
21-00784 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.9/2021/L.2 

3 November 2021 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس 

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياتمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة   لجنة
 الثانية  الدورة
 2021 ديسمبر /كانون األول 9-8، القاهرة

 من جدول األعمال المؤقت  3 البند 

 تنظيم األعمال 

 مذكرة من األمانة التنفيذية 

  لجنة التنظيم المقترح ألعمال    ا( اإلسكو)  األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   أعدت  -1
، بهدف تيسير  الثانيةفي دورتها    تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

بند.  كل  لمناقشة  المتاح  الوقت  حدود  في  األعمال  جدول  بنود  في  المقترح    النظر  األعمال  تنظيم   ويُعرض 
 . ا عليه  تعديالت   بعد إدخال  ، وقد تقره بالصيغة المعروضة عليها أو هذه الوثيقة  في القسم التالي من على اللجنة

الساعة  أعمالها  للجنة  ا  تفتتح و -2 صباح    العاشرةفي  األول  8  األربعاء من   .2021  ديسمبر /كانون 

، وذلك وفقاً للجدول المبين  واحدة صباحية وأخرى مسائية في كل من يوَمي الدورةومن المقرر أن تعقد جلستين 
 . 2021 ديسمبر /كانون األول  9 خميسال مساءمن  الرابعة في الساعة  تها أعمال دوراللجنة ختتم ت. و أدناه

مدة  و -3 األمانة  تتراوح  تقدمه  تلي مدة  دقيقة، و  15ودقائق  بين عشر  التنفيذية  كل عرض  التي     المناقشة 
مناقشة أحد البنود قبل انتهاء الوقت المخصص له، انتقلت المناقشة  دقيقة. وإذا ما انتهت    45و 30كل عرض بين  

 إلى البند الذي يليه. 
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 تنظيم األعمال المقترح 
 

 بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

 
 2021 ديسمبر/كانون األول  8 ،األربعاء

 
   صباحا  

 تسجيل المشاركين.   9.00-10.00

 افتتاح أعمال الدورة.  1البند  10.00-10.15

 . األولى للجنة الدورة رئاسة كلمة 

 كلمة األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 ولىالجلسة األ  13.00-10.15
 انتخاب أعضاء المكتب.  2البند  

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  3البند  

 للمناقشة 

  E/ESCWA/C.9/2021/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.9/2021/L.2تنظيم األعمال 
 

 قضايا المتابعة   
تنفيذ األنشطة المتصلة بتمويل التنمية وتوصيات اللجنة في دورتها   4البند  

 . األولى 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/3الوثيقة 
 

  

 تحديات تمويل التنمية   

 5البند  
 

ل الدين في المنطقة العربيةالدين العام والقدرة على    . تحمُّ

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

 
 )تابع(  2120كانون األول/ديسمبر  8 ،األربعاء

 

  

ب اإليرادات الضريبية   6البند   النُُظم الضريبية في البلدان العربية: تسرُّ
 . الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقميوالتحديات 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/5الوثيقة 
 . حلقة نقاش: المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية 7البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/CPR.1و  E/ESCWA/C.9/2021/6الوثيقة 
   مساء  

 الثانية  الجلسة  14.00-17.00
 

 العمل المناخي تمويل   
 

 8البند  

 
 . احتياجات تمويل العمل المناخي وتدفقاته إلى المنطقة العربية 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/7الوثيقة 
 مقايضة الديون مقابل تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة   9 البند  

 . في المنطقة العربية 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/8الوثيقة 

 أطر وأدوات لتمويل التنمية   

تقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة وتمويلها: األطر    –ورشة عمل  10البند  
 )االفتتاح(.  والُمحاِکيات 
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 بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

 

 
 ----- 

 2120كانون األول/ديسمبر  9 ،الخميس
 

 صباحا  

 الجلسة الثالثة  9.00-13.00
 

 )تابع(  أطر وأدوات لتمويل التنمية   
 

  10البند  

 )تابع( 
تقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة وتمويلها: األطر    -ورشة عمل 
 . والُمحاِکيات 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/9الوثيقة 

 
 . تمويل لاألطر الوطنية المتكاملة ل 11البند 

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/10الوثيقة 

 . نحو إطار عربي لتمويل التنمية 12البند  

 للمناقشة 

 E/ESCWA/C.9/2021/11الوثيقة 

 مساء  
 

  

   الجلسة الرابعة  14.00-16.00

 . للجنة  لثة الثا موعد ومكان انعقاد الدورة 13البند  

 . ما يستجد من أعمال  41البند  

 . لثانية في دورتها ا اللجنة التوصيات الصادرة عن اعتماد  51البند  

 وإقرارهاعرض مسودة التوصيات لمناقشتها ت    
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