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مقدمة
عقدددت الدددورة الخددامس د د د د د د ددة لفريق الخبراء الحكومي الدددولي المعني بتمويددل التنميددة ،بصد د د د د د ددي تي دا

الحضورية والفتراضية ،في قصر األمم بجنيف في الفترة من  21إلى  23آذار/مارس .2022

أولا -اإلجراء الذي اتخذه فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
ألف -تمويل التنم ية :تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد19-
التوصيات المتفق عليها في مجال السياسات العامة

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

عمل أديس أبابا الص د د ددادرة عن المؤتمر الدولي الثالل لتمويل التنمية ،التي تش د د ددكل جزءا ل يتج أز من خ ة

التنمية المسدتدامة لعا  ،2030وتدعم ا وتُكمل ا ،وتسداعد على توضديس سدياا اايات ا المتصدلة بالتنفيذ من
خالل س د ددياس د ددات ومجراءات ملموس د ددة ،بما في ذل ما يتعلق بت ي ر المناخ والتحديات العالمية ذات الص د ددلة،
وتؤكد من جديد اللت از السدياسدي القوي بالتصددي لتحدي التمويل وت يئة بيئة مواتية على جميل المسدتويات

لتحقيق التنمية المستدامة بروح من الشراكة والتضامن العالميين،

ومذ يشد د د ددير أيض د د د د ا إلى الفقرة (100ص) من مافيكيانو نيروبي ( ،)TD/519/Add.2التي دعت

إلى إنشاء فريق خبراء حكومي دولي معني بتمويل التنمية،

ومذ يش د د ددير إلى ع د بريدجتاون ( )TD/541/Add.2الذي بموجبه أوعزت الدول األعض د د دداء إلى

األونكتاد ب ن يسددتمر في السددتفادة من العمل التحليلي والموجه نحو السددياسددات الذي تضد لل به المؤسدسددة

في مجال تمويل التنمية ،بالتعاون مل المؤس د د دسد د ددات األخرى ةد د دداحبة المصد د ددلحة ،وفي إ ار عملية متابعة

واسد ددتعراو تمويل التنمية التي تض د د لل ب ا األمم المتحدة ،وأن يسد دداعد البلدان النامية على تحديد خيارات

س ددياس دداتية هدف ا تعزيز تعبئة الموارد المحلية والدولية ،العامة والخاة ددة ،من أجل تحقيق خ ة عا 2030

وأهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب،

ومذ يش د د د د د ددير كذل إلى الفقرة  122من ع د بريدجتاون التي تدعو إلى تكثيف الج ود الرامية إلى

كفالة اتسد د د د د دداا العمل وتفادي ازدواجيته المحتملة مل المنتديات المختصد د د د د ددة األخرى ،فض د د د د د دالا عن التماس

مدخالت من جميل الج ات الفاعلة المعنية ،األمر الذي س د دديتيس تبادلا د ددامالا ومتوازن ا ومس د ددتني ار ويض د ددفي
المصداقية على نتائجه ،ومذ يشدد على ضرورة ضمان قيادته من قبل خبراء الدول األعضاء،

ومذ يالحظ مل القلق آثددار أزمددة مرو فيروس كورونددا (كوفيددد )19-على القتص د د د د د د دداد العددالمي،

الدين الخارجي،
ل سيما في البلدان النامية ،األمر الذي أفضى ،في جملة أمور ،إلى زيادة مستويات ْ
-1

يش د د د دددد على الحاجة إلى تعزيز فرص حص د د د ددول البلدان النامية على التمويل المناخي،

ال عن تعزيز القدرات
ألاراو التكيف بوجه خاص ،من المصددادر المحلية والدولية والخاةددة والعامة ،فضد ا
اإلنتاجية والسد د ددتثمار في البلدان النامية بما يفضد د ددي إلى دفل تحول ا ال يكلي نحو اقتصد د دداد يكون منخف
النبعاثات وقاد ار على المنافسة والصمود أما ت ير المناخ ومستدام ا؛
-2

يدعو األونكتاد إلى دعم البلدان النامية من أجل وضد د ددل سد د ددياسد د ددات و نية موج ة إلى

بناء اقتصد دداد متنوس ومسد ددتدا تتوله دولة تنموية قوية تراعي المناخ ،وتكون مسد ددتعدة وقادرة على الحوار مل
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جميل الج ات المعنية ةداحبة المصدلحة ،بما في ا الق اس الخاص ،وتسدت يل تعبئة ومدارة الموارد الخارجية

والمحلية والخاةد د ددة والعامة ،ويذ هكر في هذا الصد د دددد بميمة أ ر التمويل الو نية المتكاملة التي من د د د ن ا
دعم اس د د ددتراتيجية التنمية المس د د ددتدامة للموارد المملوكة و ني ا بالعمل على تعبئة فعالة لمجموعة واس د د ددعة من
مصادر التمويل وأدواته ومواءمت ا مل خ ة التنمية المستدامة لعا 2030؛
-3

يش د د د دددد على الحاجة إلى اس د د د ددتكش د د د دداف فوائد وتكاليف األدوات الجديدة المبتكرة لتمويل

ال تنمية ،بما في ذل التمويل المختلط ،والش د د د دراكات بين الق اعين العا والخاص ،وسد د د ددندات أهداف التنمية
المس د د د د ددتدامة ،وفقا لطولويات الو نية ،من أجل المس د د د د دداهمة في س د د د د ددد فجوة الس د د د د ددتثمار في أهداف التنمية
المسد د ددتدامة من ريق خف

مخا ر بعين ا ترتبط بالسد د ددتثمار ،وتحفيز الق اس الخاص على توفير تمويل

إضافي لفائدة الق اعات اإلنمائية الرئيسية ،ويرحب في هذا الصدد بالتقييم المستمر القائم على األدلة الذي

أجرته فرقة العمل المشد د د د د د ددتركة بين الوكالت المعنية بتمويل التنمية لمواةد د د د د د ددلة ت وير هذه األدوات وزيادة

إس د د د ام ا في تحقيق أهداف التنمية المس د د ددتدامة إلى أقص د د ددى حد ،والعمل في الوقت نفس د د دده على التص د د دددي

لتحديات بعين ا؛
-4

يؤكد الدور الذي يمكن أن تضد لل به المصدارف اإلنمائية اإلقليمية والمتعددة األ راف

لتمكين البلدان النامية من توفير الموارد المالية الالزمة لتنميت ا المسد د د د ددتدامة وتحول ا ال يكلي ،والحاجة إلى

أن تس د د د د د د م إجراءات ا في تحقيق أهداف التنمية المسد د د د د ددتدامة ،واتفاا باريس والتفاقات الدولية األخرى ذات

الصددلة ،ويسددلم ب ن الحاجة ملحة إلى تعزيز قاعدت ا ال أرسددمالية ،ويدعو إلى النظر في إمكانية تعزيز آليات

الميسر في حالت ال وارئ في أوقات األزمات؛
التمويل
ه

الدين ،واإل ار المش ددتر
-5
يُس ددلم بإسد د ا البلدان المش ددارفكة في مبادرة تعليق س ددداد خدمة ْ
ل و د د د ددفافا وسد د د دريعا ،وبذل
لمعالجة الديون بما يتجاوز هذه المبادرة ،ويدعو إلى تنفيذ هذا اإل ار تنفيذا فعا ا
الج ات الدائنة من الق اس الخاص وايرها من الج ات الدائنة الدولية المعنية ج ودا مماثلة؛
-6

يوة د د د د ددي بمواة د د د د ددلة د ارس د د د د ددة الفرص والتحديات التي ين وي علي ا دم بنود الكوار

ال بيعية وايرها من البنود المماثلة المتص د ددلة بالص د دددمات الخارجية في س د ددندات الدين ،واإلس د د ا أخي ار في
زيادة سيولة البلدان النامية واستقرارها القتصادي خالل أوقات األزمات؛
-7

يشد د د ددير إلى أهمية الموارد المحلية والدولية والخاةد د د ددة والعامة لكفالة اسد د د ددتجابة سد د د دريعة

ألزمات المس د ددتقبل ،ومن ثم إس د د ام ا في الس د ددتقرار المالي للبلدان وقدرت ا على الص د ددمود ،ويرحب في هذا

الص د دددد باعتماد ة د ددندوا النقد الدولي مخص د دص د ددات حقوا الس د ددحب الخاة د ددة ،ويدعو البلدان القادرة على

النظر بجدية في الخيارات المتاحة لتوجيه حقوا الس د د د ددحب هذه وعا لص د د د ددالس أض د د د ددعف البلدان ،بما في ا
البلدان المتوس ة الدخل ،وفق ا لقوانين ا ولوائح ا الو نية ،أن تفعل ذل ؛
-8

يشد د د د د د دددد على أهميدة بداقي المبدادرات الراميدة إلى تمويدل البلددان النداميدة ،بمدا في دا البلددان

المتوس ة الدخل ،وتحفيز استثمارات ا في أهداف التنمية المستدامة.

الجلسة العامة الختامية

 23آذار/مارس 2022
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باء -اإلجراءات األخرى التي اتخذها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
تمويل التنمية :تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد19-
-1

اعتمد فريق الخب ارء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية ،في جلس د ددته العامة الختامية المعقودة في 23

آذار/مارس  ،2022مجموعة من التوةيات المتفق علي ا في مجال السياسات (الفصل األول ،الفرس ألف).
جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
-2

بالنظر إلى أن ضد د دديق الوقت لم يسد د ددمس بوضد د ددل واختيار الصد د ددي ة الن ائية للموضد د ددوس واألسد د ددئلة

دين لدورته المقبلة ،قرر فريق الخبراء الحكومي الدولي أيض د ا ،في جلسددته العامة الختامية،
اإلر ددادية
ه
المحد ْ
أن يناقش الموضد د د د د ددوس الن ائي في اجتماس المكتب الموسد د د د د ددل لمجلس التجارة والتنمية ،ويقدمه إلى المجلس

للموافقة عليه ،إلى جانب جدول األعمال المؤقت للدورة الس ددادس ددة الذي س دديش ددير إلى الموض ددوس الذي اختير

للدورة .و د د د د دجل فريق الخبراء ج ات التنس د د د دديق اإلقليمية والدول األعض د د د دداء على إجراء مش د د د دداورات بشد د د د د ن
المقترحات ،بغية التوةل إلى اتفاا بش ن الموضوس واألسئلة اإلر ادية.

ثاني ا -موجز الرئاسة
تمويل التنمية :تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى بعد جائحة كوفيد19-
(البند  3من جدول األعمال)
-3

في إ ددار ه ددذا البن ددد من ج دددول األعم ددال ،عق ددد فريق الخبراء الحكومي ال دددولي المعني بتموي ددل

التنمية مناقشة خالل الجلسة العامة الفتتاحية وأربل حلقات نقاش بش ن مختلف جوانب الموضوس.
بيانات الجلسة العامة الفتتاحية
-4

في افتتاح الجلسدة ،دددت رئيسدة مجلس التجارة والتنمية على أن البلدان النامية تواجه موجة من

الص د د دددمات الخارجة عن إرادت ا .وس د د دواء تعلق األمر بالص د د دددمات أو الجائحة أو النزاعات أو اض د د د رابات

الس د د ددوا ،يعني ض د د ددعف هذه الدول أن ا عانت أسد د د دوأ العواقب .فبالنس د د ددبة ألفريميا ،تمثل العواقب الص د د ددحية
والجتماعية للجائحة أ د د د د د ددد انتكاس د د د د د ددة إنمائية في المن قة في التارين الحديل ،وهو ما جعل ا تعاني أزمة
إنسد د ددانية متعددة األوجه .فقد أثرت الجائحة على بلدان أفريميا في مجالت الفقر المدقل ،والت ذية ،والتعليم،

والعمالة ،والصددحة ،ونظم الرعاية الصددحية .و د دت المن قة إضددافة  38مليون ددخإ إلى قائمة السددكان

وتقز
الذين يعيش د ددون في فقر مدقل ،ومعاناة  48مليون د ددخإ من نقإ الت ذية ،ه
ثالثة أ فال ،وعد قدرة  127مليون فل على الذهاب إلى المدرس د د د ددة ،وفقدان ما يعادل  29مليون وظيفة
فل واحد من بين كل

بدوا كامل .ومض د ددافة إلى أكثر من  3,1مليون حالة إة د ددابة بمرو فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تض د ددرر
ماليين األ د ددخاص من نقإ التمويل وحالة اإلرهاا التي عانت ا أنظمة الرعاية الصد ددحية .وأ د ددارت رئيسد ددة

مجلس التجارة والتنمية إلى أن منظمة الص د د د ددحة العالمية أوض د د د ددحت ،منذ بداية الجائحة ،أل أحد في م من

ما لم يكن الجميل في م من .وارت ت أن ت عيم العالم ب سد د د دره أفضد د د ددل السد د د ددبل للت لب على الجائحة .وحتى

د ددبار/فبراير  ،2022لم يحصد ددل سد ددوى  11في المائة من السد ددكان في أفريميا على ت عيم كامل .ولم يتلق

بعد جرعة ت عيم واحدة ضد كوفيد.19-
ما يقدر بنحو  1,2مليار خإ ُ
-5

وعرقلت الموارد المحدودة لق اعات ا لرعاية الصد د د د د د ددحية ،على الرام من ج ودها الب ولية لحماية

سد د ددكان المن قة ،قدرة البلدان األفريمية على توزيل اللقاحات .وواج ت المن قة ةد د ددعوبات في تعبئة الموارد
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دعما لج ود التص د د دددي للجائحة واإلنعاش ،كما يتض د د ددس من التباين في الموارد العامة المخصد د د دص د د ددة لتلبية
م الب الج ات الدائن ة الخارجية واحتياجات الرعاية الصد د د ددحية .فقد ان ارت أنظمة الرعاية الصد د د ددحية تحت

ضد د د د د د د ط الجائحة ،في حين دفعت الحكومات األفريمية للج ات الدائنة الخارجية أكثر من  55بليون دولر

الدين في عا  .2020وتشد ددير التقديرات إلى أن بلدان أفريميا جنوب الصد ددحراء الكبرى تحتاج
لسد ددداد خدمة ْ
إلى  20في المائة من هذا المبلغ لت عيم  70في المائة من سد د د ددكان ا ضد د د ددد كوفيد .19-وعالوة على ذل ،

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

ددين العدا قددرة بلددان المن قة
البلددان النداميدة بوجده عدا  ،وأفريميدا بوجده خداص .وأعداا ارتفداس مسد د د د د د ددتويدات ال ْ
الدين في الميزانيات العامة .ففي
الدين ارتفعت حصددة سددداد خدمة ْ
على حماية سددكان ا .وبارتفاس مسددتويات ْ

الدين العا الخارجي أربعة أضدعاف
أفريميا ،زادت حصدة اإليرادات الحكومية المسدتخدمة لتلبية سدداد خدمة ْ
تقريبد ا ،من  6إلى  23,1في المدائدة بين عدامي  2011و .2020وتخصد د د د د د ددإ الحكومدات في  12بلددا على
الدين.
األقل في الوقت الراهن أكثر من  20في المائة من إيرادات ا الحكومية لسداد خدمة ْ

ومن الواضس أن الديون ظلت مشكلة ملحة لفترة من الوقت ،ومل ذل لم يُبذل سوى القليل لتزويد
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للدين
وخص د د د د د ددإ معظم التمويل اير المنشد د د د د د د
البلدان النامية باألدوات الالزمة لمعالجة هذه المسد د د د د د د لةُ .
ْ

لق اعات أخرى .وأتاح تخصد د د د دديإ ةد د د د ددندوا النقد الدولي لحقوا السد د د د ددحب الخاةد د د د ددة  650بليون دولر

لالقتص د د د دداد العالمي دعما للس د د د دديولة في عا  .2020وتلقت البلدان األفريمية في المجموس  33بليون دولر،
أو  5في الم ددائ ددة .وفي ع ددا  ،2020ق دددم ددت بل دددان منظم ددة التع دداون والتنمي ددة في المي دددان القتصد د د د د د د ددادي

وخصدإ ألفريميا حوالي ربل هذا المبلغ،
ما مجموعه  161بليون دولر من المسداعدات اإلنمائية الرسدميةُ .
أي  39بليون دولر .وبل دت هدذه المبدالغ مجتمعدة مدا يقرب من نصد د د د د د ددف مدا دفعتده دول المن قدة في خددمدة

ددين العددا الخددارجي ،أي مددا يعددادل  126بليون دولر ،بين عددامي  2020و .2021وعلى النمي
الد ْ
معظم التمويل ال ارئ للبلدان النامية د د د ددكل قروو من مؤسد د د د دس د د د ددات مالية دولية .وهذا األمر ي دد بتفاقم
ُ
 ،أخدذ

الدين على المدى ال ويل .فمن أةدل  317بليون دولر من التمويل الذي قدمته المؤسدسدات المالية
مشدكلة ْ
الدولية بين عامي  2020و ،2021لم يُخص د ددإ اير  16بليون دولر من منس الدعم للمس د دداعدة اإلنمائية
الدين .ولم تقدر البلدان األفريمية على
الدولية المخصصة للبلدان منخفضة الدخل ،المعرضة لخ ر ضائقة ْ

الص د ددمود أما الص د دددمات المتتالية في ظل الس د ددتجابة المتعددة األ راف التي وة د ددفت ا أمانة األونكتاد في

وثيقة المعلومات األسد د دداسد د ددية للدورة ب ن ا اسد د ددتجابة ضد د ددعيفة جدا ومت خرة جدا ،وملى حد ما ،قصد د دديرة النظر
أيض دا .وتت لب الحالة العالمية الراهنة مقاربة مختلفة .وينب ي العتراف ب ن ةددحة الناس في العالم النامي
وحيات م ددرر أسدداسددي مسددبق إلنجاح النتعاش القتصددادي في كل مكان .وأفضددل ريقة لضددمان انتعاش
عالمي مسد د د ددتدا هي وضد د د ددل اسد د د ددتجابات متعددة األ راف تركز على رفاه أضد د د ددعف الفئات على الصد د د ددعيد

العالمي .وأ ددارت رئيسددة المجلس إلى ضددرورة المضددي قدم ا 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

أهداف جدول األعمال المتعدد األ راف .عندئذ فقط يصد د د د د د ددبس من الممكن تيسد د د د د د ددير الوفاء بالتزامات خ ة

التنمية المسدتدامة لعا  2030واتفاا باريس بشد ن ت ير المناخ ومعالن بيجين .وأعربت رئيسدة المجلس عن

ت لع ا إلى إحراز تقد بش د د د ن هذه المسد د ددائل بالسد د ددتعانة بمعارف الخبراء الذين حضد د ددروا مل فريق الخبراء

الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.
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وأ د ددارت األمينة العامة لطونكتاد إلى أن البلدان النامية على وجه الخص د ددوص تعاني من الضد د د ط

الكبير الذي يعانيه القتصداد العالمي جراء اسدتمرار جائحة كوفيد ،19-والحرب في أوكرانيا وأثرها على ال ذاء

والوقود والتمويدل ،وارتفداس تكداليف ت ير المنداخ .فمدا فتئدت أعبداء الدديون تت ازيدد ،ومدا فت عددد الدذين يقعون في

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

التنمية في خ ة عا  .2030وتبلغ هذه الفجوة حاليا  3,6تريليون دولر سد د د د ددنويا ،مسد د د د ددجلة بذل ارتفاعا قدره

حوالي  2,5تريليون دولر سددنوي ا قبل الجائحة .ومن المحتمل أن تكون هذه الفجوة أوسددل ،ألن الحسدداب أجري

قبل اندلس النزاس في أوكرانيا ،وهو نزاس سديؤثر ت ثي ار عميقا على القتصداد العالمي ،بما في ذل تشدديد درور
الس د دديولة العالمية ،ويؤثر س د ددلب ا على القتص د دداد الكلي بس د ددبب ارتفاس أس د ددعار الوقود بالنس د ددبة لل ذاء واألسد ددمدة،

وتسدارس ارتفاس التضدخم جراء ارتفاس تكاليف التجارة وأسدعار السدلل األسداسدية .ومن د ن تقرير التجارة والتنمية

بصددي ته المحدثة الذي يصدددر هذا األسددبوس أن يؤكد أن األونكتاد يتوقل أن يكون نمو النات المحلي اإلجمالي

العالمي أقل بنس د ددبة نق ة مئوية كاملة في عا  2022بس د ددبب الحرب ،وأن تظ ر المخا ر ال رفية في األفق

أيض د ا .ومن الس دديناريوهات المحتملة :اس ددتمرار اض د راب س ددالس ددل اإلمداد ،ومحدودية بع

الس ددلل األسدداسددية

الرئيسية أو ت خر وةول ا أو الحصول علي ا ،وتوالي تراجل التصنيفات الئتمانية ،وتخلف البلدان النامية عن

سد د د د د ددداد ديون ا ،واحتمال حدو اضد د د د د د رابات مدنية نظ ار للعالقة الو يدة بين دورات السد د د د د ددلل األس د د د د دداس د د د د ددية
والض رابات السياسية ،وظ ور فجوة تمويلية تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنقلب إلى هاوية.
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ولتدارس سدبل منل هذه السديناريوهات سدويا ُ ،رحت أفكار بشد ن الحلول السدياسدية الممكنة لسدد هذه

الفجوة من ريق خف

التكاليف من ج ة ،وتعزيز النمو المس ددتدا من ج ة أخرى .فقد كلفت التزامات س ددداد

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

المخصصة لق اس الصحة ،وفي كثير من الحالت ق اس التعليم في  62بلدا ناميا .وتدعو الحاجة إلى إنشاء

الدين يتضد د ددمن الحتياجات التمويلية
آلية دائمة و د د دداملة إلعادة ايكلة الديون ،وملى تعريف للقدرة على تحمل ْ

للبلدان النامية ويتجاوز التص د د د د د ددنيفات الض د د د د د دديقة لمف و الدخل .ويحتاج نظا التمويل الدولي إلى تنفيذ تدابير

الدين ب ريقة ل تؤجل النظر في
ارئة لمس د دداعدة البلدان النامية .وينب ي اس د ددتئناف مبادرة تعليق س د ددداد خدمة ْ
هذه المس ددائل .ومن د ن ض ددعف النتعاش ،واس ددتمرار التوترات الجيوس ددياس ددية ،وأزمة الالجئين ،وزيادة اإلنفاا

العس د د ددكري أن تزيد من الض د د د ط على ميزانيات المعونة ،ومن ثم على المس د د دداعدة اإلنمائية الرس د د ددمية .وينب ي

تخص دديإ حقوا الس ددحب الخاة ددة للبلدان المحتاجة؛ ولربما يكون ة ددندوا المرونة والس ددتدامة الجديد الذي
أنش د د ه ةد ددندوا النقد الدولي خ وة جيدة إلى األما  .وتدعو الحاجة إلى مزيد من العمل ،وم د د ار المصد ددارف

اإلنمائية المتعددة األ راف .وتدعو الحاجة أيضا إلى دم القدرة على الصمود في ال ياكل األساسية و بكات

األمان ،ونظم الحوكمة ونظم الصد د د ددحة والتعليم ،بالنظر إلى التكاليف التي ترتبت على كوفيد ،19-وملى ت ير
المناخ بالنس د د د د ددبة للبلدان النامية ،وهي س د د د د ددلس د د د د ددلة من األزمات الم ولة والتدريجية .وفيما يتعلق بالنمو ،تدعو

الحاجة كذل إلى دفعة مستدامة وايكلية نحو بناء القدرات اإلنتاجية في البلدان النامية .وتحميق ا ل ذا ال رو،

يقتض ددي األمر وض ددل اس ددتثمارات اس ددتراتيجية ويلة األجل ،يش ددار في ا الق اس الخاص والمص ددارف اإلنمائية
المحلية من ا واإلقليمية والمتعددة األ راف .وتحتاج المصد ددارف اإلنمائية إلى رسد ددملة أةد ددول ا ،والعمل بنسد ددب

أرسد د د ددمال أقل تحفظا .وتُعتبر قدرة الحكومات على إيجاد موارد من عائدات الض د د د درائب مس د د د د لة هامة؛ وتُعتبر
مكافحة التدفقات المالية اير المشد ددروعة ،ومنشد دداء آلية فعالة لإلدارة العالمية للض د درائب من األمور األسد دداسد ددية
أيض دا .ويض د لل األونكتاد بولية جديدة بش د ن التدفقات المالية اير المش ددروعة ،وهو ما يمثل فرة ددة جماعية
للمضددي قدم ا بش د ن هذه المس د لة .وتدعو الحاجة كذل إلى اقتصدداد عالمي أكثر اسددتق ار ار و ددفافية وقائم ا على

القواعد ،ألن التجارة تظل محركا لرخاء الجميل.

البيانات الرئيسية ومناقشات الجلسة العامة الفتتاحية
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ألقى رئيس الجمعية العامة لطمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة القتصددادية ألفريميا البيانات الرئيسددية

للدورة .وعرو ممثل أمانة األونكتاد وثيقة المعلومات األساسية بش ن بند جدول األعمال (.)TD/B/EFD/5/2
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المتكلمين ،ومنظمدة

أقر ممثلو العدديدد من المجموعدات اإلقليميدة والعدديدد من المنددوبين ،وبع
-10
وه
حكومية دولية واحدة باألثر ال ائل لجائحة كوفيد 19-على تعبئة تمويل التنمية ،وب ن العالم يواجه انتعا د دا
اير متكاف بسدبب اضد راب سدالسدل اإلمداد ،وارتفاس نسدبة التضدخم ،وتزايد حدة التقلبات المالية ،وارتفاس
تكاليف التجارة .وأبرزت الجائحة أيض دا ضددرورة تحقيق المسدداواة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،

ل س دديما من حيل تمويل اقتناء المنافل العامة العالمية مثل اللقاحات ،فضد دالا عن تخريف أثرها الجتماعي
وتعزيز الستجابة القتصادية والنتعاش.
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وأ د د د د د د ددار ممثلو بع

المجموعدات اإلقليميدة وبع

المنددوبين إلى أن الحرب في أوكرانيدا ،التي

انضد ددافت إلى التحديات التي نشد د ت عن جائحة كوفيد ،19-ت دد بتقوي

الج ود العالمية لتمويل التنمية.

و ددددوا على أن ال جو الذي ددنه التحاد الروس ددي على س دديادة أوكرانيا وس ددالمت ا اإلقليمية يش ددكل انت اكا
للمبادئ األسد دداسد ددية للقانون الدولي وميثاا األمم المتحدة .ودعت هذه المجموعات إلى سد ددحب فوري للقوات

المس د د ددلحة الروس د د ددية من كامل األ ارض د د ددي األوكرانية .وأعرب مندوب آخر عن عد موافقته على هذا التقييم

وعرو آراء بلده بش ن مبررات استخدا القوات المسلحة.
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وأ ددار ممثل أمانة األونكتاد إلى أن الموارد المالية الخارجية ذات أهمية حاس ددمة لمس دداعدة البلدان

النامية على التصدددي للتحديات والتعافي من الجائحة .و دددد على أن الكثير من التمويل الخارجي مل ذل

دير األجل ب بيعته ،ويمكن أن يختفي بس ددرعة إذا تراجل مس ددتوى الثقة .وأ ددار أحد المتكلمين الرئيس دديين
قص د ُ
إلى أن الموارد المالية الخارجية للتنمية ما فتئت تتناقإ ،وهو ما أض د د ددر بوجه خاص بالبلدان المنخفض د د ددة
والمتوس د د ة الدخل .وذكر المتكلمون الرئيسد دديون أنه من بين  650بليون دولر من مخص د دصد ددات ةد ددندوا

النقد الدولي لحقوا الس د د د ددحب الخاة د د د ددة ،لم يُخص د د د ددإ اير  5في المائة ألفريميا و 3,2في المائة للبلدان

المنخفض د د د د د ددة الدخل .وذكر أحد المتكلمين الرئيس د د د د د دديين أن العديد من أقل البلدان نموا والبلدان النامية اير
الس دداحلية ،والدول الجزرية الصد د يرة النامية ل يزال يعاني من قيود ددديدة على الس دديولة ،األمر الذي يعوا
ج ودها الرامية إلى التعافي بش د د د د د ددكل أفض د د د د د ددل وتحقيق أهداف التنمية المس د د د د د دتدامة .ودعا بع

المندوبين

والمتكلمين الرئيسد دديين وممثل أمانة األونكتاد إلى إعادة النظر في آلية تخصد دديإ حقوا السد ددحب الخاةد ددة

بحيل تعكس على نحو أفض د ددل دور القتص د ددادات النا د ددئة على الص د ددعيد العالمي ،وتوجيه حقوا الس د ددحب
الخاة د د د د ددة إلى البلدان التي تحتاج ا بش د د د د دددة .وأ د د د د ددار بع

المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين إلى أن

تخصدديإ حقوا السددحب الخاةددة ينب ي ،إضددافة إلى ذل  ،أل يفي باحتياجات البلدان النامية من السدديولة

المندوبين تقديم

القصد د د دديرة األجل فحسد د د ددب ،بل بالحتياجات التمويلية ال ويلة األجل أيض د د د دا .واقترح بع
تمويل تساهلي إلى البلدان المتوس ة الدخل من ريق المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف.
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وأ د ددارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن الجائحة أحدثت أيض د د ا تقكال لم يس د ددبق له مثيل في

تقكل يمكن أن يتفاقم بس د د د ددبب تش د د د ددديد الس د د د ددياس د د د ددات النقدية في
الدين ،وهو ٌ
قدرة البلدان النامية على تحمل ْ
القتصددادات المتقدمة النمو ا لرئيسددية .وذكر بع المجموعات اإلقليمية أن تعبئة التمويل المسددتدا تت لب
الدين والمسد د د د ددائل النُظمية المرتب ة بتمويل التنمية .وأ د د د د ددار بع
معالجة فعالة لمسد د د د د لة الضد د د د ددعف جراء ْ
الدين لمجموعة
المندوبين وأحد المتكلمين الرئيسيين وممثل أمانة األونكتاد إلى أن مبادرة تعليق سداد خدمة ْ

ال  20واإل ار المشد د د د د د ددتر خ وتان في التجداه الصد د د د د د ددحيس ،لكن حجم مدا ل يزال اير كاف .واقترح أحد
المجموعات

الدين حتى ن اية عا  2022وما بعده .ودعا بع
المندوبين تمديد مبادرة تعليق سد ددداد خدمة ْ
ال دائمدا لمس د د د د د د د لدة الدديون
اإلقليميدة وأحدد المنددوبين إلى إةد د د د د د ددالح ال يكدل المدالي الددولي ،ب ريقدة تتيس ح ا

السيادية ،ل سيما بإنشاء آلية مناسبة ودائمة إلدارة إعادة ايكلة الديون في البلدان النامية .ودعت مجموعة

ال عن ضد د د د ددرورة الموازنة بين الحاجة إلى معالجة
إقليمية أخرى إلى تعزيز د د د د ددفافية الديون ومدارت ا ،فض د د د د د ا

الدين والحاجة إلى تعزيز النمو القتصادي.
الضعف جراء ْ
8

GE.22-06634

TD/B/EFD/5/3

-14

و دددد بع

المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين على أهمية المس دداعدة اإلنمائية الرس ددمية ،ودعت

مجموعة إقليمية واحدة وأحد المندوبين البلدان المتقدمة النمو إلى الوفاء بالتزامات ا المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية

الرسد د د ددمية باعتبارها جزءا من الج د الدولي األوسد د د ددل ن اق ا لتمويل التنمية .ودعت عدة مجموعات إقليمية إلى
ال عن زيادة حجم اس د د ددتثمارات الق اس الخاص .وس د د ددلط أحد
زيادة التمويل الخاص والعا على الس د د دواء ،فض د د د ا

المندوبين الض ددوء على إة ددالح النظا الضد دريبي الدولي ومسد د لة التدفقات المالية اير المش ددروعة ،مثل إعادة
المجموعات اإلقليمية أن عد إحراز تقد

األةد ددول المسد ددروقة إسد د اما في تعبئة موارد إضد ددافية .ولحظ بع
أخر بالفعل الت از البلدان المتقدمة النمو بتقديم  100بليون دولر سنوي ا بحلول
ملموس بش ن تمويل المناخ ،قد ه
عدا  ،2020وأن دا لم تُ ف
وف التزام دا هدذا .ودعدت هدذه المجموعدات البلددان المتقددمدة النمو إلى الوفداء بدالتزام دا
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.

النظر إلى الوراء للمضي قدم ا :الدروس التي يمكن استخالصها من جائحة كوفيد 19-لتمويل التنمية
-15

خالل حلقة النقاش التي ضد د ددمت خمسد د ددة أعضد د دداء ،ذكر أحد المتحاورين أن السد د ددتجابة لل وارئ

المالية في ذروة األزمة تكللت بالنجاح نس د د د ددبي ا .وأبرز بع

المتحاورين في المقابل أن اإلجراءات المتعددة

األ راف التي اتُّخذت للتص د دددي لجائحة كوفيد 19-لم تكن كافية لتعزيز ة د ددمود تمويل التنمية في مواج ة
ة د دددمات المس د ددتقبل .ولتقوية هذا الص د ددمود ،أوة د ددى أحد المتحاورين بإدراج بنود الكوار ال بيعية ض د ددمن

الدين بص د ددون
الس د ددندات الس د دديادية .وأ د ددار متحاور آخر إلى أهمية األدوات المالية المبتكرة ،مثل مقايض د ددة ْ

البيئة .و د د دددد أحد المتحاورين على أن اإل ار المش د د ددتر لمجموعة ال  20اير كاف حتى اآلن للتص د د دددي

لتحديات ديون البلدان النامية المنخفض ددة الدخل ،وأن ض ددمان آليات فعالة إلعادة ايكلة الديون أة ددبس أم ار
ملح ا .و د دددد العديد من المتحاورين على ض د ددرورة إ د د ار البلدان المتوس د د ة الدخل في هذه اآلليات وزيادة

الميسر .واقترح أحد المتحاورين اعتبار الضعف البيئي معيا ار لذل .
فرص حصول ا على التمويل
ه
-16

وس د د د ددلط العديد من المتحاورين الض د د د ددوء على أهمية تخص د د د دديإ حقوا الس د د د ددحب الخاة د د د ددة التي

بل ت  650بليون دولر في آب/أاس د د د د د س  ،2021وهي مبالغ قياسد د د د ددية ،وعلى الحاجة أيض د د د د د ا إلى إعادة

تحويل حقوا السدحب الخاةدة ،التي لم تسدتخدم ا البلدان المتقدمة ،إلى البلدان النامية .وأ داروا إلى بع

آليات إعادة التخصد دديإ ،مثل ةد ددندوا المرونة والسد ددتدامة المقترح .واقترح متحاور آخر إعادة تخصد دديإ

حقوا السحب الخاةة عبر المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف.
-17

وذكر أحد المتحاورين أن أحد الدروس المس د د د ددتفادة من جائحة كوفيد 19-فيما يتعلق بتمويل التنمية

هو الحاجة إلى اتباس مقاربة دداملة .ويقتض ددي س ددد الفجوة التمويلية اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ،مثل تعبئة

الموارد المحليدة ومعدالجدة الدديون الخدارجيدة التي ل يمكن لبع

البلددان النداميدة تحمل دا .و د د د د د د دددد متحداور آخر

على أندده ينب ي ،فيمددا يتعلق بددالتكيف مل ت ير المندداخ ،س د د د د د د ددد الفجوة بتمويددل من الق داس العددا  ،ألن الق داس

الخداص يع ي األولويدة لتمويدل التخريف من آثدار ت ير المنداخ .ول همد ا كدان العدديدد من البلددان النداميدة قدد بلغ

الدين العا  ،فمن الضروري إيجاد آليات لزيادة حيزها المالي .ويكمن أحد الخيارات
بالفعل مستويات عالية من ْ
في إنشاء أداة خارج الميزانية لتسجيل الديون الجديدة المرتب ة بالتكيف مل ت ير المناخ.
-18

وذكر متحاور آخر أن أزمة كوفيد 19-اسدتحضدرت ثالثة دروس سدابقة .األول هو دور السدياسدة

المالية بوةد د د د ددف ا أداة للحد من عد المسد د د د ددا واة من خالل تحويل الدخل .والثاني هو انخفاو الحيز المالي

للعديد من البلدان النامية بسد ددبب القيود المفروضد ددة على ميزان المدفوعات .وفي هذه الحالة ،اقترح أن تتيس

المؤسد دس ددات المتعددة األ راف وس دديلة للتحور ض ددد مخا ر تقلب أس ددعار الص ددرف تم هكن البلدان النامية من

زيادة التمويل الخارجي دعما لتنميت ا .والدرس الثالل هو أهمية التخ يط الحكومي.

GE.22-06634

9

TD/B/EFD/5/3

وأ ددار متحاور آخر أيض دا 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؛
وانخف او ثقة ق اس األعمال وتش ددديد الش ددرور المالية .والبلدان النامية ،كما حد
أقل قدرة على مواج ة هذه اآلثار لكن ا سوف تتحمل عب ها األكبر.

-20

أثناء جائحة كوفيد،19-

وأعرب أحددد المندددوبين عن قلقدده إزاء أثر الحرب في أوكرانيددا على توافر التمويددل الالز للتنميددة في

السددنوات المقبلة ،ل سدديما أثرها على المسدداعدة اإلنمائية الرسددمية والتمويل التسدداهلي .و دددد مندوب آخر على

أن البلدان النامية تحتاج إلى حيز مالي أوسل وظروف مالية أفضل لمواج ة التحديات المقبلة .ولحظ مندوب

آخر ضد ددرورة اتخاذ إجراءات ملموسد ددة لتحقيق انتعاش مرن والوفاء باللتزامات التي ق عت الدول على نفسد د ا
في اتفاا باريس وخ ة عمل أديس أبابا ،بما في ذل إدخال إةالحات على ال يكل المالي العالمي.

-21

وسد ددل ت مجموعة إقليمية ومندوب الضد ددوء على أن جميل مصد ددادر التمويل (الخارجية والمحلية،

الخاةدة والعامة) ضدرورية لتمويل مت لبات السدتثمار لتحقيق أهداف خ ة التنمية المسدتدامة لعا ،2030

وأن اإلجراءات المتعددة األ راف المتخذة للتصدي لجائحة كوفيد 19-كانت ضخمة واير مسبوقة.
-22

ورددت مندوبة أخرى دعوة المتحاورين إلى إ د د د د د د د ار البلدان المتوسد د د د د د د ة الدخل في آليات إعادة

ايكلة الديون ،و ددا رت المتحاورين التحديات التي أثاروها بش د ن تمويل التكيف مل ت ير المناخ .وأ ددارت
الميسر.
أيضا إلى ضرورة األخذ بمعايير األهلية من اير نصيب الفرد من الدخل للحصول على التمويل
ه
إعادة البناء بشكل أفضل :التمويل المستدام للتصنيع األخضر والتحول الهيكلي الشامل
-23

خالل حلقة الحوار التي ض ددمت أربعة أ ددخاص ،أبرز المتحاورون أن اللت از الدولي الحالي بش د ن

يوف فحسد د د ددب ،بل لم تكن األموال المتاحة كافية أيض د د د د ا لتحقيق أهداف التنمية المسد د د ددتدامة.
تمويل التنمية لم َّ
وفيما يتعلق بمسد د لة ت ير المناخ وحدها ،أ ددارت بع

التقديرات إلى ض ددرورة توجيه ما بين  5و 7في المائة

من النات المحلي اإلجمالي إلى عمليات تحييد الكربون لتحقيق ةد ددافي انبعاثات ةد ددفرية بحلول عا .2050

وأيد أحد المتحاورين تمويل الت نمية الذي تقوده الدولة ألن الص د ددناديق الخاة د ددة ،التي تتولى إدارت ا في ال الب

ة ددناديق الس ددتثمار المش ددتر  ،تفتقر إلى حوافز فعالة لتحقيق أهداف التص ددنيل األخض ددر ،والتخريف من آثار

ت ير المناخ ض د ددمن اإل ار الزمني الذي حددته اللتزامات المتفق علي ا دولي ا .وقد أثبتت اآلليات التي يقودها
السوا استنادا إلى مؤ رات األسعار ،مثل زيادة سعر الكربون ،عد فعاليت ا.

-24

و د دددد أحد المتحاورين على أنه على الرام من أن ةد ددناديق السد ددتثمار المشد ددتر الخاةد ددة ق عت

على نفسد د د د ا توفير مبلغ  130تريليون دولر لتحويل القتصد د د دداد إلى ةد د د دداف ةد د د ددفري ،لكن تع دها هذا ليس
ف
ملزمد ا .ومضد د د د د د ددافدة إلى ذلد  ،لم توفهسد د د د د د دل المبدادرات األخيرة لتحفيز النتعداش إلى مدا بعدد كوفيدد ،19-بمدا في ا
المبادرات التي اتخذت ا مجموعة ال  20وةندوا النقد الدولي ،ن اا اإلعفاء من الديون أو إعادة ايكلت ا إلى

ما هو أبعد من المؤس د دسد ددات المتعددة األ راف والج ات ال دائنة العامة ،واسد ددتبعدت من ثم الج ات الدائنة من

الق اس الخاص .وعالوة على ذل  ،تجاهلت مؤسد دس ددات اإلقراو المتعددة األ راف ق اس التص ددنيل األخض ددر

في ق اررات ا التمويلية ،واعتمدت بدلا من ذل على س د ددياس د ددات الخص د ددخص د ددة ومل اء القيود التنظيمية في عملية

ةد ددنع ا القرار .وسد ددلط عضد ددو آخر ،وهو أحد المفاوضد ددين في الدورة السد ددادسد ددة والعش د درين لمؤتمر األ راف،
الضد د د ددوء على عدة قضد د د ددايا أُثيرت خالل ذل المؤتمر .وكانت إحدى القضد د د ددايا البارزة حين ا هي الحاجة إلى

اختتا المفاوضدات بحلول عا  2024بشد ن وضدل هدف كمي جماعي جديد للتمويل المناخي بموجب اتفاقية

باريس لفترة ما بعد عا  ،2025وهو ما سديزيد من مبلغ  100بليون دولر التي التزمت البلدان المتقدمة النمو
بتقديمه سد ددنويا بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإل ارية بشد د ن ت ير المناخ واتفاا باريس .وتدعو الحاجة أيضد دا

إلى اسددتكشدداف تعزيز فرص إتاحة التمويل المناخي للبلدان النامية من حيل زيادة تدفق التمويل والسددتثمارات
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وايرها من السد دديولة (المخصد دصد ددات الجديدة لحقوا السد ددحب الخاةد ددة مثالا) إلى البلدان النامية وخف

تدفق

ال) من
التمويل من اقتصادات ا إلى الخارج (من ريق إل اء الديون ومراقبة التدفقات المالية اير المشروعة مث ا

أجل زيادة توافر رأس المال في البلدان النامية الذي يمكن توظيفه لدعم التنمية المسددتدامة والقضدداء على الفقر
واإلجراءات المتعلقة بت ير المناخ .وفي هذا الصد د دددد ،ارت ى عضد د ددو آخر أن اللتزامات الدولية المتعلقة بت ير

المناخ تضد د د د ددل ض د د د د د و ا أكبر على التخريف من آثار ت ير المناخ مقارنة بالتكيف ،وهو األمر الذي اعتبرته

بلدان نامية كثيرة أولوي اة ألن ا لم تكن تاريخيا من أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وسلط المتحاور
الض ددوء على تجربة بلده ،حيل اس ددتخدمت الحكومة أموال ا الس دديادية لتمويل تدابير التكيف ،ولحظ أن الحلول
ينب ي أن تكون محلية بامتياز ومحددة السياا.

وأثار عدة متحاورين أيضد د دا مسد د د لتي حقوا الملكية الفكرية والحص د ددول على التكنولوجيا من أجل
-25
المحيدة للكربون س د د د د د ل
التصد د د د دددي لت ير المناخ .وتحتاج البلدان النامية ألن يكون اسد د د د ددتيراد التكنولوجيات
فه
المنال ،وينب ي أيضد دا أن تكون قادرة على ت وير هذه التكنولوجيات وتكييف ا ض ددمن س ددياق ا هي .وفي هذا

السياا ،يمكن للتمويل المناخي أن يس م في دفل عجلة التنمية والتصنيل األخضر.
-26

وارت ت مجموعة إقليمية وأحد المندوبين ب ن خ ة عمل أديس أبابا تض د د د د ددل المس د د د د ددؤولية اإلنمائية

على عاتق فرادى البلدان .ومن ثم ،ينب ي للج ات التي تضد ددل السد ددياسد ددات إيجاد سد ددبل لحشد ددد تدفقات رأس

المال الخاص النا د د د ددئة عن التجارة والسد د د ددتثمار وتوظيف ا وسد د د دديلة لبلوة األهداف اإلنمائية ال ويلة األجل.
واعتب ار أن الق اس الخاص أداة أسد دداسد ددية لتحقيق أهداف التنمية المسد ددتدامة بحلول عا  .2030وأ د ددا ار على

سدبيل المثال إلى إحدى المبادرات اإلقليمية التي ترمي إلى زيادة التمويل وتحديد المشداريل المقبولة مصدرفيا
في بلددان الجنوب .وأعرب المتحداورون عن آراء مختلفدة ،حيدل دفل العدديدد من م بد ن قواعدد منظمدة التجدارة

العالمية بشد ن المعاملة الخاةددة والتفضدديلية تعترف ةدراحة بعد التماثل بين البلدان .وأ دداروا إلى ضددرورة

ل على ذل
توسدديل ن اا السددتثناءات القائمة في مجالي التجارة والسددتثمار .وضددرب أحد المتحاورين مثا ا

باسددتثمار مؤسدسددات مملوكة للدولة في أواندا في ق اس التنقل األخضددر .فقد حققت هذه المؤسدسددات نجاحا
بفض ددل عمليات نقل التكنولوجيا من الص ددين ،والس ددياس ددة الجادة التي تقودها الدولة .وارت ى متحاور آخر أن
النظددا المتعدددد األ ارف القددائم على القواعددد يجددب أن يرتكز على التعدداون فيمددا بين البلدددان ،وليس على

المنافس د ددة القائمة على الس د ددوا ،من أجل الوفاء باتفاا باريس .وأ د ددار أحد المندوبين إلى أن النظا الحالي

يفضي إلى توزيل اير متكاف للتكاليف والفوائد.
-27

وناقش العديد من المتحاورين بإيجاز دور المصددارف المركزية في التحول ال يكلي .ف ذه المصددارف

تواجده في البلددان النداميدة قيودا 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.

-28

ولخإ مدير حلقة النقاش األمور عموما في الحجم ال ائل للفجوة التمويلية ،وسد د د د ددبل سد د د د دددها فيما يتعلق
ه

بالقضايا البيئية واإلنمائية ،ودور المؤسسات في كل من الق اعين الخاص والعا  ،والمؤسسات المتعددة األ راف.
توسيع نطاق تمويل التنمية إلى ما بعد جائحة كوفيد :19-هل تدعو الحاجة إلى تغيير األنموذج؟
-29

خالل حلقة النقاش التي ضد د د ددمت أربعة أعضد د د دداء ،ركزت إحدى المتحاورات على الحاجة إلى سد د د ددد

الفجوات التمويلية الض د ددخمة من أجل تحقيق أهداف خ ة التنمية المس د ددتدامة لعا  ،2030وعلى المقاربة التي

يتعين اعتمادها ل ذا ال رو واألولويات التي ينب ي وضد ددع ا في هذا الصد دددد .فقد تفاقمت الفجوات القائمة في

تمويل التنمية بس د ددبب أزمة كوفيد .19-وتفاوتت نس د ددب النتعاش وظلت ض د ددعيفة ،ول تزال هنا عمبات كبيرة

لوض ددل القتص دداد العالمي على مس ددار نمو مس ددتدا وقادر على الص ددمود .وتفاقمت المش دداكل المرتب ة بارتفاس

درجة التقلبات في األس د دواا الم الية الدولية وتضد ددرر سد ددالسد ددل الميمة العالمية واإلقليمية بسد ددبب التحديات التي
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يشد د د ددكل ا ازو أوكرانيا ،ل سد د د دديما بالنسد د د ددبة للبلدان التي تتاجر مل التحاد الروسد د د ددي وأوكرانيا ،والبلدان النامية
المستوردة للنفط والحبوب .وترتب على هذا الوضل أن أةبس المش د العالمي أقل مالءمة للتنمية.

-30

وأ ددارت إلى أن المقاربات الحالية لتمويل التنمية تع ي األولوية لتوظيف األموال العامة تحوي ا

لالسد ددتثمارات الخاةد ددة باسد ددتخدا أدوات تمويل مبتكرة .لكن هذه المقاربة حققت عموم ا نتائ مخيبة ل مال

سد د د د د د دواء من حيدل مدا تحقق في الحجم اإلجمدالي لالسد د د د د د ددتثمدار أو من حيدل توجيده األموال نحو الق داعات

والمش دداريل ذات األولوية .فعلى الرام من تحويط الس ددتثمارات الخاة ددة واإلة ددالحات ال يكلية التي ترعاها

المؤسد د د د دس د د د ددات المالية الدولية الرائدة ،عرفت تعبئة رأس المال الخاص في واقل األمر ركودا بش د د د ددكل كبير.
وارت ت أن الوقت قد حان لتنميس األنموذج السد د د د دائد وتحقيق توازن بين الق اعين الخاص والعا بالنظر إلى

ما ين وي عليه تمويل التنمية.
-31

وذكر بع

المتحاورين أن من الم م العمل على أن تسد د دداعد األموال العامة على تحفيز وحشد د ددد

التمويل الخاص ،وهو تمويل "مت ن" عادة ويفيد في المسد د دداعدة على تحقيق أهداف التنمية المسد د ددتدامة ،لكن

ب را ل تركز على تحويط السد د د د ددتثمار الخاص ،بل على تعظيم األثر اإلنمائي ل ذه التدفقات الخاةد د د د ددة.

وينب ي أن تض د د د لل المص د د ددارف اإلنمائية العامة بدور رئيس د د ددي على الص د د ددعد المتعددة األ راف واإلقليمية

والو نية ودون الو نية .ويمكن ل ذه المص د ددارف أن تس د دداعد على تمويل الس د ددتثمارات الكبيرة الالزمة لدعم
التحول األخض د ددر والش د ددامل للجميل في جميل القتص د ددادات ،فضد د دالا عن دعم البتكار وايره من األنشد د د ة

لزيادة اإلنتاجية والنمو القتصد د ددادي .ويمكن ل ذه المصد د ددارف أيضد د دا أن تضد د د لل بدور حاسد د ددم في مواج ة
التقلبدات الددوريدة ،كمدا فعلدت خالل حدالدة ال وارئ النداجمدة عن كوفيدد .19-فقدد أتداحدت في الظروف المداليدة
الصد د د د د د ددعبدة تعظيمدا للموارد العدامدة الشد د د د د د ددحيحدة نسد د د د د د ددبيدا ،إذ يمكن دا تعظيم تد ثير أي زيدادة لرأس المدال العا
بالستعانة بمصادر تمويل خاةة إضافية أو ايرها من مصادر التمويل.

-32

و ددد عدة متحاورين أيضدا على أن من د ن السدتفادة المشدتركة من الحتيا يات العالمية أن يكون

عنص ار هاما في التصدي ألي أزمة عالمية ،كما هو الحال بالنسبة للجائحة الراهنة .وأ ار أحد المتحاورين إلى
أن الوسيلة المالية العالمية الحميمية الوحيدة للتصدي لطزمة الحالية تكمن في إةدار حقوا سحب خاةة تزيد

على  650بليون دولر التي أة د د دددرها ة د د ددندوا النقد الدولي .اير أن أكثر من  60في المائة من هذه الموارد
ُخصإ للبلدان المتقدمة النمو .أما البلدان المتوس ة الدخل ،التي كانت عرضة للجائحة بشكل خاص ويعيش
في ا معظم فقراء العالم ،فحظيت بالحد األدنى من الهتما  .ولجعل إة د د د دددار حقوا الس د د د ددحب الخاة د د د ددة أكثر
فعالية ،اقترح عدة متحاورين نقل حقوا السد د د ددحب الخاةد د د ددة من القتصد د د ددادات المتقدمة النمو إلى المصد د د ددارف

اإلنمائية المتعددة األ راف ،مثل البن الدولي ،والمص د د ددارف اإلنمائية اإلقليمية ،وتوجي ا ةد د د دراحة إلى البلدان

المنخفضددة والمتوس د ة الدخل .ول ذا السددبب ،يمكن أن تضدديف حقوا السددحب الخاةددة إلى القاعدة ال أرسددمالية
وتمكن ا من توسيل ن اا إقراض ا وضمانات ا.
للمصارف اإلنمائية المتعددة األ راف ،ه

-33

وذكر أحد المتحاورين أن الحاجة تدعو إلى تدخالت كبيرة لبناء األس دواا ورس ددم مالمح ا .واقترح

عدة متحاورين اس ددتحدا

أة ددول من فئات جديدة ،مثل الس ددندات البلدية أو الص ددناديق الزراعية ،والس ددتفادة

من مجمعات رأس المال المتاحة حاليا لالس د د د د ددتثمار المس د د د د ددتدا التي تؤخذ في ا العوامل البيئية والجتماعية

واإلدارية بعين العتبار .فقد نمت هذه األسد د دواا العالمية بس د ددرعة كبيرة في الس د ددنوات األخيرة ،وكان ال لب

عاليا على األة ددول الجديدة والعالية الجودة .ومن د د ن توس دديل ن اا عرو األة ددول البيئية والجتماعية

واإلدارية أن يسد د دداعد ل ذا السد د ددبب على زيادة التدفق الكلي لالسد د ددتثمار المؤثر بتحويل األةد د ددول في الوقت

نفس دده من التمويل البالغ الص د ر وال ياكل األس دداس ددية إلى أة ددول يمكن أن تفيد في التعجيل بالتنمية والتنوس

البيولوجي خددمدة لمصد د د د د د ددالس الفقراء .واتفق المتحداورون على أن ثمدة حداجدة ملحدة إلعدادة اكتشد د د د د د دداف الددور
الستباقي للدولة ،وعد إ الا العنان لرأس المال الخاص إل في سياا رؤية عامة للتنمية والتصنيل.
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أقر أحد المتحاورين بالدور الحاسدم الذي يضد لل به األونكتاد بوةدفه مصدد ار لطفكار البتكارية
-34
وه
للت لب على الص د ددعوبات الحالية والن وو بالبنيان المالي العالمي .ودعا جميل المتحاورين إلى تجديد دور
المندوبين مسدائل

األونكتاد على السداحة الدولية ،وتعزيز تعاونه مل المؤسدسدات المالية الدولية .وأثار بع

إض ددافية تتعلق بدور الديون الدولية في الحد من حيز الس ددياس ددات العامة والمفاض ددلة المحتملة بين األهداف
ال ويلة والقصديرة األجل في تصدميم األدوات المالية ألن ا تكتسدي أهمية .و درح بع

المتحاورين كيف أن

الخلل ال ائل في نظا الديون يعاقب القتصد ددادا ت النامية ،و د ددددوا على الدور الضد ددار لوكالت التصد ددنيف
الئتماني الخاة د ددة في تخري

تص د ددنيف البلدان عندما تكون هذه البلدان في أمس الحاجة إلى الحص د ددول

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

المضي قدم ا :أولويات السياسات المتعددة األطراف لتمهيد الطريق نحو تمويل إنمائي قوي وموثوق
-35

خالل حلقة النقاش التي ضدمت خمسدة أعضداء ،سدلط بع

المتحاورين الضدوء على عد المسداواة

في ولوج البلدان النامية إلى ددبكة األمان المالي العالمية ،التي تتضددمن ترتيبات السدديولة القصدديرة األجل التي

تتيح ا ج ات من ا ةد ددندوا النقد الدولي ،والصد ددناديق المالية اإلقليمية ،واتفاقات مقايضد ددة العمالت .وأ د دداروا

إلى أنه على الرام من أن د د د ددبكة األمان المالي العالمية توسد د د ددعت وأةد د د ددبحت متعددة ال بقات ،تظل البلدان

المنخفضددة الدخل أقل تحصددين ا ضددد ةدددمات السدديولة وأقل قدرة على الوةددول إلى مختلف المصددادر .وللحد

من عد المسد د دداواة في د د ددبكات األمان المالي العالمية ،أوةد د ددى أحد المتحاورين بإعادة توزيل حقوا الس د ددحب

الخاة د د ددة على نحو أكثر د د ددجاعة؛ ومنش د د دداء ة د د ددناديق مالية إقليمية جديدة وزيادة موارد الص د د ددناديق اإلقليمية

القائمة؛ ومدراج اتفاقات مقايضة العمالت بوةف ا جزءا من تنسيق بكة األمان المالي العالمية.
-36

و

ولحظدت متحداورة أخرى أن العدديد من البلددان النداميدة تواجه مش د د د د د دداكل ترتبط بالمالءة المداليدة وهي على

الدين قد يتفاقم ألن البلدان المتقدمة النمو بدأت
التخلف عن السداد .وأعربت عن قلق ا من أن الضعف جراء ْ

بالفعل في تشديد سياسات ا النقدية ،وهو ما سيعرو للخ ر قدرة البلدان على اتباس سياسات مالية لمواج ة تقلبات
الدورات القتصادية .وتفاديا ألزمة الديون التي تلوح في األفق ،ارت ت أن الحاجة تدعو إلى مبادرات أكثر جاعة،

الدين ،واإلس دراس إلى إعادة توجيه حقوا السددحب الخاةددة ،ومنشدداء
بما في ذل اسددتئناف مبادرة تعليق سددداد خدمة ْ

آليدة دائمدة لمعدالجدة الدديون لتمكين جميل البلددان النداميدة المحتداجدة من إل داء ديون دا ومعدادة ايكلت دا ب ريقدة منظمدة

وفي الوقت المناسد د د د ددب وبصد د د د ددورة عادلة ،وم د د د د د ار جميل الج ات الدائنة (من الق اعين العا والخاص) في ذل .

ال عن اس ددتخدا مؤ ددر
وأ ددارت أيضد دا إلى أهمية مبادئ األونكتاد المتعلقة بالقتراو واإلقراو المس ددؤولْين ،فضد د ا
الميسر الذي يتيحه ةندوا النقد الدولي.
الضعف المتعدد الجوانب لتوجيه تخصيإ التمويل َّ

-37

وس د د د د ددلط متحاور آخر الض د د د د ددوء على أهمية "إعادة تدوير" حقوا الس د د د د ددحب الخاة د د د د ددة التي تتيح ا

القتصادات المتقدمة للبلدان النامية .وأ ار إلى الخصائإ الفريدة لحقوا السحب الخاةة ،بما في ذل أن ا

ليسد د ددت نقدا ،بل هي باألحرى م البة مشد د ددرو ة بعملة أخرى وأةد د ددل احتيا ي .ولحظ أن آلية إعادة التدوير

القائمة لحقوا السد ددحب الخاةد ددة (ةد ددندوا النمو والحد من الفقر التابل لصد ددندوا النقد الدولي) ل تكفي ألن ا

ل تقد سد ددوى قروو مسد ددتحقة قصد دديرة األجل وتسد ددتبعد البلدان المتوسد د ة الدخل المحتاجة .واسد ددتجابة ألوجه
القص د ددور هذه ،يعمل ة د ددندوا النقد الدولي على تص د ددميم ة د ددندوا جديد يكون في متناول البلدان المتوس د د ة
الدخل الضد د د ددعيفة يسد د د ددت را اسد د د ددتحقاا قروضد د د دده فترة أ ول .وملى جانب آليات ةد د د ددندوا النقد الدولي ،يمكن

الس د ددتعانة بالمص د ددارف اإلنمائية المتعددة األ راف ،بوة د ددف ا ج ات معتمدة حائزة لحقوا الس د ددحب الخاة د ددة

إلعادة تدوير هذه الحقوا .وأ د د ددار المتحاور إلى المسد د ددائل التقنية والسد د ددياسد د ددية التي تن وي علي ا إعادة تدوير

حقوا السدحب الخاةدة ،وأنه سديتعين على الج ات الواضعة للسدياسدات أن تقارن بين تكاليف ومزايا الحتفاظ
بحقوا السددحب الخاةددة أةددولا احتيا ية وبين اسددتخدام ا أداة مالية أثناء األزمات .فقد عارضددت المصددارف
المركزية هذا القتراح ،وفضلت أن يُحتفظ بحقوا السحب الخاةة في ميزانيات ا العمومية.

GE.22-06634

13

TD/B/EFD/5/3

أقر أحد المندوبين ب همية إعادة تدوير حقوا الس د ددحب الخاة د ددة وس د د ل المتحاورين عن ال ريقة
-38
وه
التي تتيس للبلدان تحديد الوقت المناس د د د د ددب لس د د د د ددتخدا هذه األة د د د د ددول الحتيا ية .وردا على ذل  ،د د د د دددد
المتحاورون على دور المصدارف اإلنمائية المتعددة األ راف في اسدتخدا حقوا السدحب الخاةدة لتوظيف ا

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

-39

وس د د د ل مندوب آخر عن كيرية إ د د د ار الج ات الدائنة من الق اس الخاص في اإل ار المشد د ددتر

الدين ،وسد ددلط الضد ددوء على عد وجود آليات تشد ددجل
لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق سد ددداد خدمة ْ

على ذل  .وأ د ددار أحد المتحاورين إلى أن انخفاو مشد دداركة الق اس الخاص ليس د ددااالا جديدا ،وأوة ددى

بوضد د د د ددل حوافز و نية ودولية إلنعاش مشد د د د دداركة الق اس الخاص ،إلى جانب القيود أو العواقب التي تترتب

على الج ات التي ل تراب في المشاركة.
-40

و د ددددت إحدى المجموعات اإلقليمية على دور الش د دراكات بين الق اعين العا والخاص ،وأدوات التمويل

ال عن أهمية الن وو بتعبئة الموارد المحلية.
المبتكرة في توسيل ن اا التنمية المستدامة في البلدان النامية ،فض ا

ال من البلدددان الندداميددة انضد د د د د د ددم إلى برام تخريف عددبء
-41
ولحظ أحددد المندددوبين إلى أن عددددا قلي ا
الديون ومعادة ايكلت ا خالل أزمة كوفيد 19-خوف ا من أن تعمد وكالت التصد د د ددنيف الئتماني إلى تخري

تصد ددنيف ائتمان ا .وأبرز أهمية إنشد دداء وكالة ائتمان مسد ددتقلة وهيئة عالمية للديون ،على النحو الموةد ددى به

في تقارير األونكتاد.
-42

وس د ل ممثل إحدى منظمات المجتمل المدني عن إة ددالح نظم حص ددإ إة دددار حقوا الس ددحب

الخاة د ددة ،وأ د ددار إلى الحاجة إلى إنش د دداء ج ات جديدة معتمدة حائزة ل ذه الحقوا .ووافق أحد المتحاورين

على التوة د ددية ،لكنه د دددد على أن اس د ددتخدا المص د ددارف اإلنمائية المتعد دة األ راف التي تض د د لل بالفعل

ب ذه الوظيفة هو ال ريقة األكف ألن أي ت يير في نظا الحصإ سيت لب ت ييد  85في المائة من مجلس
إدارة ةندوا النقد الدولي لذل .

الجلسة العامة الختامية
-43

أعرب ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية عن ارتياحه ألن الدورة أخذت بالتوة دديات المتفق علي ا

في مجال السد د ددياسد د ددات العامة .ومل ذل  ،ارت ى أن ا ل تعكس مجموعة األفكار والمناقشد د ددات المقترحة .لقد

كان موضددوس الدورة في الوقت المناسددب وضددروري ا ،ألن آثار جائحة كوفيد 19-أضد هدرت بالقتصدداد العالمي

وزادت من خ ر الدديون التي ل يسد د د د د د ددت يل عددد مت ازيدد من البلددان النداميدة تحمل دا ،ل سد د د د د د دديمدا وأن التعليق

الدين الذي بادرت إليه بلدان مجموعة الد  20خالل الجائحة انت ى .وقد كشفت جائحة
المؤقت لسداد خدمة ْ

كوفيدد 19-عن ضد د د د د د ددعف النظدا المدالي الددولي وال يكدل الحدالي للدديون الددوليدة المعمول بده إلعدادة ايكلدة
الديون الس د د د دديادية ،األمر الذي قد يض د د د ددل قيودا خ يرة على فرص تحقيق نمو د د د ددامل ومس د د د ددتدا  .ويحتاج

ددين.
المجتمل الددولي إلى تجداوز هدذا الضد د د د د د ددعف وتنفيدذ مبدادرات جدديددة لإلسد د د د د د د دا في القددرة على تحمدل ال ْ
ونوقش ددت خيارات حقوا الس ددحب الخاة ددة مناقش ددة مس ددتريض ددة ،وُقدمت عدة مقترحات على األجل القص ددير

ولتخريف الض د د ور على ميزان المدفوعات .وينب ي اسد ددتخدا حقوا السد ددحب الخاةد ددة على ن اا واسد ددل.

وكان إةدار حقوا السحب الخاةة في آب/أاس س  2022خ وة نحو تعزيز السيولة على أن تتبل ذل

إجراءات موحة إلعادة توزيل حقوا السد د ددحب الخاةد د ددة اير المسد د ددتخدمة على البلدان النامية التي تحتاج

إلى السد دديولة ،بما في ذل البلدان المتوسد د ة الدخل .وأضد دداف أنه ينب ي اسد ددتكشد دداف مبادرات أخرى لتعزيز
السد دديولة للسد ددماح بتمويل البلدان النامية وحفز السد ددتثمار في أهداف التنمية المسد ددتدامة .ونوقش على ن اا

واسل خالل الدورة الدور الذي ينب ي أن تض لل به المصارف اإلنمائية المتعددة األ راف في هذا المجال.
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الدين التي اتخذت ا مجموعة ال  20لكن ا
-44
ورحبت المجموعة اإلقليمية بمبادرة تعليق سد د د د ددداد خدمة ْ
الدين
أقرت ب وجه القص د د ددور الكامنة في ا ودعت إلى الس د د ددتمرار في العمل ب ا .وينب ي تمديد تعليق خدمة ْ
ه
عندد الحداجدة ،بمعزل عن مسد د د د د د ددتوى الددخدل ،بمدا في ذلد الج دات ا لددائندة من الق داعين الخداص والمتعددد

ورحب بالمناقش د ددة المتعلقة بإعادة النظر في تحديات القدرة على
األ راف ،والنظر في إل اء الديون أيض د داُ .
ددين التي يواج ددا الع دددي ددد من البل دددان الن ددامي ددة في ج وده ددا الرامي ددة إلى تحقيق أه ددداف التنمي ددة
تحم ددل ال د ْ

ومعجل لإل ار المش د د د د ددتر الذي يع ي
المس د د د د ددتدامة .ودعت المجموعة اإلقليمية إلى تنفيذ فعال و د د د د ددفاف
ه
األولويدة لطهدداف اإلنمدائيدة ،وبدذل الج دات الددائندة ،من الق داس الخداص وايرهدا من الج دات الددائندة الددولية

المعنية ،ج ودا مماثلة .ورهحبت المجموعة أيض د د دا بإجراء تحليل أ د د ددمل للرس د د ددو اإلض د د ددافية التي يفرض د د د ا
ةد ددندوا النقد الدولي حالي ا وأثرها على نمو البلدان النامية .وجرى خالل مختلف اجتماعات الدورة التشد ددديد

على ض د ددرورة مواة د ددلة مناقش د ددة وتناول مسد د د لة النقإ في ت ية احتياجات البلدان المتوسد د د ة الدخل من

التموي ددل ومح دددودي ددة فرص حصد د د د د د ددول ددا علي دده .وينب ي مع ددالج ددة موا ن ضد د د د د د ددعف بعين ددا تؤثر على ه ددذه

ال قتص د د د د د ددادات ،وذل من أجل تمكين ا من الوس د د د د د ددائل المالية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المس د د د د د ددتدامة.
وأضدافت المجموعة أنه ينب ي أيضد ا الوفاء بالتزامات المسداعدة اإلنمائية الرسدمية .ودعت المجموعة البلدان
المتقدمة النمو إلى الوفاء بالتزامات ا المالية وفقا لتفاا باريس وخ ة عمل أديس أبابا.

-45

ظم د ددة ونوعيد ددة
وأعرب ممث د ددل مجموعد ددة إقليمي د ددة أخرى ،في معرو إق ارره بج ود الج د ددات المن فه

المتحاورين وتفاعل المشاركين ،عن أسفه ألن المعلومات المتعلقة بالمتحاورين ومشاريل التوةيات المتعلقة

الجتماعات وأالب مشد دداريل

بالسد ددياسد ددات العامة لم تُتس مسد ددبقا كما اتُفق على ذل  .نااي أن تنظيم بع
التوة دديات المتعلقة بالس ددياس ددات العامة التي أعدت ا األمانة قد تجاوز ما اتفق عليه األعض دداء ض ددمن قائمة
األسدئلة اإلر دادية ،أو أن ا سدارت في اتجاه مختلف .وقد حالت هذه الحالة دون ضدمان التوةدل إلى نتيجة

بنداءة وتكميليدة لإلسد د د د د د د دا في عمليدة التمويدل من أجدل التنميدة في نيويور  ،وفي مرحلدة متدابعدة خ دة عمدل

أديس أبابا .وأ د د د ددار الممثل أيض د د د دا إلى محدودية تفاعل األعضد د د دداء في بع
أيض ا في الدورة السابقة.

الجتماعات ،وهو ما لوحظ

ولحظ أحدد المنددوبين التد خير الدذي عرفده تنظيم الددورة الخدامسد د د د د د ددة ،بسد د د د د د دبدب كوفيدد 19-وبعددها
-46
المؤتمر الذي َّ
ينظم كل أربل س د ددنوات .وكانت المناقش د ددات مفيدة ،حيل ُوزعت الدورة إلى مجموعات متوازنة
من المتحداورين الذين أثاروا نقدا ا اسد د د د د د ددترعت اهتمدام ا جادا من البلددان المتقددمة النمو والبلددان النداميدة على

الس د د دواء .و د د دددد المندوب أيض د د دا على أن عدد المن دوبين الذين حضد د ددروا جميل الجتماعات ما فت يرتفل.
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.

-47

وأبرز مندوب آخر أن التدابير القسد د د د د درية النفرادية أعاقت تمويل التنمية لعقود في البلدان النامية

المسد د د د د ددت دفة ،مثل كوبا وجم ورية فنزويال البوليفارية وزمبابوي وايرها .فقد وضد د د د د ددعت هذه التدابير عمبات

خ يرة أما تعبئة الموارد المالية من المصددادر العامة والخاةددة المحلية والخارجية وأعاقت التعاون التجاري

الدولي باعتباره أداة للتنمية .واس ددتُخدمت العقوبات النفرادية وس دديلة ضد د ط س ددياس ددية وكانت ل ا آثار س ددلبية
مبا د د د درة على تنمية السد د د ددكان ،ووضد د د ددعت عمبات كبيرة أما تمويل التنمية .وتنت هذه العقوبات النفرادية

حقوا اإلنس د د د ددان ،مثل الحق في التنمية .وتؤثر على ماليين األ د د د ددخاص في البلدان النامية ،وتترك م وراء
الركدب .ول دذا السد د د د د د دبدب ،من األهميدة بمكدان تحدديدد جميل العمبدات التي من د د د د د د د ن دا أن تقوو اإلنجدازات

المتصد د د د د د دل ددة بتموي ددل التنمي ددة في بل دددان الجنوب وم ارع ددات ددا في وث ددائق فريق الخبراء الحكومي ال دددولي وفي

ال.
التوةيات المتعلقة بالسياسات التي يُتفق علي ا مستقب ا
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ثالث ا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء المكتب
(البند  1من جدول األعمال)
-48

جرى انتخداب أعضد د د د د د دداء مكتدب الدورة الخدامسد د د د د د ددة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل

التنميدة من خالل إجراء الموافقدة الص د د د د د د ددامتدة .وبنداء على ذلد  ،أُبلغ فريق الخبراء الحكومي الددولي المعني

بتمويل التنمية ،في جلس د ددته العامة الفتتاحية المعقودة في  21آذار/مارس  ،2022ب ن الس د دديد أحمد إي اب

عبد األحد جمال الدين (مصر) انتُخب رئيس ا لدورته والسيد مايكل اافي (أيرلندا) نائب ا للرئيس ومقر ار.

باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)
-49

أقر فريق الخبراء الحكومي ال دددولي ،في جلسد د د د د د دت دده الع ددام ددة الفتت دداحي ددة المعقودة في  21آذار/

مارس  ، 2022جدول األعمال المؤقت ،بص د د ددي ته الواردة في الوثيقة  .TD/B/EFD/5/1ومن ثم تض د د ددمن
جدول األعمال ما يلي:
-1

انتخاب أعضاء المكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

-3

تمويل التنمية :تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد19-

-4

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

-5

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

جيم -اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن دورته الخامسة
(البند  5من جدول األعمال)
-50

أذن فريق الخبراء الحكومي الدولي ،في جلسد ددته العامة الختامية في  23آذار/مارس  ،2022ب ن

يُعد نائب الرئيس  -المقرر ،تحت إ د د دراف الرئيس ،الص د ددي ة الن ائية للتقرير المتعلق بدورته الخامس د ددة بعد
اختتا الدورة.
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المرفق
الحضور*
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حضر الدورة ممثالت وممثلو الدول التالية األعضاء في مجلس التجارة والتنمية:
التحاد الروسي

العراا
اابون

إسبانيا

اواتيمال

األرجنتين
أرمينيا

إكوادور

الفلبين

إندونيسيا

فييت نا

أورواواي

كندا

إيران (جم ورية  -اإلسالمية)

كوستاريكا

الب ارزيل

الكون و

ألمانيا

أن ول

أوكرانيا

باكستان

كمبوديا
كوبا

كولومبيا

بربادوس
بوركينا فاسو

لبنان

تايلند

مداشقر

تواو

الم رب

بيرو

تركيا

تونس

كينيا

ماليزيا

مصر

المكسي

جامايكا

المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية

جم ورية كوريا

موريشيوس

الجزائر

من وليا

جم ورية الكون و الديمق ار ية

موزامبيق

جيبوتي

نيجيريا

جنوب أفريميا
زامبيا

زمبابوي

سري لنكا
سويس ار
يلي

ةربيا
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فنزويال (جم ورية – البوليفارية)

الكويت

بنما

*

اامبيا

نيبال

نيكارااوا
هايتي
ال ند

اليابان

اليمن

تتضد د ددمن قائمة الحضد د ددور هذه المشد د دداركات والمشد د دداركين المسد د ددجَّلين .لال الس على قائمة المشد د دداركات والمشد د دداركين ،انظر الوثيقة
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-2

وحضر الدورة ممثالت وممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية:
بن التنمية األفريقي

منظمة التنمية الريرية األفروآسيوية

الصندوا المشتر للسلل األساسية
التحاد األوروبي

مصرف التنمية للبلدان األمريكية

المنظومة القتصادية ألمريكا الالتينية

المنظمة الدولية للفرنكوفونية

منظمة دول أفريميا والبحر الكاريبي والمحيط ال ادئ

منظمة التعاون اإلسالمي
مركز الجنوب

-3

وحضرت الدورة أج زة األمم المتحدة وهيئات ا وبرامج ا التالية:
اللجنة القتصادية ألفريميا

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
-4

وحضر الدورة ممثالت وممثلو المنظمات اير الحكومية الدولية التالية:

الفئة العامة
راب ة أفريميا 21

مؤتمر المنظمات اير الحكومية ذات العالقة الستشارية مل األمم المتحدة

الشبكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية
الشبكة الدولية لتوحيد

جمعية التنمية الدولية

ادات التعليم العالي

بكة العالم الثالل
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