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النص الحرفي لكلمة الوزير علي حسن خليل في مؤتمر اإلسكوا تحت عنوان تمويل التنمية المستدامة 

  كبح التدفقات المالية غير المشروعة :  –
  

 األستاذ منير تابت األمين التنفيذي لإلسكوا باإلنابةحضرة 
  مشاركة وممثلي المنظمات أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء المجموعات الدولية ال

  والهيئات اإلقليمية والدولية

  حضرات السيدات والسادة،
  

يسعدني لقاؤكم اليوم في بيروت بمناسبة انعقاد مؤتمركم المبارك هذا الذي تستضيفه اإلسكوا تحت 
 ، وذلك بعد أن شرفنيكبح التدفقات المالية غير المشروعة –تمويل التنمية المستدامة عنوان: 

  األمين العام بدعوة كريمة منه إللقاء كلمة االفتتاح والمشاركة بأعمال الجلسة االفتتاحية.... سعادة

وإني ممتن بلقائكم وأنتم خير من َعَرَف وَخبَِر عن علم وغنى تجربة حجم التحديات التي تواجه 
لديها مسارات تمويل التنمية المستدامة ومدى تسارع حركة هذه التحديات وتعدد عناصر القوة 

   .واتساع ساحات تواجدها وتأثيراتها

على المستويين الوطني  ،وأود اإلشادة بما دللت وتدلل عليه المبادرة إلى عقد المؤتمر في لبنان 
والدولي وال سيما لجهة  تعزيز دور لبنان المحوري في اإلقليم من خالل التأكيد على تميز موقعه 

أجل مقاربة مشكلة ارتفاع فجوة التمويل وتنوع واتساع  الريادي كمنصة مفتوحة ألصحاب القرار من
حجم التحديات التي تواجه تعبئة الموارد المطلوبة للتنمية في ضوء المتغيرات العديدة التي باتت 
تتحكم اليوم بتوجه القرار السياسي والمالي وعلى األخص َمن فقد هامش الحركة لديه أو تدنت قدرته 

  ما راكم من فائض موازناته لسنوات طوال.  مع خسارة أو تدني مجاميع 

لقد واجه لبنان والعالم العربي الكثير من التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية نتيجة األزمات 
  المتتالية ومنها األزمة السورية والمأزق السياسي اإلقليمي والمحلي المتواصل.

دولة ضمن مجموعة اإلسكوا  18أن عدد سكان نجد  ،مقارنة بين بلداننا وتلك الموجودة في أوروباوب
مقارنة  2017في  مليار دوالر 2275مليون شخص بإجمالي ناتج محلي يبلغ  350وصل إلى حوالي 

مليار  12608دولة بمنطقة اليورو الذين حققوا إجمالي ناتج محلي يبلغ  19مليون نسمة في  338بـ 
القدرة على زيادة ما ال يقل  ناالنمو في اقتصادنا هائلة ولدي دوالر في العام نفسه. هذا يعني أن إمكانية

   عن خمس مرات من المستوى الحالي لناتجنا المحلي اإلجمالي.



العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة من خالل تطوير وخلق منصات وعليه يفترض لتحقيق ذلك 
  لدول الصديقة في المنطقة والعالم أجمع.جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية واالستثمارات مع ا

تحديات كثيرة، عمل الحكومات في تحقيق التنمية لكن ما يعيقنا هو ما يواجهه عالمنا العربي من 
 المستدامة؛ أبرزها:

 النزاعات المسلحة والصراعات في دول المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا)؛ 
 لمنطقة ومساعدة اإلرهابيين والجماعات استمرار تدّخل الدول الكبرى في سياسات ا

 المتطرفة بالمال والسالح؛
  التطّرف واإلرهاب اللذان يهدّدان المجتمعات العربية ويؤخران التنمية؛ 
  أزمات الهجرة والنزوح واللجوء التي فاقمت الضغوط في دول منطقتنا وطالت عدداً من دول

 العالم؛
 كبة الضغوط الطارئة، في وقت وصلت فجوة ازدياد حاجة الدول إلى تمويل إضافي لموا

 تريليون دوالر لتحقيق التنمية المستدامة؛ 3.6التمويل إلى حدّ 
  عدم وجود إحصاءات كافية ومنتظمة حول وضع التنمية في المنطقة العربية، مما يُعيق

 ؛17العمل البنّاء على تحقيق األهداف الــ 
 نقص في األدوات التكنولوجية؛ 
 التعاون الفني بين الجهات المعنيّة على المستويات المحلية واإلقليمية ضعف التنسيق و

 والدولية.
التحديات كثيرة وأمامنا طريق طويل للوصول إلى هدفنا. ولكن البداية تكون مع تحديد أسباب إذاً 

  لتدفقات المالية غير المشروعة، والحدّ من أثرها.فجوة تمويل التنمية، أال وهي ا
 :ّعائدات هي هلماهية التدفقات غير المشروعة، ولنضبط مكّوناتها جيداً:  فلنحدّد أوال 

تقدير خاطئ  التجارية؟ أو  بالفواتير التالعب المسروقة؟ أو األموال او الجرائم؟
  معا؟  كلّها ام للتحويالت؟ أو إنها الثروات غير المعلن عنها؟

 :ًإلى عدم قانونيتها، ولنعترف  فلنعترف أّن قياس هذه التدفقات أمٌر صعب، بالنظر ثانيا
أيضاً أن حجمها كبير والمشكلة إلى تناٍم مستمر خاصة في الدول الغنيّة بالموارد، كما في 

  الدول الهّشة وتلك المتأثرة أو الخارجة من نزاعات.

 األمن هشاشة الى المشروعة تعود غير المالية التدفقات أسباب أن ولكن ما نعلمه، هو 
الحوكمة، والفساد، والجريمة المنظمة،  الرؤية، وضعف ، وغيابواالستقرار

واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية، واالحتيال في التجارة الدولية، والتهرب 
 .الضريبي، وغيرها

  هائالً لألمنين السياسي واالقتصادي حول ً هذه التدفقات غير المشروعة تشكل تحديا
الجميع،  مصلحة في هي هذه الظاهرة بالتالي، مكافحة العالم، السيما في البلدان النامية.

 أولويّة. والحكومات بل والتصدّي لها من قبل األفراد، والمؤسسات
 ليس الدولي، ولكنه الصعيد على ملحوظ جهد في هذا السياق، هناك  ً مع  مقارنة كافيا

 حاجات وواقع الدول، وأعني هنا بالتحديد دول منطقتنا.
 

 ،التدفقات المالية غير المشروعة بلغ حجم ، 2011ومنذ بداية عام  في العالم العربي 
من التجارة العالمية غير النفطية. ومقابل كل دوالر  ٪ 3مليار دوالر، ما يعادل  483

دوالراً كتدفق مالي  1.05 واحد تحصل عليه المنطقة العربية من تمويل، فإنها تخسر



دوالر بشكل استثمارات في الخارج  2.9غير مشروع. وهذا الدوالر تقابله خسارة 
دوالرات كلما استثمر  4لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. بشكل عام، تخسر منطقتنا 

 دوالر واحد فيها. 
  من هنا، تحّولت هذه التدفقات إلى مصدر قلق كبير بسبب حجمها وارتداداتها السلبية

 على القدرات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. 
 و 2005مليار دوالر بين   32.6بنان، فالتدفقات المالية غير المشروعة فيه بلغت أما ل

قام لبنان بتدابير  ولهذا من إجمالي تجارة لبنان للفترة عينها %17، ما يمثّل 2014
 ملحوظة لمحاربة هذه الظاهرة، من خالل:

 التشريع:
o  قانون التصريح عن نقل االموال عبر الحدود 
o  قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
o قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية 
o  من قانون العُقوبات المتعلقة بتمويل اإلرهاب.  316القانون الُمعِدّل للمادة  

التزم لبنان بمعيار تبادل المعلومات بناء لطلب  وفي مجال تبادل المعلومات لغايات ضريبية تحديداً،
) 2016لتلقائي للمعلومات المصرفية. وتأهل لبنان إلى المرحلة الثانية من التقييم (أيلول والتبادل ا

المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات ألغراض ضريبية والتزم بالتبادل التلقائي  حيث انضم إلى
  بناء لطلب.) باإلضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات 2018للمعلومات (أيلول 

  

  ايها السادة

ً لألسر السورية  ال يمكن لنا أن نتغاضى عن أزمة النزوح حيث كان ابنان من الدول أكثر استيعابا
  للقلق.الهاربة من جحيم الحروب الدائرة في بلدها حتى بلغ عدد النازحين إليه أرقاماً مثيرة 

ف منهم، بالنظر للنسبة التي يشكلونها لم يبخل لبنان يوماً عن دعم النازحين إليه وهو الذي يستضيو
ً متنوعة لم يعد  اقتصادمن عدد السكان، العدد األكبر من العالم مما أثقل على  البلد وأمنه ضغوطا

بمسائل أكثر تعقيداً مجرد وجهة نظٍر أو ترف سياسي بقدر ما بات يتعلق الموضوع  بشأنهاالحديث 
  على أكثر من مستوى اقتصادي ووطني.

السادة مع توسع المناطق اآلمنة في سوريا وعودة الهدوء وخدمات الدولة المركزية إلى  نعم أيها
المناطق المذكورة لن ينتظر لبنان أكثر لتشجيع العودة اآلمنة للنازحين الراغبين في ذلك مع األمل أن 

  يحظى ذلك بالتنسيق المطلوب مع الجهات الدولية واألممية الداعمة الحتياجات النزوح،

  ها السادةأي

مرده بالدرجة األولى إلى  وانكماشاللبناني اليوم من تراجع  االقتصاد علينا أن نقّر أن ما يشهده
ما تكبده من نتائج األزمة السورية إن  كما أشرنا األزمات السياسية المتالحقة في البلد يضاف أليهاَ 

اصل مع البلدان المحيطة وأسواقها على صعيد مكافحة اإلرهاب الذي سدَّ عليه منافذ الحدود لقطع التو
المتاحة، أم على صعيد ما تحمله البلد من كلفة النزوح السوري وفاتورته الباهظة التي  االستهالكية

حيث لم يستقبل  اهتمامنالبنان يحتاج إلى كل عرفتها أوروبا عن كسب وهي التي أكدت على أن " 
 استقرار"كما أكدَّ البعض اآلخر على أن لبنان"  أي بلد هذا العدد الكبير من النازحين كما استقبل

  وما صدر عن دوائر الفاتيكان. لبنان مصلحة عامة إقليمية ومفيدة للدول المجاورة وأوروبا"

  



  ايها السيدات والسادة

تشكل  في ما عرف بمؤتمر سيدر إن جرعة الدعم عير المسبوقة التي تلقاها لبنان من األسرة الدولية
والمالي وحرص المجتمعين في  االقتصاديحجم القلق الدولي إزاء وضع لبنان  أوضح إشارة إلى

البلد واألمان فيه من خالل القروض والهبات المالية التي أقرها إلصالح  استقرارباريس على حماية 
لبنان بإجراء  التزامفي لبنان على أن يعلق ما تقدم على  االقتصاديالبنية التحتية وزيادة النمو 

  .ات إدارية جذرية ومنها على األخص تلك التي تستهدف خفض عجوزات الموازنات العامةإصالح

  أيها السادة

حاجة ماسة إلعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، ب وأكثر من أي وقت مضى لبنانإن 
  .، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاصالمالية العامة وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في

مسعى يهدف لبنان إلى إعادة إحياء قطاع النقل وتحرير قطاع الكهرباء وإصالح في هذا الو 
قطاع االتصاالت. من أجل تنفيذ هذه التغييرات، يحتاج لبنان إلى الدعم الكامل من شركائه 

القطاع الخاص اللبناني وإلى المزيد من التكامل االقتصادي واالتفاقيات التجارية من  العرب،
أفضل  مستقبل دنا لتأمينالشد الموارد بشكل أفضل واالستفادة من تضامن بالجديدة من أجل ح

  زيادة ثروة األجيال القادمة.و

 هي من الطبيعي إن عودة االستقرار األمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها
رئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من اإلصالحات الضرورية لجذب ال  ولوياتاأل

رؤوس األموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية اإلقتصاد وجذب 
على  الخارجية وتطوير العالقات االقتصادية والمالية مع دول العالم. االستثماراتالمزيد من 

عدم االنخراط في سلوكيات غير قانونية وندعو  هذا الصعيد، نود أن ندعو القطاع الخاص
الوزارات المعنية  ي إلى االستمرار في المطالبة بالحوكمة الرشيدة ولفت انتباهالمجتمع المدن

 .إساءة تحصل ألي

  

إزاء هذا كله ومن منطلق واقعي وأمام التحديات في أحجامها المتعاظمة والقلق المتزايد في عالمنا 
يجاد أطر العربي إزاء القدرة على مواجهتها السيما اإلصرار والعمل الدؤوب في ما بيننا إل

  وتوصيات تمكننا من مواجهتها وأبرزها 

التزام سياسي على أعلى مستوى في دولنا لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بدءاً من تذليل  -
 المعوقات الموجودة.

اعتماد سياسات ومقاربات وأدوات قانونية واقتصادية، ومالية، وضريبية، ومؤسسية، وأمنية  -
 لتنمية المستدامة.على مستوى الدولة لتحقيق ا

إرساء قواعد السالم، وتقوية مؤسسات الدولة، وتحويل الذهنيات نحو ثقافة جديدة للدعم  -
، إلى شراكة حقيقية مع دولنا من أجل طارئالرسمي، ليتحّول من دعم ذات بُعد إنساني 

 .التنمية المستدامة
  ختاماً:



انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه  على أهميةإن لبنان يتشرف بوجودكم وال يسعه اال أن يثني 
اإلسكوا مشكورة، ألنه يأتي في مرحلة دقيقة تواكب االستعدادات الجارية إلجراء أول مراجعة 

، وجدول أعمال تمويل التنمية معاً، والتي 2030رفيعة المستوى لخطة التنمية المستدامة لعام 
لتنمية المستدامة في منطقتنا سيكون لها انعكاس على التوجهات العالمية، وعلى أولويات ا

  العربية.
  

 المكتب اإلعالمي                                                         
  


