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مكتب تمويل التنمية



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

اتــــاحملتوي

ةــــمقدم :أوالً
  وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل: ثانياً 
منطلقات تصحيح مسار متويل التنمية : ثالثاً  
حول متويل التنمية املستدامة  " توافق بريوت:" رابعاً 
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..إعادة هيكلة، ثم ف ،التقييم والمتابعةتعبئة ، ثم زخم ، فتعدد مسارات 
من القرارات والتقارير الصادرة عن األمم المتحدة تتعلق بتمويل التنمية19%

مقدمـــة : أوالً
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   وكالة 50موقف 

منظمة دوليةو  مؤسسةو

 أجرت االسكوا في المقابل تقييماً متكامالً 
ويل المنطقة تخسر فرصاً لتمأوضحت فيه أن 

.التنمية المستدامة
)يةدوالر في صورة تكلفة الفرصة البديلة لتمويل التنم 1.9مقابل كل دوالر تجنيه المنطقة تخسر في المقابل (

ن األولوية تكمن في الحد مأبرزت االسكوا أن 
التجنب الضريبي وجراء /ممارسات التهرب

ر في ظل غياب أطالتالعب بالعقود التجارية 
 دولية محكمة لكبح هذه التدفقات والستعادة

.األصول المنهوبة

الفوائد  لم يكن متسقاً و تقاسمتقدم ال -1
 ً بين البلدان كان متفاوتا

ة محلياً المطالبة بتعبئة موارد تمويل التنمي -2
الضرائب مزيد من  عبر فرض

اإلسكوا

وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياحتليل: ثانياً
أدوار التي اضطلعت بها االسكوا لحماية المصالح العربية
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   وكالة 50موقف 

منظمة دوليةو  مؤسسةو

تزداد عليها الشروط   ODAأن الـ االسكوا ظتالح
 دالمقاصعن بعيداً يعاد توجيهها و غير الميسرة

  .)توجه معظمها كمساعدات إنسانية( ةالتنموي

المقدمة  ODAـتراجع صافي الوفي الواقع، فقد 
.الحقيقيةيم بالقيالدول المانحة من 

ة وجهاألجنبي الماإلسكوا أن االستثمار أضافت 
اذ ندماج واالستحوالللمنطقة تأخذ شكل عمليات ا

.وليس لتحقيق التحول الهيكلي

اإلشادة بتزايد مساعدات التنمية  -3
   ODA الرسمية

لى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إ -4
المنطقة العربية انخفضت 

اإلسكوا

وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل.. تابع
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   وكالة 50موقف 

منظمة دوليةو  مؤسسةو

تعثر  ان تراكم التدابير الحمائية أدى الىاالسكوا  أوضحت
ضات ، واستمرار تعثر مفاوالترابط بين التجارة والنمو

.اميةالدوحة أدى إلى تآكل المعاملة التفضيلية للدول الن

مان بقاء اإلسكوا استراتيجية ثالثية األبعاد لضاقترحت 
.الديون وسيلة مجدية لتمويل التنمية المستدامة

تعزيز ضرورة النظر في تبني سياسات ل -5
التجارة

مخاوف تجدد دورة أزمات الديون و   -6
االضطراب االقتصادي

اإلسكوا

وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل.. تابع
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منطلقات تصحيح مسار متويل التنمية": ثالثا
أدوار اضطلعت بها االسكوا في مجال تمويل التنمية



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

منطلقات دولية تدفع بتصحيح مسار متويل التنمية .. تابع

)2021-2018(إطالق استراتيجية ثالثية األبعاد لحفز مسار تمويل التنمية المستدامة 
______

.أهداف التنمية المستدامةلتمويل تريليون دوالر  7إلى  5زيادة التمويل لتأمين •

.مكافحة التدفقات غير المشروعة، ودعم جهود البلدان النامية لتعبئة الموارد المحلية•

تشجيع التمويل ، و2030مواءمة السياسات االقتصادية والنظم المالية العالمية مع خطة عام •
دوات المالية األاالستثمار في ، فضالً عن اإلقليمي والوطني يينواالستثمار المستدام على المستو

.لتمويلالنفاذ لوالتكنولوجيات الجديدة من أجل تعزيز المبتكرة 
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“توافق بريوت حول متويل التنمية : " رابعاً
والصين 77الصادر عن المؤتمر الدولي لإلسكوا حول تمويل التنمية برعاية رئاسة مجموعة الـ

..التأكيد على اخلصوصيات اإلقليمية 
العربية إعادة طرح أولويات املنطقة 
وإدراجها يف صدارة أجندة التمويل الدولية 

Domestic Resource Mobilization

Domestic & International Private Finance

International development Cooperation

Trade as an Engine for Finance

Debt Sustainability
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التقديرو  اخلالصة

مسبوق غيرواكتسب ملف تمويل التنمية زخما ملحوظاً 
2030باعتباره الوسيلة الرئيسية لتنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام 

ضرورة أن ينعكس هذا الزخم بشكل مواز إقليمياً ووطنياً                                
العربية  لتجسيد طموحات تمويل التنمية

على جدول أعمال مختلف  -متمثالً في توافق بيروت–العربي موقف ال إدراج وإعالء
مسارات تمويل التنمية الدولية

اعداد اطر تمويل وطنية متكاملة النظر في جدوى 

انشاء محفل إقليمي لتمويل التنميةالمقاربات المطروحة حول النظر في 



راً ــــــشك


