
الدورة األولى–لجنة تمويل التنمية 

تمويل التنميةتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة

في دورتها السابقة
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المحتويات

:التوصيات

(أ)التوصية 

(ب)التوصية 

(ج)التوصية 

(د)التوصية 

(ه)التوصية 

(و)التوصية 

نميةوتقارير حول التطورات اإلقليمية والعالمية  في مجال تمويل التإعداد دراسات

نشر نتائج بطاقة أداء تمويل التنمية بشكل دوري

تقرير حول التدفقات المالية غير المشروعةإعداد 

مواصلة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت

مواصلة تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في مجال تمويل التنمية

اللجنةمواصلة البحث في إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية وتقديم مقترح لفصل
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ميةالتنتمويلفيالمحرزالتقدمبشأنفنيةورقة✓

عالواقمقابلالعالميةواالتجاهاتوآفاقه،المستدامة

؛العربياإلقليمي

المحرزمالتقد:التنميةتمويل"بعنوانبرلمانيةوثيقة✓

؛"بيةالعرالمنطقةفيأباباأديسعملخطةتنفيذفي

التطوراتمسحفيالماليةالتدفقاتحولمساهمة✓

العربية؛للمنطقةواالجتماعيةاالقتصادية

( أ)التوصية 

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة

ةإعداد الدراسات والتقارير الفني

ية  حول التطورات اإلقليمية والعالم

في مسارات تمويل التنمية،               

اباوآليات تنفيذ خطة عمل أديس أب
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تقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة في ✓

المنطقة العربية؛

تقرير حول تمويل التنمية في المنطقة العربية؛✓

لتنمية اسهام في اعداد تقرير المنتدى العربي للبيئة وا✓

تمويل التنمية المستدامة في "بعنوان 2018لعام 

؛“البلدان العربية

:                    بطاقة أداء تمويل التنمية وأوراقها الفنية حول✓

الموارد العامة الوطنية؛                                         ( أ)

ية المؤسسات التجارية والتمويلية الخاصة الوطن( ب)

التعاون اإلنمائي الدولي؛                                                  ( ج)والدولية؛ 

التجارة الدولية كمحرٍك للتنمية؛                                              ( د)

.الديون والقدرة على تحملها( ه)

( أ)التوصية 

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة

ةإعداد الدراسات والتقارير الفني

ية  حول التطورات اإلقليمية والعالم

في مسارات تمويل التنمية،               

اباوآليات تنفيذ خطة عمل أديس أب
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وري،                          نشر نتائج بطاقة أداء تمويل التنمية بشكل د( ب)التوصية 
التنميةألهميتها كأداة يستخدمها صانع القرار في تطوير السياسات الداعمة لتمويل

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة

طقةالمنفيالتنميةتمويلأداءلبطاقةمحدثةنتائجاإلسكواأصدرت✓

جانبإلىإطالقهتموالذيالصدد،هذافيتقريرهاضمنالعربية

؛2019لعامالمستدامةلتنميةالتمويلالعالميتقريرال

داءاألبطاقةب(2018يونيو/حزيران)المتحدةلألممالعامألميناأشاد✓

خطةتدعمالتياإلقليميةالقياسجهودمنتعززفاعلةأداةلكونها

المستدامة؛التنميةتمويل

التيالنتائجيلخصإعالميومحتوىبيانيمخططبنشراإلسكواقامت✓

األداء؛بطاقةإليهاتوصلت

فيتماعيةواالجاالقتصاديةالعربيةالقمةخاللالبطاقةنتائجاقتباستم✓

.(2019يناير/الثانيكانون)بيروت
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إعداد تقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة                        ( ج)التوصية 

رةيتضمن توصيات عملية لوضع إطار إقليمي لمكافحة هذه الظاه

دفقات أصدرت االسكوا أول تقرير على الصعيد اإلقليمي بشأن الت✓

؛المالية غير المشروعة في المنطقة العربية

إلعداد نتائج التقرير في اجتماعات عديدة طوال فترة امناقشةتم ✓

؛بالتحقق من األدلة" النزاهة المالية العالمية"نظمةوقامت م

على ممثلي الدول األعضاءالتقرير نتائج تعرض✓

وخبراء دوليين وإقليميين خالل مؤتمر تمويل التنمية؛

دامةالمستيضع التقرير خارطة طريق عربية لتمويل التنمية ✓

.وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة
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ضايا مواصلة تقديم الدعم الفني والتدريب للدول األعضاء في الق( د)التوصية 

المتعلقة بتمويل التنمية

، (2018أبريل/نيسانالمنامة،)مملكة البحرين نظمت اإلسكوا ورشة عمل وطنية في ✓

ودعم الماهية اإلطار الشامل لخطة تأكل الوعاء وتحويل األرباحالستعراض 

؛االقتصادية في التشريع البحريني

مها اعتزاوتوصيات اإلسكوا، أعلنت مملكة البحرين عقب ورشة العمل أنها ستعتمد✓

الضريبية اعتماد االتفاقية المتعددة األطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات

؛لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح

؛بيةُرفعت البحرين الحقاً عن قائمة األنظمة غير المتعاونة في القضايا الضري✓

ملكة الممتابعة لمؤتمر تمويل التنمية المستدامة الذي عقدته االسكوا، تلقت طلبت ✓

وعاء تآكل ال)تنظيم ورش عمل بشأن الضرائباألردنية الهاشمية وجمهورية السودان

.(الضريبي ونقل األرباح واالستراتيجيات الضريبية والمفاهيم ذات الصلة

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة
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:الدوليةالفعاليات

الرفيعاالجتماعخاللنقاشحلقاتثالثفيفنيُةاسهاماتاإلسكواقدُمت✓

:2030عامخطةتمويلبشأنالمستوى

،2030عامخطةلتمويلمواتيةبيئةتهيئة▪

المستدامة،التنميةأجلمنالخاصالقطاعاستثماراتتعبئة▪

.المستدامةالتنميةأهدافلتمويلمبتكرةحلولإيجاد▪

لالستثمارالعالميالمنتدىفيوساهمت✓

عنامالعاألمينتقريرإلىاإلقليميالتعاونبشأنمدخالتاالسكواقدمت✓

؛نميةالتتمويلمجالفيالمحرزوالتقدمالدولياإلنمائيالتعاوناتجاهات

مواصلة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت( ه)التوصية 

يميةالمعنية بتمويل التنمية وفي الفعاليات الدولية واإلقل

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة



Page 9

:اإلقليميةالفعاليات

تدامةالمسالتنميةتمويلبشأنالمستوىرفيعمؤتمرأولاإلسكواعقدت✓

العربيالموقفلتطويربيروت،فيالمشروعةغيرالماليةالتدفقاتوكبح

وصانعيالمصلحةأصحابمختلفوإشراكالتنمية،تمويلقضايامن

؛المستدامةالتنميةلتمويلالالزمةاإلجراءاتفيالقرار

آليةإطارفيالتنميةبتمويلمعنيعملفريقإنشاءفياالسكواساهمت✓

؛اإلقليميةالتنسيق

2018لعاميالمستدامةللتنميةالعربيللمنتدىالعامةالجلساتخاللو✓

تدامةالمسالتنميةبتمويلالمتعلقةالتحدياتإلىاإلسكواأشارت،2019و

.العربيةالمنطقةوفيالعالميالصعيدعلى

مواصلة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت( ه)التوصية 

يميةالمعنية بتمويل التنمية وفي الفعاليات الدولية واإلقل

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة
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:أخرىفعاليات

:كشاركت اإلسكوا في عدة فعاليات بشأن تمويل التنمية، بما في ذلكما ✓

؛ (2017نوفمبر القاهرة،)ورشة عمل حول التدفقات المالية غير المشروعة ▪

؛(2018دبي، أبريل )الملتقى السنوي لالستثمار العربي ▪

؛ (2018بيروت، نوفمبر )المنتدى العربي الحادي عشر للبيئة والتنمية ▪

(2018بيروت، نوفمبر )المؤتمر السنوي التحاد المصارف العربية ▪

مواصلة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت( ه)التوصية 

يميةالمعنية بتمويل التنمية وفي الفعاليات الدولية واإلقل

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة
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، ةميمواصلة البحث في مسألة إنشاء منتدى عربي لتمويل التن( و)التوصية 

السابقةلجنةالوتقديم مسودة مقترح لفصل 

يتناولالذييدالوحاإلقليميالمحفلباعتبارهاالتنميةلتمويلالمستقلةاللجنةانبثقت✓

.كوالإلسالوزاريالمؤتمرقرارالىاستنادامتكاملةبصورةالتنميةتمويلقضايا

:المهام المقترحة للجنة تمويل التنمية✓

التنمية؛تمويلمجالفيالعملبرنامجأولوياتمناقشة▪

صياتالتووإعداداألعضاء،الدولفيالتنميةتمويلسياساتفيالتقدممتابعة▪

الشأن؛بهذا

علىاإلقليميةالجهودوتنسيقوالدوليةاإلقليميةالمحافلفيالتطوراترصد▪

الصلة؛ذاتوالتوصياتالقراراتتنفيذلمسار

تواالتحادااإلقليميةوالمنظماتلإلسكواالتنفيذيةاألمانةبينالتعاوندعم▪

المبالغحشدبهدفواالستراتيجياتالسياساتمواءمةأجلمنالمتخصصة،

.(التنميةلتمويلالالزمة

تنفيذ التوصيات 

تمويل التنميةالصادرة عن لجنة



شكرا  


