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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 افتتاح الدورة -1

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

التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، الذي فصل اللجنة الفنية إلى لجنتين. وأقر المجلس 
تموز/يوليو  23الصادر في  2019/30في قراره  الفصلااالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة هذا 

التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا . وَعقدت لجنة تمويل 2019
ان، يومي   القاهرة. وتعقد الدورة الثانية في 2019كانون األول/ديسمبر  12و 11دورتها األولى في عمَّ

 .2021كانون األول/ديسمبر  9و 8يومي 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول من النظام الداخلي للجنة  18تنص المادة 
األعضاء رئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 
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وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك". وتنتخب  .(*)في األمم المتحدة
 ئبين للرئيس ومقرراً من بين ممثلي الدول األعضاء.اللجنة نا

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8تنص المادة 
على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقّر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقاً للمادة 

تقّر اللجنة جدول  ، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بهذه المادة،12
 E/ESCWA/C.9/2021/L.1األعمال المؤقت وتنظيم األعمال المقترح كما يِردان في الوثيقتين 

 ، أو بعد إدخال تعديالت عليهما.E/ESCWA/C.9/2021/L.2و

 قضايا المتابعة

 (E/ESCWA/C.9/2021/3) تنفيذ األنشطة المتصلة بتمويل التنمية وتوصيات اللجنة في دورتها األولى -4

تستعرض اللجنة التقدم المحرز في األنشطة المتعلقة بتمويل التنمية منذ دورتها األولى، سواء أكانت 
مدرجة في برنامج عمل اإلسكوا أم عمالً بتوصيات اللجنة. وتشمل األنشطة إصدار المنشورات والتقارير 

 ،م الخدمات االستشاريةوتقدي ،وعقد ورش عمل لبناء القدرات ،وموجزات السياسات واألوراق التقنية
، ركّزت األمانة التنفيذية لإلسكوا جهودها 19-تفّشي جائحة كوفيد عقبأدوات للسياسات العامة. و تطويرو

 نعة المالية.على دعم التعافي وبناء المِ 

 واللجنة مدعوة إلى االّطالع على األنشطة المنفذة وتقديم المقترحات للمضي قدماً.

 تحديات تمويل التنمية

ل الدين في المنطقة العربية -5  (E/ESCWA/C.9/2021/4) الدين العام والقدرة على تحمُّ

تنظر اللجنة في تغيُّر أنماط الدين العام في المنطقة العربية، وتحديات السيولة ومخاطر العجز عن سداد 
مواً التي زاد عليها الدين التي تنشأ عن هذا التغيُّر. وتناقش حالة البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان ن

من حيث ستجابات اال. كما تستعرض 19-عبء خدمة الدين الخارجي كثيراً منذ تفشي جائحة كوفيد
السياسة المالية والتوصيات في مجال السياسات للتغلب على المخاطر المتفاقمة وإعادة البناء بشكل أفضل 

 وصوالً إلى تمويل مستدام.

ل الدين في المنطقة العربية وإبداء الدين العام والقدرة على تحمُّ واللجنة مدعوة إلى مناقشة قضايا 
 المالحظات بشأن التوصيات المقترحة.

                                                
جمهورية  الجمهورية العربية السورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، (*)

جمهورية العراق، سلطنة ع مان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا،  ،جمهورية الصومال االتحادية السودان،
 جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية. 
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 ب اإليرادات الضريبية والتحديات الضريبية الناشئة م الضريبية في البلدان العربية: تسرُّ ظ  الن   -6
 (E/ESCWA/C.9/2021/5) عن االقتصاد الرقمي

ب اإليرادات الضريبية فيها.  تستعرض اللجنة الضرائب والن ظ م الضريبية في البلدان العربية وحجم تسرُّ
وتناقش التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي، والمقترحات المتعلقة بحماية القاعدة الضريبية 

 وزيادة االمتثال.

 .المالحظاتإبداء ومجال ال هذاواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بما نفذته اإلسكوا في 

 حلقة نقاش: المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية -7
(E/ESCWA/C.9/2021/CRP.1 وE/ESCWA/C.9/2021/6) 

 :هما إلى وثيقتين المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية، استناداً  قضايااللجنة  تناقش
E/ESCWA/C.9/2021/6  بشأن "التدفقات المالية غير المشروعة: مبادرة تمويل التنمية في عصر 

، التي تعرض األنشطة والتوصيات الرئيسية E/ESCWA/C.9/2021/CRP.1وما بعده"، و 19-كوفيد
للفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية، المكلف 

لتدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع األصول لتوطيد التنمية بمكافحة ا
ممثالً عن أمانة الفريق الرفيع المستوى وخبراء إقليميين معنيين بالتدفقات  المشاركونالمستدامة. وقد يضم 

 المالية غير المشروعة.

ل تكييف توصيات الفريق ب  في المناقشة ودراسة س   وممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى المشاركة الفاعلة
 حسب سياق المنطقة العربية.الرفيع المستوى 

 تمويل العمل المناخي

 (E/ESCWA/C.9/2021/7) احتياجات تمويل العمل المناخي وتدفقاته إلى المنطقة العربية -8

احتياجات التمويل عن االلتزامات والتدفقات العالمية لتمويل العمل المناخي و لمحةٌ عن اللجنة ت عرض على
ً تفاوت، تبيّن في المنطقة العربية بين االلتزامات والمدفوعات من جهة، واالحتياجات والدعم الفعلي المقدم  ا

مل الذي من جهة أخرى. وتناقش اللجنة فرص تعبئة التمويل لتحقيق األهداف المناخية الوطنية، والع
تضطلع به األمانة التنفيذية لإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية واألمانة العامة التفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ في تنفيذ مشروع لتمويل العمل المناخي على أساس االحتياجات، 

 يهدف إلى تسهيل المطابقة بين المانحين والمستثمرين.

مدعوة إلى أخذ العلم بعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال تمويل العمل المناخي وتقديم  واللجنة
ً ل المقترحات  .لمضي قدما
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مقايضة الديون مقابل تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  -9
(E/ESCWA/C.9/2021/8) 

تناقش اللجنة مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها اإلسكوا 
لمساعدة الدول األعضاء على تحرير بعض الحيز المالي لتغطية النفقات  2020في كانون األول/ديسمبر 

. وتقترح 19-جائحة كوفيد األساسية، وال سيما المتصلة بالتعافي السريع والشامل واألخضر من آثار
لصياغة عمليات مقايضة الديون وتنفيذها بهدف تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  المبادرة آليةً 

 المناخي. والعمل

 المالحظات.إبداء ول تنفيذها ب  واللجنة مدعوة إلى النظر في ركائز المبادرة وس  

 أطر وأدوات لتمويل التنمية

حاِکياتتقدير كلفة  –ورشة عمل  -10  أهداف التنمية المستدامة وتمويلها: األطر والم 
(E/ESCWA/C.9/2021/9) 

 عمل ورشة الثانية، دورتها انعقاد يومي خالل اإلسكوا، في األعضاء الدول في التنمية تمويل لجنة تعقد
تناقش و .الوطنية التنمية وخطط المستدامة التنمية أهداف تنفيذ كلفة لتقدير اإلسكوا وأدوات أطر حول

 أهداف التنمية المستدامة وخطط تنفيذاللجنة إطاراً متكامالً تقترحه األمانة التنفيذية لإلسكوا لتقدير كلفة 
حاكي تمويل أهداف التنمية المستدامة الذي طورته اإلسكوا  التنمية القطاعية وأطر االقتصاد الكلي، وم 

 ل تعبئة الموارد الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة.ب  للبلدان العربية ليتسنى لها تقييم فجوة التمويل وس  

 اإلطار والمحاكي.ومناقشة المشاركة في ورشة العمل واللجنة مدعوة إلى 

 (E/ESCWA/C.9/2021/10) للتمويل طر الوطنية المتكاملةاأل -11

لية وضع تستعرض اللجنة األدوات والعمليات والس ب ل التي طورتها األمانة التنفيذية لإلسكوا لدعم عم
األطر الوطنية المتكاملة للتمويل في البلدان العربية. وتناقش مكونات وعناصر هذه األطر، والتحاليل 

، والركائز التي تضمن اتساق استراتيجيات التمويل، بما يتيح االستفادة القصوى من الموارد التي تتيحها
 نمية وأهداف التنمية المستدامة.المتاحة وتعبئة استثمارات إضافية لتحقيق األهداف الوطنية للت

واألدوات المرتبطة  للتمويل طر الوطنية المتكاملةاألوضع لواللجنة مدعوة إلى النظر في الجهود المبذولة 
 بها، وإبداء المالحظات.

 (E/ESCWA/C.9/2021/11) نحو إطار عربي لتمويل التنمية -12

تقترحه األمانة التنفيذية لإلسكوا يشمل األولويات والمواقف العربية بشأن تمويل  تناقش اللجنة إطاراً 
وثيقة قابلة للتعديل ت حدَّث بانتظام لتبيان التقدم المحرز، ومبادرات عبارة عن التنمية المستدامة. واإلطار 
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ألولوية التي ركزت التمويل الجديدة، وأساليب التمويل الناشئة. ويغطي اإلطار المجاالت الخمسة ذات ا
عليها خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، وهي: تعبئة الموارد 
العامة المحلية واإلدارة المالية، والمؤسسات التجارية والتمويلية الخاصة الدولية، والتعاون اإلنمائي 

تبارها محركاً لتمويل التنمية المستدامة، واستخدام الديون اإلنمائية، والتجارة الدولية باع ساعدةالدولي والم
 ل الدين.في التمويل، والسيولة، والقدرة على تحمُّ 

 واللجنة مدعوة إلى مناقشة اإلطار المقترح وإبداء المالحظات.

*** 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة للجنة -13

 تحدد اللجنة موعد ومكان عقد دورتها الثالثة.

 من أعمال ما يستجد -14

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

 اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الثانية -15

 لمناقشتها واعتمادها. المقترحة تنظر اللجنة في التوصيات

----- 
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