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 واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية 

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

 2019كانون األول/ديسمبر  12-11       عم ان، 

  جدول األعمال المؤقت من 6البند 

 مياإلقلي واقعوال العالميةاالتجاهات 

 موجـز

، متفاوتا ظلالتزامات تمويل التنمية في أنحاء العالم. غير أن تقاسم الفوائد تنفيذ على صعيد تقدم أحرز 
الحلول  الستفادة مناجهود قة في إعاتحديات ونزاعات متعددة حيث تستمر  وخاصة في المنطقة العربية

قد اتخذت ف. تمويل التنميةلالصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث خطة عمل أديس أبابا توفرها التمويلية التي 
 التضييقبظروف  صارت عرضة للتأثرففي االقتصاد العالمي  للمضي في االندماجهامة المنطقة خطوات 

 . ديون ضائقةأمائر       أيضا  المنطقة . كما تشهد الجديدة راالستثماو الحمائية في التجارةوبموجة  العالميةالمالي 

                                      لسياق اإلقليمي، وت وفر تقييما  مراعيا  لتمويل التنمية ب ةتعلقلماعالمية التوصيات الهذه الوثيقة خضع   ت 
ولآلثار غير المباشرة الناجمة عن ذلك. وتنظر الوثيقة في هذه التوصيات  لمنطقة إلمكانية تطبيقظروف ال

خصوصياتها وفي ضوء  في المنطقة العربية السائدةمخاطر احتماالت إنفاذ التوصيات في ظل ظروف ال
على الصعيدين العالمي واإلقليمي، العاجل للعمل    ا واسع      مجاال إلى أن هناك وتخلص  .االقتصادية-االجتماعية

 .مزيد من التنمية واالستدامةالتضعها على مسار التقدم نحو  اعتماد تدابيرالعربية لبلدان ابوسع  أنإلى و

إلى مدعوة  واالجتماعية لغربي آسيا لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصاديةو
 تعليقات عليها. وتقديم في محتويات هذه الوثيقة البحث 
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 مقدمة

لتقدم المحرز في تنفيذ نتائج تمويل التنمية ل التقييم المشترك الثالث علىنظرة عامة ( 1)هذه الوثيقة      تقد م  -1
وكالة من  50أكثر من لتي تضم او فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنميةالتي قامت بها 

         إقليميا         منظورا       أيضا  م هذه الوثيقة     تقد و .وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها وكياناتها ولجانها اإلقليمية
 يوسياسيةالج أولوياتها وأهميتهاية من زاوالمنطقة العربية فيما يتعلق بتداعياتها توصل إليها وتم الالتي  للنتائج

  . فيهاالمتنوعة  االقتصادية ومستويات التنمية-االجتماعيةاتها وخصوصي

 التنمية  تمويل وعمليات قرارات  -    أوال 

لألمم  الجمعية العامةعتمدت قد اف. في طليعة العمليات والشواغل العالميةالتنمية موضوع تمويل يظل  -2
في المائة( بتنفيذ نتائج تمويل التنمية وتقييم  19)منها  58يرتبط         قرارا ،  313في دورتها الثانية والسبعين  المتحدة

حول  299              قرارا  من أصل  49تمحور ، إذ والسبعين الثالثة الدورة خالل              العدد مرتفعا بقي هذا التقدم المحرز. و
خطة عمل أديس أبابا التي حددتها  ،لسبعةاالعمل  كل مجال من مجاالتعن القرارات عدد لو. المواضيع نفسها

المرتبطة التحديات ، كلما كانت عددهذا الداللة، فكلما ارتفع  ،الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية
 . أكبرالمعني  مجالال في تقدمبإحراز 

عشرة مشاريع قرارات وقرارات صدرت  ،2019حزيران/يونيو وحتى  2017كانون الثاني/يناير  ذمن -3
. أديس أبابا خطة عملبشأن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ  (2)ألمين العام واللجنة الثانيةاصادرة عن تقارير و
وأظهرت . التنميةو المتعلقة بالنظام المالي الدولي (3)والتقاريروالقرارات  لقراراتمشاريع اعدد  هذا العدد يعادلو

 .اتجاهاته وحوكمتهو النظام المالي الدولي             رتبطا  بحالة ظل مفي تمويل التنمية  التقدم المحرز تلك النصوص أن

ما يشير إلى تزايد الشواغل  (4)،والتنمية التجارة الدوليةحول     را وتقري   ا قرار 13ر في الفترة نفسها، صد -4
، وإلى التحديات التي يواجهها النظام على المستوى الدولي الحمائية في التجارة واالستثمارمن ارتفاع حدة 

تقارير إلى قرارات وقرارات وعشرة مشاريع التجاري المتعدد األطراف وآثارها على تمويل التنمية. وتطرقت 
األزمة االقتصادية ا قبل متم اعتمادههذا الموضوع  بشأنقرارين ب ةمقارن، (5)المديونيةالشواغل المتزايدة إزاء 

                                                
اللجنة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية رضت على   ع  التي، E/ESCWA/EC.5/2018/5هذه الوثيقة هي تحديث للوثيقة  (1)

 حدد المشهد للوثائق المتبقية المقدمة إلى اللجنة.ها ت(. كما أن2018ول/ديسمبر كانون األ 19-18)بيروت، لغربي آسيا في اجتماعها الخامس 

(2) A/73/537, A/73/427, A/RES/73/223, A/73/86-E/2018/68, A/C.2/73/L.17, A/C.2/73/L.42, A/72/419, 

A/RES/72/208, A/C.2/72/L.50, A/C.2/72/L.18. 

(3) A/RES/73/220, A/73/536/Add.2, A/C.2/73/L.12, A/C.2/73/L.12/Rev.1, A/73/280, A/RES/72/203, 

A/72/418/Add.2, A/C.2/72/L.19/Rev.1, A/C.2/72/L.19, A/72/306. 

(4) A/RES/73/219, A/73/536/Add.1, A/73/208, A/73/15 (Part I), A/73/15 (Part II), A/C.2/73/L.21/Rev.1, 
A/C.2/73/L.56, A/72/274, A/RES/72/202, A/72/307, A/72/418/Add.1, A/C.2/72/L.7, A/C.2/72/L.17/Rev.1,  

A/72/15 (Parts I-IV). 

(5) A/RES/73/221, A/73/180, A/73/536/Add.3, A/C.2/73/L.11, A/C.2/73/L.50, A/RES/72/204, A/72/253, 

A/72/418/Add.3, A/C.2/72/L.15, A/C.2/72/L.46لتدفقات المالية غير المشروعة، بشأن ا:A/RES/73/283, A/RES/73/222, 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
https://undocs.org/ar/A/73/537
https://undocs.org/ar/A/73/427
https://undocs.org/ar/A/RES/73/223
file:///C:/Users/589307/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NAI6H4SY/A/73/86-E/2018/68
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.17
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.42
https://undocs.org/ar/A/72/419
https://undocs.org/ar/A/RES/72/208
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.50
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.18
https://undocs.org/ar/A/RES/73/220
https://undocs.org/ar/A/73/536/Add.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.12
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.12/REV.1
https://undocs.org/ar/A/73/280
https://undocs.org/ar/A/RES/72/203
https://undocs.org/ar/A/72/418/Add.2
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.19/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.19
https://undocs.org/ar/A/72/306
https://undocs.org/ar/A/RES/73/219
https://undocs.org/ar/A/73/536/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/208
https://undocs.org/ar/a/73/15%20(Part%20I)
https://undocs.org/ar/a/73/15%20(part%20II)
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.21/REV.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.56
https://undocs.org/ar/A/72/274
https://undocs.org/ar/A/RES/72/202
https://undocs.org/ar/A/72/307
https://undocs.org/ar/A/72/418/Add.1
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.7
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.17/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/RES/73/221
https://undocs.org/ar/A/73/180
https://undocs.org/ar/A/73/536/Add.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.11
https://undocs.org/ar/A/C.2/73/L.50
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/204&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/72/253
https://undocs.org/ar/A/72/418/Add.3
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.2/72/L.46
https://undocs.org/ar/A/RES/73/283
https://undocs.org/ar/A/RES/73/222
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، الضريبيللتدفقات المالية غير المشروعة والتهرب    ا وتقرير   ا قرارثمانية عشر صص      . وخ 2008عام في العالمية 
 والتنميةاالقتصادية  المالي والحوكمة الشموللقضايا تمويل التنمية األخرى ومن بينها أخرى       عشرة  تتطرقو

 . للنهوض باألولويات العالمية لتمويل التنميةتين الالزم االقتصادية

مدت            في حين اعت  ،التعاون اإلنمائي الدولي، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية بشأنقرار واحد در ص -5
     كم ل هذا التعاون ي التأكيد على أنتواصل  البلدان الناميةأن مع  ،(6)التعاون بين بلدان الجنوب بشأنثالثة قرارات 

 .                                        لمساعدة اإلنمائية الرسمية وليس بديال  عنهاا

تمويل التنمية، منها المنتدى المعني بمتابعة تمويل  بشأن (7)        اجتماعا  43قد نحو     ، ع 2018و 2017في عامي  -6
للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  يالتنمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، واالستعراض المواضيع

والنشاط الجانبي؛ واالجتماع الخاص للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن التعاون الدولي في  بالتنمية المستدامة
تقرير فرقة  بشأنالمسائل الضريبية، والمنتدى العالمي للبنى التحتية، وسلسلة اإلحاطات التقنية غير الرسمية 

كة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، واالجتماع الرفيع المستوى لألمين العام بشأن تمويل خطة العمل المشتر
تعبئة الموارد ألهداف التنمية  بشأن، ومختبر االستعراضات الوطنية الطوعية 2030التنمية المستدامة لعام 

 .ريبية: الضرائب وأهداف التنمية المستدامةالمستدامة، والمؤتمر العالمي األول لمنتدى التعاون بشأن المسائل الض
 .(8)حول تمويل التنمية        إضافيا        نشاطا  20 بـ 2020و 2019في عامي القيام توقع يو

في  تمويل التنمية بشأننظمت الجمعية العامة، في دورتها الثالثة والسبعين، ستة أنشطة ذلك، عالوة على  -7
؛ (2018 أيلول/سبتمبر 24) 2030تمويل خطة التنمية المستدامة لعام  بشأناالجتماع الرفيع المستوى ، هي نيويورك

التحديات الناشئة والتحوالت في المفاهيم: " بشأنونشاط (؛ 2018 أيلول/سبتمبر 24) القطاع الخاصمنتدى و
والمؤتمر الدولي السنوي (؛ 2018 أيلول/سبتمبر 24)" الدولي من أجل التنميةمنظورات جديدة بشأن التعاون 

كسر حاجز التقوقع: تعزيز التعاون في العمل على تحقيق أهداف التنمية  بشأنالسادس المعني بالتنمية المستدامة 
أهداف التنمية المستدامة واالقتصاد الكلي: تقدير كلفة " بشأن؛ ونشاط (2018 أيلول/سبتمبر 26-28) المستدامة

منتدى و ؛(2018 أيلول/سبتمبر 24) "من أهداف التنمية المستدامة االحتياجات من اإلنفاق لتحقيق أهداف مختارة
الجمعية  وعقدت. (2018 أيلول/سبتمبر 27) ألمن العالميشاط من تنظيم البحرين ومعهد اهو نو رؤى البحرين

مؤتمر القمة المعني ) والسبعينالرابعة دورتها في بداية  2019 مبرسبت/أنشطة مشابهة في أيلول      أيضا   العامة
 ،أيلول/سبتمبر 26، تمويل التنميةبشأن حوار رفيع المستوى الو، أيلول/سبتمبر 25و 24، بأهداف التنمية المستدامة

 .تشرين األول/أكتوبر( 22، التنفيذ والدعم الدولي المحرز في التقدم أفريقيا:أجل تنمية  من الشراكة الجديدةو

                                                
A/RES/73/69, A/RES/73/63, A/RES/73/52, A/RES/73/190, A/RES/73/36, A/RES/73/34, A/RES/73/192, A/RES/72/267, 

A/RES/72/207, A/RES/72/127, A/RES/72/57, A/RES/72/40, A/RES/72/47, A/RES/72/32, A/RES/72/35, A/RES/72/44 بشأن ،
 ,A/RES/73/207:االقتصاديةاالقتصادية والتنمية الحوكمة ، بشأن A/RES/73/220, A/RES/72/206, A/RES/72/203 الشمول المالي:

A/RES/73/185, A/RES/72/119, A/RES/73/14, A/RES/73/240, A/RES/73/246, A/RES/72/201. 

 ;A/RES/73/291; A/RES/73/249:التعاون بين بلدان الجنوب، بشأن A/RES/72/230: التعاون اإلنمائي الدوليبشأن  (6)

A/RES/72/237. 

(7) https://www.un.org/esa/ffd/events.html. 

 .المرجع نفسه (8)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/1701-private-sector-forum-2019
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/1701-private-sector-forum-2019
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/1701-private-sector-forum-2019
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2018-09-24/deputy-secretary-generals-opening-remarks-event-%E2%80%9Cemerging
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2018-09-24/deputy-secretary-generals-opening-remarks-event-%E2%80%9Cemerging
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2018-09-24/deputy-secretary-generals-opening-remarks-event-%E2%80%9Cemerging
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2018-09-24/deputy-secretary-generals-opening-remarks-event-%E2%80%9Cemerging
https://www.water-energy-food.org/calendar/calendar-detail/sixth-annual-international-conference-on-sustainable-development-icsd-breaking-down-silos-fostering-collaborative-action-on-the-sdgs/
https://www.water-energy-food.org/calendar/calendar-detail/sixth-annual-international-conference-on-sustainable-development-icsd-breaking-down-silos-fostering-collaborative-action-on-the-sdgs/
https://www.water-energy-food.org/calendar/calendar-detail/sixth-annual-international-conference-on-sustainable-development-icsd-breaking-down-silos-fostering-collaborative-action-on-the-sdgs/
https://www.un.org/press/en/2018/dsgsm1215.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/dsgsm1215.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/dsgsm1215.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/dsgsm1215.doc.htm
https://gsinstitute.org/bahrain-visions-forum-at-un/
https://gsinstitute.org/bahrain-visions-forum-at-un/
http://sdg.iisd.org/events/un-high-level-political-forum-on-sustainable-development-under-unga-auspices/
http://sdg.iisd.org/events/un-high-level-political-forum-on-sustainable-development-under-unga-auspices/
http://sdg.iisd.org/events/high-level-dialogue-on-financing-for-development-4/
https://undocs.org/ar/A/RES/73/69
https://undocs.org/ar/A/RES/73/63
https://undocs.org/ar/A/RES/73/52
https://undocs.org/ar/A/RES/73/190
https://undocs.org/ar/A/RES/73/36
https://undocs.org/ar/A/RES/73/34
https://undocs.org/ar/A/RES/73/192
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/267&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/207&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/72/127
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/57&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/40&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/72/47
https://undocs.org/ar/A/RES/72/32
https://undocs.org/ar/A/RES/72/35
https://undocs.org/en/A/RES/72/44
https://undocs.org/ar/A/RES/73/220
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/206&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/203&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/185
https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/RES/73/14
https://undocs.org/ar/A/RES/73/240
https://undocs.org/ar/A/RES/73/246
https://undocs.org/ar/A/RES/72/201
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/230&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/249
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://www.un.org/esa/ffd/events.html
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استراتيجيته لتمويل خطة                                                     استضاف األمين العام اجتماعا  خاصا  رفيع المستوى إلطالق ، 2018في عام و -8
 تهدف إلى:  ، التي(2018-2021) 2030التنمية المستدامة لعام 

 تريليون دوالر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 7إلى  5زيادة التمويل واالستثمار لتأمين  )أ( 

 اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل: )ب( 

دعم جهود البلدان النامية لتعبئة الموارد المحلية من خالل إصالحات ضريبية وغيرها من  •
 ؛للترشيد االقتصادي تدابير الحوكمة السليمة

 األموال والتهرب الضريبي؛ وغسلمكافحة التدفقات غير المشروعة لرؤوس األموال  •

لخضراء وسندات التنمية ا ل تمويل مبتكرة وتعبئة االستثمار الخاص، مثل السندات  ب         تطوير س  •
 .المستدامة

 اقتراح إجراءات عاجلة من أجل: )ج( 

 ؛2030م المالية العالمية مع خطة عام   ظ                                مواءمة السياسات االقتصادية والن  •

 على المستوى اإلقليمي والوطني؛ واالستثمار تشجيع حلول التمويل المستدام •

الجديدة والتكنولوجيا الرقمية من أجل تعزيز االستثمار في االبتكارات المالية والتكنولوجيات  •
  اإلنصاف في الحصول على التمويل، وخاصة لمن يعيشون في مناطق مهمشة.

 تمويل التنميةفي  تقدم المحرزلبا ةتعلقالمالرئيسية النتائج   -      ثانيا 

التقدم  إلى أن (9)2019في تقييمها عام  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنميةخلصت  -9
كان  بين البلدانتقاسم الفوائد  أنولم يكن متسقا  خطة عمل أديس أبابالالمختلفة لعمل اذ مجاالت المحرز في تنفي

، بما تمويل التنميةفي وجه كبيرة  ةطراخمظهور عوامل بفي االقتصاد العالمي التحسينات  اقترنتقد و .اوتامتف
عد االسياسات الحمائية وتصوتفاقم مخاطر المديونية الزيادات في أسعار الفائدة وو ويلشروط التمتضييق  في ذلك

وانخفاض االستثمار الخاص في البنية  الالمساواةمستويات المطرد في  استمر االرتفاعو. التوترات الجيوسياسية
عن الزيادات في انبعاثات الكربون        ، فضال الحاسمة األهميةالتحتية والنفقات العامة على البنية التحتية االجتماعية 

فرقة  تم   قد تو .لتنمية المستدامةلطويلة األجل المتطلبات الاالستثمارات مع تواؤم  سوءفي الكشف عن العالمية، 
  :فيما يتعلق بـ التوصيات التاليةب ةشتركالعمل الم

 ،األطر التمويلية ضروريةبجانب للتنمية المستدامة المتكاملة ستراتيجيات الوطنية االتعد : التخطيط )أ( 
بما في ذلك وينبغي أن تتضمن السياسات والخطط واألطر التنظيمية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

وينبغي أن تبتعد هذه االستراتيجيات . تعبئتهانبغي ت التمويل المحلية والدولية المتاحة وتلك التيتدفقات ل الخطط
                                                

 (.2019، )نيويورك 2019تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام التنمية، فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت والمعنية بتمويل  (9)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
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 بيئة تمكينية عالميةها         أن تيس ري ينبغ، كما أوسع ج تمويل                                                واألطر التمويلية عن عقلية تمويل المشاريع إلى ن ه 
 ؛، ال سيما في البلدان الناميةطويلة األجل ستثمارات جيدةال

نبغي ت. وخطة عمل أديس أبابا: السياسات واإلجراءات العامة هي في صميم المستوى العملياتي )ب( 
مواءمة الحوافز للجهات الفاعلة في المؤسسات المالية العامة والخاصة مع احتياجات التنمية المستدامة. وفي حين 

 ةالعام السياساتقيادة  ال غنى عنستدامة، الخاص أساسي لتمويل التنمية المالتمويل من التمويل العام و       أن كال 
في العديد من المجاالت، ال سيما التمويل العام عن  ، كما ال غنىالهيكلية العوائقلوضع القواعد والتغلب على 

 فيما يتعلق بالمنافع العامة؛

أال يستثنى لضمان لمخاطر عرضة لأكثرهم و            األكثر فقرا الفئات مراعاة إلى : هناك حاجة التركيز )ج( 
 متناسبما يزال غير الدعم الدولي لهذه البلدان لكن                       في أقل البلدان نموا ، ما تكون أحد. والفجوات التمويلية أكبر 

 ؛غير كاف، وال يزال التمويل اإلنمائي المتاح لها مع ذلك

يادة القانون وأطر تنظيمية شفافة ومتسقة إرساء سمؤسسات وتقوية الهناك حاجة إلى : الحوكمة )د( 
وبدون بيئة . وتعزيز االبتكارالبيروقراطية واالحتكارات  والحد منوجيدة النوعية لتهيئة مناخ تمكيني لالستثمار 

   ا خاصأم    ا عامسواء كان تمويل محلي أو دولي ينشأ  أنحتمل وال ي ، تظل مخاطر االستثمار عاليةكهذه تمكينية
 .التكلفةكفؤة بطريقة 

خطة التنمية المستدامة التي تشكل اللبنات األساسية لتنفيذ ، خطة عمل أديس أباباعمل فيما يتعلق بمجاالت  -10
تمويل التنمية  لتفعيلقدمت فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية التوصيات التالية ، 2030

 المستدامة:

تحصيل ال       ويشك ل . حاسمة األهميةمسألة تظل تعبئة موارد محلية إضافية وإنفاقها بفعالية أكبر  )أ( 
في كثير من يزال  الز المالي             غير أن الحي . تماعي جديدإليرادات وتقديم الخدمات العامة األساس لعقد اج         الفع ال ل
وهذا يؤكد الحاجة إلى تعزيز الموارد .                                               تزال القدرة على تحمل الديون تشكل شاغال  رئيسيا  الو،        محدودا البلدان 

الدولي من خالل مستوى أو على ال اإلدارة الضرائبيةمن خالل تحسين  المالية العامة، سواء على المستوى المحلي
بما في ذلك عن  ل التعاون الدولي الجهود الوطنية،              وينبغي أن يكم . المساعدة اإلنمائية الرسميةتعزيز فاعلية 

استفادة كاملة من المعايير الدولية النامية تستفيد البلدان أن وضمان  طريق زيادة الدعم المالي لبناء القدرات المالية
ويمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تزيد كفاءة تحصيل اإليرادات وأن تلغي، . الضريبيةالشفافية المتعلقة بالجديدة 

 ؛التدفقات المالية غير المشروعةه ب تسببتالذي قدرات تعبئة الموارد المحلية استنزاف أو على األقل تقلل، 

فهناك . البلدان نموا، ال سيما في أقل       قاصرا  ما زال االستثمار الطويل األجل في التنمية المستدامة )ب( 
قلل مخاطر ما يالبيئات التمكينية، تمتين وينبغي على البلدان . قيود عرض وطلب على زيادة االستثمار الخاص

 مية التي قد تنشأ عن رقمنة التمويل؛  ظ                        ضروري لرصد المخاطر الن         الفع ال التنظيم و. االستثمار

في  هناكا تزال ولكن مالتمويل العام الدولي آخذ في االزدياد، :                               ما زال التعاون اإلنمائي مركزيا  )ج( 
. وينبغي لمقدمي المساعدة اإلنمائية الرسمية أن يواصلوا زيادة المعونة للوفاء بالتزاماتهم. ثغرات حرجة التمويل

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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تها لتنفيذ مساهمابزيادة التعاون بين بلدان الجنوب  تقديم المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف وجهاتوتقوم 
لبلدان في إدارة عمليات االنتقال جهود ا                                                  ينبغي للمجتمع الدولي أن يقد م المزيد من الدعم إلى غير أنه ؛ 2030خطة 

  إلى مصادر التمويل؛ نفاذ وزيادة المرونة في إمكان ال( حتى بيئيةم اقتصادية أ مكانت سياسية أسواء )

وهناك ما . بمثابة محرك للنمو المستداملتكون تعزيز التجارة لسياسات النظر في تبني ينبغي  )د( 
ويؤدي تمويل  .إجراء حوار مفتوح لمواءمة االتفاقات التجارية الجديدة مع أهداف التنمية المستدامةيستدعي 

        ع قدما  الدفب                                                                                               التجارة دورا  رئيسيا  في مساعدة البلدان النامية على المشاركة في التجارة العالمية؛ ويمكن تعزيزه 
 والبرامج؛ والممارسات لقواعدي لرالمعياتوحيد إلى قدر أكبر من ال

تجدد دورة أزمات الديون واالضطراب  مخاوف ذكي  ي ، ما فاقمآخذة بالت يةديونممخاطر ال (ه) 
لحصول على استثمارات عامة إضافية في أهداف محاولة اتدفعها إلى طلبات ملحة متوتواجه البلدان . االقتصادي

وللتخفيف .    شد أ يةديونمحتمل أن تصبح فيه القيود المفروضة على تمويل المزيد من ال                           التنمية المستدامة في وقت ي 
لمجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق إمكانات على امن الضغط المالي على البلدان المتأثرة بالصدمات، ينبغي 

للديون في  ةر       المتغي التركيبة تطلب تكما . الدول التي تشهدهارات      متغي الب تقترن عائداتهاإصدار صكوك دين 
 .البلدان النامية إعادة النظر في آليات التنسيق بين الدائنين

 التنمية المستدامةتمويل في تقييم إقليمي للتقدم المحرز   -      ثالثا 

يقيس التقييم العالمي ال  ،على ذلك . وعالوة       عالميا  المحرز التقدم قياس لدى      جيدا اإلقليمية  األبعاد لتقط  ت  ال -11
مثل  يشوببلد، قد  الديناميات الخاصة بكل منطقة أو . وبإغفالالنقصأوجه         ال  لسد    ب                          ثغرات التمويل وال يقترح س 

 قاء اإلنجازات.تز في ان                   هذه التقييمات تحي  

نطقة أو عبأته الم وافد عبر الحدودارتداد تمويل التنمية: فمقابل كل دوالر  منالمنطقة العربية تعاني  -12
المنطقة  تخسروبذلك . (10)الخارجة منها تمويل التنميةمن تدفقات دوالرين ونصف دوالر تخسر المنطقة تلقته، 

التوترات الجيوسياسية المتزايدة التقدم في تمويل التنمية. تعوق وفيها. المستدامة تمويل التنمية ل   ا فرص باستمرار
وأكثر من نصف  في العالم                     نصف النازحين داخليا  ما يقرب من في المنطقة  يعيش لتقديرات األمم المتحدة       ووفقا 

أكثر من ب االستئثاراستقرار، تواجه المنطقة خطر  إزاء ما يشهده العالم من عدم. وعلى مستوى العالم الالجئين
وضع مؤشر إلى  ذلكو ،(11)2030بحلول عام نصف الزيادة المتوقعة في ميزانية المساعدة اإلنسانية في العالم 

تزال خارج كلفة إعادة اإلعمار الباهظة لالقتصادات التي دمرتها الحرب ال  أنال سيما  ،إلى حد كبيرغير مستدام 
  .تمويل التنميةمعادلة 

                                                
إلسكوا عن وضع تمويل التنمية في المنطقة اما لم يذكر خالف ذلك، البيانات الواردة في هذا الفصل هي حسابات لتقرير  (10)

                     العربية سيصدر الحقا .

(11) E/ESCWA/EDID/2018/TP.2. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/edid-ffd_sfd_report_final.pdf
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 محليةالموارد التعبئة   -ألف

 المالية العامة -1

بفعالية لتقديم خدمات عامة  وإنفاق تلك المواردمن األهمية بمكان تشجيع جمع اإليرادات العامة المحلية  -13
ركني العقد االجتماعي الجديد الذي تنادي به أهداف التنمية ن ان المتكاملتان السياستاهات تشكلو. عالية الجودة

 اوترسخالمساءلة  ناوتحسالعالقة بين المواطنين والدولة،  از    تعز المستدامة في إطار ترشيد االقتصاد، ويمكن أن 
لتقييم مدى تنفيذ العقد االجتماعي القائم على أهداف التنمية المستدامة واتفاق تمويل التنمية،  ولكنالعقد االجتماعي. 

 المالية العامة في البلدان العربية.تحكم اإلدارة ال بد من النظر في العوامل التالية التي 

 غير المواردعلى اإليرادات القائمة قائمة على الموارد واليرادات اإل -2

لقياس التقدم        وافيا    ا نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ليس مؤشر ء أن نموالخبرا منيرى العديد  -14
نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي المؤشر األنسب لتقييم فعالية القدرة تكون ال قد في تمويل التنمية. و

العربية ن المؤشرين تفاوتات كبيرة بين البلدان                                        تبي ن التقييمات العامة المستندة إلى هذيوعلى تعبئة الموارد المحلية. 
نامية البلدان أقل من حصة الهذه الحصة ما زالت األخيرة، هذه في حالة . وطالغنية بالنفط والبلدان الفقيرة بالنف

يرادات الضريبية إ، فإن نسبة فطبالبلدان الغنية بالنيتعلق . وفيما         تنازليا    ا اتجاه 2008منذ عام  شهدتقد خرى واأل
 .المائة في بعضهافي  70تصل إلى  ،      نسبيا مرتفعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

في و. االعتماد على عائدات النفط اقتصادات البلدان العربية عرضة لتقلبات أسعار النفط الدوليةيجعل  -15
المدى الطويل، وفي حين  على مخيبة يةمصادر النفطالاحتماالت تسخير اإليرادات من تبقى ظل هذه الظروف، 

والمستوردة  الغنية بالنفطغير على البلدان                   ، فإنه يؤثر سلبا لنفطالمصدرة ل أن ارتفاع أسعار النفط قد يفيد فئة البلدان
، لكن مثل هذا ةوالمالي ةخارجيلمخاطر الا على االنكشافخفض انخفاض أسعار النفط على يساعد و. الصافية له

أسعار صادرات  انخفاض       جزئيا  قابلهاأن فوائد انخفاض فواتير استيراد النفط واقع االعتبار ب أن يأخذينبغي التقييم 
 .النفطب الغنية غيرالعربية  السلع غير النفطية في البلدان

على ضرائب الدخل بقدر تعتمد بلدان النامية القاعدة الضريبية في التظل                                خالفا  لما في البلدان المتقدمة،  -16
ما تعتمد على ضرائب دخل الشركات )البلدان المتوسطة الدخل( والضرائب التجارية )أقل البلدان أقل بكثير م

أو استقرت  الغنية بالنفطغير                                                                       نموا . وحصة ضريبة الدخل من مجموع اإليرادات الضريبية في البلدان العربية 
 من مجموع  ضئيلةنسبة . وال تشكل الضريبة على الثروة سوى 2014-2005تراجعت في الفترة 

                                 مصدرا  هاما  لإليرادات في كثير من  الضرائب التجاريةوتبقى اإليرادات الضريبية في معظم البلدان العربية. 
 البلدان المتأثرة بالنزاعات. 

في معظم األحيان على الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك الضريبة  البلدان العربيةحكومات  تعتمد  -17
العبء األكبر  قعتنازلية، وي بتركيبتها                                       اإليرادات. غير أن  الضرائب غير المباشرة  لتحصيلعلى القيمة المضافة، 

منها على عاتق شرائح الدخل المتوسط والمنخفض )الشرائح األوسع في قاعدة المستهلكين في البلدان العربية(. 
القيمة على ضريبة لا ةتنازليمن  إعفاء المواد الغذائية والمنتجات األساسية التي يستهلكها الفقراءوقد يخفض 
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نظر إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات على        يزال ي  مامع ذلك،  .     كليا  اال يزيله هلكن، المضافة
                                     بلدان مجلس التعاون الخليجي أن  زيادة لمحاكاة يبين تمرين و .زيادة اإليرادات المحليةيكفل أنه مكسب سريع 

في المائة من الناتج  2                                                                        في المائة في معدل الضريبة على القيمة المضافة تدر  إيرادات مالية تصل إلى  5قدرها 
 . المحلي اإلجمالي

تراعي في تحسين المساواة ولكن ينبغي أن  الدخلائب على ضرالعبر التصاعدية تحقيق د يسهم ق  -18
لضريبية التي اقترحتها الحكومة األردنية في لتشريعات االكن . ككل االقتصادية في البلد-الظروف االجتماعية

سريعة بالتداعيات الناجمة عن إدخال إصالحات    ا صارخ   ا تذكيرتذكر وما تالها من اضطرابات  2018صيف عام 
. ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض نمو التجارةل مثمن د،                          ظروف االقتصاد الكلي المقي ة األجل في ظل أو قصير

في الدخل، لكن السعي إلى الالمساواة األدلة من األردن أن فرض ضرائب مباشرة ال يفعل الكثير لتصحيح تبين و
 هالعبء الضريبي على األغنياء أقل منوقع التفاوت في الدخل، خاصة وأن ارتفاع قد يصحح تصاعدي توزيع 

في المائة من توزيع  0.01ستأثر ا ،2015ففي عام ،     جدا        مرتفع ز الدخل يترك في لبنان،و. الوسطىطبقة العلى 
ونظام توزيع ضريبة الدخل والطابع المعقد للقوانين الضريبية . (12)في المائة من مجموع الدخل 3الدخل بأكثر من 

من الضريبة. وتشير التقديرات إلى أن  لشريحة العلياا لتهرب يفسحان المجالاألغنياء إذ عادة في لبنان يخدمان 
 .(13)اقتطاع الضرائب وبعده يضيق مع االقتراب من قمة توزيع الدخل الفرق في الدخل قبل

الغنية بالنفط العامة في المنطقة العربية لضغوط وهناك تفاوتات كبيرة بين البلدان وازنات تخضع الم -19
وحتى في . ز المالية العامة   حي من حيث فض ذات الدخل المنخوالبلدان المتوسطة الدخل الفقيرة بالنفط والبلدان 

إيرادات ضريبة  تحصيل. ويظل وال يمكن التنبؤ به   ا  متقلباإليرادات النفطية خالل البلدان الغنية يظل التمويل من 
التي تدعو إلى  العامةالتوصيات  تطبيقفي  الحذر                                          سلبا  بحجم االقتصاد الموازي. ولذلك ال بد من يتأثر الدخل 

تدفع بمزيد من األنشطة لالنخراط اليد العاملة واالدخار، و ضتؤدي إلى تقليص عرإصالحات ضريبية ألنها قد 
  .لتهرب من دفع الضرائب، واالنظاميفي االقتصاد غير 

ممارسات تنضوي في إطار مفهوم  جتنتهوأرباحها للخارج نقل على الشركات المتعددة الجنسيات تعتمد  -20
تجنب دفع الضريبة على دخلها في البلدان التي لالمعاهدات من الثغرات في واالنتفاع  العدوانيالتخطيط الضريبي 

                                                              الحوافز الضريبية للشركات، التنازلية في طبيعتها، أن تؤثر سلبا  أو /و كما يمكن لإلعفاءات .أنشطتهاتمارس فيها 
 يواصلود. الفسالممارسة وتتيح وسائل                                                             على جهد تعبئة اإليرادات المحلية، وتعق د من عملية فرض الضرائب 

اإليرادات حشد قدرة البلدان النامية على إضعاف ضريبة الشركات على تخفيض  العالميى الصعيد التسابق عل
  .ارأس المال دوليحركية زيادة في ظل ظروف        خصوصا المحلية، 

تحسين ببأن تستفيد الحكومات العربية من الضرائب لتعبئة إيرادات إضافية، وال سيما        عموما  يوصى -21
والتهرب  ةغير النظامياألنشطة خفض ويمكن ل .وتوسيع القواعد الضريبية على نحو منصفواالمتثال التصاعدية 

                                                
(12) Lydia Assouad, “Top incomes and personal taxation in Lebanon, an exploration of individual tax records 

                 , Masters Thesis, Paris School of Economics, 2015.                                                                           2012”-2005 

(13) Audi Bank, “A lackluster real sector activity yet coupled with persistently sound financial  
and monetary conditions”, Lebanon Economic Report, Second Quarter 2018. 

http://www.bankaudigroup.com/GroupWebsite/openAudiFile1.aspx?id=3889. 

http://www.bankaudigroup.com/GroupWebsite/openAudiFile1.aspx?id=3889
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إخضاع المزيد من األنشطة االقتصادية لتغطية الضريبة على دخل األفراد أن يؤديا إلى  من دفع الضرائب
ى مدو النظامياالقتصاد غير حجم التعقيدات الناجمة عن عادة تجاهل يالتوصيات مثل هذه  غير أن .والشركات

فز تحوالمدخرات واليد العاملة الضرائب عرض  تقيديمكن أن  لك،فوق ذو. المنطقةائب في الضرمن دفع التهرب 
  .نظاميالقطاع غير الإلى األنشطة دفع المزيد من تومن الضرائب  التهرب

البلديات فمن الضروري أن تتمتع ،              تفكيرا  مليا دون الوطني الستفادة من التمويل امقترحات تطلب ت -22
. المالية أو جني رأس المال من خالل األسواقإدارة مواردها ة على القدربومن الالمركزية أدنى    د حبوالمحافظات 

اعتبارات أن ، إذ الناميةغفل مثل هذه المقترحات غياب هذا المستوى من الالمركزية في العديد من البلدان ي           وغالبا  ما 
  .مستوى الالمركزية، ال سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعاتتحدد هي التي ما تزال ارات أخرى األمن واعتب

المقترحات الداعية إلى اإللغاء التدريجي إلعانات المياه والوقود األحفوري آثار على تترتب قد بالمثل،  -23
من  2و 1فين هدال لضمان تحقيق                         ترشيد اإلعانات بديال  أنسب في ويمكن أن يكون . اقتصادية كبيرة-اجتماعية

 .لمخاطرنكشفة على امالفئات السكانية ال       ا  على تؤثر سلبتنازلية  ضريبة االزدحام       فمثال ، .التنمية المستدامة أهداف
 بدائل في تطوير البنية التحتية االستثمارو النقل العام وإدارة حركة المرورم   ظ    ون شبكات تحسين             يشك ل كل من و

إذ يمكن ، هو من الشواغل الهامةالمياه وتلوث الهواء وانبعاثات الكربون كل من تسعير كما أن . للمنطقةأفضل 
 اتتقديم الحوافز لالستثمارمن شأن و.                                                                      أن يؤثر سلبا  على القدرة التنافسية والتحول الهيكلي في البلدان العربية

 .ى الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة                                        أن يكون خيارا  أفضل لزيادة فرص الحصول عل لتحول األخضربا ةالمتعلق

وعلى  إلغاء التدفقات المالية غير المشروعة.هناك إمكانات كبيرة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية من خالل  -24
الحاجة  على في اآلراء   ا توافقهناك ، فإن لتدفقات المالية غير المشروعةالرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه ل
                                        غير أن هناك خالفا  بشأن ما إذا كان ينبغي  تقديرات لها.والتوصل إلى إلى تتبع مختلف دوافعها وقنوات إيصالها 

فإنه يجب ، بغض النظر عما تقدمو .التدفقات المالية غير المشروعة         جزءا  من  ؤذيةالم اعتبار الممارسات الضريبية
 .التهرب الضريبي إلى اهئمدى لجوعلى متعددة الجنسيات ولاعلى سلوك الشركات ر ثتؤالضرائب مراعاة أن 

 التمويل الخاص المحلي والدولي  -باء

في ارتفاع مستويات عدم المساواة وانخفاض مستويات االستثمار الخاص في المنطقة العربية تذكير  -25
في األجل مع متطلبات التنمية المستدامة  الخاص المحلي والدولي االستثمارآجال مواءمة بعدم قدرة صارخ 
. وتقترح 2030السياسات االقتصادية والمالية في المنطقة مع خطة عام ويمكن فعل الكثير لمواءمة . الطويل

مدت في منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية                               االستنتاجات والتوصيات التي اعت 
المصالح العامة. وفي هذا الصدد،  ومراعاةطويلة األجل    ج   ه                        المستثمرة على اعتماد ن  اتس               ال  لتحفيز المؤس  ب   س 

ج على القنوات الرئيسية لحركة األموال الخاصة المحلية والدولية الوافدة   ه     الن  هاعتبارات عديدة مرتبطة بهذتؤثر 
 ومن الجدير تسليط الضوء عليها.  إلى المنطقة

                                                           تنفيذ أولويات تمويل التنمية. ففي حين أن  دور التمويل العام  صميمالسياسات العامة في ينبغي أن تبقى  -26
وضع القواعد وتذليل القيود التي السياسات العامة ضرورية لوالخاص هام في تمويل التنمية المستدامة، تبقى 

سيما تلك التي لها خصائص  تعرقل التحول الهيكلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وفي مجاالت كثيرة، وال
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فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل تتبنى . ومع ذلك، الحكوميالمنافع العامة، ال غنى عن التمويل 
                                                 ع الحي ز المالي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ي  س يمكنه تولتمويل الخاص ن اإوجهة النظر القائلة التنمية 

بالضرورة على المنافع والمشاريع العامة باستثناء ال ينطبق  فهوريع المدرة للدخل، لمشاعلى اذلك  وإذا صح
الستدامة المالية للمشاريع لالضمانات الالزمة  بتوفيرالمشاريع ألغراض خيرية. وتكمن المفارقة في االعتراف 

 ؛ثمار الخاصلحصول على عوائد االستالعامة على نحو يحفظ المصالح العامة ويضمن في الوقت عينه ا

العام لشراكات بين القطاعين حول امنظمة دولية من المجتمع المدني حملة عالمية  150أطلقت أكثر من  -27
 البنك الدوليدور العامة، ال سيما  السلع تأمين خطورة اللجوء إلى مثل هذه الشراكات في من وحذرتوالخاص، 
للنتائج اإلنمائية لحافظة الشراكات بين القطاعين العام  ةمستقل مراجعةهذه العقود. ودعت المنظمات إلى في تشجيع 

 مقدموالخاص. وأشارت كذلك إلى أنه في الحاالت التي يكون فيها للقطاع العام دور محفز للتمويل أو الضرائب، أو 
 .(14)ثرالشفافية والمساءلة وتقييم األعلى  المطبقة              تقل  المعاييرمتيازات تنظيمية أو تعاقدية للقطاع الخاص، ال

تمويل التنمية الذي ال ينفي الحاجة إلى تعبئة التمويل  إزاءالموقف العربي الموحد مع هذه المواقف  تتناغم -28
           ال يحل  محل                                                                                     من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنه يوضح أن  التمويل الخاص 

 يتسرب                                               مة الحيوية. والواقع أن  رأس المال الخاص الدولي التمويل العام، وال سيما في تنفيذ البنى األساسية العا
 .(15)فية لرأس المال كما للدخل األولي         مصد رة صا صارتإلى خارج المنطقة العربية التي 

 التعاون اإلنمائي الدولي  -جيم

أن تواصل الدول وينبغي . حرجةفجوات تمويلية هناك ومع ذلك ال تزال  ،يزداد التمويل العام الدولي -29
ف اإلنمائية تزيد المصاركما . الوفاء بالتزاماتهلالمعونة  أن تزيدوالمساعدة اإلنمائية الرسمية المانحة تقديم 

                     ، غير أن  هذه األشكال 2030لتعاون بين بلدان الجنوب مساهماتها لتنفيذ خطة عام ا تقديم جهاتالمتعددة األطراف و
المجتمع الدولي       يقد م . وينبغي أن وال تحل محلها االلتزامات بالمساعدة اإلنمائية الرسمية                        من التعاون الدولي تكم ل 

 .                   البلدان األقل نموا  فئة في شروط الخروج منالنظر ويعيد لبلدان في إدارة عمليات االنتقال                   دعما  أكبر لجهود ا

يعاد حيث رة،     ميس الغير روط لشا عليهاتزداد اإلنمائية الرسمية  المساعدةوال بد من االعتراف بأن  -30
الالجئين في البلدان غطية تكاليف استضافة تالعمل اإلنساني، و إلى ،األولي منهاالتنموي القصد           بعيدا  عنتوجيهها 

تغيير تعريف من خالل                          ذلك تدريجيا  قواعد جديدة        ويرس ختكاليف أطر التخفيف من عبء الديون. المانحة، و
لتحديد ما إذا كانت                       أن يكون التبليغ مفصال . ويجب وطريقة التبليغ عن االلتزامات بهااإلنمائية الرسمية  المساعدة

تكاليف مرتبطة بالالجئين القاطنين في البلدان المانحة، تغطي أي زيادات تعزى إلى اإلنفاق ألغراض إنسانية و
الرسمية، بما في ذلك الحصة الموجهة عن طريق  صرف المساعدة اإلنمائية رة في             الشروط الميس ولتقييم مستوى 

 المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف.

                                                
(14) Civil Society Financing for Development (FfD) Group, “Collective input by the Civil Society FfD Group, 

including the Women’s Working Group on FfD, in preparation for the 2018 IATF Report on FfD”.                                              

(15) E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report وE/ESCWA/EDID/2018/TP.2. 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/IATF%202018_CS%20FfD%20Group_input_0.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/IATF%202018_CS%20FfD%20Group_input_0.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I18/000/24/pdf/I1800024.pdf?OpenElement
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/edid-ffd_sfd_report_final.pdf
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 التجارة الدولية كمحرك للتنمية  -دال

تعزيز السياسات التجارية من أجل تمويل النمو المستدام. ضرورة على  2019يشدد تقرير فرقة العمل لعام  -31
كوسيلة أساسية لتحويل التجارة  خطة عمل أديس أباباترد في  مع أنها، غير أنه ال يذكر جولة الدوحة اإلنمائية

خطة التي تم التعهد بها في  ذات الصلة لتزاماتاالستعرض التجارة على خلفية                               الدولية إلى محرك للنمو. ولم ت 
، ما يثير شواغل إزاء االنتقائية في تحليل التجارة والتدابير المتصلة بها. فقد استعرضت فرقة عمل أديس أبابا

اإلعانات للصادرات الزراعية، لكنها لم تعالج آثار اعتماد ضوابط أو قيود  إلغاء                            العمل مثال  التقدم المحرز في 
 أخرى على هذه الصادرات.

العمل وتمكين المرأة واالستدامة البيئية في اتفاقات التجارة الحرة الثنائية شروط  استغاللوال يجدر  -32
المبادئ البيئية  بشأنواإلقليمية كأشكال جديدة من الحواجز غير الجمركية. وتدعو فرقة العمل إلى حوار مفتوح 

ف وص توخي الدقة في بد منواالجتماعية التي ينبغي إدراجها في االتفاقات التجارية الجديدة. وفي هذا السياق، ال 
اتفاقات  يندرج ضمن نطاقو ،بطابع غير تفضيلي ،  ا إقليمي/  ا ثنائييبقى إذ ، ونسقهالغرض من الحوار المقترح 

)إما على أساس  تي تحكم النظام التجاري المتعدد األطرافالقواعد العامة المن          استثناء  ،التجارة الحرة المبرمة
 (، "التمكينبند "على أساس  مأ والتجارة الجمركيةاالتفاق العام بشأن التعريفات المادة الرابعة والعشرين من 

من خالل فريق التفاوض المعني المسألة  حول هذهمنظمة التجارة العالمية والية جديدة  صدرت عنإال إذا 
بالقواعد. وينبغي أن تراعي هذه الحوارات المبادئ البيئية واالجتماعية التي ليس لمنظمة التجارة العالمية 

 بالضرورة والية حصرية بشأنها.

 إلى التقليل من وطأة اآلثار المترتبة على الحمائية التجارية، وإلى التركيز المفرط على ويميل التقييم  -33
قد أن التغطية التجارية لتدابير تيسير االستيراد لى أشارت فرقة العمل إارة. ولذلك ما ينجم من آثار عن تيسير التج

                                                                                                    قيمة تدابير تقييد االستيراد. غير أن  هذا ال يعني بالضرورة أنه من األفضل لجميع البلدان النامية أن تيس ر  تتجاوز
التجارية، وهي عرضة لتدهور شروط تخضع حصة كبيرة من الصادرات في المنطقة العربية للحمائية واالستيراد. 

                                                   منتجات، بدال  من أن تستخدم قيمة إجمالية للتجارة بغض ال نطاقالتبادل التجاري. وينبغي أن تراعي هذه التقييمات 
 النظر عن طبيعة الترتيبات التفضيلية التي تنظم التجارة بين البلدان العربية وشركائها من البلدان المتقدمة. 

 الترابطتعثر إلى  2008لعام  يةالالتدابير الحمائية على التجارة واالستثمار عقب األزمة الم أدى تراكم -34
منها فرضتها  1,000                                          تدبير تقييدي على التجارة تقريبا ، أكثر من  1,500                                بين التجارة والنمو. واعت مد نحو 
  .(16)                               التي اعت م دت منذ األزمة الماليةفي المائة من التدابير التقييدية  25                                  االقتصادات المتقدمة. ولم ي لغ  سوى 

 الديون والقدرة على تحملها   -هاء

 والتعثر                                                                                  وجدت فرقة العمل أن  مخاطر الدين تتزايد، فتزيد معها إمكانية تجدد دوامة أزمات الدين  -35
من االستثمارات العامة في أهداف التنمية المستدامة في وقت  مزيدلملحة  طلبات. وتواجه البلدان االقتصادي
                                  . وفي ظل التغي ر في تركيبة الديون       تشددا فيه القيود المفروضة على التمويل باالقتراض أكثر  تصيريحتمل أن 

                                                
(16) Roberto Azevêdo, “A healthy trading system requires progress and engagement at all levels”, statement to 

the Inter-Pacific Bar Association, Kuala Lumpur, 14 April 2016.                                                                                               

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_art24_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_art24_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_art24_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra119_e.htm
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طط إلصدار                                                                                                 في البلدان النامية، ال بد من إعادة النظر في آليات التنسيق بين الدائنين. وقد تخلى العراق مثال  عن خ
سندات سيادية بسبب أسعار الفائدة الباهظة التي طلبها المستثمرون. وقد تؤدي احتماالت تشديد معايير السيولة 
العالمية المرتبطة بعودة أسعار الفائدة األمريكية إلى طبيعتها وبتوقعات تحقيق مستويات أدنى من النمو، إلى رفع 

م هذه األوضاع في تفاقم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، على السوق. وتسه القائمةكلفة اإلصدارات 
                                                                       الفوارق على عائدات الديون السيادية. ويصن ف جهاز رصد المديونية السيادية  زيادة فيويمكن أن تؤدي إلى 

 العالمي ستة بلدان عربية كبلدان معرضة للمخاطر وللوقوع من جديد في حالة مديونية/أزمات حرجة.

 ةبنيم، ةمستدامالاستراتيجية لضمان بقاء الديون وسيلة مجدية لتمويل التنمية اقترحت قد سكوا اإلكانت  -36
أعباء الديون لمساعدة البلدان التي تواجه أزمة  تخفيفمن أجل للعمل المتعدد األطراف رئيسي مكون على: )أ( 

 ديازتأساس النمو وبالنفط على  دان العربية غير الغنيةلومكون هيكلي لتخفيض ديون الب)ب( ديون سيادية؛ 
لتخفيض الديون، لتجنب العامة مكون في الميزانية ( ج)م العادي؛ واالستهالك والعودة إلى سعر الفائدة/التضخ

مزاحمة القطاع الخاص والنقص في االستثمار والتعثر في السيولة، من خالل تسديد الديون، وشراء األصول، 
وإعادة هيكلة الديون الخاصة، وللقضاء على ممارسات تخفيف المخاطر التي ألزمت المصارف العربية بالحد 

 الوصول إلى أسواق رأس المال.نبية، ما أعاق                                           من عالقات الم راسلة المصرفية مع المصارف األج

على أساس       سواء  العمل المتعدد األطراف إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون،  ينبغي أن يهدف -37
 في 68/304 الجمعية العامة يقرارم على أساس أ خارطة طريق ودليل" -الديون السيادية: المضي قدما  تسوية"

 في A/C.2/69/L.4قرار الجمعية العامة ، ومشروع 2015سبتمبر /أيلول 29في  69/319و 2014 سبتمبر/أيلول 17
 على النحو الذي جرت المطالبة مؤسسة لتسوية الديون نشاءإ فينظر ال وينبغي .2014أكتوبر /تشرين األول 14
اآلثار المترتبة على الديون الناشئة عن المقترحات المقدمة في إطار  إلى جنب      جنبا تناول      أن ت ينبغي كما . به

القروض الخاصة والرسمية ومزج التمويل والشراكات بين  مثلمن ، أديس أبابا خطة عملفصول أخرى من 
 .أرصدة الديون الوطنية رفعالقطاعين العام والخاص، وتقييم تأثيرها على 

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -واو

الترابط بين الدخل  2019لعام  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنميةيتناول تقرير  -38
والتكنولوجيا ويقترح تقديم حوافز لالستثمار في تكنولوجيات أكثر إنتاجية وجعل الواردات من السلع الرأسمالية 

ع البلدان النامية على                   ما من شأنه أن يشج             عام إلى حد     هج              غير أن هذا ن . الكثيفة االستخدام للتكنولوجيا أرخص
الطلب من البلدان المتقدمة النمو تقديم  عاكسةالمومن الحجج . فاتها الجمركية على السلع الرأسماليةيتخفيض تعر

 ةمتعدد اتأو اتفاقاإلعفاءات وتخفيف الشروط من خالل       مثال ، مثل هذه التكنولوجيات بشروط تجارية تفضيلية، 
مثل الترخيص شديدة التقييد نقل التكنولوجيا من خالل طرق تقليدية ضروري من المع ذلك، ما زال . األطراف
طويل، هناك حاجة إلى تقييم  بوقت أباباعمل أديس خطة نشئت قبل اعتماد                          وبما أن صناديق االبتكار أ . اإللزامي

 . تنفيذاللدعم  قرارات بشأن وضع وتشغيل صناديق جديدةتنوير القيمة الصناديق القائمة وإلى 

التمويل )وسائل تنفيذه  للبلدان الناميةينبغي أن توفر البلدان الصناعية  على أن اتفاق باريس يشدد -39
التعامل للمناخ وكيفية صديقة تكنولوجيات الغير أن االتفاق لم يوضح كيفية نقل ال. (والتكنولوجيا وبناء القدرات

 .حقوق الملكية الفكريةمع 

https://debt-and-finance.unctad.org/Documents/SDW_roadmap.pdf
https://debt-and-finance.unctad.org/Documents/SDW_roadmap.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/68/304
https://undocs.org/ar/A/RES/68/304
https://undocs.org/ar/A/RES/69/319
https://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.4
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
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وتتخذ تدفقات . تدفق التكنولوجيا إلى البلدان الناميةتعرقل أن يكون هناك تحليل للعوائق التي ي ينبغ -40
وتندرج . نة   قن     الم  ة، والمعرفة الضمنية، والمعرفضمنةت                التكنولوجيا الم  :هي رئيسية التكنولوجيا الدولية ثالثة أشكال

في اآلالت والمعدات، في نطاق النظام التجاري تضمنة العلمية والتكنولوجية الم ة، أي المعرفضمنةالمتالتكنولوجيا 
كمثل المعرفة  ،الضمنيةتدفقات المعرفة أما . منظمة التجارة العالميةالذي يشمل كافة أطراف  فالمتعدد األطرا

 ،االستثمار األجنبي المباشر أنواع من ، فهيتوردة من العمل على النحو األمثلالتي تمكن اآلالت والمعدات المس
          الم قن نةالمعرفة أما و .             قبلية وب عديةروابط  حركة اليد العاملة وإنشاءو ةيجابياإل ةيضاحياألمثلة اإل تجري من خالل

 البلدانواجه تاستثناءات قليلة، عدا  ،حتى اآلنو .في براءات االختراع والمخططات وأدلة التدريب والكتب      ت نقل ف
مراجعة التكنولوجيا الثالثة أنواع وتتطلب زيادة تدفقات . واالبتكار التكنولوجيةات القدربناء في  صعوباتالنامية 

 .لتدابير التجارة الدولية ملةشا

 ةمالحظات ختامي  -      رابعا 

 لتقييم مقدار التمويل المتاح لتمويل التنمية المستدامة، واحد أداة واحدة أو تدبير حتى اآلن، ال توجد  -41
وسائل ال توجد منهجية واحدة لرصد كما . تمويل التنمية والتزاماتبرامج ال قاعدة بيانات واحدة لتوثيق جميع و
تنفيذ الووسائل ( المباشر، وما إلى ذلك واالستثمار األجنبي مثل المساعدة اإلنمائية الرسميةمن ) الماليةتنفيذ ال

إلى جانب ( لصالح العمالةولفقراء لصالح ااقتصاد كلي ات من خالل سياستمكين التمويل التجارة، )مالية الغير 
للتوصل ( مبتكرةعامة وخاصة؛ محلية ودولية؛ ثنائية ومتعددة األطراف؛ تقليدية و) هذه الوسائل قنوات إيصال

 .مستدام نحو التنميةمن إدارة مسار ات لحكومان         لذي يمك ية العامة از المال          تقدير لحي إلى 

مع بعضها يكمن التعقيد في استنباط هذه األدوات واألطر في تحديد كيفية تفاعل مختلف وسائل التمويل  -42
تنحو مصادر تمويل التنمية و ة.متكامل ةوطنيضمن أطر وة محددة وطنيات في سياقة عامة ز مالي        يجاد حي إلبعض 

 .مختلفةالوطنية القليمية واإلسياقات المختلفة في  وإلى تحقيق نتائج ةمختلفصورة بفيما بينها إلى التفاعل وقنواتها 
  للجنة تمويل التنميةالحقة جدول أعمال م في إطار بنود    قد   ت وستكون حالة المنطقة العربية موضوع وثائق 

 .ها األولىفي دورت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيافي 

----- 
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