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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 وتمويل اديةاالقتص والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة 
 التنمية

 

 التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اطالق :اتحاد وكاالت األنباء العربية 
 الخارجية

 العـربية للبلدان التمويلية لالحتياجات التـراكمي المجموع دوالر تـريليون 6.3 :جريدة الدستور 

 يبلغ التمويل في عجًزا تواجه العربية البلدان معظم: «اإلسكوا»: محمد الدعمه -الشرق األوسط 
 اإلسالمي التمويل في االستثمار بزيادة توصيات/ 0262 عام حتى دوالر تريليون 6 .3

 وتوسعته
 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اطالق :ردنيةوكالة األنباء األ 
 والعولمة التجارة لتحرير الفنية للجنة التاسعة الدورة أشغال انطالق..األردن: موقع مناره 

 المغرب بمشاركة اإلسكوا منطقة في التنمية وتمويل
 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اطالق :موقع أخبار البلدان 
 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة انطالق: وكالة السودان لألنباء 
 Arabic news: في" الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة"  التاسعة الدورة بدء 

 االسكوا
 Arabic people :في" الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة"  التاسعة الدورة بدء 

 االسكوا
 

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اطالق

 اتحاد وكاالت األنباء العربية

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع اعمال الثالثاء اليوم عمان في انطلقت

 (.السكواا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية

 التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع االجتماع من االول اليوم في المشاركون وناقش

 التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموي الدور الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم ان الى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة اميركي دوالر تريليون 6ر3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع



 جذب على ”االسكوا“ في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة وعرضت

 في العاملين الى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع الى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد ان الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 الى اميركي دوالر

 .العربية طقةالمن في

 العربية المنطقة ان فيها اكد الدردري عبدهللا الدكتور ”االسكوا“ لـ التنفيذي االمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لأللفية اإلنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه

 االلتحاق في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة ان وقال

 المكاسب ان الى منوها األمهات، صحة وحماية االطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0202 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز الى العربية البلدان الدردري دعا كما

 ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية والمشاركة

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع

 وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة في االردن ممثل قال جانبه من

 الذي الهدف هي المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية ان العمري مخلد( االسكوا) منطقة في التنمية

 إلحداث مدروس بشكل المعد االستراتيجي التخطيط اسلوب تبني خالل من الدول جميع تحقيقه الى تسعى

 .واالجتماعية االقتصادية الجوانب شتى في االفضل نحو جوهري تغيير

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية جديدة وآليات استراتيجيات ظهور واالقليمية العربية المنطقة تشهد واضاف

 تغييرات بإجراء البدء على الحكومات شجعا العالمي واالقتصادي واالنفتاح العولمة ان كما, واالدارية

 .اقتصاداتها هيكلة وإعادة االقتصادي االصالح لتعزيز ضرورية هيكلية



 اعضاء انتخاب خالله وتم االردن، من التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة تسلمت االجتماع وخالل

 .االعمال جدول وإقرار المكتب

 للجنة الثامنة الدورة منذ ”االسكوا“ عمل برنامج اطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203 السنتين لفترة المقترح العمل وبرنامج

 

 العـربية للبلدان التمويلية لالحتياجات التـراكمي المجموع دوالر تـريليون 3ر6

 جريدة الدستور

 االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع اعمال امس عمان في انطلقت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل

 التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع االجتماع من االول اليوم في المشاركون وناقش

 التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموي الدور الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم ان الى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة  دوالر تريليون 6ر3 لتمويليةا لالحتياجات التراكمي المجموع

 على «االسكوا» في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة وعرضت

 الى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد جذب

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج في العاملين

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع الى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد ان الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 الى اميركي دوالر

 .العربية المنطقة في

 العربية المنطقة ان فيها اكد الدردري عبدهللا الدكتور «االسكوا» لـ التنفيذي االمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لأللفية اإلنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه



 االلتحاق في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة ان وقال

 المكاسب ان الى منوها األمهات، صحة وحماية االطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0202 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز الى العربية لدانالب الدردري دعا كما

 ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية والمشاركة

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع

 وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة في االردن ممثل قال جانبه من

 الذي الهدف هي المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية ان العمري مخلد( االسكوا) منطقة في التنمية

 إلحداث مدروس بشكل المعد االستراتيجي التخطيط اسلوب تبني خالل من الدول جميع تحقيقه الى تسعى

 العربية المنطقة تشهد واضاف.واالجتماعية االقتصادية الجوانب شتى في االفضل نحو جوهري تغيير

 العولمة ان كما, واالدارية واالجتماعية االقتصادية للتنمية جديدة وآليات استراتيجيات ظهور واالقليمية

 لتعزيز ضرورية هيكلية تغييرات بإجراء البدء على الحكومات شجعا العالمي واالقتصادي واالنفتاح

 التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة تسلمت االجتماع وخالل.اقتصاداتها هيكلة وإعادة االقتصادي االصالح

 المج في تنفيذه تم ما عرض تم كما.االعمال جدول وإقرار المكتب اعضاء انتخاب خالله وتم االردن، من

 السنتين لفترة المقترح العمل وبرنامج للجنة الثامنة الدورة منذ «االسكوا» عمل برنامج اطار في التنمية

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203

 

 تريليون 3 .6 يبلغ التمويل في عجًزا تواجه العربية البلدان معظم: «اإلسكوا»

 0232 عام حتى دوالر

 وتوسعته اإلسالمي التمويل في االستثمار بزيادة توصيات

 الشرق األوسط

 محمد الدعمه



 بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اجتماعات( الثالثاء) أمس عمان األردنية العاصمة في بدأت

 (.اإلسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة

 الحديثة والمبادرات العربي العالم في التنمية لتمويل الحالي الوضع على مناقشاتهم في المشاركون وركز

 مواقف ومواءمة لتنسيق( األربعاء) اليوم خصص بينما المجال، هذا في المتاحة والفرص التحديات وأهم

 .التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضيرا المستدامة التنمية تمويل بشأن العربية البلدان

 واستخدام العربية المنطقة في التمويلية الفجوة موضوعات على ركزت عمل أوراق المشاركون تناول كما

 للصناديق التنموي الدور إلى إضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت

 .العربية

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم أن إلى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262 - 0202 للفترة دوالر تريليون 6 .3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع

 على «اإلسكوا» في األعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة واستعرضت

 إلى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد جذب

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج في العاملين

 والصكوك اإلسالمي والتمويل الخضراء السندات في التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع إلى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 اإلنمائية للتحديات االستجابة في تساعد أن الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 إلى أميركي دوالر

 .العربية المنطقة في

 العربية المنطقة أن فيها أكد الدردري هللا عبد الدكتور «اإلسكوا»لـ التنفيذي األمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد إنجاز عليها يزال وال لأللفية اإلنمائية األهداف انطالق منذ اإلنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وأمنية سيةوسيا تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه

 االلتحاق في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة إن وقال

 المكاسب بأن منوها األمهات، صحة وحماية األطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 ،0202 بعد ما خطة من مطروح هو ما لتنفيذ ضخمة التمويلية االحتياجات إلى الدردري وأشار

 وتبلغ المطروحة المناخية األهداف يراعي الطاقة مجال في تحول إلحداث الالزمة االستثمارية فاالحتياجات

 .سنويا الدوالرات من تريليونات وحدها



 الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع أسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية الكفاءة رفع إلى ودعا

 الفجوة مع التعامل أجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد مالية وضوابط ووضع

 .العربية المنطقة في التمويلية

 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز إلى العربية البلدان الدردري دعا كما

 ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الحالية المفاوضات في بفاعلية والمشاركة

 .شعوبنا إليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع

 وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة في األردن ممثل قال جانبه، من

 الذي الهدف هي المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية إن العمري، مخلد( اإلسكوا) منطقة في التنمية

 إلحداث مدروس بشكل المعد االستراتيجي التخطيط أسلوب تبني خالل من الدول كل تحقيقه إلى تسعى

 .واالجتماعية االقتصادية الجوانب شتى في األفضل نحو يجوهر تغيير

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية جديدة وآليات استراتيجيات ظهور واإلقليمية العربية المنطقة تشهد وأضاف

 تغييرات بإجراء البدء على الحكومات شجعا العالمي واالقتصادي واالنفتاح العولمة أن كما واإلدارية،

 .اقتصاداتها هيكلة وإعادة االقتصادي اإلصالح لتعزيز ضرورية هيكلية

 .الثامنة الدورة في رأسها الذي األردن من التاسعة الدورة رئاسة اإلمارات دولة االجتماع خالل وتسلمت

 للجنة الثامنة الدورة منذ «اإلسكوا» عمل برنامج إطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و 0203 السنتين لفترة المقترح العمل وبرنامج

 

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة اطالق

 وكالة األنباء األردنية

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع اعمال الثالثاء اليوم عمان في انطلقت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية

 التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع االجتماع من االول اليوم في المشاركون وناقش

 التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموي الدور الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر

 ويبلغ لالتموي في عجزا تواجه العربية البلدان معظم ان الى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة اميركي دوالر تريليون 6ر3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع



 جذب على" االسكوا" في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة وعرضت

 في العاملين الى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع الى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد ان الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 الى اميركي دوالر

 .العربية المنطقة في

 العربية المنطقة ان فيها اكد الدردري عبدهللا الدكتور" االسكوا" لـ التنفيذي االمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لأللفية اإلنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه

 االلتحاق في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة ان وقال

 المكاسب ان الى منوها األمهات، صحة وحماية االطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0202 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية هدافاال يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 

 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز الى العربية البلدان الدردري دعا كما

 ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية والمشاركة

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع

 وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة في االردن ممثل قال جانبه من

 الذي الهدف هي المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية ان العمري مخلد( االسكوا) منطقة في التنمية

 إلحداث مدروس بشكل المعد االستراتيجي التخطيط اسلوب تبني خالل من الدول جميع تحقيقه الى تسعى

 .واالجتماعية االقتصادية الجوانب شتى في االفضل نحو جوهري تغيير



 واالجتماعية االقتصادية للتنمية جديدة وآليات استراتيجيات ظهور واالقليمية العربية المنطقة تشهد واضاف

 تغييرات بإجراء البدء على الحكومات شجعا العالمي واالقتصادي واالنفتاح العولمة ان كما, داريةواال

 .اقتصاداتها هيكلة وإعادة االقتصادي االصالح لتعزيز ضرورية هيكلية

 اعضاء انتخاب خالله وتم االردن، من التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة تسلمت االجتماع وخالل

 .االعمال جدول وإقرار المكتب

 للجنة الثامنة الدورة منذ" االسكوا" عمل برنامج اطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203 السنتين لفترة المقترح العمل وبرنامج

 

 والعولمة التجارة لتحرير الفنية للجنة التاسعة الدورة أشغال انطالق..األردن

 المغرب بمشاركة اإلسكوا منطقة في التنمية وتمويل

 موقع منارة

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة أشغال عمان، في الثالثاء اليوم انطلقت،

( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة بلدان في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة

. أجبيلو عزيز السيد والحكامة العامة بالشؤون المكلفة للوزارة العام الكاتب يترأسه مغربي وفد بمشاركة

 في العاملين تحويالت واستخدام العربية، المنطقة في التمويلية الفجوة التاسعة، دورتها في اللجنة، وتناقش

 التنفيذية األمينة نائب وقال. العربية للصناديق التنموي والدور المبتكرة، التمويل ومصادر التنمية، تمويل

 منذ اإلنجازات من الكثير حققت العربية المنطقة إن اللجنة، أشغال افتتاح خالل الدردري، هللا عبد لإلسكوا

 تحديات من تواجهه ما ظل في المزيد إنجاز عليها يزال وما" ،0222 سنة لأللفية اإلنمائية األهداف انطالق

 وفي األمية، محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة أن وأوضح". مسبوقة غير وأمنية وسياسية تنموية

 صحة وحماية األطفال وفيات معدالت تخفيض وفي بالتعليم االلتحاق في الجنسين بين المساواة تحقيق

 أن الدردري وأضاف". المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة المكاسب أن إال" األمهات،

 الفرق تمثل والتي العربية، المنطقة صعيد على التراكمية، التمويلية الفجوة أن إلى تشير اإلسكوا تقديرات

 6,3 تبلغ 0262 - 0202 للفترة المالية، والتدفقات المستدامة التنمية لتحقيق المتوقعة التمويل متطلبات بين

 العربية البلدان إعمار إعادة لتكلفة االعتبار بعين األخذ تم إذا ستتسع الفجوة هذه أن مضيفا دوالر، تريليون

 كافة على العمل يجب الدردري، يقول ولذلك،. المنطقة في الجارية الصراعات من بشدة تضررت التي

 إلى حاجة هناك أن مؤكدا العربية، المنطقة في المستدامة التنمية لتمويل الموارد لتعبئة التمويل مسارات

 التهرب ومجابهة الضريبية الكفاءة رفع من بد ال" وقال. التمويلية الفجوة هذه مع للتعامل الجهود تكثيف

 المحلي الناتج من المائة في 8 حوالي إلى الضريبي التهرب نسبة تصل حيث أسبابه، ومعالجة الضريبي

 اإلنفاق كفاءة لرفع جهود بذل يتعين أنه ذاته، السياق في وأضاف،". العربية البلدان بعض في اإلجمالي

 والبنوك المصرفي القطاع بين التنسيق أهمية إلى مشيرا النفقات، لترشيد مالية ضوابط ووضع الحكومي



 االستثمارات لتمويل منها جزء وتحويل المصرفية السيولة استغالل أجل من الخاص والقطاع المركزية

 التي التحديات أهم أحد يعد مويلالت أن بالمناسبة، وزعت لإلسكوا، وثيقة في وجاء. األجل وطويلة متوسطة

 افتقار رغم وأنه نموا، األقل والبلدان النامية البلدان في والسيما المستدامة، التنمية مشاريع تنفيذ تعيق

 هذه أن إلى تخلص الدراسات فإن الدقة، إلى المستدامة التنمية بتمويل المتعلقة االحتياجات تقديرات

 عن ممثلون بالخصوص، يومين، تستمر التي الدورة، اجتماعات في ويشارك. للغاية كبيرة االحتياجات

 ذات ودولية إقليمية منظمات وعن واالستثمار، الدولي والتعاون والتخطيط واالقتصاد المالية وزارات

 المكلفة والوزارة والمالية االقتصاد وزارة من أطرا أجبيلو، السيد جانب إلى المغربي، الوفد ويضم. الصلة

 .الخارجية بالتجارة المكلفة والوزارة والحكامة العامة بالشؤون

 

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة لدورةا اطالق

 موقع أخبار البلدان

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع اعمال الثالثاء اليوم عمان في انطلقت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية

 التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع االجتماع من االول اليوم في المشاركون وناقش

 التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموي الدور الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم ان الى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة اميركي دوالر تريليون 6ر3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع

 جذب على" االسكوا" في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة وعرضت

 في العاملين الى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع الى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد ان الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 الى اميركي دوالر

 .العربية المنطقة في

 العربية المنطقة ان فيها اكد الدردري عبدهللا الدكتور" االسكوا" لـ التنفيذي االمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لأللفية اإلنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه



 حاقااللت في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة ان وقال

 المكاسب ان الى منوها األمهات، صحة وحماية االطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 الطاقة مجال في تحول إلحداث ،0202 بعد ما خطة لتنفيذ ضخمة تمويلية احتياجات الى الدردري واشار

 الكفاءة رفع الى داعيا سنويا، الدوالرات من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي

 مالية وضوابط ووضع الحكومي اإلنفاق كفاءة ورفع اسبابه ومعالجة الضريبي التهرب ومجابهة الضريبية

 المنطقة في التمويلية الفجوة مع التعامل اجل من والخاص العام القطاعين بين والتنسيق النفقات لترشيد

 .العربية

 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز الى العربية البلدان الدردري دعا كما

 ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية والمشاركة

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار صناع

 وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة في االردن ممثل قال جانبه من

 الذي الهدف هي المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية ان العمري مخلد( االسكوا) منطقة في التنمية

 إلحداث مدروس بشكل المعد االستراتيجي التخطيط اسلوب تبني خالل من الدول جميع تحقيقه الى تسعى

 .واالجتماعية االقتصادية الجوانب شتى في االفضل نحو جوهري تغيير

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية جديدة وآليات استراتيجيات ظهور واالقليمية العربية المنطقة تشهد واضاف

 تغييرات بإجراء البدء على الحكومات شجعا العالمي واالقتصادي واالنفتاح العولمة ان كما, اريةواالد

 .اقتصاداتها هيكلة وإعادة االقتصادي االصالح لتعزيز ضرورية هيكلية

 اعضاء انتخاب خالله وتم االردن، من التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة تسلمت االجتماع وخالل

 .االعمال جدول وإقرار المكتب

 للجنة الثامنة الدورة منذ" االسكوا" عمل برنامج اطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203 السنتين لفترة المقترح العمل وبرنامج

 

 الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة التاسعة الدورة انطالق

 وكالة السودان لألنباء

 والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية اللجنة اجتماع اعمال الثالثاء اليوم عمان في انطلقت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية



 التحديات وأهم العربي العالم في للتنمية الحالي الوضع االجتماع من االول اليوم في المشاركون وناقش

 التنمية تمويل في العاملين تحويالت واستخدام العربية المنطقة في التمويلية والفجوة المتاحة والفرص

 .العربية للصناديق التنموي الدور الى اضافة التنمية، لتمويل مبتكرة ومصادر

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم ان الى تشير التقديرات فإن االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة اميركي دوالر تريليون 6ر3 لتمويليةا لالحتياجات التراكمي المجموع

 جذب على ”االسكوا“ في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة وعرضت

 في العاملين الى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع الى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد ان الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 الى اميركي دوالر

 .العربية المنطقة في

 العربية المنطقة ان فيها اكد الدردري عبدهللا الدكتور ”االسكوا“ لـ التنفيذي االمين لنائب ترحيبية كلمة وفي

 ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لأللفية اإلنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من الكثير حققت

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من منطقتنا تواجهه

 االلتحاق في الجنسين بين المساواة وتحقيق األمية محو نحو التقدم استطاعت العربية المنطقة ان وقال

 المكاسب ان الى منوها األمهات، صحة وحماية االطفال وفيات معدالت وتخفيض مراحله جميع في بالتعليم

 .المنطقة بلدان جميع تشمل لم والصحة التعليم في المحققة

 

 االسكوا في" الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة"  التاسعة الدورة بدء

Arabic news 

 بتحرير المعنية الفنية اللجنة التاسعة الدورة اجتماعات( الثالثاء) اليوم عمان األردنية العاصمة في بدأت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة خارجيةال التجارة

 الحديثة والمبادرات العربي العالم في التنمية لتمويل الحالي الوضع على مناقشاتهم في المشاركون وركز

 مواقف ومواءمة لتنسيق" االربعاء" غد يوم خصص بينما المجال هذا في المتاحة والفرص التحديات وأهم

 .التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضيرا المستدامة التنمية تمويل بشأن العربية البلدان



 واستخدام العربية المنطقة في التمويلية الفجوة موضوعات على ركزت عمل اوراق المشاركون تناول كما

 للصناديق التنموي الدور إلى إضافة التنمية لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت

 .العربية

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم أن إلى تشير التقديرات فان االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة أمريكي دوالر تريليون 6ر3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع

 على االسكوا في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة استعراض وتم

 إلى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد جذب

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج في العاملين

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع إلى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد أن الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 إلى أمريكي دوالر

 .العربية المنطقة في

 الكثير حققت العربية المنطقة أن فيها أكد الدردري عبدهللا لالسكوا التنفيذي األمين لنائب افتتاحية كلمة وفي

 منطقتنا تواجهه ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لاللفية االنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من

 االستثمارية فاالحتياجات 0202 بعد ما خطة من مطروح هو ما لتنفيذ ضخمة التمويلية االحتياجات إن وقال

 من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي الطاقة مجال في تحول الحداث الالزمة

 .سنويا الدوالرات

 

 والمشاركة 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز إلى العربية البلدان الدردري ودعا

 صناع ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار

 .الثامنة الدورة في رأستها التي االردن من التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة االجتماع خالل وتسلمت

 وبرنامج للجنة الثامنة الدورة منذ االسكوا عمل برنامج اطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203 السنتين لفترة المقترح العمل

 االسكوا في" الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية للجنة"  سعةالتا الدورة بدء



Arabic people 

 

 بتحرير المعنية الفنية اللجنة التاسعة الدورة اجتماعات( الثالثاء) اليوم عمان األردنية العاصمة في بدأت

 (.االسكوا) منطقة في التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة

 الحديثة والمبادرات العربي العالم في التنمية لتمويل الحالي الوضع على مناقشاتهم في وركزالمشاركون

 قفموا ومواءمة لتنسيق" االربعاء" غد يوم خصص بينما المجال هذا في المتاحة والفرص التحديات وأهم

 .التنمية لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر تحضيرا المستدامة التنمية تمويل بشأن العربية البلدان

 واستخدام العربية المنطقة في التمويلية الفجوة موضوعات على ركزت عمل اوراق المشاركون تناول كما

 للصناديق التنموي الدور إلى إضافة التنمية لتمويل مبتكرة ومصادر التنمية تمويل في العاملين تحويالت

 .العربية

 ويبلغ التمويل في عجزا تواجه العربية البلدان معظم أن إلى تشير التقديرات فان االجتماع وثائق وبحسب

 .0262-0202 للفترة أمريكي دوالر تريليون 6ر3 التمويلية لالحتياجات التراكمي المجموع

 على االسكوا في االعضاء الدول قدرة التنمية تمويل في العاملين تحويالت استخدام ورقة استعراض وتم

 إلى الوصول تتيح عليا وطنية آلية استحداث خالل من الخارج في العاملين مدخرات من المزيد جذب

 .الحتياجاتهم مناسبة استثمار فرص وتوفير الخارج في العاملين

 والصكوك االسالمي والتمويل الخضراء السندات مصادر على التنمية لتمويل مبتكرة مصادر ورقة وركزت

 .العربية المنطقة في منها واالستفادة الخضراء

 مليار 092 من العربية التمويل صناديق موارد رفع إلى العربية للصناديق التنموي الدور ورقة ودعت

 االنمائية للتحديات االستجابة في تساعد أن الصناديق لهذه يتسنى كي دوالر مليار 022 إلى أمريكي دوالر

 .العربية المنطقة في

 الكثير حققت العربية المنطقة أن فيها أكد الدردري عبدهللا لالسكوا التنفيذي األمين لنائب افتتاحية كلمة وفي

 منطقتنا تواجهه ما ظل في المزيد انجاز عليها يزال وما لاللفية االنمائية االهداف انطالق منذ االنجازات من

 .مسبوقة غير وامنية وسياسية تنموية تحديات من

 االستثمارية فاالحتياجات 0202 بعد ما خطة من مطروح هو ما لتنفيذ ضخمة التمويلية االحتياجات إن وقال

 من تريليونات وحدها وتبلغ المطروحة المناخية االهداف يراعي الطاقة مجال في تحول الحداث الالزمة

 .سنويا الدوالرات



 والمشاركة 0202 بعد لما التنمية بمتطلبات للوفاء النوعية قدراتها تعزيز إلى العربية البلدان الدردري ودعا

 صناع ومشاركة التنمية لتمويل الثالث الدولي المؤتمر وثيقة حول حاليا الجارية المفاوضات في بفاعلية

 .شعوبنا اليه تصبو ما وتحقيق المشتركة مصالحنا عن للدفاع المؤتمر في العرب القرار

 .الثامنة الدورة في رأستها التي االردن من التاسعة الدورة رئاسة االمارات دولة االجتماع خالل وتسلمت

 وبرنامج للجنة الثامنة الدورة منذ االسكوا عمل برنامج اطار في التنمية مجال في تنفيذه تم ما عرض تم كما

 .التنمية تمويل مجال في 0202و0203 السنتين لفترة المقترح العمل

 


