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 لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 الدورة الثانية

 2021 كانون األول/ديسمبر 9-8القاهرة، 

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 ورشة عمل
 حاِکياتم  الو طراأل: هاوتمويل المستدامة التنمية أهداف ةكلف تقدير

 زـموج

األطر  واحتياجات التمويل الالزمة لتمويلها في صلب أهداف التنمية المستدامة حقيقتكلفة  تقديريقع 
تحجب  اإلجماليةالعالمية للتكاليف . غير أّن التقديرات النقاش العالميو مويل التنميةالوطنية المتكاملة لت

ة. وهناك توافق واسع في اآلراء بين مختلف تفاوتات كبيرة في حجم االحتياجات التمويلية بين البلدان المختلف
الوطنية لتقدير كلفة تحقيق  األصعدةودقيقة على  ةيليواضعي السياسات بشأن الحاجة إلى إجراء تقييمات تفص

هذه األهداف. وقد برز هذا التوافق خالل عدة دورات متتالية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى ومنتدى 
 اعي المعني بتمويل التنمية، وفي إطار مبادرة تمويل التنمية في عصر المجلس االقتصادي واالجتم

وما بعده. ويشكل تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم حجم القصور في تمويلها،  19-كوفيد
 على الصعيد الوطني، مهمة شاقة بالنسبة لبلدان عديدة. ويعمل العديد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
وبرامجها وصناديقها ولجانها اإلقليمية على االنتقال من المستوى العالمي الكلّي إلى المستوى التفصيلي 
الدقيق، وعلى االستفادة المتبادلة من الخبرات والممارسات واألدوات، ال سيما في إطار الجهود المتضافرة 

أساسية لتمويل االستراتيجيات واألولويات الرامية إلى تعزيز أطر التمويل الوطنية المتكاملة بوصفها أداة 
 .الوطنية للتنمية المستدامة
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لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية  في هذا اإلطار، تعقدو
 للتمويل، ألطر المتكاملة ا أُسس الستعراض)اإلسكوا( ورشة عمل في إطار دورتها الثانية،  لغربي آسيا

التي طّورتها اإلسكوا للقيام، على المستوى الوطني، بتقدير كلفة تحقيق أهداف وال سيما األدوات والتحليالت 
ستعقد الورشة على خلفية هذه الوثيقة، التنمية المستدامة وخطط التنمية القطاعية وأطر االقتصاد الكلي. و

تمويل أهداف التنمية المستدامة، ل يرهاوتط يجري التي اةحاكللمُ  منّظمةال األطرة عن تقّدم لمحة تحليليالتي 
 لتحقيق تعبئة الموارد الالزمة  وسبلالتمويل  فجوةللبلدان العربية ليتسنى لها تقييم اإلسكوا  تعدهاي تال

المتاحة لتعبئة موارد إضافية من أجل تحقيق هذه األهداف، وتقييم االتجاهات ودرجات الكثافة واإلمكانات 
أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وذلك مع االستفادة القصوى من الترابط بين األهداف، وتسخير المكاسب 
 التمويلية الناجمة عن تضافر الجهود المبذولة لتقدير كلفتها وتنفيذها وتمويلها، من أجل دعم االنتقال 

 .الالزمة إلى تخصيص الميزانيات

 ولجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا مدعوة 
 .المشاركة الفعالة في ورشة العملإلى 

 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 3 5-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 4 10-6  .. تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى التفصيلي الدقيق -أوالا 

ا ثا   اعتبارات يجب مراعاتها عند تحديد أهداف التنمية المستدامة -نيا
 5 17-11  ............................................................... ذات األولوية الوطنية

ا   6 20-18  ................. أساليب ومنهجيات تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة -ثالثا

ا   7 29-21  ................. حاكيات تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويلهام   -رابعا
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 ةـمقدم

 2030يجرى كل أربع سنوات لحالة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  نتائج أول استعراضفي ضوء  -1
 (، قُدمت عدة توصيات، من أهمها:2030)خطة عام 

األدلة، وذلك لتوفير تقديرات كلّية ولكن مفّصلة لكلفة تحسين تقييم وتحليل التقييمات المرتكزة على  )أ(
 ؛عيّنتحقيق أولويات التنمية المستدامة في بلد م

 واستغالل الفرص المتاحة؛ ،االستفادة من الترابط بين أهداف التنمية المستدامة )ب(

أطر وطنية إرساء االسترشاد بنتائج الجهود المبذولة لوضع برامج إصالحية قابلة للتنفيذ، من خالل  )ج(
 متكاملة للتمويل.

، لم تقم عدة حكومات بعد بوضع خطط 2030على الرغم من مرور ست سنوات على اعتماد خطة عام و -2
 حرز تقدم كبير مالية تتناسب مع احتياجاتها ومع مقاصد أهداف التنمية المستدامة المحددة وطنياً. ففي حين أُ 

راتيجيات التنمية المستدامة الوطنية، فإن تقدير كلفة هذه االستراتيجيات في إدماج اإلطار العالمي لألهداف في است
 يزال مهمة صعبة جداً. وآثارها المالية ال

أنّه  المتعلقة بها مهمة شاقة. غير 169 ـيزال تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد ال وال -3
مرتكزة على البيانات ومتطلّبة من الناحية الفنية، لالستفادة يمكن االسترشاد بنتائج عملية التقدير، وهي عملية 

من الحيز المالي المتاح وتحديد حجم الموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ األولويات الوطنية. ويمكن أيضاً االسترشاد 
اليب بها عند اتخاذ القرارات بشأن اإلنفاق، وتصميم استراتيجيات تعبئة الموارد، والتحقق من أدوات وأس

 التمويل األكثر مالءمة لتحقيق أهداف ومقاصد محددة. وتندرج كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
على الصعيد الوطني ضمن االعتبارات الرئيسية الالزم مراعاتها عند إعداد الميزانية. فهي تتيح خط أساس 

االنتقال إلى وضع ميزانيات مراعية  يمكن االستناد إليه لوضع أطر متوسطة األجل لإليرادات والنفقات تدعم
 ألهداف التنمية المستدامة.

 وتتناول هذه الوثيقة ما يلي: )أ( ضرورة عمل الحكومات على تقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة  -4
على المستوى التفصيلي الدقيق، وليس على المستوى العام أو الكلّي؛ )ب( النواحي التي يجب تقدير كلفتها؛ 

التنمية المستدامة، والتي  العامة ألساليب ومنهجيات تقدير الكلفة؛ )د( أوجه الترابط بين أهداف زاتميال )ج(
أخذها في االعتبار في عملية تقدير الكلفة. ويعرض الجزء الثاني من التقرير إطار تقدير كلفة أهداف  ينبغي
هذه األهداف. والهدف من هذه األدوات المستدامة، واألدوات التي طّورتها اإلسكوا لمحاكاة تمويل  التنمية
وحدات نموذجية تفاعلية  خالل منقدرة واضعي السياسات في مجالَي اإلدارة المالية وتحديد كلفة األهداف،  تعزيز

 ، وذلك من أجل دعم تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية.2030تتيح تحليالت متنوعة وتوقّعات لغاية عام 

التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا مدعوة إلى ولجنة تمويل  -5
 العمل المنعقدة خالل أعمال دورتها الثانية.خالل ورشة  االّطالع على هذه الوثيقة وإبداء التعليقات عليها
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  المستدامة التنمية أهداف تحقيق كلفة تقدير -أوالا 
 الدقيق التفصيلي المستوى على

أهداف التنمية  قيتحجب التقديرات العالمية تفاوتات كبيرة بين البلدان في حجم اإلنفاق المخصص لتحق -6
قُّدم تريليون دوالر. و 21، بلغ اإلنفاق الحكومي العالمي لتحقيق أهداف محددة 2019المستدامة. وبحلول نهاية عام 

نامية تعاني من فجوة في تمويل التنمية المستدامة تراوحت ظلت البلدان الوبلدان متقدمة، من ّل هذا التمويل تقريباً ك
ً  7ترليون و 3.3بين  ّدر بزيادة هذه الفجوة بما قُ  19-، تسببت جائحة كوفيد2020. وفي عام (1)تريليون دوالر سنويا
تريليون دوالر. غير أّن هذه التقديرات الكليّة تحجب تفاوتات كبيرة بين البلدان من حيث حجم الموارد  2.5 بـ

وتحقيق التنمية المستدامة. فهذه بالكاد تعكس عدم التماثل في فرص الحصول على  19-الالزمة للتعافي من كوفيد
د فرقة العمل المعنية بتقدير كلفة أهداف التنمية التمويل واألدوات التمويلية بين البلدان المختلفة. ولذلك، تؤك

المستدامة وتمويلها على الحاجة إلى تقديرات أكثر تفصيالً على المستوى الوطني تبيّن قدرة خيارات السياسات 
 العامة المختلفة على زيادة إيرادات البلد.

شبكة حلول التنمية  صتوفي تقرير أساسي عن كلفة تحقيق وتمويل أهداف التنمية المستدامة، خلُ  -7
المستدامة، بقيادة الحائز لجائزة نوبل جيفري د. ساكس، إلى أن تقدير التكاليف الكليّة ألهداف التنمية المستدامة 
ال يمكن بأي شكل من األشكال أن يحل محل عمليات تحديد التكاليف والتخطيط المالي على الصعيد الوطني. 

على أنّه يجب استكمال األرقام الكليّة العالمية لتكاليف  2019مستوى لعام كذلك، أكد المنتدى السياسي الرفيع ال
أهداف التنمية المستدامة بحسابات وتقديرات دقيقة وتفصيلية على المستويين اإلقليمي والوطني. وأشار البنك 

ا إغفال دور السياسات الدولي إلى أّن تقديرات التكاليف الشاملة لعدة بلدان يمكن أن تكون مضللة، ألسباب عدة، منه
 .(2)والمؤسسات في تنفيذ األهداف الوطنية

 ص تقرير "حالة تمويل التنمية في المنطقة العربية" إلى أن كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلُ  -8
ل في المنطقة العربية أعلى مما كان مقدراً في البداية، نظراً إلى أن المنطقة تعاني من ارتداد في تدفقات تموي

يزال غير مدرج في تقييمات كلفة أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وفي هذا الشأن،  التنمية ال
نتائج التقارير المفيدة بأن المنطقة العربية تخسر،  2019أيّدت القمة العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في عام 

 عليه في إطار تدفقات تمويل التنمية العابرة الحدود. دوالر مقابل كل دوالر تحصل 2.5في المتوسط، 

وتشوب التقديرات العالمية لكلفة أهداف التنمية المستدامة عدة أوجه قصور. فال يمكن للحكومات االستناد  -9
يف. إليها لتصميم استراتيجياتها الوطنية لتمويل األهداف، بينما يمكنها االستناد إلى التقييمات التفصيلية لهذه التكال

 وبدون تحديد كلفة تحقيق األولويات الوطنية للتنمية المستدامة، ال يمكن للبلدان تقييم احتياجاتها من اإلنفاق 
في المستقبل، وال وضع ميزانياتها، وال تحديد الموارد اإلضافية التي يلزم تعبئتها لتوسيع الحيز المالي المتاح 

                                                
(1) UN Development Cooperation Office, Unlocking SDG Financing. 

(2) World Bank, Understanding the Cost of Achieving the Sustainable Development Goals (2020). Available at 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33407/Understanding-the-Cost-of-Achieving-the-

Sustainable-Development-Goals.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33407/Understanding-the-Cost-of-Achieving-the-Sustainable-Development-Goals.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33407/Understanding-the-Cost-of-Achieving-the-Sustainable-Development-Goals.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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م معّمق ومفّصل لهذه التكاليف، يظل أي تقييم للثغرات في تمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي غياب فه
 األهداف واالحتياجات االستثمارية على األجل الطويل مهمة صعبة.

 وبالتالي، فإن تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني يعطي صورة واضحة  -10
 وسيلة حيتيُ زانية وتخصيصها. ويمكن لتقدير الكلفة أيضاً أن عن قابلية التوسع، واإلدارة المالية، وتخطيط المي

 التمويل بشأن القرارات اتخاذ ييسر وأن الموارد، تعبئة استراتيجيات تصميم وتوجيه المالية اإلدارة لرصد
 على الحالي اإلنفاق وقيمة الكلفة وفورات تقدير ييّسر أن ذلك، من واألهم العامة، الموارد إنفاق وأولويات
 .المستقبل في الوطنية األولويات نفس تحقيق عن تترتب أن المتوقّع من التي التكاليف مقابل الوطنية األولويات

ا    المستدامة التنمية أهداف تحديد عند مراعاتها يجب اعتبارات -ثانيا
 الوطنية األولوية ذات

رقمية إلى عدد من مقاصد أهداف سنَد أي قيمة ضمن اإلطار العالمي ألهداف التنمية المستدامة، لم تُ  -11
التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أّن ذلك يترك لواضعي السياسات مجاالً للتقدير، فإّن تقدير كلفة تحقيق 
األولويات الوطنية للتنمية المستدامة يتطلّب، في المقام األول، وضع حّد أدنى محّدد سلفاً أو مؤشرات إنجاز قابلة 

عتبر اختيار المؤشرات والمقاصد أساسياً ياسها ضمن أطر زمنية محددة. بعبارة أخرى، يُ للقياس الكمي يمكن ق
 في تحديد أدوات القياس الالزمة لتقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة وتقييم أداء البلدان.

 وينبغي أن تكون المقاصد محددة، وقابلة للقياس، وواقعية، لترتكز الحكومات على أرقام واقعية  -12
تقديرها للتكاليف. غير أّن اختيار المقاصد التي يمكن تقدير كلفتها يتوقّف على توافر بيانات متسقة عالية  في

التردد لقياس التدخالت المنفّذة بشأن أهداف محددة )تكاليف الوحدات المتاحة(، وإجراء تقييمات مقاَرنة 
اريع )نماذج اقتصادية قياسية(، وتبيان أي لالحتياجات )تحليل حدودي عشوائي(، وتحديد متطلبات تمويل المش

 تنشأ بين التكاليف المتكبَّدة والمتوقَّعة. انحرافات قد

وتبين تجارب البلدان أّن أي عملية لتقدير كلفة األهداف تنطوي على افتراضات متعّددة. ولذلك، فإّن دقة  -13
االفتراضات األساسية التي تستند إليها تقديرات التكاليف المترتّبة عن تحقيق أي أولوية وطنية هي رهن بجدوى 

توقّعات الكلفة، ورهن بالقيود البارامترية المفروضة على عملية التوقّع. وينتج عن ذلك أّن األولويات الوطنية 
المختلفة تتطلب افتراضات مختلفة وأساليب مختلفة لتقدير التكاليف. ووفقاً لتقرير الحالة والتوقعات االقتصادية 

، فإّن االعتماد على مقياس واحد أو منهجية واحدة فقط لتقييم كلفة أهداف التنمية المستدامة 2017لعام في العالم 
والفجوات التمويلية يؤدي إلى نتائج مشّوهة. ولذلك، يؤكد التقرير على ضرورة القيام بعملية التقدير على الصعيد 

 .األداء قياس بطاقة على يعتمدالوطني على أساس مزيج متنوع من المنهجيات 

ويمكن االستعانة بالقائمة الرسمية للمؤشرات المبيَّنة في اإلطار العالمي للمؤشرات العالمية كخط أساس  -14
لتقدير كلفة مقاصد أهداف التنمية المستدامة، ال سيما عندما ال يتم تحديد المقاصد الوطنية ومؤشرات اإلنجاز 

يار حدود دنيا/مؤشرات وطنية بديلة عن تلك التي يقدمها اإلطار المقابلة لها. في المقابل، يمكن للحكومات اخت
العالمي. ويسلّم كثيرون بأن استخدام مؤشرات مختلفة تراعي خصوصيات كل حالة يمكن أن يكون أكثر مالءمة 
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مة مسبق اً لفهم السياقات الوطنية وأن يوّجه بشكل أفضل عملية تقدير التكاليف، بما أن هذه المؤشرات تكون مصمَّ
 لتناسب أولويات محددة، على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

، وقد ال تنتج رقميوفي بعض الحاالت، قد ال تنطوي عملية تقدير الكلفة بالضرورة على قياس مالي  -15
عنها أي أرقام. فأي تغيير في السياسات العامة أو الحوافز، أو أي استخدام للتكنولوجيات الجديدة، على سبيل 

يمكن أن يحقق وفورات في التكاليف لم تكن واردة في عملية تقدير التكاليف. كما أّن القرارات المتعلّقة المثال، 
بالتمويل قد تؤدي إلى وفورات مالية، مما قد يؤثر على كلفة تحقيق األولويات الوطنية. وهذه الديناميات، الملحوظة 

حيطة بحالة االقتصاد الكلي )التضخم، سعر الصرف، على جهتَي التكاليف واإليرادات، وكذلك أوجه الغموض الم
ر المتواصل. وينبغي ضوابط رأس المال( تجعل عملية تقدير تكاليف أهداف التنمية المستدامة في حالة من التغي  

ة االمتناع عن إدارة عملية تقدير التكاليف في شكل إجراٍء ينفَّذ مرة واحدة. بل ينبغي أن تتّسم هذه العملية بالمرون
 رات في التكاليف.الكافية لمراعاة السياقات الجديدة والتغي  

وتنّوع األولويات الوطنية يعيد النظر في صوابية تقدير التكاليف بشكل كلّي أو إجمالي شامل لعدة أهداف  -16
وعدة قطاعات. فهذه التقديرات الكليّة ربما تنطوي على أوجه تداخل وازدواجية في الحساب. كذلك، في الوقت 

معيّنة، يمكن أن تؤدي عدة آثار مضاعفة وعوامل خارجية إيجابية إلى  وطنيةلذي يجري فيه تمويل أولويات ا
آثار متالحقة على أولويات وطنية أخرى. وينبغي أن تؤخذ أوجه التآزر الناشئة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 المختلفة في االعتبار في عملية تقدير التكاليف.

خفض تقديرات التكاليف عما كان متوقّعاً. وقد شدد المنتدى السياسي إلى تؤدي  أنه العوامل هذويمكن ل -17
ج متكاملة في تقدير تكاليف أهداف التنمية المستدامة، على على الحاجة إلى اعتماد نُهُ  2020الرفيع المستوى لعام 

هداف المختلفة على الصعيد األين نحو يراعي الترابط بين هذه األهداف ويستفيد منه ويخفف من المفاضلة ب
 الوطني. وبالتزامن مع ذلك، فإن فهم كيفية تفاعل مختلف االستثمارات وأساليب التمويل لتسخير أوجه التآزر 
في التمويل والحد من المفاضلة يمكن أن يقلل من الفجوة اإلجمالية في تمويل أهداف التنمية المستدامة. ويشكّل 

م في العديد من البلدان النامية للعمل على تنفيذ هذه األهداف دافعاً إلدراج أوجه الترابط غياب الحيز المالي الالز
 تلك في عمليتَي تقدير التكاليف والتمويل.

ا ثالث  المستدامة التنمية أهداف تحقيق كلفة تقدير ومنهجيات أساليب -ا

ال توجد منهجية صحيحة واحدة فقط لتقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد استُخدمت عدة  -18
منهجيات، منها عمليات حسابية جبرية عشوائية لتقدير المعامالت الحدية إلنتاجية رأس المال، وهي تربط مستوى 

قائمة على مرونة المدخالت والمخرجات، معيناً من االستثمارات بتحقيق متغيرات مستهدفة معينة؛ والمنهجية ال
التي تتيح تقديرات للكلفة على أساس تحليل االتجاهات؛ وتحليل حدودي يستخلص الكلفة من نتائج إجراءات مماثلة 
اتخذتها بلدان أو مناطق جغرافية ذات مستويات دخل قابلة للمقارنة )ما يُسمى بنهج المسافة، المعتَمد في منظمة 

والتنمية(. وتشمل األساليب األخرى إجراء تحليل على نطاق كل قطاع، استناداً إلى نماذج  ادياالقتصالتعاون 
اقتصادية قياسية. ويعتمد البعض نهجاً يقوم على كلفة الوحدة المتاحة، وهو يفّصل كلفة أهداف التنمية المستدامة 

مثل نهج لحساب كلفة تقديم المنافع عامة، حسب البلد أو فئة الدخل لتوفير تقديرات تقريبية. وقد استُخدم هذا ال
 الفقر، والقضاء على الجوع، والحد من دفع نفقات الرعاية الصحية والتعليم من األموال الخاصة.حدة التخفيف من 



E/ESCWA/C.9/2021/9 

 
-7- 

 

 

وعادة ما تؤدي المنهجيات المتمثلة في تقدير التكاليف على نحو شامل لعدة قطاعات إلى تقديرات  -19
ال يمكن اعتبار والنطاق، وخطوط األساس، واألهداف، واالفتراضات. متماثلة تتفاوت من حيث  غير
هذه المنهجيات قابالً للمقارنة عند استخدامها لتحديد كلفة أولويات التنمية المستدامة الوطنية. وفي بعض  من أي

القصور التي الحاالت، تضع البلدان حدوداً عليا ودنيا لتقديرات الكلفة، وتحّدد هوامش محتملة لتفادي أوجه 
تشوب المنهجيات القائمة بشكل مفرط على التحليل االقتصادي القياسي. غير أن هذه األساليب ال تكون مفيدة 
دات هامة للتكاليف،  إال بقدر ما تكون افتراضاتها مقبولة على الصعيد الوطني، وبقدر ما تراعي محّدِّ

عليها تحقيق مقاصد وطنية مختلفة ال سيما فيما يتعلق الديناميات االقتصادية السلوكية التي ينطوي  ذلك في بما
)تغيير أنماط االستهالك(،  9من أهداف التنمية المستدامة )المساواة بين الجنسين(، و 5بتقدير كلفة الهدف 

)قياس ما يسمى بالمكاسب غير المتوقعة المتأتية من الفساد والتمويل  16)كلفة العمل المناخي(، و 13و
 المشروع(. غير

ووفقاً لألمم المتحدة، ال يوجد توافق في اآلراء حول منهجية واحدة تعتبَر هي الفضلى. ويعزى ذلك جزئياً  -20
إلى وجود مقايضات بين سهولة تنفيذ بعض المنهجيات وصرامة منهجيات أخرى. ومن البديهي أن األساليب التي 

تدخل وتكاليف الوحدات المتاحة، ال يمكنها اإللمام تعتبر أسهل في التنفيذ، مثل تقييمات االحتياجات القائمة على ال
ببعض الجوانب الفنيّة المحبّذة للنماذج المتكاملة، في حين أن األساليب التي يمكنها اإللمام باآلثار غير المباشرة 
ً ينطلق  ً عكسيا ً حسابها وتفسيرها. وبعض الدراسات قائمة على األهداف )تعتمد نهجا  يكون من الصعب نسبيا

ً وزمنياً(، في حين أن دراسات أخرى تقوم على استقراء االتجاهات الحالية لوضع من  األهداف المحددة كميا
توقعات للمستقبل، دون مراعاة ما إذا كان ذلك كافياً لتحقيق أهداف يمكن تحديدها كمياً وزمنياً. ويأخذ البعض 

 الحسبان، خالفاً آلخرين.ر المناخ في اآلثار المترتبة على نطاق االقتصاد أو آثار تغي  

ا   وتمويلها المستدامة التنمية أهداف تحقيق كلفة تقدير حاكياتم   -رابعا

ً متعدد  -21 ً بديهيا يعتمد إطار تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي طورته اإلسكوا نهجا
دة من مجموعة من العلوم ( يقوم على سلسلة من المنهجيات واألدوات التجريبية، المستمَ 1 الشكلالتخصصات )

والتخصصات، من أجل توق ع ومحاكاة التكاليف المرتبطة بتحقيق المقاصد اإلنمائية الوطنية ذات األولوية بحلول 
 .2030عام 

ويستند اإلطار إلى مسح مفّصل الستراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية، وخطط التنمية القطاعية وأطر  -22
رة على الصعيد القُطري. وهو يقدم مجموعة من األساليب  الصعبة /المتطلبةاالقتصاد الكلي المتعلقة بالتمويل المطوَّ

قة مستمدة من المنهجيات التي وضعتها وكاالت األمم لتقدير األولويات الوطنية، وتكّمله تقديرات حسابية متطاب
المتحدة وصناديقها وبرامجها القيّمة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تستخدمها المؤسسات المالية 

 الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
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 كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إطار اإلسكوا لتقدير  -1 الشكل

 

ويجري بناء مجموعات البيانات باستخدام اإلحصاءات الوطنية الرسمية لتوقّع سيناريوهين، هما سيناريو  -23
العمل كالمعتاد، والسيناريو المتمثل في التحقيق األمثل ألهداف التنمية المستدامة، وهو يفترض تحقيق المقاصد 

 2030لمحددة وطنياً. ويجري إعداد اإلسقاطات لسيناريو العمل كالمعتاد حتى عام و/أو مؤشرات اإلنجاز ا
باستخدام نموذج التنبؤ العالمي لألمم المتحدة. كذلك، تُستخدم معادالت متعددة في وقت واحد لتحديد أوجه المرونة 

حة متابعة أهداف التنمية في العديد من المتغيرات التي تؤثر على كلفة تحقيق المقاصد، باستخدام مؤشرات ولو
المستدامة. ثم يُقاس حجم الفجوة بين سيناريو العمل كالمعتاد وسيناريو التحقيق األمثل ألهداف التنمية المستدامة 
كمياً، لتقدير كلفة تحقيق األولويات الوطنية. ويدعَّم إطار تقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة بمحاٍك طّورته 

ت التكاليف لكل بلد، مرتكزاً على أداة تجريبية لتحسين تحقيق األهداف وإظهار التحسينات اإلسكوا يعرض تقييما
التي يمكن تحقيقها من حيث الكفاءة في حال تسخير أوجه التآزر بين األهداف، وذلك استناداً إلى تحليل 

 والمخرجات. للمدخالت

لتقدير كلفة  2030اإلسقاطات لعام  إعدادالتقييمات و إلجراءوفي حين أّن اإلطار يتبع تسلسالً محدداً  -24
تزال مصطلحات مثل "اإلنفاق" و"النفقات"، و"االحتياجات  تحقيق األولويات الوطنية للتنمية المستدامة، فال

االستثمارية" و"التمويل"، تستخَدم كمرادفات، على الرغم من أن لكل منها معنى مختلفاً. وتكون اإلسقاطات جيدة 
 19-فعالية أي إسقاطات آنية تأخذ آثار كوفيدبقدر لسلة الزمنية المتاحة على صعيد البلد جيدة، وبقدر ما تكون الس

على االقتصاد في الحسبان. وال تهدف تقديرات التكاليف بالضرورة إلى تحويل االنتباه عن المسائل الحاسمة 
السياسات والبرامج. وتّم إثراء إطار المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد أو نوعية التصميم في مجاالت اإلدارة و

اإلسكوا في ضوء نتائج المداوالت التي جرت بين كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وأعضاء فرقة 
ذلك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  في العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، بما

األمم المتحدة اإلنمائي. وتم تشاركه مع مكاتب المنسقين المقيمين، وذلك ضمن عملية تقدير تكاليف  وبرنامج
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية في سياق تنفيذ أطر وطنية متكاملة تجريبية للتمويل.
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يزال إعداد  التنمية المستدامة، الوعلى الرغم من العمل الدؤوب لتحديد المصادر الرئيسية المتاحة لتمويل  -25
نسبياً، ال سيما على صعيد البلدان. ورغم  مستكشفاإلسقاطات المتعلقة بمدى توافر هذه المصادر مجاالً غير 

اإلشادة بالدراسات القُطرية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيات تمويل التنمية المستدامة في خطة عمل 
لحاالت التي تم فيها بناء نماذج خاصة ببلدان محددة لتحديد مستوى التمويل المتاح للحكومات أديس أبابا، قليلة هي ا

 لتوجيه السياسات العامة.

حاكي تمويل أهداف التنمية المستدامة الذي طورته اإلسكوا هو أداة تفاعلية تستخدم مجموعة من النماذج مُ  -26
حاكي لمحة عامة لثغرات التمويلية في البلدان العربية. ويقدم المُ االقتصادية القياسية لتقييم التمويل واالحتياجات وا

عن حالة تمويل التنمية المستدامة في كل بلد على حدة، وذلك من خالل ربط تقديرات تكاليف أهداف التنمية 
يتجاوز عادة المستدامة المالزمة لتحقيق األولويات الوطنية للتنمية المستدامة بتدابير المزيج الكلي للتمويل )الذي 

مفاهيم تمويل أو حساب الحيز المالي ونفقات الميزانية واإلنفاق على التنمية عموماً(. وعلى هذا األساس، يقيّم 
حاكي الثغرات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، ويحّدد مصادر التمويل )العامة، والخاصة، والمحلية، المُ 

المصادر المحتملة ألي تمويل إضافي يمكن االستفادة منه لتنفيذ  الديون(، كما يحدد تخفيض قدراتوالدولية، و
 االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

 بعد ذلك، تُختبر قنوات التمويل المختلفة المتاحة لبلد ما، للتوصل إلى خط أساس لحالة تمويل التنمية،  -27
ما حددتها خطة عمل أديس أبابا. ولتقدير مع وضع تقديرات كمية لمصادر التمويل المحتملة غير المستغلة، ك

االحتياجات، من الضروري فهم خط األساس جيداً. ويوضع مقياس إجمالي للموارد الالزمة لتمويل خط أساس 
للمقاصد الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لتحديد مدى استجابته لنمو النواتج وغيرها من متغيرات 

والتنمية من خالل  االقتصاديالمقياس اإلجمالي للموارد إلى مفهوم أرسته منظمة التعاون االقتصاد الكلي. ويستند 
مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية المستدامة الذي يتخّطى نطاق الدعم الرسمي العام ويشمل قنوات التمويل 

ثافة واالتجاه( في ظل تعّدد الرئيسية التي يمكن لبلد ما استغاللها، مع تحليل حجم هذه التدفقات )من حيث الك
 سيناريوهات النمو والسياسات.

والهدف من إعداد تقديرات وقياسات إجمالية وتجميعية لتدفقات التمويل والدعم الرسمي للتنمية المستدامة  -28
يمكن من خالله تحديد وإجراء قياس كمي لمجموع الموارد المتاحة لبلد ما لتمويل أهداف  متكاملهو توفير إطار 

نمية المستدامة، أو لتكييف هذا اإلطار على الصعيد الوطني. وال تساعد هذه القياسات واضعي السياسات على الت
تحديد مجاالت االهتمام الرئيسية في استراتيجياتهم التمويلية فحسب، بل تسمح لهم أيضاً بالتنبؤ بالتقّدم في تمويل 

ً لوضع استراتيجيات تمويل أهداف في المستقبل. وتوفر هذه العملية  2030تنفيذ خطة عام  ً هاما ً معياريا أساسا
التنمية المستدامة. وتشكل المقاييس اإلجمالية للموارد المتاحة أساساً لقياس إجمالي التمويل المتاح لتحقيق أهداف 

ق األطر التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وهي تستخدم لتقييم مسار التقدم الذي تحرزه البلدان في إطار سيا
 الوطنية المتكاملة للتمويل واستراتيجيات التمويل الوطنية.

 أداة تفاعلية معيارية لدعم واضعي السياسات هو ( 2 الشكلحاكي أهداف التنمية المستدامة )ومُ  -29
 يلي: ما في

تحديد معدل النمو المطلوب لتحقيق مستويات كافية من التمويل، حسب تقديرات مستمّدة من القياس  •
ستدامة، من أجل سّد الثغرات التمويلية لكل بلد، سواء اإلجمالي للدعم المقّدم لتحقيق أهداف التنمية الم
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كان ذلك على أساس إطار تقدير التكاليف الذي أعدته اإلسكوا أو أي تقديرات أخرى يعتمدها 
 .المستخدم

تقدير آثار القرارات المتخذة على مستوى السياسات على الثغرات في تمويل أهداف التنمية المستدامة،  •
ج تمويل الموارد المالية لتلبية األولويات الوطنية المختلفة، وذلك باتباع نُهُ  من خالل إعادة توزيع

 .تتوخى األرباح االقتصادية إمامسؤولة اجتماعياً و إما

تحديد حجم قنوات التمويل الرئيسية التي يمكن تعبئتها لتمويل األولويات الوطنية للتنمية المستدامة،  •
متوسطة األجل الستراتيجيات اال التقاط يُمكنها ميزةإتاحة و، 2030في ضوء توقّعات النمو حتى عام 

 .لخفض الديون

تفاعلية لتقييم أثر مستويات النمو الفعلي على تمويل أهداف التنمية المستدامة )يمكن استخدام  أداةإتاحة  •
لتحديد آثار الصدمات على الناتج المحلي اإلجمالي واتجاهات تمويلها، إلرشاد عملية نفس الوظيفة 
 .(نيات مراعية لهااوضع ميز

محاكاة وتوقّع سلوك قنوات  •
التمويل الرئيسية على الصعيد 

، ومقارنة 2030الوطني حتى عام 
إمكانات التمويل الفعلية مقابل التي 

 .تجري محاكاتها

في تمويل  تقدير الفرص الضائعة •
اإليرادات المتنازل عنها، حسب 
مستوى معين من توقعات نمو 

 .الناتج المحلي اإلجمالي

تقدير معدل النمو الذي يجب  •
تحقيقه أو استهدافه لتحقيق 
تقديرات كلفة أهداف التنمية 

 ً  .المستدامة المحددة مسبقا

تثمار العام في قطاعات معينة محاكاة مكاسب الكفاءة التي يمكن تحقيقها من خالل تحسين كفاءة االس •
متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ال سيما في الهياكل األساسية والصحة والتعليم، وذلك على أساس 

 من جانب صندوق النقد الدولي لقياس كفاءة االستثمار المحلي العام. المعتمدةمنهجية ال

التنمية المستدامة، في إطار العمل المساهمة بفعالية في وضع استراتيجيات وطنية لتمويل أهداف  •
 على وضع أطر وطنية متكاملة للتمويل.

----- 
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