
GE.19-14373(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

 ثالثةالدورة ال
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 املؤقتجدول األعمال  -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 والقضااي البنيوية املرتابطة التعاون اإلمنائي الدويلمتويل التنمية:  -3
بتمويدددل  لفريدددخل اءدددرباء ااكدددومي الددددويل املعدددي رابعدددةجددددول األعمدددال املؤقدددت ل ددددورة ال -4

 التنمية
 .بتمويل التنمية لفريخل اءرباء ااكومي الدويل املعية لثلدورة الثاا اعتماد تقرير -5

 شروح جدول األعمال -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
بتمويددل وفقددال ل ممار ددة املتبعددة، ينقددرتخ أن ينتخددب فريددخل اءددرباء ااكددومي الدددويل املعددي  -1

 .قررال م - سرئيسال وانئبال ل رئي التنمية

 

 TD/B/EFD/3/1 األمم املتحدة

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

23 August 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EFD/3/1 

GE.19-14373 2 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يف إقددرار جدددول األعمددال  بتمويددل التنميددةقددد ير ددب فريددخل اءددرباء ااكددومي الدددويل املعددي  -2
 .الوارد يف الفصل األول أعالهاملؤقت 

ة لفريددخل اءددرباء ااكددومي الدددويل، لثددوينقددرتخ يصدديل ا  سددة العامددة ا فتتاريددة ل دددورة الثا -3
، 2019 نوفمرب/تشدددرين الثددداين 4 اإلثندددمل املوافدددخلالدددت  دددتنفتتس يف السددداعة العاادددرة مدددن  دددباخ يدددو  

ا  سددددة العامددددة وخددددالل  .( ولدددد د ء ببيددددااني ا ددددت اللية2و 1لتندددداول املسددددائل اإلجرائيددددة  البندددددان 
نظر يف اعتمدداد تقريددر ين ،  دد2019تشددرين الثدداين/نوفمرب  6 األربعدداء املوافددخليددو   الددت  ددتنعقد اءتاميددة

تو دددياي اليف ذلددد   مبدددا لفريدددخل اءدددرباء ااكدددومي الددددويل إة و دددس الت دددارة والتنميدددة، لثدددةالددددورة الثا
(، 5و 4البندددان   الرابعدةجددول األعمدال املؤقددت لدورتد  و ، املتفدخل ع ي دا املتع قدة يلسيا دداي العامدة

، ع د  النحددو املنصدوي ع يدد  يف اختصا داي فريددخل 2020 عددا  يف الربد  األخددن مدن ااملقدرر عقددد 
 .(6، الفقرة ، املرفخل الراب ، الفصل الثاينTD/B(S-XXXI)/2  اءرباء ااكومي الدويل

يف  الدت تنددر  املسدائلبشدنن ناقشاي موضدوعية جراء ما  ساي املتبقية إلو تخصَّل  -4
 من جدول األعمال. 3إطار البند 

  الواثئخل
TD/B/EFD/3/1  جدول األعمال املؤقت وارور 

  3البند   
 املرتابطةوالقضااي البنيوية التعاون اإلمنائي الدويل متويل التنمية: 

الدت عنقددي يف  ،لفريخل اءرباء ااكومي الدويل املعي بتمويل التنميدة الثانيةالدورة خالل  -5
يكددددون الدددددول األعضدددداء ع دددد  أن ، اتفقددددت 2018تشددددرين الثدددداين/نوفمرب  10إة  8الفددددرتة مددددن 

 .(1 املرتابطةالتعاون اإلمنائي الدويل والقضااي البنيوية  لثة  وموضوع الدورة الثا
و دددن  القدددرار   دددنة مشددد ودة يف ودددال العمدددل املتعددددد األطدددرا  2015لقدددد تاندددت  دددنة  -6

يف  2015 بعدد عدا  الدويل جّسدي العز  ع   التدنثن ثثدنال جدو رايل ع د  اءطدة السيا دية لفدرتة مدا
وددال التنميددة. فقددد تو دد ت الدددول األعضدداء إة توافددخل يف اقراء بشددنن اتفاقدداي رئيسددية عدددة تتع ددخل 

(، وخطدددة التنميدددة 2015 متوز/يوليددد   متويدددل التنميدددة بشدددننخطدددة عمدددل أديدددس أيي  يلتنميدددة، بين دددا
(، واتفددددداس يريدددددس بشدددددنن ت دددددن املندددددا   تدددددانون 2015 أي ول/ دددددبتمرب  2030 املسدددددتدامة لعدددددا 
(. و ددداهت  دددفه ا تفاقددداي مسددداهة تبدددنة يف ب دددورة وتو دددي  نطددداس عمدددل 2015األول/ديسدددمرب 

األمددددم املتحدددددة مددددن أجددددل املضددددي قدددددمال  ددددو تنفيددددف خطددددة عامليددددة جري ددددة يف وددددال التنميددددة. وبوجدددد  
 169 ددفال مدن أ ددا  التنميدة املسدتدامة، تشدمل  17اءصوي، رددي خطة التنمية املسدتدامة 

يف مج ة أمدور، إة القضداء ع د  الفقدر، والن دوع يلتع ديم والصدحة، واادد مدن أوجد   ايةل وهتد ، 
عدددد  املسددداواة ا قتصدددادية، ودفددد  ع  دددة النمدددو ا قتصددداد.، والتصدددد. لت دددن املندددا . وأ ري دددت  دددفه 

__________ 

خطدددة عمدددل أديدددس أيي الصدددادرة عدددن املدددؤمتر الددددويل الثالددد   دددفا املوضدددوع يقابدددل ودددال العمدددل  جددديم  الدددوارد يف  (1 
 .15، املرفخل األول، ي. TD/B/EFD/2/3؛ (A/RES/69/313) لتمويل التنمية
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ا تفاقاي الدولية النقاش رول أهية دور املساعدة اإلمنائية الرمسية واااجة إة رشد مدوارد إضدافية 
 .لتمويل التنمية دعمال هلفا املشروع الطموخ

دى تو ددددد  جددددددول األعمدددددال الددددددويل إة زايدة تبدددددنة يف التكددددداليف املقددددددَّرة وومدددددوع أو  -7
التموي ية  وتشن تقديراي األونكتاد إة أن الف وة ا رتياجاي من ا  تثمار يف الب دان النامية.

تري يدون دو ر مدن دو راي  2.5يف املتو د   دو  تب د  السنوية لتحقيخل أ دا  التنميدة املسدتدامة
ور دددم أن الوقدددت اخدددف يف النفددداذ  .(2 2030إة  2015الدددو ايي املتحددددة  دددنوايل يف الفدددرتة مدددن 

تعكس اإلجراءاي ا ري ة املنصوي ع ي ا يف  بسرعة، فإن النتائج الت حتققت يف وال التنمية  
 .خطة عمل أديس أيي

 اإلمنائية الرمسيدة الوفاء جبمي  التزاماي املساعدةع   أن   خطة عمل أديس أيي وتشدد -8
ع د   اإلمنائيدة الرمسيدة املسداعدة(. وتقدو  51، املرفخل، الفقدرة A/RES/69/313   رامسال  زال أمرال  ما

خل التنميدة ا قتصدادية والرفداه يف الب ددان الناميدة، وتدؤد. دورال  امدال يف تدوفن مبدأ أ ا ي  دو حتقيد
األ دد ية األعضدداء يف  ور ددم أن الب دددانالتمويددل ل ب دددان الناميددة، وقا ددة ألقددل ا قتصدداداي منددوال. 

السدددددنو.  القدددددومي اإلمجدددددايل  دددددادخ مدددددن يف املائدددددة  0.7 ندددددة املسددددداعدة اإلمنائيدددددة تع ددددددي مبدددددنس 
مدددن يف املائدددة  0.20إة  0.15ل مسددداعدة اإلمنائيدددة الرمسيدددة يف الب ددددان الناميدددة ونسدددبة تدددرتاوخ مدددن 

ل مسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة يف أقددل الب دددان منددوال، فددإن ق ددة ق ي ددة مددن  ددفه  القددومي اإلمجددايل  ددادخ 
د مسددتوايي تقددل عددن الب دددان أوفددت بتع ددداهتا. فقددد ع ددت املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة راتدددة عندد

نصف املب   املتع د ب ، ري  ب   متو   قيمدة املسداعدة املقدمدة مدن املدا مل يف  ندة املسداعدة 
وبعددددد الددددزايدة الطفيفددددة . 2017 يف عددددا  دخل القددددومي اإلمجددددايليف املائددددة مددددن الدددد 0.31اإلمنائيددددة 

تدلدددددددة يف ، ب  دددددددت تددددددددفقاي املسددددددداعدة اإلمنائيدددددددة الرمسيدددددددة مسدددددددتوايي مع2016 املسددددددد  ة عدددددددا 
والصدادرة عدن منظمدة التعداون والتنميدة  2018، وتشن اخر التقدديراي املتع قدة بعدا  2017 عا 

يف امليددددان ا قتصددداد. و دددندوس األمدددم املتحددددة ل مشددداري  اإلنتاجيدددة إة أن تددددفقاي املسددداعدة 
كون أع د  ،  دت(3 م يدار دو ر مدن دو راي الدو ايي املتحددة 153اإلمنائية الرمسية، الت  دتب   

 .2013 ق يالل من املستوايي املس  ة يف عا 
وازدادي  فه الصورة العامة تعقيدال نتي دة العديدد مدن التطدوراي الدت أدي، فيمدا يبددو،  -9

ل حتدول تددرجتي يف ا داه  إة تقويض األثر اإلمنائي الرئيسي ل مساعدة اإلمنائيدة الرمسيدة. فقدد  ند ّو
القدددروع امليسدددرة الشدددرو  بدددد ل مدددن املدددنس، ريددد  ب  دددت القدددروع امليسدددرة الشدددرو  ورأ  املدددال 

يف  16.2مقابددل  2017 املسداعدة اإلمنائيدة الرمسيدة يف عدا  يف املائدة مدن 23ويدل األمدد نسدبة الط
 ددديما أن  . وبدددرز مندددف فدددرتة نقددداشل ردددول عنصدددر التيسدددن يف  دددفه القدددروع،  2008 املائدددة عدددا 
مسيدددة الكام دددة أل. قدددرع مدددن  دددفا الندددوع تنعتدددرب مسددداعدة إمنائيدددة رمسيدددة رددد  إذا تاندددت القيمدددة ا 
يف املائددة فقدد  مددن القددرع. زد ع دد  ذلدد  أن التعدداريف  25نسددبة  تشددمل إ  امليسددرة  الشددرو  

الرا نددة ل مسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة  يددز إنفدداس جددزء تبددن مددن املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة يف الب ددد 
__________ 

 أ ددددا  التنميدددة املسدددتدامة: خطدددة عمدددل. ا  دددتثمار يف 2014تقريدددر ا  دددتثمار العددداملي ، 2014األونكتددداد،  (2 
 ، نيويورك وجنيف(.E.14.II.D.1 منشوراي األمم املتحدة، رقم املبي  

 3) OECD and United Nations Capital Development Fund, 2019, Blended Finance in the Least 

Developed Countries, OECD Publishing, Paris :متاخ يف الراب  التايل ،
http://www.oecd.org/dac/blended-finance-in-the-least-developed-countries-2019-1c142aae-en.htm. 
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املدددانس نفسددد ، وذلددد  يف ودددا ي مدددن قبيدددل الوردددداي السدددكنية املخصصدددة لالج دددمل والتكددداليف 
بعددض  ددفه العنا ددر، وقددد عددل  املعونددة القاب ددة ل ربوددة قطددرايل دمدداج م يف امتمدد . وتنزيددل املتصدد ة إ
 2018 م يددددداراي مدددددن دو راي الدددددو ايي املتحددددددة يف عدددددا  103.7عندددددد مسدددددتوى   دددددفا الدددددرقم
 153( مقارندددةل مبب ددد  2014 م يددداراي مدددن دو راي الدددو ايي املتحددددة يف عدددا  105.6  مقابدددل

إمنائية رمسية إمجالية. وأنعرب عن عدد مدن الشدوا ل املتزايددة إزاء ااسداب م يار دو ر تمساعدة 
يتع دخل يلتمويدل  املزدو  لألموال املتص ة يملساعدة اإلمنائية الرمسيدة، وذلد  ع د   دبيل املثدال فيمدا

 ا ديددد واإلضددايف  ل منددا ، الددف. يتددنت  جددزء تبددن مندد ، عم يددال وبشددكل مبااددر، مددن ميزانيدداي 
تددزال نظددم تقدددع املسدداعدة اإلمنائيددة الرمسيددة  ددن متسددقة مدد   اإلمنائيددة الرمسيددة. وأخددنال،  املسدداعدة 

 عم ياي امليزنة الوطنية الت تعكس األولوايي املتع قة يلسيا اي العامة ع   الصعيد احمل ي.
  ويتع ددخل نقدداش أو دد  نطاقددال ومتوا ددل منددف فددرتة طوي ددة يملعدداين اااليددة الددت تتحدددد ع دد -10

أ ا دد ا األ  يددة ل حصددول ع دد  التمويددل امليسددر الشددرو  مددن أجددل التنميددة، ويعكددس التحدددايي 
 (.72، املرفخل، الفقرة A/RES/69/313  الب دان املتو طة الدخل العديد من الت تعرتع اءا ة
وتعكددف منظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان ا قتصدداد. واألمددم املتحدددة ع دد  وضدد  إطددار  -11

 دددد وقيدددا  تددددفقاي املعوندددة اإلمنائيدددة ي دددد  إة قيدددا  مجيددد  التددددفقاي املاليدددة اءارجيدددة جديدددد لر 
الوافددددة مدددن ا  ددداي املا دددة التق يديدددة والنااددد ة  عامة/خا دددة/ ت طة، بشدددرو  ميسدددرة/ ن ميسدددرة( 

ع دددن يتمثدددل ال دددرع امل هبدددد  دعدددم املنددداف  العامدددة العامليدددة والتنميدددة املسدددتدامة يف الب ددددان الناميدددة. و 
ل طددار ا ديددد، الددف. يشددار إليدد  بددد  ومددوع الدددعم الرمسددي مددن أجددل التنميددة املسددتدامة  يف أن  ددل 
حمل املساعدة اإلمنائية الرمسية، بل ي د  اإلطار إة إضفاء الشفافية ع   التدفقاي املاليدة األخدرى 

ن الشددوا ل إزاء  ددفا الددت تدددعم أ دددا  التنميددة املسددتدامة. وأنعددرب يف إطددار املشدداوراي عددن عدددد مدد
يتع ددخل بشددفافيت ، واحملا ددبة الواضددحة واملنفصدد ة ل تكدداليف والفوائددد الطوي ددة املدددى  اإلطددار، ومن ددا مددا

 .النامجة عن  ت ف أنواع التدفقاي املالية و كوك التمويل، وأثر ا اإلمنائي ااقيقي
حتفيدز  لتمويدل العدا  الددويل امدن أوجد  ا دتخدا  أيضال أن  خطة عمل أديس أييوتؤتد  -12

 لتمويدل العدا  الددويلاا دتخدا   يشدمل  ، مباتعب ة موارد إضافية من مصادر أخرى، عامة وخا ة
 دديما يف  و  ا مدداعي ويفيددف املخدداطر، أو إلاترددة متويددل إضددايف عددن طريددخل التمويددل املخددت   

  اراي الددددت تددددددعم تنميددددة القطدددداع اءدددددايا ددددتثماراي اهلياتددددل األ ا ددددية و ن دددددا مددددن ا  ددددتثم
 A/RES/69/313 أنعددرب عندد  مددن اددوا ل، يف عددل عددد    ويعكددس  ددفا مددا (.54، املرفددخل، الفقددرة

لالزمدة لب دوأ أ ددا  التنميدة املسدتدامة، ا - ةدوليد واءل أتاندت وطنيدة أ  د - ةتفاية املوارد الرمسي
تكددار املددايل، الددف. ينط ددخل ع يدد  مفاد ددا أن ع دد  القطدداع اءدداي أن ي ددب ل ن دددة مددن خددالل ا ب

عمومال ا م  التمويل املخت   . ومن النارية ا و رية، يعي  فا أن ت بية ارتياجاي من التمويدل 
تقددّدر يلرتي يددواني تسددت ز  م يدداراي مددن الدددو راي يف اددكل ضددمااني وتفددا ي ومتويددل مشددرتك 

قيدة نفسد ا إلاتردة إعدااني وردوافز القطداع توفر ا املصار  اإلمنائية وا  اي املا دة والب ددان املت 
اءدددداي الالزمددددة إلجتدددداد التمويددددل املط ددددوب. ويتمثددددل اهلددددد  العددددا  هلددددفا الددددن ج يف ي دددديل بي ددددة 

يتسددل ل مؤ سدداي املاليددة اءا ددة  ا  ددتثمار مددن املخدداطر ل ت  ددب ع دد  املثبطدداي القائمددة، تيمددا
، مددن قبيددل خطددو  ا ئتمددان والتوريددخل واملسددتثمرين مددن القطدداع اءدداي ا  ددتفادة مددن ا بتكدداراي

بعض األريان، ينشار إة  دفا  و ناديخل األ راع اءا ة، إلاترة التمويل من أجل التنمية. ويف
 التوق  يلتحول من اادي  عن امل ياراي إة اادي  عن الرتي يواني.
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ف. أداه بيدددد أنددد  يوجدددد يف الوقدددت الدددرا ن ث دددرة يف األدلدددة بشدددنن مددددى فعاليدددة الددددور الددد -13
يؤتددد اااجددة إة املزيددد مددن الشددفافية واملسدداءلة فيمددا يتصددل  التمويددل املخددت   ردد  اقن، و ددو مددا

يلتمويدددددل املخدددددت  . وتفيدددددد البيدددددااني املتاردددددة مدددددن خدددددالل منظمدددددة التعددددداون والتنميدددددة يف امليددددددان 
ي التمويل ا قتصاد. والبحوث األتادميية أبن األموال اءا ة الت جري تعب ت ا ت زء من أدوا

م يار دو ر  نوايل. زد ع   ذل  أن نسب اإلرايع  52م يار دو ر إة  26املخت   ترتاوخ من 
عة. فع دددد   دددبيل املثددددال، يبدددمل  دددد  رددددي  الع ددددد أن تدددل دو ر تسددددتثمره  (4 تبددددو  ددددن مشددد ّو

النامية املنخفضدة الددخل املصار  اإلمنائية املتعددة األطرا  ومؤ ساي متويل التنمية يف الب دان 
 0.65دو ر، وأن  فه ااصة تصل إة  0.37تت اوز  تقاب   رصة متويل من القطاع اءاي  

دو ر يف ب ددددان الشدددر ة  1.06دو ر يف ب ددددان الشدددر ة الع يدددا مدددن الب ددددان املتو دددطة الددددخل، و
نظمدة التعداون والتنميدة يف الوقدت الدرا ن، تفيدد بيدااني م الدنيا من الب ددان املتو دطة الددخل. ويف
يف املائدددة مدددن تددددفقاي التمويدددل املخدددت   الدددت جدددرى  6امليددددان ا قتصددداد. أبن نسدددبة تقدددل عدددن 

ونّج ددت إة أقددل الب دددان منددوال وأن  ددفه  2017 وعددا  2012 قيا دد ا يف الفددرتة املمتدددة بددمل عددا 
الكامنددة وراء  ددفه النسددبة اخددفة يف ا .فدداع. ويثددن  ددفا الوضدد  أ دد  ة  امددة بشددنن األ ددباب 

ينب ي أن يؤد. التمويدل املخدت   دورال م مدال يف  دد الث درة يف  ا  ا اي وإة أ. مدى ميكن أو
 متويل أ دا  التنمية املستدامة.

أمدددا القضدددااي الرئيسدددية األخدددرى والدددت أبرزهتدددا خطدددة عمدددل أديدددس أيي يف ودددال التعددداون  -14
ل تعداون بدمل  مكمدالل  يعتباره عنصرال  مل ا نوب وا نوب اإلمنائي الدويل، فتتصل أبهية التعاون ب

التعدداون اإلمنددائي  ( وبدددور56، املرفددخل، الفقددرة A/RES/69/313  عندد  بددديالل    الشددمال وا نددوب،
يف ذلد   ت دف أادكال التصدد. ل كددوارث  االددويل يف التخفيدف مدن مدواطن الضدعف البي دي، مبد

 (.65-59الطبيعية  نفس املرج ، الفقراي 
وبندداءل ع يدد ، ففددي ا  سددة العامددة املوضددوعية األوة الددت  دديعقد ا فريددخل اءددرباء ااكددومي  -15

،  ددددتكون 2019تشددددرين الثدددداين/نوفمرب  4الدددددويل املعددددي بتمويددددل التنميددددة يف دورتدددد  الثالثددددة، يف 
التحددايي األرضية جا زة لتناول الضرورة ااتمية ل تنمية الت  سد ا أ دا  التنمية املستدامة و 

املطرورة مدن منظدور التعداون الددويل اإلمندائي، ب يدة  دد الث درة يف متويدل أ ددا  التنميدة املسدتدامة 
دورة الثالثددة ل دد يلنسددبةو ددتنتناول يلتفصدديل األ دد  ة اإلراددادية املتفددخل ع ي ددا يف الوقددت املنا ددب. 

 :فريخل اءرباء ااكومي الدويل املعي بتمويل التنمية، الواردة أدانهل
تيدددف ميكدددن الوفددداء ي لتدددزا  الدددوارد يف خطدددة عمدددل أديدددس أيي بعكدددس ا ددداه   أ( 

ا .فاضددداي املسددد  ة يف الفدددرتة األخدددنة يف املسددداعدة اإلمنائيدددة الرمسيدددة، وتيدددف ميكدددن ل مسددداعدة 
اإلمنائيددة الرمسيدددة أن تدددؤد. دورال أتثددر فعاليدددة يف ا  دددود الراميدددة إة رفدد  مسدددتوى التمويدددل اإلمندددائي 

 ط وب لتحقيخل أ دا  التنمية املستدامة؟امل
تيف ميكن حتسدمل وتنسديخل نوعيدة وأثدر التددفقاي الرأمساليدة الرمسيدة، التسدا  ية   ب( 

يف ذلد  عددن طريددخل ا دتخدا  مندداذ  وأدواي متويددل  مبددا من دا و ددن التسدا  ية، دعمددال هلددفه ا  دود،
 مبتكرة؟
__________ 

 4) Attridge S and Engen L, 2019, Blended Finance in the Poorest Economies: The Need for a Better 

Approach. Overseas Development Institute, London:متاخ يف الراب  التايل ، 
https://www.odi.org/publications/11303-blended-finance-poorest-countries-need-better-approach. 
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 ة يلسيا ددداي العامدددة املط دددوب مدددا  دددي الت يدددناي املؤ سدددية والتنظيميدددة واملتصددد   ( 
إجراؤ ددا ع دد  الصددعيد الدددويل ل تحقددخل مددن أن ااوتمددة ا قتصددادية العامليددة تدددعم بشددكل منا ددب 

 التعاون اإلمنائي الفعال تيسنال لتعب ة املوارد العامة احمل ية؟
ا  ا دداي  بشددننأمانددة األونكتدداد مددفترة مع ومدداي أ ا ددية أعدددي ، ولتسدد يل املناقشددة -16

ت ّخددددل ، والتمويددددل املخددددت   ملسدددداعدة اإلمنائيددددة الرمسيددددةالرئيسددددية يف املؤاددددراي األخددددنة املتع قددددة ي
الدددويل وتسدد   الضددوء ع دد   القنددواي اااليددة الرئيسددية الددت تددتم مددن خالهلددا عم يدداي التعدداون اإلمنددائي

الدددورة الثالثددة ت ر. يف التحدددايي الددت تطرر ددا  ددفه القنددواي، وذلدد  ا ددتعدادال ل مددداو ي الددت  دد
 .فريخل اءرباء ااكومي الدويل املعي بتمويل التنميةل

  الواثئخل
TD/B/EFD/3/2 Financing for development: International development 

cooperation and interrelated systemic issues 

  4البند   
لفريدددق اخلدددرباء احلكدددومي الددددويل املعدددين  رابعدددةجددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة ال

 بتمويل التنمية
، بصددفت  اهلي ددة التحضددنية املعددي بتمويددل التنميددة توقدد  مددن فريددخل اءددرباء ااكددومي الدددويلين  -17

تقريدر فرقدة العمدل ا دتنادال إة ل دورة الثالثة، أن يتفخل ع   جدول األعمال املؤقت لدورت  املقب دة، 
مدددداو ي املنتددددى املعددي مبتابعدددة متويدددل  ضددوء ويف ،املعنيددة بتمويدددل التنميدددةاملشددرتتة بدددمل الوتدددا ي 

 التنمية التاب  ل م  س ا قتصاد. وا جتماعي.

  5البند   
 لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية لثةاعتماد تقرير الدورة الثا

-TD/B(S   بتمويددددل التنميددددة ختصا دددداي فريددددخل اءددددرباء ااكددددومي الدددددويل املعددددي وفقددددال  -18

XXXI)/2) بنددداء ع ددد  بشدددنن السيا ددداي العامدددة د تو دددياي متفدددخل ع ي ددداع  ،  دددتدن ، املرفدددخل الرابددد ،
 ومداو ت ،  عتماد ا وتقدمي ا إة و س الت ارة والتنمية. الفريخل ااكومي الدويل مناقشاي

املعي بتمويدل  ااكومي الدويلفريخل اءرباء ة للثالثا  ي ر.، حتت إارا  رئيس الدورةو  -19
، إعداد تقرير عدن ا جتمداع وتقدميد  إة و دس الت دارة والتنميدة ل نظدر فيد . وقدد يدود فريدخل التنمية

  التقريددر ملقددرر بوضدد  ال مسدداي األخددنة ع ددا - ساءددرباء ااكددومي الدددويل أن اذن لنائددب الددرئي
 .لثةبعد اختتا  دورت  الثا

ل حصول ع   مزيد مدن املع ومداي، يرجد  ا تصدال يلسديدة  دتيفاين بالنكينبدورأ، ادعبة   
 Ms. Stephanie Blankenburg, Division of Globalizationالعوملة وا رتاتي ياي التنمية يألونكتاد 

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

    


