
 

 

 

 
  يلقيهاكلمة األمانة التنفيذية 
  السيد منير تابت 

  نفيذية األمينة الت نائب
  لدول األعضاء في لجنة  ل للجنة تمويل التنمية الثانية في افتتاح الدورة 

  األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آلسيا 
  ٢٠٢١كانون األول/ديسمبر   ٩- ٨القاهرة، 

  
  تخطيطالالدكتور فاخر بوفرنة وزير  الوزيرمعالي 

  والتعاون الدولي المالية والتخطيط  وزراءنواب  السعادةأصحاب 
  الدول األعضاء مثلووكبار البنوك المركزية محافظو و

 ،الءوالمنظمات غير الحكومية، الزميالت والزمالسيدات والسادة ممثلي الجهات الحكومية 
 

  الحضور الكريم،
 

ــروري أن أفتتحَ نه لمِ إ  ــيـما للجـنة تمويل التنمـية   الـثانـية الدورة     اليوم ن دواعي ســ   إثر الزخم الذي تلقته    بـعد   ، الســ
  وتضــيف ة اللجنة  ي ســتقالل ا جديدة تعزز من  والية  لألمم المتحدة في نيويورك  المجلس االقتصــادي واالجتماعي   إقرار 

  . لها صالحيات جديدة 
  

ه   ا عبر عـن ــارة إلى ـم ا اإلشـــ دة  وال يفوتني هـن ام لألمم المتـح اه  األمين الـع ام تـج ال  من اهتـم ة  أعـم ذه اللجـن ـه
لمتخذي القرار في  محفالً إقليمياً فريداً يتيح  توفر  بأنها  السـيد "أنتونيو جوتيريش"  والتي وصـفها    ، الهامة الحكومية  

ــارات  قضــايا  مختلف  في  لتباحث ل اً  فرصــبلدان العربية  ال    " متكامل عربي  وفق منظور إقليمي  تمويل التنمية  ومس
التـحدـيات  ـظل تـعدد وتشـــــعب  في   ، وذـلك العربـية   للبـلدان المشـــــترـكة  الطموـحات  و جســـــد االهتـماـمات  على نحو يٌ 

ترتب عليها  ا  وم   ١٩- جائحة كوفيد تلك التي فرضتها   - ليس أقلها - المنطقة  التي باتت تواجهها  االقتصادية والتمويلية  
    . تمويل أهداف التنمية المستدامة وطأة التمويل المطلوب ل زيادة  من  

  
  السيدات والسادة، 

 
  ..   االهتمام ستحوذ على قدر كبير من  ات ت ملف   لمناقشة أستشعر أهمية اللحظة إذ نجتمع  

  ًــه    و ما ح على ن   : وطنيا ــريحات تعكس ــدرها يومية   تص لدول األعضــاء، ومن  في ا   مختلف األروقة الحكومية   تص
المواقف التي تعبر  ، ومن  الطوعية الوطنية  وتقاريرها  ،  ٢٠٣٠أجندة    بشـأن التي أقرتها   االسـتراتيجيات الوطنية 

  ؛ في نيويورك   الوفود العربية عنها  

  ؛ حول تمويل التنمية   وقرراتها القمة االقتصادية واالجتماعية العربية  مداوالت  حسبما انعكس من  :  إقليمياً و    
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  ًــارك فيه ألمم المتحدة  ا   ا نظمته القمة التي  من واقع مداوالت  :  ودوليا ــاء الدول والحكومات   ا وشــ   العربية   رؤســ
ام الـماضــــي   ، والتي على آثرـها  وـما بـعدـها   ١٩- التنمـية في زمن ـجائـحة كوفـيد مـباردة تموـيل في إـطار  الـع

وأدوات  النظام المالي الدولي  أوجه القصـور في  تتبع  ل و   ، التمويلية   تقدير االحتياجات ل متابعة  ال مسـارات تزايدت  
  . هذه المبادرة قائمة الخيارات التي أفرزتها  شملتها  تعهد دولي    ٢٥٠  أكثر من ت  التي بلغ و المختلفة  تمويل  ال 

  
الدولية  متابعة  ال التي تمخضــت عن مســارات   الخالصــات   بعض ، اســمحوا لي أن أســتعرض  في هذا الســياق 

  . في المنطقة العربية االسكوا عن حال تمويل التنمية  والتحليالت التي أجرتها  
  
في أسـاليب العمل وسـياسـات نقلة نوعية  تطلب  وتمويلها سـوف يتحقيق التنمية المسـتدامة دعونا نتفق أن  :  أوالً 

  انتائجه ومتابعة    ،اعائداته  وإعادة تدوير  ،اانفاقهأـسلوب  وتها، إدار  ينتحـسمختلف مـصادر التمويل، و حـشد 
  .للمنطقة العربية المتوفرةتمويل الواستدامة موارد فاعلية  كفالةفي سبيل 

  
 ً   منافع التمويل واالسـتثمارعدم عدالة توزيع  بسـبب  حاد قصـور  يشـوبه    االقتصـاديثمار النمو  توزيع  ان  :  ثانيا

 ً رغم أن المحلية  التمويل  مصــــادر  التعويل على  ب  المناديةتتواصــــل الدعوات  ،ورغم ذلك.  وطنياً ودوليا
ــتوياتها تتوقف   ــيء-أوالً  مسـ ــاديعلى ا  -وقبل كل شـ ــه  باتت  الذي    لنمو االقتصـ   ١٩- كوفيد جائحة  تقوضـ

ــف  ، وات الجديدة لهاوالمتمحور ــات التقشــ ــياســ في التجارة الحمائية  متعاقبة من  الموجات  الو  ؛الدوليةســ
ــتمرار  و  ؛واالســــتثمار  وأعباء خدمتها؛  المديونيةزايد  تو،  عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها اإلنمائيةاســ

  .ر مشروعةيتدفقات مالية غوما يصاحبها من  ةالضريبيانتشار المالذات و حجم االقتصاد الخفياتساع و
أخرى  تصاعدية وفرض ضرائب  عبر  العامة  زيادة اإليرادات  الداعية بالدولية    التوصيات ومع ذلك، فإن  
المباشرة   من  غير  البيئية(ضرائب  الوغيرها  والضرائب  والثروة  الميا  )الممتلكات  تسعير    ه ومقترحات 
العقد االجتماعي  ب  الوفاءضمان  لتسلسلها  و  إمكانية تحقيقها  من حيث الدراسة  ستوجب  تجميعها  وخفض الدعم  

عمتجسده  الذي   الضرائبية    تتسم بحيث  و،  ٢٠٣٠ل  خطة  باإلنصاف  النظم  ياإلقليمية  نحو  جنبها  على 
األكثر  المهمشة ولفئات  مصالح ابمس  يبما  تدفع بتآكل األوعية الضريبية  الضارة التي    ممارسات المنافسة

    أوضاع الالجئين. بفقراً و 
  

 ً أصبحت  و، منذ عقد مضىأقل مما كانت عليه اليوم  نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي  : أصبحت  ثالثا
المنطقة في صورة استثمار أجنبي  األموالصدر لرؤوس  مُ اليوم  المنطقة   ، ففي مقابل كل دوالر جذبته 

 عائداتتحويل  تضاؤول نسب إعادة توظيف األرباح في المنطقة وبسبب  دوالر ونصف  خسرت في المقابل  
  . خارج المنطقة األجنبي االستثمار 

  
التي طرأت  زيادة  إلى ال  االرتكازهذا االنخفاض عبر  تخفيف وطأة  من  تمكنت  المنطقة العربية  أن  ورغم  

تأثير كل من   أن  إال  الخارج،  العاملين في  التمويل مختلف،  في تحويالت  الطابع  مصدري  يأخذ  فاألول 
إلى االستهالك. وفي جميع األحوال ال تزال كلفة  المنطقة    فيالتحويالت  االستثماري في حين تتجه معظم  

  ١٦لهدف  المقررة طبقاً لالمستويات  بما يناهز  كلفة تحويلها  ارتفاع    نتيجة تمويلية  ة  التحويالت تشكل ثغر
  من أهداف التنمية المستدامة.  

  
 ً . وبينما  وتدابير حمائية   قيود تجاريةمن المبادالت التجارية إلى    خضع أكثر من نصف تريليون دوالري :  رابعا

العالمية   التجارة  منظمة  أعضاء  التجارة  ل تدابير  بإقرار  قام  نحو  تيسير  قيمتها  دوالر    ٢٩٦بلغت  مليار 
    مليار دوالر أمريكي). ٥٨٨٫٣( حمائية تدابير  ه من  ض تم فرنصف ما مثل تفإن هذه القيمة أمريكي، 

  
 ً بمثابة  خامسا أصبحت  منطقتنا  في  الديون  ثقيل :  المحلي    من   نسبتها ارتفعت  بعدما    عبئ  الناتج  إلى  إجمالي 

تحديات لخدمة الديون (الداخلية  األقل نموا  متوسطة الدخل ومستويات تاريخية. وتواجه معظم البلدان  
تستنف والتي  نصف    ذ والخارجية)  من  أكثر  الحاالت  بعض  فيفي  الحكومية  الدول    اإليرادات  بعض 

    هه لتحسين نطاق وتغطية الخدمات العامة الحيوية. العربية بما يقوض التمويل الذي يمكن توجي
  



 
3 

  السيدات والسادة،
 

هنا لدينا ثالث رسائل    بالنسبة للمنطقة العربية؟ ما تقدم  ماذا يعني كل ...  التساؤل الذي يطرح نفسه هو  
  رئيسية نود إطالعكم عليها: 

  
تدل    االسكوا   إن تحاليلفمضطربة.  ال تزال    المتوسطة الدخل  العربية  الدولآفاق تمويل التنمية في  ن  إ -١

ها  خرج من،  تمويل التنمية  صادر ممختلف  من  العربية  الدول    ا تحشدهمقابل كل دوالر أمريكي    أنه على  
ً وأربعون    وأربعة  دوالر في المقابل   تكلفة  يمثل  األمر الذي  ،  ٢٠١٩و  ٢٠١١بين عامي  في المقابل    سنتا

البديلة   المنطقة  الفرصة  تواجهها  االستدامة  التي  تحقيق  جهود  في  رئيسية  ثغرة  ويمثل  التنمية  لتمويل 
 المالية.  

 
تأمين ولكن إذا أخذنا في االعتبار أن  المنال.   صعبةالتنمية  تمويل  تطلعات  قد تبدو   -٢ نصف كلفة    ه يمكن 

المستدامة   التنمية  أهداف  طريق ع )  ١تحقيق  يٌ   ن  الذي  الضريبي  والتجنب  التهرب  على  كلف  القضاء 
منع تآكل األوعية الضريبية بفعل الممارسات  من خالل  و)  ٢مليار دوالر سنوياً،    ٩٫٥المنطقة حوالي  

ا والتي تكلف المجتمع الدولي  العبئ الضريبي الواقع عليه تفادي  التي تنتهجها الشركات متعددة الجنسيات ل 
وما يرتبط بها من تالعب في الفواتير    ،مليار سنوياً، كنتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة  ٥٠٠حوالي  

ً   ٧٧و   ٦٠ما بين  والعقود التجارية التي تكلف المنطقة   تقليل نسب اإلنفاق  وعبر  )  ٣  ،مليار دوالر سنويا
اتخاذها،  الميديونية،الجاري السيما على خدمة   المطلوب  السياسات  العربية    وغيرها من  المنطقة  فإن 

أن   يمكن  التنمية  مجتمعة  أهداف  بتحقيق  المرتبطة  التمويلية  الفجوة  سد  في سبيل  ملموساً  تقدماً  تحقق 
دون األخذ في االعتبار الكلفة     ٢٠٣٠تريليون دوالر حتى عام    ٦المستدامة التي تقدرها االسكوا بنحو  

   أو المتحور الجديد لها.  ١٩-إلضافية المترتبة على جائحة كوفيد ا
 

أن يعلو صوتها للدفاع عن    تسمح لها   وقت مضى  أيأكثر من    فرصة مؤاتية المنطقة العربية    لدى  إن -٣
األدوار    عبر سواء  عليه  أولوياتها ومصالحها بصورة مشتركة ومنسقة، وهو األمر الذي حرصت االسكوا  

  ٢٥٠وما نتج عنها من اعتماد    ١٩-في زمن كوفيد التي أضطلعت بها في إطار مبادرة تمويل التنمية  
ر رئاستها لفريق العمل الدولي المعني بوضع رؤية متكاملة  بإلصالح منظومة تمويل التنمية، وع  مقترح 

المعن  العمل  فرق  في  وانخراطها  المشروعة،  غير  المالية  التدفقات  التنمية  لمكافحة  أهداف  بتمويل  ية 
للدفاع عن  لتخصيص برامج ومساعدات للدول العربية واضطلعت بها  التي  الموازية    واألدوار المستدامة،  

التي    هامصالح واألدوات  التحليالت  خالل  أطر    قامت من  بلورة  أجل  من  الوطنية  بتطويرها  التمويل 
 . المتكاملة

  
تقدم،   ما  كل  على  التدليل  سبيل  المالية  اال  تعتزم وفي  لوزراء  المستوى  رفيع  إجتماع  استضافة  سكوا 

|مارس المقبل  أذارالدولي ضمن فعاليات المحفل العربي للتنمية المستدامة في شهر    والتعاونوالتخطيط  
في مجمل هذه الجهود وإعادة إحياء المقترح الذي سبق أن تقدمت به اإلسكوا للجنتكم الموقرة بشأن  للنظر  

لمناقشة النظام المالي والضريبي العالمي الجديد وتأثيراته على  تمويل التنمية عربي لإنشاء محفل إقليمي  
  المنطقة ضمن مجمل أمور أخرى لضمان التمويل المستدام للمنطقة العربية. 

  
دورات هذه اللجنة الهامة، متمنياً    ثان لكل من تحمل مشقة السفر وحرص على المشاركة في  أتوجه بالشكر  أخيراً،  
 .  في إرساء أسس جماعية لتمويل التنمية في المنطقة العربية  يعاً ولهذا االجتماع الهام كل النجاح والتوفيق لكم جم 
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