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 مقدمة  
  ُعقدت الدورة الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية في قصرررررررر األمم بجنيف 

 ، حضورياا وعن بعد.  2021تشرين الثاني/نوفمبر   27إلى  25في الفترة من 

 موجز الرئيس -أولا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

لحظ رئيس الردورة الرابعررة لفريق الخبراء الحكومي الردولي المعني بتمويرل التنميررة في م حظرراتره   -1
( يؤثر  19-ونا )كوفيدالفتتاحية أن موضررررررور الدورة جاء في أوانه. وأضرررررراف أن جائحة مر  فيرو  كور 

  على البلدان المتقدمة والنامية على حد سرررواء ب رق  ير مسررربوقة، كحالة طوار  أرررحية وأ مة مالية واقتصرررادية 
عميقة. وقد سرل ت األ مة الث ثية الضروء على أوجه عدم مسراواة ليكلية متج رة في النظام العالمي لردارة  

  لدان النامية. وح ر األونكتاد وأرررندوق النقد الدولي والبنك القتصرررادية كشرررفت عن مواطن ضرررعف حرجة في الب 
الدولي من  فترة طويلة من تزايد أعباء الديون التي تعكس وجود مشرررررررراكل بنيوية متراب ة تتعلق باإلفرا  في  
ر للبلدان النامية، في حين أن أطر    العولمة. وأفاد بأن هناك نقصرررررراا في التمويل الخارجي الميسررررررور والميسرررررر،
  السرياسرات الدولية التي تدعو إلى التقشرف المالي والنمو المعتمد على التصردير بالسرتناد إلى من ق ِْأفقاَر جاْركِ 
تعوق القدرة على كسرررب النقد األجنبي وتعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التريير القتصرررادك ال يكلي.  

وإمكانيات محدودة لوقف التدفقات المالية  ير المشررروعة ومضررى قائ ا إن البلدان النامية لدي ا موارد مالية 
نحو الخارج. وتكتسررري تلك المسرررائل األوسرررع ن اقاا أهمية أسررراسرررية في المداولت المتعلقة بمعالجة تداعيات 
الجائحة. وإن السرررتجابات الفورية للجائحة تحظى باألولوية، مع تجنب التخلف عن سرررداد الديون السررريادية 

مراقبة ربط طرق السرتجابة لز مة باإلأر حات ال يكلية الضررورية. وسريكون وجود إطار  بشركل متسرلسرل و 
  متعدد األطراف معز  وأكثر اتساقاا وتماسكاا لمواج ة تلك التحديات ضرورياا لضمان مستقبل قائم على الس م

 البناء بدلا من النزار والتشرذم.

 من المسرررررررائل البنيوية في القتصررررررراد العالمي كانت ولحظ رئيس مجلس التجارة والتنمية أن كثيراا  -2
وما بعده، التي  19-محورية في المداولت األخيرة المتعلقة بمبادرة تمويل التنمية في عصرررررررررر جائحة كوفيد

شررررررررررررراركت في الدعوة إلى إجرائ ا األمم المتحدة وجامايكا وكندا. وقال إن األونكتاد قدم تحلي ا معم،قاا لتأثير  
البنيوية وال يكلية في النظام الحالي لردارة المالية العالمية على العالم النامي طوال سررررنوات    الضررررعف  أوجه

عديدة. ورأى أن األ مة القتصرادية العميقة سروف تسرتمر لفترة طويلة بعد انت اء الجائحة في معظم البلدان 
لمثال، شرررر د العديد من البلدان النامية التي ل تكفي مواردها للسررررمان بتنسرررريق انتعاف سررررريع. فعلى سرررربيل ا

النامية أوضرررررررار ديون خارجية هشرررررررة أأررررررر ا تتحول إلى أ مات ديون ل يمكن تحمل ا خ ل الجائحة. وإن 
يب ل المجتمع الدولي ج وداا متضررررافرة لزيادة تخعيف عبء ديون البلدان األكثر تضرررررراا، ودعم السرررريولة   لم

جح أن يحدث عجز عن سررررداد الديون السرررريادية في جميع بشرررركل أكثر اتسرررراقاا و ير مشرررررو ، ف ن من المر 
أنحاء العالم النامي. وقد أظ رت مبادرة تعليق سررررداد خدمة الدين الجارية لمجموعة العشرررررين مدى أررررعوبة  

األطراف حول طراولرة المفراوضررررررررررررررات إليجراد حلول منصررررررررررررررفرة.   كجمع الردائنين الثنرائيين والخواو والمتعردد
تحيز الدائنين وليس بن ج متوا ن ويت لب إأرررررررررر حاا عاج ا. وقد جاء  وأضرررررررررراف أن ليكل الديون يتسررررررررررم ب 

ر   ألفقر القتصرادات بتكلفة وبشررو  سرياسرية، مثل التقشرف المالي الصرارم ال ك قد   وال ار  التمويل الميسرر
يؤدك إلى فخررام مررديونيررة طويلررة األجررل بررالنسرررررررررررررربررة لكثير من البلرردان. ومن ثم، ترردعو الحرراجررة إلى إجراء  

ت أكثر عمقاا وليكلية للنظام النقدك والمالي الدولي. ومن المجالت ال امة األخرى التي وردت في  إأ حا
األمانة إحرا  مزيد من التقدم في اإلأررررر حات الضرررررريبية الدولية،   قدمت اورقة المعلومات األسررررراسرررررية التي 
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ياسرررررات تجارية واسرررررتثمارية  ووقف التدفقات المالية  ير المشرررررروعة الخارجة من البلدان النامية، ووضرررررع سررررر 
أكثر اتسرررررررراقاا وموج ة بقوة أكبر نحو التنمية، وتيسررررررررير نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. وه ه المسررررررررائل 
البنيوية المتراب ة، واإلأرررر حات المتسررررقة والمتماسرررركة في جميع المجالت، وتعزيز أرررروت البلدان النامية 

سرراسررية لسررد الفجوة اإلنمائية والتمويلية وتعزيز اللتزام ب نجا  خ ة  في محافل مثل األونكتاد سررتكون أموراا أ
 في الوقت المناسب.  2030التنمية المستدامة لعام 

وأكد نائب األمين العام لزونكتاد على ضررورة النظر في المسرائل البنيوية عند تنفي  اسرتراتيجيات   -3
للبلدان أن تعود إلى مسرررررار التنمية في أعقاب أ مة اإلنعاف، ل سررررريما عند مناقشرررررة الكيعية التي يمكن ب ا  

. وقال إن خ ة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية تشررررررير بوضررررررون إلى تأثير العوامل القتصررررررادية  19-كوفيد
والجتماعية والبيئية على التنمية المسرررتدامة. وكانت هناك عدة مشررراكل بنيوية متراب ة واضرررحة بالفعل قبل  

  م السررررتقرار المالي العالمي والتقلبات الشررررديدة في أسررررعار السررررلع األسرررراسررررية، وتزايد القوة تفشرررري الجائحة، مثل عد 
  275السرررررروقية، والنمو المدفور بالديون. وبلرت الديون العالمية أعلى مسررررررتويات ا على اإلط ق، عند حدود 

  وضرررررررررروحاا و ادت من  الترابط العالمي أكثر   19- . وجعلت جائحة كوفيد 2020تريليون دولر في أيلول/سرررررررررربتمبر  
  اخت لت النظرام المتعردد األطراف وانحرافراتره في مجرالت التمويرل والسرررررررررررررتثمرار والتجرارة والتنميرة والبيئرة. ولجرأت 
  البلدان المتقدمة في معظم الحالت إلى تدخ ت نقدية ومالية ضررررررخمةا وخيما يخد البلدان النامية، أدى إ  ق 

لى انخفاضررررررات كبيرة في دخل الم يين من النا . وليس ب مكان القتصررررررادات  ير الرسررررررمية في الرالب إ
المصررررررررررررررررارف المركزيررة للبلرردان النرراميررة أن تقر  على ن رراق البلرردان المتقرردمررة النمو دون خ ر حرردوث  
انخفاضررررررررات كبيرة في قيمة العملة وما يترتب عن ذلك من  عزعة اسررررررررتقرار القتصرررررررراد الكلي. وفي  ياب  

لية، تظل عدة بلدان نامية تعتمد على دعم السررررررررررررريولة الدولية بالعملة الصررررررررررررر بة.  الحتياطيات الوقائية الدو 
وكشرررررررررفت الجائحة عن عجز النظام النقدك والمالي الدولي القائم عن توفير سررررررررريولة دولية  ير مشرررررررررروطة  
للبلدان النامية، مما أدى إلى مناقشرررررات بشرررررأن توسررررريع ن اق اسرررررتخدام حقوق السرررررحب الخاأرررررة. ويقو  

ي التجارة العالمية أيضرررراا إمكانية حصررررول البلدان النامية على إيرادات العم ت األجنبية بشرررركل النكماف ف
كبير. ويؤثر انخفا  ال لب الكلي العالمي ومضراربات األسرعار المالية على البلدان النامية المعتمدة على 

ار رئيسرري لكسررب النقد السررلع األسرراسررية بوجه خاو. وقد حدث ان يار فعلي في السررياحة الدولية، وهي ق 
األجنبي وتوفير العمل في العديد من البلدان النامية، ول سيما الدول الجزرية الصريرة النامية. ومن المتوقع 

، في حين يتوقع أن ينكمش السررررتثمار  2020في المائة في عام   20أيضرررراا أن تنخفت التحوي ت بنسرررربة 
في المائة. ومع بلوغ أرأردة ديون البلدان النامية  40إلى  األجنبي المباشرر في البلدان النامية بنسربة تصرل

حالياا أعلى مسررررررررتويات ا في التاري ، تمار  عمليات السررررررررداد الضررررررررخمة لخدمة الديون إلى جانب مت لبات 
اإلنفاق المتصررررلة بالصررررحة ضررررر اا هائ ا على الميزانيات العامة المحلية.  ير أن الجائحة فرأررررة إلحرا   

أديس أبابا عن طريق تعزيز التحول المؤسررسرري، وتحسررين تنسرريق السررياسررات واتسرراق ا، تقدم في خ ة عمل 
ومعررالجررة الثررات التنظيميررة، وإعررادة تنظيم الحوافز التي تحررد من  يررادة تمويررل التنميررة من أجررل الن و  

نامية . ويت لب القيام ب لك أيضراا تعزيز أروت البلدان ال2030بالتنمية المسرتدامة ب دف تحقيق خ ة عام 
ومشررارك ا في أررنع القرارات القتصررادية الدولية ووضررع المعايير إلدارة وتنظيم المسررائل البنيوية من خ ل  

 تعددية األطراف التي أُعيد إحياؤها، كما أوضح ذلك جدول أعمال أديس أبابا.

لتجارية  معالجة المسدائل البنووية  تعزيز اتسداو وتما دل السديا داا المالية وال دت مارية وا  - باء  
 واإلنمائية المتعددة األطراف 

 من جدول األعمال( 3)البند  

في إطار ه ا البند من جدول األعمال، افُتتاحت مناقشررررررات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  -4
  الخبراء بتمويرل التنميرة ببيرانرات أدلى ب را متكلمون رخيعو المسرررررررررررررتوى تلت را بيرانرات افتتراحيرة من الوفود. وعقرد فريق 

 الحكومي الدولي بعد ذلك خمس حلقات نقاف. 
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 الجلسة العامة الفتتاحية  

المسرررررررررررتوى ال ين أدلوا بيانات افتتاحية )بالفيديو( هم: رئيس و راء باكسرررررررررررتان،  المتكلمون الرخيعو -5
 ورئيس و راء بربادو ، ونائب رئيس دولة بوليعيا المتعددة القوميات. 

كانت أشرررد وقعاا على أفقر البلدان، حي    19-وأشرررار رئيس و راء باكسرررتان إلى أن جائحة كوفيد -6
ر رئيس الو راء كانت اسرررتجابت ا محدودة بشررردة بسررربب  القيود المفروضرررة على حيز سرررياسرررات ا المالية. وذك،
، فحدد  19-إلى تخعيف عبء الديون في ظل جائحة كوفيد 2020المشررررررررراركين بدعوته في نيسررررررررران/أبريل  

جدول أعمال مؤلفاا من خمس نقا  لتنظر خيه الدول األعضرررررراء. وتضررررررمن جدول األعمال، في بنده األكثر 
حصررول الجميع على اللقاحات ب ريقة منصررفة وبأسررعار معقولة. وباإلضررافة إلى   اسررتعجالا، خ ة لضررمان

ذلك، ثمرة حاجة إلى ب ل مزيد من الج ود الراميرة إلى تخعيف عبء الديون تخعيفراا حقيقيراا عن البلردان التي 
بليون    500تر ن تحرت أعبراء ديون كبيرة ل يمكن تحمل را. وينبري النظر في تخصرررررررررررررريد مبل  عرام قردره 

ولر من حقوق السررررررحب الخاأررررررة لتخعيف القيود المفروضررررررة على السرررررريولة، إلى جانب الج ود المتجددة د
بليون دولر  100لمكافحة التدفقات المالية  ير المشرروعة الخارجة من البلدان النامية وتحقيق هدف تعبئة 

السرررواء في البلدان المتقدمة سرررنوياا للعمل المناخي في البلدان النامية، من المصرررادر الخاأرررة والعامة على 
 النمو، في أقرب وقت ممكن.

وح رت رئيسرررررررررررررة و راء بربادو  من أخ ار التقاعس عن العمل في إطار التعاون الدولي لمعالجة  - 7
األ مة الراهنة، فضرر ا عن المسررائل البنيوية األسرراسررية، مثل تزايد عدم المسرراواة والمديونية الخارجية. وقالت إن  

تقاعس عن العمل أن يعمق الت ميش القتصرررررادك الشرررررديد بالفعل ال ك ت يشررررره البلدان النامية من شرررررأن ه ا ال 
  الضرر يفة، وبالتالي ل يمكن اعتباره خياراا على اإلط ق، إذا ُأريد ل دف تحسررين النتعاف وتحقيق أهداف التنمية 

امية والبلدان النامية المنخفضررة  المسررتدامة أن ُيؤخ  على محمل الجد. ومن منظور الدول الجزرية الصررريرة الن 
يتجزأ من والمتوسرررررر ة الدخل، أبر ت الحاجة إلى وضررررررع أحكام تتعلق بالكوارث ال بي ية والجائحات كجزء ل  
 عقود الديون، ودعت، في جملة تدابير أخرى، إلى التشجيع على وضع مؤشر متعدد األبعاد للضعف. 

ميات أيضررراا على ضررررورة إعادة تركيز الهتمام على وشررردد نائب رئيس دولة بوليعيا المتعددة القو  -8
من  2030ال موحات األأررررررلية التي تقوم علي ا أهداف التنمية المسررررررتدامة وخ ة التنمية المسررررررتدامة لعام 

أجل تشررجيع التحول ال يكلي في البلدان النامية بصررورة من جية. وفي الوقت الراهن، يسرراهم تزايد أوجه عدم 
وأعباء الديون المتراكمة بسرررررررعة و ير المسررررررتدامة في كثير من الحالت، فضرررررر ا عن المسرررررراواة في الثروة،  

النظم الضررررررررررريبية والتجارية العالمية  ير العادلة، في تقويت التقدم المحر  في البلدان النامية نحو تحقيق 
ي ه ا تنمية شرررررررررراملة ومسررررررررررتدامة. وينبري عكس ه ه التجاهات والترلب علي ا، مع اتخاذ خ وات م مة ف

التجاه تشررررمل إضررررفاء ال ابع الديمقراطي على ال يكل المالي الدولي الحالي وتعزيز أرررروت البلدان النامية 
 في المفاوضات المتعددة األطراف وأنع القرار.

وأكد مدير ش بة العولمة واستراتيجيات التنمية في األونكتاد، في معر  تقديمه م كرة المعلومات  -9
ا األمانة للدورة، أن العديد من التحديات البنيوية التي تواج  ا البلدان النامية حالياا األسرررررررررراسررررررررررية التي أعدت 

ليسرررررت جديدة. وباإلشرررررارة إلى الرر  من تأسررررريس األونكتاد في   19-تنسررررريق اسرررررتجابت ا لجائحة كوفيد في
، المتمثل في تعزيز أررروت البلدان النامية في معالجة الترابط بين اسرررتراتيجيات التنمية الوطنية  1964 عام

مثل التصرردك لرأ  المال السررائب، والتركيز    - واإلدارة القتصررادية العالمية، أكد أن التحديات البنيوية القديمة  
وة، وما ت ه من فترات عدم اسرتقرار مالي  ير المقيد في األسرواق، وارتفار أوجه عدم المسراواة في الدخل والثر 

قد اجتمعت مع تحديات جديدة ناشرررررررررئة عن التقدم التكنولوجي الحدي  وترير المنام. وينبري النظر   - عالمي 
  في التحديات الجديدة والقديمة بالقتران مع تعزيز الرر  األأرررلي لزونكتاد ودوره في تعزيز المصرررالح اإلنمائية 

ي. وقال إن البيئة وتوفير الصرررررررحة من المنافع العامة التقليدية، مما يت لب اسرررررررتخدام  في القتصررررررراد العالم
 وأ مة المنام على السواء. 19-تكنولوجيات جديدة للحلول العامة العالمية للتصدك لجائحة كوفيد
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ممثل والصينا و  77 وأدلت الوفود التالية بعدئ  ببيانات افتتاحية: ممثل باكستان باسم مجموعة ال -10
   واتيمال باسررررررم مجموعة دول أمريكا ال تينية ومن قة البحر الكاريبيا وممثل التحاد الروسرررررريا وممثل نيجيرياا 

 وممثل ال ندا وممثل كينيا. وأدلى ممثل منظمة التعاون اإلس مي أيضاا ببيان افتتاحي.

األجررل في القتصررررررررررررررراد    ولحظ ممثررل إحرردى المجموعررات اإلقليميررة أن الحواجز البنيويررة ال ويلررة -11
العالمي، التي أدت إلى تزايد عدم المسررررررررراواة، وارتفار المديونية العامة والخاأرررررررررة، وعدم كفاية السرررررررررتثمار 

. 19-القتصررراد الحقيقي، تعيق قدرة البلدان المتقدمة والنامية على السرررواء على التصررردك لجائحة كوفيد في
بأن من الواضرررررررررح أن الضرررررررررعفاء عانوا أكثر من  يرهم على  وقال إن المجموعة اإلقليمية تؤيد الرأك القائل

الر م من أن الجائحة لم تميز بين ضرررررررررررررحاياها، وإن الخت لت وأوجه عدم المسررررررررررررراواة في النظام العالمي 
 أأرررربحت ظاهرة لل يان، ل سرررريما بالنسرررربة للبلدان المنخفضررررة الدخل والدول الجزرية الصررررريرة النامية. ولحظت 

مية أن عدم وجود حيز سرررررررياسرررررررات مالية يعني أن البلدان النامية لم تتمكن من تقديم الدعم المجموعة اإلقلي 
لمواطني را على  رار مرا فعلتره البلردان المتقردمرة النمو. وقرالرت بعت المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين 

وأسرررابيع، حي   إن التقدم المحر  نحو تحقيق أهداف التنمية المسرررتدامة قد انعكس في  ضرررون بضرررعة أيام 
 أأبح تمويل التنمية تموي ا من أجل البقاء.

وذكر أحد المندوبين أن من الضررررررورك، من أجل التصررررردك بشررررركل م ئم للجائحة والتعافي على  -12
نحو أفضرل من ا، وضرع إطار عملي للتمكين من توسريع ن اق اللقان ليشرمل الجميع، حتى ل تكون البلدان 

للجائحة وخدمة ديون ا. وقالت إحدى المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين إن النامية ممزقة بين التصررررررردك 
 -من خ ل مبادرة عالمية بشررأن تخعيف عبء الديون  -من الضرررورك معالجة أوجه الضررعف في الديون 

إلنشررررررراء حيز مالي وإحياء النمو القتصرررررررادك، بما في ذلك وقف سرررررررداد الديون حتى ن اية الجائحة، وذكرا  
ليكلة ديون الق ار العام في إطار متعدد األطراف متفق عليه وشرررررررررررامل وإلراء الديون. وقالت إحدى  إعادة 

المجموعرات اإلقليميرة وعردد من المنردوبين والمردير إن هنراك حراجرة إلى إعرادة ليكلرة الرديون السرررررررررررررريراديرة في  
 األجل ال ويل.

  المرانحرة بحراجرة إلى مضررررررررررررراعفرة التزام را   وقرالرت إحردى المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين إن البلردان  -13
بالمسررراعدة اإلنمائية الرسرررمية بوأرررف ا مصررردراا حاسرررماا لتمويل البلدان الفقيرة. وقال مندوب  خر إن التعاون  
  الث ثي والتعاون خيما بين بلدان الجنوب ليس بدي ا عن تدفقات المسرررراعدة اإلنمائية الرسررررمية من البلدان المتقدمة 

 امية على الر م من أنه يمكن أن يكون مساهماا م ماا في تمويل التنمية.  إلى البلدان الن 

  واتفق العديد من المندوبين على أن القدرة على فر  ضررررائب على النشرررا  القتصرررادك أمر أسررراسررري  -14
  خيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية وتحقيق أهداف التنمية المسرررررررررررررتدامة، وأن التعاون العالمي لوقف التدفقات
المالية  ير المشرروعة الخارجة من البلدان النامية يت لب تعاوناا عالمياا من أجل وضرع إطار قانوني متين.  
وأشرررررررار أحد المندوبين إلى ضررررررررورة تعزيز التدابير المتخ ة لمكافحة الفسررررررراد. وذكر مندوب  خر أن هناك،  

 متحدة للعمل بجدية على كفالة فر  على ارتبا  ب لك، حاجة إلى الدعوة إلى إنشررررررراء سرررررررل ة ضرررررررريبية لزمم ال 
 الضرائب ب ريقة عادلة.

وأشررررارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تعزيز التنسرررريق المتعدد  -15
  األطراف، نظراا ألهميته في الحد من األضرررررررار الناجمة عن الكوارث ال بي يةا وتحسررررررين وإأرررررر ن نظام اإلدارة 

الميةا وتعزيز التنسريق المتعدد األطراف لج ود السرياسرات الوطنية الرامية إلى تقوية األسرواق  القتصرادية الع
 المحلية والخارجية. 
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 المسائل البنووية في القتصاد العالمي الحالي  ا تعراض  ام  

خ ل حلقة نقاف األعضررررررراء األربعة، شررررررردد المشررررررراركون على الدعوة بقوة إلى اسرررررررتجابة عالمية  -16
وللمسررررررائل البنيوية األسرررررراسررررررية. وح روا من مخاطر ضرررررربط الوضررررررع المالي قبل   19-لجائحة كوفيد  موحدة
المتمثلرة في تفراقم أوجره    - 2008/2009كمرا حردث في أعقراب األ مرة المراليرة العرالميرة في الفترة    -األوان  

كل ذلك من شرررأنه  عدم المسررراواة في الثروة أثناء الجائحة وفي عدم المسررراواة في الحصرررول على اللقاحات، و 
أن يؤدك إلى مضراعفة اثثار الصرحية والقتصرادية والجتماعية العالمية للجائحة. وهك ا، أكد المشراركون في  
حلقة النقاف بدلا من ذلك أن النتعاف السرررررررليم يت لب اسرررررررتجابة مناسررررررربة للجائحة، بما في ذلك تدابير مالية 

 مة والخاأة، من أجل بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا. موج ة نحو الستثمار في ال ياكل األساسية العا 

وشردد أحد المشراركين في حلقة النقاف على أن التكنولوجيات الصرحية ينبري أن ُتعاْمل على أن ا  -17
منرافع عرامرة عرالميرة، وينبري أن تكون اللقراحرات مجرانيرة ومتراحرة للجميع في جميع أنحراء العرالم. وشررررررررررررررردد 

لملكية الفكرية لزيادة مشارك  خر على أن البلدان المتقدمة تحتفظ بمعظم البراءات واقترن إلراء نظم حقوق ا
 اإلنتاج العالمي إلى أقصى حد وتيسير حصول الجميع على اللقاحات واألدوية الع جية في البلدان النامية. 

وقدم جميع المشرررراركين في حلقة النقاف أيضرررراا توأرررريات بشررررأن السررررياسررررات التي ينبري اعتمادها   -18
قالوا إن على القتصرررادات المتقدمة أن تنسرررق سرررياسرررات ا لمعالجة األ مة القتصرررادية والجتماعية المتزامنة. و 

مع توفير دعم السريولة للبلدان المتوسر ة والمنخفضرة الدخل. وينبري لصرندوق النقد الدولي أن يترجم توأرياته 
المتعلقة بسرياسراته المالية التوسر ية ليتمكن من ت بيق ا على برامجه الق ريةا ومن الضررورك أيضراا تخصريد  

اأررررة جديدة لمسرررراعدة البلدان النامية على مواج ة قيود السرررريولة الخارجية لدي ا. وأعرب أحد  حقوق سررررحب خ 
المشرررررررررررررراركين في الجتمرار عن قلقره إ اء المسرررررررررررررتويرات الحراليرة لرديون البلردان النراميرة. ورداا على ذلرك، اقترن  

مرة الرديون التي أطلقت را المشرررررررررررررراركون في حلقرة النقراف اتخراذ إجراءات أكثر جرأة، مثرل تمرديرد مبرادرة تعليق خرد 
، وتخعيف عبء الديون للبلردان التي كانت تواجه بالفعرل أعبراء ديون  2024العشرررررررررررررررين حتى عام   مجموعة 

 يمكن تحمل ا قبل تفشي الجائحة وكانت تنفق على مدفوعات خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الصحة.   ل

ة الحالية هي أيضررررراا فرأرررررة للتركيز على وشررررردد أحد المشررررراركين في حلقة النقاف على أن األ م -19
سرررررررررربل معالجة الخت لت ال يكلية واخت لت القوة الكامنة وراء األ مة والتمكين من تحقيق أهداف التنمية 
المسررررتدامة. وأشررررار المشررررارك إلى أن النتعاف ينبري أن يكون أخضررررر ومسررررتداماا، فحدد األونكتاد بوأررررفه  

 ة ال ائلة في التمويل العام والخاو من أجل تحقيق تحول واسع الن اق.المنتدى المناسب لتيسير الزياد

وتسررررررررررررررراءل ممثرل إحردى منظمرات المجتمع المردني عن كيعيرة تعزيز التمويرل الخراو في مجرال   -20
السرتثمار المتصرل بأهداف التنمية المسرتدامة. وأشرار أحد المشراركين في حلقة النقاف إلى أن ب مكان المؤسرسرات  

متعددة األطراف أن تؤدك دوراا في التخعيف من مخاطر ه ه السرررررررتثمارات: فعلى سررررررربيل المثال، يمكن  المالية ال 
للمؤسررسررات المالية المتعددة األطراف أن تضررع مباد  توجي ية للتخعيف من مخاطر المشرراريع، ويمكن لصررندوق 

 ت احتياطية.  النقد الدولي أن يخفف من مخاطر أسعار الصرف في البلدان التي ل ُتَصدار عم  

وسرأل أحد المندوبين عن ال رائق المالية التي يمكن للبلدان النامية أن تسرتخدم ا لتمويل التنمية.  -21
وشررردد المشررراركون في حلقة النقاف على أن اإلأررر ن الضرررريبي على الصرررعيدين الدولي والمحلي عنصرررر 

ت الضررريبية أنشررأت تفاوتات متزايدة كشررفت  أسرراسرري لتعبئة الموارد من أجل تمويل التنمية. وقالوا إن الم ذا
حير  أأرررررررررررررربح األ نيراء جرداا أكثر  نى والفقراء أكثر فقراا. ويمكن أن يوفر  19-عن را وعز ت را أ مرة كوفيرد

فر  ضرررائب على كبار األثرياء )ولو بمقدار هامشرري( مصرردراا هاماا لتمويل التنمية. ومن ثم، هناك حاجة  
ه ا الصررررررردد، اقترن أحد المشررررررراركين في حلقة النقاف إنشررررررراء هيئة عالمية إلى تعزيز التعاون الدولي. وفي 

 للضرائب تحت رعاية األمم المتحدة. 
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وأشررار أحد المشرراركين في حلقة النقاف إلى أن الجلسررة كانت بمثابة ت كير بالدور المركزك لزمم  -22
  إلى إعادة التفكير في تمويل منظومة المتحدة بوأرررررف ا محف ا يمكن أن ُيسرررررمع خيه أررررروت البلدان النامية. ودعا 

 األمم المتحدة واقترن  يادة الميزانية األساسية بمقدار عشرة أضعاف.

وأثار معظم المشرررررراركين في حلقة النقاف مسررررررألة الحاجة إلى اإلرادة السررررررياسررررررية والقيادة العالمية  -23
  ت األخيرة تبع  على بعت التفاؤل، لتنفي  تلك اإلأرررررر حات ال موحة. وأشررررررار أحد المشرررررراركين إلى أن المبادرا 

منفعررة عررامررة عررالميررة،   19-بمررا في ذلررك دعوة األمين العررام لزمم المتحرردة إلى أن تكون لقرراحررات كوفيررد
والتحالفات اإلقليمية في أفريقيا ل سررررتجابة بشرررركل جماعي لز مة، ومبادرة كوسررررتاريكا لتقاسررررم المعارف في  

  مة الصررررحة العالمية، وقيام النرويج ب نشرررراء أررررندوق متعدد المانحين مجال التكنولوجيا في إطار شررررراكة مع منظ 
 في إطار األمم المتحدة. 19-لجائحة كوفيد

 وطرو ال تجابة لألزمة  تجاوز "العمل كالمعتاد" 19-تأثور جائحة كوفود  

وطرق  19-خ ل المناقشرررة، تناولت لجنة مكونة من ث ثة أعضررراء موضرررور ِتأثير جائحة كوفيد -24
سررررررتجابة لز مة: تجاو  ِالعمل كالمعتادِِ من  وايا مختلفة. وأكد جميع المشرررررراركون في حلقة النقاف أن ال

  الجائحة أحدثت أرردمة اقتصررادية عميقة أثرت على جميع البلدان النامية، دون اعتبار لمقومات القتصرراد الكلي 
 السابقة لتلك البلدان.

ولخد أحد المشررراركين في حلقة النقاف أثر الجائحة على القتصررراد العالمي، مؤكداا أن التدابير  -25
 المتخ ة لحتواء فيرو  كورونا أدت إلى ان يار السررررررررت  ك والسررررررررتثمار، ووقف اإلنتاج. ومع انخفا  ال لب 

الية، ولب ت اإليرادات  العالمي، هوت أسررعار السررلع األسرراسررية، وتوقفت السررياحة، وتراجعت التحوي ت الم
األجنبية للبلدان النامية. وأدت تدفقات رأ  المال الخارجة التي لم يسرررربق ل ا مثيل إلى حدوث انخفاضررررات  

 كبيرة في أسعار الصرف و يادات ضخمة في تكاليف القترا  السيادك.

واج ة التقلبات وأكد مشرارك  خر في حلقة النقاف أن البلدان المتقدمة اتخ ت إجراءات حاسرمة لم -26
الدورية عن طريق سرياسرات نقدية ومالية توسر ية لمواج ة تلك الصردمات.  ير أن البلدان النامية لم تتمكن  
من السرررررتجابة ب ريقة مماثلة نظراا لتقلد الحيز السرررررياسررررراتي لدي ا. وقال إن عدم التناظر في قدرة البلدان 

مثل إحدى المشرراكل الرئيسررية في ال يكل القتصررادك على السررتجابة لصرردمات من قبيل الجائحة العالمية ي 
 العالمي الحالي.

وأكد بعت المشرررراركين في حلقة النقاف أن قيام المصررررارف المركزية بتخعيف األوضررررار النقدية،  -27
على نحو  ير منسررررق ولكن في الوقت ذاته، وفر السرررريولة للنظم المالية وعز  ثقة السرررروق. وه ا ما عكس 

  األموال الخارجة من البلدان النامية وجعل أسرررعار السرررلع األسررراسرررية أكثر انسرررجاماا مع اتجاه تدفقات رؤو 
ظروف العر  وال لب السرررائدة. وقد عادت المخاطر السررريادية في الوقت الراهن تقريباا إلى مسرررتويات ا قبل  

 ، ولكن أسعار الصرف ل تزال متقلبة.19-أدمة كوفيد

النقاف، كتوأررية بشررأن السررياسررات، أن تسررت دف البلدان النامية واقترن أحد المشرراركين في حلقة   -28
ضررررررربط أوضرررررررار المالية العامة حالما تنت ي الجائحة من أجل اسرررررررتعادة ثقة األسرررررررواق والتمكن من اجت اب  

 الستثمار األجنبي من جديد.

د، بما وبدلا من ذلك، ح ر المشررررررررررراركون اثخرون في حلقة النقاف من العودة إلى العمل كالمعتا -29
في ذلك تحويل التنمية إلى سررلعة أسرراسررية عن طريق الحد من مخاطر المشرراريع. وأكد أحد المشرراركين في  
حلقة النقاف أن حد الدولة من المخاطر ب دف ج ب المسرررررررتثمرين لتمويل أهداف التنمية المسرررررررتدامة يمكن 

دك للمستثمرين أن الدولة ستتحمل أن يصبح بس ولة قنبلة موقوتة في الميزانية. وتعني ضمانات التدفق النق
 جميع مخاطر المشاريع وأن المستثمرين سيجنون جميع الفوائد.
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وقال أحد المشررررررررراركين في حلقة النقاف إن ثمة حاجة إلى الموارد المالية على وجه الخصررررررررروو  -30
لنامية أن لتر ية مخاطر ال لب والمخاطر السرياسرية، في حين يتعين على المصرارف المركزية في البلدان ا

تتحمل مخاطر سيولة السندات ومخاطر أسعار الصرف. وذكر السنرال و انا ونيجيريا كأمثلة على البلدان 
التي أسرفرت في ا الشرراكات بين الق اعين العام والخاو عن تكاليف مالية كبيرة ومسرتمرة. وبدلا من ذلك، 

ر المتكافئة وتنظيم التمويل. وبدلا من دولة  ينبري للبلدان النامية أن تعتمد سررررررياسررررررات إلن اء الشررررررراكات  ي 
  تحد من المخاطر، ينبري للبلدان النامية أن تبني دولة تنموية تسررررتخدم مواردها الشررررحيحة في السررررتثمار العام

 ب دف النتقال إلى اقتصاد أخضر.

معتاد وذهب مشرررررررررررارك  خر في حلقة النقاف إلى أبعد من ذلك، محتجاا بأن العودة إلى العمل كال -31
سرررررتكون ضرررررارة. وقال إن من الدرو  ال امة المسرررررتفادة من ه ه الجائحة أنه ل يمكن العودة إلى ال دهار 
القتصررررادك دون السرررري رة الكاملة على الجائحات الحالية والمقبلة. ويت لب ذلك تعاوناا دولياا  ير مسرررربوق 

 لوطنية، إلى جانب التمويل ذك الصررلة. في مجال الصررحة العامة وإعادة تصررميم معظم نظم الرعاية الصررحية ا 
 ومن الممكن حتى أن ينشأ أسلوب جديد للتنمية يتمحور حول الصحة والتعليم والثقافة.

وقرال مشررررررررررررررارك  خر في حلقرة النقراف إن التمويرل الردولي العرام ضرررررررررررررررورك ويمكن أن يكون قوة   -32
  ني ذلك إعادة التوا ن للسررياسررات العامةتعويضررية ضررد نزعة التدفقات الرأسررمالية الخاأررة القصرريرة المدى. ويع 

في اتجاه األمن الصررررحي، وإعادة تقييم الحدود بين الكفاءات الوطنية والتعاون الدولي، والحد من أوجه عدم 
 التماثل ال يكلي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.

قسررية النفرادية التي تزيد من تقليد وخ ل المناقشرة، أشرار أحد المندوبين إلى قضرايا التدابير ال -33
خيارات التمويل المتاحة للبلدان النامية، في حين أثار مندوب  خر مسرررررررررررررألة تحدي  خ ة عمل أديس أبابا 

  . وأثار بعت المندوبين اثخرين مسرررررررألة التجاه المسرررررررتقبلي إلأررررررر ن ال يكل 19- في فترة ما بعد جائحة كوفيد 
 شراكات بين الق اعين العام والخاو.المالي العالمي ومزايا وعيوب ال

 معالجة أوجه  دم المساواة الهيكلية لتمويل التنمية  نحو هيكل للتجارة واإلنتاج مواٍا للتنمية  

خ ل حلقة النقاف، قال أحد المشرراركين إن القوى ال يكلية والسررياسررية حولت تدريجياا، على مدى  -34
د العاملة إلى رأ  المال المتنقل والسرررررائب، مما أدى إلى خفت  العقود الماضرررررية، القدرة التفاوضرررررية من الي 

حصررررررررة العمالة من الدخل القومي في معظم البلدان وإذكاء التفاوت المتزايد في الدخل والثروة في كثير من 
ر المناقشرررررة إن أ مة كوفيد ضرررررخمت بدورها خ و  الصررررردر ه ه، و ادت من  19-أنحاء العالم. وقال ميسررررر،ا

 لى عدة مستويات وكشفت عن هشاشة ليكل اإلنتاج العالمي.عدم المساواة ع

وقال المشررررررارك في حلقة النقاف ك لك إن المصررررررادر الرئيسررررررية لعدم المسرررررراواة المتزايد دوماا وأبداا  -35
تكمن في تسرررارر التفاقات التجارية في تسرررعينيات القرن الماضررري وما بعدها، والصررردمة ال ائلة التي عرف ا 

  عاملة العالمي عندما انضررررمت الصررررين إلى نظام اإلنتاج العالمي وان ارت الكتلة الشررررتراكية، سرررروق عر  اليد ال 
وإ الة الضرروابط التنظيمية على ن اق واسررع عن أسررواق العمل والمال والمنتجات والخدمات على الصررعيدين 
الوطني والعالمي على السررررررواء. وينبري للسررررررياسررررررة الداخلية، لكي تسررررررتعيد عافيت ا، أن ت دف أررررررراحة إلى 

ألول من القرن الحادك  توسرررررررريع ن اق اإليرادات والسررررررررت  ك، كما فعلت الصررررررررين بنجان من  أوائل العقد ا
والعشرررررررين، حي  تمكنت من رفع مسررررررتويات الم يشررررررة لمواطني البلد وتوسرررررريع طلب السررررررت  ك المحلي. 
وسرمحت الزيادات ال ائلة في األجور التي شر دت ا الصرين لبلدان من قبيل فييت نام والمكسريك برفع األجور  

حيز  لتجارية م مة ألن ا يمكن أن تدعم أو تقو  دون التضحية بقدرت ا التنافسية. وأشار إلى أن السياسة ا
  ينبري لمنظمة التجارة العالمية و يرها من المنظمات التجارية والمالية  السررررررررررياسررررررررررات المحلية، ول  ا السرررررررررربب

المتعددة األطراف أن تدرج تدابير لمواج ة الزيادة الضرررررررررررررارة والخ يرة في أوجه عدم المسررررررررررررراواة، وأن تعز  
وضررمان حيز أكبر   يادة حصرررة العمال من العمل واإليرادات، ودعم العمالة الكاملة،  السرررياسرررات الرامية إلى

 للسياسات المؤيدة للعمال. ويمكن لزونكتاد أن يؤدك دوراا م ماا في الن و  ب  ه السياسات. 
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وأشرررررررررار مشرررررررررارك  خر في حلقة النقاف إلى أن أنواعاا مختلفة من عدم المسررررررررراواة تعر  الرعاية   -36
ية والتنمية للخ ر. وتتمثل األنوار المختلفة أسراسراا في عدم المسراواة في التعليم، وعدم المسراواة في  الجتماع

الدخل المتعلق بالحصرررررررررول على وظائف جيدة، وعدم المسررررررررراواة في الموارد المتعلق بالحصرررررررررول على أنوار 
قد أدت أوجه عدم المسراواة مختلفة من األأرول )الئتمان، واألراضري، والبرامج الحكومية، وما إلى ذلك(. و 

األفقية المتعددة القائمة على نور الجنس واألأررررررل اإلثني والعرق، والدين في بعت السررررررياقات، إلى ظ ور  
نظام طبقي ل يمكن تفكيكه إل عن طريق سررياسررة أررناعية واسررتثمار في ال ياكل األسرراسررية، بما في ذلك 

للمياه النظيفة والمرافق الصرررررررحية والك رباء، وال ياكل   ال ياكل األسررررررراسرررررررية المادية، كما هو الحال بالنسررررررربة
األسررراسرررية الجتماعية )مث ا مراكز التعليم ورعاية األطفال( على حد سرررواء. وينبري اعتبار ه ه السرررياسرررات  
بمثرابرة تعزيز لرنتراجيرة على المردى ال ويرل، وينبري ت بيق أفق  مني أطول في تقييم فعراليت را. وقرد تبين  

 دك لعدم المساواة يؤثر تأثيراا سلبياا على النمو.أن عدم التص

وقال مشرارك  خر في حلقة النقاف إن اإلدارة السرتباقية ألسرواق الديون المحلية يمكن أن تسراعد  -37
في الحد من أوجه عدم المسرررراواة ال يكلية. وتحاول حكومة األرجنتين حالياا، بعد اسررررتعادة القدرة على تحمل  

تقرار في سررررروق ا المحلية،  يادة الشرررررمول المالي في البلد بينما تسرررررتعد في الوقت ذاته الديون وتحقيق السررررر 
لوضع نموذج جديد للتمويل المستدام. ول يزال عر  الخدمات المالية متحيزاا بشدة حسب البعد الجتماعي 

نتين اسررتراتيجية  والجررافي والجنسرراني، وقد تسررببت الجائحة في  يادة تفاقم تلك الصررعوبات. واعتمدت األرج
وطنية للشرمول المالي، وأطلقت مائدة مسرتديرة تقنية للتمويل المسرتدام سرتحدد الترييرات التنظيمية ومجموعة 

 الوسائل السياساتية ال  مة للمساهمة في التنمية المستدامة.

اإللزامية وخ ل المناقشررة التي تلت ذلك، أشررار أحد المشرراركين في حلقة النقاف إلى أن الزيادات  -38
في األجور يمكن أن تعز  اإلنتراجيرة ألن را يمكن أن تردفع الق رار الخراو إلى السررررررررررررررتثمرار في المعردات 
والتنظيم، ومن شرررأن ذلك أن يسررراعد على  يادة إنتاجية العمال وبالتالي ضرررمان تحقيق أربان إيجابية. وقدم  

رها مقترحات بشرررررررأن السرررررررياسرررررررات، مثل إيجاد سررررررربل لكي ت بق    مشررررررراركون  خرون في حلقة النقاف وميسررررررر،
الحكومات الحد األدنى لزجور، وذلك مث ا من خ ل اعتماد سرياسرات أرناعية و يادة نفوذ الحكومات عن 
طريق التنظيم المالي لضرمان المصرارف التي تدعم الفئات والشرركات الم مشرة. وأكدوا أهمية العمل المتعدد 

أهمية التعاون اإلقليمي والتعاون خيما بين بلدان الجنوب   األطراف لمعالجة أوجه عدم المسرررررررراواة، إلى جانب
 لزيادة القدرة التفاوضية للبلدان النامية إ اء المشاريع الكبيرة المتعددة الجنسيات.

وعند اختتام المناقشرة، أشرار معظم المشراركين في حلقة النقاف إلى عنصرر إيجابي بالتشرديد على  -39
ب إلعادة النظر في بعت القوى التي أدت إلى عدم المسرراواة، مع وجود  أن الجائحة أوجدت السررياق المناسرر 

  قوى ليكلية تدفع في الوقت الراهن باتجاه المسررررررراواة. واحتجوا بأن  يادة األجور يمكن أن تحفز اإلنتاجية وتسرررررررفر 
فقدان عن حلقة مثمرة خيما يخد ال لب الفعلي، دون أن يؤدك ذلك إلى التضرحية بالقدرة التنافسرية أو إلى 

العمالة. ويمكن أن يؤدك ذلك أيضراا إلى إيجاد إمكانية إلعادة توا ن التفاقات التجارية من أجل تعزيز رفاه 
 المواطنين بشكل أكثر وضوحاا.

 التمويل اإلنمائي  نحو نظام نقدي ومالي دولي مواا للتنمية  

لقضررررررايا قائلة إن النظام  خ ل المناقشررررررات، ركزت لجنة مؤلفة من أربعة أعضرررررراء على عدد من ا -40
الحالي يعوق الدول المتقدمة والنامية على حد سررررررواء. وقالت إن الفتقار إلى ال لب   يالدول يوالمال  كالنقد

كان سببه نظام   2008/2009الكلي ال ك أوقف النتعاف القتصادك من  األ مة المالية العالمية في الفترة  
في وقت    19- وانق ع عن القتصررررراد اإلنتاجي. وجاءت جائحة كوفيد مالي فاق قدرات النظام السرررررياسررررري الحالي 

  كان خيه الق ار المالي قد فشرررررررل بالفعل في تحويل فائت السررررررريولة إلى اسرررررررتثمارات إنتاجية طويلة األجل،
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األجور ل تزال منخفضررررة لدرجة أن ا ل يمكن أن ترفع ال لب الكلي. وللتخلد من ف  السرررريولة ال يكلية   وكانت
على العالم أن يعكس اتجاه النخفا  ال ويل األجل في حصررررررررة دخل اليد العاملة على الصررررررررعيد   ، الحالية 

في المائة الدنياِ، و يادة السررررتثمار ال ويل    50العالمي بالنسرررربة لرأ  المال، ول سرررريما خيما يخد ِنسرررربة  
في أن المصررارف ارقة سرريما السررتثمار األخضررر. ولحظ المشرراركون في حلقة النقاف ك لك المف األجل، ول

وهي سرررررررررريولة   المركزية في دول العم ت الحتياطية يمكن أن تنشرررررررررب سررررررررريولة تبل  قيمت ا تريليونات الدولرات، 
مخصرصرة ل سرتخدام على المدى القصرير أو للشرركات الكبيرة التي تسرتخدم ا لتحقيق مكاسرب مالية، ولكن 

 ليس ل ستثمارات اإلنتاجية.

المشررررررراركون في حلقة النقاف أيضررررررراا أن ال يكل الحالي للديون الدولية، في الوقت نفسررررررره، ولحظ   -41
يخدم البلدان النامية على نحو جيد ويحتاج إلى إأرررررررررررررر ن عاجل. ولما كانت الجائحة قد تسررررررررررررررببت في   ل

ة والمراليرة  أ مرات متعرددة في جميع أنحراء العرالم، فر ن الحكومرات في البلردان النراميرة تسررررررررررررررتنفرد األدوات النقردير 
ال  مة لمواج ة  ثار الجائحة ولدي ا مجال وحيز سررررياسرررراتي ضرررريق للمناورة. وفي مواج ة مسررررتويات ديون 
مرتفعة بشركل مثير للجزر وأعباء ديون  ير مسربوقة، تخشرى حكومات كثيرة من حدوث أ مات ديون شراملة  

ة تفاقماا أن النظام ل يملك  لية منظمة  وعمليات إعادة ليكلة للديون في السررنوات المقبلة. ومما يزيد المشرركل
لتسررروية الديون. وقد سررربق أن ركزت الج ود المب ولة لتخعيف عبء الديون إلى حد كبير على وقف الديون 
ال ك تتيحه مبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقت ا مجموعة العشرررررررررررين، ولكن ذلك لم ينشررررررررررأ عنه تخعيف  

العديد من البلدان النامية التي ينبري أن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة  للديون. وباإلضافة إلى ذلك، اختار  
 الديون عدم المشاركة خوفاا من تخعيض ا في تصنيف الجدارة الئتمانية السيادية. 

وأبر  أحد المشرررررراركين في حلقة النقاف وأحد المندوبين ما لوكالت التصررررررنيف الئتماني من قوة   -42
ي الدولي، حي  تؤدك دور هيئة المحلفين والقاضرررررري على حد سررررررواء. ويمكن تنظيم هائلة على النظام المال

المشرراكل المعروفة معرفة جيدة من قبيل احتكار القلة، وتضررارب المصررالح، وانعدام الشررفاخية والمسرراءلة عن 
الئتمانية    طريق إنشرراء وكالة عامة للتصررنيف الئتماني يمكن ا أن تقدم منظوراا مسررتق ا وعاماا بشررأن الجدارة

 للدول وك لك للمصارف اإلنمائية اإلقليمية والمتعددة األطراف.

  وأشرررار مندوب  خر إلى أن إلراء الضررروابط التنظيمية المالية يجعل البلدان األكثر فقراا أكثر ضرررعفاا، -43
  . واقترنوقال إن الجنوب العالمي بحاجة إلى أروت متناسرب في وضرع المعايير العالمية وفي ال يئات المالية 

المشراركون في حلقة النقاف إجراء إأر حات أخرى، من ا  يادة كبيرة في تمويل المصرارف اإلنمائية والمؤسرسرات  
المتعددة األطراف، مثل أررررررررندوق النقد الدولي، وإنشرررررررراء أررررررررندوق عالمي للتعافي من الجائحة على  رار خ ة  

كأسررر م أو ديون  وتقديم ه ا التمويل للشرررركاء أرررندوق مارشرررال، بتمويل من سررريولة المصرررارف المركزية، وإنشررراء 
 طويلة األجل. 

  واقترحت إحدى المشرراركات اسررتخدام التيسررير الكمي لتمويل  يادة في الحد األدنى لزجور، وتنسرريقه -44
 في عدد كبير من البلدان )مث ا مجموعة العشرررين( لتجنب شرروا ل من ق ِأفقر جاركِ. واقترحت أيضرراا إنشرراء 

  المي جديد تدفع بموجبه البلدان التي لدي ا اخت لت تجارية أررررراخية  رامة ُتسرررررتخْدم في توفيرنظام تجارك ع 
 التمويل للجنوب، إلى جانب فر  ضرررريبة على تدفقات رأ  المال. وتسررراءل أحد المندوبين أيضررراا عن كيعية 

ت في العالم بأن من تعزيز ال لب الكليا وناقش المشرررراركون في حلقة النقاف أهمية إقنار أكبر القتصررررادا
 مصلحت ا إنعاف ال لب الكلي العالمي.

وأعرب المشرررررررررررررراركون في حلقرة النقراف عن ترأييردهم حملرةا للتوعيرة براثثرار اإليجرابيرة لرفع األجور،   -45
 و يادة ال لب الكلي، وإعادة تدوير التجارة وفوائت رأ  المال للبلدان التي لدي ا عجز.
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 األطراف أك ر تما كاا واتساقاا  مقترحاا السيا اا ذاا األولويةنحو نظام متعدد   

خ ل المناقشة، قدم فريق مؤلف من أربعة أعضاء مقترحات لجعل النظام المتعدد األطراف أكثر  -46
تماسكاا واتساقاا لمساعدة البلدان النامية على التعافي من األ مات الصحية والقتصادية والجتماعية الحالية  

 . 2030يقة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا وتتماشى مع إنجا  خ ة التنمية المستدامة لعام ب ر 

واقترن أحد المشرراركين في حلقة النقاف، في سررياق دوره كرئيس للمجلس القتصررادك والجتماعي  -47
لمسرررررررررررائل العامة لزمم المتحدة، خ ة تدريجية، على المديين القصرررررررررررير وال ويل، لمعالجة األ مة الحالية وا

  القائمة من  أمد طويل. ففي األجل القصرررررير، تضرررررمنت الخ ة تكثيف الج ود الرامية إلى توفير سررررريولة إضررررراخية 
  بليون دولر لمرفق كوفراكس   20كبيرة للبلردان النراميرة، وتقرديم الردعم الكرامرل وسرررررررررررررد العجز في التمويرل البرال  نحو  

مرفق كوفاكس(، وتوجيه دعوة إلى أرررندوق النقد الدولي على الصرررعيد العالمي ) 19-إلتاحة لقاحات كوفيد
لسررتخدام تسرر ي ت اإلقرا  التي يقدم ا لتوسرريع الحيز المالي في البلدان النامية بدلا من تقييده، وتوسرريع  
ن اق مبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقت ا مجموعة العشرررررررين لتشررررررمل البلدان المتوسرررررر ة الدخل والدول 

رة النامية التي تعاني من األ مة. وشررررردد على إدراج الدائنين من الق ار الخاو في مبادرة الجزرية الصرررررري 
تعليق خدمة الديون، من خ ل تعاون أوثق مع وكالت التصررررنيف الئتماني الرئيسررررية. وفي حين أن تعبئة  

للبلدان المتقدمة دوراا   الموارد المحلية يمكن أن تؤدك دوراا أسراسرياا في تعزيز أسرواق رأ  المال الوطنية، ف ن
محورياا في تيسررررير السررررتخدام الموسررررع لحقوق السررررحب الخاأررررة وإعادة تو يع ا، وإعادة تمويل المصررررارف 

  100اإلنمرائيرة المتعرددة األطراف، والوفاء باللتزامات المتعلقرة بتمويل ترير المنرام في البلردان النراميرة بمبل   
بليون دولر سرنوياا. وفي األجل المتوسرط، ثمة حاجة إلى إنشراء ليكل مالي جديد يتضرمن العناأرر التالية: 
)أ( مباد  توجي ية دولية وترتيبات مؤسرسرية لحل أ مة الديون السريادية خارج إطار العمل المشرترك لمعالجة  

خيما يتعلق بالقواعد الضررررررررررريبية  في ذلك الديون لمجموعة العشررررررررررررينا )ب( نظاماا ضرررررررررررريبياا دولياا عادلا، بما 
الخارجة من البلدان النامية   ل قتصررررررررررراد الرقمي، أل را  ليس أقل ا مكافحة التدفقات المالية  ير المشرررررررررررروعة 

واإلقليمية  ير المتكافئة وإجراءات الفصل في  بصورة من جيةا )ج( عكس اتجاه معاهدات الستثمار الثنائية  
القائمة في البنك الدولي ومجموعة العشرررررين   د( تحسررررين اسررررتخدام منابر السررررتثمار المنا عات السررررتثماريةا ) 

تحت مظلة األمم المتحدة واسرررررتخدام مكاتب وإنشررررراء مرفق اسرررررتثمارك مشرررررترك بين الق اعين العام والخاو  
من أجل تيسرررررررررير السرررررررررتثمار في ال ياكل   ق رية وأررررررررر حية عقد الجتماعات التي تتمتع ب ا األمم المتحدة 

  ( نظاماا تجارياا متعدد األطراف أكثر توج اا نحو التنمية ومتماشرررياا األسررراسرررية المسرررتدامة في البلدان الناميةا )ل 
 عن وعي مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشررررار المشرررراركون اثخرون في حلقة النقاف وميسرررررها إلى الحيز السررررياسرررراتي األأرررررر للبلدان  -48
ة النمو لعتماد تدابير معاكسررررررة للدورات القتصررررررادية تم التشررررررديد علي ا في حلقات  النامية إ اء البلدان المتقدم 

 النقاف السرررررررابقة. ورحبوا بالمبادرات المتعددة األطراف التي ُأطلقت حتى اثن للتخعيف من مشررررررراكل السررررررريولة
ال  م ل ا لمواج ة  والم ءة المالية في البلدان النامية، ولكن م رأوا أن ا  ير كاخية لتوفير حيز السرررررررررررررياسرررررررررررررات 

األ مررة الحرراليررة والتعررافي من ررا في حررالررة تمكن ررا من تعزيز األهررداف اإلنمررائيررة األطول أج ا. وأشرررررررررررررررار أحررد  
  . 2009/ 2008المشاركين إلى أن مبادرات أكثر جرأة قد اعُتمادت في أعقاب األ مة المالية العالمية في الفترة 

ها مختلف السررررررررررربل لتعزيز المبادرات المقترحة في وناقش المشررررررررررراركون في حلقة النقاف وميسرررررررررررر  -49
األجلين القصررررررير وال ويل. وأشررررررار أحد المشرررررراركين في حلقة النقاف إلى أن هناك حاجة، عند الجمع بين 
التمويلين العام والخاو للمشررراريع اإلنمائية الحيوية، إلى تعزيز القوة المالية للنظام المتعدد األطراف وإي ء 

لمسررررألتي التمويل الجيد وتري،ر طرائق تقديم المسرررراهمات إلى النظام المتعدد األطراف من   مزيد من الهتمام
أجرل تعزيز أرررررررررررررروت البلردان النراميرة. وع وة على ذلرك، تحتراج المصرررررررررررررررارف اإلنمرائيرة المتعرددة األطراف  

للق ررراعرررات والوطنيرررة إلى تعظيم أوجررره التررر  ر بين رررا من أجرررل الوفررراء برررالتزامرررات رررا ألفقر البلررردان النررراميرررة و 
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الجتماعية األسرررررراسررررررية بشررررررأن السررررررتفادة من التمويل الخاو وِالتمويل المختلطِ المباشررررررر. وأعرب جميع 
المشرررررررراركين عن قلق م إ اء التمويل المختلط، حي  لم ي هب إلى أقل البلدان نمواا حتى اثن سرررررررروى قدر 

   محدود من الموارد التي تم حشدها من خ ل اثلية. 

مشرررررررارك  خر أهمية المبادرات التي اتخ ت ا مجموعة العشررررررررين مؤخراا، بما في ذلك مبادرة  وأبر    -50
تعليق خدمة الديون واإلطار المشرررررررررترك لمعالجة الديون خيما يتجاو  مبادرة تعليق خدمة الديون، التي أيدها  

مباد    أيضرررررررراا نادك باريس. واإلطار المشررررررررترك لمعالجة الديون، على وجه الخصرررررررروو، م م ألنه يضررررررررع
توجي ية لتيسرررير اتبار ن ج معالجة الديون ك ا على حدة، بمشررراركة جميع الدائنين، بالنسررربة للبلدان المؤهلة 
لمبادرة تعليق خدمة الديون.  ير أن اإلطار المشررررترك لمعالجة الديون ل يتضررررمن  ليات لضررررمان مشرررراركة 

 الق ار الخاو.

ناك حاجة إلى نظام متعدد األطراف يسررررتجيب  واتفق المشرررراركون في حلقة النقاف على أن ه  - 51
للبلدان النامية ويمكن اعتماده في األجل المتوسررررررررط. وثمة حاجة إلى إأرررررررر ن ال يكل المالي الدولي، 
  بما في ذلك اتبار ن ج قانوني لتسرررروية الديون، مثل سررررل ة الديون السرررريادية الدولية التي اقترح ا األونكتاد. 

  لي القائم على السرررررروق ال ك يسررررررتند إلى شرررررررو  العمل الجماعي كان ناجحاا وعلى الر م من أن الن ج الحا
نسرررررررررررررربيراا في عمليرات إعرادة ليكلرة الرديون األخيرة، فر نره ل يحمي البلردان النراميرة من الردائنين الممتنعين عن 

أوسررع    المشرراركة. وشرردد أحد المشرراركين في حلقة النقاف على أن من شررأن وجود شرربكة أمان مالية عالمية
 اقاا أن يسرراعد البلدان النامية على مواج ة مشرراكل السرريولة، مما يزيد من قدرة النظام المالي الدولي ن 

 على الصمود. 

وأكد بعت المشررررراركين في حلقة النقاف على الحاجة إلى نظام ضرررررريبي دولي عادل يتيح فر    -52
المتعددة الجنسررريات، ومنع الضررررائب على القتصررراد الرقمي، وإعاقة تحويل الضررررائب من جانب الشرررركات 

أنوار أخرى من التدفقات المالية  ير المشررروعة، والقضرراء على المنافسررة الضررريبية. واتفقوا على أن النظام 
التجارك الدولي سرريحتاج أيضرراا إلى إعادة تشرركيل بحي  يشررمل المعام ت اإللكترونية ويصرربح متماشررياا مع 

 أهداف التنمية المستدامة.

إحدى منظمات المجتمع المدني الجدوى السرررياسرررية ل  ه المبادرات وتنفي ها. وأعرب وناقش ممثل   -53
عن القلق من إمكانية فقدان الزخم السررررررررياسرررررررري إذا لم تتخ  خ وات إضرررررررراخية، مث ا بشررررررررأن المبادرة الرخيعة 

ايكا وما بعده، التي شرارك في الدعوة إلى عقدها كل من جام 19-المسرتوى لتمويل التنمية في عصرر كوفيد
 .2020وكندا واألمم المتحدة اعتباراا من أيار/مايو 

 الجلسة العامة الختامية  

لحظ ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية أن الموضرررررررررررور واألسرررررررررررئلة التوجي ية المقدمة إلى الدورة  -54
 ضرررريق الوقت.  الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية لم تناقش في دورته الثالثة بسرررربب 

ولحظ أن مجلس التجارة والتنمية أحا  علماا خيما بعد بالتقرير ال ك تضرررررمن األسرررررئلة التوجي ية على الر م  
من أنه لم يناقش ه ه األسرررررئلة التوجي ية. وأعرب عن قلقه ألن وفده يرى أن العملية المناسررررربة لم تتبع على 

 الرابعة. النحو الواجب، وطلب توثيق المسألة في تقرير الدورة
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 المسائل التنظيمية -ثال اا  

 انتخاب أ ضاء المكتب -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند  

، 2020 ذار/مرررار     27المؤرم    74/544وفقررراا ألحكرررام مقرر الجم يرررة العرررامرررة لزمم المتحررردة   -55
بتمويل التنمية عن طريق  انتخاب أعضررررررررررررراء مكتب الدورة الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني   جرى 
  25. وفي الجلسرررررة العامة الفتتاحية المعقودة في  2021كانون الثاني/يناير    22موافقة أرررررامتة اخُتتم في   إجراء 
  ، أكد الرئيس المنتخب انتخاب السريد خليل الرحمن هاشرمي )باكسرتان( رئيسراا والسريد2021الثاني/يناير    كانون 
 مقرراا لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.   - ئباا للرئيس  الرحيم  يت سليمان )المررب( نا  عبد 

 إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند  

، أشررررررار رئيس 2021كانون الثاني/يناير   25في الجلسررررررة العامة الفتتاحية أيضرررررراا، المعقودة في   -56
الخبراء   المؤقررررت، كمررررا ورد في الوثيقررررة الرررردورة الرابعررررة لفريق  الرررردولي إلى أن جرررردول األعمررررال  الحكومي 

TD/B/EFD/4/1 2021كانون الثاني/يناير   21، قد اعُتمد من خ ل إجراء موافقة أرررررررررررامتة اخُتتام في  .
 ومن ثم، كان جدول األعمال كما يلي:

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

  معالجة المسرررائل البنيوية: تعزيز اتسررراق وتماسرررك السرررياسرررات المالية والسرررتثمارية والتجارية  -3
 واإلنمائية المتعددة األطراف.

جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسرررررررة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل  -4
 التنمية.

مويررل التنميررة عن أعمررال دورترره اعتمرراد تقرير فريق الخبراء الحكومي الرردولي المعني بت  -5
 الرابعة.

 جدول األ مال المؤقت للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية  - جيم  
 من جدول األعمال( 4)البند  

قرر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، في جلسررررررررررته العامة الختامية المعقودة  -57
على  19-، أن األمانة، بالنظر إلى الوضرررررررررررررع الراهن و ثار جائحة كوفيد2021نون الثاني/يناير  كا  27في 

  البلدان النامية، وبالتالي على المناقشررات المتعلقة بأفضررل السرربل لتمويل التنمية، فضرر ا عن األعمال التحضرريرية 
عراضرررراا عاماا للمواضرررريع واألسررررئلة  للدورة الخامسررررة عشرررررة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، سررررتقدم اسررررت 

  التوجي ية الممكنة لكي ينظر في ا فريق الخبراء الدولي في المسررتقبل. وسرريسررتند السررتعرا  العام إلى التوأرريات 
المتفق علي ا بشرررأن السرررياسرررات والمداولت التي جرت في الدورات السرررابقة لفريق الخبراء الحكومي الدولي، 

 وُيرفق بتقرير الدورة الرابعة )انظر المرفق األول(. وك لك إلى الت ورات الراهنة،

وأشرررررار الرئيس إلى أن المنسرررررقين اإلقليميين والدول األعضررررراء مدعوون إلى التشررررراور بشرررررأن ه ه  -58
بغية التوأرل إلى اتفاق بشرأن الموضرور واألسرئلة التوجي ية المعدة للدورة الخامسرة لفريق الخبراء   المقترحات

عني بتمويل التنمية. وسرررُيعر  الموضرررور الن ائي على مجلس التجارة والتنمية للموافقة  الحكومي الدولي الم
 عليه، مشفوعاا بجدول أعمال مؤقت للدورة الخامسة يعكس الموضور ال ك وقع عليه الختيار.
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ا تمداد تقرير فريق الخبراء الحكومي الددولي المعني بتمويدل التنميدة    أ مدال دورتده   -دال 
 الرابعة

 من جدول األعمال( 5لبند  )ا

كانون  27أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسرررررررته العامة الختامية أيضررررررراا، المعقودة في  -59
  المقرر، تحت إشررررررررررراف الرئيس، الصرررررررررريرة الن ائية للتقرير المتعلق   - ، بأن يعد نائب الرئيس  2021الثاني/يناير  

 بأعمال دورته الرابعة بعد اختتام الدورة.
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 المرفق األول

  جدول األ مال المؤقت للدورة الخامسدددددة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني   
 بتمويل التنمية

 المواضيع واأل ئلة اإلرشادية المقترحة  

 األسئلة اإلرشادية المقترحة الموضور المقترن

الواردة في   العمررررل  خ ررررة عمررررل  مجررررالت 
والفصررررررررررررررول المقرابلرة ل را في   (أ)أديس أبرابرا

تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت  
   المعنية بتمويل التنمية المستدامة

إعادة البناء بشررررررررررررركل أفضرررررررررررررل وأكثر     
تعبئرررة تمويرررل التنميرررة   مراعررراة للبيئرررة: 

 19-المستدامة لما بعد جائحة كوفيد

من   19-اسرررررتخ أررررر ا من جائحة كوفيدما هي الدرو  التي يمكن  
 أجل توفير تمويل إنمائي طويل األجل على نحو مستقر وموثوق به؟  

كيف يمكن تحسرين أدوات التمويل المحلية والدولية والعامة والخاأرة  
 لتيسير التصنيع األخضر والتحول ال يكلي الشامل في البلدان النامية؟ 

طراف اإلضررررراخية و/أو البديلة  ما هي السرررررياسرررررات والمبادرات المتعددة األ 
ال  مة لضررررررمان سررررررد الفجوة في البنية التحتية، وفي الوقت نفسرررررره تعزيز 

المنتجة    التصرررررررنيع الشرررررررامل للجميع في البلدان النامية وتوفير العمالة
 مع حماية النظم اإليكولوجية في العالم؟    للجميع، 

الوطني  ما هي السياسات التي يمكن للبلدان ت بيق ا على الصعيدين  
واإلقليمي لتعزيز حيز السرررياسرررات الصرررناعية والتكنولوجية وقدارت ا المالية  
 ؟ال ويلة األجل لتشجيع النمو الشامل للجميع والتحول ال يكلي المستدام 

خ رة عمرل أديس أبرابرا، الفصررررررررررررررل األول،  
والفصررررررل الثاني،   17إلى   14الفقرات من 

 جيم -مجالت العمل ألف  

في الفصرل   7إلى    4المسرائل الشراملة من 
 2016األول من التقرير الفتتررراحي لعرررام  

  لفرقة العمل المشررررررتركة بين الوكالت المعنية 
 بتمويل التنمية المستدامة

 التجارة كمحرك للتنمية

 

ما هي القضرررررررايا الرئيسرررررررية على المحك بالنسررررررربة للبلدان النامية عند  
  ضررررررررمان تيسررررررررير النظام التجارك المتعدد األطراف ودعمه لتمويل التنمية 

 الشاملة والمستدامة؟  

ما هي الخيارات المتاحة إلحياء وِاإلسررار باختتام المفاوضرات بشرأن  
 (؟ 83ة  خ ة الدوحة اإلنمائيةِ )خ ة عمل أديس أبابا، الفقر 

كيف يمكن  يادة مشرررراركة أقل البلدان نمواا والبلدان النامية الضرررر يفة  
في التجرارة العرالميرة من أجرل تحقيق نترائج إنمرائيرة أفضرررررررررررررررل، وكيف  

 يمكن تعزيز أأوات ه ه البلدان في إدارة التجارة؟

  ما هي األطر والسررررياسررررات ال  مة لتحسررررين الوأررررول إلى تمويل التجارة 
 عالة؟بتكلفة ميسورة وف

  كيف يمكن موا نة هدف تعزيز التسرررررررراق والتماسررررررررك بين التجارة الثنائية 
واإلقليمية وبين اتفاقات السرررررتثمار مع شرررررر  ِعدم تقييد السرررررياسرررررات  
واللوائح المحلية من أجل المصررررررلحة العامةِ )خ ة عمل أديس أبابا،  

 (؟91الفقرة  

خ رة عمرل أديس أبرابرا، الفصررررررررررررررل الثراني،  
 مجال العمل دال  

فصررررررل الثاني، الفرر دال من تقارير فرقة  ال
العمررل المشررررررررررررررتركررة بين الوكررالت المعنيررة  

- 2016بتمويل التنمية المسرررررررررتدامة للفترة  
2020 

__________ 

 .A/RES/69/313 (أ)
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 األسئلة اإلرشادية المقترحة الموضور المقترن

الواردة في   العمررررل  خ ررررة عمررررل  مجررررالت 
والفصررررررررررررررول المقرابلرة ل را في   (أ)أديس أبرابرا

تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت  
   المعنية بتمويل التنمية المستدامة

جعدل الهيكدل النقددي والمدالي الددولي  
يعمددل م  أجددل التنميددة ال دددددددددداملددة  
النظر إل  مددا بعددد   والمسدددددددددتدددامددة  

 19-جائحة كوفود

 

  لتعزيز   19- اسررررررتخ أرررررر ا من جائحة كوفيد ما هي الدرو  التي يمكن 
شررررربكة األمان المالي العالمية والحد من ضرررررعف البلدان النامية حيال  

 الصدمات الخارجية؟  

ما هي السررررررياسررررررات واإلأرررررر حات المتعددة األطراف ال  مة لتعزيز  
حصرررررررول البلدان النامية على دعم دولي  ير مشررررررررو  للسررررررريولة في  

 أوقات األ مات؟

  الدور ال ك تؤديه العم ت المشرررررررررررفررة و يرها من العم ت الرقمية ما هو 
 في تمويل التنمية؟

  كيف يمكن تحسرين أدوات الدين العامة والخاأرة والتنسريق في تصرميم ا 
للبلررردان   من أجرررل تعزيز القررردرة على تحمرررل أعبررراء الرررديون الخرررارجيرررة 

 النامية على المدى ال ويل وب ريقة داعمة للبيئة؟  

أرررر حات األخرى لتنظيم األسررررواق المالية الدولية وإدارت ا  ما هي اإل
 ال  مة لتشجيع نظام مالي دولي موات للتنمية؟

كيف يمكن المضررري قدماا في التعاون الضرررريبي الدولي لضرررمان دعم  
 نظام ضريبي عالمي للتنمية الشاملة والمستدامة وتعبئة الموارد المحلية؟ 

،  خ رة عمرل أديس أبرابرا، الفصررررررررررررررل الثراني
   ومجالت العمل ألف وهاء ووا

الفصرررل الثاني، الفرور ألف وهاء وواو من 
تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت  
المعنيرة بتمويرل التنميرة المسررررررررررررررتردامرة للفترة  

2016-2020 
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 المرفق ال اني

 *الحضور  

  حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في األونكتاد: -1

 التحاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتين
 إسبانيا

 أفرانستان
 إكوادور
 أنرول

 اإلس مية(  -إيران )جم ورية  
 باكستان
 البحرين
 بربادو 
 البرترال

 بنما
 بوركينا فاسو
 المتعددة القوميات(  -  بوليعيا )دولة

 بيرو
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوبا و
 تونس

 جامايكا
 الجبل األسود

 الجزائر
 الجم ورية العربية السورية
 جم ورية تنزانيا المتحدة

 جيبوتي
 دولة فلس ين

  امبيا
  مبابوك 
 السلفادور
 سلوفينيا

 السودان
 سويسرا
 العراق
 ُعمان
  امبيا

  واتيمال
 الفلبين

 البوليفارية(  -فنزوي  )جم ورية  
 فييت نام

 قير يزستان
 الكرسي الرسولي

 كرواتيا
 كندا
 كوبا
  ديفواركوت  

 كولومبيا
 الكونرو
 كينيا
 لبنان
 ليسوتو
 مصر
 المررب
 م وك 

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 موريشيو 
 مو امبيق

 نيبال
 النيجر
 نيجيريا
 ال ند

 هندورا 
__________ 

 .TD/B/EFD/4/INF.1تتضمن قائمة الحضور ه ه المشاركين المسجلين. ول ط ر على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *
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 الدورة:وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ُممثرلة في  -2

 بنك التصدير والستيراد األفريقي
 الصندوق المشترك للسلع األساسية
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 التحاد األوروبي
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادك

 منظمة التعاون اإلس مي
 مركز الجنوب

 التالية ممثلة في الدورة:وكانت أج زة األمم المتحدة وهيئات ا وبرامج ا  -3

 إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية
ضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  مفو،

 وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُممثرلة في الدورة: -4

 أندوق النقد الدولي
 التحاد الدولي ل تصالت

 منظمة التجارة العالمية

 وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ُممثرلة في الدورة: -5

 الفئة العامة  

 21راب ة أفريقيا 
 الجم ية الدولية لوحدة وثقة المست لكين

 الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العالي
 منظمة القرية السويسرية

    


	تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن أعمال دورته الرابعة
	مقدمة
	أولاً- موجز الرئيس
	ألف- الجلسة العامة الافتتاحية
	باء- معالجة المسائل البنيوية: تعزيز اتساق وتماسك السياسات المالية والاستثمارية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف
	الجلسة العامة الافتتاحية
	المسائل البنيوية في الاقتصاد العالمي الحالي: استعراض عام
	تأثير جائحة كوفيد-19 وطرق الاستجابة للأزمة: تجاوز "العمل كالمعتاد"
	معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية لتمويل التنمية: نحو هيكل للتجارة والإنتاج مواتٍ للتنمية
	التمويل الإنمائي: نحو نظام نقدي ومالي دولي موات للتنمية
	نحو نظام متعدد الأطراف أكثر تماسكاً واتساقاً: مقترحات السياسات ذات الأولوية
	الجلسة العامة الختامية


	ثالثاً- المسائل التنظيمية
	ألف- انتخاب أعضاء المكتب
	باء- إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل
	جيم- جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
	دال- اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن أعمال دورته الرابعة

	المرفق الأول
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
	المواضيع والأسئلة الإرشادية المقترحة

	المرفق الثاني
	الحضور*
	الفئة العامة



