددة عمددل بددوينس آيددر  ان رئيسدديامددويوجددد معل  

املسدتوى  لدان النامية، ومؤمتر األمدم املتحددة الرفيدهلتشجيه وتنفيذ التعاون الفين فيما بني الب 1978 لعام
، يف 40الثددداين املعدددين ابلتعددداون فيمدددا بدددني بلددددان اجلندددوب، املعدددرو  ابسدددم خطدددة عمدددل بدددوينس آيدددر   

علددددى التعدددداون الفددددين، ركددددزت خطددددة عمددددل بددددوينس  األوىل طددددةاخل ت. ويف الوقددددت الددددذي ركددددز 2019 عددددام
لبنددداء القددددرات اإلنتاجيدددة  جددددول أعمدددال موضدددوعي ضدددهوو تركيدددزاا خاصددداا علدددى الشدددراكات،  40  آيددر 

لسدتثمار يف قطداع ااياكدل األساسدية السدرتاتيجية، والسدتفادة مدن اوسًسل القيمة اإلقليميدة، وتعزيدز 
 مدن أجدل 2030خطدة عدام الواردة يف دعوة وقد أدت الالتكنولوجيات الرقمية اجلديدة ألاراض التنمية. 

 .يف هذا الصدداا هام دوراا إنشاء آليات دولية لتيسري متويل التنمية والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
ًا هامداا للتعداون بدني  -44 وأشار متحاور آخر إىل أن التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب أصدبح مكمد

ذي جكدن اعتبدار التعداون بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، ل سيما يف جمدال متويدل التنميدة. ويف الوقدت الد
علددى أندد  التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب النظددر إىل ، جكددن بددني بلدددان الشددمال وبلدددان اجلنددوب عطدداءا 

. وله  متحاور آخر أن التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب، مدن هيدث التددفقات املاليدة، ل يدزال تبادل
املبدددادرات وهظيدددت ولدددو أندد  مدددا فتددد  يتوسدده بسدددرعة. ، ملسدداعدة اإلمنائيدددة الرييدددةنسدددبياا مقارندددة ابحمدددوداا 

التعاون  شملاملصار  اإلمنائية الوقنية واإلقليمية واريها من آليات التمويل. وي بدعم الوقنية واإلقليمية
مثل ااياكل  ،القطاعات التقليديةوانتقل من  فيما بني بلدان اجلنوب العديد من ا الت بعد أن تطور

مثدل القتصداد األزرا والقتصداد الرقمدي. ومل ُتسدتغل  رائددةالتعليم، إىل القطاعات الاألساسية والصحة و 
 بعُد كامل إمكا ت التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

لتعددداون فيمدددا بدددني بلددددان اجلندددوب ل تدددزال ضدددعيفة، إدارة اوأشدددار أهدددد املتحددداورين إىل أن نظدددم  -45
السدبب، ل بدد مدن بدذل املزيدد مدن اجلهدود لتعزيدز قددرات  . وادذايف العديدد مدن البلددان اري موجدودة أو

املؤسسات، ل سيما من خًل تطوير النظم اإليكولوجية الوقنية. وذكر العديد من املشاركني أن  ينبغي 
 ل ونكتاد املشاركة أكثر يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ومواصلة عمل  يف هذا ا ال.

ن الصددني مددن الددداعمني الرئيسدديني للتعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب، وذكددر أهددد املتحدداورين أ -46
وذلدك علدى أسدا  مبدددأ املسداواة يف املندافه. وكانددت احلكومدة قدد أصددرت كتددابني أبيضدني، ورفده رئدديس 
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مبدددادرة احلدددزام والطريدددق. وأضدددا    قدددًاالبلدددد التعددداون فيمدددا بدددني بلددددان اجلندددوب إىل مسدددتوى جديدددد 
ينبغي أن هيث فيما بني بلدان اجلنوب يسرتشد ابلرأي القائل إن العامل هيز مرتابط املتحاور أن التعاون 

. وتُعتدرب مبدادرة احلدزام والطريدق هيويدة 2030يتعاون اجلميه من أجل حتقيق خطة التنميدة املسدتدامة لعدام 
 ،اء العامل.بلداا ومنظمة دولية من ييه أ 152لتعزيز الرتابط والتجارة والستثمار. وتشمل املبادرة 

وأشار متحاور آخر إىل أن ااند وسعت مؤخراا نطاا ترتيبات تعاوتا الثنائي وترتيبات تعاوتا  -47
ًا من التدخًت اإلاابية قوال سبعة عقود. ومدن بدني األمثلدة األخدرية  مه بلدان اجلنوب، وأن اا سج

، وصدندوا الشدراكة اإلمنائيدة بدني 2008مؤمتر قمة منتدى ااند وأفريقيا الذي أنش  يف عدام  ،على ذلك
لدددعم املشداريه املرتبطددة أبهددا  التنميددة  2017ااندد واألمدم املتحدددة، وهدو مرفددق ئصدس أنشدد  يف عدام 

ب، مبا يف ذلك تويل املبادت التوجيهية للتعاون فيما بني بلدان اجلنو  يت به الصندوا أفاد أبناملستدامة. و 
 قدرات احمللية، وعدم فرض أي شرو .المور، وتنمية األزمام 

إىل أن اجلزائددددر أسددددهمت يف مشدددداريه كبددددرية  وأشددددار بعددددض املندددددوبني وأهددددد املتحدددداورين أيضدددداا  -48
مدددينيت للهياكددل األساسددية العددابرة للحدددود، ل سدديما الطريددق السددريه العددابر للصددحراء الددذي يددربط بددني 

ولاو ، ومشروع األليا  الضوئية العابرة للصحراء، وخط أ بيب الغاز العدابر للصدحراء الدذي اجلزائر 
ابلتعدداون مدده املنظمددات الدوليددة، مبددا فيهددا  هددذه املشدداريهاجلزائددر  أ ددزتيددربط بددني اجلزائددر ونيجددرياي. وقددد 
بددور  له املغدرب أيضداا عد البلد من املسدامهني الرئيسديني فيد . وقدد اضدطمصر  التنمية األفريقي، الذي يُ 

مل يؤكدددد أمهيدددة تدددوافر  وهدددو بدددذلكهدددام يف التعددداون فيمدددا بدددني بلددددان اجلندددوب، ل سددديما التعددداون الثً دددي، 
 التمويل فحسب، بل كيفية إنفاا املوارد بفعالية أيضاا.

لتعددداون يف جمدددال القتصددداد الرقمدددي لسدددد الفجدددوة النهدددوض ابوشددددد بعدددض املنددددوبني علدددى ضدددرورة  -49
، وعلدددى األدوار ااامدددة للتكنولوجيدددا والبيدددا ت الضدددخمة. وارأتى منددددوب آخدددر ضدددرورة بعدددث النشدددا  الرقميدددة

 واحليويدددة يف النظدددام العددداملي ل فضدددليات التجاريدددة فيمدددا بدددني البلددددان الناميدددة. وارأتى مددددير هلقدددة النقددداش أن
 ثمار والتجارة يف اخلدمات.تدفقات الست شملنطاق  ليتوسيه النظام العاملي ل فضليات التجارية  مكان 

وأاثرت إهدى املتحاورات مسألة استخدام التمويل املختلط يف سياا التعاون فيما بني بلدان  -50
أن تضطله بددور جكن  هذه اجلنوب. ولهظت أن بعض املشاركني يف الجتماع أقروا أبن آلية التمويل

ابلقلدق مدن أن احلكومدات أصدبحت تتحمدل ييده املخداقر وتواجد   أن هندا  شدعوراا  هام، وذكرت أيضاا 
 املزيد من اللتزامات الطارئة.

وفيمدا يتعلددق  صددًهات اايكدل املددايل الدددويل، أشدار أهددد املندددوبني إىل أن التعداون فيمددا بددني  -51
املايل، لكدن ذلدك  اايكلهبذا  املتعلقة ناقشاتاملأن يعزز موقف البلدان النامية يف  جكن  بلدان اجلنوب

 يف عملية صنه القرار. على التأ ري البلدان النامية زايدة قدرة إىلبعد  ُيرتجممل 
وختم مدير هلقة النقاش ابلقول إن  علدى الدرام مدن أن التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب يدوفر  -52

ًا ككندداا لتحقيددق أهدددا  التنميددة املسددتدامة، فددإن العديددد مددن البلدددان، ل سدد ، يما أقددل البلدددان منددواا سددبي
تزال تواج  الفقدر، وسدوء التغذيدة، والبطالدة، وعجدزاا خطدرياا يف هياكلهدا األساسدية وقددراعا اإلنتاجيدة.  ل
أن تغيددري وأكددد احلاجددة امللحددة إىل تكثيددف الدددعم لتعزيددز التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب.  يؤكدددهددذا و 

مددواقين بلددددان  يتخلدددى عددن العتقددداد أن لدددى اجلميدده أنمعتددرباا أن عأمددر هيدددوي ابلقدددر نفسددد ،  املواقددف
ن يف التنميددة، و ن رئيسدديو أصددحاب هقددوا وفدداعلليددث يُنظددر إلدديهم علددى أتددم اجلنددوب جمددرد مسددتفيدين، 

 يف عمليات صنه القرار والتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم. ابعتبارهم فاعلني رئيسيني وُيشر كون
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 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
انتخدددب فريدددق اخلدددرباء احلكدددومي الددددويل املعدددين بتمويدددل التنميدددة، يف جلسدددت  العامدددة الفتتاهيدددة،  -53

لد  والسديد بيددرو  ، السيد مداين براسداد هبدااتراي )نيبدال( رئيسداا 2019تشرين الثاين/نوفمرب  4املعقودة يف 
 .للرئيس ومقرراا  كويستا )كواب(  ئباا   لويس بيدروسو

 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

أقر فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة الفتتاهية أيضاا، جدول األعمال املؤقت،   -54
 ويتضمن جدول األعمال ما يلي: .TD/B/EFD/3/1كما يرد يف الو يقة 

 انتخاب أعضاء املكتب. -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2 
 متويل التنمية: التعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية املرتابطة -3 
 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية -4 
 الثالثة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية.اعتماد تقرير الدورة  -5 

 التنمية بتمويل املعين الدويل احلكومي اخلرباء لفريق الثالثة الدورة تقرير اعتماد -جيم 
 (األعمال جدول من 5 البند)

، 2019تشرين الثاين/نوفمرب  6أذن فريق اخلرباء احلكومي الدويل، يف جلست  العامة اخلتامية يف  -55
املقرر، حتت إشرا  الرئيس، الصيغة النهائية للتقرير املتعلق بدورت  الثالثدة بعدد  - أبن يعد  ئب الرئيس

 اختتام الدورة.
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 املرفق األول

ريددق اخلددرباء احلكددومي الدددويل جدددول األعمددال املؤقددت للدددورة الرابعددة لف  
 املعين بتمويل التنمية

واألسولة اإلرشادية قرر فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية إهالة املوضوع التايل  
الرابعدددة إىل الددددورة التنفيذيدددة املقبلدددة  لدددس   دول األعمدددال املؤقدددت لدورتددديف جددد التاليدددة املقدددرت  إدراجهمدددا

 ية:التجارة والتنم
 املوضوع: )أ( 
تعزيدددز اتسددداا ومتاسدددك السياسدددات املاليدددة والسدددتثمارية والتجاريدددة  -معاجلدددة املسدددائل البنيويدددة  

 )أ(واإلمنائية املتعددة األقرا 
 األسولة اإلرشادية: )ب( 

 واتسداقها ما هي اإلصدًهات املؤسسداتية والتحسدينات يف جمدال تنسديق السياسدات '1'
يف النظدددام  واخدددتًل احلدددوافزللفجدددوات التنظيميدددة، الددديت جكدددن مدددن خًادددا التصددددي 

 املددايل مددن أجددل زايدة السددتقرار املددايل حتقيقدداا للتنميددة والزدهددار القتصددادي العدداملي
 الطويل؟على املدى 

، تنميةمتويل الة يف الرفه من مستوى دور األمم املتحدجكن النهوض بفعالية بكيف  '2'
 الدولية؟شبكة األمان املايل تعزيز و 

مدددددا هدددددي أفضدددددل األدوات وا ليدددددات السياسددددداتية علدددددى الصدددددعد الوقنيدددددة واإلقليميدددددة  '3'
واملتعددددة األقددرا  الدديت مددن شددأتا أن تسددداعد علددى احلددد مددن التقلبددات املفرقدددة يف 
أسدددعار السدددله األساسدددية، وعلدددى النهدددوض بنظدددام تددداري واسدددتثماري مًئدددم للتنميدددة 

 ة يف البلدان النامية؟ر تعبوة املوارد املالية احمللييس ِ يُ 
كيدف جكددن إيدداع صددوت البلدددان الناميدة وتعزيددز وتوسدديه نطدداا مشدداركتها يف صددنه  '4'

 القرارات ووضه املعايري القتصادية الدولية؟

__________ 

 واو(. الفرع، املرفق، الفصل الثاين، 69/313جمال العمل واو من خطة عمل أديس أاباب )انظر قرار اجلمعية العامة  )أ(
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 املرفق الثاين

 احلضور  
 :يف املؤمتر التالية الدورة كثلو الدول األعضاءهضر  -1

 الحتاد الروسي

 األرجنتني

 األردن

 إسبانيا

 أملانيا

 اإلسًمية( -إيران )يهورية 

 ابكستان

 برابدو 

 بنما

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بريو

 تركيا

 ترينيداد وتواباو

 تواو

 تونس

 جامايكا

 اجلزائر

 جزر البهاما

 يهورية تنزانيا املتحدة

 اجلمهورية العربية السورية

 يهورية الكونغو الدجقراقية

 جيبويت

 دولة فلسطني

 زامبيا

 زمبابوي

 سري لنكا

 السلفادور

 السودان
 الصني
 العراا
 اابون
 اامبيا

 اواتيمال
 الفلبني
 قطر
 كواب

 كوت ديفوار
 الكونغو
 كينيا
 لبنان
 مايل

 مداشقر
 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مًوي
 موريتانيا
 ميامنار
  ميبيا
 نيبال
 النيجر
 نيجرياي
 ااند
 اليمن

__________ 

 ولًقًع على قائمة املتحاورين، انظر الو يقة TD/B/EFD/3/INF.1.تتضمن قائمة احلضور هذه املتحاورين املسجلني.  *
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 وُمث لت يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية: -2
 الحتاد األفريقي

 دول أفريقيا والكاريا واحمليط ااادت
 امليدان القتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف 

 مركز اجلنوب
 وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيواعا وبراجمها التالية كثلة يف الدورة: -3

 مركز التجارة الدولية
 جامعة األمم املتحدة

 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا التالية كثلة يف الدورة: -4
 الحتاد الدويل لًتصالت

 العاملية منظمة التجارة
 وكانت املنظمات اري احلكومية التالية كثلة يف الدورة: -5
 الفوة العامة 

 شبكة العامل الثالث
    


