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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 رـتقري

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

 2019كانون األول/ديسمبر  12-11، انعم  

 زـموج

في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  تمويل التنميةنشئت لجنة أ  
اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية إلى لجنتين بهدف  بعد فصل

في الدول األعضاء في اللجنة  تمويل التنميةقدت لجنة ع  و. من هذين الموضوعينزيادة التركيز على كّل 
 .2019كانون األول/ديسمبر  12و 11ان، يومي االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا دورتها األولى في عم  

في فترة  أنشطة تمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوامنها ، وناقشت اللجنة مواضيع عديدة
لعت اللجنة على كما اطّ  .في ملف تمويل التنمية االتجاهات العالمية والواقع اإلقليميو، 2019-2018السنتين 
التي حّددتها خطة عمل  ، في مجاالتها الخمسةالتنمية في المنطقة العربية بطاقة أداء تمويلثة لحد  النتائج الم  
الدولي الرفيع المستوى الذي عقدته اإلسكوا في بيروت  مؤتمرنتائج الواستعرضت اللجنة أيضاً  .أديس أبابا

وثيقة و ةحول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروع 2018في تشرين الثاني/نوفمبر 
المستدامة لتمويل التنمية  مقترحة رطة طريق عربيةاخالصادرة عنه. كما ناقش المشاركون  توافق بيروت

 .وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

هذه  حولتوصيات في نهاية دورتها  لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا مدتواعت  
 ه إلى األمانة التنفيذية.الدول األعضاء في اإلسكوا ومنها ما هو موج   ه إلىع، منها ما هو موج  يضاالمو
عرض هذا التقرير هذه التوصيات، باإلضافة إلى ملخص ألهم ما ورد في المناقشات، ومعلومات عن وي  

 .مةالمشاركين والوثائق المقد  
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 ةـمقّدم

)اإلسكوا( في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تمويل التنميةنشئت لجنة أ   -1
بشأن تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير  2018حزيران/يونيو  28 المؤرخ (30-)د 332اإلسكوا عمالً بقرار 

 صل اللجنة الفنية إلى لجنتين بهدف زيادة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، الذي ف التجارة
السياسات التجارية وتمويل التنمية. ووافق المجلس االقتصادي ، أي هذين الموضوعينعلى كل من التركيز 

 ، فعقدت لجنة 2019تموز/يوليو  23المؤرخ  2019/30واالجتماعي لألمم المتحدة على هذا الفصل في قراره 
ان، يومي ء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا دورتها األولى في عم  في الدول األعضا تمويل التنمية

 .2019كانون األول/ديسمبر  12و 11

ويعرض هذا التقرير أهم القضايا التي تناولها المجتمعون، وملخصاً عن المناقشات التي تخللت الدورة  -2
ة التوصيات الواردة في هذا التقرير باإلجماع في وعن المقترحات والتوصيات التي خلصوا إليها. واعتمدت اللجن

 .2019كانون األول/ديسمبر  12 جلستها الختامية المنعقدة في

 تمويل التنمية في دورتها األولىالتوصيات الصادرة عن لجنة  -أوالا 

 الدوله إلى بعضها موج  اعتمدت لجنة تمويل التنمية، في ختام دورتها األولى، مجموعة توصيات،  -3
 :األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية في اإلسكوا

 هة إلى الدول األعضاء في اإلسكواالتوصيات الموج   -ألف

 ت اللجنة الدول األعضاء بما يلي:أوص -4

التنمية الستعراض الجهود والتجارب الوطنية، بوصفها منصة إقليمية االستفادة من لجنة تمويل  )أ(
فريدة تناقش السياسات المختلفة لتمويل التنمية المستدامة على كافة مساراتها، بهدف تبادل الخبرات وأفضل 

 ؛الثالث لتمويل التنمية الدولي خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمرالممارسات في تنفيذ 

إطالق نقاش إقليمي، في إطار أعمال لجنة تمويل التنمية، حول تنسيق السياسات المالية، وخاصة  )ب(
د والفواتير ب الضريبي وغسل األموال والتالعب بالعقوم الضريبية، للحد من الممارسات الضارة والتهر  ظ  الن  

التجارية، وما يرتبط بذلك من تدفقات مالية غير مشروعة، والعمل على كبح هذه التدفقات التي تتسبب في 
 تسريبات مالية؛

التأكيد على أهمية الحد من األضرار المترتبة على التدفقات المالية غير المشروعة وتأثيرها على  )ج(
طر تنظيمية ، والعمل على وضع أ  2030خطة التنمية المستدامة لعام يذ قدرات تعبئة الموارد الوطنية الالزمة لتنف

رشادية على المستوى الوطني لمكافحة هذه الظاهرة عمالً بخطة عمل أديس أبابا، وعلى ضوء المقترحات االست
 ؛"خارطة الطريق العربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة" لـ

ر سلبي على حشد الموارد التحذير من تفاقم مشكلة المديونية، وخاصة الخارجية، لما لها من تأثي )د(
المالية محلياً، وما تنطوي عليه من مخاطر تحّمل األجيال القادمة أعباء خدمة الديون، ووضع سياسات وأدوات 

ن وسيلة لتمويل التنمية بشكل مستدام، عبر تخفيضه وإعادة هيكلته واستشراف تأثيراته على النمو ي  تجعل الد  
 ويل؛االقتصادي في األجلين المتوسط والط

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-332-ar.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_ar.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901042.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901042.pdf
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م المصرفية والعمل على ظ  رق الرسمية لتحويل األموال من خالل الن  التأكيد على أهمية اعتماد الط   (ه)
يصب في مصلحة التكامل المالي العربي، والتأكيد الذي تطويرها بما يساعد على تخفيض كلفة تحويل األموال و

 بين الدول العربية؛كذلك على دور البنوك المركزية في تخفيض كلفة التحويالت فيما 

رة للتمويل واالستثمار في المنطقة، وتنسيق التدفقات المالية في ك  العمل على تطوير قنوات مبت   )و(
 ؛)*(إطار جهود تعزيز االندماج اإلقليمي عبر إرساء مجال لألمن االقتصادي العربي

ؤ والشفافية وقابلية التنب  التأكيد على ضرورة إرساء نظام تجاري متعدد األطراف يتسم باالنفتاح  )ز(
والشمول واإلنصاف وعدم التمييز، والتصدي للنزاعات الحمائية الجديدة في التجارة، والعمل على تجاوز المشاكل 

 التي تعترض إطالق االتحاد الجمركي العربي، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على تمويل التنمية؛

لتزامات التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدات حث الدول المتقدمة على الوفاء باال )ح(
في المائة من الدخل القومي اإلجمالي لتلك المساعدات،  0.7اإلنمائية الرسمية، وتحقيق الهدف المتمثل بنسبة 

 وتقديمها خاصة إلى الدول النامية؛

ع الصادرة منها والتي التأكيد على عدم قانونية وعدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية والبضائ )ط(
ً لتمويل التنمية وينخرط ضمن التدفقات المالية  ً أساسيا  تحمل شهادة منشأ إسرائيلية، حيث ي عتبر ذلك عائقا

 .غير المشروعة، اتصاالً بطرح اإلسكوا حول إرساء مجال لألمن االقتصادي العربي

 إلسكوال األمانة التنفيذيةهة إلى التوصيات الموج   -باء

 بما يلي: األمانة التنفيذية لإلسكواللجنة أوصت ا -5

 المحافل الدولية االستمرار في إيصال تحديات المنطقة في مجال تمويل التنمية المستدامة إلى )أ(
لتمويل التنمية، ولجنة الخبراء التابعة لألمم بين الوكاالت  فرقة العمل المشتركة ذلك بما في ،المعنية واألممية

 ؛تعاون في المجال الضريبيالمتحدة المعنية بال

ً  أداءمواصلة إصدار نتائج بطاقة  )ب( ألهميتها كأداة تمكينية  ،تمويل التنمية في المنطقة العربية دوريا
 ؛القرار في تطوير السياسات الداعمة لتمويل التنمية يصانع تدعم

تمويل التنمية، وتحليل  مواصلة إعداد التقارير الفنية حول التطورات اإلقليمية والعالمية في مجال )ج(
 ؛، وتحويل نتائجها إلى أوراق سياساتية مختصرةانعكاساتها اإلقليمية

، وتعزيزاً دعماً لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الوطنية طر تمويلية وطنية متكاملةحاور ألإعداد م )د(
بما تقضي به التنمية المستدامة حس قدرات الوطنية في تبني السياسات الالزمة لحشد التمويل الالزم لتنفيذ أهدافلل

 خطة عمل أديس أبابا؛

                                                

كانون  15، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين لإلسكوا في 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  إعالن الدوحة بشأن )*(

"تعزيز السوق العربية المشتركة لتأسيس فضاء تنموي عربي يسمح بتوظيف مقومات األمن  التي توصي بـ 23)الفقرة  2016األول/ديسمبر 

 تنمية المستدامة"(.االقتصادي العربي في مواجهة تحديات تمويل ال

https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0


-5- 

 

  المستدامة، تقديم الدعم الفني والتدريب للدول األعضاء حول القضايا المتعلقة بتمويل التنمية (ه)
ب الضريبي ب/التهر  مجال التعاون المالي والضريبي للحد من الممارسات الضريبية الضارة والتجن   يف ذلك بما في
 األوعية الضريبية؛وتآكل 

ل مواءمة السياسات ب  عنى ببحث س  مواصلة البحث في مسألة إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية ي   )و(
الوطنية واالستراتيجيات  التنمية المستدامةالمالية والضريبية وحشد مختلف مصادر التمويل اإلقليمية لتمويل خطط 

 مي في مجاالت التمويل اإلنمائي.اإلقليمية ذات الصلة، وتعميق التكامل اإلقلي

ا   مواضيع البحث والمناقشة -ثانيا

 قضايا المتابعة -ألف

 أنشطة تمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا 
 (من جدول األعمال 4البند )

قبل فتح باب النقاش حولهما،  على التوالي 5و 4البندين األمانة التنفيذية ستعرض أن الدورة رئيس أوضح  -6
 قدمت ممثلة األمانةو، E/ESCWA/C.9/2019/3الوثيقة  نظرت اللجنة فيوعليه، . ببعضهما همابسبب ارتباطوذلك 

لفترة السنتين العمل إلسكوا في إطار برنامج ابها مكتب تمويل التنمية ب عرضاً حول األنشطة التي اضطلعالتنفيذية 
واألوراق الفنية المرتبطة برصد التقدم المحرز  تقاريرالمن  سلسلةسكوا أصدرت اإلبأن  أفادتو  .2018-2019

تمويل التنمية في المنطقة  بشأنبطاقة أداء نتائج " حّدثتكما ، في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية
تمويل حال  عنالسنوي تقرير الفي رئيسي الفصل ال تأعد باإلسكوا تمويل التنميةوحدة أضافت بأن . و"العربية

العديد من األوراق  تونشرالصادر عن المنتدى العربي للتنمية البيئية، في المنطقة العربية التنمية المستدامة 
ترصد ، وأخرى في المنطقة العربية ستدامةتمويل التنمية الم في التقدم المحرزمتكاملة لرصد ورقة  ، منهاالفنية

في مسح التطورات  اإلسكواتمويل التنمية بوحدة  إسهاموتطرقت إلى التقدم المحرز في خطة عمل أديس أبابا. 
تمويل خطة التنمية لاألمم المتحدة استراتيجية أمين عام إعداد وفي ، في المنطقة العربيةواالجتماعية االقتصادية 

 .2030 المستدامة لعام

أهم االجتماعات التي نظمتها اإلسكوا وشاركت فيها، وتشمل: تقدير التنفيذية واستعرضت ممثلة األمانة  -7
لحال تدفق رؤوس األموال الخاصة خالل ملتقى االستثمار السنوي، والمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامي 

كما تطرقت إلى  التحاد المصارف العربية.، والمنتدى العالمي لالستثمار، والمؤتمر السنوي 2019و 2018
ول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات حسكوا الذي عقدته اإلرفيع المستوى األول المؤتمر الدولي مجريات 

يناير /كانون الثاني 20، )بيروت االجتماعية واالقتصاديةالتنموية: القمة العربية اسهاماتها في غير المشروعة، و
 األعضاءإلى الدول  سكوامن اإلمة الفني المقد  برامج الدعم تشارية والخدمات االساستعرضت سلسلة و. (2019

ً منتج 112نجزت نحو سكوا اباإلتمويل التنمية حة أن وحدة موض  ، في مجال تمويل التنمية -2018عامي خالل  ا

 .2017-2016في المائة عن فترة العامين  32 بنسبة بزيادةوذلك ، 2019

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

 (من جدول األعمال 5البند )

ً  E/ESCWA/C.9/2019/4باالستناد إلى الوثيقة  التنفيذية،قدمت ممثلة األمانة  -8 ألنشطة التي لعرضا
اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا تنفيذاً لتوصيات 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900964.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900966.pdf


-6- 

 

مختلف تناولت ف، (2017كانون األول/ديسمبر  5و 4 ،بيروت) االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها الثانية عشرة
ستحقان يإنجازين  على أن التنفيذية ممثل األمانة وشّدد كل توصية.لتنفيذ نجز أ  وما  لإلسكواهة الموج   التوصيات

شارك فيه سكوا ونظمته اإلالمستوى حول تمويل التنمية الذي  رفيعالمؤتمر  هو امأوله ،تسليط الضوء عليهما
عالوة  ،منظمة دولية وإقليمية 35وحضره أكثر من  ،ألمم المتحدةلعام ال األميننائب رئيس البنك الدولي ونائب 

. وأضاف بأن اإلنجاز الثاني "بيروت توافقوصدر عنه وثيقة " العربية المنطقة منمالية الوزراء عدد من  على
 ،المستدامة التنمية أهداف لتمويل المتاحةالتدفقات المالية  قياسصد ولرأداء التنمية التي ابتكرتها اإلسكوا  بطاقةهو 

تقريره السنوي عن حال التعاون معرض تقديم في  المتحدة لألمم العام األمينمنوهاً بأن بطاقة األداء حظيت بتقدير 
 .2018عام لاإلقليمي 

توصيات. وتناول ممثل األردن تجربة بلده في تمويل و المشاركون بما نفذته اإلسكوا من أنشطة أشاد -9
 المواطنين تأمين احتياجاتكإلى األبعاد اإلنسانية أن مساعدات التنمية الرسمية أصبحت توجه ب مؤكداً التنمية، 

بأن األردن  مفيداً  ،واستيعاب الالجئين. وأشاد بدراسات اإلسكوا التي ساعدت األردن على تبين المسار األفضل
اآلن في مكافحة التهرب الضريبي واستغالل القطاع الخاص لالستثمار المحلي واستقطاب االستثمار ينظر 

أن جهود اإلسكوا أفضت إلى ص إلى وخل  مشيراً إلى أن هذه الجوانب ما كانت بحسبان الدول سابقاً، والخارجي، 
 .عد التنموي بجانب اإلنسانيالب  ترسيخ 

 ألوراق الفنية بسبب ضيق الوقتلصعوبة استعراض صانعي القرارات ق ممثل مصر إلى وتطر   -10
ً الع اللجنة عليهاالمخصص الطّ  ً تتضمن توضيحسياساتية االستعاضة عنها بمذكرات  ، مقترحا ً بسيط ا للمنهجية  ا
يما س الدول األعضاء إلى مقترحات اإلسكوا، الحاجة وأكد ممثل موريتانيا على القرار. صانعي بما يساعد توجيه 

لتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعرب عن اهتمام ل الالزم تمويلالأقل البلدان نمواً حيث يشح  بالنسبة إلى
 تمويل التنمية.موارد تتيح الحصول على مزيد من بلده بمقترحات 

البساطة واإليجاز في إيصال بالفعل تتوخى وفي معرض الرد، أكد ممثل األمانة التنفيذية على أن اإلسكوا  -11
إعداد ملخصات فنية لدى  كما فعلتاألعضاء، الدول مركزة إلى بصورة  هارسائلتحرص على نقل و ،معلوماتال

باإلضافة الرسوم البيانية تعتمد على  (Infographs)إذ أعدت مخططات للمعلومات في مسارات تمويل التنمية، 
أفاد بأن و .تحويل المعارف إلى أدوات تفاعلية للسياساتالقائم على ه وج  تالاألفالم القصيرة. كما أشار إلى إلى 

ً الدول األعضاء لالطالع دها اإلع  ر التقارير الفنية التي ت  بالفعل عب جعال  ت  احتياجات فرادى البلدان  سكوا، داعيا
ً ، سكوالكترونية لإلالبوابة اإل في عليها  هي موجزات مبسطةعلى اللجنة أن األوراق المعروضة و خصوصا

 .سكواالكمية والنوعية التي أجرتها اإل لدراساتل

 التقدم المحرز واآلفاق في تمويل التنمية المستدامة -باء

 االتجاهات العالمية والواقع اإلقليمي 
 من جدول األعمال( 6)البند 

ً ل قدم ممثل األمانة التنفيذية -12 في االتجاهات العالمية  فاستعرض، E/ESCWA/C.9/2019/5لوثيقة عرضا
تمويل التنمية من  وضعتحليل وتقييم  ق إلىوتطر  ، تمويل التنمية المستدامة، والواقع اإلقليمي في هذا اإلطار
على تعبئة الموارد  باتت تركزالتي ات تمويل التنمية المنظورين الدولي واإلقليمي، ومنطلقات تصحيح مسار

المعني األممي العمل فريق اعتمده الذي الرأي السائد أفاد بأن و. المحلية وكبح التدفقات المالية غير المشروعة
ً إلى  يشير بتمويل التنمية ، ولكنها ما زالت دون المطلوب 2019في عام  أن مسارات تمويل التنمية شهدت تقدما

عدم  يفاقم ما، الدول النامية والمتقدمةبين التمويل  تتفاوت عائدات، حيث المستدامة التنميةأهداف حقيق تمويل تل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900987.pdf
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تخسر العربية إلى أن المنطقة  ، بالمقابل،شيرتنوعية الكمية والاإلسكوا  تقييماتأن ب وأكد .تمويلالفي مساواة ال
. األعباء التي تخلفها الصراعاتوسياسي -الوضع الجيوكلتنمية المستدامة بسبب عوامل محققة لتمويل افرصاً 

 تعبئة إلىالدعوات ك، العربية قد ال تراعي خصوصيات المنطقة توصيات   توجه عادةً المنظمات الدولية الحظ أن و
األولوية  يولياً مغايراً موقفاعتمدت اإلسكوا  أن وأكد. الموارد المحلية عبر فرض مزيد من الضرائب المباشرة

الشركات متعددة رباح ألسيما  ال من الضرائب،ب التهر  كبح الضريبي عبر  واالمتثالتحسين اإلدارة الضريبية ل
  .خارج المنطقة ل إلىتحو  التي  الجنسيات

أن يراعي ظروف البلدان، خاصة وأن  يجبالعبء الضريبي  توجيهأن  علىالتنفيذية وشدد ممثل األمانة  -13
على طبقات الدخل  تقع معظم أعباؤهامعظم البلدان العربية غير النفطية تعتمد على الضرائب غير المباشرة التي 

كما  ،عدم االستقرار وتفاقممعدالت الفقر  رفعزيادة الضرائب قد تؤدي إلى  ص إلى أن. وخل  المتوسط والمنخفض
 المساعدات اإلنمائية الرسميةحجم  اً فيتزايد تظهرالمؤسسات الدولية وأفاد بأن مؤشرات  حدث في األردن ولبنان.

تقديرات  بينت، في حين 2011بنسبة كبيرة منذ عام تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة  اً فيانخفاضو
إذا  ولكنها، قيمة هذه المساعدات على أساس القيم األسمية حسابإلى  تعودالمساعدات حجم زيادة أن  سكوااإل
التنمية الرسمية مساعدات  في المائة من 12كما أن نسبة ، السنوات السابقة أنها أقل من يتبين بالقيم الفعلية سبتح  
أفاد، وهة للمنطقة. مساعدات موج  ك حسبت  و استضافة الالجئين لديهالتغطية كلفة داخل الدول المانحة  صرفت  

ً ف، للمنطقة هالستثمار األجنبي المباشر الموج  ا أيضاً أن ال قد  التياالستحواذ عمليات االندماج وشكل  يتخذ غالبا
 .قطاعات الطاقة والنفط والغاز بالنصيب األكبر منها وتستأثر ،نتاجيةاإل إلىضيف ت

المنظمات الدولية بشأن أهمية الشراكة التناغم بين موقف اإلسكوا وموقف  إلىالتنفيذية ممثل األمانة  وأشار -14
فضي ت   الة إلدارة هذه الشراكة كي م  ك  ح  طر قانونية م  شدد على ضرورة توفر أ   هبين القطاعين العام والخاص، ولكن

م التكاليف".  إلى الدول التي استخدمت هذه النموذج، مثل المملكة المتحدة  وأفاد بأن"خصخصة المنافع بينما تعم 
المؤتمر الدولي األول رفيع المستوى الذي عقدته اإلسكوا حول تمويل التنمية المستدامة خالل  أكدت وألمانيا،

بأن أداء هذه الشراكة كان متبايناً وقد ال يسري بالضرورة في حالة الدول النامية.  وكبح التدفقات غير المشروعة
بأن كل دوالر يستثمره القطاع العام في المنطقة العربية يقابله عزوف من جانب التنفيذية ممثلة األمانة وبيّنت 

 المنطقة العربية.القطاع الخاص، ما يعني أن هذا النموذج من الشراكة المالية يظل عاجزاً عن تحقيق غايته في 
كن أن تجنيها الدول النامية أن المنظمات الدولية دائماً ما تروج للعائدات التي يمبالتنفيذية ممثل األمانة وأوضح 

ً في حجم التدابير الحمائية  سكواجراء اعتماد سياسات لتحرير التجارة، في حين رصدت اإل زيادة وتراكما
، سكواالمفروضة على صادرات المنطقة أدت بدورها إلى تآكل الصلة الطردية بين التجارة والنمو. وأفاد بأن اإل

ز لتوظيف الديون كأحد مصادر تمويل التنمية، أبدت مخاوف أن وجود حيّ ورغم ما تشير إليه منظمات دولية بش
اقترحت إعادة النظر في آليات التنسيق بين الدائنين، وطرحت ومن تجدد أزمات الديون واالضطراب االقتصادي، 

 .استراتيجية ثالثية األبعاد لضمان بقاء الديون وسيلة مجدية لتمويل التنمية

ممثل مصر أن االعتماد على االستثمار األجنبي المباشر غير كاف  دون استثمار أكد  وفي معرض النقاش، -15
ه إلى االستحواذ ال يضيف وطني من الحكومة، كما أعرب عن اختالفه مع ما قيل بأن االستثمار األجنبي الموج  

يضيف ربما ية ولكن الحسابات القوممن منظور االستثمار مخزون ال يضيف إلى قد أنه شيراً إلى إلى اإلنتاجية، م
. ورأى أن على اإلسكوا أن تبحث في إنتاجيةإلى قطاعات ه موج  االستثمار أن  نن مالتيق  شريطة إلى اإلنتاجية 

نوعية االستثمارات العامة، ألن االستثمار العام الذي ينافس االستثمار الخاص يؤدي إلى نتائج سلبية، في حين 
األساسية إلى تحفيز القطاع الخاص. وتناول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يؤدي االستثمار في الهياكل 

في جميع بلدان المنطقة نحوه، ما يتطلب دراسة أعمق آللياته المثمرة في المنطقة. وأشار إلى  ه  مشيراً إلى توج  
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ً من الشراكة بين الحكوم ة والقطاع الخاص. وختم الصناديق السيادية في المنطقة التي يمكنها أن تمثل نوعا
ً  بالحديث عن الديون وتزايدها بسبب انخفاض أسعار الفائدة  ما يؤدي إلى مخاطر ينبغي قياسها.، عالميا

المساعدة بتمويل التنمية والتنفيذ الفعلي، مشيراً إلى بتقديم التعهد ق بين الفر  ق ممثل العراق إلى وتطر   -16
عرب عن قلقه من عدم توجيه تمويل التنمية إلى مقاصدها بل إلى تمويل . كما أإلى التنفيذانخفاض نسبة التعهدات 

النزاع في بعض البلدان، ومن ارتفاع المديونية التي تحبط حشد الموارد الوطنية في البلدان النامية. وشدد ممثل 
شأن الصادرة باألردن على وجوب اعتماد موقف عربي موحد بشأن التناقض الواقع بين التوصيات الدولية 

ً ، وواقع المنطقة العربيةالتنمية مسارات تمويل  مختلف المحافل الدولية واإلقليمية  معتفاعلها واإلسكوا بدور  منّوها
 اعتمد إذا محله في يكون قد المباشر األجنبي التمويل بأنممثل األردن  أفاد مصر، ممثل على ورداً . ذات الصلة

ب الضريبي نحو معالجة التهر  بالده وتطرق إلى توجه  ،العمل في والشفافية الكفاءة وحقق التكنولوجيا إدخال على
وإصدار إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد أيضاً على تعزيز حضور البلدان العربية، 

حصة تمثيل يزيد  بما همامن خالل تعديل نظام التصويت في ينالدولي والبنكوالنامية عموماً، في صندوق النقد 
على وجوب رفع مستوى التنسيق بين  وأكدالبلدان النامية، ويحقق لها التكافؤ في التصويت مع البلدان المتقدمة. 

إنشاء عبر األطر القائمة لحل أزمة الديون السيادية  تحسينإمكانية  وتناول، مصارف التنمية متعددة األطراف
ً  ،جديد منهجيوفقاً إلطار محكمة دولية لإلفالس  يهدف إلى دعم  في المنطقة إنشاء صندوق للطوارئ مقترحا

التي تمر  االستقالل المالي للدول العربية األقل نمواً لمواجهة الضغوط المالية الناجمة عن األزمات االقتصادية
 .بها المنطقة

 لتمويلوأكد ممثل موريتانيا على أن التمويل العام شحيح في بعض الدول، ومنها بلده، مع أنه مطلوب  -17
التنمية، ولذا فالقطاع الخاص مهم ويجب التركيز عليه في القطاعات التنموية اإلنتاجية، وطلب من اإلسكوا 
ق المساعدة في كيفية تعبئة التمويل من القطاع الخاص. ورأى ممثل فلسطين أن أكثر النقاط إثارة للجدل هي الفر  

كد بأن التنمية المنطقة، وأبلدان رؤية وبين لتنمية في المنطقة العربية ل تمويل اب  لس  بين رؤية المنظمات العالمية 
ن ي  ينعكس بصورة إيجابية على كافة القطاعات. وتناول الد  سه االستثمار جيداً فهذا ّج  االستثمار، فإذا و  تقترن ب
ً عن العام،  ه إلى وج  العربية ال ي  ن في المنطقة ي  أن الد  تكمن في حد ذاته، بل المشكلة بليس مشكلة ه أنمعربا

طلب ممثل اليمن تمثيالً أفضل من جانبه توجيه رسالة قوية في هذا الصدد. ووطالب باالستثمار وتعزيز التنمية، 
 ثر شفافية ألوجه إنفاق العائدات.لدول النزاع، ودراسة أعمق وأك

د خمس نقاط تساهم ، وعد  ق ممثل البرنامج السعودي إلعمار اليمن إلى أهداف البرنامج وإنجازاتهوتطر   -18
فة، ومستوى الرقابة الحكومية ومحاربة الفساد، في تحقيق تلك األهداف، هي: مستوى األمن في الدولة المستهد  

مشاركته في االقتصاد المحلي، وأخيراً مستوى مدى القطاع الخاص ووحجم ومشاركة الدولة في البنية التحتية، 
 دياً مع التنمية.التعليم في المجتمع الذي يتناسب طر

هات العالمية عرض التوج  هو على أن الغاية من هذا البند التنفيذية شدد ممثل األمانة  وفي معرض الرد، -19
اإلسكوا ممثل مصر من  هما طلب رداً علىو ومدى توافقها مع المصالح اإلقليمية، ال التدقيق في ما تفعل الدول.

مثل هذه أنجزت اإلسكوا أكد أن ، د اإلقليمي فحسبيوليس على الصع المديونية على صعيد الدولدراسة بشأن 
 سكوااإلكيّفت الذي ، صندوق النقد الدوليالمعمول به في إلى نموذج استدامة المديونية  باالستنادالدراسات بالفعل 
لية محققة إشكا بوجودل إليها تنذر أن النتائج التي توص  وأضاف  .خصوصيات المنطقة بما يراعيبعض عناصره 
. وبالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين 2017-2011خالل الفترة سيما  بما فيها حالة مصر ال ،الديونتتصل باستدامة 
الموقف الدولي يقضي بإشراك القطاع الخاص في التنمية، ولكن تساءل عن مدى قدرة ذكر أن العام والخاص، 

على  ،همن نشاط الغالبية العظمىوالمتناهية الصغر  ةالصغير شروعاتالم ل  شّك  ت  الذي و ،العربيالخاص القطاع 
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في بعض الحاالت شروعات هذه الممشيراً إلى أن تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  تولي مسؤولية
ن ص إلى أوخل   .كإنشاء المطارات والموانئ قطاعات حيويةتمويل في  باالنخراطسمح لها ي   الربما وقادرة غير 

بعض المجاالت حدود ضيقة وفي إال في  لشراكات لم تتبين نتائجها بعدهذه التنظيم البلدان التي وضعت أطراً 
 .لحوكمة االقتصاديةلة م  ك  ح  م  م ظ  بوجود ن   وأن ذلك اقترن، المحددة

ق تطر  تعديل نسب التصويت في صندوق النقد الدولي، ضرورة بشأن ممثل األردن أشار إليه ما لوبالنسبة  -20
عادة طرح هذه إالرامية إلى حول تمويل التنمية  استراتيجية األمين العام لألمم المتحدةإلى التنفيذية ممثل األمانة 

ً الموضوع هذا ، ولكن على األجندة الدوليةالمسألة  مؤكداً على أن للبلدان النامية، القوة التفاوضية ب يرتبط أساسا
، في المنطقة . وبالنسبة إلى فكرة إنشاء صندوق سياديالطرحهذا  ززسيعفي هذا الصدد توحيد الموقف العربي 

ً التكامل تعميق ل جديرة بالدراسةأنها ذكر  ضمن  اإلسكوا كانت قد اقترحت هذه الفكرةأن اإلقليمي، موضحا
رغم مردوده و رأى أنه، ،وبالنسبة إلى موضوع االستثمار. لألمن االقتصادي العربي فضاء   إلنشاءتصورها 

، مشيراً إلى أن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في سياق المنطقةيجب تناوله العالي على قطاعات عدة، 
إنتاجية قطاعات  نحوه لم يوج   لمنطقةفي ااالستثمار  بأن في تقريره السنوي عن حال االستثمار األجنبيأورد 

التكنولوجي لالستثمار  أوضح أن المردود. وحو قطاع البترولن بل ،المنشود تسهم في تحقيق التحول الهيكلي
نقل واالنتفاع من براءات الم ك  ح  في ظل القواعد الدولية المتعددة األطراف التي ت  يحتاج إلى دراسة  األجنبي

المنطقة تستقطبه الذي األجنبي المباشر االستثمار  أن ص إلى. وخل  االختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية
 3.5 ، وذلك دون احتساب الـلكل دوالر 1:1.8بنسبة في الخارج  باستثمار المنطقةمقارنة  دون المستوىيظل 

دول الديون ء ثالث دول عربية وحدها ة في صناديق الثروة السيادية خارج المنطقة وشرار  م  ث  ست  تريليون الم  
 .مجتمعة ية العربيةالديون الخارجتفوق قيمتها إجمالي حجم  والتي متقدمةال

 بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية: الموارد العامة الوطنية 
 من جدول األعمال( )أ( 7)البند 

ً ل قدم ممثل األمانة التنفيذية -21 ً  ،)E/ESCWA/C.9/2019/6)Part I لوثيقةعرضا تعبئة  مفهوم أنموضحا
خر آلحداهما يتصل بكفاءة صرف اإليرادات واإ، عدينيشمل ب  لتمويل التنمية المستدامة  الموارد العامة الوطنية
على أساس  قاست  م الضريبية ظ  ، ألن كفاءة الن  أمثل ضريبي نظام  ه ال يوجد على أند شد  و. بأسلوب تعبئة الموارد

مستويات و ،فاعلية الضريبةو ،قدرات التحصيلوهي في آن واحد )ع بينها م  الج  ب يصع  متباينة أربعة معايير 
 ما يسمى  بسبب آثار تختلف عن الضرائب األخرىأن لكل ضريبة  وأوضح .(عدالة السياسة الماليةو، االمتثال

أربعة أشياء تجمع بين ع أن يال تستطأن الدول مفادها د من نظرية وهو مفهوم مستم  "الرباعي غير المتسق"،  بـ
التدفقات تحرير وتحرير التجارة، وتحرير السياسات النقدية وسعر الفائدة، وسعر الصرف، تحرير في آن واحد: 

فيها ، ولكن التدقيق في ظاهرهاوأفاد بأن المعايير الموضوعة لقياس كفاءة النظام الضريبي تبدو متسقة . المالية
يرتفع  ، مثالً ضريبة القيمة المضافة إلى أن، مشيراً بعضها البعض من الناحية العمليةظهر أنها ال تنسجم مع ي  

ً مردودها م   . العدالةسهم في تحقيق ت  ضريبة رجعية ال  عد  ت  ولكنها ، معياري الفاعلية وسهولة التحصيلب قاسا
الضرائب على ات الضريبية تلجأ عادة إلى وأضاف بأنه إذا كان هدف الحكومات هو سرعة تحصيل اإليراد

إذا كان الهدف هو تحقيق أثرها الرجعي على المساواة، وبسبب عات تب   أن لهاإال  االستهالك لسهولة تحصيلها
 وهذا يتطلب كفاءة كبيرة في النظام الضريبي.، واألرباح الضرائب على الشركاتتلتفت إلى فإن الدول المساواة 

 فضعيات الدولية في هذا اإلطار قد ال تتسق مع احتياجات المنطقة خصوصاً في ظل ص إلى أن التوصوخل  
 .ب الضريبيب والتجن  بسبب التهر   االمتثالضعف سجل والضرائب  تحصيلاإلدارية على قدرات ال

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901004.pdf
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ومن ، رتها اإلسكوا في المنطقةالتي أج   الكمية إلى نتائج التحاليل ، بعدئذالتنفيذية ممثل األمانة قوتطر   -22
األوعية الضريبية ال تقترن في بعض الحاالت أن زيادة  هوالذي توضح حسابات: مرونة النظام الضريبي، بينها
النشاط خفض  مفيداً بأنفي بعض البلدان العربية، قطاع غير نظامي واسع وجود نتيجة  ادة النشاط االقتصادييبز

من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية  في المائة 6 بنسبة الضريبيةالحصيلة  سيرفعغير النظامي في المنطقة 
أن موضحاً ، لبلدان المنطقة تشير إلى تباين واضح في الهياكل الضريبية سكوادراسات اإل . وأضاف بأنمجتمعة
اإليرادات الضرائب المختلفة في  رتفع حصةتفي حين كمصدر لإليرادات ال تعتمد على الضرائب النفطية البلدان 
الضريبة قبل تحصيل عدم المساواة قياسات أن ذكر لعبء الضريبي، إلى ابالنسبة و .لدى الدول غير النفطية العامة

لنظام الضريبي؛ ل األثر التوزيعي المنطقة، ما يثير التساؤل حول فعاليةبعض بلدان في متقاربة ظل توبعدها 
في ضوء الخسائر هم في المنطقة خصوصاً أن هذه هي المشكلة األأوضح المتثال الضريبي، أخيراً بالنسبة لو

ص إلى أن نتائج هذه التحاليل تتطلب وخل  . التي تتكبدها الدول العربية نتيجة التالعب بالفواتير والعقود التجارية
في  10المنطقة العربية  د  ق  ف  ب الضريبي الذي ت  نقاشاً موسعاً بشأن التدفقات المالية غير المشروعة بما فيها التهر  

 .التالعب في فواتير وعقود التجارةبسبب من العائدات التجارية في المائة  8و مائة من إيراداتها الضريبية بسببهال

حساس يؤثر على العدالة في توزيع  شدد ممثل العراق على أن الضرائب موضوع   وفي معرض النقاش، -23
ب في الدول النفطية إنما يقع في قطاع التهر  ممارسات يؤثر سلباً على الفقراء، ورأى أن معظم  الدخل وغالباً ما

تعاوناً  يتطلب بدوره يذالوب تتطلب معالجة المالذات الضريبية النفط تحديداً، وأكد على أن معالجة مشاكل التهر  
وتساءل ممثل اليمن إن كانت التنمية ممكنة في ظل النزاع الداخلي، مشدداً على أن االقتتال هو عدو دولياً.  
وتأثيرها على فرص  اتلحد من النزاعلورش عمل تقوم لإلسكوا أن عما إذا كان من الممكن واستفسر ، ةالتنمي

ق ممثل مصر على ما ورد بشأن الركود التضخمي، مفيداً بأن العالم يشهد ركوداً تحقيق التنمية المستدامة. وعل  
 ً  وإن كانت بعض الدول العربية تعاني من الركود التضخمي في آن واحد. وليس تضخما

االستخدام األمثل للموارد تشمل وأشار ممثل األردن إلى أن تعبئة الموارد ال تقتصر على الضرائب، بل  -24
، يةالتمويلذات الوفرة الدول إمكانات التمويل التي تحتفظ بها الوطنية ودمجها في إطار إقليمي لالستفادة من 

واستفسر إن كانت اإلسكوا قادرة على طرح مشاريع مشتركة بين الدول العربية لتعبئة هذه الموارد واستخدامها. 
 ً بأن البلدان العربية تتميز بتنوع كبير في الموارد والميزات التنافسية، وأن  وأيده في ذلك ممثل فلسطين، مضيفا

ً ا أنوذكر اإلسكوا قد تكون المظلة لهذا التعاون،  األمور لمجريات  اً جيد ألوراق المقدمة في اللجنة تقدم توصيفا
ً حلوالً مقبولة توفر المنطقة، وفي  ، إال أن المطلوب هو الحلول المبتكرة ألن بعض المعايير والمؤشرات فنياً وكميا

ً  فرد   الدولية ليست ذات صلة بواقع المنطقة.  إقليمياً وإرادة  رئيس الجلسة بأن المشاريع المشتركة تتطلب توافقا
إلزام ها من ن  ّك  م  واليتها ال ت  صح والمشورة ولكن سياسية وجهوداً جمة، ورأى أن اإلسكوا قادرة على تقديم الن  

 مستحيلة دون تنسيق وقرار سياسي. د على أن التنميةالدول األعضاء بالتنسيق والتعاون، وشد  

ان من الممكن لإلسكوا أن تضع برنامجاً لتطوير واستفسرت ممثلة الصندوق السعودي إلعمار اليمن إن ك -25
متشابهة، بحيث تبدو كفاءات جميع الدول المستفيدة من برامج تمويل التنمية الدولية، خصوصاً وأن مشاكل الدول 

 .توضع خطط عمل واضحة لجميع الدول بنتائج واضحة

د على أنها منظمة إقليمية آليات عمل اإلسكوا، فشد   التنفيذية وفي معرض الرد، استعرض ممثل األمانة -26
تعزز التكامل اإلقليمي في جميع المجاالت، بما فيها تمويل التنمية، وذلك من خالل التوافقات اإلقليمية التي تساعد 

منظمة التنمية الوطنية. وأكد على أن التكامل اإلقليمي هو شغل اإلسكوا الشاغل وأساس عملها ألنها، كتحفيز على 
رداً على ما ذكره ممثل العراق، إقليمية، تركز على تحقيق التنمية المستدامة بكامل أبعادها في المنطقة العربية. و

النفطية التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالثروة بالتحليل بأن اإلسكوا تناولت  التنفيذية أفاد ممثل األمانة



-11- 

 

، وذلك من خالل تخصيص العراقفي وضع آثار هذه الظاهرة على التناول ل الً مستققسماً صصت وخ  المعدنية و
ق، . وتطر  بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية سكوااإلأول تقرير إقليمي تصدره في لها قسم 

تحاد الجمركي العربي إلى مفاوضات االفي معرض تناول االستفادة من تعبئة الموارد المحلية لدفع التكامل اإلقليمي، 
، األمر ويبدو تحقيقه متعذراً حتى في ذلك الوقت 2021رجئ إلى عام وأ   2015الذي كان من المفترض إطالقه في 

نشاء فضاء إطرح فكرة للتفكير من الخروج من جمود التفاوض حول االتحاد الجمركي عبر باإلسكوا حدا  يالذ
 .تقرير آفاق التنمية العربيةالفصل السادس من محدداته وعناصره في  تشرلألمن االقتصادي العربي الذي ن  

على الصعيد اإلقليمي، أشار إلى أن الدول  والضريبيةتوزيع الحصيلة الجمركية وبالنسبة إلى معادلة  -27
رح بالنسبة لطوأنه ، مصادر سيادية لإليرادات العامة انبسبب خشيتها من فقد تتخذ موقفاً واضحاً بهذا الشأن لم

م االقتصادية العربية مالق اتبنتهمشروعاً إقليمياً  25مشروعات إنمائية على المستوى اإلقليمي فإن هناك أكثر من 
ومن ثم فإن فكرة الوقف أو الصندوق السيادي لتمويل  ،ولكن ينقصها التمويلفي إطار العمل العربي المشترك 

وأضاف أن جميع  .لحشد الموارد المالية المطلوبةدة السياسية مر بذات التجربة طالما لم تتوافر اإلرايالتنمية قد 
حول التكامل اإلقليمي  سكواتفاصيلها في التقرير األول الذي أصدرته اإل ترضوع   حثتكانت قد ب  هذه األفكار 

 .2014في المنطقة العربية لعام 

عدو التنمية، مشيراً إلى وجود بأن النزاع التنفيذية ورداً على مداخلة ممثل اليمن، وافقه ممثل األمانة  -28
أن اإلسكوا هي اللجنة اإلقليمية الوحيدة التي أوضح شعبة في اإلسكوا تتناول النزاعات والقضايا اإلقليمية، و

مثل هذه الشعبة. وأضاف بأن هذه الشعبة تتعاون مع وزارة التخطيط في اليمن في اإلحصاءات وكيفية تحتفظ ب
، حيث استخدمت تكنولوجيات حديثة في إجراء المسوح الستخراج بعض اإلحصاءات اإلنمائيةبناء االستراتيجيات 

على مداخلة ممثل مصر، على أن  أيضاً، في رد  التنفيذية التي تفيد صناع القرار في اليمن. وشدد ممثل األمانة 
ة، وأضاف بأن التواصل والتنسيق مع حكومات الدول أساسي ألن تحاليل اإلسكوا تستند إلى اإلحصاءات الوطني

 .نشر في الموقع الذي تزمع اإلسكوا إطالقهفضي إلى وضع أطر وطنية للتحاليل ت  هذه التحاليل ست  

 المؤسسات التجارية بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية:  
 والتمويلية الخاصة الوطنية والدولية

 من جدول األعمال( )ب( 7)البند 

تقرير حيث أشارت إلى ال، )E/ESCWA/C.9/2019/6)Part II لوثيقةعرضاً ل ذيةقدمت ممثلة األمانة التنفي -29
على طلب الدول األعضاء وتنفيذاً للوالية الصادرة عن خطة عمل أديس أبابا بشأن تقدير  بناءً  سكواالذي أعدته اإل

اإلسكوا  نظمتهالحوار رفيع المستوى الذي خالل رض الذي ع  وهو التقرير ، التدفقات المالية غير المشروعةحجم 
ال تبعد كثيراً عما تبين أنها ومنظمة النزاهة العالمية فيها  دققتالتقرير  نتائج وأوضحت أن. هذا الموضوعحول 

 . وأفادت بأنبشأن التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة شمال أفريقيا اللجنة االقتصادية ألفريقياأوردته 
ً  مليار دوالر 77و 60أن التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة تتراوح بين ظهر ت  التقديرات  يتجاوز  ، ماسنويا
ً  واالستثمار األجنبي المباشر اإلنمائية الرسميةمساعدات الصافي  ثم انتقلت الستعراض . الذي يرد للمنطقة سنويا

أوضاع المؤسسات التجارية والتمويلية في المنطقة، مشيرة إلى تراجع االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة 
وشددت . 2018في  تريليون دوالر 1.3و بنح درتق  إجمالي تدفقات االستثمار عالمياً التي في المائة من  2بنسبة 
 كاستثمار، فلكل دوالر تلقته المنطقة إليهاالوارد قيمته االستثمار  تأن االستثمار الخارج من المنطقة تجاوز على
أن ودائع بلدان المنطقة في الخارج  صت إلىوخل  . في مناطق أخرىدوالر  1.6 استثمرت بمقابلهمباشر  أجنبي

، أي أن المنطقة العربية أصبحت مصدراً لرؤوس األموال ولتوفير تستدينهاتتخطى قيمتها قيمة األموال التي 
 التمويل للمصارف األجنبية.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901006.pdf
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، قضي به خطة عمل أديس أباباتكمصدر لتمويل التنمية حسبما  التحويالت الماليةموضوع ثم تناولت  -30
، وتتجاوز قيمتها قيمة صافي ةالعالميالتحويالت المالية في المائة من مجموع  8نسبة تبلغ في المنطقة ا فبينت أنه

ً االستثمار األجنبي المباشر والمساعدات اإلنمائية الرسمية  البديلة التي  الفرصةتكلفة  وشددت على ارتفاع. معا
تقلت إلى موضوع الصناديق السيادية، مبينة أن حصة هذه التحويالت. وانل الكلفة العاليةبسبب تتكبدها المنطقة 

)قياساً على إجمالي الناتج المحلي للمنطقة مقارنة بنظيرها في مناطق البلدان العربية من هذه الصناديق مرتفعة 
في المائة من المجموع العالمي، مشددة على أهمية استثمار هذه األموال في المنطقة بدالً  32تبلغ أخرى( حيث 

 .أسواق المال العالميةعمل سيما في ظل أسعار الفائدة السلبية التي تطغى على  ال يداعها في الخارجمن إ

كانت األرقام  إذاما تساءل ممثل العراق عن المقصود بكلفة تحويل األموال، و وفي معرض النقاش، -31
المصرفي الرسمي فإنها ، ورأى أن هذه التكاليف إن تولدت عن طريق النظام المذكورة في العرض رسمية

 ،تصف التحديات كما، ود ممثل فلسطين على أن مؤشرات اإلسكوا وتقاريرهاستصب في صالح البلدان. وشد  
ً أن تتناول كيفية التصدي لها بما يسهم بتأثير إيجابي وملموس في البلدان. وأفاد ممثل  الجمهورية عليها أيضا

تراحات اإلسكوا لحل ياً في بلد هو تهريب في بلد آخر، مستفسراً عن اقيعتبر تحويالً مال بأن ما العربية السورية
 هذه المشكلة.

في بلدان مجلس التعاون الخليجي نحو فرض رسوم على الحواالت ألن  ه  إلى توج  ق ممثل الكويت وتطر   -32
منظور بلدان مصدر  سكواات اإلأن تشمل دراسوطلب ، منها الحواالتتدفق هذه البلدان تخسر الكثير بسبب 

فقط البلدان التي تتلقاها. ودار نقاش حول هذه المسألة، فتساءل ممثل الجمهورية العربية السورية  وليسالحواالت 
جاب ممثل مصر بأن فأ .ل نسبة معينة من دخله دون رسوم من الدولةيوفي تحالخارج  عن حق العامل في

، وبعضها أجور العاملين في الخارج، ي يشير إليها ممثل الكويتمعتقداً بأنها هي التالتحويالت، بعضها أرباح، 
ستخدام التحويالت مهم، فيمكن وأضاف بأن تناول أوجه ا. ها صغيرةالتي يحولونوهؤالء عددهم كبير ولكن المبالغ 

ف في االستثمارات وظ  أثراً سلبياً على التنمية، وقد ت   ث  د  ح  أن تدعم النمط االستهالكي في البلدان العربية فت  للتحويالت 
 هذا الموضوع في البلدان العربية.ص إلى ضرورة إجراء دراسة كمية عن ، وخل  فتدعم التنمية المستدامة

 حولدراسات  10رت بالفعل أكثر من أج   سكوااإلبأن التنفيذية ممثلة األمانة  أفادت وفي معرض الرد، -33
ترتبط التي يدور الحديث حولها الكلفة  أنو ،رسميةعن تكاليف التحويالت المالية  األرقامهذا الموضوع، وأن 

 الدوليةاألموال  تحويل شركات الغالب فيتجنيها والتحويالت للدول المصدرة للعمالة والمهاجرين،  بكلفة
 .للحواالت المتلقية واألسر األفرادإال يستفيد منها  الفمجملها عبر المصارف الوطنية، ومن ثم  في لص  ح  ت   ال ذإ

وكذلك كينيا  المصري، المركزي البنك به قام ما بينها من الحلول من العديد بالفعل طرحت سكوااإلأن  توأكد
 .M-PESAعبر الـ  األموال لتحويل المصرفية التكنولوجيا على اعتمدت التي

على أن الحلول تبدأ بإلقاء الضوء على التنفيذية ممثل األمانة ورداً على مداخلة ممثل فلسطين، أكد   -34
 السياسات وضع إلى يفضي بماق مقترحات محددة فنياً وكمياً ف  و   معالجتها من العائد وتقييم ورصدهاالمشاكل 

. وأشار إلى شروع اإلسكوا في إعداد تقرير عن في اللجنةتثار التي المناسبة للتعامل مع مختلف القضايا 
ً التكنولوجيا المالية ووضعها في المنطقة العربية، ويتضمن  ً  قسما  تخفيضها ودومرد التحويالت تكلفة يتناول خاصا

ً  دوالر مليار 2.9 بنحو قدروبأن المردود ي المستدامة، التنمية أهداف به تقضي حسبما المنطقة في  واتفق. سنويا
ً  الحواالتما إذا كانت  تحديدعدم قدرة  بسبب مشاكل هناك بأن الجمهورية العربية السورية لممثمع   أو تهريبا

ً  لإلرهاب، تمويالً  ً والخاصة بمكافحة غسل األموال،  والقوانين التحويل اتآلي بين تضارب ثمة بأن مبينا  مضيفا
ص إلى أن كثرة تشريعات . وخل  العربية المنطقة في تنحصر الوعلى المستوى الدولي  مثارة مشكلةالبأن هذه 
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 (De-risking)" المخاطر إزالة" مفهوم ظهورالتي باتت تكافح حتى التحويالت الشرعية أدت إلى  بالتهر  مكافحة 
 .اللجنة على المعروضة الفنية األوراق تبينه حسبما العربية للمنطقة بالنسبة ةالذي بات يشكل معضل

 التنمية في المنطقة العربية: التعاون اإلنمائي الدوليبطاقة أداء تمويل  
 من جدول األعمال( )ج( 7)البند 

ً ل قدم ممثل األمانة التنفيذية -35 مساعدات إلى أن  وأشار، )E/ESCWA/C.9/2019/6)Part IIIلوثيقة عرضا
المساعدات وإن هذه . وأفاد بأن المانحةمليار دوالر قدمتها البلدان والهيئات الدولية  165الرسمية بلغت التنمية 
في المائة من الناتج  0.7، فهي لم تبلغ المستوى الذي حددته األمم المتحدة البالغ 2015ارتفعت بعد عام كانت 

كما أن البلدان النامية ذات االحتياجات األكبر لم تستفد من هذه الزيادة. ثم تطرق  المحلي اإلجمالي للبلدان المانحة،
مقابل كل دوالر يدخل المنطقة العربية من المساعدات اإلنمائية الرسمية، يخرج فبيّن أنه، وإلى الوضع اإلقليمي، 

إلى مناطق ديق التنمية العربية وصنادوالر منها في شكل مساعدات إنمائية رسمية تقدمها البلدان العربية  0.87
ّج  أخرى. وشدد على أن قدراً كبيراً من المساعدات جغرافية  إلى النواحي اإلنسانية، مقابل تراجع في  هتو 

 البلدان النامية.رأس المال البشري في ما يؤثر على  قطاعي التعليم والصحةهة لالموج  المساعدات 

كيفية توجيه هذه المساعدات في لدول م اك  ح  ن إمكانية ت  ع مانع  تساءلت ممثلة  وفي معرض النقاش، -36
وأفاد رئيس الجلسة بأن البلدان المتلقية للمساعدات تحدد أولوياتها، ولكن الدول . ستثمر فيهاالقطاعات التي ت  و

على دور ، وأكد ني  ه  لمواءمة التوج   يتطلب التفاوضبها، األمر الذي والجهات المانحة لديها أولوياتها الخاصة 
وتناول ممثل األردن توجيه  .اإلسكوا في توحيد الخطاب العربي بشأن األولويات حتى تشكل المنطقة قوة مؤثرة

عد السياسي الذي المساعدات لدعم الموازنة، وكيف يؤثر ذلك على تمويل التنمية، كما تطرق ممثل فلسطين إلى الب  
 وانب اإلنسانية.هة نحو الجالموج   يحدد مسار المساعدات، حتى تلك

ممثل مصر على أن دعم الموازنات ما عاد يدخل ضمن المساعدات بل القروض، ورأى أن  وأكد -37
في  تستخدم نح محورها التنمية، أي. وأوضح أن الم  مشكلة في ذلك لدى الدول التي تتمتع بوضع ائتماني جيد ال

ً في ظل المشاكل الشديدة المصروفات الجارية  االستثمار ال وأفاد  في الحوكمة في المنطقة العربية.خصوصا
استجابة  داً كمؤتحدد أولويات التنمية وتقدم مشاريع للجهات المانحة، في مصر لجنة تابعة لوزارة الخارجية بوجود 
أخذ  قد ، مفيداً بأن بلدهموريتانياواتفق ممثل معقولة وقابلة للتنفيذ.  المشاريع إذا كانت بشكل جيدالجهات  تلك
البنك الدولي، وكانا في الحالتين لالستثمار وليس للنفقات الجارية.  مننحة من االتحاد األوروبي وقرضاً ميسراً م  

يقدمها صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية الحكومية وتطرق ممثل العراق إلى وجود مساعدات لدعم الموازنة 
االستقرار لحفظ حقوق الجهات الدائنة وتحقيق البيئة لزم الدولة بإصالحات وشروط لمعالجة التضخم وتحقيق ت  
ل مشاكل الحاضر إلى المستقبل، مشدداً رّح  اتية لجذب االستثمار الخارجي. ورأى ممثل األردن بأن القروض ت  والم

 خصوصاً وأن تمويل النفقات الجارية ،ه إلى االستثمار في البنية التحتية والمشاريععلى أن التمويل يجب أن يوج  
 .مشكلة المديونيةتفاقم باإلضافة إلى سلبية على التنمية  يترتب عليها آثار  ن ي  بالد  

ممثل الصندوق السعودي إلعمار اليمن بمداخلة أفاد فيها بأن الدول المانحة قدمت الكثير لدعم  م  د  ق  وت   -38
بسبب عدم وجود  لهذا الدعم الدول المتلقيةالميزانيات دون شروط وال رقابة، فلم تستفد ال الدولة المانحة وال 

، نح دون الرقابة ما عادت موجودةالفساد. وأكد على أن الم  أفضى إلى تناثر المساعدات وآليات داخلية للرقابة ما 
أن اآللية المتبعة من الجهات المانحة، حين تتلقى طلباً، هي الذهاب إلى أرض الواقع واستعراض الدراسات مضيفا 

نح إلى مقاصدها. وأعرب عن رغبته في أن تتبنى اإلسكوا داخلية للتأكد من وصول الم  ومن ثم فرض آلية رقابة 
عرباً عن اعتقاده بأن ذلك سيحفز الدول المانحة والراغبة على التنافس معايير بشأن التعليم والصحة واألمن، م  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901008.pdf
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المساعدات وستتنافس الجهات المانحة  فستتزايدص إلى أن الشفافية، إذا توفرت في هذه المعايير، وخل   .في اإلنجاز
 ر.ييوأيده ممثل اليمن، طالباً إضافة معيار التوعية إلى تلك المعا على تقديمها.

أن معايير الدول المانحة تنبع من المساءلة التي تتعرض التنفيذية  أوضح ممثل األمانةوفي معرض الرد،  -39
تختلف عن أولويات الدول العربية. وشدد على أن الدول  ما يفرض عليها أولويات قد ،لها أوجه إنفاق المساعدات

تريليون دوالر، ولكن المبلغ المتاح  3نح لبلغت قيمة الم   ،المانحة، لو أوفت بالنسبة التي اعتمدتها األمم المتحدة
 قديرما يعني أن ت ،في المائة منها على المساعدات اإلنسانية 50صرف مليار دوالر ي   150اليوم ال يتجاوز 

حيث يقدم بلد مساعدات آلخر مقابل  ،بشروط . وأضاف بأن األخطر منه هو ربط المساعداتالمعونات غير سليم
على المفارقة بين أهداف التنمية المستدامة وكيفية  وشدداستخدام المساعدات لشراء منتجات من البلد األول. 

 .هة لكل منهماتمويلها، فرغم ترابط المسارين، تتباين األطر القانونية الموجّ 

 بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية: التجارة الدولية كمحرك  للتنمية 
 من جدول األعمال( )د( 7)البند 

التجارة  تسخيروالمتصلة ب )E/ESCWA/C.9/2019/6)Part IVلوثيقة عرضاً ل قدم ممثل األمانة التنفيذية -40
منها  ،خطة عمل أديس أبابا فيهذا الصدد في التزاماً دولياً  65إلى اعتماد  . فاستهل باإلشارةكأداة لتمويل التنمية

 اتامااللتز ههذمثل  . وأفاد بأنعلى إنشاء نظام تجاري متعدد األطراف يتسم بالشمول ويكفل المساواةما ينص 
رسمية رغم تقدمها بطلبات  نظمة التجارة العالمية حتى اآلنمخارج بلدان عربية  9تظل تحقق بعد، حيث تلم 

طلق عليها للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف التي أ  . وتطرق إلى جولة الدوحة 1987عام لالنضمام منذ 
تفضيلية للدول النامية واألقل نمواً الالتجارية د من المزايا يتأتي بمزفترض أن كان ي  حيث  "التنموية"جولة الدوحة 

بسبب جمود المفاوضات المتعددة  أن هذه المساعي لم تتحول إلى خطوات عملية مؤكداً علىالتنمية، تمويل لخدمة 
و التدابير ه نح. وتناول بعد ذلك الخالفات التجارية بين الواليات المتحدة والصين، والتوج  2001عام منذ األطراف 

عوائق تشكل باتت هات التوج  أن هذه  ص إلىوخل  على الصعيد العالمي، واإلجراءات التعويضية الحمائية والوقائية 
 بتسخير التجارة لتمويل التنمية. أمام االلتزامات الدولية

االتفاقات أنه، ورغم على إلى وضع التجارة في المنطقة العربية، مشدداً  التنفيذية ممثل األمانةوتطرق  -41
سها اتفاقيات التجارة الحرة العربية أوعلى ر التجارة البينية في المنطقةتؤدي إلى تحرير فترض أن الموقعة التي ي  

بكثير من وتيرة تحريرها أبطأ وتيرة ، ووتخضع لقيود غير جمركية ، إال أن هذه التجارة ما زالت محدودةالكبرى
. وأعرب عن استغرابه من االستمرار في التفاوض على قواعد العربيةخارج المنطقة أطراف تحرير التجارة مع 

 .عربيالجمركي التحاد الاتسقط فاعليتها في التجارة البينية بمجرد قيام المنشأ في البلدان العربية في حين أنها 
 ي العربيفضاء لألمن االقتصادإقرار ال ينبغي على األقل ،ذلك االتحادالمفاوضات حول تعثر  ه بسببأنورأى 
ويرتكز على االتفاقيات القائمة التي  2030التنمية المستدامة لعام متكامل يتسق مع خطة  خاصة وأنه إطار  ، كبديل
إمكانات تصديرية تحتفظ ب. وختم باإلشارة إلى أن المنطقة عتها الدول العربية في إطار جامعة الدول العربيةوق  

التجارة  مجموع منفي المائة  10أو حوالي  مليار دوالر 131متها بنحو قدر قيت  في الوقت الراهن ولة غ  غير مست  
 .الخارجية العربية

 ينقص ما هو السياسية اإلرادة توافر أن على السورية العربية الجمهورية ممثل شدد النقاش، معرض وفي -42
المشاريع  إلى وتطرق التنمية، لتمويل التجارة وتسخير االقتصادي التكامل تحقيق على قادرة فهي وإال المنطقة،

اتفاقات تحرير  أن إلىممثل مصر  وأشارذ. نف  ولم ت   اعتمدتها مؤتمرات القمة االقتصادية العربيةالعديدة التي 
االنتباه  إيالءالتجارة يأتي مقابلها انخفاض في حصيلة التعريفات الجمركية، ولذلك رأى أنه من الضروري 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901010.pdf
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ممثل فلسطين على وجوب وضع المزيد  وأكدوض عن ذلك االنخفاض المتوقع. موارد بديلة للدخل تع لموضوع
ذ، واعتماد خطاب المصلحة العملية المشتركة القائمة على الوقائع واألرقام لتشجيع نف  من خطط العمل حتى لو لم ت  

 .المنطقةالتكامل في 

 على تشتمل اإلسكوا درهاص  ت   التي الدراسات كافة أنالتنفيذية  ةاألمان ممثل أكد ،الرد معرض وفي -43
عبر طرح فكرة  عولجتالتي  باريس وبروتوكول فلسطين حالة إلى مشيراً  محددة، لمشاكل حلول فيها توصيات

وفيما يتصل بتقدير العائد من  ".2030آفاق التنمية العربية: رؤية "قيام فضاء لألمن االقتصادي العربي في تقرير 
 2014تقرير التكامل االقتصادي العربي لعامي  أوضح بأناالتحاد الجمركي وانخفاض الحصيلة الجمركية، 

ً  2016و  وإثباتها المشاكل، تحديد حين تتمكن من امهمته تحقق اإلسكوا أن على وشدد. تناوال هذا الموضوع كميا
، ولكن واليتها ال تسمح لحلها األمثل المسارات بشأن التوافق تحقيقعى إلى تسو التجريبية، واألدلة باإلحصاءات

 .لها بفرض أية إجراءات على الدول األعضاء

 لهابطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية: الديون والقدرة على تحم   
 من جدول األعمال( (ه) 7)البند 

ً ل قدم ممثل األمانة التنفيذية -44 والتي تناولت تحليالً كمياً  )E/ESCWA/C.9/2019/6)Part Vلوثيقة عرضا
موجز عن الديون وتدفقها على فتطرق إلى  لها،تحم  استدامتها أو على لحال المديونية في المنطقة العربية والقدرة 

تيجة ن 2018-2017فترة خالل الالديون تزايدت على الصعيد الدولي  والحظ أن .دين اإلقليمي والعالميالصعي
 البلدانسيما في حالة  الديون السيادية ال شهدت ارتفاعاً فيالمنطقة العربية  لكنارتفاع نسبة الديون الخاصة، 

رة للنفط. وأشار إلى االرتفاع الشديد في الديون العالمية، التي تفوق حجم االقتصاد العالمي بثالث غير المصد  
في  حرج   إلى حد   تبحيث وصل 2008مرات. وتناول ديون البلدان العربية، التي تزايدت بشكل واضح بعد عام 

 من البلدان. عدد  

حرج، فأفاد ممثل  وصلت فيها الديون إلى حد   سأل ممثل الجمهورية العربية السورية عن البلدان التي -45
. وأوضح بأنها األردن، وتونس، والسودان، ولبنان، وليبيا، والمغرب، ومصر، وموريتانيا، واليمن التنفيذية األمانة
االرتكاز إليه وتطويره لتحديد هو الذي جرى نموذج استدامة الديون المعمول به لدى صندوق النقد الدولي  بأن
ً أن هذه الحسابات سيجري ف األسق   القصوى للمديونية وعما إذا كانت قد تخطت المستويات الحرجة، موضحا

 على إعدادها. سكواتضمينها في أطر التمويل الوطنية المتكاملة التي تعكف اإل

 التدفقات المالية غير المشروعة -جيم

 مؤتمر وتوافق بيروت حول تمويل التنمية المستدامة 
 من جدول األعمال( 8)البند 

ً  التنفيذية األمانة ممثلة قدمت -46  خالصةمن خالله  استعرضت E/ESCWA/C.9/2019/7 لوثيقةلعرضا
 على وركزت العربية، المنطقة في المشروعة يرغ المالية التدفقاتوتأثير  حجمعن  اإلسكواأجرتها  التي دراسةال

. العربية المنطقة في المالية للتسريبات مصدر أكبر لشّك  ت   التي التجارية قودوالع بالفواتير التالعبب الخاص الشق
ً للتالعب  وتطرقت في هذا اإلطار إلى دوافع التالعب بالفواتير وأنواعه، والقطاعات التجارية األكثر تعرضا

مؤتمر الدولي الرفيع المستوى الذي عقدته ال ونتائج مجرياتبالفواتير في المنطقة العربية. ومن ثم، استعرضت 
التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية  حول تمويل 2018اإلسكوا في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901012.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901097.pdf


-16- 

 

المؤتمر هو األول من  بأن التنفيذية األمانة ممثل أضافوعنه.  الصادرةالمشروعة ووثيقة توافق بيروت  غير
وتمخض عنه عناصر لخارطة الطريق  الفسادب ترتبطقضايا  تناوليمن الدول العربية و عقد بطلب  نوعه الذي ي  

 بشأن بمداخالتتقدمت  كافةالعربية  الدولبأن  أفادو. المشكلة هذه مع للتعامل بيةالدول العرالتي يمكن أن تتبعها 
، المستوى رفيعال التمثيلزت بوتمي   مسبوقة غيركانت  هالمشاركة في وأن ،المنطقة في األولى للمرة طرحت   أمور
 .عدة دوليةأشادت به منظمات  وقد

البحث في هذا الموضوع في البلدان العربية هو تقدم،  مجردممثل األردن بالمؤتمر، ورأى أن  ونوه -47
 قيم التالعب بالفواتير وحسابها. عن الخطوة التالية. وسأل ممثل مصر عن كيفية تقدير مستفسراً 

على معادالت أطلقتها وطورتها منظمات  بناءً  يجريبأن تقدير قيم التالعب التنفيذية رد ممثل األمانة  -48
رة في الخارج، من خالل مواءمة بيانات صندوق النقد الدولي مع بيانات الجهات المصّد   عدة في األمم المتحدة

باستخدام معادلة تأخذ بالحسبان تكاليف الشحن وبنود الفواتير التي تنتقل من سنة إلى أخرى. وأفاد بعدم وجود 
قامت بتطوير المنهجية التي اتبعتها لجنتي األمم المتحدة  سكواحتى اآلن وأن اإل منهجية موحدة لقياس التالعب

ها المعمول تالمنهجية التي تتوافق مع نظير وهيالكاريبي، منطقة البحر مريكا الالتينية وألاالقتصادية ألفريقيا و
دمتها وهو استخ. وختم باإلشارة إلى أن اإلسكوا أصدرت كتيباً عن المنهجية التي بها لدى منظمة النزاهة العالمية

 .حول هذا الشأن سكوامنشور مع تقرير اإل

 لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة خارطة طريق عربية 
 من جدول األعمال( 9)البند 

خارطة طريق عربية التي تضمنت  E/ESCWA/C.9/2019/8 لوثيقةعرضاً ل قدمت ممثلة األمانة التنفيذية -49
م اإليكولوجية ظ  الن   ق إلىبالتطر  واستهلت كبح التدفقات المالية غير المشروعة، عبر لتمويل التنمية المستدامة 
لتدفقات المالية غير المشروعة، وجهود اإلنفاذ والصالحيات المطلوبة لتحقيقها. وأشارت االوطنية واإلقليمية لكبح 

، وتعزيز التعاون بين بأنواعها األربعة إلى أن هذه الجهود ال بد وأن تشمل مكافحة التالعب بالفواتير التجارية
ت متخصصة في مصادرة األصول واستردادها، وتعزيز المساءلة. هيئات مكافحة الفساد، وإنشاء وحدا

، ومكافحة الجرائم المالية، يبيب الضرالجهود الالزمة لتعزيز الشفافية المالية، والحد من التهر   واستعرضت
ع ومراعاة اعتبارات التنمية المستدامة في القواعد التجارية المتعددة األطراف. وختمت بتناول قضية التجارة م

 كيانات غير الشرعية والمستوطنات.ال

بدراسات قياسية تخرج بنتائج دقيقة قابلة للتطبيق تساعد أشاد ممثل مصر بخارطة الطريق، وطلب رفدها  -50
ً إنشاء مصفوفة تبين لكل بلد أوجه التدفقات المالية غير المشروعة السائدة فيه والتي صانعي القرار، مقتر   حا

ه ب الضريبي في المنطقة تواج  معالجة التهر   بأن نها كل بلد. وأفاد ممثل األردنتوضح المشاكل التي يعاني م
مقاومة كبيرة من أصحاب الدخول العالية، ولكن الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة يقتضي حلوالً محلية كتفعيل 

عالج قضايا الفساد . وشددت ممثلة السودان على أهمية بسط سلطة القانون لورفع كفاءة اإلدارة الضريبية
ورأى ممثل فلسطين أن قياس جميع مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالتدفقات المالية ب. والتهر  
ي، وأشاد المشروعة صعب، معتبراً أن موضوع التدفقات المالية غير المشروعة قانوني أكثر منه اقتصاد غير

 ً عدم اإلشارة إلى االحتالل كمعيق أساسي للتنمية في فلسطين،  بإشارة تقرير اإلسكوا إلى المستوطنات، مستغربا
 الناجمة عنها قد ال تكون دقيقة. كما تساءل عن كيفية تقدير مؤشرات النزاهة والفساد، معتبراً أن النتائج

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901042.pdf
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حتى  هوشدد ممثل العراق على أهمية تحديد منهجية دراسة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيراً إلى أن -51
أحياناً لخدمة برامج وأولويات  ف  حر  ف الدول المارقة في هذا السياق غير واضح، ومعتبراً أن هذه التعاريف ت  تعري

على ضرورة التوصل إلى صيغة عربية موحدة ممثل الجمهورية العربية السورية  وأكد. لدى أطراف أجنبية سياسية
ً وأن ما هو لتعريف التدفقات المالية غير المشروعة بدالً من  االلتزام بالتعريفات والمعايير الغربية، خصوصا

واستفسر ممثل اليمن إن كانت مشروع في الغرب من حيث التدفقات المالية قد ال يكون مشروعاً في البلدان العربية. 
 تها.ئم اإللكترونية وكيفية مكافحمان عن الجراثمة خطط لتفعيل االتحاد الجمركي العربي، كما سألت ممثلة ع  

تموله  ،تحت مظلة اإلسكوافي موضوع تمويل التنمية واقترح ممثل األردن إنشاء صندوق للتعاون الفني  -52
بعضها بعضاً. ، بما يتيح استفادة البلدان من تجارب غيريرو-صندوق بيريزمساهمة الدول األعضاء، على غرار 

ماً، فلن ينجح لز  ، ما لم يكن م  المالية تالمساهماسداد مان بأن ودار نقاش حول االقتراح، فاعتبرت ممثلة ع  
بين للتوأمة الصندوق. ورأى ممثل مصر أن ليس المطلوب هو إنشاء صندوق جديد بقدر ما هو إنشاء برامج 

 ى الخبراء األجانب.البلدان العربية بما يتيح تبادل الخبرات بين البلدان العربية دون اللجوء إل

هو  لما كليةبأن الهدف من خارطة الطريق هو رسم مالمح التنفيذية  وفي معرض الرد، أفاد ممثل األمانة -53
 على المستوى الوطنيتكييفها مطلوب اتخاذه من إجراءات، وبحيث تلتقط الدول اإلجراءات واألطر المطلوب 

المتصلة بالتالعب بالفواتير  التدفقات المالية غير المشروعة . وشدد على أن تقديراتكل بلد حسب احتياجاتب
 ، رداً على ممثل مصر،التي أصدرتها اإلسكوا تتيح صورة أدق من تقديرات الفساد أو تمويل اإلرهاب. وأشار

الجارية في  المفاوضات أنإلى  الجمركي، االتحاد مسألةل بالنسبة ،وأفاد. إلى وجود مالحق تبين خسائر كل دولة
إشارة إلى تلك القضية  أي منع النظام الجمركي الموحد وويخلو مشر ،القضيةهذه  جامعة الدول العربية ال تتناول

ً التركيز ال يزال  أنإلى  أشار كما .حتى اآلن إطار  في ستطبق التي الجمركيةريفة عفئات الت تحديدعلى  منصبا
 .ذلكمن  ضرريتس البلدان وأياالتحاد الجمركي 

معامالت مالية ترتبط بتدفقات  أييفيد بأن  الذيهو األول  اإلسكوا تقريرأن التنفيذية ممثل األمانة  ذكرو -54
. وبالنسبة إلى مقترح ممثل األردن بإنشاء المشروعة غير المالية التدفقات تحت تندرج المستوطنات معالتجارة 

 بين الخبرات تبادل ر  ّس  ي  صندوق للتعاون الفني، رد بأن أنشطة اإلسكوا تشمل فعالً هذا النوع من التعاون، حيث ت  
ً بأن صندوق بيريز ،األعضاء الدول . بسبب ضعف الموارد المالية المخصصة له متعثر غيريرو ذاته-مضيفا

بالفعل قضية التدفقات المالية غير المشروعة  سم  ت   نهااالتنفيذية األمانة  ممثل أفادوبالنسبة إلى الجرائم اإللكترونية، 
ً إ باتقيم المبادالت التجارية  سداد أن اعتبار على  ثلومن ثم فإن تعقبها يظل يم ،والمصدر المستورد بين لكترونيا

 .التي قد ترتبط بها المشروعة غير المالية التدفقاتع ورصد إشكالية كبيرة لتتب  

عاون مجال الت في طرحهاتفضل الدول  التيإلى األولويات  الستماعا باقتراحاألمانة التنفيذية  ممثل ختمو -55
سيجرى  ،المداخالت مجمل تقييم خالل منمفيداً بأنه، و. في بند ما يستجد من أعمال المقبلة المرحلة خاللالفني 

 نة، اعتمد رئيس الجلسة االقتراح.. وبعد طرح االقتراح على اللجالمرحلة المقبلة ةإعداد أنشط

 امجيةنالقضايا البر -دال

 اإلقليميعد اإلصالح في األمم المتحدة: الب   
 (من جدول األعمال 10البند )

ً  م ممثل األمانة التنفيذيةقد   -56 لذلك هات الرئيسية تطرق فيه إلى التوج   األمم المتحدة،عن اإلصالح في  عرضا
في ثالثة . واستهل باإلشارة إلى أن اإلصالح يجرى ما يدور إقليمياً بشأن تمويل التنميةمع وربطها اإلصالح، 
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الداعمة لعملية  وتطرق إلى المبادرات. واألمن، وإصالح اإلدارة، وإصالح المنظومة اإلنمائيةمحاور: السالم 
شخصيات رفيعة يمكنها تقديم الوساطة؛  تتضمن تشمل منصة لهذه الغايةالتي مبادرة الوقاية من النزاع كاإلصالح، 

ناخ العمل في المنظومة مع التشديد ؛ وم2028حلول عام بومبادرة المساواة بين الجنسين وصوالً إلى المناصفة 
ش؛ ومبادرة مكافحة اإلرهاب؛ وحقوق اإلنسان؛ وعمليات حفظ السالم على الحؤول دون المضايقات والتحر  

م والربط بينها والمكاتب السياسية؛ وقضية االبتكار وتطوير عمل األمم المتحدة بحيث تستند إلى االبتكار والتعل  
، الالمركزية بالنسبة إلى الميزانية والتعييناته هو نحو التوج   أفاد بأن ،صالح اإلدارةإ وبالنسبة إلى المستمر.

 2030خطة عام شدد على أن  ،اإلصالح اإلنمائيوفيما يتصل بمع آليات إضافية للمساءلة. أيضاً رتبط ولكن ذلك ي
أكبر على  طني أصبح لديه دور  المنسق الووأفاد بأن محور عمل اللجان واإلطار األساسي للعمل اإلنمائي. هي 

 .مع تطلعات الدول تتالءمالصعيد الوطني لتنسيق الجهود، وبات اختيارهم على أساس مهارات جديدة 

تنشيط المنظور اإلقليمي في التنمية ألن معظم التحديات التي تواجهها على  التنفيذية وأكد ممثل األمانة -57
ها مسبقاً لعمل المنظمات مع وجود التمويل لألمانة ع  موارد يمكن توق  أهمية وجود أشار إلى و .الدول عابرة للحدود

له مرحلتان: تحسين الهياكل . وأفاد بأن البعد اإلقليمي لإلصالح 2030لمساعدة الدول على تنفيذ خطة عام التنفيذية 
أي نشاط وأوضح بأن دة. مقاربة لكل منطقة على حوالقائمة، والثانية مراجعتها مع التفرقة بين أولويات األقاليم، 

 ت اإلسكوا، وهو ما بدأبه الممثل المقيم لتفادي االزدواجية في العمل طرتخ نعليها أتقوم به المنظمة اإلقليمية 
مسح للمنشورات والمنتجات المعرفية إلى إجراء  ح  ألم  بفعله، خصوصاً أن اإلصالح يقوم على ترشيد النفقات. و

دارة المعرفة، تدمج منتجات منظمات األمم المتحدة في منصات إلمراكز إنشاء وتطرق إلى لتفادي االزدواجية. 
اإلسكوا  اهتماموختم باإلشارة إلى أن إلكترونية للوصول إلى اإلحصاءات عن مختلف القطاعات والمجاالت. 

الدعم مكاتب و مراكز المعرفةاإلسكوا ستضيف تمجال بحد ذاته، ولذلك س علىمنظور المنطقة ال  على ينصب  
 .اإلداري المشتركة لترشيد النفقات اإلدارية

شدد ممثل الجمهورية العربية السورية على وجوب إعطاء الحكومات معلومات  وفي معرض النقاش، -58
، معرباً عن قلقه مما وصفه بأنها مشاريع وافية عن األنشطة والمشاريع، بما في ذلك المبالغ المخصصة للمشاريع

جرى خارج المعرفة الحكومية. وسأل أيضاً عن أسس تعيين الممثلين والموظفين، ومسوغات إجراء ورش العمل ت  
. وأشار البلدان المتقدمة النموواالجتماعات. ورأى ممثل موريتانيا بأن األمم المتحدة فيها اختالل في القوى لصالح 

ا استقاللية وفي أحيان كثيرة تكون قراراتها على عكس ما هيئات األمم المتحدة اإلقليمية لديه إلى أنممثل األردن 
الكبرى. وسأل أيضاً إن كان من الممكن خفض الكلف اإلدارية لمساهمات البلدان النامية في األمم  القوىتريد 

 .المتحدة التي تقتطع من المساعدات التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو

 تهافي دورالدول األعضاء اإلسكوا غ عنه بلّ  ه وحجمه ت  ه  فاق وأوج  بأن اإلنالتنفيذية  ورد ممثل األمانة -59
موجودة على موقع اإلسكوا، وهي من المتطلبات الرئيسية للقواعد التي  والتقارير الصادرة بهذا الشأنالوزارية، 

في  اتول حتى دون تقديم الخدمح  ثمة ضوابط شديدة على اإلنفاق ت   . وشدد على أنالدول في نيويوركتقرها 
 لدى الدولة  الممثل المقيم معتمد   وأكد على أنآليات للشكوى وجهاز مستقل للمراقبة.  وأفاد بوجود. بعض األحيان

يوقع عليه الطرفان. في هذا اإلطار  إطار للتعاونعلى وجود ال يستطيع تنفيذ المشاريع دون التنسيق مع الدولة، وو
بط للتعيين أقلها االعتبارات الجغرافية والدول األقل تمثيالً وغيرها ضوا ات، أوضح بأن ثمةبالنسبة إلى التعيينو

من خالل المحكمة بعد التحقيق. أن يؤدي إلى إيقاف التعيين مناسب يمكن الغير مفيداً بأن تعيين الشخص الكثير، 
ألعضاء ويشترط دول ايعود إلى قرار من الجمعية العامة بموافقة الوتطرق أيضاً إلى تكاليف البرنامج، مؤكداً بأنه 

 تسديد هذه النسبة.
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 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية للجنة 
 (من جدول األعمال 11البند )

تمويل التنمية في الدول األعضاء في للجنة  ثانيةعلى عقد الدورة ال ممثلو وممثالت الدول األعضاء اتفق -60
في بيروت، ما لم تتقدم إحدى الدول األعضاء في بيت األمم المتحدة  ،2021 كانون األول/ديسمبرفي  اإلسكوا

 بصورة رسمية باستضافتها، وفقاً لإلجراءات المتبعة واألنظمة المرعية في األمم المتحدة.

 ما يستجد من أعمال 
 (من جدول األعمال 12البند )

تمويل في إطار هذا البند، استعرض ممثلو وممثالت الدول األعضاء في اإلسكوا أولويات العمل في ملف  -61
مفيداً . واستهل المداخالت ممثل فلسطين، فأفاد بحاجة بلده إلى قياس أثر االحتالل، التنمية في السنوات المقبلة

 2000مليار دوالر بين عامي  48ب المالي قدرت الخسائر بنحو بأن دراسات سابقة ألثر االحتالل على التسر  
، طالباً البحث في المزيد من األبعاد. وأما ممثل العراق، فأعرب عن احتياج بلده إلى البحث في التمويل 2019و

إصالح الموازنات العامة في الدولة من خالل و اإلسالمي وكيفية استخدام موارد هذا التمويل في الدول النامية
المستوى التمويل على و برامج الفرعية؛التحول إلى برامج فرعية تقوم على األداء وتمويل كل من هذه ال

 .الوطني )األقاليم والمحافظات( دون

وتطرق ممثل األردن إلى التمويل المبتكر وأثره، طالباً من اإلسكوا دراسة جدواه االقتصادية وإن كان  -62
يفي بأغراض تمويل التنمية، وكذلك البحث في قدرة القطاع الخاص الوطني، الصغير بمعظمه، على إنشاء 

دور الصناديق السيادية كما طلب ممثل موريتانيا البحث في ئتالفات توازي العمل الحكومي لعقد الشراكات. ا
وطلب ممثل اليمن البحث في تمويل الجهات والمناطق الحرة والتمويل المبتكر، وخصوصاً التمويل الرقمي. 
وأعرب ممثل الجمهورية ألقاليم والمحافظات. التي تتسبب النزاع، وكذلك تقديم الدعم الفني لإلدارة المالية في ا

الحاجة إلى الدعم الفني في منهجيات الحسابات القومية، ودور المشاريع المتوسطة عن العربية السورية 
والصغيرة والمتناهية الصغر، وتأهيل اإلدارات المحلية لتأمين مصادر التأمين وكيفية اختيار المشاريع 

 ها.االستثمارية وزيادة إيرادات

وتناول ممثل مصر الشراكة مع القطاع الخاص، طالباً دراسة القطاعات التي يمكنها إقامة هذه الشراكات  -63
لسندات الخضراء، والسندات االجتماعية، وهي وسائل في ا الدعم الفنيبما يخدم خطط العمل الوطنية. كما طلب 

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي  وتطرق إلى موضوع. ةبياالستفادة منها في البلدان العر ثة يمكنتمويلية جديدة ومستحد  
يتطلب قاعدة بيانات سليمة  بأن اإلسكوا يمكنها أن تساعد في هذا األمر الذي والمتابعة، مفيداً من خالل التقييم 

 .. وختم باإلشارة إلى أن تحقيق األقاليم والمحافظات لمواردها الذاتية ضروري لتحقيق تمويل التنميةللمشروعات

أن طرح المواضيع يتطلب ب باإلسكوا مدير مكتب تمويل التنمية أفادرداً على ما طرحه ممثل مصر، و -64
فعلى سبيل المثال أن ما طرحه ممثل مصر بشأن توفير استقاللية للمحافظات رها، تيّس  وجود التشريعات التي 

ضرائب على مستوى  فرضواألقاليم على حشد التمويل بصورة مستقلة عن الحكومة المركزية من خالل 
. وشدد الدستور المصري والقوانين المالية المعمول بها إلعداد ميزانية مركزية موحدة للدولة يخالفالمحافظات 

 ، واستعراضلتمويل التنميةتوافق بيروت يتعارض مع الموقف الذي تبنته الدول العربية في  على أن هذا التوجه
 همتعددة، وتشريعات هأدواتأن أوضح ، رالتمويل المبتك  بفيما يتعلق ومجال. ما توصلت إليه األمم المتحدة في هذا ال

رة ومن ثم فيتعين أن تحدد الدول األعضاء ما هي األدوات المبتك   واألمر نفسه ينطبق على التمويل الرقمي ،مختلفة
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د تشكيل صندوق سيادي المقصو ، تساءل إن كانالصناديق السياديةفيما يتصل بو. التي تبحث عنها لتمويل التنمية
 ة في الصناديق السيادية القائمة.على الصعيد اإلقليمي أم المساعد

ً  وأكد -65 حاسم توافق يوجد الشراكة بين القطاع العام والخاص وال على أن اإلسكوا بحثت كثيراً في  أيضا
ً  بشأن ومتناهية الصغر، ومن ثم معظم مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة صغيرة وأفاد بأن . نتائجه دوليا

 ، القطاع الخاص القائم دراسةألن المقصود هو  في بناء الشراكات معها التفكيردعمها ومن ثم هو فالمطلوب 
، فقال إنها تندرج ضمن السندات الخضراءأما وال توجد سياسات منهجية في هذا اإلطار بل مبادرات جزئية. 

رة تأخذ سيما وأن أغلبية أدوات التمويل المبتك   ال ود منها بشكل أوضحر، فال بد من تعريف المقصالتمويل المبتك  
تخفيض المديونية والديون السيادية  إنما هو نحوه الدول العربية ل عما إذا كان توج  ءشكل المديونية، ومن ثم تسا

ورداً على طلب . رةوضمان استدامتها أم إعادة هيكلة الديون بتوظيف الصكوك الخضراء وأدوات التمويل المبتك  
صندوق يقتضي تكراراً لعمل يقوم به فعالً أفاد بأن هذا  ،دعم اإلدارة المالية وجزء منه كفاءة اإلنفاق الحكومي

المطلوب هو تكرار هذا . وسأل إن كان ر تقريراً عن كفاءة اإلنفاق العام ألفريقيا وآسياصد  النقد الدولي الذي ي  
 .ىأم البحث في منهجية أخررف عليها دولياً ا  المتعالمنهجية ذات اتباع العمل و

وبأن ر، وسائل التمويل المبتك   من عد  ت  السندات الخضراء والصكوك اإلسالمية أكد ممثل األردن بأن  -66
وقال ممثل مصر إن المطلوب هو . جب مواكبتهاتو رة للتمويلوسائل مبتك  يستمر في إصدار القطاع الخاص 

، واستجالء من أجل خفض الهدر الحكومي وتحسين توجيه المشاريع لخدمة التنميةحوكمة وتقييم أداء المشاريع 
 اديق السيادية في تمويل التنمية.مساهمة الصنل ب  س  ول دون الشراكة مع القطاع الخاص، وح  المعوقات التي ت  

لف من دولة إلى رة تزداد بوتيرة سريعة وتختأدوات التمويل المبتك  بالرد بأن التنفيذية وختم ممثل األمانة  -67
ر التركيز عليها كلها، إال أنها بمعظمها أدوات للدين، ما يتعارض مع الطلب من اإلسكوا دراسة ما يعّس  أخرى 

بأن أوراق االجتماع  وسائل الحد من المديونية وتحسين بيئة االستثمار. وبالنسبة إلى التمويل اإلسالمي، أكد
 تطرقت إليه.

 تها األولىاعتماد توصيات اللجنة في دور 
 (من جدول األعمال 13البند )

مدت وقشت واعت  ون   ة من المناقشات على ممثلي وممثالت الدول األعضاء،ص  ل  خ  ست  الم   رضت التوصياتع   -68
 دة.لنهائية المعتم  رد هذا التقرير التوصيات بصيغتها اووي   بعد إجراء التعديالت الالزمة.

ا   تنظيم الدورة -ثالثا

 االنعقادمكان وتاريخ ال -ألف

  12و 11، في انعم  في  األولىفي اإلسكوا دورتها  تمويل التنمية في الدول األعضاءت لجنة د  ق  ع   -69
 .2019كانون األول/ديسمبر 
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 االفتتاح -باء

افت تحت أعمال الدورة األولى للجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا في الساعة العاشرة من  -70
. وأطلع أمين سر اإلسكوا ممثلي الدول األعضاء على أسباب 2019كانون األول/ديسمبر  11صباح يوم األربعاء 

إنشاء لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا واألهداف المرجوة 
ئيين وأصحاب المصلحة من ذلك، ومنها التركيز بشكل أكبر على قضايا تمويل التنمية وضمان مشاركة األخصا

 ة في الدول األعضاء في النقاشات.المعنيين مباشر

والصناعة في السودان، كلمة  جارةتال وزارة من السيّد، أميمة ةالسيد السودان، جمهورية ةألقت ممثل ثم -71
تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل  للجنة عشرة الثانية الدورة رئيسة تهافبص ،افتتاح الدورة

من القضايا كتوافق بيروت حول التنمية  وتطرقت إلى عدد   السابقة،خالل الدورة  نجزأ   بما فيها أشادت ،التنمية
والتدفقات المالية غير المشروعة، وبلورة موقف عربي إزاء القضايا المتعلقة بالتعاون الضريبي والدعم الفني 

تطوير المناخ المالئم لتحفيز االستثمار المحلي واألجنبي. وأكدت على أهمية اللجنة كمحفل إقليمي يتناول أحد ل
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يواجههاأبرز التحديات التي 

في اإلسكوا، كلمة  التنمية االقتصادية والتكامل اإلقليمي شعبة رئيس ن،السيد مختار محمد الحس ىألق ثم -72
األمانة التنفيذية، مرحباً بممثلي الدول األعضاء إلى الدورة األولى للجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في 

ومشدداً على أهمية ملف تمويل التنمية على الصعيدين اإلقليمي والدولي. واستعرض بعض الخالصات  ،اإلسكوا
أجرتها اإلسكوا عن حال تمويل التنمية في المنطقة التي تمخضت عن مسارات المتابعة الدولية والتحليالت التي 

العربية، فأكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية لحشد مختلف مصادر التمويل، وتحسين إدارة الموارد المالية، 
وعلى أوجه القصور في توزيع ثمار النمو االقتصادي الذي تقوضه سياسات التقشف والتدابير الحمائية، وتراجع 

ر من الناتج المحلي اإلجمالي، وتزايد نسبة الديون من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستويات نسبة االستثما
ص إلى أن آفاق تمويل التنمية في المنطقة العربية ما زالت مضطربة خصوصاً وأن ما يخرج من تاريخية. وخل  

حقيق االستدامة المالية. وأفاد بأن القضاء المنطقة من تمويل يفوق ما يدخل إليها، ما يمثل ثغرة رئيسية في جهود ت
يمثالن مسارين لزيادة عن ذلك  الناجمةتكلفة الفرصة البديلة من على التدفقات المالية غير المشروعة واالستفادة 

 .ولتمويل التنمية المستدامة الموارد المحلية

 الحضور -جيم

كما شارك أيضاً بصفة اء في اإلسكوا. دولة من الدول األعض 11شارك في الدورة ممثلون وممثالت عن  -73
وترد قائمة المشاركين في المرفق  مراقب ممثلون وممثالت عن هيئات إقليمية تعمل في مجال تمويل التنمية.

 .األول لهذا التقرير

 انتخاب أعضاء المكتب -دال

من النظام الداخلي لإلسكوا على أن "تتولى الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية  18 تنص المادة -74
بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر 

المملكة األردنية  للجنة األولىأعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك". وعمالً بهذه المادة، تولت رئاسة الدورة 
نائباً ثانياً  الجمهورية العربية السوريةنائباً أوالً للرئيس، وجمهورية السودان . وانتخبت اللجنة باإلجماع الهاشمية

 للدورة. اً مقرر وجمهورية العراقله، 
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 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -هاء

ال بصيغته المعروضة عليها والواردة في الوثيقة لجنة في جلستها األولى جدول األعمالت أقر   -75
E/ESCWA/C.9/2019/L.1. 

ت اللجنة في نفس الجلسة تنظيم األعمال بالصيغة المعروضة عليها والواردة في الوثيقة كما أقر   -76
E/ESCWA/C.9/2019/L.2. 

 الوثائق -واو

 األولى:لجنة في دورتها الترد في المرفق الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي استعرضتها  -77
E/ESCWA/C.9/2019/INF.2.  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901082.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901113.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901132.pdf
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 المرفق األول

 قائمة المشاركين

 اإلسكوا في األعضاء الدول  -ألف
 

 األردنية الهاشميةالمملكة 
 

 السيد مالك بريزات
 رئيس قسم العالقات العربية واإلسالمية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيد أنس نواف أبو غنمي
رئيس قسم تنسيق المساعدات والمشرف على قسم منظمات 

 األمم المتحدة
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 إياد عليالسيد 

 مدير االقتصاد الكلي
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 
 جمهورية السودان

 
 السيدة أميمة سيد محمد سعيد

 مفتش تجاري
 وزارة الصناعة والتجارة

 
 جمهورية العراق

 
 السيد عالء الدين العامري

 مدير عام
 وزارة التخطيط

 
 سلطنة ع مان

 
 سعاد الفاضلالسيدة 

 مدير مختص
 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 
 فلسطيندولة 

 
 السيد شاكر إبراهيم زباده

 رئيس الوحدة االقتصادية في مجلس الوزراء الفلسطيني

 دولة قطر
 

 المهندس شاهين بن علي الكعبي
 مساعد مدير إدارة التعاون الدولي

 وزارة الخارجية
 

 دولة الكويت
 

 السيد نبيل سليمان العبد الجليل
 وكيل وزارة المالية

 المساعد للشؤون االقتصادية
 وزارة المالية

 
 السيد سعد محمد الرشيدي

مراقب المنظمات الدولية ومدير إدارة التعاون االقتصادي 
 الدولي باإلنابة
 وزارة المالية

 
 جمهورية مصر العربية

 
 الدكتور أحمد كمالي

 التخطيط لشؤون وزيرةالنائب 
 

 الموريتانيةالجمهورية اإلسالمية 
 

 السيد علي اوديكه
 المدير العام المساعد 

 اإلدارة العامة لسياسات واستراتيجيات التنمية
 وزارة االقتصاد والمالية

 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد أحمد حسين علي السليماني
 نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة

 
 السيد حسين عبدهللا حسين البشيري

 مدير عام 
 التخطيط والتعاون الدوليوزارة 
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 البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن  -باء
 

 السيدة مشاعل آل جابر
 أخصائي أول شراكات وتعاون دولي

 إدارة الشراكات والتعاون الدولي
 

 السيدة سارة أحمد سلطان
 اقتصاديأخصائي 

 إدارة الشراكات والتعاون الدولي
 

 السيدة أشواق بنت أحمد العيد
 أخصائي إداري

 إدارة التخطيط االستراتيجي
 
 السعيد عبد الرحمن أيمن سيدال

 مدير إدارة المالية
 اإلدارة المالية
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 المرفق الثاني

 قائمة الوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.9/2019/INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/C.9/2019/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.9/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

 E/ESCWA/C.9/2019/3 4 أنشطة تمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بتحرير التجارة 
 الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية 

 في دورتها الثانية عشرة )تمويل التنمية(

5 E/ESCWA/C.9/2019/4 

 E/ESCWA/C.9/2019/5 6 االتجاهات العالمية والواقع اإلقليمي

 E/ESCWA/C.9/2019/6 7 العربيةبطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة 

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part I) )أ( 7 الموارد العامة الوطنية

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part II) (ب) 7 والدولية المؤسسات التجارية والتمويلية الخاصة الوطنية

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part III) )ج( 7 التعاون اإلنمائي الدولي

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part IV) )د( 7 كمحرك  للتنميةالتجارة الدولية 

 E/ESCWA/C.9/2019/6(Part V) (ه) 7 لهاالديون والقدرة على تحم  

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

خارطة طريق عربية لتمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات 
 المشروعةالمالية غير 

9 E/ESCWA/C.9/2019/8 
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