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 مقدمة   

عقدددت الدددورة الخددامسدددددددددددددددة لفريق الخبراء الحكومي الدددولي المعني بتمويددل التنميددة، بصددددددددددددددي تي دا   
  .2022آذار/مارس  23إلى  21الحضورية والفتراضية، في قصر األمم بجنيف في الفترة من 

 اإلجراء الذي اتخذه فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية -أولا  

 19-ية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيدتمويل التنم -ألف 

 التوصيات المتفق عليها في مجال السياسات العامة  

 ،إن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية 
بشددددددددددددددد ن خ دة  2015تموز/يوليده   27المؤرخ   69/313قرار الجمعيدة العدامدة  من جدديدد إذ يؤكدد 

عمل أديس أبابا الصدددددددادرة عن المؤتمر الدولي الثالل لتمويل التنمية، التي تشدددددددكل جزءاا ل يتجزأ من خ ة 
، وتدعم ا وُتكمل ا، وتسداعد على توضديس سدياا اايات ا المتصدلة بالتنفيذ من 2030التنمية المسدتدامة لعا   

ر المناخ والتحديات العالمية ذات الصدددددلة،  خالل سدددددياسدددددات ومجراءات ملموسدددددة، بما في ذل  ما يتعلق بت ي
وتؤكد من جديد اللتزا  السدياسدي القوي بالتصددي لتحدي التمويل وت يئة بيئة مواتية على جميل المسدتويات  

 لتحقيق التنمية المستدامة بروح من الشراكة والتضامن العالميين،

، التي دعت  (TD/519/Add.2)من مافيكيانو نيروبي   (ص)100إلى الفقرة    أيضدددددددداا  ومذ يشددددددددير  
 إلى إنشاء فريق خبراء حكومي دولي معني بتمويل التنمية،

الذي بموجبه أوعزت الدول األعضددددددداء إلى    (TD/541/Add.2)بريدجتاون  إلى ع د   ومذ يشدددددددير  
األونكتاد ب ن يسددتمر في السددتفادة من العمل التحليلي والموجه نحو السددياسددات الذي تضدد لل به المؤسددسددة 

ويل التنمية، بالتعاون مل المؤسددددددسددددددات األخرى ةدددددداحبة المصددددددلحة، وفي إ ار عملية متابعة في مجال تم
واسددددتعراو تمويل التنمية التي تضدددد لل ب ا األمم المتحدة، وأن يسدددداعد البلدان النامية على تحديد خيارات  

  2030خ ة عا   سدددياسددداتية هدف ا تعزيز تعبئة الموارد المحلية والدولية، العامة والخاةدددة، من أجل تحقيق 
 وأهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب،

من ع د بريدجتاون التي تدعو إلى تكثيف الج ود الرامية إلى    122إلى الفقرة    ومذ يشدددددددددددددير كذل  
كفالة اتسدددددددددددداا العمل وتفادي ازدواجيته المحتملة مل المنتديات المختصددددددددددددة األخرى، فضددددددددددددالا عن التماس  

اعلة المعنية، األمر الذي سددددديتيس تبادلا  دددددامالا ومتوازناا ومسدددددتنيراا ويضدددددفي  مدخالت من جميل الج ات الف
 المصداقية على نتائجه، ومذ يشدد على ضرورة ضمان قيادته من قبل خبراء الدول األعضاء،

على القتصددددددددددددددداد العددالمي،   (19-آثددار أزمددة مرو فيروس كورونددا )كوفيددد  ومذ يالحظ مل القلق 
 البلدان النامية، األمر الذي أفضى، في جملة أمور، إلى زيادة مستويات الدْين الخارجي،سيما في  ل

الحاجة إلى تعزيز فرص حصدددددددددول البلدان النامية على التمويل المناخي،   علىيشددددددددددد   -1 
ألاراو التكيف بوجه خاص، من المصددادر المحلية والدولية والخاةددة والعامة، فضددالا عن تعزيز القدرات  

جية والسددددددتثمار في البلدان النامية بما يفضددددددي إلى دفل تحول ا ال يكلي نحو اقتصدددددداد يكون منخف   اإلنتا
 النبعاثات وقادراا على المنافسة والصمود أما  ت ير المناخ ومستداماا؛

األونكتاد إلى دعم البلدان النامية من أجل وضددددددل سددددددياسددددددات و نية موج ة إلى    يدعو -2 
قوية تراعي المناخ، وتكون مسددددتعدة وقادرة على الحوار مل   ا  تتوله دولة تنمويةبناء اقتصدددداد متنوس ومسددددتد
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جميل الج ات المعنية ةداحبة المصدلحة، بما في ا الق اس الخاص، وتسدت يل تعبئة ومدارة الموارد الخارجية  
ر في هذا الصدددددددد بميمة أ ر التمويل الو نية المتكاملة الت ي من  دددددد ن ا  والمحلية والخاةددددددة والعامة، ويذكه

للموارد المملوكة و نياا بالعمل على تعبئة فعالة لمجموعة واسدددددددعة من   دعم اسدددددددتراتيجية التنمية المسدددددددتدامة
 ؛2030مصادر التمويل وأدواته ومواءمت ا مل خ ة التنمية المستدامة لعا  

على الحاجة إلى اسدددددددددتكشددددددددداف فوائد وتكاليف األدوات الجديدة المبتكرة لتمويل يشددددددددددد   -3 
تنمية، بما في ذل  التمويل المختلط، والشددددددددراكات بين الق اعين العا  والخاص، وسددددددددندات أهداف التنمية  ال

المسدددددددددددتدامة، وفقاا لطولويات الو نية، من أجل المسددددددددددداهمة في سدددددددددددد فجوة السدددددددددددتثمار في أهداف التنمية  
على توفير تمويل المسددددددتدامة من  ريق خف  مخا ر بعين ا ترتبط بالسددددددتثمار، وتحفيز الق اس الخاص  

إضافي لفائدة الق اعات اإلنمائية الرئيسية، ويرحب في هذا الصدد بالتقييم المستمر القائم على األدلة الذي  
أجرته فرقة العمل المشددددددددددددددتركة بين الوكالت المعنية بتمويل التنمية لمواةددددددددددددددلة ت وير هذه األدوات وزيادة  

أقصدددددددى حد، والعمل في الوقت نفسددددددده على التصددددددددي    إسددددددد ام ا في تحقيق أهداف التنمية المسدددددددتدامة إلى
 لتحديات بعين ا؛

الدور الذي يمكن أن تضد لل به المصدارف اإلنمائية اإلقليمية والمتعددة األ راف  يؤكد   -4 
لتمكين البلدان النامية من توفير الموارد المالية الالزمة لتنميت ا المسددددددددددتدامة وتحول ا ال يكلي، والحاجة إلى  

اءات ا في تحقيق أهداف التنمية المسددددددددددددتدامة، واتفاا باريس والتفاقات الدولية األخرى ذات  أن تسدددددددددددد م إجر 
الصددلة، ويسددلم ب ن الحاجة ملحة إلى تعزيز قاعدت ا الرأسددمالية، ويدعو إلى النظر في إمكانية تعزيز آليات  

ر في حالت ال وارئ في أوقات األزمات؛  التمويل الميسه

ن المشددداركفة في مبادرة تعليق سدددداد خدمة الدْين، واإل ار المشدددتر   بإسددد ا  البلدا  يُسدددلم -5 
لمعالجة الديون بما يتجاوز هذه المبادرة، ويدعو إلى تنفيذ هذا اإل ار تنفيذاا فعالا و ددددددددفافاا وسددددددددريعاا، وبذل  

 الج ات الدائنة من الق اس الخاص وايرها من الج ات الدائنة الدولية المعنية ج وداا مماثلة؛

بمواةدددددددددددلة دراسدددددددددددة الفرص والتحديات التي ين وي علي ا دم  بنود الكوار   يوةدددددددددددي   -6 
ال بيعية وايرها من البنود المماثلة المتصدددددلة بالصددددددمات الخارجية في سدددددندات الدين، واإلسددددد ا  أخيراا في 

 زيادة سيولة البلدان النامية واستقرارها القتصادي خالل أوقات األزمات؛

أهمية الموارد المحلية والدولية والخاةددددددددة والعامة لكفالة اسددددددددتجابة سددددددددريعة إلى  يشددددددددير  -7 
ألزمات المسدددددتقبل، ومن ثم إسددددد ام ا في السدددددتقرار المالي للبلدان وقدرت ا على الصدددددمود، ويرحب في هذا  
الصددددددد باعتماد ةدددددندوا النقد الدولي مخصدددددصدددددات حقوا السدددددحب الخاةدددددة، ويدعو البلدان القادرة على  

ة في الخيارات المتاحة لتوجيه حقوا السدددددددددحب هذه  وعاا لصدددددددددالس أضدددددددددعف البلدان، بما في ا  النظر بجدي
 البلدان المتوس ة الدخل، وفقاا لقوانين ا ولوائح ا الو نية، أن تفعل ذل ؛

على أهميدة بداقي المبدادرات الراميدة إلى تمويدل البلددان النداميدة، بمدا في دا البلددان  يشدددددددددددددددد  -8 
 يز استثمارات ا في أهداف التنمية المستدامة.المتوس ة الدخل، وتحف

 الجلسة العامة الختامية
 2022آذار/مارس  23
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 اإلجراءات األخرى التي اتخذها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية -باء 

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

  23 ء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، في جلسدددددته العامة الختامية المعقودة في اعتمد فريق الخبرا  - 1
 ، مجموعة من التوةيات المتفق علي ا في مجال السياسات )الفصل األول، الفرس ألف(. 2022آذار/مارس  

 جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية   

بالنظر إلى أن ضدددددديق الوقت لم يسددددددمس بوضددددددل واختيار الصددددددي ة الن ائية للموضددددددوس واألسددددددئلة   -2
دْين   امة الختامية،  لدورته المقبلة، قرر فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضدداا، في جلسددته العاإلر ددادية المحده

أن يناقش الموضددددددددددددوس الن ائي في اجتماس المكتب الموسددددددددددددل لمجلس التجارة والتنمية، ويقدمه إلى المجلس  
الذي اختير   الموضدددوسسددديشدددير إلى  للموافقة عليه، إلى جانب جدول األعمال المؤقت للدورة السدددادسدددة الذي  

عضددددددددداء على إجراء مشددددددددداورات بشددددددددد ن  جل فريق الخبراء ج ات التنسددددددددديق اإلقليمية والدول األ. و دددددددددللدورة
 المقترحات، بغية التوةل إلى اتفاا بش ن الموضوس واألسئلة اإلر ادية.

 موجز الرئاسة -ثانياا  

    19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى بعد جائحة كوفيد  
 من جدول األعمال( 3)البند 

فريق الخبراء الحكومي الددددولي المعني بتمويدددل    في إ دددار هدددذا البندددد من جددددول األعمدددال، عقدددد -3
 الجلسة العامة الفتتاحية وأربل حلقات نقاش بش ن مختلف جوانب الموضوس.خالل التنمية مناقشة 

 بيانات الجلسة العامة الفتتاحية  

في افتتاح الجلسدة،  دددت رئيسدة مجلس التجارة والتنمية على أن البلدان النامية تواجه موجة من   -4
الصددددددددمات الخارجة عن إرادت ا. وسدددددددواء تعلق األمر بالصددددددددمات أو الجائحة أو النزاعات أو اضددددددد رابات  

قب الصدددددددحية  السدددددددوا، يعني ضدددددددعف هذه الدول أن ا عانت أسدددددددوأ العواقب. فبالنسدددددددبة ألفريميا، تمثل العوا
والجتماعية للجائحة أ دددددددددددددد انتكاسدددددددددددددة إنمائية في المن قة في التارين الحديل، وهو ما جعل ا تعاني أزمة  
إنسددددددانية متعددة األوجه. فقد أثرت الجائحة على بلدان أفريميا في مجالت الفقر المدقل، والت ذية، والتعليم،  

مليون  ددخإ إلى قائمة السددكان   38قة إضددافة  والعمالة، والصددحة، ونظم الرعاية الصددحية. و دد دت المن 
مليون  دددددخإ من نقإ الت ذية، وتقزه   فل واحد من بين كل  48الذين يعيشدددددون في فقر مدقل، ومعاناة  

مليون وظيفة    29مليون  فل على الذهاب إلى المدرسدددددددددة، وفقدان ما يعادل    127ثالثة أ فال، وعد  قدرة 
، تضدددددرر (19-ليون حالة إةدددددابة بمرو فيروس كورونا )كوفيدم  3,1بدوا  كامل. ومضدددددافة إلى أكثر من 

ماليين األ ددددخاص من نقإ التمويل وحالة اإلرهاا التي عانت ا أنظمة الرعاية الصددددحية. وأ ددددارت رئيسددددة 
مجلس التجارة والتنمية إلى أن منظمة الصدددددددددحة العالمية أوضدددددددددحت، منذ بداية الجائحة، أل أحد في م من  

من. وارت ت أن ت عيم العالم ب سددددددددره أفضددددددددل السددددددددبل للت لب على الجائحة. وحتى لم يكن الجميل في م  ما
في المائة من السددددكان في أفريميا على ت عيم كامل. ولم يتلق   11، لم يحصددددل سددددوى 2022 ددددبار/فبراير 

 .19-مليار  خإ بعُد جرعة ت عيم واحدة ضد كوفيد 1,2يقدر بنحو  ما

لرعاية الصددددددددددددددحية، على الرام من ج ودها الب ولية لحماية  وعرقلت الموارد المحدودة لق اعات ا -5
سددددددكان المن قة، قدرة البلدان األفريمية على توزيل اللقاحات. وواج ت المن قة ةددددددعوبات في تعبئة الموارد  
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دعماا لج ود التصددددددددي للجائحة واإلنعاش، كما يتضدددددددس من التباين في الموارد العامة المخصدددددددصدددددددة لتلبية  
ة الخارجية واحتياجات الرعاية الصددددددددحية. فقد ان ارت أنظمة الرعاية الصددددددددحية تحت م الب الج ات الدائن

بليون دولر    55ضدددددددددددددد ط الجائحة، في حين دفعت الحكومات األفريمية للج ات الدائنة الخارجية أكثر من 
ج  وتشددددير التقديرات إلى أن بلدان أفريميا جنوب الصددددحراء الكبرى تحتا  .2020خدمة الدْين في عا     لسددددداد
وعالوة على ذل ،    .19-في المائة من سددددددددكان ا ضددددددددد كوفيد 70في المائة من هذا المبلغ لت عيم   20إلى  

كلف سدداد خدمة الدْين العا  الخارجي ما يعادل، في المتوسدط، ضدعف مقدار الموارد التي خصدصدت ا هذه  
مؤخراا، تثقل الديون كاهل    وعلى نحو ما بيهنه األونكتاد .2020البلدان لإلنفاا على الصحة العامة في عا   

البلددان النداميدة بوجده عدا ، وأفريميدا بوجده خداص. وأعداا ارتفداس مسددددددددددددددتويدات الددْين العدا  قددرة بلددان المن قة  
على حماية سددكان ا. وبارتفاس مسددتويات الدْين ارتفعت حصددة سددداد خدمة الدْين في الميزانيات العامة. ففي 

المسدتخدمة لتلبية سدداد خدمة الدْين العا  الخارجي أربعة أضدعاف    أفريميا، زادت حصدة اإليرادات الحكومية
بلدداا على   12وتخصددددددددددددددإ الحكومدات في   .2020و 2011في المدائدة بين عدامي    23,1إلى    6تقريبداا، من 

 في المائة من إيرادات ا الحكومية لسداد خدمة الدْين. 20األقل في الوقت الراهن أكثر من 

ومن الواضس أن الديون ظلت مشكلة ملحة لفترة من الوقت، ومل ذل  لم ُيبذل سوى القليل لتزويد   -6
البلدان النامية باألدوات الالزمة لمعالجة هذه المسددددددددددددد لة. وُخصدددددددددددددإ معظم التمويل اير المنشددددددددددددد  للدْين  

ر  بليون دول   650لق اعات أخرى. وأتاح تخصدددددددددديإ ةددددددددددندوا النقد الدولي لحقوا السددددددددددحب الخاةددددددددددة  
بليون دولر،    33وتلقت البلدان األفريمية في المجموس    .2020لالقتصددددددددداد العالمي دعماا للسددددددددديولة في عا   

، قددددمدددت بلددددان منظمدددة التعددداون والتنميدددة في الميددددان القتصددددددددددددددددادي  2020في المدددائدددة. وفي عدددا     5 أو
والي ربل هذا المبلغ،  بليون دولر من المسداعدات اإلنمائية الرسدمية. وُخصدإ ألفريميا ح 161 مجموعه ما
بليون دولر. وبل دت هدذه المبدالغ مجتمعدة مدا يقرب من نصددددددددددددددف مدا دفعتده دول المن قدة في خددمدة  39أي  

وعلى النمي ، أخدذ    .2021و  2020بليون دولر، بين عددامي   126الدددْين العددا  الخددارجي، أي مددا يعددادل 
مالية دولية. وهذا األمر ي دد بتفاقم  معظُم التمويل ال ارئ للبلدان النامية  دددددددددكل  قروو من مؤسدددددددددسدددددددددات  

بليون دولر من التمويل الذي قدمته المؤسدسدات المالية   317مشدكلة الدْين على المدى ال ويل. فمن أةدل  
بليون دولر من منس الدعم للمسددددداعدة اإلنمائية    16، لم ُيخصدددددإ اير  2021و  2020الدولية بين عامي 

المعرضة لخ ر ضائقة الدْين. ولم تقدر البلدان األفريمية على    الدولية المخصصة للبلدان منخفضة الدخل،
الصدددددمود أما  الصددددددمات المتتالية في ظل السدددددتجابة المتعددة األ راف التي وةدددددفت ا أمانة األونكتاد في 

، قصدددددديرة النظر  وثيقة المعلومات األسدددددداسددددددية للدورة ب ن ا اسددددددتجابة ضددددددعيفة جداا ومت خرة جداا، وملى حد ما
تت لب الحالة العالمية الراهنة مقاربة مختلفة. وينب ي العتراف ب ن ةددحة الناس في العالم النامي  و أيضدداا.  

وحيات م  ددرر أسدداسددي مسددبق إلنجاح النتعاش القتصددادي في كل مكان. وأفضددل  ريقة لضددمان انتعاش  
يد  عالمي مسددددددددتدا  هي وضددددددددل اسددددددددتجابات متعددة األ راف تركز على رفاه أضددددددددعف الفئات على الصددددددددع 

العالمي. وأ ددارت رئيسددة المجلس إلى ضددرورة المضددي قدماا في وضددل مبادرات جوهرية، بما في ذل  إل اء  
الدديون، وآليدة متعدددة األ راف لمعدالجدة الدديون إلع داء األولويدة لتعبئدة الموارد العدالميدة من أجدل تحقيق أهم  

تيسددددددددددددددير الوفاء بالتزامات خ ة أهداف جدول األعمال المتعدد األ راف. عندئذ فقط يصددددددددددددددبس من الممكن  
واتفاا باريس بشد ن ت ير المناخ ومعالن بيجين. وأعربت رئيسدة المجلس عن   2030التنمية المسدتدامة لعا   

الخبراء الذين حضددددددروا مل فريق الخبراء  ت لع ا إلى إحراز تقد  بشدددددد ن هذه المسددددددائل بالسددددددتعانة بمعارف 
 .الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

وأ دددددارت األمينة العامة لطونكتاد إلى أن البلدان النامية على وجه الخصدددددوص تعاني من الضددددد ط   -7
، والحرب في أوكرانيا وأثرها على ال ذاء  19-الكبير الذي يعانيه القتصداد العالمي جراء اسدتمرار جائحة كوفيد

تزايدد، ومدا فت  عددد الدذين يقعون في  والوقود والتمويدل، وارتفداس تكداليف ت ير المنداخ. فمدا فتئدت أعبداء الدديون ت
براثن الفقر يتزايد، وما فت  الحيز المالي يتقلإ، وما فت  تحقيق أهداف التنمية المسدتدامة يتراجل لتصدبس في  
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اير المتناول. وألاراو هذه الدورة، عمدت أمانة األونكتاد إلى حساب مبلغ الفجوة المتنامية في مجال تمويل  
تريليون دولر سددددددددددنوياا، مسددددددددددجلة بذل  ارتفاعاا قدره    3,6وتبلغ هذه الفجوة حالياا    .2030التنمية في خ ة عا   

تريليون دولر سددنوياا قبل الجائحة. ومن المحتمل أن تكون هذه الفجوة أوسددل، ألن الحسدداب أجري    2,5حوالي  
مي، بما في ذل  تشدديد  درور  قبل اندلس النزاس في أوكرانيا، وهو نزاس سديؤثر ت ثيراا عميقاا على القتصداد العال 

السددددديولة العالمية، ويؤثر سدددددلباا على القتصددددداد الكلي بسدددددبب ارتفاس أسدددددعار الوقود بالنسدددددبة لل ذاء واألسددددمدة،  
  تقرير التجارة والتنميةوتسدارس ارتفاس التضدخم جراء ارتفاس تكاليف التجارة وأسدعار السدلل األسداسدية. ومن  د ن  

بصددي ته المحدثة الذي يصدددر هذا األسددبوس أن يؤكد أن األونكتاد يتوقل أن يكون نمو النات  المحلي اإلجمالي  
بسدددددبب الحرب، وأن تظ ر المخا ر ال رفية في األفق    2022العالمي أقل بنسدددددبة نق ة مئوية كاملة في عا   

ومحدودية بع  السدددلل األسدداسددية    أيضددداا. ومن السددديناريوهات المحتملة: اسدددتمرار اضددد راب سدددالسدددل اإلمداد، 
الرئيسية أو ت خر وةول ا أو الحصول علي ا، وتوالي تراجل التصنيفات الئتمانية، وتخلف البلدان النامية عن  
سددددددددددددداد ديون ا، واحتمال حدو  اضدددددددددددد رابات مدنية نظراا للعالقة الو يدة بين دورات السددددددددددددلل األسددددددددددداسدددددددددددية  

 ية تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنقلب إلى هاوية. والض رابات السياسية، وظ ور فجوة تمويل

سدوياا، ُ رحت أفكار بشد ن الحلول السدياسدية الممكنة لسدد هذه    السديناريوهات   هذه  منل  سدبل  ولتدارس -8
الفجوة من  ريق خف  التكاليف من ج ة، وتعزيز النمو المسدددتدا  من ج ة أخرى. فقد كلفت التزامات سدددداد  

في المائة في الدول    34في المائة من عائدات ةددادرات البلدان النامية، وبل ت نسددبة    16ن حوالي  خدمة الديْ 
، تجاوزت حصددة اإلنفاا الحكومي على سددداد خدمة الدْين الحصدة  2020الجزرية الصدد يرة النامية؛ وفي عا   

وتدعو الحاجة إلى إنشاء  بلداا نامياا.    62المخصصة لق اس الصحة، وفي كثير من الحالت ق اس التعليم في  
آلية دائمة و دددددداملة إلعادة ايكلة الديون، وملى تعريف للقدرة على تحمل الدْين يتضددددددمن الحتياجات التمويلية  
للبلدان النامية ويتجاوز التصدددددددددددددنيفات الضددددددددددددديقة لمف و  الدخل. ويحتاج نظا  التمويل الدولي إلى تنفيذ تدابير  

ب ي اسدددددتئناف مبادرة تعليق سدددددداد خدمة الدْين ب ريقة ل تؤجل النظر في   ارئة لمسددددداعدة البلدان النامية. وين
هذه المسدددائل. ومن  ددد ن ضدددعف النتعاش، واسدددتمرار التوترات الجيوسدددياسدددية، وأزمة الالجئين، وزيادة اإلنفاا  
العسدددددددكري أن تزيد من الضددددددد ط على ميزانيات المعونة، ومن ثم على المسددددددداعدة اإلنمائية الرسدددددددمية. وينب ي  
تخصددديإ حقوا السدددحب الخاةدددة للبلدان المحتاجة؛ ولربما يكون ةدددندوا المرونة والسدددتدامة الجديد الذي  
أنشدددد ه ةددددندوا النقد الدولي خ وة جيدة إلى األما . وتدعو الحاجة إلى مزيد من العمل، وم ددددرا  المصددددارف  

د في ال ياكل األساسية و بكات  اإلنمائية المتعددة األ راف. وتدعو الحاجة أيضاا إلى دم  القدرة على الصمو 
، وملى ت ير  19-األمان، ونظم الحوكمة ونظم الصددددددددحة والتعليم، بالنظر إلى التكاليف التي ترتبت على كوفيد

المناخ بالنسدددددددددددبة للبلدان النامية، وهي سدددددددددددلسدددددددددددلة من األزمات الم ولة والتدريجية. وفيما يتعلق بالنمو، تدعو  
كلية نحو بناء القدرات اإلنتاجية في البلدان النامية. وتحميقاا ل ذا ال رو،  الحاجة كذل  إلى دفعة مستدامة واي

يقتضدددي األمر وضدددل اسدددتثمارات اسدددتراتيجية  ويلة األجل، يشدددار  في ا الق اس الخاص والمصدددارف اإلنمائية  
مل بنسددددب  المحلية من ا واإلقليمية والمتعددة األ راف. وتحتاج المصددددارف اإلنمائية إلى رسددددملة أةددددول ا، والع

. وُتعتبر قدرة الحكومات على إيجاد موارد من عائدات الضددددددددرائب مسدددددددد لة هامة؛ وُتعتبر  رأسددددددددمال أقل تحفظاا 
مكافحة التدفقات المالية اير المشددددروعة، ومنشدددداء آلية فعالة لإلدارة العالمية للضددددرائب من األمور األسدددداسددددية  

مالية اير المشدددروعة، وهو ما يمثل فرةدددة جماعية  أيضددداا. ويضددد لل األونكتاد بولية جديدة بشددد ن التدفقات ال
للمضددي قدماا بشدد ن هذه المسدد لة. وتدعو الحاجة كذل  إلى اقتصدداد عالمي أكثر اسددتقراراا و ددفافية وقائماا على  

 القواعد، ألن التجارة تظل محركاا لرخاء الجميل. 

 البيانات الرئيسية ومناقشات الجلسة العامة الفتتاحية   

ألقى رئيس الجمعية العامة لطمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة القتصددادية ألفريميا البيانات الرئيسددية  - 9
 (. TD/B/EFD/5/2) للدورة. وعرو ممثل أمانة األونكتاد وثيقة المعلومات األساسية بش ن بند جدول األعمال  
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المنددوبين، وبع  المتكلمين، ومنظمدة  وأقره ممثلو العدديدد من المجموعدات اإلقليميدة والعدديدد من   -10
على تعبئة تمويل التنمية، وب ن العالم يواجه انتعا دددداا    19-حكومية دولية واحدة باألثر ال ائل لجائحة كوفيد

اير متكاف  بسدبب اضد راب سدالسدل اإلمداد، وارتفاس نسدبة التضدخم، وتزايد حدة التقلبات المالية، وارتفاس  
جائحة أيضدداا ضددرورة تحقيق المسدداواة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،  تكاليف التجارة. وأبرزت ال

ل سددديما من حيل تمويل اقتناء المنافل العامة العالمية مثل اللقاحات، فضدددالا عن تخريف أثرها الجتماعي  
 وتعزيز الستجابة القتصادية والنتعاش. 

بع  المنددوبين إلى أن الحرب في أوكرانيدا، التي  وأ ددددددددددددددار ممثلو بع  المجموعدات اإلقليميدة و  -11
، ت دد بتقوي  الج ود العالمية لتمويل التنمية.  19-انضددددافت إلى التحديات التي نشدددد ت عن جائحة كوفيد

و دددددوا على أن ال جو  الذي  دددنه التحاد الروسدددي على سددديادة أوكرانيا وسدددالمت ا اإلقليمية يشدددكل انت اكاا  
نون الدولي وميثاا األمم المتحدة. ودعت هذه المجموعات إلى سددددحب فوري للقوات  للمبادئ األسدددداسددددية للقا

المسدددددددلحة الروسدددددددية من كامل األراضدددددددي األوكرانية. وأعرب مندوب آخر عن عد  موافقته على هذا التقييم  
 وعرو آراء بلده بش ن مبررات استخدا  القوات المسلحة.

ارد المالية الخارجية ذات أهمية حاسدددمة لمسددداعدة البلدان  وأ دددار ممثل أمانة األونكتاد إلى أن المو  -12
النامية على التصدددي للتحديات والتعافي من الجائحة. و دددد على أن الكثير من التمويل الخارجي مل ذل   
قصددديُر األجل ب بيعته، ويمكن أن يختفي بسدددرعة إذا تراجل مسدددتوى الثقة. وأ دددار أحد المتكلمين الرئيسددديين 

المالية الخارجية للتنمية ما فتئت تتناقإ، وهو ما أضدددددددر بوجه خاص بالبلدان المنخفضدددددددة    إلى أن الموارد
بليون دولر من مخصددددصددددات ةددددندوا   650والمتوسدددد ة الدخل. وذكر المتكلمون الرئيسدددديون أنه من بين 
في المائة للبلدان    3,2في المائة ألفريميا و 5النقد الدولي لحقوا السدددددددددحب الخاةدددددددددة، لم ُيخصدددددددددإ اير 

لمنخفضدددددددددددددة الدخل. وذكر أحد المتكلمين الرئيسددددددددددددديين أن العديد من أقل البلدان نمواا والبلدان النامية اير ا
السددداحلية، والدول الجزرية الصددد يرة النامية ل يزال يعاني من قيود  دددديدة على السددديولة، األمر الذي يعوا  

تدامة. ودعا بع  المندوبين  ج ودها الرامية إلى التعافي بشدددددددددددددكل أفضدددددددددددددل وتحقيق أهداف التنمية المسددددددددددددد
والمتكلمين الرئيسدددديين وممثل أمانة األونكتاد إلى إعادة النظر في آلية تخصدددديإ حقوا السددددحب الخاةددددة  
بحيل تعكس على نحو أفضدددددل دور القتصدددددادات النا دددددئة على الصدددددعيد العالمي، وتوجيه حقوا السدددددحب  

ات اإلقليمية وأحد المندوبين إلى أن  الخاةدددددددددددة إلى البلدان التي تحتاج ا بشددددددددددددة. وأ دددددددددددار بع  المجموع
تخصدديإ حقوا السددحب الخاةددة ينب ي، إضددافة إلى ذل ، أل يفي باحتياجات البلدان النامية من السدديولة  
القصدددددددديرة األجل فحسددددددددب، بل بالحتياجات التمويلية ال ويلة األجل أيضدددددددداا. واقترح بع  المندوبين تقديم  

 خل من  ريق المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف.تمويل تساهلي إلى البلدان المتوس ة الد

وأ دددددارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن الجائحة أحدثت أيضددددداا تقكال لم يسدددددبق له مثيل في  -13
قدرة البلدان النامية على تحمل الدْين، وهو تقكٌل يمكن أن يتفاقم بسدددددددددبب تشدددددددددديد السدددددددددياسدددددددددات النقدية في 

لرئيسددية. وذكر بع  المجموعات اإلقليمية أن تعبئة التمويل المسددتدا  تت لب  القتصددادات المتقدمة النمو ا
المسددددددددددائل الُنظمية المرتب ة بتمويل التنمية. وأ ددددددددددار بع   الضددددددددددعف جراء الدْين و   معالجة فعالة لمسدددددددددد لة

مجموعة المندوبين وأحد المتكلمين الرئيسيين وممثل أمانة األونكتاد إلى أن مبادرة تعليق سداد خدمة الدْين ل
واإل ار المشددددددددددددددتر  خ وتان في التجداه الصددددددددددددددحيس، لكن حجم مدا ل يزال اير كاف. واقترح أحد    20 ال

وما بعده. ودعا بع  المجموعات    2022المندوبين تمديد مبادرة تعليق سددددداد خدمة الدْين حتى ن اية عا   
س حالا دائمداا لمسددددددددددددددد لدة الدديون  اإلقليميدة وأحدد المنددوبين إلى إةددددددددددددددالح ال يكدل المدالي الددولي، ب ريقدة تتي

السيادية، ل سيما بإنشاء آلية مناسبة ودائمة إلدارة إعادة ايكلة الديون في البلدان النامية. ودعت مجموعة 
  إقليمية أخرى إلى تعزيز  ددددددددددفافية الديون ومدارت ا، فضددددددددددالا عن ضددددددددددرورة الموازنة بين الحاجة إلى معالجة

 يز النمو القتصادي. الحاجة إلى تعز الضعف جراء الدْين و 
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و ددددد بع  المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين على أهمية المسددداعدة اإلنمائية الرسدددمية، ودعت   -14
مجموعة إقليمية واحدة وأحد المندوبين البلدان  المتقدمة النمو إلى الوفاء بالتزامات ا المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية  

ويل التنمية. ودعت عدة مجموعات إقليمية إلى  الرسددددددددمية باعتبارها جزءاا من الج د الدولي األوسددددددددل ن اقاا لتم
زيادة التمويل الخاص والعا  على السدددددددواء، فضدددددددالا عن زيادة حجم اسدددددددتثمارات الق اس الخاص. وسدددددددلط أحد  
المندوبين الضدددوء على إةدددالح النظا  الضدددريبي الدولي ومسددد لة التدفقات المالية اير المشدددروعة، مثل إعادة  

تعبئة موارد إضددددافية. ولحظ بع  المجموعات اإلقليمية أن عد  إحراز تقد   األةددددول المسددددروقة إسدددد اماا في  
ر بالفعل التزا  البلدان المتقدمة النمو بتقديم   بليون دولر سنوياا بحلول    100ملموس بش ن تمويل المناخ، قد أخه

إلى الوفداء بدالتزام دا  ، وأن دا لم ُتوفف التزام دا هدذا. ودعدت هدذه المجموعدات البلددان  المتقددمدة النمو  2020عدا   
بمسداعدة البلدان النامية في إجراءات ا المتصدلة بت ير المناخ لعالقة هذا األمر بالتخريف من آثار ت ير المناخ  

 والتكيف معه، ومراعاة ظروف البلدان النامية واحتياجات ا وأولويات ا.

 لتمويل التنمية 19-حة كوفيدالنظر إلى الوراء للمضي قدماا: الدروس التي يمكن استخالصها من جائ   

خالل حلقة النقاش التي ضددددددمت خمسددددددة أعضدددددداء، ذكر أحد المتحاورين أن السددددددتجابة لل وارئ   -15
المالية في ذروة األزمة تكللت بالنجاح نسدددددددددبياا. وأبرز بع  المتحاورين في المقابل أن اإلجراءات المتعددة  

كن كافية لتعزيز ةدددددمود تمويل التنمية في مواج ة لم ت  19-األ راف التي اتُّخذت للتصددددددي لجائحة كوفيد
ةددددددمات المسدددددتقبل. ولتقوية هذا الصدددددمود، أوةدددددى أحد المتحاورين بإدراج بنود الكوار  ال بيعية ضدددددمن 
السدددددندات السددددديادية. وأ دددددار متحاور آخر إلى أهمية األدوات المالية المبتكرة، مثل مقايضدددددة الدْين بصدددددون 

اير كاف حتى اآلن للتصددددددددي   20  لعلى أن اإل ار المشدددددددتر  لمجموعة االبيئة. و ددددددددد أحد المتحاورين  
لتحديات ديون البلدان النامية المنخفضدددة الدخل، وأن ضدددمان آليات فعالة إلعادة ايكلة الديون أةدددبس أمراا  
ملحاا. و ددددددد العديد من المتحاورين على ضدددددرورة إ دددددرا  البلدان المتوسددددد ة الدخل في هذه اآلليات وزيادة  

ر. واقترح أحد المتحاورين اعتبار الضعف البيئي معياراا لذل . فرص   حصول ا على التمويل الميسه

وسدددددددددلط العديد من المتحاورين الضدددددددددوء على أهمية تخصددددددددديإ حقوا السدددددددددحب الخاةدددددددددة التي   -16
، وهي مبالغ قياسددددددددددية، وعلى الحاجة أيضدددددددددداا إلى إعادة  2021بليون دولر في آب/أاسدددددددددد س    650 بل ت

السدحب الخاةدة، التي لم تسدتخدم ا البلدان المتقدمة، إلى البلدان النامية. وأ داروا إلى بع   تحويل حقوا  
آليات إعادة التخصدددديإ، مثل ةددددندوا المرونة والسددددتدامة المقترح. واقترح متحاور آخر إعادة تخصدددديإ  

 حقوا السحب الخاةة عبر المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف. 

فيما يتعلق بتمويل التنمية    19-ن أن أحد الدروس المسدددددددددتفادة من جائحة كوفيدوذكر أحد المتحاوري -17
هو الحاجة إلى اتباس مقاربة  ددداملة. ويقتضدددي سدددد الفجوة التمويلية اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، مثل تعبئة  

تحداور آخر  الموارد المحليدة ومعدالجدة الدديون الخدارجيدة التي ل يمكن لبع  البلددان النداميدة تحمل دا. و دددددددددددددددد م
على أندده ينب ي، فيمددا يتعلق بددالتكيف مل ت ير المندداخ، سدددددددددددددددد الفجوة بتمويددل من الق داس العددا ، ألن الق داس  

ا كدان العدديدد من البلددان النداميدة قدد بلغ  الخداص يع ي األولويدة لتمويدل التخريف من آثدار ت ير المنداخ. ولمده 
جاد آليات لزيادة حيزها المالي. ويكمن أحد الخيارات  بالفعل مستويات عالية من الدْين العا ، فمن الضروري إي

 في إنشاء أداة خارج الميزانية لتسجيل الديون الجديدة المرتب ة بالتكيف مل ت ير المناخ. 

اسدتحضدرت ثالثة دروس سدابقة. األول هو دور السدياسدة    19-وذكر متحاور آخر أن أزمة كوفيد -18
واة من خالل تحويل الدخل. والثاني هو انخفاو الحيز المالي  المالية بوةددددددددددف ا أداة للحد من عد  المسددددددددددا

للعديد من البلدان النامية بسددددبب القيود المفروضددددة على ميزان المدفوعات. وفي هذه الحالة، اقترح أن تتيس 
المؤسدددسدددات المتعددة األ راف وسددديلة للتحور ضدددد مخا ر تقلب أسدددعار الصدددرف تمكهن البلدان النامية من 

 ل الخارجي دعماا لتنميت ا. والدرس الثالل هو أهمية التخ يط الحكومي. زيادة التموي
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وأ ددار متحاور آخر أيضدداا إلى أن الحرب في أوكرانيا سددتؤثر على القتصدداد العالمي عبر ثال    -19
قنوات رئيسددية هي: ارتفاس أسددعار السددلل األسدداسددية؛ وتع يل التجارة وسددالسددل اإلمداد والتحويالت المالية؛  

،  19-او ثقة ق اس األعمال وتشدددديد الشدددرور المالية. والبلدان النامية، كما حد  أثناء جائحة كوفيدوانخف
 ها األكبر.  أقل قدرة على مواج ة هذه اآلثار لكن ا سوف تتحمل عب

وأعرب أحددد المندددوبين عن قلقدده إزاء أثر الحرب في أوكرانيددا على توافر التمويددل الالز  للتنميددة في   -20
السددنوات المقبلة، ل سدديما أثرها على المسدداعدة اإلنمائية الرسددمية والتمويل التسدداهلي. و دددد مندوب آخر على  

 ة التحديات المقبلة. ولحظ مندوب  أن البلدان النامية تحتاج إلى حيز مالي أوسل وظروف مالية أفضل لمواج
آخر ضددددرورة اتخاذ إجراءات ملموسددددة لتحقيق انتعاش مرن والوفاء باللتزامات التي ق عت الدول على نفسدددد ا  
 في اتفاا باريس وخ ة عمل أديس أبابا، بما في ذل  إدخال إةالحات على ال يكل المالي العالمي. 

وسددددل ت مجموعة إقليمية ومندوب الضددددوء على أن جميل مصددددادر التمويل )الخارجية والمحلية،   -21
،  2030الخاةدة والعامة( ضدرورية لتمويل مت لبات السدتثمار لتحقيق أهداف خ ة التنمية المسدتدامة لعا   

 ة. كانت ضخمة واير مسبوق 19-وأن اإلجراءات المتعددة األ راف المتخذة للتصدي لجائحة كوفيد

ورددت مندوبة أخرى دعوة المتحاورين إلى إ دددددددددددددرا  البلدان المتوسددددددددددددد ة الدخل في آليات إعادة   -22
ايكلة الديون، و ددا رت المتحاورين التحديات التي أثاروها بشدد ن تمويل التكيف مل ت ير المناخ. وأ ددارت  

ر.  أيضاا إلى ضرورة األخذ بمعايير األهلية من اير نصيب الفرد من الدخل للحصول  على التمويل الميسه

 إعادة البناء بشكل أفضل: التمويل المستدام للتصنيع األخضر والتحول الهيكلي الشامل  

خالل حلقة الحوار التي ضدددمت أربعة أ دددخاص، أبرز المتحاورون أن اللتزا  الدولي الحالي بشددد ن   -23
يضدددددددداا لتحقيق أهداف التنمية المسددددددددتدامة.  تمويل التنمية لم يوفَّ فحسددددددددب، بل لم تكن األموال المتاحة كافية أ

في المائة    7و  5وفيما يتعلق بمسددد لة ت ير المناخ وحدها، أ دددارت بع  التقديرات إلى ضدددرورة توجيه ما بين  
  .2050من النات  المحلي اإلجمالي إلى عمليات تحييد الكربون لتحقيق ةددددافي انبعاثات ةددددفرية بحلول عا   

نمية الذي تقوده الدولة ألن الصدددددناديق الخاةدددددة، التي تتولى إدارت ا في ال الب  وأيد أحد المتحاورين تمويل الت
ةدددناديق السدددتثمار المشدددتر ، تفتقر إلى حوافز فعالة لتحقيق أهداف التصدددنيل األخضدددر، والتخريف من آثار  

ت التي يقودها  ت ير المناخ ضدددددمن اإل ار الزمني الذي حددته اللتزامات المتفق علي ا دولياا. وقد أثبتت اآلليا
 السوا استناداا إلى مؤ رات األسعار، مثل زيادة سعر الكربون، عد  فعاليت ا. 

و دددددد أحد المتحاورين على أنه على الرام من أن ةددددناديق السددددتثمار المشددددتر  الخاةددددة ق عت   -24
ليس  تريليون دولر لتحويل القتصدددددددداد إلى ةدددددددداف ةددددددددفري، لكن تع دها هذا    130على نفسدددددددد ا توفير مبلغ  

ل المبدادرات األخيرة لتحفيز النتعداش إلى مدا بعدد كوفيدد ، بمدا في ا  19-ملزفمداا. ومضددددددددددددددافدة إلى ذلد ، لم توسدددددددددددددهف
وةندوا النقد الدولي، ن اا  اإلعفاء من الديون أو إعادة ايكلت ا إلى    20 المبادرات التي اتخذت ا مجموعة ال

دائنة العامة، واسددددتبعدت من ثم الج ات الدائنة من  ما هو أبعد من المؤسددددسددددات المتعددة األ راف والج ات ال
الق اس الخاص. وعالوة على ذل ، تجاهلت مؤسدددسدددات اإلقراو المتعددة األ راف ق اس التصدددنيل األخضدددر  
في قرارات ا التمويلية، واعتمدت بدلا من ذل  على سدددددياسدددددات الخصدددددخصدددددة ومل اء القيود التنظيمية في عملية  

خر، وهو أحد المفاوضددددين في الدورة السددددادسددددة والعشددددرين لمؤتمر األ راف،  ةددددنع ا القرار. وسددددلط عضددددو آ
الضددددددددوء على عدة قضددددددددايا أُثيرت خالل ذل  المؤتمر. وكانت إحدى القضددددددددايا البارزة حين ا هي الحاجة إلى  

بشد ن وضدل هدف كمي جماعي جديد للتمويل المناخي بموجب اتفاقية    2024اختتا  المفاوضدات بحلول عا   
بليون دولر التي التزمت البلدان المتقدمة النمو    100، وهو ما سديزيد من مبلغ  2025رة ما بعد عا   باريس لفت

بتقديمه سددددنوياا بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بشدددد ن ت ير المناخ واتفاا باريس. وتدعو الحاجة أيضدددداا  
إلى اسددتكشدداف تعزيز فرص إتاحة التمويل المناخي للبلدان النامية من حيل زيادة تدفق التمويل والسددتثمارات  
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من السدددديولة )المخصددددصددددات الجديدة لحقوا السددددحب الخاةددددة مثالا( إلى البلدان النامية وخف  تدفق  وايرها  
التمويل من اقتصادات ا إلى الخارج )من  ريق إل اء الديون ومراقبة التدفقات المالية اير المشروعة مثالا( من  

لتنمية المسددتدامة والقضدداء على الفقر  أجل زيادة توافر رأس المال في البلدان النامية الذي يمكن توظيفه لدعم ا
واإلجراءات المتعلقة بت ير المناخ. وفي هذا الصدددددددد، ارت ى عضددددددو آخر أن اللتزامات الدولية المتعلقة بت ير  
المناخ تضددددددددددل ضدددددددددد و اا أكبر على التخريف من آثار ت ير المناخ مقارنة بالتكيف، وهو األمر الذي اعتبرته  

ن ا لم تكن تاريخياا من أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسلط المتحاور  بلدان نامية كثيرة أولويةا أل
الضدددوء على تجربة بلده، حيل اسدددتخدمت الحكومة أموال ا السددديادية لتمويل تدابير التكيف، ولحظ أن الحلول  

 ينب ي أن تكون محلية بامتياز ومحددة السياا. 

قوا الملكية الفكرية والحصدددددول على التكنولوجيا من أجل  وأثار عدة متحاورين أيضددددداا مسددددد لتي ح -25
التصدددددددددددي لت ير المناخ. وتحتاج البلدان النامية ألن يكون اسددددددددددتيراد التكنولوجيات المحيهفدة للكربون سدددددددددد ل 
المنال، وينب ي أيضددداا أن تكون قادرة على ت وير هذه التكنولوجيات وتكييف ا ضدددمن سدددياق ا هي. وفي هذا  

 تمويل المناخي أن يس م في دفل عجلة التنمية والتصنيل األخضر. السياا، يمكن لل

وارت ت مجموعة إقليمية وأحد المندوبين ب ن خ ة عمل أديس أبابا تضدددددددددددل المسدددددددددددؤولية اإلنمائية   -26
على عاتق فرادى البلدان. ومن ثم، ينب ي للج ات التي تضددددل السددددياسددددات إيجاد سددددبل لحشددددد تدفقات رأس  

عن التجارة والسددددددددتثمار وتوظيف ا وسدددددددديلة لبلوة األهداف اإلنمائية ال ويلة األجل.    المال الخاص النا ددددددددئة
وأ ددددارا على   .2030واعتبرا أن الق اس الخاص أداة أسدددداسددددية لتحقيق أهداف التنمية المسددددتدامة بحلول عا   

المقبولة مصدرفياا  سدبيل المثال إلى إحدى المبادرات اإلقليمية التي ترمي إلى زيادة التمويل وتحديد المشداريل  
في بلددان الجنوب. وأعرب المتحداورون عن آراء مختلفدة، حيدل دفل العدديدد من م بد ن قواعدد منظمدة التجدارة  
العالمية بشدد ن المعاملة الخاةددة والتفضدديلية تعترف ةددراحة بعد  التماثل بين البلدان. وأ دداروا إلى ضددرورة 

  ذل   على  مثالا   المتحاورين  أحد  وضددربوالسددتثمار.  توسدديل ن اا السددتثناءات القائمة في مجالي التجارة  
دولة في أواندا في ق اس التنقل األخضددر. فقد حققت هذه المؤسددسددات نجاحاا  لل  مملوكة  مؤسددسددات  باسددتثمار 

بفضدددل عمليات نقل التكنولوجيا من الصدددين، والسدددياسدددة الجادة التي تقودها الدولة. وارت ى متحاور آخر أن  
ف القددائم على القواعددد يجددب أن يرتكز على التعدداون فيمددا بين البلدددان، وليس على  النظددا  المتعدددد األ را

المنافسدددددة القائمة على السدددددوا، من أجل الوفاء باتفاا باريس. وأ دددددار أحد المندوبين إلى أن النظا  الحالي  
 يفضي إلى توزيل اير متكاف  للتكاليف والفوائد.

المصددارف المركزية في التحول ال يكلي. ف ذه المصددارف    وناقش العديد من المتحاورين بإيجاز دور  -27
تواجده في البلددان النداميدة قيوداا أكبر من تلد  التي تواج  دا نظيرات دا في البلددان المتقددمدة النمو. ونتيجدة لدذلد ،  

 ظلت إجراءات ا محدودة إلى حد ما، ومالت إلى تفضيل استقرار األسعار على الستثمار األخضر.

يتعلق   مدير حلقة النقاش األمور عموماا في الحجم ال ائل للفجوة التمويلية، وسددددددددددبل سدددددددددددها فيما ولخهإ   - 28
 بالقضايا البيئية واإلنمائية، ودور المؤسسات في كل من الق اعين الخاص والعا ، والمؤسسات المتعددة األ راف. 

 ة إلى تغيير األنموذج؟هل تدعو الحاج :19-توسيع نطاق تمويل التنمية إلى ما بعد جائحة كوفيد  

خالل حلقة النقاش التي ضددددددددمت أربعة أعضدددددددداء، ركزت إحدى المتحاورات على الحاجة إلى سددددددددد   -29
، وعلى المقاربة التي  2030الفجوات التمويلية الضدددددخمة من أجل تحقيق أهداف خ ة التنمية المسدددددتدامة لعا   

هذا الصدددددد. فقد تفاقمت الفجوات القائمة في    يتعين اعتمادها ل ذا ال رو واألولويات التي ينب ي وضددددع ا في
وتفاوتت نسدددددب النتعاش وظلت ضدددددعيفة، ول تزال هنا  عمبات كبيرة    .19-تمويل التنمية بسدددددبب أزمة كوفيد

لوضدددل القتصددداد العالمي على مسدددار نمو مسدددتدا  وقادر على الصدددمود. وتفاقمت المشددداكل المرتب ة بارتفاس  
الية الدولية وتضددددرر سددددالسددددل الميمة العالمية واإلقليمية بسددددبب التحديات التي  درجة التقلبات في األسددددواا الم
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يشددددددددكل ا ازو أوكرانيا، ل سدددددددديما بالنسددددددددبة للبلدان التي تتاجر مل التحاد الروسددددددددي وأوكرانيا، والبلدان النامية  
 مية. المستوردة للنفط والحبوب. وترتب على هذا الوضل أن أةبس المش د العالمي أقل مالءمة للتن

وأ دددارت إلى أن المقاربات الحالية لتمويل التنمية تع ي األولوية لتوظيف األموال العامة تحوي اا   -30
لالسددددتثمارات الخاةددددة باسددددتخدا  أدوات تمويل مبتكرة. لكن هذه المقاربة حققت عموماا نتائ  مخيبة ل مال  

وجيده األموال نحو الق داعات  سددددددددددددددواء من حيدل مدا تحقق في الحجم اإلجمدالي لالسددددددددددددددتثمدار أو من حيدل ت
والمشددداريل ذات األولوية. فعلى الرام من تحويط السدددتثمارات الخاةدددة واإلةدددالحات ال يكلية التي ترعاها  
المؤسدددددددددسدددددددددات المالية الدولية الرائدة، عرفت تعبئة رأس المال الخاص في واقل األمر ركوداا بشدددددددددكل كبير. 

ائد وتحقيق توازن بين الق اعين الخاص والعا  بالنظر إلى  وارت ت أن الوقت قد حان لتنميس األنموذج السددددددددد
 ما ين وي عليه تمويل التنمية.

وذكر بع  المتحاورين أن من الم م العمل على أن تسدددددداعد األموال العامة على تحفيز وحشددددددد  -31
، لكن  التمويل الخاص، وهو تمويل "مت ن" عادة ويفيد في المسدددددداعدة على تحقيق أهداف التنمية المسددددددتدامة

ب را ل تركز على تحويط السددددددددددتثمار الخاص، بل على تعظيم األثر اإلنمائي ل ذه التدفقات الخاةددددددددددة.  
وينب ي أن تضددددددد لل المصدددددددارف اإلنمائية العامة بدور رئيسدددددددي على الصدددددددعد المتعددة األ راف واإلقليمية  

ات الكبيرة الالزمة لدعم  والو نية ودون الو نية. ويمكن ل ذه المصدددددارف أن تسددددداعد على تمويل السدددددتثمار 
التحول األخضدددددر والشدددددامل للجميل في جميل القتصدددددادات، فضدددددالا عن دعم البتكار وايره من األنشددددد ة  
لزيادة اإلنتاجية والنمو القتصددددددادي. ويمكن ل ذه المصددددددارف أيضدددددداا أن تضدددددد لل بدور حاسددددددم في مواج ة 

فقدد أتداحدت في الظروف المداليدة    .19-كوفيدد  التقلبدات الددوريدة، كمدا فعلدت خالل حدالدة ال وارئ النداجمدة عن
الصددددددددددددددعبدة تعظيمداا للموارد العدامدة الشددددددددددددددحيحدة نسددددددددددددددبيداا، إذ يمكن دا تعظيم تد ثير أي زيدادة لرأس المدال العا   

 بالستعانة بمصادر تمويل خاةة إضافية أو ايرها من مصادر التمويل. 

و ددد عدة متحاورين أيضداا على أن من  د ن السدتفادة المشدتركة من الحتيا يات العالمية أن يكون   - 32
عنصراا هاماا في التصدي ألي أزمة عالمية، كما هو الحال بالنسبة للجائحة الراهنة. وأ ار أحد المتحاورين إلى  

ية تكمن في إةدار حقوا سحب خاةة تزيد  أن الوسيلة المالية العالمية الحميمية الوحيدة للتصدي لطزمة الحال 
في المائة من هذه الموارد    60 بليون دولر التي أةددددددددرها ةدددددددندوا النقد الدولي. اير أن أكثر من   650على 

ُخصإ للبلدان المتقدمة النمو. أما البلدان المتوس ة الدخل، التي كانت عرضة للجائحة بشكل خاص ويعيش 
بالحد األدنى من الهتما . ولجعل إةددددددددددار حقوا السدددددددددحب الخاةدددددددددة أكثر في ا معظم فقراء العالم، فحظيت 

فعالية، اقترح عدة متحاورين نقل حقوا السددددددددحب الخاةددددددددة من القتصددددددددادات المتقدمة النمو إلى المصددددددددارف  
اإلنمائية المتعددة األ راف، مثل البن  الدولي، والمصدددددددارف اإلنمائية اإلقليمية، وتوجي  ا ةدددددددراحة إلى البلدان  

منخفضددة والمتوسدد ة الدخل. ول ذا السددبب، يمكن أن تضدديف حقوا السددحب الخاةددة إلى القاعدة الرأسددمالية ال 
ن ا من توسيل ن اا إقراض ا وضمانات ا.    للمصارف اإلنمائية المتعددة األ راف، وتمكه

قترح  وذكر أحد المتحاورين أن الحاجة تدعو إلى تدخالت كبيرة لبناء األسدددواا ورسدددم مالمح ا. وا -33
عدة متحاورين اسدددتحدا  أةدددول من فئات جديدة، مثل السدددندات البلدية أو الصدددناديق الزراعية، والسدددتفادة  
من مجمعات رأس المال المتاحة حالياا لالسدددددددددددتثمار المسدددددددددددتدا  التي تؤخذ في ا العوامل البيئية والجتماعية  

كبيرة في السدددددنوات األخيرة، وكان ال لب  واإلدارية بعين العتبار. فقد نمت هذه األسدددددواا العالمية بسدددددرعة 
عالياا على األةدددول الجديدة والعالية الجودة. ومن  ددد ن توسددديل ن اا عرو األةدددول البيئية والجتماعية  
واإلدارية أن يسدددددداعد ل ذا السددددددبب على زيادة التدفق الكلي لالسددددددتثمار المؤثر بتحويل األةددددددول في الوقت  

ياكل األسددداسدددية إلى أةدددول يمكن أن تفيد في التعجيل بالتنمية والتنوس  نفسددده من التمويل البالغ الصددد ر وال 
البيولوجي خددمدة لمصددددددددددددددالس الفقراء. واتفق المتحداورون على أن ثمدة حداجدة ملحدة إلعدادة اكتشدددددددددددددداف الددور  

 الستباقي للدولة، وعد  إ الا العنان لرأس المال الخاص إل في سياا رؤية عامة للتنمية والتصنيل.
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أحد المتحاورين بالدور الحاسدم الذي يضد لل به األونكتاد بوةدفه مصددراا لطفكار البتكارية  وأقره  -34
للت لب على الصدددددعوبات الحالية والن وو بالبنيان المالي العالمي. ودعا جميل المتحاورين إلى تجديد دور  

ثار بع  المندوبين مسدائل  األونكتاد على السداحة الدولية، وتعزيز تعاونه مل المؤسدسدات المالية الدولية. وأ
إضدددافية تتعلق بدور الديون الدولية في الحد من حيز السدددياسدددات العامة والمفاضدددلة المحتملة بين األهداف  
ال ويلة والقصديرة األجل في تصدميم األدوات المالية ألن ا تكتسدي أهمية. و درح بع  المتحاورين كيف أن  

ت النامية، و ددددددوا على الدور الضددددار لوكالت التصددددنيف  الخلل ال ائل في نظا  الديون يعاقب القتصددددادا
الئتماني الخاةدددددة في تخري  تصدددددنيف البلدان عندما تكون هذه البلدان في أمس الحاجة إلى الحصدددددول  

 على الموارد األجنبية الرخيصة. ول ذا السبب، تدعو الحاجة إلى تنميس دور هذه الوكالت.

 تعددة األطراف لتمهيد الطريق نحو تمويل إنمائي قوي وموثوق المضي قدماا: أولويات السياسات الم  

خالل حلقة النقاش التي ضدمت خمسدة أعضداء، سدلط بع  المتحاورين الضدوء على عد  المسداواة   -35
في ولوج البلدان النامية إلى  ددبكة األمان المالي العالمية، التي تتضددمن ترتيبات السدديولة القصدديرة األجل التي  

ن ا ةددددندوا النقد الدولي، والصددددناديق المالية اإلقليمية، واتفاقات مقايضددددة العمالت. وأ دددداروا  تتيح ا ج ات م
إلى أنه على الرام من أن  ددددددددبكة األمان المالي العالمية توسددددددددعت وأةددددددددبحت متعددة ال بقات، تظل البلدان  

مصددادر. وللحد  المنخفضددة الدخل أقل تحصدديناا ضددد ةدددمات السدديولة وأقل قدرة على الوةددول إلى مختلف ال
من عد  المسدددددداواة في  ددددددبكات األمان المالي العالمية، أوةددددددى أحد المتحاورين بإعادة توزيل حقوا السدددددحب  
الخاةدددددددة على نحو أكثر  دددددددجاعة؛ ومنشددددددداء ةدددددددناديق مالية إقليمية جديدة وزيادة موارد الصدددددددناديق اإلقليمية  

 سيق  بكة األمان المالي العالمية.القائمة؛ ومدراج اتفاقات مقايضة العمالت بوةف ا جزءاا من تن

ولحظدت متحداورة أخرى أن العدديد من البلددان النداميدة تواجه مشددددددددددددداكل ترتبط بالمالءة المداليدة وهي على   - 36
و   التخلف عن السداد. وأعربت عن قلق ا من أن الضعف جراء الدْين قد يتفاقم ألن البلدان المتقدمة النمو بدأت  

بلدان على اتباس سياسات مالية لمواج ة تقلبات  بالفعل في تشديد سياسات ا النقدية، وهو ما سيعرو للخ ر قدرة ال 
الدورات القتصادية. وتفادياا ألزمة الديون التي تلوح في األفق، ارت ت أن الحاجة تدعو إلى مبادرات أكثر  جاعة،  
بما في ذل  اسددتئناف مبادرة تعليق سددداد خدمة الدْين، واإلسددراس إلى إعادة توجيه حقوا السددحب الخاةددة، ومنشدداء  

دائمدة لمعدالجدة الدديون لتمكين جميل البلددان النداميدة المحتداجدة من إل داء ديون دا ومعدادة ايكلت دا ب ريقدة منظمدة    آليدة 
وفي الوقت المناسددددددددددب وبصددددددددددورة عادلة، وم ددددددددددرا  جميل الج ات الدائنة )من الق اعين العا  والخاص( في ذل .  

اإلقراو المسدددؤول ْين، فضدددالا عن اسدددتخدا  مؤ دددر  وأ دددارت أيضددداا إلى أهمية مبادئ األونكتاد المتعلقة بالقتراو و 
ر الذي يتيحه ةندوا النقد الدولي.   الضعف المتعدد الجوانب لتوجيه تخصيإ التمويل الميسَّ

وسدددددددددددلط متحاور آخر الضدددددددددددوء على أهمية "إعادة تدوير" حقوا السدددددددددددحب الخاةدددددددددددة التي تتيح ا   -37
صائإ الفريدة لحقوا السحب الخاةة، بما في ذل  أن ا  القتصادات المتقدمة للبلدان النامية. وأ ار إلى الخ

ليسددددددت نقداا، بل هي باألحرى م البة مشددددددرو ة بعملة أخرى وأةددددددل احتيا ي. ولحظ أن آلية إعادة التدوير  
تكفي ألن ا   القائمة لحقوا السددددحب الخاةددددة )ةددددندوا النمو والحد من الفقر التابل لصددددندوا النقد الدولي( ل

مسددددتحقة قصدددديرة األجل وتسددددتبعد البلدان المتوسدددد ة الدخل المحتاجة. واسددددتجابة ألوجه  تقد  سددددوى قروو   ل
القصدددددور هذه، يعمل ةدددددندوا النقد الدولي على تصدددددميم ةدددددندوا جديد يكون في متناول البلدان المتوسددددد ة  
الدخل الضددددددددعيفة يسددددددددت را اسددددددددتحقاا قروضدددددددده فترة أ ول. وملى جانب آليات ةددددددددندوا النقد الدولي، يمكن  

عانة بالمصدددددارف اإلنمائية المتعددة األ راف، بوةدددددف ا ج ات معتمدة حائزة لحقوا السدددددحب الخاةدددددة  السدددددت
إلعادة تدوير هذه الحقوا. وأ ددددددار المتحاور إلى المسددددددائل التقنية والسددددددياسددددددية التي تن وي علي ا إعادة تدوير  

تكاليف ومزايا الحتفاظ    حقوا السدحب الخاةدة، وأنه سديتعين على الج ات الواضعة للسدياسدات أن تقارن بين
بحقوا السددحب الخاةددة أةددولا احتيا ية وبين اسددتخدام ا أداة مالية أثناء األزمات. فقد عارضددت المصددارف  

 المركزية هذا القتراح، وفضلت أن ُيحتفظ بحقوا السحب الخاةة في ميزانيات ا العمومية.
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خاةدددددة وسددددد ل المتحاورين عن ال ريقة  وأقره أحد المندوبين ب همية إعادة تدوير حقوا السدددددحب ال -38
التي تتيس للبلدان تحديد الوقت المناسدددددددددددب لسدددددددددددتخدا  هذه األةدددددددددددول الحتيا ية. ورداا على ذل ،  ددددددددددددد  
المتحاورون على دور المصدارف اإلنمائية المتعددة األ راف في اسدتخدا  حقوا السدحب الخاةدة لتوظيف ا  

معيار  ر ف ماا أوسددل ن اقاا، وأهمية عد  القبول بالضددرورة بفي اسددتثمارات سددليمة، وأبرزوا أهمية ف م المخا
 الذي وضعه ةندوا النقد الدولي، والذي من   نه أن يثني البلدان عن الحصول على الموارد.   المشرو ية

وسدددددد ل مندوب آخر عن كيرية إ ددددددرا  الج ات الدائنة من الق اس الخاص في اإل ار المشددددددتر    -39
ز مبادرة تعليق سددددداد خدمة الدْين، وسددددلط الضددددوء على عد  وجود آليات تشددددجل لمعالجة الديون بما يتجاو 

على ذل . وأ ددددار أحد المتحاورين إلى أن انخفاو مشدددداركة الق اس الخاص ليس  ددددااالا جديداا، وأوةدددى  
بوضددددددددددل حوافز و نية ودولية إلنعاش مشدددددددددداركة الق اس الخاص، إلى جانب القيود أو العواقب التي تترتب  

 ت التي ل تراب في المشاركة.على الج ا

و ددددددت إحدى المجموعات اإلقليمية على دور الشددددراكات بين الق اعين العا  والخاص، وأدوات التمويل   - 40
 المبتكرة في توسيل ن اا التنمية المستدامة في البلدان النامية، فضالا عن أهمية الن وو بتعبئة الموارد المحلية. 

المندددوبين إلى أن عدددداا قليالا من البلدددان الندداميددة انضددددددددددددددم إلى برام  تخريف عددبء  ولحظ أحددد  -41
خوفاا من أن تعمد وكالت التصددددددددنيف الئتماني إلى تخري     19-الديون ومعادة ايكلت ا خالل أزمة كوفيد

ةددددى به تصددددنيف ائتمان ا. وأبرز أهمية إنشدددداء وكالة ائتمان مسددددتقلة وهيئة عالمية للديون، على النحو المو 
 في تقارير األونكتاد.

وسددد ل ممثل إحدى منظمات المجتمل المدني عن إةدددالح نظم حصدددإ إةددددار حقوا السدددحب   -42
وافق أحد المتحاورين   ذه الحقوا. و ل  معتمدة حائزةالحاجة إلى إنشددددداء ج ات جديدة  الخاةدددددة، وأ دددددار إلى  

دة األ راف التي تضددددد لل بالفعل  على التوةدددددية، لكنه  ددددددد على أن اسدددددتخدا  المصدددددارف اإلنمائية المتعد
في المائة من مجلس    85ألن أي ت يير في نظا  الحصإ سيت لب ت ييد     ب ذه الوظيفة هو ال ريقة األكف

 إدارة ةندوا النقد الدولي لذل .

 الجلسة العامة الختامية  

بالتوةددديات المتفق علي ا  أعرب ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية عن ارتياحه ألن الدورة أخذت   -43
في مجال السددددددياسددددددات العامة. ومل ذل ، ارت ى أن ا ل تعكس مجموعة األفكار والمناقشددددددات المقترحة. لقد  

أضددرهت بالقتصدداد العالمي    19-كان موضددوس الدورة في الوقت المناسددب وضددرورياا، ألن آثار جائحة كوفيد
البلددان النداميدة تحمل دا، ل سدددددددددددددديمدا وأن التعليق   متزايدد من  وزادت من خ ر الدديون التي ل يسددددددددددددددت يل عددد

خالل الجائحة انت ى. وقد كشفت جائحة   20المؤقت لسداد خدمة الدْين الذي بادرت إليه بلدان مجموعة الد  
عن ضددددددددددددددعف النظدا  المدالي الددولي وال يكدل الحدالي للدديون الددوليدة المعمول بده إلعدادة ايكلدة    19-كوفيدد

لذي قد يضدددددددددل قيوداا خ يرة على فرص تحقيق نمو  دددددددددامل ومسدددددددددتدا . ويحتاج  الديون السددددددددديادية، األمر ا
المجتمل الددولي إلى تجداوز هدذا الضددددددددددددددعف وتنفيدذ مبدادرات جدديددة لإلسدددددددددددددد دا  في القددرة على تحمدل الددْين.  
ونوقشدددت خيارات حقوا السدددحب الخاةدددة مناقشدددة مسدددتريضدددة، وُقدمت عدة مقترحات على األجل القصدددير  

ميزان المدفوعات. وينب ي اسددددتخدا  حقوا السددددحب الخاةددددة على ن اا واسددددل.    ولتخريف الضدددد ور على
خ وة نحو تعزيز السيولة على أن تتبل ذل     2022وكان إةدار حقوا السحب الخاةة في آب/أاس س  

إجراءات  موحة إلعادة توزيل حقوا السددددددحب الخاةددددددة اير المسددددددتخدمة على البلدان النامية التي تحتاج  
ا في ذل  البلدان المتوسدددد ة الدخل. وأضدددداف أنه ينب ي اسددددتكشدددداف مبادرات أخرى لتعزيز  إلى السدددديولة، بم

السدددديولة للسددددماح بتمويل البلدان النامية وحفز السددددتثمار في أهداف التنمية المسددددتدامة. ونوقش على ن اا  
 هذا المجال.   واسل خالل الدورة الدور الذي ينب ي أن تض لل به المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف في
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لكن ا    20 ورحبت المجموعة اإلقليمية بمبادرة تعليق سددددددددددداد خدمة الدْين التي اتخذت ا مجموعة ال -44
أقرهت ب وجه القصدددددددور الكامنة في ا ودعت إلى السدددددددتمرار في العمل ب ا. وينب ي تمديد تعليق خدمة الدْين  

لددائندة من الق داعين الخداص والمتعددد  عندد الحداجدة، بمعزل عن مسددددددددددددددتوى الددخدل، بمدا في ذلد  الج دات ا
األ راف، والنظر في إل اء الديون أيضددددداا. وُرحب بالمناقشدددددة المتعلقة بإعادة النظر في تحديات القدرة على  
الددددْين التي يواج  دددا العدددديدددد من البلددددان النددداميدددة في ج ودهدددا الراميدددة إلى تحقيق أهدددداف التنميدددة   تحمدددل 

مية إلى تنفيذ فعال و دددددددددددفاف ومعجهل لإل ار المشدددددددددددتر  الذي يع ي  المسدددددددددددتدامة. ودعت المجموعة اإلقلي
األولويدة لطهدداف اإلنمدائيدة، وبدذل الج دات الددائندة، من الق داس الخداص وايرهدا من الج دات الددائندة الددولية  
المعنية، ج وداا مماثلة. ورحهبت المجموعة أيضددددددداا بإجراء تحليل أ دددددددمل للرسدددددددو  اإلضدددددددافية التي يفرضددددددد ا  

قد الدولي حالياا وأثرها على نمو البلدان النامية. وجرى خالل مختلف اجتماعات الدورة التشددددديد  ةددددندوا الن
على ضدددددرورة مواةدددددلة مناقشدددددة وتناول مسددددد لة النقإ في ت  ية احتياجات البلدان المتوسددددد ة الدخل من 
التمويدددل ومحددددوديدددة فرص حصددددددددددددددول دددا عليددده. وينب ي معدددالجدددة موا ن ضددددددددددددددعف بعين دددا تؤثر على هدددذه  

قتصدددددددددددددادات، وذل  من أجل تمكين ا من الوسدددددددددددددائل المالية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المسدددددددددددددتدامة.  ال
وأضدافت المجموعة أنه ينب ي أيضداا الوفاء بالتزامات المسداعدة اإلنمائية الرسدمية. ودعت المجموعة البلدان   

  ة عمل أديس أبابا. المتقدمة النمو إلى الوفاء بالتزامات ا المالية وفقاا لتفاا باريس وخ

مدددددة ونوعيددددة   -45 إقليميدددددة أخرى، في معرو إقراره بج ود الج دددددات المنظهف وأعرب ممثدددددل مجموعددددة 
المتحاورين وتفاعل المشاركين، عن أسفه ألن المعلومات المتعلقة بالمتحاورين ومشاريل التوةيات المتعلقة  

أن تنظيم بع  الجتماعات وأالب مشدددداريل  بالسددددياسددددات العامة لم تُتس مسددددبقاا كما اتُفق على ذل . نااي   
التوةددديات المتعلقة بالسدددياسدددات العامة التي أعدت ا األمانة قد تجاوز ما اتف ق عليه األعضددداء ضدددمن قائمة 
األسدئلة اإلر دادية، أو أن ا سدارت في اتجاه مختلف. وقد حالت هذه الحالة دون ضدمان التوةدل إلى نتيجة 

يدة التمويدل من أجدل التنميدة في نيويور ، وفي مرحلدة متدابعدة خ دة عمدل بنداءة وتكميليدة لإلسدددددددددددددد دا  في عمل
أديس أبابا. وأ ددددددددار الممثل أيضدددددددداا إلى محدودية تفاعل األعضدددددددداء في بع  الجتماعات، وهو ما لوحظ  

  أيضاا في الدورة السابقة.

وبعددها    19-كوفيددولحظ أحدد المنددوبين التد خير الدذي عرفده تنظيم الددورة الخدامسددددددددددددددة، بسددددددددددددددبدب  -46
المؤتمر الذي ينظَّم كل أربل سدددددنوات. وكانت المناقشدددددات مفيدة، حيل ُوزعت الدورة إلى مجموعات متوازنة  
من المتحداورين الذين أثاروا نقدا اا اسددددددددددددددترعت اهتمداماا جاداا من البلددان المتقددمة النمو والبلددان النداميدة على  

دوبين الذين حضددددددروا جميل الجتماعات ما فت  يرتفل.  السددددددواء. و دددددددد المندوب أيضدددددداا على أن عدد المن
وأثنى على ج ود األمانة في تنظيم الدورة وفي إعداد وثيقة المعلومات األسداسدية. و ددد على أن التوةيات  

 المتفق علي ا في مجال السياسات العامة تت لب خ وات عملية لتنفيذها. 

ادية أعاقت تمويل التنمية لعقود في البلدان النامية  وأبرز مندوب آخر أن التدابير القسددددددددددددرية النفر  -47
ضددددددددددددعت هذه التدابير عمبات   فة، مثل كوبا وجم ورية فنزويال البوليفارية وزمبابوي وايرها. فقد و  المسددددددددددددت د 
خ يرة أما  تعبئة الموارد المالية من المصددادر العامة والخاةددة المحلية والخارجية وأعاقت التعاون التجاري  

تباره أداة للتنمية. واسدددُتخدمت العقوبات النفرادية وسددديلة ضددد ط سدددياسدددية وكانت ل ا آثار سدددلبية الدولي باع
مبا ددددددددرة على تنمية السددددددددكان، ووضددددددددعت عمبات كبيرة أما  تمويل التنمية. وتنت   هذه العقوبات النفرادية  

امية، وتترك م وراء  حقوا اإلنسدددددددددان، مثل الحق في التنمية. وتؤثر على ماليين األ دددددددددخاص في البلدان الن
الركدب. ول دذا السددددددددددددددبدب، من األهميدة بمكدان تحدديدد جميل العمبدات التي من  دددددددددددددد ن دا أن تقوو اإلنجدازات  
المتصددددددددددددددلدددة بتمويدددل التنميدددة في بلددددان الجنوب ومراعدددات دددا في وثدددائق فريق الخبراء الحكومي الددددولي وفي  

 التوةيات المتعلقة بالسياسات التي ُيتفق علي ا مستقبالا.
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 المسائل التنظيمية -ثاا ثال 

  انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند 

جرى انتخداب أعضدددددددددددددداء مكتدب الدورة الخدامسددددددددددددددة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل  -48
  التنميدة من خالل إجراء الموافقدة الصدددددددددددددددامتدة. وبنداء على ذلد ، أُبلغ فريق الخبراء الحكومي الددولي المعني

، ب ن السددددديد أحمد إي اب  2022آذار/مارس    21بتمويل التنمية، في جلسدددددته العامة الفتتاحية المعقودة في 
 عبد األحد جمال الدين )مصر( انُتخب رئيساا لدورته والسيد مايكل اافي )أيرلندا( نائباا للرئيس ومقرراا.

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

  آذار/  21أقر فريق الخبراء الحكومي الددددولي، في جلسددددددددددددددتددده العدددامدددة الفتتددداحيدددة المعقودة في   -49
ومن ثم تضدددددددمن   .TD/B/EFD/5/1، جدول األعمال المؤقت، بصدددددددي ته الواردة في الوثيقة  2022 مارس

 جدول األعمال ما يلي:

 انتخاب أعضاء المكتب -1

 أعمال الدورةإقرار جدول األعمال وتنظيم  -2

 19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد -3

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

 .اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن دورته الخامسة -5

 اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن دورته الخامسة   - جيم 
 من جدول األعمال(  5)البند 

، ب ن  2022آذار/مارس    23أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي، في جلسددددته العامة الختامية في  -50
ائية للتقرير المتعلق بدورته الخامسدددددة بعد  المقرر، تحت إ دددددراف الرئيس، الصدددددي ة الن   -ُيعد نائب الرئيس  

 اختتا  الدورة.
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 المرفق

 *الحضور  

 حضر الدورة ممثالت وممثلو الدول التالية األعضاء في مجلس التجارة والتنمية: -1

 التحاد الروسي

 األرجنتين

 أرمينيا

 إسبانيا

 إكوادور 

 ألمانيا

 إندونيسيا

 أن ول

 أورواواي

 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )جم ورية 

 باكستان

 البرازيل

 بربادوس

 بنما

 بوركينا فاسو

 بيرو

 تايلند

 تركيا

 تواو

 تونس

 جامايكا

 الجزائر 

 جم ورية كوريا

 جم ورية الكون و الديمقرا ية

 جنوب أفريميا

 جيبوتي

 زامبيا

 زمبابوي

 سري لنكا

 سويسرا

  يلي
 ةربيا

  

لين. لال الس على قائمة المشدددددداركات والمشدددددداركين، انظر الوثيقة   * تتضددددددمن قائمة الحضددددددور هذه المشدددددداركات والمشدددددداركين المسددددددجَّ
TD/B/EFD/5/INF.1. 

 العراا

 اابون 

 اامبيا

 اواتيمال

 الفلبين

 البوليفارية( –فنزويال )جم ورية 
 فييت نا 

 كمبوديا

 كندا

 كوبا

 كوستاريكا

 كولومبيا

 الكون و

 الكويت

 كينيا

 لبنان

 ماليزيا

 مداشقر 

 مصر 

 الم رب

 المكسي 

 المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

 من وليا

 موريشيوس

 موزامبيق

 نيبال

 نيجيريا

 نيكارااوا

 هايتي

 ال ند

 اليابان

 اليمن
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 وحضر الدورة ممثالت وممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية: -2

 بن  التنمية األفريقي

 منظمة التنمية الريرية األفروآسيوية

 الصندوا المشتر  للسلل األساسية

 التحاد األوروبي

 األمريكيةمصرف التنمية للبلدان 

 المنظومة القتصادية ألمريكا الالتينية

 المنظمة الدولية للفرنكوفونية

 منظمة دول أفريميا والبحر الكاريبي والمحيط ال ادئ

 منظمة التعاون اإلسالمي

 مركز الجنوب

 وحضرت الدورة أج زة األمم المتحدة وهيئات ا وبرامج ا التالية: -3

 ألفريميااللجنة القتصادية 

 المكتب التنفيذي لطمين العا 

 ةندوا النقد الدولي 

 برنام  األمم المتحدة اإلنمائي

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 مجموعة البن  الدولي

 التالية:ممثالت وممثلو المنظمات اير الحكومية الدولية  وحضر الدورة -4

 الفئة العامة

 21راب ة أفريميا 

 مؤتمر المنظمات اير الحكومية ذات العالقة الستشارية مل األمم المتحدة

 الشبكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية

 الشبكة الدولية لتوحيد   ادات التعليم العالي

 جمعية التنمية الدولية

  بكة العالم الثالل
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