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

دامة اإلعالن السياسي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المست
) 2019سبتمبر /أيلول 26(

 تمويل يف الفجوة لسد يلزم :التوجيه والجيد الكافي التمويل تعبئة      )ب(   27 الفقرة
 حبةصا األخرى والجهات الخاص والقطاع الحكومات تزيد أن المستدامة التنمية أهداف

 اص،والخ العام القطاعين من المحلية الموارد تعبئة في الطموح مستوى من المصلحة
 اإلنمائي التعاون بالتزامات وتفي المستدامة، لالستثمارات المؤاتية البيئة تعزز وأن

 ركب،ال عن بعدا الفئات أشد إلى واإلجراءات السياسات وصول نكفل وسوف .الدولي
 صغرال المتناهية للمؤسسات التنافسية القدرة ودعم المالية، الخدمات تعميم بهدف

 نسعىوس .والشباب للنساء المملوكة المؤسسات ذلك في بما ،والمتوسطة والصغيرة
 الترويج يشمل بما المالية، غير التنفيذ وسائل بشأن طموحنا مستوى زيادة إلى أيضا
 تسموي القواعد، على ومبنيا النطاق عالمي يكون األطراف متعدد تجاري بنظام لألخذ

 هي الدولية ارةالتج بأن التسليم مع التمييز، من ويخلو واإلنصاف والشفافية باالنفتاح
؛التنمية محركات أحد



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

المستدامة  للتنميةربط المسار الوطني 
مع المسار العالمي وتأمين التمويل الالزم للتنفيذ

)االستراتيجيات والخطط طويلة المدى(الرؤى الوطنية 

2030موائمة األهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 

تدامةتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المس= تقدير الكلفة التمويلية للرؤى الوطنية 

إعداد موازنة تخدم البرامج السنوية وتعكس األولويات الواردة في االستراتيجية

وضع أطر وأنظمة وآليات لتعبئة الموارد الالزمة 

تسهيل مهمة البرلمان في مراجعة الموازنات والرقابة عليها من خالل اعتماد آليات حديثة في عرضها عليه 

تعزيز 
الترابط 
بين 

عمليات 
التخطيط 
وتعبئة 
الموارد 
والتمويل

التقييم والرقابة الذاتية على اإلنفاق لضمان الشفافية والمساءلة  
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ربط األهداف ببرامج الموازنة الخاصة
تجربة المكسيك
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تمويل أهداف التنمية المستدامة
آليات التمويل المعتمدة

 طاعالق تعزيز الخاص، االستثمار الضرائب،( المحلية الموارد تعبئة�

  )إلخ والخاص، العام القطاع بين الشراكة المالي،

  المباشر األجنبي االستثمار�

)الرسمية اإلنمائية المساعدات( الدولي التعاون زيادة�

الدولية التجارة�

الخارجي الدين�
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 متبعةال واإلجراءات القوانين في النظر إعادة( الموارد لتعبئة مؤاتيه بيئة خلق�

)اناإلنس حقوق مبادئ ويراعي وشفاف عادل بشكل الضريبية سيما ال والنظم

 فافيةبش وإدارتها المحلية التمويل مصادر جميع لتعبئة تمويل وأنظمة أطر وضع�

 ومعالجة ام،المستد االستثمار وتشجيع المالي، الحيز هيكلة إعادة( وفعّالية وكفاءة

 تحفظ يالت الخاص القطاع مع الفعلية والشراكة المشروعة، غير المالية التدفقات

)ذلك وغير لألصول، الوطنية الملكية

 ومبتكر الفّع  بشكل الحجم والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المؤسسات دعم�

 جاذبة أطر ووضع الخارج في العاملين لتحويالت القائمة المالية الخدمات تنظيم�

)لمغربا مثال( )مستدامة إنمائية مشاريع( منتجة وطنية استثمارات في لتوظيفها

تمويل أهداف التنمية المستدامة
حلول وآليات تمويل مقترحة تحويلية 
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  واالبتكار التكنولوجيا اعتماد�

 راداتاإلي لحماية العامة للخدمات اآلمنة اإللكترونية والمدفوعات المكننة اعتماد�

)تنزانيا مثال( الفساد ومكافحة

 مثال( لالمداخي وزيادة الضريبي التهرب لتالفي الضريبية المدفوعات رقمنة�

)جورجيا

 جتماعيةاال التحويالت ومدفوعات التقاعدية والمعاشات الحكومية المرتبات رقمنة�

)المكسيك مثال(

 أداء لتحسين واالبتكار المالية التكنولوجيا )Fintech( تمويل تقنيات اعتماد�

)المتحدة العربية اإلمارات دولة مثال( الموارد تعبئة وتعزيز األسواق

تمويل أهداف التنمية المستدامة
حلول وآليات تمويل مقترحة تحويلية 



شكراً 


