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 موجـز
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-تفّشي جائحة كوفيدوبعد لسياسات العامة. لمجموعات أدوات تطوير خدمات استشارية و وتقديمالقدرات، 
 .المنعة الماليةء على دعم التعافي وبناجهودها ، ركّزت اإلسكوا 19

تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية لجنة وتستعرض هذه الوثيقة تلك األنشطة. 
 مدعّوة إلى االّطالع على تلك األنشطة وتقديم التعليقات واالقتراحات للمستقبل. واالجتماعية لغربي آسيا
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 ةـمقدم

َعقدت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  -1
ان، يومي  التنفيذية لإلسكوا  األمانةَ  . وكلّفت اللجنةُ 2019كانون األول/ديسمبر  12و 11دورتها األولى في عمَّ

المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، والذي  3من أنشطة تمويل التنمية في إطار البرنامج الفرعي عدٍد بتنفيذ 
تحقيق حد أدنى من المستوى المعيشي الالئق للجميع في المنطقة العربية من خالل التنمية االقتصادية يهدف إلى 
تحقيق النمو االقتصادي المنِصف، وتعزيز الترابط والتكامل اإلقليميين،  إلىكذلك و والمتكاملة، المستدامة

والنهوض بالتنفيذ الفعال لخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية دعماً لخطة 
 .2030التنمية المستدامة لعام 

المنشورات والتقارير وموجزات صدار إشملت األنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا  -2
وتطوير  ،الخدمات االستشارية وتقديمبناء القدرات، لورش العمل عقد و ،السياسات العامة واألوراق الفنية

ساعدت األمانة التنفيذية الدول ومجموعة من األدوات لدعم تمويل أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني. 
على مصالح المنطقة العربية وأولوياتها  كما آَزرت، 19-هود للتعافي من جائحة كوفيدما بذلت من ج األعضاء في

تمويل التنمية، فساهمت في عمل مجموعة األمم المتحدة للتنمية عديدة ترتبط بمسارات عمل عالمية وإقليمية 
األمم المتحدة رق وفِ ، وفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، التمويلالمستدامة في مجال 

، بما فيها تلك 2019هذا التقرير لمحة عن األنشطة والمبادرات المنفذة منذ تشرين الثاني/نوفمبر يعرض طرية. القُ 
في اإلسكوا في دورتها األولى.  المنفذة عمالً بالتوصيات التي قدمتها لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء

 .المستقبليةاللجنة مدعوة إلى االّطالع على مضمون الوثيقة والتعليق عليها وتقديم توصيات بشأن األعمال و

 تنفيذ األنشطة المتعلقة بتمويل التنمية في إطار برنامج عمل اإلسكوا  -أوالا 
 2021-2020لفترة ل

 المنشورات والتقارير -ألف

 :(2021)تقرير تمويل التنمية المستدامة  
 فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية

ً لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد -3 التمويلية وأوجه الشروخ ويحدد  19-يقدم التقرير تقييما
أن الحيز المالي في المنطقة  ، فأوضحتاإلسكوا في التقريرساهمت المساواة التي تفاقمت بفعل الجائحة.  عدم

ً أشد العربية   ،بسبب تضاؤل الموارد المحلية واإليرادات الضريبية واالستثمار المباشر والتجارةشهد تضييقا
. 2030تمويل خطة التنمية المستدامة لعام  تحدياتال التعرض للديون، ما يفاقم احتموتزايد االنكشاف إزاء 

 ويعرض التقرير توصيات قابلة للتنفيذ للحيلولة دون حدوث مزيد من االنتكاسات في تمويل التنمية، والحث 
 .2030على إجراء اإلصالحات الالزمة للهيكل المالي العالمي، وضمان توافقه مع خطة عام 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2021_Overview.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2021_Overview.pdf
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 :2021-2020تطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية مسح ال 
 الواقع واآلفاق في المنطقة العربية

 )يصدر قريباً(

الضرائب في المنطقة العربية من حيث تستند إلى التحاليل عن رؤى  لإلسكوايقدم هذا المنشور الرئيسي  -4
في ذلك تقييمات للتجاوزات الضريبية التي تتغلغل  ، بماوفعاليتهاإمكانات توليد اإليرادات وتصاعدية الضرائب 

اإلنفاذ، بما في ذلك اآلثار  تحدياتم الضريبية وتقوض سالمتها. كذلك، يسلط التقرير الضوء على ظُ في النُ 
، الصادر عن مجموعة العشرين ومنظمة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل األرباح لإلطار الشامل بشأنالمحتملة 
تصدي للتحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة للالمقترحة  خطط الركيزتين، إلى جانب والتنمية االقتصاديالتعاون 

وليد اإليرادات على دور الضرائب في تحفاظاً االقتصاد العالمي. ويطرح التقرير خطة عمل لإلصالح الضريبي 
 واستقرار االقتصاد الكلي.

 :(2022)تقرير تمويل التنمية المستدامة  
 )يصدر قريباً(

تمويل أحوال ، الذي سيحلّل 2022بشأن تمويل التنمية المستدامة لعام المقبل تساهم اإلسكوا في التقرير  -5
تتناول مدخالت اإلسكوا في التقرير التنمية في ثمانية مجاالت ذات أولوية حّددها جدول أعمال أديس أبابا. 

واتجاهات اإليرادات في المنطقة العربية. وستقدم اإلسكوا أيضاً مدخالت بشأن اآلثار  19-تأثير جائحة كوفيد
 م الضريبية في مجموعة مختارة ظُ الناتجة عن توزيع الضرائب في المنطقة العربية بهدف عرض كفاءة النُ 

 من البلدان العربية.

 ل التمويلبُ سُ  :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

المساهمة الموضوعية وهو اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صدر هذا التقرير نتيجة لشراكة بين  -6
َم العام رفيع المستوى االجتماع الرئيسية في  بشأن تمويل التنمية المستدامة خالل الدورة الخامسة للمنتدى الذي نُّظِ

(. وتناولت الوثيقة التحديات والتأثيرات المترتبة 2021ارس آذار/م 30العربي للتنمية المستدامة )دورة افتراضية، 
قّدمت نهجاً مالياً وظيفياً لتعزيز فعلى تمويل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية،  19-عن جائحة كوفيد

 أهداف التنمية المستدامة.لتنفيذ لتمويل الفعالية في حشد ااإلدارة المالية العامة وبالتالي ضمان 

 التحويالت في األزمات: االستجابة والتعافي والقدرة على الصمود 

 مصدر   . هذه التحويالتالتقرير "مخطط عمل" لدعم وتوسيع نطاق تدفق التحويالت عبر الحدوديتضّمن  -7
ل بُ د أكثر من ثالثة أضعاف حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية وتدعم سُ رئيسي للتمويل الخاص الخارجي، إذ تولِّ 

مليون فرد من األسر المهاجرة. وأضافت اإلسكوا إلى التقرير، بوصفها عضواً في فرقة العمل المعنية  800عيش 
اآلثار المحتملة لجائحة بشأن  ليلاتحتستند إلى الاء وآرمتخصصة ، مدخالت بالمجتمع العالمي للتحويالت النقدية

 .ة تلك اآلثارتوصيات للتخفيف من حدّ قدمت على البلدان العربية المتلقية للتحويالت، و 19-كوفيد

https://www.oecd.org/tax/beps/flyer-inclusive-framework-on-beps.pdf
http://afsd-2021.unescwa.org/sdgs/pdf/background-notes/sdg-17-finance-21-00208_%20AFSD-2021-Background-Note-On-Sdg-17-En%5b15%5d.pdf
http://afsd-2021.unescwa.org/sdgs/pdf/background-notes/sdg-17-finance-21-00208_%20AFSD-2021-Background-Note-On-Sdg-17-En%5b15%5d.pdf
https://gfrid.org/wp-content/uploads/2020/12/Blueprint-for-Action_FINAL.pdf
https://gfrid.org/wp-content/uploads/2020/12/Blueprint-for-Action_FINAL.pdf
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 للفريق الرفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة المرحلي التقرير 

التي سينظر فيها الفريق المعني بالمساءلة المالية والشفافية  العامة يحدد هذا التقرير مجاالت السياسة -8
التقرير من خالل تحديد عدة أبعاد إقليمية يلزم بيانها لتعزيز . ساهمت اإلسكوا في إعداد (FACTI)فريق والنزاهة 

 .المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية في سياق مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

 موجزات السياسات العامة -باء

ارير الفنية حول مواصلة إعداد التقاألمانة التنفيذية لإلسكوا إلى "دعت عمالً بتوصية اللجنة التي  -9
التطورات اإلقليمية والعالمية في مجال تمويل التنمية، وتحليل انعكاساتها اإلقليمية، وتحويل نتائجها إلى أوراق 

"، أعّدت اإلسكوا سلسلة من موجزات السياسات المواضيعية التي تتناول آثار أزمة جائحة سياساتية مختصرة
ونشرتها على نطاق واسع. وقد ُوزعت هذه الموجزات على الدول  ،تمويل التنميةأبعاد على مختلف  19-كوفيد

 وصياغة سياسات التمويل. 19-األعضاء لمساعدتها على وضع تدابير التخفيف من آثار جائحة كوفيد

 الصناعات االستخراجية: االنتقال نحو أنظمة مستدامة 

أصدرت اإلسكوا، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية األربع األخرى التابعة لألمم المتحدة، موجزاً للسياسات  -10
وعلى فترة ما بعد الجائحة التأكد من أداء الصناعات االستخراجية لدور داعم أثناء يهدف إلى  اإلقليميةالعامة 
التنمية المستدامة. يؤكد موجز السياسات على أهمية الصناعات االستخراجية ومساهمتها في حشد الموارد  مسار

الصناعات االستخراجيّة. من يرادات اإلتوليد ل القصوىاإلمكانات توصية تهدف إلى بلوغ  15المحلية، ويحّدد 
 ً ، وذلك لتدفقات المالية غير المشروعةلريسة لكيفية وقوع الصناعات االستخراجية ف كذلك، يتناول الموجز تقييما

 .نتائج التقرير اإلقليمي األول عن التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية استناداً إلى

 الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربيةالوباء على التخفيف من آثار  
(E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy Brief.2) 

 دوالر سنوياً  اتيارمل 110يخلص موجز السياسات العامة إلى أن المنطقة العربية تنفق ما يقارب  -11
ً في المنطقة في المائة من السعرات الحرارية المستهلَ  50على الواردات الغذائية، وأّن أكثر من   تأتي كة يوميا

من األغذية المستوردة. ويحذر الموجز مّما قد تعانيه المنطقة من نقص في الغذاء وارتفاع حاد في األسعار 
طيل اإلمدادات الغذائية عالمياً. هذا كلّه في وقت تخسر فيه المنطقة حوالى طال أمد الجائحة وأّدى إلى تع ما إذا
مليار دوالر سنوياً بسبب الخسائر في األغذية وهدرها. ويوصي الموجز باعتماد اإلعفاء الضريبي لحماية  60

اص، ووضع السكان ذوي الدخل المتوسط من الوقوع في الفقر وتقديم الدعم االئتماني للعاملين لحسابهم الخ
 .العامتخزين ال"مدّونة سلوك" متعّددة األطراف بشأن 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5f7f44f76cf2f11732c2b5f0_FACTI_Interim_Report_final_rev.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e0bd9edab846816e263d633/5f7f44f76cf2f11732c2b5f0_FACTI_Interim_Report_final_rev.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/final_regional_brief_on_extractive_industries.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/final_regional_brief_on_extractive_industries.pdf
https://www.unescwa.org/publications/illicit-financial-flows-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/illicit-financial-flows-arab-region
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
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ض تعافي المنطقة العربية من جائحة كوفيد   للخطر 19-الحيّز المالي المحدود يُعّرِ

(E/ESCWA/2020/Policy Brief.13) 

والتدابير التي اتّخذتها مجموعة من االقتصادات حزم التحفيز يقدم موجز السياسات العامة لمحة شاملة عن  -12
لحزم التحفيزية في المنطقة مقارنة بين ا ويتضمن. 19-استجابة لجائحة كوفيد العربية من أجل توفير السيولة

 في المائة  11اتّخذتها غيرها من المناطق. ويخلص الموجز إلى أن حوالى التدابير األخرى التي والعربية 
من الحوافز المالية المعلن عنها في المنطقة قد استهدفت الفقراء من خالل تدابير الحماية االجتماعية والتدابير 

لصغيرة والمتوسطة ّصص لدعم المشاريع واألعمال التجارية افي المائة منها خُ  40المتعلقة بالصحة، في حين أّن 
، وزيادة فرص الحصول على القروض إعفاءات من سداد مدفوعات خدمة الديونالحجم. ويقترح الموجز أيضاً 

 ميّسرة، واإلنفاق الذكي، ويشدد على أهمية تعزيز التعاون والتضامن الّدوليين.بشروط 

 م المالية العربيةعلى النُظُ  19-آثار جائحة كوفيد 
(E/ESCWA/2020/Policy Brief.8) 

أصدرت اإلسكوا موجز السياسات هذا بالتعاون مع اتحاد البنوك العربية. يقدم الموجز تحليالً لحال  -13
 األسواق المالية العربية والقطاع المصرفي في أعقاب الجائحة، ويسلّط الضوء على االنخفاض غير المسبوق 

التي  وات على ارتفاع المخاطرالعالفي الطلب على األسهم والسلع األساسية، وضيق األوضاع المالية بسبب 
في البلدان المنخفضة الدخل. كما اقترح الموجز  وانكشاف قطاع المصارف إزاء المخاطرالعربية، البلدان تتحملها 

 .19-سلسلة من التدابير للحفاظ على السيولة المالية وتيسير االئتمان لدعم جهود التعافي من جائحة كوفيد

  – ومحّصن وأخضرنحو تعاٍف شامل : 19-كوفيد 
 إعادة البناء على نحٍو أفضل من خالل التعاون اإلقليمي

تعاون بين اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة. ويشدد هذا الموجز عن هذا  موجز السياسات العامةصدر  -14
يتضمن والتخفيف من حّدتها والتعافي منها. و 19-لتعاون اإلقليمي في االستجابة لجائحة كوفيداألساسي ل دورالعلى 
برز أن السياسات تدابير الحماية االجتماعية وزيادة اإلنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. ويُ تعزيز إلى  ةدعو

م الصحة والحماية االجتماعية، ظُ بينها وتحشدها لسد الثغرات في نُ  وتوائمالمنسقة يمكن أن تسرع االستثمارات 
في المائة  60و 25الذي يساهم بنسبة تتراوح بين النظامي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل القطاع غير  وقد تشمل

قتصادات العربية. كما يدعو الموجز إلى التنسيق النقدي والمالي اإلقليمي من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض اال
 لدعم توفير المنافع العامة اإلقليمية، وتأمين مصدر مستقر للتمويل المعاكس للدورات االقتصادية، والدعوة 

 .للمخاطرإلى إنشاء صندوق عربي للتضامن االجتماعي لدعم البلدان العربية المعرضة 

 19-اإلقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد االستجابة 
(E/ESCWA/2020/INF.3) 

االجتماعي الوقع موجز السياسات العامة استجابة إقليمية طارئة واستراتيجية تعاٍف للتخفيف من يقترح  -15
لجائحة على الحيز المالي، ا تأثير. ويحلّل الموجز التداعيات على التمويل بفعل 19-واالقتصادي لجائحة كوفيد

مائية على التجارة واالستثمار، والناجمة عن انخفاض أسعار النفط وعائدات الصادرات، واشتداد النزعة الح

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/covid-19-limited-fiscal-space-en.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00190_pb8_eng_may14_mod_web.pdf
http://www.regionalcommissions.org/COVID-19BuildingBackBetterThroughRegionalCooperationFINAL.pdf
http://www.regionalcommissions.org/COVID-19BuildingBackBetterThroughRegionalCooperationFINAL.pdf
https://www.unescwa.org/publications/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19
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وهروب رؤوس األموال واالستثمارات الخاصة، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم ضغوط البطالة والفقر وانعدام 
المساواة واألمن الغذائي. ويقترح موجز السياسات العامة مجموعة من التدابير التمويلية والمالية لدعم الفقراء 

 بما في ذلك تقديم الدعم المالي لضمان عدم انزالق الكيانات اإلنتاجية في أنشطة والفئات المعرضة للفقر، 
 غير رسميّة.

 على االقتصادات العربية: التجارة واالستثمار األجنبي المباشر 19-كوفيدآثار جائحة  
(E/ESCWA/2020/Policy Brief.3) 

يقيّم موجز السياسات العامة أثر الجائحة على التجارة والتمويل في المنطقة العربية، وما قد ينتج عنها  -16
نتيجة لخسارة انخفاض صادرات السلع األساسية والخدمات، والعجز في اإليرادات العامة بفعل من خسائر 

معدالت التبادل التجاري في المنطقة. كما يستعرض تراجع عن  ابدوره ةالناجم ،ائب التجارية غير المباشرةالضر
التمويل الدولي الخاص، وال سيما االستثمارات األجنبية المباشرة، فضالً انخفاض التدفقات الواردة من الموجز 

المنطقة. ويقّدم الموجز مجموعة من التوصيات، عن االختالالت التي لحقت بسالسل اإلمداد وشبكات اإلنتاج في 
 وامتيازات المرونة الممنوحة  ااألعضاء في منظمة التجارة العالمية على المطالبة بحقوقه يةالعربفيحّث الدول 

في إطار االتفاق المعني بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والدعم في حاالت الطوارئ  اله
لمكافحة على المنتجات الطبية وإنتاج لقاحات  ، في وقت مناسب،االمتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضماناً لحصوله

 .19-كوفيدجائحة 

 وما بعده 19-التنمية في عصر كوفيدالعربية: تمويل  والدولحقوق السحب الخاصة  
(E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.1) 

جوانب الرئيسيّة للمخّصصات الضوء على اللتسلط  أصدرت اإلسكوا موجز السياسات العاّمة هذا -17
مليار دوالر. ويقارن الموجز حصة  650التاريخية التي أقّرها صندوق النقد الدولي لحقوق الّسحب الخاصة بقيمة 

المنطقة العربية من حقوق الّسحب الخاصة بحّصة سائر بلدان العالم، مع األخذ في االعتبار االحتياجات التمويلية 
ة. وأخيراً، يعرض التقرير توصيات تضمن حصول البلدان العربية النامية على مستويات للمنطقة وديونها المستحق

 كافية من السيولة.

 للعمل الوقت حانحلول السيولة والديون لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة:  

فبيّنت ن، والسيولة والديحلول ساهمت اإلسكوا في إعداد موجز األمين العام للسياسات العامة بشأن  -18
ة للخطر ويزيد من أوجه التّفاوت الحاّد في الدعم المالي بين البلدان المتقدمة والنامية يعّرض تعافي هذه األخير أن

ً على أّن  عدم المساواة إحجام المصارف اإلنمائيّة الثنائيّة على الصعيد العالمي. وشّددت اإلسكوا أيضا
سبب  رئيسي لتقلّص الحيز المالي وتراكم رصيد الديون األطراف عن تقديم القروض بشروط ميسرة  والمتعّددة

 في البلدان النامية.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00153-en_impact-covid-19-trade-investment-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/financing-development-era-covid-19-beyond-english.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/liquidity_and_debt_solutions_to_invest_in_the_sdgs.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/liquidity_and_debt_solutions_to_invest_in_the_sdgs.pdf
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 أفضلعلى نحو العربية: فرصة إلعادة البناء المنطقة على  19-كوفيدأثار جائحة  

خسائر المنطقة العربية حول تقديرات  يستعرضل تقييمات تجريبية أجرتها اإلسكوامن هذا الموجز  ينطلق -19
 القضاء في  مكاسبهاوانتكاس والوظائف،  والقيمة الرأسمالية ألسواق األسهمالناتج المحلي اإلجمالي في 

ويقترح مجموعة من التدّخالت لمعالجة  ،االحتياجات للمساعدة اإلنسانية ومن ثم يتطرق الموجز إلىعلى الفقر. 
 في المنطقة، ولتوفير التمويل والدعم من أجل تعاٍف اقتصادي شامل من الجائحة.المزمنة ية مكامن الّضعف الهيكل

 قوي  الضرائب في المنطقة العربية: برنامج إصالحي إلحقاق تعافٍ  
 وتمويل أهداف التنمية المستدامة

 )يصدر قريباً(

لإلصالحات الضريبية واتجاهات اإليرادات اإلسكوا موجزاً للسياسات العاّمة يتضّمن تقييماً متعمقاً ّد عِ تُ  -20
قضايا تصاعدية الضرائب م الضريبية العربية. يتناول الموجز ظُ والتسرب غير المشروع الذي ال يزال يقوض النُ 

م الضريبية العربية من تفاوتات في القدرة ظُ ما تعاني منه النُ على  مسلطاً الضوء، وفعاليتها ومدى االلتزام بها
بالمخالفات . ويقّدم الموجز أّول تقييم إقليمّي للخسائر في اإليرادات الضريبيّة المرتبطة يراداتعلى إيجاد اإل
إلى تعزيز التعاون مع دعوة الشركات، ويقترح خّطة لإلصالح الضريبي في البلدان العربية،  الضريبية لدى

 .التحول الرقمياإلقليمي لمواجهة التحديات الضريبية الناجمة عن 

 وراق التقنيةاأل -جيم

 مدخالت ومخرجات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة كنظامٍ  

نظام روابط بين المدخالت والمخرجات اللتقاط مكاسب الكفاءة التي يمكن تحقيقها الورقة الفنية تقترح  -21
بين أهداف التنمية المستدامة. واستناداً إلى انحدار والمفاضلة مراعاة أوجه التآزر لالستثمارات العامة من خالل 

 وط متانة الروابط، تتبين منها شرمن الروابط على شكل مصفوفةمتكاملة الورقة مجموعة تستكشف مقطعي، 
ً ، ومجاالت هذه الروابطأهداف التنمية المستدامةومؤشرات  مقاصدبين  كيفية استخدام هذه  . وتبيّن الورقة أيضا

المصفوفة إلبراز أثر السياسات والنفقات العامة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويُستخدم هذا اإلطار 
 أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.لتحقيق للخروج بتقديرات للقيم األمثل 

 إلطار الوطني لتقدير كلفة أهداف التنمية المستدامةملّخص: ا 

وتقترح  ،أهداف التنمية المستدامةل تقدير كلفة بُ الفنية ما صدر من دراسات عن سُ تستعرض الورقة  -22
؛ 2030خطة عام المعنية بفرقة العمل التابعة لألمم المتحدة  في هذا الصدد على أساس أنشطةإطاراً عربياً وطنياً 

الت بين الوكا المشتركةل تمويلها؛ وفرقة العمل بُ والفريق العامل المعني بتقدير تكاليف أهداف التنمية المستدامة وسُ 
تقدير التكاليف الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية حول المعنية بتمويل التنمية؛ والمبادئ التوجيهية 

آلسيا والمحيط الهادئ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. يسهب اإلطار في عرض 
تقديرات ويقارنها مع م األولويات الوطنية للتنمية المستدامة، التكاليف الالزمة من أجل تقييلتقدير منهجية مفّصلة 

، ووكاالت قيّمة وكاالت متخصصة تابعة لألمم المتحدة، وأصحاب مصلحة في المؤسساتمماثلة صدرت عن 
 .على بعض أهداف التنمية المستدامة

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_english_version_july_2020.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/sdg-indicators-input-output-system-english.pdf
http://ffd.unescwa.org/Content/assets/PDF/National%20SDG%20Costing%20Framework.pdf/
http://ffd.unescwa.org/Content/assets/PDF/National%20SDG%20Costing%20Framework.pdf/
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 بوابة تمويل التنمية، ومجموعات األدوات، وأدوات المحاكاة -دال

 بوابة التمويل من أجل التنمية 

معارف قاعدة تمويل التنمية، تعرض من خاللها معنية باألمانة التنفيذية لإلسكوا بتطوير بوابة عربية تضطلع  -23
ع تمويل التنمية في المنطقة العربية. وتعمل البوابة كمنّصة إلكترونيّة رائدة ومستودع لجميع اوضأحول غزيرة 

األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال تمويل التنمية مع التّركيز على  تجريهاالمنشورات والتقارير والتحليالت التي 
 ً التشخيص من خالل محاكاة الالبيانات ذات الصلة، وحيزاً رقمياً للوصول إلى  المنطقة العربية. وتوفر البوابة أيضا

 الكمي، وتقديم تقييمات تحليلية لمختلف قنوات التمويل المتاحة في المنطقة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

 مجموعة أدوات وأداة محاكاة لتقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة 

 المجموعة تعتمد .التنمية المستدامة على الصعيد الوطنيأهداف لتقدير كلفة ّد اإلسكوا مجموعةً أدوات عِ تُ  -24
كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدير على واجهة إلكترونية تفاعلية لمساعدة أصحاب المصلحة الوطنيين في 

والغايات واألولويات ذات الصلة. تعكس مجموعات  الحدود الدنيا، وكذلك تقدير واألهداف اإلنمائية الوطنية
مراعاة من خالل ت التمويلية اعند تحقيق الفاعلية القصوى للقرارتحقيقها في الكفاءة مكاسب التي يمكن الدوات األ

 صارمة ودقيقة لتقديرتحليلية معايير أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق استخدام 
ن وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والكيانات القيّمة التكاليف الوطنية لألهداف وتقديم تقديرات متطابقة مستمدة م

 على أهداف التنمية المستدامة.

الحتياجات ، وتضع األداة تقديرات تمويل أهداف التنمية المستدامةأيضاً أداة تفاعلية لمحاكاة اإلسكوا ر وتطوِّ  -25
األهداف. وتستخدم هذه األداة مجموعة من النّماذج االقتصادية القياسيّة المصّممة خّصيصاً للّسياقات الوطنيّة هذه تمويل 

مجمل الّدعم الّرسمي المتاح لتمويل التنمية على المستوى  تحلل األداةالتمويل واتجاهاته.  كثافاتمن أجل تحديد وتقييم 
كن استغاللها لتمويل تنفيذ الخطط واالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. حّدد المصادر المحتملة التي يمتالقُطري، و

 ً وتقدم األداة إسقاطات ومحاكاة تعزيز كفاءات اإلنفاق العام. لتيجة نالمكاسب المحتمل تحقيقها  وتبيّن األداة أيضا
وتسخير مويل الخاص والدولي، لتحديد الموارد )اإليرادات العامة المحلية، والت 2030 لمسارات محتملة حتى عام
األمثل من المخرجات للمستوى  وتخرج األداة بتقديراتالوطنية للتنمية المستدامة. المقاصد الديون( الالزمة لتحقيق 

 لتحفيز التمويل اإلضافي وسّد الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة. الالزمة

 االجتماعات وورش العمل -هاء

 يةاالجتماعات العالم 

 المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

 (2021يوليو تموز/ 14)ندوة افتراضية، 

للمنتدى ألقت اإلسكوا كلمة رئيسية، باسم اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، أمام الجلسة العامة  -26
: تعاٍف مستدام وشامل ةأهداف التنمية المستدامة في وقت األزم. وكانت الكلمة بعنوان "السياسي الرفيع المستوى

http://arabsdggateway.unescwa.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7215&menu=2993
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". وبالتّزامن مع فعاليّات المنتدى الّسياسي ف التنمية المستدامةكفرصة لتحقيق أهدا 19-من جائحة كوفيدومحّصن 
إلى المنتدى السياسي  التقرير الصادر عن الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامةالّرفيع المستوى، ُرفع 

ويشّدد على الحاجة إلى االلتزام  ،اإلجراءات المقترحة في مجال تمويل التنميةير التقر ويتضمن الرفيع المستوى.
السياسي من أجل الحّد من التّدفقات الماليّة غير المشروعة والتهّرب الضريبي والفساد المالي؛ وزيادة اإليرادات 

يدعو إلى تعبئة الموارد المالية  المالية وإعادة توجيه اإلنفاق في مرحلة التعافي؛ وتعزيز النزاهة المالية. كما
 ورصد الموارد من خالل تحسين المواءمة بين الميزانيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

ً و -27 لمنتدى الّسياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بشأن ا في إطار نّظمت اإلسكوا حدثاً جانبيا
تفعيل عدد من الخيارات الرئيسيّة لسياسات تمويل التّنمية من أجل زيادة السيولة العالمية وتعزيز االستقرار المالي 

على ضرورة تحسين إدارة  مذّكرتها المفاهيميّةوالتصدي لقابلية التعّرض لمخاطر الّديون. وشّددت اإلسكوا في 
الديون من أجل تحرير الموارد الالزمة لمواجهة الجائحة، والنظر في مجموعة من األدوات المالية مثل تبادل 
الديون وإعادة تنظيمها وإعادة شرائها وتحسين االئتمان، فضالً عن مقايضة الديون بالتنمية في البلدان المثقلة 

 ون ال يمكن تحّملها.بأعباء دي

 اجتماع رفيع المستوى بشأن التعاون اإلنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل

 (2021حزيران/يونيو  17)نيويورك، 

رفيع ُدعيت اإلسكوا إلى تبادل األفكار ونقل موقف البلدان العربية المتوسطة الدخل إلى االجتماع ال -28
المستوى المعني بالبلدان المتوسطة الدخل، الذي عقده رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم 

اإلسكوا أّن الجائحة فاقمت الفجوات التمويليّة ورفعت مستويات الديون السياديّة بيّنت المتحدة. وفي هذا االجتماع، 
 التخرجلّدخل. وشّددت اإلسكوا أيضاً على اآلثار الّسلبية لسياسات البلدان المتوّسطة افي الّشركات  من ديونالو

، بما في الملحةالحالية على آفاق التنمية في البلدان المتوسطة الدخل، ودعت إلى اتّخاذ مجموعة من اإلجراءات 
أهداف التنمية  جٍ متعّددة األبعاد لتصنيف مستويات التنمية بما يتماشى مع؛ واعتماد نُهُ التخرجذلك وقف سياسات 

والمحافظة على مستويات المساعدة اإلنمائيّة  ةميّسربشروط نمائي المستدامة؛ وضمان الحصول على التمويل اإل
 الرسميّة؛ وتنفيذ آليات جديدة متعددة األطراف إلعادة هيكلة الديون والتخفيف من عبئها.

 التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة: 
 رفيع المستوى للمجموعة األساسية  نقاش

 (2021أيار/مايو  28)ندوة افتراضية، 

أُطِلق التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة بهدف زيادة التمويل واالستثمار من أجل  -29
العالمي التنمية المستدامة. وشاركت اإلسكوا، بوصفها عضواً في المجموعة األساسية للجهات الداعمة للتحالف 

وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية االجتماع الذي نظمته السويد للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة، في 
، وتقييم اإلنجازات التي حققها نتائج االجتماع السنوي للتحالفللبناء على  2021أيار/مايو  28في  في األمم المتحدة

  سنداتإصدار و لتوسيع نطاق التمويل المستدام؛ واتخاذ إجراءات االستثمار المستدام تعريففي توجيه 
 .معرض المستثمرين في أهداف التنمية المستدامةودعم  19-كوفيد

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=20000&nr=7215&menu=2993
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2021/3/Add.5
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2021/3/Add.5
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unescwa.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fevent%2Fmaterials%2FCluster%2520IV%2520HLPF%2520Side%2520Event%2520Debt%2520Financing_Concept%2520Note_8Jul2021.pdf&clen=322823&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unescwa.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fevent%2Fmaterials%2FCluster%2520IV%2520HLPF%2520Side%2520Event%2520Debt%2520Financing_Concept%2520Note_8Jul2021.pdf&clen=322823&chunk=true
https://www.un.org/pga/75/mics/
https://www.un.org/pga/75/mics/
https://www.un.org/en/desa/opening-remarks-gisd-alliance-core-group-meeting
https://www.un.org/en/desa/opening-remarks-gisd-alliance-core-group-meeting
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-10/GISD_Dialogue%20with%20Member%20States%2014%20Oct_Informal%20Summary_27%20Oct.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-10/GISD_Dialogue%20with%20Member%20States%2014%20Oct_Informal%20Summary_27%20Oct.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-08/SDI%20Definition%20-%20Final%202020%2006%2004.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-09/Renewed%2C%20Recharged%20and%20Reinforced%20%28GISD%202020%29_vF.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-09/Renewed%2C%20Recharged%20and%20Reinforced%20%28GISD%202020%29_vF.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-09/GISD%20Alliance_COVID-19%20bonds%20call%20to%20action_28%20Aug%281%29.pdf
https://www.gisdalliance.org/sites/default/files/2020-09/GISD%20Alliance_COVID-19%20bonds%20call%20to%20action_28%20Aug%281%29.pdf
https://sdginvestorplatform.undp.org/
https://sdginvestorplatform.undp.org/
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 مي ألفريقيا بشأن تنفيذ برنامج عمل اسطنبولاالستعراض اإلقلي
 ة الرابعة: تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة في أقل البلدان األفريقية نمواً الجلس

 (2021شباط/فبراير  26-22)جلسة افتراضية، 

شاركت اإلسكوا في االستعراض اإلقليمي ألفريقيا ما أتاح فرصةً لتقييم التحديات الهيكلية ومكامن  -30
أربعة بلدان أعضاء في اإلسكوا(. وفي هذه الدورة، عرضت اإلسكوا الضعف التي تواجه البلدان األقل نمواً )منها 

 عملها في مجال تعبئة الموارد وتوسيع مجال التمويل ألقل البلدان العربية نمواً.

 والديون لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة: حان الوقت للعملحلول السيولة 
 اجتماع رؤساء الدول والحكومات

 (2021آذار/مارس  29)اجتماع افتراضي، 

ساهمت اإلسكوا في تنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى الذي أتاح فرصةً لمناقشة التوصيات التي ُطرحت  -31
، موجز السياسات العاّمةوحلول الديون. كما أنّها ساهمت في إعداد  من خالل موجز السياسات بشأن السيولة

ديون التجميد خدمة ن لمجموعة العشريوقّدمت رؤى إقليمية هدفها تحفيز السيولة العالمية وتوسيع نطاق مبادرة 
 ، بما فيها بلدان المنطقة العربية.المعرضة لمخاطر الديونلتشمل البلدان المتوسطة الدخل 

 اجتماع رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية
 (2020سبتمبر أيلول/ 8)اجتماع افتراضي، 

الذي شارك في عقده األمين العام لألمم  في االجتماعدعمت اإلسكوا مشاركة وزراء المالية العرب  -32
مبادرة تمويل التنمية في عصر جائحة هوض بللن 2020أيلول/سبتمبر  8المتحدة ورئيسا وزراء كندا وجامايكا في 

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن قائمة طموحة من الخيارات  هو . وكان الهدف من االجتماعوما بعده 19-كوفيد
القصير، ورسم المسار الالزم لتعبئة الموارد المالية األجل على  19-للسياسة العامة لدعم التعافي من أزمة كوفيد

 . طرحت اإلسكوا عدة توصيات وخيارات للسياسة العامة، وقدمت مجموعة متكاملة 2030لتحقيق خطة عام 
قائمة الخيارات المقترحة  تحاليل ووجهات نظر بشأن، باإلضافة إلى في المنطقة العربية لتمويلامن أولويات 

، مما يمهد الوزراء وكبار الشخصيات العربيةة. كذلك، اقترحت اإلسكوا نهجاً مشتركاً يتقدم به بشأن تمويل التنمي
حول  ىلمستوفي االجتماع الرفيع ا رؤساء الدول والحكوماتبل قِ التنمية من  الطريق إلقرار قائمة خيارات تمويل

 .2020أيلول/سبتمبر  29الذي عقد في  وما بعده 19-في عصر جائحة كوفيد مبادرة تمويل التنمية

 السيولة العالمية واالستقرار المالي

 (2020آب/أغسطس  27آب/أغسطس و 5تموز/يوليو و 16)اجتماعات افتراضية، 

عمل فريق المناقشة المعني بالسيولة العالمية واالستقرار المالي المنبثق فنية إلى قدمت اإلسكوا مدخالت  -33
اإلسكوا بإدخال عدة مدخالت في قائمة الخيارات  وأوصت. وما بعده 19-عن مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد

 ة على البلدان الداعمة للسيولة واقترحت إعادة توزيع اإلصدارات غير المستخدمة من حقوق السحب الخاص
 التي تواجه تحديات في التخفيف من آثار الجائحة؛ ووضع إصدارات جديدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

https://www.un.org/ldc5/africa-review
https://www.un.org/ldc5/africa-review
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fldc5%2Fsites%2Fwww.un.org.ldc5%2Ffiles%2Farr_issues_note_session_4.pdf&clen=1115257&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fldc5%2Fsites%2Fwww.un.org.ldc5%2Ffiles%2Farr_issues_note_session_4.pdf&clen=1115257&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fldc5%2Fsites%2Fwww.un.org.ldc5%2Ffiles%2Farr_issues_note_session_4.pdf&clen=1115257&chunk=true
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/final_concept_note_meeting_on_debt_ffdi_en.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/final_concept_note_meeting_on_debt_ffdi_en.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/liquidity_and_debt_solutions_to_invest_in_the_sdgs.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/liquidity_and_debt_solutions_to_invest_in_the_sdgs.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/meeting-of-finance-ministers
https://www.un.org/en/coronavirus/meeting-of-finance-ministers
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/summary_of_ministerial_meeting.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/summary_of_ministerial_meeting.pdf
https://enb.iisd.org/events/financing-2030-agenda-sustainable-development-era-covid-19-and-beyond/highlights-and-images
https://enb.iisd.org/events/financing-2030-agenda-sustainable-development-era-covid-19-and-beyond/highlights-and-images
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development-statements
https://www.un.org/en/coronavirus/global-liquidity-and-financial-stability
https://www.un.org/en/coronavirus/global-liquidity-and-financial-stability
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg3_-_global_liquidity_and_financial_stability_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg3_-_global_liquidity_and_financial_stability_background_document.pdf
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 االجتماعات اإلقليمية 

  االجتماع العام الرفيع المستوى حول تمويل التنمية المستدامة
 المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 (2021آذار/مارس  31)اجتماع افتراضي، 

في الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة من أجل  جلسة عامة افتراضية رفيعة المستوىُعِقّدت  -34
ً دعم، وذلك ، بما في ذلك التمويل العام والخاصكافة مصادر التمويلتجمع بين حلول تمويلية ملموسة التوصل إلى   ا

من فيهم ، بالمشاركين الرفيعي المستوى. وقد جمعت الجلسة العامة عدداً من 19-جهود التعافي من جائحة كوفيدل
 الرئيس السابق لليتوانيا والرئيس المشارك للفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة 

؛ والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل خطة 2030في الشؤون المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 
تماعي التابع لألمم المتحدة؛ ووزير الطاقة والثروة المعدنية ؛ ورئيس منتدى المجلس االقتصادي واالج2030عام 

السابق في األردن. وتداولت الجلسة العامة الرفيعة المستوى بشأن سلسلة من التوصيات التي ينبغي أن ترتكز على 
 وضمان مستقبل أكثر منعة وشموالً واستدامة. 19-السياق اإلقليمي لتيسير عملية التعافي من جائحة كوفيد

 : 19-اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إثر جائحة كوفيد
 رسم الطريق إلى التعافي والقدرة على الصمود

 (2021آذار/مارس  10)

اإلسكوا في المؤتمر الذي شارك في تنظيمه منتدى البحوث االقتصادية ومركز دبي المالي الدولي شاركت  -35
على دول مجلس التعاون الخليجي واستكشاف االستجابات السياسية  19-لمناقشة األثر االقتصادي لجائحة كوفيد

تها على الصمود. وفي هذا الصدد، اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل وقدرفعالية  قد تحّسنالتي 
أن التجارة غير النفطية داخل دول مجلس التعاون الخليجي ال تزال منخفضة مقارنة بالكتل باإلسكوا أفادت 

االقتصادية النظيرة على الرغم من وجود إمكانات تصدير غير مستغلة في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر 
 مليار دوالر. 105.5بنحو 

 وما بعده:  2021اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 
 آفاق وتحديات السياسة العامة

 (2021شباط/فبراير  10)اجتماع افتراضي، 

اركت اإلسكوا في مؤتمر تشاتام هاوس اإلقليمي الذي تناول التحديات واآلفاق أمام اقتصادات دول ش -36
وانخفاض أسعار النفط. وأكدت اإلسكوا على الحاجة  19-مجلس التعاون الخليجي في ظل صدمتي أزمة كوفيد

القطاع الخاص، وزيادة فرص إلى إجراء إصالحات هيكلية سريعة لدعم جهود التنويع، وتعزيز النمو الذي يقوده 
 العمل، وتوسيع القاعدة الضريبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 جنة التنفيذية لإلسكوااالجتماع السابع لل
 (2020كانون األول/ديسمبر  21)اجتماع افتراضي، 

استعرضت اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال اإلسكوا في مجاالت عدة،  -37
ً بالعمل الجاري من أجل النهوض  ل تموي بخطةومنها تمويل التنمية. وخالل االجتماع، أخذ المشاركون علما

https://afsd-2021.unescwa.org/#collapsenine
https://www.unescwa.org/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/events/afsd2021
https://www.youtube.com/watch?v=YfkGnFvTpjg
https://www.youtube.com/watch?v=YfkGnFvTpjg
https://erf.org.eg/events/the-gcc-economies-in-the-wake-of-covid19-charting-the-road-to-recovery-and-resilience/
https://erf.org.eg/events/the-gcc-economies-in-the-wake-of-covid19-charting-the-road-to-recovery-and-resilience/
https://www.chathamhouse.org/events/all/research-event/gcc-economies-2021-and-beyond-prospects-and-policy-challenges
https://www.chathamhouse.org/events/all/research-event/gcc-economies-2021-and-beyond-prospects-and-policy-challenges
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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وتمويل أهداف التنمية المستدامة  منصتي التنمية على الصعيدين العالمي واإلقليمي، بما في ذلك من خالل تطوير
ً اللجنة  وأخذتفي المنطقة العربية. التنمية  ً أيضا  طر وطنية لتمويل التنمية أُ  بالعمل الجاري إلعدادعلما

تطوير البوابة العربية ألهداف  التنفيذية ألمانةفي مجموعة من الدول األعضاء. وأوصت اللجنة بأن تواصل ا
 طر تمويل التنمية في البلدان العربية.التنمية المستدامة، بما في ذلك أُ 

 والصدمة النفطية هيكلة الشرق األوسط 91-كوفيدجائحة عيد تكيف س
 ز لسياسات الشرق األوسطغمركز بروكن

 (2020 وحزيران/يوني 1)ندوة افتراضية، 

ز لسياسات الشرق األوسط لمعالجة اآلثار المترتبة على تفشي غشاركت اإلسكوا في ندوة مركز بروكن -38
وهبوط أسعار النفط والتحويالت والسياحة، وكلها مخاطر تؤدي إلى تفاقم آثار الوباء. وسلطت  19-جائحة كوفيد

إلى المعونة اإلنسانية؛ إنسان مليون  55اإلسكوا الضوء على الضغوط الهائلة التي تعاني منها المنطقة، حيث يحتاج 
شخص مليون  50ويعاني أنهم فقراء؛  من سكان المنطقة علىفي المائة  53قسراً؛ وصنف  إنسانمليون  26ونزح 

  44.8ا التي ترجح أن ينخفض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة من نقص التغذية. وشاركت اإلسكوا تقديراته
في اإليرادات المالية وأعباء الديون؛ بدرجة هائلة فيفاقم الخسائر ؛ وأن يرتفع العجز المالي 2020في المائة في عام 

 اطيات األجنبية، وأن تظهر مشكلة سيولة في المنطقة.وأن تستنزف االحتي

 اجتماع فريق الخبراء حول "الضرائب في المنطقة العربية: 
 التحديات والفرص لزيادة اإليرادات الضريبية"

 (2021أيلول/سبتمبر  22)اجتماع افتراضي، 

لمسح التطورات االقتصادية واالجتماعية أقران إلجراء استعراض نظمت اإلسكوا اجتماعاً لفريق الخبراء  -39
من هذه الوثيقة(. وفي االجتماع، عرضت اإلسكوا الفصل  4)الفقرة  2021-2020في المنطقة العربية خالل الفترة 

ً يالذي  المسحالمواضيعي الرئيسي من  لإلصالحات الضريبية، واتجاهات اإليرادات،  ركز على الضرائب، وتقييما
ما شهده االجتماع من نقاشات بين م الضريبية العربية. وظُ الذي ال يزال يقوض النُ  والتسرب غير المشروع

الخبراء، وما أفادوا به من آراء سيوجه المسح واألعمال المقبلة حول الضرائب، بما في ذلك موجز السياسات 
 من هذه الوثيقة. 20المذكور في الفقرة 

 االجتماعات الوطنية 

 تمويل التنمية عنالوطني  تقرير مصر
 وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية وجامعة الدول العربية

 (2021آذار/مارس  7و 4)اجتماعات افتراضية، 

ي سلسلة اجتماعات لمناقشة ، شاركت اإلسكوا ففي مصردعوة من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ب -40
تحت و، 2030تمويل التنمية، بقيادة المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل خطة عام عن مصر األول تقرير 

خالل هذه االجتماعات على مختلف فصول التقرير، فنية تعليقات باإلسكوا تقدمت إشراف جامعة الدول العربية. 
 فيها. للنظرخطية شاملة وقدمت إلى واضعي مسودة التقرير مساهمة 

https://www.brookings.edu/events/webinar-how-covid-19-and-the-oil-shock-will-reshape-the-middle-east/
https://mped.gov.eg/singlenews?id=386&lang=en
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 حول التحوالت العالمية الكبرى: اآلفاق المستقبلية لالقتصاد المصري مؤتمر

 جامعة القاهرة )كلية االقتصاد والعلوم السياسية(
 (2020كانون األول/ديسمبر  15-13)مؤتمر افتراضي، 

واستعراض الدروس  شاركت اإلسكوا في المؤتمر الذي نّظمته جامعة القاهرة حول آفاق مصر االقتصادية -41
من التجارب الدولية. وفي المؤتمر، شاركت اإلسكوا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات حول االّطالع  المستفادة

، وأوصت بأن تنظر الجهات المصرية المعنية في 19-ل جائحة كوفيدالمشهد العالمي المعقد، ال سيما خال على
 تحقيق االستفادة المثلى من الموارد عبر تعزيز كفاءة اإلنفاق العام وفعاليته؛ وتحسين الحوكمة االقتصادية 

صر م الحماية االجتماعية واإلنفاق؛ وتحويل مظُ مع تركيز خاص على هيكل الميزانية وإدارة الديون؛ وتعزيز نُ 
 تشجيع النمو مع وتسوية المجال التنافسي بين الشركات الرسمية وغير الرسمية،  ؛إلى مركز لوجستي إقليمي

 ، وتوسيع القاعدة الضريبية.من غير رسمية إلى رسمية يلهاالشركات وتحوعلى نطاق 

 حقوق اإلنسان في لبنانعلى آثار الدين العام وااللتزامات المالية الدولية 
 اللبنانيمجلس النواب بالتعاون مع  لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينندوة افتراضية 

 (2020تشرين األول/أكتوبر  20)ندوة افتراضية، 

منطقة لمفوض السامي لحقوق اإلنسان في مكتب اشاركت اإلسكوا في الندوة التي نظمها المكتب اإلقليمي ل -42
اإلسكوا آثار  واستعرضتية اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان في لبنان. الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت رعا

التزامات الدين الخارجي على التمتع الكامل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودعت إلى إدارة المالية 
ياسية واالقتصادية العامة وخفض الديون في لبنان من أجل حماية حقوق اإلنسان، بما فيها الحقوق المدنية والس

 واالجتماعية والثقافية.

 دعم مسارات العمل وآليات التنسيق المشتركة  -واو
 تمويل التنميةفي ما يتعلق ببين الوكاالت 

 في ما يتعلق بتمويل التنميةمسارات العمل العالمية المشتركة بين الوكاالت 

 في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة:  األعضاء الرئيسيون
 دعم األمم المتحدة المتكامل لتقدير كلفة تحقيق  عقد العمل:

 أهداف التنمية المستدامة

في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، في عدة اجتماعات عقدتها  كت اإلسكوا، بوصفها عضواً شار -43
، عرضت اإلسكوا جهودها 2021أيار/مايو  3اجتماع عقد في  وخالل. األعضاء الرئيسيينالمجموعة على مستوى 

 .لحشد ذلك التمويلول لدعم االستراتيجيات الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة وإيجاد الحل

http://www.feps.edu.eg/arr/news/fepsnews/allnews/img/agenda-ar.pdf
https://docplayer.net/101540393-United-nations-sustainable-development-group-unsdg-working-arrangements-1.html
https://docplayer.net/101540393-United-nations-sustainable-development-group-unsdg-working-arrangements-1.html
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 19-لجائحة كوفيد االجتماعية واالقتصادية إطار االستجابة

االجتماعية  األمم المتّحدة المكلّف بإعداد إطاٍر لالستجابة فريق عمل أنشطةفي ساهمت اإلسكوا  -44
. وسلطت اإلسكوا الضوء على مالمح حزمة االستجابة اإلقليمية لحاالت الطوارئ 19-لجائحة كوفيد واالقتصادية

ية االقتصادية التي اعتمدتها البلدان العرب-المقترحة لالستجابة للجائحة واستراتيجيات االستجابة االجتماعية
 .19-للتخفيف من آثار أزمة كوفيد

 دعم ومساهمات إلى فرقة العمل المشتركة  -زاي
 بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية

 ،بتمويل التنمية، مدخالت ةبين الوكاالت المعني ةالعمل المشتركفرقة في  قّدمت اإلسكوا، بوصفها عضواً  -45
خطر االنحدار نحو استفحال . ويسلّط التقرير الضوء على 2021لعام تقرير تمويل التنمية وأسهمت في إصدار 

. 19-، تتسع فيه شروخ التمويل نتيجة نقص الموارد المالية الالزمة لالستجابة لجائحة كوفيدعالم شديد التباين
والمشاورات العامة غير الرسمية التي نّظمتها  االجتماعات الفنّيّة غير الّرسميّةواستند التقرير إلى سلسلة من 

لمناقشة الفصل المواضيعي من التقرير الذي يتناول  واجتماع فريق الخبراءفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت، 
. وقّدمت اإلسكوا مدخالت لهذه االجتماعات وللتقرير المتعلّق بالمسائل الضريبية الدولية القدرة على تحمل التمويل

 واالستثمار الخاص وقابلية التعرض لمخاطر الديون في المنطقة العربية.

سكوا أيضاً في اجتماعات كبار المسؤولين عن تمويل التنمية المشتركة بين الوكاالت التي وتشارك اإل -46
توفّر ملتقًى رفيع المستوى للتداول في شؤون التمويل من أجل التنمية. وخالل تلك االجتماعات، أشارت اإلسكوا 

أن المنطقة العربية يز التطبيق، مبينة لم يدخل ح مثالي مجرد معياريزال ال إلى أّن اإلطار العالمي لتمويل التنمية 
، وممّول لخدمة الديون، ومصدر يسهل استغالله لالقتراضرأس المال والدخل األولي؛ لتحّولت إلى مصّدٍر صاٍف 

. ودفعت هذه التحوالت إلى وقوع ارتداد في المنطقة العربية، فمقابل كل دوالر للتمويل غير المشروع وممر
 تمويل التنمية العابرة للحدود، تخسر أو تعيد دوالرين، بما في ذلك  مختلف وسائل تكسبه أو تحشده من خالل

 .إلى االقتصادات من الشرائح المرتفعة الدخل

 قائمة خيارات سياسات تمويل التنمية 

 250شاركت اإلسكوا في مداوالت دامت ثالثة أشهر وانتهت بإعداد تقرير مستفيض تضّمن أكثر من  -47
 19-جائحة كوفيدلإلى التخفيف من اآلثار المالية القصيرة األجل  ، تهدفخياراً من خيارات السياسات العاّمة

  ثالثفي اإلسكوا في فترة ما بعد الجائحة. كذلك شاركت  على األجل البعيد القدرة على التحملتحصين و
الست المنبثقة عن مبادرة تمويل التنمية التي أطلقها رئيسا وزراء كندا وجامايكا واألمين العام  النقاشأفرقة من 

التمويل : "لألمم المتحدة؛ وقّدمت مدخالت موضوعية للنهوض بأولويات المنطقة، وال سيما في ثالثة مجاالت
التدفقات " و"قابلية التعرض لمخاطر الديون"و"؛ الخارجي والتحويالت المالية، وفرص العمل، والنمو الشامل

". واستعداداً إلقرار قائمة خيارات السياسات العامة لتمويل التنمية التي وضعها وزراء المالية غير المشروعة
أطلعت فيه الوزراء العرب ، أرسلت اإلسكوا موجزاً 2020أيلول/سبتمبر  8قد في الذي عُ  االجتماعالمالية في 

الشديدة ، ودعت إلى اتخاذ موقف عربي متضافر يستند إلى عدٍد مقترح من خيارات التمويل نتائج االجتماععلى 
 إقرارها في الحدث الرفيع المستوى لمبادرة التمويل من أجل التنمية.ي سيجرالتأثير التي 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/covid19/Brief2-COVID-19-final-June2020.pdf
https://developmentfinance.un.org/informal-technical-briefing-2021-financing-sustainable-development-report
https://developmentfinance.un.org/informal-technical-briefing-2021-financing-sustainable-development-report
https://developmentfinance.un.org/IATF_expert_meeting_on_thematic_chapter_2021_FSDR
https://developmentfinance.un.org/IATF_expert_meeting_on_thematic_chapter_2021_FSDR
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development#discussion-groups
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg1_-_external_finance_and_remittances_jobs_and_inclusive_growth_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg1_-_external_finance_and_remittances_jobs_and_inclusive_growth_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg1_-_external_finance_and_remittances_jobs_and_inclusive_growth_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg4_-_debt_and_covid-19_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg4_-_debt_and_covid-19_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg6_-_illicit_financial_flows_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg6_-_illicit_financial_flows_background_document.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/dg6_-_illicit_financial_flows_background_document.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/meeting-of-finance-ministers
https://www.un.org/en/coronavirus/meeting-of-finance-ministers
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 التدفقات المالية غير المشروعة 

اجتماع رؤساء  في 19-ات سياسات تمويل التنمية لدعم التعافي من جائحة كوفيدعقب إقرار قائمة خيار -48
التي تمس الحاجة ياسات سالخارطة طريق لضمان تنفيذ ُوِضعَت ، 2020أيلول/سبتمبر  29في  الدول والحكومات

المكرسة للتدفقات  5تمويل التنمية. وأنشئت ست مجموعات مشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك المجموعة إليها ل
، خطة عمل 2021اللجان اإلقليمية في عام بين  جهة التنسيق، بصفتها اإلسكواالمالية غير المشروعة. قدمت 

متكاملة لتحقيق تقدم في اإلطار المفاهيمي للقياس اإلحصائي للتدفقات المالية غير المشروعة، ووضع صك قانوني 
لتحديات التصدي لاإلسكوا تتناول أنشطة متعدد األطراف لضمان إعادة األصول المسروقة واستردادها. كذلك 

الجارية ضمن اإلطار الشامل لمكافحة المفاوضات العالمية التحول الرقمي، وذلك في إطار الضريبية الناجمة عن 
والتنمية. االقتصادي مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الذي وضعته  تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح

صياغة ميثاق عالمي للنزاهة المالية لتضييق الخناق على التجارة والتدفقات المالية اإلسكوا عملية تقود كما 
 مشروعة القائمة على الضرائب.ال غير

استعراض أحد مدخالت  5العمل الذي تضطلع به اإلسكوا واللجان اإلقليمية في المجموعة وسيشّكل  -49
تيجية وخارطة الطريق اللتين وضعهما األمين العام لألمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام االسترا
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات إطاراً مفاهيمياً وضعه  5. وشملت أنشطة المجموعة (2019-2021) 2030

حصائي للتدفقات المالية غير المشروعة، اإلياس قللمخطط  إليجاد والجريمة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.  1-4-16التنمية المستدامة مقصد ما يمهد الطريق أمام إعادة تصنيف 

 من خالل ورقة مناقشة للنهوض باإلطار المفاهيمي،  5وأسهمت اإلسكوا من جانبها في أعمال المجموعة 
تعريف  ألن عدم التوصل إلىمع تسليط الضوء على الحاجة إلى سد الفجوة بين المفاهيم اإلحصائية والقانونية، 

 عواقب وخيمة على قياس التدفقات المالية غير المشروعة والجهود المبذولة لمكافحتها. له قانوني متعدد األطراف

 :التعاون اإلقليمي في المجالين االقتصادي واالجتماعي والمجاالت ذات الصلة 
 االسهام في تقرير األمين العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي

دول األعضاء. ويحدد المجاالت يسلط التقرير الضوء على األبعاد اإلقليمية في جهود اإلسكوا لدعم ال -50
األوضاع المالية العامة  تصحيح، بما في ذلك تمويل التنمية المستدامة، وال سيما التنفيذية بها األمانةعنى تُ التي 

وتعبئة الموارد المحلية. ويقدم التقرير لمحة لمقارنة العمل الذي تضطلع به اللجان اإلقليمية، والتدخالت التي 
التي استفادت منها الحكومات في مسائل إصالح السياسات المالية. الفنية  اتوال سيما الخبراإلسكوا، أجرتها 

تمويل وطنية متكاملة لاألمم المتحدة لوضع أطر في شركاء الاإلسكوا بالتعاون مع  عملأيضاً  ويعرض التقرير
ً بدت اهتماممجموعة رائدة من االقتصادات المتوسطة الدخل في المنطقة العربية أالتنمية في  خالل بهذه األطر  ا
 للجنة تمويل التنمية. ىاألولالدورة 

 مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيقدعم  -حاء

األمين  يرأسهلإلسكوا في االجتماع السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين الذي  ةالتنفيذي ةاألمين تشارك -51
االثني عشر، وصناديقها األمم المتحدة  برامجوالرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة، ويجمع بين العام لألمم المتحدة، 

جدول أعمال مشترك لألمم المتحدة واالستجابة  . وهدف االجتماع إلى وضععشرة ةالخمسووكاالتها المتخصصة 

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development/heads-of-state-and-government-meeting
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development/heads-of-state-and-government-meeting
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/EXEC.SUM_SG-Roadmap-Financing-SDGs-July-2019.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/EXEC.SUM_SG-Roadmap-Financing-SDGs-July-2019.pdf
http://www.regionalcommissions.org/e202115_e.pdf
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عرض القيود المالية ونقص مشاركتها في االجتماع لفرصة اإلسكوا واغتنمت للتحديات الحالية والمستقبلية. 
التمويل وأوجه عدم المساواة في التمويل التي تعاني منها المنطقة العربية، ودعت إلى إعادة إنشاء "هيكل تمويلي 

 ، سواء في خضم جائحة 2030" لبناء التعافي نحو مسار مستدام لتمويل جدول أعمال عام جديدة وحوكمة
 أو ما بعدها. 19-كوفيد

 (2022)مجموعة العشرين  دعم رئاسة -طاء

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قدمت اإلسكوا مدخالت للمساعدة في تحديد  من على طلب بناءً  -52
 المجاالت اإلقليمية ذات األولوية التي ستتقدم بها إندونيسيا عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين 

. وتشمل المجاالت ذات األولوية ما يلي: إعداد جدول أعمال للتمويل المستدام مع إطار للنمو، 2022في عام 
المالي، والضرائب الدولية. واإلدماج ، والنظام المالي، ةالدولي ةالماليالبنية وتمويل الهياكل األساسية، وإصالح 

ة توصيات لدفع عمل مجموعة العشرين واقترحت عد ،وأبرزت اإلسكوا التحديات التي تواجه المنطقة العربية
ً بما يتفق مع األولويات التي حددت في المجاالت التالية: تمويل أهداف التنمية المستدامة، وضمان النمو  قدما

من أجل االستدامة، على نحو أفضل المستدام والشامل للجميع، وتأمين التمويل الخاص الخارجي، والتعافي 
 ، وقابلية التعرض لمخاطر الديون.والسيولة واالستقرار المالي

 نظرة على المشهد الجديد للديون في البلدان النامية 

 على البلدان النامية، االديون الجديد وآثاره أنماطبشأن الفنية قدمت اإلسكوا مساهماتها ووجهات نظرها  -53
تشرين  17التي قدمها األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا بالنيابة عن اللجان اإلقليمية الخمس في 

لمخاطر الديون في المنطقة العربية، التعرض  تصاعد. وحضت اإلسكوا على النظر في 2020األول/أكتوبر 
 يحقق إمكاناته اإلنتاجية لالقتصادات العربية.الحالي االقتراض  متسائلة إذا ما كان مستوى

 أفضل للديونتصميم نحو  

أفضل تصميم و شاركت اإلسكوا في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته مؤسسة بروكينغز بعنوان "نح -54
خطة التنمية مبعوث األمم المتحدة الخاص لتمويل االجتماع استضاف . و2021شباط/فبراير  18للديون" في 
وناقش المشاركون أعباء الديون التي تواجه البلدان النامية، والمقترحات الخاصة بتعليق  ،2030 المستدامة لعام
 لبلدان المتوسطة الدخل المثقلة بالديون.د من تغطية اوشروط التغطية التي تحخدمة الديون، تسديد دفعات 

 تمويل التنميةفي ما يتعلق بمسارات العمل اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت  
 لدول العربيةبين ا منصة التعاون اإلقليمي

إدارة االقتصاد الكلي وتمويل التنمية في إطار قضايا تشارك اإلسكوا في قيادة االئتالف المواضيعي حول  -55
عمالً بتقرير األمين العام لألمم المتحدة حول إعادة هيكلة التي أنشئت الدول العربية بين منصة التعاون اإلقليمي 

 . وبهذه الصفة، نظمت اإلسكوا ندوة افتراضية في األول (A/74/73-E/2019/14)نظام األمم المتحدة اإلنمائي 
كيانات األمم المتحدة العاملة في المنطقة لعرض تقييمها لتحديات القدرة عدد من بمشاركة  2021من شباط/فبراير 

 .19-كوفيدجائحة على تحمل الديون التي تواجه المنطقة العربية في سياق 

https://www.cgdev.org/event/view-new-debt-landscape-developing-countries
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/03/Debt-distress-and-development-distress.pdf
https://www.unescwa.org/about/rcp
https://undocs.org/A/74/73
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. وتستند الوثيقة إلى يبيةالضرقضايا الوأعّدت اإلسكوا مقترحاً حول إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية و -56
إطار مجموعة المواضيع التي تحتاج إلى معالجة في المنطقة العربية في جريت لتحديد أُ عملية تحديد النطاق 

ذا المنتدى، استناداً إلى تقييم مقارن للمنتديات المفاوضات العالمية حول التعاون الضريبي وأفضل األشكال لمثل ه
اإلقليمية األخرى. ويعتمد االقتراح على توصية صدرت عن االجتماع الرابع والعشرين آللية التنسيق اإلقليمية 

تحديد مدى الجدوى كيانات في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عملية ل( حيث طلبت 2019)نيسان/أبريل 
 ء مثل هذا المنتدى لتقريب المواقف وتبادل الخبرات والتعاون في إدارة التدفقات عبر الحدود.من إنشا

 ر التمويل االجتماعي اإلسالميوالمستوى حول د ةرفيع فعالية 

نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة والمبعوث الخاص لألمين العام  -57
المستوى إلطالق سلسلة ندوات افتراضية حول دور  ةرفيع ةافتراضيفعالية ، 2030لألمم المتحدة لتمويل خطة 

هدف هذه النّدوات إلى التّعرف على اآلليات التمويل االجتماعي اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وت
لفهم كيفية عمل هذه اآلليات، القائمة التي تدعم التّمويل االجتماعي اإلسالمي خدمةً ألهداف التّنمية المستدامة 

د كيف يمكن لمختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة أن يإلمكاناتها، وتحدوإطالق العنان ثغراتها،  ومعرفة
ليات لمواجهة التحديات المتعلّقة بوضع حٍدّ للفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك وتحقيق أهداف تدعم هذه اآل

 التنمية المستدامة.

 ل منظمة التعاون اإلسالميعلى التكامل اإلقليمي للتجارة واالستثمار داخ 19-أثر كوفيد 

نّظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتّنمية، وجامعة الدول  -58
على التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء  19-لتقييم تأثير كوفيد 2020 وتموز/يولي 23العربية، ندوة افتراضية في 

اإلسكوا خالل النّدوة تقييماتها لتأثير الوباء على التّجارة واالستثمارات وعرضت  في منظمة التعاون اإلسالمي.
من ثماني نقاط لدعم جهود التعافي تتألف بين الدول األعضاء في منّظمة التعاون اإلسالمي، وطرحت خّطة عمل 

؛ وإبطال القيود حرة الكبرىمنطقة التجارة العربية الدعم التّنفيذ الكامل التفاقيّة  وتشمل، 19-من جائحة كوفيد
على الّصادرات من منتجات وسيطة ومواد غذائيّة؛ والحدّ من األعباء الضريبية واإلدارية على الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة الحجم؛ ومراجعة بند السالم المتعلّق بالتخزين العام.

 طريةاألمم المتحدة القُ  آليات التنسيق الوطنية المشتركة بين الوكاالت والدعم المقدم إلى أفرقة 
 مصرفي تمويل التنمية لدعم بين الوكاالت ة مشتركالعمل فرقة ال

بين الوكاالت  ةعمل مشتركفرقة أنشأت اإلسكوا، بالتّعاون مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  -59
 ل من أجل التنمية. مكتب المنسق المقيم لمساعدة حكومة مصر في مجال التمويالعمل الذي يضطلع به لدعم 

لهذا التعاون وضع إطار تمويٍل وطنيٍّ متكامٍل من أجل مصر. وقّدمت اإلسكوا مدخالت الرئيسية ومن األهداف 
وتنفيذ أولويات التنمية المستدامة الوطنية،  2030أنشطتها لتقدير كلفة تحقيق رؤية مصر لعام وشاركت نتائج فنية، 
لكيانات األمم المتحدة ذات الصلة هذه االسهامات تتيح . ئج، ومحّصالت هذه النتائجج المتبعة لتحقيق هذه النتاهُ والنُ 

كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وتعمل اإلسكوا أيضاً لتقدير لتقديم عرض متّسق وموّحد منطلقات 
عملها بشأن تمويل على  اإلسكوا الفريقأطلعت ضمن فريق العمل المعني بتقييم تمويل التنمية في مصر. لذلك، 

https://www.unescwa.org/news/international-dialogue-role-islamic-social-financing-achieving-sdgs
https://icdt-cidc.org/wp-content/uploads/Report_Regional_Integration.pdf


E/ESCWA/C.9/2021/3 

 
-19- 

 

 

اللتقاط الديناميات المرتبطة بمخّطط ميول  اي تم تطويرهتال يةمحاكاة التمويلوأداة الأهداف التنمية المستدامة، 
 .التمويل في مصر

 طري المشتركتحليل األمم المتحدة القُ  
 المنّسق المقيم في مصر واألردن يدعم مكتب

واألردن. طري المشترك لكل من مصر القُ تحليل الفي صياغة فنية قّدمت اإلسكوا مدخالت ومساهمات  -60
لتقديم توصيات من أجل تحسين حشد الموارد المحلية، وفعالية  جريت تحليالت فنية وطنية وتقييمات تجريبيةوأُ 
م الضريبية؛ وتعزيز التمويل الخاص الدولي والقدرة على تحمل الديون. وفي حالة مصر، وضعت اإلسكوا ظُ النُ 

 كفاءة االستثمار في القطاع العام في مصر.لتقدير  (Partial Free Disposal Hull Model)توزيع حر جزئي  نموذج

 في مصر التقرير الوطني حول تمويل التنمية 
 وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديّة

تقرير  على طلب وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية، في إعداد أول ساهمت اإلسكوا، بناءً  -61
 .2030حول التمويل من أجل التنمية في مصر، بقيادة المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل خطة عام 

 التمويل من أجل التنميةمن حيث العربية المنطقة أداء  
 دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األردن

وا تقييمها لحالة المنطقة العربية على طلب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن، قدمت اإلسك بناءً  -62
نظمها  ورشة عمل افتراضية إقليميةمشاركة األردن في وذلك دعماً لوأدائها في مجال التمويل من أجل التنمية، 

مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين 
بعنوان "االستثمار في أهداف التنمية المستدامة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لفترة 

: تعزيز السياسات المواتية، وتمكين األعمال التجارية والبيئة القانونية، واالندماج في منطقة 19-كوفيد بعد ما
 .2020ديسمبر /كانون األول 2نوفمبر إلى /تشرين الثاني 30خالل الفترة من  "الدول العربية

  مل من أجل األردنإطار التمويل الوطني المتكا 
 التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المنسق المقيم في األردن

وضع إطار تمويل في تتعاون اإلسكوا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المنسق المقيم في األردن  -63
في مرحلة ما بعد الجائحة من أجل تحقيق خطة محّصن لتحقيق تعاٍف  حكومة األردنوطني متكامل يدعم جهود 

. وتقوم اإلسكوا والكيانات المتعاونة معها برسم مشهد التمويل وتوفير الدعم لتطوير تقييم 2030عام التنمية ل
 التمويل 

األمم المتحدة لتقرير اإلسكوا والمدخالت التي قدمتها دعم المن أجل التنمية في األردن. ويستند هذا التعاون إلى 
 .األردنفي طرية لنتائج السنوية القُ ل

https://www.southsouth-galaxy.org/events/virtual-regional-workshop-investing-in-the-sdgs-through-south-south-triangular-cooperation-beyond-covid-19/
https://www.southsouth-galaxy.org/events/virtual-regional-workshop-investing-in-the-sdgs-through-south-south-triangular-cooperation-beyond-covid-19/
https://inff.org/country/jordan
https://inff.org/country/jordan
https://inff.org/country/jordan
https://unsdg.un.org/sites/default/files/cf-documents/7937822c-d465-4b16-ad1b-17a3692270b1_Jordan_2020_Results_Report_Final-RCO.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/cf-documents/7937822c-d465-4b16-ad1b-17a3692270b1_Jordan_2020_Results_Report_Final-RCO.pdf
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 ورقة موقف مقدمة إلى صندوق النقد الدولي 
 طري في لبنانفريق األمم المتحدة القُ 

ورقة  بشأنة والفنية عييضاالموعلى وجهات نظرها  طري في لبنانفريق األمم المتحدة القُ اإلسكوا أطلعت  -64
فنية مع السلطات اللبنانية رفد النقاشات الإلى صندوق النقد الدولي. وتهدف الورقة إلى  التي قدمها الفريق موقفال

 اإلصالحات والعمليات والبرامج المقترحة الواجب تنفيذها لضمان أن يمضي لبنان قدماً  بوجهات نظر بشأن
األزمات االجتماعية واالقتصادية. وفي هذا الصدد، عرضت اإلسكوا  زاءمنعة إفي مسار اقتصادي أفضل وأكثر 

 .تنفيذها وتسلسلالواجب اتخاذها اإلصالحات األساسية حول توصياتها 

 ستشاريةاالخدمات الورش عمل بناء القدرات و -ياء

 تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح –ورشة عمل وطنية حول المسائل الضريبية الدولية  
 (2020كانون الثاني/يناير  30-27)عّمان، 

اإلطار الشامل لمكافحة تآكل  -نظمت اإلسكوا ورشة عمل وطنية لمدة أربعة أيام حول الضرائب الدولية  -65
 ، بناءً والتنميةاالقتصادي الوعاء الضريبي وتحويل األرباح الذي وضعته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون 

لمؤتمر الرفيع المستوى حول لالدخل والمبيعات في وزارة المالية(، ومتابعة  على طلب األردن )إدارة ضريبة
 39(. حضر الورشة 2018اني/نوفمبر تشرين الث 29-28) التمويل من أجل التنمية المستدامة الذي نظمته اإلسكوا

مسؤوالً يمثلون مختلف مديريات وزارة المالية. وعرضت اإلسكوا نتائجها األخيرة حول التدفقات المالية 
المشروعة المتعلقة بالتجاوزات الضريبية في المنطقة العربية. واعتمدت ورشة العمل على الخبرات الدولية،  غير

اإلطار الشامل لمكافحة تآكل يمات مقارنة تغطي المواضيع التالية: تقييم لمشروع وقدمت عدة دراسات لحالة وتقي
؛ واإلطار الشامل ومتطلبات المعايير الدنيا الخمسة ونقاط عمله الخمس عشرة الوعاء الضريبي وتحويل األرباح

ثر المشروع على اإلطار التابعة له؛ والحد األدنى لمتطلبات المشروع واآلثار المترتبة عليه في سياق األردن؛ أ
الضارة، ال سيما في ما يتعلق بالمناطق الصناعية/اإلنمائية  يةبيالضروالبرامج التنظيمي الوطني في األردن؛ 

 .اإلطار واألثر المحتمل على تنفيذ النقطة الخامسة من مشروع

 ستشارية حول التدابير الالزمة إلعادة فتح االقتصادات العربيةالخدمات اإل 
 اتحاد المصارف العربية

بعنوان "الخطوات الالزمة إلعادة فتح وثيقة طلب اتحاد المصارف العربية من اإلسكوا استعراض  -66
حول التدابير التي اتخذتها السلطات  موجز  قتصادات العربية" وإصدار تعليقات عليها. وُعرض في المستند اال

 بية.بلدان عرعدة على المستوى الوطني في  19-الوطنية لمنع تفشي كوفيد

https://lebanon.un.org/en/110361-un-country-team-position-paper-international-monetary-fund
https://archive.unescwa.org/events/financing-sustainable-development-curbing-illicit-financial-flows
https://archive.unescwa.org/events/financing-sustainable-development-curbing-illicit-financial-flows
https://archive.unescwa.org/events/financing-sustainable-development-curbing-illicit-financial-flows
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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 المشاريع -كاف

 "نحو أطر تمويل وطنية متكاملة" :مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية 

ع إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية في وضع مقترح مشروع بعنوان تعاونت اإلسكوا م -67
تمت الموافقة عليه في إطار الشريحة الثالثة عشرة من مشاريع حساب األمم و ،"نحو أطر تمويل وطنية متكاملة"

، وأعربت عن اهتمامها بتنفيذ أطر ف بالمشروعستهدَ لتُ المتحدة للتنمية. وُحددت بلدان عدة في المنطقة العربية 
 خالل الدورة األولى للجنة الحكومية الدولية اإلقليمية المعنية بتمويل التنمية. وال سيماالتمويل الوطنية المتكاملة، 

 الكلفة االقتصادية للمساواة بين الجنسينتقدير  
 من أهداف التنمية المستدامة( 5كلفة المساواة بين الجنسين )الهدف تقدير منهجيات 

شرعت اإلسكوا، بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في تنفيذ  -68
من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويهدف المشروع إلى تقديم  5الهدف  كلفة تحقيقلتقدير مشروع 

. ويهدف المشروع أيضاً إلى إعداد تقرير يشمل 5رؤى حول حجم االستثمارات الالزمة وأنواعها لتحقيق الهدف 
، ووضع منهجية يمكن أن تحدد تقييماً مقارناً لمختلف األساليب المستخدمة لتحديد كلفة عدم المساواة بين الجنسين

االحتياجات  القائم علىمن أجل إطالق التخطيط المالي الالزم  5لهدف مقاصد لالكلفة المرتبطة بتحقيق عدة 
التي تحددها البلدان على الصعيد الوطني. وفي هذا السياق، شاركت اإلسكوا في تنظيم  5الهدف مقاصد لتحقيق 

( للمضي قدماً بهذا العمل مع وكاالت األمم المتحدة والبنك الدولي 2021وليو تموز/ي 27-26اجتماع لفريق خبراء )
 وعدد من المسؤولين الوطنيين من مصر واألردن والمغرب وخبراء من األوساط األكاديمية والمجتمع المدني.

ا   تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها األولى -ثانيا

أصدرت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا، في دورتها األولى التي ُعِقدت في عّمان  -69
ً لعمل اللجنة خالل 2019كانون األول/ديسمبر  12و 11يومي  ، ست توصيات للجنة التنفيذية لإلسكوا، توجيها
ة التي اضطلعت بها اللجنة التنفيذية . يعرض الجدول التالي تلك التوصيات، مشيراً إلى األنشط2021و 2020عامي 

 لإلسكوا من أجل تنفيذ األنشطة، محددة بأرقام الفقرات في هذه الوثيقة.

 أنشطة اإلسكوا ذات الصلة توصيات موجهة إلى اإلسكوا

االستمرار في إيصال تحديات المنطقة في مجال تمويل التنمية  )أ(
ية، بما في ذلك فريق المستدامة إلى المحافل الدولية واألممية المعن

العمل المشترك بين الوكاالت للتمويل من أجل التنمية، ولجنة الخبراء 
 التابعة لألمم المتحدة المعنية بالتعاون في المجال الضريبي.

-28 ،26 ،20 ،5 ،3الفقرات 

36، 38، 44-46، 48-49، 
51-56 

مواصلة إصدار نتائج بطاقة أداء التمويل من أجل التنمية في المنطقة  )ب(
تدعم صانعي القرار في تطوير تمكينية العربية، ألهميتها كأداة 

 السياسات الداعمة لتمويل التنمية.

 50، 46الفقرتان 

https://www.unescwa.org/events/methodologies-estimating-costs-achieving-sustainable-development-goal-5-sdg5
https://www.unescwa.org/events/methodologies-estimating-costs-achieving-sustainable-development-goal-5-sdg5
https://www.unescwa.org/events/methodologies-estimating-costs-achieving-sustainable-development-goal-5-sdg5
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 أنشطة اإلسكوا ذات الصلة توصيات موجهة إلى اإلسكوا

إعداد التقارير الفنية حول التطورات اإلقليمية والعالمية في مواصلة  )ج(
نمية، وتحليل انعكاساتها اإلقليمية، وتحويل نتائجها إلى مجال تمويل الت

 .أوراق سياساتية مختصرة

 49-47، 25-3الفقرات 

إعداد محاور ألطر تمويلية وطنية متكاملة دعماً لتنفيذ خطط التنمية  )د(
المستدامة الوطنية، وتعزيزاً للقدرات الوطنية في تبني السياسات 

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حسبما الالزمة لحشد التمويل الالزم 
 .تقضي به خطة عمل أديس أبابا

 67، 43، 37، 25-22الفقرات 

الدعم الفني والتدريب للدول األعضاء حول القضايا المتعلقة تقديم  (ه)
بتمويل التنمية المستدامة، بما في ذلك في مجال التعاون المالي 

ب والضريبي للحد من الممارسات الضريبية ال ضارة والتجنُّب/التهرُّ
 .الضريبي وتآكل األوعية الضريبية

، 42-40، 36، 33-26الفقرات 
44 ،59-67 

البحث في مسألة إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية يُعنى مواصلة  )و(
ببحث ُسبُل مواءمة السياسات المالية والضريبية وحشد مختلف 

المستدامة الوطنية مصادر التمويل اإلقليمية لتمويل خطط التنمية 
واالستراتيجيات اإلقليمية ذات الصلة، وتعميق التكامل اإلقليمي في 

 .مجاالت التمويل اإلنمائي

 32، 6الفقرتان 

----- 


	مقدمـة
	أولاً- تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتمويل التنمية في إطار برنامج عمل الإسكوا  للفترة 2020-2021
	ألف- المنشورات والتقارير
	باء- موجزات السياسات العامة
	جيم- الأوراق التقنية
	دال- بوابة تمويل التنمية، ومجموعات الأدوات، وأدوات المحاكاة
	هاء- الاجتماعات وورش العمل
	واو- دعم مسارات العمل وآليات التنسيق المشتركة  بين الوكالات في ما يتعلق بتمويل التنمية
	زاي- دعم ومساهمات إلى فرقة العمل المشتركة  بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية
	حاء- دعم مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق
	طاء- دعم رئاسة مجموعة العشرين (2022)
	ياء- ورش عمل بناء القدرات والخدمات الاستشارية
	كاف- المشاريع

	ثانياً- تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الأولى


