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 جملس التجارة والتنمية
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

 الدورة الرابعة

 2021كانون الثاين/يناير   27-25جنيف، 

 تمن جدول األعمال املؤق 2البند 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -     أول   

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

ومتاسةةةةس ال ياسةةةةا  املاليةةةةس والسةةةةتثماريس والت اريةةةةس معاجلةةةةس امل ةةةةاول البنيويةةةةسق تع يةةةة  ات ةةةةا   -3
 واإلمناويس املتعددة األطراف.

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلام س لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنميس. -4
 اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنميس عن أعمال دورته الرابعس. -5

 الشروح -      اثنيا   

   1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

                                                                                  وفقةةا  للممارسةةس املتبعةةس، ي قةةتخ أن ينتخةةب فريةةق اخلةةرباء احلكةةومي الةةدويل املعةةين بتمويةةل التنميةةس  -1
        مقررا . -                     روي ا  وانوبا  للرويس 
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   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قد يود فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنميس إقةرار جةدول األعمةال املؤقةت الةوارد  -2
 يف الفصل األول أعاله. 

                                                                            وي قةةةةتخ  صةةةةيا اجلل ةةةةس العامةةةةس الفتتاعيةةةةس للةةةةدورة الرابعةةةةس لفريةةةةق اخلةةةةرباء احلكةةةةومي الةةةةدويل،  -3
، لتنةةاول امل ةةاول اإلجراويةةس 2021/ينةةاير كةةانون الثاين  25مةةن يةةوث ال نةة   00/11سةةتبدأ يف ال ةةاعس  الةةي

مةةةةن جةةةةدول األعمةةةةال املؤقةةةةتا واإلدلء ببيةةةةاان  اسةةةةتمالليس. وسةةةةتنظر اجلل ةةةةس العامةةةةس  2و 1)البنةةةةدان 
، يف اعتمةةاد تقريةةر الةةدورة الرابعةةس لفريةةق 2021كةةانون الثاين/ينةةاير   27                                اخلتاميةةس، الةةي سةةت عقد يةةوث األربعةةاء 

 4س الت ارة والتنميس وجةدول األعمةال املؤقةت لدورتةه اخلام ةس )البنةدان اخلرباء احلكومي الدويل إىل جمل
، ع بما هةو منصةوع عليةه يف اختصا ةا  2021                                           ا، املقرر مبدويا  عقدها يف الربع األخري من عاث 5و

 ا. 6، املرفق الرابع، الفصل الثاين، الفقرة TD/B(S-XXXI)/2فريق اخلرباء احلكومي الدويل )انظر 

اجلل ا  املتبقيس إلجراء مناقشا  موضةوعيس بشة ن امل ةاول الةي تنةدرط يف إطةار         وستخص ا  -4
 من جدول األعمال. 3البند 

 الواثوق
TD/B/EFD/4/1 جدول األعمال املؤقت وشروعه 

  3البند   
معاجلةةة املئةةالل البنيويةةةز تعسيةةس اتئةةاس ومتاتةةمل الئياتةةاث املاليةةة والتةةت مارية 

 واإلمنالية املتعددة األطرافوالتجارية 

اتفقةةت الةةدورة الثالثةةس لفريةةق اخلةةرباء احلكةةومي الةةدويل املعةةين بتمويةةل التنميةةس علةة  أن مناقشةةا   -5
تع يةةة  ات ةةةةا  ومتاسةةةةس  -ويةةةةس يالةةةدورة الرابعةةةةس ينبنةةةةي أن تنظةةةر يف املوضةةةةوا التةةةةايلق معاجلةةةس امل ةةةةاول البن

 اويس املتعددة األطراف.ال ياسا  املاليس والستثماريس والت اريس واإلمن

ويتوافق هذا املوضوا مع جمال العمل واو من جدول أعمال أديس أاباب للمؤمتر الدويل الثالث  -6
مةةن تقةةارير فرقةةس العمةةل املشةةتكس بةة  الوكةةال  املعنيةةس بتمويةةل  5-1-واو-لتمويةةل التنميةةس والق ةةم الثةةاين

آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنميس، الةذي  التنميس. وأشار برانمج عمل أديس أاباب إىل أن توافق
، شدد عل  أمهيس موا لس حت ة  اإلدارة القتصةاديس العامليةس وتع ية  الةدور القيةادي 2002              اعت م د يف عاث 

لألمم املتحدة يف تش يع التنميس وأمهيس التماسس والت ا  ب  الةنظم املاليةس والنقديةس والت اريةس الدوليةس 
ويس للمياكل يواستند جمال العمل واو إىل توافق آراء مونتريي الذي رك  عل  امل اول البن  .ا1)نميس          دعما  للت

املاليس والت اريس الدوليس هبدف تش يع نظاث جتاري دويل موا  للتنميس، وضمان إمكانيةس احلصةول علة  
تكنولوجيا معقولس التكلفس للتحول اهليكلي واحلد من أوجه الضعف املرتبطس ابلعتبةارا  املاليةس والةديون 

                                           لنطا  أبن الدوافع الروي يس للتنميس وحمد  دا  يف البلدان الناميس. وكان ذلس يقوث عل  العتاف الواسع ا
                                                                                         عيةة    ال ياسةةا  الوطنيةةس تت ةةم بشةةكل مت ايةةد بكونةةا عامليةةس أو نظاميةةس يف طبيعتمةةا، وأن هةةذا هةةو احلةةال 
                                                                                     بصةةفس خا ةةس فيمةةا اةةا امل ةةاول املتصةةلس بتمويةةل التنميةةس يف اقتصةةاد عةةاملي أكثةةر اعتمةةادا  علةة  اجلانةةب 

نةةةةذ انعقةةةةاد مةةةةؤمتر مةةةةونتريي، أ ةةةةبحنا أكثةةةةر وعيةةةةا ابحلاجةةةةس إىل مراعةةةةاة املةةةةايل. ولعظةةةةت الةةةةدول أنةةةةه  م
__________ 

  .103، الفقرة A/RES/69/313 ا1)
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التحةةد   القتصةةاديس والجتماعيةةس والبي[يةةس زوزإىل تع يةة  ات ةةا  ال ياسةةا  عةةرب األبعةةاد الثال ةةس كافةةس 
س . وابإلضافس إىل استمرار عدث الستقرار املايل، مبا يف ذلس يف أعقاب األزمةس املالية ا2)للتنميس امل تدامس 
                                                              ، شةةةمد  العوملةةس املفرطةةس الةةةي قاداةةا األوسةةاك املاليةةةس حتةةول  كبةةريا  يف قةةةوة 2008/2009العامليةةس يف الفةةتة 

امل ةةةاومس مةةةن عمالةةةس خاضةةةعس إىل عةةةد بعيةةةد للضةةةوابس الوطنيةةةس إىل رأ  مةةةال سةةةاوب،  ةةةا  ةةةذ  ز دة 
ل اإلدارة القتصةةةاديس                                                                   التفةةةاو  يف الةةةدخل والثةةةروة يف أجةةة اء كثةةةرية مةةةن العةةةا ، فضةةةال  عةةةن إضةةةعاف هياكةةة 

                                                                                               العامليس، مثال  من خةالل انتشةار معاهةدا  السةتثمار الثناويةس والتفاقةا  الت اريةس الثناويةس أو اإلقليميةس. 
ويف البلةةدان الناميةةس علةة  وجةةه اخلصةةوع، تقلةةا عيةة  ال ياسةةا  الوطنيةةس ملعاجلةةس القضةةا  القتصةةاديس 

 ع  أن فعاليس نظاث متعدد األطراف ومت  ئ عل  حنو والجتماعيس والبي[يس عل  امل تو   احملليس، يف
مت ايةد يف تصةميم وتنفيةذ اسةةت ااب   اعيةس متماسةكس يف جمةال ال ياسةةا  العامةس ويف الرتقةاء بتمويةةل 
التحول اهليكلي حنةو خضةرنس القتصةاد العةاملي وتي ةري تنميةس شةاملس تلحةق ابلركةب كانةت حمةدودة. وقةد 

يف سةيا  اجلاوحةس امل ةتمرة، وارتفةع ع ةم وعةدد الةدعوا  إىل بةذل                          أ بح ذلس واضحا  بشكل خةاع 
جمةةةود مضةةةاعفس لتح ةةة  تن ةةةيق ال ياسةةةا  الدوليةةةس وات ةةةاقما، مبةةةا يف ذلةةةس مةةةن خةةةالل إ ةةةالعا  

 مؤس يس ذا   لس.

وسةةةتناقل الةةةدورة الرابعةةةس لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةومي الةةةدويل املعةةةين بتمويةةةل التنميةةةس هةةةذه امل ةةةاول  -7
                                                                   لصلس، استنادا  إىل األس[لس التوجيميس املتفق عليما التاليس هلذه الدورةقوامل اول ذا  ا

مةا هةي اإل ةالعا  املؤس ةاتيس والتح ةينا  يف جمةال تن ةيق ال ياسةا  وات ةاقما  )أا 
الةةي نكةةن مةةن خالهلةةا التصةةدي للف ةةوا  التنظيميةةس واخةةتالل احلةةواف  يف النظةةاث املةةايل مةةن أجةةل ز دة 

                                                        قيقا  للتنميس والزدهار القتصادي العاملي عل  املد  الطويل؟الستقرار املايل حت

كيف نكن النموض بفعاليس بدور األمم املتحدة يف الرفع مةن م ةتو  متويةل التنميةس  )با 
 وتع ي  شبكس األمان املايل الدوليس؟

مةةةةا هةةةةي أفضةةةةل األدوا  وااليةةةةا  ال ياسةةةةاتيس، علةةةة  الصةةةةعيد الةةةةوطين واإلقليمةةةةي  )طا 
واملتعدد األطراف، الي من ش نا أن ت اعد عل  احلد من التقلبا  املفرطس يف أسعار ال ةلع األساسةيس 
ر تعب[س املوارد املاليس احملليس يف البلدان الناميس؟                                                                                                    وعل  النموض بنظاث جتاري واستثماري مالوم للتنميس ي ي   

ا  مشةةاركتما يف  ةةنع كيةةف نكةةن إصةةاا  ةةو  البلةةدان الناميةةس وتع يةة  وتوسةةيع نطةة  )دا 
 القرارا  ووضع املعايري القتصاديس الدوليس؟

 الواثوق

TD/B/EFD/4/2  معاجلةةةةةس امل ةةةةةاول البنيويةةةةةسق تع يةةةةة  ات ةةةةةا  ومتاسةةةةةس ال ياسةةةةةا  املاليةةةةةس
 والستثماريس والت اريس واإلمناويس املتعددة األطراف

   4البند   
اخلةةرباء احلكةةومي الةةدويل املعةةين جةةدول األعمةةال املؤقةةت للةةدورة اخلامئةةة ل ريةةق 

 بتمويل التنمية

مةةةةن املتوقةةةةع أن يوافةةةةق فريةةةةق اخلةةةةرباء احلكةةةةومي الةةةةدويل املعةةةةين بتمويةةةةل التنميةةةةس، بصةةةةفته اهلي[ةةةةس  -8
التحضةةرييس للةةدورة اخلام ةةس، علةة  جةةدول األعمةةال املؤقةةت لدورتةةه املقبلةةس، الةةي ينبنةةي أن ينبثةةق بنةةدها 

 .3يف إطار البند املوضوعي من املناقشا  الي جتري 
__________ 

   املرجع نف ه. ا2)
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  5البند    
 اعتماد تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية عن أعمال دورته الرابعة 

سةةةي ري، حتةةةت إشةةةراف روةةةيس الةةةدورة الرابعةةةس لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةومي الةةةدويل املعةةةين بتمويةةةل  -9
التنميةس. وقةد يةود فريةق اخلةرباء احلكةومي التنميس، إعداد تقرير عن الجتمةاا وتقدنةه إىل جملةس الت ةارة و 

 املقرر بوضع التقرير يف  ينته النماويس بعد اختتاث دورته الرابعس. -الدويل أن أيذن لناوب الرويس 
 

مةةةةن جةةةةدول األعمةةةةال إىل أمانةةةةس  3يرجةةةة  مةةةةن اخلةةةةرباء تقةةةةدع م ةةةةامها  خطيةةةةس تتعلةةةةق ابلبنةةةةد  
األونكتةةاد يف أقةةرب وقةةت  كةةن. ومل يةةد مةةن املعلومةةا ، يرجةة  التصةةال ابل ةةيدة كري ةةت  فيت ابتريةةس 

(kristine.fitzpatrick@unctad.org ا، موظفس الشؤون القتصةاديس، فةرا الةديون ومتويةل التنميةس، شةعبس
 العوملس واستاتي يا  التنميس، األونكتاد.

    


