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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة
 األولى الدورة

 2019كانون األول/ديسمبر  12-11       عم ان، 

 جدول األعمال المؤقت من 4 البند

 التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا تمويلأنشطة 

 زـموج

اعتمدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، في ختام دورتها الثالثين المنعقدة في 
تطوير عمل اللجنة الفنية  بشأن (30-)د 332 ، القرار2018حزيران/يونيو  28إلى  25بيروت في الفترة من 

                                                                                                     المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، وتقسيمها إلى لجنت ين، وتشكيل لجنة 
. وأقر المجلس االقتصادي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياتمويل التنمية في الدول األعضاء في 

. وتعقد اللجنة 2019تموز/يوليو  23صادر في ال 2019/30ماعي لألمم المتحدة هذا التقسيم في قراره واالجت
 .2019تشرين الثاني/نوفمبر  7و 6                                           المنشأة حديثا  دورتها األولى في بيروت يوم ي 

هذا التقسيم ومنذ الدورة الثانية عشرة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة  وقبل
وركزت على  2017كانون األول/ديسمبر  5و 4                                                     االقتصادية وتمويل التنمية، التي ع قد ت في بيروت يوم ي 

طار برنامج عملها، وبتوفير التمويل، اضطلعت اإلسكوا بمجموعة من األنشطة المتعلقة بتمويل التنمية في إ
في المنطقة  خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةالدعم القوي لتنفيذ 

 العربية. وتستعرض هذه الوثيقة تلك األنشطة.

مدعوة إلى  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيافي ولجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء 
                            ل المضي قدما  في هذا الصدد.  ب                                             أخذ العلم بتلك األنشطة وتقديم المشورة بشأن س 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-332-ar.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2019/30&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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 مقدمـة

تنفيذ بشعبة التنمية والتكامل االقتصادي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(     ف ت    ك ل  -1
، المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، في إطار برنامج عمل اإلسكوا. ويهدف البرنامج 3البرنامج الفرعي 

ميع في الدول األعضاء، من خالل إلى "تحقيق مستوى معيشي الئق للج 2019-2018لفترة السنتين  3الفرعي 
تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في إطار من التكامل اإلقليمي". وجاءت أنشطة تمويل التنمية خالل فترة السنتين 

 لتسهم في تنفيذ هذا الهدف.

د   ق                                                                                     وقد اضطلعت اإلسكوا بعدة أنشطة شملت إصدار مجموعة من الدراسات والتقارير والمطبوعات، وع  -2
                                                                                           ت الخبراء، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات االستشارية، وإعداد الدراسات الفنية فضال  عن مبادرات اجتماعا

أخرى من أجل مساعدة الدول األعضاء في االستفادة من التعهدات الدولية في مجال تمويل التنمية، وفي التغلب 
خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي على التحديات التي أفرزتها مجاالت العمل السبعة المنبثقة عن 

 )خطة عمل أديس أبابا(. وتستعرض هذه الوثيقة تلك األنشطة. الثالث لتمويل التنمية

 الدراسات والتقارير واألدوات الفنية -    أوال 

 عربيةالتدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة ال
)E/ESCWA/EDID/2018/TP.1( 

منها، "المنظمات اإلقليمية إلى نشر تقديرات حجم التدفقات  24، في الفقرة خطة عمل أديس أباباتدعو  -3
                                                                       الدعوة نفسها التي وج هتها أيضا  اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية  المالية غير المشروعة وتكوينها". وهي

كانون  5و 4                           التي ع قد ت في بيروت يوم ي  دورتها الثانية عشرةوالعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في 
األول بشأن التدفقات المالية اإلقليمي التقرير  2018في عام                            وردا  على ذلك، نشرت اإلسكوا .2017األول/ديسمبر 

، واالجتماعية االقتصادية، ةأوجه الضعف الهيكلي علىدالئل قاطعة ، الذي يقدم غير المشروعة في المنطقة العربية
التدفقات المالية كبح  فياالقتصادات العربية فرص                                       المتعلقة بالحوكمة، والتي ال تزال تقو ض الثغرات واألمنية و

 غير المشروعة.

                                                شكل عائقا  رئيسيا  أمام تمويل التنمية المستدامة ت ةالمشروعالتدفقات المالية غير  إلى أنالتقرير  يشيرو -4
 77ار وملي 60                                                                           التدفقات األكثر انتشارا  هي التسربات المالية الكبيرة التي تتراوح قيمتها بين تعد و ،المنطقةفي 

الناجمة عن اختالل السياسات المالية والضريبية بالتالعب بالعقود والفواتير التجارية وتلك مليار دوالر وترتبط 
تأثير االبتكار والرقمنة في القطاع المالي على التجارة وتعبئة الموارد المحلية،                                  والتجارية. ويتناول التقرير أيضا 

لتسوية المعامالت التجارية )مثل العمالت المشفرة(، إلى جانب تيسير ويخلص إلى أن استخدام وسائل مبتكرة 
التجارة. ويعالج هذا التقرير التسربات المالية المرتبطة بالتجارة، يمكن أن يؤديا إلى تزايد حاالت غسل األموال 

 حو مستدام. ز المالي الالزم لتمويل التنمية على ن                                                  باعتبارها فرصة ضائعة كان يمكن تسخيرها لتهيئة الحي 
م التجارية والضريبية وإلى انتشار أوجه عدم المساواة،   ظ   ن وتؤدي التدفقات المالية غير المشروعة إلى تشويه ال

ويختتم التقرير بتوصيات وخيارات                                          لدى الحكومات، ويقو ض جهود مكافحة الفساد. واإلنفاقما يعرقل الحوكمة 
 للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وبناء ثقة المواطنين والمستثمرين واألوساط ات في مجال السياس
                 اإلنمائية عموما .

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/REPORT
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 المشروعةتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير بشأن المؤتمر الدولي 
 )تقرير تجميعي(

في  نمية المستدامةالمؤتمر األول الرفيع المستوى بشأن تمويل الت انعقاد بمناسبة التقرير التجميعي     ن شر  -5
 77                                                     . وقد نظ مت اإلسكوا هذا المؤتمر لدعم رئاسة مجموعة الـ2018تشرين الثاني/نوفمبر  29و 28            بيروت يوم ي 

والصين في قيادة العمل المتعلق بتعزيز تعبئة الموارد المحلية كوسيلة للتغلب على انتشار الفجوات في التمويل 
                                            خبيرا  ومتحدثا  من المنطقة والعالم، وممثلون  40وأوجه عدم المساواة. ويعرض التقرير اآلراء الفنية التي أدلى بها 

 تجارب ووجهات النظر وأفضل الممارسات المتعلقة بتمويل التنمية.منظمة دولية وإقليمية، قاموا بتبادل ال 30عن 

 بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية
E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/5(Part I)) )ووثائق أخرى 

خطة الوسيلة الرئيسية لتنفيذ  هوقياسه ومتابعته باعتبار خطة عمل أديس أبابافي محاولة لرصد تنفيذ  -6
متكاملة، هي "بطاقة أداء تمويل التنمية العربية"، أداة                       ، أعد ت اإلسكوا مجموعة 2030التنمية المستدامة لعام 

قياسات تعكس ديناميات وسائل التنفيذ األداء ض بطاقة روتع .لحدودا عابرةالتدفقات تمويل التنمية تقييم لرصد و
فرص التمويل المهدورة والمرتبطة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، تمويل لالمالية وغير المالية الالزمة 

االقتصادية اللجنة                                               وستط لع لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في  بتحديات المنطقة وسياقها وواقعها.
 من جدول األعمال المؤقت لدورتها الحالية. 7على النتائج المحدثة في إطار البند  واالجتماعية لغربي آسيا

                       ، التي ع قد ت في بيروت 2019                                                                    ون شرت نتائج بطاقة األداء في القمة العربية االقتصادية واالجتماعية لعام  -7
عن  2018مم المتحدة في تقريره الصادر في حزيران/يونيو أمين عام األأشاد و. 2019كانون الثاني/يناير  20في 

(، بما تبذله اإلسكوا 30" )الفقرة                                                                         التعاون اإلقليمي في الميدان ي ن االقتصادي واالجتماعي والميادين المتصلة بهما"
                                                         وال سيما خطة تمويل التنمية، وذلك باستخدام أدوات منها مثال                                                 من "جهود قياس إقليمية... دعما  لوسائل التنفيذ،

 سجل األداء العربي لتمويل التنمية".

 وضع تمويل التنمية في المنطقة العربية
(E/ESCWA/EDID/2018/TP.2) 

، تمويل التنمية في المنطقة العربية، ويتناول 2018الصادر في حزيران/يونيو ، التقريرهذا يعالج  -8
ويتناول التقرير  ض فرص التمويل المهدورة.رعيو ،غير المباشرةالديناميات المرتبطة بالتدفقات المالية المباشرة و

والمساعدة اإلنمائية  والتحويالت؛ والمساهمات الخيرية الخاصة؛ ؛وغير المباشر                              أيضا  االستثمار األجنبي المباشر
 األخرى؛ رات في التدفقات المالية            وصافي التغي  واإلقراض من المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف؛ الرسمية؛

واإلعفاء من  ؛المساعدات اإلنسانيةوالتجارة الدولية و وأدوات التمويل االبتكاري؛ وأرصدة الديون الخارجية؛
والتدفقات غير المشروعة ؛ غ عنها البنك الدولي للتسويات                                    ومطالبات البلدان العربية التي ي بل   ؛خدمتهاالديون و

 واألرباح التي يعيدها المستثمرون األجانب إلى أوطانهم؛ التجارية؛ الضيقة لألموال الساخنة والتالعب بالفواتير

صندوق االئتمان المقدم من وسداد األصول على الدين العام والدين المضمون من الحكومة العام الطويل األجل، و
من القطاع ومدفوعات الفائدة على الديون الخارجية )القصيرة األجل والطويلة األجل والمضمونة  النقد الدولي؛

 واإلنفاق العسكري المفرط. النزاعات؛تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بو الخاص(؛

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/18-00398_financing-for-development_booklet-final-web.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/5(PartI)
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2030-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2030-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2030-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2030-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://undocs.org/ar/E/2018/15
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/edid-ffd_sfd_report_final.pdf
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                                      إلى: م صد ر ة صافية لرأس المال وللدخل  2011                                                       ويشير التقرير إلى أن المنطقة العربية قد تحو لت منذ عام  -9
على نحو           وم قر ض ة  دوالر(؛ 1.8األولي )مقابل كل دوالر تلقته المنطقة كاستثمار أجنبي مباشر، غادر المنطقة 

        وممو لة  مليار دوالر(؛ 223)فقد بلغ صافي رصيد اإلقراض إلى المصارف الدولية والمؤسسات غير المالية       ميس ر 
          وم صد ر ة  (؛الديونرصيد كخدمة دوالر  1.5             لمنطقة، د فع الواردة للخدمة الديون )مقابل كل دوالر من الديون 

                                                                       ، وال سيما التحويالت المالية )مقابل كل دوالر تلق ته المنطقة واحتفظت به من صافية لرأس المال الخاص
دوالر إلى الخارج مع فقدان سبعة سنتات عن كل دوالر بسبب الممرات  2.8التحويالت المالية، جرى تحويل 

 83لعربية، في المتوسط، ومانحة للمساعدة اإلنمائية الرسمية )وتمثل المساعدة اإلنمائية الرسمية ا العالية التكلفة(؛
ومقابل كل دوالر تتلقاه المنطقة  ،في المائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية خارج إطار لجنة المساعدات اإلنمائية

                                               سنتا  من خالل صناديق التعاون الثنائي واإلقليمي(. 65                                            من المساعدة اإلنمائية الرسمية، ي عاد استثمار 

 البلدان العربية يتمويل التنمية المستدامة ف
 )فصل مواضيعي رئيسي(

                                                                                            أعد ت اإلسكوا الفصل المواضيعي الرئيسي في المطبوعة الرئيسية الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية  -10
ويتناول الفصل نتائج بطاقة األداء التابعة  ".تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربيةبعنوان " 2018البيئية لعام 

، هي: تعبئة الموارد المحلية )السياسات الضريبية خطة عمل أديس أبابالإلسكوا في ستة مجاالت ذات أولوية في 
والتجارة  والتمويل المتعلق بالمناخ؛ والتعاون اإلنمائي الدولي؛ والتمويل الخاص الدولي والمحلي؛ والمالية(؛

                                           ويقدم الفصل أيضا  تقييما  محد ثا  الحتياجات  المنطقة العربية. ل الدين في                والقدرة على تحم  الدولية كمحرك للتنمية؛
 التمويل المتزايدة في المنطقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 التقدم المحرز واآلفاق في تمويل التنمية المستدامة: االتجاهات العالمية مقابل الوقائع اإلقليمية
(E/ESCWA/EDID/2018/TP.5) 

. وتتناول الوضع في 2018تستعرض هذه الورقة التقدم المحرز في تمويل التنمية المستدامة في عام  -11
                                                                                                                   العالم، وتشير إلى أن تقدما  قد أ حرز في تنفيذ االلتزامات العالمية لتمويل التنمية، إال أن الفوائد لم ت وز ع بالتساوي. 

د الوطنية الرامية إلى االستفادة من مجموعة الحلول وال تزال عدة تحديات في المنطقة العربية تعوق الجهو
هج القائم على اعتماد توصيات                                 . وتتضمن الوثيقة تحذيرا  من الن خطة عمل أديس أباباالتمويلية الكاملة التي تتيحها 

 ياسية.عن أوجه عدم المساواة واألوضاع الجيوس            عامة بمعزل 

                                                                                    ص الورقة إلى أن المجال ال يزال سانحا  التخاذ إجراءات عاجلة لتمويل التنمية على المستوى      وتخل  -12
                                                                                                  العالمي واإلقليمي، ولوضع االقتصادات العربية على مسار أكثر استدامة في النمو والتنمية. وقد ر فع ت هذه 

وعة في مواقفها أثناء تولي مصر رئاستها في والصين، واستندت إليها المجم 77 الورقة إلى رئاسة مجموعة الـ
 .2018عام 

  

https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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 تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في المنطقة العربية
)SCWA/EC.5/2018/5E/E( 

                                                                                                 تتضمن هذه الوثيقة تقييما  للنتائج والتوصيات الدولية الصادرة بشأن تمويل التنمية، من منظور إقليمي. -13

خطة عمل أديس بشأن  2018ويبدأ التقييم باستدالل إحصائي يعتمد على عدد القرارات والتقارير الصادرة في عام 
                                                  ويشمل التقييم أيضا  قراءة إقليمية وتنموية للرسائل  كمؤشر للثغرات التي ال تزال تعرقل تنفيذ خطة العمل. أبابا

الصادرة عن أجهزة األمم المتحدة المختلفة ومنظمات دولية معنية أخرى بشأن اإلجراءات والمقترحات المطلوبة 
                                                            ضا  لآلثار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التوصيات في ظل األوضاع لتقويم مسارات تمويل التنمية، ويورد عر

 والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

 تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية
 )تمويل التنمية( عن دورتها الثانية عشرة

(E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/Report) 

  5و 4                                                                            يقدم التقرير موجزا  عن الدورة الثانية عشرة للجنة التي ع قد ت في بيروت يوم ي  -14
 . ويتضمن الرسائل والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن المناقشات التي جرت بين الدول2017كانون األول/ديسمبر 

 األعضاء.

 2018-2017مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 
(E/ESCWA/EDID/2018/1) 

                                                                                             يعرض قسم  من المسح النتائج المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية. ويوضح  -15
التفضيلية وغير التجارة بتوظيف سيل األموال كيف يفاقم االحتيال التجاري التفاوت في الدخل بقدر ما يسهم غ

                                           لحق ضررا  بمتطلبات استحقاق اإلنفاق الحكومي،   ي كما الضريبية، الجمركية وفي تآكل اإليرادات يلية ضالتف
         . ووفقا  الدولية                                                              ضعف أيضا  موقع البلد المعني في تصنيفات الحوكمة وتصورات الفساد                  سيادة القانون، وي يقوض و

مليار دوالر( في اإليرادات  482.7وا، فقدت االقتصادات العربية ما يناهز نصف تريليون دوالر )لتقديرات اإلسك
                                                                            بسبب التالعب بالفواتير التجارية، ما يعادل خ مس الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة  2015و 2008                 العامة بين عام ي 

 التجارة غير النفطية مع العالم( في المتوسط. في المائة من مجموع 8.2                   مليار دوالر سنويا  ) 60.3 أو 2016في عام 

 تقرير األمين العام: "من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي: دعم إقامة مجتمعات مستدامة 
 وقادرة على الصمود"

(E/2018/61) 

تقرير األمين العام بشأن الموضوع الرئيسي للجزء الرفيع المستوى من دورة في إعداد اإلسكوا ساهمت  -16
العامة والخاصة، والمحلية  -. وأكدت أن "جميع أشكال تمويل التنمية 2018المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 

التمويل العام                                                                            يجب أن تأخذ في االعتبار على نحو واف  المخاطر والقدرة على الصمود... وي عتب ر -والدولية 
                                                                                                             الدولي، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية، مكم ال  بالغ األهمية لتعبئة الموارد المحلية، التي تظل بمستوياتها 
                                                                                                          الحالية غير كافية لتلبية احتياجات االستثمار العام. كما أن دور ي المساعدة اإلنمائية الرسمية والموارد المحلية 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/9/REPORT
https://www.unescwa.org/publications/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018
https://www.unescwa.org/publications/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017-2018
https://undocs.org/ar/E/2018/61
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                                                                                    غير كافي ين لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الطائفة الواسعة النطاق من الهزات التي  بالغا األهمية ولكنهما
 (.64" )الفقرة 2030                                                        يمكن أن تؤثر سلبا  على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

 تقرير األمين العام بشأن "اتجاهات التعاون اإلنمائي الدولي والتقدم المحرز فيه"
(E/2018/55) 

. ويعرض 2018تقرير األمين العام بشأن التعاون اإلنمائي الدولي لعام في إعداد       أيضا  اإلسكوا ساهمت  -17
؛ ودور 2030التقرير البيانات والمعلومات والتحاليل بشأن الدور االستراتيجي للتعاون اإلنمائي في خطة عام 

السياسات الوطنية للتعاون اإلنمائي؛ وسد الثغرات في القدرات، وتيسير تطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وتسخير 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وإشراك القطاع الخاص في التعاون 

                                                  رصد واالستعراض. ويشير التقرير أيضا  إلى بطاقة أداء اإلنمائي؛ وتحسين النتائج اإلنمائية من خالل تعزيز ال
 في النسخة اإلنكليزية(. 20تمويل التنمية في المنطقة العربية باعتبارها مجموعة من أدوات الرصد والتقييم )ص. 

 (2120-1820) 2030استراتيجية األمين العام لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 

 الستراتيجية من خالل إجراء تقييم إقليمي أوضح أن إمكانات التمويل ساهمت اإلسكوا في وضع هذه ا -18
شهد أكبر أزمة نزوح قسري وت                                                                         ال تزال ضعيفة فيما تواجه المنطقة العربية تزايدا  في مستويات العنف والنزاع

أ( أوجه الضعف منذ الحرب العالمية الثانية. وقد جرى التأكيد على أربعة تحديات رئيسية في تنفيذ االستراتيجية: )
 3.6في البيئة التمكينية واتجاهات االستثمار؛ )ب( عدم كفاية التمويل العام لتلبية االحتياجات )مع فجوة قدرها 

م المالية والتجارية العالمية )وقد كان انخفاض معدالت   ظ                                                  تريليون دوالر(؛ )ج( إخفاق السياسات واألسواق في الن 
 (؛ 2016-2011                     مليار دوالر بين عام ي  16.2                        ال  عن خسائر سنوية بقيمة التبادل التجاري في المناطق مسؤو

في المائة  23)د( الظروف الدولية غير المؤاتية، إذ تراجعت التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر بنسبة 
 .2017قبل نهاية عام 

 تمويل التنمية: دور اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة

"، التي أكدت على تمويل التنمية: دور اللجان اإلقليمية لألمم المتحدةوثيقة "في إعداد اإلسكوا ساهمت  -19
 وطرح مقترحاتفي دعم الخطة العالمية من خالل إجراء التحاليل  ،باعتبارها مراكز فكر إقليمية ،دور تلك اللجان

 .عتمادها في مجال تمويل التنميةالمطلوب ا السياساتبشأن 

 االجتماعات وحلقات العمل -      ثانيا 

 ملتقى االستثمار السنوي
 (2018نيسان/أبريل  10-8)دبي، 

                                           ، وهو منبر  هام يربط بين المؤسسات التجارية الملتقى السنوي الثامن لالستثمارشاركت اإلسكوا في  -20
                                                                                                    وسلطات الدولة الراغبة في بناء شراكات مستدامة مع المستثمرين. وقد أعد ت اإلسكوا للملتقى مذكرة  توضيحية 

على االستثمار في المنطقة بشأن االتجاهات العالمية واإلقليمية في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتأثيرها 

https://undocs.org/ar/E/2018/55
http://www.regionalcommissions.org/2ndCom2017ffdrev.pdf
https://www.eyeofriyadh.com/ar/events/details/annual-investment-meeting-aim-2018
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                                                                                المذكرة أيضا  المناخ االستثماري اإلقليمي باالستناد إلى مؤشرات عن القدرة التنافسية،  العربية. واستعرضت
                                                                                                     واالستثمار، وسهولة مزاولة األعمال التجارية، وتضم نت مجموعة من التحاليل والمقترحات بشأن قضايا االستثمار.

 2018ستدامة لعام المنتدى العربي للتنمية الم
 (2018نيسان/أبريل  26-24)بيروت، 

على تحديات تمويل التنمية  2018لعام  المنتدى العربي للتنمية المستدامة                           رك زت إحدى حلقات النقاش في  -21
للتنمية يعتمد على بناء القدرات الالزم المستدامة في المنطقة العربية. واتفق المشاركون على أن تأمين التمويل 

                                                                                                     االقتصادية الوطنية لتحقيق السيادة االقتصادية وللتحول نحو اقتصاد م نتج  بدال  من االقتصاد المستهلك؛ وضمان 
                                               م الضريبية. وقد شددت المناقشات أيضا  على أهمية   ظ                                            عادل للثروة؛ وتدعيم القطاع الخاص وإصالح الن التوزيع ال

الشراكات الفعالة بين الحكومات، والمصارف والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني واألسرة 
 الدولية في هذا المجال.

 المنتدى العالمي لالستثمار
 (2018األول/أكتوبر  رينتش 26-22)جنيف، 

تشرين األول/أكتوبر في  25                                                                     شاركت اإلسكوا في اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى الذي ع قد في  -22
لتشارك رؤيتها المتعلقة بالتكامل اإلقليمي ووجهات نظرها بشأن تمويل التنمية في سياق تحديات  المنتدىإطار 

                                                                                                االستثمار المستمرة. وشددت على دور االستثمار األجنبي المباشر بوصفه عامال  محفزا  للنمو والتشغيل ونقل 
من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة إذا  التكنولوجيا، وأظهرت أن االتفاقات اإلقليمية يمكن أن تزيد

                                                                                                    كانت شاملة  للتدابير وتجارة الخدمات ما وراء الحدود. وأكدت اإلسكوا أيضا  على أن نقل التكنولوجيا يرتبط 
تعانيه                                                                                                      بارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة، ما يبرر تأخر التحو ل الهيكلي للمنطقة العربية وما

 من مراحل انتقالية لتراجع التصنيع.

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية
 (2018تشرين الثاني/نوفمبر  9-8)بيروت، 

                 وقد أ طلق في ذلك  شاركت اإلسكوا في المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية. -23
من  10، الذي ساهمت فيه اإلسكوا )الفقرة "تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية" شأنالتقرير بالمؤتمر 

هذه الوثيقة(. وتمحورت المناقشات في المؤتمر حول مصادر التمويل المتاحة، وكيفية االستفادة منها لتنفيذ أهداف 
 التنمية المستدامة.

 المؤتمر السنوي للقطاع المصرفي العربي
 (2018تشرين الثاني/نوفمبر  16-13)بيروت، 

                           ، الذي نظ مه اتحاد المصارف 2018شاركت اإلسكوا في المؤتمر السنوي للقطاع المصرفي العربي لعام  -24
". اكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامةالشرالعربية، وتناول موضوع "

وجرى التأكيد على أن االعتماد المفرط على المساعدة اإلنمائية الرسمية لتحفيز االستثمارات الخاصة يمكن أن 

https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://worldinvestmentforum.unctad.org/wp-content/uploads/2018/11/Compressed_WIF2018_Programme_and_speakers_29.11.18.pdf
http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?contentID=1344
https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
http://www.uabonline.org/ar/events/conferences/theannualarabbankingconferencefor2018/55561
http://www.uabonline.org/ar/events/conferences/theannualarabbankingconferencefor2018/55561
http://www.uabonline.org/ar/events/conferences/theannualarabbankingconferencefor2018/55561
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حملة عالمية بهذا الشأن             بلدا  أطلقت  45منظمة دولية من المجتمع المدني في  149                               يؤدي إلى نتائج سلبية، علما  أن 
                                                                                    للتحذير من هذا االتجاه. وقد يؤدي تعزيز الشراكات بين القطاع ي ن العام والخاص، في غياب        بيانا وأصدرت 

                                                                                          عليها دوليا  ومعايير قانونية وتنظيمية فعالة في المحاسبة المالية، إلى إعطاء األولوية لمصالح  معايير متفق
 إلى زيادة التكاليف والحد من تغطية الخدمات.      أيضا  المستثمرين على حساب مصالح السكان، وقد يؤدي

 شروعةالمؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير الم
 (2018تشرين الثاني/نوفمبر  29-28)بيروت، 

لدفع التعاون في هذا المجال                                                          مؤتمرا  دوليا  رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامةنظمت اإلسكوا  -25
                               م هذا المؤتمر أيضا  لدعم رئاسة     ن ظ ومناقشة اإلجراءات الالزمة لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. و

 والصين في قيادة العمل المتعلق بتحقيق المعادلة في السياسة المالية وبتعبئة الموارد المحلية. 77 مجموعة الـ

القرار الرفيعي المستوى، بمن فيهم النائب األول لرئيس البنك  ينعا                          وقد حضر المؤتمر نخبة  من ص -26
لألمم المتحدة، واألمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ووزير المالية الدولي، ووكيل األمين العام 

                                                                                         لكل من لبنان ومصر، ونائب رئيس محكمة النقض ممث ال  محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس اتحاد 
اللجنة الصين، وممثلون عن و 77 المصارف العربية، وأعضاء من البرلمان اللبناني ورئيس مجموعة الـ

                           خبيرا  ومتحدثا  من المنطقة  40                                                                            االقتصادية ألفريقيا والمكتب اإلقليمي للبنك الدولي. وكان من بين المشاركين أيضا  
منظمة دولية وإقليمية، وممثلون عن الدول األعضاء في اإلسكوا وعن ست  30والعالم، بمن فيهم ممثلون عن 

                                                        يل، والجزائر، والصين، والفلبين، وماليزيا(. وستط لع لجنة دول غير أعضاء في اإلسكوا )األرجنتين، والبراز
على مواضيع النقاش التي تناولها  في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياتمويل التنمية في الدول األعضاء 

 الية.من جدول األعمال المؤقت لدورتها الح 8هذا المؤتمر وعلى الوثيقة الختامية ذات الصلة في إطار البند 

 الفساد وتمويل التنمية
 (2019الثاني/يناير  كانون 16-15)الكويت، 

 اإلسكوا ورقة معلومات أساسية عن الفساد وانعكاساته السلبية، تناولت فيها التدفقات المالية قدمت  -27
الورقة على                                                                                             غير المشروعة وتكاليف الفرصة البديلة لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ورك زت هذه 

اآلثار الكاسحة للفساد، ومن بينها تجريد المجتمعات من فرص العيش الكريم والحق في تعبئة الموارد الالزمة 
 لتمويل التنمية.

 القمة العربية االجتماعية واالقتصادية
 (2019كانون الثاني/يناير  20)بيروت، 

                                    لعربية االجتماعية واالقتصادية مجموعة                                                         وز عت اإلسكوا على وفود الدول العربية المشاركة في القمة ا -28
من المواد اإلعالمية التي سلطت الضوء على نتائج بحوثها وتوقعاتها والتوصيات في مجال السياسات بشأن 

وأهداف التنمية  2030تمويل التنمية. وشدد إعالن القمة على ضرورة التصدي للعوائق أمام تنفيذ خطة عام 
 ص بتمويل التنمية.                واعت مد قرار  خا ،المستدامة

https://eurodad.org/files/pdf/1546822-public-private-partnerships-global-campaign-manifesto-1507748444.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
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 2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
 (2019نيسان/أبريل  11-9)بيروت، 

جرى مناقشة القضايا الرئيسية لتمويل التنمية المستدامة في سياق المشاورات اإلقليمية التحضيرية التي  -29
. وقد شملت تلك القضايا الرسائل الرئيسية 2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام                           ع قدت في الفترة التي سبقت 

تموز/يوليو  18-9)نيويورك،  2018اسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام المنتدى السيالمنبثقة عن 
تمويل التنمية المستدامة )الفقرتان  بشأن                                                                (. وقد ا درج ت نتائج االجتماع األول للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى 2018

 .2019عام                                                            من هذه الوثيقة( أيضا  في المنتدى العربي للتنمية المستدامة ل 26و 25

 دعم آليات تنسيق التمويل من أجل التنمية -      ثالثا 

 خالصة عمل اللجان اإلقليمية

                                                                      ، أعدت اإلسكوا مسودة ورقة ومخططا  مشروحا  عن خالصة األنشطة اإلقليمية بشأن 2018في عام  -30
. وتضمنت هذه الورقة دعوة إلى اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة للنظر في إعداد مطبوعة 2030تمويل خطة عام 

مشتركة عن هذا الموضوع باالستناد إلى منهجية مقترحة في المخطط المشروح. والهدف من الخالصة هو نشر 
 ال السياسات. نتائج البحوث والمعارف التي تنتجها اللجان اإلقليمية وتبادل األساليب والحلول في مج

 فريق االستعراض الداخلي لالتفاق العالمي

، قدمت اإلسكوا تعليقات إلى فريق االستعراض الداخلي لالتفاق العالمي، 2019في كانون الثاني/يناير  -31
                                                                                                 تناولت توصياته بشأن تمويل التنمية، وأشارت إلى أن بعض العناصر المقترحة قد تثير الجدل في حال ط بقت 

                                                                                          طقة العربية. وأشارت اإلسكوا أيضا  إلى أن التوصية العملية، التي تعطي األولوية لتعبئة التمويل على حالة المن
من أجل أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن تقدم التفاصيل عن الجهة المسؤولة عن تعبئة التمويل وعن أنواع 

اإلقليمية في إصالح منظومة األمم                                                               التمويل الالزمة. وأكدت اإلسكوا أيضا  على ضرورة تعزيز دور اللجان 
المتحدة اإلنمائية، وعلى ضرورة أن يشمل االتفاق العالمي نتائج بحوث اللجان اإلقليمية وتحليلها في مجال 

 السياسات وتدخالتها الخاصة بتوفير المساعدة الفنية.

 حلقة العمل المشتركة بين األمم المتحدة والبنك الدولي بشأن مكافحة الفساد
 (2018أيلول/سبتمبر  13وت، )بير

                                                                     الداخلية المشتركة بين األمم المتحدة والبنك الدولي، التي ن ظم ت لتحديد  حلقة العملشاركت اإلسكوا في  -32
                                                                                                        المجاالت ذات األولوية في دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية األولى في لبنان لمكافحة الفساد. وكان لإلسكوا مشاركة  

ن، وفي جلسات فريق العمل فاعلة في حلقة النقاش التي جمعت بين خبراء وطنيين معنيين بقضايا الفساد في لبنا
 ل الدعم الممكنة في هذا المجال.  ب                        التي تخللها نقاش  عن س 

 

https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
http://www.unapphosting.com/english/latest-news/joint-anti-corruption-workshop-by-the-united-nations-in-lebanon-and-the-world-bank
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 2018منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 
 (2018نيسان/أبريل  26-23)نيويورك، 

وتناولت وجهات النظر اإلقليمية  المنتدى                                                          شارك األمين التنفيذي لإلسكوا في ندوة جانبية ع قد ت على هامش  -33
. وتطرقت الندوة إلى التحديات التي تواجهها مختلف مناطق العالم في تعبئة الموارد 2030بشأن تمويل خطة عام 

السياقات المحددة لهذه المناطق والتحديات المتباينة  ، وتناولت2030المحلية والخارجية الالزمة لبلوغ خطة عام 
 التي تواجهها البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

 2018تمويل التنمية: التقدم المحرز والتوقعات لعام 

بتمويل التنمية: التقدم المحرز قدمت اإلسكوا عدة مساهمات موضوعية في الطبعة الثالثة للتقرير المعني  -34
، الصادر عن فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية. وقدمت ورقة 2018والتوقعات لعام 

م   ظ                ز المالي، والن                              في ذلك السياسة المالية والحي عمل تناولت فيها النواحي المختلفة لتعبئة الموارد المحلية، بما 
                                                                                                        الضريبية المحلية، واإلعانات المالية، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة. وقدمت اإلسكوا أيضا  إلى فرقة 

لك المساعدة                                                                                                    العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية تقييما  تحليليا  للتعاون اإلنمائي الدولي، بما في ذ
                                                                                                         اإلنمائية الرسمية وارتباطها بالجهود اإلنسانية، إضافة  إلى دراسة تحليلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية العربية. 
                                                                                                        وشاركت اإلسكوا أيضا  في االجتماعات التي نظ متها فرقة العمل لمناقشة مسودة التقرير، وأعد ت تقييما  إقليميا  

 على طلبه.             والصين بناء  77 موعة الـبشأن التقرير رفعته إلى رئيس مج

 والصادر عن فرقة العمل  2019إطالق التقرير المعني بتمويل التنمية المستدامة لعام 
 المعنية بتمويل التنمية المشتركة بين الوكاالت

 (2019نيسان/أبريل  10)بيروت، 

والصادر عن  2019التقرير العالمي المعني بتمويل التنمية المستدامة لعام                          نظمت اإلسكوا فعالية  إلطالق  -35
، وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت من أجل نشر فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية

وحضر هذه الفعالية خبراء من مختلف الميادين ذات الصلة، بما في ذلك المجلس  توصيات التقرير في المنطقة.
األعلى للخصخصة والشراكة، واتحاد المصارف العربية، والمصارف الخاصة الكبرى في لبنان، إضافة إلى 

ر التقرير من خبراء من وزارة المالية اللبنانية، وأخصائيين قانونيين، وخبراء إقليميين من الدول األعضاء. ويحذ
. ورغم بوادر التقدم، ال يزال تمويل 2030                                                                   أن تعبئة التمويل الكافي ال يزال يمثل تحديا  كبيرا  في تنفيذ خطة عام 

االستثمارات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المستوى المطلوب، وال تزال أجزاء من النظام المتعدد 
 األطراف مثقلة بالضغوط.

 2019بمتابعة تمويل التنمية لعام مجلس االقتصادي واالجتماعي المعني منتدى ال
 (2019نيسان/أبريل  18-15)نيويورك، 

المنتدى الرابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي شاركت اإلسكوا، إلى جانب لجان إقليمية أخرى، في  -36
                                                                               ، ممثلة  باألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعني بمتابعة تمويل التنمية

 الكلمة                               عن وجهة نظرها مدخالت أ درج ت في  ومكتب اللجان اإلقليمية في نيويورك. وقدمت اإلسكوا للتعبير

https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-forum.html
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
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على ضرورة إعطاء األولوية لتعبئة الموارد  ت هذه الكلمةة. وشددعن اللجان اإلقليمي                      التي أ لقي ت بالنيابة ةالمشترك
المحلية، إلى جانب الموارد الخاصة واألجنبية. وشملت مجاالت العمل المقترحة التصدي للتدفقات المالية غير 

ة، المشروعة، وإعادة النظر في معايير القدرة على تحمل الديون، وتجديد قدرات المصارف اإلنمائية اإلقليمي
 واستحداث فئات األصول المتعلقة بالهياكل األساسية والصحة والتعليم للجميع في مجال التمويل الخاص.

 آلية التنسيق اإلقليمي

                                                                       زا  مشتركا  بين الوكاالت لتحسين التنسيق بين منظمات األمم المتحدة العاملة                              تتيح آلية التنسيق اإلقليمي حي  -37
تشرين  22                                                                                     في المنطقة العربية. وع قد االجتماع الرابع والعشرون آللية التنسيق اإلقليمي في القاهرة في 

عنى بتمويل                                     . وقرر أعضاء اآللية إنشاء فريق عمل ي 2030بهدف تعبئة التمويل لخطة عام  2018األول/أكتوبر 
التنمية لتقييم التدفقات المالية من أجل التنمية في المنطقة العربية، وتحديد المجاالت ذات األولوية لتنفيذ استراتيجية 

 .2030األمين العام لتمويل خطة عام 

                                                                                               وتترأس اإلسكوا حاليا  فريق العمل المعني بتمويل التنمية في آلية التنسيق اإلقليمي، وقد تشاركها جهة -38
، واعتمد 2019آذار/مارس  21                                                                       أخرى في رئاسة هذا الفريق في المستقبل. وعقد فريق العمل اجتماع ه األول في 

                                                          به بوصفه مركزا  إقليميا  لتعزيز التعاون والتنسيق بين األمم  التي تحدد الدور الذي يضطلع شروطه المرجعية
المتحدة، وجامعة الدول العربية والمنظمات والوكاالت المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة في 

راء البحوث تنفيذ أنشطتها المتعلقة بتمويل التنمية في المنطقة العربية، بما في ذلك تنفيذ المبادرات المشتركة وإج
 عن المجاالت اإلقليمية ذات األولوية في تمويل التنمية.

 األنشطة الخارجة عن الميزانية -      رابعا 

وخالل االجتماع الرابع والعشرين آللية التنسيق اإلقليمي، طلب األعضاء النظر في إمكانية إنشاء شبكة  -39
التدفقات عبر الحدود. وجرى مناقشة االقتراح من السلطات الضريبية من أجل تبادل التجارب والتعاون في إدارة 

                                                                                                       نفسه في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تضع اإلسكوا حاليا  اللمسات 
األخيرة على دراسة بشأن إنشاء منتدى عربي للسياسات الضريبية والمالية. وتستكشف هذه الدراسة الحاجة إلى 

                                                                                            ، والمواضيع التي يمكن أن يتطر ق إليها، وارتباطه بالنقاش العالمي بشأن التعاون الضريبي، وأفضل هذا المنتدى
                                                                                                      شكل يمكن أن يتخذه هذا المنتدى باالستناد إلى تقييم مقارن للمنتديات اإلقليمية األخرى. وتقترح الدراسة أيضا  

 تجريبية لمدة سنتين.لاعمليات ل                                                  قائمة  من الشركاء لهذا المشروع وميزانية  نموذجية ل

 االستشارية الخدمات -      خامسا 

نيسان/أبريل  26 إلى 23في المنامة في البحرين، في الفترة من  حلقة عمل وطنية متقدمةنظمت اإلسكوا  -40
                               مسؤوال  رفيع المستوى إضافة  إلى  20، بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح. وحضر حلقة العمل 2018

مستشارين قانونيين من الوزارات المعنية )أي وزارات المالية، والتجارة، والسياحة، والعدل( وكبار المسؤولين 
صيات بحوثها المتعلقة بتمويل التنمية والمخاطر المرتبطة من المصرف المركزي. وعرضت اإلسكوا نتائج وتو

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/tors_rcm-wg_on_ffd_11mar19.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ffd_workshop_advisory_service_-_bahrain_1.pdf
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بالتدفقات المالية غير المشروعة. وتشاركت اآلراء بشأن فوائد الحد من تلك التدفقات، بما في ذلك من خالل 
 التعاون الضريبي الدولي وحماية النظام الضريبي من تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح. 

، قدمت اإلسكوا 2018والصين في عام  77 على طلب من مصر التي تولت رئاسة مجموعة الـ       وبناء  -41
 77 مجموعة الـ الكلمة التي ألقتها                                                                         تقييما  إقليميا  ووجهات نظر عن حالة تمويل التنمية. وأ درج هذا التقييم في 

 .2018لعام المناقشة العامة في المنتدى المعني بمتابعة تمويل التنمية  في جلسةوالصين 

                                                                                  ، تلقت اإلسكوا طلبا  من وزارة المالية في األردن لتنظيم سلسلة من حلقات العمل المعنية 2019وفي عام  -42
                                                                                               بالضرائب، في إطار متابعة المؤتمر المعني بكبح التدفقات المالية غير المشروعة، الذي ع قد في تشرين 

 مية تتضمن تفاصيل الخدمات المقترحة وحلقات العمل.                                   . وت عد  اإلسكوا حاليا  مذكرة  مفاهي2018الثاني/نوفمبر 

----- 
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