
 
 

  مشرتكة لبناء القدرات ندوات إلكرتونية
 للتنمية املستدامة  التامّ  لدعم الرمسيّ فيما يتعلق 

  
 ريةتصوّ رة مذكّ 

 ؟ للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  ما 
 املستدامة متويل التنمية  جمموع  يشملجديد إطار 

كاجلهات  (  جهات فاعلة جديدة  بروزمع    كربىتغريات    اإلمنائيّ التمويل  شهد    ،يف العقدين املاضيني 
للتمويل املقدِّمة  اخلاص  ،اجلديدة  مثالً والقطاع  جديدة  و  ،)،  مالية  اإلمنائيّ مستخدَ أدوات  التعاون  يف    مة 

تك( ظهر مفهوم  وقد  .  لتنمية املستدامةأكرب    اهتمامو  ، )، مثالً ت الوسطىتمويال الو   ،والصكوك  ،الضما
اإلحصاءات الدولية    ه يتعّني علىن  اإلقرار   نتيجة   2014  سنة ة  ل مرَّ أوّ   "للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  "

 .يف االعتبار  هذا الواقع اجلديد خذأن 
الدويلّ وقد   تمع  ا املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  قياس "مب  علماً   أحاط  أديس  خطة عمل  "يف    "للتنمية 

وشاملة وشفافة".    "مفتوحةبطريقة    للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  إىل تطوير    فدعا،  2015، يف يوليو  "أ
السنةيف وقت الحق من  و  التنمية    عند  ،"2030عام  التنمية املستدامة لخطة  "دعت    ،تلك  اعتماد أهداف 

 من القطاع اخلاص.  وال سيما  ،لدعم التنمية املستدامةزمة  الالّ إىل تعبئة املزيد من املوارد  املستدامة،
لتنمية  ل لقياس الدعم الرمسيّ  فعالة  طريقة من  ،للتنمية املستدامة التامّ الدعم الرمسّي قبل ،  مل تكن هناك

ً أو عينّياً سواء    ،املستدامة للبلدان النامية مبزيد  تطالب    ،على اخلصوص  ،البلدان املستفيدة  فكانت.  كان نقدّ
ا و  اليت تُنفَّذمن الشفافية بشأن األنشطة   اليت تؤثر على   املشكالتزيد من اإلجراءات الدولية ملواجهة مب يف بلدا

عام  التنمية املستدامة لخطة  "لقياس وسائل تنفيذ    عامليّ   معياروضع    كان يعين ضرورةَ وهو ما  حياة مواطنيها.  
  سدّ لهلذا الغرض و  "للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي مقياس "  ضعوقد وُ . التمويل اخلارجيّ  ومنها ، " 2030
 املعلومات. يف جمال احلاصلالنقص  

م لأداة شاملة وشفافة   أكثر دقة  منظوراً  لجهات املستفيدة تقدِّ
الرمسّي  " املستدامة  التامّ الدعم  الرمسيما  كّل    يتتبَّعركيزتني    ذوإطار    "للتنمية  الدعم  )  1(، وهو  يتلقى 

البلدان  لحدودالعابرة لتدفقات املوارد   دعم  وذلك يف سبيل    ،النفقات العاملية واإلقليمية)  2؛ (النامية  إىل 
الدولية، العامة  والسلع  التنمية،  املشكالت  عوامل  الرمسّي  "يغطي  و .  العاملية  ومواجهة  للتنمية    التامّ الدعم 



 
 

لتمويل  املتعلقة الرمسية  تدخالت  ال  عن طريق  شدحتُ ة اليت  اخلاص  تاملوارد الرمسية والتمويالمن    كال   "املستدامة
ً   إطاراً منذ البداية  وقد اعُتِرب . اإلمنائيّ   .املستفيدةلبلدان  يوفر املعلومات الّالزمة ل شامالً   اً دوليّ تقرير

الرمسّي  "مشولية    وتتجلى املستدامة  التامّ الدعم  اإلحصائية  نهجية  املف يف حوكمة اإلطار.  أيضاً   "للتنمية 
تشتمل على التعريفات  و   ،عداد التقارير"املتعلقة تعليمات  ال"  ى تسمَّ اليت  (  للتنمية املستدامة  التامّ لدعم الرمسّي  ل

للتنمية    التامّ لدعم الرمسّي  دوّيل معّين فريق عمل    وحيدِّثهاها  استحدثَ والتصنيفات)    ؛ القياس  ومناهج   ؛اإلحصائية
التقليدية  اجلهات  و ،  املستفيدة، والبلدان  املقدِّمة للتمويلاجلنوبية  اجلهات    يضمّ هو فريق عمل  و .  املستدامة

للتمويل األطرافاملواملنظمات    ، املقدِّمة  مجاعّياً تعددة  تتفق  اليت  لإلطار    ،  الفنية  والسمات  النطاق  على 
 .هذاعمل ال يف فريق  عضو أساسيّ البنك اإلسالمي للتنمية و . اإلحصائيّ 

ع   بتغطية يف التعاون اإلمنائي    واملسؤوليةالشفافية    " املزيد منللتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  "  ويشجِّ
للتنمية    التامّ الدعم الرمسّي  ثل  ومي.  التعاون بني بلدان اجلنوب  وال سيما عن طريق  ،لتنمية املستدامة ا   مواردجمموع  

ت دولية    لتكوين  كربى فرصة    أيضاً   املستدامة    للمالية ل صورة شاملة  أوّ دعم التنمية املستدامة و  عنقاعدة بيا
 . ةاإلسالمي
اجلهات الثنائية واملتعددة األطراف  من التدفقات من   متنوعةجمموعة   "للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي "  يشمل - 1الشكل  

  لدعم التنمية املستدامة  ة الّالزم ت املقدِّمة للتمويال

لدعم الرمسّي التامّ  للتنمية املستدامة   ندوات إلكرتونية  لبناء القدرات فيما يتعلق 
والبنك اإلسالمي    للتنمية املستدامة  التامّ لدعم الرمسّي  املعّين عمل  الم أمانة فريق  تنظِّ   ،يف هذا السياق

 :تنظيمها فيما يلي وتفاصيلأهدافها   تتمثل لبناء القدرات الندوات اإللكرتونيةمن   جمموعةللتنمية  
 

    بدعم من االحتاد األورويبّ  الثالثة لكرتونية اإل لندوة اتُعَقد .  



 
 

 وتُعَقد  .للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  عن    ةعامّ   مةمقدِّ   - األوىل   الندوة اإللكرتونية •
ريس  صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    10  يومهذه الندوة     12:00(  بتوقيت 

 .ساعة ونصف الساعة)، وتستغرق بتوقيت جدةظهراً 
إطار   ًة عنعامّ   فكرةً املشاركني    إعطاءاألوىل هو  اإللكرتونية  من هذه الندوة    اخلاصّ اهلدف  و 

  مساتهأهّم  و   ،ونطاقه  ،السياسية  خلفيتهعن    وال سيما   ،للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  
الدعم  مهية  أيضاً البنك اإلسالمي للتنمية    وسيعرِّف .  بهاملتعلقة  آخر املستجّدات  و   ،ومنافعه
ويف  بني بلدان اجلنوب.  فيما  والتعاون    ة اإلسالمي  املاليةيف سياق    للتنمية املستدامة   التامّ الرمسّي  

هذه    إىل املشاركة يفمجيع الوزارات والوكاالت احلكومية ذات الصلة    موظفي  هذا الصدد، ندعو
 . الندوة اإللكرتونية

تقارير  منهجية  -الثانية  اإللكرتونيةالندوة   • الرمسّي    إعداد  املستدامة  التامّ الدعم  . للتنمية 
يوم  وتُعَقد الندوة  ريس   صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    16  هذه   بتوقيت 

 . ساعتني )، وتستغرق  بتوقيت جدة ظهراً  12:00(
ا   عنملموسة    توجيهاتالثانية    الندوة اإللكرتونيةهذه    وستقدِّم تـَُعّد  اليت  تقارير   الطريقة 

ت عاملية    فتساهم بذلك  ،للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي   متويل    عنيف إنشاء قاعدة بيا
اجلهات املقدِّمة   الندوة اإللكرتونيةهذه  وستخاِطب . التمويل اإلسالميّ  ومنه  ،املستدامة التنمية

  وزارات يف    التمويل اإلمنائيّ عن    إعداد التقاريروال سيما املوظفني املسؤولني عن    ، لتعاون اإلمنائيّ ل
 .ة لإلحصاءلوطنياب تاكاملالتخطيط واملالية أو يف 

اإللكرتونية • ت    -الثالثة  الندوة  بيا من  املثلى  الرمسّي  االستفادة  للتنمية    التامّ الدعم 
بتوقيت    صباحاً   10:00الساعة  على    2022فرباير    17يوم  هذه الندوة    وتُعَقد  .املستدامة

 .ساعة ونصف الساعة)، وتستغرق بتوقيت جدةظهراً  12:00(ريس 
جمال  يف    ،ال سيما يف البلدان املستفيدة و   ،إىل بناء القدرات  األخرية  الندوة اإللكرتونية هذه    ترميو 

ت    االستفادة من   على املوقع اإللكرتوينّ   املتاحة  ،للتنمية املستدامة  التامّ الدعم الرمسّي  بيا
https://tossd.onlineوس هذه  .  اإللكرتونية تكون  مل  الندوة  خاصة  منفعة  البلدان    وظفي ذات 

تخطيط  الأو يشاركون يف عمليات    ،متويل أهداف التنمية املستدامة  يرصدونالذين    ،املستفيدة
 .التمويل اإلمنائيّ أو جيرون حتليالت بشأن  ،اإلمنائيّ 

التقدميية اليت تقدمها أمانة فريق عمل    على  ندوة إلكرتونيةكل    وستشتمل   التامّ الدعم الرمسّي  العروض 
املستدامة الندوات  هذه  عقد  ستُ و .  خاصةطرح أسئلة  من  ملشاركني  ا  استفسارية متكِّنجلسات  على  و   ،للتنمية 

 . لعربية والفرنسية أيضاً  الرتمجة الفورية وسُتوفَّر . ليزيةكَ إلن Zoom منصة   على افرتاضّياً  اإللكرتونية
املعلومات  من  املزيد  الرمسّي  "  عن  ويوجد  املستدامة  التامّ الدعم  اإللكرتوّين:  على  "للتنمية    املوقع 

https://tossd.org. 


