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 الدورة السادسة والسبعون 
 من جدول األعمال المؤقت*  18البند 

 المسائل المتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي 
   

 متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
ــتجاعي لقراا الجم  ي ال امي   متاع ي وتنف ذ نتائج المؤتمرات ”الم نون   75/208أعد هذا التقرير اســـــــــــ

. ويركز التقرير على التحديات الناشــ ي وعوامل التيــرير الرئ يــ ي هات األهم ي عالنيــبي “الدول ي لتمويل التنم ي
ــات   ــابم واالجتماعد الم ند عمتاع ي تمويل التنم ي   للمناقشــــــــ ــتقبل ي تد  ااا منتدال المجل  االقتمــــــــ الميــــــــ

 .19-أجل ت اف مرن وميتدام من المدمات االقتمابيي الناجمي عن جائحي كوت د من
 
 

  

 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/208
https://undocs.org/ar/A/RES/75/208
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 مقدمة  -   أوال  

أهـداف التنمـ ي (  لى تراجر التقـدم المحر  تد تحق   19-أبت جـائحـي مرف ت روك كواوـنا فيوتـ د - 1
أشـد   2020الميـتدامي عشـ ل كب ر وأترت على جم ر جوانت تمويل التنم ي. وشـاد االقتمـاب ال المد تد عام 

أبال   انكماش له منذ الكياب الكب ر. وأبت تداب ر اإلغالق الشامل  لى تبااؤ حاب تد النشاط االقتمابم  مما
 مر تكبد أض ف شرائح المجتمر ألشد اآلتاا. لى خيائر هائلي تد الدخل وااتفاع م دالت البطالي  

وقد حدث هلك على الرغم من االســـــــتجاعي الواســـــــ ي النطاق  وةن كانت متفاوتي  لى حد كب ر  على  - 2
صــــ  د اليــــ اســــات. تقد أبت التداب ر المال ي والنقديي غ ر الميــــبوقي  لى التثف ف من حدة الت ت ر االجتماعد 

حي تد البلدان المتقدمي النمو على وجه الثمــــــــوي  حتى تد الوقت الذم واالقتمــــــــابم المترتت على الجائ 
تيــــتطر ت ه هذب البلدان منر وقوع خيــــائر تابحي تد األاوان. غ ر أن ال دبد من البلدان النام ي تفتقر  لى  لم

الموااب الال مي لالســــــــتجاعي عف ال ي. وتد خلــــــــم عدم الميــــــــاواة تد الحمــــــــول على اللقاحات  ييــــــــام التقدم 
 المتكاتئ للغايي تد مجال التلق ح تد جم ر أنحاء ال الم تد تزابد هشاشي الت اتد على الم  د ال المد. غ ر

وبـالنيــــــــــــــبـي لم ام البلـدان  ال تزال األولويـي الفوايـي تتم ـل تد احتواء انتشـــــــــــــــاا الجـائحـي وم ـالجـي   - 3
ق ن متباعدبن  تداع اتاا االجتماع ي واالقتمــــــابيي. والواقر أن هناا احتماال ع ن بن  ح ث   -قيــــــم ال الم  لى شــــــن

تت ـاتى مجموعـي من البـلدان عفلــــــــــــــل اتثـاه ـتداب ر تحف زـيي قوـيي وااتفـاع م ـدالت التلق ح وتيــــــــــــــااع الرقمـني  
تغرق بلدان أخرال تد أعماق بائرة ســـــــح قي من الفقر والجوع وعدم القداة على الحمـــــــول على اللقاحات   ب نما

 ن الدعم المت مد  تإناا تثاار عل اع عقد من عمر التنم ي.وعلى تحمل الدبون والتقشف. وبدو 

ــداب الــدبون   -وتد ح ن اتثــذ المجتمر الــدولد خطوات لتثف ف حــدة األ مــي   - 4 من خالل ت ل   ســـــــــــــ
ال بزال هناا   -وت زيز الت اون اإلنمائد  عما تد هلك  يابة الميـــاعدة اإلنمائ ي الرســـم ي  على ســـب ل الم ال 

 الق ام عه.  الك  ر مما بت  ن

وتد ح ن أن مباباة مجموعي ال شــــرين لت ل   ســــداب خدمي الدبن واإلااا المشــــترا لم الجي الدبون  - 5
عمـا بتجـاو  مبـاباة ت ل   ســـــــــــــــداب خـدمـي الـدبن فاإلاـاا المشــــــــــــــترا( يم الن تـدب رين هـام ن لم ـالجـي الزيـابة 

مثـاار الـدبون المتنـام ـي. وتد  اـاا  مثـاار القـداة على تحمـل الـدبون  تـإنامـا غ ر كـات  ن للتمــــــــــــــدم ل تد
ــابات النام ي الال مي لم اتحي الجائحي  وات  المجل  التنف ذم  الجاوب الرام ي  لى ت زيز احت اا ات االقتمــــــــــ

ــندوق النقد الدولد على تثمـــ   جدبد لحقوق اليـــحت الثاصـــي ي ابل  بل ون بوالا  ومن المتوقر  650لمـ
. غ ر أنه بلزم بذل جاوب  ضــــــــــــــات ي لكفالي  2021ناايي آب/أغيــــــــــــــط     عطاء المواتقي الناائ ي عل ه عحلول

 ي ون لاذا التثم   األتر اإلنمائد المطلوب. أن

وينبغد للجاوب المبذولي لدعم البلدان وةعابة البناء على نحو أتلــل الملــد تد مواجاي االتجاهات  - 6
دـبد مناـا. تفد المـقام األول  ا بابت مثـاار  والتحـدـيات الطويـلي األجـل  والتد أبت هـذب األ مـي  لى مـفاقمـي ال ـ 

الدبون وغ رها من المثاار المت لقي عاالسـتقراا المالد تد مثتلف البلدان تد لل شـروط نقديي م يـرة اويلي  
  كـان نحو نمــــــــــــــف أقـل البلـدان نموا  وغ رهـا 19-األمـد. وحتى قبـل المـــــــــــــــدمـي النـاجمـي عن جـائحـي كوت ـد

ا  عشــــــ ل كب ر لثطر الوقوع تد حالي مدبون ي حرجي  أو ي اند عالف ل البلدان المنثفلــــــي الدخل م رضــــــ  من
هذب الحالي. وتد الوقت نفيــه  لل توجه األســواق المال ي قمــ ر األجل  وتجلى هلك تد اســتمراا الفمـل   من

 ب ن أباء أسواق األسام وأباء االقتماب الحق قد.
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ــت ماا تد ال   -   7 دبد من البلدان. ومنذ األ مي المال ي ال الم ي تان ا   ابت الجائحي من غموف آتاق االســــــــ
  كان نمو االســــــــت ماا ضــــــــ  فا نيــــــــب ا تد جم ر أنحاء ال الم. وقد كشــــــــفت الجائحي عن تغرات  2009تد عام 

 است ماايي كب رة تد نام المحي والحمايي االجتماع ي  كما بتجلى من عدم القداة على مواجاي األ مي الحال ي. 

ئحي  لى تيـــــرير التحول نحو األتمتي والرقمني  مما أبال  لى  يابة ت م   الفجوة الرقم ي تال ا  أبت الجا  - 8
ب ن البلدان. وتد ح ن أن التقدم التكنولوجد اليــرير بت ح ترصــا هائلي للنمو  يفتقر ال دبد من البلدان النام ي  لى  

ســـــــــ ي الرقم ي  وســـــــــوف بزباب تثلفاا  م ان ي االتمـــــــــال الرقمد والموااب الال مي لالســـــــــت ماا تد الا ايل األســـــــــا 
الركت. وعالوة على هلك  وبما أن الجائحي قد أترت عشــ ل غ ر متناســت على الولائف الم رضــي ل تمتي    عن 

 .تمن غ ر المرجح أن ي وب ال مل عالولائف التد ألغ ت  مما قد بؤبم  لى تغرات تد ال مالي تد الميتقبل 

لمنــاإ  لى مفــاقمــي التاــدبــدات على نطــاق جم ر أع ــاب التنم ــي  ااع ــا  تؤبم المثــاار المتمــــــــــــــلــي عــا - 9
ــدمات المناخ ي. ومر  ــا للمــ ــابات ت رضــ ــ فا هد أي ر االقتمــ ــابات ال الم ضــ ــتدامي. تب ث أي ر اقتمــ الميــ
ــت مااات تد مجال التثف ف من آتاا  ــ اســــات تيــــرير االســ ــتداب آتاا تغ ر المناإ  بت  ن على واضــــ د اليــ اشــ

 م ه والقداة على مجاباته على نحو عاجل.تغ ر المناإ والتك ف 

ــابيي والب   ي   - 10 ــااة  لى أن الجائحي قد أبر ت الرواعا القويي ب ن التحديات االقتمـــــــــــ ومن المام اإلشـــــــــــ
واالجتماع ي والمال ي. ويلزم أن تكون االســــتجاعي متيــــقي  أتناء تمــــم م اســــترات ج ات اليــــ اســــات  على نطاق  

   ( 1ف د خطي عمل أبي  أعاعا الماباة عن المؤتمر الدولد ال الث لتمويل التنم يجم ر مجاالت ال مل الواابة ت
على المــــــــــــــ ـ د الواند فمر توت ر أار التموـيل الوانـ ي المتكـاملـي إلاـاا عمـل( ومن خالل الت ـاون الـدولد  

 .على اليواء

وت قي  2021ل ام   وقد اعتمد منتدال المجل  االقتمــــابم واالجتماعد الم ند عمتاع ي تمويل التنم ي - 11
ــلي من اإلجراءات الطموحي والملموســــــــي تد الوقت نفيــــــــه  لدعم E/FFDF/2021/3ختام ي ف ــليــــــ ( تحدب ســــــ

البلـدان تد التغلـت على الجـائحـي وةحرا  تقـدم نحو تحق   خطـي عمـل أبي  أـعاـعا وخطـي التنمـ ي الميـــــــــــــــتدامـي 
. وتدعو الوت قي الثتام ي  لى  عطاء األولويي لإلنفاق على الولائف المـــــــــــــح ي األســـــــــــــاســـــــــــــ ي ( 2ف 2030 ل ام

ــقي وقابلي للمقااني  ــر م اب ر بول ي متيـ ــريبد؛ وةحرا  تقدم نحو وضـ والحمايي االجتماع ي؛ وت زيز الت اون اللـ
ة للبلدان األي ر احت اجا؛ وم الجي  عالم ا  لإلقرااات المتمـلي عاالسـتدامي؛ وتوسـ ر نطاق التمويل عشـروط م يـر 

المثاار النام ي لل جز عن ســـــــــــداب الدبون وتوت ر تمويل اويل األجل عفائدة تابتي ألشـــــــــــد البلدان ضـــــــــــ فا؛ 
ووضــر قواعد جدبدة عشــ ن االقتمــاب الرقمد تشــجر على تا  ي ب  ي عمل مفتوحي وعابلي وغ ر تم  زيي. ومنذ 

ــ   اق ال المد  لى حد ما  كما تحيـــــــــــنت اإلجراءات المتثذة تد ع ث اعتماب الوت قي الثتام ي  تحيـــــــــــن اليـــــــــ
 المجاالت األخرال أيلا  والتد تاار تد األقيام التال ي من هذا التقرير.

ــاب ال ــالمد بتثلف ال ــدبــد  - 12 ومر هلــك  ال تزال هنــاا تحــديــات هــائلــي. تحتى مر تحيــــــــــــــن االقتمـــــــــــــ
ــابـيي   البـلدان عن الركـت. ويلزم اتثـاه  جراءات   من تواـيي ل   تقا للتمــــــــــــــدم للجـائحـي وـتداعـ اتاـا االقتمــــــــــــ
أيلــــــــــا لم اتحي تغ ر المناإ وت زيز القداة على المــــــــــموب. وبدون االســــــــــت ماا الكاتد تد أهداف التنم ي  بل

 الميتدامي  تإن ال دبد من البلدان م رف لثطر ض اع عقد من عمر التنم ي.

  
 __________ 

   المرت .69/313القراا  (1ف 
 .70/1القراا  (2ف 

https://undocs.org/ar/E/FFDF/2021/3
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 السياق االقتصادي العالمي  -  ثانيا  

حيـــــــــنت التوق ات االقتمـــــــــابيي ال الم ي تد األشـــــــــار األخ رة  بدعم من الطرن اليـــــــــرير للقاحات  ت  - 13
الحالي والتوق ات ”ال دبد من االقتمــــــــــابات المتقدمي النمو والحواتز اليــــــــــ اســــــــــات ي الجدبدة. ويتوقر تقرير   تد

ــابيي تد ال الم تد منتمــــف عام   ــبي   “2021االقتمــ   2021ي تد عام تد المائ   5,4حدوث ت اٍف عالمد بنيــ
ــبي 2022تد المائي تد عام   4,1 و . غ ر أن األاقام 2020تد المائي تد عام  3,6  عقت انكماش حاب بنيــ

ــبي للبلدان الم تمدة  ــااخا تد آتاق الت اتد ت ما ب ن البلدان والمناا . تبالنيـ ال الم ي اإلجمال ي تثفد تبابنا صـ
 ي  بنطوم ميــاا الت اتد على تحديات كب رة نارا لباء اتر على اليــ احي  م ل الدول الجزايي المــغ رة النام

ــ ي مؤخرا   ــاسـ ــلر األسـ ــ اا اليـ ــادته أسـ ــفر. وعلى الرغم من االنت اش القوم الذم شـ ــي على اليـ الق وب المفروضـ
على المـــــ  د ال المد  تال توق ات النمو قاتمي تد أجزاء كب رة من أتريق ا جنوب المـــــحراء الكبرال وجنوب  

أمري ـا الالت نـ ي ومنطقـي البحر الكـاايبد. ومن غ ر المتوقر ـعالنيـــــــــــــــبي  لى عـدب كب ر    آســـــــــــــــ ا  تلــــــــــــــال عن
 .2023-2022البلدان النام ي أن ي وب الناتج االقتمابم  لى ميتويات ما قبل الجائحي  ال تد الفترة  من

ــرائح المجتمر  مما أبال  لى تفاقم ا - 14 ــ ف شـ لفقر وعدم وكان االن  اك األقوال ألتر الجائحي على أضـ
ــاا. ويقدا أن  ــاواة باخل البلدان نفيــ ــقطوا تحت خا الفقر تد عام    114,4الميــ   :2020مل ون شــــث  قد ســ

تد المـاـئي   82مل ون شــــــــــــــث  حوالد   114,4  وي  ش من هـذا ال ـدب الـبال   ( 3ف مل ون امرأة وتـتاة 57,8منام  
ام كـامـل على المــــــــــــــ ـ د ال ـالمد مل ون ول فـي ـبدو  255وقـد تققـد مـا مجموعـه   .( 4ف بلـدان متوســــــــــــــطـي بخـل تد
ــبي لل مال هوم الماااات المتدن ي  ( 5ف 2020عام  تد ــت عالنيــــ ــ ل غ ر متناســــ ــائر ال مالي عشــــ   مر ااتفاع خيــــ

 والنياء والشباب وأول ك الذبن ي ملون تد القطاعات غ ر الرسم ي.

ال جز عن ســداب الدبون  لى وبالنيــبي لل دبد من البلدان النام ي  أبال ضــ   الح ز المالد ومثاار   - 15
ــابـيي للجـائحـي عف ـالـ ي. وقـد أبال اناـ اا  تق ـ د قـداتاـا على  بااة األ مـي المــــــــــــــحـ ي واحتواء الـتداعـ ات االقتمــــــــــــ
اإلبرابات نت جي للجائحي  لى مفاقمي اللــــــــــغوط المال ي  مما  اب من حدة المثاوف عشــــــــــ ن القداة على تحمل  

 الدبون  ال س ما تد أقل البلدان نموا.

وسـ ت  ن على واضـ د اليـ اسـات الملـد تد مواجاي اتجاهات وتحديات االقتمـاب ال المد  تلـال   - 16
عن الطب  ـي المتراعطـي لتـلك التحـدـيات  تد تموـيل التنمـ ي الميـــــــــــــــتدامـي. وتـقدم خطـي عمـل أبي  أـعاـعا مثططا  

 لل مل تد مجاالت عملاا اليب ي.

  
 ديس أبابا مجاالت العمل المندرجة في خطة عمل أ  -  ثالثا  

 الموارد العامة المحلية -  ألف 

ــاء  تد ميـــ اها إلعابة البناء عشـــ ل أتلـــل ع د الجائحي   لى ت ب ي الموااب   - 17 ســـتحتال الدول األعلـ
ــرائت وت زيز  ــريب ي وةبااة اللـــ ــات اللـــ ــ اســـ ــ ن اليـــ ــتدامي من خالل تحيـــ ال امي المحل ي الال مي للتنم ي الميـــ

ت ماا تد الحمايي االجتماع ي. ويم ن أن تيــــــاعد ضــــــرائت الكربون وغ رها النزاهي المال ي  تلــــــال عن االســــــ 
 __________ 

 (.2021فن ويواا   “ 2021والتوق ات االقتمابيي تد ال الم تد منتمف عام الحالي ” األمم المتحدة   (3ف 
 . www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview. انار  2021ن يان/أبريل    15   “ الفقر: عرف عام ” البنك الدولد    (4ف 
 (. 2021فجن ف  م تت ال مل الدولد    2021جتماع ي: اتجاهات عام ال محي عامي عالم ي عن ال مالي والشؤون ا ل منامي ال مل الدول ي   ( 5ف  

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview
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ــتدامي تد الوقت   “التلــــامن”ضــــرائت   من تد  يابة الموااب ال امي المحل ي  ومواءمي اليــــلوا مر التنم ي الميــ
ــمان  بالء اعتباا   ــريب ي على ضــ ــر القواعد اللــ ــموال تد وضــ ــاعد تطوير ت دبيي أي ر شــ ــه. ويم ن أن ييــ نفيــ

ســــد الحت اجات وقداات البلدان النام ي تد االتفاقات الدول ي لت زيز الشــــفات ي اللــــريب ي وم الجي ال واقت  أســــا
 اللريب ي المترتبي على اقمني االقتماب.

وتحاى المـالـ ي ال ـامـي المحلـ ي ـع همـ ي خـاصــــــــــــــي تد خلــــــــــــــم الجـائحـي ال ـالمـ ي  عـندمـا يقطـلت  لى  - 18
على ســــب ل الم ال(  19-د تنف  على قطاع المــــحي فلشــــراء لقاحات كوت دالح ومات  يابة الموااب ال امي الت 

وكذلك توت ر بعم أســـــباب الم  شـــــي فمن خالل برامج بعم األعمال التجاايي وتحويل المدتوعات على ســــــب ل  
 الم ال(. ومر هلك  تقد كان للجائحي أيلا أتر سلبد على تحم ل اإلبرابات ال امي.

 لى   2019نقــد الــدولد  لى انثفــاف اإلبرابات تد الفترة من عــام  وتشــــــــــــــ ر توق ــات صــــــــــــــنــدوق ال - 19
ــابات المتقـدمـي  وأي ر   3بنيـــــــــــــــبي تقـل عن    2020 عـام تد المـاـئي من الـناتج المحلد اإلجمـالد تد االقتمــــــــــــ
ــ ي  وما بزيد قل ال عن   3 من ــواق الناشـــــ تد المائي تد البلدان المنثفلـــــــي   1تد المائي تد البلدان هات األســـــ

ــام  الـــدخـــل. وتد   ــا  بنحو  2020عـ ــال ـــي عمومـ ــاتج المحلد    8,8  تـــدهوات الموا نـــات المـ نقـــاط م ويـــي من النـ
ــا قداب   اإلجمالد تد ــ ي انثفاضـ ــواق الناشـ ــادت البلدان هات األسـ ــابات المتقدمي  تد ح ن شـ نقاط   5,1االقتمـ

ترتفر اإلبرابات   نقاط م ويي. وتد ح ن بقتوقر أن 1,4م ويي  وشـادت البلدان المنثفلـي الدخل انثفاضـا قداب 
مر خرول البلــدان من عمل ــات اإلغالق الشـــــــــــــــامــل المرتبطــي عجــائحـي    2022و    2021عــامد   مرة أخرال تد

   ستتبابن هذب التوق ات الواس ي النطاق عاالستناب  لى شدة التفشد وحمول البلدان على اللقاحات. 19-يوت د

م االســـــتجاعي للجائحي تد البلدان التد وقد شـــــ لت نام الحمايي االجتماع ي عنمـــــرا حاســـــما تد حز  - 20
اســــــــــتجاعي مت لقي عالحمايي  1 600تملك الح ز المالد الال م لزيابة تحويل المدتوعات. وقد ســــــــــجل أي ر من 

ــائ ي تد عام  200االجتماع ي تد أي ر من  ــر ال دبد من البلدان المتقدمي النمو  ( 6ف 2020واليي قلـــــــــــ . ووســـــــــــ
ب ات األمان االجتماعد  وينار ع ث البلدان تد  بخال تغ  رات أي ر والبلدان المتوســــــــطي الدخل برامج شــــــــ 

اســتدامي على تمــم م ناام الحمايي االجتماع ي  عما تد هلك  يابة شــمول ي المدتوعات التحويل ي وت زيز الحد  
على األبنى للحمايي االجتماع ي. وتدل هذب التوســــ ات تد الحمايي االجتماع ي غ ر القائمي على االشــــترايات  

أهمـ ي الحمـاـيي االجتمـاعـ ي الممولـي من الم زانـ ي ـعالنيـــــــــــــــبي لثطـي عـدم ترا أحـد خلف الركـت. ويم ن للبلـدان 
ــتدامي المال ي  أن ــ ات بائمي للحمايي االجتماع ي تكفل االســ تيــــتثدم التداب ر المؤقتي األخ رة كلبنات لبناء أاضــ

. ويم ن تمـم م هذب النام عح ث ( 7ف جتماعدواللـريب ي من خالل مزيج من اللـرائت واشـترايات اللـمان اال
تشـــــــــــــمل على نحو أتلـــــــــــــل ال امل ن تد القطاعات غ ر المنامي  على النحو المطلوب تد الوت قي الثتام ي 

  وضـــــمان توت ر الحمايي  2021لمنتدال المجل  االقتمـــــابم واالجتماعد الم ند عمتاع ي تمويل التنم ي ل ام 
 ا بت رضن لإلقماء.الكات ي للنياء  اللواتد ك  را م

ويجت أن تيــام أيلــا اليــ اســات اللــريب ي واإلبااة اللــريب ي تد تحق   أهداف التنم ي الميــتدامي  - 21
والت اتد مناا. ويم ن للنام اللـــــريب ي ال ابلي والتقدم ي أن تيـــــاعد تد  عابة  19-واالســـــتجاعي لجائحي كوت د

 __________ 

 ILO, Social Protection Monitor, “Social protection responses to the COVID-19 crisis around the (6ف 

world” (31 December 2020), figure 2. 
 ILO, Social Protection Spotlight, “Towards solid social protection floors? the role of non-contributory (7ف 

provision during the COVID-19 crisis and beyond”, ILO brief (January 2021). 
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ليــــلر والثدمات ال امي. وتد ح ن أنه يم ن لللــــريبي بناء مجتم ات أي ر شــــموال ومروني  من خالل تمويل ا
على ال روة وللـــريبي التلـــامن أن تيـــاعدا تد تمويل الجاوب الموجاي نحو الت اتد من الجائحي وةعابة البناء 
عشــ ل أتلــل  تإناما تتطلبان ت زيز التداب ر ضــد التارب اللــريبد من جانت األتراب األترياء. وينبغد أيلــا 

ــ ا ــرائت  النار تد اليــ ــمل ضــ ــتدامي  م ل تلك التد تشــ ــريب ي التد تتماشــــى مر أهداف التنم ي الميــ ــات اللــ ســ
 الكربون وضرائت التب .

ومن اللــــــــروام ت زيز الت اون اللــــــــريبد الدولد لدعم الجاوب المحل ي الرام ي  لى تحيــــــــ ن ت ب ي   - 22
الت ـاون عالمـ ا من حـ ث الناج والنطـاق.  الموااب ال ـامي المحلـ ي. وتدعو خطـي عمـل أبي  أعاعا ألن ي ون هذا  

ــفات ي اللـــــــــــــريب ي وم الجي التحديات   وتد ح ن أنه تم  حرا  تقدم كب ر تد مجال  يابة الت اون الدولد والشـــــــــــ
ــرائت والتارب من بت اا.  ــريب ي عبر الحدوب  ال بزال هناا المزيد مما بنبغد عمله للحد من تجنت اللــــ اللــــ

 ســــــــ ما أقل البلدان نموا  ت اند من انثفاف تري الوصــــــــول  لى شــــــــب ات تبابل وال تزال البلدان النام ي  وال
 الم لومات اللريب ي.

عـالتحول الرقمد لالقتمــــــــــــــابات والمجتم ـات  وهو مـا أبال  لى اتر   19-وقـد عجلـت جـائحـي كوت ـد - 23
يم ن باا  الرهانات تد المفاوضــــــــات الجاايي حول ك ف ي تك  ف القواعد اللــــــــريب ي تد ضــــــــوء اليــــــــاولي التد

لنماهل األعمال الرقم ي تحويل األابان. وهناا اتفاق واســـــــر النطاق على ضـــــــرواة تحدبث القواعد اللـــــــريب ي 
ــائ ي عغث النار   ــابم تد والياتاا القلـ ــاط االقتمـ ــرائت على النشـ ــي حقوق ترف اللـ ــمان للدول عممااسـ لليـ

ــبل للق ام بذلك. ــل اليــــ ــ ن أتلــــ ــمول ي ت دبيي األاراف    عن وجوبها المابم  ولكن هناا خالف عشــــ و يابة شــــ
وضـــــر القواعد اللـــــريب ي ســـــتكون موضـــــر ترح ت. ويال الحل ال المد القائم على توات  اآلااء   ها نفذب  تد

عدب مؤتر من البلدان  أتلــل ناج لتم  ن ترف ضــرائت ت الي على االقتمــاب الرقمد  وتجنت مثاار عدم 
والتداب ر االنتقام ي التد قد تقترن عالتداب ر االنفرابيي. ومر هلك  هناا  ال ق ن اللـــريبد  واال بوال اللـــريبد  

تحديات تنشــــ  خالل عمل ي التوصــــل  لى توات  تد اآلااء  وال ســــ ما تد ضــــمان أن تحتل احت اجات وقداات  
ذ الحلول  البلدان النام ي موق ا محوايا تد المناقشــــات ال الم ي. وســــ  ون من األســــال على البلدان النام ي تنف  

 التد تيال  بااتاا  وهد من األاجح أن تؤبم  لى تحق   م است كب رة تد اإلبرابات عالنيبي لاذب البلدان.

ــد قدما  - 24 ــريب ي خطوة هامي للملــ ــائل اللــ وقد اتثذت لجني الثبراء الم ن ي عالت اون الدولد تد الميــ
مراعاة أولويات البلدان النام ي. وتد   تد  اشــــــــــــــاباتاا  الموجاي نحو  نشــــــــــــــاء نام ضــــــــــــــريب ي أي ر عدال  مر

ــائل   2021 عام   وضــــــــ ت اللجني اللميــــــــات والتحدب ات األخ رة على التوج اات عشــــــــ ن مجموعي من الميــــــ
تد هلـك التيــــــــــــــ  ر التحويلد  وتجنـت المنـا عـات وحلاـا  واإلعفـاءات اللــــــــــــــريب ـي على الم وـني المقـدمـي  عمـا
ن  وترف اللـرائت على المـناعات االسـتثراج ي. وكان ح ومي  لى أخرال  وترف ضـرائت على الكربو  من
عاء  لى اتفاق ي األمم المتحدة النموهج ي لال بوال اللـــــــــريبد  12أهم  نجا ات اللجني قراا  ضـــــــــاتي المابة  من

ب ن البلدان المتقدمي النمو والبلدان النام ي  التد تقلد بتوس ر نطاق حقوق ترف اللرائت على الدول التد 
ب منا ا مدتوعات الثدمات الرقم ي اآلل ي. وســـتم ن المابة المقترحي الواليات القلـــائ ي من ترف ضـــرائت  تيـــدم

على اـلدخـل المـت تد من نمـاهل األعمـال الرقمـ ي عن اري  تمرير تشــــــــــــــري ـات محلـ ي  وـبالـتالد احتمـال  ـيابة  
على البلدان اآلن أن تحدب   براباتاا مر تجنت التحديات الم قدة تد  بااة اللـرائت تد الوقت نفيـه. وسـ ت  ن

 ما  ها كان بنبغد  باال هذب المابة تد شب ات الم اهدات القائمي وك ف ي الق ام بذلك.

ــ  د  - 25 ــركات على المـــــــــ ــريب ي بن ا للشـــــــــ وتد موا اة هلك  بناقش المجتمر الدولد اعتماب م دالت ضـــــــــ
ابان والتنات  اللـــــــــريبد والتيـــــــــاب  ال المد. ويم ن أن ييـــــــــاعد هذا األمر تد الحد من الحواتز لتحويل األ
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لفرف أبنى حد مم ن من اللــــرائت على الشــــركات. وينبغد مراعاة ك ف ي تفاوت ت ت ر الحد األبنى للــــريبي 
ــركات( وك ف  ــريب ي اإللزام ي على الشــ ــركات على البلدان النام ي فالتد تم ل  لى اتر م دالتاا اللــ أابان الشــ

 ز االســــــت ماا تد التنم ي الميــــــتدامي على النحو المناســــــت مر الحفا   يم ن تمــــــم ماا لليــــــمان للبلدان بتحف
 الوقت نفيه على ضرائت ت الي مرتف ي عما ت ه الكفايي. تد

 ويم ن لم الجي التدتقات المال ي غ ر المشـــــروعي  التد تيـــــتنزف الموااب من التنم ي الميـــــتدامي  أن - 26
م ي الميـتدامي. وقد ااتف ت مثاار الفيـاب وغيـل األموال  تيـاعد أيلـا تد بناء ح ز مالد لالسـت ماا تد التن 

. وتد  19-لالســــتجاعي لجائحي كوت د  2021و  2020عيــــبت عمل ات الشــــراء الطاائي التد أجريت تد عامد 
الوقت نفيــــــه  تقفرف اللــــــرائت عشــــــ ل غ ر ت ال على الم اســــــت تد ال روة الناجمي عن ااتفاع ق مي ع ث 

جزئ ا  لى اســـــــترات ج ات م قدة لتجنت اللـــــــرائت. ومن شـــــــ ن اتباع ناج أي ر األصـــــــول المال ي  ويرجر هلك 
مناج ي للتمـــــــــــدم للتدتقات المال ي غ ر المشـــــــــــروعي  أتناء ق ام البلدان عإعابة البناء على نحو أتلـــــــــــل ع د 

 الجائحي  أن يحين ت ب ي اإلبرابات وي ز  ال قد االجتماعد.

ــتوال الم ند   - 27 ــؤون المال ي الدول ي وقام الفري  الرت ر الميــ ــفات ي والنزاهي تد الشــ ــاءلي والشــ بت زيز الميــ
  الذم أالقه ائ يــــــــــــــا الجم  ي ال امي والمجل  االقتمــــــــــــــابم واالجتماعد 2030من أجل تحق   خطي عام 

  بتقـديم توصــــــــــــــ ـات لم ـالجـي التـدتقـات المـال ـي غ ر المشــــــــــــــروعـي لكد تنار ت اـا الح ومـات  2020عـام   تد
. وتشــــــمل هذب التوصــــــ ات م  اقا عالم ا للنزاهي المال ي من أجل التنم ي الميــــــتدامي   2021شــــــباط/تبرابر   تد

بادف  لى توا د ق م النزاهي والشـــــرع ي وت زيز أار اليـــــ اســـــات ال امي  وةعابة تمـــــم م المؤســـــيـــــات لتوا د 
ت لقي عالنزاهي وت زيز النزاهي المال ي من أجل التنم ي الميــتدامي. ومن خالل ت زيز اليــ اســات والمؤســيــات الم

المال ي  ست مل الدول األعلاء على ت زيز ال قد االجتماعد على الم  د الواند والبناء على ال قد ال المد 
 وخطي عمل أبي  أعاعا. 2030المنموي عل ه تد خطي عام 

 
 المؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية والدولية -  باء 

ــابا التمويل الثاصـــــي اإل - 28 ــتدام والمرن من جائحي كوت دتملك ممـــ   19-م ان ات لدعم الت اتد الميـــ
وأن تمـــل  لى البلدان   2030ولكن بنبغد لالســـت مااات الميـــتقبل ي أن تتماشـــى عشـــ ل أتلـــل مر خطي عام 

األي ر تثلـفا  من حـ ث األهـداف اإلنمـائـ ي. ويم ن للح ومـات أن تتثـذ  جراءات على المــــــــــــــ ـ د الواند ـلدتر  
ــت ماا الثاي ــ  ون   االســـــ ــتدامي  ولكن ســـــ وتحف ز تحول القطاع الثاي الموجه نحو تحق   المزيد من االســـــ

الدعم الدولد ضـروايا لتم  ن االقتمـابات األقل تقدما من اجتذاب الميـت مرين من القطاع الثاي والناوف 
ك المال  ويت  ن على الح ومات أيلـــــا أن تت اون تد  عابة توج ه أســـــواق اأ بتطوير قطاعاا الثاي المحلد. 

نحو االسـت ماا الذم بتماشـى مر أهداف التنم ي الميـتدامي. ويم ن للقواعد ال الم ي تد هذا المجال أن تؤبم  لى  
 تثف ث التكلفي التد بتحملاا المشااكون تد اليوق وتيا ل تجنت االاتباا وتجزئي اليوق تد الوقت نفيه. 

ــببت أ مي كوت د - 29 ــت ماا  ع رقلي األنشـــــــــطي التجاا  19-وقد تيـــــــ يي وأبت  لى انثفاف كب ر تد االســـــــ
قوف من قداة البلدان على تحق   أهداف التنم ي الميـــــتدامي. وتد ح ن أن الدعم الح ومد حد من عدب  مما

حاالت اإلتالك ووتر الحمايي للولائف تد ال دبد من االقتمــــــــــابات المتقدمي النمو  تإن الت اتد الميــــــــــتدام 
 ز االســـــت ماا وةعابة تمـــــوا نموهل األعمال الذم يثدم الناك والكوكت والشـــــامل للجم ر ســـــوف بتطلت تحف

 عش ل أتلل.
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تد المائي    35  انثفث االســت ماا األجنبد المباشــر على المــ  د ال المد بنيــبي  2020وتد عام  - 30
لتحق     . وكـان األتر كب را تد المجـاالت الح وـيي( 8ف تريل ون بوالا   لى  2019تريل ون بوالا تد عـام    1,5من  

أهداف التنم ي الميتدامي. ت لى سب ل الم ال  انثفلت التزامات االست ماا الثاي تد مشااير البن ي التحت ي 
. وكان االنثفاف حابا عشـــــ ل  ( 9ف 2019تد المائي تد البلدان النام ي مقااني ع ام   52بنيـــــبي    2020تد عام 

لطـــاقـــي المتجـــدبة أي ر مرونـــي. ومن ب ن  تد المـــائـــي(  تد ح ن كـــان قطـــاع ا  78-خـــاي تد قطـــاع النقـــل ف
 .( 10ف تد مجال الطاقي المتجدبة 117مشروعا لتول د الكارباء  كان هناا  129

ــت ماا أن بدعم الت اتد من األ مي  وأن يحفز النمو االقتمــــــابم ويا ئ تري   - 31 ومن شــــــ ن  ح اء االســــ
واالتمـــــــــــــاالت قداتـاا على اجـتذاب الميـــــــــــــت مرين  ال ـمل. وقد أتبـتت قطـاعات مـ ل ممـــــــــــــابا الطـاقي المتجـدبة 

ــت ماا القطاع الثاي تد هذب القطاعات   من  القطاع الثاي. ويم ن للبلدان أن تنار تد  عطاء األولويي الســــ
ــت مرين   ــتحقات الميـ ــداب ميـ ــت ماا ال ام على المجاالت التد ال تحق  عائدات مال ي تم ناا من سـ مر ترك ز االسـ

د للمجتمر الدولد أن ييــــــاعد البلدان النام ي تد هذا الميــــــ ى  وال ســــــ ما أقل البلدان من القطاع الثاي. وينبغ 
ــ ن  عداب  ــبل مناا تقديم الدعم لتحيــــــ ــاحل ي  عيــــــ ــغ رة النام ي والبلدان النام ي غ ر اليــــــ نموا والدول الجزايي المــــــ

 .تقاسم المثاار المشااير وخفث تكال ف التمويل على سب ل الم ال  من خالل آل ات ممممي عش ل ج د ل 

ويتطلت الت اتد الشـــــــامل والميـــــــتدام أيلـــــــا مشـــــــااكي المؤســـــــيـــــــات المتناه ي المـــــــغر والمـــــــغ رة   - 32
والمتوســطي  التد تشــ ل ال موب الفقرم لل دبد من االقتمــابات النام ي. غ ر أن المؤســيــات المتناه ي المــغر 

اـنت الناـام المـالد الرســــــــــــــمد. والمــــــــــــــغ رة والمتوســــــــــــــطـي مـا تتـ ت ت ـاند ـتاايثـ ا  من نق  الثـدمـات من جـ 
تلرات هذب المؤسيات عش ل غ ر متناست من األ مي. وتكون احت اا ات المرأة المال ي أبنى تد غالت   وقد

األح ـان  وهد مم لـي تم  ال  اـئدا تد القطـاعـات األي ر تلــــــــــــــراا من األ مـي فم ـل تجـااة التجزـئي  والثـدمـات  
عم الح وم ي تدايج ا  بت  ن على صـناع اليـ اسـات ضـمان عدم بتر اليـ ن ي والغذائ ي(. ومر  نااء تداب ر الد

المؤســـــــــيـــــــــات المـــــــــغ رة القاباة على البقاء نحو اإلتالك عيـــــــــبت م وقات اليـــــــــ ولي. كما بت  ن عل ام الحد  
هشــاشــي هذب المؤســيــات أمام األ مات الميــتقبل ي  وهلك  على ســب ل الم ال  من خالل تبيــ ا ســ اســات  من

جاايي  وبعم اقمني المؤســـيـــات المتناه ي المـــغر والمـــغ رة والمتوســـطي  وتمـــم م برامج تيـــج ل األعمال الت 
ــات. ويم ن للدعم الدولد  عما تد هلك بناء القداات    ــيـــــــــ تثفف من تحديات التمويل التد تواجه هذب المؤســـــــــ

 يياعد البلدان تد هذا المدب. أن

األعمال اليــــائد عشــــ ل أســــاســــد. ويتطلت ومر هلك  لن ي ون الت اتد ميــــتداما ما لم بتغ ر نموهل  - 33
هلك تغ  ر قواعد الل بي من أجل مواءمي األعمال التجاايي عشـ ل أتلـل مر أهداف التنم ي الميـتدامي. واالما  
عق ت األعمال التجاايي غ ر الميــــــتدامي ب   ا أو اجتماع ا مربحي  ســــــ  ون هناا اختالل ب ن أهداف المجتمر 

تتيم س اسات تي  ر الكربون والي اسات األخرال التد تي ى  لى تي  ر ال وامل وأهداف األعمال التجاايي. و 
الثااج ي ع ناا ضــــــروايي لتمــــــح ح هذا االختالل. وينبغد للمشــــــرع ن أيلــــــا أن بزيدوا من ميــــــاءلي القطاع  

االستدامي الثاي   اء ت ت رب على التنم ي الميتدامي. وييتلزم هذا األمر تحي ن الشفات ي واإلقرااات المتملي ع 
على ميــتوال الشــركات. وتد الوت قي الثتام ي لمنتدال المجل  االقتمــابم واالجتماعد الم ند عمتاع ي تمويل 

 __________ 

 :United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2021 (8ف 

Investing in Sustainable Recovery (United Nations publication, Sales No. E.21.II.D.13). 
 (.2021فواشنطن ال اصمي   2020مشااكي القطاع الثاي تد مشااير الا ايل األساس ي: التقرير الينوم ل ام البنك الدولد   (9ف 

 المرجر نفيه. (10ف 
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  شـج ت الدول األعلـاء على  حرا  تقدم نحو وضـر م اب ر بول ي متيـقي وقابلي للمقااني 2021التنم ي ل ام 
 ة من المبابئ واألار والتوج اات القائمي.عالم ا  لإلقرااات المتملي عاالستدامي  من خالل االستفاب

ومر هلك  يم ن لت دب الناج تد مجال التمويل الميـــــــتدام أن ييـــــــبت ااتبايا ويرتر التكلفي عالنيـــــــبي  - 34
للمشــــااك ن تد اليــــوق. وللتثف ف من حدة هذا الثطر  بنبغد اســــتكشــــاف المجاالت التد يم ن ت اا تحق   

إلقل مد  م ل  يابة توح د أار اإلبالغ عن االســـــــــتدامي وترف حد أبنى التقااب على المـــــــــ  دبن ال المد وا
من اإلقرااات. ويم ن أن بؤبم هلك  لى وضـــــــــر خا أســـــــــاك عالمد يم ن للبلدان أن تواصـــــــــل تطويرب على 
المـــــــ  د الواند. وتثطا مؤســـــــيـــــــي الم اب ر الدول ي إلعداب التقااير المال ي إلنشـــــــاء مجل  ي نى عالم اب ر  

ســـــــتدامي لل مل على مجموعي متماســـــــ ي من الم اب ر ال الم ي لتقديم التقااير المت لقي عاالســـــــتدامي.  الدول ي لال
وبما أن الم اب ر تحاى عاعتراف عالمد تد مجال اإلبالغ المالد  تإن هلك يم ن أن يش ل  نجا ا  تد مجال  

 تقديم التقااير المت لقي عاالستدامي.

ل تد اســــتغالل أهداف التنم ي الميــــتدامي ألغراف تمويا ي  ح ث  وبالم ل  هناا خطر حق قد بتم   - 35
ق المنتجات االســــــــــت ماايي على أناا ميــــــــــتدامي اغم عدم تقديماا أم ميــــــــــاهمي مجديي ألهداف التنم ي  تيــــــــــوم
الميـــــتدامي. وســـــ  ون الفام المشـــــترا على المـــــ  د ال المد لما يشـــــ ل اســـــت مااا ميـــــتداما فأم تام الم اب ر  

يجت أن يفد باا االســـــــــــت ماا الميـــــــــــتدام( عم اعي خطوة  لى األمام تد التثف ف من مثاار   الرئ يـــــــــــ ي التد
ــت مرين  ــ لي  وضـــــــر تحالف الميـــــ ــتدامي ألغراف التمويه. ولم الجي هذب الميـــــ اســـــــتغالل أهداف التنم ي الميـــــ

د التنمـ ي ال ـالم  ن من أجـل التنمـ ي الميـــــــــــــــتدامـي  اـلذم أالـقه األم ن ال ـام  ت ريـفا مشــــــــــــــتركـا لالســــــــــــــت مـاا ت
ــاتي  لى هلك   ــتدامي  يم ن أن يثدم كقاعدة ت الي ل ســــواق تد حال اعتمابب على نطاق واســــر. وباإلضــ الميــ

لالسـت ماا تد التنم ي الميـتدامي لتوج ه الميـت مرين من خالل الناج المت دبة لالسـت ماا   اوا التحالف كشـاتا
ــي عقطا ــال عن مجموعي من مقاب   األتر الثاصــــ ــتدام  تلــــ عات م  ني  والتد يم ن أن تزيد من جوبة  الميــــ

 ق اك مياهمات الشركات تد أهداف التنم ي الميتدامي.

 
 التعاون اإلنمائي الدولي -  جيم 

  بل   جمالد 2020. وتد عام 19-ا بابت الميــــــــــاعدة اإلنمائ ي الرســــــــــم ي اســــــــــتجاعي  أل مي كوت د - 36
ــي   ــي الرســــــــــــــم ـ ــائ ـ ــدة اإلنمـ ــا  بل ون بوالا  بز   161,2الميــــــــــــــــاعـ ــداهـ ــابة قـ ــي الحق ق ـــي    3,5يـ ــالق مـ ــي عـ ــائـ تد المـ

  وتـقا للمقـ اك الجـدـبد لم ـاتئ المننح. وت زال هـذب الزـيابة  لى األنشــــــــــــــطـي المتمـــــــــــــــلي عجـائحي  2019 عـام عن
والقروف ال نائ ي. و ابت المياعدة اإلنمائ ي الرسم ي ال نائ ي المقدمي  لى أقل البلدان نموا وأتريق ا     19-يوت د

تد المائي   4,1بل ون بوالا  وبنيـــــــبي   34تد المائي  لتبل     1,8  عالق مي الحق ق ي بنيـــــــبي  على أســـــــاك نقدم
 بل ون بوالا  على التوالد. 39لتبل   

  - وااتف ت نيــــبي الميــــاعدة اإلنمائ ي الرســــم ي من الدخل القومد اإلجمالد للبلدان المانحي تد المتوســــا  - 37
ويرجر هلك جزئ  ا  لى انثفاف    -   2019تد المائي تد عام   0,30مقااني بــــــــــــــــــــــــ    2020تد المائي تد عام    0,32

الدخل القومد اإلجمالد تد م ام البلدان المانحي. غ ر أن نيــــــبي الميــــــاعدة اإلنمائ ي الرســــــم ي من الدخل القومد  
ـــتي بـلدان    0,7اإلجـمالد لـلت بون هدف األمم المتـحدة الـبال    تد الـمائي. ولم يحق  الـادف أو بتـجاو ب ســـــــــــــوال ســـــــــــ

انحي  هد: ألمان ا  والدانمرا  واليــويد  ولكيــمبرغ  والمملكي المتحدة لبريطان ا ال امى وأبرلندا الشــمال ي والنرويج.  م 
 بلدا  مانحا  ميــــــاعدته اإلنمائ ي الرســــــم ي  انثفلــــــت الميــــــاعدة اإلنمائ ي الرســــــم ي    16وتد اإلجمال  تد ح ن  اب  

ــا  بلدا .   13لـــــــــــــــــ   ــات ي لحقوق وتنار ع ث البلدان المانحي أيلـ ــات اإلضـ ــمـ ــ   جزء من المثمـ  تد  عابة تثمـ



 A/76/229 

 

10/20 21-10305 

 

اليـــحت الثاصـــي عاتجاب هدتاا من الميـــاعدة اإلنمائ ي الرســـم ي كنيـــبي من الدخل القومد اإلجمالد  مما قد بؤبم  
 .  لى مزيد من التثف لات تد الم وني من ح ث الحجم 

  19-للتمـــــــــــــدم لجائحي كوت د بل ون بوالا 50ويقدا صـــــــــــــندوق النقد الدولد أن هناا حاجي  لى  - 38
تد المــــائــــي من جم ر البلــــدان عحلول ناــــايــــي   40تد هلــــك من أجــــل تلق ح األتراب تد مــــا ال يقــــل عن   عمــــا
؛  2022تد المـائـي من جم ر البلـدان عحلول النمــــــــــــــف األول من عـام    60  وتد مـا ال يقـل عن  2021 عـام

ــلب ي والت م ن ضــــــدها؛ وضــــــمان وجوب   تحوصــــــات وةجراءات ت قت وعالجات على نطاق  وتتبر المثاار اليــــ
  19-تد المـاـئي من جرعـات لقـان كوتـ د 44واســــــــــــــر ح  مـا تنثفث التغطـ ي ـعاللقـاحـات. وـبالف ـل  أقعطد نحو 

ــبي   تد ــاف    0,4البلدان الغن ي  مقااني بنيــ ــد الفجوة تد اإلنمــ تد المائي من الجرعات تد البلدان الفق رة. وليــ
 مــه وعالجه  بنبغد أن بدعم الشــركاء تد التنم ي خريطي اري  االســت ماا وتشــث  19-تد الوقايي من كوت د

التد اقترحاا صــندوق النقد الدولد ومجموعي البنك الدولد ومنامي المــحي ال الم ي ومنامي التجااة ال الم ي  
ويشــــــــمل  الاابتي  لى بتر تمــــــــن ر اللقاحات واألوكيــــــــج ن واللوا م الطب ي وتوايدها واالتجاا باا وةيمــــــــالاا. 

ــدم للفجوة البالغي  ــرير  تاحي أبوات م اتحي كوت د 17االقتران التمــــــ   19-بل ون بوالا تد تمويل مباباة تيــــــ
 التد بنبغد لمقدمد المياعدة اإلنمائ ي الرسم ي سدها ك ولويي توايي. ويلزم أيلا تقديم منح  ضات ي.

ــم ي اتر التزاماتا  - 39 ــاعدة اإلنمائ ي الرســــــــ ــم ي البالغي وينبغد لمقدمد الميــــــــ ــاعدة اإلنمائ ي الرســــــــ م عالميــــــــ
القروف  المائي من الدخل القومد اإلجمالد  والوتاء باا. وينبغد  عطاء األولويي لتمويل المنح بدال من  تد  0,7

للبلدان اللـ  في  م ل أقل البلدان نموا والدول الجزايي المـغ رة النام ي  كما بنبغد ع   االتجاب اليـاب  ل  مي 
 .د تراجر الشروط التياهل ي ألقل البلدان نموا وتراجر المياعدة اإلنمائ ي الرسم ي لقطاع المحي المتم ل ت 

وكانت االستجاعي الفوايي من جانت الممااف اإلنمائ ي المت دبة األاراف لاذب األ مي غ ر ميبوقي   - 40
ــركاء ال نائ  ن تد  ــتجاعي الشـ ــرعي  متجاو ة بذلك اسـ ــااف اإلنمائ ي من ح ث الحجم واليـ التنم ي. وأعلنت الممـ

بل ون بوالا لدعم البـلدان الـنامـ ي  مر تـقديم بعم قوم  200المت ـدبة األاراف مجتم ـي عن تـقديم ما بزيد على 
بوجـه خـاي ألقـل البلـدان نموا. ب ـد أن الق وب على القـداات المـال ـي تحـد من الـدعم الـذم تقـدمـه الممـــــــــــــــااف  

مواجاي التقلبات الدوايي  وال ســــــــ ما من خالل نواتذ اإلقراف غ ر الم يــــــــرة التد اإلنمائ ي المت دبة األاراف ل
 توتر تمويال اويل األجل للبلدان المتوسطي الدخل.

وينبغد للمانح ن أن ي ز وا القداة المال ي للممــــــــــــااف اإلنمائ ي المت دبة األاراف عن اري  توت ر  - 41
ااب المقراة. والنجان تد التجدبد ال شــرين للموااب تد المؤســيــي  تمويل  ضــاتد أو الت ج ل ع مل ات تجدبد المو 

ــم  ن تمدبد   ــ ن الرسـ ــاتي  لى هلك  بنبغد للمقرضـ ــتدامي بعماا. وباإلضـ ــبي السـ ــم عالنيـ الدول ي للتنم ي أمر حاسـ
آجال اســــــتحقاق قروضــــــام  عما تد هلك اإلقراف غ ر الم يــــــر  واســــــتكشــــــاف الث ااات لتوت ر تمويل اويل  

عاما( للبلدان النام ي  وينبغد أن ي ون  قراضــــــــا عفائدة تابتي حتى  50ي فعلى ســــــــب ل الم ال لمدة األجل للغاي 
 تتم ن البلدان من االستفابة من أس اا الفائدة ال الم ي المنثفلي للغايي.

. ت لى سـب ل الم ال  تشـ ل 19-وتدعم أبوات التمويل ال ام المبتكرة بنجان االسـتجاعي لجائحي كوت د - 42
على المــــــ  د ال المد فيوتاي (.  19-لتزامات اليــــــوق المتقدمي أباة أســــــاســــــ ي لمرت   تاحي لقاحات كوت دا

. غ ر أنه بنبغد  19-ويم ن للتمويل المثتلا أيلــــــــــــا  أن بدعم جاوب الت اتد تد مرحلي ما ع د جائحي كوت د
نحو التموـيل المثتلا   للشــــــــــــــركـاء أن يحرصــــــــــــــوا على عـدم تحوـيل تموـيل المنح من االحتـ اجـات االجتمـاعـ ي 

 عاالستناب  لى األولويات القطريي.
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ويتم ل أحد الث ااات المتاحي لزيابة التمويل المثتلا تد تجم ر الموااب الرسم ي للممااف اإلنمائ ي  - 43
ال ـنائـ ي و/أو المت ـدبة األاراف تد صـــــــــــــــندوق للتموـيل المثتلا. وينبغد للجاـات المـانحـي أيلــــــــــــــا  أن ـتداك 

تثدام قروف غ ر م يـرة عيـ ر أقل من سـ ر اليـوق ألغراف خلا التمويل  عما تد هلك م ونات  م ان ي اسـ 
 شب اي عاألسام  مما يم ن شركاء القطاع ال ام من الحمول على حمي من ال ائدات المال ي المحتملي.

المناتر وقد سلطت الجائحي اللوء على تماعد المثاار المتملي عالمناإ  مما ببر  أهم ي تمويل   - 44
ـقد أترت ســــــــــــــلـبا على اـلت التموـيل المت ل  ـعالمـناإ وتوت رب على  19-ال ـامـي ال ـالمـ ي. وـقد تكون أ مـي كوتـ د

.  2020بل ون بوالا تد عـام    100اليــــــــــــــواء  ممـا عرقـل على األاجح تحق   هـدف التمويـل المنـاخد البـال   
لميــــاعدة اإلنمائ ي الرســــم ي على حد ســــواء  بد من وجوب  اابة ســــ اســــ ي لزيابة التمويل المت ل  عالمناإ وا وال

 لم الجي ترايم األ مات.

تـــدتقـــات التمويـــل المت ل  عـــالمنـــاإ  بتثمــــــــــــــ   مبل    - 45 للبلـــدان المتقـــدمـــي النمو أن تزيـــد  وينبغد 
ــبح  100 ــنويا  كحد أبنى. وينبغد لجم ر مقدمد التمويل  يابة تمويل  جراءات التك ف ل مــــــــــ بل ون بوالا ســــــــــ

لميتوال التمويل المثم  لتداب ر التثف ف  تلال  عن  عطاء األولويي لتوت ر المنح التمويل ي   ميتواب م ابال  
ــاء تام ألتلــــل   ألقل البلدان نموا  والدول الجزايي المــــغ رة النام ي. ويلزم الق ام عمزيد من ال مل من أجل  اســ

 د للتنم ي الميتدامي.اليبل للحمول على تمويل للمناتر ال امي ال الم ي تد  ااا الي اق المال

وقـد بعم الت ـاون ت مـا ب ن بـلدان الجنوب والت ـاون ال التد  م ـانـ ي الحمـــــــــــــول على اللقـاحـات واللوا م   - 46
الطب ي وةم ان ي الوصــــــــول  لى ال امل ن تد المجال المــــــــحد؛ وت ب ي الموااب؛ وتنف ذ التداب ر المتراعطي؛ وينبغد  

 اون من هذا القب ل. ويم ن لت م   الت اون ت ما ب ن بلدان الجنوب والت اون   يابة ت زيز تبابل التكنولوج ات والت 
ب ناا التجااة   ال التد أن ي ز  القداات والموااب الال مي للت اون اإلنمائد القائم على الوعد عالمثاار  عيـــــبل من 

وقد أبال الجنوب ال المد بواا  واليـ اسـات المـناع ي والتكامل اإلقل مد وسـالسـل الق مي اإلقل م ي و يابة التمويل.  
هاما تد  نتال وتحف ز الم ااف المت لقي عالمـــــــحي وغ رها من المثاار  عما تد هلك من خالل  نشـــــــاء وت زيز  
مرايز للتم ز ومرايز تكريي بتزابد ت اا ت يـــ ر تبابل الثبرات والماااات والممااســـات الج دة ب ن الك انات الوان ي 

لمتحدة بعم هذب الجاوب وبناء القداات البشـــريي والمؤســـيـــ ي الال مي لت زيز ميـــاهمي  والمحل ي. وســـتواصـــل األمم ا 
 .الت اون ت ما ب ن بلدان الجنوب والت اون ال التد تد التنم ي الميتدامي على الم  د الواند 

وقد ســــــــاعدت النام اإلي ولوج ي للت اون اإلنمائد  وال ســــــــ ما ســــــــ اســــــــات الت اون اإلنمائد الوان ي  - 47
غ رهــا من ال وامــل التم  ن ــي للت ــاون اإلنمــائد الف ــال  م ــل نام الب ــانــات والم لومــات القويــي  على تحق   و 

نتـائج تد التمـــــــــــــــدم للجـائحـي  وينبغد مواصــــــــــــــلـي ت زيز هـذب النام. ويم ن أن تت ح أار التمويـل الوان ـي  
 التنم ي.  لى البات ملموسي للشركاء تدالمتكاملي التد تتولى البلدان  ماماا أساسا لترجمي األولويات القطريي  

وعلى الرغم من خطا الطواائ القائمي  كان هناا نق  تد التنيــــــــــــــ   ب ن الشــــــــــــــركاء تد التنم ي   - 48
  ولم ي ن ال دبد منام على اســــــــت داب كاف لاذب االســــــــتجاعي. وهذا 19-بت ل  عاســــــــتجاعاتام أل مي كوت د ت ما

اسـترات ج ات وخطا اواائ لتحيـ ن التنيـ   تد مواجاي األ مات بؤكد ضـرواة أن يلـر الشـركاء تد التنم ي 
والحد من المثاار على المـــــ  د الدولد. كما ييـــــلا اللـــــوء على ضـــــرواة مواءمي جم ر ممـــــابا الت اون 
اإلنمـــائد الـــدولد مر التنم ـــي الميــــــــــــــتـــدامـــي  مر الترك ز على بعم جاوب البلـــدان وبنـــاء قـــدااتاـــا على الحـــد 

 داة على المموب.المثاار وبناء الق من
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 لى أن يمــبح الت اون اإلنمائد أي ر وع ا عالمثاار  نارا    2021وبعا منتدال الت اون اإلنمائد ل ام  - 49
ــ ات   ــدا منتدال الت اون اإلنمائد توصـــــــــ ــ اق المثاار ونطاق الموااب والثبرات المطلوبي. وأصـــــــــ لتزابد ت ق د ســـــــــ

 .( 11ف ال الي اسد الرت ر الميتوال الم ند عالتنم ي الميتدامي ملموسي ل مل ي متاع ي تمويل التنم ي  وكذلك للمنتد 

 
 التجارة الدولية باعتبارها محركًا للتنمية -  دال 

 لى ت ط ـل التجـااة الـدول ـي بـداجـي أقـل ممـا كـان متوق ـا تد البـدايـي  وي وب   19-أبت جـائحـي كوت ـد - 50
ــ ا على  ــابات شـــرق آسـ ــفي خاصـــي  لى قداة اقتمـ ــا  لى افرة   19-المـــموب. وأبت جائحي كوت دهلك عمـ أيلـ

الطلـت على المنتجـات المرتبطـي عـالجـائحـي. ووتقـا لمنامـي التجـااة ال ـالم ـي  انثفث حجم تجـااة اليــــــــــــــلر  تد
  2021تد المائي تد عام   8  ومن المتوقر أن برتفر بنيــــــــــبي 2020تد المائي تد عام  5,3ال الم ي بنيــــــــــبي 

 م تد ع ث أنحاء ال الم.على خلف ي انت اش اقتمابم قو 

ــ احي   - 51 ــب ل الم ال  شـــادت اليـ وكان الت اتد متفاوتا  مر وجوب توااق قطاع ي وةقل م ي كب رة. ت لى سـ
ــ احي    ــا غ ر ميــــــــــــبوق أبال  لى انثفاف كب ر تد اإلبرابات الثااج ي للبلدان الم تمدة على اليــــــــــ انثفاضــــــــــ

ــبي هلك ال دبد من الدول الجزايي المـــــــــغ رة النام تد عما  ي وأقل البلدان نموا. وتراج ت خدمات اليـــــــــفر بنيـــــــ
. وال تزال  ( 12ف   ومن غ ر المرجح أن تت اتى عشـــــــــ ل كامل تد المدال القمـــــــــ ر2020المائي تد عام  تد 63

تم ل أيلـا تادبدا ائ يـ ا للت اتد االقتمـابم تد ال دبد من البلدان التد تفتقر  لى  م ان ي  19-جائحي كوت د
 حات.الحمول على اللقا

وقد تكون األ مي قد عجلت أيلا عإعابة تش  ل سالسل الق مي ال الم ي لمالح سالسل  مداب أقمر   - 52
ــتالك ن وأن تحد من تجزئي  وأي ر مروني. ومن المتوقر أن تحول الشـــركات اإلنتال  لى مناا  أقرب  لى الميـ

 .( 13ف الثااج ي سالسل الق مي من أجل  يابة قداة سالسل اإلمداب على مواجاي المدمات

ــواق   - 53 ــل بذل الجاوب إلعقاء األســـــــ ــ ا التجااة ال الم ي  بنبغد للمجتمر الدولد أن بواصـــــــ وإلعابة تنشـــــــ
مفتوحي من أجل ضـــمان التدت  المنمـــف لليـــلر والثدمات الال مي للتمـــدم للجائحي  واتث النزعي القوم ي 

الت من ال دبد من البلدان المثتلفي  ويم ن  واليــــــــ اســــــــي الحمائ ي تد تو ير اللقاحات. وتتطلت اللقاحات مدخ
للي اسات التق  ديي التجاايي أن تم ت  يابة اإلنتال. وتؤتر أيلا  نام الملك ي الفكريي المتملي عالتجااة على 

 .19-اإلمداب عاللقاحات  وقد تزابدت الدعوات  لى التنا ل عن حقوق الملك ي الفكريي المت لقي بلقان كوت د

تدتقات التجااة ال الم ي أيلـــــا  جزئ ا على تثف ف حدة التوترات التجاايي والحد من المثزون وت تمد   - 54
الترايمد للتداب ر التق  ديي التجاايي. وتد ح ن أن هذب التداب ر فم ل ضــواعا التمــدبر المفروضــي على اللوا م 

شــــااا منذ هلك الح ن. وســــ  تمد الطب ي األســــاســــ ي( قد  ابت تد البدايي اســــتجاعي ل  مي  تقد أصــــبحت أقل انت 
ــا  على التمــــــــدم للتحديات التد بواجااا الناام التجاام المت دب  ــتدام للتدتقات التجاايي أيلــــــ االنت اش الميــــــ
ــل  لى  ــويي المنا عات  والتوصـ ــ ر ناام تيـ ــتدعد م الجي أموا  مناا م الجي سـ األاراف وةصـــالحه. وهذا ييـ

م التفاوف عشــــ ناا  م ل  عانات ممــــائد األســــماا. ومن األموا اتفاقات عشــــ ن القلــــايا الرئ يــــ ي التد يجر 

 __________ 

 (.E/2021/70موجز االجتماع الياعر الرت ر الميتوال لمنتدال الت اون اإلنمائد ف (11ف 
 World Trade Organization, “World trade primed for strong but uneven recovery after COVID-19 (12ف 

pandemic shock”, press release, 31 March 2021. 
 .UNCTAD, “Global trade update”, May 2021 (13ف 

https://undocs.org/ar/E/2021/70
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األســــاســــ ي أيلــــا ج ل الناام التجاام المت دب األاراف أي ر اســــتجاعي ألولويات التنم ي الميــــتدامي. وســــتتان 
للح ومات تري الملـــــــد قدما تد اإلصـــــــالحات اللـــــــروايي  ح ث من المقرا تنا م عدة مناســـــــبات ات  ي 

م ل المؤتمر الو اام ال اند عشـــــر لمنامي التجااة ال الم ي والدواة الثاميـــــي عشـــــرة    2021الميـــــتوال تد عام  
 لمؤتمر األمم المتحدة للتجااة والتنم ي.

ولج ـل التجـااة أي ر شــــــــــــــموال  بنبغد تجـدـبد الترك ز أيلــــــــــــــا  على البـلدان األـقل اـندمـاجـا تد التجـااة   - 55
ــي أقل البلدان نموا  من أهداف التنم  11-17الدول ي. ولم تتحق  الغايي  ــاعفي حمـــــــ ــتدامي  وهد ملـــــــ  ي الميـــــــ

  وينبغد تك  ف برامج الم ونـي مقـابـل التجـااة تد هـذب البلـدان.  2020المـــــــــــــــاباات ال ـالم ـي عحلول عـام   من
وينبغد أن تيــــــــتادف برامج الم وني مقابل التجااة أيلــــــــا بعم التم  ن االقتمــــــــابم للمرأة تد مجال التجااة   

ات عشـــــــــــــ ل غ ر متناســـــــــــــت جراء هذب األ مي. وتد ح ن أبر ت الجائحي أهم ي خاصـــــــــــــي وأن المرأة تلـــــــــــــر 
ــم ال ابل   التكنولوج ات الرقم ي عشــــ ل عام  والتجااة اإللكترون ي عشــــ ل خاي  تإن الفجوة الرقم ي تمنر التقاســ

قمني للمناتر. وينبغد للمجتمر الدولد أن بنار تد ك ف ي تحيــــــــــــــ ن بعم البلدان النام ي تد اســــــــــــــتفابتاا من ا 
 االقتماب عغ ي  يابة مشااكتاا تد التجااة الدول ي.

وج ل التجااة أي ر شـــــــــموال للجم ر بتطلت أيلـــــــــا  ســـــــــد ال غرات تد تمويل التجااة التد تؤتر عشـــــــــ ل   - 56
ــل اإلمداب ال الم ي  غ ر  ــالســـ ــغ رة والبلدان غ ر المندمجي تماما تد ســـ ــات التجاايي المـــ ــيـــ متناســـــت على المؤســـ

تريل ون بوالا على المـــــــــ  د   1,5الد الدولد. وكانت الفجوة تد تمويل التجااة قد بلغت عالف ل الناام الم  تد  أو 
ــاا الممولون من القطاع الثاي  لى  يابة المثاار   ال المد قبل األ مي  ولكناا اتيــــــــــــ ت ت ما ع د  ح ث أشــــــــــ

أقل البلدان  أن   ويث. وبما التجاايي والمــ وبات التشــغ ل ي. وتوســ ت الممــابا ال امي لتمويل التجااة بادف الت 
تيــــــتط ر االعتماب على ممــــــااف التمــــــدبر واالســــــت راب هات اأك المال الج د بنف  الداجي التد ت تمد   نموا ال 

ــ ي لتمويل التجااة   ــابا ائ يــــ ــااف اإلنمائ ي المت دبة األاراف تال عم اعي ممــــ عل اا البلدان األخرال  تإن الممــــ
المؤســــــيــــــات أن تيــــــتج ت لحاالت الت اتد المتبابني عإعابة ترك ز البرامج على أقل البلدان ال امي. وينبغد لاذب 

 .نموا وكذلك على قطاعات اليوق م ل تلك التد تلم مؤسيات صغ رة ومتوسطي الحجم 

 
ين والقدرة على تحّمل أعبائه - هاء   الدَّ

سداب الدبون تد جم ر أنحاء ال الم.  لى ااتفاع حاب تد مثاار ال جز عن  19-أبت جائحي كوت د - 57
وتد جم ر االقتمــــــــــــابات المتقدمي النمو والنام ي  أبت تداب ر التحف ز المالد الكب رة وانثفاف اإلبرابات  لى 

  2020 بتر ميتويات الدبن ال ام لتمل  لى ميتويات ق اس ي. ويقدا أن الدبن ال ام ال المد قد ااتفر تد عام
.  2008 عام تد المائي تد  65المائي من الناتج المحلد اإلجمالد  ع دما كان ببل  تد    100 لى ما يقرب من  

 وقد أعاق هلك استجاعي االقتمابات ل  مي وتاقم مثاار القداة على تحمل الدبون.

ــاا الجائحي. تقد تثلفت   -   58 وقد كان ال دبد من البلدان النام ي م قال  عالف ل ع عباء مرتف ي للدبون قبل انتشـ
  ويققدا ع ن ما بزيد عن نمــف أقل البلدان نموا وغ رها 2020  بول هات ســ ابة عن ســداب ببوناا تد عام خم 

 من البلدان المنثفلي الدخل ت اند عالف ل من حالي مدبون ي حرجي  أو هد م رضي عشدة لاذب الحالي. 

ي بن ويي أوســـــر وســـــاعدت اســـــتجاعات المجتمر الدولد تد مجال اليـــــ اســـــات على تفابم حدوث أ م - 59
نطاقا. وقد خففت  جراءات الممـــــااف المركزيي من شـــــروط التمويل وخفلـــــت من حدة اللـــــغا تد أســـــواق  
الدبن تد البلدان المتوسطي الدخل. وت تمد أقل البلدان نموا وغ رها من البلدان المنثفلي الدخل على التمويل 

ة األاراف. ومباباة مجموعي ال شــــرين لت ل   الطاائ من صــــندوق النقد الدولد والممــــااف اإلنمائ ي المت دب
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بلدا من أقل البلدان نموا والبلدان المنثفلي الدخل  أتاحت للبلدان المشااكي    73سداب خدمي الدبن  المتاحي لـ  
  كانت المباباة 2021حزيران/بون ه   18 عابة توج ه الموااب من خدمي الدبن نحو االســــــــتجاعي ل  مات. وتد 

. ويوسر اإلنشاء الالح   ( 14ف بلدا ميتوت ا  للشروط 47بالب ن بوالا على ش ل  غاتي  لى  310,قد قدمت نحو  
لإلااا المشــــــــترا لم الجي الدبون عما بتجاو  مباباة ت ل   ســــــــداب خدمي الدبن نطاق الترك ز من تقديم الدعم 

ــتوت ي لشــــروط مباباة ت ل ــواغل المالءة المال ي للبلدان الميــ ــداب خدمي الدبن. وحتى  المالد  لى م الجي شــ    ســ
 اآلن  قدمت تالتي بلدان البات لالنلمام  لى اإلااا المشترا.

وتد ح ن أن التـداب ر التد اتثـذهـا المجتمر الـدولد كـانـت حـاســــــــــــــمـي  تـإناـا لم تكن كـات ـي. وال تزال   - 60
لبلدان النام ي مدبني مثاار الت  ر تد ســـــــداب الدبن مرتف ي تد ال دبد من البلدان. وتشـــــــ ر التقدبرات  لى أن ا

  وبمبل   2021بل ون بوالا لثـدمـي الـدبون ال ـامـي والـدبون الم فولـي ح ومـ ا الميــــــــــــــتحقـي تد عـام    356عمبل   
. وتد ح ن أتاحت مباباة ت ل   ســــــــــداب خدمي الدبن متنفيــــــــــا  ( 15ف 2022بل ون بوالا تد عام   329آخر قداب  

. وهذا بادب بتا  ي 2021و   2020الدبن الم لقي ل امد بلدا  س ت  ن تد الميتقبل سداب تكال ف خدمي    47 لـ
وضــر خالل اليــنوات القابمي ترتفر ت ه تكلفي ســداب الدبون  لى باجي بت ذا م اا تيــدبدها  مما قد بؤبم  لى 

 الدبون. حالي جدبدة من المدبون ي الحرجي تد ع ث البلدان  ها لم بتم اتثاه تداب ر  ضات ي لتثف ف عتء

ت مشـــــــــــااكي الدائن ن من القطاع الثاي تد جاوب تثف ف عتء الدبون صـــــــــــ بي عشـــــــــــ ل وقد كان  - 61
خاي. ت لى سـب ل الم ال  تدبن البلدان الميـتوت ي لشـروط االسـتفابة من المباباة مجتم ي  بنحو تلث التزاماتاا 

ي  الكل ــي عثــدمــي الــدبن للــدائن ن من القطــاع الثــاي  ومر هلــك  لم يشــــــــــــــترا أم بائن من القطــاع الثــا 
المباباة  مما قلل من ت ال تاا. وتد ح ن بادف اإلااا المشــترا  لى  شــراا الدائن ن من القطاع الثاي   تد

 عشروط مماتلي  تمن غ ر الواضح ك ف يم ن لاذا الترت ت أن يقطّب  على أاف الواقر.

االنلمام وقد أبال الثوف من خفث التمن ف الي ابم عالف ل  لى ابع ع ث البلدان المدبني عن  - 62
 لى مباباة ت ل   سـداب خدمي الدبن. وبموجت اإلااا المشـترا  بقتوقر خفث التمـن ف االئتماند عالنار  لى 
أن أحـد أهـداف اإلاـاا هو الميــــــــــــــاواة تد م ـامـلي جم ر اـلدائن ن. وهـذا ي ند أـنه  ها نجح األمر  ـتإن اـلدائن ن  

مما قد بؤبم  لى خفث التمــن ف  والتثلف  من القطاع الثاي ســ شــااكون عاللــرواة تد تثف ث الدبون   
االنتقائد عن سداب الدبون م ال. غ ر أن هذا التطوا بنبغد أن ي ون مؤقتا تحيت  وأن يم ل خطوة ضروايي 
نحو تحيــ ن الم زان ات ال موم ي اليــ ابيي والمالءة االئتمان ي. وعقت  عابة الا  لي  بقتوقر أن برتفر التمــن ف  

عالنار  لى أنه بنبغد لاذا البلد أن ي ون تد وضــــر أتلــــل ليــــداب التمويل الجدبد. وتجرم االئتماند لبلد ما  
ترقي ال مل المشـــــــتركي ب ن الوكاالت الم ن ي بتمويل التنم ي تحل الت  ضـــــــات ي عشـــــــ ن التمـــــــن فات االئتمان ي  

 .2022ل ام  لتقرير تمويل التنم ي الميتداميالي ابيي 

طي الدخل التد تواجه أعباء ببون مرتف ي غ ر مؤهلي لالســــــتفابة من مباباة ت ل   وال تزال البلدان المتوســــــ  -   63
س ما  سداب خدمي الدبن واإلااا المشترا. ويدبن ال دبد من هذب البلدان بنيت كب رة من الدبون لدائن ن تجااي ن  وال 

 االقتلاء  ص بي. لل دبد من حاملد اليندات المنتشرين  عح ث ستكون  عابة ه  لي الدبون  عند  

 __________ 

 .www.albankaldawli.org/ar/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiativeانار  (14ف 
 Homi Kharas and Meagan Dooley, “COVID-19’s legacy of debt and debt service in developing (15ف 

countries”, Brookings Institution Global Working Paper, No. 148 (Washington, DC, Brookings 

Institution Center for Sustainable Development, December 2020). 

http://www.albankaldawli.org/ar/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative


A/76/229  

 

21-10305 15/20 

 

وتد ال ــدبــد من البلــدان التد ال بزال عــإم ــاناــا تحمــل الــدبون  ال بزال من المرجح حــدوث نــدوب  - 64
ــحت   ــلطات  لى ســ ــطرت اليــ ــ ما  ها اضــ ــول على تمويل جدبد  ال ســ ــابيي واجتماع ي عم قي بون الحمــ اقتمــ

ة ال دبد من االقتمـــــابات على الدعم المالد عشـــــ ل مب ر. وضـــــ ف األوضـــــاع المال ي يق د أيلـــــا  عشـــــدة قدا 
 التمدم للتحديات المناخ ي المتنام ي وةبااة التحول نحو اقتماب أخلر.

ويلزم اتثــاه  جراءات أي ر جرأة لثل  ح ز مــالد أيبر للبلــدان تيــــــــــــــتط ر من خاللــه االســــــــــــــت مــاا   - 65
دبون اليـــــ ابيي ت اٍف ميـــــتدام وشـــــامل وأخلـــــر  تلـــــال عن م الجي أوجه القمـــــوا الا  ل ي تد ه  ل ال تد

حلول لمشـــايل اليـــ ولي ”ع نوان   2021الدول ي. ويقدم الموجز اليـــ اســـاتد ل م ن ال ام المقدم تد آهاا/مااك  
ــتدامي: اآلن هو وقت ال مل ــت ماا تد أهداف التنم ي الميــــــ ــ ات    “والدبون من أجل االســــــ مجموعي من التوصــــــ

ف التنم ي الميــتدامي  عما يشــمل التداب ر المت لقي عشــ ن تا  ي ح ز لالســت ماا تد االســتجاعي ل  مي وتد أهدا
 عالمناإ. وتشمل تلك التوص ات بعوات  لى المجتمر الدولد للنار تد مباباات تثف ف عتء الدبون.

ويم ن تيــــــــا ال لتثف ف عتء الدبن أن ببند على اإلااا المشــــــــترا وي مله تد ميــــــــاعدة البلدان   - 66
عما تد هلك عشــــــ ن تحويل الدبون و/أو  عابة شــــــرائاا  -لقانون ي والتقن ي  المحتاجي  ويم ن أن يقدم المشــــــواة ا

حيـــــــــت الاروف    -و/أو تحيـــــــــ ن شـــــــــروط االئتمان و/أو ت دبل خمـــــــــائ  الدبون أو تبابلاا و/أو  لغائاا 
المحدبة للبلد وما بواجاه من تحديات تد مجال الدبون. وقد أقالقت مباباات تحويل الدبون  أو يجرم تنف ذها 

 ا  تد عدة مناا   وهو ناج يم ن مواصـلي تطويرب وتوسـ ر نطاقه. ويم ن لاذا التيـا ل أيلـا أن ييـاعد حال
ــابيي للدولي    ــرواي عالحالي االقتمــ ــروط ألبوات الدبون المشــ ــال عن شــ ــروط موحدة  تلــ ــر واقات شــ تد وضــ

 .والتد يم ن للدائن ن ال نائ  ن الرسم  ن  بااجاا عمواة مناج ي تد قروضام الثاصي

وتت ح األ مـي الحـال ـي أيلــــــــــــــا  ترصــــــــــــــي لزيـابة ت زيز ه  ـل الـدبون الـدول ـي من أجـل موايبـي الزيـابة   - 67
المحتملي تد عمل ات  عابة الا  لي تد أعقاب انتااء الجائحي وتد لل تغ ر ب  ي الدائن ن. ويم ن أن يشـــــــمل  

اســــتثدام أبوات الدبون المشــــرواي  هلك تحيــــ ن الشــــفات ي عشــــ ن الدبون؛ وت زيز شــــروط الت اقد  عما تد هلك 
عالحالي االقتمــابيي للدولي  م ل البنوب المت لقي عاألعاصــ ر؛ واســتكشــاف الث ااات القانون ي من أجل التوصــل  

  لى حل أي ر ت ال ي أل مي الدبون.

 
 معالجة المسائل العامة -  واو 

ــاتت أ مي كوت د - 68 ــب ي األمان عامل  لحان جدبد  لى الدعوات التد ا 19-لقد أضـ ال أمدها لت زيز شـ
ــندوق النقد الدولد وغ رب من المنامات لت زيز   المالد ال الم ي. وعلى الرغم من الجاوب الاامي التد ببذلاا صـــ
أبوات التمويـل القـائمـي وتطوير أبوات جـدبـدة  ســــــــــــــتكون هنـاا حـاجـي  لى اتثـاه  جراءات  ضـــــــــــــــات ـي والق ـام 

  وج ل شــــب ي األمان المالد ال الم ي 19-لــــل من جائحي كوت دعإصــــالحات أعم  لتم  ن الت اتد عشــــ ل أت
صالحي ل  مات الميتقبل ي. وتشمل المقترحات اتر ميتوال أبوات صندوق النقد الدولد للتمويل  عما تد هلك 
تثم   موااب جدبدة وت زيز بوا حقوق اليحت الثاصي من أجل التنم ي الميتدامي؛ وتحي ن التني    لى 

ــندوق النقد جانت ت زيز ت  رت بات التمويل اإلقل مد؛ ومراج ي الحمــــ   عما تد هلك  يابة ماروف موااب صــ
. ويلزم تحيــــ ن الت اون للتثف ف من مثاار االســــتقراا  ( 16ف الدولد وت زيز صــــوت البلدان النام ي ومشــــااكتاا

 المالد ال المد الناجمي عن عوامل غ ر اقتمابيي  عما تد هلك تغ ر المناإ.

 __________ 

 (.A/76/230لدولد والتنم ي فلالاالع على التفاص ل  انار تقرير األم ن ال ام عن الناام المالد ا (16ف 
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عن مواان اللــ ف والمثاار القائمي تد الناام المالد الدولد  وأبت  19-كشــفت أ مي كوت دوقد  - 69
 لى تفاقماا. تفد ح ن أبت تداب ر الدعم الي اسات ي االست نائ ي المتثذة  لى استقراا األسواق المال ي تد بدايي 

تد الميــــتقبل  عما تد هلك الجائحي وبعمت االقتمــــاب ال المد  تقد تكون أســــامت أيلــــا تد ترايم المثاار  
 يابة الرات ي المال ي واحتمال حدوث تقاعات تد أســـــــــــ اا األصـــــــــــول. ويم ن أن بؤبم الت اتد االقتمـــــــــــابم  
الحالد غ ر المتكاتئ  لى تدهوا ســـرير تد األوضـــاع المال ي للبلدان النام ي  وال ســـ ما البلدان هات ميـــتويات  

ــاعد التمويل الطاائ   لى جانت تثف ف عتء  الدبن المرتف ي   ها ااتف ت أســـــــــــــ اا الفائدة   ال الم ي. وقد ســـــــــــ
الــدبون عن أي ر البلــدان تقرا   تد تلب ــي االحت ــاجــات الملحــي المت لقــي عــاليــــــــــــــ ولــي وم زان المــدتوعــات خالل  

   ولكن احت اجات التمويل ال تزال مرتف ي تد ال دبد من البلدان النام ي.2020 عام

لد ال الم ي من عدة مؤســيــات وأبوات أنشــ ت اســتجاعي ل  مات االقتمــابيي  وتت لف شــب ي األمان الما  -   70
والمال ي اليـاعقي. وهد تشـمل   لى جانت صـندوق النقد الدولد تد صـم ماا  ترت بات التمويل اإلقل م ي  وترت بات  

ح ن توس ت شب ي    االئتمان المتبابل ال نائ ي  وعلى الم  د الواند  احت اا ات البلدان من النقد األجنبد. وتد 
ــبي لم ام البلدان 2008األمان عشــــــــ ل كب ر منذ األ مي المال ي ال الم ي تد عام    ال تزال هناا تجوات. تبالنيــــــ

النام ي  شـ لت تيـا الت اإلقراف التد وضـ اا صـندوق النقد الدولد الممـدا الرئ يـد للدعم عاليـ ولي الثااج ي  
  كان صــــــــــــندوق النقد الدولد قد وات  على تقديم ما يقرب 2021  . وحتى ناايي أياا/مابو 19- خالل أ مي كوت د 

بلدا عموجت قروف ااائي  وترت بات تمويل جدبدة  و يابات تد الترت بات القائمي   84بالب ن بوالا لــ    110من 
 . ( 17ف أعلائه  من أتقر   29مل ون بوالا كمنح لتثف ف عتء الدبون لـ   726وقدم  

التداب ر القمـــــــــ رة األجل لت زيز القداة التمويل ي عشـــــــــروط م يـــــــــرة لمـــــــــندوق النقد وقد نقفذت ع ث  - 71
الدولد  عما تد هلك من خالل تجدبد موااب المندوق االست ماند للنمو والحد من الفقر والمندوق االست ماند  

الموااب.    الحتواء الكوااث وتثف ف أعبـاء الـدبون التـاع  ن لمــــــــــــــنـدوق النقـد الـدولد  و يـابة حـدوب اســــــــــــــتثـدام
  أنشـــ  صـــندوق النقد الدولد خطا جدبدا لليـــ ولي القمـــ رة األجل للبلدان األعلـــاء 2020ن يـــان/أبريل   وتد

 التد تتم ز أار س اساتاا أو أساس اتاا االقتمابيي بداجي عال ي من القوة  ولكنه لم يقيتثدم ع د.

النقد الدولد على تثمـــــــ   جدبد لحقوق    وات  المجل  التنف ذم لمـــــــندوق  2021وتد تمو /بول ه   - 72
بل ون بوالا. ومن المتوقر أن ي طد مجل  المحاتا ن مواتقته الناائ ي عحلول    650اليـــــــحت الثاصـــــــي  ي ابل 

اري    . وال تزال المناقشـات جاايي أيلـا  عشـ ن ك ف ي  يابة أتر حقوق اليـحت الثاصـي عن 2021آب/أغيـط   
. وهناا مناقشـات جاايي عشـ ن االسـتثدامات البدبلي لحقوق اليـحت الثاصـي  توج ااا  لى البلدان األي ر احت اجا 

ــوال احت اا ي بول ي  عما تد هلك ألغراف التنم ي. ويم ن   ــفاا أصــــــــ ــلد مناا بوصــــــــ التد تتجاو  الغرف األصــــــــ
 .يشمل هلك آل ات جدبدة لالستفابة من حقوق اليحت الثاصي بادف جمر تمويل  ضاتد للتنم ي  أن 

مثمـمـات حقوق اليـحت الثاصـي مو عي عما بتناسـت مر أنمـبي الحمـ  تد صـندوق  وبما أن  - 73
بل ون بوالا( بذهت  لى البلدان المتقدمي النمو. وقد أبدت بلدان  418النقد الدولد  تإن أقل عقل ل من ال ل  ن ف

البلدان ي  رة هات مواقف خااج ي قويي اســـــت دابها لتوج ه حقوق اليـــــحت الثاصـــــي باا غ ر الميـــــتثدمي  لى 
التد تحتاجاا على أســــــــاك اوعد. وتجرم حال ا مناقشــــــــي عدة مقترحات لتوج ه حقوق اليــــــــحت الثاصــــــــي   

 :بداجات متفاوتي من الدعم الي اسد  على النحو المب ن أبناب مباشرة

 __________ 

والتثف ف من عـتء خـدمـي اـلدبون مـتاحـي على الراعا الـتالد:    19-تـفاصـــــــــــــــ ل عمـل صـــــــــــــــندوق النـقد اـلدولد تد مواجاـي جـائحـي كوتـ د (17ف 
www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker. 
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بنطوم أحد الث ااات الراســــــــثي على اإلقراف الفرعد لحقوق اليــــــــحت الثاصــــــــي للبلدان  فأ( 
ــي الدخل من خال ــت ماند للنمو والحد من الفقر: تقد قامت ع ث البلدان عالف ل المنثفلــــــ ــندوق االســــــ ل المــــــ

بتوج ه حقوق اليــــحت القائمي الثاصــــي باا باذب الطريقي  مما أبال  لى  يابة قداة صــــندوق النقد الدولد على 
 ؛2020اإلقراف الم ير عمقداا تالث مرات تد عام 

لد عإنشــــــــــاء صــــــــــندوق اســــــــــت ماند للمــــــــــموب  تمي اهتمام متزابد لدال صــــــــــندوق النقد الدو  فب( 
واالســتدامي  وال ســ ما للبلدان المتوســطي الدخل من الشــريحي الدن ا  تمشــ ا مر نداءات األم ن ال ام وأصــحاب  
الممـــلحي اآلخرين الداع ي  لى  نشـــاء صـــندوق النقد الدولد لمـــندوق اســـت ماند جدبد بادف تلب ي احت اجات  

 وال س ما الدول الجزايي المغ رة النام ي؛ البلدان الل  في المتوسطي الدخل 

ــت مان ي  فل(  ــنابب  اسـ ــي عن اري  صـ ــحت الثاصـ ــمل االقتراحات األخرال توج ه حقوق اليـ تشـ
جدبدة لدال الممــــــااف اإلنمائ ي المت دبة األاراف و/أو ممــــــااف التنم ي اإلقل م ي فالتد ال تقتلــــــد عالتالد  

د الدولد  بوصــفاا جاات م تمدة حائزة عالف ل لحقوق اليــحت   جراء تغ  رات تد اتفاق ي ت ســ   صــندوق النق
. ويم ن لاذب المـنابب  أن تيـام تد تمويل االحت اجات المـح ي واالسـت ماا تد أهداف التنم ي  ( 18ف الثاصـي(

 الميتدامي  وبعم عمل ات ت اٍف أي ر مراعاة للب  ي وأي ر قوة ؛

بة النار تد الــدوا المحتمــل لحقوق  تــذهــت ع ث المقترحــات  لى أع ــد من هلــك تد  عــا فب( 
ــ    ــتدامي الطويلي األجل فاألمر الذم قد بتطلت تغ  را تد اتفاق ي ت سـ ــي تد بعم التنم ي الميـ اليـــحت الثاصـ

‘ ت   ن جاات م تمدة جدبدة حائزة لحقوق اليحت  1صندوق النقد الدولد(. وتشمل هذب المقترحات ما بلد: ’
‘  بخال تغ  ر على صــ غي تو ير حقوق اليــحت  2’من االســتفابة مناا؛  الثاصــي  األمر الذم يم ن أن بزيد  

‘  بخال  يابة أوســـــــــر نطاقا على أوجه اســـــــــتثدام حقوق اليـــــــــحت الثاصـــــــــي ك ملي عالم ي 3الثاصـــــــــي؛ و ’
 ي صل است ماام  عما تد هلك من جانت الجاات الفاعلي الثاصي. أو

 بااة آتــاا التقلــت تد تــدتقــات اأك المــال.   أهم ــي  19-وبر ت مرة أخرال  من خالل أ مــي كوت ــد - 74
ويت  ن على البلدان أن تنار تد المجموعي الكاملي من األبوات اليــ اســات ي  عما ت اا ســ اســات النقد وأســ اا  
المــرف واليــالمي االحترا يي الكل ي وةبااة تدتقات اأك المال  ضــمن أموا أخرال. وينبغد  باال هذب األبوات  

ــاعد على ت زيز قداات البلدان النام ي تد أار تمويل وان ي م ــقي. ويم ن للت اون الدولد أن ييــــ تكاملي ومتيــــ
على اســـــتثدام كامل مجموعي أبوات اليـــــ اســـــات  عما تد هلك من خالل التوج ه المتيـــــ  والميـــــاعدة التقن ي 

 المقدمي من المؤسيات المال ي الدول ي والمنامات الدول ي.

ت زيز الت اون على المــــــــــــ  د ال المد لم الجي آتاا المثاار  وســــــــــــتكون هناا حاجي أيلــــــــــــا   لى  - 75
االقتمــابيي المتزابدة على االســتقراا المالد  عما تد هلك المثاار المناخ ي واالجتماع ي والب   ي. ويدعو  غ ر

الا  ات واليـــلطات الم ن ي بوضـــر الم اب ر المال ي  لى  اشـــاب   ( 19ف 2021تقرير تمويل التنم ي الميـــتدامي ل ام 
المؤسـيـات المال ي عشـ ن ك ف ي  باال ال وامل المت لقي عالمناإ وب هداف التنم ي الميـتدامي األخرال تد تق  مات 
المثاار  وةباال اختبااات اإلجااب المتمـلي عالمناإ لتق  م مدال ت رف هذب المؤسـيـات للمثاار. وتد ح ن 

 __________ 

-www.imf.org/en/About/FAQ/specialللحمـــــــــول على قائمي عالجاات الم تمدة الحائزة لحقوق اليـــــــــحت الثاصـــــــــي  انار   (18ف 

drawing-right. 
 Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development (19ف 

Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.I.6), p. 148. 

http://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right
http://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right
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نه بنبغد للممـــــــــااف المركزيي أن تواصـــــــــل اتثاه تداب ر وقائ ي لحمايي االســـــــــتقراا المالد وحمايي م زان اتاا  أ
ال موم ي  تإناا تيـتط ر أيلـا أن تيـت رف أتر اسـترات ج ات شـراء اليـندات ”هات األتر المحابد تد اليـوق“  

ح ان تح ز اليـــــــــــــوق  لى الجاات  على المثاار المناخ ي  ألن هذب االســـــــــــــترات ج ات ت    تد ك  ر من األ
 .( 20ف الميؤولي عن االنب اتات الك  في من الكربون 

 
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات -  زاي 

  19-أبت مجـاالت ال لم والتكنولوجـ ا واالبتكـاا بواا ت ـاال تد الجاوب ال ـالمـ ي لمواجاـي أ مـي كوتـ د - 76
أقدا على امتمــــــاي المــــــدمات  وأي ر مراعاة  للب  ي وأي ر شــــــموال . ويم ناا أن تيــــــاعد تد بناء مجتم ات  

ح ن أن االبتكـااات  عمـا تد هلـك اللقـاحـات وارق ال الل الجـدبـدة  تيــــــــــــــاعـد على التغلـت على حـاالت   وتد
الطواائ الطب ي وتماد الطري  نحو الت اتد  بلزم بذل جاوب  ضــات ي للــمان اإلنمــاف تد  م ان ي الحمــول  

لمـ  د ال المد. وقد بعمت التكنولوج ات الرقم ي الجدبدة النشـاط االقتمـابم واالجتماعد خالل  عل اا على ا
ــرير االتجاهات الرقم ي مر ما قد بترتت على هلك من عواقت بائمي تد جم ر  تترة الجائحي  مما أبال  لى تيــــ

يل األســـاســـ ي الرقم ي مناحد الح اة. وســـتكون هناا حاجي  لى ســـ اســـات اقم ي شـــاملي  واالســـت ماا تد الا ا
 واألار التنا م ي للتغلت على الفجوات الرقم ي المتنام ي والتمدم لل واقت األخرال غ ر المقموبة.

ــرير  تــاحــي أبوات م ــاتحـي   - وياــدف مرت  كوتــاي    - 77   وهو اك زة اللقــاحــات تد  اــاا مبــاباة تيــــــــــــ
بل والمنمــــف لجم ر البلدان.  لى تيــــرير تطوير وتمــــن ر اللقاحات  وضــــمان الوصــــول ال ا   -  19- يوت د 
يب ر   أن  نتال اللقاحات اقتمر على عدب قل ل جدا من البلدان  وكان الحمول عل اا متفاوتا  لى حد  غ ر 

ــدان المرتف ــي الــدخــل    44حتى اآلن  ح ــث  ن   تد المــائــي تقريبــا من الجرعــات تد ال ــالم أعط ــت تد البل
ـــبي  هو  فيمـا  ــي  ت   0,4مب ن أعالب(  مقـااـني ـعإعطـاء نيــــــــــــ د المـاـئي تقا من الجرعـات تد البـلدان المنثفلــــــــــــ

أعاق  نتال اللقاحات محل ا ضـــــــــــ ف القداات اإلنتاج ي وعدم الحمـــــــــــول على التكنولوج ا  . ومما (21فالدخل 
والمدخالت الح ويي تد ال دبد من البلدان النام ي. وللتغلت على وت رة االســـــــــتجاعي التد تيـــــــــ ر عيـــــــــرعت ن 

ــلحـي    19- ي كوت ـد مثتلفت ن هـذب  وم ـاتحـي جـائحـ  ــحـاب الممــــــــــــ تد جم ر أنحـاء ال ـالم  يجـت على أصــــــــــــ
ــتكشــــــاف   من  ــن   ي على األقل من خالل اســــ ــاعفي القداات التمــــ القطاع ن ال ام والثاي ال مل م ا لملــــ

ــوال   لى تجم ر براءات االختراع   جم ر الثـ ااات  ـبدءا ـعالتراخ   الطوعـ ي وعملـ ات نقـل التكنولوجـ ا وصــــــــــــ
 .عحقوق الملك ي الفكريي   والمروني ت ما بت ل  

وقد بعمت التكنولوج ات الرقم ي الجدبدة النشــاط االقتمــابم واالجتماعد تد ال دبد من المجاالت    - 78
عمــا تد هلــك من خالل الت لم اإللكتروند والتطب ــت عن ع ــد وال مــل عن ع ــد والتجــااة اإللكترون ــي والح ومــي  

لتطواات تد مجاالت األصــــــــــول الرقم ي وما ييــــــــــمى عال مالت اإللكترون ي والتمويل الرقمد. وقد تيــــــــــااعت ا
الرقم ي الميـــــتقرة  وكذلك الحال عالنيـــــبي لل مل على ال مالت الرقم ي للممـــــااف المركزيي. غ ر أن متوســـــا 

   2020تقا تد عام   1,3نيـــــــمي تد أقل البلدان نموا بل    100عدب اشـــــــترايات النطاق ال ريث ال ابت لكل  
نيــمي تد البلدان المتقدمي   100لكل   33,6نيــمي تد البلدان النام ي و  100لكل    11,5  مقااني عمتوســا قداب

 __________ 

 .8المرجر نفيه  المفحي  (20ف 
   “ 2021حزيران/بون ه   7تد   19-المالحاات االتتتاح ي للمدبر ال ام تد اإلحااي اإلعالم ي عشــــ ن كوت د” منامي المــــحي ال الم ي    (21ف 

 .2021حزيران/بون ه   7
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. وتؤتر أوجه عدم الميـــــاواة القائمي المتمـــــلي عالدخل ونوع الجن  وال مر والت ل م والمـــــحي  ضـــــمن ( 22ف النمو
الفجوات    عوامـــل أخرال  على  م ـــان ـــي الحمــــــــــــــول على منـــاتر التكنولوج ـــات الجـــدبـــدة  وتاـــدب بزيـــابة تفـــاقم

االجتماع ي. وتشــمل المثاار األخرال وال واقت غ ر المقمــوبة المرتبطي بتيــااع االتجاهات الرقم ي االنتشــاا 
 المتزابد للم لومات الثاا ي والم لومات الملللي والا مني المتنام ي للمنمات الرقم ي الكب رة على اليوق.

ل عمل ـات اإلغالق الشــــــــــــــامـل والتبـاعـد البـدند  وقـد ا باب اســــــــــــــتثـدام الثـدمـات المـال ـي الرقم ـي خال - 79
ن ال دبد من األســر الم  شــ ي والمؤســيــات المتناه ي المــغر والمــغ رة والمتوســطي من الحمــول على  مما م م

الموااب المال ي والحفا  على ميــتوال م  ن من النشــاط االقتمــابم. وســاهمت ح ومات عدبدة تد هذب الزيابة 
. وقــد أبت التــداب ر التنا م ــي م ــل تثف ث 19-اســــــــــــــترات ج ــاتاــا للتثف ف من آتــاا جــائحــي كوت ــديجزء من  

 لغــاء اســــــــــــــوم الم ــامالت و/أو  يــابة حــدوب الم ــامالت  لى  يــابة جــاهب ــي المــدتوعــات الرقم ــي  تد ح ن  أو
يـــــل األموال ســـــامل  اللـــــ ف المؤقت لقواعد االمت ال المت لقي عالتحق  من هويي ال م ل وتداب ر م اتحي غ أن

ــوق الم امالت الرقم ي . كما ك فت ح ومات عدبدة عمل ات التحويل من الح ومي  ( 23ف التحاق عمالء جدب عيــــــــ
 لى األتراب من خالل القنوات الرقم ي ت ما بت ل  بتقديم الميـــــــاعدة االجتماع ي أتناء اإلغالق الشـــــــامل. وعلى 

التمويل الرقمد يفاقم أيلـــا  المثاار  عما تد هلك ما بت ل    الرغم من توائدب ال دبدة  تإن التوســـر اليـــرير تد
ــا  الاجمات   ــتقراا والنزاهي المال  ن؛ والمناتيــــي. وتشــــ ل أيلــ ــاء الرقمد؛ واالســ ــتالك واإلقمــ مناا عحمايي الميــ
اليـــــــ بران ي المحتملي على المؤســـــــيـــــــات المال ي الاامي للناام أو مقدمد الثدمات الرقم ي الثاصـــــــي باا خطرا  

 بدا على االستقراا المالد.متزا

ولتيــــــــــــث ر التكنولوج ا الرقم ي من أجل تحق   ت اٍف ميــــــــــــتدام ومرن بتغلت على الفجوات الرقم ي  - 80
ويثفف من المثاار الجدبدة والناشـــــ ي األخرال  بت  ن على صـــــناع اليـــــ اســـــات الت امل مر جم ر أصـــــحاب  

ــب ي اإلنترنت بتكلفي م ــول الجم ر  لى شــــــ ــمان وصــــــ ــلحي للــــــ  قولي و يابة ماااات اإللمام عالتكنولوج ا  الممــــــ
الرقم ي. وتحدب خريطي الطري  من أجل الت اون الرقمد اؤيي لربا أاب ي بالب ن نيـــمي  هم عق ي ســـ ان ال الم 

ــب ي اإلنترنت عحلول عام  ــال اإللكتروند  عشـــــ ــر أار تنا م ي   ( 24ف 2030المحروم ن من االتمـــــ . ويلزم وضـــــ
ز ة لم اتحي االحتكاا  من أجل الحد من نفوه المنمات الرقم ي الكب رة تد اليوق   ت اا لوائح تنا م ي م  عما

عمــا تد هلــك تد مجــال التكنولوج ــا المــال ــي  وتا  ــي ب  ــي تكفــل المنــاتيــــــــــــــــي ال ــابلــي بــداجــي أيبر. وينبغد  
وأن ت ـالج لالســــــــــــــترات ج ـات الوان ـي لت م م الثـدمـات المـال ـي أن تيــــــــــــــتنـد  لى  م ـانـات التكنولوج ـا المـال ـي   

 الوقت نفيه أوجه عدم المياواة والمثاار التد تادب االستقراا المالد. تد

  
 خاتمة  -  رابعا  

عن أوجه ضـــــــــ ف وأوجه تفاوت كب رة تد االقتمـــــــــاب ال المد وتد النام  19-يشـــــــــفت أ مي كوت د - 81
ــتدام  تلــــــال عن ضــــــرواة  جراء   ــت مااات تد البشــــــر وتد الت اتد الميــــ المال ي. وأبر ت الحاجي الملحي لالســــ

 __________ 

 .Financing for Sustainable Development Report 2021, p. 164 (22ف 
 World Bank and Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), The Global انار  على سـب ل الم ال  (23ف 

Covid-19 FinTech Regulatory Rapid Assessment Report (Washington, DC, World Bank; and 

Cambridge, United Kingdom, University of Cambridge, 2020), pp. 34 and 38. 
خريطي اري  من أجل الت اون الرقمد: تنف ذ توصــــــــــــــ ات الفري  الرت ر الميــــــــــــــتوال الم ند عالت اون  ” األمم المتحدة  الجم  ي ال امي    (24ف 

 (.A/74/821ف 2020أياا/مابو  29  تقرير األم ن ال ام المؤاإ “ الرقمد

https://undocs.org/ar/A/74/821
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ن ي حمول   صالحات تد الا  ل المالد والي اسد على الم  د ال المد. وكثطوات أولى  بنبغد ت زيز  م ا
البلدان النام ي على اللقان عمـــــواة كب رة. وتد الوقت نفيـــــه  تت ح األ مي ترصـــــي تريدة لتغ  ر التوجه ووضـــــر 

 ال الم على مياا  نمائد أي ر استدامي وشموال للجم ر ووع ا عالمثاار.

ــت ماا الال - 82 ــطالع عاالســـــــــــ  م لتحق   غ ر أن ال دبد من البلدان النام ي ال يملك الح ز المالد لالضـــــــــــ
ت اٍف شــــــامل وميــــــتدام. وبدون بعم  ضــــــاتد  ســــــتتثلف هذب البلدان عن الركت. وينبغد أيلــــــا أن تحيــــــن 
االســـــت مااات اإلنتاج ي تد المثزون الرأســـــمالد القداة على تحمل الدبون على المدال الطويل  حتى وةن أبت  

مجتمر الدولد  لى وضر استرات ج ات   لى اتر ميتويات الدبون تد األجل القريت. وتد هذا الي اق  يحتال ال
 هات آتاق اويلي األجل جدا لإلقراف واالست ماا.

وعلى المــــ  د الواند  بت  ن على واضــــ د اليــــ اســــات أن بوائموا حزم الت اتد مر أهداف التنم ي   - 83
ل الوان ي  الميــــــــــتدامي واألهداف المناخ ي  عما تد هلك من خالل ناج التمويل المتكاملي. ويم ن ألار التموي 

المتكاملي التد تتولى البلدان  ماماا أن تياعد البلدان على تمم م حلول تمويل ي لتحق   ت اٍف ميتدام  ت خذ 
تد االعتبــاا الرواعا ب ن مجــاالت ال مــل تد خطــي عمــل أبي  أعــاعــا  وكــذلــك األع ــاب الب   ــي واالجتمــاع ــي 

 واالقتمابيي للتنم ي الميتدامي.

أن أي ر التحــديــات    19-ات الوان ــي وحــدهــا لن تكون كــات ــي. تقــد أيــدت أ مــي كوت ــدب ــد أن اإلجراء - 84
أم تلـك النـاجمـي عن الجوائح والمنـاإ والتنوع الب ولوجد والـدبون وغ ر هلـك    -التد نواجااـا اســــــــــــــت مـــــــــــــــاء   

ــدم لاا  ال  ها اجتم ت جم ر البل -المثاار النام ي  من دان هد تحديات عالم ي عطب  تاا وال يم ن التمـــــــــ
 وعملت على تحق   أهداف مشتركي. وال مل الجماعد أمر ال غنى عنه.

ويم ن أن بؤبم ت زيز ت دبيي األاراف واألشـــــــــــــ ال الجدبدة للت اون ال المد  لى توح د صـــــــــــــفوف   - 85
األوســــاط الم ن ي عاليــــ اســــات واإلعراب عن آااء أول ك األي ر عرضــــي للمــــدمات واأل مات. وتواصــــل األمم 

ــتدامي على المتحدة توت ــايا التمويل المت لقي عالتنم ي الميـ ــات ي عشـــ ن قلـ ــ اسـ  ر منبر تريد لتم  ن الحوااات اليـ
 الم  د ال المد  على نطاق األع اب االقتمابيي واالجتماع ي والب   ي  عما تد هلك المناإ.

 


