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 التمويل من أجل التنميةاجتماع المائدة المستديرة الوزاري: زيادة   

 األونكتاد الخامس عشر  

 موجز أعدته أمانة األونكتاد  

 ( 19- تناولت هذه المائدة المستتتتتتدلرة التتاوتاي التت عشتتتتتتت  نرا فائوس كرر ناروك عودو ا  كوناد  - 1
والتت حتالتت نوق رتددة الانتداق النتاكىتس  ند  ا تانة الانتاو  ند  وو أنلتتتتتتتتتتتتتتت  ي وت نتت هتذه التتتاوتتاي نت 
الم تتا ي التتتالىتتسع توليا النوتتاحتتاي والحتتتتتتتتتتتتتتتالرتتال والوال المتتتاا نت الم تتال المتتالت لنتحتتتتتتتتتتتتتتتد  لن تتائوتسل  

لم ا ي، عا ت الانداق  والحتدكاي ا رتحتانلس وا فتماةىس التت فنتترا ال ائوسي ونت ع  ك ال كن هذه ا
الناكىس نت وضتتتتتا أكتتتتتوأ لبلار كن الانداق المتودكس النمو، وأاتتتتتش  توواص ا  ت اس أكلر اتتتتت وبس  لستتتتتا  
الظروف الوتائمتس أاتتتتتتتتتتتتتتن  نت الانتداق النتاكىتس رات   رود ال تائوتس، لمتا نت علتا أةشتاو التدلوق المرتت تس التت  

اع أكتتتتتتتتتتتتتت تاد التتائتدة اتددفتس للنان ك رتا الوحتتتتتتتتتتتتتتول  ند  لمبن تومنرتا، وتلالتد أةشتاو فتدكتس التدلوق، وادتتت  
التموي  الدولت ت وادا ي وتموودي المنارشاي حول الوافس الد اانا النظام الوائم لم ال س الدلن الخادفت  

 وليانة الموادن المالىسي

وتألف نريص المنارشتتتتتتس كن الشتتتتتتخحتتتتتتىاي التالىسع ولير ا رتحتتتتتتان نت األدفنتانل ودئىستتتتتتس ولداو   -2
انوكل والوتائل  ند فتائلة  وبت  واألكتتتتتتتتتتتتتتتتاع نت فتاك تس عولوكاىتال والنتائشتس األولد لرئى  الولداو ووليرة  اربت

 الشؤوق ا رتحانلس والتوول الررمت نت اكشا ىال واألكانس ال اكس لألو كتاني

ك مو س  وفنل المنارشتتس،  حج فمىا المشتتادعان أق كشاندة ت ناص كتتدان فدكس الدلن التت أ نوترا   -3
ورار كناكتشس كن حا   اا  التطاىس أل را   تطات    ال شترين، واق عا ت كوضتا ترحا ، رار عاةىس  موكا  

كتو  الدلوق الركتمىس اللنائىس و  تشتم  الدلوق المؤكتستىس المت دنة األ راف أو الدلوق الخااتسي ولرذا الستا ،  
 المؤهنس لنكتتانة كنرايلن تشم  المشاندة ك ظم الدلوق المستووس  ند أنور الانداق 

وشتتتتدن ال دلد كن المشتتتتادعان نت حنوس النواس  ند ضتتتترودة ااتتتتنا ل ي فوا    ظام الدلوق   -4
التتدولت، لمتتا نت علتتا افتن ي كوالين الوو  و تتدم تمتتااتت  الم نوكتتاي نت  منىتتاي ا تتانة  ىبنتتس التتدلوق،  

ن  ن نلتتن   د أكتتاك  ستتشس الدلن الد الناتم المونت   ن ا انة النظر نت كستتتو   تشس ا كتتتداكس الذ  لودل
اإلفمالتل وكراف س التواىماي المت نوس لالوددة  ند توم  الدلوق التت تستتند الارا المتاوضتاي اان المدلنان  
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لشتتتتتتتتأق المشان     69/319والدائنان ةىما لت نص لإ انة  ىبنس الدلوقل وا انة النظر نت رراد ال معىس ال اكس  
ة  ىبنس الدلوق الستىانلسي وكتنأ أحد المشتادعان اللتوو  ند كتالوس اإل  اس نت نترة األكتاكتىس ل منىاي ا ان

كتتتتتتتتتنس لم ال س الدلوق   100أو    50كا ل د الورب المتملنس نت ااتتتتتتتتتداد كتتتتتتتتتنداي  وينس األف   ند كد   
 الخلراو والدلوق المتحنس لال ائوس ك اكنس  كختنتس نت المستوا ي

دلدة، ا تار أ لتتتتتتتتتتتتتاو نريص المنارشتتتتتتتتتتتتتس أق التموي  المختنأ  وةىما لت نص لمحتتتتتتتتتتتتتاند التموي  ال  -5
لووص النتائم المأكولس، وأادوا آداوهم لشأق أنل  السا  لتوفىه الوحس رار المستخدكس كن قىمس حوو    لم

كنىاد نو د، كن الانداق    650، لموداد  الستتتتتتتو  الخااتتتتتتتس التت فحتتتتتتتحتتتتتتترا اتتتتتتتندو  النود الدولت كؤفرا  
داق الناكىس، وأشتتتتتادوا الد الوناتارن الرئىستتتتتاتارن التالاتارنع الحتتتتتندو  ا كتتتتتت ما ت لاناو  المتودكس النمو الد الان

الوددة  ند الحتتتتمون وا كتتتتتداكس الذ  ارترحه اتتتتندو  النود الدولتل وكحتتتتادف التنمىس اإلرنىمىس والو نىسي  
 رب  دن كن المشادعان  وأ رب فمىا المشادعان نت حنوس النواس  ن تألادهم لنوناتارن عنتاررماي وكا علا أ 

نت حنوس النواس  ن ا  شتتتتتطال الاو الشتتتتترول اللتتتتتىوس المتروضتتتتتس نت ا اد الحتتتتتندو  ا كتتتتتت ما ت، التت  
تأفذ نت ا  تشاد ا  النتواي المت نوس اتطار المناخ ويمبن أق تلتتتتتتتتتتت ف الحتتتتتتتتتتتنس اان حوو  الستتتتتتتتتتتو     

لساولس الد حا  تشتد الوافس الارا، لما نت الخااس والتنمىس وتوور رددة الانداق الناكىس  ند توفىه هذه ا
علا الت نىم وا حتىافاي اإل مائىس األفر ي وأنان ال دلد كن المشتتتتتتتتتتتادعان نت حنوس النواس لأ رم لتلتتتتتتتتتتتنوق  
توفىه حوو  الستتتتتتو  الخااتتتتتتس كن فنل المحتتتتتتادف اإل مائىس، التت تمنا ك ادف كتخحتتتتتتحتتتتتتس وارنىمىس  

ر األفار كل  اتتتتندو  النود الدولتي وأ رب أحد المشتتتتادعان نت وكونىس والتت   ترتشأ ارا اتتتتودة المور 
حنوس النواس  ن تألاده لمادأ الشتتترول اللتتتىوس المرتشاس اتطار المناخ وتخحتتتىس حوو  الستتتو  الخااتتتس  

ألق    ند أكتتتتتتتاك كتتتتتتتنو  نت حالس الانداق الناكىس، لد م التكىا كا تطار المناخ والتخنىا كن آااده،  ظرا  
 يكنىاد نو د كنويا   100النمو   تتت لالتلاكاترا المت نوس اتطار المناخ المودنة نت كانغ  الانداق المتودكس

وباإلضانس الد علا، وةىما لت نص ات ا س الموادن المونىس، أكد أحد المشادعان نت حنوس النواس أق   -6
ا اد  المت لنظم  منىس    الانداق الناكىس نتوت أكتواررا أكام الشترعاي المت دنة ال نستىاي، ولكنر نت بىاب

توحتتتتتتتا  اللتتتتتتترائ  لم د ي تتناكتتتتتتت  كا األ شتتتتتتتاس ا رتحتتتتتتتانلس التت تلتتتتتتتانا ارا الشتتتتتتترعاي المت دنة  
  توحتتتتتتتت  الانداق الناكىس  ند ححتتتتتتتتس  انلس كن اإللراناي التت تولدها هذه    ال نستتتتتتتتىاي نت هذه الانداق،

 فه لاألكاك الد الانداق المتودكس النموياأل شاسل وحتد ا تتا  اللريات الدولت الملكا ااراكه، نرو كو 

ونت الختام، أاند المشتتتتتتتادعوق نت حنوس النواس  ند الدود الذ  للتتتتتتتانا له األو كتان نت تودلم   -7
المستتا دة التونىس وا  ال الشووب لةىس نرم التتاوتاي نت التموي  كن أف  التنمىس نرما  أنلتت ، لما نت علا  

واتىس لنوحتتتتتتتول  ند التموي ، عما أشتتتتتتتانوا ل منه  ند ال ان   رم فدلدة  ليانة التكالىا والشتتتتتتترول رار الم
وب رونه نت ك تال التد وة التت تم  الوتافتس الارتا كن أفت  ااتتتتتتتتتتتتتتنا  منىتاي ا تانة  ىبنتس التدلوق لتد م  

 الانداق المدلنس نت ك ال س افتن ي كوالين الوو ي
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