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 األطر الوطنية المتكاملة للتمويل

 موجــز

 دورها تسلط الضوء على المتكاملة للتمويل وتتناول خطة عمل أديس أبابا مفهوم األطر الوطنية 
. وتتيح هذه األطر الوطنية إطاراً متكامالً للتخطيط وأدوات 2030في تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 

ق تمويل استراتيجيات عملية لتمويل مسار أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وهي تبيّن ط   ر 
 ذها ورصدها، بينما االستراتيجيات تحّدد المجاالت المتوّخى تمويلها.التنمية المستدامة وتنفي

طر ب ل التي جرى تطويرها لدعم عملية وضع أ  ويرّكز هذا التقرير على األدوات والعمليات والس  
 التمويل الوطنية، بالتعاون مع كيانات في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك بهدف التغلب 

 ول دون تمويل التنمية المستدامة.اجز التي تح  على الحو

الوطنية المتكاملة للتمويل والعمل المبذول لتطويرها. وهو يحدد  ركائز األطركذلك ويعرض التقرير 
 مجموعة من مصادر وقنوات التمويل )عامة، وخاصة، ومحلية، ودولية، ومبتكرة، وتقليدية، وقائمة 

التي تمكن ت الوطنية االستعانة بها لتمويل أهداف التنمية المستدامة، ويمكن للسلطاالتي على تمويل الديون( 
وضع استراتيجيات محلية لتعبئة االستثمارات وإدارة مخاطر التمويل وتحقيق أولويات التنمية الدول من 

 المستدامة، على النحو المبيّن في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
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 ةـمقدم

 دورها تسلط الضوء على تتناول خطة عمل أديس أبابا مفهوم األطر الوطنية المتكاملة للتمويل و -1
. وتتيح هذه األطر الوطنية إطاراً متكامالً للتخطيط وأدوات عملية 2030في تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 

ق تمويل استراتيجيات التنمية المستدامة على المستوى الوطني. كما أنّها تبيّن ط  لتمويل مسار أهداف التنمية  ر 
 المستدامة وتنفيذها ورصدها، بينما االستراتيجيات تحّدد المجاالت المتوّخى تمويلها.

ويتناول القسم األول من هذا التقرير األهداف الرئيسية لألطر الوطنية المتكاملة للتمويل وعناصرها  -2
الرئيسية؛ ويقدم تحليالً لها؛ ويعرض الركائز التي تضمن اتساق استراتيجيات التمويل على نحو يدعم 

قرارات على مستوى اإلدارة المالية تتيح االستفادة القصوى من الموارد المتاحة وكذلك تعبئة استثمارات  اتخاذ
اني من التقرير، فيقّدم لمحة عامة عن مشروع إضافية لتحقيق األهداف الوطنية للتنمية المستدامة. أما القسم الث

رائد طورته اإلسكوا بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وكيانات أخرى تابعة 
 لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز العمل على وضع األطر الوطنية المتكاملة للتمويل 

 عربية.في المنطقة ال

 األطر الوطنية المتكاملة للتمويل -أوالا 

الهدف الرئيسي من األطر الوطنية المتكاملة للتمويل هو دعم البلدان في تعبئة الموارد الالزمة لتمويل  -3
االتّساق في سياسات التمويل في مختلف القطاعات  زيادةاألهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خالل 

ت )التآزر األفقي(، واالتّساق بين أولويات التمويل وأولويات التنمية المستدامة )التآزر الرأسي(. ومجاالت السياسا
وتحّدد هذه األطر النطاق الكامل لمصادر التمويل المتاحة للبلدان )العامة والخاصة والمحلية والدولية، والناتجة 

حلل هذه المصادر من منظور متكامل يبيّن آثارها من تمويل الديون، وغيرها من وسائل التنفيذ غير المالية(، وت
ومخاطرها وعوائدها واحتماالت استدامتها. كما توفّر هذه األطر األساس التخاذ قرارات تمويل مستنيرة من أجل 
 تحسين إدارة قضايا التمويل، وهي قضايا تزداد تعقيداً. ويتطلّب تطوير هذه األطر اتخاذ تدابير متعددة للتأكّد 

يق االتّساق المنشود بهدف ضمان تآزر سياسات تمويلية محّددة واالستفادة القصوى منها، وذلك الستخدام من تحق
 الموارد المتاحة لتمويل األهداف الوطنية للتنمية المستدامة على أفضل نحو.

ة ويشّكل تقدير حجم الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة أحد العناصر الرئيسية لألطر الوطني -4
المتكاملة للتمويل. وهو عملية معقدة تنطوي على تقدير كلفة تحقيق األهداف الوطنية، وذلك باستخدام أساليب 

، وهيئات مؤسسية معنية المستدامةوأدوات ومنهجيات مختلفة طورتها مختلف الوكاالت القيّمة على أهداف التنمية 
يجيات التمويل على نحو يضمن تعبئة الموارد وتوجيهها متعددة. واستناداً إلى نتائج هذه العملية، توضع استرات

بكفاءة واالستفادة القصوى منها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحّدد استراتيجيات التمويل، بالتفصيل، 
ق االستفادة من التبادالت التجارية ومن تمويل ر  الوسائل المتاحة لتعبئة اإليرادات واالستثمارات اإلضافية، وط  

الديون وإدارة المخاطر المرتبطة بها. ووضع هذه االستراتيجيات هو خطوة تمهيدية أساسية لالنتقال إلى وضع 
ميزانيات مراعية ألهداف التنمية المستدامة، ويمكنها أن تكون خطوة على طريق التمويل المستدام على المستويات 

 دون اإلقليمية.
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ا   للتمويلركائز األطر الوطنية المتكاملة  -ثانيا

بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن فرقة  اعند تطوير األطر الوطنية المتكاملة للتمويل، استرشدت اإلسكو -5
من الوكاالت المتخصصة والبرامج  60العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، والمؤلفة من أكثر من 

 والصناديق والمكاتب واللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة، ومن بينها اإلسكوا. وعموماً، تقوم هذه األطر 
 .(1الشكل التالية )األربع على الركائز 

 تقييم وتشخيص المشهد التمويلي، واالحتياجات والمخاطر التمويلية والقيود المؤسسية -ألف

تنطوي مرحلة التقييم والتشخيص على تحديد المشهد التمويلي على الصعيد الوطني، بما يشمل تحديد  -6
دفقات التمويل. وت ستكمل هذه المرحلة المصادر المتاحة واألدوات المستخدمة للتمويل، وتقييم مدى استدامة ت

بإعداد تقديرات لكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة وطنياً ومقاصدها ومؤشراتها. ويشمل ذلك تحليل 
االحتياجات التمويلية )من خالل أساليب مفّصلة لتحديد التكاليف(، وتحليل حجم الموارد المتاحة وفرص االستفادة 

جديدة )تحدَّد وت قّدر كمياً على المستوى الوطني(. ويتيح ذلك وضع خط أساس يجري تقدير  من مصادر تمويل
الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة مقارنة به. وبعد ذلك، تشّخص مخاطر التمويل من حيث ما يلي: 

ول دون تعبئة تمويل أن تح   عوامل الخطر الداخلية؛ والمخاطر الخارجية التي يمكن أن تتسبب بتكاليف إضافية أو
ول دون تعبئة وتخصيص لنقاط الضعف المؤسسية التي قد تح   إضافي. وت ستكمل تقييمات المخاطر بتشخيص  

 التمويل الالزم لتلبية األولويات الوطنية للتنمية المستدامة.

 استراتيجيات التمويل -باء

للتنمية المستدامة في عملية وضع الميزانية، الوطنية  المقاصدترمي استراتيجية التمويل إلى إدماج  -7
لضمان أن تكون االحتياجات/التكاليف التمويلية متناسبة مع اإليرادات/النفقات. وفي هذا الصدد، ينبغي  وذلك

مراعاة القوانين التي تنظم مختلف قنوات التمويل، مثل التمويل الخاص المحلي أو الدولي )التحويالت المالية 
(. 1الشكل جنبي المباشر(، وتخفيض الديون، والمساعدة اإلنمائية، ووسائل التنفيذ غير المالية )واالستثمار األ

وأدواته وأطره التنظيمية لتحديد  وفي ضوء استراتيجيات التمويل، يجري تحليل سياسات التمويل ومصادره
 طر اإلنفاق المتوسطة األجل التي يتم دمجها الثغرات، وتحديث استراتيجيات اإليرادات المتوسطة األجل وأ  

 في عملية وضع الميزانية، وذلك بهدف سد الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة.

لتلبية االحتياجات  مالئمةيث تكون فرص التمويل وتستدعي هذه العملية تحديد األولويات وترتيبها، بح -8
ً المقايضات المحتمل أن تنتج من سياسات التمويل  القصيرة والطويلة األجل. وتحّدد استراتيجية التمويل أيضا

عدم تقويض الموارد العامة المحلية المجموعة عن طريق على سبيل المثال من خالل ضمان ذلك والمتضاربة، 
ب قرارات االستثمار القائمة على الحوافز الضريبية المفرطة، أو بسبب أشكال مختلفة من التسر  الضرائب بسبب 

ب الضريبي أو المراجحة الضريبية أو التدفقات المالية غير المشروعة الناجمة الضريبي، مثل االحتيال أو التهر  
 عن أنشطة ضريبية وتجارية.
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 األطر الوطنية المتكاملة للتمويلعناصر  -1الشكل 

 
 : اإلسكوا.المصدر

 الرصد واالستعراض -جيم

ي قصد بالرصد جمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات بصورة منتظمة. أما االستعراض، فهو تقييم األداء.  -9
ويساعد كل من الرصد واالستعراض في تحديد الثغرات المحتملة وتعزيز الفهم بشأن اإلجراءات الفعالة 

الفعالة. ويوفر رصد التقدم المحرز في تعبئة الموارد وإنفاقها، إلى جانب التقييم المنتظم لتأثير مختلف  وغير
ويسمح الرصد كذلك بتكييف أدوات ، األساس لوضع سياسات عملية ومستنيرة. هوسياسات التّمويل تدفقات

وسياسات التمويل، عند الحاجة، لتعزيز تأثيرها والحد من مخاطرها. ومن خالل الرصد واالستعراض، يمكن 
تحديد اإلصالحات التنظيمية والمؤسسية الالزمة لضمان تنفيذ األطر الوطنية المتكاملة للتمويل. ويمكن لعملية 

م التخطيط ووضع الميزانية والتتبع، وأن تستفيد من الجهود المبذولة لتنمية ظ  ن  الرصد واالستعراض أن تستند إلى 
 القدرات في مجالَي البيانات واإلحصاءات.

 اإلدارة والتنسيق -دال

التنسيق هو العمل، بشكل منهجي، على تحقيق مجموعة من األهداف المتعلقة بالسياسات بطريقة تقلل  -10
ي سياق األطر الوطنية المتكاملة للتمويل، يعني تحقيق االتساق على مستوى المقايضات وتزيد أوجه التآزر. وف

ذلك التعاون  في السياسات وضع أهداف متسقة في مختلف مجاالت سياسات التمويل )مثل المالية العامة، بما
كل متسق، اإلنمائي، والتمويل الخاص، واالستثمار، والمسائل المالية(، وتمويل مختلف األولويات القطاعية بش

https://inff.org/inff-building-blocks/monitoring-and-review
https://inff.org/inff-building-blocks/monitoring-and-review
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والتخفيف من المقايضات المحتملة، واستغالل الفرص لتحقيق المكاسب للجميع بال استثناء. وتشمل اإلدارة 
المؤسسات التي تنفذ األطر الوطنية، وتقدم الدعم السياسي، وتضمن الملكية الوطنية، وكل ذلك ضروري لتعزيز 

 حة، والتنسيق مع الشركاء في التنمية لتنفيذها.هذه األطر؛ وقبول هذه األطر من جانب مختلف أصحاب المصل

ا   نحو أطر وطنية متكاملة للتمويل في المنطقة العربية -ثالثا

تقوم معظم الدول بإجراء استعراضات وطنية طوعية، ولكنها نادراً ما تحدد الكلفة التي تتكبدها في عملها  -11
ق تمويل األهداف، ر  استراتيجيات التنمية المستدامة على ط  على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونادراً ما تنص 

طر االقتصاد الكلي الوطنية. وهذه الثغرة كما أنها ال تقترح خططاً لتمويل األهداف الوطنية للتنمية المستدامة وأ  
ة وعدم يمكن أن تؤدي إلى قصور في تمويل العديد من أهداف التنمية المستدامة وعدم إعطائها أي أولوي الكبيرة

طر الوطنية المتكاملة تآزرها مع سائر األهداف بشكل منهجي. ولدعم الدول األعضاء في تعزيز مفهوم األ  
للتمويل، تعمل اإلسكوا، بوصفها وكالة منفّذة، إلى جانب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 

ممّول من حساب األمم المتحدة اإلنمائي يهدف إلى تيسير وغيرها من كيانات األمم المتحدة، على تطوير مشروع 
جنة الحكومية طر في بلدان عديدة أعربت عن اهتمامها بذلك خالل الدورة األولى للّ تقديم دعم منّسق لتنفيذ هذه األ  

 اإلقليمية المعنية بتمويل التنمية.

 المشهد التمويليرسم خريطة  -2 الشكل

 

وتهدف اإلسكوا، من خالل هذا المشروع، إلى تعزيز األطر الوطنية المتكاملة للتمويل في عدد من البلدان  -12
الرائدة، من خالل توفير تشريح مفصل وتشخيص متعدد التخصصات ألدوات التمويل وقنواته ووسائل تنفيذه 

لحة الوطنيين، على تبيان المشهد غير المالية المتاحة للبلدان. وستعمل اإلسكوا، بالتعاون مع أصحاب المص
أساليب الدعم الرسمي المقّدم لتمويل أهداف التنمية المستدامة؛ وتشخيص من (؛ وتحليل مزيج 2 الشكلالتمويلي )

نية وتقييم مخاطرها، بما يشمل تقدير تكاليف تنفيذ استراتيجيات تمويل متكاملة لتحقيق أهداف أدوات التمويل الوط
. ويهدف المشروع أيضاً 2030التنمية المستدامة الوطنية، وإعداد توقعات بشأن االحتياجات التمويلية حتى عام 

األقران فيما بين البلدان  ممعارف وتعلّ إلى دعم آليات الرصد واالستعراض و/أو ترتيبات اإلدارة، وزيادة تبادل ال
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فيها الكيانات المتعاونة  المستهدفة، وتعزيز التنسيق بشأن المسائل التمويلية بين الشركاء في األمم المتحدة، بما
 داخل األمانة العامة ومنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقاً.

وذلك حسب أولويات البلد المعني وبهدف وسيرّكز المشروع على عدد من عناصر استراتيجيات التمويل،  -13
إعادة البناء بشكل أفضل، وهي: تعبئة التمويل الالزم لتنفيذ استثمارات إنتاجية في أهداف التنمية المستدامة، 
ومواءمة السياسات واآلليات الرسمية مع أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك من خالل وضع 

تنمية المستدامة ودعم اإلصالحات الضريبية. وست عرض مجموعة متكاملة من ميزانيات تراعي أهداف ال
 اإلجراءات واألنشطة واألدوات والتدخالت على أصحاب المصلحة الوطنيين ومكاتب المنسقين المقيمين.

 .المرفق( انظر)

ية عالمية ويتمحور المشروع حول الخطوات التالية المقترح اتخاذها بالترتيب: )أ( إعداد مبادئ توجيه -14
محددة األهداف، استناداً إلى الجهود الجارية لوضع إرشادات بشأن تصميم األطر الوطنية المتكاملة للتمويل 
وتنفيذها، وإجراء تقييم لخط األساس؛ )ب( إجراء عمليات تشخيص على الصعيد الوطني، إذا لزم األمر، لتحديد 

 خرى إقليمية لبناء القدرات، بهدف تبادل الخبرات الثغرات في القدرات؛ )ج( تنظيم حلقات عمل وأنشطة أ
في مجال التنفيذ، وتيسير التعلّم من األقران؛ )د( عقد مؤتمر عالمي لتبادل ونشر النتائج والتوصيات المتعلقة 
بالسياسات، وذلك مباشرة بعد انعقاد اجتماعات عالمية مثل منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي السنوي المعني 

ل التنمية، أو المنتدى السياسي الرفيع المستوى. والهدف توجيه وإثراء صياغة منتج معرفي مرجعي يكون بتموي
بمثابة خالصة وافية للتجارب في مجال تصميم األطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مع تقديم توصيات متعلقة 

 بالسياسات لواضعي السياسات تكون محّددة وقابلة للتنفيذ.
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