األمم المتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)

المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
 71-71كانون األول/ديسمبر 4172
اإلسكندرية ،مصر
جدول األعمال المؤقت
اليوم األول :األربعا  71كانون األول/ديسمبر 4172
 :9:88 – 03:8تسجيل
 :9:45 – 9388الجلسة االفتتاحية
 08:05-9:45استراحة
 77:21 – 71:71الجلسة األولى :رفع كفا ة النظام الضريبي
 كفاءة النظام الضريبي ،تقديم السيد رضا الحمزاوي ،المكتب الدولي للتوثيق المالي التهرب الضريبي وإغراق البالد بالديون الخارجية ،تقديم السيد اياد الرياحي ،شبكةالمنظمات العربية الغير حكومية للتنمية
 رفع كفاءة النظام الضريبي :الحالة المصرية ،تقديم الدكتور مصطفى عبد القادر،رئيس مصلحة الضرائب المصرية
 02:05-00:45استراحة
 73:21-74:71الجلسة الثانية :تحويالت العاملين من وإلى الدول العربية
 دور تحويالت العاملين في التنمية :منهجية حديثة ،تقديم الدكتور خالد حسين،االسكوا
 واقع تحويالت العاملين من وإلى الدول العربية :حجمها وكيفية استخدامها ،تقديمثريا زين ،االسكوا
 اآلثار االقتصادية الكلية لهجرة العمالة :دراسة تحليلية قياسية للحالة األردنية( ،)2802-099:تقديم الدكتور عبد الباسط عثامنة ،جامعة اليرموك
 04345-0:345غذاء

نهاية اليوم األول

اليوم الثاني :الخميس  71كانون األول/ديسمبر 4172
 77:11-9:31الجلسة الثالثة :آليات حديثة للتمويل
 السندات الخضراء ،تقديم السيدة شرين الشرقاويTransCentury Associates ،)(TCA

 الشمول المالي ،تقديم الدكتور أحمد فؤاد خليل ،بنك مصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخدمات العامة :التطورات والتحديات،تقديم السيد وائل جمال ،شبكة المنظمات العربية الغير حكومية للتنمية
 003:8-00:88استراحة
 :74:31-77:3:الجلسة الرابعة :عروض من الدول المشاركة حول حجم الفجوة المالية،
وتحديات تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية ،والخطط المستقبلية لتمويل مشروعات التنمية
المستدامة
 حالة اليمن :تقديم السيد محمد أحمد السياني نائب محافظ البنك المركزي اليمني حالة السودان :تقديم السيد الجيلي محمد البشير ،نائب محافظ بنك السودان المركزي حالة العراق :تقديم السيد زهير علي أكبر ،نائب محافظ البنك المركزي حالة مصر :تقديم السيدة نجالء النزهي ،مدير عام إدارة البحوث ،البنك المركزيالمصري
 0:3:8-02::8استراحة
 :73:11-77:71الجلسة الخامسة :عروض من الدول المشاركة حول حجم الفجوة المالية،
وتحديات تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية ،والخطط المستقبلية لتمويل مشروعات التنمية
المستدامة
 حالة المملكة العربية السعودية :تقديم السيد سليمان عبدهللا العوفي ،مدير شعبة يزانالمدفوعات ،مؤسسة النقد العربي السعودي
 حالة قطر :تقديم السيد أحمد علي بوكشيشة ،مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة،وزارة المالية
 حالة األردن :تقديم السيد عبدالحكيم الشبلي العتوم ،مدير مديرية الدراساتوالسياسة االقتصادية
 حالة فلسطين :السيد محمد عبدالمجيد العيسى ،مدير دائرة األبحاث والدراسات،سلطة النقد الفلسطينية
 :72:11-73:31الجلسة السادسة :مالحظات ختامية
 05388-04388غذاء

نهاية االجتماع

