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.1اجتمعنا نحن� ،أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،بتاريخ  16 – 15دي�سمرب  ،2014يف اجتماع رفيع امل�ستوى
عقد بباري�س .وي�سرنا بهذه املنا�سبة �أن نرحب بالأع�ضاء اخلم�سة اجلدد الذين ان�ضموا للجنة منذ �آخر اجتماع رفيع امل�ستوى عقدته يف عام  ،2012وهم:
جمهورية الت�شيك ،و�أي�سلندا ،وبولندا ،وجمهورية �سلوفاكيا ،و�سلوفينيا .كما ي�سرنا �أن نرحب بدولة الإمارات العربية املتحدة باعتبارها �أول دولة غري ع�ضو
ملنظمة التعاون االقت�صادي التنمية لت�صبح من الأع�ضاء امل�شاركني يف اللجنة� .شارك يف املناق�شات وامل�شاورات التي �أجريت خالل االجتماع كل من �صندوق
النقد الدويل ،البنك الدويل ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بنك التنمية للبلدان الأمريكية� ،أع�ضاء منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية الغري من�ضمني للجنة
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امل�ساعدات الإمنائية ،وهم �شيلي وا�ستونيا واملجر و�إ�سرائيل واملك�سيك وتركيا.
� .2شهدت دول العامل تقدم ًا هائ ًال على مدى ال�سنوات اخلم�سة ع�شر املا�ضية .فعلى ال�صعيد العاملي ،انخف�ضت ن�سبة الفقر �إىل الن�صف ،كما حدث تقدم
"كبري" يف حتقيق تكاف�ؤ ما بني معدالت انت�ساب الإناث والذكور �إىل املدار�س مبختلف مراحلها ويف كافة املناطق النامية ،كذلك انخف�ضت ن�سبة وفيات الأطفال
�إىل الن�صف ،وعلى النحو ذاته فيما يتعلق بن�سبة ال�سكان الذين ال ميكنهم احل�صول على مياه �آمنة .ومع هذا فلم تنتهي بعد مهمة الق�ضاء على الفقر يف العامل،
حيث �إننا نواجه م�شكلة ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار واندالع ال�صراعات والأزمات الإن�سانية وتزايد معدالت عدم امل�ساواة .تتطلب معاجلة مثل تلك التحديات
عقد �شراكة عاملية جديدة من �أجل التنمية بطريقة تت�سم باال�ستدامة.
 .3ها نحن جنتمع والعامل ميهد لو�ضع خطة التنمية ملا بعد  ،2015والتي �ستكون مبثابة �إطار عام عاملي طموح يهدف �إىل حتقيق تنمية �شاملة وم�ستدامة
للجميع� .سيتم على مدى العام املقبل عقد ثالثة فعاليات حا�سمة �سيكون لها عظيم الأثر يف ت�شكيل الر�ؤية وتو�ضيح و�سائل تنفيذ هذه اخلطة ،وهذه الفعاليات
هي :امل�ؤمتر الدويل الثالث املعني بتمويل التنمية وم�ؤمتر قمة الأمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد  2015وامل�ؤمتر احلادي والع�شرون لأطراف �إتفاقية
تغي املناخ.
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
 .4يف �إطار عملنا على �صياغة �أهداف التنمية امل�ستدامة اجلديدة ملرحلة ما بعد  ،2015نود الت�أكيد على عزمنا تقدمي م�ساهمات حُت ِدث فارق ًا وحتقق
النتائج التي ن�صبو �إليها .نحن ندعو منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ال�ستغالل كامل �إمكانياتها وخرباتها متعددة املجاالت لدعم الأع�ضاء وال�شركاء يف
عملهم لت�صميم وتنفيذ جمموعة ال�سيا�سات املطلوبة لتحقيق هذه الأهداف يف كافة الدول .تتطلب هذه املجموعة من الأهداف اجلديدة و�سائ ًال وجهود ًا مالية
املي�سرة �أو التجارية،
و�أخرى غري مالية من �أجل حتقيقها .وفيما يتعلق بال�صعوبات املالية ،يجب ح�شد قدر كبري من املوارد املحلية والدولية� ،سواء ذات الطبيعة ّ
من م�صادر ت�شمل القطاعني العام واخلا�ص ومن كافة مقدمي امل�ساعدات .كما يجب ا�ستخدام جميع هذه امل�صادر املختلفة بفعالية ،بنا ًءا على مقارنة امليزات
الن�سبية لكل منها ،يف هذا ال�سياق نرحب باجلهود التي بذلها خمتلف �أع�ضاء منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف هذا ال�صدد من �أجل متويل التنمية ،مبا
يف ذلك جمايل ال�ضرائب واال�ستثمار .ونحن نرى �أن حت�سني �إمكانية اطالع الأطراف العاملية على �إح�صائيات موثوقة عن كافة هذه املوارد �سيكون �أمر ًا �ضروري ًا
لكافة �أ�صحاب امل�صالح ،مبا فيهم الدول النامية وتلك التي تقدم امل�ساعدات ،من �أجل تخطيط وتخ�صي�ص وا�ستخدام موارد التنمية وامل�ساءلة ب�ش�أنها على النحو
الأمثل .كما �ست�سهم الإح�صائيات املوثوقة يف ت�سهيل اتباع مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة على امل�ستويات القومي والإقليمي والعاملي.
 1ح�ضر مندوبون عن الدول التي �إن�ضمت ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية االجتماع رفيع امل�ستوى للجنة امل�ساعدات الإمنائية ب�صفة مراقبني ،هم :كولومبيا والتفيا،
وكذلك من الربازيل وال�صني وكرواتيا والهند و�إندوني�سيا وجنوب �أفريقيا ،كما ح�ضر مندوبون مل�ؤ�س�سات التن�سيق العربية ،والرئي�س امل�شارك لل�شراكة العاملية من �أجل
واملن�سق امل�شارك للم�ؤمتر الدويل الثالث املعني بتمويل التنمية والذي �سيعقد يف يوليو ( 2015غيانا والرنويج) ،واللجنة اال�ست�شارية
التعاون الإمنائي الفعال (مالوي)ّ ،
للأعمال التجارية وال�صناعة التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)BIACواللجنة اال�ست�شارية للنقابات العمالية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
( ،)TUACومن م�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س.
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 .5تعترب �إح�صائيات جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حول متويل التنمية م�صدر ًا �شام ًال للإطالع العام ويفيد عند
اختيار ال�سيا�سات وتعزز ال�شفافية وتدعم �إتباع مبادئ امل�ساءلة .يف �أعقاب التكليف الذي �صدقنا عليه يف االجتماع رفيع امل�ستوى الذي عقد عام  ،2012بد�أنا
يف العمل على حتديث نظامنا الإح�صائي واملقايي�س واملعايري التي ت�ضمن �سالمة البيانات املتعلقة بتمويل التنمية وقابليتها للمقارنة ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد الآليات
املنا�سبة لتحفيز وت�شجيع ح�شد امل�صادر بفعالية .وها نحن اليوم جنري ح�صر ًا ملا حققناه من تقدم يف هذا ال�ش�أن ،كما �أننا اتخذنا قرارات تتعلق بعدة جماالت.
� .6ستظل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية جزء ًا جوهري ًا من التعاون الإمنائي الدويل عند تنفيذ خطة التنمية ملا بعد  ،2015وحتديد ًا للدول الأ�شد
احتياج ًا للم�ساعدات ،كما �أننا نعرتف ب�أهمية دور التدفقات املالية الدولية من القطاع اخلا�ص .مع هذا ،ف�ستظل املوارد الداخلية الدعامة الأ�سا�سية لتمويل
التنمية بالن�سبة لغالبية الدول النامية.
 .7نود الإ�شارة �إىل �أنه بالرغم من الظروف املالية ال�صعبة يف العديد من دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،إال �إننا حافظنا على تقدمي م�ستويات
عالية من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،والتي و�صلت ب�شكل �إجمايل �إىل  134.8مليار دوالر �أمريكي خالل عام  .2013ونود �إعادة الت�أكيد على التزاماتنا
اخلا�صة بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،مبا يف ذلك الزمالء الأع�ضاء الذي �صادقوا على الهدف الذي و�ضعته الأمم املتحدة مبنح ن�سبة  %0.7من الدخل
القومي الإجمايل يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية للدول النامية ،ونعلن اتفاقنا على موا�صلة بذل كافة اجلهود املمكنة لتحقيق هذا الهدف.
 .8عالوة على هذا ،ف�إننا نتفق على تخ�صي�ص املزيد من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية للدول الأكرث احتياج ًا للم�ساعدات ،مثل البلدان الأقل
منو ًا والدول ذات الدخل املنخف�ض والدول اجلزرية ال�صغرية النامية والدول غري ال�ساحلية النامية والدول اله�شة واملت�ضررة من ال�صراعات،اتفقنا اليوم على
الإلتزام بالعمل على عك�س م�سار الإجتاه املتناق�ص حلجم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا .يعلن الأع�ضاء الذين التزموا بهدف الأمم
املتحدة املحدد ،بتقدمي ن�سبة  %0.20 – %0.15من الدخل القومي الإجمايل يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لتلك الدول� ،إعادة الت�أكيد على
التزامهم هذا .كما نود الت�شديد على �أهمية العمل اجلماعي �إىل جانب اخلطوات الفردية من �أجل حت�سني تنفيذ الهدف اخلا�ص بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ل�صالح الدول الأكرث احتياج ًا (راجع امللحق الأول) .كما �أننا �سرناقب التقدم املحقق وفق ًا لاللتزامات اخلا�صة بكل ع�ضو من خالل عمليات ا�ستعرا�ض الأقران
التي جتريها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وعلى م�ستوى جلنة امل�ساعدات الإمنائية ككل يف اجتماعاتنا رفيعة امل�ستوى.
 .9وفق ًا للتكليف امل�صدق عليه يف االجتماع رفيع امل�ستوى الذي عقد عام  ،2012در�سنا بعناية كيفية تعزيز عملية منح امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
بحيث يعك�س الطبيعة احلالية للتعاون الإمنائي ولتح�سني كيفية معاجلة التحديات التنموية القائمة حالي ًا وامل�ستقبلية ،مع احلفاظ على �سماته وخ�صائ�صه
الأ�سا�سية يف الوقت ذاته .كما �أننا �سنظل ملتزمني باحلفاظ على �سالمة تعريف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية وزيادة دعم ال�شفافية فيما يتعلق بقيا�س قيمة
املي�سرة وحتديث الدليل التوجيهي للتوثيق املعني بالنفقات املتعلقة بال�سالم
تلك امل�ساعدات وا�ستخدامها ،من خالل طرق ت�شمل و�ضع تعريف وا�ضح للم�ساعدات ّ
والأمن .كما �أننا نعرتف بدور امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية وقدرتها على امل�ساعدة يف جذب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص لدعم التنمية ،و�أهميتها الكبرية يف
قيا�س مدى ات�ساع وحجم الدعم الر�سمي املمنوح للدول النامية.
 .10على الرغم من تقدمي معظم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف �شكل منح� ،إال �أن القرو�ض امل ّي�سرة متثل جزء ًا مهم ًا من هذه العملية .مع هذا ،ن�ش�أت
اختالفات ب�ش�أن كيفية تف�سري الأع�ضاء للمعيار غري الوا�ضح لـ "القرو�ض ذات اخل�صائ�ص التي�سريية" الوارد يف تعريف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .ولهذا
املي�سرة لت�سهيل مقارنة اجلهود املرتبطة بها باجلهود املرتبطة بتقدمي املنح ،من خالل �إدخال نظام معادل لنظام
اتفقنا على حتديث طريقة توثيق القرو�ض ّ
توثيق املنح بغر�ض احت�ساب �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .هذا يعني �إنه يف ظل نظام التوثيق اجلديد� ،سيكون ر�صيد امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الذي
مت احت�سابه وتوثيقه بالن�سبة للمنح �أعلى منه بالن�سبة القرو�ض .عالوة على هذا ،فمن بني القرو�ض التي جتتاز اختبارات الت�سجيل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية،
�ستحقق القرو�ض الأكرث تي�سري ًا ر�صيد ًا �أكرب ،كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية� ،أكرث من القرو�ض الأقل تي�سري ًا .و�إىل جانب التوثيق على �أ�سا�س معادل لنظام توثيق
املنح� ،سيتم موا�صلة احت�ساب وتوثيق ون�شر �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بنا ًء على نظام التدفق النقدي ال�سابق .هذا يعني �أنه �سيتم موا�صلة جمع ون�شر
البيانات اخلا�صة باملدفوعات الفعلية وعمليات �سداد القرو�ض ب�شفافية تامة.
 .11بالإ�ضافة ملا �سبق ،قررنا تقييم درجة التي�سري بناء ًا على معدالت اال�ستقطاع التفا�ضلية ،والتي تتكون من معامل الأ�سا�س ،وهو معدل اال�ستقطاع
اخلا�ص ب�صندوق النقد الدويل (املقدّر حالي ًا بن�سبة  ،)%5وعامل �ضبط بقيمة  %1للدول الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة العليا من البلدان متو�سطة الدخل،
وبقيمة  %2للدول الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة الدنيا من البلدان متو�سطة الدخل ،وبن�سبة  %4بالن�سبة للبلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل .من املتوقع
�أن ي�سهم هذا النظام ،بالإ�ضافة �إىل طريقة معادلة لنظام توثيق املنح ،يف حتفيز الإقرا�ض ب�شروط عالية التي�سري للبلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل.
ول�ضمان تقدمي القرو�ض �إىل البلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل الأخرى ب�شروط عالية التي�سري ،ف�سيتم فقط توثيق القرو�ض التي ت�شتمل على عن�صر
منحة بقيمة  %45على الأقل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية .ويجب �أن ت�شتمل القرو�ض املمنوحة للدول الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة الدنيا من الدول متو�سطة
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الدخل على عن�صر منحة بقيمة  %15على الأقل ،وكذلك القرو�ض املمنوحة للدول �ضمن فئة ال�شريحة العليا من الدول متو�سطة الدخل �أن ت�شتمل على عن�صر
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منح بقيمة  %10على الأقل ،وذلك حتى يتم احت�ساب تلك امل�ساهمات كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
 .12متا�شي ًا مع التزامنا بتوجيه اهتمام خا�ص للقدرة على حت ّمل الديون عند تقدمي القرو�ض �إىل الدول النامية ،اتفقنا على عدم توثيق القرو�ض التي ال
املي�سر" اخلا�صة بالبنك الدويل كم�ساعدات �إمنائية
تتفق �شروطها مع "�سيا�سة حدود الدّين" اخلا�صة ب�صندوق النقد الدويل و�/أو "�سيا�سة االقرتا�ض املعتاد غري ّ
ً
ر�سمية .وقد طلبنا من الفريق العامل املعني ب�إح�صائيات متويل التنمية (� )WP-STATإعداد التوجيهات املنقـّحة اخلا�صة بالتوثيق ،بناءا على ما اتفقنا
عليه ،واملو�ضح ب�شكل تف�صيلي يف امللحق الثاين ،لتقوم جلنة امل�ساعدات الإمنائية بالت�صديق عليها بنهاية عام .2015
 .13نقر ب�أهمية تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية ،ونرغب يف حتفيز ا�ستخدام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية حل�شد موارد �إ�ضافية من القطاع
اخلا�ص ل�صالح العملية التنموية .كما نقر ب�أن نظام التوثيق الإح�صائي املتبع حالي ًا ال يعك�س ب�شكل كامل الطرق املختلفة التي يتبعها الأع�ضاء للتعامل مع القطاع
اخلا�ص ،وال طرق التحفيز املبتكرة .وقد الحظنا التقدم الذي حدث بالفعل ب�ش�أن تطوير طريقة ت�صنيف حديثة للأدوات املالية ،ومنهجيات لقيا�س موارد القطاع
اخلا�ص التي مت ح�شدها ،من خالل ال�ضمانات على �سبيل املثال .كما اتفقنا على العمل ب�شكل عاجل لتنعك�س اجلهود التي يبذلها القطاع الر�سمي ،بهدف حتفيز
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص من �أجل حتقيق فعالية التنمية ،على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .ويف هذا ال�سياق� ،سنعمل على درا�سة املنهجيات امل�ؤ�س�سية واملخت�صة
با�ستخدام الأدوات املالية ،التي قام الأع�ضاء بتطويرها ،ورمبا منهجيات �أخرى ،بهدف االنتهاء من تلك الدرا�سة بحلول موعد اجتماعنا القادم .كما �سنوا�صل
التعاون مع الوكاالت التي تتمتع بخربات خا�صة يف هذا املجال ،مثل م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف الدول واجلهات املانحة ،وامل�ؤ�س�سات ثنائية الأطراف الأخرى التي
ت�ستخدم �أدوات تتعلق بالقطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف ال�شبيهة الأخرى.
� .14أ�صبحت خطة التنمية �أو�سع نطاق ًا و�أ�شمل .ولذلك من املهم االعرتاف باجلهود املبذولة املو�ضحة �أعاله ب�ش�أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية وغريها،
وت�شجيعها ب�صورة �أكرب .وبناء ًا عليه ،اتفقنا على موا�صلة تطوير معيار �إح�صائي جديد ،حتت ا�سم م�ؤقت "الدعم الر�سمي الإجمايل للتنمية امل�ستدامة"
( ،)TOSDحيث �سيك ّمل هذا املعيار اجلديد معيار امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،وال يحل حمله� ،سيغطي هذا املعيار ،على الأرجح ،كافة تدفقات املوارد
املقدمة للدول النامية وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف من �أجل دعم التنمية امل�ستدامة والنا�شئة عن م�صادر وتدخالت ر�سمية ،بغ�ض النظر عن �أنواع الأدوات
امل�ستخدمة والبنود �أو ال�شروط املقرتنة بها (راجع امللحق الثالث) .جرى مناق�شة مكونات هذا املعيار و�سيعاد تنقيحها ،بالعمل مع جميع �أ�صحاب امل�صالح ،يف �سياق
الإعداد للم�ؤمتر الدويل الثالث املعني بتمويل التنمية ،والذي �سيعقد يف �أدي�س �أبابا .و�سيتم تو�ضيح املعامل النهائية للمعيار مبجرد االتفاق على خطة التنمية ملا بعد
 .2015كما �سنقوم بجمع بيانات حول امل�صادر التي مت جمعها من القطاع اخلا�ص من خالل التدخالت الر�سمية ،با�ستخدام �أدوات رفع م�ستوى التمويل ،كتوفري
ال�ضمانات .كما ندعم العمل املتوا�صل لو�ضع معيار دويل لقيا�س حجم التمويل الذي مت توفريه بوا�سطة القطاع اخلا�ص من خالل تدخالت ر�سمية ،ونرغب يف معرفة
�إمكانية وكيفية �أن ينعك�س ذلك يف معيار جديد.
� .15سيكون من املهم �أن ندعم الدول النامية ال�ستخدام م�صادر التمويل املتنوعة التي ميكنهم احل�صول عليها اليوم بال�شكل الأمثل .تلعب ال�شفافية عند
ح�صر وقيا�س تدفقات املوارد التي ت�صل للدول النامية دور ًا يف تعزيز فعالية التعاون الإمنائي .ولذلك �سنقوم بتعزيز �إقامة حوار متبادل مع الدول النامية ل�ضمان
م�ساهمة نظامنا الإح�صائي يف تلبية احتياجاتهم املتعلقة باملعلومات والتخطيط .عالوة على هذا ،ف�سنوا�صل تطوير نظمنا املتعلقة بقيا�س تدفقات املوارد املوجهة
للدول النامية ،ا�ستكما ًال للعمل املتوا�صل الذي نقوم به ب�ش�أن برجمة امل�ساعدات القطرية.
 .16نقر بتزايد �أهمية بناء ال�سالم واملجتمعات ال�شاملة كجزء من خطة التنمية ،كما �سنقوم بخلق زخم �سيا�سي �أكرب لدعم اجلهود الرامية لبناء ال�سالم
وبناء الدول .كذلك نتفق على ا�ستك�شاف �إمكانية انعكا�س الدعم املمنوح لهذا الأمر ب�شكل �أف�ضل يف نظامنا الإح�صائي ،من خالل االعرتاف مبعيار "الدعم
الر�سمي الإجمايل للتنمية امل�ستدامة" ب�شكل �أ�شمل ،ومن خالل حتديث التعليمات اخلا�صة بتوثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .ويف �سياق عملنا هذا� ،سن�ضمن
ا�ستمرار الأهداف الرئي�سية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية املتمثلة يف ت�شجيع ودعم التنمية االقت�صادية ورفاهية الدول النامية .و�ضع هدف االنتهاء من هذا العمل
يف الوقت املحدد لعقد اجتماعنا املقبل.

 2يوجد ع�ضو واحد غري قادر يف هذه املرحلة على املوافقة على تطبيق احلد املحدد للدول �ضمن فئة ال�شريحة الدنيا من الدول متو�سطة الدخل والدول الواقعة �ضمن فئة
ال�شريحة العليا من الدول متو�سطة الدخل.
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 .17لقد قطعنا �شوطا يف جهودنا املبذولة من �أجل حتديث وترقية نظمنا و�أدواتنا الإح�صائية حتى ت�سهم يف الرقابة على الإطار املايل الذي يدعم
تنفيذ خطة التنمية ملا بعد  .2015ومن خالل تطبيق هذه التغيريات ،نعيد ت�أكيد التزامنا ب�أن نكون مركز ًا للتفوق من �أجل �إنتاج �إح�صائيات عالية اجلودة
عن التمويل الر�سمي للتنمية� .سنعمل مع �أ�صحاب امل�صالح الآخرين (كالدول ال�شريكة،مقدمي التمويل الإمنائي الآخرين،امل�ؤ�س�سات،املجتمع املدين ،والقطاع
اخلا�ص،الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى) على ا�ستك�شاف و�سائل للم�شاركة وامل�ساهمة ب�صورة �أكرث نظامية وات�ساق ًا يف عملية تطوير وا�ستخدام نظامنا
الإح�صائي والإجراءات واملعايري املطبقة .كما نرحب بعمليات توثيق بيانات التعاون الإمنائي الواردة من عدد متزايد من الدول ذات ال�سيادة بخالف الأع�ضاء
يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية (مثل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي�،إ�سرائيل،الكويت وخلتن�شتاين،االحتاد الرو�سي،اململكة العربية ال�سعودية،تايالند،تركيا،
والإمارات العربية املتحدة) بالإ�ضافة �إىل الأطراف الأخرى العاملة يف جمال التنمية (مبا فيهم م�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س و�أكرث من  30م�ؤ�س�سة متعددة
الأطراف) ،ون�شجع مقدمي امل�ساعدات الآخرين على �أن يحذو حذوهم.
 .18نود �أن نعلن دعمنا ال�شديد للعمل الذي تقوم به ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي الفعال ،التي مت االتفاق عليها يف منتدى بو�سان ،باعتبارها
�إطار ًا �سيا�سي ًا عاملي ًا رائد ًا ومركز ًا لـ "م�شاركة ودعم ون�شر النجاح الإمنائي" ،بو�سائل ت�شمل من بينها امل�ساهمات التي تقدمها املبادرات التطوعية ولبنات البناء
الأ�سا�سية .نحن نعتقد �أن املنهج املرن الذي تتبعه ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي الفعال ،الذي ي�ضم العديد من �أ�صحاب امل�صالح  ،ميكنها �أن تلعب
دور ًا مفيد ًا للم�ساعدة يف تطبيق خطة التنمية ملا بعد  .2015ونحن م�ستعدون ،مع املنتديات العاملية الأخرى مثل منتدى التعاون الإمنائي ،لدفع اجلهود ،على
امل�ستوى الدويل ،من �أجل تر�سيخ �صفة التعاون ومبادئ فعالية امل�ساعدات يف خطة التنمية ملا بعد  ،2015وعلى م�ستوى الدولة ،من خالل اتباع مبادئ التع ّلم
وتبادل اخلربات من �أجل حتقيق نتائج التنمية امل�ستدامة .نود �أن نعيد الت�أكيد على التزاماتنا املتعلقة بامل�ساعدات القائمة حالي ًا وحتقيق فعالية امل�ساعدات
وبالعزم على امل�شاركة ب�شكل �أكرب مع مقدمي امل�ساعدات الآخرين .مع مالحظة �أن تعزيز و�ضع �إطار للرقابة على ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي
الفعال ميكن �أن يكون �أداة مفيد ًة لقيا�س وتوثيق التقدم املحرز لدعم اجلهود الرامية �إىل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد  2015على م�ستوى الدول النامية.
 .19نحن نتطلع �إىل امل�ساهمة بفعالية يف العمليات التي تقودها الأمم املتحدة من �أجل �صياغة خطة طموحة للتنمية يف مرحلة ما بعد  ،2015وال�شراكة
العاملية املحدثة لدعم تنفيذها ،مبا يف ذلك نظام امل�ساءلة والرقابة الذي �سيتم و�ضعه يف امل�ستقبل .كما �إننا �سن�شارك يف املبادرات والإجراءات الدولية
والإقليمية واملحلية لإجناح الإجتماعات احلا�سمة التي �سيتم عقدها خالل عام  2015واخلروج منها بالنتائج املن�شودة.
� .20سنجتمع مرة �أخرى يف نهاية � 2015أو بداية عام  2016حل�صر ما حققناه من تقدم يف تنفيذ القرارات التي اتخذناها اليوم ،ولإجراء املزيد
من التحليالت لإختتام جهودنا املبذولة يف �سبيل حتديث النظام الإح�صائي للجنة امل�ساعدات الإمنائية ملرحلة ما بعد عام .2015
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امللحق الأول :الإجراءات اخلا�صة بتح�سني �إ�ستهداف امل�ساعدات للدول الأكرث احتياجاً
 .1نحن� ،أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،اتفقنا على تخ�صي�ص املزيد من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدول الأكرث احتياج ًا للم�ساعدات،
مثل البلدان الأقل منو ًا،الدول ذات الدخل املنخف�ض ،الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،الدول غري ال�ساحلية النامية ،الدول اله�شة واملت�ضررة من ال�صراعات.
كما �إننا �سن�سعى بجهد لتحقيق هذه الأهداف جمتمعة ،من خالل جهودنا اجلماعية والإجراءات الفردية .حيث �سرتاعي جهودنا اجلماعية �أو الفردية الظروف
اخلا�صة بكل منا بالإ�ضافة �إىل �إلتزاماتنا ال�سابقة.
 .2نقر كذلك ب�أهمية الإجراءات والتدابري املك ّملة الهادفة مل�ساعدة الدول الأكرث احتياج ًا،ت�شمل هذه التدابري حتفيز منح املزيد من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ،و�ضمان تقدمي بنود و�شروط �أكرث تي�سري ًا للتمويل،تعد هذه هي العنا�صر الأ�سا�سية لعملية الإ�صالح و�إعادة الهيكلة اجلارية ب�ش�أن تي�سري القرو�ض .كما
نود الت�شديد ب�شكل خا�ص على �أهمية ح�شد املزيد من املوارد� ،سوا ًء الداخلية �أو اخلارجية ،ل�صالح التنمية ،وا�ستخدام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية كو�سيلة
للتحفيز بحيث ت�ساعد يف دعم ال�سيا�سات الداخلية لإحداث ت�أثري خارجي �أكرب.
 .3نقر باجلهود التي بذلها �أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية املذكورين �أدناه ،والذين �إلتزموا و�أوفوا بالهدف الذي و�ضعته الأمم املتحدة ب�ش�أن امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا خالل عام  ،2012وهم :الدمنارك ،و�أيرلندا ،ولوك�سمبورج ،والرنويج ،وال�سويد (بتقدمي م�ساعدات �إمنائية
ر�سمية بن�سبة تزيد عن  %0.20من الدخل القومي الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا) ،وفنلندا ،وهولندا ،واململكة املتحدة (بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية
بن�سبة ترتاوح ما بني � %0.15إىل  %0.20من الدخل القومي الإجمايل للبلدان الأقل منو ًا).
 .4نعلن نحن �إجماال اتفاقنا على ما يلي:
•العمل على عك�س م�سار االجتاه املتناق�ص حلجم امل�ساعدات املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا ،من خالل ا�سرتجاع الهدف الذي حددته الأمم املتحدة
بتقدمي ما بني  %0.20 – %0.15من الدخل القومي الإمنائي يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية للبلدان الأقل منو ًا .ونود �أن نعيد الت�أكيد
على �أهدافنا ب�ش�أن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،مبا يف ذلك من �أعلنوا التزامهم بهدف الأمم املتحدة بتقدمي  %0.7من الدخل القومي
الإمنائي يف �صورة م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،وهدف الأمم املتحدة ب�ش�أن البلدان الأقل منو ًا ،كما نعيد الت�أكيد على التزامنا ال�شديد بتحقيق هذين
الهدفني.
•ال�سعي لتعزيز الرقابة و�إبراز �أداء الأع�ضاء فيما يتعلق بتقدمي الدعم للدول الأكرث احتياج ًا من خالل التقييم الدوري� ،سواء ب�شكل فردي من خالل
مراجعات الأقران التي جتريها جلنة امل�ساعدات الإمنائية� ،أو ب�شكل جماعي من خالل الإجتماعات رفيعة امل�ستوى التي يتم عقدها.
•القيام باملزيد من العمل التحليلي للم�ساعدة يف حتديد الدول الأكرث احتياج ًا للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،واحلاالت التي ت�ستدعي القيام باملزيد
كاف من امل�ساعدات ،واجلوانب املتعلقة بدرجة اله�شا�شة وال�ضعف،
من الإجراءات .وميكن �أن ي�شمل هذا ق�ضايا مثل الدول التي ال حت�صل على قد ٍر ٍ
مبا فيهم البلدان الأقل منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،وكذلك امل�سائل املتعلقة بتغيري �أمناط الفقر� .سيتم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع
الأطراف الفاعلة الأخرى يف املجال التنموي ،مبا فيهم منظومة الأمم املتحدة.
•تعزيز فعالية وجودة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من خالل الرقابة على ت�أثري القنوات املختلفة والأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف خمتلف البيئات
العامة ولتحقيق �أغرا�ض متباينة يف خمتلف الدول ،مبا يف ذلك الدول الأكرث احتياج ًا .ي�شمل هذا التدابري والإجراءات الهادفة �إىل تعزيز التوا�صل
الإقليمي وتعزيز القدرة على ح�شد املوارد املحلية.
 .5بالإ�ضافة ملا �سبق� ،أعلن عدد من �أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية �إلتزامهم بعدد من الإجراءات الإ�ضافية من �أجل حت�سني توجيه دعمهم املخ�ص�ص
للدول الأكرث �إحتياج ًا ،كخطوة نحو حتقيق �إلتزاماتهم ،و�ستقوم جلنة امل�ساعدات الإمنائية ب�إعداد موجز ي�ضم هذه الإجراءات من اليوم ف�صاعد ًا ،و�ستقوم
بن�شره للإطالع العام.

5

املي�سرة يف الإح�صائيات اخلا�صة بلجنة امل�ساعدات الإمنائية
امللحق الثاين :حتديث �أ�ساليب توثيق القرو�ض ّ
بالتوافق مع التكليف املتفق عليه يف االجتماع رفيع امل�ستوى الذي عقد عام  ،2012عملت جلنة امل�ساعدات الإمنائية على و�ضع خيارات لتنقيح طريقة
معاجلة درجة تي�سري القرو�ض يف �إح�صائيات جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،مع مراعاة الأهداف املتعلقة بتخ�صي�ص وح�شد املوارد ،وامل�ساءلة ب�ش�أنها عند
�إعادة هيكلة النظام ،من �أجل قيا�س حجم متويل التنمية يف مرحلة ما بعد عام .2015بحيث يجب على النظام املن َقح �أن يوفر ما يلي:
•تقدمي �صورة �أكرث �إن�صافاً جلهود املانحني ،مع �ضمان قابلية مقارنة نتائج الإح�صائيات بني خمتلف الأع�ضاء.
•ت�شجيع ممار�سات الإقرا�ض ب�شكل يت�سق مع احتياجات الدول النامية وقدراتها والقيود التي تواجهها فيما يتعلق بحجم القر�ض ودرجة
التي�سري والقدرة على حت ّمل الديون.
•تعزيز م�صداقية ونزاهة �إح�صائيات جلنة امل�ساعدات الإمنائية و�شفافية التعاون الإمنائي.
املي�سرة جزء ًا مهم ًا من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،وي�ستخدمها بن�شاط عدد من الأع�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل اجلهات الأخرى التي تقدم
 .1تعترب القرو�ض ّ
م�ساعدات تنموية ،متثل هذه القرو�ض �أدوات مهمة لتمويل اال�ستثمارات طويلة الأجل يف البنية التحتية االقت�صادية واالجتماعية بالدول النامية بالإ�ضافة �إىل
تلبية احتياجات التمويل الهائلة من �أجل توفري املنافع العامة العاملية .يجب �أن تراعي درجة تي�سري هذه القرو�ض م�ستوى التنمية بكل دولة من الدول وقدرات كل
منها وكذلك طبيعة امل�شروع الذي �سيتم متويله.
 .2خالل ال�سنوات الأخرية ،قام عدد من الأع�ضاء بت�صعيد برامج الإقرا�ض اخلا�صة بهم .حيث ت�ساعد القرو�ض املي�سرة يف ح�شد املزيد من املوارد،
وعلى وجه اخل�صو�ص يف الدول التي تنخف�ض �أو تنعدم فيها فر�ص دخول الأ�سواق الر�أ�سمالية الدولية ،مبا فيهم العديد من الدول منخف�ضة الدخل والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية .ومع هذا ،يهتم الأع�ضاء كثري ًا بتج ّنب �إ�ضافة املزيد من �أعباء الديون ب�شكل ال يتنا�سب مع ظروف الدول النامية ،بخا�صة تلك الدول
التي احتاجت �إىل تخفيف �أعباء الديون ر�سمي ًا على مدى ال�سنوات الأخرية ،ومعظمهم من الدول منخف�ضة الدخل والدول اجلزرية ال�صغرية النامية .كما عرب
مي�سرة ب�شكل كبري ،ومتنا�سبة مع طبيعة كل م�شروع ونظريه،
الأع�ضاء عن دعمهم للإجراءات الهادفة �إىل �ضمان �أن يتم �إقرا�ض مثل هذه الدول وفق �شروط ّ
بالإ�ضافة �إىل دعمهم تطبيق و�سائل حماية ل�ضمان القدرة على حت ّمل الديون .ويدعم كافة الأع�ضاء الإطار العام للقدرة على حت ّمل الديون اخلا�ص ب�صندوق
النقد الدويل/البنك الدويل ،باعتباره عام ًال حمدد ًا حلجم و�شروط الدّين التي �ستتحمله الدولة.
مي�سرة قابلة للتوثيق كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،يجب �أن ت�شتمل القر�ض ،وفق ًا ملعايري التوثيق
 .3حتى يتم االعرتاف باملبالغ املقدمة يف �شكل قرو�ض ّ
احلالية ،على عن�صر منحة بقيمة ال يقل عن  ،%25يتم �إحت�سابها وفق ًا ملعدل الإ�ستقطاع املحدد بقيمة  ،%10و�أن "يتمتع بخ�صائ�ص تي�سريية" .وقد اتفق
الأع�ضاء يف االجتماع رفيع امل�ستوى الذي عقد يف  2012على و�ضع تعريف ك ّمي وا�ضح ،يف �أقرب وقت ممكن وبحد �أق�صى �أواخر  ،2015ملعيار "القرو�ض
ذات اخل�صائ�ص التي�سريية" ،بالتوافق مع ما هو متاح من �شروط يف �سوق التمويل .كما اتفق الأع�ضاء� ،إىل جانب �أ�شياء �أخرى ،على �أن "يخ�ضع توثيق القرو�ض
لعمليات تقييم فا�صلة من ِقبل العا ّمة ،و�أن يتفق ب�شكل عام مع تعريف ال�شروط التي�سريية الواردة يف متويل التنمية متعدد الأطراف ،والق�ضاء على فكرة �أن
خطط القرو�ض املمنوحة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية لها �أغرا�ض جتارية".
 .4يتم حالي ًا احت�ساب القرو�ض التي�سريية يف �إح�صائيات جلنة امل�ساعدات الإمنائية على �أ�سا�س التدفق النقدي ،مبعنى �أنها تكون بقيمة موجبة عند دفع
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،وبقيمة �سالبة عند �إعادة �سداد امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .وبذلك ،يكون الت�أثري ال�صايف للقر�ض املقدم كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية� ،إذا مت �سداده ،ي�ساوي ِ�صفر ًا ،ولكن يف �أوقات الت�ضخم ،تكون القيمة احلقيقية للدفعات امل�سددة �أقل ب�صورة كبرية من القيمة الأ�سمية للقر�ض .ووفق ًا
للنظام احلايل ،ميكن �أن تت�أثر امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،يف �أي عام حمدد ،ت�أثر ًا كبري ًا ب�سيا�سات التعاون الإمنائي املطبقة يف املا�ضي.
 .5من �أجل معاجلة �أوجه ال�ضعف يف �إح�صائيات جلنة امل�ساعدات الإمنائية احلالية� ،إتفقنا على �إدخال نظام معادل لنظام توثيق املنح بغر�ض �إحت�ساب
�أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .هذا يعني �أنه يف ظل نظام التوثيق اجلديد� ،سيتم منح ر�صيد للمنح �أكرث من القرو�ض ،فيما يتعلق مببلغ امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية امل�سجل وامل ّوثق .ومن بني القرو�ض التي �ستجتاز اختبارات التوثيق كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية� ،ستح�صل القرو�ض الأكرث تي�سري ًا على ر�صيد
�أكرب ،كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،من القرو�ض الأقل تي�سري ًا.
كل من :تكلفة متويل القر�ض ،واملخاطر املقرتنة به،اعرتاف ًا منا ب�أن �إقرا�ض الدول
 .6تتكون التكلفة التي تتحملها اجلهة املانحة يف �سبيل تقدمي القر�ض من ٍ
الأكرث فقر ًا ينطوي على تكلفة �أكرب على اجلهة املانحة من �إقرا�ض الدول الأغنى .قررنا تقييم درجة تي�سري القرو�ض بناء ًا على معدالت ا�ستقطاع تفا�ضلية.
بحيث �ستتكون املعدالت من عامل �أ�سا�س ،والذي �سيكون معدل ا�ستقطاع �صندوق النقد الدويل (املقدر حالي ًا بن�سبة  ،)%5وعامل �ضبط بقيمة  %1للدول
الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة العليا من البلدان متو�سطة الدخل ،وبقيمة  %2للدول الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة الدنيا من البلدان متو�سطة الدخل ،وبن�سبة
 %4بالن�سبة للبلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل.
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 .7بناء ًا على حتديد معدل ا�ستقطاع �أعلى للقرو�ض املمنوحة للبلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل ،مقرتن ًا مع طريقة معادلة لنظام توثيق املنح والتي
يتم من خالله توفري �شروط �أكرث تي�سري ًا� ،سينتج عن هذا توثيق قد ٍر �أك ٍرب من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،كما �أنه من املتوقع �أن ي�سهم هذا يف حتفيز �إقرا�ض
الدول الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل الأخرى ب�شروط عالية التي�سري ،وبالتايل امل�ساعدة يف زيادة تركيز موارد امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املتوفرة على
الدول الأكرث فقر ًا .ويعترب هذا من �أهداف ال�سيا�سات التي يدعمها الأع�ضاء.
 .8ل�ضمان تقدمي القرو�ض �إىل البلدان الأقل منو ًا والدول منخف�ضة الدخل الأخرى ب�شروط عالية التي�سري ،ف�سيتم فقط توثيق القرو�ض التي ت�شتمل على
عن�صر منحة بقيمة  %45على الأقل كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،مع مالحظة انخفا�ض احلاجة �إىل �شروط تي�سريية كلما �أ�صبحت الدول �أغنى .لذا
اتفقنا على وجوب �أن ت�شتمل القرو�ض املمنوحة للدول الواقعة �ضمن فئة ال�شريحة الدنيا من الدول متو�سطة الدخل على عن�صر منحة بقيمة  %15على الأقل،
وكذلك القرو�ض املمنوحة للدول �ضمن فئة ال�شريحة العليا من الدول متو�سطة الدخل �أن ت�شتمل على عن�صر منح بقيمة  %10على الأقل ،وذلك حتى يتم
3
احت�ساب تلك امل�ساهمات كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية .
 .9متا�شي ًا مع التزامنا بتوجيه اهتمام خا�ص للقدرة على حت ّمل الديون عند تقدمي القرو�ض �إىل الدول النامية ،اتفقنا على عدم توثيق القرو�ض التي
املي�سر" اخلا�صة بالبنك الدويل كم�ساعدات
ال تتفق �شروطها مع "�سيا�سة حدود الدّين" اخلا�صة ب�صندوق النقد الدويل و�/أو "�سيا�سة الإقرتا�ض املعتاد غري ّ
�إمنائية ر�سمية.
� .10ستكون تلك التغيريات هي معايري التوثيق امل�ستخدمة �إبتدا ًء من عام ( 2018والتي �سيتم بناء ًا عليها توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف
�أوائل  .)2019و�سيتم توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بالن�سبة لعام  2014على �أ�سا�س اتفاقية جلنة امل�ساعدات الإمنائية لعام  2013ب�ش�أن
درجة تي�سري القرو�ض .و�سيتم توثيقها �إبتدا ًء من عام �( 2015أي يف التقارير ال�صادرة �إبتدا ًء من �أوائل عام  )2016وحتى عام  2017با�ستخدام كل من
النظامني اجلديد واحلايل (.)2013
 .11يجب �أن يتم مراجعة وتنقيح حدود معدالت الإ�ستقطاع وعن�صر املنح ،التي �سيتم تطبيقها بناء ًا على التغيريات التي �إتفقنا عليها اليوم ،ب�صفة
دورية بحيث تعك�س التغيريات يف تكاليف الإقرتا�ض واخلربات اجلديدة املكت�سبة املتعلقة باملخاطر (على �سبيل املثال بنا ًء على ما مت مالحظته من معدالت
حمفزات �إ�ضافي ٍة مل�صلحة الدول الأكرث �إحتياج ًا .كما اتفقنا على درا�سة �أ�سا�س تقييم املخاطر املقرتنة بالإقرا�ض
ت�أخر ال�سداد) ولتحديد مدى احلاجة �إىل �أي
ٍ
ب�صورة �أعمق ،ونطلب من منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية امل�ساعدة يف تقييم املنهجيات املختلفة التي �إقرتحها الأع�ضاء .وعلى �أ�سا�س هذا التحليل ،قد
نعيد تقييم عوامل ال�ضبط التي مت االتفاق عليها اليوم .ومبجرد البدء يف تطبيق النظام اجلديد� ،ستقوم جلنة امل�ساعدات الإمنائية بتقييم احلاجة �إىل مثل هذه
تغي يف معدالت �صندوق النقد الدويل.
التعديالت ب�صفة دورية ،وخا�صة يف �أعقاب �أي رّ
 .12نتفق على عزمنا املحافظة على الوفاء ب�إلتزاماتنا التي �أعلنا عنها يف منتدى بو�سان.
 .13عدد كبري من القرو�ض التي مت توثيقها كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية يف ظل النظام احلايل� ،ستظل �سارية حتى �أوان وقت التغيريو�إىل جانب التوثيق
على �أ�سا�س نظام معادل لنظام توثيق املنح� ،سيتم موا�صلة احت�ساب وتوثيق ون�شر �أرقام امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بنا ًء على نظام التدفق النقدي ال�سابق.
هذا يعني �أنه �سيتم موا�صلة جمع ون�شر البيانات اخلا�صة باملدفوعات الفعلية وعمليات �سداد القرو�ض .ولذلك ،ف�سيكون هناك قدر كبري من ال�شفافية يف
املدفوعات والتدفقات الراجعة (املدفوعات اخلا�صة ب�أ�صل الدَ ين والفائدة) ،وبالتايل على التدفقات الإجمالية وال�صافية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
 .14نتفق على وجوب عدم احت�ساب تكلفة املخاطر بقيمة م�ضاعفة .لذلك ف�إن تغيري �أ�سا�س قيا�س النظام ،من التدفقات ال�صافية �إىل نظام معادل لنظام
توثيق املنح املعدّل وفق ًا للمخاطر� ،سي�ؤدي �إىل تغيري الأ�سا�س الذي يتم عليه توثيق عمليات التخفيف من �أعباء الديون اخلا�صة بالقرو�ض املمنوحة كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية .ولذلك اتفقنا على احلاجة �إىل حتديث قواعد توثيق عمليات تخفيف �أعباء الديون اخلا�صة بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�ستبعاد الإحت�ساب
امل�ضاعف للقيمة ،وا�ضعني ن�صب �أعيننا الإحتياجات ال�سابقة �إىل ت�شجيع مبادرات تخفيف �أعباء الديون مثل :املبادرة اخلا�صة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
( ،)HIPCواملبادرة املتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون (.)MDRI
 3هناك ن�سبة ب�سيطة من القرو�ض يتم تقدميها مبعدالت فائدة متغرية .وبالن�سبة لهذه القرو�ض ،يتم تطبيق �إختبار درجة التي�سري على وقت �إعالن الإلتزام فقط.
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 .15على وجه العموم ،تو�صلنا �إىل وجوب انتهاء العمل بالقواعد التنظيمية القائمة ،املتعلقة بتوثيق عمليات التخفيف من �أعباء الديون ،مع البدء يف
ت�سجيل وتوثيق التدفقات النقدية لعام  ،2017و�أن يحل حملها قواعد تنظيمية جديدة تعك�س ما اتفقنا عليه اليوم.
 .16مطلوب من الفريق العامل املعني ب�إح�صائيات متويل التنمية (� )WP-STATإعداد التوجيهات املنقـّحة اخلا�صة بالتوثيق ،لتقوم جلنة
امل�ساعدات الإمنائية بالت�صديق عليها بنهاية عام  ،2015مبا يف ذلك بحث اخليارات املمكنة لتح�سني الت�سل�سل الزمني لعملية التوثيق.
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امللحق الثالث :تطوير معيار جديد – الدعم الر�سمي الإجمايل للتنمية امل�ستدامة
نقر نحن� ،أع�ضاء جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،ب�إت�ساع نطاق وتعقيد خطة التنمية ،وباحلاجة �إىل ح�شد املوارد واخلربات للتعامل مع التحديات املرتبطة بها.
املي�سر �ضمن و�سائل �إعداد �إح�صائيات جلنة
 .2بناء ًا عليه ،نتفق على احلاجة �إىل ت�ضمني جمموعة كبرية من �أنواع الدعم الذي نقدمه بخالف التمويل ّ
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،من خالل معيار خا�ص بالدعم الر�سمي الإجمايل للتنمية امل�ستدامة (�إ�سم م�ؤقت) .ميكن �أن
ي�ساعد هذا املعيار يف ت�شجيع ظهور ،بروز امل�ساهمة �،إ�ستيعاب خيارات ،ت�أثري طرق متويل التنمية املختلفة،حت�سني ال�شفافية �،إتباع مبادئ امل�ساءلة يف جماالت
�أكرث من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،وتي�سري م�شاركة املعلومات مع مقدمي امل�ساعدات التنموية غري الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية� .سي�سهم هذا يف
بذل جهود ًا دولي ًة �أو�سع نطاق ًا للرقابة على عمليات ح�شد املوارد الدولية من �أجل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد .2015
 .3قمنا ب�إ�ستعرا�ض العمل املبذول من �أجل تطوير هذا املعيار ،ونود �أن نعرب عن تقديرنا لأ�صحاب امل�صالح املختلفني الذين �شاركوا يف اجلهود اجلارية
لت�شكيل م�ضمونه ومكوناته املحتملة.
 .4نعلن اليوم اتفاقنا على �إن�شاء معيار "الدعم الر�سمي الإجمايل للتنمية امل�ستدامة" ،والذي �سيتم من خالله:
•�إ�ستكمال  -ولي�س �إ�ستبدال  -امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
•احتمال تغطية كافة املوارد املقدمة للدول النامية وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف لدعم التنمية امل�ستدامة والنا�شئة عن م�صادر وتدخالت ر�سمية،
املي�سر املقدم من خالل
املي�سر وغري ّ
بغ�ض النظر عن �أنواع الأدوات امل�ستخدمة والبنود �أو ال�شروط املقرتنة بها .مبعنى �أن يتم ت�ضمني كل من التمويل ّ
الأدوات املختلفة ،كاملنح والقرو�ض والأ�سهم والتمويل متو�سط املخاطر.
•تغطية الأن�شطة التي ت�شجع وتتيح حتقيق التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك امل�ساهمات املقدمة ل�صالح املنافع العامة العاملية ،عندما تكون تلك املنافع
مت�صلة بالتنمية ومت�سقة مع �أولويات الدول النامية.
•التمييز ب�شكل وا�ضح بني الدعم الر�سمي والتدفقات الر�سمية الناجتة عن حراك وت�شجيع ر�سمي  ،وبني تلك التدفقات الناجتة عن �إلتزامات طارئة.
•توثيق املوارد على �أ�سا�س التدفقات النقدية الإجمالية ،مع القيام بجمع ون�شر بيانات التدفقات ال�صافية من �أجل �ضمان ال�شفافية الكاملة للدعم
املقدم والتدفقات.
 .5نتفق على �إجراء م�شاورات وا�سعة النطاق مع الدول النامية وامل�ؤ�س�سات الدولية ومقدمي امل�ساعدات التنموية و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين حول نطاق
وتعريف ال�سمات الإح�صائية للمعيار ،على �أمل التو�صل �إىل �آلية �أ�شمل للرقابة .كما �إننا �سنبحث ما �إذا كان متويل القطاع اخلا�ص الذي مت جمعه من خالل
التدخالت الر�سمية ميكن �أن ينعك�س يف هذا املعيار اجلديد �أم ال ،وكيفية ذلك.
� .6سنقوم بتو�ضيح املعامل النهائية للمعيار مبجرد االتفاق على ال�شكل النهائي خلطة التنمية ملا بعد  .2015و�سنقوم مب�شاركة ال�سمات اجلديدة لهذا
املعيار مع املجتمع الدويل يف امل�ؤمتر الدويل املعني بتمويل التنمية والذي �سيعقد يف يوليو  2015يف �أدي�س �أبابا ،كم�ساهمة �إ�ضافية من جلنة امل�ساعدات
الإمنائية يف الإطار العام للرقابة ملا بعد  ،2015بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل الفر�صة جلمع املالحظات والآراء حول هذه ال�سمات.

بيان �إخالء امل�س�ؤولية:
"مت ن�شر الن�سخة الأ�صلية بوا�سطة منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حتت عنوان :االجتماع رفيع امل�ستوى للجنة امل�ساعدات الإمنائية – البيان اخلتامي –
 16دي�سمرب .2014
تتحمل وزارة التنمية والتعاون الدويل لدولة الإمارات العربية املتحدة م�س�ؤولية �ضمان جودة الرتجمة �إىل اللغة العربية وات�ساقها مع الن�ص الأ�صلي".
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