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 مجلس التجارة والتنمية 
 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية 

 الدورة الخامسة 

 2022آذار/مارس  23-21 ،جنيف

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد  

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي  المعدة  تتضمن مذكرة المعلومات األساسية هذه   

دراسةةةةةةةةةةة للتلورات الحالية    ،2022آذار/مارس    23-21المقرر عقدها في الفترة    ،التنميةالمعني بتمويل 
ن وهقول طقوده القلام العاا لتمويل التنمية عل    في االقتصةةةاد العالمي وار ار نالنسةةةاة التاام سّن محسةةةي
مدل السةنوات المقبلة  ويحدد الفصةل الناسي الدروس التي طمكن اسةتخا ةّا في هذا الصةدد من جا حة 

فية التي تلرحّا الحاجة إل  تحول ات اإلضةةةةةةةةةةةةةمرض فيروس كوروسا  ويتناول الفصةةةةةةةةةةةةةل النال  التحدطا
هخضةةر ومةةامل لل مي  في البلدام المتقدمة والنامية عل  حد سةةواء  ويناقل الفصةةل الران  م موعة من 

 خيارات السياسة العامة وتو ياتّا للمساعدة في ضمام إرساء تمويل التنمية عل  هساس آمن 
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 مقدمة -ولا أ 

  3المعقودة في الفترة من    ،الخامسةةةةةةةةةةةةة عألةةةةةةةةةةةةرة لمؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنميةعقب الدورة   -1
قررت الدول األعضاء هم طكوم موضوم الدورة الخامسة لفريق الخبراء    ،2021تألرين األول/هكتوبر   7 إل 

هو    ،2022آذار/مةارس    23إل    21المقرر عقةدهةا في الفترة من  ،الحكومي الةدولي المعني بتمويةل التنميةة
(  وفيما يلي األسئلة اإلرمادطة  19-تعبئة تمويل التنمية المستدامة إل  ما نعد مرض كوروسا فيروس )كوفيد

 :(1)متفق عليّا للدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنميةال

لتوفير تمويل إسما ي    19-ما هي الدروس التي طمكن اسةةةةةةةةتخا ةةةةةةةةّا من جا حة كوفيد )ه( 
 نه؟  ق طويل األجل مستقر ومو و 

ّيل التصةةةني   كيف طمكن تحسةةةين هدوات التمويل المحلية والدولية العامة والخا ةةةة لتسةةة )ب( 
 األخضر والتحول الّيكلي الألامل لل مي  في البلدام النامية؟ 

ما هي السةةياسةةات والماادرات اإلضةةافية و/هو البديلة التي طمكن هم تسةةّم في سةةد ف وة  )ج( 
 في تعزيز التصني  الألامل لل مي  في البلدام النامية والعمالة المنت ة؟ ،وفي الوقت سفسه ،البنية التحتية

  ،A/RES/69/313يتوافق هذا الموضوم م  موضوم الفصل األول من خلة عمل هدطس هنانا )و  -2
وم  م االت العمل هلف إل  جيم في الفصةةل الناسي  ويتناول الفصةل    ،17-14وال سةةيما الفقرات    ،المرفق(

نما في ذلك "إسألةةةةةةةةةةةةةةاء منتدل جديد لسةةةةةةةةةةةةةد    ،"2015األول نإط از "إطارًا عالميًا لتمويل التنمية لما نعد عاا  
و"إط اد    ،(15و"تعزيز التصةةةةني  الألةةةةامل لل مي  والمسةةةةتداا" )الفقرة    ،(14النقص في البن  التحتية" )الفقرة  

( و"حمةاطةة سنمنةا اإلطكولوجيةة لصةةةةةةةةةةةةةةال   16وتوفير عمةل ال ق لل مي " )الفقرة   ،فرص عمةل كةاملةة ومنت ةة
جيم( التحدطات واألولويات فيما يتعلق نالموارد  -(  ويعرض الفصةةةةةةةةةل الناسي )الفروم هلف17ال مي " )الفقرة  

دوليةة  لةالمحليةة وا  والمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات الت ةاريةة والمةاليةة الخةا ةةةةةةةةةةةةةةة  ،هلف(-العةامةة المحليةة )الفصةةةةةةةةةةةةةةل النةاسي
  (2)جيم( -ناء( والتعاوم اإلسما ي الدولي )الفصل الناسي -الناسي )الفصل

هي هزمة من سوم لم تتوقعه خلة عمل هدطس هنانا  وبالننر إل  الموضةةةةةةةةةةةوم    19-وجا حة كوفيد -3
تناقل مذكرة المعلومات األسةةةةةاسةةةةةية نإط از موجزة الدروس األسةةةةةاسةةةةةية في   ،الذي اختارته الدول األعضةةةةةاء

 م تقدا عرضةةةةةةةةًا عامًا موجزًا   ،م ال تمويل التنمية التي طمكن اسةةةةةةةةتخا ةةةةةةةةّا من األزمة )الفصةةةةةةةةل الناسي(
من خال ال م  بين التعافي القوي    ،عل  الصةةةةةةةةعيدين الوطني والدولي  ،ت السةةةةةةةةياسةةةةةةةةاتية الملروحةللتحدطا

وتألةةةة ي  التصةةةةني  األخضةةةةر والتحول الّيكلي الألةةةةامل   ،والسةةةةوي من ال ا حة في االقتصةةةةاد العالمي برمته
لماةادرات  لل مي  في العةالم النةامي )الفصةةةةةةةةةةةةةةل النةال (  ويلقي الفصةةةةةةةةةةةةةةل الران  سنرة هكنر تفصةةةةةةةةةةةةةةيًا عل  ا

لضةمام إمكاسية تحقيق دفعة اسةتنمارية كبيرة ومنسةقة سحو التنفيذ    ،وطنيًا وإقليميًا ودولياً   ،السةياسةاتية الازمة
   ويتضمن الفصل الخامس االستنتاجات 2030الكامل لخلة التنمية المستدامة التحويلية لعاا 

  

تألةةةةةةةةةةةةةةرين   13إل    8نةالصةةةةةةةةةةةةةةيجةة التي هقرهةا م لس الت ةارة والتنميةة من خال إجراء الموافقةة الصةةةةةةةةةةةةةةامتةة الةذي ط بق في الفترة من  (1)
 ولم طألّد اعتراض هحد   2021األول/هكتوبر 

لاطام عل  المسةةةةةةةةةاهمات ذات الصةةةةةةةةةلة وميرها من مذكرات المعلومات    TD/B/EFD/3/2و  TD/B/EFD/1/2اسنر هطضةةةةةةةةةًا  (2)
األساسية عن تعبئة الموارد المحلية والتمويل المختلط والتعاوم اإلسما ي التي ه عدت للدورات السانقة لفريق الخبراء الحكومي الدولي  

  يل التنمية المعني بتمو 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/TD/B/EFD/1/2
http://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
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 لجديرة بالنظروتمويل التنمية: الدروس الرئيسية ا 19-جائحة كوفيد -ثانياا  

ال ارية لن تكوم    19-ليس من مك ارم في هم التداعيات االقتصادطة الناجمة عن جا حة كوفيد -4
عةابرة  ومن المرج  هم يؤدي ذلةك إل  زيةادة اتسةةةةةةةةةةةةةةةام ف وات التمويةل القةا مةة قبةل ال ةا حةة لتحقيق خلةة  

ل األزمة إل  فر ةةةة إلعادة    2030التنمية المسةةةتدامة لعاا   التفكير نألةةةكل جوهري في السةةةياسةةات  ما لم تحوَّ
  ولئن كاست (3)المنسةةةةةةةةقة الازمة لزيادة تمويل التنمية من المصةةةةةةةةادر العامة والخا ةةةةةةةةة والمحلية والخارجية

فإم األزمات الصةةةةحية والبيئية واالقتصةةةةادطة    ،ومداها العالمي اسةةةةتننا يين حت  ارم  19-طبيعة هزمة كوفيد
لقاعدة وليس االسةتنناء  ولذلك فالدرس األول الذي يناجي اسةتخا ةه من والمالية م تمعة قد تصةا  قرياًا ا

هو هم فصةةةةةةةل  ةةةةةةةدمات االقتصةةةةةةةاد الكلي الخارجية عن التلور األطول هجًا للمسةةةةةةةارات    19-هزمة كوفيد
اإلسما ية هو عملية مصةةةةلنعةش فحألةةةةد الموارد من هجل التنمية سةةةةينل يتد ر بّذه الصةةةةدمات ما لم يوضةةةة   

 مكنه امتصا ّا عل  هساس مالي ط

هدل اقترام ارتفام االحتياجات التمويلية المتصةةةةةةةةةةلة نال ا حة واسخفاض    ،وعل  الصةةةةةةةةةةعيد المحلي -5
اإليرادات العامة نسةةبب تراج  مسةةتويات النألةةاص االقتصةةادي إل  ضةةجط ها ل عل  الحيز المالي في معنم  
االقتصةةةةةةةةةةةةادات النامية في المراحل األول  من األزمة  ومن المرج  هم ياق  الحيز المالي المتضةةةةةةةةةةةةا ل في 

حت  نعد زوال ار ار الماامةةةةةةةةرة    ،وبالتالي القدرة عل  تعبئة الموارد المحلية من هجل التنمية  ،الناميةالبلدام  
 لعدد من األسااب  19-ل ا حة كوفيد

طعني نطء التلعيم نةةاللقةةاحةةات في العةةديةةد من    ،فعل  جةةاسةةب اإلسفةةاق في المةةاليةةة العةةامةةة المحليةةة -6
المتصةةةةةةةةةةةةةلة نال ا حة سةةةةةةةةةةةةةتنل مرتفعة فترة هطول مما كام متوقعًا     البلدام النامية هم االحتياجات التمويلية

ولن يترك هةذا    ،وسةةةةةةةةةةةةةةيتعين في سّةاطةة الملةال إسعةاا النفقةات ال ةاريةة األخرل التي تةدجلةت خال األزمةة
ط ب هم    ،مسةاحة ضةيقة لاسةتنمار العاا في التحول الّيكلي والتصةني  األخضةر  وفي كنير من البلدام إال

صةةةةةةةةةةورة تكاليف عالية لخدمة التزامات الدين الخارجي العاا  وكحصةةةةةةةةةةة من اإليرادات  تضةةةةةةةةةةال إل  هذه ال
في الما ة    8,5و  ،في الما ة في هقل االقتصةةادات سمواً   11,4بلجت تكاليف الخدمة المرتفعة هذه    ،الحكومية

ي في الما ة في الدول ال زرية الصةةةةةةةةةةةةجيرة النامية ف 20وهكنر من   ،في االقتصةةةةةةةةةةةةادات المتوسةةةةةةةةةةةةلة الدخل
  (4)وتحمل العديد من البلدام هعااء هعل  نكنير تصل إل  سصف إيراداتّا الحكومية ،2020 عاا

وهو    ،طألكل النمو االقتصادي المحرك الر يسي لزيادة اإليرادات الضريبية  ،وعل  جاسب اإليرادات -7
تسةةةةةةتاعد توقعات    ،المصةةةةةةدر الر يسةةةةةةي واألكنر مو ولية لتعبئة الموارد العامة المحلية  وفي الوقت الحاضةةةةةةر 

2030األوسكتاد لنمو الناتن العالمي السةةةةةةةةةةةةنوي حاليًا العودة إل  االت اهات السةةةةةةةةةةةةانقة لل ا حة قبل عاا  
(5)  

نه هكنر حذرًا نألةةةةةةةدم آفاق النمو العالمي  ولك  ،وينّر  ةةةةةةةندوق النقد الدولي تفاراًل هكبر في المدل القصةةةةةةةير 

  

 ,Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2020aعل  سةةةةةةبيل المنالش    ،اسنر (3)

The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance, OECD Publishing, Paris, 

24 June; OECD, 2020b, Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021  شA New 

Way to Invest for People and Planet, OECD Publishing, Paris  

(4) A/76/214،   تقرير هعدته هماسة مؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنمية نألدم القدرة عل  تحمل الدين الخارجي والتنمية 

  ،)منألةةةةةةةةةةةةةةور األمم المتحةةدة  الاعةةد اإلسمةةا ي  -من التعةةافي إل  المروسةةة   ش2021تقرير الت ةةارة والتنميةةة لعةةاا   ،ه  2021  ،األوسكتةةاد (5)
يتوق     ،2020في الما ة في عاا    5 3الفصةةةةةةةةةةةل األول  نعد اسخفاض الناتن العالمي بنسةةةةةةةةةةةاة   ،جنيف(  ،A.22.II.D.1المبي    رقم

ما طعني خسةةةةةةةةارة تراكمية في الدخل    ،2022في الما ة في عاا    3,6و  2021في الما ة في عاا    5,3األوسكتاد سموًا عالميًا بنسةةةةةةةةاة  
في الما ة سةةةةةةةةةةةةنويًا نعد    3,5ض سمو الناتن العالمي بنسةةةةةةةةةةةةاة  وحدها  وبافترا  2020/2021تريليوسات دوالر في الفترة    10تبلغ سحو 

  2030قبل عاا  19-طستاعد ذلك العودة إل  االت اهات السانقة ل ا حة كوفيد ،وهو افتراض متفا ل ،2022 عاا

file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/The%20impact%20of%20the%20coronavirus%20(COVID-19)%20crisis%20on%20development%20finance
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/Global%20Outlook%20on%20Financing%20for%20Sustainable%20Development%202021
http://undocs.org/ar/A/76/214
https://www.oecd.org/dac/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2021-e3c30a9a-en.htm
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ينألةةةةةةةةةةةةةد عدا طقين كبير عن ديناميات النمو مير السةةةةةةةةةةةةةوية عبر    ،  وفي كلتا الحالتين(6)عل  المدل اللويل
نما في ذلك ار ار مير الماامةةةةةةةرة المحتملة الألةةةةةةةديدة الضةةةةةةةرر الناجمة عن ارتفام    ،جمي  المناطق وداخلّا

تقدمة عل  البلدام النامية المنقلة نالديوم  ولذلك فإم التقدا المحرز قبل هسةةةةعار الفا دة في االقتصةةةةادات الم
  ،لزيادة اإليرادات الضةةةةةريبية قد يتعنر هو حت  ينقلب   ،وال سةةةةةيما في كنير من االقتصةةةةةادات الفقيرة  ،ال ا حة

نفعل   ،امةإدارة المالية الع  ،وبألةةةةةةكل هعم  ،م  اسةةةةةةتمرار إحااص ال ّود الرامية إل  تحسةةةةةةين الن نم الضةةةةةةريبية
االسعكاسةةةةات السةةةةلبية لديناميات النمو االقتصةةةةادي العالمي  ويدتي ذلك عل  خلهية كافحت فيّا بلدام كنيرة 

للو ةةةةةةةول إل  سسةةةةةةةب ل يرادات    ،عل  الرمم من التقدا المحرز   ،منخفضةةةةةةةة ومتوسةةةةةةةلة الدخل قبل ال ا حة
وهي سسةةةةةةةةب تعتبر معيارًا لسةةةةةةةةعي    ،ةفي الما   20و  15الضةةةةةةةةريبية إل  الناتن المحلي اإلجمالي تتراو  بين 

  (7)الدول لتعزيز التنمية المستدامة

ويعزز هذا السةيناريو احتمال  تدهور الموازين الت ارية في البلدام النامية نما يؤدي إل  سقص في  -8
وخفض اإليرادات    ،نمةا في ذلةك خةدمةة التزامةات الةديوم الةدوليةة مير المسةةةةةةةةةةةةةةددة ،إيرادات العمات األجنبيةة

حكومية من الرسةةةةةةةوا ال مركية عل  الواردات والصةةةةةةةادرات  ومن األمنلة عل  ذلك االسّيار الفعلي لقلام  ال
نما في ذلك    ،الذي طألةةةةكل مةةةةريام الحياة لكنير من البلدام النامية المنخفضةةةةة والمتوسةةةةلة الدخل  ،السةةةةياحة

تريليوم    1,7الخسةةةةةةةةا ر االقتصةةةةةةةةادطة نما يتراو  بين   حي  طقدر األوسكتاد  ،الدول ال زرية الصةةةةةةةةجيرة النامية
في حين استعألةت الت ارة الدولية في السل     ،  وبوجه هعم(8)وحده  2021تريليوم دوالر في عاا    4,2دوالر و

فإم ذلك قد ال طسةةةةةةةةتجرق    ،2020في الما ة في عاا    5,6من اسخفاض بنسةةةةةةةةاة   ،2021والخدمات في عاا  
اسةةةةتمرار المخاول من استألةةةةار همةةةةكال جديدة من فيروس كوروسا والنزاعات  سةةةةول فترة قصةةةةيرة نالننر إل   

طخفف االت اه التصةاعدي ألسةعار السةل  األسةاسةية منذ    ،الت ارية العالمية مير المحلولة  وفي الوقت سفسةه
ولكنه يزيد هذه القيود عل  مسةتوردي    ،القيود الخارجية عل  مصةدري السةل  األسةاسةية 2020منتصةف عاا  

الذين بده الكنيروم    ،األساسية  كما هسه طسّم في الضجوص التضخمية عل  مستوردي السل  األساسية  السل 
  (9)منّم فعًا في تألديد السياسات النقدطة

كمةا تعرضةةةةةةةةةةةةةةت تعبئةة الموارد المةاليةة الخةارجيةة ألمراض التنميةة لضةةةةةةةةةةةةةةربةة قويةة في هعقةاب هزمة   -9
 ةةةةةافي تدفقات رروس األموال إل  البلدام المنخفضةةةةةة    اسخفض  ،1  وكما هو مبين في الألةةةةةكل 19-كوفيد

بايين   8,3وهي   ،من الذروة التي بلجتّا قبل ال ا حة  ،في الما ة  85الدخل اسخفاضةًا حادًا ومسةتمرًا بنسةاة  
ّةدت البلةدام المتوسةةةةةةةةةةةةةةلةة الةدخةل من 2021بليوم دوالر في الرب  النةاسي من عةاا    1,2إل     ،دوالر    ومةةةةةةةةةةةةةة

بليوم    68,8وهي    ،في الما ة من الذروة التي بلجتّا قبل ال ا حة  75الألةريحة الدسيا اسخفاضةًا مما ًا بنسةاة 
ّةاطةة الفترة المألةةةةةةةةةةةةةةمولةة نةالتقرير  وفي كلتةا الحةالتين  16,8دوالر إل    ظةل  ةةةةةةةةةةةةةةةافي    ،بليوم دوالر نحلول س

كام  ةافي التدفقات إل  البلدام المتوسةلة    ،األقل  وعل  النقيض من ذلك  رهس المال إط ابيًا عل  تدفقات
  فاعد اسخفاض حاد هولي في  ةةةةةةةةةةةافي التدفقات  2018الدخل من الألةةةةةةةةةةةريحة العليا سةةةةةةةةةةةلبيًا منذ سّاطة عاا  

  ،( 2020بليوم دوالر في سّةةةةاطةةةةة عةةةةاا    133,4-إل     2019بليوم دوالر في سّةةةةاطةةةةة عةةةةاا    29,5- )من

  

الصةةةحية، واسقلاعات اإلمداد، وضةةةجوص    آفاق االقتصةةةاد العالميش التعافي ه ناء ال وا  ش الألةةةوامل  ،ه2021  ، ةةةندوق النقد الدولي (6)
  4,9في الما ة و  5,9وامةةةنلن العا ةةةمة  يتوق   ةةةندوق النقد الدولي هم ينمو االقتصةةةاد العالمي بنسةةةاة هعل  قليًا هي   ،األسةةةعار

ا حةة  ويتوق  هم تعود معنم البلةدام النةاميةة إل  ات ةاهةات النمو السةةةةةةةةةةةةةةةانقةة لل ة  ،عل  التوالي 2022و  2021في المةا ةة في عةامي  
  2022في الما ة نعد عاا  3,3مير هسه يتوق  هطضًا هم ينمو االقتصاد العالمي بنساة هقل قليًا هي   2024نحلول عاا 

(7) OECD, 2020a  

 ,COVID-19 and tourism, an update: Assessing the economic consequences، ب 2021  ، األوسكتاد  (8)

UNCTAD/DITC/INF/2021/3  
 ه 2021 ،األوسكتاد (9)

file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/World%20Economic%20Outlook:%20Recovery%20during%20a%20Pandemic%20–%20Health%20Concerns,%20Supply%20Disruptions%20and%20Price%20Pressures
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/World%20Economic%20Outlook:%20Recovery%20during%20a%20Pandemic%20–%20Health%20Concerns,%20Supply%20Disruptions%20and%20Price%20Pressures
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d3_en_0.pdf
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  مير هسه  2021بايين دوالر نحلول منتصةةةةةةةةف عاا    8,1-ليصةةةةةةةةل إل     ،إل  االرتفام  اً االت اه حالي تحول
 فإم هذا ال يدعو للكنير من التفارل   ،سنرًا للتقلاات الألديدة في  افي التدفقات إل  م موعة البلدام هذه

  1الألكل   
   2021- )الربع األول(   2000  ، البلدان النامية   ، صافي تدفقات رأس المال حسب مستويات الدخل 

 )الربع الثاني( 
 )ببايين دوالرات الوالطات المتحدة( 

 

 ناالستناد إل  مصادر وطنية وإل  إحصاءات موازين المدفوعات لصندوق النقد الدولي  ،حسانات هماسة األوسكتاد شالمصدر
 الرب  النال   ،Q3الرب  األول؛  ،Q1 شالمختصرات
تصةةةةةةنيف البلدام حسةةةةةةب سصةةةةةةيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي هو تصةةةةةةنيف البنك الدولي  وال تألةةةةةةمل األرقاا   ماحنةش

 الخا ة نالبلدام المتوسلة الدخل من الألريحة العليا الصين 

في المقةةةاا األول دينةةةاميةةةات  ةةةةةةةةةةةةةةةةافي تةةةدفقةةةات رهس المةةةال الخةةةاص إل     1ويعكس الألةةةةةةةةةةةةةةكةةةل   -10
إذ لم تنخفض   ،ممةا كةام متوقعةاً  19-النةاميةة  و بةت هم التحويات هكنر مقةاومةة لصةةةةةةةةةةةةةةةدمةة كوفيةد البلةدام

  ،2019بليوم دوالر في عاا   554من مسةةةةةةةةةةةتول لياسةةةةةةةةةةةي بلغ    2020في الما ة في عاا    1,7بنسةةةةةةةةةةةاة   إال
2021في الما ة في عاا    3,7ة هخرل بنسةةةةةةةةةاة  المتوق  هم ترتف  مر  ومن

  بيد هم العنا ةةةةةةةةةر الر يسةةةةةةةةةية (10)
  

(10) World Bank, 2021, Recovery: COVID-19 crisis through a migration lens, Migration and 

Development Brief 35, Washington, D.C., November  
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رهس المال الخاص إل  هذه االقتصةةةةةةةةادات من المسةةةةةةةةتنمرين المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةيين والمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات المتعددة   لتدفق
كاست هكنر   -سةةةةيما اسةةةةتنمارات الحوافم واالسةةةةتنمار األجنبي الماامةةةةر والمألةةةةتقات المالية   وال  – ال نسةةةةيات

التي قدمتّا نعض  ةةةةناديق االسةةةةتنمار ووكاالت تقدير   ،تد رًا نالتصةةةةنيفات القياسةةةةية واالسةةةةتنمارية العالمية
   (11)ال دارة اال تماسية ذات النفوذ

وهو الحاجة إل  إعادة    ،19-وهذا طألةةةةةةةةةةير إل  درس  ام طمكن اسةةةةةةةةةةتخا ةةةةةةةةةةه من جا حة كوفيد -11
التفكير في سموذج لتمويل التنمية طعلي األولوية السةةةةةةةةةةةةةةتخداا األموال العامة "إلطاق" رهس المال الخاص  

الةةذي ع بر عنةةه في تقرير  ةةةةةةةةةةةةةةةدر   ،من خال "إزالةةة مخةةاطر" االسةةةةةةةةةةةةةةتنمةةار الخةةاص  ويةةدعو هةةذا النّن
إل     ،(12)التان  لم موعة العألةرينة العالمية  عن فريق الألةخصةيات الاارزة المعني ناإلدارة المالي  2018 عاا

اسةةةتخداا االبتكار المالي لخلق سةةةيولة مالية مفتوحة جذانة للمسةةةتنمرين العالميين  ويألةةةمل ذلك إسألةةةاء فئات  
يتم توريقّا من خال منت ات مالية ت م    ،منل ه ةةول البن  التحتية  ،من األ ةةول جديدة وواسةةعة النلاق

من جاسب المؤسةسةات   (13)واسةةتخداا هدوات تمويل مختللة  ،ومنخفضةةة المخاطر   اسةةتنمارات عالية المخاطر 
والألةةةةةةراكات    ،وخلط التدمين  ،المالية المتعددة األطرال ومصةةةةةةارل التنمية )منل ضةةةةةةماسات القروض العامة

القلةةةةةاعين العةةةةةاا والخةةةةةاص الكيةةةةةاسةةةةةات العةةةةةامةةةةةة هول من   ،بين  التي ت عةةةةةل  وهدوات التمويةةةةةل المننمةةةةةة 
وتعزيز الممارسةةةةةةةةات المصةةةةةةةةرفية الموازية لتسةةةةةةةةّيل فرص االسةةةةةةةةتنمار في البنية التحتية  الخسةةةةةةةةا ر(   يتحمل

 االقتصادطة واالجتماعية 

إم استخداا االبتكار المالي لتسّيل إدارة المخاطر المعقدة ليس جديدًا  وقد فأللت عملية التوريق   -12
  ،2007/2008مةة المةاليةة العةالميةة  والتمويةل المننم والخةدمةات المصةةةةةةةةةةةةةةرفيةة الموازيةة فألةةةةةةةةةةةةةةًا ذريعةًا في األز 

ينير سةةةةةؤااًل عن مدل ماءمة هذه األدوات لتحقيق تمويل التنمية  وليس من مةةةةةك في هسّا فألةةةةةلت حت   ما
  وحت  قبل مةةةةةةةةةةةةةاه اسّيار  (14)ارم في تحقيق التحول الموعود لتمويل التنمية "من البايين إل  التريليوسات"

)هي جم  سةةةةةةةةةةةاعة    1ش7 بت هم ادعاءات سسةةةةةةةةةةةب اإلربام الاالجة    ،(15)ال ا حةتمويل القلام الخاص ه ناء  
ماةةالغ فيّةةا إل  حةةد كبير  والواق  هقرب    (16)دوالرات من التمويةةل الخةةاص بةةدوالر واحةةد من التمويةةل العةةاا(

في البلدام المتوسةةةةةةةةةةلة الدخل    06 1ش1و  ،في البلدام المنخفضةةةةةةةةةةة الدخل  37 0ش1سسةةةةةةةةةةب إربام تبلغ   إل 
  ويناجي هم طسةتتا  ذلك  (17)في البلدام المتوسةلة الدخل من الألةريحة العليا  1ش0 65و  ،حة الدسياالألةري من

 إعادة سنر جادة في فعالية هذا النّن في تمويل التنمية 

ناسةةةةةةت انة النناا   19-ويتعلق الدرس الر يسةةةةةةي النال  الذي يناجي اسةةةةةةتخا ةةةةةةه من هزمة كوفيد -13
المالي المتعدد األطرال الحتياجات البلدام النامية العاجلة والكبيرة بوضةةةةةو   لقد كاست االسةةةةةت انة ضةةةةةئيلة  

لم تؤخذ في االعتاار هعااء الديوم    ،وإل  حد ما قصةةةةةةةةيرة الننر هطضةةةةةةةةًا  وعل  وجه الخصةةةةةةةةوص  ،ومتدخرة
  

(11) A/75/281 14و   13، تقرير هعدته هماسة مؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنمية نألدم القدرة عل  تحمل الدين الخارجي والتنمية، الفقرتام   
(12) G[roup] of 20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance, 2018, Making the global 

financial system work for alll، شمتا  في https://www.globalfinancialgovernance.org/  
 الفصل النال    ،TD/B/EFD/3/2اسنر هطضًا  (13)

-World Bank, 2015, From billions to trillions: Transforming development finance. Post  اسنر هطضةةةةةًاش (14)

2015 financing for development: Multilateral development finance. Development Committee 

Discussion Note DC2015-0002, Washington, D.C  

(15) OECD, 2020a; OECD, 2020b  

 شمتةةا  في  ،Convergence, 2018, The state of blended finance 2018, p  5عل  سةةةةةةةةةةةةةةبيةةل المنةةالش  ،اسنر (16)
https://www.convergence.finance/resource/7LEqTu0YeceaQugSWaSKSk/view  

(17) Attridge S and Engen L, 2019, Blended Finance in the Poorest Economies: The Need for a Better 

Approach, Overseas Development Institute, London  

http://undocs.org/ar/A/75/281
https://www.globalfinancialgovernance.org/assets/pdf/G20EPG-Full%20Report.pdf
https://www.globalfinancialgovernance.org/assets/pdf/G20EPG-Full%20Report.pdf
https://www.globalfinancialgovernance.org/
http://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
https://olc.worldbank.org/system/files/From_Billions_to_Trillions-Transforming_Development_Finance_Pg_1_to_5.pdf
https://olc.worldbank.org/system/files/From_Billions_to_Trillions-Transforming_Development_Finance_Pg_1_to_5.pdf
https://www.convergence.finance/resource/7LEqTu0YeceaQugSWaSKSk/view
https://www.odi.org/publications/11303-blended-finance-poorest-countries-need-better-approach
https://www.odi.org/publications/11303-blended-finance-poorest-countries-need-better-approach
https://www.odi.org/publications/11303-blended-finance-poorest-countries-need-better-approach
https://www.odi.org/publications/11303-blended-finance-poorest-countries-need-better-approach
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ّةا ه ةةةةةةةةةةةةةة ،الخةارجيةة القةا مةة قبةل ال ةا حةة ّةا بةدالً  ،ًا في كنير من األحيةامالتي ال طمكن تحمل من   نغيةة حل
 وذلك لتحرير اللريق إل  تمويل التنمية تمويًا ميسور التكلفة وتعاوسيًا وواس  النلاق  ،تدجيل حلّا

وفي حين لم يتدخر  ةةةةةةةةةندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تخصةةةةةةةةةيص موارد كبيرة للمسةةةةةةةةةاعدة   -14
بليوم    157بليوم دوالر من  ةةةةةةةةةندوق النقد الدولي و 168  -بلد ساا    100المالية ال ديدة والسةةةةةةةةةريعة لنحو  

فإم   -  2021تموز/يوليه   -وحزيرام/يوسيه   2020دوالر من البنك الدولي بين آذار/مارس وسيسةةةةةةةةةةام/هبريل  
ولكن نحصةةةةةةةةة هكبر من اإلقراض مير  ،تصةةةةةةةةدر في الجالب نألةةةةةةةةروص مير ميسةةةةةةةةرة  ،هذا طمنل ديوسًا جديدة

مليوم دوالر من مدفوعات خدمة    851تصةةةةةةةر تخهيف عبء الديوم عل  إلجاء  المألةةةةةةةروص نسةةةةةةةياسةةةةةةةات  واق
بلدًا من   29لةةةةةة   2021وسّاطة عاا    2020الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي في الفترة بين سيسام/هبريل 

   (18)هفقر البلدام النامية

 م موعة العألةرين مخياةكام ح م وسلاق ماادرة تعليق سةداد خدمة الدين التي هطلقتّا    ،وبالمنل -15
من هجل توسةةةةةةةةةةةةةةي  سلاقّا  ،(19)نما فيّا دعوات األمين العاا لألمم المتحدة  ،حي  لم ت لَب الدعوات  ،لآلمال

إل  الدا نين من القلام الخاص والبلدام المتوسةةةةةةةةةةةةةةلة الدخل المنكوبة ناألزمة والتي تعاسي من هعااء ديوم  
بلةةةدًا مؤهًا    73بلةةةدًا من ه ةةةةةةةةةةةةةةةةل    48مرتفعةةةة  وعلقةةةت الماةةةادرة حت  ارم مةةةدفوعةةةات خةةةدمةةةة الةةةدين من  

  2020دوالر في الفترة بين هطةةةار/مةةةايو    بايين  10,3نمةةةا طصةةةةةةةةةةةةةةةةل إل    ،الننةةةا يين المألةةةةةةةةةةةةةةةةاركين للةةةدا نين
2021وحزيرام/يوسيه 

وياق  ناهتًا    ،  وسةةةيضةةةال ذلك إل  التزامات الديوم المقبلة عل  البلدام المألةةةاركة(20)
هماا ح م دفعات تسةةةةةديد الديوم السةةةةةيادطة المقبلة في هسةةةةةواق السةةةةةندات الدولية )نما في ذلك ه ةةةةةول الدين  

ت األجنبية الر يسةةةةةةية( التي تواجّّا بلدام سامية عديدة عل  مدل السةةةةةةنوات  ومدفوعات الفا دة نفئات العما
  وتصةةةل دفعات تسةةةديد الديوم السةةةيادطة هذه وحدها إل   2030المتاقية لتنفيذ خلة التنمية المسةةةتدامة لعاا  

عال ة    ولم يتضة  نعد مدل قدرة اإلطار المألةترك لم(21)وفقًا لتقديرات متحفنة  ،ما طقرب من تريليوم دوالر 
الذي وضةةةةةةعته م موعة العألةةةةةةرين عل  تخهيف هذه    (22)الديوم نما يت اوز ماادرة تعليق سةةةةةةداد خدمة الدين

وهو    ،بلدًا مؤهاً   73بلدام من   3إل  اإلطار سةةول    ،من حي  المبده ،لم ينضةةم  ،القيود  وفي الوقت الراهن
 يوم ومألروطية سياسات اإل ا  ما طكرر سّ ًا يركز عل  التقألف إزاء تقييمات القدرة عل  تحمل الد

لم تِف البلدام النا وم األعضةةةةةاء في ل نة المسةةةةةاعدة اإلسما ية مرة هخرل    ،وباإلضةةةةةافة إل  ذلك -16
في الما ة من دخلّا القومي    0,7التي تبلغ سسةةةةةاة    ،نالتزامات المسةةةةةاعدة اإلسما ية الرسةةةةةمية 2020في عاا  
في الما ة في المتوسط من   24,0التي لم تحقق الّدل نسول   25حي  لم تسّم البلدام الةةةةةةةة    ،(23)اإلجمالي

بليوم دوالر هقل من هدل    161دخلّا القومي اإلجمالي  وكاست المسةةةةةةةاعدة اإلسما ية الرسةةةةةةةمية التي بلجت  
  (24)بليوم دوالر  188نمبلغ  2020عاا 

  

  www imf org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker//شhttps :اسنر  (18)
-www worldbank org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157//شhttpsو

billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history   

  www un org/sg/en/node/259892//شhttps :اسنر (19)

(20) IMF, 2021b, Joint IMF–WBG [World Bank Group] staff note: DSSI [Debt Service Suspension 

Initiative] fiscal monitoring update, Washington, D.C., September  

  (االسكليزي من النص ) 23و 22الصفحتام  ،ه2021 ،األوسكتاد (21)

(22) Group of 20, 2020, Statement, Extraordinary G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ 

Meeting, 13 November, annex I،  اسنر هطضًاA/76/214  33الفقرة  

 ، الفصل الناسي TD/B/EFD/3/2اسنر  (23)

(24) OECD, 2021a, Trends and insights on development co-operation OECD Publishing, Paris  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/19/world-bank-group-s-157-billion-pandemic-surge-is-largest-crisis-response-in-its-history
https://www.un.org/sg/en/node/259892
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/09/16/Joint-IMF-WG-Staff-Note-DSSI-Fiscal-Monitoring-Update-465864
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/09/16/Joint-IMF-WG-Staff-Note-DSSI-Fiscal-Monitoring-Update-465864
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/09/16/Joint-IMF-WG-Staff-Note-DSSI-Fiscal-Monitoring-Update-465864
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/09/16/Joint-IMF-WG-Staff-Note-DSSI-Fiscal-Monitoring-Update-465864
http://undocs.org/ar/A/76/214
http://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2dcf1367-en/index.html?itemId=/content/publication/2dcf1367-en
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بليوم دوالر في   650لسةةةةةةحب الخا ةةةةةةة نما طعادل  جاء المبلغ ال ديد المر ةةةةةةود لحقوق ا  ،وهخيراً  -17
ولكنه اسةةةةةةةةتنناء مرحب نه من الرد العاا الخ ول للم تم  الدولي عل  تد ير   ،2021هواخر آب/همسةةةةةةةةلس  

تذهب سسةةةاة تقل   ،عل  البلدام النامية  وبموجب سناا الحصةةةص في  ةةةندوق النقد الدولي  19-هزمة كوفيد
بلدًا من البلدام النامية األعضةةةةةاء    150بليوم دوالر( إل     243)هو    في الما ة من هذا المبلغ  40قليًا عن 

ولكنّا تألةةةةكل م  ذلك قدرًا مّمًا من السةةةةيولة الدولية ط ضةةةةل بوجه خاص للبلدام    ،في  ةةةةندوق النقد الدولي
سةةةةةةةةةةاعدت المناقألةةةةةةةةةةات التي دارت حول هذا المبلغ ال ديد    ،  وباإلضةةةةةةةةةةافة إل  ذلك(25)المنخفضةةةةةةةةةةة الدخل

المر ود لحقوق السحب الخا ة عل  تركيز االهتماا عل  كيهية تحسين استخداا حقوق السحب الخا ة  
وهي مسةةةدلة ه ارها األوسكتاد منذ هم تصةةةور الم تم  الدولي حقوق السةةةحب    ،سما ية في المسةةةتقبلألمراض إ
  في هواخر الستينات من القرم الماضيالخا ة 

من المتوق  هم تتسةةةةةةةة  الف وات التمويلية لتحقيق خلة    ،2وكما هو مبين في الألةةةةةةةةكل    ،وم  ذلك -18
ة  واسةةةةتنادًا إل  التوقعات الحالية في  ةةةةندوق النقد الدولي  اتسةةةةاعًا كبيرًا خال السةةةةنوات المقبل  2030عاا  

نمقةةةةارسةةةة    2025إل     2020تقةةةةديرًا لف وات التمويةةةةل للفترة    2طقةةةةدا الألةةةةةةةةةةةةةةكةةةةل    ،واألوسكتةةةةاد وهمةةةةاكن هخرل 
االحتياجات من التمويل الخارجي )النامةةةةةةةةةةةةةئة عن اسةةةةةةةةةةةةةتّاك الديوم الخارجية وع ز الحسةةةةةةةةةةةةةاب ال اري(  

وتكةاليف تحقيق ههةدال   19-ة )النةامةةةةةةةةةةةةةةئةة عن اإلسفةاق المتصةةةةةةةةةةةةةةةل نكوفيةدواحتيةاجةات التمويةل اإلضةةةةةةةةةةةةةةةافية
نما في ذلك تكاليف التكيف م  تجير المناخ والتخهيف منه( إل  اإليرادات الضةةةةةةةةريبية    ،المسةةةةةةةةتدامة التنمية

  وحت  في ظل سةةةةيناريو متفا ل ال تضةةةةرب فيه  ةةةةدمات  (26)المتوقعة وتدفقات رهس المال الخاص الداخلة
حسةةةةةةةةةةةةةةب فئةات    ،تاق  الف وات النةاجمةة في تمويةل التنميةة ،2025البلةدام النةاميةة حت  عةاا    خةارجيةة هخرل 

 ها لة  ،الدخل

  

   )من النص اإلسكليزي( 20و 19ه، الصفحتام 2021األوسكتاد،  (25)

 ,IMF, 2021c, Macroeconomic developments and prospects in low-income countries شاسنر هطضةةةةةةةةةةةةةةاً  (26)

Policy Paper, March, pp. 16–19  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/03/30/Macroeconomic-Developments-and-Prospects-In-Low-Income-Countries-2021-50312
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   2الألكل   
   2025-2020  ،البلدان النامية ، مستويات الدخلفجوات التمويل المقدرة حسب   

   )ببايين دوالرات الوالطات المتحدة(
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 IMF Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the؛  IMF, 2021a،  World Economic Outlook  :اسةةةةةةةةةةتنادًا إل   ،حسةةةةةةةةةةانات هماسة األوسكتاد شالمصادر

COVID-19 Pandemic (October 2021)ي والمصةةةةةةةادر الوطنية وإحصةةةةةةةاءات ميزام المدفوعات لصةةةةةةةندوق النقد الدولي؛ واإلحصةةةةةةةاءات المالية الحكومية لصةةةةةةةندوق النقد الدولي؛ والبنك الدول   ؛،  
  ،2021  ،م موعة بياسات اإليرادات الحكومية؛ برسامن األمم المتحدة للبيئة  ،المعّد العالمي لاحوث االقتصةةةةةةةةاد اإلسما ي -مؤمةةةةةةةةرات التنمية العالمية وإحصةةةةةةةةاءات الديوم الدولية؛ وجامعة األمم المتحدة  

Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm – Adapting to Climate Change in a Post-Pandemic World, Nairobiتقرير االسةةةةةتنمار العالمي لعاا    ،؛ األوسكتاد
 IMF Sustainable Development Goal costingسيويورك وجنيف(؛   ،E.14.II.D.1رقم المبي    ،)منألةةةةةةةورات األمم المتحدة خلة عمل -ش االسةةةةةةةتنمار في اههدال التنمية المسةةةةةةةتدامة   2014

tool, second edition (based on Gaspar V, Amaglobeli D, Garcia-Escribano M, Prady D and Soto M, 2019, Fiscal policy and development: Human, social 

and physical investment for the [Sustainable Development Goals], Staff Discussion Note, IMFSDN/19/03 ) 

من الألةريحة العليا الصةين  وح سةبت تكاليف ههدال التنمية  تصةنيف البلدام حسةب سصةيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي هو تصةنيف البنك الدولي  وال تألةمل األرقاا الخا ةة نالبلدام المتوسةلة الدخل   شماحنة
والتكيف م  تجير المناخ    ،والتعليم  ،والصةةةحة  ،واألمن الجذا ي والزراعة  ،والمياه والصةةةرل الصةةةحي  ،واالتصةةةاالت  ،والنقل  ،نما في ذلك اللاقة  ،الدخل القلري المسةةةتدامة كمتوسةةةلات مرجحة حسةةةب فئة 

عيارًا للتدابير الازمة  وتسةةةةةةةتند اإليرادات الضةةةةةةةريبية المتوقعة إل   م  19-إسفاق البلدام المتقدمة عل  التصةةةةةةةدي لكوفيد  19-والتخهيف منه  وتسةةةةةةةتخدا حسةةةةةةةانات الموارد الازمة لتدابير التصةةةةةةةدي لكوفيد
المألةةمولة لن تتد ر نصةةدمات خارجية جديدة في الفترة    متوسةةلات اإليرادات الضةةريبية عل  مدل السةةنوات األخيرة كحصةةة من الناتن المحلي اإلجمالي  ويفترض هذا السةةيناريو المرجعي هم االقتصةةادات

 قيد الننر 

 الم موم النقصام الزيادة
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من التعافي القتصااااااد  إلى إاادة البناء بفاااااكل أفاااااال: تع ي  التصااااانيع   -ثالثاا  
 األخار والتحول الهيكلي الفامل للجميع في القتصاد العالمي 

إم ف وات التمويل الضخمة المذكورة هعاه تبين مدل ههمية "إعادة البناء نألكل هفضل"  ويتللب   -19
 عيدين الوطني والدولي  ذلك عدة خلوات هساسية في وض  السياسات عل  الص

وفكرة هولوية    ،يناجي ت نب هخلاء السةةةةةةياسةةةةةةة العامة في الماضةةةةةةي  فاالسكفاء إل  االسعزالية  ،هوالً  -20
والتقألةةةةف المالي من مةةةةدسّا إحااص التعافي مير المتكافي ه ةةةةًا في مرحلة   ،السةةةةوق عل  الدولة والم تم 

  وسةةةةةةةةيعني ذلك هطضةةةةةةةةًا تفويت فر ةةةةةةةةة إعادة بناء اإلطار المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي إلدارة الألةةةةةةةةؤوم  19-نعد كوفيد ما
  االقتصةةةادطة العالمية التي هتاحتّا ال ا حة  ولن ت فرز ال ا حة اقتصةةةادًا دوليًا مرسًا ومنصةةةفًا ومةةةامًا لل مي 

  ،وتنسةةةةةةةةةةةيقّما في جمي  المناطق وعبرها   2021إال مةةةةةةةةةةةريلة دعم استعاا النمو والت ارة العالميين في عاا  
  ،وتوجيه المكاسةةةةب االقتصةةةةادطة الناجمة عن التعافي سحو األسةةةةر المعيألةةةةية المتوسةةةةلة والمنخفضةةةةة الدخل 

  ،ها منفعة عامة عالمية ناعتاار   ،نما في ذلك سّولة الحصول عل  اللقاحات  ،والتعاطي م  الرعاطة الصحية
 ودف  االستنمار دفعًا قويًا في جمي  البلدام سحو مصادر طاقة خالية من الكربوم 

لم تنتةةه األزمةةات النةةاجمةةة عن ال ةةا حةةة  وكمةةا ذ كر في    ، 2021عل  الرمم من استعةةاا عةةاا    ،  ةةاسيةةاً  -21
التي تفاقمت نسةبب األزمات    ، ت الوطنية في العالم النامي تمن  القيود الخارجية عل  حيز السةياسةا   ، الفصةل الناسي 

الحكومات من توجيه الموارد اسةةةةةتراتي يًا سحو مسةةةةةارات سمو مسةةةةةتدامة مراعية لتجير  ، المالية والصةةةةةحية المسةةةةةتمرة 
المناخ  ويحذر األوسكتاد من هم هذه االقتصةةةةةةةةةةةةةادات من المرج  هم تتعرض لضةةةةةةةةةةةةةجوص لخفض تكاليف العمالة  

ما يزيد من تفاقم عدا المسةةةةةةاواة في الداخل     ، مة لتصةةةةةةدير طريقّا إل  التعافي في محاولة عقي   ، والخدمات العامة 
المالي مير المسةةةةةبوق إل    حي  هدل التوسةةةةة    ، ويتناقض هذا تناقضةةةةةًا  ةةةةةارخًا م  االستعاا في البلدام المتقدمة 

 وضمنت السياسات النقدطة ت نب حدوث اسّيار مالي    ، دعم دخل األسر المعيألية 

ين حةالةت التةدابير النقةدطةة والمةاليةة التي اسةةةةةةةةةةةةةةت خةدمةت ه نةاء األزمةة في االقتصةةةةةةةةةةةةةةادات  في ح  ، ةالنةاً  -22
وهدت إل  تزايد    ،فإسّا مذت هطضةةةةةةةةا ارتفاعات ها لة في ليمة األ ةةةةةةةةول  ،المتقدمة دوم حدوث اسّيار مالي

البلدام   التفاوت في الدخل والنروة  وتبدو المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات المالية الدولية عاجزة عن احتواء هذا االت اه  وفي
يوجد تصةةةةةةةةةةور ندم الفوا د المتدتية من العولمة تميل نصةةةةةةةةةةورة مير   ،المتقدمة والبلدام النامية عل  السةةةةةةةةةةواء

منصةةةةةفة لصةةةةةال  جّات فاعلة كبيرة وتعزز هذا التصةةةةةور قدرة  التكتات الكبرل عل  دف  ضةةةةةرا ب ضةةةةةئيلة 
 عدا دف  هي ضرياة عل  الري  الذي ت نيه  هو

واالسدماج المنصةةةف الموجه    ،الحصةةةول عل  تمويل طويل األجل طمكن االعتماد عليهومن مةةةدم   -23
هم طسةةةةاعد عل  ضةةةةمام    ،وال سةةةةيما اتاام سةةةةياسةةةةات  ةةةةناعية خضةةةةراء  ،في الننم الت ارية والمالية الدولية

ابتعةاد البلةدام النةاميةة عن المةذهةب الحةالي المتمنةل في االضةةةةةةةةةةةةةةلرار إل  إزالةة المخةاطر عن اقتصةةةةةةةةةةةةةةاداتّا  
واستخداا الموارد بداًل من ذلك لتلوير س نم اقتصادطة متنوعة   ، تمعّا من هجل اجتذاب التمويل الخاصوم

ومرسةة تتكيف م  تحةدطةات تجير المنةاخ  وهبرزت ال ةا حةة عل  وجةه التحةديةد  ا ةة م ةاالت يتعين هم تؤدي  
 سما ي  وال سيما في السياق اإل ،فيّا الدولة والمؤسسات العامة دورًا هكنر مركزية

بليوم    120و  70هول هذه الم االت هو س نم الصةةةةحة العامة  فالعالم سةةةةيحتاج إل  إسفاق ما بين  -24
من هجل الحد نألةةةةةةةةةكل   ،بليوم دوالر سةةةةةةةةةنويًا نعد ذلك 40و  20وما بين   ،دوالر عل  مدل العامين القادمين

دام النةةاميةةة ذات األهميةة  م  تقةةدطم دعم مةةالي دولي للبلةة ،كبير من احتمةةال حةةدوث جوا   في المسةةةةةةةةةةةةةةتقبةةل
تعاملت البلدام التي تمتلك س نمًا  ةةةةةةةحيًة عامة قوية ومةةةةةةةاملة تعامًا    ،  وعل  مسةةةةةةةتول الدول(27)الخا ةةةةةةةة

  

(27) Craven M, Sabow A, Van der Veken L and Wilson M, 2020, Not the last pandemic: Investing now 

to reimagine public-health systems, McKinsey and Company   

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Not%20the%20last%20pandemic%20Investing%20now%20to%20reimagine%20public%20health%20systems/Not-the-last-pandemic-Investing-now-to-reimagine-public-health-systems-F.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Not%20the%20last%20pandemic%20Investing%20now%20to%20reimagine%20public%20health%20systems/Not-the-last-pandemic-Investing-now-to-reimagine-public-health-systems-F.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Not%20the%20last%20pandemic%20Investing%20now%20to%20reimagine%20public%20health%20systems/Not-the-last-pandemic-Investing-now-to-reimagine-public-health-systems-F.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Not%20the%20last%20pandemic%20Investing%20now%20to%20reimagine%20public%20health%20systems/Not-the-last-pandemic-Investing-now-to-reimagine-public-health-systems-F.pdf
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هفضةةةةةةةل م  امةةةةةةةتداد الللب عل  االختاارات والعاجات اللبية نسةةةةةةةبب ال ا حة مقارسًة نالبلدام التي تمتلك  
يتسم وجود برسامن    ،  وفي العالم النامي(28)موال الخا ةس نمًا  حية قا مة حصرًا عل  السوق هو عل  األ

د التوجّات لتحسةةةةةةةةين الصةةةةةةةةحة العامة نما في ذلك توفير خدمات هفضةةةةةةةةل في م ال المياه    ،وطني هو محدَّ
ناألولوية من هجل اتاام سةةياسةةة مالية تقدمية   ،والصةةرل الصةةحي لفا دة األسةةر المعيألةةية المنخفضةةة الدخل

 من مدسّا هم تخلق فرص العمل وتزيد من اإلستاجية وتعزز االبتكار  

وال سةةةةةةةةةةةيما في البلدام    ،االجتماعي  والم ال الناسي الذي يتللب ت ديد دور الدولة هو الضةةةةةةةةةةةمام -25
ال طجلي مخاطر الالالة للعاملين    ،النامية  وهظّرت ال ا حة الحاجة إل  سناا همةةةةةةمل للتدمين عل  الدخل

بل طألةمل هطضةًا خلر فقدام الدخل للعاملين في القلام مير الرسةمي والعاملين لحسةابّم    ،الرسةميين فحسةب
دمة والنامية إل  هم التحويات النقدطة اللار ة هسةةةةةةةةفرت عن زيادة  الخاص  وتألةةةةةةةةير األدلة من البلدام المتق

  لذا من مةةةةةدم ماادرة اسةةةةةتنمارية كبيرة تقودها  (29)الوفورات وخففت من الفقر مقارسًة نالفترة السةةةةةانقة لل ا حة
 نإط اد فرص عمل ناإلضافة إل  إعادة توزي  الدخل    ،الحكومة هم تع ل نالتعافي االقتصادي من ال ا حة

ألسةةةةةةةةةةةةااب اقتصةةةةةةةةةةةةادطة    ،هما الم ال النال  ل جراءات المالية فّو االسةةةةةةةةةةةةتنمارات العامة والعمالة -26
الصةةةةةةةةادر عن األوسكتاد كيهية تمويل   2019تقرير الت ارة والتنمية لعاا  واجتماعية عل  السةةةةةةةةواء  وقد حلل 

زيز اإلدماج االجتماعي  هي وضةة  اسةةتراتي ية اسةةتنمارية إلط اد فرص عمل وتع  ،"اتفاق بيئي عالمي جديد"
  ،م  إسةةةةناد دور ليادي للقلام العاا  وال تزال المسةةةةدلة ملحة كما كاست قبل ال ا حة   ،ومكافحة تجير المناخ

ومن مةةدم اعتماد منل هذا االقترا  هم يؤدي إل  تسةةري  وتيرة التعافي االقتصةةادي وبناء المروسة عل  مدل  
اسةةتنمار الماامةةر هو المدفوم بتدخل حكومي في البيئة والتنمية  السةةنوات المقبلة  وتتمنل الفرص الر يسةةية ل

 وال سيما في البلدام النامية   ،الحضرية واللاقة وإزالة الكربوم والخدمات العامة الألاملة

نالتزاا   سما إ و   ، وهكنر المسةةةةارات فعالية سحو النمو المسةةةةتداا ال طمكن إط ادها نماادرات سةةةةياسةةةةاتية منعزلة  -27
ودعم دولة قوية ذات تنمية خضراء في األجل اللويل  إم بناء قدرات الدولة من خال سياسات مالية و ناعية  

 متدرجة هو مفتا  الن ا  لل م  بين األهدال البيئية واإلسما ية إل  جاسب مراعاة السياقات الوطنية   

ياسةةةة حكومية محددة األهدال واستقا ية هي "سةةة  ، حسةةةب المفّوا المتعارل عليه   ، والسةةةياسةةةة الصةةةناعية  -28
لتحويل هيكل اإلستاج سحو هسألةةةةةةةةةةةةةلة وقلاعات ذات إستاجية هعل  ووظا ف هفضةةةةةةةةةةةةةل هجورًا وإمكاسات تكنولوجيةة  

  هما السةةياسةةة الصةةناعية الخضةةراء فلّا سلاق وطمو  هوسةة   وهي مدفوعة نالحاجة إل  دعم اجتماعي  ( 30) هكبر" 
ناإلضةافة إل     ، تّدل  درجات الحرارة العالمية وزيادة اضةلراب المناخ  وهي   واقتصةادي هوسة  في مواجّة ارتفام 

إل  مواءمة التحول الّيكلي المعزز ل ستاجية م     ، تحويل الّيكل االقتصةةةةةةةةةةادي سحو هسألةةةةةةةةةةلة ذات إستاجية هعل  
والكنافة    التحول من األسألةةةةةةةةةةةةلة ذات الكنافة الكربوسية العالية إل  األسألةةةةةةةةةةةةلة ذات الكفاءة في اسةةةةةةةةةةةةتخداا الموارد 

   ( 31) م  التركيز تحديدًا عل  استجال هوجه التآزر النات ة عن ذلك  ، الكربوسية المنخفضة 

  

(28) OECD, 2020c, Beyond containment: Health systems responses to COVID-19 in the OECD; Scott 

D, 2020, Coronavirus is exposing all of the weaknesses in the [United States] health system,  Vox   

(29) Duque D, 2020, Auxílio emergencial faz pobreza cairem plena pandemia, Getulio Vargas 

Foundation, Brazilian Institute of Economics, available at https://blogdoibre.fgv.br/posts/auxilio-

emergencial-faz-pobreza-cair-em-plena-pandemia; Gagnon JE, 2020, The 2020 [United States] 

private saving boom: An unexpected result of COVID-19, Peterson Institute for International 

Economics  

رقم المبي     ،)منألةةورات األمم المتحدة  تحول هيكلي من هجل سمو مةةامل ومسةةتداا  ش2016تقرير الت ارة والتنمية،    ،2016  ،األوسكتاد (30)
A 16 II D 5، )(من النص االسكليزي ) 176الصفحة  ،سيويورك وجنيف  

 الفصل الران   ،(ه)2021 ،األوسكتاد (31)

http://www.oecd.org/coronavirus/%20policy-responses/beyond-containment-health-systems-responses-to-covid-19-in-the-oecd-6ab740c0/
https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/16/21173766/%20%20%20coronavirus-covid-19-us-cases-health-care-system
https://blogdoibre.fgv.br/posts/auxilio-emergencial-faz-pobreza-cair-em-plena-pandemia
https://blogdoibre.fgv.br/posts/auxilio-emergencial-faz-pobreza-cair-em-plena-pandemia
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/2020-us-private-saving-boom-unexpected-result-covid-19
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/2020-us-private-saving-boom-unexpected-result-covid-19
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وتوفر عةدة دروس مسةةةةةةةةةةةةةتفةادة من الت ةارب األخيرة للتحوالت الّيكليةة النةاجحةة ررل مفيةدة فيمةا يتعلق   -29
ة التنموية قدرات إدارية ومؤسسية قوية لكي  يلزا هم تتوافر للدول   ،   هوالً ( 32) نقدرات الدولة الازمة لاستقال األخضر 

 ( 33) تضةةةة  الحكومة سةةةةياسةةةةاتّا وتقود التحول الّيكلي وتسةةةةتبق هوجه الاطقين وتتعامل معّا  ويلبق اقترا  حدي  
هذه القدرات الدينامية عل  خمسةةةةةة م االت هيش التاصةةةةةر والحوكمة االسةةةةةتاالية؛ والقدرة عل  التعامل م  األدلة  

تألةمل مسةتويات متعددة(؛ وإعادة   ضةة في كنير من األحيام؛ وآليات "الحوكمة المتألةانكة" )حوكمة ال ز ية والمتناق 
 التوجيه السري  ألمراض البن  التحتية القا مة؛ والتعلم من الحكومات األخرل  

تعتمد الدولة التنموية عل  آليات فعالة لمسةةةةةةةةاءلة واضةةةةةةةةعي السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات ووكاالت التنفيذ     ، اسياً  -30
ناالقترام م  تدقيق هعم    ،ذه ارليات متللاات اإلباغ وميرها من التزامات الكألةف عن المعلوماتوتألةمل ه

 من خال مراجعة الحسانات والمحاكم المستقلة والصحافة  

العاقةةات الو يقةةة بين رواد األعمةةال والمسةةةةةةةةةةةةةةؤولين الحكوميين طمكن هم تضةةةةةةةةةةةةةةمن تاةةادل   ، ةةالنةةاً  -31
المعلومات والتفاهمات المألةةتركة  ويكتسةةي االسدماج ههمية خا ةةة نالنسةةاة للسةةياسةةات الصةةناعية الخضةةراء  

 ألم التكيف المناخي ينلوي عل  استقال م تمعي عاا إل  مسارات اقتصادطة جديدة  

ران  بوسةةةةةا ل التدديب التي تسةةةةةتخدمّا الدولة للمعالاة عل  إسةةةةةاءة اسةةةةةتخداا الدعم    ويتعلق درس -32
الذي تقدمه ووقف المألةةةةةةاري  واألسألةةةةةةلة الفامةةةةةةلة  ويتللب التدديب عل  إسةةةةةةاءة االسةةةةةةتخداا وضةةةةةة  ههدال  

م  واسةةةتقال القرار الحكومي نألةةةد   ،وإجراءات مناسةةةاة للر ةةةد والتقييم  ،ومؤمةةةرات هداء قابلة للقياس  ،واضةةةحة
وحاالت وهوقات    ،وكذلك نألةةةةدم مةةةةروص تلبيق النرّن الت ريبية وهييّا  ،مةةةةروص وهوقات تفعيل وسةةةةا ل التدديب

 تجيير المسار إذا حدث خلد ما 

واالسةةةةةةتنمار في البنية التحتية همر هسةةةةةةاسةةةةةةي إلعادة ظّور الدولة التنموية الخضةةةةةةراء )ندسواعّا(  وفي   -33
قبواًل متزايةدًا منةذ األزمةة المةاليةة العةالميةة نةدم هةذا    ، جز يةاً  ، ا نةالبنيةة التحتيةة طعكس ت ةدد االهتمةا  ، البلةدام المتقةدمةة 

اإلسفاق طمكن هم تكوم له آ ار إط ابية قصةةةةيرة األجل وطويلة األجل في النمو ومن  م طمكن هم يؤدي دورًا مّمًا  
ذي هدته مألةةةةاري  البنية التحتية اعت رل هطضةةةةًا نالدور المركزي ال   ، 2008  ومنذ عاا  ( 34) في معال ة الركود المزمن 

الكبيرة فيما مةةةّدته الصةةةين من سمو وتراج  في الفقر ملحوظين  والواق  هم تصةةةنيف الصةةةين المرتف  )سسةةةاة إل   
مسةةةةةةةةةةةتول دخلّا( في مؤمةةةةةةةةةةةر الترانط لمعّد ماكينزي العالمي يدل فيما يبدو إل  إطمام ليادتّا نالنمو الذي تقوده  

    ( 35) في ذلك بناء ميزة استراتي ية في االقتصاد الرقمي النامي نما    ، مألاري  البنية التحتية 

وتراكم رهس    ،واالسةةتنمار   ،وتألةة ي  التصةةدير   ،كام تاقي التقدا التكنولوجي  ،وفي جمّورية كوريا -34
  1962ولكن هطضةةةةًا نخلط متعددة السةةةةنوات من عاا    ،المال مرتالًا ال نالنرول الخارجية المواتية فحسةةةةب

حددت ههدافًا وخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةت موارد لاسةةةةةةةةةتنمار في رهس المال الازا للّيكل األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي    1992إل  عاا  
في الما ة من   14فقد بلغ    ،لطاالجتماعي  وكام االسةةةتنمار في البنية التحتية عنصةةةرًا ر يسةةةيًا من هذه الخ

2002و 1960الناتن المحلي اإلجمالي في المتوسط بين عامي 
(36)  

  

  ،)منألةةةةةورات األمم المتحدة   السةةةةةللة ومنصةةةةةات االسلاق ووهم الت ارة الحرة  ش2018تقرير الت ارة والتنمية لعاا    ،2018  ،األوسكتاد (32)
   4الفصل  ،سيويورك وجنيف( ،A.18.II.D.7رقم المبي  

(33) Mazzucato M and Kattel R, 2020, COVID-19 and public-sector capacity, Oxford Review of 

Economic Policy, 36(S1):256–269  

(34) Summers LH, 2016, Building the case for greater infrastructure investment,   فةةةةةةةةةةي   شمةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةا  
http://larrysummers.com/2016/09/12/building-the-case-for-greater-infrastructure-investment/  

 الفصل الران    ،2018 ،األوسكتاد (35)

(36) Bang, M-K, 2003, Fiscal policy in Korea for building infrastructure and its knowledge-based 

economy, presented at a World Bank–Viet Nam–Republic of Korea conference on public 

expenditure, 9 October  

https://doi.org/10.1093/oxrep/graa031
http://larrysummers.com/2016/09/12/building-the-case-for-greater-infrastructure-investment/
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/Fiscal%20policy%20in%20Korea%20for%20building%20infrastructure%20and%20its%20knowledge-based%20economy
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/Fiscal%20policy%20in%20Korea%20for%20building%20infrastructure%20and%20its%20knowledge-based%20economy
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/Fiscal%20policy%20in%20Korea%20for%20building%20infrastructure%20and%20its%20knowledge-based%20economy
file:///C:/Users/Buhnam/Documents/New%20folder/Fiscal%20policy%20in%20Korea%20for%20building%20infrastructure%20and%20its%20knowledge-based%20economy
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كةةام الجرض من التركيز عل  البنيةةة التحتيةةة في الصةةةةةةةةةةةةةةين عل  مةةدل العقود النا ةةة   ،وبةةالمنةةل -35
األزمة    وبعد  (37)الماضةةةةةةةةةية هو إسألةةةةةةةةةاء وتمكين قلاعات مةةةةةةةةةديدة الترانط ذات ههمية حاسةةةةةةةةةمة لتوليد النمو

زادت حكومة الصةين اسةتنمارات البنية التحتية العمومية سةريعًا لتحفيز الللب    ،1998-1997ارسةيوية في  
المحلي وتعزيز النمو االقتصةادي  وكاست هذه هي األسةااب الكامنة وراء زيادة االسةتنمار في البنية التحتية  

ية التحتية العمومية نالقيمة الحقيقية نمعدل  هطضةةةةةةًا  وسما االسةةةةةةتنمار في البن 2008العمومية نعد هزمة عاا  
2010-1997في الما ة خال الفترة    25سةةةةةةةةةنوي بلغ في المتوسةةةةةةةةةط  

  وكام لّذا دور مّم في إسألةةةةةةةةةاء  (38)
هدل االسةةةةةةةةتنمار المسةةةةةةةةتمر في البن  التحتية إل     ،سوعين متميزين من الوفورات الخارجية  فمن ساحية هول 
حي  ح ولت جيوب مألةةتتة وم زهة تتسةةم نقلة الللب    ،خفض تكاليف سألةةاص القلام الخاص وتوسةةي  السةةوق 
حقق االسةةةةةةةتنمار العاا في القلاعات االسةةةةةةةتراتي ية   ،إل  هسةةةةةةةواق هكبر ذات طلب فعلي  ومن ساحية هخرل 

ما هدل إل  إمكاسية إقامة روانط همامية بين هذه األسألةةةةةةةةلة    ،سةةةةةةةةلةوفورات رهسةةةةةةةةية في مراحل اإلستاج المتو 
   (39)وقلاعات هخرل متخلفة عنّا لتعزيز النمو من خال الوفورات "العا دة"

 19-الستجابة للتحديات: توسيع نطاق تمويل التنمية إلى ما بعد كوفيد -رابعاا  

النال  مالية اللان   ولكن نالننر إل  ف وات  ليسةةةةةةةةت جمي  التحدطات المو ةةةةةةةةوفة في الفصةةةةةةةةل   -36
سةةةيتللب التحول الصةةةناعي المسةةةتداا والمنصةةةف زيادة    ،2كما يوضةةة  ذلك تقرياًا الألةةةكل    ،التمويل الحالية

عل  الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد الةدولي وفي اللريقةة   ،وتجييرًا عميقةًا في ات ةاهةه  ،هةا لةة في ح م التمويةل اإلسمةا ي المتةا 
قتصةةةةةةةةةةةادات النامية من مصةةةةةةةةةةةادر التمويل اللويلة األجل عل  الصةةةةةةةةةةةعيدين  طمكن هم تسةةةةةةةةةةةتفيد بّا اال التي

 واإلقليمي   الوطني

إل  هسه طمكن إط اد التمويل عندما طلج  اإلحسةةاس نالضةةرورة     19-وتألةةير ت ربة جا حة كوفيد -37
حاليًا عالقة  فإم المسةدلة    ،إال هسه ال يذهب تلقا يًا إل  حي  تمس الحاجة إليه  وكما ذ كر في الفصةل الناسي

ولكن مير مو وقة من   ،وآليات تمويل خاص مألةةةةحوسة نالمال  ،بين آليات عامة ينقصةةةةّا التمويل من ساحية
  وهذا يوحي ندم ال ّود الرامية إل  توسةةةةةةةةةي  سلاق التمويل اإلسما ي ط ب هم تعيد التركيز  (40)ساحية هخرل 

الدولية في تنسةةيق وتقدطم تمويل طويل األجل مو وق نه عل  الدور األسةةاسةةي للقيادات والمؤسةةسةةات العامة  
 للتنمية المستدامة من خال القنوات العامة والخا ة عل  حد سواء 

تألةةةةةةةةةةةةةكل هعااء الديوم الخارجية التي ال طمكن تحملّا في العديد من البلدام    ،هواًل وقبل كل مةةةةةةةةةةةةةيء -38
تسةةةةتوعب    ، حلية من هجل التنمية  ففي الوقت الحاضةةةةر النامية عقاة ر يسةةةةية هماا قدرتّا عل  تعبئة الموارد الم

في الما ة من    16سحو    ، في المتوسةةةةةةةط  ، خدمة التزامات الديوم الخارجية العامة والمضةةةةةةةموسة من القلام العاا 

  

(37) Holz CA, 2011, The unbalanced growth hypothesis and the role of the State: The case of China’s 

State-owned enterprises, Journal of Development Economics, 96(2):220–238  

(38) Zhang Y, Wang X and Chen K, 2013, Growth and distributive effects of public infrastructure investments 

in China. In: Cockburn J, Dissou Y, Duclos J-Y and Tiberti L, Infrastructure and Economic Growth in 

Asia, Springer International Publishing, p. 91   

(39) Sutcliffe RB, 1964, Balanced and unbalanced growth, The Quarterly Journal of Economics, 

78(4):621–640  

 :Gutierrez E and Kliatskova T, 2021, National Development Financial Institutionsش  اسنر هطضةةةةةةةةةةةةةةةةاً  (40)

Trends, Crisis Response Activities and Lessons Learned, Equitable Growth, Finance and Institutions 

Insight, World Bank, Washington, D.C  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36467/National-Development-Financial-Institutions-Trends-Crisis-Response-Activities-and-Lessons-Learned.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36467/National-Development-Financial-Institutions-Trends-Crisis-Response-Activities-and-Lessons-Learned.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2020 في الما ة في الدول ال زرية الصةةةةةةةةجيرة النامية في عاا  34وبلغ هذا الرقم    ، حصةةةةةةةةا ل  ةةةةةةةةادراتّا 
 (41 )   

  62 ت حصةة اإلسفاق الحكومي عل  خدمة الدين العاا والمضةموم من القلام العاا فيكاس  ،وعاوًة عل  ذلك
وفي كنير من الحاالت هعل  من حصةةة اإلسفاق عل  التعليم    ،بلدًا ساميًا هعل  من حصةةة اإلسفاق عل  الصةةحة

2020هطضةةةةًا في عاا  
ستذكر هم الدول  ط در بنا هم   ،   ولتقدير ح م العبء مير المسةةةةتداا الذي طمنله ذلك(42)

1953التي هبرمةت اتفةاق الةديوم الخةارجيةة األلمةاسيةة في لنةدم في عةاا    ، المتحةالفةة
رهت هم تضةةةةةةةةةةةةة  حةدًا    ،(43)

في الما ة من    5هقصةةةة  لسةةةةداد جمّورية هلماسيا االتحادطة التي ه سةةةةسةةةةت حدينًا اللتزامات الديوم الخارجية قدره  
ولئن همكن حت  ارم ت نب حاالت التخلف عن     ( 44)حصةةةةةةا ل  ةةةةةةادراتّا لت نب تقويض تعافيّا نعد الحرب

بتدابير ليس هقلّا تقدطم المؤسةةةسةةةات المالية الدولية قروضةةًا    ،19-سةةةداد الديوم السةةةيادطة في هعقاب هزمة كوفيد
فإم هناك حاجة واضحة إل  حل مسدلة هعااء الديوم الخارجية في البلدام النامية عل  الصعيد    ،طار ة جديدة
للب ذلك تكنيف ال ّود المتضةةةةافرة من جمي  الدا نين ومدينيّم السةةةةياديين إلسألةةةةاء منبر دولي  الدولي  وسةةةةيت

طمكن من خاله حل الملالاات القا مة نلريقة منسةقة وفعالة ومنصةفة لتحرير تمويل التنمية محليًا  وفي حين  
فإسه طمنل    ، هذا االت اه  هم اإلطار المألةةةةةترك لمعال ة الديوم التان  لم موعة العألةةةةةرين طألةةةةةكل خلوة هول  في

الماضةي عندما هيمنت عل  آليات تخهيف    السةاعينات والنماسينات من القرم هطضةًا في حقيقة األمر عودة إل   
بتنسةةةةةةةةةيق من سادي ناريس م     ،النامية مفاوضةةةةةةةةةات م  الدا نين الننا يين الرسةةةةةةةةةميين  عبء الديوم عن البلدام

ال يزال اإلطار مقصةةةورًا عل     ،صةةةالحّم  وعاوًة عل  ذلكتركيز مةةةاه حصةةةري عل  التنسةةةيق بين الدا نين وم
 الدخل  البلدام المنخفضة

سةةةةةةةةةةةةةةيتعين عل  الم تم  الةدولي هم طكوم هكنر جةدطةة في الوفةاء نةالتزامةاتةه العةةامةة بتقةةدطم   ، ةاسيةةاً  -39
  فالمسةةةةةةاعدة اإلسما ية الرسةةةةةةمية والتمويل  2015وبموجب اتفاق ناريس لعاا    ،المسةةةةةةاعدة اإلسما ية الرسةةةةةةمية

وليس هذا    ،التمويةل  المنةاخي تركةا هكنر هولويةات التنميةة والمنةاخ إلحةاحةًا في البلةدام النةاميةة تعةاسي من سقص
بل إم التمويل الخاص هعل  األولوية هطضةًا لاسةتنمار في القلاعات المربحة والتخهيف من حدة   ،فحسةب

بداًل من هسألةةةةةةةةةةةلة التخهيف من حدة الفقر والتكيف م  تجير المناخ  وكما ذ كر في الفصةةةةةةةةةةةل    ،تجير المناخ
الرسةةةةةةةةةةةةةةميةةة مرة هخرل عن تحقيق هةةدفّةةا في  تخلفةةت التزامةةات المسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة اإلسمةةا يةةة ،(16النةةاسي )الفقرة 

فا هي هوفةةت نةةااللتزاا   ،كةةاسةةت التزامةةات التمويةةل المنةةاخي مخياةةة لآلمةةال ،  وعل  سحو ممةةا ةةل2020 عةةاا
وال ناالحتياجات المتزايدة    ،بليوم دوالر سةةنوياً  100بتقدطم مبلغ قدره    2009المقلوم في كوبنّامن في عاا  

بليوم دوالر من األموال    62,9مبلغ التمويل المناخي الذي بلجت ليمته    لكوكب يزداد احترارًا  ومن ه ةةةةةةةةةةةةل
لم يوجَّه   ،2019والذي حألةةةةةةةةةدته البلدام المتقدمة في عاا    ،بليوم دوالر من األموال الخا ةةةةةةةةةة 14العامة و
بايين دوالر فقط ألسألةةةةةةةلة التكيف في البلدام النامية   6منّا    ،بليوم دوالر ألسألةةةةةةةلة التكيف  20,1سةةةةةةةول 

ال بد من ليادة عالمية طقودها القلام العاا تعترل ندولويات السةةةةةياسةةةةةة    ،  ومرة هخرل (45)نخفضةةةةةة الدخلالم
 العامة لعالم مترانط وتحددها وتعترل نفألل الحوافز السولية في توجيه مسا ل السياسة العامة وتنفيذها 

ألمراض  توجد حاجة واضحة إل  إعادة الننر في االستخداا المستقبلي لحقوق السحب الخا ة    ،  الناً  - 40
دعا األوسكتاد إل  استخدامّا    ، من القرم الماضي   لتنمية  ومنذ إسألاء حقوق السحب الخا ة في هواخر الستينات ا 

  

(41) A/76/214  

(42) Munevar D, 2020, A debt pandemic. Dynamics and implications of the debt crisis of 2020, Briefing 

Paper, European Network on Debt and Development   

(43) United Nations, Treaty Series, vol. 333, No. 4764  

رقم    ،)منألةةةةةةةةورات األمم المتحدة وضةةةةةةةة  البنيام المالي العالمي في خدمة التنمية  ش2015تقرير الت ارة والتنمية،    ،2015  ،األوسكتاد (44)
  (من النص االسكليزي ) 134الصفحة  ،سيويورك وجنيف( ،A.15.II.D.4المبي  

(45) OECD, 2021b, Climate finance provided and mobilised by developed countries: Aggregate trends 

updated with 2019 data, OECD Publishing, Paris  

http://undocs.org/ar/A/76/214
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  وعل  الرمم من مةةةةةةةةةريام الحياة المالي الذي وفره هحدث وهكبر ( 46) في المقاا األول ألمراض التنمية المسةةةةةةةةةتدامة 
  17)اسنر الفقرة   19- لنامية خال هزمة كوفيد مبلغ مر ةةود عاا من حقوق السةةحب الخا ةةة للعديد من البلدام ا 

سةةيكوم من المّم االسةةتفادة من إمكاسات حقوق السةةحب الخا ةةة ليس فقط لمكافحة قيود السةةيولة الدولية    ، هعاه( 
ولكن هطضةةةةةًا لتوفير دعم هكبر لتمويل التنمية في األجل اللويل  وكاست المناقألةةةةةات    ، في هوقات األزمات العالمية 

نألةةةةةدم إعادة توجيه حقوق السةةةةةحب الخا ةةةةةة مير   ، نما في ذلك مناقألةةةةةات م موعة العألةةةةةرين  ، اً التي جرت مؤخر 
ولكن الجرض منّا كام تعزيز    ، المسةةةةةةةةةةةتخدمة في البلدام المتقدمة إل  البلدام النامية المحتاجة مناقألةةةةةةةةةةةات مفيدة 

هكنر من االسةةةةةةتفادة من إمكاسات حقوق    ، وبالتالي خلق ديوم جديدة   ، قدرات  ةةةةةةندوق النقد الدولي عل  اإلقراض 
السةةةحب الخا ةةةة ألمراض إسما ية  وقد يتللب ذلك فصةةةل إ ةةةدار حقوق السةةةحب الخا ةةةة عن سناا حصةةص  

منل تحقيق ههدال التنمية المسةتدامة    ،  ةندوق النقد الدولي وإسألةاء "فئات حقوق سةحب خا ةة" ألمراض محددة 
    ( 47) والتكيف م  تجير المناخ في البلدام النامية 

والمصةارل    ،كاست المالية العامة  ،ط ب تعزيز الخدمات المصةرفية العامة  فخال ال ا حة  ،رانعاً  -41
  ،هي المحرك ل ما ة والتعافي االقتصةةةةةةةةاديين  وجاءت هول الجي  من المصةةةةةةةةارل المركزية   ،العامة تحديداً 

وضة  اسةت ابتّا السةريعة ألزمة  التي لّا دور هسةاسةي كّيئات منسةقة ومننمة للنناا المالي في هي بلد  وت
السةةةةةيولة التي هحد تّا ال ا حة كيف طمكن تكييف الممارسةةةةةات التقليدطة والتخلي عنّا في حاالت اللوار    
بيد هم هذا التحول في السياسة العامة اتسم نعدا تناسق عميق  فالبلدام التي كاست لديّا هكبر االحتياجات  

حية  إم تخهيف القيود النقةدطةة الكميةة وماةادالت اال تمةام لم طكن  ،لم تملةك سفس القةدرة عل  االسةةةةةةةةةةةةةةت ةانةة
كام ال بد من جعل تدابير تعزيز السةةةةةةيولة تتمامةةةةةة  م  اتفاق    ،متاحًا إال لعدد قليل منّا  وعاوًة عل  ذلك

كيا تؤدي إل  تفةاقم المخةاطر المنةاخيةة القةا مةة وتقويض تعّةدات الحكومةات  وكةاسةت سةةةةةةةةةةةةةةنةدات   ،نةاريس
مألةةةتراة عل  سلاق مير مسةةةبوق لزيادة السةةةيولة وت نب الألةةةلل االقتصةةةادي منحازة في كنير من الألةةةركات ال

   (48)األحيام إل  الوقود األحفوري ولم تحاول االبتعاد عن القلام

طويًا نةدم المصةةةةةةةةةةةةةةارل العةامةة الوطنيةة واإلقليميةة تحتةاج إل     جةادل األوسكتةاد  ،وعاوًة عل  ذلةك -42
مصةةادر تمويل هكنر مو ولية وماءمة وإل  حيز سةةياسةةاتي ل قراض ألمراض إسما ية  ويناجي هم تسةةتخدا 

الرسةةةةةملة والحيز السةةةةةياسةةةةةاتي للسةةةةةما  لمصةةةةةارفّا اإلسما ية    م موعة السةةةةةا  قوة مسةةةةةاهميّا لزيادةحكومات  
في حين طمكن هم تسةةةةةةةةةةع    ،زيادة دعم التكنولوجيا والمألةةةةةةةةةةاري  الت ريبية هو الخضةةةةةةةةةةراءالمتعددة األطرال ب

المصةةةةةةةارل اإلقليمية والمتعددة األطرال إل  إط اد هعضةةةةةةةاء جدد لتدعيم قاعدتّا الرهسةةةةةةةمالية  ويتعين عل   
طة  والتدابير التقييد AAAالحكومات  ةةاحاة المصةةارل العامة الوطنية هم تعيد الننر في تصةةنيفات الةةةةةةةةةةةةةةةة  

 عل  الرافعة المالية إذا كاست هذه التدابير تحد من االستنمارات ذات الفوا د اإلسما ية اللويلة األجل 

ط ب تكنيف ال ّود الدولية المنسةةةةةةةةةةةقة لوقف التدفقات المالية مير المألةةةةةةةةةةةروعة من البلدام    ، خامسةةةةةةةةةةةاً  - 43
الممارسةةةةةةةةةةةات اللويلة األمد للمراجحة  النامية  ويألةةةةةةةةةةةار عل  وجه الخصةةةةةةةةةةةوص إل  األدلة الكنيرة والمتزايدة عل   

  ( 49) الضةةريبية للألةةركات واسةةتجال النجرات والماذات الضةةريبية هو الوالطات القضةةا ية ذات الضةةرا ب المنخفضةةة 

  

(46) UNCTAD, 2004, Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An Intellectual History of 

UNCTAD 1964–2004 (United Nations publications, Sales No. E.04.II.D.39, New York and Geneva), 

pp. 44–48  

رقم المبي     ،)منألةةةةةةةةةةةةةةورات األمم المتحةةدة ضةةةةةةةةةةةةةةر عةةالمي جةةديةةدتمويةةل اتفةةاق هخ ش2019تقرير الت ةةارة والتنميةةة،  ،2019  ،األوسكتةةاد (47)
A 19 II D 15، )(من النص االسكليزي ) 93-90الصفحات  ،جنيف  

   (من النص االسكليزي ) 121الصفحة  ،ه 2021 ،األوسكتاد (48)

من النص  )  68-66الصةةةةةةةةفحات   ،ه  2021  ،الفرم ناء؛ األوسكتاد  ،الفصةةةةةةةةل الخامس  ،2019  ،األوسكتاد  ،اسنر عل  سةةةةةةةةبيل المنال (49)
  (االسكليزي 
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األربا  عل  الصةةةةةعيد  وتمنلت االسةةةةةت انة الر يسةةةةةية المتعددة األطرال في مألةةةةةروم تآكل الوعاء الضةةةةةريبي وسقل  
2013في عاا   لتعاوم والتنمية في الميدام االقتصةةةةةةةةةةةةادي/م موعة العألةةةةةةةةةةةةرين العالمي الذي هطلقته مننمة ا 

 (50 )  
ويّدل ذلك إل  التو ةةل إل  توافق دولي في ارراء لوضةة  طريقة حدينة ل ني الضةةرا ب من هربا  المؤسةةسةةات  

روم المتعددة ال نسةةيات عل  هسةةاس مكام حدوث األسألةةلة االقتصةةادطة المدرة للرب  وتوليد القيمة  وحصةةل المألةة
م  إطاق اإلطةار الألةةةةةةةةةةةةةامةل لتقةدطم حةل متعةدد األطرال قةا م عل  توافق ارراء   2020عل  دفعةة قويةة في عةاا  

عل  حل    ، 2021في عاا    ، للتحدطات الضةريبية النامةئة عن رقمنة االقتصةاد  وكاست الخلوة األخيرة هي االتفاق 
   ( 51) ات العامة نسةةةةةةبب هسألةةةةةةلة تحويل األربا  ذي ركيزتين لمواجّة التحدطات الضةةةةةةريبية الدولية وخسةةةةةةا ر اإليراد 

ويألةةةةمل هذا االتفاق تلبيق حد هدس  لمعدل الضةةةةرياة عل  كل م موعات المؤسةةةةسةةةةات المتعددة ال نسةةةةيات التي  
مليوم يورو  وسةم  االتفاق بتاسةيط سلاق المفاوضةات وتضةييق الم ال عل     750تزيد إيراداتّا الم تمعة عل   
    ( 52) بليوم دوالر سنوياً   275قديرات إل  هم الضرياة طمكن هم ت لب ما طصل إل   استمرار التدخير  وتألير الت 

مير هم الفعالية النّا ية لّذا االتفاق الضةةريبي مير واضةةحة  ولما كاست تفا ةةيل تنفيذ الضةةرياة   -44
فمن المرج  هم يولد هذا التدبير سنامًا معقدًا من القواعد    ،ال ديدة لم توضةةةةةةةةةةةةة  نعد في  ةةةةةةةةةةةةةيجتّا النّا ية

ّ ل التاعب نه  والبلدام النامية التي تفتقر إل  القدرات والخبرات    ،والتخهيضةات  وكلما زاد النناا تعقيدًا سة
ليسةةةةت في وضةةةة  مؤات إطاقًا في النناا الذي تخلق فيه الألةةةةركات    ،الفنية في م ال المراجحة الضةةةةريبية

رات وتستجلّا  ومن مير الواض  هطضًا كيف سيعمل سناا اقتلام الضرا ب القا م في الوالطات المتحدة  النج
وكيف سةةةةةةةةةةةيؤ ر عل  عمل هياكل الألةةةةةةةةةةةركات العالمية    ،األمريكية م  المقترحات المتعددة األطرال ال ديدة

  (53)التي تعتمد عل  التخهيضات المعمول بّا في الوالطات المتحدة

تؤ ر   ،وكاالت تقدير ال دارة اال تماسية هي مؤسةةةسةةةات هسةةةاسةةةية في النناا المالي الدولي  ،سةةةادسةةةاً  -45
  19-في قرارات اإلقراض التي يتخذها المسةةةتنمروم والمصةةةارل عل  الصةةةعيد العالمي  وهبرزت هزمة كوفيد

قراره وتكلفته   التد ير السةةةةةةةةةةةةلبي لوكاالت تقدير ال دارة اال تماسية عل  توافر التمويل ألمراض التنمية واسةةةةةةةةةةةةت
وهو همر هسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي لزيادة قدرة البلدام النامية عل  إط اد التمويل    ،وهعاقت هذه الوكاالت حل هزمة الديوم 

الخارجي ألمراض التنمية  وهدل احتمال تخهيض ليمة السةةةةةةةةةةةةةةندات السةةةةةةةةةةةةةةيادطة إل  ردم العديد من البلدام  
خدمة الدين وإطارها المألةترك  وهعاق هذا    ادم موعة العألةرين لتعليق سةدالمؤهلة عن االسضةماا إل  ماادرة  

االحتمال هطضةًا اعتماد سةياسةات مالية توسةعية طمكن هم تسةّم في النمو االقتصةادي وتعبئة الموارد المحلية  
 في العديد من البلدام النامية  

حل  من الضةةةةةةةةروري إعادة تألةةةةةةةةكيل قلام ال دارة اال تماسية وجعله هكنر ماءمة للتنمية  وال  ،لذلك -46
في ماادرتين ر يسةةةةةةةةةةةةيتين    ،ك زء من إ ةةةةةةةةةةةةا  هيكل الديوم الدولية  ،المنالي هو هم يننر الم تم  الدولي

  ،منل مركز احتكار القلة الذي تتمت  نه الوكاالت "الناث الكبرل"   ،لمعال ة المألةةةةةةةاكل الّيكلية لّذا القلام
وال سةةةةةيما في حالة البلدام    ،وسةةةةةلوك التصةةةةةنيفات المسةةةةةاير للدورات االقتصةةةةةادطة  ،والمنّ يات المنيرة لل دل

  ،النامية  الماادرة األول  هي إ ا  تننيمي كبير للوكاالت القا مة  وفي غياب هيئة تننيمية فوق وطنية 

  

(50) OECD, 2013a, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris; OECD, 
2013b, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris; and OECD, 2015, 

Base Erosion and Profit Shifting, Final Reports, OECD Publishing, Paris   

(51) OECD, 2021c, OECD Secretary-General Tax Report to the G[roup of] 20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris  

(52) Cobham A, 2021, G[roup of] 20 could improve on “one-sided” global tax reform, Financial Times, 
11 June  

  (من النص االسكليزي ) 68-66الصفحات  ،ه 2021 ،األوسكتاد (53)
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  ت التننيميةة الةدوليةة م  الّيئةاتم موعةة العألةةةةةةةةةةةةةةرين والوكةاالطمكن هم تتعةاوم  ،(54)وهو الحةل األفضةةةةةةةةةةةةةةل
التننيمية اإلقليمية والوطنية في االت اهات الر يسةةةةةةةةةية التاليةش التخهيف من تد ير التصةةةةةةةةةنيفات عل  اللوا    

ومعال ة تضةةةارب المصةةةال  النامةةةي عن سموذج "جّة اإل ةةةدار   ،المصةةةرفية والمااد  التوجيّية لاسةةةتنمار 
ات واإللزاا نإدراج معايير بيئية وتعزيز الكألةةف عن المنّ ي  ،واعتماد س نم لر ةةد ومسةةاءلة الوكاالت  ،تدف "

وتوفير تصةةةةةةةةةةنيفات طويلة األجل تراعي مؤمةةةةةةةةةةرات متوافقة م  ههدال    ،واجتماعية وإدارية في التصةةةةةةةةةةنيفات
  ولن  (56)ويتمنل حل هنعد مدل في إسألةةاء وكالة عامة دولية لتقدير ال دارة اال تماسية   (55)التنمية المسةةتدامة

بل توفير   ،هو التنافس م  الوكاالت "الناث الكبرل" في هعمالّا اليوميةطكوم الدور األسةاسةي لّذه الوكالة  
وال سةةةةةيما فيما يتعلق نآفاق تقدمّا اإلسما ي    ،تصةةةةةنيفات محايدة طقوا بّا خبراء ل ّات اإل ةةةةةدار السةةةةةيادطة

 عل  المدل اللويل من هجل تيسير تمويل التنمية من القلام الخاص 

قد طكوم من المّم فعًا االسةةةةةتنمار نصةةةةةورة هكنر منّ ية في تلوير هسةةةةةواق رهس المال    ،سةةةةةانعاً  -47
الوطنية واإلقليمية  ويمكن هم تكوم هسةةةةةةةةةةواق رهس المال الوطنية واإلقليمية مكمًا مّمًا لمصةةةةةةةةةةارل التنمية  

مةةةّدت    ،عل  تألةةة يعّا  فعل  سةةةبيل المنال ،وال سةةةيما آسةةةيا  ،وقد حر ةةةت نعض المناطق النامية  ،العامة
ماادرة هسةةةةةةةةواق السةةةةةةةةندات ارسةةةةةةةةيوية سمو سةةةةةةةةندات العملة المحلية نسةةةةةةةةرعة كبيرة لتوفير تريليوسات الدوالرات  

  بيد هم مسةةةةةةدلة فعاليتّا وتد يرها التحويلي تنل مفتوحة  ومن األسةةةةةةااب التي دفعت  (57)لاسةةةةةةتنمار المحلي
المرتالة بتدفقات رروس األموال الخا ةةةةةةةةة عبر إل  تعزيز هسةةةةةةةةواق رهس المال المحلية الحد من المخاطر  

وهذا طمكن هم   ،تنل هذه المخاطر قا مة  ،الحدود  ولكن عندما طكوم مألةةةةةةةةةةةةترو السةةةةةةةةةةةةندات المحلية هجاسب
 طقوض التد ير التحويلي العاا لّذه الماادرة السياساتية  

الكنير من "السةةةةةندات  قد طكوم هناك م ال لتحسةةةةةين تمويل التنمية نالسةةةةةندات  وكام يؤمل    ، امناً  -48
بليوم دوالر    100هو الفئة األ ةةةةةةةةةةجر كنيرًا التي تبلغ ليمتّا   ، التي ال تقل ليمتّا عن تريليوم دوالر   ، الخضةةةةةةةةةةراء" 

لم طحقق التمويةل نةالسةةةةةةةةةةةةةةنةدات ح م   ،  ولكن عل  الرمم من التوقعةات(58)"سةةةةةةةةةةةةةةنةدات المنةاخ المعتمةدة" وهي
األخضةةةةةر الألةةةةةامل لل مي   وحت  لو كام لّذه السةةةةةندات    ات اه االسةةةةةتنمارات التي ينلوي عليّا التحول هو

عل  األقل في   ،فإم األسألةةةةةةةةةةلة التحويلية حقًا ال ط حتمل هم تعود ندعل  األربا   ،"عنصةةةةةةةةةةر هخضةةةةةةةةةةر" مفيد
 ومن  م ط ستاعد هم تكوم حًا للبلدام النامية  ،األجل القصير 

من السةةةةةةةةةةندات الخضةةةةةةةةةةراء والزرقاء والقا مة  مير هم العديد من البلدام النامية لديّا توقعات قوية   -49
عل  اللبيعةة  لةذا من الضةةةةةةةةةةةةةةروري رف  المعةايير التننيميةة لمواكاةة النمو في هةذه األسةةةةةةةةةةةةةةواق  والعةديةد من 

ويناجي االتفاق عل  معايير لضةمام نقاء السةندات الخضةراء    ،التزامات الكألةف في الوقت الحاضةر طوعية
يين  ومن المّم وجود آليات توفر حماطة عادلة ل ّة اإل ةةةةةةدار  خضةةةةةةراء وتلبيتّا احتياجات السةةةةةةكام المحل

ال بد من دعم اإلطار التننيمي نمسةةةةةتويات   ،وللمسةةةةةتنمر عل  مدل عمر السةةةةةند  وسنرًا لح م هذا التحدي
 عل  الصعيدين الوطني والدولي  ،مناساة من الموارد المالية والموظفين ذوي الخبرة

  ،هطلقت ل نة األمم المتحدة االقتصةةةةةةةادطة ألفريقيا مؤخراً   ،19-في هعقاب  ةةةةةةةدمة كوفيد  ،تاسةةةةةةةعاً  -50
مرفقًا للسةيولة واالسةتدامة يّدل إل  خفض    ،نالألةراكة م  مةركة بيمكو إلدارة األ ةول في الوالطات المتحدة

  

(54) Griffith-Jones S and Kraemer M, forthcoming, Credit ratings and developing economies, United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, working paper  

(55) A/HRC/46/29   

(56) A/76/214  

   (من النص االسكليزي ) 162الصفحة  ،2019 ،األوسكتاد (57)

(58) Harrison C and Muething L, 2021, Sustainable debt: Global state of the market 2020, Climate Bonds 

Initiative  

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/29
http://undocs.org/ar/A/76/214
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf
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  ،تكاليف االقتراض للبلدام المألةةةاركة عن طريق إسألةةةاء سةةةوق التفاقات إعادة الألةةةراء  وبموجب هذا الترتيب 
ما يزيد من سةيولة السةوق ويحفز   ،مسةتنمروم ناسةتخداا سةندات اليورو السةيادطة األفريقية كضةمامطقترض ال

نما في ذلك السةةندات الخضةةراء والسةةندات المرتالة ندهدال التنمية المسةةتدامة     ،الللب عل  هذه األ ةةول
ية عل  التعافي من ومن المتوق  هم يؤدي ذلك إل  خفض تكلفة التمويل الخارجي لمسةةةةةةاعدة البلدام األفريق

بتمويةل من  2022  ومن المقرر إجراء هول  المعةامات في هوا ةل عةاا 2030ال ةا حةة وتحقيق خلةة عةاا 
وبذل جّود إضةةةافية من مرفق السةةةيولة    ،مصةةةرل التصةةةدير واالسةةةتيراد األفريقي ومديري األ ةةةول العالميين

  (59)ب الخا ةنسبل منّا إعادة تخصيص حقوق السح ،واالستدامة لتدمين التمويل

من مير المؤكد هم طحقق مرفق السةةةةيولة واالسةةةةتدامة الّدل المنألةةةةود منه وهو خفض    ،وم  ذلك -51
بل مألةةةةةكلة ماءة    ،ال تواجه معنم بلدام المنلقة مألةةةةةكلة سةةةةةيولة  ،تكاليف االقتراض  هواًل وقبل كل مةةةةةيء

سنرًا لخصةةةةةةةةا ص هسةةةةةةةةواق السةةةةةةةةندات السةةةةةةةةيادطة األفريقية    ،تتللب إعادة هيكلة الديوم وتخهيف عبئّا   اسياً 
قد ال طكوم مؤهًا للمألةاركة سةول عدد قليل من   ،وازدطاد مواطن الضةعف المتعلقة نالديوم في ظل ال ا حة

لن يؤدي مرفق السيولة واالستدامة إل  زيادة السيولة إال في هوقات    ،نالنساة للبلدام المألاركة  ،البلدام   الناً 
سةةةةيعتمد تمويل   ،م هسةةةةواق اتفاقات إعادة الألةةةةراء تعمل نألةةةةكل مسةةةةاير للدورات االقتصةةةةادطة  رانعاً الرخاء أل

وبألةةةكل   ،مرفق السةةةيولة واالسةةةتدامة عل  مصةةةادر تمويل ميسةةةورة التكلفة )منًا من حقوق السةةةحب الخا ةةةة
ريقية إل  التمويل  ما قد طحد هطضةةًا من إمكاسية و ةةول البلدام األف  ،هعم من المؤسةةسةةات المتعددة األطرال(

ر المتعدد األطرال "إلعادة البناء عل  سحو هفضةل" الميسةي
  ولئن كاست ضةرورة خفض تكاليف االقتراض  (60)

فةإم االعتمةاد عل  األموال العةامةة الألةةةةةةةةةةةةةةحيحةة إلزالةة مخةاطر التمويةل الخةاص قةد ال طكوم    ،مفّومةة جيةداً 
في هذا الصةةةةةةةدد )اسنر هطضةةةةةةةًا الفصةةةةةةةل  إذا كام في ت ربة الماضةةةةةةةي عبرة   ،هفضةةةةةةةل سةةةةةةةبيل للمضةةةةةةةي قدماً 

  (61)هعاه( الناسي

يتعلق سةةةةةةةةةةةةةةؤال كنيرًا مةا ط لر  بةدور الرقمنةة المةاليةة ه نةاء ال ةا حةة  فقةد هبرز التوزي  مير   ،وهخيراً  -52
المسةةةةةبوق للمن  االجتماعية ناسةةةةةتخداا الرقمنة المالية خال ال ا حة ههمية البنية التحتية العامة في إسألةةةةةاء  

وس نم دف  رقمية لتحقيق فوا د المدفوعات    ،واتصةةةةةاالت فعالة نالّواتف المحمولة  ،نم هوية رقميةو ةةةةةياسة س  
رفت معنم الفوا د  (62)من الحكومة إل  األمةةخاص   وكام األ ر عل  تعميم الخدمات المالية عابرًا حي   ةة 

عل  الفور  وفي حين هم تةةدفق مةةدفوعةةات بيكس المنخفض التكلفةةة كةةام آليةةة منل  عمةةد إليّةةا مصةةةةةةةةةةةةةةرل  
Caixa Econômica Federal  مليوم مةةةةةةةةةخص  35نما طألةةةةةةةةةمل   ،البرازيلي لصةةةةةةةةةرل المن  االجتماعية

   ( 63) توقف هكنر من سصةف العماء عن اسةتخداا المرفق عندما توقفت المن   ،طملكوم حسةانات مصةرفية ال
والواق  هم منلق التحول من التعامل النقدي ليس مقنعًا ما لم طكن السةةةةةةعر مناسةةةةةةاًاش فقد خفضةةةةةةت ال ّات  

  

(59) Stubbington T, 2021, [United Nations] launches African repo market in bid to lower borrowing 

costs, Financial Times, 3 November  

(60) Munevar D, 2021, Liquidity illusions: Who really benefits from the Liquidity and Sustainability Facility?, 

European Network on Debt and Development ،   فةةةةةةي  _https://www.eurodad.org/liquid_illusions  :مةةةةةةتةةةةةةةا  

who_really_benefits  

(61) Gabor D, 2021, The Liquidity and Sustainability Facility for African bonds: Who benefits? 
European Network on Debt and Development Eurodad, Heinrich Böll Foundation and Nawi – 

Afrifem Macroeconomics Collective  

(62) Gelb A and Mukherjee M, 2020, Digital technology in social assistance transfers for COVID-19 

relief: Lessons from selected cases, Policy Paper 181, Centre for Global Development  

(63) Caixa Noticias  ,2021  ,Caixa tem disponibiliza serviços em conta gratuita para mais de 105  
milhões de brasileiros, 27 January   

https://www.uneca.org/sites/default/files/documents/UN%20launches%20African%20repo%20market%20in%20bid%20to%20lower%20borrowing%20costs%20%20Financial%20Times.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/documents/UN%20launches%20African%20repo%20market%20in%20bid%20to%20lower%20borrowing%20costs%20%20Financial%20Times.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/documents/UN%20launches%20African%20repo%20market%20in%20bid%20to%20lower%20borrowing%20costs%20%20Financial%20Times.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/documents/UN%20launches%20African%20repo%20market%20in%20bid%20to%20lower%20borrowing%20costs%20%20Financial%20Times.pdf
https://www.eurodad.org/liquid_illusions_%20who_really_benefits
https://www.eurodad.org/liquid_illusions_%20who_really_benefits
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-03/LSF%20report%20final_10_03.pdf
https://www.cgdev.org/publication/digital-technology-social-assistance-transfers-covid-19-relief-lessons-selected-cases
https://www.cgdev.org/publication/digital-technology-social-assistance-transfers-covid-19-relief-lessons-selected-cases
https://www.cgdev.org/publication/digital-technology-social-assistance-transfers-covid-19-relief-lessons-selected-cases
https://www.cgdev.org/publication/digital-technology-social-assistance-transfers-covid-19-relief-lessons-selected-cases
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ا  مؤقتًا رسةةةةةةةةةوا المعامات الرقمية ومةةةةةةةةةّدت زيادات كبيرة في االسةةةةةةةةةتخدا   (65)ورواسدا (64)التننيمية في كينيا
قبل إعادة فرض الرسةةةةوا  وي در نالذكر هم دف  االسةةةةتحقاقات الرقمية    ،خال األمةةةةّر األول  من ال ا حة

دوم معال ة سقص فرص العمل وإعمال الحقوق ال نسةةةةاسية في آم واحد قد يؤدي إل  تفاقم "الف وة الرقمية"  
لتكنولوجيا الازمة للحصةةةةةةول  حي  إم النسةةةةةةاء وفقراء الريف والضةةةةةةعفاء مسةةةةةةتاعدوم من التحكم ناألدوات وا

عل  هذه المدفوعات  وتألةةير ت ربة ال ا حة إل  هم هسةةااب االسةةتاعاد هعمق كنيرًا من عدا امتاك محفنة 
نمةةا في ذلةةك ال ةةدول التي يوليّةةا من   -وهم هنةةاك م موعةةة من العوامةةل االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادطةةة    ،إلكتروسيةةة رقميةةة

هجل القضةاء عل    نال بد من معال تّا م -ة الرقمية  المالي  للخدمات ال سةيما  ةحسةانات مصةرفيطملكوم   ال
 االستاعاد المالي نألكل مستداا 

 الستنتاجات  -خامساا  

من الواضةةة  هم الصةةةعوبات التي طلرحّا سةةةد الف وات القا مة في تمويل التنمية  ةةةعوبات ها لة   -53
ه ارت ال ا حة م موعة من المناقألةةةةةةةةةةات   ،  وفي الوقت سفسةةةةةةةةةةه19-وقد زادت كنيرًا م  تد ير جا حة كوفيد
مية في األجل اللويل عل  الرمم من المحن الحالية  وفي حين تنل نحول هفضةةةةل السةةةةبل لتدمين تمويل الت

التحدطات االقتصةةةةةةادطة والسةةةةةةياسةةةةةةية وعل  المسةةةةةةتويات الدولي والوطني واإلقليمي ها لة منل ف وات التمويل  
ي  منابر جديدة لمناقألةةةةة هفضةةةةل السةةةةبل لتوسةةةةي  سلاق تمويل التنمية   تت  19-فإم هزمة كوفيد  ،الحالية ذاتّا

مدعومة بتحقيق   ،ويناجي هم تكوم في  ةميم هذه المناقألةات سةبل إعادة التركيز عل  ليادات القلام العاا
ّةا القلةام العةاا لتعبئةة التمويةل الخةاص نلرق    ،تمويةل التنميةة الةدوليةة نةدموال عةامةة وبقنوات طقودهةا وينسةةةةةةةةةةةةةةق

في إحداث تحول هخضةةر عالمي وتحول هيكلي مةةامل لل مي  في البلدام النامية  ويقصةةد من مذكرة   تسةةّم
المعلومات األسةةةةةاسةةةةةية هذه التي هعدتّا هماسة األوسكتاد هم توفر نعض المواد للتفكير في مسةةةةةا ل هسةةةةةاسةةةةةية 

رة الخامسةةةةة  تسةةةةةتوجب المعال ة من جمي  ال ّات الفاعلة وال ّات  ةةةةةاحاة المصةةةةةلحة المألةةةةةاركة في الدو 
 لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية في األوسكتاد 

    

  

-https://citizen.digital/business/mobile-money-transactions-soar-9-4pc-covid-19-emergency  شاسةةةةةنةةةةةر (64)

measures-333402/   

(65) Carboni I and Bester H, 2020, When digital payment goes viral: lessons from COVID-19’s impact 

on mobile money in Rwanda, Cenfri, available at https://cenfri.org/articles/covid-19s-impact-on-

mobile-money-in-rwanda/  
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