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 جملس التجارة والتنمية
 بتمويل التنميةفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 الدورة األوىل
 ٢01٧تشرين الثاين/نوفمرب  10-8جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 اإلمنائي الدويلقضااي مطروحة يف جمال تعبئة املوارد العامة احمللية والتعاون متويل التنمية:  -3
 .اعتماد تقرير االجتماع -4

 جدول األعمال شروح  -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
1- َََ َََا   رئيسَََا  نتخَََب أبن يي فريَََخل اءَََرباء ااكَََومي الَََدويل املعَََة  تمويَََل التنميَََة يوص   وانئب

 .مقررا   - للرئيس

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسَََيحتار  َََرانم   .األول أعَََ   الفَََرعيَََرد جَََدول األعمَََال املؤقَََت الجتمَََاع اءَََرباء يف  -٢
 .أبسبوعل قبل موعد انعقاد االجتماع مفص  
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 لواثئخلا
TD/B/EFD/1/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
قضللللار مةروحللللة ب جمللللال تعبعللللة املللللوارا العامللللة ا ليللللة والتعللللاو  متويللللل التنميللللة  

 الدويل  اإلمنائي
 وفقََََََا  سَََََتحعقد الَََََدورة األوي لفريَََََخل اءَََََرباء ااكَََََومي الََََََدويل املعَََََة  تمويَََََل التنميَََََة  -3

 )انظَر الوييقَة ٢01٧نيسَان/أ ريل  ٥ يفل ختصاصات اليت وافخل عليها جملَس التاَارة والتنميَة 
TD/B(S-XXXI)/2) . واهلَََدن مَََن دَََ   الَََدورة دَََو مناقشَََة التحَََدايت الَََيت تواجههَََا البلَََدان

مََن التمويََل العََاد الََدويل الناميََة وامتمََد الََدويل فيمََا يتعلََخل  تعبئََة املََوارد العامََة احملليََة و ََدي  
 .التنمية املستدامة والتعاون اإلمنائي الدويلأجل  قيخل 

ابلنسَبة ابلغ األمهية أمرا   تعبئة فعالةتعبئة املوارد العامة احمللية يف البلدان النامية وستكون  -4
البلََدان وتواجََه  .اجلهََود الراميََة إي  قيََخل أدََدان التنميََة املسََتدامة وتيسََي التحََول اإلمنََائي إي

املََايل يف  حيزدََا، وإدارة اسََتحداأ أح ََر وقََدرات  ََريبية أيثََر فعاليََةالناميََة  ََدايت رئيسََية يف 
 اراستمر و ، االفتقار إي  لب عاملي فعالابلعوامل التالية: استمرار  تتسم  يئة اقتصادية عامليةظل 

أسَعار السَلد  يف والضعف ،التعايف من األزمة االقتصادية العاملية يف االقتصادات املتقدمة  عف
حاجََة إي  سََق القََدرات التنظيميََة والتشََريعية واإلداريََة يف البلََدان الناميََة  وتوجََد .األساسََية

هتا الضريبة اوتنفي  سياستعزيز تصميم وإي  ،الضريبية إيراداهتازايدة و توسيد قاعدهتا الضريبية  غية 
يف قليمية اإلمنائية الو نية ودون اإلصارن املدور ويتعق أيضا  تعزيز  .فيما يتعلخل ابلنفقاتواملالية 

 إحََرازال سََيما عََن  ريََخل و التََدفقات املاليَة اََي املشََروعة، ، يمََا يتعََق يََب   ََار متويَل التنميََة
 .تقدد يف جمال التعاون الضرييب الدويل

 متويََل عََاد دويل يََان   غيََةحشََد  عََنامتمََد الََدويل مسََؤولية دامََة وتقََد علََت عََاتخل  -٥
دعم اجلهود احمللية يف تعبئة املوارد من أجل التنمية املستدامة والوفاء ابلتَزاد أعضَاء جلنَة املسَاعدة 

 .يف املائة من الدخل القومي اإل ايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية 0,٧  تخصيص نسبةاإلمنائية 
والَََدور لرمسيَََة تحَََدي  املسَََاعدة اإلمنائيَََة ا  املتعلقَََةويف سَََيامل املناقشَََات واملشَََاورات  -6

، ابلشَفافية األ َر اجلديَدةاتسَاد امتمَد الَدويل أن يكفل  ينبغيلتمويل املختلط، املمكن تعزيز  ل
نَواع األ الَيت تنطَوع عليهَا األ َول أجَ   للتكَاليف والفوائَد حملاسبة الوا حة واملنفصَلة األخ  ابو 

ودَََي باسَََبة ينبغَََي  املسَََتدامة، لتنميَََةاب فيمَََا يتعلَََخللتَََدفقات املاليَََة وأدوات التمويَََل املختلفَََة ل
 .استخدامها أيضا   شأن التأيي ااقيقي هل   األنواع واألدوات

اجلديَََدة الَََدور الناشَََا للمصَََارن اإلمنائيَََة فَََ ن ، اون اإلمنَََائي الَََدويلومَََن منظَََور التعَََ -٧
وعََ وة علََت  لََ ،  .مََن املناقشََة املتعََددة األ ََران املوجََودة يف  لََدان اجلنََوب يسََتحخل مزيََدا  

املصَََارن   ََق  شَََبكة التعََاون املتناميَََةفيمََا يتعلََخل  وخاصَََةالفَََرمل املتاحََة،  ينبغََي استكشََان
ابلضَرورة الرتييَز  ويف الوقَت الَ ع يَرع فيَه .املتعَددة األ َرانو الو نية ودون اإلقليمية  اإلمنائية

 ينبغََي التعََاون اإلمنََائي الََدويل قيََخل مََن أجََل املب ولََة  اجلهََود ، فََ نعلََت أشََد النََاا احتياجََا  
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 الَََيت يواجههَََا يثَََي مَََنأيثَََر منهايَََة املتاعَََب املسَََتمرة  أيضَََا  أن  خَََ  يف ااسَََبان علَََت  َََو
 .اإلمنائيةواالنتكاسات الريود اجتادات  وخاصةالبلدان املتوسطة الدخل، 

دََ     بحََ  الََدورة األوي لفريََخل اءََرباء ااكََومي الََدويل املعََة  تمويََل التنميََةوسََتقود  -8
  َرمل  سَقءطة عمل أديَس أاباب،  غيَة و َد توصَيات سياسَاتية  شَأن أفضَل  املسائل، وفقا  

إسَََهاد التعَََاون اإلمنَََائي  و قيَََخل أقصَََت زايدة يف ،تعبئَََة املَََوارد العامَََة احملليَََة يف البلَََدان الناميَََة
وسَيحتار  َرانم   .املسَتدامة و لوغ أددان التنمية ،التنمية  ّول مستداد يف جمالالدويل يف  قيخل 

 . فرتة وجيزةقبل موعد االجتماع  مفصل
إي  ة َََافوابإلوتيسَََيا  للمناقشَََة، أعَََدت أمانَََة األونكتَََاد مَََ يرة معلومَََات أساسَََية.  -9

دَََ   وسَََتتار  لَََ ، يحشَََا د اءَََرباء علَََت إعَََداد ورقَََات  شَََأن املوا َََيد املطروحَََة للمناقشَََة. 
 شكل واللغة الل ين ترد هبما. الورقات قبل االجتماع ابل

 لواثئخلا
TD/B/EFD/1/2  :قضَََااي مطروحَََة يف جمَََال تعبئَََة املَََوارد العامَََة احملليَََة متويَََل التنميَََة

 والتعاون اإلمنائي الدويل

  4البند   
 اعتماا تقرير الجتماع

َََة علَََتتوصَََيات سياسَََاتية متفَََخل عليهَََا سَََيارع إعَََداد -10 مناقشَََات فريَََخل اءَََرباء  ، مبني
 .جملس التاارة والتنميةمن أجل تقدميها إي  ،التنمية  تمويلااكومي الدويل املعة 

 مَن أجَل تقدميَه عَن االجتمَاع إعَداد تقريَر ت إشران رئيس الَدورة، يما سيارع،  -11
أن أي ن ااكََومي الََدويل وقََد يََود اجتمََاع اءََرباء  .القادمََةإي جملََس التاََارة والتنميََة يف دورتََه 

 .ائي عقب اختتاد االجتماعللمقرر أبن يحعّد،  ت إشران الرئيس، التقرير النه
 دورتََه الثانيََة، متشََيا  ل واملسََائل التوجيهيََةفريََخل اءََرباء ااكََومي الََدويل املوا ََيد وسََيحدد  -1٢

شََرتية املعمََل الفرقََة و املََس االقتصََادع واالجتمََاعي املعََة  تمويََل التنميََة منتََد  مََد مََداوالت 
 .املستقبلية جماالت الرتييز املوا يعية واملوا يد األساسية  شأن ق الوياالت املعنية  تمويل التنمية 

، شََعبة   نكينبََورغ مزيََد مََن املعلومََات، يرجََت االتصََال ابلسََيدة سََتيفاينللحصََول علََت   
 Ms. Stephanie Blankenburg, Division of Globalization العوملة واسرتاتيايات التنمية ابألونكتاد

and Development Strategies, UNCTAD (Stephanie.blankenburg@unctad.org) . 

    


