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 مجلس التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

 الدورة السادسة

  2022كانون األول/ديسمبر  2 -تشرين الثاني/نوفمبر  30جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تمويل التنمية من أجل التصدي والتعافي في عصر األزمات المترابطة والعالمية   

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد   

 موجز  
تتناااول هاالم الماالكرا زمر األلماااة الماااليااو المتراة ااو واللااالميااو ع،  الب،اادان الناااميااو، ةمااا ف  ااا  

الجائمو وارتفاع تكاليف التكيف مع المناخ والمرب في زوكرانيا. وقد زدى ارتفاع مسااااتوى ز ااد الدقون قب  
هة التي تواج  ا الب،دان الناميو ل ن التلدقهة القصاااااا را    الجائمو وزلمو تك،فو المعيشااااااو رل  رلرال المفالااااااج

األج  لصاادماة اتقتصاااد الك،ي واتلتزاماة ةالتنميو المسااتدامو والشااام،و في راار م و التنميو المسااتدامو  
وبلاد تق ي  ماا زرزرل من تقاد  في ةلل المجااتة، ترقتر  في هالم المالكرا ميااراة زمرى في . 2030للاا   

 ي  التنميو ةك،فو يس را وبصورا مستدامو.مجال السياسو اللامو ل دف ليادا تمو 
 

  

 
 TD/B/EFD/6/2 األم  المتمدا 

ؤتمر األمم المتحدة م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

21 September 2022 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EFD/6/2 

GE.22-14998 2 

 مقدمة -أولا  

وافق مج،س التجارا والتنميو ع،  المولاوع المولاوعي واألسا ،و ااريااديو ل،دورا الساادساو لفريق   -1
  13الخبراد المكومي الادولي الملني لتمويا  التنمياو من مهل رجراد الموافقاو الصاااااااااااااااامتاو الال  انت   في  

  وفيما ق،ي األس ،و اارياديو المتفق ع،  ا: .2022تمول/قوليه 

الب،دانج الناميو التموي ر المتا  والجدقد في التصاااااااااااااد  ل لماة من  ن يف دكيف يمكن ز )ز( 
 المصادر المم،يو والدوليو واللامو والخاصو وكيف يمكن تلزيز فرص ا في المصول ع،يه؟

دعمًا   ما هي السياساة التي قناغي رع اؤها األولويو ألج  تلب و وإدارا مخت،ف الموارد )ب( 
، مع النظر في تمدياٍة من قب   مواان الضااااااالف المتل،قو ةالدقون،  2030للا     لخ و التنميو المساااااااتدامو

 ةما ف  ا الدقون التي ت يمكن تمم، ا؟

عدا عن ملالجو األلماة الجاريو، كيف يمكن سااااااااااااااد فجواة التموي  المتزاقدا المتل،قو   )ج( 
  والمتوساااااااا و الدم  ةاسااااااااتخدا   والب،دان المنخفضااااااااو الدمًا  ةأهداف التنميو المسااااااااتدامو في زق  الب،دان نمو 

 الموارد اللامو واألدواة االافيو التي تمّفز التموي  من الق اع الخاص؟

ويقال  هلا المولااااااوع مولااااااوع الفصاااااا  األول من لرنامل عم  زديس زةاةا الصااااااادر عن المؤتمر   -2
اللم  زلف وباد وجي     منه، ومجاتة  17و  13و  12الدولي الثالث الملني لتموي  التنميو، وت ساااااااايما الفقراة  

وهااد وواو المب ناو في الفصاااااااااااااا  الثااني مناه. وفي الفصاااااااااااااا  األول، المتل،ق ةا ااار عاالمي لتمويا  التنمياو ةلد  
رليادا الج ود  لاااااا  ، قول  اتعتاار لاااااا رتوف ر الممايو اتجتما يو والخدماة اللامو األساسيو ل،جميعر، و 2015 عا  

رزمايو نظمنا اايكولوجيو لفائدا الجميعر. وفي الفص  الثاني،    وسود التغليور ولاااااااااالراميو رل  القضاد ع،  الجوع  
ترد التماديااة واألولويااة  اة الصااااااااااااا،او ةاالموارد اللااماو المم،ياو، واألعماال التجاارياو والماالياو الخااصاااااااااااااو المم،ياو  

 . ( 1) مسائ  المن جيو والدوليو، والتلاون اانمائي الدولي، والدقون والقدرا ع،  تمم  الدقون، وتناول ال 

وترد في الفصاااااااااااااا  الثااني لمماو عااماو عن زمر األلمااة المتراة او واللاالمياو ع،  الب،ادان النااميو.   -3
ويرد في الفصااااااا  الثالث موجز عن التموي  الجدقد ل،تصاااااااد  ل لماة والمتا  من مصاااااااادر مم،يو ودوليو  

عن   تمث  في تمق ق األهداف، فضاااااااااهً الم  وعامو وماصاااااااااو. ويتناول الفصااااااااا  الراةع التمد  األاول زجهً 
والب،دان المنخفضاااو الدم  والب،دان المتوسااا و الدم . ويتناول  ًا ازتياجاة تموي  التنميو في زق  الب،دان نمو 

الفصا  الخامس ماادراة الساياسااة الوانيو وااق،يميو والدوليو الممكنو لساد الفجوا التموي،يو ول،مسااعدا في 
 .2030رنجال م و عا  

 األزمات المترابطة والعالمية: نظرة عامة -نياا ثا 

، كاانات هنااال عهمااة ع،  زادوع انتلااي عاالمي من جماار الجاائماو  2021ةم،ول ن ااياو عاا   -4
ع،  اتقتصاااااااااااااااد، ومع  لاع كاانات درجاو التلاافي تتفااوة من مجموعاو رل  زمرى من الب،ادان. وفي الب،دان  

، مما زدى رل   2021الناميو، تج،  اتنتلاي في ارتفاع ملدتة النمو وتمس ن عائداة التصدقر في عا   
او الدقن الخارجي رل  الناتل المم،ي ااجمالي وفي نساااو الدقن رل  الصااادراة )من  ةلل التمساان في نساا

وانخفل متوسا  نسااو الدقن رل  الناتل المم،ي ااجمالي  (.  السا،ع والخدماة، ةما في  لع رقراداة السايازو
في   27,3رل     2020في المائو في عا     29,2في الب،دان المنخفضاو الدم  والب،دان المتوسا و الدم  من  

في المائو في   100من متوسا    رل  الصاادراة رجماتً  وبالمث ، ارتفلت نسااو الدقن  .2021المائو في عا   
__________ 

(1) A/RES/69/313  .  انظرTD/B/EFD/1/2  وTD/B/EFD/3/2  وTD/B/EFD/4/2  وTD/B/EFD/5/2   قتل،ق فيماااااااا 
 . دد األاراف ووسائ  التصد  ل،جائمولتلب و الموارد المم،يو والتلاون اانمائي والتموي  متل

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/1/2
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/4/2
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/5/2
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،  2021في الماائاو في عاا    127، لكن اا انخفضاااااااااااااات رل   2020في الماائاو في عاا     159رل    2010عاا   
ل د زن مساااااتوياة    .2020مما يلكس تأم ر اتنتلاي اتقتصااااااد  مقارنو ةالمساااااتوياة المنخفضاااااو في عا   

الدقون المرتفلو وزاتة الدقون التي ت يمكن تمم، ا ما تزال قائمو في كث ر من الب،دان الناميو. وتمساااانت 
نسااااااااااااااااو الادقن رل  النااتل المم،ي ااجماالي ةشااااااااااااااكا  عاا  في الب،ادان الناامياو، ولكن في الب،ادان  اة الادم   

  2021-2009ةشاااااااااك  م،موط من متوسااااااااا  الفترا  في المائو زع،     30,4المتوسااااااااا  األدن  كانت نسااااااااااو 
وفي الب،دان المنخفضااااااااو الدم ، ل،غ ملدل الدقن رل     .2021في المائو ول  تتمساااااااان في عا     26,5 الاالغ

في المائو، وهي زع،  من المسااااتوى الل  كانت ع،يه    39,4  نساااااو 2021الناتل المم،ي ااجمالي في عا   
،  في الماائاو. وفي زقا  الب،ادان نمواً  29,4الااالغ   2021-2009وزكبر من متوساااااااااااااا  الفترا   2020في عاا   

في المائو، وكانت زع،  من   40,9، رل   2021ارتفلت نسااااااااااااو الدقن رل  الناتل المم،ي ااجمالي في عا   
في الماائاو. وقاد زدة األلمااة المتراة او واللاالمياو، ةماا ف  اا  32,9لغ  الااا 2021-2009متوساااااااااااااا  الفترا 

الجااائمااو واألزااداع المرتا ااو لتغ ر المناااخ، رل  ليااادا رجمااالي الاادقن المكومي )الاادام،ي والخااارجي( في 
وساااااااااااّج    .2021-2019في المائو من الناتل المم،ي ااجمالي في الفترا    65رل    58الب،دان الناميو، من  

 .(2)ل،دان ناميو مستوياة زع،  من الدقون في زعقاب الجائمو 108يق  عن  ما ت

ع،  ماادمااو الاادقن الخااارجيااو وع،  الاادقون  ًا  ناااميااًا ل،ااد 60، زنفق مااا يقرب من  2020وفي عااا   -5
اللامو والمضااامونو من الق اع اللا ، كمصاااو من ااقراداة المكوميو اللامو، زكثر مما زنفقه ع،  الصااامو  

2019في عا   
مهموج زلاااااااالاف مدمو الدقن الخارجيو المسااااااااتمقو ع،  الدقون   ، لادة2011ومنل عا   . (3)

مساااااااتوياة ياااااااوهدة جمر مرا قب  ًا ، فب،غت تقريازق  الب،دان نمواً اللامو والمضااااااامونو من الق اع اللا  في  
، ز  قب  الجائمو، كانت مدمو  2019راهق الماادرا المتل،قو ةالب،دان الفق را المثق،و ةالدقون. وبم،ول عا   

 .(4)ع،  الصمو المكومي اللا  المم،ي تلادل ِللف مستوى اانفاقًا الدقن الخارجيو في زق  الب،دان نمو 

وعهوا ع،   لع، ت تفتأ ك،فو المعيشااااااااو ل ساااااااار في جميع زنماد اللال  ترتفع ةشااااااااك  كب ر منل   -6
التي االت ساا،ساا،و التوريد وال،وجسااتياة ةساابة الجائمو،   مما قدل ع،  اسااتمرار اتلاا راةاة ،2021 عا 

، وع،   2021وع،  انتلاااي ال ،ااة ع،  األ االيااو في زعقاااب اتنتلاااي اتقتصااااااااااااااااد  اللااالمي في عااا  
2022ةلد لدايو المرب في زوكرانيا في يااا//فبراقر  ًا المضااربو في السا،ع األسااسايو التي اكتسابت لمم

(5) .
ع،  زساااااااالار المواد الغلائيو، ل د زن الرق  الحياسااااااااي المحيقي ألساااااااالار األ ليو   ااألم ر   موقد اعتدل زمر هل

،و في   137,9ل،غ  ًا  قزال عند مساتوى مرتفع تاريخي ت في تمول/قوليه، وت يقارجن ساوى ةاللروا السااةقو المساج 
.  ( 1وهو زع،  ةكث ر من المسااااااتوياة التي سااااااج، ا في اللقدقن المالاااااا  ن )الشااااااك     (137,5) 1974عا   

والب،دان المساتوردا الصاافيو ل  ليو الملرلاو ةشادا لخ ر لاائقو الدقون هي األكثر عرلاو لزيادا زسالار  
في المائو من   50دا، وفي الب،دان الناميو، تتضاااارر األساااار المعيشاااايو التي تنفق زكثر من األ ليو المسااااتور 
 .(6)في المائو، زكثر من   رها 20، ونسبت ا يو لم زان ت ا ع،  األ

__________ 

(2) A/77/206 . 

 . جمر سنو تتوفر ةشأن ا لياناة يام،و. زساةاة زمانو األونكتاد، استنادا رل  لياناة من صندوق النقد الدولي (3)

 . رل  لياناة من صندوق النقد الدولي زساةاة زمانو األونكتاد، استناداً  (4)

 https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-rising-global-food-prices-whats-really-happening andانااااظاااار   (5)

UNCTAD, 2022, Trade and Development Report 2022: Development Prospects in a Fractured World 

– Global Disorder and Regional Responses (United Nations publication, Sales No. E.22.II.D.44, 

Geneva) 2022في الموايي في زق،ول/سبتمبر . مهزظو: ت  الدمول رل  جميع المواقع الشاكيو المشار رل  ا . 

(6) United Nations, Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, 2022a, Global impact 

of war in Ukraine: Billions of people face the greatest cost-of-living crisis in a generation   ،متا  ع ،
-https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-billions-people-face-greatest-costهاالا الراة : 

living-crisis-generation . 

https://undocs.org/ar/A/77/206
https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-rising-global-food-prices-whats-really-happening
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-billions-people-face-greatest-cost-living-crisis-generation
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-billions-people-face-greatest-cost-living-crisis-generation
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   1الشك    
 المؤشرات الشهرية لألغذية واألسمدة والطاقة  

(2014-2016  =100 ) 

 
رل  لياناة من منظمو األم  المتمدا ل  ليو والزراعو )الرق  الحياسااااااااااي المحيقي  ًا  األونكتاد، اسااااااااااتنادزساااااااااااةاة زمانو   المصدر:

وريف ن تيف )الرق  الحياساي ألسالار ال اقو الفوريو في راار مؤيار  ولدمان سااكس ل،سا،ع األسااسايو  (،  ألسالار األ ليو
 (.ي ألسلار األسمداوالبنع الدولي )الرق  الحياس(، الصادر عن ستاندرد جند لورل

كما ارتفلت مؤياااراة زسااالار األسااامدا وال اقو ةشاااك  كب ر. وفيما قتل،ق ةاألسااامدا، ل،غ متوسااا    -7
وب،غ  روا ت تقارجن رت   2022رل  ززيران/قونيه    2021في المائو في الفترا من ززيران/قونيه   77الزياداة  

وفيما قتل،ق ةال اقو، انخفضاات األساالار ةشااك  هامشااي  .  (7)2008و  1974ةاللروت ن الساااةقت ن في عامي  
ج،ت في ج ار/مارس   وت تزال زسلار األسمدا في اتجام تصاعد     .2022رل  ما دون اللروا األم را التي سر

 ااالياااو ومزياااد من اترتفااااع في األساااااااااااااالاااار في زااااد، مماااا قزياااد من ازتماااال زااادوع زااااتة نق  في األ
، من انلدا  األمن  2022م، ون يااااااااااخ  يلانون ةالفل ، في عا     345، في سااااااااااياق كان فيه  2023 عا 

وعهوا ع،   لع، زت  .  (8)ل،داً   82الغلائي الماد زو ملرلااااااااااا ن لخ ر كب ر من انلدا  األمن الغلائي في 
ي في اتنخفاض )وهو ما زصاا ، في المتوساا ، من اللروا  لو اسااتمرة زساالار األ ليو ع،  الصاال د الدول

رل  تخفيضااااااة في ًا  ليس من الوالاااااإ ما ر ا كان هلا سااااا ترج  تمام،  (2022التي ل،غت ا في ج ار/مارس  
، تلهة التقدقراة رل  زن تضاااخ   2022األسااالار المم،يو ل،مسااات ،ك ن الن ائ  ن. وفي الربع الثاني من عا   

 .(9)في المائو 8,9سواق الناي و والب،دان الناميو ل،غ زسلار اتست هال في األ

__________ 

 . رل  لياناة من صندوق النقد الدولي والبنع الدولي األونكتاد، استناداً زساةاة زمانو  (7)

(8) United Nations, Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, 2022a and United 

Nations, Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, 2022b, Global impact of war 

in Ukraine: Energy crisis  : متا  ع،  هلا الراة ،https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-

energy-crisis . 

الاااااراةااااا :   (9) هااااااالا  -https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economicاناااااظااااار 

outlook-update-july-2022 . 
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(محور اليسار)مؤشر سعر األغذية الحقيقي 

(محور اليسار)مؤشر سعر الطاقة الفوري معدّل حسب الناتج القومي اإلجمالي 

(محور اليمين)مؤشر سعر األسمدة معدّل حسب الناتج القومي اإلجمالي 

https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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وفي الوقت نفساااااه، كان ل،ظواهر الجويو المت رفو والمتواترا زكثر فأكثر تأم ر كب ر ع،  الزياداة   -8
وهاالا ليس فق  ألن اللاادقااد من الب،اادان الناااميااو المثق،ااو ةااالاادقون ملرض لتغ ر .  (10)في مسااااااااااااااتوياااة الاادقون 

وإنماا ألن الكوارع المرتا او ةاالمنااخ تؤمر ع،  القااعادا الضااااااااااااااريبياو والتكااليف الماالياو، مماا يجلا  المنااخ،  
ًا  مرتا  ًا  مت رفًا  مناميًا  زدم 131، ت  تسااااج   زوالي  2021و  2020وفي عامي  .  (11)زكثر ًا  اتقتراض مكِ،ف

وزاادم،   2020وتر في عااا  م،يااار د  15و  7في زفريحيااا، ةك،فااو تراوزاات مااا ل ن  ًا ل،ااد  42لتغ ر المناااخ في  
، فيما تشااااا ر سااااا ناريوهاة  2040ةم،ول عا   ًا م،يار دوتر سااااانوي  50ومن المتوقع زن تصااااا  التكاليف رل   

  2050وهي ياااااارق و رب زفريحيا، سااااااتواجه ةم،ول عا    ًا،اتزترار اللالمي رل  زن المنااق األكثر تضاااااارر 
.  ( 12) في المائو  10تل المم،ي ااجمالي لنساااااااااااااو  في نمو نصاااااااااااا ة الفرد من الناًا  متوقلًا  تراكميًا  انخفالاااااااااااا

ويتلاظ  زمر الظواهر الجويو المت رفو المتصااا،و لتغ ر المناخ ع،  مساااتوياة الدقون نتيجو تلّلر المصاااول  
ع،  التموي  الميساااااااار في اللدقد من الب،دان الملرلااااااااو لتغ ر المناخ، وت ساااااااايما الدول الجزريو الصااااااااغ را  

 .(13)ملالجو الخسائر واأللرار التي ت،مق ل ا في زعقاب زدع ماالناميو، ةقصد 

ومن المرجإ زن قؤد  سااااااااااااااماة الموافز الماالياو المرتا او ةاالجاائماو في اتقتصاااااااااااااااداة المتقادمو   -9
يلني تشاااااادقد  وتاااؤ اتقتصاااااااد اللالمي رل  تثبي  فرص التصاااااادقر في الب،دان الناميو. وعهوا ع،   لع،

ميو، ت ساااايما في زعقاب تشاااادقد السااااياسااااو النقديو في الوتياة المتمدا األمريكيو ةلد  األولاااااع الماليو اللال
  2020، زن اتنتلاي األولي في تدفقاة رزس المال رل  الب،دان الناميو منل ن ايو عا   2021نيساااااان/زلري  

في  قاد انق،اة، ز اث تمول صاااااااااااااااافي تادفقااة رزس الماال رل  هالم الب،ادان مرا زمرى رل  تادفقااة ساااااااااااااا،بياو
وقااد عّرض هاالا األمر اللاادقااد من الب،اادان الناااميااو رل  انخفاااض  يمااو اللمهة،    .2021زق،ول/ساااااااااااااابتمبر  

والضاااااااااااااغ  المالي، ل  ولمخاار التخ،ف الماد عن ساااااااااااااداد الدقون، في ةلل الماتة. وع،  الصااااااااااااال د  
ل  تشادقد  المم،ي، زدة الضاغو/ التضاخميو ولاغو/ زسالار الصارف، مقرونو ةارتفاع تكاليف اتقتراض، ر

وهالم لادورهاا تل ق النمو  . (14)الساااااااااااااايااسااااااااااااااو النقادياو ومفل اانفااق في ااائفاو واساااااااااااااالاو من الب،ادان الناامياو
 اتقتصاد  وت دد سب  كسة العيش.

وهناال ازتمال لااااااا    فور  في اللودا رل  زولااااااااع ماليو عالميو زسااااااا  ، مع اساااااااتمرار ترك ز  -10
و، في الوقت الراهن، ع،  تثب ت توقلاة التضااخ  األاول  المصااارف المركزيو في زه  اتقتصاااداة المتقدم

في اقتصاااادات ا، ةصااارف النظر عن المخاار المرتا و ةالركود اتقتصااااد ، ولعزعو اساااتقرار زساااواق    زجهً 
المال، وسااااامة ساااااريع لرؤوس األموال من الب،دان الناميو. ومن ياااااأن التوتراة الج وساااااياسااااايو المتزاقدا زن  

كف ،و  ًا  لمخاار ةأن تمد زكثر من ازتماتة اسااتجاةو سااياساااتيو توسااعيو منسااقو عالميتؤد  رل  تفاق  هلم ا
 ةأن تلزل اتستثمار المحيقي وتمقق نمو الدم  ل،جميع في ك  زنماد اللال .

ويبدو زن الولاااع المالي يشااااه السااانواة التي سااااقت زلماة الدقون في ممان ناة القرن المالاااي   -11
ةالنسااااو ل،تنميو.  ًا  لاااائلًا  المالاااي، الل  يلتبرم اللدقد من الب،دان الناميو عقد  والولاااع في تسااال ناة القرن 

جنلاال، كما هي المال اآلن، زعقبت فترًا من النمو القو  واليساار المالي زوقاةأ زعجف وز ااد دقون متزاقدا.  
__________ 

الاااااراةااااا :   (10) هااااااالا  -https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/24/Buildingاناااااظااااار 

Resilience-in-Developing-Countries-Vulnerable-to-Large-Natural-Disasters-47020 . 

(11) M d Chamon, E Klok, VV Thakoor and J Zettelmeyer, 2022, Debt-for-climate swaps: Analysis, 

design and implementation, IMF Working Paper No. 162 . 

(12) African Development Bank, 2022, African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience 

and a Just Energy Transition in Africa, Abidjan . 

(13) P Mohan and E Strobl, 2021, The impact of tropical storms on the accumulation and composition 

of government debt, International Tax and Public Finance, 28:483–496 . 

 . 2022األونكتاد،  (14)

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/24/Building-Resilience-in-Developing-Countries-Vulnerable-to-Large-Natural-Disasters-47020
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/06/24/Building-Resilience-in-Developing-Countries-Vulnerable-to-Large-Natural-Disasters-47020
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دقد المفاجئ  ودفلت سا،سا،و من صادماة اتقتصااد الك،ي، ةما ف  ا ليادا التضاخ  في ةلل الماتة والتشا
والماد ل،شارو/ الماليو اللالميو، ةاللدقد من اتقتصااداة الناميو رل  لاائقو ماليو وزلماة دقون. ومع  لع،  

امتهفاة كب را مقارنو ل لم الفتراة الساااااااااةقو. فاتنفتا  ع،  التدفقاة الماليو اللالميو زوساااااااع  ًا  هناال زيضاااااااا
لتزاقد وت را ًا القرن المالااااااااي. وبقصااااااااد التصااااااااد  جزئي  ةكث ر اآلن مما كان ع،يه في ممان ناة وتساااااااال ناة

الصاادماة اتقتصاااديو الك،يو والماليو الخارجيو، دزلت الب،دان الناميو ع،  تكديس ازتيااياة النقد األجنبي 
ونضاااجت زساااواق ا الماليو المم،يو. وقد سااااعدة هلم التلدقهة في جل  تجاورل صااادماة اتقتصااااد الك،ي  

اتقتراض الروت ني من الخارج ةلمهت ا. لكن، وألن المسااااتثمرين األجانة يضاااا ،لون  المتكررا زساااا   وفي  
ل  يمر  تراك  اتزتيااياة من اللمهة األجنبيو دون   لدور ها  في زسااااااااااااااواق الساااااااااااااانداة ةاللم،و المم،يو،

ي ساااااياٍق  التلرض لصااااادماة ماليو مارجيو، كما اساااااتمر الدقن الخارجي المقو   ةاللم،و األجنبيو في النمو ف
كان من الساااا   فيه، زت  وقت قرية، الوصااااول رل  األسااااواق الماليو الدوليو. ومن م ، ف ن الب،دان الناميو  
زكثر عرلااااو من ز  وقت مضاااا  لساااا،وال اسااااتثمار  متق،ة وتنقهةاة في تدفق رزس المال، مع ما قترتة  

 مالي.ع،   لع من جمار س،بيو ع،  ز ااد مدمو الدقن وع،  المّ ز النقد  وال

وسااااال التصااادي لألزمات: الحصاااوم عل  التمويل اللز  للسااا ولة والملءة   -ثالثاا  
 المالية

في التخصاااااااااااااي  اللا  والجدقد من ِقب    ًا،تجمث   التصاااااااااااااد  األكبر ل،جائمو، والوز د اللالمي زق -12
م،يار دوتر، وهو    650ةمب،غ قناهز   2021صاااندوق النقد الدولي لمقوق سااامة ماصاااو في جب/ز سااا س  

زكبر تخصاي  زت  اآلن. وبما زن األعضااد يساتف دون من هلم المخصاصااة ةما قتناساة مع المصا   
خصاصااة رل  اتقتصااداة المتقدمو، التي  في المائو من الم  60الممددا في الصاندوق، فقد ورجه زكثر من 

يمكن القول رن ا األق  زاجو رل  ازتيااياة تكم ،يو من النقد األجنبي. وت،قت الب،دان الناميو األعضاااااااااااااااد  
م،ياار دوتر،   243في الماائاو من المخصااااااااااااااصاااااااااااااااة، ز  ماا يلاادل زوالي    37,4ًا  ل،اد  150الااالغ عاددهاا 

ألن هلم المخصاااصااااة  ًا ن المرتفلو الدم ؛ وكان التخصاااي   ّيمم،يار دوتر موج و رل  الب،دا 144 من ا
وعهوا ع،   لع،  .  (15)ت تنشااائ ز  دقون جدقدا ةالنسااااو ل،ب،دان المت،حيو وت تتوقف ع،  يااارو/ ساااياسااااتيو

التي جرى ت،ق  ا لواساااا و التخصاااايصاااااة لادة اتزتيااياة ةشااااك  كب ر في ًا زت  الماالغ الصااااغ را نساااابي
  230)في المائو( والساودان    197)في المائو( وبوروند     130و الدم ، مث  تشااد )لنسااو الب،دان المنخفضا

وبصااااااورا زع ، يلني ارتفاع مسااااااتوياة الدقون في كث ر من الب،دان الناميو زن المخصااااااصاااااااة  (.  في المائو
ترسااااااتخد  كمصاااااادر ل،ساااااا ولو في الوقت المناسااااااة. وفي ملظ  الب،دان الناميو التي لدق ا زع،  متوساااااا  من 

  25من زصااااااا  ًا  ل،د  23)مساااااااتوى مدمو الدقن ع،  الدقون الخارجيو اللامو والمضااااااامونو من الق اع اللا   
لف مسااااااتوى زقوق الساااااامة الخاصااااااو المخصااااااصااااااو في عا   (،  ل،داً   2021فاق متوساااااا  المسااااااتوياة لااااااِ

إ البياناة السااااابة الل  ت ،رة الب،دان   (.2 الشاااااك ) ومع زن هلا التخصاااااي  كان مولاااااع ترز ة، تولاااااِّ
 من المخصصاة.ًا ألج،ه مزيد

__________ 

الالد اانمائي )منشور األم  المتمدا، رق  المبيع   -من التلافي رل  المرونو    :2021، تقرير التجارا والتنميو للا   2021األونكتاد،   (15)
A.22.II.D.1 ،جنيف .) 



TD/B/EFD/6/2 

7 GE.22-14998 

   2الشك  
 2020- 2018،  نامياا   بلداا   25المضمون من القطاع العا : أوم  أعل  معدلت أعباء خدمة الدين العا  والدين  

 (ةالنساو الم ويو)

 مخصااااااصاااااااة   مدمو الدقن كمصااااااو من )ب( مدمو الدقن كمصو من ااقراداة المكوميو )ز(
 2021زقوق السمة الخاصو في عا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صندوق النقد الدولي.رل  لياناة من ًا زساةاة زمانو األونكتاد، استناد المصدر:

الااباا،ااااااادان فااي   مهزظو: تصااااااااااااااانااياافااااااااة   UNCTAD, 2021, Handbook of Statistics (United Nationsتااوجاااااااد 

publication, Sales No. E.22.II.D.2, Geneva). 

وإل  جانة تخصاااااي  زقوق السااااامة الخاصاااااو، كانت وساااااائ  التصاااااد  الدولي ل،جائمو في المقا    - 13
من رقراٍض جادقاد ااارم ومتلادد األاراف وتل، ٍق مؤقات وجزئي لمادفوعااة مادماو الادقن. وبم،ول  ًا األول م،ي ا

صاندوق   ، زلغ  الصاندوق اتسات ماني تزتواد الكوارع وتخفيف ز ااد الدقون لدى 2021  نيساان/زلري  منتصاف 
ع،  مدى  ًا  الب،دان الناميو فقر من زياااااااااااااد  ًا  ل،د   31م، ون دوتر من مدفوعاة مدمو الدقن لفائدا    965,3النقد الدولي  

م،يااار    9,12ومكناات ماااادرا تل، ق ماادمااو الاادقن التي زماالة مجموعااو اللشااااااااااااارين لزمااام ااا من تااأج اا   .  ( 16) عااام ن 
في ًا  ل،اد 73من زصااااااااااااااا   مؤههً ًا فق ر ًا  ل،اد 48من مادفوعااة مادماو الادقن الثناائياو الرساااااااااااااامياو لفاائادا   دوتر 
م،ياار دوتر الال  دفلتاه الب،ادان    3,103شااااااااااااار المب،غ المقادر لنمو  ويمثا  هالا زوالي عر .  ( 17) 2021-2020 عاامي

ولوزظ زن هلم الماادرا ت تتسااااااع  .  ( 18) الماادرا لسااااااداد مدمو الدقن اللا  الخارجي مهل ت،ع الفترا   المؤه،و ةموجة 
 .  ( 19) الضاااااعيفو زال ا لضااااامان مشااااااركو الدائن ن من الق اع الخاص وت اياااااراال اائفو زوساااااع من الب،دان الناميو  

__________ 

-https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/12/17/Catastropheانظر  (16)

Containment-and-Relief-Trust-Fifth-Tranche-of-Debt-Service-Relief-in-The-511094 and 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker  . 

(17) United Nations, Inter-Agency Task Force on Financing for Development, 2022, Financing for 

Sustainable Development Report 2022 (United Nations publication, Sales No. E.22.I.6, New York)  . 

 . رل  رزصاداة الدقون الدوليو الصادرا عن البنع الدولي زساةاة زمانو األونكتاد، استناداً  (18)

-https://unsdg.un.org/resources/liquidity-and-debt-solutions-invest-sdgs، وهلا الراة :  A/RES/76/193انظر   (19)

time-act-now and United Nations, Inter-Agency Task Force on Financing for Development, 2022.  
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ًا  ، زتا  صااااااااااندوق النقد الدولي رقرالاااااااااا2022وإل  جانة زاتة رلغاد مدمو الدقن وتأج ، ا ةم،ول ج ار/مارس  
م،يار دوتر، ووافق البنع الدولي ع،  تخصاي     170,5رل  زد كب ر لفائدا الب،دان المؤه،و، ةحيمو ًا ميسار ًا  جدقد 

 . ( 20)   ل،جائمو عن اريق مجموعو من المشاريع م،يار دوتر ألج  التصد   150مب،غ يفوق  

وبلد األلمو الماليو اللالميو، اتسااالت يااااكو األمان المالي اللالميو عشااارا زلااالاف، وهي تشااام   -14
ااقراض ال ارم المشااااارو/ و  ر المشااااارو/ من جانة صاااااندوق النقد الدولي، والترت ااة الماليو ااق،يميو،  

، كان  2020و ل ن البنوال المركزيو. وعندما تفشات الجائمو في ج ار/مارس  وترت ااة ماادلو اللمهة الثنائي
في المائو من الناتل المم،ي    4,5تري، ون دوتر، زو زوالي    3,7التموي  المتا  من مهل الشااااااااااااااكو زوالي  

ااجمالي اللالمي. ل د زن  لع ل  يشااام  جميع الب،دان ةالتسااااو ، كما زن الب،دان المنخفضاااو الدم  وبلل  
ل،شاااارو/،  ًا الب،دان  اة الدم  المتوساااا  األدن  مسااااتالجدا من زكبر عناصاااار تموي  األلماة وزق، ا مضااااوع

ماادلو اللمهة. وعهوا ع،   لع، ت تزال ياااااااااااااااكو األمان المالي  مث  الترت ااة الماليو ااق،يميو الجدقدا و 
اللالميو   ر منسااااااقو ومنائيو رل  زد كب ر في ابيلت ا. ومع  لع، ف ن اتتساااااااع األم ر في ياااااااكو األمان  
المااالي اللااالمي ت يلااالل هاالم الل وب ال يك،يااو، ر   تاادهور الظروف الماااليااو الاادوليااو وازتمااال اتااااع ن ل 

  وفي الفترا من كاانون الثااني/قنااقر رل  ززيران/ .2022في الب،ادان المتقادماو في عاا   ًا  ثر تشاااااااااااااااددنقاد  زك
في الفترا نفسااااا ا من ًا  ترت ا 23لماادلو اللمهة )مقارنو لااااااااااااااااااا ًا  ترت ا  16، ت  رنشااااااد زو تجدقد 2022 قونيه
مسااتف دقن من ا من الب،دان  ل  يشاام  ز  من ا الب،دان المنخفضااو الدم  وكان امنان فق  من ال،  (2021 عا 

  اة الدم  المتوس  األدن ، وهما ال ند وإندونيسيا.

مجموعو اللشارين   التي ورلالت في زعقاب الجائمو هي ماادرا راار ًا  ولل  الماادرا األوساع ن اق -15
ادا  المشااااااااااااااترال لملاالجاو الادقون، المراد ل اا تكم،او مااادرا تل، ق مادماو الادقن عن اريق ت،بياو المااجاو رل  رعا

ولإلااار نفسر .  (21)هيك،او زعمق وتخفيف فلاال ل،ادقون في زعقااب الجاائماو وفي ساااااااااااااايااق األلمااة المتراة او
ملاق ر األه،يو التي تتّال ا الماادرا، ةاالااااااااااااااافو رل  تق يماة القدرا ع،  تمم  الدقون التي يشااااااااااااااترال في 

ميع الدقون الخارجيو اللامو والدقون  رنجالها صااااندوق النقد الدولي والبنع الدولي. وتشاااام  الدقون المؤه،و ج
اللامو المضمونو من الق اع اللا  ال وي،و األج . وتتق د الملام،و المتوماا ة جراداة ناد  ةاريس لملالجو  

  2003ز ااد الدقون التي ت يمكن تمم، ا في الب،دان المدقنو، وت سااااااااااااايما ن ل ريفيان المتفق ع،يه في عا   
ل،ب،ادان   ر المشاااااااااااااامولاو ةاالمااادرا المتل،قاو ةاالب،ادان الفق را المثق،او ةاالادقون    ةقصاااااااااااااااد توف ر ملاام،او الادقون 

وتوافق الب،دان المؤه،و ع،  اتنضااااااااااما  رل  لرنامل  .  (22)وبالماادرا المتلددا األاراف لتخفيف عةد الدقون 
الدقون وتاادل  مدعو  من صاااااااااندوق النقد الدولي لشاااااااااريمو ائتمانيو ع،يا ألج  اساااااااااتلادا القدرا ع،  تمم   

المل،وماة الضاااااااروريو عن جميع اتلتزاماة الماليو ل،ق اع اللا  تجام صاااااااندوق النقد الدولي والبنع الدولي  
ودائن ن جمرين مشارك ن في اااار، مع ازترا  المل،وماة المساسو تجاريا. وعهوا ع،   لع، قتل ن ع،   

و متسااااااويو ةالنسااااااو ل،شااااارو/ المتفق ع،  ا في ملكرا  الب،دان المدقنو المشااااااِركو زن ت،تمس ع،  األق  ملام،
مع دائن ن رساااااااااام  ن منائ  ن وماصاااااااااا ن جمرين. ويمث  اااار م وا هادفو ةاتجام  ًا  تفاه    ر م،زمو قانون

رصه  هيك  الدقون الدوليو، ل د زن ةه اللدقد من زوجه القصور، من لمن ا قجصررم ع،  الدائن ن الثنائ  ن  
وزت  اآلن، امتارة اتنضااااااااااااما  في زوائ   .  (23)لهسااااااااااااتفادا من ماادرا تل، ق مدمو الدقون   والب،دان المؤه،و

، ساااااااعدة لجنو 2022وفي ززيران/قونيه    .مهمو ل،دان مؤه،و فق ، وهي رم وبيا وتشاااااااد ولامبيا  2021 عا 

__________ 

الاااااراةااااا :   (20) هااااااالا   https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker andاناااااظااااار 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-19-

vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries.  

(21) Group of 20, 2020, Statement: Extraordinary G20[Group of 20] Finance Ministers and Central Bank 

Governors’ Meeting, 13 November.  انظرA/77/206  ،2022واألونكتاد . 

  .https://clubdeparis.org/en/communications/page/evian-approachانظر هلا الراة :  (22)

 . 2022انظر األم  المتمدا، فرقو اللم  المشتركو ل ن الوكاتة الملنيو لتموي  التنميو،  (23)

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/30/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-exceeds-4-billion-for-50-countries
https://undocs.org/ar/A/77/206
https://clubdeparis.org/en/communications/page/evian-approach
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ر من صندوق  م،يار دوت  1,3الدائن ن الرسم  ن في لامبيا، التي تض  الص ن، في راهق قرض ةمب،غ قدرم  
 كان زة أ ةالنساو ل،ب،دقن اآلمرين المشارك ن. ل د زن ما زرزرل من تقد . (24)النقد الدولي لفائدا لامبيا

لللع، قد ت تكون وسااااائ  التصااااد  المتلدد األاراف ل لماة زت  اآلن زاساااامو ةما فيه الكفايو   -16
نايا و عن التمدياة المتراة و المتل،قو ةالصمو  في مسااعدا الب،دان الناميو ع،  ملالجو القضاايا المتلددا ال

من الق،ق ألن الم ز الماالي المتاا  ل،ب،ادان الناامياو ألجا  تلب او ًا  والب  او واتقتصاااااااااااااااد الك،ي، مماا قث ر مزياد
الموارد المم،يو قد لاااق في المتوساا  وبالنساااو لجميع المجموعاة الق ريو مهل الساانواة التي ل،غت ف  ا  

التغ راة التي ارزة ع،  اللجز اللا  وإجمالي الدقن المكومي كمص     3ويب ن الشك   الجائمو  روت ا.  
وكان تدهور هلم المؤيااااااراة الماليو زولااااااإ   .2020رل  عا     2018من الناتل المم،ي ااجمالي من عا   

تل  في المااائااو من النااا  10,4في المااائااو رل   2,4مااا يمكن في الب،اادان المرتفلااو الاادماا ؛ وارتفع اللجز من  
في المائو من الناتل المم،ي    120في المائو رل     99المم،ي ااجمالي، وارتفع مساتوى الدقن المكومي من 

في الب،دان  اة الدم   ًا  زيضااااااااااااااًا ااجمالي، مع ما يقال   لع من زرز  رنقا  مالي كب را. وكان التدهور كب ر 
في المائو وارتفع مساااااااااااااتوى الدقن المكومي    9,4في المائو رل     3,4المتوسااااااااااااا  األع، ؛ وارتفع اللجز من  

في الماائاو   3,3الب،ادان المنخفضااااااااااااااو الادما ، ارتفع اللجز من في الماائاو. وفي  64في الماائاو رل    52 من
في المائو. ولللع الساااااابة،   71في المائو رل    61في المائو، وارتفع مسااااااتوى الدقن المكومي من   4,1 رل 

وكاالملتااد، ل  تزد الب،ادان الناامياو رنفااق اا الماالي ودقون اا المكومياو ةقادر ماا لادت ماا الب،ادان المرتفلاو الادما ،  
ًا  زكثر فأكثر، فأمر ساااا،ا   رن ز زها المالي زصااااغر ةكث ر. ومع  لع، لاااااق هلا الم ز الممدود زصااااهً ز ث 

ع،  القدرا المساتقب،يو ع،  تلب و اتساتثمار اللا  وتوج  ه نمو تمق ق األهداف اانمائيو ل لفيو والتصاد   
برامل تقشااااااااااف واساااااااااالو لتغ ر المناخ. وسااااااااااتكون هلم المالو زرجو في الب،دان التي يرشااااااااااتر/ مضااااااااااوع ا ل

 كي تستف د من تخفيف عةد الدقون، كما هي المال لمن اااار المشترال لملالجو الدقون. الن اق

   3الشك  
البلدان النامية: التغ رات في العجز العا  وإجمالي الدين الحكومي كحصااان من الناتل المحلي ااجمالي  

   2020و 2018قبل الجااحة وبعدها، حسب مجموعة البلدان، 
 م ويو(النساو الة)

 
 رل  لياناة من صندوق النقد الدولي.ًا زساةاة زمانو األونكتاد، استناد المصدر:

تصااااااااانيف الب،دان زساااااااااة نصااااااااا ة الفرد من الدم  القومي ااجمالي هو تصااااااااانيف البنع الدولي. وجم وريو فنزويه   مهزظو:
األدن . ول  قت  ردراج زفغانسااااااااااااااتان ولبنان ول بيا وباتو  البوليفاريو مدرجو في مجموعو الب،دان  اة الدم  المتوساااااااااااااا   
 والصومال وسوريا وماكاو، الص ن، ةسبة عد  توفر البياناة.

__________ 

(24) Financial Times, 2022, China agrees landmark debt relief deal for Zambia, 30 July . 
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 فجوة تمويل التنمية: البحث عن الموارد -رابعاا  

تلني اتسااااااااااااااتجاةاة الوانيو ل لماة المتراة و اللالميو زن الفجواة التموي،يو التي تلوق تمق ق  -17
ميو المسااااااتدامو سااااااتزيد لتأج   اتسااااااتثمار واانفاق من زج  ملالجو األلماة المادا. وفي ن ايو زهداف التن

، قّدر األونكتاد فجوا تموي،يو مركاو ع،  مدى ساااات ساااانواة لمخت،ف مجموعاة الب،دان، مقاِرنًا  2021عا   
اة الجاارياو،  ل ن ازتيااجااة التمويا  الخاارجي )المرتا او ةااساااااااااااااات هال الادقون الخاارجياو، وعجز المسااااااااااااااااةا

والجاائماو، و  رهاا من صاااااااااااااادمااة اتقتصاااااااااااااااد الك،ي الخاارجياو، وك،فاو تمق ق األهاداف، ةماا ف  اا ماا قتل،ق  
 4ويب ن الشااااااااااااااك   .  (25)ةالتكيف مع المناخ( وب ن ااقراداة المكوميو المتوقلو وتدفقاة رزس المال الخاص

تل المم،ي ااجمالي التراكمي المتوقع، زساة  عن ا كمصاو من الناًا  الفجوا السانويو في تموي  التنميو، ملب ر 
مجموعو الب،دان. ومن جم،و تمدقثاة المساااااةاة تقدقراةر مخاار وصاااادماة اتقتصاااااد الك،ي )ع،  سااااب    
د النقد  في اتقتصااااداة المتقدمو وتوقلاة الركود اللالمي   المثال، فيما قتل،ق ةالمرب في زوكرانيا، والتشااادا

واآلماااار المترتااااو ع،  اتمتهتة الخاااارجياااو وااقراداة المكومياااو وتااادفقااااة رزس المااال    (2023في عاااا   
 في المائو. 30,7الخاص. والفجوا كب را في تموي  التنميو في الب،دان المنخفضو الدم ، ز ث تب،غ 

   4الشك  
  2025- 2020بلدان،  الفجوة المقدرة في تمويل التنمية كحصة من الناتل المحلي ااجمالي، حسب مجموعة ال 

 ساو الم ويو()ةالن

 
رل  لياناة من صاااااندوق النقد الدولي، ومصاااااادر وانيو، وبرنامل األم  المتمدا ل،ب  و،  اً  زسااااااةاة زمانو األونكتاد، اساااااتناد  المصادر:

،  2014والمل د اللالمي لاموع اقتصاااااااااااااادياة التنميو التاةع لجاملو األم  المتمدا، والبنع الدولي، وكللع رل  األونكتاد،  
World Investment Report 2014: Investing in the SDGs[Sustainable Development Goals] – An 

Action Plan (United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.1, New York and Geneva). 

تصااااانيف الب،دان زساااااة نصااااا ة الفرد من الدم  القومي ااجمالي هو تصااااانيف البنع الدولي. اساااااترثن ت الصااااا ن من  مهزظو:
، . وزرساابت تكاليف زهداف التنميو المسااتدامو كمتوساا اة مرجمو األرقا  الخاصااو ةالب،دان  اة الدم  المتوساا  األع

زسااة مجموعو الدم  الق ر ، ةما في  لع ال اقو، والنق ، واتتصاااتة، والميام والصاارف الصاامي، واألمن الغلائي  
 .TD/B/EFD/5/2والزراعو، والصمو، والتل،ي ، وتخفيف تغ ر المناخ والتكيف مله. انظر 

وع،   . (26)وليس مماو ماا قالاث ع،  اتام ناان زن األلمااة لن تجلا  تمق ق األهاداف زةلاد منااتً  -18
ن الب،دان الناميو تمصااا   الضااارائة، عن اريق   الصااال د المم،ي، تت ،ة ملالجو الفجوا التموي،يو زن تمساااّ

، زققت الب،دان المنخفضااااو الدم   2021توساااايع القاعدا الضااااريبيو ورفع ملدل الضاااارياو الفل،ي. وفي عا   

__________ 

(25) TD/B/EFD/5/2 . 

 . E/2022/55فيما قتل،ق ةما زرزرلج من تقد  زت  اآلن، انظر  (26)
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https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/5/2
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/5/2
https://undocs.org/ar/E/2022/55
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  16و  15مم،ي ااجمالي ل،غت   اة الدم  المتوسااااا  األدن  نسااااااو رقراداة لاااااريبيو رل  الناتل ال والب،دان
في المائو في   28في المائو في الب،دان  اة الدم  المرتفع و 35في المائو، ع،  التوالي، مقارنو لنساااااااااااااااو 

وفي ك  من الب،دان  اة الدم  المنخفل والب،دان  اة الدم   .  (27)الب،دان  اة الدم  المتوساااااااااااااا  األع، 
في الساااانواة األم را. ل د زنه، زت  لو لادة  ًا  تنالليًا  لا اتجاهالمتوساااا  األدن ، كانت النساااااو مالتو زو متخِ 

الب،دان  اة الدم  المنخفل والب،دان  اة الدم  المتوس  األدن  من نساو ااقراداة الضريبيو رل  الناتل  
ساااا تجاول زج  اانفاق االااااافي الم ،وب  ،  (28)في المائو في الساااانواة المقب،و 5المم،ي ااجمالي لنساااااو 

ق ق األهداف اانمائيو ل لفيو هلا التمساااان، وساااا ج،زج  تقدي  مزيد من الدع  من مصااااادر دوليو، ةما ف  ا  لتم
 المؤسساة الماليو، ومن الق اع الخاص.

م،يار    539، ت،قت الب،دان المنخفضاااااااااااو الدم  والب،دان المتوسااااااااااا و الدم  مب،غ  2020وفي عا    -19
وفي الب،دان المنخفضاااااااااااااو الدم ، تشاااااااااااااّك   .  (29)في المائو من الحيمو اللالميو  77دوتر من التمويهة، زو  

يو  في المائو من الناتل المم،ي ااجمالي؛ وع،  ساااااب   المقارنو، ياااااّك،ت المسااااااعدا اانمائ  2,6التمويهة  
في   10,9في المائو )ولاااااع المانم ن متلدد  األاراف في المسااااااب قزيد هلم النسااااااو رل     5,2الرساااااميو  

األه  من مصااادر   وفي الب،دان  اة الدم  المتوساا  األدن ، كانت التمويهة المصاادر الوز د.  (30)المائو(
 اا المم،ي ااجماالي  في الماائاو من نااتج 4,6، ز اث يااااااااااااااّك،ات  2015الادما  المتاأتي من الخاارج منال عاا   

في المائو من   0,39)، وهي نسااااااااو تفوق مساااااااتوياة المسااااااااعدا اانمائيو الرساااااااميو  2020المجمع في عا   
وبالنسااو ل،لدقد من األسر  (.  في المائو  1,4)الناتل المم،ي ااجمالي( وتدفقاة اتساتثمار األجنبي الماايار  

ة يااااااريان زياا، ت ساااااايما مهل األلماة اتقتصاااااااديو،  المعيشاااااايو الفق را في الب،دان الناميو، تمث  التمويه
ومع  لع ف ن التمويهة تلتمد ع،  الرواة  اتجتما يو ال وي،و األج  وع،  الدهار ززوال جاليو الشااتاة  

ج ةموجاة -10التي ترساااااااااااااا، اا. وعهوا ع،   لاع، قاد تقّوض  يمتج اا تكااليف الملاامهة المرتفلاو: فاال ادف  
، تكاااااليف ملااااامهة تمويهة  2030لفيااااو قت،خ  في زن تخف ل، ةم،ول عااااا   األهااااداف اانمااااائيااااو ل 
لف هلا المب،غ، ل  رن ا   3الم اجرين رل  زق  من  في المائو. وفي الوقت المالااااااااار، تلادل التكاليف لاااااااااِ

 .(31)تكاد تب،غ مهمو زللافه في ةلل المنااق

ةالظروف  ًا  وميقًا  الب،دان الناميو ارتاااوع،  ن اق زوساااااع، قرتا  صاااااافي تدفقاة رزس المال رل    -20
الماالياو اللاالمياو وباأداد النمو في الب،ادان الناامياو ع،  مادى اللقادقن الماالاااااااااااااا  ن. ومع  لاع، تمولات هالم  

  2020كان قد لدز منل الربع الراةع من عا   ًا  ، مرن يو انتلايااااا2021التدفقاة رل  سااااا،بيو في زق،ول/سااااابتمبر  
وتشاادقدر السااياسااو النقديو    .2021لتخصااي  الجدقد لمقوق الساامة الخاصااو في عا   ةاًا  وميقًا  وارتا  ارتااا

ساااااانواة في منتصااااااف   10ل،وتياة المتمدا، الل  تج،  في الزيادا المادا في عائد ساااااانداة الخزينو ألجج  
  ، ارتا  ةاتلتجاد رل  الجودا وببيع سنداة وزس   الب،دان الناميو ل،تصفيو،2022منتصف عا   /2020عا   

  .2022م،يار دوتر في الربع األول من عا     108,8مما زدى رل  تدفقاة مارجو ياااااااااااااااه  ياساااااااااااااايو ةمب،غ  

__________ 

 . رل  لياناة من صندوق النقد الدولي زساةاة زمانو األونكتاد، استناداً  (27)

 ,V Gaspar, D Amaglobeli, M Garcia-Escribano, D Prady and M Sotoرل     اساتناداً  ل،تنف ل  اقترر  ةاعتاارم قالهً  (28)

2019, Fiscal policy and development: Human, social and physical investments for the 

SDGs[Sustainable Development Goals], IMF Staff Discussion Note No. 3 . 

  انظر هلا الراة :  (29)
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-

remittances-data.   

 . رل  لياناة من منظمو التلاون والتنميو في الم دان اتقتصاد  والبنع الدولي زساةاة زمانو األونكتاد استناداً  (30)

-https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/11/remittances-to-reachانظر هاااالا الراة :   (31)

630-billion-in-2022-with-record-flows-into-ukraine.  

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/11/remittances-to-reach-630-billion-in-2022-with-record-flows-into-ukraine
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/11/remittances-to-reach-630-billion-in-2022-with-record-flows-into-ukraine


TD/B/EFD/6/2 

GE.22-14998 12 

وعولاااات رل  زد كب ر تدفقاةر اتسااااتثمار األجنبي المااياااار رل  الدام  هلم التدفقاة الخارجو في الب،دان  
يو صاااااافيو التداًد من الناميو كمجموعو؛ ومع  لع، يااااا دة زفريحيا جنوب الصااااامراد الكبرى تدفقاة رزسااااامال

 .(32)2022وزوائ  عا   2020ن ايو عا  

من زعضااااد  ًا  عضاااو   30، ةق ت التزاماة المسااااعدا اانمائيو الرساااميو من جانة  2021وفي عا    -21
في المائو من الدم     0,7لجنو المساااعدا اانمائيو دون ال دف المتمث  في زن تشااك  هلم اتلتزاماة نساااو  

، ل،غ صاااااافي رجمالي  2021وفي عا   .  (33)القومي ااجمالي؛ ف،  يمقق هلا ال دف ساااااوى ممساااااو زعضااااااد
في المائو من   0,31ز  ما يمث  م،يار دوتر،    167,9المسااااااعدا اانمائيو الرساااااميو التي قدم ا األعضااااااد  

م،يار دوتر في   162,6الدم  القومي ااجمالي المشاااترال ألعضااااد لجنو المسااااعدا اانمائيو، لزيادا قدرها  
م،يار دوتر من المساااااااعدا اانمائيو   9,114، ل  يرصاااااارف مع  لع سااااااوى 2020وفي عا   .  (34)2020عا   

في المائو( من ا ماايااااارا ل،ب،دان الناميو، ويلزى  57)تر  م،يار دو   65,8الرساااااميو ل،ب،دان الناميو، مرصااااا   
الااقي رل  تدفقاة   ر مخصااااصااااو، تدل ع،  األنشاااا و التي تف د من قو ما واألنشاااا و المضاااا ،ع ل ا في 

في المائو    40، يرلزى رل  هلم التدفقاة زكثر من 2014الب،دان المانمو، مث  التكاليف ااداريو. ومنل عا   
 .(35)عدا اانمائيو الرسميو المصروفومن مخصصاة المسا

وسّ، ت الجائمو الضود ع،  دور المصارف اانمائيو )ااق،يميو من ا والمتلددا األاراف( وع،    -22
، وسالت مصاارف التنميو ااق،يميو 2019-2010وفي الفترا  .  (36)الماجو رل  قواعد رزساماليو كافيو وموموقو

في المائو   5رجمالي المسااااااعدا اانمائيو الرساااااميو و  رها من التدفقاة الرساااااميو رل  الب،دان الناميو لنسااااااو 
م،يار دوتر    42في المائو، من  46، لنسااو 2020في المتوسا ، ولكن هلم التدفقاة لادة، في عا   ًا سانوي

ه مجموع التادفقااة من مصاااااااااااااااارف التنمياو  .  (37)2020ي عاا  م،ياار دوتر ف 60رل    2019في عاا    ويوجا 
في المائو( والب،دان  اة الدم  المتوس     42)ااق،يميو في ملظمه رل  الب،دان  اة الدم  المتوس  األدن   

في المائو من ا رل  الب،دان المنخفضاااااااو الدم  وزق  الب،دان    20ل نما توجه نسااااااااو (،  في المائو  51)األع،   
عن منظمااة زمرى متلاددا   ل اد زن صاااااااااااااانادوق النقاد الادولي واألم  المتمادا والبناع الادولي، فضااااااااااااااهً  نموا.

ه  األاراف، من ل ن ا المفولااايو األوروبيو ومصااارف اتساااتثمار األوروبي ومصاااارف التنميو ااق،يميو، توجِّ
 ملظ  التدفقاة رل  الب،دان المنخفضو الدم  وزق  الب،دان نموا.

مع جمال كب را في   ًا،وزاسااااااااااااااما  عاجهً ًا  الفجوا التموي،ياو زن ل،تموي  الخااص دور  ويظ ر من زج  -23
التموي  المخت، . ويوصااااااف التموي  المخت،  ةأنه اسااااااتخدا  التموي  الممفِّز من المصااااااادر اللامو والخ ريو  

وب،غ متوسااااا  تدفقاة التموي   .  (38)في تلب و اساااااتثماراة رلاااااافيو من الق اع الخاص ةايو تمق ق األهداف
في الساااانواة الخمس المالاااايو، لكنه انخفل رل  نصااااف  لع المب،غ في ًا  م،ياراة دوتر ساااانوي 9المخت،   

وقد وساالت منظمو التلاون والتنميو في الم دان اتقتصاااد  تلريف .  (39)م،يار دوتر   5,4، فب،غ 2020عا   
__________ 

 . 2022، واألونكتاد، 2021األونكتاد،  (32)

-https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance  :انظر هاااالا الراة  (33)

standards/ODA-2021-summary.pdf.  

  .https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm :انظر هلا الراة  (34)

-https://www.oecd :رل  لياااناااة من صااااااااااااااناادوق النقااد الاادولي. انظر هاالا الراة  زساااااااااااااااااةاااة زمااانااو األونكتاااد، اسااااااااااااااتناااداً  (35)

ilibrary.org/fr/development/development-co-operation-profiles_5d646dd8-en.  

-https://unctad.org/webflyer/public-banks-and-covid-19-combatting-pandemic-publicانظر هالا الراة :  (36)

finance . 

 . رل  لياناة منظمو التلاون والتنميو في الم دان اتقتصاد   زساةاة زمانو األونكتاد، استناداً  (37)

(38) Convergence, 2021. The State of Blended Finance 2021, Washington, D.C . 

 . المرجع نفسه (39)

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-2021-summary.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/ODA-2021-summary.pdf
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/development-co-operation-profiles_5d646dd8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/development-co-operation-profiles_5d646dd8-en
https://unctad.org/webflyer/public-banks-and-covid-19-combatting-pandemic-public-finance
https://unctad.org/webflyer/public-banks-and-covid-19-combatting-pandemic-public-finance
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واساااااتخدا  زدواة التموي  من جانة مؤساااااسااااااة تموي  التموي  المخت،  كي يشااااام  التموي  الخاص المعاأ  
وهلا  .  (40)م،يار دوتر في ك  ساااانو من الساااانواة الثهع المالاااايو 50التنميو، ةحيمو قدرها، في المتوساااا ،  

وقااد اسااااااااااااااتفاااد من هاالم التاادفقااة  .  (41)زقاا  ةكث ر من تموياا  تموياا  التنميااو رمن الم،ياااراة رل  التري، وناااةر
زكثر من نصاااف هلم التدفقاة  ًا  ل،د 20من الب،دان المتوسااا و الدم ، ز ث ت،ق    اً الخاصاااو عدد ق،   نسااابي

في الماائاو من رجماالي   18ًا ، وت،قات الب،ادان المنخفضااااااااااااااو الادما  وزقا  الب،ادان نمو 2020-2018في الفترا 
ر ل،مد من  التدفقاة. ويقول المؤيدون رن مؤساااااااسااااااااة تموي  التنميو تساااااااتخد  رل  زد كب ر التموي  الميسااااااا 

وباالاااااافو رل   لع، ف ن يااااا يو مساااااتثمر  الق اع الخاص  .  (42)المخاار وليس لتلب و الشاااااركاد التجاري ن
ل،مخاارا تدل ع،  زنه ت قوجد سااابة وجيه لهعتقاد زن التموي  الخاص سااايمقق القفزا النو يو الهلمو في 

 اليو اللالميو.تموي  التنميو في المستقب  القرية ما ل  يمدع تغ  ر في الدقنامياة الم

 خيارات السياسة العامة: توسيع نطاق تمويل التنمية -مساا خا 

قناغي زن تمت  ج ود الب،دان الناميو في ساااب   تلب و الموارد المم،يو الصااادارا في مضااا  السااالي   -24
الماليو المم،يو لن تتلرض   زن زّ زات اًا  رل  تمق ق زهداف التنميو المسااااااااااااااتدامو، ولكن هلا يفترض مساااااااااااااااق

ل،ضااااااغ  ةانتظا  نتيجو صاااااادماة اتقتصاااااااد الك،ي الخارجيو. ويناغي لإلدارا اتقتصاااااااديو الدوليو زن تأمل  
لزما  الماادرا في تيساااااااا ر تلب و الموارد المم،يو وفي رتازو المصااااااااول ع،  تموي  مارجي مسااااااااتدا  وبك،فو  

ةشاافافيو  ج ود السااياساااة الوانيو والدوليو، فيما قتل،ق مثهً يساا را. وقد زرزرلج ةلل التقد  في التفاع  ل ن 
الادقون، ولكن هنااال زااجاو رل  تمق ق المزياد. وعهوا ع،   لاع، وكماا قاال األم ن اللاا  ل م  المتمادا في 

رفي ز ن ت تزال التمدياة زما  تمق ق اتنتقال رل  ال اقو المساااااااتدامو نمو مساااااااتوى   ًا،تقرير صااااااادر مؤمر 
انالاماة  الاة الدف  و كب را، ت ساااايما من ز ث تنساااا ق اتسااااتثماراة ع،  الصاااال د اللالمي،  الصاااافر من 

 .(43)ل،مضي قدمار ف ن اارادا السياسيو المتزاقدا والت وراة التكنولوجيو األم را الواعدا تبّ ن سب هً 

اريخه رل  نمو ج  التي يلود ت ومن منظور التموي ، زعاق النظا  الدولي ل،ضاارياو ع،  الشااركاة، -25
، مساااااعي الب،دان الناميو لزيادا ااقراداة الضااااريبيو. ويشاااام  هلا  1920 ورلااااع في عصاااااو األم  في عا 

مبدز الكيان المنفصااا ، الل  يلتبر الشاااركاة المنتسااااو لمؤساااسااااة متلددا جنساااياة كياناة مساااتق،و، ومبدز  
نو لمؤساسااة متلددا  النديو، الل  تلامج  ةموجاه الملامهة الخالالو ل،ضارياو ل ن  الكياناة المخت،فو المكوِّ

الجنساااااياة كما لو ل  يكن ممو صااااا،و ترب  ل ن ا. وقد زتا  هلا النظا  لمث  هلم المؤساااااسااااااة زن تق،  رل   
زدن  زد فوات رها الضااااريبيو، ز ث تشاااا ر التقدقراة )زسااااة المن جيو والفترا الزمنيو والتغ يو القر ريو( رل   

 .(44)في المائو من الناتل المم،ي ااجمالي 2الناميو مسائر تتجاول  ازتمال تكباد الب،دان

وقد ززرلج تقد  في يااااااااااك  الم  القائ  ع،  رك زت ن، المقتر  منل وقت قرية في راار مشااااااااااروع  -26
تآك  القاعدا وتموي  األربا  الل  ولااااااااااااالته منظمو التلاون والتنميو في الم دان اتقتصااااااااااااااد  ومجموعو 

هلا الم  رجراد رصاااه  لاااريبي دولي ع،  الشاااركاة قتيإ فرض لااارائة ع،  األربا     اللشااارين. ويمبل

__________ 

  :وهلا الراة  TD/B/EFD/3/2انظر  (40)
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION . 

 . TD/B/EFD/5/2انظر  (41)

(42) Convergence, 2021 . 

(43) E/2022/58 . 

(44) UNCTAD, 2019, Trade and Development Report 2019: Financing a Global Green New Deal 

(United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.15, Geneva) . 

https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/3/2
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION
https://undocs.org/ar/TD/B/EFD/5/2
https://undocs.org/ar/E/2022/58
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ر زنشاااا و اقتصاااااديو مدرا ل،ربإ ويتضاااامن رعادا تموي  ةلل المقوق في فرض الضاااارائة  .  (45)ز ثما تاايااااج
ا  رل  الوتياة التي قت  ليع منتجاة دام  زدودها زو التي قوجد ف  ا مساااتخِدمون لخدماة رقميو. ولكن، لم 

  78من األربا  المتاحيو، ف ن اتقترا  لن قؤمر رت ع،   ًا  كانت هلم المقوق ت تلني رت زصاااو ممددا سااا،ف
ولااااع زد زدن  عالمي  ًا  ويشاااام  الم  المقتر  زيضاااا.  (46)يااااركو عالميو كبرى متلددا الجنسااااياة  500من 

ن ت بق مساااتوياة لاااريبيو في المائو، ل دف منع الشاااركاة من تموي  زرباز ا رل  ل،دا  15ل،ضااارياو قب،غ  
ه رل  الب،دان الناميو    مصااو زق  ألج  التق،   من  في   40الضاارائة رل  زدن  زد، ومع  لع قرج إ زن قوج 

وسااااا نشاااااأ عن التلق د  .  (47)المائو فق  من ااقراداة الضاااااريبيو االاااااافيو المتأتيو من المد األدن  ل،ضااااارياو
ع،   ًا  الل  يشااوب التدال ر المقترزو عةد كب ر ع،  ااداراة الضااريبيو، وت ساايما في الب،دان الناميو. ورد

صاا ن، في اجتماع   الساانو  الخامس  وال 77 لع، كرر ولراد مارجيو الدول األعضاااد في مجموعو الاااااااااااااااا  
تأك د الماجو رل  تلزيز التلاون الدولي ةشاااااااااااااأن المساااااااااااااائ   ،  2021واألربل ن في تشااااااااااااارين الثاني/نوفمبر  

الضاااريبيو، وه  يقرون ةق،ق زنه ت قوجد زت  اآلن منتدى عالمي ياااام  وازد مخصااا  ل،تلاون الضاااريبي  
توصااايو من الفريق  ًا  نشااااد كيان لاااريبي عالمي زيضاااويشاااك  ر.  (48)الدولي ع،  المساااتوى المكومي الدولي

وفي هلا الصادد،  .  (49)الرفيع المساتوى الملني لتلزيز المساادلو والشافافيو والنزاهو في الشاؤون الماليو الدوليو
 .(50)وازداً ًا قدمت منظماة المجتمع المدني منل وقت قرية اقتراز

 ر توافرر لياانااة عاالياو الجودا عن الادقون، وهالا  ومن المجااتة األمرى التي زرزرلج ف  اا تقاد  كب -27
المكوماة والمجتمع الدولي القدرا ع،  التق،   رل  زدن  زد من  ياااااااار/ ت  ن  عن تمحيقه قب  اكتساااااااااب

مخااار زلمااة الادقون وع،  اتخاا  رجراداة عهجياو في الوقات المنااساااااااااااااااة عنادماا تمادع ت،اع األلمااة.  
وساو في يافافيو الدقون، ق،ز  اتعتراف ةشافافيو الدقون ةاعتاارها منفلو ولتمق ق المزيد من التمسا ناة الم،م

عامو يسااااتف د من ا المقرض والمقترض ملًا. ويؤد  رلقاد اللةد رما ع،  اافصااااازاة ال و يو من جانة  
، زو ع،  التمسااااا ناة المساااااتق،و التي يجري ا المقترلاااااون ع،   مجموعو من المقرلااااا ن ت تفتأ تزداد تلق داً 

من  لع، يمكن ترجمو اعتماد ن ل يلترف ةالمساااااااؤولياة والفوائد     د الواني، رل  نتائل مجززا. وبدتً الصااااااال
المشااتركو التي تمّ ز منفلو عامو عالميو رل  زحيقو واقلو ة نشاااد سااج  يلرض لياناة دقون الب،دان الناميو  

لتشاجيع ااقراض واتقتراض السايادق ن  ةماادم األونكتاد المتل،قو   ل،لمو . وعمهً ًا  يكون اتاهع ع،يه متاز
المساااؤول  ن، سااا تيإ هلا الساااج  ردماج لياناة الدقون من جانة المقرلااا ن والمقترلااا ن ملًا ع،  مساااتوى 
ملامهة مل نو ة ريقو تكف  قال،يو التشاااااغ   الب ني ل،بياناة عبر مصاااااادر ولاااااع التقارير الماايااااارا و  ر 

المقااد  ل االا النوع من السااااااااااااااجهة،  اال الال  يقاادماه الخبراد والوكااتة  ومن جم،ااو الادع   .  (51)المااااياااااااااااااارا
عن منظماة    المشااركون في ماادرا األم  المتمدا ةشاأن تموي  التنميو في عصار الجائمو وما ةلدم، فضاهً 

__________ 

(45) OECD, 2021, OECD Secretary-General Tax Report to G20[Group of 20] Finance Ministers and 

Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris  .  مهزظو: كان من المقرر تنف ل التدال ر  اة الصااااا،و لددا من
 ,The Wall Street Journalانظر  ، ولكن عم،ياة الموافقو توقفت في ك  من الوتياة المتمدا واتتماد األوروبي.  2023عا   

2022, Global Minimum Tax Suffers Fresh Setback as EU[European Union] Fails to Agree on 

Implementation, 17 June . 

 . https://www.econpol.eu/publications/policy_brief_36انظر هلا الراة :  (46)

الاااااراةااااا  (47) هااااااالا  -https://taxjustice.net/2021/06/04/is-today-a-turning-point-against-corporate-tax  :اناااااظااااار 

abuse/ . 

 . https://www.g77.org/doc/Declaration2021.htm :انظر هلا الراة  (48)

(49) A/C.2/76/L.28/Rev.1 . 

 . https://www.eurodad.org/un_tax_convention :انظر هلا الراة  (50)

 . https://unctad.org/topic/debt-and-finance/Sovereign-Lending-and-Borrowingانظر هلا الراة :  (51)

https://www.econpol.eu/publications/policy_brief_36
https://taxjustice.net/2021/06/04/is-today-a-turning-point-against-corporate-tax-abuse/
https://taxjustice.net/2021/06/04/is-today-a-turning-point-against-corporate-tax-abuse/
https://www.g77.org/doc/Declaration2021.htm
https://undocs.org/ar/A/C.2/76/L.28/Rev.1
https://www.eurodad.org/un_tax_convention
https://unctad.org/topic/debt-and-finance/Sovereign-Lending-and-Borrowing
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وي،ز  للل مزيد من الج ود في سااااااااااااااب   تمدقد الظروف وولااااااااااااااع الجدول الزمني  .  (52)من المجتمع المدني
 الهلم ن انشاد مث  هلا السج  لتوجيه من األم  المتمدا.

ويلد تمساااااا ن تلب و الموارد المم،يو وتلزيز ياااااافافيو لياناة الدقون زمرين زاساااااام ن في تمساااااا ن  -28
تصااااامي  السااااياساااااة المسااااتقب،يو الملجدا لملالجو الضااااائقو الماليو ولااااائقو الدقون. ل د زن تمق ق األهداف  

جالرياو زكثر، ةماا ف  اا لرامل ةحياادا   ،  مادى اللقاد المقبا  ساااااااااااااايقتضااااااااااااااي اتخاا  رجراداةاانماائياو ل لفياو ع
الق ااااع اللاااا  الغااااياااو من اااا توف ر زاااافز ممااادد ال ااادف لتمويااا  تمق ق ت،اااع األهاااداف. ومن ل ن التااادال ر  

، ا  االااااااااااااااافياو والماااياااااااااااااارا المتلاددا األاراف والدولياو ل،تخفيف من تراك  ز اااد الدقون التي ت يمكن تمم
ولملاالجاو الفجوا في تمويا  التنمياو الوفاادر ةاالتزامااة المساااااااااااااااعادا اانماائياو الرساااااااااااااامياو، وإعاادا توجياه زقوق  

 السمة الخاصو، ولمان اتااع ن ل متِسق رلاد رعادا هيك،و الدقون السياديو.

 المساعدة اانمااية الرسمية -ألف 

ت ا المتل،قو ةالمسااااااعدا اانمائيو الرساااااميو، ةأن  قتل ن ع،  الب،دان المتقدمو النمو زن تفي ةالتزاما -29
في المائو من دم،   القومي ااجمالي ع،  وجه اللمو ، ونساااااو تتراو  ما    0,7يخصاااا  المانمون نساااااو  

، ل،غت مخصاصااة  2020ع،  وجه الخصاوص. وفي عا   ًا  في المائو ألق  الب،دان نمو   0,20و  0,15ل ن 
في المائو من ناتج ا    5,16)يار دوتر ل،ب،دان المنخفضاااااااااو الدم   م،  22,4المسااااااااااعدا اانمائيو الرساااااااااميو 

في المائو(    0,39)م،يار دوتر ل،ب،دان  اة الدم  المتوساااااااااااااا  األدن     29,2و(؛ المم،ي ااجمالي مجتملو
، انخفضاااات  2014وفي عا   (.  في المائو  0,06)م،يار دوتر ل،ب،دان  اة الدم  المتوساااا  األع،     14,2و

في المائو من الناتل المم،ي ااجمالي ألق  الب،دان   3مخصاصااة المسااعدا اانمائيو الرساميو رل  زق  من 
مجتملًو؛ ول  تزد المخصااصاااة ع،  هلا المسااتوى منل  لع الم ن. ولو زقق زعضاااد لجنو المساااعدا  ًا  نمو 

، لكانت المخصصاة  2020ي عا   في المائو من الدم  القومي ااجمالي ف  0,7اانمائيو هدف تخصي   
في   0,84في المائو من الناتل المم،ي ااجمالي المشاااااااااترال ل،ب،دان المنخفضاااااااااو الدم ؛    10,9قد ياااااااااّك،ت  

في الماائاو من   0,13الماائاو من النااتل المم،ي ااجماالي ل،ب،ادان  اة الادما  المتوساااااااااااااا  األدن  مجتملاًو؛ و
ومن ياأن هلم المخصاصااة زن  .  (53)وسا  األع،  مجتملوً الناتل المم،ي ااجمالي ل،ب،دان  اة الدم  المت

 تمقق الشيد الكث ر في سد الفجوا في تموي  التنميو، وت سيما في الب،دان المنخفضو الدم .

 حقوق السحب الخاصة -باء 

ةاالاااافو رل  توف ر موارد ماليو جدقدا، زع   التخصاااي  الجدقد لمقوق السااامة الخاصاااو في  -30
ل،مناقشااااااااة التي تناولت كيفيو اتساااااااتفادا ةشاااااااك  زفضااااااا  من زقوق السااااااامة الخاصااااااو  ًا لمم  2021عا   

لمقوق السامة  ًا  أل راض التنميو، وهي مساألو كان األونكتاد قد زمارها منل زن ولاع المجتمع الدولي تصاور 
ويتل،ق جزد من هلم المناقشاو ة عادا التوجيه ال وعي  .  (54)الخاصاو في زوامر السات ناة من القرن المالاي

لمقوق الساااااااااامة الخاصااااااااااو   ر المسااااااااااتخدمو من الب،دان المتقدمو النمو رل  الب،دان الناميو. وقد تزظت  
م،يار دوتر رل  الب،دان المنخفضو الدم     100مجموعو الساع ومجموعو اللشرين الماجو رل  رعادا توجيه 

__________ 

التنميااااو في عصاااااااااااااار الجااااائمااااو ومااااا ةلاااادم، وهي متااااازااااو ع،  هاااال2020انظر األم  المتماااادا،   (52)   :قن الراة  ن ، ماااااادرا تموياااا  
https://www.un.org/tr/node/81536  ،

 . https://www.eurodad.org/transparency_of_loans_to_governmentsو

 . ونكتاد، استنادا رل  لياناة منظمو التلاون والتنميو في الم دان اتقتصاد  زساةاة زمانو األ (53)

(54) UNCTAD, 1985, The History of UNCTAD: 1964–1984 (United Nations publication, Sales No. 

E.85.II.D.6, New York) . 

https://www.un.org/tr/node/81536
https://www.eurodad.org/transparency_of_loans_to_governments
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ةأكثر من   2021فالحيا  لللع س رفع  يمو المخصصاة ل لم الب،دان في عا   .  (55) والب،دان المتوس و الدم
لف ا. وزت  اآلن، ل  تمقق تل داة زعضاااااااااد مجموعو اللشاااااااارين هلا ال دف، ز ث ل،غت زوالي     60لااااااااِ

ا  وت تزال هناال زساا ،و زول ارائق رعاد   .2022م،يار دوتر، ول  تبدز التمويهة الفل،يو رت في تمول/قوليه  
توجيه زقوق الساااامة الخاصااااو، لواساااا و الصاااانادقق اتساااات مانيو التاةلو لصااااندوق النقد الدولي ةاألساااااس  
)الصاندوق اتسات ماني ل،مد من الفقر والنمو والصاندوق اتسات ماني ل،قدرا ع،  الصامود واتساتدامو المنشاأ  

اق  في الم زانياة اللموميو ل،ب،دان  وت قرتبر ع ةمقوق السمة الخاصو الملاد توج   ا، ل  ترقرجض وت(.  زدقثا
المانمو زفاظًا ع،  مركزها كأصاااااااااول ازتياايو. وتلني رعادا التوجيه من مهل الصااااااااانادقق اتسااااااااات مانيو 

من زن    التاةلو لصااااندوق النقد الدولي زن ا تصاااا  رل  الب،دان الناميو في يااااك  رقراض جدقد مشاااارو/، لدتً 
كن لمصاااااااااارف التنميو في الب،دان الناميو التي تمتفظ ةمركز ازتياايو   ر مشااااااااارواو. ويم  تكون زصاااااااااوتً 

صااااااااازة زقوق الساااااااامة الخاصااااااااو، ةمزايا ملرفيو مم،يو، زن توفر التخصااااااااي  األمث  لمقوق الساااااااامة  
الخاصاااااااااو الملاد توج   ا رل  المشااااااااااريع اانمائيو ال وي،و األج . وب مكان المصاااااااااارف اانمائيو المتلددا  

دقن اساااااااتخدا  زقوق السااااااامة الخاصاااااااو كأصااااااا  مالي في المسااااااااب    األاراف ولغ رها من المائزين الممد 
 الختامي وكوس ،و ل،تاادل مع ل،دان زو مع مؤسساة ماليو دوليو زمرى.

ة مكان المصاااااارف اانمائيو المتلددا األاراف لاساااااااو زن    ،وهناال مياران في هلا الصااااادد. زوتً  -31
عد في المفاط ع،  مركز زقوق الساااااااامة  تقرض زقوق ساااااااامة ماصااااااااو. ومن يااااااااأن هلا الن ل زن يسااااااااا

الخاصاااااو كأصاااااول ازتياايو عن اريق مماكاا عم،يو الصاااااندوق اتسااااات ماني ل،مد من الفقر ول،نمو التاةع  
لصندوق النقد الدولي واللم  كنظا  نقد ، ز ث يرمتفظ ةجزد من األموال المتازو كازتيااي لت،بيو نداداة  

النمو في زاال وجود صاااااااااااااالوبااة في م زان الماادفوعااة زو   الساااااااااااااامااة من جااناة دائني الب،اادان المتقاادماو
اتزتيااااياااة، ويمكن تخفيف مخاااار اتئتمااان عن اريق زسااااااااااااااااب ازتيااااي، ربمااا يرمتفظ ةااه ةاااللم،ااو  

ة مكان الب،دان زن تساااتخد  الفائل من زقوق السااامة الخاصاااو كمسااااهماة رزساااماليو في   ًا،الصاااعاو. ماني
ف التي قرتوقع من ا، ةصافت ا مصاارف، زن تلزل زسا م ا وزن تضااِعف  المصاارف اانمائيو المتلددا األارا

مهع زو زربع مراة، ع،  سااااب   المثال، زمر زقوق الساااامة الخاصااااو الملاد توج   ا. وين و  هلا الن ل  
قت ،ة    األم ر ع،  مخاارا زكبر، ألن اسااااااتخدا  زقوق الساااااامة الخاصااااااو أل راض التنميو األاول زجهً 

 .ستمقاق، ز  تموي  األص  السائ  رل  استثمار زاول زجهً درجو من تموي  ات

يجساات،ز  ولااع قواعد تسااتخدا  هلم  ًا  وز  ن ل قرتّاع في رعادا توجيه زقوق الساامة الخاصااو اوع -32
المقوق ع،  نمو ياااافاف يخضااااع ل،مسااااادلو، وت تزال هلم القواعد   ر والاااامو في الوقت المالاااار. ومع  

ًا وجه عا ، ومن الضاااارور  رزرال مزيد من التقد  ع،  وجه اتسااااتلجال تيساااا ر  لع، ف ن هلم ماادرا هامو ل
، رل  جانة رعادا التوجيه ال وعي لمقوق  اعادا توجيه زقوق السااااااامة الخاصاااااااو.   ر زنه قناغي زيضااااااااً 

الساامة الخاصااو، مراعاا الماجو رل  مخصااصاااة جدقدا ةقصااد اتسااتجاةو ل لماة اللالميو الجاريو، مث  
وهنااال مياار زةلاد مادى قرتوم  مناه لياادا   .2023زوكرانياا وإمكاانياو زادوع ركود عاالمي في عاا   المرب في 

في الموكمو، مث  فع اترتاا/ ل ن رصادار  ًا كب ر ًا  األمر اانمائي لمقوق السامة الخاصاو سايسات،ز  رصاهز
األصااول  زقوق الساامة الخاصااو وب ن نظا  زصاا  صااندوق النقد الدولي ةغرض رنشاااد ف اة جدقدا من  

 ترتا  ةأ راض مل نو، مث  تمق ق زهداف التنميو المستدامو واألهداف الب  يو.

م،يار دوتر من زقوق    500 ا صااااااا،و قتضااااااامن رصااااااادار  ًا  وقدمت رئيساااااااو ولراد لربادوس اقتراز -33
ًا  لفائدا صااااندوق اسااات ماني لتموي  المناخ لكي قبيع قرولااا  ًا،عام  20ع،  مدى   ًا،السااامة الخاصااااو سااانوي

ضااااو الفائدا في المزاد الل،ني، مدعومو ةمقوق ساااامة ماصااااو، ألج  تموي  مشاااااريع اسااااتثماريو تقتر   منخف
__________ 

(55) Group of Seven, 2021, Summit communiqué: Our shared agenda for global action to build back 

better, 13 June؛ Group of 20, 2021, Rome leaders’ declaration, 31 October . 
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تمق ق زع،  المساااااااتوياة في تخفيل انالاماة  الاة الدف  و زو رلالت ا. وساااااااترربج  القروض ةشااااااارو/ ل  يو 
تقدي  ع اداة  لًا  واجتما يو وزمرى متل،قو ةالموكمو، وسااااااااااايرسااااااااااامإ ل،ج اة الفاع،و اللامو والخاصاااااااااااو مل

ةشأن ا. وي دف الصندوق اتست ماني رل  اتستثمار في األصول السائ،و وإل  لمان جودا ائتمانيو عاليو.  
ويت ،ة هلا اتقترا  ررادا سااااياساااايو كب را لتغ  ر الغرض من رصاااادار زقوق الساااامة الخاصااااو وزوكمت ا.  

ي  اساااااااااتراتيجياة انتقال ال اقو وإلالو  في تصااااااااامًا كب ر ًا  وهو، رلاااااااااافو رل   لع، يل ي التموي  الخاص دور 
الكربون، مما قد يقوض دور السااااااااياسااااااااو اللامو في تمدقد األولوياة وتنساااااااا ق اتسااااااااتثماراة وبناد القدراة  

 .(56)المؤسسيو ألج  ردارا اتنتقال رل  اقتصاد عالمي منخفل الكربون 

 إعادة هيكلة الديون السيادية -جيم 

ًا  متساااااق لم  زلماة الدقون الساااااياديو، عند وقوع ا، زكثر رلماز زلااااامت الماجو رل  ن ل دولي   -34
من ز  وقت مضا . والترت ااة الماليو لملالجو قضاايا الدقون الساياديو مجززا، ز ث توجد رجراداة مخت،فو 
ألنواع متنوعو من الدقون السااياديو الخارجيو )الثنائيو زو المتلددا األاراف زو الدقون المسااتمقو ل،دائن ن من 

التي ةمولا   ر المحيم ن  ًا  ةسااااااااااابة تزاقد زهميو الدقون الصاااااااااااادرا مم،يًا  وهي تزداد تلق د(،  لق اع الخاصا
في رعادا هيك،و الدقون السااااياديو، ل ن زصااااماب   قرتا  ل ا من زساااا ،و ةشااااأن ما ر ا كان قناغي التم  ز، وما

الادقون ةااللم،او المم،ياو المحيم ن و  ر المحيم ن. ويتمثا  األمر الال  من يااااااااااااااأناه زن يجلا  تخفيف عاةد  
لدقون يساااااّ   ز  زلمو  الدقون زسااااا   رل  زد كب ر في رنشااااااد راار قانوني متلدد األاراف اعادا هيك،و ا

الدقون في الوقت المناسة وبصورا منظ مو ةمشاركو جميع الدائن ن الرسم  ن )الثنائ  ن ومتلدد  األاراف(  
والدائن ن من الق اع الخاص. ويناغي زن يشاااااام  هلا اااار تق يماة القدرا ع،  تمم  الدقون ةما يشاااااام  

و اايااة اتفااق    2030، ةماا في  لاع تمق ق م او عاا  التمويا  الخاارجي في األجا  ال ويا  اتزتيااجااة من
ةااريس ةموجاة اتفاا ياو األم  المتمادا ااااارياو ةشااااااااااااااأن تغ ر المنااخ. وهنااال مجموعاو من اتقترازااة زول 
كيفيو هيك،و الجوانة الدوليو من تلزيز الماادم اللامو زو الماادم التوج  يو اعادا هيك،و الدقون السياديو،  

اساااااااايو ةشااااااااأن عم،ياة رعادا هيك،و الدقون السااااااااياديو التي اعتمدت ا الجمعيو اللامو في مث  الماادم األساااااااا
وتتمث  السااامو األسااااسااايو أل  ن ل قانوني قرتّاع في رعادا هيك،و الدقون الساااياديو  .  (57)2015زق،ول/سااابتمبر  

و القانونيو  في زن اتخا  قراراة قانونيو في الماتة  اة الصااااااااااااا،و ساااااااااااااتمكمه مجموعوأ من القواعد واألنظم
كجزد من جلياو دولياو لملاالجاو الادقون، وفي زن الغرض من ز  مرفق اعاادا  ًا الادولياو المتفق ع،  اا مساااااااااااااااقا

يكون   هيك،و الدقون الساااياديو قت،خ  في ز  الدقون ةشاااك  يااافاف ومنصاااف وفلال ويمكن التنبؤ ةه، زهً 
وبالنظر رل  انتشااااااااااااار مشاااااااااااااك  الدقون  .  (58)لإلنفا  عالمياً   عن كونه قالهً   لجميع األاراف، فضااااااااااااهً ًا  م،زم

الخارجيو في جميع الب،دان الناميو وم ورت ا، قناغي السااااااالي رل  مواصااااااا،و اساااااااتكشااااااااف الخياراة الممكنو  
لواساااااااااااااا او لجناو مبراد تااةلاو ل م  المتمادا، مثًه. ولكي تتك،ا  الج ود متلاددا األاراف الرامياو رل  لياادا  

مداع زدوار ل،ق اع الخاص وتوليل ا زهميو ةالغو. وكما ساااااااااااااااقت تموي  التنميو ةالنجا ، يكتسااااااااااااااي اساااااااااااااات
المهزظاو، ظا  التمويا  الخااص المرتا  ةاأهاداف دون التوقلااة األول  زت  اآلن، وهو ماا قادل ع،  زن  

 .(59)وتمس ناً  هياك  الموافز والن ل التنظيميو تست،ز  تنحيماً 

__________ 

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Her_Excellency_Ms._Mia_Mottley_Priانظر هاااالا الراة :   (56)

me_Minister_of_Barbados.pdf and https://barbadostoday.bb/2021/11/12/persaud-pushes-plan-to-

raise-climate-investment/ . 

 . 2019انظر األونكتاد،  (57)

 . A/RES/69/319انظر  (58)

 . 2020انظر األم  المتمدا،  (59)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Her_Excellency_Ms._Mia_Mottley_Prime_Minister_of_Barbados.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Her_Excellency_Ms._Mia_Mottley_Prime_Minister_of_Barbados.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Her_Excellency_Ms._Mia_Mottley_Prime_Minister_of_Barbados.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Her_Excellency_Ms._Mia_Mottley_Prime_Minister_of_Barbados.pdf
https://barbadostoday.bb/2021/11/12/persaud-pushes-plan-to-raise-climate-investment/
https://barbadostoday.bb/2021/11/12/persaud-pushes-plan-to-raise-climate-investment/
https://undocs.org/ar/A/RES/69/319
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  المبتكرا التي تساااااااااعد ع،  تخفيف وإدارا  ويتمث  ززد السااااااااب  في ليادا اسااااااااتخدا  زدواة التموي -35
ز ااد الدقون الخارجيو، مث  سااااااااانداة الدقن اللا  المربواو. وتلّدل هلم األدواة مدفوعاة مدمو الدقن رما  
ةصااااااااورا مسااااااااتمرا، مث  رب  المدفوعاة ةالناتل المم،ي ااجمالي زو الدم  القومي ااجمالي، زو ةصااااااااورا  

من التزامااة مادماو الادقن.  ًا  ةموجب اا وقوعر كوارع ابيعياو مماددا ساااااااااااااا،فا  منفصاااااااااااااا،او، مثا  البنود التي يق،ّا 
د ع،  زسااااااااااااس قدرا الب،د ع،  الدفع، ز  لتخفيل مدفوعاة    األولوين و    ع،  ساااااااااااداد الدقون الل  يمد 

مدمو الدقن مهل فتراة النمو الا يد التي تكون مصموبو في اللادا ةانخفاض ااقراداة المكوميو، ومن  
جلاب لوجه ماص في الدول الجزريو الصااااااااااااغ را الناميو؛ فل،  سااااااااااااب   وهلا األم ر ا ع،  الدفع.  م  القدر 

المثال، من ياااااااااااأن البنود المتل،قو ةاألعاصااااااااااا ر زن توفر ر امو ةالتدفقاة النقديو في زعقاب كارمو ابيعيو،  
اللا  المربواو ع اان   . ولسااااااااااانداة الدقنعندما تكون اتزتياجاة التموي،يو مرتفلو والتموي  الجدقد ممدوداً 

هامان قتمثهن في رمكانيو زن تكون هلم السااااااااااانداة منفصااااااااااا،و، فتفتقر رل  ساااااااااااوق مانويو؛ وفي عد  يق ن 
الدائن ن من زن يكون لهساااااااااتثمار عوائد، وه  من م  قد يشاااااااااتراون المصاااااااااول ع،  عهوا لهزتفاط ل لم  

رتفع قد يسااااااااااعد ع،  توسااااااااايع قاعدا  السااااااااانداة. ومع  لع، ف ن عرض مث  هلم السااااااااانداة  اة اللائد الم
 المستثمرين، مع ما قرتا  لللع من تفريق زكبر ل،مخاار مهل فتراة الضغ .

وممو ساااااااااااب   جمر ل،تموي  ال ارم قتمث  في مقايضاااااااااااو الدقون ةالمناخ، ز  اتتفاقاة التي توفر  -36
اسااتثماراة  اة صاا،و ةالمناخ. وقد زرزرلج تقد  كب ر ةالتزاماة المدقن ن لتنف ل  ًا  ل،دقون مشااروا جزئياً   تخفيفاً 

جليو ماادلو الدقون المتل،قو   ع،  الصااااااااال د ااق،يمي في هلا الصااااااااادد لوساااااااااائ  من ا، ع،  ساااااااااب   المثال،
ةااالمناااخ/زهااداف التنميااو المسااااااااااااااتاادامااو )ماااادرا ماااادلااو الاادقون/التراة  ل ن الج اااة المااانمااو( التاااةلااو ل،جنااو  

و لغربي جساايا وماادلو الدقون من زج  التكيف مع المناخ والصااندوق الكاريبي ل،قدرا  اتقتصاااديو واتجتما ي
ل د زن جا ليو هلا  .  (60)ع،  الصاااااااااااامود التاةع ل،جنو اتقتصاااااااااااااديو ألمريكا الهت نيو ومن قو الامر الكاريبي

ر المشاااااريع  السااااند ممدودا ةساااابة ارتفاع تكاليف الملامهة والرصااااد، ع،  سااااب   المثال، المتصاااا،و ةامتيا
اتساااااااتثماريو ورصاااااااد األداد وتنسااااااايقه، وإن  كان من الممكن زن تنخفل هلم التكاليف في ساااااااياق ماادراة  
قو رق،يميا؛ وبساابة زن المقايضاااة ت تشااتم  عادا ع،  تخفيف عةد الدقون رت من جانة ف و وازدا   منساا 

قتصااااااديو ع،  القدرا ع،  تمم  من الدائن ن. ويتوقف اساااااتصاااااواب هلا النوع من السااااانداة من النازيو ات
الدقون الموجودا واألمر السببي ل،كوارع ال بيعيو الممتم،و ع،  هلم اتستدامو. وإ ا كانت الدقون الموجودا  

اساااااااااااتلادا القدرا ع،  تمم  الدقون ة عادا هيك،و    من النوع الل  ت يمكن تمم،ه، يكون من األفضااااااااااا  زوتً 
تا  ةالمناخ لواساااااا و المنإ زو القروض المشاااااارواو ةالمناخ. وإ ا كان  يااااااام،و ل ا، م  دع  اتسااااااتثمار المر 

ولكن المدقن يفتقر رل  الم ز المالي لهساااااااتثمار في المناخ، ف ن مقايضاااااااو الدقون ةالمناخ  ًا  الدقن مساااااااتدام
لمال،  رت ر ا كان لإلنفاق المرتا  ةالمناخ األساااااحيو ع،  مدمو الدقن كما هي اًا  رلااااافيًا  ماليًا توفر ز ز  ت

 . (61) وين و  ع،  عدا مقاِلهة  2021ع،  سب   المثال، في الترت ة الل  ت  التوص  رليه في ل، ز في عا   

ور   جاا لياو سااااااااااااااناداة الادقن اللاا  المربوااو من منظور تم، ،ي، ل  يكن مماو ر ااال قارلكر ع،  ا   -37
وقد قدل هلا ع،   .  (62)هيك،و الدقون زت  اآلن، ز ث اقتصاااااااار ااصاااااااادار في الغالة ع،  سااااااااياقاة رعادا  

ع،  يااوا   ةشااأن  ًا  الساا ولو و/زو زقسااا/ الِجدا الم ،وبو فيما قتل،ق ةالساانداة الجدقدا، ولكنه قد قدل زيضاا
__________ 

الاتاناماياااااااو،   (60) لاتاماويااااااا   الامالاناياااااااو  الاوكااااااااتة  لا ان  الامشاااااااااااااااتاركاااااااو  الالامااااااا   فارقاااااااو  الاماتامااااااادا،  األما   الاراةا  2022اناظار  وهااااااالا   ،:  
https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/the_eclac_debt_for_climate_adaptation_sw

ap_initiative_and_caribbean_resilience_fund_feb2022_002.pdf.  
(61) Chamon et al., 2022 . 

(62) EP Caldentey, FG Villarreal and NC Moscoso, 2022, Innovative financing instruments in Latin 

America and the Caribbean الااااااراةاااااا هااااااالا  عاااااا،اااااا   -https://mobilizingdevfinance.org/research  :، مااااااتاااااااا  

material/innovative-financing-instruments-latin-america-and-caribbean . 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/the_eclac_debt_for_climate_adaptation_swap_initiative_and_caribbean_resilience_fund_feb2022_002.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2022/sites/foro2022/files/the_eclac_debt_for_climate_adaptation_swap_initiative_and_caribbean_resilience_fund_feb2022_002.pdf
https://mobilizingdevfinance.org/research-material/innovative-financing-instruments-latin-america-and-caribbean
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فيما قتل،ق لبياناة الناتل المم،ي ااجمالي في الوقت المناسااااااااااااة( والمخاار األمه يو    دقو البياناة )مثهً 
التصااااامي  الجدقدا. وقد تساااااعد المنظماة متلددا األاراف والمؤسااااساااااة الماليو  ل،مرصااااِدر األول المتل،قو ة

ياااااراد سااااانداة مربواو ةالدم     ،الدوليو في تقويو تصااااامي  سااااانداة الدقن اللا  المربواو، لوساااااائ  من ا، مثهً 
 . ( 63) بياناة القومي ااجمالي؛ والمساعدا في ت وير سوق لمث  هلم األدواة؛ وتقدي  الدع  الفني ألج  توف ر ال

وساااااتكون هناال زاجو رل  مزيد من النقاي والمناقشاااااو ةقصاااااد تمسااااا ن تصااااامي  سااااانداة التموي    -38
المبتكرا وجلياة التنسااااا ق ل ن الق اع ن اللا  والخاص، وتوجيه اتساااااتثمار الخاص نمو المشااااااريع ال وي،و  

األلماة اللالميو المتكررا  األج  المرتا و ةأهداف التنميو وتيساااااااااااا رم، وت ساااااااااااايما في السااااااااااااياق المالي من 
 .(64)ةالنساو ل،دقنامياة اتقتصاديو اللالميوًا والتوقلاة التي قررج إ زن تزداد سود

    

__________ 

(63) C Cohen, SMA Abbas, M Anthony, T Best, P Breuer, H Miao, A Myrvoda and E Togo, 2020, The 

role of State-contingent debt instruments in sovereign debt restructurings, IMF Staff Discussion 

Note No. 6 . 

 . 2020انظر األم  المتمدا،  (64)
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