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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 االقتصادية وتمويل التنمية اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة
  تمويل التنمية() الدورة الثانية عشرة

 7102 مبرديس/كانون األول 5-4 بيروت،

 )أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 التنمية تمويل مجال في المحرز التقدم

 سابقةال دورتها في اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 موجـز

قضايا تمويل  تناولتاللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية بدأت 
وقد بتوصية الدول األعضاء في دورتها الخامسة.  عملا وذلك ، 7112في عام  منذ دورتها السادسةالتنمية 

كبيراا بعد اعتماد خطة عمل أديس أبابا في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل اكتسبت قضية تمويل التنمية زخماا 
. ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بمجموعة 7105في عام  التنمية

وتشّكل ه. نفيذالمساهمة في تومن األنشطة والتدخلت لمتابعة اإلطار العالمي الجديد لتمويل التنمية ورصده 
لإلسكوا، المعني بالتنمية  3البرنامج الفرعي في إطار تم تنفيذها التي األنشطة هذه األنشطة أكثر من ثلث 

 والتكامل االقتصادي.

 عملا  ،في مجال تمويل التنمية هذه الوثيقة األنشطة التي قامت بها األمانة التنفيذية لإلسكوا عرضوت
ها علي لطلعلالدول األعضاء على  ةمعروض هيبالتوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتها التاسعة. و

 وتقديم الملحظات بشأنها.
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 مقدمة

اعتمدت اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها التاسعة،  -0
األمانة التنفيذية لإلسكوا الموجهة إلى  ، مجموعة من التوصيات7105نيسان/أبريل  8و 2 يوميان في عمّ  المنعقدة

 الدول األعضاء.إلى موجهة مجموعة أخرى و

مصالح البلدان العربية وتعزيز حماية  ضرورةورّكزت التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء على  -7
التأكد من إدراج شواغل و(؛ 7105تموز/يوليو  01-03في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )أديس أبابا، 

عزيز المساءلة توتحقيق االستقرار السياسي؛ لسعي لاوالبيان الختامي للمؤتمر؛ في البلدان العربية وتطلّعاتها 
يف تحويل خفض تكالووالشفافية؛ وتحسين إدارة المالية العامة، باعتبارها من الشروط األساسية لتمويل التنمية؛ 

بي والحد ، والتخفيف من العبء الضريةتحديث وتبسيط النظم الضريبيوظم مصرفية تنافسية؛ تطوير ن  وال؛ األمو
طاقات حفيز التعبئة المدخرات المحلية من خلل اعتماد السياسات المالية والنقدية الملئمة لتو؛ منهمن التهرب 

 اإلنتاجية المحلية.

نفيذاا تفي مجال تمويل التنمية  األمانة التنفيذيةوتستعرض هذه الوثيقة األنشطة التي اضطلعت بها  -3
المعني  3تنفيذ البرنامج الفرعي في صلتها بالصادرة عن اللجنة في دورتها التاسعة والموجهة إليها لتوصيات ل

 .7102-7101لفترة السنتين بالتنمية والتكامل االقتصادي من اإلطار االستراتيجي لعمل اإلسكوا 

 تنفيذ التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا

 التوصية )أ(

بشأن التنمية  3تنفيذ األنشطة والخدمات اللزمة لتعزيز عملية تمويل التنمية، الواردة في إطار البرنامج الفرعي 
؛ واعتماد المرونة الكافية 7102-7101والتكامل االقتصادي من برنامج العمل المقترح لإلسكوا لفترة السنتين 

تحديد اإلنجازات المبّينة في برنامج العمل في ضوء االستحقاقات الدولية ذات الصلة خلل الفترة المقبلة؛  إلعادة
 .األقل نمواا في المنطقة العربية خاصة للدولوإيلء االهتمام الكافي للحتياجات ال

 إجراءات التنفيذ

 قامت اإلسكوا بتحديث برنامج عملها لمواكبة األهداف وااللتزامات المنبثقة عن خطة عمل أديس أبابا -4
األنشطة ولتدخلت يتيح حيزاا لبحيث هذا التحديث توسيع نطاق برنامج العمل ترتب على . ولتمويل التنمية

رض عما يلي  وفي. التي يشملها اإلطار العالمي الجديد لتمويل التنميةالسبعة المحاور تخاذها في االمطلوب 
 منذ الدورة التاسعة للجنة:في مجال تمويل التنمية تنفيذها تم ألنشطة التي ل

 مساهمات موضوعية حول تمويل التنمية: )أ( 

المعني بمتابعة تمويل التنمية العالمي لمنتدى اخلل ثلث مساهمات فنية قدمت اإلسكوا  (0)
لمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية ا( و7102أيار/مايو  75-77)نيويورك، 

لمجلس االقتصادي ، اللذين ينظمهما ا(7102تموز/يوليو  01-01المستدامة )نيويورك، 
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م ت، ةاإلقليمي لتمويلاورقة فنية حول حلول : هيهمات اسوهذه الم. لألمم المتحدة واالجتماعي
فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل لالسنوي  تقريرالعناصرها في تضمين 
شرها والتي تم ن تعبئة الموارد المحليةالمتصلة بالعامة  اتموجز للسياس. كما تم إعداد التنمية

رئيسية  رسائلضمن وموقع المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. كما تم إعداد 
شاط ناستعراضها لدى تنظيم تم  لقضاء على الفقرومحفز لحول دور التمويل اإلسلمي كعامل 

 04)نيويورك، للتنمية المستدامة المنتدى السياسي الرفيع المستوى على هامش جانبي 
 (؛7102تموز/يوليو 

 تتحويلالالهجرة و نالعلقة بي حولللمجلس االقتصادي واالجتماعي اإلسكوا مذكرة  رفعتو (7)
 منلمؤتمر حكومي دولي جاءت المذكرة في سياق التحضيرات الجارية . والمالية للمهاجرين

 .عالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةلوضع إطار  7108عام في المقرر عقده 
 التمويلية سهاماتإلا عن بمعزل الهجرة قضايا تناول عدم علىالمذكرة  في االسكوا أكدتو

 ؛العربيةحالة المنطقة  في السيما ،للمهاجرين المالية التحويلت على المترتبة

تدامة اللزم لتحقيق التنمية المستعبئة التمويل مسارات وعرضت اإلسكوا التحديات التي تواجه  (3)
 خلل ، وذلكفي هذا الخصوص المصالح العربية، وألقت الضوء على من منظور إقليمي

نك األمم المتحدة، والب تضم التي وودز بريتون لمؤسساترفيع المستوى الالسنوي  جتماعاال
 (؛7102ومنظمة التجارة العالمية )واشنطن، نيسان/أبريل  ،الدولي، وصندوق النقد الدولي

(، حيث 7102آذار/مارس  77شاركت اإلسكوا في مؤتمر "يوروموني األردن" )عّمان، و (4)
، ومنها تعزيز أنشطة هاورصد تنفيذ خطة عمل أديس أباباقدمت توصياتها بشأن متابعة 

 والنمو؛التوظيف المالي لدعم في النظام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدماجها 

 04-07في المؤتمر السنوي الخامس عشر لمؤسسة الفكر العربي )قطر،  اإلسكواشاركت و (5)
سب المالية التي يمكن تحقيقها الضوء على المكا، حيث تم تسليط (7101كانون األول/ديسمبر 

 تعميق التكامل اإلقليمي، على النحو المنصوص عليه في خطة عمل أديس أبابا؛ عبر

اإلسكوا استنتاجاتها بشأن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عرضت و (1)
 01، بيروتالمنتدى العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة )خلل المنطقة العربية 

 (؛7102تشرين الثاني/نوفمبر 

تشرين  75-74شاركت اإلسكوا في المؤتمر السنوي للقطاع المصرفي العربي )بيروت، و (2)
( الذي تناول دور القطاع المصرفي العربي في مجال تمويل التنمية. وقد 7101الثاني/نوفمبر 

في ذلك ضرورة أن تقوم ، بما لمقترحات التي قدمتها اإلسكواالعديد من االمؤتمر اعتمد 
هود ، وتجديد الجاا عربي اا مصرفي المصارف العربية بإعادة توجيه استثماراتها، وإنشاء تكتلا 

 الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛

 التنميةوتحديات تمويل  أوضاعالرئيسية حول  االستنتاجاتعرضت اإلسكوا مجموعة من و (8)
اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة للشؤون االقتصادية فعاليات  ضمنذلك و العربية، المنطقة في

 (؛7101تموز/يوليو  01 واالجتماعية الذي عقد في مقر األمم المتحدة )نيويورك،
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شاركت اإلسكوا في الدورة السنوية الثانية واألربعين لمؤتمر غرفة التجارة والصناعة و (1)
 اإلطار ملمح ألهم عرضاا  قدمت حيث ،(7101آذار/مارس  74-73والزراعة )بيروت، 

 االستثماريةو التجارية المصالح على يفرضها التي والتحديات والفرص التنمية لتمويل العالمي
 .العربية المنطقة في والتمويلية

 :اجتماعات فرق الخبراء )ب( 

تمويل التنمية بهدف تناول محاور ن وودولي يونخبراء إقليم ماشارك فيه اجتماعيننظمت اإلسكوا  -5
 دورتها الوزارية التاسعة والعشرين )الدوحة،الوثيقة الختامية ل ركزت عليهاالتي األولويات بما فيها  ،المختلفة

 :، وذلك على النحو التالي(7101كانون األول/ديسمبر  03-05

ارية والعقود التجوالتلعب بالفواتير غير المشروعة حركة األموال حول  خبراءالاجتماع فريق  (0)
 في العربية الدول قطعتها التي االلتزامات المجتمعون ناقشو .(7102أيار/مايو  1-8)بيروت، 

 كما. أبابا أديس عملالمجتمع الدولي ضمن خطة  قطعهاالموازية التي  والتعهدات الشأن هذا
التي  ةيفي المنهجيات المطروحة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج األول وابحث

 ؛العربية منطقةال في التدفقات تلك بشأنتم التوصل إليها 

أيار/مايو  1)العربية في المنطقة خبراء لوضع أدوات لرصد نتائج تمويل التنمية اجتماع فريق  (7)
 اسكواإلأداء تمويل التنمية في المنطقة العربية التي قامت  بطاقةاالجتماع  اعتمد: (7102

لتنفيذ أهداف التنمية  المتاحةو لحدودل عابرةالحجم الموارد المالية  لقياسبتطويرها كأداة 
. وناقش االجتماع التحديات التي تواجه عملية رصد اإلطار العالمي الجديد لتمويل المستدامة
 التنمية.

 :ي إطار برنامج العمل المعدلنية فمساهمات ف )ج( 

 على النحو التالي:  ، وذلكألمم المتحدةلإصدارات تضمنتها قدمت اإلسكوا مساهمات موضوعية  -1

. 7102الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام عن  األمم المتحدةفي إعداد تقرير  المساهمة (0)
ضعف النمو ، حيث عرضت الفصل المتعلق باالقتصادات الناميةجاءت مساهمتها ضمن و

 ؛العربية واآلثار المالية الناشئة عن النزاعات في المنطقة

ي الت ها للتكامل اإلقليميرؤيت ضمنتمويل التنمية في المنطقة العربية محددات  صياغة (7)
 ؛"7131رؤية لعام  مستقبل التنمية في المنطقة العربية:"المعنون تقريرها  فيعرضتها 

دار في اإلص بل تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةس  تخصيص فصل كامل حول  (3)
 ؛من التقرير العربي للتنمية المستدامة (7105)األول 

ام ووسائل تنفيذ خطة ع المنطقة العربيةفي تمويل التنمية أوضاع مسح تحليلي حول تقديم  (4)
 على المعروضةالوثائق ضمن وذلك  ،في هذا المجالالمنطقة  هاوالتحديات التي تواجه 7131

 ؛7101 في كانون األول/ديسمبر سكوالإلالتاسعة والعشرين الدورة 
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 للعقد سطنبول لصالح أقل البلدان نمواا إاستعراض منتصف المدة لخطة عمل المساهمة في  (5)
ات التحدي لتغلب علىفي سبيل اتم إنجازه الضوء على ما سكوا اإلسلطت حيث ، 7100-7171

 ؛التي تواجه البلدان العربية األقل نمواا 

في  يةالتجاروالعقود وعة والتلعب بالفواتير غير المشرالتدفقات المالية إعداد تقرير حول  (1)
عبئة تفرص على  اوآثارهطرح التقرير تحليلا كمياا ونوعياا لهذه الظاهرة المنطقة العربية؛ وي

 الموارد المحلية.

 التوصية )ب(

اعتماد سيناريوهات تحليلية تأخذ في االعتبار التغييرات في السياسات المعتمدة على المستويين الوطني واإلقليمي 
 .طقة العربيةس هذه الفجوة في المنلسد الفجوة في التمويل، تزامناا مع الجهود المحمودة التي تبذلها األمانة التنفيذية لقيا

 إجراءات التنفيذ

 :7102من المنتظر نشرهما بنهاية عام للستجابة لهذه التوصية، و تجريبيتينين اإلسكوا دراستأعدت  -2

لتمويل اللزم لتحقيق أهداف التنمية كمي لحجم اتقدير طرح تركز الدراسة األولى على  (0)
 المال رأسكمي لتقدير  نموذجباستخدام  وذلك، 7131المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 

 ؛التراكمي الثابت

تركز الدراسة الثانية على تقييم الفجوة التمويلية في المنطقة العربية، عن طريق تقديم تقديرات و (7)
الذي تم توظيفه لطرح د لميزان المدفوعات باستخدام نموذج النمو المقي   7105لعام محّدثة 

ية مسح التطورات االقتصادية واالجتماعتقديرات عن الفجوة التمويلية في المنطقة ضمن تقرير 
 .7103لعام  في المنطقة العربية

 التوصية )ج(

 رفع الوثيقة التي تتضمن أولويات الدول العربية والمقّرر تقديمها خلل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، 
بعد إدخال التعديلت عليها، إلى المجموعة العربية في نيويورك، باعتبارها أساسية في تحديد الموقف العربي؛ 

 .لموقف العربي في المراحل القادمةومواصلة دعم ا

 إجراءات التنفيذ

عدة مناسبات، في أطلعت اإلسكوا المجموعة العربية في نيويورك على مواقف الدول األعضاء، وذلك  -8
. ونشرت 7102وال سيما خلل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في تموز/يوليو 
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بتحرير لمعنية ا األولويات الرئيسية لتمويل التنمية في المنطقة العربية في تقرير الدورة التاسعة للجنةاإلسكوا 
 .(1)على موقع األمم المتحدة على شبكة اإلنترنتكذلك ، ووتمويل التنمية التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية

اإلقليمية والدولية. واإلسكوا عضو االجتماعات واصلت اإلسكوا دعم األولويات والمصالح العربية في و -1
ا يتعلق مفي فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، تنقل إليها الموقف العربي في فاعل 

ل الفيديو( في عدد من اجتماعات فرقة العمب تداولالعبر قضايا تمويل التنمية، وذلك بطرق عدة منها المشاركة )ب
ئل مواضيعية تتعلّق بتمويل التنمية، وال سيما اجتماعات فريق الخبراء التي نظمتها إدارة الشؤون حول مسا

، ووضع (2)غير المشروعة القائمة على التجارة حركة األموالبشأن في األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
 كما نصوص عليه في خطة عمل أديس أبابا.، على النحو الم(3)حد للدعم الرسمي التام للتنمية المستدامةامقياس و
ادية اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة للشؤون االقتص فيمشاركتها  خلل منالتوصية  هذه تنفيذ على سكوااإل عملت

من الرسائل حول تحديات تمويل التنمية التي تواجه  لعديدا اغةصي عن لا ضف المتحدة، األمم فيواالجتماعية 
  .)المذكور آنفاا( وودز بريتونلمؤسسات  المستوى الرفيع السنوي جتماعاال في تداولهاالمنطقة والتي تم 

 التوصية )د(

ذه ه متابعة التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، ومساعدة الدول األعضاء في تنفيذ
 .التوصيات

 إجراءات التنفيذ

متابعة المواقف والمصالح العربية، طلبت اإلسكوا االنضمام إلى عضوية فرق العمل المسؤولة لضمان  -01
منتدى  استرشد بهفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، الذي ل 7102عام عن إعداد تقرير 

ما تعبئة ه االجتماعي. وتم تحديد مجالين من المجاالت ذات األولوية للمتابعةتمويل التنمية للمجلس االقتصادي و
، قدمت اإلسكوا فيهما مساهمات فنية بّينت من خللها مواقف الموارد المحلية، والتجارة بوصفها محركاا للنمو

شتركة بين الوكاالت لفرقة العمل الم 7102المنطقة العربية وأولوياتها. وأدرجت مدخلت اإلسكوا في تقرير عام 
 لمرفق المتاح على شبكة اإلنترنت.المعنية بتمويل التنمية وفي ا

أيار/مايو  5-3في المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة )الرباط، مساهمات اإلسكوا  قدمتو -00
تحرير إمكانات : 7131تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ساسية بعنوان "األمعلومات الورقة وال سيما (، 7102

نفيذ تالهدف من الورقة ضمان المتابعة الفعالة لتمويل التنمية ولعمليات كان وسائل التنفيذ في المنطقة العربية". و
 على الصعيد اإلقليمي. 7131خطة عام 

تمويل دات المحرز في تنفيذ تعه التقدملقياس أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية بطاقة وأعدت اإلسكوا  -07
يات موجز تحليلي لرصد ومتابعة ديناموتعد بطاقة األداء العربية بمثابة  .المنطقة العربيةعلى  دودهارومالتنمية 

                                                      
األولويات الرئيسية  -، المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (7105)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  (1)

http://css.escwa.org.lb/EDGD/3607/1500216.pdf. 

(2) summary_final.pdf-meeting-Flows-Financial-Illicit-content/uploads/2017/02/IATF-www.un.org/esa/ffd/wp. 

(3) 16_Summary.pdf-Dec-TOSSD_5-on-Meeting-content/uploads/2017/02/IATF-www.un.org/esa/ffd/wp. 

http://css.escwa.org.lb/EDGD/3607/1500216.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/02/IATF-Illicit-Financial-Flows-meeting-summary_final.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/02/IATF-Meeting-on-TOSSD_5-Dec-16_Summary.pdf
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عتبار في االالبطاقة أخذ تاإلطار العالمي الجديد لتمويل التنمية، وآثاره على الصعيدين اإلقليمي والوطني. و
ومجموعات البيانات، والمؤشرات المقترحة لتحديد سياق عمل  المجموعة الكاملة من موارد التمويل، وقنواته،

تنمية بطاقة أداء تمويل القد أعدت الورقات الفنية التالية لوضع كانت اإلسكوا اإلطار العالمي لتمويل التنمية. و
 :في المنطقة العربية

  ّن محدودية ما يمكن أن تقوم به المنطقة العربية إذا ما اعتمدت ورقة حول تعبئة الموارد المحلية تبي
لتمويل التنمية المستدامة وأهدافها. وبالنظر إلى ارتفاع الذاتية فقط على تعبئة الموارد المحلية 

العجز العام ومستوى الدين العام والديون المضمونة من الحكومة، فإن االعتماد المفرط على 
االجتماعية  الظروفعلى الرفاه وأن يفاقم  يمكن أن يؤثر سلباا الضرائب غير المباشرة 

 واالقتصادية؛

  ورقة عن التمويل الدولي العام والخاص تبّين أن المستويات الحالية للتمويل الخاص المحلي
والدولي ال تكفي لسد الفجوة في االستثمار ولتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلثة في المنطقة 

. وقد أدت الجهود الرامية إلى ضمان استدامة تدّفق هذه الموارد إلى تفاقم المشاكل العربية
 ؛ظم مالية تعيق العمل على ضبط أوضاع المالية العامةن  اعتماد االقتصادية في بلدان أخرى وإلى 

  ية رللنمو والتمويل تبّين أن المنطقة العربية ليس لديها كامل الح ورقة حول التجارة بوصفها محركاا
للستفادة من األدوات والسياسات التجارية المعيارية المنصوص عليها في خطة عمل أديس أبابا. 

من أجل اعتماد  اإلقليمية والمتعددة األطراف الساحتينعلى خارطة طريق  استحداث، عليها لذلك
عميق ت طلخط إعطاء األولويةو استراتيجية لتحقيق المساواة التجارية )بدالا من العدالة التجارية(

 ؛التكامل اإلقليمي العربي

  ورقة حول التعاون اإلنمائي الدولي تبّين أن المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق، حيث أنها 
منية السياسية واأل فالتحدياتللمساعدة اإلنمائية الرسمية.  الوقت عينهجهةا في اال تزال مصدراا وو

التي تواجه المنطقة تتطلب من الجهات المانحة مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها في المساعدة 
 المتزايدة؛اإلنسانية اإلنمائية الرسمية، وتوفير المزيد من التمويل لتلبية االحتياجات 

 ية وال المسارات المتوقعة ال اتجاهات الدين الحال ورقة حول الديون والقدرة على تحملها تبّين أن
 العربية. لديون السيادية للمنطقةكلفة ا في رفعالقضايا السياسية واألمنية الراهنة وتساهم  لها ثابتة.

تلقت األمانة التنفيذية لإلسكوا عدة طلبات للتعاون الفني من الدول األعضاء عقب اعتماد خطة عمل  -03
ريبية الدولية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل أديس أبابا، ستة منها ركزت على الممارسات الض

عمل  ناالزدواج الضريبي. لكنها لم تتمكن من عقد سوى ورشتيالمتعلقة بتفاقات االاألرباح، وعلى استعراض 
 :والماليةالبشرية  الدراسة نظراا للنقص المواردفي الفترة موضوع 

  منامة، في ال عقدت، االزدواج الضريبيتجّنب الضريبة الدولية واتفاقات  حولورشة عمل إقليمية
التنمية، وتعزيز لتمويل  ةاإلقليمي الدفع بالخطة الورشة . وكان الهدف من7101في آذار/مارس 

قدرة المشاركين على التعامل مع المعاهدات الضريبية وقضايا التهرب الضريبي. واستعرض 
فرض ضرائب على المنشآت الدائمة  ت في هذا المجال، بما في ذلكخبراء دوليون آخر التطورا

عبر الحدود، ومعالجة تآكل الوعاء الضريبي. وطلب المشاركون عقد ورشة عمل أخرى على 
 ؛مستوى متقدم حول هذا الموضوع، ضمن الموارد المتوفرة
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 قاهرة، في ال عقدت ،ورشة عمل وطنية حول الضريبة الدولية وتآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح
، بالشراكة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في مصر. 7102 شباط/فبراير 73إلى  71من 

وكان الهدف من ورشة العمل تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين يتولى إجراء استعراض موسع 
لجميع المعاهدات التي وقعتها مصر في مجال تجنب االزدواج الضريبي. وتخلل الورشة 

دراسات حالة، وأفضل تقديم الدولية وتطبيقها على حالة مصر، و يبةاستعراض لمفاهيم الضر
الممارسات واألدلة التوجيهية بشأن اإلطار العالمي الجديد لتمويل التنمية، وانعكاساته على تآكل 

وض افالوعاء الضريبي ونقل األرباح في المنطقة العربية، ومنظور المنطقة للضريبة الدولية، والت
 على معاهدات الضريبة الدولية.

 (ھالتوصية )

إعداد المزيد من الدراسات الفنية حول التمويل المبتكر؛ واالقتصاد األخضر وخارطة الطريق العربية للستثمار 
في االقتصاد األخضر؛ وآثار استخدام تحويلت العاملين في الخارج على عملية تمويل التنمية؛ والشراكة بين 

 .؛ وتوسيع شمولية الخدمات الماليةالعام والخاص؛ وتعزيز كفاءة اإلنفاق العامالقطاعين 

 إجراءات التنفيذ

ام تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعالمطلوب لدعم الصادقت الجمعية العامة على تقرير األمين العام بشأن  -04
لتي امقترحات الوخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، بما في ذلك  7131

ي ف توفير ما يترتب عن ذلك من موارد. وأقرت الجمعية العامة بالحاجة إلى في هذا الخصوص اإلسكواطرحتها 
امج عليها في خطة عمل أديس أبابا، ودعم برنالميزانية البرنامجية لمساعدة اإلسكوا في تنفيذ الواليات المنصوص 

 ،مختلف محاور تمويل التنمية حولالفنية المطلوبة  لدراساتا إعداديتيح لها  بما 7101-7108لفترة السنتين  هاعمل
 بما فيها تلك المتصلة بالتمويل المبتكر وغيرها من أولويات المنطقة.

لدعم الدول األعضاء في تحديد  مفاهيمياا  أساساا قد وضعت  اإلسكوا، خلل العامين الماضيين وكانت -05
مشروع رحاا لمقتتمويل التنمية. وأعدت اإلسكوا أيضاا في التحويلت دور السياسات والبرامج العملية التي تحّسن 

روع من ل هذا المشتمويل التنمية، على أن يمو  لى توجيه التحويلت المالية نحو تعزيز قدرات البلدان العربية ع
 األعضاء في اإلسكوا.الدول در خارجة عن الميزانية و/أو من خلل مساهمات مصا

 التوصية )و(

التنسيق مع الصناديق التنموية اإلقليمية لضمان التناسق في المقترحات واألنشطة وبرامج العمل، من خلل العمل 
 .لتنسيق القائمة بين هذه الصناديقمع آلية ا

 إجراءات التنفيذ

ادية ولجان اقتصتنسيق شاركت اإلسكوا في منتدى تشاوري نظمه البنك اإلسلمي للتنمية مع منظمات  -01
على أن  واتفق المجتمعون. 7102أيار/مايو  05و 04يومي إقليمية، عقد في جدة في المملكة العربية السعودية 

ربية، عربية، بما فيها جامعة الدول العفي بيروت تشارك فيه منظمات التنسيق اإلقليمية ال تنظم اإلسكوا اجتماعاا 
 ،لمناقشة المشاريع ذات األولوية التي يمكن أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل من البنك اإلسلمي للتنمية

 اللجان االقتصادية اإلقليمية. واالستعدادات جارية في هذا الصدد. لتنّفذها



E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/3(Part I) 
 
-1- 

 

 

المنتدى وقد أتاح . 7102و 7101لمنتدى العربي للتنمية المستدامة في عامي ل تينوعقدت اإلسكوا دور -02
التجارب  صناديق التنمية اإلقليمية، لتبادل ابالتنمية المستدامة، ومن ضمنه ةالمعني الجهاتفرصة للبلدان العربية و

 مل لألعوام المقبلة فيأولوّيات الع حولوالخبرات والدروس حول ما أ نجز على المستويين الوطني واإلقليمي، و
ظل ما تشهده المنطقة من فرص وتحّديات. وقد اعترف المنتدى العربي بالحاجة إلى آلية إقليمية لضمان توافق 

، بما يشمل وسائل التعاون اإلقليمي من أجل تجديد االلتزامات والتعهدات 7131اآلراء بشأن وسائل تنفيذ خطة عام 
إلى إنشاء آليات دائمة لتعزيز تمويل التنمية من خلل إقامة الشراكات وتبادل  والوفاء بها. ودعا المنتدى أيضاا 

 ت، لسد فجوة التمويل في المنطقة.المسؤوليا

 لمقترحاإنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية. ويستجيب هذا مقترح أعّدت اإلسكوا مذكرة مفاهيمية بشأن  -08
التي ( 7131ن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام )إعلحدى التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية إل

اعتمدتها الدول األعضاء في الدورة التاسعة والعشرين لإلسكوا. وستنظر اللجنة في المذكرة المفاهيمية في دورتها 
 .الحالية الحادية عشرة

 التوصية )ز(

إمكانية إنشاء بنك إلعادة اإلعمار والتنمية  االنتهاء في أقرب وقت ممكن من إعداد دراسة معّمقة ومفّصلة حول
 .ية المستدامة في المنطقة العربيةفي المنطقة العربية هدفه تعبئة الموارد المالية والفنية لتمويل التنم

 إجراءات التنفيذ

أعّدت اإلسكوا مذكرة مفاهيمية بشأن مقترح إنشاء مصرف عربي إلعادة اإلعمار والتنمية وعرضته  -01
بل التعاون الممكنة. وكانت قد أعدت بشكل متواز مذكرة مفاهيمية داخلية الدول العربية الستكشاف س  على جامعة 

 تمويلال تحديدبشأن  المطلوبة يقةوثالوإعداد للمشروع لتحديد موارد الميزانية اللزمة إلجراء دراسة تفصيلية 
لكن القيود المالية حالت دون تنفيذ هذا . ئهتشغيلي إلنشاالمال ال، ورأس هيكلية المصرف، واللزم ومصادره

 من الدول األعضاء. اا مباشر ألنه يتطلب تمويلا المقترح 

 التوصية )ح(

االستمرار في إجراء الدراسات التحليلية حول اآلثار الناجمة عن العقوبات االقتصادية األحادية الجانب المفروضة 
 اإلقليمية.على بعض الدول العربية، مع التركيز على تداعياتها 

 إجراءات التنفيذ

الدراسة التي أعدها إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مضمون حول  مقترحاتهاقدمت اإلسكوا  -71
. وسلطت اإلسكوا الضوء 7101-7103للسودان، والتي شملت تقييماا واستعراضاا وتحليلا قطرياا مشتركاا للفترة 

ت للتعاون مع السودان، شرط توّفر الموارد: محدودية فرص الوصول إلى على القضايا التالية باعتبارها مجاال
 نى األساسية.ف اإلنتاج، وضعف الب  األسواق، وارتفاع تكالي

----- 
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