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 انتخاب أعضاء المكتب. -2

 تنظيمية أخرى.إقرار جدول األعمال ومسائل  -3

 قضايا المتابعة

 أنشطة تمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا. -4

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  -5
 .في دورتها الثانية عشرة )تمويل التنمية(

 المستدامةالتقدم المحرز واآلفاق في تمويل التنمية 

 .والواقع اإلقليمياالتجاهات العالمية  -6

 بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية: -7
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 للتنمية؛                       التجارة الدولية كمحرك  )د(
 والقدرة على تحملها.الديون  (ه)

 التدفقات المالية غير المشروعة

 .تمويل التنمية المستدامةحول  وتوافق بيروت مؤتمر -8

 .وكبح التدفقات المالية غير المشروعةالمستدامة رطة طريق عربية لتمويل التنمية اخ -9

 امجيةنالقضايا البر

 .اإلصالح في األمم المتحدة: البعد اإلقليمي -10

 الدورة الثانية للجنة.موعد ومكان انعقاد  -11

 ما يستجد من أعمال. -12

 .اعتماد توصيات اللجنة في دورتها األولى -13

 شروحال

 افتتاح الدورة -1

                                                                                              أنشئت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عمال  بقرار 
بشأن تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير  2018حزيران/يونيو  28( المؤرخ 30-)د 332اإلسكوا 

التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، الذي فصل اللجنة الفنية إلى لجنتين. ووافق 
 23المؤرخ  2019/30على هذا الفصل في قراره  لألمم المتحدةي المجلس االقتصادي واالجتماع

 يالتنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربلجنة تمويل تعقد ف ،2019تموز/يوليو 
 .2019 ديسمبر/كانون األول 12و 11يومي        عم ان،دورتها األولى في  آسيا

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي لإلسكوا على ما يلي: "تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية  18تنص المادة 
بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة. وتنتخب تلك الهيئات 

 . )*(سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"

                                                
الدول األعضاء في اإلسكوا حسب الترتيب األبجدي: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية  )*(

رية                                                                                                                              التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ع مان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهو
 المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.المملكة المغربية، بنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، الل
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 تنظيمية أخرى جدول األعمال ومسائل إقرار -3

من النظام الداخلي لإلسكوا، الذي تسري أحكامه على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر  8تنص المادة 
                                ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  12                                                                 اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا  للمادة 

                                                                                         على جدول األعمال المؤقت". وعمال  بهذه المادة، تقر  اللجنة جدول األعمال المؤقت وتنظيم األعمال 
، أو بعد إدخال E/ESCWA/C.9/2019/L.2و E/ESCWA/C.9/2019/L.1                                المقترح كما ير دان في الوثيقتين 

 تعديالت عليهما. 

 قضايا المتابعة

 (E/ESCWA/C.9/2019/3) تمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكواأنشطة  -4

 تستعرض اللجنة األنشطة المتعلقة بتمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 
2018-2019 . 

                                                                      واللجنة مدعو ة إلى االط الع على األنشطة المنفذة وتقديم المقترحات بشأنها.

المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  اللجنة الصادرة عن توصياتالتنفيذ  -5
 (E/ESCWA/C.9/2019/4) (تمويل التنميةفي دورتها الثانية عشرة )

                          عمال  بالتوصيات الصادرة عن                                                                ت عرض على اللجنة اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية لإلسكوا
حرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها الثانية عشرة اللجنة المعنية بت

 (. 2017كانون األول/ديسمبر  5-4)بيروت،  التنمية                                    واألخيرة، التي رك زت على قضايا تمويل

                                                                      واللجنة مدعو ة إلى االط الع على األنشطة المنفذة وتقديم المقترحات بشأنها.

 واآلفاق في تمويل التنمية المستدامةالتقدم المحرز 

 (E/ESCWA/C.9/2019/5) والواقع اإلقليمياالتجاهات العالمية  -6

. وتناقش ما تحقق 2019و 2018                                                                   حاط اللجنة علما  بالتقدم المحرز في تمويل التنمية المستدامة في عامي   ت 
الحلول التمويلية التي  جميع                                                                التحديات والقضايا التي تطال األمن البشري فتقو ض جهود االستفادة من و

خطة عمل أديس أبابا، وال سيما في المنطقة العربية. وتنظر في التوصيات العالمية من منظور         تقد مها
 البلدان العربية. في سائدةإقليمي وفي إمكانية تطبيقها في ظل الظروف المحفوفة بالمخاطر والسياقات ال

توجيهات لمسار الواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بالنتائج الرئيسية التي توصلت إليها اإلسكوا، وإلى تقديم 
 .مجال تمويل التنمية المستدامةعملها في 
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 (/6E/ESCWA/C.9/2019) بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية -7

تستعرض اللجنة ما استجد في الركائز الخمس لبطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية التي وضعتها 
 األمانة التنفيذية لإلسكوا لرصد التطورات في تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 

 حليالت.واللجنة مدعوة، في إطار كل ركيزة، إلى تقديم التعليقات على التقييمات والت

 (E/ESCWA/C.9/2019/6(Part I)) ةالوطنيالموارد العامة  )أ(

في المنطقة العربية، بما في ذلك  وطنيةتناقش اللجنة المجاالت المختلفة المتصلة بالموارد العامة ال
                                                                                       السياسات المالية، والضرائب، واإلعانات، والتدفقات المالية غير المشروعة في ظل  تشد د ظروف 

وتزايد المخاطر غير االقتصادية، وانتشار الحمائية التجارية، وانخفاض األجور الحقيقية، السيولة، 
 وتزايد خطر العجز عن تسديد الديون والتعرض للتدفقات المالية غير المشروعة. 

 والدوليةوطنية الالتجارية والتمويلية الخاصة  مؤسساتال )ب(
 (E/ESCWA/C.9/2019/6(Part II)) 

التقييم النوعي والكمي لوضع التمويل الخاص في المنطقة العربية، بما في ذلك  على اللجنة تطلع
 الرئيسية التي تؤثر على تعبئة التمويل. والعواملالتدفقات عبر الحدود، 

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part III)(( التعاون اإلنمائي الدولي )ج(

 وارتباطهاذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية تستعرض اللجنة تقييم التعاون اإلنمائي الدولي، بما في 
                                                                                          بالمساعدة اإلنسانية وتكاليف الالجئين الموجودين داخل البلدان المانحة. ويؤكد التقييم أن  حركة 

االستثمارات الطويلة األجل الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة.  تسهم فيالتعاون اإلنمائي الحالية ال 
 التدفقات الواردة والخارجة للمساعدة اإلنمائية الرسمية العربية. وضع على      أيضا  اللجنة لع  ط تو

 )E/ESCWA/C.9/2019/6(Part IV(( للتنمية                       التجارة الدولية كمحرك  )د(

 تبحثن خطة عمل أديس أبابا. كما متستعرض اللجنة وضع التجارة الدولية وااللتزامات المنبثقة 
التفضيلية وغير التفضيلية في النمو والتنمية وفي آثار عدم اليقين والتوترات  مساهمة الترتيباتفي 

 في                    قتراحات للمضي قدما  االالتجارية المتزايدة على اقتصادات البلدان العربية. وتنظر اللجنة في 
 إنشاء االتحاد الجمركي العربي وتعزيز التكامل اإلقليمي.

  V(E/ESCWA/C.9/2019/6(Part(( الديون والقدرة على تحملها (ه)

أسواق رأس المال المحلية وصكوك ووضع  ،الوضع العالمي لتمويل الدين الخارجي اللجنةتستعرض 
في اتجاه معاكس للحركة الدولية  تبدو                                                          الديون المبتكرة. وتستعرض أيضا  حركة الديون اإلقليمية، التي 

ط الديون بوتيرة سريعة. وتنظر اللجنة في الحاجة المصدرة للنفوالبلدان العربية المستوردة  إذ تراكم
ما إذا كان من                                                                             إلى استراتيجية تبقي الديون في مستوى يمكن تحم له في المنطقة، وتراجع تقييما  ل

 استخدام الديون الخارجية كوسيلة مستدامة لتمويل التنمية في المنطقة العربية.الممكن 
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 التدفقات المالية غير المشروعة

 (E/ESCWA/C.9/2019/7) المستدامة وتوافق بيروت حول تمويل التنمية مؤتمر -8

تطلع اللجنة على المداوالت الرئيسية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات 
قد . و2018تشرين الثاني/نوفمبر  29و 28المالية غير المشروعة، الذي عقدته اإلسكوا في بيروت، في 

، وتشجيع االنتقال من التعبئة إلى التمويل، واعتماد التدابير المدىهدف المؤتمر إلى دعم التمويل الطويل 
الالزمة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وتضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر "توافق بيروت حول 

 متكامل للتمويل اإلقليمي. استعراضتمويل التنمية" أول 

وكبح التدفقات المالية غير المشروعة  المستدامة طريق عربية لتمويل التنميةة طراخ -9
 (E/ESCWA/C.9/2019/8) 

األمانة التنفيذية لإلسكوا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة  تقترحهاطريق  ةطراخفي تنظر اللجنة 
 المعروض، المستدامة الطريق إلى توافق بيروت حول تمويل التنمية ةطراخفي المنطقة العربية. وتستند 

لمنظمات "ل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية التي أطلقت في دعوةللوتستجيب ، 8في إطار البند 
 ."تقديرات حجم التدفقات المالية غير المشروعة وتكوينهاإلى نشر اإلقليمية 

 الطريق المقترحة وإبداء المالحظات بهدف تحسينها وإقرارها. ةطراخواللجنة مدعوة إلى مناقشة 

 امجيةنالقضايا البر

 (عرض) اإلصالح في األمم المتحدة: البعد اإلقليمي -10

التطورات الرئيسية في عملية اإلصالح الجارية في األمم المتحدة، وال سيما تلك        علما  ب اللجنة تحاط
تنفيذ للتوصية )أ( الصادرة عن هذا العرض هو يد اإلقليمي. والمتعلقة بالمنظومة اإلنمائية على الصع

اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها الثانية عشرة، 
 .ألمم المتحدةل منظومة اإلنمائيةال                                                                 التي طلبت فيها إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تقدم عرضا  عن إصالح 

 األمانة التنفيذية. بعرضواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية للجنة -11

 اللجنة موعد ومكان عقد دورتها الثانية. تحدد

 ما يستجد من أعمال -21

 يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها.

 دورتها األولىاعتماد توصيات اللجنة في  -31

 تنظر اللجنة في مسودة التوصيات لمناقشتها واعتمادها.

----- 
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