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االساتلاييجيا  انممايية للوو  الجررية الغارةلة 
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 األ ما  المؤقتشلوح جوو   -ثامياا  

   1الانو   
 امت اب أ ضاع المكتب

 مقررًا. -يوصى بأن ينتخب اجتماع الخبراء ردي ًا ونادب رديس  -1

   2الانو   
 إقلار جوو  األ ما  وين يم الإمل

يرد جتدول األعمتال المؤقتت لمجتمتاع في الااتتتتتتتتتتتتتتتل األول أعمر. ووافن مإللس التإلتارة والتنميتل  -2
  2022شتتتتتتتتتتتتتت تا /فبراير  28لخبراء من خمل إجراء موافقتل صتتتتتتتتتتتتتتتامتتل اخت ت م في  على موضتتتتتتتتتتتتتتوع اجتمتاع ا

، المرفن ال تتتاد و. وستتتفتاا على الموقك الشتتت كي لرونمتاد صرنامل مااتتتل قبل صدا ل  TD/B/69/4 )انظر 
 االجتماع صوقك طويل.

 الوثادن

TD/B/C.II/EM.6/1 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

   3الانو   
الن ل  ا االساااااتلاييجيا  انممايية للوو  الجررية الغااااارةلة النامية  ا المشاااااهو إ ا ة  

 التنا سا لما ةإو الجايحة

م في 19-تمثل جادحل مرض ففرو  كورونا )كوففد -3 و أزمل صتتتتتتتتتحيل واقتاتتتتتتتتتاد ل عالميل. وقد ف   
طبيعيل" لما قبل الإلادحل،  الحالل "لاالبدا ل أن الإلادحل صدمل حادة  مكن للبلدان أن تتعافى من ا لتعود إلى  

راته، فضتتًم عن التداصفر الاتتحيل الم تتتخدمل لمكافحته، يوضتتا بشتتكل متلايد   ولمن استتتمرار الافرو  ومحوا
 أن الإلادحل ستحول االقتااد العالمي بشكل دادم.

،  19-شتتتتتتتتتتتت رًا من توفر لقاحاا كوففد  18، مثًم، أي بعد حوالي  2022ف حلول منتاتتتتتتتتتتتت  عا    -4
راباا الم تتتمرة في اةنتاو والنقل ستتمستتل التوريد في حالل من الاوضتتى. وتوقك المحللون أن  تركت االضتتط

لن تحل صتعوباا   -بما في ذلك ال تياراا والمواد ال ااديل والمن توجاا وال تياحل   -العديد من الاتناعاا  
 تتتتتتارع ، إن لم  كن في وقت الحن. وفي غضتتتتتتون ذلك، تت2023ستتتتتتمستتتتتتل التوريد الخاصتتتتتتل ص ا قبل عا   

الشتتتتركاا إلى إعادة تنظيم ستتتتمستتتتل التوريد الخاصتتتتل ص ا وهزالل المخاطر من ا، من خمل الحد من التعقفد،  
، وت تتتتتتتتتتتريك اعتماد التشتتتتتتتتتتت فل ا لي وغفر ا من لطن ا األصتتتتتتتتتتتلياوهعادة أنشتتتتتتتتتتتطل اةنتاو الردي تتتتتتتتتتتيل إلى مو 

بعد كوففد لت فر بشتتتتتتكل دادم  التمنولوجياا الراددة. ومن المرجا أن ت تتتتتتتمر  ار الت ففراا حتى عاتتتتتتر ما  
كيفيل تنافس الشتتتتتتتركاا والبلدان على الارس في ستتتتتتتمستتتتتتتل الليمل العالميل، وبالتالي استتتتتتتتراتيإلياا التنميل  

 المتاحل للبلدان.

وتمثل الت ففراا التي طرأا على هيكل االقتاتتتتتتتتتتتتتاد العالمي، والتي أثارت ا الإلادحل، ت ديدًا غفر  -5
تعاني من ضتتتتتتع  االندماو في ستتتتتتمستتتتتتل الليمل العالميل وانخااض معدالا  متناستتتتتتب للبلدان الناميل التي  

 اعتماد التمنولوجيا، مثل الدول الإللريل الا فرة الناميل. 
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وهذ ت عدا الدول الإللريل الاتتت فرة الناميل من صفن أكثر االقتاتتتاداا تعرضتتتًا للاتتتدماا الخارجيل،   -6
، و و  2020في المادل في عا     7,8-صلغ متوستتتتتتتتتتطه  فإن ا عانت من انمماش في الناتل المحلي اةجمالي  

في المادلو. وكنتيإلل   2,3-في المادلو ومتوستتتتي أقل البلدان نموًا )  4,4-أشتتتتد حدة من المتوستتتتي العالمي )
للإلادحل، أغلقت العديد من الشتتركاا أصواص ا في القطاعفن الاتتناعي وال تتياحي، مك عودة عشتتراا ا ال   

 على اللراعل والعمالل غفر الرسميل.من العمال إلى قرا م للعيش 

ومك إعادة فتا الحدود واألعمال التإلاريل واستتننا  الطلب الدولي، قد يلل  تمفيف االستتراتيإلياا   -7
اةنماديل للدول الإللريل الاتتتتتتتتتتتتتت فرة الناميل لما قبل الإلادحل مك المشتتتتتتتتتتتتتت د التناف تتتتتتتتتتتتتتي المت فر. وتشتتتتتتتتتتتتتتكل  

ًا كبفرًا على أداء اقتاتتتتتتتتادات ا، التي تعتمد على وارداا  االضتتتتتتتتطراباا المطولل في ستتتتتتتتمستتتتتتتتل التوريد خطر 
األغا ل والطاقل وال تلك الوستيطل. وحتى قبل تاشتي الإلادحل، كافحت معظم الدول الإللريل الات فرة الناميل  
للتنافس في الاتتتتتناعاا األعلى  يمل، وال ستتتتتيما الاتتتتتناعاا القادمل على تاتتتتتدير ال تتتتتلك الماد ل، ب تتتتتبب 

لمحدودة وصتتتتتتتتتتتت ر حإلم ا وضتتتتتتتتتتتتفن قاعدة موارد ا وعللت ا الإل رافيل. ونتيإلل لالك، فإن  قدرت ا اةنتاجيل ا
الدول الإللريل الاتت فرة الناميل غفر مندمإلل اندماجًا جفدًا في ستتمستتل الليمل العالميل وتعتمد على المعونل  

 الخارجيل واالقتراض لتمويل االستثماراا واةنااق العامفن. 

، أدا الحرب في أوكرانيتتا إلى تاتتاقم األزمتتل التي تواج  تتا التتدول  2022عتتا   واعت تتارا من أوادتتل   -8
ر ردي تتي للطاقل، ويعد كل من االتحاد الروستتي وأوكرانيا   الإللريل الاتت فرة الناميل. واالتحاد الروستتي ماتتدا

م اشترة من   للقما. وعلى الرغم من أن عددًا قلفًم من الدول الإللريل الات فرة الناميل ت تتورد  اً ردي تي  اً ماتدر 
أحد البلدين، فقد ت تتتببت الحرب في ارتااع األستتتعار الدوليل للطاقل واألغا ل األستتتاستتتيل. وعلى إثر انمماش  
المخرجاا وستبل العيش أثناء الإلادحل، تواجه الدول الإللريل الات فرة الناميل ا ن زيادة في أستعار وارداا  

االقتاتتتتتتتتتتاد ل، مثل الاقر وعد    -  ر االجتماعيلاألغا ل والطاقل التي تعتمد علف ا، مما  ضتتتتتتتتتتاع  المخاط
 الم اواة وانعدا  األمن ال اادي.

وتؤكد  ار األزماا المتتاليل حاجل الدول الإللريل الاتتتتتتتتتت فرة الناميل الملحل إلى صناء قدرت ا على   -9
لًا  الاتتتتمود في وجه الاتتتتدماا الخارجيل. وينعكس ذلك في كون الدول الإللريل الاتتتت فرة الناميل تركل تركف

متلايدًا على الحد من الت عيل االقتاتتتاد ل الخارجيل، عن طرين الت لب على القفود ال يكليل التي تعوق قدرة  
  ار البلدان على تحويل اقتاادات ا.

وال رض الردي تتتتتي من  اا االجتماع  و إلقاء الضتتتتتوء، لاتتتتتالا واضتتتتتعي ال تتتتتياستتتتتاا والشتتتتتركاء   -10
ميل على حد ستتتتتواء، على ال عد االستتتتتتراتيإلي لل تتتتتياستتتتتل العامل وراء  اةنمادففن للدول الإللريل الاتتتتت فرة النا

ال تتتتتتعي إلى التعرض الخارجي األقل زعلعل لمستتتتتتتقرار، أي كيفيل الحق على تخاتتتتتت  اقتاتتتتتتادي أكثر 
 ذكاء للحد من الت عيل االقتااد ل الخارجيل. 

رجيل، مما   تتتتما للدول  ويشتتتتكل صناء القدراا اةنتاجيل عناتتتترًا حاستتتتمًا في الحد من الت عيل الخا -11
: )أو الحد من اعتماد االقتااد  من أجل  الإللريل الا فرة الناميل صليادة إنتاجفت ا وهنتاج ا المحلي اةجمالي

عمومًا على الوارداا، وال ستتتتتتيما بالن تتتتتت ل للضتتتتتترورياا مثل األغا ل األستتتتتتاستتتتتتيل والطاقل  )بو زيادة حإلم 
النقد األجنبي لت طيل احتياجاا االستتتتتتفراد التي ال مار من ا  الاتتتتتادراا وتنوع ا و يمت ا المضتتتتتافل، وتولفد  

 والحااظ على م توياا المعيشل صفن سكان الإللر.

وفي  تتاا ال تتتتتتتتتتتتتيتتاق، ستتتتتتتتتتتتتيعقتتد األونمتتتاد، استتتتتتتتتتتتتتإلتتابتتل لواليتتته المتإلتتددة بموجتتب ع تتد صريتتدجتتتاون   -12
(TD/541/Add.2  مواطن ضتتتتعا ا المحددة، وبناء  و لم تتتتاعدة الدول الإللريل الاتتتت فرة الناميل على "معالإلل

القدرة على الاتتتتتتمود، وتعليل التحول االقتاتتتتتتادي ال يكلي والقدراا اةنتاجيل"، اجتماعًا للخبراء بشتتتتتتأن إعادة  
 النظر في االستراتيإلياا اةنماديل للدول الإللريل الا فرة الناميل في المش د التناف ي لما بعد الإلادحل.
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 :المطروحل للمناقشل في االجتماع وفيما يلي الم ادل الردي يل -13

كيف  مكن للدول الإللريل الاتتتتتت فرة الناميل أن تاتتتتتتمم استتتتتتتراتيإليات ا اةنماديل لتعليل  )أو 
 م اراا التنميل الم تدامل والشاملل؟ 

ما  ي التحوالا المزمل في مرحلل ما بعد الإلادحل في الدول الإللريل الاتت فرة الناميل   )بو 
 مود في وجه الادماا؟ لبناء القدرة على الا

ما  ي تإلارب الدول الإللريل الاتتتتتتت فرة الناميل في صناء القدرة على الاتتتتتتتمود في وجه  )وو 
 ؟19-الادماا، وما  ي الدرو  التي  مكن استخمص ا للتعافي في مرحلل ما بعد كوففد

وتي تتتتتتتتتتتتتتفرًا للمنتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتل، أعتتتدا أمتتتانتتتل األونمتتتتاد متتتاكرة معلومتتتاا أستتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتل،  ي الوثيقتتتل   -14
TD/B/C.II/EM.5/2 ك الخبراء على إعداد دراستتتتتاا حاالا إفراد ل بشتتتتتأن . وباةضتتتتتافل إلى ذلك،   شتتتتتإل 

 الموضوع قفد المناقشل. وستتاا  ار الورقاا في االجتماع بالشكل والل ل اللاين ترد ص ما.

 الوثادن

TD/B/C.II/EM.6/2 رة الناميل في إعادة النظر في االستراتيإلياا اةنماديل للدول الإللريل الا ف
 المش د التناف ي لما بعد الإلادحل

   4الانو   
 ا تما  يقليل االجتماب

ستتتي قد   تقرير اجتماع الخبراء إلى لإلنل االستتتتثمار والمشتتتاريك والتنميل في دورت ا الثالثل عشتتترة في  -15
، تحتتت إشتتتتتتتتتتتتتترا  2022عتتا    الرديس، التقرير الن تتادي  . وقتتد يود اجتمتتاع الخبراء أن  تتأذن للمقرر بتتأن   عتتدا

 لمجتماع بعد اختتامه.
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