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 الثانية والسبعونالدورة 
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال)ه(  17البند 
 املساااااملت املةعلسااااة اسياصاااااك ا: ة ااااا  ال لاااا  

     املسةدامة الةنمية حتسيق أجت منالشمول املايل 
   مشروع  رار *إكوا ور  

  
 املسةدامةمن أجت حتسيق الةنمية الشمول املايل   

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ابملقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ تسرتشد 
املعنــــــــو  ، 2015أيلول/ســــــــبتم   25املــــــــ ر   70/1قرارهــــــــا  تؤكااااااااد ماااااااان جد اااااااادإذ و  

ف هـدااألجمموعـة مـن  ت فيـ مـدعت  االـي   ،“2030عاملنـا  طةـة التنميـة املاـتدامة لعـا   حتويل”
الـ  ررزـع علـل النـاف ور  ـ  املتعلقـة ابلتنميـة املاـتدامة، العامليـة الاـاملة والبعيـدة املـد  والغاايت 

ــــد إىل التحــــول، و  ــــد  زي ــــي ا ةــــة ابلكامــــل  لــــول رعي التعامهــــا ابلعمــــل دو  زلــــل مــــن أجــــل رن ي
ذلـ  ال قـر املـدقع، هـو  يف ع صـور  وأععـاد ،  ـا، وإدرازها أ  الق اء علل ال قر جبميـ2030 عا 

غـــن عنـــ  لتحقيـــ  التنميــة املاـــتدامة، والتعامهـــا عتحقيـــ  التنميـــة    العـــاش و ــر  اهـــأزــ  حتـــد يواج
علــــل تــــو متــــوا   ومتكامــــل،  -ااقتصــــاد  وااجتمــــاع  والبي ــــ   -املاــــتدامة دععادهــــا الث  ــــة 

 إىل اســتكمال اــع الإطــار األهــداف اإلةاليــة لول يــة و  اإلجنــا ات الــ  حتققــ  يفواباســتناد إىل 
 ،يُنّ ي من رل  األهدافش  ما

طةــة عمــل عاــ    2015متو /يوليــ   27املــ ر   69/313قرارهــا وإذ تؤكااد ماان جد ااد  
يتجـعأ مـن طةـة  التنميـة، الـ  راـكل جـعءا اأديس أاباب الصادرة عن امل متر الدويل الثالـ  لتمويـل 

املتصــلة  علــل روحــيا ســياق غااي ــاهــا وراــاعد ها وركملُ ورــدعمُ  ،2030التنميــة املاــتدامة لعــا  
 
 

 .والصني 77 الــ جمموعة يف أع اء ه  ال  املتحدة األمم يف األع اء الدول ابسم * 
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 زيـــد االتـــعا  الاياســـ  القـــو  رعيـــد و  ،سياســـات وإجـــراءات عمليـــةمـــن طـــ ل  التن يـــيعوســـالل 
عـروٍ   ،لتنميـة املاـتدامةلتحقيـ  ااملاـتوايت ارية علل مجيـع   التمويل و ي ة عي ة م ابلتصد  لتحد 

 من الارازة والت امن علل الصعيد العامل ،
ع رورة الاع  إىل إاتحة ا دمات املالية الرمسية للجميع علل تو زامل وعلـل وإذ تسّلم  

قـــد  املاـــاواة، وإذ رـــدعو الـــدول زافـــة إىل العمـــل علـــل أ  يك ـــل الن ـــا  الـــدويل أ  ركـــو  البي ـــة 
ارية والتن يمية داعمًة استقرار األسواق املالية ومعع ًة للامول املايل عصورة متوا نة مع روفري الاياس

احلمايـة املناسـبة للماـتهل ، ورــدعو أي ـاً إىل رععيـع التثقيـت املــايل ورنميـة القـدرات ل الـدة البلــدا  
 النامية،  ا يف ذل  من ط ل من ومة األمم املتحدة اإلةالية،

حتـــدد، يف مجلـــة أمـــور سياســـات  2030إىل أ  طةـــة التنميـــة املاـــتدامة لعـــا   وإذ تشااار 
أاباب راــعل يف  يتــوطل مــن اعتمادهــا ورن يــيها التوّســع يف الاــمول املــايل، وأ  طةــة عمــل أديــس

مجلــة أمــور إىل ز الــة وجــود عي ــة سياســارية ورن يميــة رتــيا رععيــع الاــمول املــايل عصــورة متوا نــة مــع 
ناسبة للماتهل ، عغية إاتحة ا دمات املالية الرمسية للجميع علل تو زامل وعلـل روفري احلماية امل

قــد  املاــاواة وعاــكل ياــاهم يف حاــد املــوارد اسليــة لصــات ااســتثمار يف ااقتصــاد وركــوين رأف 
املال ويف  ايدة روافر التمويل عةرق راتح  ةو املااريع وطل  الوظـالت وحت ـع ااقتصـاد، ويـدم  

عيــد مــن النــاف واملاــاريع التجاريــة يف ااقتصــاد الرمســ  عاــبل حت ــع النمــو ااقتصــاد  ورعيــد مــن امل
 الا افية واملااءلة ورااهم يف  ايدة حتصيل ال رالب،

علــل أةيــة الاــمول يف الن ــا  املــايل الــدويل علــل مجيــع املاــتوايت، وعلــل أةيــة وإذ تشااد   
ـــــــوايت اعتبـــــــار الاـــــــمول املـــــــايل هـــــــدفا مـــــــن أهـــــــداف سيا ســـــــات التن ـــــــيم املـــــــايل،  ـــــــا يت ـــــــ  واألول

 الوطنية، والتاريعات
د  رععيع الن م وا دمات املالية الرمسية املصحوعة دطر رن يميـة ُحكمـة راـتند  وإذ تسلم 

مكافحــة  إىل رقيــيم املطــاطر وراــمل مجيــع أ ــكال الوســاطة املاليــة، حاــب ااقت ــاء، ياــاهم يف
 املالية غري املاروعة علل تو فعال و امل،ال ااد واحلد من التدفقات 

علــل أةيــة شــ  إ ــرايف اطميــع يف إطــار من ومــة األمــم املتحــدة اإلةاليــة وعلــل  وإذ تشااد  
 وجوب أا يتطلت أ  علد أو أ  أحد عن الرزب يف رن يي هيا القرار،

ذلـ   يف مجلة أمـور،  ـا (1)2030 إىل ر مني طةة التنمية املاتدامة لعا تشر  - 1 
عدة غاايت رتعل  عتاجيع الامول املـايل، وراـري إىل أ  أهـداف التنميـة املاـتدامة ومـا يتصـل  ـا 
من غاايت راكل جمموعـة متكاملـة وغـري قاعلـة للتجعلـة ر ـ   التـوا   علـل األععـاد الث  ـة للتنميـة 

 املاتدامة، ورتةلع يف هيا الصدد إىل حتقيقها؛

__________ 

 .70/1القرار  (1) 
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مل أديس أاباب الصادرة عن املـ متر الـدويل الثالـ  إىل ر مني طةة ع تشر أ ضا - 2 
مجلـــة أمـــور، مـــن عينهـــا عـــدد مـــن الاياســـات واإلجـــراءات الراميـــة إىل ز الـــة عي ـــة  (2)لتمويـــل التنميـــة

 سياسارية ورن يمية راجع الامول املايل، ورتةلع يف هيا الصدد إىل رن ييها؛
إي ء ااعتبار،  اب ااقت اء، ملا لة الامول املايل حمن  تؤكد جمد ا  رارها - 3 

وعمليــة متاععــة طةــة عمــل  2030اإلطــار ا ــاا  تاععــة واســتعرات طةــة التنميــة املاــتدامة لعــا  
 أديس أاباب؛
 2017اباعتبـــار الـــي  أُولــــا  ملاــ لة الاـــمول املـــايل يف رقريـــر عـــا  حتاايع ملماااا  - 4 

ور زد أنـ ، علـل الـرغم مـن حتقـ  رقـّد   (3)املعنية عتمويل التنميةو لوزاات العمل املارتزة عني ا رقةل 
ملمــوف يف رعميــ  األســواق املاليــة يف البلــدا  الناميــة، فــال  العمــ  املــايل ا يياــر دومــا التوّســع يف 

املنــاط  إاتحــة احلصــول علــل ا ــدمات املاليــة وأ  عليــول ناــمة علــل الصــعيد العــامل ، أغلــبهم مــن 
 عاجعو  عن احلصول علل ا دمات املالية الرمسية؛ يف البلدا  النامية، الري ية

وجود أدلة راري إىل أ  البلدا  الـ  رعتمـد اسـرتاريجيات وطنيـة للاـمول  تالحظ - 5 
املايل رقلل من معدات اإلقصاء عوررية أسرع مـررني مـن غريهـا مـن البلـدا  الـ  ا متتلـ  مثـل هـي  

 هــيا الصــدد الــدول زافــة علــل الن ــر فيمــا إذا زــا  مــن امل لــم اعتمــاد ااســرتاريجيات، وراــجع يف
وارباع اسرتاريجيات وطنية للامول املايل وعلل التوسع يف التعلم من األقرا  وربادل ا  ات ورنميـة 

 القدرات فيما عني البلدا  واملناط  يف هيا الا  ؛
التكنولوجيات اطديدة ال  ختـد    ا للعلم والتكنولوجيا وااعتكار، وطاصةتسّلم  - 6 

رععيــع الاــمول املــايل، مــن إمكــاريت  كــن راــطريها لتــوفري قنــوات ذات ركل ــة مياــورة رتــيا ملــن 
طاهلم اإلقصاء املايل احلصول  علل التمويل، وردعم اختـاذ إجـراءات عمليـة للنهـوت ابلاـمول املـايل 

 ويل؛الرقم   ا يااعد علل حتاني إمكانية احلصول علل التم
ابطهـــــود واإلجـــــراءات املتعلقـــــة ابلاـــــمول املـــــايل مـــــن أجـــــل حتقيـــــ  التنميـــــة  تسااااار - 7 

ــــنهو  ــــا طال ــــةب واســــعة مــــن اطهــــات صــــاحبة املصــــلحة يف إطــــار الاــــرازات  املاــــتدامة، الــــ  ر
املعـام ت الرقميـة ’عينها، ومنها علل سبيل املثـال التحـالت مـن أجـل الاـمول املـايل والـت ف  فيما

وجمموعة العارين، وحت  هي  اطهات علل التعاو  عاكل  امل و  اف مع ‘ أف ل من النقدية
الدول زافة يف عملها حىت رك ل ركميل مبادرا ا لن ا  األمم املتحدة املتعدد األطراف ورع ـيدها 

عـ وة علـل اللجـا  اإلقليميـة، وراـجع  صندوق األمم املتحـدة للماـاريع اإلنتاجيـةل ،  ا يف ذل  
 ؛املعنية عتمويل التنميةو رقة العمل املارتزة عني الوزاات رععيع التناي  والتعاو  مع ف

__________ 

 .69/313القرار  (2) 

 .E.17.I.5مناورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (3) 
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مجيــع الــدول األع ــاء والــدول املراقابــة ومجيــع أصــحاب املصــلحة املعنيــني  تشااج  - 8 
ة وحـــع عـــرام  للتثقيـــت املـــايل راـــمل حـــورا للرتزيـــع يتنـــاول أ ـــر التمويـــل علـــل التنميـــة علـــل مواصـــل

املاــتدامة، حاــب ااقت ــاء، لك الــة ازتاــاب مجيــع الدارســني مــا يلــعمهم مــن املعــارف واملهــارات 
ــــات واملعارعــــو  واملاــــاريع  ــــة، وا ســــيما الناــــاء وال تي ــــتمكن مــــن احلصــــول علــــل ا ــــدمات املالي لل

 لصغرية والبالغة الصغر؛ املتوسةة وا
د  اافتقار إىل محايـة ماليـة قويـة للماـتهل  قـد يهـدر املـعااي اس ّاـعة للنمـو  متسلّ  - 9 

املنبثقــة عــن التوّســع يف الاــمول املــايل أو ينــتق  منهــا عاــدة، ويف هــيا الصــدد ر زــد أةيــة احلمايــة 
 ها؛ال عالة للماتهل  وإاتحة وصول أ د ال  ات فقراً وحع اً إلي

مجيــع الــدول األع ــاء والــدول املراقابــة ومن ومــة األمــم املتحــدة،  ــا فيهــا تشااج   - 10 
امل ساــات املاليــة الدوليــة، وســالر اهلي ــات احلكوميــة الدوليــة، ومصــارف التنميــة اإلقليميــة والوطنيــة، 
وامل ساــات املاليـــة اسليــة، وااحتـــادات االتمانيـــة، والاــرازات عـــني أصــحاب املصـــلحة املتعـــددين، 

مات غري احلكومية املعنية وسالر أصحاب املصلحة املعنيني علل ااستمرار، يف سـياق  ـرازة واملن 
ط ـــو عامليـــة متجـــددة ومعـــع ة للتنميـــة املاـــتدامة رقودهـــا احلكومـــات، يف عـــيل اطهـــود مـــن أجـــل 

وإلغـاء  2030 لول عا   يف املالة 3ركاليت املعام ت ا اصة عتحوي ت املهاجرين إىل أقل من 
دعـم الاـلةات يف ، و 2030 لـول عـا   يف املالـة 5ت التحوي ت املالية ال  ررعو ركالي ها علـل قنوا

الوطنية يف التصد  ألز  العقبات ال  رعـوق اسـتمرار رـدف  التحـوي ت املاليـة، زاملـا  املصـارف إىل 
  اامتناع عن رقدمي ا دمات، والعمل علل إاتحة طدمات التحويل املايل ع  احلدود؛

إىل مواصــلة دراســة ماــ لة الاــمول املــايل يف التقــارير املقبلــة ل رقــة العمــل  تةطلاا  - 11 
،  اب ااقت اء ووفقاً للواايت القالمة، ويف التقرير املعنية عتمويل التنميةو عني الوزاات املارتزة 

وملواصــلة دراســة الاــنو  لومــني العــا  عاــ   التقــد  اســر  تــو حتقيــ  أهــداف التنميــة املاــتدامة، 
الامول املايل من أجل حتقي  التنمية املاتدامة يف سياق املنتدايت ال  يعقدها اجمللس ااقتصـاد  

 وااجتماع  يف املاتقبل عا   متاععة متويل التنمية؛
  ساــات من ومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة أ  رك ــل، يف حــدود وايــة  هتياا  - 12 

   علد أو أ  أحد عن الرزب يف رن يي هيا القرار؛وموارد زل منها، عد  ختلت أ
الاـــــمول املـــــايل مـــــن أجـــــل حتقيـــــ  التنميـــــة ”إدراج البنـــــد ال رعـــــ  املعنـــــو   تسااااارر - 13 
يف جـدول األعمـال  “املاـالل املتعلقـة عاياسـات ااقتصـاد الكلـ ”حت  البنـد املعنـو   “املاتدامة

 امل ق  لدور ا الراععة والابعني.
 


