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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يف إقاارار جاادول األعمااال  بتموياال التنميااةقااد ير ااب فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل املعااين  -2
 .املؤقت الوارد يف الفصل األول أعاله

وي قرت  ختصيص اجللساة العاماة اتفتتاةياة للادورة الثانياة لفرياق اخلارباء احلكاومي الادويل،  -3
، لتنااول 2018 نوفمرب/تشارين الثااين 7اليت  ات فتت  يف السااعة العاةارة مان  ابا  ياوع األربعااء 

وخاااالل  .( ولاااءدتء ببيااااانال ا ااات الليةمااان جااادول األعماااال 2و 1املساااائل ااجرائياااة االبنااادان 
،  ينظر يف اعتماد 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9يوع اجلمعة  اليت  ت عقد اجللسة العامة اخلتامية

 إىل جملااااس الت ااااارة والتنميااااة،  ااااا يف  لاااا  تقرياااار الاااادورة الثانيااااة لفريااااق اخلاااارباء احلكااااومي الاااادويل
مااان  5و 4البنااادان جااادول األعماااال املؤقااات لدورتااا  الثالثاااة او ،  يا ااااتية متفاااق علي ااااتو اااياال 

، علاااى النحاااو 2019يف الرباااأل األخاااا مااان عااااع  اعلاااى التاااوايل(، املقااارر عقاااد  جااادول األعماااال،
، املرفاق الراباأل، TD/B(S-XXXI)/2ا املنصوص علي  يف اختصا اال فريق اخلرباء احلكومي الادويل

 (.6الفصل الثاين، الفقرة 
يف إطااار  الاايت تناادر  املسااائلبشاا ن اجللساااال املتبقيااة ملناقشاااال مو ااوعية و تخصَّااص  -4

 من جدول األعمال. 3البند 
 الواثئق

TD/B/EFD/2/1  جدول األعمال املؤقت وةروة 

  3البند   
 حتمل الديون والقضااي البنيوية املرتابطةالديون والقدرة على متويل التنمية: 

الايت عقادال يف  ،الدورة األوىل لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنميةخالل  -5
يكااااون الاااادول األعضاااااء علااااى أن ، اتفقاااات 2017تشاااارين الثاااااين/نوفمرب  10إىل  8الفاااارتة ماااان 

 املرتابطااة اانظااروالقضااااي البنيويااة  ونالااديون والقاادرة علااى حتماال الاادي  ااو مو ااوا الاادورة الثانيااة
TD/B/EFD/1/3، املرفق األول.) 

 باااد ا  ال اتقتصااااد العااااملي ي  ماااواال علاااى األ ماااة املالياااة العاملياااة، بعاااد مااارور عشااار  ااانف -6
وهناياااااة الرباااااأل الثالااااا  مااااان  2008بااااا  عااااااع ويف الفااااارتة  اااااا  اااااحي علاااااى الاااااديون.  ال اعتمااااااد

تريلياااون  230ياااون دوتر إىل تريل 142الاااديون العاملياااة مااان  جمماااوا أر ااادة ، ارتفاااأل2017 عااااع
لبيااانال مصارف التساوايال ووفقاال  .(1ا، أ  أكثر من ثالثة أ عاف الناات  العااملي االاايلدوتر
يف املائاة  40ا قادره نسبة الدين العاملي إىل النات  احمللي االاايل انن أعلاى  ا أ بحت، الدولية

واألداء البطيء  عن  ل  النات  وبسبب الضعف .(2ااأل مة املالية العاملية مما كانت علي  يف بداية
اميااة علااى قاادرة البلاادان الن ال  االبرال أتثاا خا ااأل ميمنااة العملياااال املاليااة،عاااملي للنمااو يف اقتصاااد 

مان القارن ، امااد  نسابيال  ،، مماا ي ادد بتقاويجن إااا اال العقاد األوللفرتة من الزمنحتمل الديون 
__________ 

 . 2018كانون الثاين/يناير ،  Institute of International Finance, 2018, Global Debt Monitor Data (1ا
 تشرين األول/أكتوبر.  G Tett, 2017, How we all became addicted to cheap debt, Financial Times ،20 (2ا
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يف أو ااا ديوهناا ا اتقرار مان حتقياق  عديادة بلادان انمياةخاللا   ت  متكنالذ، لعشريناحلاد  وا
وبيئااة  مازي  ماان العوامال املتمثلااة يف ااجاراءاال الدوليااة لتخفياف عاابء الاديون،  ا بفضاالوحتساين

متفاوتااة بشاا ن أن تااوافر بياااانال  ور اام .(3ااقتصااادية خارجيااة مواتيااة، و ااو نلااي قااو  نتي ااة  لاا 
أن  تشاااا التقاااديراال إىل، بيااااانال دقيقاااة  ااادارالبلااادان النامياااة  عااال مااان الصاااعب إ لعدياااد مااانا

 26إىل  2007يف املائاة يف عااع  7ارتفاأل مان قد الديون العاملية أر دة  من  ذه البلدان نصيب
جديادة يف دياون عاماة وتدق انن أجراس اانذار بش ن خمااطر أ ماة  .(4ا2017يف املائة يف عاع 

يااااة:  ناااااد  اااابعون دولااااة ماااان اتقتصاااااداال الناميااااة  اال الاااادخل املاااانخفجن مؤ لااااة البلاااادان النام
التاابأل الصندوق ات تئماين للنمو واحلد من الفقار يف إطار الشروط للحصول على قروض ميسرة 

والبااال   بياااانال االبلاادان الاايت تتااوفر بشاا هنلصااندوق، ماان باا  ذا اماا وفقااال و لصااندوق النقااد الاادويل. 
 3 عاادد ماانممااا لثاال ارتفاعااال عاان السااداد ا لاافة ختبلاادان يف ةالاا  اابعةاد ،  ناابلاادال  68عااد ا 

مماا لثال ارتفاعاال عان الساداد ا يف خطر ةاديد نن تتخلاف بلدال  23و، (2015 عاع يفاملس ل 
، عاان السااداد نن تتخلااف خطاار معتاادل يف بلاادال  26( و2015 عاااع يفاملساا ل  15 عاادد ماان
فقاا   12 وتشااا التقييماااال إىل أن .(5ا2015يف عاااع املساا ل  33لثاال اافا ااال عاان عاادد  ممااا

 20 عدد، مقارنااة باااعاان السااداد نن تتخلااف  ااعيف خطاار يف املائااة( يف 17ماان  ااذه البلاادان ا
عااين ت اهنان ةاملعروفابلدان النامية  اال الدخل املرتفاأل،  ذا ال ، وت يشمل2015يف عاع املس ل 

 من ا. قرتب تأو  ةالة مديونية ةرجةمن 
إ اء الاااديون بلاادان النامياااة لااادل التزاياادة امل ألوجاا  الضاااعفة ا اااالعديااد مااان السااماال اخلو  -7

مثانينااااااال  يف  اااااابقال البلااااادان النامياااااة أ مااااااال الاااااديون واأل مااااااال املالياااااة الااااايت عرفت اااااا  مناااااذ معااااروف
علاى ، الطلاب االاايل العاامليبا ء أو  ،فاالركود يف اتقتصااداال املتقدماة .القرن املا ي تسعيناالو 

 تاادفقاالوتااؤد  الااديون اخلارجيااة القائمااة.  تسااديديقااوض قاادرة البلاادان الناميااة علااى اق أو ااأل، نطاا
عان قاراراال الايت تان م ، واملتزايادة احل ام للادوراال اتقتصاادية ةسااير ة، املالرخيص ةالدولي التئتماانا

ا اااتقرار عااادع عااادع ا اااتقرار ماااايل و إىل ، ية يف اتقتصااااداال املتقدماااةاتقتصااااد االلسيا ااامتعلقاااة ا
 اااي ، املتضاااررة األ ا اااية أ اااواق السااالألوإىل تقلاااب ؛ لاااي يف اتقتصااااداال النامياااةالكقتصااااد ات

افة إىل ات ااطراب. و ااذه ، إ ااواملضاااربة والركااود اتقتصاااد  ،نفساا ا ماان عاادع ات ااتقرار املااايل
الياة م أ واق ة تندما  البلدان النامية يفامل لوفة بسبب السرعة الكبا سائل دال  ذه امل، تعقَّ املرة

يف  -، ممااااا  اد ماااان ةاااادة تعاااارض  ااااذه اتقتصاااااداال دوليااااة متقلبااااة و ااااا منظمااااة إىل ةااااد كبااااا
وفيماا صاص يف كثا من األةيان. و كذا،  العاليةإىل خماطر السوق  - معال القطاع  العاع واخلاص 

لادائن  ملساتحقة ا املكفولاة ةكومياال و اخلارجياة  ، ارتفاأل نصايب الاديون العاماةنكمل البلدان النامية ا
. 2017يف املائااة يف عاااع  60إىل أكثاار ماان  2000يف املائااة يف عاااع  41القطاااا اخلاااص ماان ماان 

__________ 

-International Monetary Fund, 2018, Macroeconomic developments and prospects in lowانظار  (3ا

income developing countries, International Monetary Fund Policy Paper. 

  ، متا  يف: Institute of International Finance, 2018, Global Debt Monitor (4ا
www.iif.com/publication/global-debt-monitor/global-debt-monitor-February-2018  27ااطلاااااأل عليااااا  يف 

  (.2018آب/أ سطس 
املؤ لاة لال اتفادة و لبلادان املنخفضاة الادخل احتليل القادرة علاى حتمال الاديون مأل  ندوق النقد الدويل، قائمة  (5ا

 70القائماااة الكاملاااة تضااام  .2018آب/أ ساااطس  1 ةاااىمااان الصاااندوق ات اااتئماين للنماااو واحلاااد مااان الفقااار 
  ؛ وت تتوفر بياانال بش ن بلدين من ا.بلدال 

http://www.iif.com/publication/global-debt-monitor/global-debt-monitor-February-2018


TD/B/EFD/2/1 

GE.18-14227 4 

ةاى ألقال حل م الديون اليت كاان لكان  ت ةدود تقريبال عندما بدا أن  ، وليس منذ  من طويللكن 
ال السااانداال السااايادية إ ااادارا ، ارتفعااات قيماااةأن تبيع اااا للمساااتثمرين التاااواق  لشااارائ ا  اااوال لبلااادان ا

دوتر يف  بليااون 18إىل مااا يقاارب  2009دوتر يف عاااع  ماان بليااوينالدوليااة يف  ااذه اتقتصاااداال 
. وقد أدل اتنعكاس املفاجئ لصايف تدفقاال رؤوس األموال اخلا اة إىل اتقتصااداال 2014عاع 

أ ااواق الساانداال الساايادية  عائااداال يفوا ااعة النطاااق و كباااة إىل  ايداال   2014الناميااة منااذ عاااع 
، فقااد إب اادار الااديون العملااة األجنبيااة الدوليااة. والنظاار إىل ارتفاااا خماااطر أ ااعار الصاارف املرتبطااة

الصااادر العملااة اعتمادال ةكوماااال كثااة يف البلاادان الناميااة بشاكل أقااول علاى الاادين العاااع احمللاي 
 يف تضاااربوةاااتال الط التضااخمية ، مثاال الضاا و مااأل خماااطره اخلا ااة ااذا ، أييت احملليااة. ومااأل  لاا 
يف معظاام  مادعاان التكااليف البا ظااة لااوراق املاليااة احلكومياة طويلااة األ ةالناةائ ،آجاال ات ااتحقاق
كبااااة يف أ اااواق   حياااتفمل املساااتثمرون األجاناااب  راكاااز عنااادما، عاااالوة علاااى  لااا و البلااادان النامياااة. 
متقلبااة يف األ ااواق املضاايفة دية عامليااة التعاارض ألو اااا ماليااة واقتصااا، يبقااى خطاار الساانداال احملليااة

علاى واو   يف البلدان النامية  ا اجمل زة عيفةمرتفعال. وت يقتصر األمر على النظم املالية واملصرفية الض
 يا اااتية  جن  ااذه املخاااطر تفاارض حتاادايال لاابع العامااة، باال إن الطبيعااة كاااف ادارة  ااذه املخاااطر

، يتمثاال أةااد الشااوا ل األ ا ااية يف وةاليااال املتقدمااة.  اداالةااى النساابة حلكوماااال اتقتصاا كباااة
املتقدماة  اا املالياة يف األ اواق  ذا الصدد يف ةادو   ايداال ةاادة يف دياون قطاعااال الشاركاال 

عتارب  أكثار مان ثلا  الشاركاال ، ي  ةاد  اواء. ووفقاال لابعجن التقاديراال علاىواأل واق الناةئة األكارب 
الاديون ات اتدانة أو نسابة نسابة في ا ، ةي  تبل  الية ات تدانةع ، ا املالية، على الصعيد العاملي

 . (6اما فوقو  5إىل اايراداال 
قدرة البلدان النامية على حتمل الاديون  أماع ذه التحدايال و ا ا من التحدايال تثا و  -8
. املبادأمان ةيا  ، عنصر  ااع يف أ  ا ارتاتي ية لتمويال التنمياة  نداال الدينأن  ا ، أكرب ال قلق

الادخل  م يف  ايدة ا، فإهناا تسادراال اانتاجياةالقا زايدةالادين  اذه لا  انداالستخدع ت   وبقدر ما
األ ااس عان الادين  يف احلاتال الايت يان م في االكن الدين.  تسديدوعائداال التصدير الال مة ل

تصااالة ماااا تكاااون  اااا م تااادفقاال رؤوس األماااوال اخلا اااة الوافااادة علاااى األماااد القصاااا الااايت  الباااال 
ؤد  إىل ياا قااديف اتقتصاااد احلقيقااي، فإناا   ةلت ااار لال ااتثمار اانتاااجي و ل ماادطوياال األاللتموياال ا

وعاادع ا ااتقرار اتقتصاااد  ، ائاادةووارداال  ،العملااةيف تقياايم م اااتة و األ ااول، يف أ ااعار فقاعاااال 
علااى توليااد  مبساارعة قاادره أن تت اااو  املاادين  عاااتق علااىللمبااال  املسااتحقة الاايت الكلااي. ولكاان 
يف الوقات ات اتفادة  ماأل، الديون ذا النوا من فخاخ جتنب وإن . مديوهنتسديد املوارد املطلوبة ل

،  ااو التحااد  اتبتكااار املااايل يف األ ااواق املاليااة الدوليااة تيح اااماان الفاارص احملتملااة الاايت ينفساا  
التنمياة، تمويال لحمللياة والدولياة تعبئة املاوارد اإىل  عي ا  أثناءالبلدان النامية    تواج  ذالرئيسي ال

  .2030تحقيق أ داف التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة لعاع ل ا يف  ل  
، 2018تشارين الثااين/نوفمرب  7بح  اتجتماا املو وعي األول، املقرر عقاده يف و ي -9

، يف  ااياق لناميااةيف القاادرة علااى حتماال الاديون يف البلاادان ا احلاايل وأ ااباب أوجاا  الضااعفطبيعاة 
، ف ااي الاادين م مااة  اانداال يف ةاا  أنو التموياال اا ااائي.  إىل العامااة ااذه البلاادان  اةتياجاااال

علاااى كيفياااة ا اااتخدام ا   ت باااد مااان مناقشاااة، ة الوةيااادة لتمويااال التنمياااة. ولاااذل ليسااات الو ااايل
__________ 

 S and P Global, 2018, Global corporate leverage, trends 2018: Debt high, defaults low – Something’s (6ا

gotta give .5 .ةباط/فرباير  



TD/B/EFD/2/1 

5 GE.18-14227 

 اارتكز اتجتماعاااال املو ااوعية املتبقيااة و البديلااة لتموياال التنميااة.  ساابليف  ااياق ال أةساان وجاا ،
الدولياة وااقليمياة والوطنياة  يةيااراال السيا ااتاخلللدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل علاى 

ا ااتنادال ، يف إطاار التموياال األو األ للتنمياة و إ اء الاديون  اعف البلادان الناميااة تزاياد أوجاا  ملعاجلاة
 :، و يي ا مذه الدورةاأل ئلة التوجي ية املتفق عل إىل

 البلادان النامياة احلالية اليت تعاين من ا ضعفال أوج كيف لكن التخفيف من  اأ( 
 لبلدان النامية؟يف االديون السيادية واأل ماال املالية  ومنأل أ ماال إ اء الديون
، سيادية، اخلارجية واحمللياةلديون الاتمويل البن ا  من  كيف لكن ات تفادة اب( 

 التنمية املستدامة يف املستقبل؟ اضأل ر 
علااااى  إجراؤ اااا ية والتنظيميااااة املطلاااوباتماااا  اااي الت يااااااال املؤ ساااية والسيا ااا ا ( 

ات تخداع املسؤول بشكل أفضل   ياكل إدارة اتقتصاد العامليالصعيد الدويل لضمان أن تدعم 
 التنمية املستدامة؟ لتمويل، ، من جانب املقرت   واملقر  للديون

فعالاااااة ضااااامان إ اااااد ةلاااااول كيااااف لكااااان حتسااااا  األطاااار واألدواال القائماااااة ل اد( 
 ؟الديون السيادية اال مأل ةفافةو  ومنصفة

أماناة األونكتااد ماذكرة معلومااال أ ا اية تساتعرض التطاوراال  عد،  تولتس يل املناقشة -10
ن واخلياااااراال لبلااادان الناميااااة علاااى حتماااال الاااديو اقااادرة املتعلقاااة باااازايدة أوجااا  الضااااعف يف األخااااة 
ية الرئيسية للتخفيف من أوج  الضعف  ذه، ا اتنادال إىل األ ائلة التوجي ياة املاذكورة آنفاال. اتالسيا 

القضااااي قيااد املناقشااة. و ااتتا   ااذه  عاانأل اخلاارباء علااى إعااداد مقاااتال اا ااافة إىل  لاا ، يشاا َّ و 
 ما.رد هبت لذينلشكل والل ة الالدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل اموعد الورقاال قبل 

 الواثئق
TD/B/EFD/2/2 Financing for development: Debt and debt sustainability, and 

interrelated systemic issues 

  4البند   
جددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة الثالثدددة لمريدددق اخلدددرباء احلكدددومي الددددويل املعدددين 

 بتمويل التنمية
، بصاافت  اميئااة التحضاااية املعااين بتموياال التنميااة فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويلتوقااأل ماان ي   -11

تقريار فرقاة العمال إىل  ا اتنادال للدورة الثالثة، أن يتفق على جدول األعمال املؤقت لدورت  املقبلاة، 
 Financing for Development: Progress" عناون، املالتنمياة تمويالملشرتكة با  الوكااتال املعنياة با

and Prospects 2018" ماداوتال  يف  اوء، و (2018التمويل من أجل التنمية: التقدع وانفااق ا
 املنتدل املعين  تابعة متويل التنمية التابأل للم لس اتقتصاد  واتجتماعي.
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  5البند   
 اعتماد تقرير الدورة الثانية لمريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

د تو اااياال ع  ،  اااتا  مي الااادويل املعاااين بتمويااال التنمياااةتختصا ااااال فرياااق اخلااارباء احلكاااو  وفقاااال  -12
 ، تعتماد ا وتقدل ا إىل جملس الت ارة والتنمية.متفق علي ا، بناء على مناقشات  ومداوتت  يا اتية 

، إعاداد تقريار فرياق اخلارباء احلكاومي الادويللالثانية  كما  ي ر ، حتت إةراف رئيس الدورة -13
وتقدل  إىل جملس الت ارة والتنمية للنظر فيا . وقاد ياود فرياق اخلارباء احلكاومي الادويل أن عن اتجتماا 

  املقرر بو أل اللمساال األخاة على التقرير بعد اختتاع دورت  الثانية. -أي ن لنائب الرئيس 
 

للحصول على مزيد مان املعلومااال، يرجاى اتتصاال السايدة  اتيفاين بالنكينباور ، ةاعبة  
 Ms. Stephanie Blankenburg, Division of Globalizationالعوملة وا رتاتي ياال التنمية األونكتاد 

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

    


