
21-00725 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.9/2021/11 

5 October 2021 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 2021 ديسمبر/كانون األول 9-8، القاهرة

 ؤقتجدول األعمال الم من 12البند 

 لتنميةانحو إطار عربي لتمويل 

 موجــز

لألولويات والمواقف العربية بشأن تمويل التنمية المستدامة. ويستند اإلطار إلى  تقّدم هذه الوثيقة إطارا  
نتائج العديد من مجاالت العمل العالمية واإلقليمية والوطنية لتمويل التنمية، بما في ذلك عدة حوارات وفعاليات 

". ويعتمد اإلطار على وما بعده 19-رفيعة المستوى نُّظمت في إطار مبادرة "تمويل التنمية في عصر كوفيد
نتائج دراسات وبحوث خاصة ببلدان محّددة، ترّكز على تمويل التنمية المستدامة الوطنية )من حيث النوعية 
 والكمية(، ويسترشد بقائمة خيارات سياسات تمويل التنمية التي حظيت بأعلى قدر من التأييد السياسي دوليا .

ية ذات األولوية التي ركزت عليها خطة عمل أديس أبابا، ويركز اإلطار على المجاالت الخمسة التال
وهي: تعبئة الموارد العامة المحلية واإلدارة المالية؛ والمؤسسات التجارية والتمويلية الخاصة الدولية؛ 

اإلنمائية؛ والتجارة الدولية باعتبارها محركا  لتمويل التنمية المستدامة؛  والمساعدةوالتعاون اإلنمائي الدولي 
 واستخدام الديون في التمويل، والسيولة، والقدرة على تحمل الدين. ويتيح اإلطار مجموعة متكاملة 
من التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات، تتضمن مجموعة واسعة من اإلجراءات المتناسقة المقترحة 

مجاالت االهتمام الرئيسية التي يتعين اتخاذها على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية في كل مجال من 
جريت في مختلف السياقات الخمسة المذكورة أعاله. ويتضمن اإلطار مجموعة وافية من اإلصالحات التي أُ 

 لمواجهة أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المنطقة العربية.

 يا مدعوة ولجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس
 إلى االّطالع على اإلطار المقترح وإبداء الرأي فيه لتتأّكد من اتساقه مع األولويّات اإلقليمية قبل اعتماده.
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 مقدمة

. ففاقمت إلى تراجع التقدم المحرز في جميع أبعاد تمويل التنمية المستدامة تقريبا   19-أدت جائحة كوفيد -1
المساواة في التمويل، بين جميع البلدان وضمن البلد الواحد، وقّوضت اإلنجازات اإلنمائية التي تحققت أوجه عدم 

 " المقّدم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةعلى مدى عقد من الزمن. ويذكر األمين العام في تقريره "
إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التحديات المتتالية التي تواجه تمويل أهداف التنمية 

تمويل التنمية المستدامة وتنفيذها. وبعد ستة أشهر من المناقشات الطويلة، حددت مبادرة تمويل التنمية المعنونة "
لدعم التعافي من جائحة  تمويليا   تدخال   250" عددا  من الخيارات السياسية، وأكثر من وما بعده 19-في عصر كوفيد

 عن دعمهم السياسي لها.رؤساء الدول والحكومات دها، وعبّر معظم والقدرة على الصمود بع 19-كوفيد

إقليمية مفصلة لالستجابة كذلك حددت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خطة  -2
عملية المراجعة لدعم الدول األعضاء في تخفيف اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة. وأتاحت  للطوارئ

التي أطلقها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة فرصة  2021الوطنية الطوعية لعام 
نجز في سياقها على المستويات الوطنية. غير أن المشاركة ة المستدامة وعرض ما أُ يلتقييم تنفيذ أهداف التنم

مويل تظل خجولة وغير متكافئة على الصعيد اإلقليمي، ومجّزأة في معظمها. وفي هذه النقطة بالذات، في الت
واستجابة  بالدعوة إلى اتباع نهج إقليمي أكثر اتساقا   2021اختتم المنتدى العربي للتنمية المستدامة دورته لعام 

 في تمويل التنمية. وتنسيقا  

 األهداف -أوالا 

ه الوثيقة إطار مقترح لتوحيد المواقف العربية بشأن األولويات والمبادئ اإلقليمية يرد في المرفق بهذ -3
البارزة في مجال التمويل. ويهدف اإلطار إلى تنشيط العمل العربي المشترك بشأن تمويل التنمية لسد الفجوة بين 

الرئيسية التي كانت محّددة األولويات العربية الطموح السياسي ونواتج التمويل. ويتيح فرصة إلعادة النظر في 
، والبناء على قرارات تمويل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةقبل انتشار الجائحة، في الفترة التي سبقت 

 . والهدف من اإلطار ة واالجتماعية العربيةمؤتمرات القمة االقتصاديمدت في التنمية ذات الصلة التي اعتُ 
نشئت هو ضمان نقل صوت المنطقة العربية وشؤونها إلى العديد من المحافل الدولية واإلقليمية واألقاليمية التي أُ 

، والتصدي خطة عمل أديس أباباللنظر في التمويل من مختلف جوانبه، بما في ذلك تنفيذ مجاالت العمل السبعة في 
؛ وبناء القدرة على الصمود؛ وتمويل أهداف التنمية 19-لتحديات تمويلية محددة تتّصل بالتعافي من جائحة كوفيد

ة لإلصالحات الضريبية الشاملة المستدامة؛ والتصّدي للتحديات الضريبية للرقمنة؛ وتناول اآلثار التمويلي
المقترحة؛ وتعبئة الموارد المحلية والتطرق إلى التدفقات المالية غير المشروعة؛ وتناول تمويل الديون والقدرة 

 على تحملها.

ا   األساس -ثانيا

رصد التطورات في المحافل والمؤتمرات والعمليات علّق في ما يت اختصاصات اللجنة الحاليةعلى  بناء   -4
 الدولية فيما يتعلق بتمويل التنمية، وتنسيق الجهود اإلقليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة المنبثقة 
عن هذه المنتديات، تقترح األمانة التنفيذية لإلسكوا اإلطار المرفق، مدركة  أن آفاق نجاحه تستند إلى قدرته على 
االستمرار من الناحية السياسية وإلى قابلية تنفيذه من الناحية الفنية في سياق المنطقة العربية المتنّوع. وبالنتيجة، 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27610SG_SDG_Progress_report_2021.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27610SG_SDG_Progress_report_2021.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/financing_for_development_covid19_part_ii_hosg.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development/heads-of-state-and-government-meeting
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development/heads-of-state-and-government-meeting
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1500216.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1500216.pdf
https://www.undocs.org/ar/A/CONF.227/20
https://www.undocs.org/ar/A/CONF.227/20
http://www.lasportal.org/ar/summits/PublishingImages/Lists/Summits/AllItems/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.1
https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.1
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الحدث الرفيع المستوى المعني القادة وكبار الشخصيات العرب في  يسترشد اإلطار باألولويات التي عبر عنها
، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وما بعده 19-بتمويل التنمية في عصر كوفيد

التنمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، والمنتدى العربي للتنمية المستدامة، والقرارات ومنتدى تمويل 
 دة في دورات اإلسكوا.وااللتزامات المعتم  

ويسعى اإلطار إلى إقرار مجموعة من أولويات تمويل التنمية وتنفيذها، شرط الموافقة عليها، من خالل  -5
قابلة للتعديل تُحدَّث بانتظام لتبيان التقدم المحرز، ومبادرات  خطط عمل التمويل المواضيعية. واإلطار وثيقة

التمويل الجديدة، وأساليب التمويل الناشئة. وهو يعتمد على العمل الجاري على الصعيد الوطني لتمويل 
 د االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، ودعم أطر االقتصاد الكلي وأطر التمويل الوطني المتكامل. ويستن

إلى التزامات الدول األعضاء في الدورات السابقة للجنة، وإلى التوصيات المقدمة في مجاالت العمل العالمية، 
رقة العمل ف؛ ومنتدى تمويل التنمية للمجلس االقتصادي واالجتماعيبما في ذلك االستنتاجات الحكومية الدولية ل

الفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية ؛ والمشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية
؛ وفرقة العمل لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛ ووالنزاهة في الشؤون المالية الدولية

الذي نظمته اإلسكوا  المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المستدامةونتائج ؛ المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة
 (.توافق بيروت بشأن تمويل التنميةوالصين ) 77بالتنسيق مع مجموعة الـ 

  

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://undocs.org/ar/E/FFDF/2021/L.1
https://undocs.org/ar/E/FFDF/2021/L.1
https://developmentfinance.un.org/
https://developmentfinance.un.org/
https://developmentfinance.un.org/
https://www.factipanel.org/
https://www.factipanel.org/
https://www.factipanel.org/
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/tax-committee/tax-committee-home
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/tax-committee/tax-committee-home
https://archive.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://archive.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/the_beirut_consesnus.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/the_beirut_consesnus.pdf
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 المرفق
 

 اإلطار العربي لتمويل التنمية المستدامة

 (صاغ مقدمة سياقية على أساس مداوالت لجنة تمويل التنميةت  )

لعربية واقعة في مأزق تمويلي ناجم عن الفجوات الخمس الرئيسية التالية في التمويل: تمويل االستجابة إلى جائحة المنطقة ا
؛ وتمويل حاالت اإلعسار؛ ونقص التمويل والقيود المفروضة على الحيز المالي؛ واألعباء الكبيرة الناجمة عن التمويل 19-كوفيد

م المساواة، سواء بين البلدان أو داخلها. والمنطقة بحاجة إلى "معيار تمويلي جديد" يساهم باالقتراض؛ والتمويل للحد من أوجه عد
 .2030في التعافي، وإلى مسار مرن لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 

وما بعده" استجابات منهجية لدعم التخفيف من آثار الجائحة وتعزيز  19-وقد أتاحت"مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد
. وينبغي أن تحصل قائمة خيارات سياسات تمويل التنمية على الدعم 2030القدرة على الصمود بعد انتشارها لتمويل خطة عام 

ية في المنطقة العربية والنهوض بها على السياسي فتأخذ في االعتبار السياقات الوطنية/اإلقليمية لضمان العمل على أولويات التنم
طرية، ومواصلة المستويات البيني واألقاليمي والدولي. وينبغي في المقابل االعتراف بأن عدم التطابق بين األولويات اإلقليمية و/أو القُ 

 التدخالت المجزأة ذات النتائج غير المنتظمة من شأنهما تقويض مسار التعافي.

 التالية في تمويل التنمية تهم المنطقة العربية:والخيارات الرئيسية 

 (يحّددها أعضاء لجنة تمويل التنميةعلى أساس األولويّات التي نقَّح المجاالت الرئيسة وتحدَّث ت  )

 تعبئة الموارد العامة واإلدارة المالية على الصعيد المحلي  -أوالا 

 يعتمد الحيز المالي على عنصرين هما كفاءة تعبئة الموارد المحلية وسالمة اإلدارة المالية العامة. ويتوقف تصميم 
 كل عنصر وما يتأتى عنه من نتائج على ثمانية مسارات في السياسات، وعلى التفاعل بين العوامل التي تشكل هذه السياسات 

 .على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية

  :دعّوة إلىوالحكومات م

در الدخل من خالل ضمان تصاعد الضريبة وإنصافها واالمتثال لدفعها، وضمان تحصيل ي ف الحفاظ على دور الضرائب -1
الضرائب بكفاءة، بما في ذلك عن طريق تحسين المرونة الضريبية وتعزيز تطبيق الضرائب وشفافيتها )من خالل التبادل التلقائي 

 ية، والكشف عن الملكية الفعليّة، واإلبالغ العام عن أرباح الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى كل بلد(. للمعلومات المال
وفي جائحة عدم المساواة، على الحكومات أن تلتزم من جديد بتطبيق هذه المعايير على األفراد ذوي المالءة المالية العالية، والعاملين 

األجانب الذين يتحملون مسؤولية ضريبية بموجب القوانين المحلية. وبالمثل، ينبغي االلتزام بمبادئ  في الخدمة المهنية، والمواطنين
العدالة الضريبية لتقليل الحوافز التي تدفع القدرة اإلنتاجية إلى االنزالق إلى القطاع غير النظامي، والتخفيف عن األشخاص 

البيئات التي يرتفع فيها العمل في القطاع غير النظامي وتضيق الشبكات  المعّرضين لمخاطر عبء الجهد الضريبي، وال سيما في
 الضريبية. وفي بناء السياسات والقدرات اإلدارية ما يدعم النظم الضريبية الفعالة، ويحافظ على دور الضرائب في در الدخل.

لى اإلصالحات الضريبية العالمية تترتب ع .حماية القاعدة الضريبية من التآكل وسوء االستعمال والمنافسة الضريبية -2
والتنمية آثار عميقة على المنطقة العربية، ال سيما فيما يتعلق بإعادة توزيع الحقوق االقتصادي لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون 

ضريبية بنجاح الضريبية؛ وفرض ضرائب على الخدمات الرقمية؛ والمنافسة الضريبية؛ وتسوية المنازعات؛ وقابلية إدارة الحوافز ال
في المستقبل، وسيكون لكل هذه المجاالت آثار واضحة على دور الضرائب في زيادة اإليرادات. وقد تدفع اإلصالحات إلى إعادة 
ية. النظر في سلسلة من االتفاقيات العربية الثنائية واإلقليمية، منها االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العرب

يطرح الحد األدنى العالمي للضريبة الفعالة السؤال حول حجة وجود مناطق اقتصادية خاصة وإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى، و
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 في حين أن إعطاء األولوية لآللية الملزمة المقترحة لمنع المنازعات وتسويتها قد يدفع إلى إدخال تغييرات على القوانين المحلية 

 ار على الهيئات اإلقليمية، بما فيها محكمة االستثمار العربية.مع ما يترتب على ذلك من آث

وكخياٍر آخر، يمكن أن يستند فرض الضرائب على الخدمات الرقمية إلى التعديالت التي أدخلت على اتفاقية األمم المتحدة 
باعتبارها مستوردا  صافيا  للخدمات الرقمية. النموذجية لالزدواج الضريبي، نظرا  إلى اإليرادات التي تفّوتها المنطقة من الرقمنة 

عن إنشاء منتدى عربي إقليمي  في إنشاء مركز استشاري للمنازعات الضريبية ورصد الحقوق الضريبية، فضال   وينبغي النظر أيضا  
 لتحليل أثر اإلصالحات الضريبية المقترحة وتحديد المواقف اإلقليمية من النقاش الضريبي الدولي.

من خالل مكافحة الفساد واالحتيال التجاري وغسل  تسرب الموارد المرتبط بالتدفقات المالية غير المشروعةالحد من  -3
األموال القائم على التجارة؛ والحد من إساءة استخدام الضرائب، وال سيما في سياق التهرب من الضرائب وتجنبها. وتحتاج المنطقة 

 ت في مجال السياسات العامة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة:إلى المستويات الثالثة التالية من التدخال

طري كامل لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بضمان وضع القوانين على الصعيد الوطني: اعتماد نهج قُ  )أ(
ها بتعقب ومتابعة واعتقال من يحميها و/أو اللوائح الالزمة، وإنشاء الهيئات وآليات الشفافية إلنفاذها، وتحديد الوالية التي تسمح ل

يذية وييّسرها. وفي تطبيق معايير فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية ما يعّزز اإلنفاذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتنف
 لل من مخاطر إدراجها لمكافحة غسل األموال وغيرها من التهديدات ذات الصلة، في حين أن التقييمات المتبادلة يمكن أن تق

 ؛في قائمة الواليات القضائية غير المتعاونة

رصد وقياس التدفقات المالية غير المشروعة ل تطرح حلوال  على الصعيد اإلقليمي: تحتاج المنطقة إلى خريطة طريق  )ب(
القائمة على التجارة والضرائب، كما تحتاج إلى عملية حكومية دولية الستعراض مدى إنفاذ ونطاق االتفاقيات والصكوك اإلقليمية 

ات الناشئة عن الرقمنة. وينبغي المتعلقة بمكافحة الفساد، بما فيها االتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبغسل األموال بالنظر إلى التحدي
النظر في حظر تصدير المنتجات والموارد الطبيعية من المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس 

فيما يتعلق الشرقية المحتلة وهضبة الجوالن السورية، اللتين تشكالن حالة شاذة فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة. و
وال سيما في ما يتعلق  -بمتطلبات وضع العالمات على الصادرات، يحدث شكل من أشكال التضليل المتعّمد في وضع الفواتير 

التفضيلية/تعليق الرسوم والوصول المتعددة األطراف أو ولذلك ينبغي تعليق الحوافز ذات الصلة، بما في ذلك المعاملة  -بمصدرها 
 ؛إلى األسواق

على الصعيد الدولي: وضع نظام عالمي السترداد الموجودات بهدف توليد المعلومات ورصد نشاط استرداد  )ج(
الموجودات واإلبالغ عنه، ووضع األساس القانوني المتعدد األطراف لضمان سرعة إعادة األموال المصادرة واستردادها، بما في 

العمل الالزمة الستعراض األنظمة والممارسات والقواعد التي تحكم ذلك إنشاء آلية وساطة متعددة األطراف وتحديد مجاالت 
استرداد الموجودات المسروقة نتيجة  للفساد، والجريمة عبر الوطنية، والتدفقات المالية غير المشروعة القائمة على التجارة 

المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية والضرائب؛ والمساعدة في الجوانب القانونية واإلدارية؛ وتحويل توصيات الفريق الرفيع 
إلى قرارات ملزمة من خالل هيئات األمم المتحدة ذات الصلة؛  2030والنزاهة في الشؤون المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 

يات الرقمية؛ ودعم وتعزيز إدارات الضرائب والجمارك لتحسين االمتثال والرقابة، بما في ذلك عن طريق االستفادة من التكنولوج
 إطالق عملية حكومية دولية في األمم المتحدة تتناول المالذات الضريبية، والتجاوزات الضريبية وغيرها من التدفقات المالية 
غير المشروعة؛ وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات المالية لتوليد اإليرادات المحتملة )أدى تبادل المعلومات إلى مساعدة اإلدارات 

تريليون دوالر  8.7مليارات يورو ويمكنه أن يساهم في جمع المزيد من اإليرادات بالنظر إلى أن ما بين  10لضريبية في تحصيل ا
 تريليون دوالر من الثروات الخاصة مخبأة في المالذات الضريبية(. 36و

واضحة. نظرا  إلى أن اإليرادات من اعتماد وصفات تقشفية واضحة وغير  بدال   تعزيز وتنويع مصادر اإليرادات العامة -4
العامة ال تزال غير متوافقة مع آفاق االستدامة الطويلة األجل، يجب تحديد متطلبات االستثمار العام، ودعمها بتقييمات لالستدامة، 

اتيجيات لإليرادات والتقيّد بمبادئ االستثمار في الهياكل ذات الجودة للتمكن من تعبئتها بشكل موثوق. وبشكٍل عام، ينبغي وضع استر
المتوسطة والطويلة األجل، وإسنادها إلى أطر تمويل وطنية متكاملة تتيح إمكانيات استغالل أوجه التآزر في التمويل وإدارة 
المفاضالت المحتملة بين مختلف السياسات. واالنتقال من الضرائب غير المباشرة التنازلية إلى الضرائب التصاعدية واألكثر مباشرة 

الفعالة، وصافي الثروة، والضرائب على  والضريبة النوعيةيستحق النظر فيه. وينبغي تقييم اإلمكانات الكاملة للممتلكات،  أمر  
الكربون أو نظم تداول االنبعاثات في السياقات الوطنية. ويوفّر دليل األمم المتحدة بشأن الضريبة على الكربون إرشادات إلى خيارات 
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على الكربون وإدارتها، مع مراعاة السياسات واألطر القانونية القائمة. ويمكن أن يؤدي تخفيض البدالت مختلفة لتصميم ضريبة 

 واالقتطاع من بعض األرباح الرأسمالية إلى توليد إيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. وال يزال تحسين المشتريات العامة والحد 
ي وتوليد إيرادات من المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة، بما في ذلك األصول من التبذير عنصرين أساسيين لتحرير الحيز المال

 التي يديرها القطاع العام والمؤسسات المملوكة من الدولة.

بال  لتوليد إيرادات عامة. وبالمثل، ويتيح تنويع قاعدة العرض لزيادة القدرة اإلنتاجية وتوسيع الصافي من الضريبة سُ 
 فتحويل التركيز من التخصص الضيق في الصناعات العالية القيمة إلى التوسع فيها، ووضع الصناعات في المرحلة الصحيحة 

ة من ضرائب التجارة غير المباشرة بزياد من سالسل القيمة العالمية، يمكن أن يخلقا روابط تعّوض المداخيل المنخفضة نسبيا  
اإليرادات المباشرة من الصادرات التي تولّد قيمة أعلى. وأحد القواسم المشتركة بين مقترحات دّر الدخل هو تحسين الحوكمة 
وتعزيز اإلدارة المالية العامة المحّددة بمجموع القوانين والقواعد والنظم والعمليات المستخدمة لتعبئة اإليرادات، وتخصيص األموال، 

األموال. ويتعيّن على الحكومات التي ترغب في مزيد من اإليرادات الضريبية أن تنفق أكثر وبفعالية. ويمكن  واإلنفاق، وحساب
للزيادة في االستثمارات االجتماعية، عندما تدعمها سياسات اقتصادية كلية منسقة وسياسة صناعية حكيمة، أن تحشد االستثمارات 

قطاعات اإلنتاجية، وتوفير فرص عمل الئقة. ويمكن أن يؤدي ذلك كله إلى توليد المزيد الخاصة إلطالق العنان لالبتكار، وتوسيع ال
 من اإليرادات العامة المباشرة و/أو تخفيف العبء على النفقات العامة.

فالنفقات الموجهة لتعزيز الطلب وخلق فرص عمل من خالل زيادة اإلنفاق  .ترشيد النفقات العامة وتوجيهها بشكل أفضل -5
لقطاعات كثيفة العمالة، والحماية االجتماعية، ومن خالل خفض اإلنفاق على الصحة والتعليم من األموال الخاصة، هي نفقات على ا

. وينبغي الحفاظ على التدابير المالية والنقدية االستثنائية التي اتخذتها حكومات عديدة لتخفيف حيوية ألي سياسة مالية واعية اجتماعيا  
واالقتصادي للجائحة وتنسيقها إلى أقصى حد ممكن لضمان االنتقال نحو انتعاش شامل ومستدام ما بعد الجائحة. األثر االجتماعي 

في  0.8ومع ذلك، ال تزال حزم التحفيز في المنطقة غير منسقة وال ترقى إلى المستوى المطلوب )شكلت الحوافز العربية مجتمعة 
 (.2020المية في عام المائة من مجموع حزم اإلغاثة اإلجمالية الع

ورة مواصلة إصالحات الدعم والجهود الرامية إلى التخفيف من أثرها التوزيعي التراجعي ومسايرة الدورات ضر -6
يتيح تحسين االستهداف بالمساعدة االجتماعية مسارات االقتصادية للدعم غير المبرر إلى جانب إدخال أدوات الحماية االجتماعية. 

شارة إلى أن الضرائب غير المباشرة يمكن أن توازن اآلثار المحتملة للمنافع النقدية االجتماعية. وفي غياب لخلق حيز مالي، مع اإل
نظم ضمان اجتماعي حسنة االستهداف وشاملة، فإن دعم المداخيل الحقيقية من خالل تعميم الدعم، وهو شكل من أشكال الحماية 

فاقم عدم المساواة ألن الفئات ذات الدخل المرتفع تتجه إلى جني الفائدة األكبر من االجتماعية، تصحبه تكاليف الكفاءة ويمكن أن ي
إلى ارتفاع مستويات االستهالك. واإلعانات المقدمة قبل خصم الضرائب في بعض البلدان تتجاوز  هذه اإلعانات، ويرجع ذلك جزئيا  

ن التكاليف البيئية أو االستهالك الزائد الناجم عن الدعم، الذي يتعين النفقات العامة على ميزانيتي الصحة والتعليم وال تأخذ في الحسبا
مليار دوالر في جميع أنحاء  436تغطيته بزيادة اإلنفاق على الدعم )تقّدم المنطقة أكثر من ربع الدعم العالمي للطاقة المقدر بمبلغ 

التحيز ضد بناء رأس المال البشري واالستثمار في أنماط  العالم(. وهذه الفرص الضائعة من حيث اإلنفاق العام تؤدي بطبيعتها إلى
للفساد  إنتاج أكثر استدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. وبالمثل، يمكن أن تهيئ المواد المدعومة من األغذية والوقود فرصا  

 والتهريب، وأن تزيد من تحديات الحوكمة ومن التكلفة االجتماعية للدعم.

يمكن الحث على ذلك من خالل سلسلة من اإلجراءات، على غرار  ستثمار العام لخلق حيز مالي.ضرورة رفع كفاءة اال -7
ر المناخ والنظم الغذائية، لتسريع االنتقال إلى اإلنتاج تغيير الحوافز في مجاالت متعددة، مثل الطاقة والوقود األحفوري وتغيّ 

 واالستهالك المستدامين، ما يحفّز بدوره العمالة والنمو ويخفف أو يعيد توجيه اإلنفاق العام نحو االستثمارات االجتماعية والرأسمالية
نمية المستدامة. كذلك من شأن تحسين الرقابة التي تركز على أهداف الت الميزانيةذات األولوية في إطار جهد شامل لالنتقال إلى 

 وإشراك مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين في عمليات صنع القرار أن يولّد إيرادات عامة ويحد من اإلسراف في اإلنفاق 
ضمن الواليات  شأةالمن القانونية األدواتلجميع الملكية الفعليّة شفافية تعزيز  ويتيح. العامةعن طريق تقديم حوافز ملموسة للمساءلة 

وتبرز الحاجة، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، إلنشاء سجالت  الستعادة اإليرادات التي يحتمل فقدانها. سبال   القضائية المختلفة
عامة لكل بلد لتحسين عملية فرض الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات حيث المبيعات والنشاط االقتصادي الحقيقي. 

لمثل، ينبغي إعادة النظر في دور النفقات الضريبية. فالضرائب هي أكثر من مجرد أدوات لتوليد اإليرادات: هي بمثابة ضوابط وبا
 .2030تلقائية يمكن استخدامها لمواءمة السلوكيات والقرارات بشكل أفضل مع خطة عام 
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ن خالل شراكات بين القطاعين العام والخاص ، ال سيما متوسيع استخدام أدوات تقاسم المخاطر إلطالق الحيز المالي -8

تعطي األولويّة للناس. ينبغي وضع هذه الشراكات بما يراعي العالقة المناسبة بين العائدات والمخاطر، حتى ال تتحّول إلى التزامات 
)في بعض الحاالت، قد يكون عرضية تثقل كاهل الحسابات العامة. وينبغي تقييم كلفة التمويل المختلط مقابل أشكال التمويل األخرى 

االستثمار العام أكثر مالءمة، حتى لو أمكن ترتيب تمويل مختلط معقد(، وتمهيد الطريق لتجنب اآلثار المزاحمة. وينبغي أن يقاب ل 
اصة. أي تنازل من القطاع العام لتحفيز القطاع الخاص بالمساءلة لتجنب المخاطر االجتماعية عند الخصخصة أو ضمان المنافع الخ

ومن خالل تحديد المزيد من معايير الشفافية والمنافسة ومن متطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموجهة نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ومن أدوات التمويل المختلط، يمكن للبلدان أن تجعل ظروف المنافسة عادلة للجميع وأن تتجنب مزاحمة 

 اإلنفاق العام. القطاع الخاص لتخفيف

بتحقيق أهداف إنمائية محددة، وينبغي تطبيق النفقات الضريبية على نحو متّسق، وتحديدها كمياا، وجعلها مشروطة  -9
وإتاحة إمكانية االستعاضة عنها بتحويالت مباشرة بالقدر الذي تجيزه الترتيبات المتعددة األطراف والتفضيلية، كما ينبغي تقييمها 

أن تكون إيجابياتها أكثر من سلبياتها. وتظل النفقات الضريبية أداة هامة للسياسة المالية لضمان اإلنصاف االجتماعي دوريا  إذا أريد 
والرعاية االجتماعية، ولكنها يمكن أن تعوق تحصيل اإليرادات الضريبية، ويمكن، إذا ما تجاوزت عتبات معينة، أن تصبح شكال  

 التخاذ إجراءات انتقامية. وينبغي النظر  ي الضار الذي يشوه ظروف المنافسة، ويوفر أسبابا  من أشكال المعونة أو الدعم الحكوم
في بدائل غير ضريبية للحد من فوائد العمل في القطاع غير النظامي، بما في ذلك االستفادة من الحصول على التمويل وتعميم 

 وتوليد إيرادات إضافية.الخدمات المالية، التي يمكن أن تتيح خفض النفقات الضريبية 

بهدف تعبئة المزيد من الموارد العامة. ال تشّكل الحوافز الضريبية  خفض التكاليف الثقيلة إلطالق حوافز ضريبية مفرطة -10
أداة مناسبة في السياسة العامة إال عندما يتم ترجيح النفقات الضريبية مقابل الفائدة/صافي القيمة الحالية الناشئة عن توسيع نطاق 
هذه الحوافز. وتشمل النفقات الضريبية في هذه الحالة االستثناءات، واالجتزاءات، والخصومات، والنفقات المؤّجلة، واالئتمانات، 
والخصومات الضريبية، ومعدالت الضرائب التي تعود بالفائدة على أنشطة معيّنة أو مجموعات محددة من دافعي الضرائب 

عالمية الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها، ينبغي إعادة النظر في تطبيق الحوافز الضريبية، والشركات. وعلى ضوء اإلصالحات ال
ال سيما في الواليات القضائية العربية حيث تنخفض الضرائب على الشركات، كي ال تفقد حقوق فرض الضرائب وتشهد تدفق 

 كيفية فرض الضرائب على الصناعات االستخراجية، العائدات الضريبية المحتملة إلى واليات قضائية أخرى. وفي استعراض 
من خالل اإلتاوات، والضرائب المقتطعة، وضرائب دخل الشركات، واتفاقات تقاسم اإلنتاج، والتعريفات الجمركية، ورسوم 

اح ل فرض ضرائب فعالة على األرببُ الترخيص، ما يضيئ على مسارات لتأمين المزيد من اإليرادات من خالل النظر في سُ 
 الرأسمالية والحد من الخصومات المتداخلة.

ا   المؤسسات التجارية الدولية الخاصة والتمويل  -ثانيا

أدى الفصل الكبير بين االقتصاد  توليف تقلب تدفقات رأس المال وعدم مواءمتها مع آفاق االستدامة على المدى الطويل. -11
حدود، ال سيما في ظل زيادة شروط التنقل الدولي. وعلى هذا النحو، الحقيقي والنشاط المالي إلى زيادة حركة رأس المال عبر ال

وهي ال تزال غير متسقة مع آفاق االستدامة الطويلة األجل. وفي اتجاه معاكس،  أصبحت تدفقات رأس المال إلى المنطقة أكثر تقلبا  
ي بعض الحاالت إلى انخفاض أسعار الصرف، شهدت المنطقة تدفقات رأسمالية قياسية إلى الخارج في أعقاب تفشي الجائحة، أدت ف

 وارتفاع تكاليف التمويل، ومحدودية فرص الحصول على التمويل الخارجي. وتظهر ممارسات البلدان زيادة في االعتماد 
على أدوات متعددة في السياسات العامة لمعالجة تقلب تدفقات رأس المال. وتشمل هذه األدوات السياسة النقدية، والسياسات 
االحترازية على مستوى االقتصاد الكلي، والتدخالت في سوق القطع األجنبي، وتدابير إدارة تدفقات رأس المال، بما في ذلك اإلدارة 

هي األكثر فعالية في تخفيف مخاطر  -أو مجموعة السياسات  -الحصيفة للحساب الجاري. والسؤال المطروح لمعرفة أي السياسات 
أس المال الناتجة عن الصدمات العالمية، والمفاضلة بين السياسات المختلفة في األمد القريب أو المتوسط، التحركات الحادة لتدفق ر

 لتعّرض المنطقة لمخاطر شديدة. هو سؤال مهم ضمن سياق كل بلد، ونظرا  

داف التنمية عكس االتجاه الذي تظل فيه تدفقات القطاع الخاص الدولية الداخلة غير كافية لسد الفجوة في تمويل أه -12
دوالر من حيث إجمالي احتياجات التمويل(. عّمقت الجائجة هذه الفجوة )تحتاج البلدان  اتتريليون 6)تقدر بأكثر من  المستدامة

تريليون دوالر للتصدي للجائحة(. ومع ذلك، أتاحت فرصة  الستعراض وإصالح أطر االستثمار  2.5النامية إلى مبلغ إضافي قدره 
على أهداف االستدامة طويلة األجل، وتعميم أهداف التنمية المستدامة في سياسات االستثمار الوطنية ومعاهدات  إلعادة التركيز
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من المخاطر، وغير قادر على تحفيز العالقة  االستثمار الثنائية/اإلقليمية، ال سيما أن االستثمار األجنبي المباشر أصبح أكثر نفورا  

روج المزيد من تدفقات الدخل األولي في مقابل حجم اإليرادات المعاد استثمارها. وتجدر اإلشارة بين االستثمار والعمالة في ظل خ
 1.3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ال يزال محتجزا  بشكل أصول خارجية غير خاضعة للضريبة؛ و 10إلى أّن 

التي يحدث فيها النشاط االقتصادي إلى عدد صغير من المالذات  تريليون دوالر من أرباح الشركات السنوية تتحول من البلدان
مليار دوالر، أو ما يقارب ربع الفجوة  600و 500الضريبية مما يتسبب في خسائر في إيرادات ضريبة الشركات تتراوح بين 

في الهندسة المالية والضريبية العالمية السنوية المقدرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية. وينبغي معالجة الفجوات 
 على وجه السرعة لمنع هذه التسربات إذا أريد لرأس المال الخاص الدولي أن يخدم التنمية المستدامة.

 يشكل أحد االعتبارات الرئيسية لتحفيز التمويل الدولي الخاص.  تحسين بيئة االستثمار على جميع المستويات ال يزال -13
نماذج أعمال جديدة تراعي اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة. وينبغي لهذا الغرض وضع إطار متعدد األطراف ال بّد من اعتماد 

للمعايير والمقاييس التي يمكن على أساسها رصد عمليات الكشف عن االستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة واإلبالغ عنها 
س في أسواق رأس المال. وبالمثل، يجب أن يتجاوز االستثمار المجتمعي )الذي باستمرار، بما في ذلك من خالل دمج هذه المقايي

يجمع بين العائد التجاري على االستثمار واآلثار غير المالية( مجرد العوامل الخارجية اإليجابية التبعية لتقييم تأثيرها على أهداف 
 ، والحفاظ على المساءلة.التنمية المستدامة بشكل أفضل وضمان اتساقها مع األولويات الوطنية

يهدف التمويل االجتماعي اإلسالمي،  تعزيز استخدام التمويل االجتماعي اإلسالمي لدعم تمويل أهداف التنمية المستدامة. -14
 بما له من قيم وطرائق تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إلى توجيه التمويل إلى االقتصاد الحقيقي، وخلق قيمة حقيقية للمجتمعات
من خالل تقاسم المخاطر والحد من أعباء الديون. تتوفّر عدة أدوات تقليدية للتمويل االجتماعي اإلسالمي مثل الزكاة )الصدقات 

إلى  اإللزامية(؛ والصدقات )التبّرع(؛ والوقف )الهبات والصناديق االئتمانية(، والتمويل اإلسالمي البالغ الصغر )الذي يستند أساسا  
الحسن( يمكن جمعها معا  إلحدث تأثير أكبر ضمن منظومة جديدة للتمويل االجتماعي. وسيكون تطبيق هذه  ما يعرف بالقرض

األدوات في المستقبل بالغ التعقيد، وبالتالي يجب النظر في ضرورة التصدي للتحديات القائمة في مجال الحساب، وضعف قنوات 
طرائق التنظيمية والمبادئ التوجيهية للمواءمة بين منتجات التمويل اإلسالمي الجمع والتوزيع. ولهذا الغرض، ينبغي التقريب بين ال

والمنتجات االجتماعية. وتتفاوت هذه المتطلبات فيما بين األسواق والمؤسسات المالية. ومن الضروري وضع إطار تنظيمي مستقر 
 ويل االجتماعي اإلسالمي وفكرة المزج لتعظيم األثر.ويمكن التنبؤ به، يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، لتعزيز منظومة التم

، يدعمها تحديد مفّصل وشامل تمويل أهداف التنمية المستدامة من خالل وضع أطر تمويل وطنية متكاملةاستدامة ضمان  -15
سياسة االستراتيجية من ومتّسق لالستثمارات الوطنية، وتكملها اتفاقيات استثمار إقليمية في أهداف التنمية المستدامة تحّول اتجاه ال

سالسل القيمة العالمية إلى إنشاء سالسل قيمة إقليمية موجهة نحو التصدير. وسيتطلب ذلك التغلب على العقبات التي تعوق 
االستثمارات المستدامة كما حددها المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك معالجة القضايا المتصلة بالتجمعات الصناعية )التي تشمل 

يات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة(؛ والعوائد المعدلة حسب المخاطر على المنتجات االستثمارية المنخفضة للغاية؛ تعاون
والمبالغة في التنظيم؛ وحاجة رأس المال البشري إلى التنمية؛ وعدم كفاية الدعم المقّدم لالستثمارات من خالل التأمين ضد المخاطر، 

 ير المحصاة الناجمة عن عدم االستقرار السياسي وتقلب العمالت المحلية والصدمات/الكوارث الخارجية.والضمانات، والمخاطر غ

لتحقيق نتائج ملموسة  من أجل التنمية المستدامة الحاجة إلى مجاالت عمل جديدة حسب التحالف العالمي للمستثمرين -16
في معالجة األسباب  للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة دورا   على الصعيدين اإلقليمي والوطني. يمكن أن يؤدي التحالف العالمي

للمعايير العديدة المستخدمة لتعريف  الجذرية لفقدان عالقات أعمال المصارف بالمراسلة واآلثار الناجمة عنه. وبالمثل، ونظرا  
جها هُ ينبغي المواءمة بين هذه المصطلحات ونُ  االستثمارات "المستدامة" أو "المسؤولة" أو "المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة"،

، وتجنب عدم تناسق 2030التحليلية ومقاييسها، لتسهيل التعامل مع الجهات الفاعلة الخاصة، ومواءمة التدخالت مع خطة عام 
ة تمويل التنمية، ينبغي المعلومات وإقرار األعمال التجارية بأهداف التنمية المستدامة دون المساهمة في تحقيقها. وكما جاء في مبادر

أيضا  تحفيز المستثمرين المؤسسيين غير التقليديين وصناديق المعاشات التقاعدية والثروة السيادية لتوجيه استثمارات هذه الجهات 
 مة نحو دعم القطاعات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتبار عمليات توطين أهداف التنمية المستدا

 أو خرائط طريق لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة. التي يتم الترويج لها على المستوى دون الوطني فرصا  

، وال سيما للبلدان النامية والمصارف. ال بد من إنشاء الحاجة إلى أشكال جديدة وأكثر تنمية لتقييم الجدارة االئتمانية -17
 للقطاع العام، بحيث ال تكون الوكاالت من المقيّمين في السوق والجهات الفاعلة فيه  وكاالت لتقدير الجدارة االئتمانية مملوكة
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في الوقت نفسه كما هو الحال حاليا ،  مع اإلشارة إلى أن البلدان المدينة المشاركة في مبادرة تعليق سداد خدمة الديون عارضت 

من أن يؤدي ذلك إلى خفض جدارتها االئتمانية السيادية وارتفاع  طلب  الدائنين من القطاع الخاص االنضمام إلى المبادرة خوفا  
تكاليف االقتراض. غير أن االستثمارات اإلنتاجية الطويلة األجل في أهداف التنمية المستدامة ال تحسب في التصنيفات االئتمانية. 

جانب التقديرات التقليدية. ويمكن للتقدير  وعلى وكاالت تقدير الجدارة االئتمانية أن تنظر في إصدار تقديرات طويلة األجل إلى
الطويل األجل المؤاتي أن يخلق حوافز للبلدان لالستثمار بفعالية أكبر في التنمية المستدامة ومساعدتها على جمع رأس مال طويل 

 األجل ألهداف التنمية المستدامة.

إلى المنطقة، متجاوزة  قات رؤوس األموال الخاصةضرورة تحفيز التحويالت المالية ألنها تظل المصدر األكبر الوحيد لتدف -18
مليون  26مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية. تشّكل التحويالت قناة  أساسية تعتمدها أكثر من 

أسرة مهاجرة في المنطقة، وهي مصدر حيوي للتمويل والسيولة وتحقيق النمو الشامل. وينبغي االهتمام بضمان استدامة هذه التدفقات 
 الخاصة العابرة للحدود، خاصة أنها  يمكن أن تزيد من التعرض لمخاطر صدمات االقتصاد الكلي التي تبعثها البلدان المرسلة 

لقية. وقد قدمت عدة مقترحات في هذا اإلطار، منها االستفادة من التحويالت وتوجيهها في شكل استثمارات رأسمالية إلى البلدان المت
منتجة، وتحسين مساءلة الحكومة لخفض األنشطة الريعية، وتقليص/إلغاء ممرات الكلفة المرتفعة للتحويالت )تبلغ كلفة التحويالت 

أي ضعف ما تدعو إليه أهداف التنمية المستدامة(، واالستفادة من إعفاء انتقالي من فرض  في المائة في المتوسط في المنطقة، 7
الضرائب على التحويالت، وتخفيف المخاطر المرتبطة بفقدان العالقات المصرفية بالمراسلة، والنظر في إنشاء آلية مبتكرة/رقمية 

 الحدود وخفض كلفتها، ومعالجة كلفة عدم الكفاءة الناشئة  أو هياكل أساسية وترتيبات جديدة للدفع لتأمين المدفوعات عبر
 عن المدفوعات الدولية من خالل تبادل العمالت التي تتم من خالل شبكات التسوية متعددة الطبقات.

ا   التعاون اإلنمائي الدولي والمساعدة اإلنمائية  -ثالثا

  ال تزال المساعدة اإلنمائية الرسمية مصدرا   .ة الرسميةإعادة التأكيد على ضرورة الوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائي -19
ال غنى عنه للتمويل الخارجي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما للبلدان المنخفضة الدخل. وفي سياق ندرة الموارد 

 يات المساعدة اإلنمائية الرسمية ، تبرز الحاجة إلى المحافظة على مستو19-العامة التي ازداد شّحها بفعل تأثير جائحة كوفيد
في المنطقة، إن لم يكن زيادة مستوياتها. وينبغي لمقدمي المساعدة اإلنمائية الرسمية أن يبذلوا قصارى جهدهم كي تبلغ النسبة 

 2.5ر من في المائة من إجمالي الدخل القومي. والوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية يحّرر أكث 0.7المحددة لها وهي 
 تريليون دوالر كأموال إضافية للتنمية المستدامة. ومن األولويات الفورية التي لم تحسم بعد بالنسبة لمجتمع المانحين تقديم الدعم لسد

، والعمل على توزيعها بشكل عادل على البلدان. وبالمثل، ينبغي 19-الفجوة التمويلية الناجمة عن عدم الحصول على لقاحات كوفيد
 (.2025مليار دوالر سنويا حتى عام  100ل المتقدمة الشريكة الوفاء بالتزامات التمويل المناخي )للدو

 من خالل تحسين تخصيصها، ال سيما بالنظر  ضرورة تحسين نوعية المساعدة اإلنمائية الرسمية ونطاقها وفعاليتها -20
ومرافق الصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمعونة  إلى تناقص الحصة الموجهة إلى القطاعات الحيوية، مثل إمدادات المياه

السلعية. وعلى الشركاء في التنمية مواءمة الدعم الذي يقدمونه مع أولويات البلدان العربية، على النحو المحدد في االستراتيجيات 
المبادئ الراسخة بشأن فعالية المعونة.  الوطنية للتنمية المستدامة. وينبغي زيادة فعالية المساعدة اإلنمائية الرسمية بما يتماشى مع

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال التعاون اإلنمائي أن توائم دعمها مع أولويات الجهات المتلقّية، على النحو المحدد في استراتيجيات 
طرية إلى التزامات مالية ملموسة لترجمة األولويات القُ  التنمية المستدامة للبلدان وأطر التمويل الوطنية المتكاملة التي توفر أساسا  

 لتعريفها، ال يزال متميزا   وقابلة للتطبيق. وينبغي للبلدان المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية أن تؤكد أن نطاق هذه المساعدة، وفقا  
لمستدامة، على النحو الذي عن األغراض اإلنسانية البحتة، التي ال تستهدف بالضرورة االستثمارات الطويلة األجل الالزمة للتنمية ا

 .2030تدعو إليه استراتيجية األمين العام لتمويل خطة عام 

المساعدة اإلنمائية  يتأثر توزيع ضرورة تعزيز التعاون في مجال تخصيص المساعدة اإلنمائية الرسمية وصرفها وقياسها. -21
في هذه البلدان. ويتأثر أيضا ، بالقدر نفسه، باإلنفاق على الرسمية على البلدان العربية المتلقية إلى حد كبير بتكاليف "الالجئين" 

 الالجئين في البلدان المانحة، الذي ُخصم في بعض الحاالت من المساعدة اإلنمائية الرسمية فأدى إلى إضعاف االلتزام بها. 
ن من مقارنة أحجام المساعدة اإلنمائية ومع ذلك، ال يزال من المهم مواصلة اإلبالغ بشفافية عن منهجيات التدفق النقدي والمنح للتمك

الرسمية. وينبغي إعادة تقييم نوعية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية لتحسين قياس الدعم الرسمي، بما في 
مية ال ينبغي أن يتأثّر بالعد أن قياس المساعدة اإلنمائية الرس ذلك الدعم الرسمي الكلي للتنمية المستدامة. وتؤكد الحكومات مجددا  
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المزدوج أو المبالغة في التقدير أو إعادة التبويب مهما كانت الذريعة، بما في ذلك عن طريق خصم إعادة جدولة الديون وتخفيف 

ية الرسمية المساعدة اإلنمائية الرسمية. وينبغي أيضا  القيام بما يلزم لعكس االتجاه الذي أصبح فيه الحصول على المساعدة اإلنمائ
 في تراكم كتل الديون. مساهما   أكثر صعوبة ، مما يثير القلق بشأن ما إذا كانت المساعدة اإلنمائية الرسمية عامال  

المساعدة اإلنمائية  مختلفاا من أشكال التعاون الدولي الذي يحتاج إلى دعم. ال يزال التعاون فيما بين بلدان الجنوب شكالا  -22
لجنة المساعدة اإلنمائية، بما في ذلك المساعدة الثنائية واإلقليمية التي تقدمها عدة بلدان عربية وصناديق  الرسمية التي ال تقدمها

عن االلتزامات غير  ومصارف إقليمية في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، هي موضع ترحيب، ولكن ينبغي أال تكون بديال  
ى الصعيد اإلقليمي، وبروح التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ينبغي النظر في اقتراح إنشاء المنفذة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية. وعل

. 19-صندوق تضامن إقليمي لدعم تعافي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة العربية بشكل أفضل من جائحة كوفيد
الفئات األكثر عرضة  للمخاطر من العاطلين عن العمل  حان وقت التضامن لضمان توسيع نطاق خطط الحماية االجتماعية ليشمل

 والعاملين في القطاع غير النظامي، ولدعم شراء األغذية واألدوية والمعدات الطبية التي تحتاج إليها المنطقة لمكافحة الجائحة.

ا  قد تؤدي المساعدة اإلنمائية الرسمية دوراا  -23 في تعزيز مواءمة التمويل الخارجي الخاص مع أهداف التنمية  رئيسيا
من خالل دعم استراتيجيات تمويل أهداف التنمية المستدامة للبلدان، وتعبئة التمويل الخارجي الخاص ومواءمته مع  المستدامة

اء من القطاع الخاص، ولكن ينبغي أن وعائدات مالية وافرة للشرك أهداف التنمية المستدامة. ويمكن للتمويل المختلط أن يوفر فرصا  
تسليم السلع والخدمات العامة، وأن يبتعد عن الشعار السائد الذي يدعو إلى خصخصة األرباح، وتحميل التكاليف للمجتمع.  يدعم أيضا  

جتماعية. وينبغي وينبغي للمانحين أال ينحرفوا عن عنصر المنح في المساعدة اإلنمائية الرسمية، الالزم لتمويل االحتياجات اال
للشركاء في التعاون اإلنمائي أن يعطوا األولوية في استخدام القروض غير الميسرة الشروط لتعبئة التمويل الخاص. وقد نما التمويل 
المختلط منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا، ولكن أثره اإلنمائي ال يزال غير معروف إلى حد كبير بسبب ضعف الرصد وضعف 

ال بد من توخي الوضوح في أطر التدفقات المالية والعوائد التجارية وفي قياسها واإلبالغ عنها من أجل نجاح أي تشكيلة الشفافية. و
 من تشكيالت التمويل المختلط.

بشروط  وينبغي للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف واإلقليمية أن تنظر في تخصيص المزيد من حافظات اإلقراض -24
ربية، بالنظر إلى الوضع اإلنساني المتردي في العديد منها، واستنزاف الخدمات العامة بسبب استضافة مجتمعات ميسرة للبلدان الع

كبيرة من الالجئين، وفقدان الجدارة االئتمانية الذي دفع إلى االستفادة من الديون ومن أسواق رأس المال. وال يزال أقل من نصف 
ع مصارف التنمية اإلقليمية على زيادة  سات اإلنمائية العربية موجها  المساعدة التي تقدمها الصناديق والمؤس إلى المنطقة. وتشجَّ
 لجهود التنمية المستدامة في المنطقة. التمويل الخاص واالستفادة منه دعما  

ا  ا لتمويل التنمية المستدامة  -رابعا  التجارة الدولية محركا

مع اإلشارة إلى أن تغطية التدابير التقييدية التجارية  جائحة وأثناءها،عكس القيود التجارية الدولية التي فرضت قبل ال -25
مليار دوالر. وقد قيّدت أزمة الجائحة  135.7ذات الصلة بالجائحة التي فرضتها اقتصادات مجموعة العشرين على السلع بلغت 
ة وتعليق فرض قيود جديدة على الصادرات مساهمة التجارة في أهداف التنمية المستدامة. ويلزم تصحيح سياسة الحماية التجاري

مؤقتا  لدعم االنتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة. وتتحمل المنطقة العربية بالفعل وطأة تراجع أسعار السلع األساسية وانقطاع تقديم 
لذلك، انخفضت إيرادات الخدمات التجارية التي تأثرت بشكل مباشر بالجائحة من خالل القيود المفروضة على النقل والسفر. ونتيجة 

الصادرات، وقد وقع القدر األكبر من الضرر على تلك التي تعتمد على السلع األساسية وعلى الصادرات السياحية. والبلدان العربية 
 مدعوة إلى توجيه نداء إلى كبار الشركاء التجاريين إلبقاء األسواق مفتوحة لضمان تدفقات عادلة للسلع والخدمات األساسية 

 أوقات األزمات. في

وإدخال اعتبارات التنمية المستدامة في دفتر قواعد التجارة  إعطاء زخم جديد للدعوة إلى إصالح منظمة التجارة العالمية، -26
المتعددة األطراف من خالل منظور شامل ومستدام لالنتعاش، بصرف النظر عن االستثناءات األمنية الحالية، ال سيما وأن حيز 

 إلنفاذ أدوات إدارة الحسابات الرأسمالية قد يقيَّد في بعض الحاالت باتفاقات التجارة واالستثمار. والحاجة ماسة  السياسات العامة
إلى إجراء إصالحات تؤدي إلى استجابة النظام التجاري المتعدد األطراف إلى أولويات التنمية المستدامة. وتمتد هذه الدعوة إلى 

لقائمة الخيارات التي أتاحتها مبادرة تمويل التنمية فيما يتعلق باالتفاقات التجارية واالستثمارية  ا  مهام نظام تسوية المنازعات. ووفق
القائمة، ينبغي التفاوض على مذكرة تفاهم بين األطراف من أجل مزيد من المرونة في استخدام أدوات إدارة حسابات رأس المال 



E/ESCWA/C.9/2021/11 
 
-12- 

 
النظر في دعم السيولة المالية لتجارة القطع األجنبي من خالل  . ويمكن أيضا  في حاالت الضغوط الخارجية على تدفقات رأس المال

ترتيبات خط المبادلة في أوقات إجهاد تدفق رأس المال. ومع ذلك، فالتطبيق األحادي لضوابط رأس المال يمكن أن يتسبب في قيام 
ل على اقتراض جديد. كما تم تطوير أدوات الديون وكاالت تقدير الجدارة االئتمانية بخفض الجدارة وبالتالي رفع كلفة الحصو
 الطارئة للدول وربطها بصدمات معدل التبادل التجاري و/أو أداء الصادرات.

 قد تفسر الزيادة في أسعار األغذية العالمية  أسعار المواد الغذائية العالمية عامل مهم في معادلة األمن الغذائي العربي. -27
انتقال الزيادات في األسعار إلى البلدان العربية. ويمكن أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى رفع في المائة من  50و 20ما بين 

أسعار المواد الغذائية، ولكن األهم من ذلك أن العوامل المحلية، وال سيما عدم مرونة المشتريات، وضوابط األسعار، وضعف 
لي في جميع البلدان العربية. ومن هذه العوامل أيضا  انخفاض اللوجستيات، لها دور رئيسي في تفسير تضخم أسعار الغذاء المح

إنتاجية المحاصيل التي تبلغ ما يقارب نصف المتوسط العالمي. وبعبارات أخرى، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد 
التي طال  19-جمة عن أزمة كوفيدالوطني لتعديل السياسات النقدية والمالية والجمركية بغية استيعاب الصدمات في األسعار النا

أمدها. وفي هذا اإلطار، ينبغي تفعيل "برنامج األمن الغذائي العربي الطارئ"، الذي يحّدد  المساهمات المالية والمبادئ التوجيهية 
 اعية العربية المتعلّقة بتخزين الحبوب واألغذية لمعالجة حاالت الطوارئ، بما يتماشى مع استنتاجات القمة االقتصادية واالجتم

 .2009قدت في الكويت في عام التي عُ 

على الدول العربية أن تنظر في الدعوة إلى اتخاذ قرار سريع بالسماح بإعفاء البلدان المستوردة الصافية لألغذية من  -28
العالميون كانت  ، مع اإلشارة إلى أن القيود على الصادرات التي فرضها الموردونالقيود المفروضة على صادرات المواد الغذائية

من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية في العقدين الماضيين. وينبغي التأكيد على أن التخزين العام 
للمنتجات الزراعية في أوقات األزمات من دون أي هامش من المرونة يؤثر سلبا  على اإلمدادات العالمية وعلى األمن الغذائي 

خرين. وينبغي النظر في وضع مدونة لقواعد السلوك المتعلّقة بالتخزين العام، وإعادة النظر في اإلعالن الوزاري لمنظمة التجارة لآل
 العالمية ذي الصلة. وينبغي أن تطبّق البلدان المتقدمة النمو بتأّنٍ التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وأن تتجنّب اللجوء 

لوقائية التي تعتمد على القيود غير القائمة على أسس علمية )ال يزال وضع المبادئ الوقائية في القانون الدولي موضع إلى المبادئ ا
وتلك الواقعة في حالة  نقاش(. والحاجة ملحة أيضا  إلى تقديم الدعم الفني والمعدات إلى البلدان العربية، وال سيما أقل البلدان نموا  

 يد واردات األغذية  والمسارات والممرات التجارية السريعة لتخليصها.صراع، للمساعدة في تحد

 وتنظر في إعادة ترسيخ حقوقها بموجب االتفاق. وعليها أن تسعى  أن ترفض القومية اللقاحيةعلى الدول العربية  -29
 19-إلى الحصول على االستثناءات المناسبة، ال سيما في ظل حاالت الطوارئ الصحية الراهنة، إلنتاج واستخدام لقاحات كوفيد

مر أساسي، ليس فقط لزيادة اإلنتاج، أ 19-ألغراض غير تجارية لحماية حياة البشر والنظم الصحية. وتبادل الدراية بلقاحات كوفيد
بالجيل الثاني من اللقاحات الالزمة لمعالجة المتحّورات الناشئة، مع اإلشارة إلى أن الطلب على هذه اللقاحات  للمضي قدما   بل أيضا  

 قد فاق العرض، إذ تحصل البلدان المرتفعة الدخل على حصة األسد من الجرعات المحجوزة.

وال سيما على األغذية  عربية ضم الجهود إلزالة جميع القيود المفروضة على التجارة البينية العربية،وينبغي للحكومات ال -30
والمنتجات الطبية والمدخالت الالزمة للصناعات المنتِجة للسلع األساسية. وعلى الصعيد اإلقليمي، تُنصح الحكومات بإزالة جميع 

ية الكبرى، لتعزيز التجارة البينية داخل المنطقة، ووضع استراتيجية لتنويع سالسل العقبات أمام تفعيل منطقة التجارة الحرة العرب
 اإلمداد بسرعة، والحد من قابلية التعّرض للصدمات في األسواق. وبالتوازي مع ذلك، على الدول العربية التي لم تنضم بعد 

ى االنضمام إلى هذه األداة اإلقليمية لتسهيل حركة رأس إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية أن تسارع إل
المال، وضمان إزالة القيود غير الجمركية المفروضة على تجارة الخدمات داخل المنطقة. وتحتاج المنطقة إلى إنشاء عملية 

 التكاملال أعمق وأشمل من الستعراض الترتيبات التجارية التفضيلية خارج المنطقة لضمان أن أحكامها ال تشكل عائقا  في وجه أشك
 .السوق العربية المشتركةو داخل المنطقة العربية، بما في ذلك من خالل االتحاد الجمركي العربي المقترح

وآليات الرصد الالزمة للتصدي لعمليات االحتيال  يتعين على المنطقة العربية أن تنظر في إصدار وإنفاذ األطر التنظيمية -31
التجاري والتالعب بقيم الفواتير التجارية، التي ال تزال تجّرد الخزينة العامة من إيرادات كبيرة، فتقّوض سالمة نظم التجارة 

 د من التدفقات المالية والحوكمة في المنطقة. وخريطة الطريق التي طرحتها اإلسكوا في هذا الصدد تستحّق التوقّف عندها للح
غير المشروعة المتصلة بالتجارة. ويمكن أن يساعد تيسير االنتقال السريع إلى التجارة غير الورقية في خفض تكاليف المعامالت، 
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وتبسيط عملية التحقق من تمويل التجارة؛ كما يمكن أن تساعد زيادة التنسيق بين المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والقطاع 

 الخاص في تعبئة التمويل التجاري.

ا  -32  من إساءة استخدام الضرائب في مكافحة ما يجري عبر الحدود  وال يزال دور التعاون الدولي واإلقليمي حاسما
ومن ممارسات مانعة للمنافسة وممارسات تجارية قائمة على االحتيال والخداع. ويجدر الثناء على دور البنك اإلسالمي للتنمية في 

 مليون دوالر للتخفيف من اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية 730إنشاء مرفق استراتيجي خاص للتأهب واالستجابة بقيمة 
، وفي توفير التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة اإلسالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع 19-لجائحة كوفيد

التركيز بشكل خاص على تمويل التجارة الداخلية بين البلدان األعضاء. وينبغي، إلى جانب ذلك، تعزيز دور المؤسسة العربية 
لصادرات وخطة تأمين ائتمانات التصدير العربية الرامية إلى دعم وتشجيع جهود المصدرين العرب لضمان االستثمار وائتمان ا

 لتعزيز التجارة داخل الدول العربية وفيما بينها، والصادرات مع كافة دول العالم.

ا   استخدام الدين في التمويل، والسيولة، والقدرة على تحمل الدين  -خامسا

دين وحالة السيولة من خالل تدابير تخفيف عبء الدين وإعادة توزيع مخصصات حقوق تحسين القدرة على تحمل ال -33
 يمكن أن يخلّف ارتفاع المديونية في العديد  السحب الخاصة الجديدة وغير المستخدمة على أساس احتياجات البلدان العربية.

آثارا  اجتماعية واقتصادية عميقة وطويلة األجل. وال تزال  19-من البلدان العربية النامية التي تكافح من أجل التعافي من أزمة كوفيد
البلدان العربية المتوسطة الدخل التي تواجه أعباء ديون مرتفعة غير مؤهلة لالستفادة من مبادرة تعليق سداد خدمة الدين واإلطار 

 أو تجبر الدائنين من القطاع الخاص  المشترك لمعالجة الديون، وال تتوفّر حوافز أو آليات واضحة يمكن أن توفر بيئة تمكينية
 على المشاركة في جهود تخفيف عبء الديون.

وتوسيع نطاق المستفيدين منها بما  ؛ينبغي الدعوة إلى تمديد فترة مبادرة تعليق سداد خدمة الدين لصالح أقل البلدان نمواا  -34
 الدخل في المنطقة العربية؛ وتوسيع نطاق المبادرة  يشمل جميع البلدان النامية المثقلة بالديون، ومن ضمنها البلدان المتوسطة

من خالل تضمينها الديون المتعددة األطراف؛ وإنشاء آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في آليات المبادرة إلعادة هيكلة الديون، 
 وإعادة شرائها، ومبادلتها.

ل مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن عمليات إعادة وينبغي أيضا البناء على المبادئ واآلليات والمبادرات القائمة مث -35
 واإلطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، وإنشاء منتدى متعدد األطراف للديون السيادية، هيكلة الديون السيادية 

ة الديون السيادية بشكل مستدام على النحو الذي دعا إليه األمين العام لتعزيز المزيد من التنسيق بين الدائنين والمدينين نحو تسوي
وتخفيف عبء الديون لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة. وينبغي إدراج مبادئ األمم المتحدة بشأن عمليات إعادة هيكلة الديون 

 السيادية في عقود السندات السيادية.

. ينبغي أيضا  تشجيع الرسميين المتناقصةويتطلب تخفيض أعباء خدمة الدين عكس اتجاهات التمويل الميّسر من الدائنين  -36
شرائها، ومبادلتها، ال سيما وأن الدائنين من القطاع مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في آليات إعادة هيكلة الديون، وإعادة 

لعام للبلدان في المائة من الدين ا 40الخاص كان لديهم حصة متزايدة من الدين الخارجي العام في العقد الماضي، بلغت نحو 
في المائة  90. وفي بعض البلدان، مثل لبنان، تشكل حصة الدائنين من القطاع الخاص أكثر من المنخفضة والمتوسطة الدخل معا  

 من الدين العام.

، وينبغي إيجاد أدوات مبتكرة لتخفيف عبء الديون لضمان جدوى االستفادة من الديون لتمويل أهداف التنمية المستدامة -37
 ذلك من خالل اإلقراض المرتبط بالناتج المحلي اإلجمالي ومقايضة الديون ما يمكن أن يحسن التمويل المناخي ويعجل  بما في

إلى إطار إقليمي  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وينبغي إجراء تحليالت وتقييمات طويلة األجل للقدرة على تحمل الديون استنادا  
طني وإقليمي للديون المسارات المستدامة طويلة األجل المتعلقة بالشؤون المالية والتجارية وبالميزان لضمان أن يراعي أي تحليل و

 اعية.التجاري والنمو، بناء  على االستثمارات في أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات االحتياجات االجتم

ألن العجز المستمر في الحساب  الخاصة إعادة النظر في إعادة توزيع واستخدام اإلصدار الجديد من حقوق السحب -38
مليار دوالر تقريبا  من اإلصدار  37الجاري يطرح مشاكل في السيولة في معظم البلدان العربية. لن تتلقى المنطقة العربية سوى 
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في المنطقة مليار دوالر؛ ستكون حصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  650الجديد لحقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمتها 

 مليار دوالر( قياسا   462 مليار دوالر فقط منها. هذا المبلغ هو أقل بكثير من المبلغ المطلوب )المقّدر بـ 15دولة(  22من  15)
على متوسط حزم الدعم المالي التي تقدمها الحكومات كنسبة من ناتجها المحلي اإلجمالي. فلم تمثّل حزم التحفيز االقتصادي إال نسبة 

في المائة. وتهّدد محدودية الحيز المالي  22ي المائة من االقتصادات العربية، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ ف 4
تعافي المنطقة من الوباء. لذلك، ينبغي إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، ليس على أساس الحصص القائمة، بل على أساس 

بيّن نقاط ضعف متعددة، بما في ذلك اختالالت ميزان المدفوعات والتجارة، وحاالت األزمات، الحاجة، على ضوء لوحة مؤشرات ت
 واالحتياجات المالية الالزمة للتعافي من الجائحة.

----- 
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