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مقدمة
ُعقدت الدورة الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية في قص ر ر ررر األمم بجنيف
في الفترة من  25إلى  27تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021حضوريا وعن بعد.

أولا -موجز الرئيس
ألف -الجلسة العامة الفتتاحية
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لحظ رئيس الردورة الرابعررة لفريق الخبراء الحكومي الردولي المعني بتمويرل التنميررة في م حظرراتره

الفتتاحية أن موضر ر ررور الدورة جاء في أوانه .وأضر ر رراف أن جائحة مر

فيرو

كورونا (كوفيد )19-يؤثر

على البلدان المتقدمة والنامية على حد سر رواء ب رق ير مس رربوقة ،كحالة طوار أ ررحية وأ مة مالية واقتص ررادية
عميقة .وقد سرل ت األ مة الث ثية الضروء على أوجه عدم مسراواة ليكلية متج رة في النظام العالمي لردارة

القتص ررادية كش ررفت عن مواطن ض ررعف حرجة في البلدان النامية .وح ر األونكتاد وأ ررندوق النقد الدولي والبنك

الدولي من فترة طويلة من تزايد أعباء الديون التي تعكس وجود مشر ر ر رراكل بنيوية متراب ة تتعلق باإلف ار في

العولمة .وأفاد بأن هناك نقصر ر را في التمويل الخارجي الميسر ر ررور والمي ،سر ر رر للبلدان النامية ،في حين أن أطر
ا
جاركِ
السرياسرات الدولية التي تدعو إلى التقشرف المالي والنمو المعتمد على التصردير بالسرتناد إلى من ق ِأْفقَر ْ
تعوق القدرة على كس ررب النقد األجنبي وتعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التريير القتص ررادك ال يكلي.

ومضررى قائ ا إن البلدان النامية لدي ا موارد مالية وإمكانيات محدودة لوقف التدفقات المالية ير المشررروعة

نحو الخارج .وتكتس رري تلك المس ررائل األوس ررع ن اقا أهمية أس رراس ررية في المداولت المتعلقة بمعالجة تداعيات
الجائحة .وإن الس ررتجابات الفورية للجائحة تحظى باألولوية ،مع تجنب التخلف عن س ررداد الديون الس رريادية

بشركل متسرلسرل ومراقبة ربط طرق السرتجابة لز مة باإلأر حات ال يكلية الضررورية .وسريكون وجود إطار

متعدد األطراف معز وأكثر اتساقا وتماسكا لمواج ة تلك التحديات ضروريا لضمان مستقبل قائم على الس م
البناء بدلا من النزار والتشرذم.
ولحظ رئيس مجلس التجارة والتنمية أن كثي ار من المس ر ر ررائل البنيوية في القتص ر ر رراد العالمي كانت
-2
محورية في المداولت األخيرة المتعلقة بمبادرة تمويل التنمية في عص ر ر ر ررر جائحة كوفيد 19-وما بعده ،التي

معمق ا لتأثير
ش ر ر ر ر ر رراركت في الدعوة إلى إجرائ ا األمم المتحدة وجامايكا وكندا .وقال إن األونكتاد قدم تحلي ا ،
أوجه الضر ررعف البنيوية وال يكلية في النظام الحالي لردارة المالية العالمية على العالم النامي طوال سر ررنوات
عديدة .ورأى أن األ مة القتصرادية العميقة سروف تسرتمر لفترة طويلة بعد انت اء الجائحة في معظم البلدان
النامية التي ل تكفي مواردها للسر ررمان بتنسر رريق انتعاف سر رريع .فعلى سر رربيل المثال ،شر ر د العديد من البلدان

النامية أوض ر ر ررار ديون خارجية هش ر ر ررة أأ ر ر ر ا تتحول إلى أ مات ديون ل يمكن تحمل ا خ ل الجائحة .وإن
لم يب ل المجتمع الدولي ج ودا متضر ررافرة لزيادة تخعيف عبء ديون البلدان األكثر تضر ررر ار ،ودعم السر رريولة
بشر رركل أكثر اتسر رراقا و ير مشر رررو  ،ف ن من المرجح أن يحدث عجز عن سر ررداد الديون السر رريادية في جميع
أنحاء العالم النامي .وقد أظ رت مبادرة تعليق سر ررداد خدمة الدين الجارية لمجموعة العشر ررين مدى أر ررعوبة
جمع الردائنين الثنرائيين والخواو والمتعرددك األطراف حول طراولرة المفراوضر ر ر ر ر ر ررات إليجراد حلول منصر ر ر ر ر ر رفرة.

وأضر ر ر ر رراف أن ليكل الديون يتسر ر ر ر ررم بتحيز الدائنين وليس بن ج متوا ن ويت لب إأر ر ر ر ر ح ا عاج ا .وقد جاء

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

إأ حات أكثر عمق ا وليكلية للنظام النقدك والمالي الدولي .ومن المجالت ال امة األخرى التي وردت في
ورقة المعلومات األس ر رراس ر ررية التي قدمت ا األمانة إح ار مزيد من التقدم في اإلأ ر ر حات الض ر رريبية الدولية،
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ووقف التدفقات المالية ير المش ر ررروعة الخارجة من البلدان النامية ،ووض ر ررع س ر رياس ر ررات تجارية واس ر ررتثمارية

أكثر اتسر ر ر رراقا وموج ة بقوة أكبر نحو التنمية ،وتيسر ر ر ررير نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية .وه ه المسر ر ر ررائل
البنيوية المتراب ة ،واإلأر ر حات المتسر ررقة والمتماسر رركة في جميع المجالت ،وتعزيز أر رروت البلدان النامية

في محافل مثل األونكتاد سررتكون أمو ار أسرراسررية لسررد الفجوة اإلنمائية والتمويلية وتعزيز اللتزام ب نجا خ ة

التنمية المستدامة لعام  2030في الوقت المناسب.
-3

وأكد نائب األمين العام لزونكتاد على ضررورة النظر في المسرائل البنيوية عند تنفي اسرتراتيجيات

اإلنعاف ،ل س ر رريما عند مناقش ر ررة الكيعية التي يمكن ب ا للبلدان أن تعود إلى مس ر ررار التنمية في أعقاب أ مة

كوفيد . 19-وقال إن خ ة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية تشر ر ررير بوضر ر ررون إلى تأثير العوامل القتصر ر ررادية
والجتماعية والبيئية على التنمية المس ررتدامة .وكانت هناك عدة مش رراكل بنيوية متراب ة واض ررحة بالفعل قبل

تفشر رري الجائحة ،مثل عدم السر ررتقرار المالي العالمي والتقلبات الشر ررديدة في أسر ررعار السر ررلع األسر رراسر ررية ،وتزايد القوة

السر ر رروقية ،والنمو المدفور بالديون .وبلرت الديون العالمية أعلى مسر ر ررتويات ا على اإلط ق ،عند حدود 275

تريليون دولر في أيلول/سر ر ر ر رربتمبر  .2020وجعلت جائحة كوفيد 19-الترابط العالمي أكثر وضر ر ر ر رروحا و ادت من

اخت لت النظرام المتعردد األطراف وانح ارفراتره في مجرالت التمويرل والس ر ر ر ر ر ررتثمرار والتجرارة والتنميرة والبيئرة .ولجرأت

البلدان المتقدمة في معظم الحالت إلى تدخ ت نقدية ومالية ضر ر ررخمةا وخيما يخد البلدان النامية ،أدى إ ق

القتصر ر ررادات ير الرسر ر ررمية في الرالب إلى انخفاضر ر ررات كبيرة في دخل الم يين من النا  .وليس ب مكان

المصر ر ر ر ر ر ر ررارف المركزيررة للبلرردان النرراميررة أن تقر

على ن رراق البلرردان المتقرردمررة النمو دون خ ر حرردوث

انخفاضر ر ر ررات كبيرة في قيمة العملة وما يترتب عن ذلك من عزعة اسر ر ر ررتقرار القتصر ر ر رراد الكلي .وفي ياب

الحتياطيات الوقائية الدولية ،تظل عدة بلدان نامية تعتمد على دعم الس ر ر ر ر ر رريولة الدولية بالعملة الصر ر ر ر ر ر ر بة.
وكش ر ر ر ررفت الجائحة عن عجز النظام النقدك والمالي الدولي القائم عن توفير س ر ر ر رريولة دولية ير مش ر ر ر ررروطة

للبلدان النامية ،مما أدى إلى مناقش ر ررات بش ر ررأن توس ر رريع ن اق اس ر ررتخدام حقوق الس ر ررحب الخاأ ر ررة .ويقو

النكماف في التجارة العالمية أيضر را إمكانية حصر ررول البلدان النامية على إيرادات العم ت األجنبية بشر رركل
كبير .ويؤثر انخفا ال لب الكلي العالمي ومضراربات األسرعار المالية على البلدان النامية المعتمدة على
السررلع األسرراسررية بوجه خاو .وقد حدث ان يار فعلي في السررياحة الدولية ،وهي ق ار رئيسرري لكسررب النقد
األجنبي وتوفير العمل في العديد من البلدان النامية ،ول سيما الدول الجزرية الصريرة النامية .ومن المتوقع

أيض ر را أن تنخفت التحوي ت بنسر رربة  20في المائة في عام  ،2020في حين يتوقع أن ينكمش السر ررتثمار
األجنبي المباشرر في البلدان النامية بنسربة تصرل إلى  40في المائة .ومع بلوغ أرأردة ديون البلدان النامية
حاليا أعلى مسر ر ر ررتويات ا في التاري  ،تمار عمليات السر ر ر ررداد الضر ر ر ررخمة لخدمة الديون إلى جانب مت لبات
اإلنفاق المتصر ررلة بالصر ررحة ضر ررر ا هائ ا على الميزانيات العامة المحلية .ير أن الجائحة فرأر ررة إلح ار
تقدم في خ ة عمل أديس أبابا عن طريق تعزيز التحول المؤس رسرري ،وتحسررين تنسرريق السررياسررات واتسرراق ا،
ومعررالجررة الثررات التنظيميررة ،وإعررادة تنظيم الحوافز التي تحررد من يررادة تمويررل التنميررة من أجررل الن و

بالتنمية المسرتدامة ب دف تحقيق خ ة عام  .2030ويت لب القيام ب لك أيضرا تعزيز أروت البلدان النامية
ومشررارك ا في أررنع الق اررات القتصررادية الدولية ووضررع المعايير إلدارة وتنظيم المسررائل البنيوية من خ ل
تعددية األطراف التي أُعيد إحياؤها ،كما أوضح ذلك جدول أعمال أديس أبابا.

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

(البند  3من جدول األعمال)

في إطار ه ا البند من جدول األعمال ،افتُاتحت مناقشر ر ررات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني
-4
بتمويرل التنميرة ببيرانرات أدلى ب را متكلمون رخيعو المس ر ر ر ر ر ررتوى تلت را بيرانرات افتتراحيرة من الوفود .وعقرد فريق الخبراء
الحكومي الدولي بعد ذلك خمس حلقات نقاف.
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الجلسة العامة الفتتاحية
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المتكلمون الرخيعو المس ر ر ر ر ررتوى ال ين أدلوا بيانات افتتاحية (بالفيديو) هم :رئيس و راء باكس ر ر ر ر ررتان،

ورئيس و راء بربادو  ،ونائب رئيس دولة بوليعيا المتعددة القوميات.

وأش ررار رئيس و راء باكس ررتان إلى أن جائحة كوفيد 19-كانت أش ررد وقعا على أفقر البلدان ،حي
-6
كانت اس ررتجابت ا محدودة بش رردة بس رربب القيود المفروض ررة على حيز س ررياس ررات ا المالية .وذ ،كر رئيس الو راء
المش ر ر ر رراركين بدعوته في نيس ر ر ر رران/أبريل  2020إلى تخعيف عبء الديون في ظل جائحة كوفيد ،19-فحدد

جدول أعمال مؤلفا من خمس نقا لتنظر خيه الدول األعضر ر رراء .وتضر ر ررمن جدول األعمال ،في بنده األكثر
اسررتعجالا ،خ ة لضررمان حصررول الجميع على اللقاحات ب ريقة منصررفة وبأسررعار معقولة .وباإلضررافة إلى
ذلك ،ثمرة حاجة إلى ب ل مزيد من الج ود الراميرة إلى تخعيف عبء الديون تخعيفرا حقيقيرا عن البلردان التي
تر ن تحرت أعبراء ديون كبيرة ل يمكن تحمل را .وينبري النظر في تخصر ر ر ر ر ر رريد مبل عرام قردره  500بليون

دولر من حقوق السر ر ررحب الخاأر ر ررة لتخعيف القيود المفروضر ر ررة على السر ر رريولة ،إلى جانب الج ود المتجددة
لمكافحة التدفقات المالية ير المشرروعة الخارجة من البلدان النامية وتحقيق هدف تعبئة  100بليون دولر

س ررنويا للعمل المناخي في البلدان النامية ،من المص ررادر الخاأ ررة والعامة على السر رواء في البلدان المتقدمة
النمو ،في أقرب وقت ممكن.
-7

وح رت رئيس ر ر ر ر ر ررة و راء بربادو

من أخ ار التقاعس عن العمل في إطار التعاون الدولي لمعالجة

األ مة الراهنة ،فضر ا عن المسررائل البنيوية األسرراسررية ،مثل تزايد عدم المسرراواة والمديونية الخارجية .وقالت إن
من ش ر ررأن ه ا التقاعس عن العمل أن يعمق الت ميش القتص ر ررادك الش ر ررديد بالفعل ال ك ت يش ر رره البلدان النامية
الض ر يفة ،وبالتالي ل يمكن اعتباره خيا ار على اإلط ق ،إذا أُريد ل دف تحسررين النتعاف وتحقيق أهداف التنمية

المسررتدامة أن ُيؤخ على محمل الجد .ومن منظور الدول الجزرية الصررريرة النامية والبلدان النامية المنخفضررة
والمتوس ر ر ر ة الدخل ،أبر ت الحاجة إلى وضر ر ررع أحكام تتعلق بالكوارث ال بي ية والجائحات كجزء ل يتج أز من

عقود الديون ،ودعت ،في جملة تدابير أخرى ،إلى التشجيع على وضع مؤشر متعدد األبعاد للضعف.

وش رردد نائب رئيس دولة بوليعيا المتعددة القوميات أيضر را على ض رررورة إعادة تركيز الهتمام على
-8
ال موحات األأر ر ررلية التي تقوم علي ا أهداف التنمية المسر ر ررتدامة وخ ة التنمية المسر ر ررتدامة لعام  2030من
أجل تشررجيع التحول ال يكلي في البلدان النامية بصررورة من جية .وفي الوقت الراهن ،يسرراهم تزايد أوجه عدم

المسر ر رراواة في الثروة ،وأعباء الديون المتراكمة بسر ر رررعة و ير المسر ر ررتدامة في كثير من الحالت ،فضر ر ر ا عن
النظم الض ر ر ر ر رريبية والتجارية العالمية ير العادلة ،في تقويت التقدم المحر في البلدان النامية نحو تحقيق
تنمية شر ر ر ر رراملة ومسر ر ر ر ررتدامة .وينبري عكس ه ه التجاهات والترلب علي ا ،مع اتخاذ خ وات م مة في ه ا

التجاه تشر ررمل إضر ررفاء ال ابع الديمقراطي على ال يكل المالي الدولي الحالي وتعزيز أر رروت البلدان النامية

في المفاوضات المتعددة األطراف وأنع القرار.
-9

تقديمه م كرة المعلومات

وأكد مدير ش بة العولمة واستراتيجيات التنمية في األونكتاد ،في معر

األسر ر ر ر رراسر ر ر ر ررية التي أعدت ا األمانة للدورة ،أن العديد من التحديات البنيوية التي تواج ا البلدان النامية حاليا
في تنس ر رريق اس ر ررتجابت ا لجائحة كوفيد 19-ليس ر ررت جديدة .وباإلش ر ررارة إلى الرر من تأس ر رريس األونكتاد في

عام  ،1964المتمثل في تعزيز أ رروت البلدان النامية في معالجة الترابط بين اس ررتراتيجيات التنمية الوطنية
واإلدارة القتصررادية العالمية ،أكد أن التحديات البنيوية القديمة  -مثل التصرردك ل أر

المال السررائب ،والتركيز

ير المقيد في األسرواق ،وارتفار أوجه عدم المسراواة في الدخل والثروة ،وما ت ه من فترات عدم اسرتقرار مالي

عالمي  -قد اجتمعت مع تحديات جديدة ناش ر ر ر ررئة عن التقدم التكنولوجي الحدي
في التحديات الجديدة والقديمة بالقتران مع تعزيز الرر

وترير المنام .وينبري النظر

األأ ررلي لزونكتاد ودوره في تعزيز المص ررالح اإلنمائية

في القتص ر ر رراد العالمي .وقال إن البيئة وتوفير الص ر ر ررحة من المنافع العامة التقليدية ،مما يت لب اس ر ر ررتخدام
تكنولوجيات جديدة للحلول العامة العالمية للتصدك لجائحة كوفيد 19-وأ مة المنام على السواء.

GE.21-02943

5

TD/B/EFD/4/3

-10

وأدلت الوفود التالية بعدئ ببيانات افتتاحية :ممثل باكستان باسم مجموعة ال  77والصينا وممثل

واتيمال باسر ر ررم مجموعة دول أمريكا ال تينية ومن قة البحر الكاريبيا وممثل التحاد الروسر ر رريا وممثل نيجيرياا

وممثل ال ندا وممثل كينيا .وأدلى ممثل منظمة التعاون اإلس مي أيض ا ببيان افتتاحي.
-11

ولحظ ممثررل إحرردى المجموعررات اإلقليميررة أن الحواجز البنيويررة ال ويلررة األجررل في القتص ر ر ر ر ر ر رراد

العالمي ،التي أدت إلى تزايد عدم المس ر ر ر رراواة ،وارتفار المديونية العامة والخاأ ر ر ر ررة ،وعدم كفاية الس ر ر ر ررتثمار

في القتص رراد الحقيقي ،تعيق قدرة البلدان المتقدمة والنامية على الس رواء على التص رردك لجائحة كوفيد.19-
وقال إن المجموعة اإلقليمية تؤيد الرأك القائل بأن من الواض ر ر ر ررح أن الض ر ر ر ررعفاء عانوا أكثر من يرهم على
الر م من أن الجائحة لم تميز بين ض ر ر ر ر ر ررحاياها ،وإن الخت لت وأوجه عدم المس ر ر ر ر ر رراواة في النظام العالمي

أأر رربحت ظاهرة لل يان ،ل سر رريما بالنسر رربة للبلدان المنخفضر ررة الدخل والدول الجزرية الصر ررريرة النامية .ولحظت

المجموعة اإلقليمية أن عدم وجود حيز س ر ر ررياس ر ر ررات مالية يعني أن البلدان النامية لم تتمكن من تقديم الدعم
لمواطني را على رار مرا فعلتره البلردان المتقردمرة النمو .وقرالرت بعت المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين

إن التقدم المحر نحو تحقيق أهداف التنمية المس ررتدامة قد انعكس في ض ررون بض ررعة أيام وأس ررابيع ،حي

أأبح تمويل التنمية تموي ا من أجل البقاء.
-12

وذكر أحد المندوبين أن من الض ر رررورك ،من أجل التص ر رردك بش ر رركل م ئم للجائحة والتعافي على

نحو أفضرل من ا ،وضرع إطار عملي للتمكين من توسريع ن اق اللقان ليشرمل الجميع ،حتى ل تكون البلدان

النامية ممزقة بين التص ر ر رردك للجائحة وخدمة ديون ا .وقالت إحدى المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين إن

من الضرررورك معالجة أوجه الضررعف في الديون  -من خ ل مبادرة عالمية بشررأن تخعيف عبء الديون -

إلنش ر ر رراء حيز مالي وإحياء النمو القتص ر ر ررادك ،بما في ذلك وقف س ر ر ررداد الديون حتى ن اية الجائحة ،وذك ار

إعادة ليكلة ديون الق ار العام في إطار متعدد األطراف متفق عليه وش ر ر ر ر ررامل وإلراء الديون .وقالت إحدى
المجموعرات اإلقليميرة وعردد من المنردوبين والمردير إن هنراك حراجرة إلى إعرادة ليكلرة الرديون السر ر ر ر ر ر ريراديرة في

األجل ال ويل.
-13

وقرالرت إحردى المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين إن البلردان المرانحرة بحراجرة إلى مض ر ر ر ر ر رراعفرة التزام را

بالمس رراعدة اإلنمائية الرس ررمية بوأ ررف ا مص ررد ار حاس ررما لتمويل البلدان الفقيرة .وقال مندوب خر إن التعاون
الث ثي والتعاون خيما بين بلدان الجنوب ليس بدي ا عن تدفقات المسر رراعدة اإلنمائية الرسر ررمية من البلدان المتقدمة

إلى البلدان النامية على الر م من أنه يمكن أن يكون مساهما م ما في تمويل التنمية.
-14

واتفق العديد من المندوبين على أن القدرة على فر

ض ررائب على النش ررا القتص ررادك أمر أس رراس رري

خيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية وتحقيق أهداف التنمية المس ر ر ر ر ر ررتدامة ،وأن التعاون العالمي لوقف التدفقات

المالية ير المشرروعة الخارجة من البلدان النامية يت لب تعاونا عالميا من أجل وضرع إطار قانوني متين.
وأش ر ر ررار أحد المندوبين إلى ض ر ر رررورة تعزيز التدابير المتخ ة لمكافحة الفس ر ر رراد .وذكر مندوب خر أن هناك،
على ارتبا ب لك ،حاجة إلى الدعوة إلى إنش ر ر رراء س ر ر ررل ة ضر ر ر رريبية لزمم المتحدة للعمل بجدية على كفالة فر

الضرائب ب ريقة عادلة.
-15

وأشر ررارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تعزيز التنسر رريق المتعدد

األطراف ،نظ ار ألهميته في الحد من األضر ر ررار الناجمة عن الكوارث ال بي يةا وتحسر ر ررين وإأر ر ر ن نظام اإلدارة
القتصرادية العالميةا وتعزيز التنسريق المتعدد األطراف لج ود السرياسرات الوطنية الرامية إلى تقوية األسرواق

المحلية والخارجية.
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المسائل البنووية في القتصاد العالمي الحالي ا تعراض ام
-16

خ ل حلقة نقاف األعض ر ر رراء األربعة ،ش ر ر رردد المش ر ر رراركون على الدعوة بقوة إلى اس ر ر ررتجابة عالمية

موحدة لجائحة كوفيد 19-وللمسر ر ررائل البنيوية األسر ر رراسر ر ررية .وح روا من مخاطر ضر ر رربط الوضر ر ررع المالي قبل
األوان  -كمرا حردث في أعقراب األ مرة المراليرة العرالميرة في الفترة  - 2009/2008المتمثلرة في تفراقم أوجره
عدم المس رراواة في الثروة أثناء الجائحة وفي عدم المس رراواة في الحص ررول على اللقاحات ،وكل ذلك من ش ررأنه

أن يؤدك إلى مضراعفة اثثار الصرحية والقتصرادية والجتماعية العالمية للجائحة .وهك ا ،أكد المشراركون في
حلقة النقاف بدلا من ذلك أن النتعاف الس ر ر ررليم يت لب اس ر ر ررتجابة مناس ر ر رربة للجائحة ،بما في ذلك تدابير مالية

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

عامل على أن ا
-17
وشردد أحد المشراركين في حلقة النقاف على أن التكنولوجيات الصرحية ينبري أن تُ ْ
منرافع عرامرة عرالميرة ،وينبري أن تكون اللقراحرات مجرانيرة ومتراحرة للجميع في جميع أنحراء العرالم .وش ر ر ر ر ر ر رردد
مشارك خر على أن البلدان المتقدمة تحتفظ بمعظم البراءات واقترن إلراء نظم حقوق الملكية الفكرية لزيادة
اإلنتاج العالمي إلى أقصى حد وتيسير حصول الجميع على اللقاحات واألدوية الع جية في البلدان النامية.

وقدم جميع المشر رراركين في حلقة النقاف أيضر را توأر رريات بشر ررأن السر ررياسر ررات التي ينبري اعتمادها
-18
لمعالجة األ مة القتص ررادية والجتماعية المتزامنة .وقالوا إن على القتص ررادات المتقدمة أن تنس ررق س ررياس ررات ا

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 أيضرا تخصريد
حقوق سر ررحب خاأر ررة جديدة لمسر رراعدة البلدان النامية على مواج ة قيود السر رريولة الخارجية لدي ا .وأعرب أحد
المشر ر ر ر ر ر رراركين في الجتمرار عن قلقره إ اء المس ر ر ر ر ر ررتويرات الحراليرة لرديون البلردان النراميرة .وردا على ذلرك ،اقترن
المشر ر ر ر ر ر رراركون في حلقرة النقراف اتخراذ إجراءات أكثر جرأة ،مثرل تمرديرد مبرادرة تعليق خردمرة الرديون التي أطلقت را

مجموعة العشر ر ر ر ر ر ررين حتى عام  ،2024وتخعيف عبء الديون للبلردان التي كانت تواجه بالفعرل أعبراء ديون

ل يمكن تحمل ا قبل تفشي الجائحة وكانت تنفق على مدفوعات خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الصحة.
وش ر رردد أحد المش ر رراركين في حلقة النقاف على أن األ مة الحالية هي أيضر ر را فرأ ر ررة للتركيز على
-19
سر ر ر ر رربل معالجة الخت لت ال يكلية واخت لت القوة الكامنة وراء األ مة والتمكين من تحقيق أهداف التنمية

المسر ررتدامة .وأشر ررار المشر ررارك إلى أن النتعاف ينبري أن يكون أخضر ررر ومسر ررتدام ا ،فحدد األونكتاد بوأر ررفه
المنتدى المناسب لتيسير الزيادة ال ائلة في التمويل العام والخاو من أجل تحقيق تحول واسع الن اق.

-20

وتس ر ر ر ر ر ر رراءل ممثرل إحردى منظمرات المجتمع المردني عن كيعيرة تعزيز التمويرل الخراو في مجرال

السرتثمار المتصرل بأهداف التنمية المسرتدامة .وأشرار أحد المشراركين في حلقة النقاف إلى أن ب مكان المؤسرسرات

المالية المتعددة األطراف أن تؤدك دو ار في التخعيف من مخاطر ه ه الس ر ر ررتثمارات :فعلى س ر ر رربيل المثال ،يمكن
للمؤسرسررات المالية المتعددة األطراف أن تضررع مباد توجي ية للتخعيف من مخاطر المشرراريع ،ويمكن لصررندوق
النقد الدولي أن يخفف من مخاطر أسعار الصرف في البلدان التي ل ُت َصادر عم ت احتياطية.

-21

وسرأل أحد المندوبين عن ال رائق المالية التي يمكن للبلدان النامية أن تسرتخدم ا لتمويل التنمية.

وش رردد المش رراركون في حلقة النقاف على أن اإلأر ر ن الضر رريبي على الص ررعيدين الدولي والمحلي عنص ررر
أسرراسرري لتعبئة الموارد من أجل تمويل التنمية .وقالوا إن الم ذات الضرريبية أنشررأت تفاوتات متزايدة كشررفت

عن را وعز ت را أ مرة كوفيرد 19-حير أأر ر ر ر ر ر رربح األ نيراء جردا أكثر نى والفقراء أكثر فق ار .ويمكن أن يوفر
فر ضررائب على كبار األثرياء (ولو بمقدار هامشرري) مصررد ار هام ا لتمويل التنمية .ومن ثم ،هناك حاجة

إلى تعزيز التعاون الدولي .وفي ه ا الص ر ر رردد ،اقترن أحد المش ر ر رراركين في حلقة النقاف إنش ر ر رراء هيئة عالمية
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

-23

وأثار معظم المشر ر رراركين في حلقة النقاف مسر ر ررألة الحاجة إلى اإلرادة السر ر ررياسر ر ررية والقيادة العالمية

المتحدة بوأ ر ررف ا محف ا يمكن أن ُيس ر ررمع خيه أ ر رروت البلدان النامية .ودعا إلى إعادة التفكير في تمويل منظومة
األمم المتحدة واقترن يادة الميزانية األساسية بمقدار عشرة أضعاف.
لتنفي تلك اإلأر ر ر حات ال موحة .وأشر ر ررار أحد المشر ر رراركين إلى أن المباد ارت األخيرة تبع على بعت التفاؤل،

بمررا في ذلررك دعوة األمين العررام لزمم المتحرردة إلى أن تكون لقرراحررات كوفيررد 19-منفعررة عررامررة عررالميررة،

والتحالفات اإلقليمية في أفريقيا ل سر ررتجابة بشر رركل جماعي لز مة ،ومبادرة كوسر ررتاريكا لتقاسر ررم المعارف في

مجال التكنولوجيا في إطار ش ر رراكة مع منظمة الصر ررحة العالمية ،وقيام النرويج ب نشر رراء أر ررندوق متعدد المانحين

لجائحة كوفيد 19-في إطار األمم المتحدة.

تأثور جائحة كوفود 19-وطرو ال تجابة لألزمة تجاوز "العمل كالمعتاد"
-24

خ ل المناقش ررة ،تناولت لجنة مكونة من ث ثة أعض رراء موض ررور ِتأثير جائحة كوفيد 19-وطرق

السر ر ررتجابة لز مة :تجاو ِالعمل كالمعتادِِ من وايا مختلفة .وأكد جميع المشر ر رراركون في حلقة النقاف أن

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

السابقة لتلك البلدان.

ولخد أحد المش رراركين في حلقة النقاف أثر الجائحة على القتص رراد العالمي ،مؤكدا أن التدابير
-25
المتخ ة لحتواء فيرو كورونا أدت إلى ان يار السر ر ر ررت ك والسر ر ر ررتثمار ،ووقف اإلنتاج .ومع انخفا ال لب
العالمي ،هوت أسررعار السررلع األسرراسررية ،وتوقفت السررياحة ،وتراجعت التحوي ت المالية ،ولب ت اإليرادات
األجنبية للبلدان النامية .وأدت تدفقات أر

المال الخارجة التي لم يسر رربق ل ا مثيل إلى حدوث انخفاضر ررات

كبيرة في أسعار الصرف و يادات ضخمة في تكاليف القت ار
-26

السيادك.

وأكد مشرارك خر في حلقة النقاف أن البلدان المتقدمة اتخ ت إجراءات حاسرمة لمواج ة التقلبات

الدورية عن طريق سرياسرات نقدية ومالية توسر ية لمواج ة تلك الصردمات .ير أن البلدان النامية لم تتمكن

من الس ر ررتجابة ب ريقة مماثلة نظ ار لتقلد الحيز الس ر ررياس ر رراتي لدي ا .وقال إن عدم التناظر في قدرة البلدان
على السررتجابة لصرردمات من قبيل الجائحة العالمية يمثل إحدى المشرراكل الرئيسررية في ال يكل القتصررادك

العالمي الحالي.
-27

وأكد بعت المشر رراركين في حلقة النقاف أن قيام المصر ررارف المركزية بتخعيف األوضر ررار النقدية،

على نحو ير منسر ررق ولكن في الوقت ذاته ،وفر السر رريولة للنظم المالية وعز ثقة السر رروق .وه ا ما عكس

اتجاه تدفقات رؤو األموال الخارجة من البلدان النامية وجعل أس ررعار الس ررلع األس رراس ررية أكثر انس ررجام ا مع
ظروف العر وال لب الس ررائدة .وقد عادت المخاطر الس رريادية في الوقت الراهن تقريبا إلى مس ررتويات ا قبل

أدمة كوفيد ،19-ولكن أسعار الصرف ل تزال متقلبة.
-28

واقترن أحد المشرراركين في حلقة النقاف ،كتوأررية بشررأن السررياسررات ،أن تسررت دف البلدان النامية

ض ر ر رربط أوض ر ر ررار المالية العامة حالما تنت ي الجائحة من أجل اس ر ر ررتعادة ثقة األس ر ر رواق والتمكن من اجت اب

الستثمار األجنبي من جديد.

وبدلا من ذلك ،ح ر المش ر ر ر ر رراركون اثخرون في حلقة النقاف من العودة إلى العمل كالمعتاد ،بما
-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 المس ر ر ررتثمرين لتمويل أهداف التنمية المس ر ر ررتدامة يمكن

أن يصبح بس ولة قنبلة موقوتة في الميزانية .وتعني ضمانات التدفق النقدك للمستثمرين أن الدولة ستتحمل

جميع مخاطر المشاريع وأن المستثمرين سيجنون جميع الفوائد.
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-30

وقال أحد المش ر ر ر رراركين في حلقة النقاف إن ثمة حاجة إلى الموارد المالية على وجه الخص ر ر ر رروو

لتر ية مخاطر ال لب والمخاطر السرياسرية ،في حين يتعين على المصرارف المركزية في البلدان النامية أن
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،
ينبري للبلدان النامية أن تعتمد سر ر ررياسر ر ررات إلن اء الشر ر رراكات ير المتكافئة وتنظيم التمويل .وبدلا من دولة
تحد من المخاطر ،ينبري للبلدان النامية أن تبني دولة تنموية تسر ررتخدم مواردها الشر ررحيحة في السر ررتثمار العام

ب دف النتقال إلى اقتصاد أخضر.

وذهب مش ر ر ر ر ررارك خر في حلقة النقاف إلى أبعد من ذلك ،محتج ا بأن العودة إلى العمل كالمعتاد
-31
س ر ررتكون ض ر ررارة .وقال إن من الدرو ال امة المس ر ررتفادة من ه ه الجائحة أنه ل يمكن العودة إلى ال دهار

القتصر ررادك دون السر رري رة الكاملة على الجائحات الحالية والمقبلة .ويت لب ذلك تعاونا دوليا ير مسر رربوق
في مجال الصررحة العامة وإعادة تصررميم معظم نظم الرعاية الصررحية الوطنية ،إلى جانب التمويل ذك الصررلة.
ومن الممكن حتى أن ينشأ أسلوب جديد للتنمية يتمحور حول الصحة والتعليم والثقافة.

وقرال مشر ر ر ر ر ر ررارك خر في حلقرة النقراف إن التمويرل الردولي العرام ضر ر ر ر ر ر رررورك ويمكن أن يكون قوة
-32
تعويضررية ضررد نزعة التدفقات ال أرسررمالية الخاأررة القصرريرة المدى .ويعني ذلك إعادة التوا ن للسررياسررات العامة
في اتجاه األمن الصر ررحي ،وإعادة تقييم الحدود بين الكفاءات الوطنية والتعاون الدولي ،والحد من أوجه عدم
التماثل ال يكلي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.

-33

وخ ل المناقشرة ،أشرار أحد المندوبين إلى قضرايا التدابير القسررية النفرادية التي تزيد من تقليد

خيارات التمويل المتاحة للبلدان النامية ،في حين أثار مندوب خر مس ر ر ر ر ر ررألة تحدي

خ ة عمل أديس أبابا

في فترة ما بعد جائحة كوفيد .19-وأثار بعت المندوبين اثخرين مس ر ر ررألة التجاه المس ر ر ررتقبلي إلأ ر ر ر ن ال يكل

المالي العالمي ومزايا وعيوب الشراكات بين الق اعين العام والخاو.

اا للتنمية
معالجة أوجه دم المساواة الهيكلية لتمويل التنمية نحو هيكل للتجارة واإلنتاج مو ٍ
خ ل حلقة النقاف ،قال أحد المشرراركين إن القوى ال يكلية والسررياسررية حولت تدريجيا ،على مدى
-34
العقود الماض ر ررية ،القدرة التفاوض ر ررية من اليد العاملة إلى أر المال المتنقل والس ر ررائب ،مما أدى إلى خفت

حصر ر ر ررة العمالة من الدخل القومي في معظم البلدان وإذكاء التفاوت المتزايد في الدخل والثروة في كثير من
أنحاء العالم .وقال مي ا،س ر رر المناقش ر ررة إن أ مة كوفيد 19-ض ر ررخمت بدورها خ و الص ر رردر ه ه ،و ادت من
عدم المساواة على عدة مستويات وكشفت عن هشاشة ليكل اإلنتاج العالمي.

وقال المشر ر ررارك في حلقة النقاف ك لك إن المصر ر ررادر الرئيسر ر ررية لعدم المسر ر رراواة المتزايد دوما وأبدا
-35
تكمن في تس ررارر التفاقات التجارية في تس ررعينيات القرن الماض رري وما بعدها ،والص رردمة ال ائلة التي عرف ا
سر رروق عر

اليد العاملة العالمي عندما انضر ررمت الصر ررين إلى نظام اإلنتاج العالمي وان ارت الكتلة الشر ررتراكية،

وإ الة الض روابط التنظيمية على ن اق واسررع عن أس رواق العمل والمال والمنتجات والخدمات على الصررعيدين

الوطني والعالمي على السر ر رواء .وينبري للسر ر ررياسر ر ررة الداخلية ،لكي تسر ر ررتعيد عافيت ا ،أن ت دف أر ر رراحة إلى
توسر ر ر رريع ن اق اإليرادات والسر ر ر ررت ك ،كما فعلت الصر ر ر ررين بنجان من أوائل العقد األول من القرن الحادك
والعش ر ر ررين ،حي

تمكنت من رفع مسر ر ررتويات الم يشر ر ررة لمواطني البلد وتوسر ر رريع طلب السر ر ررت ك المحلي.

وسرمحت الزيادات ال ائلة في األجور التي شر دت ا الصرين لبلدان من قبيل فييت نام والمكسريك برفع األجور

دون التضحية بقدرت ا التنافسية .وأشار إلى أن السياسة التجارية م مة ألن ا يمكن أن تدعم أو تقو

حيز

السر ر ر ر ررياسر ر ر ر ررات المحلية ،ول ا السر ر ر ر رربب ينبري لمنظمة التجارة العالمية و يرها من المنظمات التجارية والمالية
المتعددة األطراف أن تدرج تدابير لمواج ة الزيادة الض ر ر ر ر ر ررارة والخ يرة في أوجه عدم المس ر ر ر ر ر رراواة ،وأن تعز

الس ررياس ررات الرامية إلى يادة حص ررة العمال من العمل واإليرادات ،ودعم العمالة الكاملة ،وضررمان حيز أكبر

للسياسات المؤيدة للعمال .ويمكن لزونكتاد أن يؤدك دو ار م ما في الن و
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الرعاية

وأش ر ر ر ررار مش ر ر ر ررارك خر في حلقة النقاف إلى أن أنواع ا مختلفة من عدم المس ر ر ر رراواة تعر
-36
الجتماعية والتنمية للخ ر .وتتمثل األنوار المختلفة أسراسرا في عدم المسراواة في التعليم ،وعدم المسراواة في
الدخل المتعلق بالحص ر ر ر ررول على وظائف جيدة ،وعدم المس ر ر ر رراواة في الموارد المتعلق بالحص ر ر ر ررول على أنوار

مختلفة من األأرول (الئتمان ،واأل ارضري ،والبرامج الحكومية ،وما إلى ذلك) .وقد أدت أوجه عدم المسراواة

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

ال ياكل األس ر ر رراس ر ر ررية المادية ،كما هو الحال بالنس ر ر رربة للمياه النظيفة والمرافق الص ر ر ررحية والك رباء ،وال ياكل

األس رراس ررية الجتماعية (مث ا مراكز التعليم ورعاية األطفال) على حد س رواء .وينبري اعتبار ه ه الس ررياس ررات
بمثرابرة تعزيز لرنتراجيرة على المردى ال ويرل ،وينبري ت بيق أفق مني أطول في تقييم فعراليت را .وقرد تبين

أن عدم التصدك لعدم المساواة يؤثر تأثي ار سلبيا على النمو.
-37

وقال مشرارك خر في حلقة النقاف إن اإلدارة السرتباقية ألسرواق الديون المحلية يمكن أن تسراعد

في الحد من أوجه عدم المسر رراواة ال يكلية .وتحاول حكومة األرجنتين حاليا ،بعد اسر ررتعادة القدرة على تحمل
الديون وتحقيق السر ر رتقرار في س ر رروق ا المحلية ،يادة الش ر ررمول المالي في البلد بينما تس ر ررتعد في الوقت ذاته
لوضع نموذج جديد للتمويل المستدام .ول يزال عر

الخدمات المالية متحي از بشدة حسب البعد الجتماعي

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

الوسائل السياساتية ال مة للمساهمة في التنمية المستدامة.
-38

وخ ل المناقشررة التي تلت ذلك ،أشررار أحد المشرراركين في حلقة النقاف إلى أن الزيادات اإللزامية

في األجور يمكن أن تعز اإلنتراجيرة ألن را يمكن أن تردفع الق رار الخراو إلى السر ر ر ر ر ر ررتثمرار في المعردات

والتنظيم ،ومن ش ررأن ذلك أن يس رراعد على يادة إنتاجية العمال وبالتالي ض ررمان تحقيق أربان إيجابية .وقدم

مش ر ر رراركون خرون في حلقة النقاف ومي ،س ر ر ررها مقترحات بش ر ر ررأن الس ر ر ررياس ر ر ررات ،مثل إيجاد س ر ر رربل لكي ت بق
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

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

-39

وعند اختتام المناقشرة ،أشرار معظم المشراركين في حلقة النقاف إلى عنصرر إيجابي بالتشرديد على

أن الجائحة أوجدت السررياق المناسرب إلعادة النظر في بعت القوى التي أدت إلى عدم المسرراواة ،مع وجود

قوى ليكلية تدفع في الوقت الراهن باتجاه المس ر ر رراواة .واحتجوا بأن يادة األجور يمكن أن تحفز اإلنتاجية وتس ر ر ررفر

عن حلقة مثمرة خيما يخد ال لب الفعلي ،دون أن يؤدك ذلك إلى التضرحية بالقدرة التنافسرية أو إلى فقدان

العمالة .ويمكن أن يؤدك ذلك أيضرا إلى إيجاد إمكانية إلعادة توا ن التفاقات التجارية من أجل تعزيز رفاه
المواطنين بشكل أكثر وضوحا.
التمويل اإلنمائي نحو نظام نقدي ومالي دولي مواا للتنمية
-40

خ ل المناقشر ر ررات ،ركزت لجنة مؤلفة من أربعة أعضر ر رراء على عدد من القضر ر ررايا قائلة إن النظام

النقدك والمالي الدولي الحالي يعوق الدول المتقدمة والنامية على حد س ر ر رواء .وقالت إن الفتقار إلى ال لب
الكلي ال ك أوقف النتعاف القتصادك من األ مة المالية العالمية في الفترة  2009/2008كان سببه نظام

مالي فاق قدرات النظام الس ر ررياس ر رري الحالي وانق ع عن القتص ر رراد اإلنتاجي .وجاءت جائحة كوفيد 19-في وقت
كان خيه الق ار المالي قد فش ر ر ررل بالفعل في تحويل فائت الس ر ر رريولة إلى اس ر ر ررتثمارات إنتاجية طويلة األجل،
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وكانت األجور ل تزال منخفضر ررة لدرجة أن ا ل يمكن أن ترفع ال لب الكلي .وللتخلد من ف السر رريولة ال يكلية

الحالية ،على العالم أن يعكس اتجاه النخفا
العالمي بالنسر رربة ل أر

ال ويل األجل في حصر ر ر ررة دخل اليد العاملة على الصر ر ر ررعيد

المال ،ول سر رريما خيما يخد ِنسر رربة  50في المائة الدنياِ ،و يادة السر ررتثمار ال ويل

األجل ،ول سرريما السررتثمار األخضررر .ولحظ المشرراركون في حلقة النقاف ك لك المفارقة في أن المصررارف
المركزية في دول العم ت الحتياطية يمكن أن تنش ر ر ر ررب س ر ر ر رريولة تبل قيمت ا تريليونات الدولرات ،وهي سر ر ر ر رريولة

مخصرصرة ل سرتخدام على المدى القصرير أو للشرركات الكبيرة التي تسرتخدم ا لتحقيق مكاسرب مالية ،ولكن

ليس ل ستثمارات اإلنتاجية.

ولحظ المش ر ر رراركون في حلقة النقاف أيض ر ر را أن ال يكل الحالي للديون الدولية ،في الوقت نفس ر ر رره،
-41
ل يخدم البلدان النامية على نحو جيد ويحتاج إلى إأر ر ر ر ر ر ر ن عاجل .ولما كانت الجائحة قد تسر ر ر ر ر ر ررببت في
أ مرات متعرددة في جميع أنحراء العرالم ،فر ن الحكومرات في البلردان النراميرة تسر ر ر ر ر ر ررتنفرد األدوات النقرديرة والمراليرة

ال مة لمواج ة ثار الجائحة ولدي ا مجال وحيز سر ررياسر رراتي ضر رريق للمناورة .وفي مواج ة مسر ررتويات ديون

مرتفعة بشركل مثير للجزر وأعباء ديون ير مسربوقة ،تخشرى حكومات كثيرة من حدوث أ مات ديون شراملة
وعمليات إعادة ليكلة للديون في السررنوات المقبلة .ومما يزيد المشرركلة تفاقما أن النظام ل يملك لية منظمة
لتس رروية الديون .وقد س رربق 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 العش ر ر ر ر ررين ،ولكن ذلك لم ينشر ر ر ر ررأ عنه تخعيف

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

-42

وأبر أحد المشر ر رراركين في حلقة النقاف وأحد المندوبين ما لوكالت التصر ر ررنيف الئتماني من قوة

هائلة على النظام المالي الدولي ،حي

تؤدك دور هيئة المحلفين والقاضر ر رري على حد سر ر رواء .ويمكن تنظيم

المشرراكل المعروفة معرفة جيدة من قبيل احتكار القلة ،وتضررارب المصررالح ،وانعدام الشررفاخية والمسرراءلة عن

طريق إنشرراء وكالة عامة للتصررنيف الئتماني يمكن ا أن تقدم منظو ار مسررتق ا وعام ا بشررأن الجدارة الئتمانية
للدول وك لك للمصارف اإلنمائية اإلقليمية والمتعددة األطراف.

وأش ررار مندوب خر إلى أن إلراء الض روابط التنظيمية المالية يجعل البلدان األكثر فق ار أكثر ض ررعفا،
-43
وقال إن الجنوب العالمي بحاجة إلى أروت متناسرب في وضرع المعايير العالمية وفي ال يئات المالية .واقترن

المشراركون في حلقة النقاف إجراء إأر حات أخرى ،من ا يادة كبيرة في تمويل المصرارف اإلنمائية والمؤسرسرات

المتعددة األطراف ،مثل أر ر ر ررندوق النقد الدولي ،وإنشر ر ر رراء أر ر ر ررندوق عالمي للتعافي من الجائحة على رار خ ة

أ ررندوق مارش ررال ،بتمويل من س رريولة المص ررارف المركزية ،وإنش رراء وتقديم ه ا التمويل للش ررركاء كأس ر م أو ديون
طويلة األجل.

-44

واقترحت إحدى المشرراركات اسررتخدام التيسررير الكمي لتمويل يادة في الحد األدنى لزجور ،وتنسرريقه

في عدد كبير من البلدان (مث ا مجموعة العشررين) لتجنب شروا ل من ق ِأفقر جاركِ .واقترحت أيضرا إنشرراء
رتخدم في توفير
نظام تجارك عالمي جديد تدفع بموجبه البلدان التي لدي ا اخت لت تجارية أ ر رراخية رامة تُس ر ر ْ
التمويل للجنوب ،إلى جانب فر ضر رريبة على تدفقات أر المال .وتس رراءل أحد المندوبين أيضر را عن كيعية
تعزيز ال لب الكليا وناقش المشر رراركون في حلقة النقاف أهمية إقنار أكبر القتصر ررادات في العالم بأن من

مصلحت ا إنعاف ال لب الكلي العالمي.

وأعرب المشر ر ر ر ر ر رراركون في حلقرة النقراف عن ترأييردهم حملر اة للتوعيرة براثثرار اإليجرابيرة لرفع األجور،
-45
و يادة ال لب الكلي ،وإعادة تدوير التجارة وفوائت أر المال للبلدان التي لدي ا عجز.
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نحو نظام متعدد األطراف أك ر تما ك ا واتساق ا مقترحاا السيا اا ذاا األولوية
-46

خ ل المناقشة ،قدم فريق مؤلف من أربعة أعضاء مقترحات لجعل النظام المتعدد األطراف أكثر

-47

واقترن أحد المشرراركين في حلقة النقاف ،في سررياق دوره كرئيس للمجلس القتصررادك والجتماعي

تماسك ا واتساق ا لمساعدة البلدان النامية على التعافي من األ مات الصحية والقتصادية والجتماعية الحالية
ب ريقة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا وتتماشى مع إنجا خ ة التنمية المستدامة لعام .2030
لزمم المتحدة ،خ ة تدريجية ،على المديين القص ر ر ر ر ررير وال ويل ،لمعالجة األ مة الحالية والمس ر ر ر ر ررائل العامة

القائمة من أمد طويل .ففي األجل القص ر ررير ،تض ر ررمنت الخ ة تكثيف الج ود الرامية إلى توفير س ر رريولة إض ر رراخية

كبيرة للبلردان النراميرة ،وتقرديم الردعم الكرامرل وس ر ر ر ر ر ررد العجز في التمويرل البرال نحو  20بليون دولر لمرفق كوفراكس

إلتاحة لقاحات كوفيد 19-على الص ررعيد العالمي (مرفق كوفاكس) ،وتوجيه دعوة إلى أ ررندوق النقد الدولي
لسررتخدام تس ر ي ت اإلق ار التي يقدم ا لتوسرريع الحيز المالي في البلدان النامية بدلا من تقييده ،وتوسرريع
ن اق مبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقت ا مجموعة العشر ر ررين لتشر ر ررمل البلدان المتوسر ر ر ة الدخل والدول

الجزرية الص ر ررريرة النامية التي تعاني من األ مة .وش ر رردد على إدراج الدائنين من الق ار الخاو في مبادرة
تعليق خدمة الديون ،من خ ل تعاون أوثق مع وكالت التصر ررنيف الئتماني الرئيسر ررية .وفي حين أن تعبئة

الموارد المحلية يمكن أن تؤدك دو ار أسراسريا في تعزيز أسرواق أر المال الوطنية ،ف ن للبلدان المتقدمة دو ار
محوريا في تيسر ررير السر ررتخدام الموسر ررع لحقوق السر ررحب الخاأر ررة وإعادة تو يع ا ،وإعادة تمويل المصر ررارف
اإلنمرائيرة المتعرددة األطراف ،والوفاء باللتزامات المتعلقرة بتمويل ترير المنرام في البلردان النراميرة بمبل 100

بليون دولر سرنويا .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

الديون لمجموعة العش ر ر ر ر ررينا (ب) نظام ا ض ر ر ر ر رريبيا دوليا عادلا ،بما في ذلك خيما يتعلق بالقواعد الض ر ر ر ر رريبية
ل قتص ر ر ر ر رراد الرقمي ،أل ار ليس أقل ا مكافحة التدفقات المالية ير المش ر ر ر ر ررروعة الخارجة من البلدان النامية

بصورة من جيةا (ج) عكس اتجاه معاهدات الستثمار الثنائية واإلقليمية ير المتكافئة وإجراءات الفصل في

المنا عات السر ررتثماريةا (د) تحسر ررين اسر ررتخدام منابر السر ررتثمار القائمة في البنك الدولي ومجموعة العشر ررين
وإنش ر رراء مرفق اس ر ررتثمارك مش ر ررترك بين الق اعين العام والخاو تحت مظلة األمم المتحدة واس ر ررتخدام مكاتب
ق رية وأ ر ر ر ر حية عقد الجتماعات التي تتمتع ب ا األمم المتحدة من أجل تيس ر ر ر ررير الس ر ر ر ررتثمار في ال ياكل

األس رراس ررية المس ررتدامة في البلدان الناميةا (ل) نظاما تجاريا متعدد األطراف أكثر توج ا نحو التنمية ومتماش رريا
عن وعي مع أهداف التنمية المستدامة.
-48

وأشر ررار المشر رراركون اثخرون في حلقة النقاف وميسر رررها إلى الحيز السر ررياسر رراتي األأر رررر للبلدان

النامية إ اء البلدان المتقدمة النمو لعتماد تدابير معاكسر ر ررة للدورات القتصر ر ررادية تم التشر ر ررديد علي ا في حلقات
النقاف الس ر ر ررابقة .ورحبوا بالمبادرات المتعددة األطراف التي أُطلقت حتى اثن للتخعيف من مش ر ر رراكل الس ر ر رريولة

والم ءة المالية في البلدان النامية ،ولكن م أروا أن ا ير كاخية لتوفير حيز الس ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر ررات ال م ل ا لمواج ة

األ مررة الحرراليررة والتعررافي من ررا في حررالررة تمكن ررا من تعزيز األهررداف اإلنمررائيررة األطول أج ا .وأش ر ر ر ر ر ر ررار أحررد
اعت امدت في أعقاب األ مة المالية العالمية في الفترة .2009/2008
المشاركين إلى أن مبادرات أكثر جرأة قد ُ
-49

وناقش المش ر ر ر ر رراركون في حلقة النقاف وميس ر ر ر ر رررها مختلف الس ر ر ر ر رربل لتعزيز المبادرات المقترحة في

األجلين القصر ر ررير وال ويل .وأشر ر ررار أحد المشر ر رراركين في حلقة النقاف إلى أن هناك حاجة ،عند الجمع بين

التمويلين العام والخاو للمش رراريع اإلنمائية الحيوية ،إلى تعزيز القوة المالية للنظام المتعدد األطراف وإي ء

وترير طرائق تقديم المسر رراهمات إلى النظام المتعدد األطراف من
مزيد من الهتمام لمسر ررألتي التمويل الجيد ،
أجرل تعزيز أر ر ر ر ر ر رروت البلردان النراميرة .وع وة على ذلرك ،تحتراج المص ر ر ر ر ر ر ررارف اإلنمرائيرة المتعرددة األطراف
والوطني ررة إلى تعظيم أوج رره الت ر ر بين ررا من أج ررل الوف رراء ب ررالت ازم ررات ررا ألفقر البل رردان الن ررامي ررة وللق رراع ررات
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الجتماعية األسر ر رراسر ر ررية بشر ر ررأن السر ر ررتفادة من التمويل الخاو وِالتمويل المختلطِ المباشر ر ررر .وأعرب جميع

المشر ر ر رراركين عن قلق م إ اء التمويل المختلط ،حي لم ي هب إلى أقل البلدان نموا حتى اثن سر ر ر رروى قدر
محدود من الموارد التي تم حشدها من خ ل اثلية.

وأبر مش ر ر ررارك خر أهمية المبادرات التي اتخ ت ا مجموعة العشر ر ر ررين مؤخ ار ،بما في ذلك مبادرة
-50
تعليق خدمة الديون واإلطار المش ر ر ر ررترك لمعالجة الديون خيما يتجاو مبادرة تعليق خدمة الديون ،التي أيدها
أيضر ر ر را نادك باريس .واإلطار المشر ر ر ررترك لمعالجة الديون ،على وجه الخصر ر ر رروو ،م م ألنه يضر ر ر ررع مباد
توجي ية لتيس ررير اتبار ن ج معالجة الديون ك ا على حدة ،بمش رراركة جميع الدائنين ،بالنس رربة للبلدان المؤهلة

لمبادرة تعليق خدمة الديون .ير أن اإلطار المشر ررترك لمعالجة الديون ل يتضر ررمن ليات لضر ررمان مشر رراركة

الق ار الخاو.
-51

واتفق المشر رراركون في حلقة النقاف على أن ه ناك حاجة إلى نظام متعدد األطراف يسر ررتجيب

للبلدان النامية ويمكن اعتماده في األجل المتوسر ر ر ررط .وثمة حاجة إلى إأ ر ر ر ر ن ال يكل المالي الدولي،

بما في ذلك اتبار ن ج قانوني لتسر رروية الديون ،مثل سر ررل ة الديون السر رريادية الدولية التي اقترح ا األونكتاد.

وعلى الر م من أن الن ج الحالي القائم على السر ر رروق ال ك يسر ر ررتند إلى شر ر رررو العمل الجماعي كان ناجحا
نسر ر ر ر ر ر رربيرا في عمليرات إعرادة ليكلرة الرديون األخيرة ،فر نره ل يحمي البلردان النراميرة من الردائنين الممتنعين عن
المشرراركة .وشرردد أحد المشرراركين في حلقة النقاف على أن من شررأن وجود شرربكة أمان مالية عالمية أوسررع

ن اقا أن يسرراعد البلدان النامية على مواج ة مشرراكل السرريولة ،مما يزيد من قدرة النظام المالي الدولي
على الصمود.
-52

وأكد بعت المش ر رراركين في حلقة النقاف على الحاجة إلى نظام ضر ر رريبي دولي عادل يتيح فر

الضر ررائب على القتص رراد الرقمي ،وإعاقة تحويل الضر ررائب من جانب الش ررركات المتعددة الجنس رريات ،ومنع

أنوار أخرى من التدفقات المالية ير المشررروعة ،والقضرراء على المنافسررة الض رريبية .واتفقوا على أن النظام
التجارك الدولي سرريحتاج أيض را إلى إعادة تشرركيل بحي
أهداف التنمية المستدامة.

-53

يشررمل المعام ت اإللكترونية ويصرربح متماشرريا مع

وناقش ممثل إحدى منظمات المجتمع المدني الجدوى الس ررياس ررية ل ه المبادرات وتنفي ها .وأعرب

عن القلق من إمكانية فقدان الزخم السر ر ر ررياسر ر ر رري إذا لم تتخ خ وات إضر ر ر رراخية ،مث ا بشر ر ر ررأن المبادرة الرخيعة

المسرتوى لتمويل التنمية في عصرر كوفيد 19-وما بعده ،التي شرارك في الدعوة إلى عقدها كل من جامايكا
وكندا واألمم المتحدة اعتبا ار من أيار/مايو .2020
الجلسة العامة الختامية
-54

لحظ ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية أن الموض ر ر ر ر ررور واألس ر ر ر ر ررئلة التوجي ية المقدمة إلى الدورة

الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية لم تناقش في دورته الثالثة بسر رربب ضر رريق الوقت.

ولحظ أن مجلس التجارة والتنمية أحا علم ا خيما بعد بالتقرير ال ك تض ر ررمن األس ر ررئلة التوجي ية على الر م
من أنه لم يناقش ه ه األس ر ررئلة التوجي ية .وأعرب عن قلقه ألن وفده يرى أن العملية المناس ر رربة لم تتبع على
النحو الواجب ،وطلب توثيق المسألة في تقرير الدورة الرابعة.
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ثال ا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أ ضاء المكتب

(البند  1من جدول األعمال)
،2020

وفقر را ألحك ررام مقرر الجم ي ررة الع ررام ررة لزمم المتح رردة  544/74المؤرم  27ذار/م ررار
-55
جرى انتخاب أعض ر ر ر ر ر رراء مكتب الدورة الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن طريق

اختتم في  22كانون الثاني/يناير  .2021وفي الجلس ر ررة العامة الفتتاحية المعقودة في 25
إجراء موافقة أ ر ررامتة ُ
كانون الثاني/يناير  ،2021أكد الرئيس المنتخب انتخاب السريد خليل الرحمن هاشرمي (باكسرتان) رئيسرا والسريد
عبد الرحيم يت سليمان (المررب) نائبا للرئيس  -مقر ار لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.

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

في الجلسر ر ررة العامة الفتتاحية أيض ر ر را ،المعقودة في  25كانون الثاني/يناير  ،2021أشر ر ررار رئيس
-56
الر رردورة الرابعر ررة لفريق الخبراء الحكومي الر رردولي إلى أن جر رردول األعمر ررال المؤقر ررت ،كمر ررا ورد في الوثيقر ررة
 ،TD/B/EFD/4/1قد اعتُمد من خ ل إجراء موافقة أ ر ر ر ر ررامتة اختُاتم في  21كانون الثاني/يناير .2021
ومن ثم ،كان جدول األعمال كما يلي:
-1

انتخاب أعضاء المكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

معالجة المس ررائل البنيوية :تعزيز اتس رراق وتماس ررك الس ررياس ررات المالية والس ررتثمارية والتجارية

-4

جدول األعمال المؤقت للدورة الخامس ر ر ررة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل

-5

اعتمرراد تقرير فريق الخبراء الحكومي الرردولي المعني بتمويررل التنميررة عن أعمررال دورترره

واإلنمائية المتعددة األطراف.
التنمية.
الرابعة.

جيم -جدول األ مال المؤقت للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
(البند  4من جدول األعمال)
-57

قرر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية ،في جلسر ر ر ر ررته العامة الختامية المعقودة

في  27كانون الثاني/يناير  ،2021أن األمانة ،بالنظر إلى الوض ر ر ر ر ر ررع الراهن و ثار جائحة كوفيد 19-على

البلدان النامية ،وبالتالي على المناقشررات المتعلقة بأفضررل السرربل لتمويل التنمية ،فض ر ا عن األعمال التحضرريرية

للدورة الخامسر ررة عشر ررة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،سر ررتقدم اسر ررتع ارضر را عاما للمواضر رريع واألسر ررئلة
التوجي ية الممكنة لكي ينظر في ا فريق الخبراء الدولي في المسررتقبل .وسرريسررتند السررتع ار العام إلى التوأرريات
المتفق علي ا بش ررأن الس ررياس ررات والمداولت التي جرت في الدورات الس ررابقة لفريق الخبراء الحكومي الدولي،

ويرفق بتقرير الدورة الرابعة (انظر المرفق األول).
وك لك إلى الت ورات الراهنةُ ،
-58

وأش ر ررار الرئيس إلى أن المنس ر ررقين اإلقليميين والدول األعض ر رراء مدعوون إلى التش ر رراور بش ر ررأن ه ه

المقترحات بغية التوأرل إلى اتفاق بشرأن الموضرور واألسرئلة التوجي ية المعدة للدورة الخامسرة لفريق الخبراء

الموض ررور الن ائي على مجلس التجارة والتنمية للموافقة

الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية .وس ر ُريعر
عليه ،مشفوعا بجدول أعمال مؤقت للدورة الخامسة يعكس الموضور ال ك وقع عليه الختيار.
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دال -ا تمداد تقرير فريق الخبراء الحكومي الددولي المعني بتمويدل التنميدة
الرابعة

أ مدال دورتده

(البند  5من جدول األعمال)
أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي ،في جلس ر ر ررته العامة الختامية أيضر ر ر را ،المعقودة في  27كانون
-59
الثاني/يناير  ،2021بأن يعد نائب الرئيس  -المقرر ،تحت إشر ر ر ر رراف الرئيس ،الصر ر ر ر رريرة الن ائية للتقرير المتعلق
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
مجر ررالت العمر ررل الواردة في خ ر ررة عمر ررل

أديس أبرابرا(أ) والفصر ر ر ر ر ر ررول المقرابلرة ل را في
األسئلة اإلرشادية المقترحة

الموضور المقترن
إعادة البناء بش ر ر ر ر ر رركل أفض ر ر ر ر ر ررل وأكثر
م ارع رراة للبيئ ررة :تعبئ ررة تموي ررل التنمي ررة

المستدامة لما بعد جائحة كوفيد19-

ما هي الدرو

التي يمكن اس ر ررتخ أر ر ر ا من جائحة كوفيد 19-من

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؟

ما هي الس ر ررياس ر ررات والمبادرات المتعددة األطراف اإلض ر رراخية و/أو البديلة
ال مة لضر ر ررمان سر ر ررد الفجوة في البنية التحتية ،وفي الوقت نفسر ر رره تعزيز

التص ر ر ررنيع الش ر ر ررامل للجميع في البلدان النامية وتوفير العمالة المنتجة

تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت

المعنية بتمويل التنمية المستدامة

خ رة عمرل أديس أبرابرا ،الفصر ر ر ر ر ر ررل األول،

الفقرات من  14إلى  17والفصر ر ررل الثاني،
مجالت العمل ألف  -جيم

المسرائل الشراملة من  4إلى  7في الفصرل

األول من التقرير الفتت رراحي لع ررام 2016

لفرقة العمل المشر ر ررتركة بين الوكالت المعنية

بتمويل التنمية المستدامة

للجميع ،مع حماية النظم اإليكولوجية في العالم؟

ما هي السياسات التي يمكن للبلدان ت بيق ا على الصعيدين الوطني

واإلقليمي لتعزيز حيز الس ررياس ررات الص ررناعية والتكنولوجية وقدارت ا المالية

ال ويلة األجل لتشجيع النمو الشامل للجميع والتحول ال يكلي المستدام؟
التجارة كمحرك للتنمية

ما هي القض ر ر ررايا الرئيس ر ر ررية على المحك بالنس ر ر رربة للبلدان النامية عند

ضر ر ر ررمان تيسر ر ر ررير النظام التجارك المتعدد األطراف ودعمه لتمويل التنمية
الشاملة والمستدامة؟

ما هي الخيارات المتاحة إلحياء وِاإلسررار باختتام المفاوضرات بشرأن

خ ة الدوحة اإلنمائيةِ (خ ة عمل أديس أبابا ،الفقرة )83؟

كيف يمكن يادة مشر رراركة أقل البلدان نموا والبلدان النامية الض ر ر يفة
في التجرارة العرالميرة من أجرل تحقيق نترائج إنمرائيرة أفض ر ر ر ر ر ر ررل ،وكيف

خ رة عمرل أديس أبرابرا ،الفصر ر ر ر ر ر ررل الثراني،

مجال العمل دال

الفصر ر ررل الثاني ،الفرر دال من تقارير فرقة
العمررل المشر ر ر ر ر ر ررتركررة بين الوكررالت المعنيررة

بتمويل التنمية المس ر ر ر ررتدامة للفترة -2016

2020

يمكن تعزيز أأوات ه ه البلدان في إدارة التجارة؟

ما هي األطر والسر ررياسر ررات ال مة لتحسر ررين الوأر ررول إلى تمويل التجارة

بتكلفة ميسورة وفعالة؟

كيف يمكن موا نة هدف تعزيز التسر ر ر رراق والتماسر ر ر ررك بين التجارة الثنائية
واإلقليمية وبين اتفاقات الس ر ررتثمار مع ش ر ررر ِعدم تقييد الس ر ررياس ر ررات

واللوائح المحلية من أجل المصر ر ررلحة العامةِ (خ ة عمل أديس أبابا،

الفقرة )91؟

__________
(أ)
16

.A/RES/69/313
GE.21-02943

TD/B/EFD/4/3

مجر ررالت العمر ررل الواردة في خ ر ررة عمر ررل

أديس أبرابرا(أ) والفصر ر ر ر ر ر ررول المقرابلرة ل را في
الموضور المقترن
جعدل الهيكدل النقددي والمدالي الددولي

يعمددل م أجددل التنميددة ال دددددددددداملددة

والمسدددددددددتدددامددة النظر إل مددا بعددد

جائحة كوفود19-

األسئلة اإلرشادية المقترحة
ما هي الدرو

التي يمكن اسر ر ررتخ أ ر ر ر ا من جائحة كوفيد 19-لتعزيز

ش ر رربكة األمان المالي العالمية والحد من ض ر ررعف البلدان النامية حيال

الصدمات الخارجية؟

تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت

المعنية بتمويل التنمية المستدامة

خ رة عمرل أديس أبرابرا ،الفصر ر ر ر ر ر ررل الثراني،

مجالت العمل ألف وهاء وواو

الفص ررل الثاني ،الفرور ألف وهاء وواو من

ما هي السر ر ررياسر ر ررات واإلأر ر ر حات المتعددة األطراف ال مة لتعزيز

تقارير فرقة العمل المشررتركة بين الوكالت

أوقات األ مات؟

2020-2016

حص ر ر ررول البلدان النامية على دعم دولي ير مش ر ر رررو للس ر ر رريولة في

المعنيرة بتمويرل التنميرة المسر ر ر ر ر ر رتردامرة للفترة

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

كيف يمكن تحسرين أدوات الدين العامة والخاأرة والتنسريق في تصرميم ا

من أج ررل تعزيز الق رردرة على تحم ررل أعب رراء ال ررديون الخ ررارجي ررة للبل رردان
النامية على المدى ال ويل وب ريقة داعمة للبيئة؟

ما هي اإلأ ر ر حات األخرى لتنظيم األس ر رواق المالية الدولية وإدارت ا
ال مة لتشجيع نظام مالي دولي موات للتنمية؟

كيف يمكن المض رري قدم ا في التعاون الضر رريبي الدولي لض ررمان دعم
نظام ضريبي عالمي للتنمية الشاملة والمستدامة وتعبئة الموارد المحلية؟

GE.21-02943
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المرفق ال اني
الحضور*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في األونكتاد:
التحاد الروسي

السودان

إثيوبيا

سويس ار

أذربيجان

العراق

األرجنتين

ُعمان

إسبانيا

امبيا

أفرانستان

واتيمال

إكوادور

الفلبين

أنرول

فنزوي (جم ورية  -البوليفارية)

إيران (جم ورية  -اإلس مية)

فييت نام

باكستان

قير يزستان

البحرين

الكرسي الرسولي

بربادو

كرواتيا

البرترال

كندا

بنما

كوبا

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

بوليعيا (دولة  -المتعددة القوميات)

كولومبيا

بيرو

الكونرو

تايلند

كينيا

تركيا

لبنان

ترينيداد وتوبا و

ليسوتو

تونس

مصر

جامايكا

المررب

الجبل األسود

م وك

الجزائر

المملكة العربية السعودية

الجم ورية العربية السورية

المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية

جم ورية تنزانيا المتحدة

موريشيو

جيبوتي

مو امبيق

دولة فلس ين

نيبال

امبيا

النيجر

مبابوك

نيجيريا

السلفادور

ال ند

سلوفينيا

هندو ار

__________
*
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وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ُممرثلة في الدورة:
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

-3

وكانت أج زة األمم المتحدة وهيئات ا وبرامج ا التالية ممثلة في الدورة:
إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
،
-4

وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُممرثلة في الدورة:

أندوق النقد الدولي

التحاد الدولي ل تصالت

منظمة التجارة العالمية
-5

وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ُممرثلة في الدورة:

الفئة العامة
راب ة أفريقيا 21

الجم ية الدولية لوحدة وثقة المست لكين

الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العالي

منظمة القرية السويسرية
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