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  مؤتمر دولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة
  

 اإلسكوا تناقش األسبوع المقبل أعباء الدول العربية لتمويل التنمية وكبح التدفقات المالية غير المشروعة
  )شبكة سبق(

25-11-2018  
  

تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية 
من كبار المسئولين  بيروت يوم األربعاء المقبل، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد

االقتصاديين والماليين في الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات 
 المالية غير المشروعة من منظور إقليمي وتنموي.

عباء الدول وذكر بيان صادر عن اإلسكوا، اليوم الخميس، أن أهمية انعقاد المؤتمر تأتي في ظل تزايد وطأة أ
العربية لتمويل التنمية المستدامة إثر ارتفاع فجوة التمويل والتحديات التي تواجه تعبئة الموارد المحلية 

 والخارجية.
ويشارك في أعمال المؤتمر األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت، والنائب األول لرئيس مجموعة البنك 

 العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) موخيسا كيتوي.الدولي محمود محيي الدين، واألمين 
وأضاف بيان اإلسكوا أنه يشارك في أعمال افتتاح المؤتمر أيضا وزير المالية محمد معيط، والسفير محمد 

ة إدريس مندوب مصر الدائم في األمم المتحدة، ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافح
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب المستشار أحمد خليل، ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل.

والصين (العربية واألفريقية والالتينية) وكبار  77كما يشارك رؤساء المجموعات اإلقليمية لمجموعة دول الـ
ة، في إثراء النقاش بغية التوصل إلى الخبراء اإلقليميين والدوليين وممثلو المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولي

 خريطة طريق لدفع مسار تمويل التنمية المستدامة.
 

  
   



  )البوابة نيوز( اليوم.. مؤتمر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"

  2018نوفمبر//28األربعاء 

اليوم األربعاء، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرا دوليا في  تعقد
 العاصمة اللبنانية بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة.

يأتي ذلك بحضور عدد من كبار المسئولين االقتصاديين والماليين في الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث 
  التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من منظور إقليمي وتنموي. هذه

   



  )الشروق( وزير المالية في مؤتمر اإلسكوا: نفذنا المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي
  2018نوفمبر  28األربعاء 

  
تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي  2016أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر استطاعت منذ عام 

 شامل وفعال يستهدف في المقام األول العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
 

المالية التي تتبعها مصر وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء االستراتيجية وأشار معيط إلى السياسة 
، وذلك خالل الكلمة التي ألقاها وزير المالية أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي 2030األممية 

ية المستدامة وكبح تعقده لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" حول تمويل التنم
 التدفقات غير المشروعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

 
وقال وزير المالية إن مصر نفذت المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي الذي يحظى 

لية بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضال عن المساندة واإلشادة الدولية من كافة المؤسسات الدو
المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مّكن مصر من استعادة االستقرار االقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام 
وتعميق اإلصالحات الهيكلية وتعزيز مناخ االستثمار واألعمال اإلنتاجية وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 

 لتعظيم إيرادات الدولة.للطبقات األكثر احتياجا، وتحديث النظام الضريبي والجمركي 
 

وشدد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من اإلصالحات االقتصادية وهو األمر الذي تظهر نتائجه في 
وخفض  2017/2018ارتفاع معدالت النمو وانخفاض معدالت البطالة، وتحقيق فائض في موازنة العام 

نفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل لتحقيق الدين العام مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة ت
 النمو المستدام.

 
ومن جانبه قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل 

األموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطني ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير 
اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي مدمر على 

 في مسيس الحاجة إليها للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
 

وأضاف المستشار خليل أن هناك قرابة تريليون دوالر سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما 
ليا ضخما للغاية الفتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل األموال وإجراءات يمثل مبلغا ما

 التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه البد من االستفادة من الجهود المبذولة في هذا الصدد.
 

لمالية غير وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل األموال، وما يشمله ذلك من التدفقات ا
المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التي خرجت 

منها األموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام االتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التي 
 استقرت بها بتلك األموال إلعادتها.

 
العديد من اإلجراءات في إطار العمل الجاد على مكافحة الفساد وجريمة غسل األموال،  وأكد أن مصر اتخذت

موضحا أنه على مستوى النظام المالي والمصرفي تم إنشاء نظام خاص الكتشاف ووضع اآلليات والقواعد 
لي والدولي التي تكفل مكافحة غسل األموال بصورة فعالة، والتعاون وتبادل المعلومات على المستويين المح

 في هذا الشأن.



 
وأضاف أن مصر عملت على تشديد الرقابة على النقل المادي لألموال، فأنشئت نظاما لإلقرار بنقل األموال 

فضال عن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات إلدارة جهود الدولة والعمل على تحفيز القنوات اإللكترونية في 
كفاءة وفاعلية، والعمل على التقليل من نظم الدفع النقدي بما يساهم  نظم الدفع الحكومية، وخلق نظم آمنة ذات

في معرفة مصادر األموال بشكل أوسع والعمل على تحقيق الشمول المالي إلى جانب تقليل تكلفة انتقال 
 األموال وزيادة حصيلة الضرائب.

  

   



  )Lebanon Debate( بهية الحريري: ال تنمية من دون استقرار
28-11-2018  

  
إفتتحت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرها الدولي حول تمويل 

التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، في مقرها في رياض الصلح، برعاية رئيس حكومة 
 األعمال سعد الحريري ممثال بالنائب بهية الحريري.تصريف 

 
وألقت الحريري كلمة الرئيس الحريري فقالت: "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر الذي تستضيفه 

 -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "األسكوا" تحت عنوان "تمويل التنمية المستدامة 
 التدفقات المالية غير المشروعة" فعنوان هذا المؤتمر هو بالحقيقة بمثابة وضع اإلصبع على الجرح".كبح 

 
وشددت على أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحقيق 

ز بشكل أساسي على الدور االستقرار والنمو وفرص العمل خالل مؤتمر سيدر. هذه الرؤية التي ترتك
 المركزي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها". 

 
وأكدت أننا "قمنا في تموز الماضي بإعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية األول لتحقيق أهداف التنمية 

ل الحكومة اللبنانية في هذا المستدامة الذي تلقاه المجتمع الدولي بحفاوة بالغة، مثنيا على الجهود المبذولة من قب
اإلطار. وقد سمح لنا هذا التقرير ليس فقط بتحديد التحديات التي نواجهها وتذليلها إنما أظهر أيضا مكامن 

 القوة لدينا والتي ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات".
 

ضرورة تأمين  إلى جانب 2030وتابعت:"لعل أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 
مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف 

التنمية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية لإلدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه 
ف إلى ذلك إستمرار التداعيات اإلقتصادية بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والمجتمع الدولي، يضا

واإلجتماعية ألزمة اللجوء السوري إلى لبنان التي ال تزال تضع المزيد من الضغوطات على االقتصاد والبيئة 
 والخدمات العامة والبنى التحتية".

 
دون استقرار.  وختمت: "يبقى االستقرار هو األساس. فال تنمية مستدامة من دون استقرار. وال إستثمارات من

  وال إزدهار من دون استقرار".
   



  )النشرة( بهية الحريري: ال تنمية وال استثمارات وال ازدهار من دون استقرار
  ٢٠١٨تشرين الثاني  ٢٨األربعاء 

  
" اإلسكواآسيا "خالل إفتتاح لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي  بهية الحريرياشار النائب 

رياض مؤتمرها الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة في مقرها في 
، الى انه "ما أحوجنا اليوم كدول نامية بشكل سعد الحريريبرعاية رئيس حكومة تصريف األعمال  الصلح

شك بأن كبح التدفقات المالية غير المشروعة هو  خاص لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة أمامنا وال
من أهم هذه المصادر والتي تتطلب منا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل واضحة تسمح بالحد من هروب 

رؤوس األموال من منطقتنا. فالعائق األساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في إيجاد 
ومستدامة وعدم االكتفاء بتأمين التمويل عبر الموازنات العامة غير القادرة بعد مصادر وأساليب تمويل جديدة 

اليوم على تحمل المزيد من األعباء، خاصة في ظل شح السيولة وارتفاع الفوائد المالية العالمية. وفي هذا 
المستدامة بما اإلطار من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية 

لديه من موارد مالية وال بد من تشجيعه على االستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه األهداف، 
 وذلك عبر إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع الخاص في منطقتنا".

 
ظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام اضافت هذا ما سعينا إليه في لبنان عبر إقرار قانون تن

رفيق بهذا اإلطار: توسيع مطار  البنى التحتيةالماضي. وقد قمنا مؤخرا بإطالق ثالثة مشاريع رئيسية في 
الدولي والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات. وهناك  الحريري

ريع الضخمة التي سيتم إطالقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرص إستثمارية العديد من المشا
 ضخمة للقطاع الخاص".

 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  2030واشارت الى "إن لبنان أيها األصدقاء ملتزم التزاما كامال بخطة عمل 

على المضي قدما بتحقيق هذه األهداف بالشراكة  وعلى الرغم من كل العقبات التي تواجهنا، إال أننا مصممون
 مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل قمنا بإطالقه في العام الماضي عبر تشكيل اللجنة 

وعضوية ممثلين عن اإلدارات الرسمية كافة  الوزراءمجلس الوطنية ألهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس 
وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه األهداف ودمجها 

بالبرامج والخطط الوطنية، كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءمة التشريعات مع متطلبات أهداف 
أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية  التنمية المستدامة. كما

. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل أساسي على الدور مؤتمر سيدرلتحقيق االستقرار والنمو وفرص العمل خالل 
عداد تقرير المراجعة المركزي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها. لقد قمنا في تموز الماضي بإ

الوطنية الطوعية األول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تلقاه المجتمع الدولي بحفاوة بالغة، مثنيا على 
الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية في هذا اإلطار. وقد سمح لنا هذا التقرير ليس فقط بتحديد التحديات 

هر أيضا مكامن القوة لدينا والتي ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات. ولعل أبرز التي نواجهها وتذليلها إنما أظ
إلى جانب ضرورة تأمين مصادر التمويل المستدام  2030التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 

وغاياتها لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف التنمية المستدامة 
منظمات األمم والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية لإلدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه بالتعاون مع 

 والمجتمع الدولي". المتحدة
 



إلى  اللجوء السوريوتابعت الحريري: "يضاف إلى ذلك إستمرار التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية ألزمة 
 المزيد من الضغوطات على االقتصاد والبيئة والخدمات العامة والبنى التحتية".لبنان التي ال تزال تضع 

 
وختمت: "يبقى االستقرار هو األساس. فال تنمية مستدامة من دون استقرار. وال إستثمارات من دون استقرار. 

  وال إزدهار من دون استقرار".
   



ين األولى والثانية من برنامج اإلصالح اخبار مصر وزير المالية في مؤتمر اإلسكوا: نفذنا المرحلت
  )24مصر ( االقتصادي

  2018نوفمبر  28األربعاء 
  

تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي  2016أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر استطاعت منذ عام 
 المستدامة.شامل وفعال يستهدف في المقام األول العمل على تحقيق التنمية 

 
وأشار معيط إلى السياسة المالية التي تتبعها مصر وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء االستراتيجية 

، وذلك خالل الكلمة التي ألقاها وزير المالية أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي 2030األممية 
لغربي آسيا "اإلسكوا" حول تمويل التنمية المستدامة وكبح تعقده لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية 

 التدفقات غير المشروعة في العاصمة اللبنانية بيروت.
 

وقال وزير المالية إن مصر نفذت المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي الذي يحظى 
إلشادة الدولية من كافة المؤسسات الدولية بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضال عن المساندة وا

المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مّكن مصر من استعادة االستقرار االقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام 
وتعميق اإلصالحات الهيكلية وتعزيز مناخ االستثمار واألعمال اإلنتاجية وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 

 اجا، وتحديث النظام الضريبي والجمركي لتعظيم إيرادات الدولة.للطبقات األكثر احتي
 

وشدد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من اإلصالحات االقتصادية وهو األمر الذي تظهر نتائجه في 
وخفض  2017/2018ارتفاع معدالت النمو وانخفاض معدالت البطالة، وتحقيق فائض في موازنة العام 

أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل لتحقيق  الدين العام مؤكدا
 النمو المستدام.

 
ومن جانبه قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل 

لما لهذه الجريمة من تأثير األموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطني ودولي، 
مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي 

 في مسيس الحاجة إليها للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
 
 
  

شروعة حول العالم، وهو ما وأضاف المستشار خليل أن هناك قرابة تريليون دوالر سنويا تمثل تدفقات غير م
يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية الفتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل األموال وإجراءات 

 التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه البد من االستفادة من الجهود المبذولة في هذا الصدد.
 

ل األموال، وما يشمله ذلك من التدفقات المالية غير وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غس
المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التي خرجت 

منها األموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام االتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التي 
 ك األموال إلعادتها.استقرت بها بتل

 



وأكد أن مصر اتخذت العديد من اإلجراءات في إطار العمل الجاد على مكافحة الفساد وجريمة غسل األموال، 
موضحا أنه على مستوى النظام المالي والمصرفي تم إنشاء نظام خاص الكتشاف ووضع اآلليات والقواعد 

ون وتبادل المعلومات على المستويين المحلي والدولي التي تكفل مكافحة غسل األموال بصورة فعالة، والتعا
 في هذا الشأن.

 
وأضاف أن مصر عملت على تشديد الرقابة على النقل المادي لألموال، فأنشئت نظاما لإلقرار بنقل األموال 
 فضال عن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات إلدارة جهود الدولة والعمل على تحفيز القنوات اإللكترونية في
نظم الدفع الحكومية، وخلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على التقليل من نظم الدفع النقدي بما يساهم 

في معرفة مصادر األموال بشكل أوسع والعمل على تحقيق الشمول المالي إلى جانب تقليل تكلفة انتقال 
 األموال وزيادة حصيلة الضرائب.

 
   



  )النشرة( مية المستدامة هو ما يواجهه عالمنا العربي من تحدياتحسن خليل: ما يعيق تحقيق التن
  ٢٠١٨تشرين الثاني  ٢٨األربعاء 

  
تحت عنوان  اإلسكوافي كلمة له خالل مؤتمر  علي حسن خليلشاد وزير المال في حكومة تصريف االعمال أ

، على لبنانالمشروعة ، بمبادرة عقد المؤتمر في  كبح التدفقات المالية غير –تمويل التنمية المستدامة 
المستويين الوطني والدولي وال سيما لجهة تعزيز دور لبنان المحوري في اإلقليم من خالل التأكيد على تميز 
موقعه الريادي كمنصة مفتوحة ألصحاب القرار من أجل مقاربة مشكلة ارتفاع فجوة التمويل وتنوع واتساع 

تي تواجه تعبئة الموارد المطلوبة للتنمية في ضوء المتغيرات العديدة التي باتت تتحكم اليوم حجم التحديات ال
بتوجه القرار السياسي والمالي وعلى األخص َمن فقد هامش الحركة لديه أو تدنت قدرته مع خسارة أو تدني 

واجهوا الكثير من  العربيالعالم مجاميع ما راكم من فائض موازناته لسنوات طوال. مشيرا الى ان لبنان و
والمأزق السياسي  األزمة السوريةالتحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية نتيجة األزمات المتتالية ومنها 

 اإلقليمي والمحلي المتواصل.
 

دولة ضمن مجموعة اإلسكوا  18ورأى ان بمقارنة بين بلداننا وتلك الموجودة في أوروبا، نجد أن عدد سكان 
 338مقارنة بـ  2017مليار دوالر في  2275مليون شخص بإجمالي ناتج محلي يبلغ  350ل إلى حوالي وص

مليار دوالر في العام  12608دولة بمنطقة اليورو الذين حققوا إجمالي ناتج محلي يبلغ  19مليون نسمة في 
دة ما ال يقل عن خمس مرات من نفسه. هذا يعني أن إمكانية النمو في اقتصادنا هائلة ولدينا القدرة على زيا

المستوى الحالي لناتجنا المحلي اإلجمالي. وعليه يفترض لتحقيق ذلك العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة 
من خالل تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية واالستثمارات مع الدول الصديقة 

يقنا هو ما يواجهه عالمنا العربي من تحديات كثيرة، عمل الحكومات في في المنطقة والعالم أجمع. لكن ما يع
تحقيق التنمية المستدامة؛ أبرزها: النزاعات المسلحة والصراعات في دول المنطقة (سوريا والعراق واليمن 

 يين والجماعات المتطرفةاإلرهابوليبيا)؛ واستمرار تدّخل الدول الكبرى في سياسات المنطقة ومساعدة 
بالمال والسالح؛ فضال عن التطّرف واإلرهاب اللذان يهدّدان المجتمعات العربية ويؤخران التنمية؛ باالضافة 

واللجوء التي فاقمت الضغوط في دول منطقتنا وطالت عدداً من دول العالم؛  النزوحو الهجرةالى أزمات 
في وقت وصلت فجوة التمويل إلى حدّ  وازدياد حاجة الدول إلى تمويل إضافي لمواكبة الضغوط الطارئة،

تريليون دوالر لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما عدم وجود إحصاءات كافية ومنتظمة حول وضع التنمية  3.6
؛ ونقص في األدوات التكنولوجية؛ 17في المنطقة العربية، مما يُعيق العمل البنّاء على تحقيق األهداف الــ 

 لتعاون الفني بين الجهات المعنيّة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.باالضافة الى ضعف التنسيق وا
 

وأّكد حسن خليل ان التحديات كثيرة وأمامنا طريق طويل للوصول إلى هدفنا. ولكن البداية تكون مع تحديد 
لبنان وأكثر من أي أسباب فجوة تمويل التنمية، أال وهي التدفقات المالية غير المشروعة، والحدّ من أثرها. ف

وقت مضى بحاجة ماسة إلعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في المالية 
. وفي هذا المسعى يهدف لبنان إلى إعادة إحياء قطاع النقل وتحرير القطاع الخاصالعامة، وكذلك تنشيط دور 

جل تنفيذ هذه التغييرات، يحتاج لبنان إلى الدعم الكامل من قطاع الكهرباء وإصالح قطاع االتصاالت. من أ
شركائه العرب، من القطاع الخاص اللبناني وإلى المزيد من التكامل االقتصادي واالتفاقيات التجارية الجديدة 
من أجل حشد الموارد بشكل أفضل واالستفادة من تضامن بالدنا لتأمين مستقبل أفضل وزيادة ثروة األجيال 

 دمة.القا
 

وشدّد على ان عودة االستقرار األمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من 
األولويات الرئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من اإلصالحات الضرورية لجذب رؤوس األموال 



لمزيد من االستثمارات وجذب ا اإلقتصادوتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية 
الخارجية وتطوير العالقات االقتصادية والمالية مع دول العالم. على هذا الصعيد، نود أن ندعو القطاع 

الخاص عدم االنخراط في سلوكيات غير قانونية وندعو المجتمع المدني إلى االستمرار في المطالبة بالحوكمة 
  ساءة تحصل.الرشيدة ولفت انتباه الوزارات المعنية ألي إ

   



 اإلسكوا تناقش األسبوع المقبل أعباء الدول العربية لتمويل التنمية وكبح التدفقات المالية غير المشروعة
  )مصر الجديدة(

26-11-2018  
  

ية تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنان
بيروت يوم األربعاء المقبل، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسئولين 

االقتصاديين والماليين في الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات 
 المالية غير المشروعة من منظور إقليمي وتنموي.

ر عن اإلسكوا، اليوم الخميس، أن أهمية انعقاد المؤتمر تأتي في ظل تزايد وطأة أعباء الدول وذكر بيان صاد
العربية لتمويل التنمية المستدامة إثر ارتفاع فجوة التمويل والتحديات التي تواجه تعبئة الموارد المحلية 

 والخارجية.
ير تابت، والنائب األول لرئيس مجموعة البنك ويشارك في أعمال المؤتمر األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة من

 الدولي محمود محيي الدين، واألمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) موخيسا كيتوي.
وأضاف بيان اإلسكوا أنه يشارك في أعمال افتتاح المؤتمر أيضا وزير المالية محمد معيط، والسفير محمد 

الدائم في األمم المتحدة، ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة إدريس مندوب مصر 
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب المستشار أحمد خليل، ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل.

بار والصين (العربية واألفريقية والالتينية) وك 77كما يشارك رؤساء المجموعات اإلقليمية لمجموعة دول الـ
الخبراء اإلقليميين والدوليين وممثلو المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية، في إثراء النقاش بغية التوصل إلى 

  خريطة طريق لدفع مسار تمويل التنمية المستدامة.
   



  )المضري اليوم( 2018نوفمبر  28أجندة األربعاء.. األخبار المتوقعة 
  

مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية » اإلسكوا«تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسئولين االقتصاديين والماليين في 

الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من الدول العربية وكبار 
  منظور إقليمي وتنموي.

   



  )الوطن( يحدث اليوم| وزير الخاجية يزور السودان.. وعبدالدايم تفتتح "المترجم"
28-11-2018  

  
 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تعقد مؤتمر دولي في بيروت -
 

مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية » اإلسكوا«تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
االقتصاديين والماليين في بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين 

الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من 
  منظور إقليمي وتنموي.

   



  )الوطن( معيط: تراجع ملحوظ في العجز المالي واقتصادنا يتحرك لألمام بشكل إيجابي
28-11-2018  

  
 األخبار المتعلقة

 سنوات 4وزير المالية: مصر ستودع التعامل بـ"الكاش" خالل  
 سنوات 4وزير المالية: مصر ستودع التعامل بـ"الكاش" خالل 

 
 وزير المالية: االقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط من أزمة األسواق الناشئة 

 المالية: االقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط من أزمة األسواق الناشئةوزير 
 
 كارلوس جونزاليز: "التنوع البيولوجي" سيعود بالخير على االقتصاد المصري 

 كارلوس جونزاليز: "التنوع البيولوجي" سيعود بالخير على االقتصاد المصري
 
 ية والتواصل المجتمعيوزير المالية يصدر قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفاف 

 وزير المالية يصدر قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعي
 

قال محمد معيط وزير المالية، إن السياسات المالية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا خالل الفترة األخيرة، 
أولي، ونزول مستويات وبات هناك تراجعا ملحوظا في العجز، وبدأ التحول من العجز األولي إلى فائض 

الدين، فضال عن اإلصالح في هيكل االقتصاد المصري ككل، وتزايد معدالت النمو، مؤكدا أن االقتصاد 
المصري استطاع امتصاص وتجاوز الكثير من الصدمات التي تعرض لها من خارج الدولة، وفي نفس 

واعدة للنمو وجذب االستثمارات  الوقت يتحرك االقتصاد إلى األمام بشكل إيجابي، وأصبحت هناك فرصا
 األجنبية المباشرة.

 
وأكد معيط، أن مصر تعمل على أكثر من اتجاه ومحور لتحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وأن 

اإلصالحات الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثالث الماضية في قطاعات مختلفة لحل المشاكل 
قتصاد، تستهدف في المقام األول إحداث تنمية مستدامة لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن المستعصية في اال

مصر أصبحت مكانا واعدا للنمو وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، وفق تصريحات خاصة لمدير مكتب 
ة المستدامة وكبح وكالة أنباء الشرق األوسط في بيروت، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمي

 التدفقات غير المشروعة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا".
 

وقال معيط، إنه ال يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية، إال من خالل نظام اقتصادي سليم يعمل بصورة جيدة 
 المختلفة والمالية العامة والنظام النقدي.ومتناغمة في جميع قطاعات االقتصاد وعناصره 

 
وأضاف أن هذه اإلصالحات التي تتم حاليا في مصر، تجرى على أسس صحيحة وجيدة، وأنها لم تكن 

سنوات ركزت بصورة كبيرة على العمل على  3موجودة في أزمنة وحقب سابقة، موضحا أن مصر خالل 
 هيكلية والمالية والنقدية.حل المشاكل في النظام االقتصادي من النواحي ال

 
وأشار وزير المالية إلى أن اإلصالح في الجانب النقدي، عبر تحرير سعر الصرف ووضع سياسات ألسعار 

الفائدة والتعامل القائم على أسس علمية مع التضخم، أتى بنتائج إيجابية للغاية تتمثل في تجاوز االحتياطي 



وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، فضال عن االستقرار الذي  مليار دوالر أمريكي، 44النقدي مبلغ الـ 
 يشهده القطاع المصرفي وقدرته الكبيرة في تحمل الصدمات المتعلقة باالقتصاد العالمي وتجاوزها.

 
وشدد على أن هذه النتائج اإليجابية التي تحققت بفضل البرنامج اإلصالحي الذي بدأته مصر، خلقت مساحة 

يادة االستثمارات، عالوة على أنها تشجع القطاع الخاص على االستثمار بصورة أكبر، وأن لتسارع النمو وز
يتم التوسع في االستثمار في التنمية البشرية خاصة في مجاالت الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق 

مستدامة  والطاقة والسكن االجتماعي، وإجراء حماية اجتماعية وخلق لفرص العمل، على نحو يوجد تنمية
 ولفترات زمنية طويلة.

 
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من اتجاه ومحور في مجال تحقيق التنمية للشعب المصري، 

سواء أكان التمويل للمشروعات التنموية بطريقة ذاتية أو من خالل هيئات اقتصادية أوالمنح أوالقروض، 
  يق التنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنين.مؤكدا أن كل هذه األمور تصب في صالح تحق

   



  )الفجر( "معيط": ال يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية إال من خالل نظام اقتصادي سليم
  2018نوفمبر//28األربعاء 

  
تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، من خالل اإلصالحات قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر 

الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثالث الماضية في القطاعات المختلفة لحل المشاكل 
المستعصية في االقتصاد، تستهدف في المقام األول إحداث تنمية مستدامة لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن 

 واعدا للنمو وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة.مصر أصبحت مكانا 
 

وأضاف معيط، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير 
المشروعة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) فى لبنان، إنه ال 

دامة حقيقية، إال من خالل نظام اقتصادي سليم يعمل بصورة جيدة ومتناغمة في جميع يمكن إجراء تنمية مست
 قطاعات االقتصاد وعناصره المختلفة والمالية العامة والنظام النقدي.

 
وأضاف أن هذه اإلصالحات التي تتم حاليا في مصر، تجرى على أسس صحيحة وجيدة، وأنها لم تكن 

سنوات ركزت بصورة كبيرة على العمل على  3وضحا أن مصر خالل موجودة في أزمنة وحقب سابقة، م
 حل المشاكل في النظام االقتصادي من النواحي الهيكلية والمالية والنقدية.

 
وأشار وزير المالية إلى أن اإلصالح في الجانب النقدي، عبر تحرير سعر الصرف ووضع سياسات ألسعار 

مع التضخم، أتى بنتائج إيجابية للغاية تتمثل في تجاوز االحتياطي الفائدة والتعامل القائم على أسس علمية 
مليار دوالر أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، فضال عن االستقرار الذي  44النقدي مبلغ الـ 

 يشهده القطاع المصرفي وقدرته الكبيرة في تحمل الصدمات المتعلقة باالقتصاد العالمي وتجاوزها.
 

ي ما يتعلق بالسياسات المالية، فإن العجز في تراجع ملحوظ، وبدأ التحول من العجز األولي إلى وقال إنه ف
فائض أولي، ونزول مستويات الدين، فضال عن اإلصالح في هيكل االقتصاد المصري ككل، وتزايد معدالت 

تعرض لها من النمو.. مؤكدا أن االقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز الكثير من الصدمات التي 
خارج الدولة، وفي نفس الوقت يتحرك االقتصاد إلى األمام بشكل إيجابي، وأصبحت هناك فرصا واعدة للنمو 

 وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة.
 

وشدد على أن هذه النتائج اإليجابية التي تحققت بفضل البرنامج اإلصالحي الذي بدأته مصر، خلقت مساحة 
دة االستثمارات، عالوة على أنها تشجع القطاع الخاص على االستثمار بصورة أكبر، وأن لتسارع النمو وزيا

يتم التوسع في االستثمار في التنمية البشرية خاصة في مجاالت الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق 
ستدامة والطاقة والسكن االجتماعي، وإجراء حماية اجتماعية وخلق لفرص العمل، على نحو يوجد تنمية م

 ولفترات زمنية طويلة.
 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من اتجاه ومحور في مجال تحقيق التنمية للشعب المصري، 
سواء أكان التمويل للمشروعات التنموية بطريقة ذاتية أو من خالل هيئات اقتصادية أو المنح أو القروض، 

 يق التنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنين.مؤكدا أن كل هذه األمور تصب في صالح تحق
 
 
 



   )24مصر ( تعقد مؤتمرا دوليا حول تحديات التنمية المستدامة في بيروت» إيسكوا«الوطن العربي 
  2018نوفمبر  28األربعاء 

  
تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية 

بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسئولين االقتصاديين والماليين في 
ربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من الدول الع

 منظور إقليمي وتنموي.
 

اليوم  -تعقد مؤتمرا دوليا حول تحديات التنمية المستدامة في بيروت » إيسكوا«هذا المحتوي ( الوطن العربي 
وتم نقله كما هو من المصدر ( بوابة  24حرك بحث مصر ) منقول بواسطة م 2018نوفمبر  28األربعاء 

الشروق )، وال يعبر عن وجة نظر الموقع وال سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر 
  االصلي وهو بوابة الشروق.

   



  )العربي الجديد( ... وعوامل تُنذر باألسوأ2018نفقات لبنان تتجاوز موازنة 
  2018نوفمبر  28

  
أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم األربعاء، أن نفقات الدولة تجاوزت الحدود المنصوص 

، فيما تنتشر المخاوف بأن العجز عن تشكيل الحكومة والفشل في تطبيق 2018عنها في الموازنة العامة لسنة 
 ان باألسوأ. اإلصالحات يُنذر

الوزير خليل، قال بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، إن لبنان المثقل بالديون تجاوز موازنته المحددة 
، مشيراً إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعّززان التنسيق حتى تتمكن الدولة من االستمرار في 2018لعام 

ث الوزير والرئيس "الوضع المالي واألمور المتصلة تمويل نفسها، في ظّل أزمة تشكيل الحكومة، حيث بح
 بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة".

 
خليل قال: "نحن نمّر في مرحلة دقيقة نوعاً ما، تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي وبين 

ن، حتى ال يؤثر على وزارة المال والمصرف المركزي"، مضيفاً: "هذا أمر نحاول متابعته بأسرع وقت ممك
 انتظام تأمين األموال التي تحتاجها الخزينة اللبنانية"، وفقاً للمكتب اإلعالمي في رئاسة الجمهورية.

  
كبح التدفقات  -وفي سياق متصل، قال خليل، خالل مؤتمر في لجنة "إسكوا" عن "تمويل التنمية المستدامة 

يشهده االقتصاد اللبناني اليوم من تراجع وانكماش مرده المالية غير المشروعة": "علينا أن نقّر أن ما 
بالدرجة األولى إلى األزمات السياسية المتالحقة في البلد، يضاف إليها ما تكبده من نتائج األزمة السورية، 

خاصة على صعيد مكافحة اإلرهاب الذي سدَّ عليه منافذ الحدود لقطع التواصل مع البلدان المحيطة وأسواقها 
 هالكية المتاحة".االست

واعتبر الوزير أن "جرعة الدعم غير المسبوقة التي تلقّاها لبنان من األسرة الدولية في ما عرف بمؤتمر 
سيدر تشّكل أوضح إشارة إلى حجم القلق الدولي إزاء وضع لبنان االقتصادي والمالي وحرص المجتمعين في 

ل القروض والهبات المالية التي أقّرها إلصالح البنية باريس على حماية استقرار البلد واألمان فيه، من خال
التحتية وزيادة النمو االقتصادي في لبنان، على أن يعلق ما تقدم على التزام لبنان بإجراء إصالحات إدارية 

 جذرية، ومنها على األخص تلك التي تستهدف خفض عجوزات الموازنات العامة".
 

ضى بحاجة ماسة إلى إعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، كذلك رأى أن لبنان "أكثر من أي وقت م
 وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في المالية العامة، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص".

 
  

ولفت إلى أن "عودة االستقرار األمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من 
األولويات الرئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من اإلصالحات الضرورية لجذب رؤوس األموال 

االستثمارات  وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية االقتصاد وجذب المزيد من
 الخارجية وتطوير العالقات االقتصادية والمالية مع دول العالم". 

 
وفي الوقت الذي ال يزال فيه لبنان عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، 

من وقوع أزمة أشهر على االنتخابات النيابية، يحذّر العديد من السياسيين والخبراء  6رغم مرور أكثر من 
 اقتصادية، ما لم تُنجز األطراف المتنازعة تشكيل الحكومة في القريب العاجل.

 
 



االسكوا نظمت مؤتمرا حول تمويل التنمية المستدامة بهية الحريري ممثلة رئيس الحكومة: ال تنمية وال 
  )الوكالة الوطنية لإلعالم( استثمارات وال ازدهار من دون استقرار

  2018تشرين الثاني  28األربعاء 
  

نظمت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "االسكوا" مؤتمرا دوليا حول تمويل  -وطنية 
المشروعة، في مقرها في رياض الصلح، برعاية رئيس حكومة  التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير

تصريف األعمال سعد الحريري ممثال بالنائبة بهية الحريري وذلك، "استعدادا للحوار رفيع المستوى حول 
تمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقدهما تحت مظلة الجمعية 

 "، ويستمر المؤتمر حتى غد الخميس.2019ألمم المتحدة عام العامة ل
 

ويأتي المؤتمر، بحسب بيان، "بناء على مبادرة طرحتها االسكوا من أجل دفع األجندة الدولية لتمويل التنمية 
والصين (أكبر تكتل يضم البلدان النامية  77وتطويعها إقليميا، كما يأتي استجابة إلى طلب رئاسة مجموعة الـ

ي األمم المتحدة) ودعما للمساعي التي تبذلها من أجل إقرار اآلليات والتدابير الالزمة لمكافحة التدفقات ف
المالية غير المشروعة، السيما في ظل الزيادة المضطردة التي تشهدها هذه التدفقات والتي باتت تفوق 

. يستند المؤتمر إلى االستراتيجية التي احداثياتها (من حيث الحجم والتعقيد) القدرة على تتبعها والكشف عنها
)"، 2018-2021للتنمية المستدامة ( 2030أطلقها أمين عام األمم المتحدة حول "تمويل خطة عمل عام 

في تعبئة الموارد المالية الالزمة  -وال سيما العربية منها -ويتخذ منها ركيزة مستهدفا دعم جهود الدول النامية 
مة والتحول من مفهوم "التعبئة إلى التمويل" في سبيل تحقيق التحول الهيكلي المطلوب لتحقيق التنمية المستدا

 لبلوغ االستدامة بمفرداتها الثالثة (االقتصادية واالجتماعية والبيئية)".
 

 الحريري
وألقت النائبة الحريري كلمة الرئيس الحريري فقالت: "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر الذي 

تضيفه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "األسكوا" تحت عنوان "تمويل التنمية تس
كبح التدفقات المالية غير المشروعة" فعنوان هذا المؤتمر هو بالحقيقة بمثابة وضع اإلصبع على  -المستدامة 

 الجرح.
التمويل المتاحة أمامنا وال شك بأن كبح فما أحوجنا اليوم كدول نامية بشكل خاص لكل مصدر من مصادر 

التدفقات المالية غير المشروعة هو من أهم هذه المصادر والتي تتطلب منا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل 
واضحة تسمح بالحد من هروب رؤوس األموال من منطقتنا. فالعائق األساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف 

مصادر وأساليب تمويل جديدة ومستدامة وعدم االكتفاء بتأمين التمويل عبر التنمية المستدامة هو في إيجاد 
الموازنات العامة غير القادرة بعد اليوم على تحمل المزيد من األعباء، خاصة في ظل شح السيولة وارتفاع 

 الفوائد المالية العالمية".
 

اع الخاص من أجل تحقيق أهداف اضافت: "وفي هذا اإلطار من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القط
التنمية المستدامة بما لديه من موارد مالية وال بد من تشجيعه على االستثمار في المشاريع التي تساهم في 

تحقيق هذه األهداف، وذلك عبر إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع 
 الخاص في منطقتنا.

ه في لبنان عبر إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي. وهذا ما سعينا إلي
وقد قمنا مؤخرا بإطالق ثالثة مشاريع رئيسية في البنى التحتية بهذا اإلطار: توسيع مطار رفيق الحريري 

ات. وهناك العديد من الدولي والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة ومشروع مركز لبنان الوطني للبيان



المشاريع الضخمة التي سيتم إطالقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرص إستثمارية ضخمة 
 للقطاع الخاص".

 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  2030وتابعت: "إن لبنان أيها األصدقاء ملتزم التزاما كامال بخطة عمل 

اجهنا، إال أننا مصممون على المضي قدما بتحقيق هذه األهداف بالشراكة وعلى الرغم من كل العقبات التي تو
 مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل قمنا بإطالقه في العام الماضي عبر تشكيل اللجنة 
مة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن اإلدارات الرسمية كافة الوطنية ألهداف التنمية المستدا

وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه األهداف ودمجها 
بالبرامج والخطط الوطنية، كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءمة التشريعات مع متطلبات أهداف 

 نمية المستدامة. الت
كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحقيق االستقرار 
والنمو وفرص العمل خالل مؤتمر سيدر. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل أساسي على الدور المركزي الذي 

 يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها. 
قمنا في تموز الماضي بإعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية األول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقد 

الذي تلقاه المجتمع الدولي بحفاوة بالغة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية في هذا اإلطار. 
اجهها وتذليلها إنما أظهر أيضا مكامن القوة لدينا وقد سمح لنا هذا التقرير ليس فقط بتحديد التحديات التي نو

 والتي ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات".
 

إلى جانب ضرورة تأمين  2030واردفت: "ولعل أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 
حدثة حول أهداف مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات م

التنمية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية لإلدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه 
 بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والمجتمع الدولي. 

 تزال يضاف إلى ذلك إستمرار التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية ألزمة اللجوء السوري إلى لبنان التي ال
 تضع المزيد من الضغوطات على االقتصاد والبيئة والخدمات العامة والبنى التحتية".

 
وختمت: "يبقى االستقرار هو األساس. فال تنمية مستدامة من دون استقرار. وال إستثمارات من دون استقرار. 

 وال إزدهار من دون استقرار". 
 

 حسن خليل
االعمال علي حسن خليل كلمة رحب في مستهلها بالمؤتمرين وقال: والقى وزير المالية في حكومة تصريف 

"أود اإلشادة بما دللت وتدلل عليه المبادرة إلى عقد المؤتمر في لبنان، على المستويين الوطني والدولي وال 
سيما لجهة تعزيز دور لبنان المحوري في اإلقليم من خالل التأكيد على تميز موقعه الريادي كمنصة مفتوحة 
ألصحاب القرار من أجل مقاربة مشكلة ارتفاع فجوة التمويل وتنوع واتساع حجم التحديات التي تواجه تعبئة 

الموارد المطلوبة للتنمية في ضوء المتغيرات العديدة التي باتت تتحكم اليوم بتوجه القرار السياسي والمالي 
أو تدني مجاميع ما راكم من فائض وعلى األخص من فقد هامش الحركة لديه أو تدنت قدرته مع خسارة 

 موازناته لسنوات طوال". 
 

اضاف: "لقد واجه لبنان والعالم العربي الكثير من التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية نتيجة 
األزمات المتتالية ومنها األزمة السورية والمأزق السياسي اإلقليمي والمحلي المتواصل. وبمقارنة بين بلداننا 



 350دولة ضمن مجموعة اإلسكوا وصل إلى حوالى  18وتلك الموجودة في أوروبا، نجد أن عدد سكان 
 19مليون نسمة في  338مقارنة بـ  2017مليار دوالر في  2275مليون شخص بإجمالي ناتج محلي يبلغ 

فسه. هذا يعني أن مليار دوالر في العام ن 12608دولة بمنطقة اليورو الذين حققوا إجمالي ناتج محلي يبلغ 
إمكانية النمو في اقتصادنا هائلة ولدينا القدرة على زيادة ما ال يقل عن خمس مرات من المستوى الحالي 

لناتجنا المحلي اإلجمالي. وعليه يفترض لتحقيق ذلك العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة من خالل تطوير 
جارية واالستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة الت

 أجمع". 
 

وتابع: "لكن ما يعيقنا هو ما يواجهه عالمنا العربي من تحديات كثيرة، عمل الحكومات في تحقيق التنمية 
المستدامة، وأبرزها: النزاعات المسلحة والصراعات في دول المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا)؛ 

مرار تدخل الدول الكبرى في سياسات المنطقة ومساعدة اإلرهابيين والجماعات المتطرفة بالمال است
والسالح، التطرف واإلرهاب اللذان يهددان المجتمعات العربية ويؤخران التنمية؛ أزمات الهجرة والنزوح 

اجة الدول إلى تمويل واللجوء التي فاقمت الضغوط في دول منطقتنا وطالت عددا من دول العالم؛ ازدياد ح
تريليون دوالر لتحقيق التنمية  3.6إضافي لمواكبة الضغوط الطارئة، في وقت وصلت فجوة التمويل إلى حد 

المستدامة؛ عدم وجود إحصاءات كافية ومنتظمة حول وضع التنمية في المنطقة العربية، مما يعيق العمل 
التكنولوجية؛ ضعف التنسيق والتعاون الفني بين  ؛ نقص في األدوات17البناء على تحقيق األهداف الــ 

 الجهات المعنية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية".
 

واردف: "التحديات كثيرة وأمامنا طريق طويل للوصول إلى هدفنا. ولكن البداية تكون مع تحديد أسباب فجوة 
والحد من أثرها: أوال: فلنحدد ماهية التدفقات غير تمويل التنمية، أال وهي التدفقات المالية غير المشروعة، 

المشروعة، ولنضبط مكوناتها جيدا: هل هي عائدات الجرائم؟ او األموال المسروقة؟ أو التالعب بالفواتير 
التجارية؟ أو تقدير خاطئ للتحويالت؟ أو إنها الثروات غير المعلن عنها؟ ام كلها معا؟ ثانيا: فلنعترف أن 

فقات أمر صعب، بالنظر إلى عدم قانونيتها، ولنعترف أيضا أن حجمها كبير والمشكلة إلى تنام قياس هذه التد
مستمر خاصة في الدول الغنية بالموارد، كما في الدول الهشة وتلك المتأثرة أو الخارجة من نزاعات. ولكن ما 

االستقرار، وغياب الرؤية، نعلمه، هو أن أسباب التدفقات المالية غير المشروعة تعود الى هشاشة األمن و
وضعف الحوكمة، والفساد، والجريمة المنظمة، واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية، واالحتيال في 

التجارة الدولية، والتهرب الضريبي، وغيرها. هذه التدفقات غير المشروعة تشكل تحديا هائال لألمنين 
لبلدان النامية. بالتالي، مكافحة هذه الظاهرة هي في مصلحة السياسي واالقتصادي حول العالم، ال سيما في ا

الجميع، بل والتصدي لها من قبل األفراد، والمؤسسات والحكومات أولوية. في هذا السياق، هناك جهد ملحوظ 
 على الصعيد الدولي، ولكنه ليس كافيا مقارنة مع حاجات وواقع الدول، وأعني هنا بالتحديد دول منطقتنا".

 
مليار  483، بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة 2011"في العالم العربي، ومنذ بداية عام  وقال:

في المئة من التجارة العالمية غير النفطية. ومقابل كل دوالر واحد تحصل عليه المنطقة  3دوالر، ما يعادل 
 2.9الدوالر تقابله خسارة دوالرا كتدفق مالي غير مشروع. وهذا  1.05العربية من تمويل، فإنها تخسر 

دوالرات  4دوالر بشكل استثمارات في الخارج لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. بشكل عام، تخسر منطقتنا 
كلما استثمر دوالر واحد فيها. من هنا، تحولت هذه التدفقات إلى مصدر قلق كبير بسبب حجمها وارتداداتها 

تنمية المستدامة. أما لبنان، فالتدفقات المالية غير المشروعة فيه بلغت السلبية على القدرات الوطنية لتحقيق ال
% من إجمالي تجارة لبنان للفترة عينها ولهذا قام لبنان 17، ما يمثل 2014و  2005مليار دوالر بين  32.6

د، بتدابير ملحوظة لمحاربة هذه الظاهرة، من خالل التشريع: قانون التصريح عن نقل االموال عبر الحدو
قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية، القانون المعدل 



من قانون العقوبات المتعلقة بتمويل اإلرهاب. وفي مجال تبادل المعلومات لغايات ضريبية  316للمادة 
لقائي للمعلومات المصرفية. وتأهل لبنان تحديدا، التزم لبنان بمعيار تبادل المعلومات بناء لطلب والتبادل الت

) حيث انضم إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات 2016إلى المرحلة الثانية من التقييم (أيلول 
) باإلضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية 2018ألغراض ضريبية والتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات (أيلول 

 اء لطلب".لتبادل المعلومات بن
 

اضاف: "ال يمكن لنا أن نتغاضى عن أزمة النزوح حيث كان لبنان من الدول أكثر استيعابا لألسر السورية 
الهاربة من جحيم الحروب الدائرة في بلدها حتى بلغ عدد النازحين إليه أرقاما مثيرة للقلق. ولم يبخل لبنان 

النظر للنسبة التي يشكلونها من عدد السكان، العدد يوما عن دعم النازحين إليه وهو الذي يستضيف منهم، ب
األكبر من العالم مما أثقل على اقتصاد البلد وأمنه ضغوطا متنوعة لم يعد الحديث بشأنها مجرد وجهة نظر أو 

 ترف سياسي بقدر ما بات يتعلق الموضوع بمسائل أكثر تعقيدا على أكثر من مستوى اقتصادي ووطني".
 

لمناطق اآلمنة في سوريا وعودة الهدوء وخدمات الدولة المركزية إلى المناطق المذكورة وتابع: " مع توسع ا
لن ينتظر لبنان أكثر لتشجيع العودة اآلمنة للنازحين الراغبين في ذلك مع األمل أن يحظى ذلك بالتنسيق 

يشهده االقتصاد اللبناني المطلوب مع الجهات الدولية واألممية الداعمة الحتياجات النزوح، علينا أن نقر أن ما 
اليوم من تراجع وانكماش مرده بالدرجة األولى إلى األزمات السياسية المتالحقة في البلد يضاف أليها كما 
أشرنا ما تكبده من نتائج األزمة السورية إن على صعيد مكافحة اإلرهاب الذي سدَّ عليه منافذ الحدود لقطع 

االستهالكية المتاحة، أم على صعيد ما تحمله البلد من كلفة النزوح  التواصل مع البلدان المحيطة وأسواقها
السوري وفاتورته الباهظة التي عرفتها أوروبا عن كسب وهي التي أكدت على أن " لبنان يحتاج إلى كل 
لى اهتمامنا حيث لم يستقبل أي بلد هذا العدد الكبير من النازحين كما استقبل لبنان" كما أكدَّ البعض اآلخر ع

 أن "استقرار لبنان مصلحة عامة إقليمية ومفيدة للدول المجاورة وأوروبا" وما صدر عن دوائر الفاتيكان".
 

واردف: "إن جرعة الدعم غير المسبوقة التي تلقاها لبنان من األسرة الدولية في ما عرف بمؤتمر سيدر 
والمالي وحرص المجتمعين في تشكل أوضح إشارة إلى حجم القلق الدولي إزاء وضع لبنان االقتصادي 

باريس على حماية استقرار البلد واألمان فيه من خالل القروض والهبات المالية التي أقرها إلصالح البنية 
التحتية وزيادة النمو االقتصادي في لبنان على أن يعلق ما تقدم على التزام لبنان بإجراء إصالحات إدارية 

تهدف خفض عجوزات الموازنات العامة. إن لبنان وأكثر من أي وقت جذرية ومنها على األخص تلك التي تس
مضى بحاجة ماسة إلعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في المالية 

العامة، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص. وفي هذا المسعى يهدف لبنان إلى إعادة إحياء قطاع النقل وتحرير 
لكهرباء وإصالح قطاع االتصاالت. من أجل تنفيذ هذه التغييرات، يحتاج لبنان إلى الدعم الكامل من قطاع ا

شركائه العرب، من القطاع الخاص اللبناني وإلى المزيد من التكامل االقتصادي واالتفاقيات التجارية الجديدة 
ستقبل أفضل وزيادة ثروة األجيال من أجل حشد الموارد بشكل أفضل واالستفادة من تضامن بالدنا لتأمين م

القادمة. إن عودة االستقرار األمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من األولويات 
الرئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من اإلصالحات الضرورية لجذب رؤوس األموال وتوجيهها بشكل 

تنمية اإلقتصاد وجذب المزيد من االستثمارات الخارجية وتطوير  صحيح في القطاعات التي تساهم في
العالقات االقتصادية والمالية مع دول العالم. على هذا الصعيد، نود أن ندعو القطاع الخاص الى عدم 

االنخراط في سلوكيات غير قانونية وندعو المجتمع المدني إلى االستمرار في المطالبة بالحوكمة الرشيدة 
 باه الوزارات المعنية ألي إساءة تحصل".ولفت انت

 



وقال: "إزاء هذا كله ومن منطلق واقعي وأمام التحديات في أحجامها المتعاظمة والقلق المتزايد في عالمنا 
العربي إزاء القدرة على مواجهتها ال سيما اإلصرار والعمل الدؤوب في ما بيننا إليجاد أطر وتوصيات تمكننا 

التزام سياسي على أعلى مستوى في دولنا لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بدءا من  من مواجهتها وأبرزها
تذليل المعوقات الموجودة. اعتماد سياسات ومقاربات وأدوات قانونية واقتصادية، ومالية، وضريبية، 

ؤسسات ومؤسسية، وأمنية على مستوى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. إرساء قواعد السالم، وتقوية م
الدولة، وتحويل الذهنيات نحو ثقافة جديدة للدعم الرسمي، ليتحول من دعم ذات بعد إنساني طارئ، إلى 

 شراكة حقيقية مع دولنا من أجل التنمية المستدامة".
 

وختم: "إن لبنان يتشرف بوجودكم وال يسعه اال أن يثني على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه اإلسكوا 
ألنه يأتي في مرحلة دقيقة تواكب االستعدادات الجارية إلجراء أول مراجعة رفيعة المستوى لخطة مشكورة، 

، وجدول أعمال تمويل التنمية معا، والتي سيكون لها انعكاس على التوجهات 2030التنمية المستدامة لعام 
  العالمية، وعلى أولويات التنمية المستدامة في منطقتنا العربية".

   



  )العرب اليوم( تثني على جهود مصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية» اإلسكوا«
28-11-2018  

  
أثنى األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" منير تابت، على 

ام من أجل الدفاع عن مصالح الدول والصين، على مدى ع 77الجهود التي بذلتها مصر لصالح مجموعة الـ 
النامية، مشيرا إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة فارقة ستشهد إعادة ترتيب أولويات تمويل التنمية 

 ومقاربات مختلف الدول واألقاليم تجاهها.
 

شروعة وقال "تابت" في كلمة له خالل أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير الم
الذي تنظمه "اإلسكوا" على مدى يومين، إن األوضاع تتطلب أن تطرح المنطقة العربية تقديراتها وأولويات 

 استحقاقات مقررة العام المقبل. 3تمويل التنمية لديها خالل 
 

وأشار إلى أن المنطلقات التنموية ترتكز إلى حوار مدروس، وتفاعل بناء بين مختلف أصحاب المصلحة 
ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية، الفتا إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مساع حثيثة  حكومات

تبذلها مختلف أجهزة األمم المتحدة في سبيل صياغة خريطة طريق لتنفيذ االستراتيجية الجديدة التي طرحها 
 تنمية.أمين عام األمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، من أجل استعادة مقدرات تمويل ال

 
نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر 

تثني على جهود مصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية برجاء ابالغنا او ترك تعليق األسفل » اإلسكوا«
  المصدر : الهالل اليوم

   



  )أخبارك( المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصاديوزير المالية في مؤتمر اإلسكوا: نفذنا 
28-11-2018  

  
تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي  2016أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر استطاعت منذ عام 

 شامل وفعال يستهدف في المقام األول العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
 

ر معيط إلى السياسة المالية التي تتبعها مصر وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء االستراتيجية وأشا
، وذلك خالل الكلمة التي ألقاها وزير المالية أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الذي 2030األممية 

وا" حول تمويل التنمية المستدامة وكبح تعقده لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسك
 التدفقات غير المشروعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

 
وقال وزير المالية إن مصر نفذت المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي الذي يحظى 

كافة المؤسسات الدولية  بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضال عن المساندة واإلشادة الدولية من
المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مّكن مصر من استعادة االستقرار االقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام 
وتعميق اإلصالحات الهيكلية وتعزيز مناخ االستثمار واألعمال اإلنتاجية وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 

  م الضريبي والجمركي لتعظيم إيرادات الدولة.للطبقات األكثر احتياجا، وتحديث النظا
   



  )اليوم السابع( وزير المالية: برنامج اإلصالح االقتصادى الوطنى هدفه تحقيق التنمية المستدامة
  2018نوفمبر  28األربعاء، 

  
تنفيذ برنامج إصالح اقتصادى  2016أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر استطاعت منذ عام 

شامل وفعال، يستهدف فى المقام األول العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السياسة المالية 
تتبعها مصر هى مكون أساسى فى تحقيق هذه التنمية وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية فى ضوء التى 

 .2030االستراتيجية األممية 
 
  

وجاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير المالية، خالل مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى الذى تعقده لجنة األمم 
ا (اإلسكوا) حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربى آسي

 المشروعة، فى العاصمة اللبنانية بيروت.
  

وأشار وزير المالية إلى أن مصر نفذت المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادى والذى 
إلشادة الدولية من كافة المؤسسات يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضال عن المساندة وا

الدولية المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مّكن مصر من استعادة االستقرار االقتصادى الكلى وتحقيق النمو 
المستدام وتعميق اإلصالحات الهيكلية وتعزيز مناخ االستثمار واألعمال واإلنتاجية وتعزيز شبكة الحماية 

 ياجا، وتحديث النظام الضريبى والجمركى لتعظيم إيرادات الدولة.االجتماعية للطبقات األكثر احت
  

وشدد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح من اإلصالحات االقتصادية، وهو األمر الذى تظهر نتائجه 
 2018 – 2017فى ارتفاع معدالت النمو وانخفاض معدالت البطالة، وتحقيق فائض فى موازنة العام 

مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادى الشامل  وخفض الدين العام،
 لتحقيق النمو المستدام.

  
ولفت إلى أن الحكومة تمضى قدما نحو تعزيز اإلصالحات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص وفتح باب 

والمتجددة، وتحسين كفاءة برامج الحماية االستثمارات أمامه فى مجاالت عدة، من بينها قطاع الطاقة الجديدة 
 االجتماعية.

  
وأشار إلى أن األولوية القادمة ستكون لتعزيز رأس المال البشرى وإصالح منظومة التعليم والمنظومة 

 الصحية والتركيز على التعليم الفنى ورفع كفاءة الخدمات العامة.
  

زارة المالية، تتولى العمل على تحديد التكاليف المالية وقال إنه تم إنشاء وحدة تضم عددا من الخبراء داخل و
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى كيفية تدبير مصادر التمويل لتحقيق تلك األهداف، سواء عبر 
 تعديل النظم الضريبية وإعادة الهيكلة لبعض المصادر بما يحقق فى النهاية الهدف من توفير مصادر التمويل.

  
جانبه، قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل  ومن

األموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطنى ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير 
النمو من موارد مالية هى مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول فى طور 

 فى مسيس الحاجة إليها للمساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة.
  



وأضاف المستشار خليل أن هناك قرابة تريليون دوالر سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما 
األموال وإجراءات  يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية، الفتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل

 التصدى للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه البد من االستفادة من الجهود المبذولة فى هذا الصدد.
  

وأكد أهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل األموال، وما يشمله ذلك من التدفقات المالية غير 
تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التى خرجت المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب 

منها األموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام االتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التى 
  استقرت بها بتلك األموال إلعادتها.

   



  2030لتزم بخطة عمل النائب بهية الحريري ممثلة الحريري في مؤتمر تمويل التنمية المستدامة: لبنان م
)14march(  

  ٢٠١٨تشرين الثاني  ٢٨
  

كلمة دولة الرئيس سعد الحريري ممثالً بمعالي النائب السيدة بهية الحريري رئيسة لجنة التربية النيابية، في 
 كبح التدفقات المالية غير المشروعة: –تدامة مؤتمر بعنوان : تمويل التنمية المس

 
يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر الذي تستضيفه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

فعنوان هذا ” .. كبح التدفقات المالية غير المشروعة –تحت عنوان 'تمويل التنمية المستدامة ” .. آسيا 'األسكوا
 المؤتمر هو بالحقيقة بمثابة وضع اإلصبع على الجرح..

 
فما أحوجنا اليوم كدول نامية بشكل خاص.. لكّل مصدر من مصادر التّمويل المتاحة أمامنا.. وال شّك بأّن كبح 
التدفّقات المالية الغير مشروعة هو من أهم هذه المصادر.. والتي تتطلب منّا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل 

تسمح بالحدّ من هروب رؤوس األموال من منطقتنا.. فالعائق األساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف واضحة 
التنمية المستدامة.. هو في إيجاد مصادر وأساليب تمويل جديدة ومستدامة.. وعدم االكتفاء بتأمين التمويل عبر 

ء.. خاصةً في ظل شح السيولة وارتفاع الموازنات العامة الغير قادرة بعد اليوم على تحمل المزيد من األعبا
 الفوائد المالية العالمية..

 
وفي هذا اإلطار من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص.. من أجل تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بما لديه من موارد مالية.. وال بدّ من تشجيعه على االستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق 

هذه األهداف.. وذلك عبر إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي ترعى وتنّظم عمل القطاع الخاص 
 في منطقتنا..

 
وهذا ما سعينا إليه في لبنان عبر إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي.. 

ي البنى التحتية بهذا اإلطار: توسيع مطار رفيق الحريري وقد قمنا مؤخراً بإطالق ثالثة مشاريع رئيسية ف
الدولي.. والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة.. ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات.. وهناك العديد 
من المشاريع الضخمة التي سيتم إطالقها تباعاً في المراحل القادمة والتي ستشكل فرص إستثمارية ضخمة 

 ص..للقطاع الخا
 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وعلى الرغم  2030إن لبنان أيّها األصدقاء ملتزم التزام كامل بخطة عمل 
من كّل العقبات التي تواجهنا.. إال أنّنا مصّممون على المضي قدماً بتحقيق هذه األهداف.. بالشراكة مع كّل 

 ع المدني..المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتم
 

إّن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل.. قمنا بإطالقه في العام الماضي عبر تشكيل اللجنة 
الوطنية ألهداف التنمية المستدامة.. برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن اإلدارات الرسمية 

على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه األهداف كافةً وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني.. والتي تعمل 
ودمجها بالبرامج والخطط الوطنية.. كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءمة التّشريعات مع متطلبات 

 أهداف التنمية المستدامة..
 



ق االستقرار كما أّن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدّمتها الحكومة اللبنانية لتحقي
والنمو وفرص العمل خالل مؤتمر سيدر.. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل أساسي على الدور المركزي الذي 

 يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها..
 

لقد قمنا في تموز الماضي بإعداد تقرير المراجعة الوطنية الّطوعية األول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. 
اه المجتمع الدولي بحفاوة بالغة.. مثنياً على الجهود المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية في هذا اإلطار.. الذي تلقّ 

وقد سمح لنا هذا التقرير ليس فقط بتحديد التّحديات التي نواجهها وتذليلها.. إنّما أظهر أيضاً مكامن القوة لدينا 
 والتي ستسمح لنا بمواجهة هذه التّحديات..

 
..إلى جانب ضرورة تأمين مصادر  2030برز التّحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل ولعل أ

التمويل المستدام لها.. هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي.. مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف التنمية 
ة.. وهذا ما سنسعى إليه المستدامة وغاياتها.. والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية لإلدارات الرسمي

 بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والمجتمع الدولي..
 

يضاف إلى ذلك إستمرار التّداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية ألزمة اللجوء السوري إلى لبنان.. التي ال تزال 
 تضع المزيد من الضغوطات على االقتصاد والبيئة والخدمات العامة والبنى التحتية..

 
” ر حضوركم جميعاً.. وأخص بالّشكر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 'األسكواأشك

الستضافتها هذا المؤتمر.. وفي الختام أيّها األعزاء يبقى االستقرار هو األساس.. فال تنمية مستدامة من دون 
  ستقرار..استقرار.. وال إستثمارات من دون استقرار.. وال إزدهار من دون ا

   



  )IMLEBANON( بهية الحريري: ال إستثمارات وازدهار من دون استقرار
November 28, 2018  

  
مارات االستقرار هو االساس، فال تنمية مستدامة من دون استقرار، وال إستث” أكدت النائبة بهية الحريري ان 

 ”.من دون استقرار، وال إزدهار من دون استقرار
 

وقالت الحريري خالل افتتاح لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرها 
” الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، في مقرها في رياض الصلح: 

األساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في إيجاد مصادر وأساليب تمويل جديدة، العائق 
ومستدامة وعدم االكتفاء بتأمين التمويل عبر الموازنات العامة غير القادرة بعد اليوم على تحمل المزيد من 

 ”.يةاألعباء، خصوصاً في ظل شح السيولة وارتفاع الفوائد المالية العالم
 

من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، “وتابعت 
بما لديه من موارد مالية وال بد من تشجيعه على االستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه األهداف، 

 ”.عى وتنظم عمل القطاع الخاص في منطقتناوذلك عبر إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي تر
 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  2030ان لبنان أيها األصدقاء ملتزم التزاما كامال بخطة عمل “وأضافت: 
وعلى الرغم من كل العقبات التي تواجهنا، إال أننا مصممون على المضي قدما بتحقيق هذه األهداف بالشراكة 

  ”.منظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنيمع كل المعنيين من ال
   



  )أخبارك( وزير المالية في مؤتمر اإلسكوا: نفذنا المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي
28-11-2018  

  
إصالح اقتصادي تنفيذ برنامج  2016أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر استطاعت منذ عام 

 شامل وفعال يستهدف في المقام األول العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
 

وأشار معيط إلى السياسة المالية التي تتبعها مصر وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية في ضوء االستراتيجية 
ال المؤتمر الدولي الذي ، وذلك خالل الكلمة التي ألقاها وزير المالية أثناء مشاركته في أعم2030األممية 

تعقده لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" حول تمويل التنمية المستدامة وكبح 
 التدفقات غير المشروعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

 
ادي الذي يحظى وقال وزير المالية إن مصر نفذت المرحلتين األولى والثانية من برنامج اإلصالح االقتص

بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضال عن المساندة واإلشادة الدولية من كافة المؤسسات الدولية 
المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مّكن مصر من استعادة االستقرار االقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام 

ر واألعمال اإلنتاجية وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية وتعميق اإلصالحات الهيكلية وتعزيز مناخ االستثما
 للطبقات األكثر احتياجا، وتحديث النظام الضريبي والجمركي لتعظيم إيرادات الدولة.

 
وشدد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح من اإلصالحات االقتصادية وهو األمر الذي تظهر نتائجه في 

وخفض  2017/2018ت البطالة، وتحقيق فائض في موازنة العام ارتفاع معدالت النمو وانخفاض معدال
الدين العام مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل لتحقيق 

 النمو المستدام.
 

ومن جانبه قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل 
ألموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطني ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير ا

مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي 
 في مسيس الحاجة إليها للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

 
اف المستشار خليل أن هناك قرابة تريليون دوالر سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما وأض

يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية الفتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل األموال وإجراءات 
  المبذولة في هذا الصدد. التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه البد من االستفادة من الجهود

   



  )صدى البلد( وزير المالية: مصر أصبحت مكانا واعدا لجذب االستثمار بفضل اإلصالحات
  2018نوفمبر//28األربعاء 

  
 

التنمية المستدامة  أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تعمل على أكثر من اتجاه ومحور لتحقيق
لصالح المواطنين، وأن اإلصالحات الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثالث الماضية في 
قطاعات مختلفة لحل المشاكل المستعصية في االقتصاد، تستهدف في المقام األول إحداث تنمية مستدامة 

 عدا للنمو وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة.لفترات زمنية طويلة.. مشيرا إلى أن مصر أصبحت مكانا وا
 

في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق األوسط في بيروت، على هامش مشاركته في  -وقال معيط 
المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة 

إنه ال يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية، إال من خالل نظام  -لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتماعية واالقتصادية 
اقتصادي سليم يعمل بصورة جيدة ومتناغمة في جميع قطاعات االقتصاد وعناصره المختلفة والمالية العامة 

 والنظام النقدي.
 

وجيدة، وأنها لم تكن  وأضاف أن هذه اإلصالحات التي تتم حاليا في مصر، تجرى على أسس صحيحة
سنوات ركزت بصورة كبيرة على العمل على  3موجودة في أزمنة وحقب سابقة، موضحا أن مصر خالل 

 حل المشاكل في النظام االقتصادي من النواحي الهيكلية والمالية والنقدية.
 

اسات ألسعار وأشار وزير المالية إلى أن اإلصالح في الجانب النقدي، عبر تحرير سعر الصرف ووضع سي
الفائدة والتعامل القائم على أسس علمية مع التضخم، أتى بنتائج إيجابية للغاية تتمثل في تجاوز االحتياطي 

مليار دوالر أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، فضال عن االستقرار الذي  44النقدي مبلغ الـ 
 ت المتعلقة باالقتصاد العالمي وتجاوزها.يشهده القطاع المصرفي وقدرته الكبيرة في تحمل الصدما

 
وقال إنه في ما يتعلق بالسياسات المالية، فإن العجز في تراجع ملحوظ، وبدأ التحول من العجز األولي إلى 

فائض أولي، ونزول مستويات الدين، فضال عن اإلصالح في هيكل االقتصاد المصري ككل، وتزايد معدالت 
لمصري استطاع امتصاص وتجاوز الكثير من الصدمات التي تعرض لها من النمو.. مؤكدا أن االقتصاد ا

خارج الدولة، وفي نفس الوقت يتحرك االقتصاد إلى األمام بشكل إيجابي، وأصبحت هناك فرصا واعدة للنمو 
 وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة.

 
صالحي الذي بدأته مصر، خلقت مساحة وشدد على أن هذه النتائج اإليجابية التي تحققت بفضل البرنامج اإل

لتسارع النمو وزيادة االستثمارات، عالوة على أنها تشجع القطاع الخاص على االستثمار بصورة أكبر، وأن 
يتم التوسع في االستثمار في التنمية البشرية خاصة في مجاالت الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق 

اية اجتماعية وخلق لفرص العمل، على نحو يوجد تنمية مستدامة والطاقة والسكن االجتماعي، وإجراء حم
 ولفترات زمنية طويلة.

 
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من اتجاه ومحور في مجال تحقيق التنمية للشعب المصري، 

أو القروض،  سواء أكان التمويل للمشروعات التنموية بطريقة ذاتية أو من خالل هيئات اقتصادية أو المنح
 مؤكدا أن كل هذه األمور تصب في صالح تحقيق التنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنين.

 



  )مجلة مباشر( تعقد مؤتمرا دوليا حول تحديات التنمية المستدامة في بيروت» إيسكوا«
28-11-2018  

  
تماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية تعقد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالج

بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسئولين االقتصاديين والماليين في 
ة من الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع

 .منظور إقليمي وتنموي

  



Minister: Egyptian economic reform helped achieve development (Egypt Today) 
Wed, Nov. 28, 2018 
 
BEIRUT - 28 November 2018: Egyptian Minister of Finance Mohamed Ma'it on 
Wednesday said that Egypt managed to implement a comprehensive economic 
reform program that is aimed at achieving sustainable development.  
 
In his speech at an international conference on financing sustainable development 
that is organized by the United Nations Economic and Social Commission for 
West Asia (ESCWA), he added that Egypt has already implemented two phases of 
the reform program which is lauded by international foundations.  
 
The reform program has enabled Egypt to restore its economic stability and 
achieve economic growth, he pointed out.  
 
Also, the economic reform measures helped increase investments and enhance the 
social protection nets for the needy people, he said, adding that these measures 
involve also upgrading the taxation and customs systems. 
  



  )النهار( افتتاح مؤتمر تمويل التنمية المستدامة: االستقرار هو األساس
  2018تشرين الثاني  28

  
(اإلسكوا) مؤتمرها الدولي حول تمويل افتتحت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 

التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، في مقرها في رياض الصلح، برعاية رئيس حكومة 
 تصريف األعمال سعد #الحريري ممثال بالنائبة بهية الحريري.

 
ة بشكل خاص لكل مصدر من وألقت الحريري كلمة الرئيس الحريري، فقالت: "ما أحوجنا اليوم كدول نامي

مصادر التمويل المتاحة أمامنا وال شك بأن كبح التدفقات المالية غير المشروعة هو من أهم هذه المصادر 
والتي تتطلب منا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل واضحة تسمح بالحد من هروب رؤوس األموال من 

لتنمية المستدامة هو في إيجاد مصادر وأساليب منطقتنا. فالعائق األساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف ا
تمويل جديدة ومستدامة وعدم االكتفاء بتأمين التمويل عبر الموازنات العامة غير القادرة بعد اليوم على تحمل 

المزيد من األعباء، خاصة في ظل شح السيولة وارتفاع الفوائد المالية العالمية. وفي هذا اإلطار من 
شراكة فعلية مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديه من الضروري اليوم خلق 

موارد مالية وال بد من تشجيعه على االستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه األهداف، وذلك عبر 
 ".إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع الخاص في منطقتنا

 
وأضافت: "هذا ما سعينا إليه في لبنان عبر إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 

الماضي. وقد قمنا مؤخرا بإطالق ثالثة مشاريع رئيسية في البنى التحتية بهذا اإلطار: توسيع مطار رفيق 
شروع مركز لبنان الوطني للبيانات. وهناك الحريري الدولي والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة وم

العديد من المشاريع الضخمة التي سيتم إطالقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرص إستثمارية 
لتحقيق أهداف التنمية  2030ضخمة للقطاع الخاص"، معتبرةً "إن لبنان ملتزم التزاما كامال بخطة عمل 

لعقبات التي تواجهنا، إال أننا مصممون على المضي قدما بتحقيق هذه المستدامة. وعلى الرغم من كل ا
 األهداف بالشراكة مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

 
وأكدت الحريري: "إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل قمنا بإطالقه في العام الماضي عبر 

ة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن اإلدارات تشكيل اللجن
الرسمية كافة وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه 

ة التشريعات مع األهداف ودمجها بالبرامج والخطط الوطنية، كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءم
متطلبات أهداف التنمية المستدامة. كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها 
الحكومة اللبنانية لتحقيق االستقرار والنمو وفرص العمل خالل مؤتمر سيدر. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل 

 قطاع الخاص في تنفيذها".أساسي على الدور المركزي الذي يمكن أن يؤديه ال
 

 مواضيع ذات صلة
 وزير المال "فاتح عا حسابو"؟ 

إلى جانب ضرورة تأمين  2030وأردفت: "لعل أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 
مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف 

ية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية لإلدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه التنم
بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والمجتمع الدولي. يضاف إلى ذلك إستمرار التداعيات اإلقتصادية 



الضغوطات على االقتصاد والبيئة واإلجتماعية ألزمة اللجوء السوري إلى لبنان التي ال تزال تضع المزيد من 
 والخدمات العامة والبنى التحتية".

 
وختمت بالقول: "يبقى االستقرار هو األساس. فال تنمية مستدامة من دون استقرار. وال إستثمارات من دون 

  استقرار. وال إزدهار من دون استقرار".
   



 

  )الوطن( امية"اإلسكوا" تثني على جهود مصر في الدفاع عن مصالح الدول الن
28-11-2018  

  
أثنى األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) منير تابت، على 

أجل الدفاع عن مصالح الدول والصين، على مدى عام من  77الجهود التي بذلتها مصر لصالح مجموعة الـ 
النامية، مشيرا إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة فارقة ستشهد إعادة ترتيب أولويات تمويل التنمية 

  .ومقاربات مختلف الدول واألقاليم تجاهها
  

في كلمة له خالل أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة -وقال تابت 
إن األوضاع تتطلب أن تطرح المنطقة العربية تقديراتها وأولويات  -لذي تنظمه "اإلسكوا" على مدى يومينا

  .استحقاقات مقررة العام المقبل 3تمويل التنمية لديها خالل 
  

وأشار إلى أن المنطلقات التنموية ترتكز إلى حوار مدروس، وتفاعل بناء بين مختلف أصحاب المصلحة 
ع مدني وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية"، موضحا أن المؤتمر يأتي ضمن مساع "حكومات ومجتم

حثيثة تبذلها مختلف أجهزة األمم المتحدة في سبيل صياغة خريطة طريق لتنفيذ االستراتيجية الجديدة التي 
  طرحها أمين عام األمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، من أجل استعادة مقدرات تمويل التنمية.

   



  )خبارميدان األ( نائب رئيس البنك الدولي: التهرب الضريبي أحد األشكال الضارة بجهود التنمية
28-11-2018  

  
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب األول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن الدول التي تعاني من زيادة 
في الديون، تشهد تسربا كبيرا في التدفقات المالية غير المشروعة، وأن هذا األمر يمثل أحد أكبر األعباء أمام 

دوالرات تتسرب  3مقابل كل دوالر من المساعدات الدولية، هناك  التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه في
  .وتُصنف على أنها تدفقات مالية غير مشروعة

  
وأشار محيي الدين، خالل المؤتمر الدولي الذي تعقده لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا 

غير المشروعة، في بيروت، إلى أن التهرب (اإلسكوا)، حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات 
الضريبي هو أحد األشكال الضارة بجهود التنمية، مضيفا أن مستوى اإليرادات الضريبية واإليرادات العامة 
في الدول النامية يقل عن المستوى المطلوب من الدخل القومي، وأن التدفقات المالية غير المشروعة تتجاوز 

  .األجنبيةالمساعدات واالستثمارات 
  

وأضاف أن مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة يتطلب التعامل مع منبع هذه التدفقات والوسائل 
(القنوات) التي يتم عبرها نقل هذه التدفقات وأماكن المصب لتلك األموال، مشيرا إلى أن المنبع غالبا ما يتمثل 

المال العام بصورة سيئة والتعامل مع المصادر  في التهرب الضريبي ومجاالت االختالس والسرقة واستغالل
  .غير المشروعة

  
وشدد على ضرورة أن تشمل جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المالذات اآلمنة لتلك التدفقات، 

  .مشيرا إلى أن النسب حول تلك التدفقات وصلت حدا مخيفا
  

ية في مجال مكافحة تلك التدفقات من وزارة المالية وأكد محيي الدين ضرورة التعاون بين المؤسسات المعن
والبنوك المركزية ووحدات مكافحة غسل األموال والجهات الرقابية، فضال عن إجراء اإلصالحات الالزمة 

  .والعمل على استخدام التكنولوجيات وإيجاد التشريعات الضريبية الحديثة والتنسيق على المستوى المركزي
  

ولي بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة، يبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة األموال وأردف أن البنك الد
المهربة، الفتا في هذا الصدد إلى مبادرة (ستار) لتعقب األموال المهربة، غير أن اتخاذ اإلجراءات الوقائية 

األموال المهربة رغم يظل أكثر أهمية من إجراءات العالج، خاصة وأن المالحقة ال تنجح كثيرا في استعادة 
  .كل الجهود التي تبذل على المستويات الوطنية والتي ال تسفر عن تحقيق ما هو مأمول أو مطلوب

  
  
   

وشدد نائب رئيس البنك الدولي على أهمية تحسين المناخ العام في الضرائب واالستثمار، خاصة وأن التعامل 
ة ال تعنى بها الحكومات فقط، وإنما يعنى بها القطاع مع جذور المشكلة يتطلب تنسيق السياسات، وأن المسأل

الخاص أيضا، ما يتطلب وضع قواعد منضبطة وحشد الجهود والتنسيق الدولي في إطار من الشفافية 
  .واإلفصاح

  
من جهته، قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة، إن الموضوعات محل االهتمام 

الدولي والتي تشغل حيزا كبيرا من الحوار الدائر حاليا والمتعلقة بوجود تحديات تواجه النظام المتعدد 



وفاعلية، وخطة التنمية األطراف وضرورة الحفاظ عليه، وإصالح األمم المتحدة وجعلها ذات أهمية 
وكيفية تحقيقها، تتكامل وتصب في نفس االتجاه لتحقيق حياة أفضل للشعوب في ظل  2030المستدامة 

  .تحديات كبيرة وطموحات كبيرة ال تواكبها الموارد الموجودة حاليا
  

العالم قرابة  أعوام على الخطة األممية للتنمية المستدامة، ما زال في 3وأشار إدريس إلى أنه وبعد مضي 
مليون شخص تحت خط الفقر، الفتا إلى أن هذا العدد الكبير يبعث على القلق، خاصة وأن الهدف  800

  .األساسي للخطة األممية هو القضاء على الفقر
  

وأضاف أن تنفيذ الخطة يتم في ظل ظروف دولية غير مؤاتية، حيث تتصاعد التوترات فضال عن انخفاض 
األساسية، فضال عن مشكلة الديون في الدول النامية وتحديات ضبط إيقاع االستثمارات  االستثمارات في البنى
  .لتواكب الخطط التنمية

وشدد السفير إدريس على الحاجة إلى تضافر الجهود وتكاملها إلعطاء النظام المتعدد األطراف مصداقية في 
  .النظام الدولي الحالي

  
دولة والتنسيق  134لتي ترأسها مصر حاليا، أصبحت تضم اآلن والصين ا 77وقال إدريس إن مجموعة الـ 

  .بداخلها أصبح يشكل تحديا في ظل تنوع كبير من الدول والمناطق الجغرافية المختلفة والتفاوت في التنمية
  

وأكد المندوب المصري أن تمويل التنمية يمثل أهمية كبرى، وأن مصر وضعت ضمن أولوياتها في رئاستها 
دفا أساسيا يتمثل في مكافحة الفقر وهذا يمثل حجر زاوية في أولوية عمل المجموعة التي تترأسها للمجموعة ه

  .مصر وتحقيق هذا الهدف له أهمية كبرى
  

ولفت إدريس إلى أن هناك تركيزا على تمويل التنمية والبد أن يتم في منظومة أوسع تتعلق بالوضع الدولي، 
را إلى أن هناك إشكالية يتم إثارتها حاليا تتعلق بمواءمة دور القطاع وأن دور القطاع الخاص مهم جدا، مشي

  .الخاص مع األهداف واالستثمارات طويلة المدى
  
  
   

وأوضح أن هناك قناعة أن الحكومات وحدها لن تستطيع توفير التمويل الالزم، وكذلك فإن القطاع الخاص لن 
  .ى إيجاد صيغ جديدة مبتكرة لتوفير التمويل الالزميتمكن وحده من تحقيق التنمية، ومن ثم هناك عمل عل

  
ممثلة عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، احتياج  -في كلمتها-من جهتها، أكدت النائبة بهية الحريري 

دول العالم العربي لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة لتحقيق التنمية، وهو ما يتطلب العمل على كبح 
لية غير المشروعة، وهو ما يتطلب توحيد الجهود ووضع خطة عمل واضحة لمنع هروب التدفقات الما

  .رؤوس األموال من المنطقة
  

وأشارت الحريري إلى أن الهدف يتمثل في إيجاد أساليب تمويل لخطط التنمية المستدامة وعدم االكتفاء 
ل على خلق شراكة فعلية مع القطاع بالموازنات العامة والتي أصبحت غير قادرة حاليا على التمويل، والعم

الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما لديه من موارد، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص عبر 
  .إقرار القوانين وتحديث األطر المؤسساتية التي تنظم عمله

  



مشروعات رئيسية  3عبر  وقالت إن لبنان أطلق للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
تتمثل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وطريق محوري بمنطقة خلدة، وإنشاء مركز 

لبنان الوطني للبيانات، مشيرة إلى أنه سيكون هناك العديد من المشروعات الضخمة التي ستطلق تباعا 
  .وستشكل فرصا مهمة للقطاع الخاص واالستثمار في لبنان

  
لتحقيق التنمية المستدامة، وأن اللبنانيين مصممون على  2030وشددت على التزام لبنان بصورة كاملة بخطة 

  .المضي قدما بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في العمل على تحقيق تلك التنمية
  

تقف أمام نجاح مشاريع بدوره، أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وجود تحديات كثيرة ومتعددة 
وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، وفي مقدمتها اإلرهاب والتطرف والنزوح والتدفقات المالية غير 

  .المشروعة
  
  
   

وأشار إلى أن أهمية وضرورة التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والحد من أثرها، مضيفا أن قياس 
الصعوبة نظرا إلى عدم قانونيتها وحجمها الكبير، خاصة وأن هذه المشكلة في حجم تلك التدفقات أمر شديد 

حالة تنامي مستمر في الدول الغنية بالموارد شأنها شأن الدول التي تعيش أوضاعا هشة وخرجت مؤخرا من 
  .نزاعات وصراعات

  
ار وغياب الرؤية واعتبر أن أسباب التدفقات المالية غير المشروعة تعود إلى هشاشة األمن واالستقر

واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية واالحتيال في التجارة الدولية والتهرب الضريبي، وأنها تشكل في 
  .مجموعها تحديا كبيرا على المستويين السياسي واالقتصادي حوال العالم، خاصة في الدول النامية

  
يحقق صالح الجميع ويبقى أن  -لية غير المشروعةالتدفقات الما- وشدد خليل على أن مكافحة هذه الظاهرة 

  .يمثل أولوية، موضحا أن هناك جهودا ملحوظة على المستوى الدولي ولكنها غير كافية
  

وأضاف أن التدفقات غير المشروعة تمثل مصدر قلق كبير بسبب حجمها وارتداداتها السلبية على القدرات 
لى أن لبنان اتخذ مجموعة من التدابير في مجال محاربة هذه الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إ

الظاهرة، في الجانب التشريعي، من خالل استصدار قانون التصريح باألموال عبر الحدود، وقانون مكافحة 
  .غسل األموال، وقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتعديالت قانون مكافحة تمويل اإلرهاب

  
اني إلى أزمة النزوح السوري وتأثيرها على لبنان، مشيرا إلى أن النازحين السوريين وتطرق الوزير اللبن

داخل األراضي اللبنانية يشكلون العدد األكبر في العالم مقارنة بعدد السكان، على نحو أثقل كاهل اقتصاد 
عم النازحين البالد وأوجد ضغوطا كبيرة، مشددا في ذات الوقت على أن لبنان لم يدخر جهدا في مجال د

  .والوقوف إلى جانبهم
  

وقال إن بالده تتطلع إلى عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، خاصة بعد استقرار األوضاع في 
  .سوريا وعودة خدمات الدولة المركزية إلى معظم المناطق

  



نازحين، وأنه في وأضاف أن االقتصاد اللبناني يشهد تراجعا وانكماشا جراء األزمات السياسية وأزمة ال
مسيس الحاجة إلعادة بناء بنيته التحتية وخلق فرص عمل وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في المالية العامة 

 وتنشيط مشاركة القطاع الخاص.
 

   



  )العرب اليوم( "معيط": ال يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية إال من خالل نظام اقتصادي سليم
28-11-2018  

  
خالل اإلصالحات  قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، من

الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثالث الماضية في القطاعات المختلفة لحل المشاكل 
المستعصية في االقتصاد، تستهدف في المقام األول إحداث تنمية مستدامة لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن 

  .نبية المباشرةمصر أصبحت مكانا واعدا للنمو وجذب االستثمارات األج
  

وأضاف معيط، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير 
المشروعة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) فى لبنان، إنه ال 

صادي سليم يعمل بصورة جيدة ومتناغمة في جميع يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية، إال من خالل نظام اقت
  .قطاعات االقتصاد وعناصره المختلفة والمالية العامة والنظام النقدي

  
وأضاف أن هذه اإلصالحات التي تتم حاليا في مصر، تجرى على أسس صحيحة وجيدة، وأنها لم تكن 

رة كبيرة على العمل على سنوات ركزت بصو 3موجودة في أزمنة وحقب سابقة، موضحا أن مصر خالل 
  .حل المشاكل في النظام االقتصادي من النواحي الهيكلية والمالية والنقدية

  
وأشار وزير المالية إلى أن اإلصالح في الجانب النقدي، عبر تحرير سعر الصرف ووضع سياسات ألسعار 

اية تتمثل في تجاوز االحتياطي الفائدة والتعامل القائم على أسس علمية مع التضخم، أتى بنتائج إيجابية للغ
مليار دوالر أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، فضال عن االستقرار الذي  44النقدي مبلغ الـ 

  .يشهده القطاع المصرفي وقدرته الكبيرة في تحمل الصدمات المتعلقة باالقتصاد العالمي وتجاوزها
  
  
   

يتعلق بالسياسات المالية، فإن العجز في تراجع ملحوظ، وبدأ التحول من العجز األولي إلى  وقال إنه في ما
فائض أولي، ونزول مستويات الدين، فضال عن اإلصالح في هيكل االقتصاد المصري ككل، وتزايد معدالت 

لها من  النمو.. مؤكدا أن االقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز الكثير من الصدمات التي تعرض
خارج الدولة، وفي نفس الوقت يتحرك االقتصاد إلى األمام بشكل إيجابي، وأصبحت هناك فرصا واعدة للنمو 

  .وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة
  

وشدد على أن هذه النتائج اإليجابية التي تحققت بفضل البرنامج اإلصالحي الذي بدأته مصر، خلقت مساحة 
الستثمارات، عالوة على أنها تشجع القطاع الخاص على االستثمار بصورة أكبر، وأن لتسارع النمو وزيادة ا

يتم التوسع في االستثمار في التنمية البشرية خاصة في مجاالت الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق 
مة والطاقة والسكن االجتماعي، وإجراء حماية اجتماعية وخلق لفرص العمل، على نحو يوجد تنمية مستدا

  .ولفترات زمنية طويلة
  

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من اتجاه ومحور في مجال تحقيق التنمية للشعب المصري، 
سواء أكان التمويل للمشروعات التنموية بطريقة ذاتية أو من خالل هيئات اقتصادية أو المنح أو القروض، 

  .لتنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنينمؤكدا أن كل هذه األمور تصب في صالح تحقيق ا
  



نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر 
"معيط": ال يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية إال من خالل نظام اقتصادي سليم برجاء ابالغنا او ترك تعليق 

  األسفل
   



  )الوطن نيوز( تثني على جهود مصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية "اإلسكوا"
28-11-2018  

  
أثنى األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) منير تابت، على 

والصين، على مدى عام من أجل الدفاع عن مصالح الدول  77لتها مصر لصالح مجموعة الـ الجهود التي بذ
النامية، مشيرا إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة فارقة ستشهد إعادة ترتيب أولويات تمويل التنمية 

  .ومقاربات مختلف الدول واألقاليم تجاهها
  

ي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة في كلمة له خالل أعمال المؤتمر الدول-وقال تابت 
إن األوضاع تتطلب أن تطرح المنطقة العربية تقديراتها وأولويات  -الذي تنظمه "اإلسكوا" على مدى يومين

  .استحقاقات مقررة العام المقبل 3تمويل التنمية لديها خالل 
  

س، وتفاعل بناء بين مختلف أصحاب المصلحة وأشار إلى أن المنطلقات التنموية ترتكز إلى حوار مدرو
"حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية"، موضحا أن المؤتمر يأتي ضمن مساع 
حثيثة تبذلها مختلف أجهزة األمم المتحدة في سبيل صياغة خريطة طريق لتنفيذ االستراتيجية الجديدة التي 

  تمبر الماضي، من أجل استعادة مقدرات تمويل التنمية.طرحها أمين عام األمم المتحدة في شهر سب
   



  )شبكة الصين( وزير لبناني : تحديات كثيرة تواجه عمل الحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة

2018-11-29  

(شينخوا) أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم (األربعاء) وجود  2018نوفمبر  28بيروت 
  .تحديات كثيرة تواجه عمل الحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة

  

وقال خليل في كلمة في افتتاح مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة"، الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االجتماعية 
غربي اسيا (األسكوا) إن تحديات كثيرة تواجه عمل الحكومات العربية في تحقيق التنمية واالقتصادية ل

المستدامة، بينها النزاعات المسلحة والصراعات في دول المنطقة، إضافة إلى استمرار تدخل الدول الكبرى 
  .في سياسات المنطقة ومساعدة اإلرهابيين والجماعات المتطرفة بالمال والسالح

  

أن من بين التحديات، التطرف واإلرهاب اللذين يهددان المجتمعات العربية ويؤخران التنمية، فضال وتابع 
  .عن أزمات الهجرة والنزوح

  

ولفت إلى ازدياد حاجة الدول إلى تمويل إضافي لمواكبة الضغوط الطارئة في وقت وصلت فجوة التمويل إلى 
، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات كافية ومنتظمة حول تريليون دوالر لتحقيق التنمية المستدامة 3,6حد 

  .وضع التنمية في المنطقة العربية

  

ورأى خليل أن أهم أسباب فجوة تمويل التنمية تكمن في التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى صعوبة 
  .قياس هذه التدفقات نظرا إلى عدم قانونيتها وكبر حجمها

  

مالية غير المشروعة تتمثل في هشاشة األمن واالستقرار وضعف الحوكمة ورأى أن أسباب التدفقات ال
والفساد والجريمة المنظمة واالستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية واالحتيال في التجارة الدولية 

  .والتهرب الضريبي

  

  .العالمواعتبر ان التدفقات غير المشروعة تشكل تحديا هائال لألمنين السياسي واالقتصادي حول 

  



مليار  483بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي  2011وأوضح أنه منذ بداية عام 
  .في المائة من التجارة العالمية غير النفطية 3دوالر، مما يعادل 

  

لى ودعا خليل إلى ضرورة مواجهة التحديات المتزايدة في العالم العربي من خالل التزام سياسي على أع
مستوى في الدول لتعزيز تمويل التنمية المستدامة واعتماد سياسات ومقاربات وأدوات قانونية واقتصادية 

  .ومالية ومؤسسية وأمنية لتحقيق التنمية المستدامة

  

كما دعا إلى إرساء قواعد السالم وتقوية مؤسسات الدولة وتحويل الذهنيات نحو ثقافة جديدة للشراكة من أجل 
  .مستدامةالتنمية ال

  

بدورها، أكدت النائبة بهية الحريري ممثلة رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري، في كلمتها أن 
العائق األساسي أمام الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في إيجاد مصادر وأساليب تمويل 

  .جديدة

  

في االستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية  ودعت الحريري إلى خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص
  .المستدامة

  

وشددت على أن "االستقرار يبقى هو األساس فال تنمية مستدامة وال استثمارات وال إزدهار من دون 
  .استقرار

  

ويتواصل المؤتمر الذي تنظمه االسكوا على مدى يومين، ويأتي في إطار االستعداد للحوار رفيع المستوى 
حول تمويل التنمية، وللمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقدهما تحت مظلة 

  الجمعية العامة لألمم المتحدة العام المقبل./نهاية الخبر/

   



  )جريدة البشايرالعجز ( تراجع مع إيجابي بشكل لألمام يتحرك مصر اقتصاد:  لماليةا وزير
  2018 نوفمبر 29 الخميس

  
 األخيرة، الفترة خالل ملحوظا تحسنا شهدت مصر في المالية السياسات إن المالية، وزير معيط محمد قال

 مستويات ونزول أولي، فائض إلى األولي العجز من التحول وبدأ العجز، في ملحوظا تراجعا هناك وبات
 االقتصاد أن مؤكدا النمو، معدالت وتزايد ككل، المصري االقتصاد هيكل في اإلصالح عن فضال الدين،

 نفس وفي الدولة، خارج من لها تعرض التي الصدمات من الكثير وتجاوز امتصاص استطاع المصري
 االستثمارات وجذب للنمو واعدة فرصا هناك وأصبحت إيجابي، بشكل األمام إلى االقتصاد يتحرك الوقت

  .المباشرة األجنبية
  
  
  

 وأن المواطنين، لصالح المستدامة التنمية لتحقيق ومحور اتجاه من أكثر على تعمل مصر أن معيط، وأكد
 المشاكل لحل مختلفة قطاعات في الماضية الثالث السنوات مدى على الدولة أجرتها التي الهيكلية اإلصالحات
 أن إلى مشيرا طويلة، زمنية لفترات مستدامة تنمية إحداث األول المقام في تستهدف االقتصاد، في المستعصية

 مكتب لمدير خاصة تصريحات وفق المباشرة، األجنبية االستثمارات وجذب للنمو واعدا مكانا أصبحت مصر
 وكبح المستدامة التنمية حول الدولي المؤتمر في مشاركته هامش على بيروت، في األوسط الشرق أنباء وكالة

  ."اإلسكوا" آسيا لغربي واالقتصادية االجتماعية المتحدة األمم لجنة تنظمه الذي المشروعة غير التدفقات
  
  
  

 جيدة بصورة يعمل سليم اقتصادي نظام خالل من إال حقيقية، مستدامة تنمية إجراء يمكن ال إنه معيط، وقال
  .النقدي والنظام العامة والمالية المختلفة وعناصره االقتصاد قطاعات جميع في ومتناغمة

  
  
  

 تكن لم وأنها وجيدة، صحيحة أسس على تجرى مصر، في حاليا تتم التي اإلصالحات هذه أن وأضاف
 على العمل على كبيرة بصورة ركزت سنوات 3 خالل مصر أن موضحا سابقة، وحقب أزمنة في موجودة

  .والنقدية والمالية الهيكلية النواحي من االقتصادي النظام في المشاكل حل
  
  
  

 ألسعار سياسات ووضع الصرف سعر تحرير عبر النقدي، الجانب في اإلصالح أن إلى المالية وزير وأشار
 االحتياطي تجاوز في تتمثل للغاية إيجابية بنتائج أتى التضخم، مع علمية أسس على القائم والتعامل الفائدة
 الذي االستقرار عن فضال مصر، تاريخ في مسبوق غير رقم وهو أمريكي، دوالر مليار 44 الـ مبلغ النقدي
  .وتجاوزها العالمي باالقتصاد المتعلقة الصدمات تحمل في الكبيرة وقدرته المصرفي القطاع يشهده

  
  
  



 مساحة خلقت مصر، بدأته الذي اإلصالحي البرنامج بفضل تحققت التي اإليجابية النتائج هذه أن على وشدد
 وأن أكبر، بصورة االستثمار على الخاص القطاع تشجع أنها على عالوة االستثمارات، وزيادة النمو لتسارع

 والطرق الشرب ومياه والتعليم الصحة مجاالت في خاصة البشرية التنمية في االستثمار في التوسع يتم
 مستدامة تنمية يوجد نحو على العمل، لفرص وخلق اجتماعية حماية وإجراء االجتماعي، والسكن والطاقة

  .طويلة زمنية ولفترات
  
  
  

 المصري، للشعب التنمية تحقيق مجال في ومحور اتجاه من أكثر على تعمل المصرية الدولة أن إلى وأشار
 أوالقروض، أوالمنح اقتصادية هيئات خالل من أو ذاتية بطريقة التنموية للمشروعات التمويل أكان سواء
 .المواطنين أمام عمل فرص وإيجاد المشاريع وخلق التنمية تحقيق صالح في تصب األمور هذه كل أن مؤكدا

  
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 


