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متويــل التنميــة 

إدارة التنميـة والتكامــل االقتصــــادي
مكتب متويل التنمية
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اتــــاحملتوي

؛ةــــمقدم:أوالً
 ؛ وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل: ثانيا

منطلقات تصحيح مسار متويل التنمية ؛ : ثالثا
حول متويل التنمية املستدامة ؛ " بريوتتوافق:"رابعا
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مقدمـــة : أوالً
..!ثمفتعدد للمسارات ، ثم إعادة هيكلة، ، زخم ثم ،تعبئة 

من القرارات والتقارير الصادرة عن األمم املتحدة تتعلق بتمويل التنمية19%

Assessing Progress in Implementing
the AAAA

Reform of the International Financial
System

Int. Trade & Investment Concerns

Illicit Financial Flows (Tax Avoidance &
Evasion; Trade-Based Money

Laundering; Corruption and Crime)

International Debt Concerns

Economic Governance & Financial
Inclusion

International Development
Cooperation (ODA)

South-South Coopeartion

الصادرة بشأن قضايا تمويل التنميةدالالت مستوحاة من عدد قرارات وتقارير األمم المتحدة 
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وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل: ثانياً
أمثلة لألدوار اليت اضطلعت هبا االسكوا حلماية املصاحل العربية

وضحت أجرت االسكوا في المقابل تقييماً متكامالً أ

ر أن مقابل كل دوالر يدخل للمنطقة من مصادفيه 

.دوالر2.5التمويل المختلفة يخرج منها 

ير أبرزت االسكوا في تقرير التدفقات المالية غ
أن األولوية تكمن في الحد من ممارساتالمشروعة 

عددة التجنب الضريبي من قبل الشركات مت/التهرب
ي ظل فالجنسيات وجراء التالعب بالعقود التجارية 
غياب أطر دولية محكمة لكبح هذه التدفقات 

. واستعادة األصول المنهوبة

وكالة ومؤسسة ومنظمة دولية50موقف 

ثمة تقدم ملحوظ في مسارات -1

تمويل التنمية؛

اإلسكوا

المطالبة بتعبئة موارد تمويل-2

رائب التنمية محلياً عبر فرض الض

وزيادة الوعاء الضريبي ؛
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وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل.. تابع

اإلسكوا وكالة ومؤسسة ومنظمة دولية50موقف 

ة اإلشادة بتزايد مساعدات التنمي-3

؛ODAالرسمية

التنميةلتمويلأداءبطاقةاالسكواأعدت
اتمساعدفيالمسجلةالزيادةأنفيهاأبرزت
ضافةاستنفقاتلتغطيةاهتوجيهتمالتنمية

جمتترولمذاتهاالمانحةالدوللدىالالجئين
لتمويلالمتاحةللمخصصاتزيادةفي

.انمائيةمشروعات

تدفقات االستثمار األجنبي -4

إلى المنطقة العربية FDIالمباشر 

.في تزايد

أوضحت اإلسكوا أن االستثمار األجنبي لم يرق 
، ويوجه في صورة اندماج 2007لمستويات ما قبل 

قابل ال يضيف لإلنتاجية، وأن مواستحواذ للشركات 
تحصل عليه المنطقة تقوم في FDIكل دوالر من 

.دوالر خارجها1.8المقابل باستثمار 
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وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل.. تابع
(  كمية وموضوعية)تقارير وإصدارات وتحليالت وأوراق فنية 
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وتقييم حال متويل التنمية دولياً وإقليمياًحتليل.. تابع
أدوار اضطلع هبا مكتب متويل التنمية باإلسكوا

التحضير والمشاركة واإلسهام 

في مؤتمرات ومحافل واجتماعات  تمويل التنمية
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منطلقات إقليمية تستدعي تصحيح مسار متويل التنمية: ثالثاً

for every $1 the Arab region gained 
through prime cross-border FfD channels 

for every $1 in FDI’s the region gained it invested 1.8$ elsewhere 

for every $1 of debt borrowed 1.5$ are paid back on    
outstanding debt arrears and stocks 

for every $1 of remittances generated                        2.8$ are sent and spent 
outside the region

The region correspondingly 
lost 2.5$
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(2021-2018)إطالق استراتيجية ثالثية األبعاد لحفز مسار تمويل التنمية المستدامة 

UNDS Reformإعادة هيكلة المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة 

“As far as Financing for Development is concerned, 

Regional Commissions emerge as the UN development system policy backbone: 

a connective tissue between global and local levels that provides regional perspectives and 

analytical policy advocacyto address regional financing for development challenges 

and support the development of a wide range of regional norms, standards and conventions.”

منطلقات دولية تدفع بتصحيح مسار متويل التنمية .. تابع
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2019ثالثة استحقاقات رئيسية في 

(2019ل أبريالمجلس االقتصادي واالجتماعي )المنتدى رفيع المستوى حول تمويل التنمية 

(2019يوليو )المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 

2030الحوار المشترك رفيع المستوى حول تمويل التنمية وخطة عمل 

(2019سبتمبر )تحت مظلة الجمعية العامة لألمم المتحدة 

منطلقات دولية تدفع بتصحيح مسار متويل التنمية .. تابع



Page 11

“توافق بريوت حول متويل التنمية : " رابعاً
والصني77الصادر عن املؤمتر الدويل لإلسكوا حول متويل التنمية برعاية رئاسة جمموعة 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



الخالصة والتقدير
ــــــ

مسبوقغيرواكتسب ملف تمويل التنمية زخما ملحوظاً 

للتنمية المستدامة2030باعتباره الوسيلة الرئيسية لتنفيذ خطة عمل 

لتجسيد طموحات تمويل التنميةضرورة أن ينعكس هذا الزخم إقليمياً ووطنياً 

التوجيه بتخصيص أكبر قدر ممكن من اإلمكانات البشرية لمكتب تمويل التنمية                                

حتى يتسنى االضطالع بأدوار ومسؤوليات ترقى لحجم الطموحات في ظل تزايد                 

تحديات تمويل التنمية في المنطقة العربية


