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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة 
 الدورة الثانية

 2021كانون األول/ديسمبر  9-8 القاهرة،

 معلومات للمشاركين 

 معلومات أساسية  -1

نشئت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عمالً بقرار  أ  
، الذي  2018حزيران/يونيو   28(، المؤرخ 30-)د  332اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( رقم 
. وقد قضى هذا  2019تموز/يوليو    23رخ  المؤ  30/2019أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره رقم  

لجنتين   إلى  التنمية  االقتصادية وتمويل  والعولمة  الخارجية  التجارة  بتحرير  المعنية  الفنية  اللجنة  بفصل  القرار 
َعقََدت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا دورتها  و منفصلتين، تَعقد كل منهما دورة كل عامين.  

عم   في  في  األولى  األول/ديسمبر    12و  11ان،  وتَ 2019كانون  يوَمي  .  القاهرة  في  الثانية  دورتها     9و   8عقد 
 . 2021كانون األول/ديسمبر 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  في  التنمية  تمويل  لجنة  مهام   تتضمن 
،  ما يلي: مناقشة األولويات المتعلقة ببرامج عمل اإلسكوا وخطط عملها المتوسطة األجل في مجال تمويل التنمية

ومتابعة  ،  مية وإعداد التوصيات بهذا الشأنومتابعة التقدم المحرز في الدول األعضاء في ما يتعلق بتمويل التن
الجهود اإلقليمية   التنمية، وتنسيق  بتمويل  يتعلق  المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية في ما   التطّورات في 

ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات  تنفيذ  التنفيذية لإلسكوا والمجالس  ،  من أجل  األمانة  بين  التعاون  ودعم 
خصصة لجامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات اإلقليمية المختصة، لبناء القدرات ومواءمة  الوزارية المت

فيها اإليرادات   السياسات واالستراتيجيات الهادفة إلى حشد موارد لتمويل التنمية المستدامة )الموارد المحلية بما
والدعم  والدولية  (،  الضريبية  الوطنية  االستثمارات  )بما وتشجيع  المباشر   الخاصة  األجنبي  االستثمار  فيها 

الرسمية(،  والتحويالت  التنمية  ومساعدات  الدولي  اإلنمائي  التعاون  واإلقليمية  ،  ودعم  الدولية  التجارة  وتعزيز 
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التنمية لتمويل  ِلها،  كمحرٍك  تََحمُّ الديون والقدرة على  والشراكات وتنسيق  ،  والبحث في  ودعم جهود االتصال، 
 ى الساحة الدولية. المواقف عل

 جدول األعمال  -2

هو   كما  اإلسكوا،  في  األعضاء  الدول  في  التنمية  تمويل  للجنة  الثانية  الدورة  أعمال  جدول   يتضمن 
الوثيقة   في  تمويل  ،  E/ESCWA/C.9/2021/L.1مقترح  مجاالت  مختلف  في  العربية  الدول  تهم  مسائل   عدة 

وعلى   الوثيقة  هذه  على  االطالع  ويمكن  اإللكتروني:    ئرساالتنمية.  اإلسكوا  موقع  على  الدورة،  وثائق 
https://www.unescwa.org/events/committee-financing-development-second-session . 

المساءلة   بتعزيز  المعني  المستوى  الرفيع  للفريق  الرئيسية  التوصيات  بشأن  نقاش  حلقة  اللجنة  وتعقد 
الد  المالية  الشؤون  في  والنزاهة  عام  والشفافية  تحقيق خطة  أجل  من  تطبيقها   2030ولية  المنطقة    وإمكانية  في 
أهداف  كلفة تقدير لاألمانة التنفيذية لإلسكوا  تقترحها التي   ت ايحاكوالم  العربية. كما تعقد ورشة عمل بشأن األطر 

 التنمية المستدامة وتمويلها. 

 الحضور  -3

جهت الدعوة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية  و يشارك في هذه الدورة ممثلون عن الدول األعضاء.   و 
 ذات الصلة لحضور الدورة بصفة مراقب. 

 المكان وتاريخ االنعقاد  -4

، في فندق سميراميس  في القاهرةدورتها الثانية  تعقد لجنة تمويل التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا 
القاهرة،إنتركونتينن  األول/  9و  8  يومي  تال  التاسعة  2021ديسمبر  كانون  الساعة  في  المشاركين  تسجيل  يبدأ   . 

، وتبدأ الجلسة االفتتاحية في الساعة العاشرة من صباح  2021كانون األول/ديسمبر    8من صباح يوم األربعاء  
 . 2021كانون األول/ديسمبر  9اليوم نفسه. وتنتهي االجتماعات في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس  

عتَمدة -5  اللغة الم 

ن الترجمة الفورية من وإلى  اللغتين.  تجري أعمال الدورة ومناقشاتها باللغتين العربية واإلنكليزية. وتؤم 

 تأشيرات الدخول  -6

يحصل المشاركون على تأشيرات الدخول إلى مصر من السفارات المصرية في بلدانهم. وي ستحسن إرفاق  
رسالة الدعوة الموجهة إليهم من اإلسكوا عند طلب التأشيرة. ويمكن أن ترسل اإلسكوا دعوةً إليهم شخصياً لتسهيل  

 الحصول على التأشيرة. 
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 اإلقامة والتنقُّل  -7

تقترح اإلسكوا أن يقوم المشاركون بحجز اإلقامة في أحد فنادق القاهرة القريبة من مكان انعقاد الدورة.  
المشاركين   تفضيلية. يرجى من  تقّدم أسعاراً  التي  القاهرة  الفنادق في  بأسماء  الطلب،  المشاركون، عند  وي زّود 

 ارة الفندق. ترتيب خدمة التوصيل من المطار وإليه بالتنسيق مباشرة مع إد 

 الم راَسالت -8

 الت المتعلقة بهذه الدورة إلى: راسَ الم  ي رجى توجيه 

 السيد هشام طه 
 مستشار اقتصادي

 تمويل التنميةمكتب 
 مجموعة االزدهار االقتصادي المشترك

 978850-1-961+هاتف: 
 981510-1-961+فاكس:  

 tahah@un.org  :بريد إلكتروني
 

 حمود السيدة مايا 
 مساعدة أبحاث 

 مجموعة االزدهار االقتصادي المشترك 
 978814-1-961+هاتف:  
 981510-1-961+فاكس:  

 hammoudm@un.org :بريد إلكتروني
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