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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

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

 2019كانون األول/ديسمبر  12-11       عم ان، 

  ل األعمال المؤقتمن جدو 5البند 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية 
 )تمويل التنمية( التنمية في دورتها الثانية عشرة والعولمة االقتصادية وتمويل

 موجـز

اعتمدت اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها 
، مجموعة من التوصيات، الموجهة 2017 كانون األول/ديسمبر 5و 4الثانية عشرة، المنعقدة في بيروت يومي 

 التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وإلى الدول األعضاء.إلى األمانة 

ومن التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء: االستفادة من اللجنة كمنتدى إقليمي فريد يناقش قضايا 
اعات هائلة وتحتاج تمويل التنمية؛ التأكيد على أن تكاليف إعادة اإلعمار في الدول المتضررة  والمتأثرة بالنز

إلى النظر في وسائل غير تقليدية لتعبئة الموارد الالزمة للتمويل؛ أخذ العلم بمبادرة األمانة التنفيذية في 
                                                                                                    تطوير بطاقة أداء تمويل التنمية العربية كأداة للرصد؛ العمل على الحد من تدفقات الديون المتزايدة نظرا  

التأكيد على أهمية دور البنوك المركزية في تخفيض  كلفة التحويالت  لما لها من أثر على تضخم الدين العام؛
المالية إلى البلدان العربية؛ ضرورة التفكير في قنوات جديدة للتمويل واالستثمار في المنطقة وتنسيقها؛ 

لية التأكيد على تأثير التدفقات المالية غير المشروعة على  قدرة الدول العربية على تعبئة الموارد المح
؛ التأكيد على االلتزام بهدف قيام نظام تجاري متعدد 2030والذاتية  لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

األطراف يتسم باالنفتاح والشفافية وقابلية التنبؤ والشمول واإلنصاف وعدم التمييز، لضمان إسهامه في 
لحد من البطالة وعلى المشاريع الصغيرة تمويل التنمية وأهداف التنمية المستدامة؛ التركيز على برامج ا

المدرة للدخل؛ وزيادة التنسيق بين الدول العتماد السياسات الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، مثل 
للتداول  ونمدعو ممثلو وممثالت الدول األعضاءوالتهرب الضريبي وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب. 

 بشأن أي تقدم في تلك المجاالت.
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                                                                                                وتتضمن هذه الوثيقة عرضا  لإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية تنفيذا  للتوصيات الموجهة إليها. 
، المعروضة على اللجنة في إطار البند E/ESCWA/C.9/2019/3 ويرد بعض األنشطة بالتفصيل في الوثيقة

. تعرض أنشطة أخرى بالتفصيل   ت س ماوسيجري استعراضها بإيجاز، وبينحالية، المن جدول أعمال الدورة  4
                                                                                                        واللجنة مدعوة إلى أن تأخذ علما  بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات وتقدم التوجيهات بشأن الخطوات المقبلة.
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 التوصيات وإجراءات التنفيذ

 التوصية )أ(

مواصلة إعداد الدراسات والتقارير الفنية حول التطورات اإلقليمية والعالمية في المسارات المختلفة 
                                                                                                      لتمويل التنمية، وتحديدا  إعداد ورقة حول عناصر إصالح المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة وانعكاساته على مسار 

بما فيها رصد تنفيذ  خطة عمل أديس أباباتنفيذ  تمويل التنمية وأولويات الدول العربية فيها، وكذلك حول آليات
 االلتزامات العالمية وانعكاساتها على أولويات المنطقة العربية.

 إجراءات التنفيذ

برصد التقدم  صداراتاإلعنى تلك    وت          الفني ة. وراقواألالتقارير والدراسات أعدت اإلسكوا مجموعة من  -1
 ومن هذه المطبوعات: في المنطقة، على ضوء الخصوصيات الجيوسياسية. خطة عمل أديس أباباالمحرز في تنفيذ 

، يتضمن أدلة دامغة على المخاطر التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربيةتقرير حول  )أ(
ويتناول التقرير                                                                                      البنيوية واالجتماعية التي تقو ض أسس الحوكمة وأمن االقتصادات العربية جراء تلك التدفقات.

                                                      نماطه، ويبي ن أن االقتصادات العربية تتكبد خسائر تتراوح بالتحليل دوافع التمويل غير المشروع ومحركاته وأ
الحدود. ويطرح التقرير  لتمويل غير المشروع عبرا من جراء حركة       سنويا يار دوالر مل 77.5و 60.3قيمتها بين 

في التمويل على تبييض األموال والتالعب بالفواتير في العمليات  مسائل أساسية بشأن كيفية تأثير االبتكار والرقمنة
 ؛التجارية

                                      قد م صورة متكاملة، هي األولى من نوعها، ي، تمويل التنمية في المنطقة العربية وضعحول  تقرير )ب(
حركة التدفقات المالية المباشرة وغير المباشرة عبر  يستعرض التقريرعن تمويل التنمية في المنطقة العربية. 

لتقدم المحرز في تنفيذ خطة                  ، وتوفر تقييما  لالتنمية المستدامة في فرص تمويلنجم عنها من خسائر الحدود، وما ي
 ؛عمل أديس أبابا في المنطقة

تمويل التنمية بعنوان " 2018لعام  للبيئة والتنميةرئيسي في تقرير المنتدى العربي فصل مواضيعي  )ج(
اإلسكوا، ويوفر  استحدثتها"، يعرض نتائج بطاقة أداء تمويل التنمية العربية التي عربيةالمستدامة في البلدان ال

للموارد  لحدودا عبر)المباشرة وغير المباشرة( الداخلة والخارجة  حركةالأحدث البيانات في المنطقة لرصد 
 ستدامة؛وأهداف التنمية الم 2030لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام المتاحة في المنطقة 

تمويل التنمية المستدامة: كبح التدفقات المالية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن  تقرير تجميعي )د(
                         خبيرا  ومتحدثا  إقليميا   40(. يعرض التقرير آراء 2018تشرين الثاني/نوفمبر  29-28)بيروت،  غير المشروعة

للحد من الثغرات وأوجه عدم المساواة  تينكوسيل                                                                   ودوليا  وتقييماتهم في مجال المعادلة المالية وتعبئة الموارد المحلية
 ؛في التمويل

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_ar.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
https://www.academia.edu/38680051/FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_FINANCING_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT_IN_ARAB_COUNTRIES_2018_Report_of_the_Arab_Forum_for_Environment_and_Development_2018
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/18-00398_financing-for-development_booklet-final-web.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
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 يلخص النتائج التي توصلت إليها التقارير والتوصيات المذكورة مخطط بياني ومحتوى إعالمي (ه)
في بيروت في كانون الثاني/يناير  قد       الذي ع االجتماعية ر خالل مؤتمر القمة التنموية االقتصادية و  ش     ، ن       سابقا 

 النتائج الرئيسية باعتبارها أدلة هامة؛ إلى هذه  البنك الدولي وأشار. 2019

تحسين التخطيط للتنمية اإلقليمية العربية: تقييم أدوات الحوكمة االقتصادية الرشيدة "ورقة بعنوان  )و(
تعزيز الصناعات التكنولوجيا المتقدمة  تشير إلى أهمية ،"لدعم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في صنع السياسات

 ؛موال الالزمة لتمويل التنميةاأل لتعزيز االقتصاد وتسخيروتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

                                     " تتضمن تقييما  لحالة االقتصاد الرقمي االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية آفاقدراسة بعنوان " )ز(
لتعزيز أداء االقتصاد الرقمي، بهدف توليد فرص توصيات في مجال السياسات العامة في البلدان العربية، وتقدم 

  النمو، وتمويل التنمية المستدامة؛العمل، والدفع بعجلة 

" يدعو إلى اعتماد سياسة االبتكار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربيةتقرير عن " )ح(
ل االبتكار وبشكل خاص الحلول المبتكرة والحلول المالئمة لتمويل التنمية المستدامة، ال سيما من خالالمنهجيات 

 األعمال؛ رعاةمال المجازف واستثمارات لللتمويل مثل رأس ا

"، خلصت إلى األعمال التجارية والتمويلية الخاصة المحلية والدوليةورقة معلومات أساسية عن " )ط(
قيق الشمول المالي في المنطقة  أمام تنمية القطاع الخاص وتح   قا أن الحصول على االئتمان ال يزال يشكل عائ

 مساهمة تفوقالصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي اإلجمالي  المشاريعومساهمة العربية. 
. المشاريع غير الرسمية، ولكن إمكانيات حصولها على التمويل محدودة ال سيما مع احتسابالعالمية  ؤسساتالم
والحواجز  المؤاتيينمناخ االستثمار وبيئة األعمال التجارية مثل عدم توفر أخرى تواجه هذه المشاريع عوائق و

 اإلقليمي؛ الل إجراءات متضافرة على الصعيديمكن معالجتها من خ ،التجارية

 المبتكرةمبتكرة لتمويل التنمية، تشير إلى أن العديد من مصادر التمويل المصادر ورقة فنية عن ال )ي(
ال يزال غير مستثمر في المنطقة، على غرار السندات الخضراء، وأصول التمويل اإلسالمي، والصكوك 
الخضراء، بالرغم من قدرتها على التعويض عن النقص الحالي في التمويل في بلدان عربية عدة. ولكن ال يمكن 

التكنولوجية والبشرية الالزمة إلنشاء المشاريع التداول بها بمعزل عن األطر القانونية والتنظيمية وعن القدرات 
 ؛الجديدة

االتجاهات العالمية مقابل الواقع اإلقليمي، و تمويل التنمية المستدامة وآفاقه ورقة فنية بشأن التقدم في )ك(
ثة عن بنسخته الثال تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنميةلوهي بمثابة تقييم إقليمي 

إصدار في والصين،  77 ـمصر، ثم رئيس مجموعة ال استرشدت بها، وقد 2018لعام التقدم واآلفاق  :تمويل التنمية
 ؛2018لعام  للمجموعة القرار الوزاري

أبابا في المنطقة تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس وثيقة برلمانية بعنوان " )ل(
(. 2019كانون األول/ديسمبر  19-18دمت خالل االجتماع الخامس للجنة التنفيذية لإلسكوا )بيروت،      "، ق العربية

بشأن خطة  2018يبدأ باستدالل إحصائي يعتمد على عدد القرارات والتقارير الصادرة في عام                وتتضمن تقييما  
 ل تعرقل تنفيذ خطة العمل؛عمل أديس أبابا كمؤشر للثغرات التي ال تزا

https://www.youtube.com/watch?v=ie7o3hPINcg
http://gate.ahram.org.eg/News/2099780.aspx
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/perspectives-digital-economy-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/innovation-policy-inclusive-sustainable-development-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/btq_d_tmwyl_ltnmy_fy_lmntq_lrby_lml_ltjry_wltmwyly_lkhs_lmhly_wldwly.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://www.g77.org/doc/Declaration2018.htm
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tmwyl_ltnmy_ltqdm_lmhrz_fy_kht_dys_bb.pdf
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 تناولالذي  2018-2017مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية مساهمة في  )م(
 تجريبية للتدفقات المالية غير المشروعة والتالعب بالفواتير التجارية في المنطقة العربية؛التقييمات ال

دورة    ت   د   ق        التي ع ، لالجتماع الرابع والعشرين آللية التنسيق اإلقليميمذكرة معلومات أساسية  )ن(
 ؛2030التمويل الالزم لتنفيذ خطة عام حشد ل   ب                                      استثنائية عن تمويل التنمية لمناقشة س 

 .2018منتدى العربي للتنمية المستدامة لعام للمفاهيمية بشأن تمويل التنمية مذكرة  )س(

قياس التقدم المحرز في في مجال  اقة أداء تمويل التنمية العربيةبطبشأن توفير آخر المعلومات  )ع(
عرض خمس وثائق وزارية على اللجنة بشأن هذا الموضوع في                                                  تنفيذ التزامات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية )ست 

 الحالية(. دورتهامن  7البند إطار 

 (بالتوصية )

نشر نتائج بطاقة أداء تمويل التنمية بشكل دوري، ألهميتها كأداة يستخدمها صانع القرار في تطوير 
 السياسات الداعمة لتمويل التنمية.

 إجراءات التنفيذ

حالة تمويل أصدرت اإلسكوا نتائج محدثة عن بطاقة أداء تمويل التنمية العربية من خالل تقرير عن  -2
فرقة الذي أعدته  2019التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام شر إلى جانب تقرير   ن  لمنطقة العربيةالتنمية في ا

 .2019نيسان/أبريل  8م في بيروت في   ظ                  ، وذلك خالل حدث ن الوكاالت المعنية بتمويل التنميةالعمل المشتركة بين 

ضمن  2018لألمين العام صدر في حزيران/يونيو                                                كرت بطاقة أداء تمويل التنمية العربية في تقرير       وقد ذ  -3
"مجموعة أدوات إقليمية لقياس االحتياجات التمويلية  هاجهود القياس اإلقليمية التي تدعم خطة تمويل التنمية، بوصف

شرت         ( وقد ن 30، الفقرة E/2018/15تنمية المستدامة". )وأهداف ال 2030ومدى توافر التمويل لتحقيق خطة عام 
 النتائج في مناسبات ومنتديات مختلفة.

 التوصية )ج(

إعداد تقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة يتضمن توصيات عملية لوضع إطار إقليمي لمكافحة 
 هذه الظاهرة.

 إجراءات التنفيذ

 في المنطقة العربيةعة وشرمالتدفقات المالية غير النشرت اإلسكوا أول تقرير على صعيد المنطقة بشأن  -4
النزاهة "ت منظمة وقشت نتائجه في اجتماعات مختلفة طوال فترة اإلعداد وقام                  كر سابقا (. وقد ن    )ذ  2018في عام 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://undocs.org/ar/E/2018/15
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://gfintegrity.org/
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ممثلين عن الدول األعضاء في اإلسكوا،  علىرضت النتائج النهائية للتقرير                        " بالتحقق من األدلة. وع المالية العالمية
 (.2018)بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر  مؤتمر تمويل التنمية المستدامة خاللوخبراء دوليين وإقليميين 

ويوصي التقرير بإنشاء هيئات وطنية )مجالس/لجان( تدعمها الوحدات المتعددة الوكاالت والهيئات  -5
إنشاء مجلس                      وكبحها. ويقترح أيضا  اإلقليمية بقيادة جامعة الدول العربية لتتبع التدفقات المالية غير المشروعة

وزاري في جامعة الدول العربية لتعزيز العمل على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من خالل التجارة 
من جانب الشركات المتعددة الجنسيات  اغ فيه    بال                                                     والضرائب، وغيرها من استراتيجيات التخطيط الضريبي الم 

 العاملة في المنطقة العربية.

                للمضي قدما  وهي  (2021-2018) 2030تسترشد اإلسكوا باستراتيجية األمين العام بشأن تمويل خطة عام  -6
اتخاذها  خريطة طريق لإلصالحات التي ينبغيورين على المدى المتوسط: )أ( إعداد مسودة لتعتزم العمل على مح

من جدول األعمال المؤقت لهذه الدورة؛ و)ب( تقييم  9إطار البند اللجنة في  علىعرض   ت على الصعيد اإلقليمي، 
 . قابلية تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الوعاء الضريبي في المنطقة العربية

 التوصية )د(

 مواصلة تقديم الدعم الفني والتدريب للدول األعضاء في القضايا المتعلقة بتمويل التنمية.

 إجراءات التنفيذ

، لتقديم لمحة 2018نيسان/أبريل  26إلى  23ة عمل وطنية للبحرين في المنامة، من نظمت اإلسكوا ورش -7
االتحاد األوروبي البحرين على قائمة األنظمة  إثر إدراجعن تمويل التنمية والسياسة المالية والضريبية، ال سيما 

 غير المتعاونة في القضايا الضريبية.

اإلضافة إلى مستشارين قانونيين من الوزارات وحضر ورشة العمل مسؤولون رفيعو المستوى، ب -8
األساسية )المالية والتجارة والسياحة والعدل( وكبار مسؤولين من المصرف المركزي. واستندت اإلسكوا إلى 
نتائج البحوث التي أجرتها لتوضح النتائج التي يمكن تحقيقها في مجال الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، 

ون الضريبي الدولي وحماية النظام الضريبي من تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح. وفي أعقاب من خالل التعا
االتفاقية المتعددة ورشة العمل، أعلنت البحرين أنها ستعتمد توصيات اإلسكوا، وأعربت عن اعتزامها اعتماد 

 ،الضريبي ونقل األرباح تآكل الوعاء ير المتصلة بالمعاهدات الضريبية لمكافحةاألطراف بشأن تنفيذ التداب
                                      فعت البحرين الحقا  عن قائمة األنظمة غير         . وقد ر المتعلق بتآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح الشاملاإلطار و

 المتعاونة في القضايا الضريبية.

                                                                                              وفي إطار متابعة مؤتمر تمويل التنمية المستدامة، تلقت اإلسكوا طلبا  من وزارة المالية في األردن في  -9
عمل بشأن الضرائب )تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح واالستراتيجيات  ورشاتلتنظيم سلسلة  2019عام 

                                       نيين على الخدمات التي ستقدمها استجابة                                                                  الضريبية والمفاهيم ذات الصلة(. وتعمل اإلسكوا حاليا  مع مسؤولين أرد
 لهذا الطلب.

https://gfintegrity.org/
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
file:///C:/Users/357089/Desktop/Nassab/2019/37-%201900966-%20Trans%20Financing%20for%20dev/Multilateral%20Convention%20to%20Implement%20Tax%20Treaty%20Related%20Measures%20to%20Prevent%20Base%20Erosion%20and%20Profit%20Shifting
file:///C:/Users/357089/Desktop/Nassab/2019/37-%201900966-%20Trans%20Financing%20for%20dev/Multilateral%20Convention%20to%20Implement%20Tax%20Treaty%20Related%20Measures%20to%20Prevent%20Base%20Erosion%20and%20Profit%20Shifting
http://www.oecd.org/tax/beps/
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 (ه)التوصية 

مواصلة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية ومع المنظمات الدولية 
واإلقليمية،                                                                                                   المعنية بتطوير مسارات ومفاهيم قياس تمويل التنمية دفاعا  عن المصالح العربية، وفي الفعاليات الدولية

والتنسيق مع الدول األعضاء إلدراج هذه األولويات في أجندة المنتديات الدولية لتمويل التنمية، بما فيها المنتدى 
 السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

 إجراءات التنفيذ

في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية  مشاركتها كعضو فاعلاإلسكوا  واصلت -10
االجتماع الذي . وشاركت في 2018تمويل التنمية: التقدم واآلفاق لعام وساهمت في إعداد تقريرها الثالث بشأن 

 )ك( من هذه الوثيقة(. 1                              إقليميا  لهذا التقرير )الفقرة                                                       نظمته فرقة العمل لمناقشة مسودة التقرير، وأجرت تقييما  

االقتصادي  لمجلسلذي نظمه اا 2018منتدى متابعة تمويل التنمية لعام إلى  مدخالتوقدمت اإلسكوا  -11
المعني بالتنمية المستدامة  المنتدى السياسي الرفيع المستوى( و2018نيسان/أبريل  26-23واالجتماعي )نيويورك، 

إلى نتائج التقارير  مداخالتهافي  (. وخالل االجتماعين أشارت اإلسكوا2018تموز/يوليو  10-9)نيويورك، 
الخصائص الجيوسياسية والسياقات االجتماعية واالقتصادية  ، وعرض المشاركونوالورقات الفنية التي أعدتها

 للمناطق، واختالف مستويات التنمية فيها.

التنمية، ، واصلت اإلسكوا تعاونها مع فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل 2019وفي عام  -12
 2019نيسان/أبريل  10، الذي أطلقته في بيروت في 2019تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام وقدمت مدخالت ل

 بالتزامن مع إطالقه على الصعيد العالمي في نيويورك.

شاركت اإلسكوا  (،2019نيسان/أبريل  18-15)نيويورك،  2019منتدى متابعة تمويل التنمية لعام وخالل  -13
اللجان اإلقليمية خالل االجتماع الجانبي المتعلق بمواجهة الرياح المقابلة والرياح الخلفية: السياق في إعداد بيان 

 الناشئة، وقدمت مدخالت من المنظور اإلقليمي العربي.العالمي الحالي واالتجاهات 

، 2030لتمويل خطة عام  تيةساهمت اإلسكوا في ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى بشأن تهيئة بيئة مؤا -14
وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل أهداف التنمية 

 24)نيويورك،  2030االجتماع الرفيع المستوى بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام المستدامة، وذلك خالل 
 (.2018تشرين األول/أكتوبر  26-22)جنيف،  المنتدى العالمي لالستثمار(؛ وساهمت في 2018أيلول/سبتمبر 

اتجاهات التعاون اإلنمائي عن  وقدمت اإلسكوا مدخالت بشأن التعاون اإلقليمي إلى تقرير األمين العام -15
، مع التركيز على تمويل التنمية. وشاركت اإلسكوا آراءها بشأن تمويل التنمية خالل الدولي والتقدم المحرز فيه

 .2019و 2018اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين في عامي 

اركت اإلسكوا في عدة فعاليات بشأن تمويل التنمية، بما في ذلك ورشة عمل وعلى الصعيد اإلقليمي، ش -16
وملتقى االستثمار السنوي (؛ 2017تشرين الثاني/نوفمبر  27خبراء بشأن التدفقات المالية غير المشروعة )القاهرة، 

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-forum.html
https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-forum.html
https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/2018-ffd-forum.html
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://developmentfinance.un.org/node/2463
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
https://www.un.org/sustainabledevelopment/financing-2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/financing-2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/financing-2030/
https://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1678
https://undocs.org/ar/E/2018/55
https://undocs.org/ar/E/2018/55
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المنتدى العربي الحادي عشر (؛ و2018نيسان/أبريل  11-9)دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  العربي الحادي عشر
 2018 المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام(؛ و2018تشرين الثاني/نوفمبر  9-8)بيروت،  للبيئة والتنمية

(. وساهمت اإلسكوا في إعداد تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2018تشرين الثاني/نوفمبر  16-13)بيروت، 
الذي أطلق في المؤتمر الذي تخللته مناقشة لمصادر التمويل المتاحة في المنطقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف  وتناول المؤتمر المصرفي العربي السنوي موضوع
التنمية المستدامة، بما في ذلك متطلبات النجاح في معالجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في مجال 

 التنمية المستدامة.

   د   ق             إلقليمية. وع وساهمت اإلسكوا في إنشاء الفريق العامل المعني بتمويل التنمية التابع آللية التنسيق ا -17
                                               . وتتولى اإلسكوا حاليا  رئاسة الفريق وهو بمثابة 2019آذار/مارس  21الفريق العامل اجتماعه االفتتاحي في 

مركز إقليمي للتعاون والتنسيق بين األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والمنظمات والوكاالت المتخصصة، 
تنفيذ األنشطة المتعلقة بتمويل التنمية في المنطقة العربية، بما في ذلك والمؤسسات المالية الدولية المعنية، في 

 ذات األولوية المتعلقة بتمويل التنمية.اإلقليمية إطالق المبادرات المشتركة وإجراء البحوث عن المجاالت 

المؤتمر الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير نظمت اإلسكوا  -18
، لتسريع وتيرة الجهود التعاونية وإشراك 2018تشرين الثاني/نوفمبر  29و 28 يوميفي بيروت،  المشروعة

 77 الـ                                                                                            صانعي القرار في اإلجراءات الالزمة لتمويل التنمية المستدامة. وهدف المؤتمر أيضا  إلى دعم مجموعة 
م                                         تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وإنشاء ن ظ المالية بهدف والصين في قيادة الجهود الرامية إلى معادلة السياسة 

ة، والحد من الثغرات والتفاوتات السائدة في التمويل. وقد أفضى المؤتمر في النهاية إلى اعتماد وثيقة ضريبية فعال
                                                من تقييما  للواقع اإلقليمي لتمويل التنمية والفرص "، الذي تضتوافق بيروت حول تمويل التنميةختامية بعنوان "

                                                  الضائعة التي تقو ض تمويل أهداف التنمية المستدامة.

 26-24)بيروت،  2019و 2018خالل الجلسات العامة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامي  -19
(، أشارت اإلسكوا إلى التحديات المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة 2019نيسان/أبريل  11-9، و2018نيسان/أبريل 

، 2030المنطقة العربية، ال سيما في مواءمة السياسات والخطط الوطنية مع خطة عام  على الصعيد العالمي وفي
 .المالية غير المشروعة المؤتمر الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقاتوعرضت نتائج 

 التوصية )و(

مواصلة البحث في مسألة إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية وتقديم تقرير في هذا الشأن، وتقديم مسودة 
مقترح لفصل لجنة التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية إلى لجنتين، لتكون لجنة تمويل التنمية 

عامين لتناقش قضايا تمويل التنمية بشكل مفصل، وعرض هذا المقترح على دورة اإلسكوا  قائمة بذاتها، تجتمع كل
 الوزارية المقبلة.

 إجراءات التنفيذ

 إلىاللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  فصلاإلسكوا  قررت -20
أن تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة بش (30-)د 332 لجنتين بموجب القرار

http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?contentID=1346
http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?contentID=1346
http://www.uabonline.org/images/rc_lb_154159297019.pdf
http://www.uabonline.org/images/rc_lb_154159297019.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%25
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%25
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/the_beirut_consesnus.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%25
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-332-ar.pdf
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 علىتماعي المجلس االقتصادي واالج وقد وافق. 2018 حزيران/يونيو 28 االقتصادية وتمويل التنمية، المؤرخ
تمويل ، فهيأ بذلك إلنشاء لجنة 2019 تموز/يوليو 23المؤرخ  2019/30بموجب القرار  نيتفصل اللجنة إلى لجن

لجنة السياسات التجارية في الدول لغربي آسيا، وادية واالجتماعية التنمية في الدول األعضاء في اللجنة االقتص
عقد كل من اللجنتين دوراتها كل سنتين، وال يترتب                                                      األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. وت 

 أعباء مالية. ةهذا القرار أي ىعل

ة واالجتماعية لغربي اديفي الدول األعضاء في اللجنة االقتصومن المهام المقترحة للجنة تمويل التنمية  -21
برنامج العمل وخطة العمل المتوسطة األجل لإلسكوا في مجال تمويل التنمية؛ متابعة التقدم  مناقشة أولوياتآسيا 

في سياسات تمويل التنمية في الدول األعضاء، وإعداد التوصيات بهذا الشأن؛ رصد التطورات في المحافل 
يمية على مسار تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة؛ دعم التعاون بين اإلقليمية والدولية وتنسيق الجهود اإلقل

األمانة التنفيذية لإلسكوا والمنظمات اإلقليمية واالتحادات المتخصصة، بما في ذلك المجالس الوزارية التابعة 
الالزمة  الغواالستراتيجيات بهدف حشد المبلجامعة الدول العربية، من أجل بناء القدرات ومواءمة السياسات 

 لتمويل التنمية.

وفي ما يتعلق بإعداد تقرير عن اقتراح إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية، أعدت اإلسكوا ورقة مفاهيمية  -22
لتحديد الميزانية الالزمة إلعداد التقرير وإعداد وثائق المشاريع، وتحديد وجهات ومصادر التمويل، وهيكلية 

                                                أن االقتراح ال يزال معل قا  ألسباب تتعلق بالتمويل. المنتدى ورأس المال التشغيلي. غير

----- 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2019/30&Lang=A
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