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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

مواتية بيئة اقتصادية  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بتعزيز
 وتعزيز التكامل دعماً لتنمية شاملة ومستدامة، على مجيع املستوايت

 والتعاون يف امليدان االقتصادي
 ةرابعالدورة ال

 2020شباط/فرباير  26إىل  24جنيف، من 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه   

 األعمال املؤقتجدول  -أوالً  
 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 .تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة -3
 .اعتماد تقرير االجتماع -4

 الشروح -اثنياً  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
 قرراً.م - سالسنوات رئيساً وانئب رئي يُوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد -1
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

األول أعرر. .  صررلفيررد جرردول األعمرال املؤقررت الجتمرراع اخلررباء املتعرردد السرنوات   ال -2
 وسُيتاح برانمج مفّصل قبل انعقاد االجتماع أبسبوع. 

 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.8/10 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة

 4الجتماع اخلرباء املتعردد السرنوات    رابعةجملس التجارة والتنمية موضوع الدورة الأقر  -3
 .2018تشرين األول/أكتوبر 

علرى أنره ينب رأل لكونكتراد صمواصرلة ( من مشروع مافيكيرانو نريبو  ج)38تنص الفقرة و  -4
إجراء البحوث والتحلي.ت، ابلتعاون مع الوكاالت املختصة، لتقييم آاثر القواعد التنظيمية املاليرة 
العاملية على إمكانية الوصول إىل متويرل ايياكرل األساسرية واملشراريع الصر رص والصر يبة واملتوسر ة 

صمسرراعدة البلرردان  أنرره ينب ررأل لكونكتررادسرره علررى )ر( مررن املشررروع نف38احلجررمص، وتررنص الفقرررة 
الناميرة، عررن قريررق العمررل التحليلرأل وتصررميم السياسررات، علررى اسرتحداث آليررات إقليميررة لتيسرريب 

 ؤسسراتامل  ذلر  مرن  مبرا تعبئة املوارد املاليرة مرن أجرل ققيرق تنميرة شراملة للجميرع ومسرتدامة،
 املالية الدولية والق اع اخلاصص.

  ايياكررررل  اتأهرررردات التنميررررة املسررررتدامة مندة هائلررررة ومنسررررقة   االسررررت مار وتت لررررب  -5
ميكررن ققيررق أهرردات التنميرررة  وال األساسررية وهيبهررا مررن املرردس.ت األساسررية للتحرررول اييكلررأل.

وثررروا بررره، مرررن إذا تررروافر التمويرررل الكرررا  وامل إال املسرررتدامة وتنفيرررا االتفررراا البيئرررأل العررراملأل ا ديرررد
سرروت تتفرراوت االحتياجررات و  .ةامل لوبرر ات.ضرر .ع ابالسررت مار وقويررل األمررد، ل مترر ن  منظررور 

مررن املؤكررد أنره حرري التقررديرات لكرن ، يقاربرره مررا أو العقررد املقبرلعلرى مرردص املاليرة للبلرردان الناميررة 
 تتجاوم سيارات التمويل احلالية املتاحة ملعظم البلدان النامية. الدنيا

.سرررت مار ل ةعمرررادالعمرررال األلرررال  يتم رررل التحرررديف األساسرررأل   إعرررادة التمويرررل إىل و  -6
بعر  التقرديف   تشرديد األنظمرة ُأحررم قرد و سيما   البلدان النامية.  ال األمد،اإلنتاجأل ال ويل 

، وهنرا  اتفراا األلفيرةا األممة املالية العاملية   أواسرر العقرد األول مرن املصرفية واملالية الدولية من
،   املسررتقبل.سررتقرار املررا  عامررة ليكفررأل لتجنررب مع عررة  ال واسررع الن رراا علررى أن هرراا التقررديف
  مندة حرردوث القليررل مررن األدلررة علررى  اً أيضرركرران هنررا  و . علررى الصررعيدين اإلقليمررأل والعرراملأل

التنميررة أهرردات هررا مررن األنشرر ة ال.ممررة لتحقيررق وهيب  ياكررل األساسررية  اي ةاخلاصرر اتاالسررت مار 
. املاليررةو  ، علرى الررهم مرن االهتمرايف الكبريب ملرا  املسر لة   وتلرف األوسراط السياسراتيةاملسرتدامة
يعتمرد التنميرة املسرتدامة أهردات تحقيرق نروع االسرت مار الر.ميف لأن  تبنياليت  لتجاربا ويؤيد هاا

املصرادر مرن سريما  وال ،من مصادر أسرصاآليت  مد ويل األاإلمنائأل واللى دور التمويل ع اً أساس
املصررفية  ؤسسراتمت ايردة وهرأل كيفيرة اسرتخدايف املهنا  مس لة ذات أمهيرة و العامة وبنو  التنمية. 
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.سررت مار ابلنسرربة لواخلرراص ب ريقررة أك ررر إنتاجيررة ميكنهررا ا مررع بررني التمويررل العررايف  سرربلالعامررة ب
 أقل تكلفة ابلنسبة للدولة.و 
األساسرررية  السياسررراتيةاخليرررارات دورة اجتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات هرررا  سرررتناق  و  -7

مرن اتتمرل أن و لتمويل التنميرة   لرل الظرروت احلاليرة.  مدلتعبئة الفعالة وال ويلة األاومت لبات 
 اتر علررى وجرره اخلصرروص ال رررا الرريت ميكررن ملررا للبلرردان مندة االسررت ما سررائل امل روحررةتشررمل امل

مرن أجرل مشراريع دور سيرارات التمويرل املخرتل   يشرمل مبرا ،وحشد االسرت مارات اخلاصرة ةالعام
يل تعبئرة دور املؤسسات واآلليات الوقنيرة واإلقليميرة   تسرهو ؛ واسعة الن ااكل األساسية الا ايي

 هررافي مبررا ،لررى املصررادر العامررة وبنررو  التنميررة، مررع اليكيرر  بشرركل سرراص عاملرروارد مررن أجررل التنميررة
؛ وأتثيبهرا ن راا التمويرل عيتوساليب التوريق   دور أسو ؛ ملرك ية وصناديق ال روة السياديةالبنو  ا

التكامرررل املرررا  والنقرررديف ؛ وآليرررات ومؤسسرررات وأتثيبهرررا ةاالئتمانيررر تقررردير ا ررردارةدور وكررراالت و 
اليكي  بشكل سراص علرى دور شربكات بنرو  التنميرة الوقنيرة واإلقليميرة واملتعرددة ، مع اإلقليمأل

 اريعآليررات تسررهيل وصررول املشرر اً ، مررن املتوقررع أن ينرراق  اجتمرراع اخلرررباء أيضرراً أسرريب و ا نسرريات. 
كيفية جتنب أممات التمويرل األصر ر مرن سر.ل اإلدمراج   يشمل مبا ،بهإىل متويل موثوا  رصالص 

 املا  اتلأل.
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.8/11 تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة 

  4البند   
 اعتماد تقرير االجتماع

التجارة والتنمية   دورهترا املقبلرة. سُيقدَّيف تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إىل  نة  -8
وقد يود اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أن أيذن للمقرر أبن يُعّد، قرت إشررات الررئيس، التقريرر 

 النهائأل بعد استتايف االجتماع.

  موعرد  إىل أمانرة األونكتراد يرجى من اخلرباء اإلس ار بنّيتهم تقدمي ورقات وإسهامات 
. وجيررررب تقررردمي الورقررررات واملسررررامهات اخل يرررة إىل أمانررررة األونكترررراد 2020ر شررررباط/فرباي 7أقصرررا  
 .2020شباط/فرباير  21حبلول 

السريدة دنان  أو أوانل هرلوللحصول على م يد من املعلومرات، يرجرى االتصرال ابلسريد  
 gul.unal@unctad.org: لربيرد اإللكريوياب، شعبة العوملة واسياتيجيات التنمية ابألونكتاد، ابروكلو

 .diana.barrowclough@unctad.org أو
    


