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 اللجنة الثانية
 حمضر موجز للجلسة السادسة

  00 10 ، السا ة 2019 األول/ كتوبر تشريل   10 اخلميساملعقودة ة املقر، ميويورك، يوم  
.  ميامغ السيد الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (السنغال) .

.  (ابلوكالة ة بيش ورا )انئبة الرئيسالسيد  مث  . . . . . . . . . . . . . .    (بلغاراي) .
 احملتوايس 

 مل جدول األ مال  املسائل املتعلقة بسياإاس االقتصاد ال لي 17البند 
 التجارة الدولية والتنمية ) ( 
 النظام املايل الدويل والتنمية ) ( 
 القدرة  لى حتمل الديل اخلارجي والتنمية (ج) 
 السلف األإاإية (د) 
 تعميم اخلدماس املالية مل  جل حتقيق التنمية املستدامة (هـ) 
تعزيز التعاون الدويل مل ارحة التدرقاس املالية غري املشــــرو ة وتوايد املمارإــــاس ا يدة  (و) 

 بشأن إ ادة األصول لتعزيز التنمية املستدامة
 مل جدول األ مال  متابعة وتنفيذ متائج املؤمتراس الدولية لتمويل التنمية 18البند 
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 .00 10ارتُتح  ا لسة السا ة  

من جد ل  اعممدا ا ااسدددددددددددايدس اا عل دة  سددددددددددديداسدددددددددددا   17البند   
 االق صاد الكلي 

 A/74/15 (Part I)) الدددد ددددجدددددداتن الدددددد للدددديددددددة لالدددد ددددنددددمدددديددددددة )أ(
 (A/74/264 و A/74/221 و A/74/15 (Part II) و

 (A/74/168)النظام ااايل ال ليل لال نمية  )ب(

 (A/74/234)ال  تن ملى حتمس ال ين اخلاتجي لال نمية  (ج)
 (A/74/232)السلع اعساسية  (د)
 أجس حت يق ال نمية ااس  امةتعميم اخل ما  ااالية من  (ه)
تعزيز ال عدددددالو الددددد ليل اكددددداالدددددة ال ددددد ا دددددا  ااددددداليدددددة  (ل)

ااشددددددرلمة لتومي  ااماتسددددددا  اجلي ن  شدددددد و  مادن  غري
 اعصو  ل عزيز ال نمية ااس  امة

من جددد ل  اعممدددا ا م دددا عدددة لتنؤيددد  ن ددداي  اا  را   18البنددد  
 (A/74/260ل  A/74/87–E/2019/71) ال للية ل مويس ال نمية

مؤمتر األمم ، )رئيس جملس التجــارة والتنميــة غددايالسددددددددددديدد   - 1
ــة ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــاد( املتحـ ــارة  (   رض تقرير)األوم تـ جملس التجـ

(، رقال إمه ة ظل A/74/15 (Part II)  و  A/74/15 (Part I)والتنمية )
ألزمــة ثقــة، د يعــد ي في  افالنظــام التجــارت املتعــدد األار مواجهــة 

جمرد إ ادة أتكيد تعددية األاراف. إذ يتعني إ ادة التف ري ة التعاون 
الدويل وحتديث النظام ومؤإساته. و شار إ   ن املناقشاس ا ارية ة 
ــاس  ــســـ ــر واملؤإـــ ــام ني ر بني واقف العصـــ األوم تاد  قرس بوجود امفصـــ

 املتعددة األاراف املعاصرة.
ــنواس إن    قائلا واتبف   - 2 ــرة الراب ية الســــــــ ــة  شــــــــ الدورة اخلامســــــــ

، إــــــــــــــتتي  2020، املقرر  قدها ة تشــــــــــــــريل األول/ كتوبر  لألوم تاد
ــبتمرب   ــتقبل التجارة العاملية. وة  يلول/إـ ــة للتف ري ة مسـ ، 2019ررصـ

 قـد األوم تـاد  ول منتـدا يـارت لألمم املتحـدة مل مو ـه، ي الرتكيز 
، واالقتصــــــــاد األزر  زرية الصــــــــغرية الناميةالدول ا ريه  لى شــــــــواغل  

مل  14والتنوع البيولوجي، والغـاايس املتعلقـة ابلتجـارة املقرتمـة اب ـدف 
افظ احملي اس واإـــــــت دامها  لى  هداف التنمية املســـــــتدامة بشـــــــأن  

 ةحماضـــــــر . ونيلل املنتدا،  لق  رئيســـــــة وزرا  برابدو   حنو مســـــــتدام
تاد، وشـددس ريها  لى  ن تغري السـادإـة  شـرة بر اية األوم   بريبيش

، وكررس جمددا الدول ا زرية الصــــــغرية الناميةاملناخ اقيقة معاشــــــة ة  

 ن مثة ااجة إ  إ ادة تشـــــ يل مظام دويل يرمي إ  بنا  القدرة  لى 
 الصمود، وصون البيئة، والت فيف مل اآلاثر. 

ورة ا ز  الرريف املستوا مل الد، ركز  2019وة ازيران/يوميه   - 3
 لى امعدام املســاواة اب تباره   الســادإــة والســتني تلس التجارة والتنمية

ــريل األول/ كتوبر   ، درإـــــ  2019 ائقاا  مام احلد مل الفقر. وة تشـــ
ال يفية اليت تؤثر هبا التوتراس ن  و التنفيذية الثامنة والســــــــــــــت  اتلس دورة

لتجارة العاملية والســــــــــــياإــــــــــــاس التجارية االمفرادية ال  لى مســــــــــــتقبل ا
رحســــــــب، بل  يضــــــــا  لى املؤإــــــــســــــــاس واآللياس اليت حت مها. وقد 
مظرس هـذه الـدورة ة  ـدد مل تقـارير األوم تـاد، ذـا ة ذلـي التقرير 

  متويــل اتفــا  بيئي  ــاملي 2019تقرير التجــارة والتنميــة لعــام املعنون  
، الذت اقرتح إـــــــلســـــــلة مل ايصـــــــلااس  عل الديون ور و  جديد

وك تعمل مل  جل التنمية والتصــــــــــــدت لتغري املناخ. وذكر األموال والبن
 ن الدول األ ضــــــا  انقشــــــ   مواع الد م املايل اليت إــــــتلزم ملســــــا دة 

التنمـية مســـــــــــــــاراس البلـدان النـاميـة ة حتقيق قفزاس مو يـة تت  ى هبـا  
ــة ال ربونال تقرير . ونيلل تلـــي الـــدورة، انقش اتلس  يضـــــــــــــــــاا  ثيفـ

ــتثمـار الـعاملي لـعام   مف الرتكيز  لى كيفـية حتوـيل املـنااق   ،2019االإــــــــــــ
ــادر لتحقيق روائد  ــة مل جيو  متميزة إ  مصــــــــ ــادية اخلاصــــــــ االقتصــــــــ
ــتنتاجاس األوم تاد الواردة  ــعة الن ا . ومظر اتلس كذلي ة اإــ واإــ

ــوره املعنون   ــتثمار ة  هداف التنمية ة منشــــــــ ــد اياهاس االإــــــــ مرصــــــــ
تقرير ، و2019 ة  رريقيا لعامالتنمية االقتصــادية    تقرير، وة  املســتدامة

ــاد الرقمي لعام   ــاف  ن الدول   2019االقتصـــــــــ ــادريل  نه. و ضـــــــــ الصـــــــــ
األ ضـــــــــا  انقشـــــــــ   يضـــــــــاا الد م املقدَّم مل األوم تاد إ  الشـــــــــعب 
الفلســ ي . وانيتتم كلمه قائلا إن الدورة التنفيذية قدم  توصــية إ  

ؤمتر األمم مل  2020 ا معية العامة ابملوارقة  لى  قد دورة اثمنة ة  ام
ب جممو ـــة املبـــادو والقوا ــد املتحـــدة املع  ابإــــــــــــــتعراض  يف جوامـــ 

املنصــــــــــــفة املتفق  ليها اتفاقـــــــــــــــــــــــــــاا متعدد األاراف مل  جل م ارحة 
 .املمارإاس التجارية التقييدية

)مديرة شــــــــــــعبة التجارة الدولية هاميل وو    - كوك  نالسدددددددددي  - 4
والسـلف األإـاإـية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األوم تاد((  

( A/74/221التجارة الدولية والتنمية )   لعام   رضــــــــ  تقرير األمني ال
ــلف وتقرير األمني العام    ل االياهاس والتوقعاس العاملية املتعلقة ابلســـــــ

رقال  إن التوتراس العاملية والســـــــياإـــــــاس   (،A/74/232)  األإـــــــاإـــــــية
التجارية االمفرادية ت رح حتدايا ملســـــتقبل التجارة العاملية. و شـــــارس إ  

، تبـااـأس وترية هـذه 2018 مـه رغم قوة النمو التجـارت إ ـاالا ة  ـام 
العام، مضيفةا  ن السياإاس اليت   النمو نيلل النصف الثاين مل ذلي

https://undocs.org/ar/A/74/15%20(Part%20I)
https://undocs.org/ar/A/74/15%20(Part%20II)
https://undocs.org/ar/A/74/221
https://undocs.org/ar/A/74/264
https://undocs.org/ar/A/74/168
https://undocs.org/ar/A/74/234
https://undocs.org/ar/A/74/232
https://undocs.org/ar/A/74/87
https://undocs.org/ar/E/2019/71
https://undocs.org/ar/A/74/260
https://undocs.org/ar/A/74/15%20(Part%20I)
https://undocs.org/ar/A/74/15%20(Part%20II)
https://undocs.org/ar/A/74/221
https://undocs.org/ar/A/74/232
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ــلحة ا ما ية  ــاا  ل املصـــ ــة الوانية  وضـــ ــلحة اخلاصـــ ــد ابملصـــ ــرتشـــ تســـ
تبشـــــــــر بري للمســـــــــتقبل. راياصـــــــــا اس تشـــــــــري إ   ن التعريفاس  ال

ا مركيـة الثنـائيـة، مثـل تلـي النـا ـة  ل احلر  التجـاريـة بني الوالايس 
إــــوا  احمللية، ل نها املتحدة األمري ية والصــــني، د تنج  ة  اية األ

 إــــــــفرس رقل  ل حتويل وجهة روائد التجارة الدولية إ  بلدان اثلثة. 
ــاا القيمـة وإــــــــــــــلإــــــــــــــل ايـمداد الـعاملية  وتعرـقل تـلي التعريـفاس  يضــــــــــــ
وايقليمية اليت تعتمد  ليها البلدان النامية. و ضــار   نا البحوا اليت 

تحدة مل االحتاد  جرهتا شـعبتها  ظهرس  يضـاا  ن امسـحا  اململ ة امل
 األورويب قد يؤثر بشدة  لى البلدان النامية.

 لى مــدا العقود القليلــة ومضـــــــــــــــ  تقول إن التقــدم احملرز  - 5
ة احلد مل الفقر وحتقيق النمو االقتصــادت والتوإــف التجارت   املاضــية

ـــبة   ة امـلاـئة ة   400 ـراد بـلدان ا نو ، ل ل ذـلي اقرتن بزايدة بنســــــــــــ
ن. و كــدس  ن الت فيف مل راثر الزايدة املتوقعــة ة امبعــااثس ال ربو 

درجــــة مئويــــة والت يكف مف تلــــي الزايدة  1.5درجــــاس احلرارة ذقــــدار 
الدول ا زرية إــــــــتبلغ كلفتهما تريليوانس الدوالراس إــــــــنواي. ورغم  ن  

ة املائة مل االمبعااثس العاملية،   1مسؤولة  ل  قل مل    الصغرية النامية
الدول ا زرية . وذكرس  ن شواغل  خل ر تغري املناخشد  رضة  رهي األ

كام  موضــــــــــف تركيز املنتدا التجارت لألمم املتحدة   الصــــــــــغرية النامية
مســألة ابلغة األةية وهي إــت ون    2019الذت  قد ة  يلول/إــبتمرب  

، املقرر  قدها الدورة الراب ية الســـــنواس لألوم تاد   لى جدول   مال
البلدان النامية هي منشـأ  كثر مل مصـف   . و رادس أبنا 2020ة  ام  

. لــذلــي، رــفنا تورري األمســاك واملــأكوالس البحريــةالتجــارة الــدوليــة ة 
اقتصــــــــاد حمي اس إــــــــليم ي تســــــــي  ةية ابلغة ابلنســــــــبة للدول ا زرية 
ــألة  ــاالية، غري  مه يتعني التصـــدت ملسـ ــغرية النامية واتتمعاس السـ الصـ

واي اانس الضـارة املقدمة إ     يةايرراط ة اإـتغلل األرصـدة السـم
 مصائد األمساك.

و ردرــ  قــائلــة إن النمو ة التجــارة الــدوليــة قل  مل  وجــه  - 6
ــاواة دانيـل البـلدان.  ــاواة بني البـلدان، ل ـنه زاد مل اللمســــــــــــ اللمســــــــــــ
ويتعني توزيف روائـد التجــارة ب ريقــة  كثر لوال للجميف إذا  ريـد تلة 

ــة. ويوجد   ــاا  دم توازن إقليمي. رقد زاد مصــــيب ردة رعل مناهضــ يضــ
 1964رإــــــــيا مل التجارة العاملية أبكثر مل ثلثة  ضــــــــعاف بني  امي  

ــم ابلركود، وكان 2018 و ، ل ل النمو ة  مري ا اللتينية و رريقيا اتســـــــ
ة املـاـئة ملـدة  1مصـــــــــــــــيب  قـل البلـدان اوا ة التجـارة العـاملـية  قـل مل 

مخس إـــــــــــنواس  لى التوايل. ور س  ن مفتاح تصـــــــــــحي   دم التوازن 
ي مل ة احلد مل اال تماد  لى الســــــــلف األإــــــــاإــــــــية وتعزيز التنوكع. 

ــلة ايمداد املتعلقة  ــلســـــــــ ــميم إـــــــــ وانيتتم  قائلة إماه يتعني إ ادة تصـــــــــ
ــادراس  قل البلدان اوا ذا يتي  لتلي البلدان االاتفا  بنصـــــــيب  بصـــــ

 رر مل األرابح. و 
)مدير م تب متويل التنمية املســـــتدامة التابف   حنيفالسددددي    - 7

ــادية واالجتما ية(   رض  ــؤون االقتصـــــــ  األمني العام  تقريريدارة الشـــــــ
، ( A/74/260متابعة وتنفيذ متائج املؤمتراس الدولية لتمويل التنمية ) ل  
التقرير يتضــــمل اوصــــلة الإــــتنتاجاس التقارير األربعة األو    إن  رقال

. ومل لفرقـــة العمـــل املشــــــــــــــرتكـــة بني الوكـــاالس املعنيـــة بتمويـــل التنميـــة
التمويل املقدم مل الق اع العام االإــــــتنتاجاس اليت جا  هبا التقرير  ن  
ليسا بديلني يُ مل  ادةا اآلنير و والتمويل املقدم مل الق اع اخلاص  

و كد  ن التمويل املسـتدام يت لب منظوراا اويل األجل، و ن   .لبعضـها
احلوار الرريف مو ية االإـــتثمار ال تقل  ةية  ل مقداره. و شـــار إ   ن  

الذت جرا مؤنيراا قد  برز احلاجة إ    املســـــــــتوا بشـــــــــأن متويل التنمية
ف. ومثة حتدايس مظامية ني رية  إاداا األثر و يضــــا احلاجة إ  التوإــــا

ــاليـــة مف ني ـــة يتعني معـــ  ــة واملـ ــاريـ ــة النظم التجـ ــا مل  جـــل موا مـ ا تهـ
 . 2030التنمية املستدامة لعام 

ومضــــــــــــــى يقول إن البيئــة احلــاليــة ت رح حتــدايس  مــام تنفيــذ  - 8
الصـــــــــــــــادرة  ل املؤمتر الــدويل الثــالــث لتمويــل ني ــة  مــل  ديس  اباب 

ــة ــاريــــ التنميــ ــا زادس التوتراس التجــ ــاملي بينمــ ــأ النمو العــ ــااــ ة . رقــــد تبــ
ــا د وتغري  ــية. و وضـــــ   نا صاار الديون ة تصـــ ــياإـــ وامل اار ا يوإـــ
املناخ ة تزايد. ومل جهة  نيرا، يتزايد االهتمام ابالإـتثمار املسـتدام 
وأينيذ املســـــــــــتثمرون امل اار البيئية واالجتما ية ة اال تبار بصـــــــــــورة 
 متزايدة. وبنيا  نا  وجه التقدم الت نولوجي تن وت  لى إم امية تيسـري
التقدم احملرز بشــــــأن  هداف التنمية املســــــتدامة، ل نها أت  مصــــــحوبة 
ــاس التنميــة  لى  ــيــاإـــــــــــــ ذ ــاار جــديــدة يتعني  ن تت يف معهــا إــــــــــــ
ــها اليت  ــاا النظر للعوامل مفســــــ ــتويني الوا  والعاملي. ًو ل  يضــــــ املســــــ
ــاا ي ادة  ــغ اا  لى النظام املتعدد األاراف اب تبارها ررصــــ ــ اال ضــــ ُتشــــ

 نظام.صياغة ذلي ال
النظـام املـايل و رض الســـــــــــــــيد انيف تقرير األمني العـام  ل  - 9

(، رقــال إن التقرير خل  ا هود املبــذولــة A/74/168)الــدويل والتنميــة 
لتنفيذ ني ة  مل  ديس  اباب نيلل العام املاضــي و شــار إ   دد مل 

. وتشــري املؤشــراس إ  ااالس تبااؤ اقتصــادت العلماس املثرية للقلق
ة بلدان متقدمة كربا. وذكر  ن ما جنم  ل ذلي مل تيسري للسياإة 

تدرقاس ر   املال اخلارجة القصـــــــــــــرية النقدية  دا إ  ختفيض صاار  
ــيما الضــــــعف  لى املدا املتوإــــــل  ل نه زاد مل  وجه  األجل، ، ال إــــ

https://undocs.org/ar/A/74/260
https://undocs.org/ar/A/74/168
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زالــــ   النظم املــــاليــــة مــــاريمــــا يتعلق أب بــــا  الــــديون. و ضـــــــــــــــــاف  ن 
ختصــــــــــ  موارد كارية للاتياجاس اياائية ال ويلة األجل. ويتبنيا  ال

مل النمو السـريف ة الت نولوجيا املالية ومل اإـت دام األصـول املشـفرة 
ف إــــــــــــــريعاا  ن هناك ااجة إ   ار تنظيمية ي اد  اآلنيذ ة التوإــــــــــــــك

وإدارة   خلدماس املالية،احلصــــــــول  لى االتوازن بني االبت ار، وإم امية  
امل ــــاار. وينبغي للمجتمف الــــدويل  ن يــــدر  بشــــــــــــــ ــــل مســــــــــــــتمر 

كام  مؤإـــــــــــســـــــــــاته ال تزال تفي ابلغرض، كما ينبغي له البنا   إذا ما
 لى الزنيم الــذت اققــه احلوار الرريف املســــــــــــــتوا بغيــة كفــالــة التمويــل 

 اللزم لتحقيق  هداف التنمية املستدامة.
)رئيســــة ررع الديون ومتويل وتنمية ذؤمتر    الكينبوتغ  نالسدددي  - 10

األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة )األوم تـاد((   رضـــــــــــــــ  تقرير األمني 
(، A/74/234العــام  ل القــدرة  لى حتمــل الــديل اخلــارجي والتنميــة )

ــادية  اآلاثررقال  إن   لبلدان النامية متيجة الواقعة  لى ا  ال لية  االقتصــــ
ــاداس املتقــدمــة ترتتــب  ليهــا أتثرياس  لرتاجف النمو ة بعض االقتصـــــــــــــ
و وضــــــــــــــحـ   ن   ـقدرة البـلدان الـنامـية  لى حتمـل اـلديون.ب  يتعلق ريمـا

التوقعاس املتفائلة الصـــــــــــادرة مؤنيراا  ل بعض املنظماس الدولية كام  
ا  الضـــوابل لغمدرو ة إ  اد كبري ابلســـياإـــاس النقدية التيســـريية وإ

ــيما ة الوالايس املتحدة. ويُقداار األوم تاد  ن التنظيمية املالية ، ال إـــــــــ
تريليون دوالر ة هنــايــة  200 رصــــــــــــــــدة الــديون العــامليــة كــامــ  تفو  

تريليون دوالر  ما كان  ليه ة   50، وهو مبلغ يزيد ذقدار  2017  ام
. و ضــــــــار   ن حنو ثلثي  رصــــــــدة 2008 وج األزمة املالية العاملية لعام  

ــاا  ل تعزيز النمو  ــة. و وضـ الديون العاملية تلي يتألف مل ديون نياصـ
املنتج والشــــــــامل للجميف، ًيل االئتمان اخلاص إ  الرتككز ة  مشــــــــ ة 

ملصــــــــــرة املوازت. وقد ارتفع  املضــــــــــاربة و رت توصــــــــــيله  رب النظام ا
ة املـاـئة مل النـاتج احمللي اي ـايل ة  ـام   79املـديومـية اخلـاصـــــــــــــــة مل 

ــام 139إ   2008 ــاتج احمللي اي ـــايل ة  ـ ــة مل النـ ــائـ . 2017 ة املـ
وتتفاقم  وجه الضعف إزا  حتمال الديون ة بعض البلدان النامية بفعل 

 السلف األإاإية املتقلبة. ال وارا املتعلقة بتغري املناخ و إعار
 وضــــــــــــــــاع الــديون اخلــارجيــة للبلــدان  ، ظلــ 2018وة  ــام  - 11

تســـــــــــو . واإـــــــــــتمرس مل ية الديون ة التحوكل بعيداا  ل دائ    النامية
ــة القصـــــــــــــرية  األجل ال ويل مل الق اع العام وحنو املمتل اس اخلاصـــــــــــ

ابيـــاه األجـــل، مثلمـــا اإــــــــــــــتمر التحوكل بعيـــداا  ل البنوك التجـــاريـــة و 
 لى صاار  كرب. وقد تضـــــا ف   ةالتمويل بواإـــــ ة الســـــنداس املن وي

ــري األجل مل اوايل   ة املائة مل الديون اخلارجية   15االئتمان القصـــــــــــ
 .2018ة املائة ة  ام  30إ  قرابة  2000للبلدان النامية ة  ام 

 إن اـلديون ة اـلدول ا زرـية الصــــــــــــــغرية الـنامـية  ةـقائلـ    واتبعـ  - 12
. ويع س جز  2018 و  2000س زايدة ذائيت ضــعف بني  امي  شــهد

ــة  ــة، اليت  وجـــدس القـ كبري مل تلـــي الـــديون راثر ال وارا ال بيعيـ
مفرغــــة مل االقرتاض املت رر وثاقــــل  ــــب  نيــــدمــــة الــــديون  لى حنو 
يســتنزف األموال وهلو ا بعيداا  ل الت فيف مل راثر تغري املناخ. وقد 

املن فضـــــــــــة الدنيل ريما  دا ة للبلدان   رصـــــــــــدة الديون اخلارجيزادس  
 2009أبكثر مل الضـــــــــــعف بني  امي    ا زرية الصـــــــــــغرية الناميةالدول  

ــاا 2018 و . وجا س الزايداس ة الْديل اخلاص لتلي البلدان امع اإــــــــ
ــول  لى   ــرةلرتاجف إم امية احلصــــــــ ــروط ميســــــــ جرا    التمويل العام بشــــــــ

 تسارع امدماجها ة األإوا  املالية الدولية.
، ارتفف معــــدل النمو الســــــــــــــنوت ة ديون 2009ومنــــذ  ــــام  - 13

البلدان النامية املتوإ ة الدنيل أبكثر مل ثلثة  ضعاف مقارمةا ابلفرتة 
، مف اــــــدوا حتوكل حنو االئتمــــــان اخلــــــاص، ورجــــــال 2000-2009

االإـتحقا  األقصـر، ونيدمة الديون األشـد واأة. والركود ا ي لي ة 
 يتفــاقم ببل  او االقتصــــــــــــــــاد العــاملي البلــدان املتوإــــــــــــــ ــة الــدنيــل ال

المدماج اال تبااي للهياكل ايمتاجية واملالية رحســــــــــب، بل  يضــــــــــا اب
.  ما بشــــــــأن األإــــــــوا  املالية الدولية  ضــــــــملالبلدان    الناشــــــــئة ة هذه

البلدان النامية املرتفعة الدنيل، رقد تضـــــــــا ف   رصـــــــــدهتا مل الديون 
، وابت  ة الوق  مفســه  كثر ُ رضــة للديون 2009اخلارجية منذ  ام  

. و رادس اخلاصــة ال ويلة األجل غري املضــمومةقصــرية األجل وللديون  
 ن البلــدان النــاميــة مل كــل رئــاس الــدنيــل إــــــــــــــت ون غري قــادرة  لى 

ــتيفا  املت لباس االإـــــــتثمارية خل ة  ام   مل غري زايدة  وجه   2030اإـــــ
ــفارية ا ــ اال شـ ــعفها إزا  الديون. وُتشـ ــائل ضـ ــألة مل بني مسـ لديون مسـ

كثرية يتعني  ن يتصـــــــــــدا  ا اتتمف الدويل إذا  راد تفادت  زمة ديون 
   مق ة البلدان النامية.

ــعبة  السدددي  كالاموتا  - 14 ــادية، شـ ــؤون االقتصـ )كبري املوظفني للشـ
ــياإـــــــــاس االقتصـــــــــادية، إدارة الشـــــــــؤون االقتصـــــــــادية   التحليلس والســـــــ

ــة  واالجتمـــا يـــة(   رض تقرير األ ــاديـ مني العـــام  ل التـــدابري االقتصــــــــــــــ
االمفرادية بوصـــفها وإـــيلة للقســـر الســـياإـــي واالقتصـــادت ضـــد البلدان  

(، وقال إن  دد التدابري القســـرية االمفرادية املت ذة A/74/264النامية )
 معية العامة إ  ضـــــــــد البلدان النامية اإـــــــــتمر ة االرتفاع رغم د وة ا

إلغائها. ويرتتب  لى التدابري االقتصــــــــــــادية االمفرادية راثر ضــــــــــــارة غري  
مقصـــــــودة  لى اقو  ايمســـــــان والرراه العام. ومضـــــــى يقول إن  يف  
الدول األ ضــــا  الســــبعة  شــــرة، وكذلي االحتاد األورويب و نيت األمم 

  2019 لعام املتحدة ايقليميتني، اليت اإــتجاب  للدراإــة االإــتقصــائية

https://undocs.org/ar/A/74/234
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ــادية واالجتما ية، تعارض التدابري   اليت  جرهتا إدارة الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــ
االمفرادـية. وذكر  نا األاراف اليت اإــــــــــــــتجـاـب  لـلدراإــــــــــــــة، واليت هي  
ــادية االمفرادية،  رادس بوجود راثر  ــتهدرة ابلتدابري االقتصـــ مفســـــها مســـ
ضـــــــــارة  لى الصـــــــــحة والتعليم والبنية التحتية، ايث يتحمل  ضـــــــــعف  

ئاس الســــــــــــــ ـان الـعب  األكرب. ومل بني  مور  نيرا، تدانيـل  هذه  ر
التدابري مف حتقيق  هداف التنمية املســـتدامة. وانيتتم قائل إنا ا زا اس  

 املتحدة. االقتصادية ينبغي  ال تُفرض إال ورقاا مليثا  األمم
)املراقب  ل دولة رلســــــــ ني(  ت لم   السددددددي  أ و  ددددددالي  - 15

ــ   ــم جممو ة الــــــــــــــــ ــني، رقال إمه ال ً ل إم ار  ن التجارة   77ابإـ والصـ
الدولية قاارة للنمو االقتصـــادت الشـــامل للجميف وللقضـــا   لى الفقر 
وحتقيق التنمـية. وـقال إن اتمو ة ترغـب ة الـتأكـيد  لى مـبد  املـعاملة 

مل  جل تيســـري إدماجها ة النظام اخلاصـــة والتفاضـــلية للبلدان النامية  
 التجارت املتعدد األاراف والورا  ابلتزاماس منظمة التجارة العاملية. 

( قد اذر مل A/74/221واتبف قائل إن تقرير األمني العام ) - 16
ــلبيـــة املرتتبـــة  لى تبـــااؤ النمو، و ل التـــداب ري االمفراديــة، اآلاثر الســــــــــــ

واملنــاز ــاس التجــاريــة، والصــــــــــــــفقــاس التجــاريــة الثنــائيــة اليت تتم بــدارف 
ــرورة قيام  ــرية األجل. و راد أبنا اتمو ة تعيد أتكيد ضــــــ الفائدة القصــــــ
مظـام يـارت متعـدد األاراف  ـاملي يســــــــــــــتـند إ  قوا ـد حمـدادة وي ون 
ــمول و دم التم ــم ابلشـــــــــــ ــفارا ًو ل التنبؤ به ويتســـــــــــ ييز منفتحا وشـــــــــــ

وايمصـــــــاف. رل بد مل إزالة التدابري االقتصـــــــادية القســـــــرية االمفرادية 
رورا. كما تؤكد اتمو ة  لى  ةية حتســــــــــــني االإــــــــــــتثمار والتمويل ة 

، وحتــث 2030الق ــا ــاس البــالغــة األةيــة مل  جــل تنفيــذ ني ــة  ــام 
الق ا ني العام واخلاص  لى اختاذ ني واس ملعا ة الثغراس اليت تعرتت 

إـــــــــــتثمار ة  هداف التنمية املســـــــــــتدامة. وينبغي  ن تعجل البلدان اال
املتقدمة بنسق مقل الت نولوجيا وبنا  القدراس والتمويل لفائدة البلدان 
 النامية، وتت ذ التدابري اللزمة ملنف تراكم الديون اليت ال ً ل حتملها. 

ــلة يؤدت إ   - 17 وقال إنا تراجف العلقاس مف املصــــــــارف املراإــــــ
 ــاقــة ا هود املبــذولــة خلفض ت ــاليف التمويــل التجــارت وإرإــــــــــــــــال إ

التحويلس املالية. وقال إن هناك  إـــــــــبااب تد و إ  الشـــــــــي ة قدرة 
ا ي ل احلايل املتعدد األاراف  لى التصــدت  ذه التحدايس العاملية. 
لذا، ال بد مل تعزيز التنسـيق واتسـا  السـياإـاس  لى الصـعيد الدويل 

الإـــــــتقرار املايل واإـــــــتقرار االقتصـــــــاد ال لي. وقال إن مل  جل د م ا
ــتمرار االرتقار إ  منتدا  املي وايد  ــعر ابلقلق إزا  اإـــــ اتمو ة تشـــــ
شامل للجميف مل  جل التعاون ة جمال الضرائب، وهي ت رر د وهتا 
إ  االرتقا  ذســـــــــــتوا  نة اخلربا  املعنية ابلتعاون الدويل ة املســـــــــــائل 

هيئة ا ومية دولية. وينبغي إلغا  امللذاس اآلمنة الضـــــــــريبية لتصـــــــــب   
اليت تنشــــــــــق اوارز لنقل األصــــــــــول املســــــــــروقة  و التدرقاس املالية غري 

 املشرو ة إ  اخلارج. 
ومضــى قائل إن هناك  دة بلدان انمية معتمدة  لى الســلف  - 18

األإـــــاإـــــية ال تزال  رضـــــة لتقلباس األإـــــعار. ولذلي ينبغي مواصـــــلة 
 جل تنويف االقتصـــــاداس، وحتســـــني  ملية تنظيم األإـــــوا  ا هود مل  

ــابتهـــا  ــا واإــــــــــــــتجـ ــا هتـ ــة، وتعزيز كفـ ــة والـــدوليـ ــة وايقليميـ ــة الوانيـ ــاليـ املـ
ــفاريتها. وقال إنا اتمو ة تعترب تعميم اخلدماس املالية ذثابة  داة  وشـــــــــ
مســــــا دة  لى حتقيق التنمية، وتشــــــدد  لى  ةية تعزيز ايملام ابألمور 

ايـة املســــــــــــــتهلـي، واإــــــــــــــت ـدام الت نولوجيـا املـاليـة لتحقيق املـاليـة، و ـ 
 هداف التنمية املســـــــــــتدامة. وات اآلن، د تُت ذ إجرا اس كارية  لى 
الصــــــــــــــعـيد الـعاملي وايقليمي والوا  مل  جـل زايدة توارر التموـيل مل 

 الق اع اخلاص وإم امية احلصول  ليه مل  جل التنمية.
ــيا(   السددي  كو   -  19 ت لم ابإـــم راب ة  مم جنو  شـــر   )إمدوميسـ

رإيا، رقال إن الراب ة تواصل تعزيز  وجه الت امل بني ر ية  ا ة الراب ة  
. و لى الرغم مل صـــعوبة البيئة العاملية، ظل  2030وني ة  ام  2025لعام 

، وهي  2018 ة املــائــة ة  ــام  5.2النمو ال لي للراب ــة  نــد مســـــــــــــتوا 
. وكان األدا  قواي  يضـــا ة جمايل  2017مفس النســـبة اليت حتقق  ة  ام 

،  لى الرغم مل  2019التجارة واالإـــــــــــتثمار ة النصـــــــــــف األول مل  ام 
 . 2020 و 2019توقف او  كثر تواضعا ة  امي 

واتبف قائل إمه ال بد مل هتيئة بيئة اقتصــــــــــــاد كلي مســــــــــــتقرة  - 20
نمية املســــــــــــــتدامة اليت تبذ ا البلدان. رالراب ة ومواتية لت ملة جهود الت

تواصـــــــــل النهوض ابلت امل االقتصـــــــــادت ايقليمي وتعزيز القدرة  لى 
الصـــــــــــمود  لى الصـــــــــــعيد ايقليمي، وذلي متشـــــــــــيا مف ني ة ا ما ة 

ــادـية الـتابـعة للراب ـة لـعام   . وهي ال تزال ملتزـمة بت ـامل 2025االقتصــــــــــــ
رار املـايل ة املن قـة، وذـلي ة الراب ـة مل  جـل تعزيز النمو واالإــــــــــــــتق

 نيضم تزايد  وجه  دم اليقني.
واإت رد يقول إن التجارة واالإتثمار الدوليني حمركان هامان  - 21

لتحقيق النمو والتنمية. والراب ة تواصـــــــــل التوإـــــــــف ة إاار شـــــــــراكاهتا 
االقتصــادية، وذلي بوإــائل منها املفاوضــاس بشــأن الشــراكة ايقليمية 

ــادية ا ــا تنفيذ ايصـــلااس، وتعمل االقتصـ ــاملة. وهي تواصـــل  يضـ لشـ
تدر يا  لى ختفيف القيود املفروضــــــــة  لى االإــــــــتثمار  و إلغائها مل 
ــلة تدرق االإـــــــتثمار األجن  املباشـــــــر إ    جل املســـــــا دة  لى مواصـــــ
ــركا  التجاريني  املن قة. وتشــــــــــــ ل التوتراس التجارية القائمة بني الشــــــــــ

قلق ابلغ؛ ويلزم مظـام يـارت متعـدد الرئيســــــــــــــيني ة املن قـة مصـــــــــــــــدر 

https://undocs.org/ar/A/74/221
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األاراف يســــــــتند إ  قوا د حمدادة وي ون منفتحا وشــــــــفارا وشــــــــامل 
 للجميف تسهر  لى إدارته منظمة التجارة العاملية.

واتبف قائل إن الشـراكاس ة جمال التنمية املسـتدامة والتعاون  - 22
هي مل األمور احلامسة. وة هذا الصـــــــــــــدد، وضـــــــــــــع  الراب ة نياراة 
ــتفادة مل  وجه الت امل بني ر ية  اريق لتوجيه العمل مل  جل االإـــــــــــ

ــيحقق روائد 2030وني ة  ام    2025 ا ة الراب ة لعام   ، وهو ما إـــــــــــ
ــعو  املن قة. وتت لف ا ــراكاس لشـــــــ لراب ة، ة ظل التزامها بتعزيز الشـــــــ

ــتـدامـة بني املنظمـاس ايقليميـة التـابعـة  ـا وبني  مل  جـل التنميـة املســــــــــــ
 ان األمم املتحدة ايقليمية وغريها مل املنظماس الدولية، إ  إال  
ــتدامة، ة ابم وك،  ــأن التنمية املسـ ــاس واحلوار بشـ مركز الراب ة للدراإـ

 .2019رب ة تشريل الثاين/مورم
ــتدام يؤدت دورا اامسا ة  - 23 ــى يقول إن التمويل املســـــــــــ ومضـــــــــــ

حتســـــــــــــني ال فا ة االقتصـــــــــــــادية لبلدان الراب ة وحتقيق رنيائها وقدرهتا 
ــه النظم ايي ولوجية ويعزز التنوع  ــية، وهلمي ة الوق  مفســــــــ التنارســــــــ
الثقاة والرراه االجتما ي. وتتحرك الراب ة صـو  زايدة ايدماج املايل 

املن قــــة، وذلــــي  لى الرغم مل  ــــدم كفــــايــــة األمظمــــة وا يــــاكــــل  ة
األإــاإــية. وانيتتم قائل إنا الراب ة تدرك امل اار اخلارجية ال امنة ة 
ــاس ملئمة للحفا   ــياإـ ــف إـ ــتعدة لوضـ هذه اخل وة، وهي لذلي مسـ

  لى النمو و اية اإتقرار مظامها املايل.
ابلوكالة،   الرئيس  ة انئبالســـــــــــــيدة بيشـــــــــــــ ورا )هنغاراي(،   تول  - 24

 .رائإة ا لسة

ــة  ل  السددددددددددديددد  كدددا لريل غندددات  - 25 ــابـ )ابراغوات(  ت لم ابلنيـ
ــاالـية، رقـال إن التجـارة اـلدولـية  مر  جممو ـة البـلدان الـنامـية غري الســــــــــــ
ايوت ابلنســبة للبلدان النامية غري الســاالية، اليت تعتمد  لى التجارة 
بشــــــــــــــ ــل  كرب مل البلــدان النــاميــة األنيرا. و لى الرغم مل امتعــا  

ــامي  ــة ة  ـ ــدوليـ ــارة الـ ــة ، 2018 و 2017التجـ ــاريـ ــفنا التوتراس التجـ رـ
الــدوليــة املتزايــدة تشــــــــــــــ ــل هتــديــدا للتعــاون التجــارت املتعــدد األاراف 
ضــــــــــــــمل إاـــار مظـــام قـــائم  لى القوا ـــد، واصــــــــــــــــة البلـــدان النـــاميـــة 

ــادراس العــامليــة رنيــذة ة التنــاق . ومتثـل  غري ــااليــة مل الصـــــــــــــ الســـــــــــــ
ــبة   ــاالية اآلن  قل مل مسـ ــادراس البلدان النامية غري السـ ائة ة امل  1صـ

ــادراس العاملية، وكثري مل هذه البلدان يعاين مل  وجه  مل جمموع الصــــــ
ــدت لتهميش  ــا  التصــــــــ ــتمر. وينبغي للدول األ ضــــــــ  جز يارت مســــــــ
البلدان النامية غري الســـــاالية، بســـــبل منها رعالية تورري املعومة لصـــــا  
التجارة. وقال إنا اتمو ة تشـــــــــــيد ببد  مفاذ االتفا  املنشـــــــــــق ملن قة 

ــأمه  ن 2019ة احلرة القارية األرريقية ة  اير/مايو  التجار  ، الذت مل شـــ
 يعزز التجارة بني البلدان النامية غري الساالية ة  رريقيا. 

وقال إنا  لى الدول األ ضـــــــا  ة منظمة التجارة العاملية  ن  - 26
تقدام الد م الذت حتتاجه البلدان النامية غري الســــــــــــــاالية ة ضــــــــــــــبل 

ملســــــــــــــا دة التقنية، وذلي بغية التنفيذ ال امل التفا  ااتياجاهتا مل ا
منظمة التجارة العاملية بشــــــأن تيســــــري التجارة، و نا  لى املؤمتر الوزارت 

 ن خيرج بنتـائج  2020ملنظمـة التجـارة العـامليـة املنعقـد ة ازيران/يوميـه  
هامة ابلنســــــبة  ا. وة الوق  مفســــــه، ينبغي للشــــــركا  ة التنمية د م 

ــااليـــة مل  جـــل تنويف ا هود ا ليت تبـــذ ـــا البلـــدان النـــاميـــة غري الســــــــــــــ
ــيلة ملواجهة التقلب ة  اقتصــــــــاداهتا، وإضــــــــارة قيمة إ  منتجاهتا كوإــــــ
 إـــعار الســـلف األإـــاإـــية. ورغم  نا الت نولوجياس ا ديدة واالقتصـــاد 
ــيف الفجوة  ا توإــ ــا ــت يعان  يضــ ا هائلة، إال  هنما يســ ــا الرقمي  اتاا ررصــ

تم التغلـب  لى حتـدايس مل قبيـل ايمفـا  احملـدود  لى الرقميـة مـا د ي
البحث والت وير، و دم تيســـــــر الوصـــــــول إ  البنية التحتية لت نولوجيا 

 املعلوماس واالتصاالس أبإعار معقولة.
ــرورة إاراز مزيد مل التقدم ة تنفيذ ني ة  - 27 ــدد  لى ضـــــــ وشـــــــ

اياائية   مل  ديس  اباب. وقال إنا اتمو ة تراب بزايدة املســـــــــــــا دة
، ل نهـا ـتد و  يف شــــــــــــــركـا  التنمية 2017 و  2014الرمسـية بني  ـامي  

إ  الوـرا  ابلتزامـاهتم ة جمـال املســـــــــــــــا ـدة اياـائـية الرمسـية، وذـلي ألن 
هذه املســـــــــا دة هي مل املصـــــــــادر الرئيســـــــــية للتمويل اخلارجي للتنمية 

تدرقاس ابلنســــــــبة للعديد مل البلدان النامية غري الســــــــاالية. وال تزال  
االإـــــــــــــتثمار األجن  املباشـــــــــــــر إ  البلدان النامية غري الســـــــــــــاالية ة 
ــتثمــاراس  اخنفــاض؛ ومل مث  ــب تعزيز قــدرهتــا  لى اجتــذا  االإــــــــــــ
ــاالـية  ــا إيل  البـلدان الـنامـية غري الســــــــــــ واالاتفـا  هبـا. وينبغي  يضــــــــــــ
اهتماما نياصــــــــــــا ضــــــــــــمل إاار متابعة واإــــــــــــتعراض تنفيذ ني ة  مل 

للمجتمف الــدويل مل تعزيز الــد م املقــدم  ــا  لى   اباب، وال بــد  ديس
ــا دة اياائـية الرمسـية والتـعاون ريمـا بني بـلدان ا نو   شــــــــــــــ ـل املســــــــــــ
ــا دة التقنية  ــر، واملســــــــ ــتثمار األجن  املباشــــــــ والتعاون الثلثي، واالإــــــــ

 واملسا دة  لى بنا  القدراس. 
ــم جممو ة  قل البلدان السدددددددددي  لي وا - 28   )ملوت(  ت لم ابإـــــــــ

اوا، رقـال إن التوتراس التجـارـية املتزاـيدة ريمـا بني الشــــــــــــــركـا  التجـاريني  
العــامليني الرئيســــــــــــــيني، وارتفــاع مســــــــــــــتوايس الــديون، وارتفــاع اــاالس  
ال وارا النا ة  ل تغري املناخ، تفرض ضــغواا هائلة  لى احليز املايل 
ية. ألقل البلدان اوا. و لوة  لى ذلي، يتناق   دد الشـراكاس العامل

وقال إن تقلب التجارة يضــر أبقل البلدان اوا، اليت كام  اصــتها مل 
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؛ ويبدو  لى  2018 ة املائة ة  ام 1الصــادراس العاملية  قل مل مســبة 
ة  2األرج   نا هذه البلدان لل تبلغ ا دف املتمثل ة حتقيق مســـــــــــبة 

. و راد أبنا تقلب التجارة 2020 املائة مل الصـادراس العاملية للول  ام
ــوية املناز اس التابعة   ــا  مل منظمة التجارة العاملية ورلية تسـ يع ل  يضـ
 ـا. و ـب  لي اتتمف اـلدويل  ن يفي ذـا التزم ـبه مل إاتاـة وصــــــــــــــول  
ــوم   ــوا  مل دون رإـــــــ ــلف ونيدماس  قل البلدان اوا إ  األإـــــــ  يف إـــــــ

شــفارة وبســي ة،   ركية  و اصــ  مفروضــة، و ن يعتمد قوا د منشــأ 
ــاـرة   وينهض ببـنا  القـدراس ة جمـاالس التجـارة وتنويف املنتجـاس وإضــــــــــــ

 القيمة والتنازل  ل رإوم اخلدماس.  
ــبـة نيـدمـة ديون  قـل البلـدان اوا إ   ـائـداس  - 29 وقـال إن مســــــــــــ

الصــــــــادراس غري مســــــــتدامة وتت لب إجرا اس إــــــــياإــــــــاتية دولية مثل 
ــفارية الديون، وز  ايدة املســـــــــــــا دة اياائية ختفيف  ب  الديون، وشـــــــــــ

الرمسية، ابيضــــارة إ  تعبئة املوارد احمللية. وة هذا الســــيا ، ينبغي  ن 
ــا  إاـــار دويل ي ـــادة جـــدولـــة الـــديون  تنظر اللجنـــة ةـــديـــة ة إمشــــــــــــــ
الســــــــــــــيادية. ومل دوا ي القلق العميق  ن جمموع املســــــــــــــا دة اياائية 

ائية ة منظمة التعاون الرمسية املقدمة مل بلدان  نة املســـــــــا داس ايا
ــة ة  ــة احلقيقيــ ــال االقتصــــــــــــــــــادت قــــد اخنفض ابلقيمــ ــة ة اتــ والتنميــ

ة املــائــة  و  كثر مل  0.15، و ن  ــدد البلــدان اليت تقــدم 2018  ــام
دنيلها القومي اي ايل كمســا دة إاائية رمسية إ   قل البلدان اوا قد 

 و  األموال اخنفض مل إـــــــتة إ  مخســـــــة بلدان. ورغم  ن تدرقاس ر 
ا قصـــرية األجل ومتقلبة، وال تفضـــي  ــيا، إال  هنا الدولية تؤدت دورا رئيسـ
إ  حتســــني اإــــتقرار االقتصــــاد ال لي. لذا، ال بد مل زايدة التدرقاس 
ــنـــدو   ــا لصــــــــــــ ــدان اوا. وورقـ ــل البلـ ــل إ   قـ ــة األجـ ــة ال ويلـ ــاليـ الر مسـ

وا إال  لى املتحدة للمشــاريف ايمتاجية، ال حتصــل  قل البلدان ا األمم
ة املــائــة رقل مل التمويــل امل تلل القــائم. و ــب تفنيــد اخلرارــاس  7

الســائدة ريما يتعلق ذ اار االإــتثمار ة تلي البلدان. و نيريا،  ب 
 لى اللجنة  ن تتصدا للتدرقاس املالية غري املشرو ة، اليت تؤثر أتثريا 

 كبريا  لى  قل البلدان اوا. 
اماي ا(  ت لم ابإـــــــم ا ما ة ال اريبية، )ج  السدددددي  تاترا  - 30

رقـال إن البـلدان الـنامـية ـما زاـل  تواجـه الـباس متزاـيدة مل  جـل زايدة 
ــتثمار العام وتعبئة التمويل خل ة  ام   ، ول ل  ب  الديل 2030االإــــــ

، 2018 املرتفف لل ثري منها يعو  قدرهتا  لى القيام ب ليهما. وة  ام
 247,2ن  رصـدة الديون العاملية إـتصـل إ   قدر معهد املالية الدولية  

. وإتضر هذه املستوايس 2018تريليون دوالر للول هناية رذار/مار   

ــرهلة  ــيما بلدان الشـ ــية مل الديون العاملية ابلبلدان النامية، وال إـ القياإـ
 العليا مل الدنيل املتوإل. 

ومضـــــــى قائل إماه ابيضـــــــارة إ   ثر املســـــــتوايس املرتفعة مل  - 31
اـلديون، يواجـه العـدـيد مل اـلدول ا زرـية الصــــــــــــــغرية الـنامـية، ومعظمهـا 
ــعفها  ــئة  ل تزايد ضــ ــارية انشــ مل البلدان املتوإــــ ة الدنيل، قيودا إضــ
وتعرضـها لل وارا ال بيعية ولصـدماس اقتصـاد نيارجية. وقد تفاقم  
هذه القيود متيجة لتشـ يلة جمموع ديوهنا ة مقابل مسـتوايس دنيلها. 

الديون ابلنســــــبة للبلدان املتوإــــــ ة الدنيل انيتلرا كبريا   وخيتلف ت ور
ــة غري  ــة الدنيل. واتبف قائل إن الديون اخلاصـــــــــ  ل البلدان املن فضـــــــــ
املضـمومة للدول ا زرية الصـغرية النامية، بوصـفها مل البلدان املتوإـ ة 

إ   2000دوالر ة  ـــام  900 000الـــدنيـــل، زادس زايدة هـــائلـــة مل 
. ومظرا لعدم 2018بليني دوالر ة  ام    4.3مســــــــــــــتوا الذروة وقدره 

إم امية احلصــــول  لى متويل بشــــروط تســــاهلية متيجة لل روج مل رئة 
ــة اـلدنيـل، اضــــــــــــــ رس بـلدان ا مـا ـة ال ـاريبـية إ   البـلدان املن فضــــــــــــ
ــدار  اللجو  إ  إــــــــــــــو  ر   املــال الــدويل املتقلــب، مل نيلل إصـــــــــــــ

ــيادية  كثر ت لفة، وذلي مل  جل تلبية   ــنداس إــ ااتياجاس متويل إــ
التنمـية. ومل الضــــــــــــــرورت اتـباع هنج متمـاإــــــــــــــي متعـدد األاراف إزا  
القدرة  لى حتمل الديل، واالإـــــــتثمار ة ا ياكل األإـــــــاإـــــــية العامة، 
ــة  ــاار ال وارا، وايجرا اس املتعلقـــ ــل مل ـــ ــل األجـــ ــل ال ويـــ والتمويـــ
ــب  ابملنــــاخ. والواقف  ن ابيعــــة  زمــــة الــــديون اليت تلوح ة األرق تت لـ

إـــــتجابة  اجلة  لى مســـــتوا الســـــياإـــــاس، و ب  ن تشـــــمل هذه ا
االإـــــــــــتجابة ختفيف الديون املتعلقة أبهداف التنمية املســـــــــــتدامة. وقد 

 اان الوق  يمشا  رلية ي ادة جدولة الديون السيادية.
وقـال إن متويـل التنميـة، ذـا ة ذلـي التمويـل امل تلل، ال غ    - 32

 نــه لتحقيق  هــداف التنميــة املســــــــــــــتــدامــة. و ــب  ن يل  هنج التنميــة  
ااتياجاس الســـــــ ان الضـــــــعفا ،  ينما كاموا، و ن يتصـــــــدا ملســـــــتوايس  
الفقر و دم املساواة املستمرة. و ب  لى اللجنة  ن تويل اهتماما دقيقا  

  ة  ل   با  الديون املرتفعة بش ل ال ً ل حتماله.  للهشاشة النا
ا تســــــــــــــتعـد  - 33 واتبف قــائل إنا بلــدان ا مــا ــة ال ــاريبيــة رغم  هنــا

لتحوال اقتصــــــــادت، إال  نا إم امياهتا مقيدة ابالضــــــــ رار إ  االنيتيار 
بني إـــــــــــــــداد الـديون اخلـارجيـة املرتفعـة وايمفـا  مل  جـل افز النمو، 

تها إذا  ريد  ا  ن حتشــد املوارد ال ارية لتنفيذ وهي مســألة  ب معا 
. وانيتتم ابلقول إنا التجـارة اـلدوليـة هي مل احملركـاس 2030ني ـة  ـام 

ــة، غري  نا التحـــدايس  ــاميـ ــة للنمو االقتصـــــــــــــــــادت ة البلـــدان النـ ــامـ ا ـ
الــدانيليــة واخلــارجيــة اليت تواجههــا بلــدان ا مــا ــة ال ــاريبيــة حتــد مل 
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ــتفادة إ    قصـــــــــــــى اد مل النظام التجارت الدويل قدرهتا  لى االإـــــــــــ
 اب تباره مل  دواس التنمية.

ــم حتالف الدول ا زرية   السدددددي ن لين ل - 34 )بليز(  ت لم  ابإــــ
ــعر ابلقلق إزا    ــغرية النامية تشــــ ــغرية، رقال  إن الدول ا زرية الصــــ الصــــ
ارتفـاع مســــــــــــــتوايس ديوهنـا ومســــــــــــــب اـلديل إ  الـناتج احمللي اي ـايل.  

التوـصياس اليت وـضعها رريق اخلربا  احل ومي الدويل املع  و ـضار   ن 
بتمويل التنمية، ذا ة ذلي التوصـــياس املتعلقة بضـــرورة متويل املبادراس  
اليت تعـا  احلواجز اليت تعرتض التحوـيل ا ي لي ة العـدـيد مل البـلدان  
ــارية لفائدة البلدان ــرورة تورري الدائنني ملرومة إضــ ــ ة الدنيل، وضــ   املتوإــ
النامية املتضـررة مل ال وارا ال بيعية، قد صـدرس ة إـيا  بيئة  املية  
ــادت العـــاملي   تتزايـــد ريهـــا التحـــدايس، مف اخنفـــاض ة النمو االقتصــــــــــــــ

 واإتثماراس ال ت في لد م حتقيق  هداف التنمية املستدامة.  
و ضــــــــــــــــارــ   ن أتمني احلصــــــــــــــول  لى التمويــل ة   قــا   - 35

ــهل ب ثري مل أتم ــول  لى متويل اويل األجل األزماس  إــــــــ ني احلصــــــــ
ــا دة اياائية الرمسية للعديد مل  للتنمية ً ل التنبؤ به. وتتناق  املســــ
  ضــا  حتالف الدول ا زرية الصــغرية، وال يزال احلصــول  لى التمويل 
ن   لى  إـــا  الدنيل رقل. وال يشـــ ل تغري املناخ  رة ًُ بشـــروط ميســـَّ

ــغرية الن امية رحســـــــب، بل هو واقف تعيشـــــــه هتديدا للدول ا زرية الصـــــ
ابلفعل. راألإـــر والبيوس وإـــبل العيش  لى احملي. ومف ذلي، تشـــري 
ــعاف  التقديراس إ   ن كل دوالر ينفق  لى الت يف هلقق  ربعة  ضــــــــ
 ائده مل ايث األضــــــــــرار املتجنَّبة  وبذلي رفنا العمل املتعلق ابملناخ 

 خيدم ة رنير امل اف مصا  يارية. 
وة اخلتام قال  إن الدول ا زرية الصـــــــــغرية النامية  بارة  ل   - 36

اقتصـــــاداس ضـــــعيفة تعتمد  لى صـــــنا ة واادة  و صـــــنا تني وتشـــــهد  
ــلاام متائج اجتما اس   ــب اس النقل. وة كل  ام، تســـــ أتنيرا ة ربل شـــــ
األمم املتحــدة وورقــاهتــا ابلتحــدايس اليت تواجههــا تلــي الــدول وت رح  

 ينقصه العمل. لذا، ال بد مل إدا الثغراس. الوال حمتملة، ول ل ذلي 
)كابو رريدت(  ت لام  ابإــــــــــــــم   السدددددددددددي ن غوميز مون ريل - 37

ــارة  ه  لى الرغم مل او التجــ ــا ــالــــ  إمــ ــة، وقــ ــة الــــدول األرريقيــ جممو ــ
، رفن اصـــــــــــة  رريقيا ة التجارة 2018بني البلدان النامية ة  ام   ريما

  اتمو ـة، إدراكـا منهـا العـامليـة ال تزال من فضـــــــــــــــة للغـايـة. وقـد ظلـا 
للتحدايس، ملتزمة ابلت امل االقتصــــــــــادت للقارة. ومضــــــــــ  تقول إن 

  اير/ 30من قــة التجــارة احلرة للقــارة األرريقيــة دنيلــ  ايز النفــاذ ة 
مليون شــــ     1.2، ومل املتوقف  ن تغ ي قريبا  كثر مل  2019مايو  
ملتوقف  ن تعزز تريليون دوالر مل النــــاتج احمللي اي ــــايل. ومل ا 3 و

ــَل قيمـة املنتجـاس وحتفز الب  التحتـية والتنمية  هـذه املن ـقة إــــــــــــــلإــــــــــــ
ــاديــة، ذــا يزيــد الررــاه العــام لشــــــــــــــعو   رريقيـا.  االجتمــا يــة واالقتصـــــــــــــ
ــتمرارية وجناح  ــار   ن اتمو ة تد و اتتمف الدويل إ  د م اإــــ و ضــــ

انس جيدة من قة التجارة احلرة، وهو األمر الذت يتوقف  لى تورري بيا
وتوصــياس إــياإــاتية، وحتســني الوصــول بشــروط تفاضــلية إ  الســو  
ــتثمـار ة الق ـا ـاس الرئيســـــــــــــــية،  اـلدوليـة، ومقـل الت نولوجيـا، واالإــــــــــــ

 وإ ادة جدولة الديون، وت وير الب  التحتية.
وبغية تقليل الضـــــعف  مام تقلب  إـــــعار الســـــلف األإـــــاإــــية  - 38

ــع  ا وماس ــو  اخلارجية، وضـــــــ ــدماس الســـــــ البلدان األرريقية   وصـــــــ
اإـــــــرتاتيجية للســـــــلف األإـــــــاإـــــــية مل شـــــــأهنا  ن توجه صـــــــياغة وتنفيذ 

 السياإاس املتعلقة بت وير إدارة املوارد ال بيعية للقارة. 
واإـرتإـل  قائلة إن التدرقاس املالية غري املشـرو ة تسـهم ة  - 39

اثر تراكم اـلديون اليت ال ً ل حتملهـا ة البـلدان األرريقـية. وتفرض اآل
الشـديدة للممارإـاس اليت تتي  للشـركاس حتويل  راباها حنو امللذاس 
الضـريبية ضـرورة اإـرتجاع وإ ادة اييراداس املتأتية مل التدرقاس املالية 
غري املشــــــــــــــرو ـــة. وينبغي للجنـــة  ن ت ثف جهودهـــا مل ـــارحـــة هـــذه 
التدرقاس ةميف  شـــــــ ا ا. وقد وتد و اتمو ة  يضـــــــا اتتمف الدويل 

ــاس ايـيراداس إ  ــدـرقـــــ ــة إ  ـتـتـبف تـــــ ــة اـلراـميـــــ  د ـم ا ـهـود األـررـيقـيـــــ
 املشرو ة ووقفها وضمان إ ادهتا إ  الوال. غري
ــائلـــة إمـــه يتعني  لى  رريقيـــا  ن ترإــــــــــــــ  تنميتهـــا  - 40 واتبعـــ  قـ

ا تمادا  لى االإـــــتثمار ال ويل األجل واملســـــؤول واملؤثر، ذا ة ذلي 
الق ا اس البالغة األةية. كما  ن االإـــــــــــــتثمار األجن  املباشـــــــــــــر، ة  

االإـــــــــتثمار ة ر   املال البشـــــــــرت  مر ابلغ األةية مل  جل التعجيل 
ابلتصــــنيف، وهو  مر ضــــرورت للتحويل ا ي لي والتنمية االقتصــــادية ة 
ــليم  ــادت كلي إــــــــــــ القارة. و لوة  لى ذلي، رفن وجود إاار اقتصــــــــــــ

ة القارة. ولوضــــف   ومســــتقر  مر  إــــاإــــي الإــــتمرار التنمية املســــتدامة
هذا اياار واحملارظـة  لـيه،  ب  ن تـعا  املـبادراس املتـعددة األاراف 
اـلديون اليت ال ً ل حتملهـا ـلدا كثري مل البـلدان األرريقـية، و يضــــــــــــــا 

 الفجوة املتزايدة بني االاتياجاس والتمويل اياائي املتاح.
نبؤ به و وضـــح   ن معايري ختصـــي  التمويل الذت ً ل الت - 41

ــفارة. وتد و   ب  ن يُعاد تعريفها ضـــــــــــمل إاار  ملية مفتواة وشـــــــــ
اتمو ة اتتمف الدويل واملؤإــــســــاس املالية املتعددة األاراف إ  اختاذ 
اخل واس اللزمـة للحيلولـة دون ت رار الـديون اليت ال ً ل حتملهـا ة 

ــت يف ااذج تعميم اخلدماس املالية  ن   القارة. و لوة  لى ذلي، تســــــــــ
ــف م اقا.  ــادت وحتقيق األهداف اياائية األوإــــــــــ تد م النمو االقتصــــــــــ



A/C.2/74/SR.6 
 

 

19-17499 9/13 

 

و لى هذا النحو، رفن اتمو ة مهتمة بشــــ ل نياص بتحســــني ررص 
ــركا   ــا دة مل الشـــــ احلصـــــــول  لى التمويل الرقمي، وهي تلتمس املســـــ

 اياائيني ة هذا الصدد.
ميق ونيتمـ  كلمهـا ابلقول إن اتمو ـة ـتد و اللجـنة إ  تع - 42

حتليلها ألاثر تغري املناخ  لى اإـــــــتقرار االقتصـــــــاد ال لي الدويل واوه، 
وإ  املســـا دة  لى التقليل إ   دد اد مل تعرض البلدان للم اار 
البيئية. و نيريا، تود اتمو ة  ن ت رر التأكيد  لى ال ابف ا ام للمالية 

ــفه   م مل لتعبئة العامة الدولية، ذا ة ذلي التمويل االبت ارت، بوصـــــ
 املوارد احمللية للبلدان.

)إــــــــــرياليون(  قال إنا العاد يواجه حتدايس   السدددددددي  جامريل - 43
معقـدة ريمـا خي  التجـارة العـامليـة والنمو االقتصـــــــــــــــادت، ولـذلـي رـفنا 
تنفيذ برانمج  مل  ديس  اباب يظل  إـــــــاإـــــــيا. وقال إن ا ومة بلده 

رد احمللية لتمويل  هداف ملتزمة التزاما راإــــــــــــــ ا ابالإــــــــــــــتفادة مل املوا
التنمية املســــــــتدامة وأبهنا قد شــــــــر   ة تنفيذ  دة إصــــــــلااس  ذا 

ة ذلي توإيف م ا  اخلدماس االجتما ية، وإزالة ال ابف  الغرض، ذا
املركزت لتقدمي اخلدماس وتشــــــــــــــجيف الشــــــــــــــراكاس بني الق ا ني العام 

 فرتةواخلــاص. وهي قــد  القــ  كــذلــي ني ــة إاــائيــة وانيــة جــديــدة لل
، إ  جـامـب ني ـة تنفيـذ قـائمـة  لى النتـائج ابلنســــــــــــــبـة 2019-2023

  رريقيا اليت مصبو إليها.  2063وني ة  ام  2030خل ة  ام 
و ضـاف  ن تقييما شـامل قد  جرت لتمويل التنمية مل  جل  - 44

مت ني احل ومــة مل االإــــــــــــــتجــابــة للخنفــاض ة مصــــــــــــــــادر التمويــل 
اياائية الرمسية، ومل حتديد اخلياراس التقليدية، ذا ة ذلي املســـــا دة 

بليون   1.5املتااة لســــــــــــد النق  الذت تواجهه ني تها اياائية وقدره  
دوالر. وإــــتعمل احل ومة  يضــــا مف صــــندو  النقد الدويل ومؤإــــســــة 
التمويـل الـدوليـة ي ـداد إاـار متويـل وا  مت ـامـل ً نهـا مل حتـديـد 
ــية الثلثة اليت ي  ــادر التمويل احملتملة. وتشــــــــمل اخلياراس الرئيســــــ مصــــــ
حتـديـدهـا ات اآلن ضــــــــــــــمـان ايدارة الفعـالـة وال فؤة للمـاليـة العـامـة، 

ف اإتثماراس الق اع اخلاص ة مشاريف الق اع العام، واحلفا  وتشجي
  لى مو ية التعاون اياائي وحتسينها. 

ونيتم كلمـه ابلقول إن احل ومـة قـد    ـ  األولويـة لت وير  - 45
ــيف م ا   ــري توإــــــــ ــاالس مل  جل تيســــــــ ت نولوجيا املعلوماس واالتصــــــــ

البلـد؛ وينع س اخلـدمـاس املـاليـة وغريهـا مل اخلـدمـاس ة  يف  حنـا  
 ذلي ة قيام شركاس ا واتف النقالة بتوإيف م ا  شب اهتا. 

)االحتاد الروإــــي(  قال إمه  لى الرغم   السدددي  تشدددوماكو  - 46
مل النمو التدر ي ة االقتصـــاد العاملي نيلل الســـنواس األنيرية، رفماه 
 مل الواضــ   ن النموذج احلايل للعلقاس االقتصــادية  تاز  زمة. ولئل
ــيـا للنمو، رـفن التعـاون  كـامـ  التجـارة املتعـددة األاراف حمركـا رئيســــــــــــ
التجـارت املتعـدد األاراف تعوـقه لألإــــــــــــــف احلرو  التجـارـية والـتدابري 
التقييدية االمفرادية اليت كثريا ما يست دمها  دد مل البلدان للحصول 
 لى مزااي ملموإــــــة. وة هذا الســــــيا ، هناك ااجة ماإــــــة إ  تعزيز 

التجارت املتعدد األاراف  ل اريق الرتويج لنظام يارت شامل   النظام
ومنفت  وغري متييزت ومنصـــف ة إاار منظمة التجارة العاملية. ولذلي 
رفن ورد بلده يراب ابملبادراس الرامية إ  إصــــــــــــــلح وحتديث منظمة 

 التجارة العاملية.
 واإـــــــــــرتإـــــــــــل قائل إن العاد ة اور التحول إ   اد متعدد - 47

األق ـا ، وإن مراكز جـدـيدة للنمو االقتصـــــــــــــــادت رنيـذة ة الظهور، 
وإن دور العملس ايقليمية يشــهد  يضــا اوا. وتســتلزم هذه التغيرياس 
إصــــــــــــــلح املنظمــاس املــاليــة الــدوليــة، وت ييفهــا مف احلقــائق ا ــديــدة، 
ــدار اآلن  وإ ـادة التف ري ة دور اـلدوالر، اـلذت  صــــــــــــــب  بـلد ايصــــــــــــ

ــة الضــــغل  لى   يت ذه، اب تباره  ملة االاتيااي العاملي،  داة ملمارإــ
 بقية العاد. 

وتعترب التنظيماس املت املة  داة رئيســــــية للنمو االقتصــــــادت.  - 48
وة هذا الصــــــــــــــدد، إــــــــــــــا د االحتاد االقتصــــــــــــــادت للمن قة األوروبية 
ــائه مل  جل التعجيل بتنميتها  ــيوية  لى تعزيز التعاون بني   ضـــــ اآلإـــــ

ــاداهت ــادية وت ييف اقتصـــــ ــها الظروف االقتصـــــ ا مف التغرياس اليت تعيشـــــ
 180العاملية. ويشـــمل االحتاد اآلن من قة يبلغ  دد إـــ اهنا  كثر مل  

مليون مســـــــــــــمة. وقال إن ا ومة بلده ما زال  ملتزمة ببنا  شـــــــــــــراكة 
ــأهنا  ن يمف بني منظماس مثل االحتاد  ــيوية  كرب، مل شـــــ  وروبية رإـــــ

منظمة شـنغهات للتعاون، وراب ة  مم االقتصـادت األورويب اآلإـيوت، و 
جنو  شــــر  رإــــيا،  لوة  لى دول  وروبية رإــــيوية  نيرا مل بينها 

 دول   ضا  ة االحتاد األورويب. 
وة ضــــــــــــــو  االيـــاهـــاس املثرية للقلق، مثـــل مراكمـــة البلـــدان  - 49

النــاميــة للــديون بشــــــــــــــ ــل مفرط والتفــاواتس دانيــل البلــدان واملنــااق 
بينها، ينبغي للمؤإــســاس املالية الدولية وجممو ة العشــريل كفالة  وريما

 ن تد م مبادراهُتا، ذا ريه املبادراس ا ادرة إ  زايدة شـــــفارية البياانس 
ــاـمل لألمل امـلايل.  ــاَ  مظـام شــــــــــــ املتعلـقة ذـديومـية البـلدان الـنامـية، إمشــــــــــــ
و ب  لى املنظماس الدولية  ن تع ي األولوية الإـــــــــــــتقرار  إـــــــــــــوا  
الســــلف األإــــاإــــية وضــــمان األمل الغذائي، وذلي مل  جل مســــا دة 
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ــيمــا  قــل البلــدان اوا، وتنفيــذ برانمج  مــل  البلــدان النــاميــة، وال إــــــــــــ
  .2030 اباب وني ة  ام   ديس
ونيتم كلمه ابلقول إن احل ومة الروإـــــــــــية نيصـــــــــــصـــــــــــ ، ة   -   50
بليون دوالر  ــذا الغرض، بعــد  ن زادس   1.36، مــا جممو ــه 2018  ــام 

مســاةتها تدر يا مل  جل حتقيق التنمية املســتدامة. وهي قد قدم  ة  
تلي الســـــنة  يضـــــا تعريفاس تفضـــــيلية للســـــلف الواردة مل البلدان النامية  

ــل اوا، لتبلغ  كثر مل  ــدان األقـ ــل   128والبلـ مليون دوالر  لى شــــــــــــــ ـ
ــيا  معومة. و لى مدا الســــنواس اخلمســــة    شــــر املاضــــية، شــــ ب  روإــ

بليون دوالر مل ديون البـلدان األرريقـية. وتع ف احل وـمة   20 كثر مل  
 يضـا  لى اختاذ إجرا اس هادرة ة جمال التنمية املسـتدامة  لى الصـعيد  
ــمل   ــعود البلد إ  املرتبة احلادية والثلثني ضـــــــــــ الوا ،  ا  دا إ  صـــــــــــ

، الذت يرد ة  “ مال التجارية لسـهولة  ارإـة األ  ” ترتيب البني الدويل  
 . 2019 لعام   “ تقرير  ارإة  مش ة األ مال ” 
)ا زائر(  قال إن البلدان النامية حتتاج إ    السدددددددي  لع ل  - 51

زايدة كبرية ة إمفاقها  لى اتاالس اليت تشـمل التعليم والصـحة والب  
ى التحتية، وذلي مل  جل حتقيق  هداف التنمية املستدامة. و ب  ل

ــا دة اياائـية الرمسية،  البـلدان املتـقدمة النمو  ن تفي ابلتزاـماهتا ابملســــــــــــ
وينبغي للمجتمف الدويل واملؤإـــــــــــســـــــــــاس الدولية والق اع اخلاص د م 

 البلدان النامية ذعومة تتماشى مف  هدارها واإرتاتيجياهتا الوانية.
و ضاف  ن الق اع اخلاص يض لف بدور هام ة تنفيذ ني ة  - 52
 ــب  ن يبــد  ة إ  ــا  األولويــة للتنميــة ال ويلــة األجــل و  2030 ــام 

ــا  ــي تعبئة املوارد احمللية  يضــــ ــرية األجل. وت تســــ ــا لألرابح القصــــ و يضــــ
ــيمـا   ةـية اـامسـة؛ و لى هـذا النحو، ينبغي للمجتمف اـلدويل، وال إــــــــــــ
اللجنة الثامية، مضا فة ا هود مل ارحة التدرقاس املالية غري املشرو ة 

الضـري . و ب  يضـا الت ر  إ  مسـألة  جز البلدان النامية والتهر   
ــديـد الـديون وذلـي ألنا الـديون حتـد مل قـدرة البلـدان  لى   ل تســـــــــــــ

  .2030تنفيذ ني ة  ام 
، تقدما ة ني ة 2015وقال  يضـــا إن ا زائر حترز، منذ  ام   - 53
إذ نيفضــــ  احل ومة،  لى إــــبيل املثال، معدالس الفقر   .2030 ام  

الرضــــــــــــــف واألمهـاس، وابقـ  تعميم التعليم االبتـدائي  ميف  ووريـاس
ــبة   ــا  ة الربملان مسـ ة املائة. وقد قيســـ   31األافال، وياوزس النسـ

ــرية، ايث إـــــــجل متوإـــــــل  ــر التنمية البشـــــ  وجه التقدم ال برية ذؤشـــــ
إــــــــــــــنواس، وزادس  16.6العمر املتوقف ة ا زائر ارتفـــا ـــا ذـــا يعـــادل 

إـــــــنواس. ولســـــــو  احلظ، ليس   5.8إـــــــنواس التعليم املدرإـــــــي ذقدار  
ملعضــلة متويل التنمية، رأصــحا  املصــلحة ينبغي   “ال إــريف”هناك  

 ن  ماعوا بني كـل الوإـــــــــــــــاـئل املـتااـة مل  جـل تعظيم  ثرهـا ة حتقيق 
  هداف التنمية املستدامة.

ــال إن  السددددددددددديدد  غونزالي   ينيددا - 54 ــة الـــدوليـــة )كواب(  قـ البيئـ
ــف يتفاقم  ما زال  تقيد اق معظم بلدان ا نو  ة التنمية، وهو وضـــ

بســــــــــــــبــب الضــــــــــــــعف احلــايل ل اــار الــدويل. ولل ي ون تنفيــذ ني ــة 
ــام ــا إال إذا تواررس ايرادة  2030  ـ ــال  ديس  اباب   نـ وجـــدول   مـ

الســـياإـــية لتعبئة التمويل ايضـــاة الذت ً ل التنبؤ به وغري املشـــروط 
 تتم ل البلـــدان النـــاميـــة مل حتقيق  هـــدارهـــا اياـــائيـــة. وقـــال إنا ات

البـلدان الـنامـية ـما رتـئ  ـتذكر مـنذ  ـدة إــــــــــــــنواس  نا البـلدان املتـقدمة 
النمو قليل منها مل اقق  هداره ة جمال املســــــــــا دة اياائية الرمسية، 

ــنواس  لى   2030و ن املوارد اللزمة لتنفيذ ني ة  ام   قد  هدرس لســـــــــ
ــ رية. ومل مث، يتعني إجرا  تغيرياس هي لية ة   احلر  ــنا ة العسـ والصـ

النظم االقتصـــــــــــــــاديـة والتجـاريـة واملـاليـة الـدوليـة، و ـب  ن تبـد  البلـدان 
 النامية ة االض لع بدور  كرب ة ايدارة املالية العاملية. 

ــى يقول إن كواب تؤيد ختفيف  ب  الديل اخلارجي،  - 55 ومضـــــــــــ
ة متعددة األاراف منصــــفة ومتوازمة وموجهه حنو وتد و إ  إمشــــا  رلي

التنمية مل  جل إ ادة جدولة الديون الســـــــــــيادية. وينبغي تعزيز النظام 
التجـارت املتعـدد األاراف احلـايل وإصــــــــــــــلاـه، و ـب  ن ي ون ـقائمـا 
ــامل للجميف وغري متييزت، مف  ــفـاـرا وشــــــــــــ  لى القوا ـد ومنفتحـا وشــــــــــــ

ــتفــادة  يف البلــدان النــاميــة مل م ــليـة. اإــــــــــــ ــة وتفــاضــــــــــــ عــاملــة نيــاصـــــــــــــ
رالســـياإـــاس التجارية الدولية االمفرادية والتمييزية واحلمائية، وال إـــيما 
الســــــياإــــــاس اليت تتبعها الوالايس املتحدة، تعرقل تنمية البلدان النامية 
وتقوض تعددية األاراف. و وضـــــ   نا اإـــــت دام التدابري االقتصـــــادية 

ــرية االمفرادية مل  جل الضــــــغل  لى الب لدان النامية هو  ارإــــــة القســــ
 تتناىف مف ميثا  األمم املتحدة وتنتهي اق البلدان ة التنمية.

ونيتم كلمه ابلقول إن احلصــار االقتصــادت والتجارت واملايل  - 56
الذت تفرضـــــــــــه الوالايس املتحدة  لى كواب ًثل العقبة الرئيســـــــــــية  مام 

ــاد ال  ــياإـــــــــــة االقتصـــــــــ لي اليت حتقيق بلده للتنمية وبلوغه  هداف إـــــــــ
ــرار النا ة  ل   .2030ينهجها، وتنفيذ ني ة  ام   وقد تفاقم  األضـــــــ

ــار ة  ـام   -  مف تفعـيل الـبا  الـثاـلث مل ـقامون هيلمز  2019احلصــــــــــــ
بريتون، الذت ررضـــــــــ  بلدان  ديدة راثره الواإـــــــــعة الن ا  املتجاوزة 
ــار كواب مل إقامة  لقاس يارية  و مالية  حلدود البلد. وقد منف احلصــ

تثمارية ابيعية مف البلدان األنيرا؛ ومل الوصـــــــول إ   رضـــــــل  و اـإــــــ 
ــا   لى  ــدان األنيرا؛ واحلفـ ــدم املســـــــــــــــــاواة مف البلـ ــاس  لى قـ التقنيـ
 لقاس ابيعية مف املؤإــســاس املالية الدولية والشــركاس األجنبية ومف 
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اقتصاد الوالايس املتحدة، وكلها  ناصر هتدد اإتقرار االقتصاد ال لي 
 ة كواب.

)إــــنغارورة(  قال إن وجود مظام اقتصــــادت   سدددي  تشدددين ال - 57
يتســــــم ابالمفتاح والشــــــمول والشــــــفارية ويقوم  لى القوا د مســــــألة ة 
غاية األةية ابلنسـبة للتنمية الوانية. وتقف  لى  اتق البلدان مسـؤولية 
تضامنية يمشا  إاار اقتصادت مل هذا القبيل، وذلي  لى الرغم مل 

إائد االيا مل ازدايد للنز ة احلمائية واحلرو    الصعوابس النا ة  ما
 التجارية والتوتر ا غراة السياإي.

و ضــــــــــــــــــاف قــــائل إن ثلثــــة مبــــادو توجيهيــــة تعزز النظــــام  - 58
االقتصـــــــــــــــادت العــاملي.  وال، هنــاك اــاجــة إ  إاــار جــديــد لتعــدديــة 
األاراف التعاومية ة إدارة الشــــــــؤون االقتصــــــــادية العاملية. رشــــــــب اس 

ادة اليت تضـم مؤإـسـاس  و جممو اس  املية وإقليمية وثنائية قائمة القي
ً ل  ن تســـــــــــــــــا ـــد ة إ ـــداد إاـــار مل هـــذا القبيـــل. وتؤدت األمم 
املتحدة، بوصــــفها ال يان العاملي الوايد ذا املشــــاركة العاملية والشــــر ية 
اليت ال نيلف  ليها، دورا تنســـــــيقيا رئيســـــــيا ة هذا الصـــــــدد. واثميا، 

د اتتمف الــــدويل التزامــــه ابلتجــــارة احلرة، ألن التجــــارة  ــــب  ن  ــــد
الـــدوليـــة هي القوة احملركـــة للنمو واالزدهـــار ة البلـــدان املتقـــدمـــة النمو 
والبلدان النامية  لى اد إــــــوا . وتســــــهم إــــــنغارورة ة جهود منظمة 
ــأن قوا د  التجارة العاملية الرامية إ  الشـــــروع ة إجرا  مفاوضـــــاس بشـــ

رتوميـة وهي تقوم  يضـــــــــــــــا بتعزيز رليـاس إقليميـة جـديـدة، التجـارة ايل 
منها الشـــــــــــراكة ايقليمية االقتصـــــــــــادية الشـــــــــــاملة. واثلثا،  ب اارتام 
القامون الدويل. و وضــــــــــــــ   نا مظاما قائما  لى القوا د يفضــــــــــــــي إ  
ــتقرار ة البيئة الدولية، ويشــــــــ ل هذان العاملن  إم امية التنبؤ واالإــــــ

رإة األ مال التجارية والتجارة واالإتثمار. وة الشراني املسبقني ملما
ــنغارورة  ــنغارورة قيادة مبادراس، مثل اتفاقية إــــ هذا الصــــــدد، تول  إــــ
بشــــــــــأن الوإــــــــــااة، هدرها إ  تعزيز الوإــــــــــااة اب تبارها اريقة بديلة 

 لتسوية املناز اس التجارية. 
)اململ ة العربية الســـــــــــــعودية(  قال  إن   السددددددددددي ن النؤجاو - 59

ــفها حمركا للتنمية،  ا ومة بلدها تويل  ةية كبرية للتجارة الدولية بوصــــ
ــارر ا هود الدولية وايقليمية مل  جل هتيئة  ــرورة تضـــ ــدد  لى ضـــ وتشـــ
ــوا   ــلف مل الدول النامية إ  األإـ ــول السـ بيئة مؤاتية تزيد إم امية وصـ

د مل بذل جهود مل  جل حتســــــني النظم العاملية. و وضــــــح   ماه ال ب
املالية والنقدية والتجارية ب ريقة شـــفارة مل نيلل املؤإـــســـاس القائمة 
ــتناد إ  املصـــا  املشـــرتكة للدول املتقدمة النمو والدول النامية.  وابالإـ

وني ـة  مـل  ديس  اباب شـــــــــــــــددات  لى   2030و ـرادس أبنا ني ـة  ـام 

ــرورة وضـــــف اد للتدرقاس املالية غري  ــرو ة. وانيتتم  كلمها ضـــ املشـــ
ابي را   ل  إــــــــــــــفهـا ألن هـذه الـتدرـقاس ال تزال تســــــــــــــتنزف موارد 
البلدان النامية بشــــــــدة، وقال  إن التعاون الدويل الشــــــــفاف ضــــــــرورت 

 لوضف اد  ا.
) هورـية إيران ايإــــــــــــــلمـية(  ـقال إن  السددددددددددديد  هداجيالت  - 60

ــور وا  البلدان النامية ما ــبب  وجه القصــــــــــ النيتلل ة زال  تعاين بســــــــــ
ــادـية العـاملـية واملـالـية والتجـارـية،  ـا ينتهـي اقهـا ة  ن  النظم االقتصــــــــــــ
ت ون جز ا مل مظام يارت  املي قائم  لى القوا د ومنفت  وشــفاف 
ًو ل التنبؤ به ويتســـم ابلشـــمول و دم التمييز. و شـــار إ   ن منظمة 

ــوية إيران ريها منذ  كثر   مل  قديل، التجارة العاملية اليت رُراضــــ   ضــ
ُتســتهَدف اآلن إجرا اس امفرادية تعراض النظام التجارت الدويل برمته 
ــادية  لل  ر. ر مـا  وضــــــــــــــ  تقرير األمني العـام  ل الـتدابري االقتصــــــــــــ
االمفرادية بوصــفها وإــيلة للقســر الســياإــي واالقتصــادت ضــد البلدان 

ــادـية إـقاـمة  لـقاس A/74/264الـنامـية ) (، تعيق هـذه الـتدابري االقتصــــــــــــ
 املية ة جمايل التجارة واالإـــــتثمار وتشـــــ ل هتديدا للإـــــتدامة املالية 

 والقدرة  لى حتمل الديون ة البلدان املتضررة.
و ضـاف قائل إن  هورية إيران ايإـلمية ُتسـَتهَدف بتدابري  - 61

مل ا زا اس غري القامومية اليت قســرية امفرادية غري مشــرو ة وذجمو ة  
تفرضـــــــــــها  ليها الوالايس املتحدة والفا ها. رهذه التدابري، ليســـــــــــ  
صالفة للقامون الدويل رحســــب بل تتعارض  يضــــا مف مبادو املنارســــة 
ــتهدف املدميني، وبذلي  ــتثمار. وهي تســـــ النزيهة وارية التجارة واالإـــــ

ويل  ن يتصـدا تشـ ل   مال إرها  اقتصـادت  ب  لى اتتمف الد
  ا بفعالية.

ــه  ـــب  ن يـــدد احل ومـــاس ا ي ـــل  - 62 ــائل إمـ ــه قـ واتبف كلمـ
االقتصــادت واملايل العاملي لتعزيز التنمية املســتدامة، وحتديدا مل نيلل 
معــا ــة الــديون والتــدرقــاس املــاليــة غري املشــــــــــــــرو ــة والرقمنــة والتجــارة 

م املتحدة وابملؤإــــســــاس الدولية. و شــــار إ   ن الوالايس املنواة ابألم
املـالـية اـلدولـية ي مـل بعضــــــــــــــهـا بعضـــــــــــــــا، األمر اـلذت  عـل تنســــــــــــــيق 

 ايجرا اس اليت تت ذها يصلح النظام مهما للغاية.
)ق ر(  ـقال إن النظـام التجـارت املتعـدد   السددددددددددديد  ال ل داي - 63

األاراف يؤدت دورا رئيســــيا ة حتقيق  هداف التنمية املســــتدامة، وإن 
ــة. ور ا  مه مل التعاون ريم ا بني بلدان ا نو  ي تســـــــي  ةية نياصـــــ

الضــــــــــــــرورت إاراز تقـدم ملمو  ة جوـلة اـلدواـة اياـائيـة بغيـة إقـامـة 
شــــــــــراكة  املية اقيقية مل  جل التنمية. وينبغي للدول األ ضــــــــــا   ن 
تفي ابلتزامــاهتــا ذوجــب ني ـــة  مـــل  ديس  اباب اليت تشــــــــــــــ ـــل جز ا 

https://undocs.org/ar/A/74/264
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ف كلمه قائل إن ق ر اإـتضـار ، . واتب2030يتجز  مل ني ة  ام   ال
، االجتماع الرريف املســـتوا بشـــأن متويل 2017ة تشـــريل الثاين/مورمرب  

، الذت شـ ل 2030التنمية ووإـائل تنفيذ ني ة التنمية املسـتدامة لعام  
مناإـــبة حتضـــريية ملنتدا اتلس االقتصـــادت واالجتما ي املع  ذتابعة 

ــائـ ”متويل التنمـية، وامتهى بتـقدمي   العشــــــــــــــر. وة  ام  “ل الدواةرإــــــــــــ
ــار  الدواة املؤمتر الدويل الثاين لتمويل التنمية ملتابعة 2008 ــتضــــ ، اإــــ

 تنفيذ توارق ررا  مومتريت متابعة رعالة.
وقــال إن ا ومــة بلــده اليت تؤمل ابلعمــل ا مــا ي ملواجهــة  - 64

التحدايس املشـــــــــــرتكة،   لن  منذ وق  قصـــــــــــري  ل مســـــــــــاةة بقيمة 
ــغرية النامية و قل الدول   مليون دوالر 100 ــا دة الدول ا زرية الصــ ملســ

اوا ة التصدت للتهديداس املتصلة بتغري املناخ. وتعهدس  يضا بتورري 
مليون دوالر لتورري   500د م متعدد الســــــــــــنواس غري صصــــــــــــ  بقيمة  

املوارد األإــــــاإــــــية لعدد مل وكاالس األمم املتحدة، ونيصــــــصــــــ  حنو 
برانمج األمم املتحدة اياائي ا ادرة إ  مليون دوالر لد م مبادرة   20

إمشـا  شـب ة صترباس إقليمية لتسـريف حتقيق  هداف التنمية املسـتدامة. 
ــاد العريب واملرتبـــة  ــة األو  ة العـ وانيتتم ابلقول إن ق ر ااتلـــ  املرتبـ
ــناديق التمويل  ــاةاس املقدمة إ  صــــــ ــرة ة العاد ة املســــــ احلادية  شــــــ

 .2017ني الوكاالس ة  ام ا ما ي املشرتكة ب
ــورية(  قال إن العقبة  السدددددددددي  نيا  - 65 )ا مهورية العربية الســــــــــ

ــتدامة هي ررض تدابري  ــية  مام حتقيق  هداف التنمية املســــــــ ــاإــــــــ األإــــــــ
اقتصــــــــادية ويارية ومالية امفرادية  لى دول انمية. واتبف قائل إن ورد 

األمني العام  ل بلده  شــــار ة الســــابق إ  اخللل األإــــاإــــي ة تقرير  
ــياإـــــــي  ــر الســـــ ــيلة للقســـــ ــفها وإـــــ ــادية االمفرادية بوصـــــ التدابري االقتصـــــ

ــد البلدان النامية ) ــادت ضــ (، وهو  ن التقرير نياٍل A/74/264واالقتصــ
مل  ت تقييم جدت للضــــــــــرر الذت يلحق ابلدول املتضــــــــــررة. ري تفي 
معداو التقرير بتقدمي بيان هزيل يفيد أبن التدابري االمفرادية، وال إـــــيما 
التدابري اليت تت ذ شــــ ل اظر يارت واإــــف الن ا ، ً ل  ن ختلف 

 لعام. راثرا إلبية غري مقصودة ة اقو  ايمسان والرراه ا
ــادية دولية  ديدة  - 66 ــاس اقتصــــ ــى يقول إن تقارير ودراإــــ ومضــــ

كشـف   ل الدوارف السـياإـية ال امنة ورا  هذه التدابري وبين  كيف 
ا حترم النـا  مل اقهم ة التنميـة. وقـد نيل  املقرر اخلـاص املع    هنـا
 ابألثر السـل  للتدابري القسـرية االمفرادية ة التمتف لقو  ايمسـان إ 
 ن هــذه التــدابري متييزيــة ًو ل القول إهنــا غري قــاموميــة ذوجــب القــامون 
ــان. وانيتتم قائل إن تقرير األمني العام ينبغي  ن  الدويل حلقو  ايمســـــ
ــيل وتعبريا  ل احلقيقة ل اثر  ــدا  كثر تفصـــــ ــتقبل، رصـــــ يشـــــــمل، مســـــ

ــا  ل االنيتبــــــا  نيلف كلمــــــة  املرتتبــــــة  لى هــــــذه التــــــدابري  وضـــــــــــــــــ
كوإـــــــــــــيلة لتقويض  هداف القرار. وة  ت اال،   “مقصـــــــــــــودة غري”
مع  للتقــارير ة ظــل غيــا  رليــة قــاموميــة دوليــة لل عل ة التــدابري  ال

 االمفرادية، ولذلي إتستمر معاانة الشعو  واألرراد.
)ميجرياي(  قال إن هناك ااجة إ  بذل جهود السي  مومو   - 67

لية وبنا  القدراس ة متضـــــاررة مل  جل تيســـــري الوصـــــول إ  املوارد املا
ــية، ذا ة ذلي الت نولوجيا واالبت ار، وإصـــــــــلح  ــاإـــــــ اتاالس األإـــــــ
النظم التجــاريــة واملــاليــة الــدوليــة، إذا  ُريــد تنفيــذ  يف اخل ل اياــائيــة 
ــل  ــعيد احل ومي الدويل. وأتمل ميجرياي ة حتســ املتفق  ليها  لى الصــ

امليـة ومل النز ـة صــــــــــــــحـة االقتصـــــــــــــــاد العـاملي، واحلـد مل التوتراس العـ 
االمفرادية، والتضــــامل الدويل، والورا  اباللتزاماس. و شــــار إ  ضــــرورة 
زايدة الرتكيز  لى الســــياإــــاس والربامج مل  جل تيســــري االإــــتثمار ة 
البلدان النامية. و راد أبنا التدابري االقتصــــــــــــــادية االمفرادية تتعارض مف 

ــتـند إليهـا النظـام ا لتجـارت املتـعدد األاراف املـبادو اليت ينبغي  ن يســــــــــــ
 وحتول دون مت ل البلدان املتضررة مل حتقيق التنمية املستدامة.

وراب بعقد املنتدا الرابف املع  ذتابعة متويل التنمية وبوثيقته   - 68
ــاميــــة. ور ا  مــــه مل املهم تقييم التقــــدم احملرز وحتــــديــــد العقبــــاس   اخلتــ

 ملتعلقة بتمويل التنمية.والتحدايس اليت تواجه تنفيذ  يف القراراس ا
ــة  لى حنو  - 69 واتبف قـــائل إن ازدايد الـــديون العـــامـــة واخلـــاصــــــــــــــ
مســـتدام ال يزال يقياد نيياراس الســـياإـــة املالية، وهلد مل نيياراس  غري

املـاليــة العــامـة املتــااـة للبلــدان مل  جـل حتقيق  ولوايهتـا اياـائيــة. ولئل 
ــؤولية تقف  لى  اتق كل البلدان ة احلد مل أتثرها أب با    كام  املســ

الــديون، رــفنا ا نــة ينبغي  ــا  ن تقيام قــدرة ال يــاانس املــاليــة الــدوليــة 
ذاس الصلة وا هاس األنيرا صاابة املصلحة  لى منف اصول  زمة 

 مالية واقتصادية  املية  نيرا.
)هندورا (  قال  إن هناك ااجة إ  مظام   السدي ن ألتتيز - 70

لتصـــــــــحي   وجه  دم املســـــــــاواة القائمة بني   يارت مفتوح وإ  رلياس
البلـــدان. وينبغي  ن ي ون النظـــام املـــايل الـــدويل مســــــــــــــتقرا و ن يتمتف 
ابلقدرة  لى الت فيف مل األضـرار النا ة  ل العوامل اخلارجية، مثل 
تغري املناخ والتوتراس الســــــــــــياإــــــــــــية. و شــــــــــــارس إ   ن تراجف إم امية 

يســرة، جرا  ارتفاع مدانييلها، اصــول البلدان  لى التمويل بشــروط م
هو  مر يبعث  لى القلق البالغ. لذا، ينبغي  ن حتل املؤشراس املتعددة 
األبعـاد اليت ً ل  ن تقيس بـدقـة احلقـائق املعقـدة للتنميـة حمـل النظـام 

 احلايل الذت ُتَصنَّف ذوجبه البلدان لسب الدنيل رقل.
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ومضــــ  تقول إن  دم اإــــتقرار األإــــعار يؤدت إ   واقب  - 71
ة املـــائـــة مل  قـــل  80ونييمـــة ة ثلثي البلـــدان النـــاميـــة وة  كثر مل 

ــدة ة كثري مل األايــان  لى املنتجــاس  البلــدان اوا اليت تعتمــد بشـــــــــــــ
األإــــــــــــاإــــــــــــية، األمر الذت يؤثر ة قدرهتا  لى حتقيق  هداف التنمية 

مس  كرب منتج للنبا ة العاد، و كثر مل املستدامة. رهندورا  هي نيا
 إــــرة ة هندورا  ت ســــب رزقها مل اقتصــــاد النبا. ول ل   102  000

 ددا قليل مل الشـــــــــــركاس هلت ر إـــــــــــو  النبا العاملية، وتتســـــــــــم هذه 
السـو  بسـلسـلة إمداد معقدة. وورقا تلس التجارة والتنمية، د حتصـل 

ــة إال  لى  ــدان املنتجـ ــة م 17البلـ ــائـ ــة للمنتج ة املـ ــاليـ ــة اي ـ ل القيمـ
، األمر الــذت ال يضــــــــــــــر ذــدانييــل 2016و  2011النهــائي بني  ــامي 

 صغار املزار ني رحسب بل يعرض اإتدامة إمتاج النبا  امليا لل  ر.
واتبع  قائلة إن التقدم احملرز ة إاار منظمة التجارة العاملية  - 72

ــأن اي اانس املالية   ــيد األمساك مل  جل التوصــــــــل إ  اتفا  بشــــــ لصــــــ
ني وة تبعث  لى التفا ل؛ و  رب   ل  ملها ة  ن خُتتَتم املفاوضاس 

مل  هــداف التنميــة  14للهــدف  6بغيــة حتقيق الغــايــة  2019ة  ــام 
املســـتدامة. ور س  ن  وملة التجارة،  لى الرغم مل روائدها الواضــحة، 

مل  ـقد  دس إ  اإــــــــــــــتق ـا  ة توزيف الثورة، األمر اـلذت يـفاقم كثريا
ــاواة بني البلــدان. و ــب  ن تعمــل اللجنــة  لى مت ني  امعــدام املســــــــــــــ
املؤإـسـاس الصـغرية واملتوإـ ة، وذلي بتورري شـروط جديدة للحصـول 
 لى التمويل، وتورري ررص تدريب  رضــــل لصــــغار املنتجني مف الرتكيز 
 لى النوع ا نســاين واتتمف احمللي. وانيتتم  ابلقول إن حتقيق ني ة 

ــغار املنتجني إ  ل  2030 ام   ــول صـــــــ ــري وصـــــــ ل ي ون   نا إال بتيســـــــ
 إو  تدرك قيمة مساةتهم ة االقتصاد العاملي.

)اتيلند(  قال  إن مظاما ياراي متعدد   السدددددي ن جيات يني وم - 73
األاراف متجدد وشــــامل إــــيد م النمو املســــتدام. و  رب   ل التزام 

اراف ذت اابف ا ومة بلدها املســـــــــــتمر بقيام مظام يارت متعدد األ
 ـاملي وـقائم  لى قوا ـد ومنفت  وشــــــــــــــفـاف ًو ل التنبؤ ـبه ويتســــــــــــــم 
ابلشــــــــمول و دم التمييز وابيمصــــــــاف، وت ون منظمة التجارة العاملية 
ا إــتواصــل تعزيز التعاون التجارت والت امل  ركنه األإــاإــي. وقال  إهنا
االقتصـــــــــــادت  لى الصـــــــــــعد الثنائي ودون ايقليمي وايقليمي، وذلي 

إـائل منها ا ما ة االقتصـادية التابعة لراب ة  مم جنو  شـر  رإـيا بو 
 والشراكة ايقليمية االقتصادية الشاملة.

ــاـر  ـقائـلة إن ا وـمة بـلدهـا ملتزـمة بتعميم اخلـدـماس  - 74 و ضــــــــــــ
ــول  ــري وصــــ ــت دام الت نولوجيا لتيســــ ــل تعزيز اإــــ ــتواصــــ املالية، وهي إــــ

ن املنــااق الريفيــة. ا ميف إ  اخلــدمــاس املــاليــة، ذــا ة ذلــي إــــــــــــــ ــا

و رادس أبن احل ومة  الق  برامج التثقيف املايل ملســــــا دة النا  ة 
  يف  حنا  البلد  لى اإت دام األدواس املالية بفعالية.

واإــت ردس قائلة إمه  ب  ن تضــا ف البلدان جهودها مل  - 75
 جل تنفيذ ني ة  مل  ديس  اباب. وتشـــ ل املســـا دة اياائية الرمسية 
واشــــــد املوارد احمللية والشــــــراكاس بني الق ا ني العام واخلاص  يعها 
 وامــل ابلغــة األةيــة ة هــذا الصـــــــــــــــدد. وتراــب اتيلنــد ابحلوار الرريف 

ل التنمية، وابلتحالف العاملي للمستثمريل مل  جل املستوا بشأن متوي
التنمية املسـتدامة الذت د ا إليه األمني العام، وةا مصـممان مل  جل 
حتفيز االإــتثمار اخلاص لتحقيق  هداف التنمية املســتدامة. وقال  إن 
قاموان بشــــأن الشــــراكاس بني الق ا ني العام واخلاص يهدف إ  هتيئة 

ار اخلاص ة املشـاريف اياائية الرئيسـية، دنيل ايز بيئة مؤاتية للإـتثم
ــابق مل  ام   . وانيتتم  ابلقول إن 2019النفاذ ة اتيلند ة وق  إـــــ

ا ومــة بلــدهــا تعمــل  يضــــــــــــــــا  لى دمج ني ــة  مــل  ديس  اباب ة 
 إياإاهتا الوانية.
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