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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 وتمويل التنمية االقتصادية اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة
 (تمويل التنمية) عشرة الثانيةالدورة 
 7102 مبرديس/كانون األول 5-4 بيروت،

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 آليات تنفيذ خطة عمل أديس أبابا
  تمويل التنمية المنطقة العربية في مجالااللتزامات العالمية مقابل أولويات 

 موجـز

يستعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة الدولي الثالث لتمويل التنمية، 
دماً قللدفع اتخذت التي ستعرض اإلجراءات يالصادرة عنه على وجه الخصوص، كما بابا أخطة عمل أديس و
ر التقرييسلط و .الصلة ذات العربية المواقف مع اتساقها مدىنظر في يو 7101المستدامة تنفيذ خطة التنمية ب

تمع إسهامات ومواقف المجااللتزامات العالمية مقابل األولويات العربية في مجال تمويل التنمية، والضوء على 
مية مغطياً بين الوكاالت المعنية بتمويل التن ةالعمل المشترك ةقفروعلى الرسائل الرئيسية المنبثقة عن  ،المدني

المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  للجنة الفترة منذ انعقاد الدورة التاسعة
 .7105ان في نيسان/أبريل قدت في عم  التي ع  

مانة األقيام علم بهذه التطورات وتقديم توجيهات بخصوص المدعوون إلى أخذ وممثلو الدول األعضاء 
 .العمل في هذا الصددبالمزيد من )اإلسكوا( للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  التنفيذية
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 ـةمقدم

)يشار إليها فيما يلي بـ "خطة العمل"(، التي اعتمدت في مؤتمر األمم أديس أبابا وضعت خطة عمل  -0
، حيث ، إطاراً عالمياً جديداً لتمويل التنمية المستدامة7105الثالث لتمويل التنمية في تموز/يوليو  المتحدة الدولي

 األولويات االقتصادية واالجتماعيةمع  ى شالتتملتمويل وقنوات إيصالها المتاحة لمصادر الكافة صياغة أعادت 
)يشار إليها فيما بعد  7101طة التنمية المستدامة والبيئية العالمية، فأصبحت بذلك بمثابة وسيلة معيارية لتنفيذ خ

 (.7101بخطة 

سة على المستويين العالمي  -7 أكدت خطة العمل على الحاجة إلى آليات متابعة ورصد واستعراض مكر 
وهكذا أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة منتدًى سنوياً لتقييم التقدم المحرز وتحديد  واإلقليمي.

دى السياسي هذه العمليات جميعها المنتد وترف   نتائج فيما يتعلق بتمويل التنمية.التحقيق  تعترضات التي العقب
 .7101الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في سياق المتابعة األعم واالستعراض األوسع لتنفيذ خطة 

 منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي   -أوالا 
 تمويل التنميةالمعني بمتابعة 

 ن أجلميمثل إنشاء منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية َمعلماً رئيسياً  -0
تعزيز والية األمم المتحدة في مجال تمويل التنمية. ويوفر المنتدى منبراً سنوياً للحوار السياساتي بشأن تمويل التنمية 

دني والقطاع الخاص والبرلمانات الوطنية واألكاديميين ووكاالت وبرامج بين الحكومات ومنظمات المجتمع الم
ع  األمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وهو يشج 

ه تنفيذ خطة العمل. ويعت دى نهجاً قائماً على مد المنتتبادل الدروس المستفادة ويمك ن تقديم توصيات قابلة للتنفيذ توج 
 بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية مصدراً تحليلياً رئيسياً له. ةالعمل المشترك ةقاألدلة، ويشكل تقرير فر

، 7106عقد المنتدى دورتين حتى اآلن. وكان التركيز في الجلسة االفتتاحية، التي عقدت في أيار/مايو  -4
ق العمليات التي نص ت خطة العمل على القيام بها لرصد وتقييم تنفيذ فصولها التنظيمي وإطال الهيكلعلى تعزيز 

. غير أنه لم يكن هناك توافق في 7101السبعة وعدة مئات من نتائج تمويل التنمية ومتابعة وسائل تنفيذ خطة 
ة العالمية؛ بنية التحتياآلراء حول الوفاء بااللتزامات المالية الرسمية؛ وال حول قنوات وآليات رفع تقارير مرفق ال

ز السياساتي المطلوب لتنفيذ نتائج تمويل التنمية؛ وضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ والحي  
وضرورة اختتام جولة الدوحة اإلنمائية لمنظمة التجارة العالمية. ولم يتفق المشاركون إال على مجرد وثيقة ختامية 

بت بالتقرير األول لفرقة  فقرات أعادت التأكيد على 4من  االلتزام بخطة العمل وأهداف التنمية المستدامة، ورح 
 يكون الحوار في الدورات المقبلة أفضل تنظيماً.أن العمل المشتركة بين الوكاالت، وأعربت عن الرغبة في 

األولى.  وكانت أكثر نجاحاً من الدورة 7102عقدت الدورة الثانية للمنتدى في نيويورك في أيار/مايو  -5
وجرى التشديد على رعاية اتساق السياسات في تمويل التنمية المستدامة وتشجيع االستثمارات الطويلة األجل 
لخفض الالمساواة، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين. وأكدت المباحثات أن بلداناً نامية كثيرة ال تملك في ظل 

د يمك  ز مالية عامة كافياً الظروف العالمية السائدة حي   نها من التصدي لتحديات التنمية المستدامة؛ ومع ذلك شد 
المشاركون على ضرورة اجتناب التراجع عن االلتزامات والعودة إلى الحمائية. وتناول المشاركون بالنقاش 

سخير تالتقارير الختامية للمنتدى العالمي الثاني للبنية التحتية والمنتدى الثاني المتعدد أصحاب المصلحة المعني ب

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
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 . 7106العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المستدامة ومنتدى التعاون اإلنمائي لعام 
 لفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية. 7102تقريركما استعرضوا أيضاً 

ل ط الضوء أثناء الدورة على مسألتين هامتين للمنطقة العربية: تعزيز  -6 التدفقات  التعاون الدولي في مكافحةس 
صوى واعت بر ذا أهمية ق كابد أوضاعاً خاصة.المالية غير المشروعة والتحديات المالية التي تواجهها البلدان التي ت  

 تحسين األطر الضريبية الوطنية لزيادة اإليرادات الضريبية وتعزيز تبادل المعلومات بشأن التدفقات المالية 
 كما اعت بر أيضاً أمراً حيوياً لتحفيز النمو ضمان أن تبقى قنوات التجارة الدولية مفتوحة ومنتجة. المشروعة.غير 

واقت رحت عدة تدابير لتعبئة التمويل الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تحفيز النشاط التجاري في 
ل ط الضوء على أن مستويات الديون الراهنة وفي النهاية  .التمويل االشتماليوتعزيز  المجاالت ذات األولوية س 

 تشكل مخاطر كبيرة على تحقيق التنمية المستدامة.

 مقابل األولويات العربية االلتزامات العالمية تمويل التنمية:  -ثانياا 

المعنية بمتابعة تمويل التنمية مجموعة من  7102اعتمدت دورة المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  -2
واستعراضها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى  7101رفدت المتابعة الشاملة لخطة  (1)توصياتالت وستنتاجاالا

إلى خطة العمل، مثالً في عناصر جديدة . وفي حاالت أضافت هذه االستنتاجات 7102الذي عقد في تموز/يوليو 
األداء  ترابمتغي   مرتهنة حكومية صكوكإصدارات الدعوة إلى تحليل الفجوة في تمويل التجارة والنظر في دور 

لكنها في حاالت أخرى كانت قاصرة بالمقارنة مع  .ؤشر الناتج المحلي اإلجماليبم االقتصادي الكلي أو مربوطة 
ت لى الخارج، كما كشفااللتزامات القائمة مثل القضاء على المالذات اآلمنة التي تحف ز نقل األصول المسروقة إ

 أوراق بنما.

مجلس االقتصادي من المرفق االلتزامات الناشئة عن خطة العمل ومنتدى ال 0-يقارن الجدول ألف -8
في الدورة التاسعة  7105واالجتماعي بالمواقف الرئيسية العربية من تمويل التنمية التي اعتمدت في أيار/مايو 

للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية. وفي حين ب ذلت في العمليات العالمية 
 ددة التي تواجهها المنطقة العربية، سواء كانت ناشئة عن نزاعات محاوالت للتنويه بالتحديات المح

هة أساساً نحو احتياجات أقل البلدان نمواً  باشتراطاتأم مرتبطة  تنمية مستدامة معينة، فإن هذه العمليات تبدو موج 
 .والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية وال سيما في القارة األفريقية

ذ موقف البلدان العربية من تعبئة الموارد المحلية توسيع القاعدة الضريبية مع تقليل العبء الضريبي، يحب   -9
على حدة. وهناك اختالف آخر يكمن في هما في حين تؤكد استنتاجات خطة العمل والمنتدى ضرورة متابعة كل من

 لتنمية في المنطقة العربية متساوية، فيأن أهمية كل من االستثمارات المحلية والدولية ليست في موقف تمويل ا
حين تعتبر العمليات العالمية أن الواحدة منهما "مكمل حيوي األهمية" لألخرى. ويبدو أن أولويات تمويل التنمية في 
المنطقة العربية قللت من أهمية االستثمار األجنبي غير المباشر بسبب عدم القدرة على إدارة التقلبات المرتبطة به. 

كن تبي ن هذا االختالف أيضاً في المواقف المتعلقة بالتحويالت المالية. إذ تميل أولويات تمويل التنمية في المنطقة ويم
مة خصيصاً لتلبية احتياجات المهاجرين، في حين تركز استنتاجات خطة العربية إلى تطوير منتجات مالية مصم  

                                                      

(1) E/FFDF/2017/3. 

https://glosbe.com/ar/en/%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://undocs.org/ar/E/FFDF/2017/3
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في  0إلى أقل من  7101المنتدى على خفض متوسط تكلفة معامالت حواالت المهاجرين بحلول عام  وكذلكالعمل 
ل، ما يولد في الواقع موارد كبيرة لخدمة وتمويل التنمية المستدامة.  المائة من المبلغ الم حو 

 تمويل التنمية العالمية وبينالمقاربات تجاه قضايا بين  التماثليمكن إيجاد أمثلة أخرى عن أوجه عدم  -01
لت لها أولويات المنطقة العربية في مجال التعاون اإلنمائي الدولي. إذ لم ترد محاوالت إلزام التي توص  المواقف 

في المائة من دخلها القومي اإلجمالي  0البلدان المتقدمة النمو كافة بزيادة مبالغ المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى 
ال في خطة العمل وال في استنتاجات المنتدى. وتقر العمليتان كلتاهما بأن االقتراض أداة هامة  7171بحلول عام 

لتمويل االستثمار وقد دعت البلدان النامية إلى العمل على تحقيق استدامة الدين في األجل الطويل. على النقيض 
لتخفيف عبء الديون وتخصيص موارد  من ذلك، تولي أولويات تمويل التنمية في المنطقة العربية أهمية أكبر

في ممارسات إعادة النظر إضافية من المجتمع الدولي لهذا الغرض، بدالً من االعتماد على إدارة الديون أو 
 المدينين وتقييمات وكاالت التصنيف االئتماني.

تجارة الدولية الجال أخيراً، من المثير لالهتمام مالحظة أن االلتزامات العالمية لتمويل التنمية في م -00
للنمو تتفق، إلى حد كبير، مع أولويات تمويل التنمية في المنطقة العربية، وخاصة فيما يتعلق بضرورة  كمحرك

اختتام جولة الدوحة اإلنمائية، وتفعيل المعاملة الخاصة والتفضيلية، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص 
 األسواق مجدية للبلدان النامية. وصول إلى

 المجتمع المدني بشأن تمويل التنمية مواقف  -ثاا ثال

قي مت مجموعة منظمات المجتمع المدني بشأن تمويل التنمية، وهي منبر عالمي لمنظمات المجتمع المدني  -07
الوثيقة الختامية لمنتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي  ،(2)التي شاركت في العمليات العالمية لتمويل التنمية

 في المرفق نتائج هذا التقييم. 7-بشأن تمويل التنمية. ويلخص الجدول ألف 7102لعام 

 بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية ةالمشتركالعمل  ةقفر  -رابعاا 

من وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها وأصحاب مصلحة مؤسسيين  51ضم ت، والعمل ةقفر تأ نشئ -00
، وتقديم المشورة بشأن 7101يذ نتائج تمويل التنمية ووسائل تنفيذ خطة رصد التقدم المحرز في تنفلآخرين، 

 الثغرات في التنفيذ وتقديم توصيات بإجراءات تصحيحية.

األولويات المواضيعية الناشئة عن لتناول عدة اجتماعات العمل  ةفرق ت، عقد7102و 7106خالل عامي  -04
لها ، وترفع من خالالعمل ةفرقخطة العمل. وتشارك اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في 

مت اإلسكوا عرضاً موجزاً كمساهمة في العمل شواغل المنطقة العربية وفقاً لما تقضي به الدول األعضاء. وقد قد  
وتناول هذا  ،(3)في مجال األولوية األولى في خطة العمل، أي تعبئة الموارد المحليةمل الع ةقبه فر تالذي قام

                                                      
(2) -Forum-FfD-on-Comments-tySocie-Civil-/05/Detailed7ads/201plocontent/u-/wpglobalpolicywatch.orgwww.

                                                                                                                                                                                         .     1.pdf-11-ayM-Outcome 

(3) Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), “Domestic public resources in the Arab 
-Public-content/uploads/2016/01/Domestic-www.un.org/esa/ffd/wpregion”, Issue Brief Series (July 2016). Available from 
                                                                                                               .             Brief.pdf-Issue-Region_ESCWA_IATF-Arab-the-in-Resources 

https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2017/05/Detailed-Civil-Society-Comments-on-FfD-Forum-Outcome-May-11-1.pdf
https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2017/05/Detailed-Civil-Society-Comments-on-FfD-Forum-Outcome-May-11-1.pdf
https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2017/05/Detailed-Civil-Society-Comments-on-FfD-Forum-Outcome-May-11-1.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/01/Domestic-Public-Resources-in-the-Arab-Region_ESCWA_IATF-Issue-Brief.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/01/Domestic-Public-Resources-in-the-Arab-Region_ESCWA_IATF-Issue-Brief.pdf
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ة عداد التقرير السنوي لفرقإالموارد العامة المحلية في البلدان العربية. كما ساهمت اإلسكوا في وضع العرض 
: التنمية في المنطقة العربيةفاق آعن التكامل اإلقليمي كمحرك للنمو استناداً إلى تقريرها " (4)7102لعام  العمل

 لتجسيد مفهوم االندماج التنموي فيكإطار لألمن االقتصادي العربي "، الذي يقترح إنشاء فضاء 7101رؤية لعام 
الذي  7102عام لالمشتركة  العملفي المرفق النتائج الرئيسية لتقرير فرقة  0-لمنطقة العربية. ويسل ط الجدول ألفا

يشك ل أول تقييم رسمي للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج تمويل التنمية على الصعيد العالمي. أخيراً، شاركت اإلسكوا 
نظمتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تناولت مواضيع تشمل التدفقات العمل  ةلفرقفي عدة اجتماعات 

سبما حالتنمية المستدامة الموارد المالية الكلية المتاحة لتمويل مؤشر لتقدير حجم المالية غير المشروعة واعتماد 
 خطة العمل.تطرحه 
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 المرفق

  الرئيسية المنطقة العربية مقابل أولويات العالمية االلتزامات خريطة  1-ألف الجدول
 التنمية تمويلفي مجال 

 خطة عمل 
 أديس أبابا 

 (7105 و)تموز/يولي

وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 

 (7102)أيار/مايو 

العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 المتقاطعةقضايا ال

ع إقامة  جامعة، مجتمعات مسالمة نشج 
بكل عزم صوب إنشاء  ماضين قدماً 

عن ال يتخلف فيه  اقتصاد عالمي عادل
 .شخص أو بلدالركب أي 

التي تمر بحاالت نزاع  تحتاج البلدان
لنزاع أيضاً إلى وحاالت ما بعد انتهاء ا

وتعزيز الجهود  .خاصاً  إيالئها اهتماماً 
 البلدان التي أيضاً للتصدي لما تواجهه ...

تمر بحاالت نزاع وحاالت ما بعد انتهاء 
 ض فيالنزاع من ثغرات تمويلية وانخفا

 مباشر.مستويات االستثمار ال

ن ا... أن يمكن للتمويل اإلنمائي  لدان لبيمك 
حاالت األزمات مكافحة من منع أو 
بالنزاعات أو الكوارث علقة المزمنة المت
 الطبيعية.

ندرك التحدي الرئيسي الذي يعترض 
تحقيق السالم الدائم والتنمية المستدامة في 
 البلدان التي تمر بحاالت نزاع وحاالت 

الفجوة ندرك ، وزاعما بعد انتهاء الن
بناء السالم ... التمويلية التي يواجهها 

هودنا لمساعدة البلدان في وسنكثف ج
الحصول على التمويل من أجل بناء 

السالم والتنمية في سياق ما بعد 
 النزاعات.

 المتقاطعةالقضايا 

 أي لفيتخ أال بكفالة االلتزام تأكيد نعيد
 اجهودن وبتركيز الركب، عن أحد أو بلد

  تكون، ما أكبر التحديات تكون حيث
 مه الذين أولئك إدماج كفالة ذلك في بما
 .ومشاركتهم الركب عن تخلفاا  أكثر

 مختلف معالجة أهمية تأكيد نكرر
 تواجه التي والتحديات االحتياجات

  خاصة، بأوضاع تمر التي البلدان
 دانالبل وأقل األفريقية البلدان سيما ال

 الساحلية غير النامية والبلدان نمواً 
 النامية الصغيرة الجزرية والدول
 نزاع بحاالت تمر التي والبلدان
 إضافة ،النزاع انتهاء بعد ما وبمرحلة

 أمام الماثلة الخاصة التحديات إلى
 .(0الفقرة ) الدخل المتوسطة البلدان

 المتقاطعةالقضايا 

 تجمعها العربية المنطقةعلى الرغم أن 
 وشؤون شواغل النامية المناطق بسائر

 فردنت التنمية، تمويل في معروفة
 واألولويات التحديات من بمجموعة
 (.7)الفقرة  الخاصة

في المنطقة  النزاعاتتزايد  ثبطي
 قتحقي على الدول بعض قدرةالعربية 
 يةتلب وعلى لأللفية، اإلنمائية األهداف

 الالزمة الضخمة المالية المتطلبات
 ،بالنزاعات المتأثرة البلدان بناء إلعادة
ر والتي  دوالر مليار 651 بـ تقد 

 (.4)الفقرة  أمريكي

... مكافحة الفقر بجميع أشكاله  ضرورة
... القضاء على الفقر بجميع أشكاله في 

 كل مكان.

ونشجع  .تعليم جيدوفير أهمية تندرك 
 مالئمة إنفاق أهداف تحديد في النظر

 ضخ أجل من الوطنية للظروف
 تالخدما توفير مجال في جي دة استثمارات

 حةالص يشمل بما للجميع، األساسية العامة

القضاء على الفقر بجميع أشكاله 
 وأبعاده.

 موالتعلي الصحية الرعاية نظمُ   بأن نقر
 الصحي والصرف والمياه والطاقة
 يف مباشراً  إسهاماً  تسهم أن يمكن الفعالة
 النمو وتحقيق الفقر على القضاء

 للجميع والشامل المطرد االقتصادي
 هناك وبأن االستقرار، إحالل وفي

 اعيةاجتم تحديات العربية البلدان تواجه
 الفقر، استمرار في جمة، واقتصادية
الت وارتفاع  في سيما ال البطالة، معد 
 وضعف ،والشباب النساء صفوف
 نطاقها، وضيق االجتماعية الحماية
 وتفاقم المساواة، عدم مظاهر وتزايد

 أيضاً  البلدان هذه وتواجه .المديونية
ث المياه، ندرة في  والمياه، الهواء وتلو 
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 خطة عمل 
 أديس أبابا 

 (7105 و)تموز/يولي

وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 

 (7102)أيار/مايو 

العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 والصرف والمياه والطاقة والتعليم
 الوطنية لالستراتيجيات وفقاً  الصحي.
 لدوليا التنسيق سنعزز .المستدامة للتنمية

 ياتالمستو جميع على التمكينية والبيئات
 الوطنية الصحية ظمالن   تعزيز أجل من

 .للجميع الصحية التغطية وتحقيق

ماً  نضع  الحماية لتوفير وتدابير ن ظ 
 للظروف ومالئمة للجميع االجتماعية

 .الوطنية

 الكفؤ االستثمار توفير إلى حاجة
 عم يتسق بما المجاالت، هذه في والفعال

 للتنمية الوطنية االستراتيجيات
 تحسين منها ألغراض المستدامة،

 هعلي الحصول وإمكانية التعليم نوعية
 اكتساب من الماليين تمكين ثم ومن

  الالئق للعمل الالزمة المهارات
 (.2)الفقرة 

ع وتدهور المناخ، وتغي ر  التنو 
ي والجفاف، البيولوجي،  وترد 
 الكوارث وتكرار والتصحر، األراضي
 عوقت ضخمة بيئية تحديات الطبيعية،
 والطاقة المياه أمن وتهدد التنمية
 (.0)الفقرة  والغذاء

 موارد العامة المحليةال

 خالل من اإليرادات إدارة بتعزيز نلتزم
 تصاعدية، حديثة ضريبية ظمن   اعتماد

 قاءواالرت الضريبية، السياسات وتحسين
 .الضرائب جباية في بالكفاءة

دعم تعزيز الشبكات اإلقليمية لمديري 
 الضرائب.

تحسين النزاهة والشفافية والكفاءة وفعالية 
 من بية لدينا، بما في ذلكظم الضريالن  

توسيع القاعدة الضريبية ومواصلة  خالل
 الجهود الرامية إلى إدماج القطاع 

 غير الرسمي في االقتصاد الرسمي.

 الضرائب، تجنب فرص من أيضاً  سنحد  
 المعاهدات جميع تضمين في وسننظر
 إساءة لمكافحة أحكاماً  الضريبية
 االستخدام.

 المفرطة الضريبية الحوافز معالجة
 المباشر. األجنبي باالستثمار المتعلقة

 ةالتقني المساعدة توفير إلى الحاجة ندرك
 األطراف المتعدد التعاون طريق عن

 بلدان بين وفيما والثنائي واإلقليمي
  االحتياجات إلى استناداً  الجنوب،
 .للبلدان المختلفة

 الموارد العامة المحلية

 قبضي المرتبطة التحديات أيضاً  ندرك
 نسبة وانخفاض الضريبي الوعاء

 اإلجمالي المحلي الناتج إلى الضريبة
 النامية البلدان بعض تواجهها التي

 ونقص بها الخاص القطاع لصغر
 اإلدارة قدرات أن نالحظ ..نموه

 العامة المالية واإلدارة الضريبية
 وأن البلدان، من العديد في تحسنت
 بين القائمة بالصلة معززاا  وعياا  هناك
 وإدارة واإلنفاق الضرائب فرض

 وجهود والمساءلة العامة الموارد
ع .الفساد مكافحة  في أيضاً  سنتوس 
 تقييم بها يراد التي األدوات استخدام
 يةالضريب السياسات مجالي في القدرات

 سياق في وذلك ،الضرائب إدارةو
 استراتيجيات وضع إلى الرامية جهودنا
  الضريبية ظمنان   لتعزيز مناسبة
 (.9)الفقرة 

 الموارد العامة المحلية

 لتحقيق الضرائب إدارة إصالح
 يعمع توسوالفعالية؛ ينبغي  اإلنصاف
 سياسات وضع الضريبية القاعدة
 وتكثيف الفقراء لصالح ضريبية
 ؛عنهم المالية األعباء لتخفيف الجهود

 ظموالن   المؤسسية القدرات دعم
 قانونال الوطنية وتعزيز إنفاذ القضائية
 ؛ منالضريبي التهرب لمكافحة

 والشفافية الفعالية توخي الضروري
 انوضم الثقة لبناء المعلومات نشر في
 اتفاقات ومراجعة باإلجراءات، دالتقي  
 .ج(-0الفقرة ) يالضريب االزدواج منع
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 خطة عمل 
 أديس أبابا 

 (7105 و)تموز/يولي

وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 

 (7102)أيار/مايو 

العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 يف كبير تقليص إلحداث الجهود مضاعفة
 بحلول المشروعة غير المالية التدفقات

 في عليها القضاء بغية وذلك ،7101 عام
 مكافحة منها بوسائل المطاف، نهاية

 والفساد. الضريبي التهرب

 المعنية الدولية المؤسسات أيضاً  ندعو
 تقديرات نشر إلى اإلقليمية والمنظمات

 المشروعة غير المالية التدفقات حجم
 .وتكوينها

 اآلمنة المالذات على القضاء هدف تأكيد
 الموجودات لنقل حوافز تنشئ التي

 المالية والتدفقات الخارج إلى المسروقة
 .المشروعة غير

 أجل من الدولي التعاون في التوسع
 غير المالية التدفقات مكافحة

 هوكشف الفساد بردع ونتعهد ،المشروعة
 الشفافية وبزيادة ومكافحته ومنعه
 ا،مواطنين لفائدة الرشيد الحكم وتعزيز
 تعزيز في تسهم التي األمور وهي
 (.01)الفقرة  المستدامة التنمية

 المعلومات هناك ضرورة لتعزيز تبادل
 نالمستويي على الحكومية الهيئات بين

 التهرب لمكافحة والدولي، الوطني
  المالية التدفقات وحصر الضريبي

 تستنزف تزال ال التي المشروعة غير
 .د(-0النامية )الفقرة  البلدان اقتصادات

 ةالخاص يةوالتمويلالتجارية األعمال 
 ةوالدولي ةالمحلي

 وال الخاصة، الدولية المال رؤوس تدفقات
 انبج إلى األجنبي، المباشر االستثمار سيما

 عناصر الدولي، المالي النظام استقرار
 .الوطنية اإلنمائية للجهود مكملة حيوية

 رةومستق شفافة استثمارية مناخات تهيئة
 اسبةالمن اآللية تأمين مع، بها التنبؤ ويمكن
 تستند ،الملكية حقوق واحترام العقود لتنفيذ
 االقتصاد مجال في سليمة سياسات إلى

 الكلي.

 اراآلث تعزز أن الحكومية للسياسات يمكن
 على المترتبة المباشرة غير اإليجابية
 ةالخبر مثل األجنبي، المباشر االستثمار

 .والتكنولوجيا الفنية

 دوراً  اآلن يؤدون األجانب المستثمرون
 البلدان بعض رأسمال أسواق في مهماً 

 المرتبطة التقلبات إدارة وأهمية النامية،
 .األسواق بهذه

 من تستفيد ال نمواً  البلدان زالت أقل ما
 أن شأنها من أجنبية مباشرة استثمارات
 ام رغم اقتصاداتها، تنويع على تساعدها
 مناخاتها على تحسينات من أدخلته

 .االستثمارية

 ةالخاص يةوالتمويلالتجارية األعمال 
 ةوالدولي ةالمحلي

 العمل من لمزيد مجاالً  هناك أن ندرك
 التجارية لألعمال مناخ إيجاد أجل من

 المستدامة، للتنمية داعم واالستثمار
 على قادراً  ويكون بالتنافسية يتسم

 .القطاع الخاص استثمارات اجتذاب

 االستثمار تدفقات أن القلق مع نالحظ
 النامية البلدان إلى األجنبي المباشر
 في المعتاد من أدنى مستويات سجلت

 حدوث نشجع نحن .األخيرة السنوات
 االستثمار ونوعية حجم في زيادة

 اقاتس زيادة سيما وال األجنبي، المباشر
 أهداف مع االستثمار من النوع هذا

 تنويعه نشجع كما المستدامة، التنمية
 عليه، األجل الطويل الطابع وإضفاء
 ترويج أنظمة تعزيز منها بطرق وذلك

 ووكاالته، واستراتيجياته االستثمار
 نطاق لمشكلة التصدي على عالوة

 باعتبار المشاريع وحجم األسواق
 ماراالستث تعطل عقبة المسألتين هاتين

 .(00)الفقرة  األجنبي المباشر

 المحلياألعمال والتمويل الخاص 
 والدولي

 خالل من االستثمار مناخ تحسين
 ممارسة بيئة وتحسين األنظمة تطوير
 من الخاص القطاع ليتمكن األعمال

 وجه، أفضل على بدوره االضطالع
 االستثمارات بعض عودة وتسهيل
 وتشجيع الخارج، من العربية

 ليس ،المباشر األجنبي االستثمار
 التنمية لتمويل خارجي كمصدر
 االتكنولوجي لنقل كوسيط بل فحسب،
 واإلنتاج اإلدارة وطرق الحديثة

 تدريب في يسهم ولكونه ،المتطورة
 ج(.-7)الفقرة  وإعدادها العاملة القوى
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 خطة عمل 
 أديس أبابا 

 (7105 و)تموز/يولي

وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 

 (7102)أيار/مايو 

العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 لتنظيميةوا السياساتية بيئتنا تدعم أن كفالة
 تعميم وتعزز المالية األسواق استقرار
 مع متوازنة، بطريقة المالية الخدمات

 .للمستهلك مناسبة حماية توفير

 لخدماتا لتعميم استراتيجياتنا سنستعرض
 المصلحة أصحاب مع بالتشاور المالية،
 تعميم إدماج في وسننظر ،المعنيين
 السياسة أهداف ضمن المالية الخدمات
 وسنسخرالمالي.  النظام في العامة

 اإللمام ونشجع الجديدة، التكنولوجيات
 المالية، الخدمات وتعميم المالية باألمور
ن  البيانات. جمع ونحس 

 المؤسسات حصول فرص بتعزيز نلتزم
 على والمتوسطة والصغيرة الصغرى
 فةالتكل ومعقولة مناسبة بصورة االئتمان
 المالئم التدريب على وكذلك ،ومستقرة
 الشباب سيما ال الجميع، مهارات لتنمية

 .ةالحر المشاريع وأصحاب

تشجيع على زيادة إقراض المؤسسات ال
والمتوسطة والمتناهية الصغر، الصغيرة 

يمكن لألنظمة المالية أن تسمح باستخدام 
ضمانات بديلة، وتمنح استثناءات مناسبة 

من متطلبات رأس المال، وتخفض تكاليف 
الدخول والخروج لتشجيع المنافسة، 

وتمكن مؤسسات التمويل البالغ الصغر 
من تعبئة المدخرات عن طريق تلقي 

 ئع.الودا

حصول بل إتاحة س  عمل من أجل ن
الجميع، بشكل كامل وعلى قدم 
 .المساواة، على الخدمات المالية

 البلدان استراتيجيات من واعتماد المزيد
 المالية الخدمات تعميم بشأن وطنية
 وإنهاء الجنسانية، لالعتبارات مراعية
 وصول تعترض التي الهيكلية الحواجز
 الموارد إلى المساواة قدم على المرأة

 .االقتصادية

 ،لالحصو إمكانية بتعزيز التزامنا نجدد
 التكلفة وميسور مناسب نحو على

 والخدمات االئتمان على ومستقر،
 اا جد الصغيرة للمشاريع األخرى المالية

  ،الحجم والمتوسطة والصغيرة
 التجارية المؤسسات سيما وال

 االجتماعي االقتصاد ومؤسسات
 القطاعين في العاملة والتضامني
 .(07)الفقرة  الرسمي وغير الرسمي

 خالل من المالي الشمول تحقيق
 عالدف مثل االبتكارية األدوات استخدام
 عبر المصرفية والعمليات الرقمي
 التمييز على والقضاء ،النقال الهاتف

 المالية الخدمات في الجنسين بين
 ةوالمتوسط الصغيرة المشاريع وتمكين
 لنموا وتحفيز العمل فرص توليد بهدف

 ؤونبالش التوعية وتشجيع االقتصادي؛
 ،الصغر البالغ التمويل وزيادة ،المالية
 على الجميع حصول فرص وتأمين

 إلى الفنية المساعدة وتقديم القروض
 .والمتوسطة الصغيرة المشاريع

 بالتدفقات مساواتها يمكن ال التحويالت
 االستثمار مثل ،األخرى الدولية المالية
 اإلنمائية المساعدة أو األجنبي المباشر
 العامة المصادر من ذلك غير أو الرسمية
 .التنمية لتمويل

 معامالت تكلفة متوسط خفض على العمل
 7101 عام بحلول المهاجرين تحويالت

 المبلغ من المائة في 0 من أقل إلى
 المحول.

 تحويالت إلجراء المواتية الظروف تعزيز
 بلدان في أكثر أماناً و وأسرع أرخص

 مالية خدمات تتاح أن نعمل على كفالة
 للمهاجرين التكلفة وميسورة مناسبة
 ةواألصلي المضيفة بلدانهم في وأ سرهم

 الوطنية السلطات تأييد .سواء حد على
 عوقت التي العقبات ألكبر التصدي في

 ماب المالية، التحويالت تدفق استمرار
 الجهات قبل من المعاملة إساءة ذلك في

 على نعملالمشروعة.  غير الفاعلة
 تحويالت معامالت تكلفة متوسط خفض

 أقل إلى 0202 عام بحلول المهاجرين
 المحول. المبلغ من المائة في 0 من

 التنمية أجل من التحويالت دعم
 الهيئات مختلف بين والتنسيق
 المهاجرين بشؤون المعنية الحكومية

لة البدائل لتطوير وتحويالتهم  المكم 
 البدائل هذه تشمل وقد العام؛ للتمويل
 المصممة المالية المنتجات تطوير
 المهاجرين الحتياجات وفقاا 

 كلفة تخفيض من بد وال ،وأولوياتهم
 التكاليف جميع وإلغاء التحويالت

 عبر األموال تحويل لتسهيل المقنَّعة
 على التأكيد مع مية،النظا القنوات

 اعتبارها وعدم التحويالت خصوصية
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 أديس أبابا 

 (7105 و)تموز/يولي

وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 

 (7102)أيار/مايو 

العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 ،سواء حد على المتلقية والبلدان المصدر
 فافةوش تنافسية ظروف تعزيز منها بلبس  
 التكنولوجيات األسواق. وسنسخر في

 المالية باألمور اإللمام الجديدة، ونشجع
 جمع ونحسن المالية، الخدمات وتعميم

 البيانات.

 يف للمهاجرين اإليجابية بالمساهمةنقر  
 أالمنش بلدان في الشامل النمو تحقيق
  المقصد وبلدان العبور وبلدان
 (.07)الفقرة 

 إعداد دون التنمية لتمويل مصدراا 
 تداعيات حول الالزمة الدراسات
 الغذاء أسعار في المطرد االرتفاع
 التالتحوي تلك إنفاق بلس   على والوقود
 تحمل إلى منها الموجهة والنسب
 الموجهة وتلك المعيشة تكاليف

 .ز(-7)الفقرة  لالستثمار

 التعاون اإلنمائي الدولي

  عديدة بلدان أن من قلقنا عن نعرب
 المتعلقة التزاماتها مستوى دون تزال ال

 داً مجد ونؤكد الرسمية، اإلنمائية بالمساعدة
 المساعدة التزامات بجميع الوفاء أن

. حاسماً  أمراً  زال ما الرسمية اإلنمائية
 الرسمية اإلنمائية المساعدة مقدمو ويعيد
 المتعلقة منهم كل التزامات تأكيد

 كذل ويشمل الرسمية، اإلنمائية بالمساعدة
 عديدة بلدان بها تعهدت التي االلتزامات

 سبةن تخصيص هدف بتحقيق النمو متقدمة
 اإلجمالي القومي الدخل من المائة في 1.2

 وتخصيص الرسمية اإلنمائية للمساعدة
 إلى المائة في 1.05 بين تتراوح نسبة
 القومي الدخل من المائة في 1.71

 ائدةلف الرسمية اإلنمائية للمساعدة اإلجمالي
 .نمواً  البلدان أقل

 ةوشفاف وشاملة مفتوحة مناقشات سنجري
 المساعدة قياس طريقة تحديث بشأن

 مقياس الدعم" وبشأن الرسمية اإلنمائية
 رح،المقت" المستدامة للتنمية التام الرسمي
 لن القبيل هذا من مقياس أي أن ونؤكد
 .سلفاً  المقطوعة بااللتزامات يخل

 التعاون اإلنمائي الدولي

 ةالرسمي اإلنمائية المساعدة مقدمي نناشد
  بالتزاماته، بالوفاء منهم كل قيام إلى
 البلدان من العديد التزام ذلك في بما

 الوطني الهدف بتحقيق النمو المتقدمة
 من المائة في 1.2 نسبة في المتمثل
 أنب أيضاً  نسل م .اإلجمالي القومي الدخل

 وأشكال الرسمية اإلنمائية المساعدة
 لتظ تساهلية بشروط األخرى التمويل
 الدخل متوسطة البلدان من للعديد مهمة

 تحقيق في دوراً  تؤدي أن ويمكنها
 مراعاة مع المستهدفة، النتائج

 .البلدان لتلك المحددة االحتياجات

نجري مناقشات مفتوحة وشاملة س
وشفافة بشأن تحديث طريقة قياس 
المساعدة اإلنمائية الرسمية وبشأن 

الرسمي التام للتنمية  مقياس الدعم"
ونؤكد أن أي ، المقترح" المستدامة

مقياس من هذا القبيل لن يخل 
  اا بااللتزامات المقطوعة سلف

 .(00)الفقرة 

 الدولي العام التمويل

 الرسمية اإلنمائية عدةالمساستواصل 
 يف التنمية تمويلاً في أساسيلعب دوراً 

 .نمواً  البلدان وأقل النامية البلدان

 يادةز المتقدمة البلدان جميعينبغي على 
 في 1 نسبة بتخصيص التزاماتها

 اإلجمالي القومي دخلها من المائة
 عام حتى الرسمية اإلنمائية للمساعدة

 زمنية جداول على واالتفاق ،0202
 لدعم المجال هذا في بالتزاماتها للوفاء
 دالمزي وتخصيص. المستدامة التنمية

 للبلدان الرسمية اإلنمائية المساعدة من
 فةباإلضا بالنزاعات، المتأثرة العربية

 وضع. ينبغي اإلنسانية المساعدة إلى
أي جهد يهدف إلى إعادة تحديد 

المساعدة اإلنمائية الرسمية في إطار 
فتاح والشفافية، بما يسمح االنمن 

بتبادل وجهات النظر بين البلدان 
  المانحة والبلدان المستفيدة

 .ب، د، و(-0ات )الفقر

 للتنمية كمحركالتجارة الدولية 

 تجاري بنظام لألخذ الترويج سنواصل
 ويستند عالمي طابع ذي األطراف متعدد
 مكنوي وشفافاً  منفتحاً  ويكون القواعد إلى

 يزالتمي وعدم بالشمول ويتسم به التنبؤ
 التجارة منظمة إطار في واإلنصاف
 المجدي. التجارة تحرير وكذلك العالمية،

 للتنميةمحرك كالتجارة الدولية 

 النمو التجاري كان ضعيفاا ونالحظ أن 
 جعل وبغية .خالل السنة الماضية

 ندرك فإننا ونزاهة، حرية أكثر التجارة
 الدولي التجاري النظام تعزيز أهمية
 .اقتصاداتنا في التجارة مساهمة وزيادة

 التنمية أجل من الدولية التجارة
 المستدامة

الحواجز الموضوعة أمام التجارة 
وغيرها من  واإلعانات التجارية

هة للتجارة )الدعم  التدابير المشوِّ
، وتداعياتها الموجه لإلنتاج المحلي(

وال سيما في القطاعات ذات األهمية 
الخاصة للبلدان العربية، كالزراعة، 
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وتوصيات منتدى المجلس  خالصات
 االقتصادي واالجتماعي 
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العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 إلى العالمية التجارة منظمة أعضاء وندعو
 باختتام لإلسراع الجهود مضاعفة

 الدوحة أعمال جدول بشأن المفاوضات
 تجارةال في النمو لتعزيز كوسيلة اإلنمائي،
 الشواغل أن مجدداً  ونؤكد العالمية،
 خطة من يتجزأ ال جزءاً  تشكل اإلنمائية
 احتياجات تضع التي اإلنمائية، الدوحة

 أقل فيها بما النامية، البلدان ومصالح
 عمل برنامج صميم في ،نمواً  البلدان
 .الدوحة

 وتنفيذ ،التجارية الحواجز من الحد
 وتمكين السياسات، مجال في اإلصالحات
 المؤسسات في ذلك في بما الشركات،
 الصغر، والمتناهية والمتوسطة الصغيرة

 اإلقليمية القيمة سالسل في االندماج من
 المعاملة أحكام تنفيذومواصلة  .والعالمية
 ،النامية للبلدان والتفاضلية الخاصة
 التفاقات وفقاً  ،نمواً  البلدان أقل وبخاصة
 .العالمية التجارة منظمة

لصالح التجارة أن ويمكن لمبادرة المعونة 
 ياقس في ي. وسنركزتضطلع بدور رئيس

 على التجارة لصالح المعونة مبادرة
 .نمواً  البلدان أقل خاصة النامية، البلدان
 بةنس تخصيص إلى جاهدين نسعى وسوف
 لصالح المعونة مبادرة موارد من متزايدة
 .نمواً  البلدان أقل إلى الموجهة التجارة

 للوصول الجارية المبادرات بكل نرحب
 .مواً ن البلدان ألقل بالنسبة األسواق إلى

 جداً  الصغيرة المشاريع من العديد
 يدتستف ال الحجم والمتوسطة والصغيرة

 التجاري النظام من الكفاية فيه بما
 في صعوبات تواجه وهي الدولي،
 .العالمية القيمة سالسل في االندماج

 التي السياسات تعزيز على سنعمل
 جداً  الصغيرة المنشآت حصول تشجع

 على الحجم والمتوسطة والصغيرة
 والميسور المالئم التجاري التمويل
 .المستويات جميع على التكلفة

 بين المشتركة العمل فرقة دعون
 في الفجوة استعراض إلى الوكاالت
 (04و 00)الفقرتان  .التجارة تمويل

على قدرة الدول العربية على االستفادة 
؛ التجارية لدعم التنميةمن إمكاناتها 

 التفضيلية المعاملة مبادئ وتطبيق
 البلدان فيها بما النامية، نحو البلدان

 أمر حيوي. العربية

بناء القدرات في مجال لهناك ضرورة 
استعراض آليات التجارة مع منظمة 
التجارة العالمية وفي مجال تقييم 

االتفاقات التجارية على المستويات 
 .الوطنية

عزيز التعاون اإلقليمي في مجال ت
ة تنميالتجارة كأداة أساسية لتحقيق ال

وتعزيز االتفاقات اإلقليمية ؛ المستدامة
 إنشاءوالمتعددة األطراف، بما في ذلك 

  االتحاد الجمركي العربي
 )القسم الرابع(.

 تحملهاالديون والقدرة على 

 لتمويل هامة أداة االقتراض يمثل
 التنمية تحقيق في الحيوي االستثمار
 التنمية أهداف ذلك في بما المستدامة،
 .المستدامة

 رةالقد تحقيق في النامية البلدان مساعدة
 من الطويل األجل في الديون تحمل على
 تعزيز إلى تهدف منسقة سياسات خالل
 الديون، عبء وتخفيف الديون، تمويل
 نحو على وإدارتها الديون هيكلة وإعادة
 .ءاالقتضا حسب سليم،

 تحملهاالديون والقدرة على 

 االستثمار لتمويل هامة أداة االقتراض
 .المستدامة التنمية تحقيق في الحيوي

أن على المدينين والدائنين  ؤكد مجدداً ن
لمنع حدوث حاالت الديون  العمل معاً 

 .التي ال يمكن تحملها وإيجاد الحلول لها

 يف النامية البلدان مساعدة بضرورة نقر
 في الديون تحمل على القدرة تحقيق
 منسقة سياسات خالل من الطويل األجل
 الديون، تمويل تعزيز إلى تهدف

 هيكلة وإعادة الديون، عبء وتخفيف

 تحملهاالديون والقدرة على 

ي البلدان التعلى  أعباء الديونتخفيف 
ي سياس وأتمر بمرحلة تحول اقتصادي 

ومقايضة الديون أو إعفاؤها منها، 
لتمويل البنى األساسية  باستثمارات

والتنمية؛ فالديون ال تزال تمنع بعض 
البلدان، ومنها بلدان عربية، من 

االستثمار في التنمية، ألن خدمة الدين 
تستهلك الموارد المالية التي كان من 

 .تخصيصها لمشاريع استثماريةالممكن 

آلية دولية لتسوية نشاء هناك حاجة إل
تضمن معاملة الدائنين الديون 

والمدينين بشكل عادل ومتكافئ بناًء 
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العناصر الرئيسية للموقف العربي 
 تمويل التنميةبشأن 

 (7105أبريل نيسان/)

 لمنع معاً  العمل والدائنين المدينين على
 تحملها يمكن ال التي الديون حاالت حدوث
 الحفاظ مسؤولية تقع .لها الحلول وإيجاد
 تحملها يمكن الديون من مستويات على
 سلمن أننا إال ؛المقترضة البلدان عاتق على
 مسؤولية أيضاً  المقرضة الجهات على بأن
  بطريقة القروض تقديم
 .لدينا تحمل على بعينه بلد قدرة تقوض ال

 من المزيد اتخاذ في النظر على نشجع
 الديون، عبء من للتخفيف الخطوات

 أخرى تدابير أو/و االقتضاء، حسب
 بقدر النحو، هذا على المتضررة للبلدان
 .اإلمكان

 التوقيت، جيدة ديون هيكلة إعادة عمليات
 .ومنصفة وفعالة، ومنظمة،

 تقييمات على اآللي االعتماد من الحد
 يف بما االئتمانية، الجدارة تقدير وكاالت

 .ةالتنظيمي اللوائح في عليها االعتماد ذلك

 حسب سليم، نحو على وإدارتها الديون
 .االقتضاء

 مستويات ارتفاع بأن أيضاً  نسلم نحن
 على القدرة تقييمات يستدعي الديون
 طلبتت التي الفعالة، العامة الديون تحمل
 سنوح   وموثوقية الشمول، تحسين
 الخارجية الديون بيانات توقيت

 األصول عن بيانات وكذلك والداخلية،
 ة.االحتمالي والخصوم الحكومية

 إلطار الجاري باالستعراض نرحب
 الدولي البنك/الدولي النقد صندوق
 دخلال المنخفضة البلدان بقدرة المتعلق
 .الديون تحمل على

 تؤديه أن يمكن الذي الدور في سننظر
 بحاالت المرتهنة الديون تمويل صكوك
 (.08و 02)الفقرتان  معينة

على مبدأ المسؤولية المشتركة للدائنين 
 والمدينين

االلتزام دعوة البلدان المتقدمة إلى 
بتخصيص موارد إضافية لتخفيف 

خصصة غير الموارد الم الديون،
  للمساعدة اإلنمائية الرسمية

 (.القسم الخامس)
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 تمويل التنميةبقضايا فيما يتعلق الدولي  المجتمع المدني تحالفمنتقاة تهم قضايا   0-ألفالجدول 

 االهتمام الموضوع

 متابعة تمويل التنمية
 تمويل عةمتاب لعملية الكافي والتخطيط المشترك التفاهم إلى االفتقار تعاني المفاوضات تزال ال

 اقالتأطير حسب السي واستمرار توافقي معياري أعمال جدول اعتماد تتطلب تزال ال التي التنمية
 والسياسي. االقتصادي-الظرف االجتماعي ظل تطور في

 زات القطاع الخاصتحي  

 مويلت عمليات يتخلل الخاص القطاع على االعتماد في واإلفراط النمو إزاء التقليدي هجالنَ  يزال ال
 يرغ والبيئية االجتماعية اآلثار على األدلة تزايد رغم ،قةالختامية ذات العال والوثائق التنمية

 .لنموذج األعمال الحالي المستدامة

 تمكين بيئة" تعزيز على 7102 لعام واالجتماعي االقتصادي المجلس لمنتدى الختامية الوثيقة تركز
 ابيرتد ضرورة اتخاذ على التشديد دون" الخاص القطاع في واالستثمار التجارية لألعمال مواتية

 مع الكبرى الشركات مواءمة ممارسات وإعادة الخاص القطاع أنشطة لتنظيم سياساتية قوية
 المستدامة. التنمية مقتضيات

 مخاطرالالتقليل من 
مية ظ   الن 

 التنمية.خطة يمكن أن تعوق تنفيذ ظمية ن  مخاطر ثير بأن أزمة الهجرة تتسليم ليس هناك 

أهداف و التنمية تمويل
 التنمية المستدامة

 لتنفيذ األساسية الركائز بوصفه أحد التنمية تمويل دور من أهمية قللت الوثيقة الختامية للمنتدى
 تمويل لكن عمليات اإلنمائية، الوطني لألهداف باتجاه التحقيق 0202 خطة وتدفع. 7101 خطة

 التنمية أهداف للدفع قدماا بتحقيق الالزم والمالي ز السياساتيالحي   ن ضمنتؤم   ال التنمية
 .المستدامة

 المحلية العامة الموارد
 وتعوق المنافسة المشروعة غير المالية التدفقات بشأن الدولي التعاون إلى االفتقار يعوق

 بجان من الضريبي التهربوال يزال . اإليرادات توليد على النامية البلدان قدرات الضريبية
ل عقبة الجنسيات المتعددة الشركات  هامة. أخرى يشك 

 التجارية األعمال
والتمويلية الخاصة 

 والدولية المحلية

 تمويل ومؤسسات األطراف المتعددة اإلنمائية المصارف ممارسات تساؤالت بشأن هناك تزال ال
 مالوإع العامة للمصلحة العمل في الدول بحق التي تلحق ضرراا  السياساتية، ومشورتها التنمية
 اإلنسان. حقوق

 التعاون اإلنمائي الدولي
 اإلجمالي القومي في المائة من الدخل 1.2تخصيص  هدف إلى صراحة اإلشارة كان ينبغي
 المساعدة نطاق لتوسيع عاجلة إجراءات اتخاذ إلى حاجة وهناك. الرسمية اإلنمائية للمساعدة
 .يخفق في ذلك البلدان من العديد في المائة ألن 1.2بااللتزام بهدف الـ  للوفاء الرسمية اإلنمائية

اً التجارة الدولية محرك
 للتنمية

ل أن يمكن د وق .المستدامة التنمية تحقيق أمام عائقاا  األطراف المتعددة التجارية القواعد تشك 
 . ةالتجار تيسير بشأن العالمية التجارة منظمة بمحدوديات اتفاق المدني المجتمع هت منظماتنو  
 الدوحة خطة إطار في الجارية ضرورة حيوية اختتام المفاوضات الضروري من يزال وال

 .العمل خطة من 80 والفقرة 01-02هدف التنمية المستدامة  في المذكور النحو على اإلنمائية

الديون والقدرة على 
 هاتحمل

 طلب منال وينبغي. كاف غيرالدولة  مستوى على راتبمتغي   المرتهنة الحكومية الصكوك في النظر
 في لكذ عن تقرير وتقديم الصكوك هذه استخدام خيارات في النظر العامة التنمية تمويل مؤسسات
 .الديون عبء لتخفيف اإلقليمية المبادرات تشجيع وينبغي. للمنتدى المقبلة الدورة
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ظميةالقضايا الن  

أسعارانخفاضفيمثلةالمتالحاليةفالمسارات.الوطنيةالتنفيذجهودعلىهامةآثاراً ترتبالصعبةالعالميةالبيئةأنإلىالتقريريخلص•
أهدافتحقيقفرصمنجميعهاتعرقلاإلنسانيةواألزماتوالصراعاتالمال،رأستدفقاتوتقلبالتجارة،نمووتباطؤاألساسية،السلع
ويمكن.دامةالمستالتنميةأهدافنحوالمسارتوجيهإعادةعلىتساعدأنالدوليوالتعاونالوطنيةلإلجراءاتويمكن.المستدامةالتنمية

.مستداماقتصادينموإلىالجودةوالعاليةاألجلالطويلةاالستثماراتفيالزياداتتؤديأن

التمويل الخاص

لعامة،واالخاصةاالستثماراتأمامالعوائقلمعالجةتدابيرالتخاذضرورةوهناك.واهنةاألجلالطويلةاالستثماراتتزالال•
مجاالتتحديدفيالنظروينبغي.)األدنىالحدمتطلباتتوفرالتياالجتماعيةالحمايةخاللمنأي(المعيشةظروفتحسينجانبإلى

الخاصالقطاعمننالمستثمريلتوجيهالوطنية،اإلنمائيةاالستراتيجياتفينةالمتضمَ العالميالمستوىعلىاألولويةذاتاالستثمار
دوراً تؤديأنفاألطراوالمتعددةواإلقليميةالوطنيةالتنميةلمصارفويمكن.المستدامةالتنميةبأهدافالمرتبطةاالستثمارفرصإلى
لممارساتاأفضلوترويجمحددةلمشاريعالخاصالمالرأسوتعبئةاإلنمائيةاالستثماراتإلىالوفوربتوجيهالصددهذافيهاماً 

.المستدامةالتنميةلتحقيق

تعبئة الموارد المحلية

أنالحكوماتعلىيوينبغ.المستدامةالتنميةأهدافتمويلفيالثغراتلسدبفعاليةالدوليوالدعمالمحليةالمواردتعبئةتنبغي•
بقياسالمتمثلةةالصعوبالبالغةالمهمةإلىوبالنظر.أقوىوتغطيةوإنفاذأمتنضريبيةإدارةعبراإليراداتجمعاستراتيجياتتحس ن
وقناةمكونكليروتقدبتحليلبالقياموأوصت.التدفقاتهذهمكوناتبعضالعملفرقةحددتالمشروعة،غيرالماليةالتدفقاتوتتبع
العملرقةفوأوصت.الصلةذاتالسياساتيةوالخياراتباألدواتالمتعلقةوالمقترحاتالمنهجيالعملمنالمزيديتطلبماحدة،على
صلةاألكثرواتالقنعلىوالتنفيذالرصدفيجهودهاتركيزعلىالبلدانلمساعدةللمخاطروالتعرضللمخاطرتقييماتبإجراءأيضاً 

.الوطنيةبسياقاتها

a.التعاون اإلنمائي الدولي

منالالجئينلىعواإلنفاقاإلنسانيالتمويلوخصممونتيريبالتزاماتالوفاءعلىالرسميةاإلنمائيةالمساعدةمقدمويعملأنينبغي•
االنمائيلالتمويوزيادةحمايةلهمينبغيمساهماتهم،زيادةعلىاإلنمائيالتعاونمقدمويعملوإذ.الرسميةاإلنمائيةالمساعدةالتزامات
الجنوببلدانبينمافيالتعاونمناالستفادةزيادةوتنبغي.المستدامةالتنميةفياألجلالطويلةاالستثماراتعلىالتركيزمعالميس ر،
.2030خطةتنفيذوسائللتعزيز

التجارة الدولية

أنالحكوماتعلىيوينبغ.للفقراءوخاصةالئقة،عملوفرصثروةتول دوأنللجميع،وفائدةاشتماليةأكثرالتجارةتصبحأنالمهممن•
أنأيضاً ليةالدوالمؤسساتعلىوينبغي.منصفوبشكلواسعنطاقعلىالتجارةفوائدانتشارتضمنوأنالحمائيةالتوجهاتتقاوم
خفضويعد  .مستدامةالوالتنميةللنموكمحركالتجارةت عززوأنالتجارية،واالتفاقاتالدوليةللتجارةالتوزيعيةاآلثارمعالجةعلىتعمل

صادراتأمامعرفيةتغيرحواجزتشك لألنهانظراً محورياً أمراً العملوسياساتوالبيئةوالصحةاألغذيةمجاالتفيالتنظيميةالتدابير
.الناميةالبلدان

الديون واستدامتها

مخاطراالقتصادات،منكبيرعددفيالكبرىالشركاتديونمستوياتارتفاعذلكفيبماالديون،تكوينفيراتالتغي  تشكل•
األداءراتبمتغي  رتهنةالمالحكوميةالصكوكاستخداماستكشافإلىحاجةهناكوهكذا.أصالالهشالعالمياالقتصادعلىإضافية

علىالقدرةتقييماتةأهميعلىالضوءالمحليالدينمستوياتارتفاعيسل طكذلك.المانحينبعضخبراتإلىاستناداً الكلياالقتصادي
والخارجية،ةالداخليالديونبياناتتوقيتوحسنوموثوقيةشموليةتحسينالمهممنالتقييمات،هذهمثلوإلجراء.العامالدينتحمل
.االحتماليةوااللتزاماتالحكوميةباألصولالمتعلقةالبياناتوكذلك
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