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 مجلس التجارة والتنمية
 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

 الدورة الخامسة
 2022آذار/مارس  23-21جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 جدول األعمال المؤقت والشروح  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 .19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد -3

 المؤقت للدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.جدول األعمال  -4

 اعتماد تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن أعمال دورته الخامسة. -5

 الشروح -ثانياا  

   1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب  

فريق الخبراء الحكومي الادولي المعني بتمويال التنمياة وفقاا  للمماارسااااااااااااااة المتنعاة،   قتر  أ   نتخاب  -1
 مقررا /مقررة .  -رئيسا /رئيسة  ونائنا /نائنة  للرئيس)ة( 

   2البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

ربماااا  ود فريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني بتمويااال التنمياااة إقرار جااادول األعماااال المؤقااات  -2
 الفصل األول أعاله.الوارد في 
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وي قتر  تخصاايا السلسااة العامة اافتتالية للدورة الخامسااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي، التي  -3
من  2و 1، للمسااااائل ائجرائية )البندا   2022آذار/مارس  21من  وم ااثنين   00/10سااااتبدأ في الساااااعة  

فريق الخبراء الحكومي الدولي في السلسااااااااااااة  جدول األعمال المؤقت( وائداء ببيانات تمهيد ة. وسااااااااااااينظر 
في اعتماد تقرير دورته الخامساااااااااااااة إلى مسلس التسارة   2022آذار/مارس   23العامة الختامية  وم األربعاء  

من جدول األعمال( المقرر عقدها مبدئيا  5و 4والتنمية وجدول األعمال المؤقت لدورته السااااادسااااة )البندا  
ا السلساات المتن ية ئجراء مناق اات موةاولية للقضاا ا التي  .2022في الربع األخير من عام  وساتخصا 

 من جدول األعمال. 3تندرج في إطار البند 

  الوثائق
TD/B/EFD/5/1  جدول األعمال المؤقت وال رو 

   3البند    
 19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد  

الخامسااااااااااة ع اااااااااارة لمؤتمر األمم المتحدة للتسارة والتنمية، المعقودة في الفترة الممتدة عقب الدورة   -4
، قررت الدول األعضاااء أ   كو  موةااود الدورة الخامسااة لفريق 2021ت اارين األول/أوتوبر   7إلى  3 من

عقاااااادهاااااا  المقرر  التنميااااااة،  بتموياااااال  المعني  الاااااادولي  الحكومي  من    االخبراء  الفترة   آذار/  23إلى    21في 
 (.  19-، تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد مرض فيروس كورونا )ووفيد2022 مارس

،  A/RES/69/313ويتوافق هذا الموةود مع موةود الفصل األول من خطة عمل أد س أبابا ) -5
 ، ومع مساات العمل من ألف إلى جيم في الفصااال الياني. ف ما17 إلى14المرفق(، وا سااايما الفقرات من 

ل، بما في  2015في الفصاااااال األول، فيرد في الخطوي العريضااااااة لإطار عالمي لتمويل التنمية لما بعد عام 
(، ولتحفيز التصاااانيع المسااااتدام ال ااااامل  14ذلك لإن اااااء منتدي جد د لسااااد خصااااات البنى التحتيةل )الفقرة  

( وللماا اة نظمناا 16عل )الفقرة  (، ولتوفير العماالاة المااملاة المنتساة والعمال الالئق للسمي 15للسميعل )الفقرة  
(. وأما في الفصااال الياني )الفرود من ألف إلى جيم(، فترد 17ائ كولوجية لما فيه مصااالحة السميعل )الفقرة 

ألف(، والمؤساساات التسارية والمالية -التحد ات واألولويات المرتنطة بالموارد العامة الوطنية )الفصال الياني
 جيم(.-باء( والتعاو  ائنمائي الدولي )الفصل الياني-صل اليانيالخاصة المحلية والدولية )الف

المساااااااتمرة من  19-وا شاااااااك لتى ان  في أ  التداليات ااقتصااااااااد ة الناجمة عن جائحة كوفيد -6
. وإذا 2030المتوقع أ  تزيد من اتسااااااد فسوات التمويل قبل السائحة لتحقيق خطة التنمية المساااااتدامة لعام 

في الوقت الراهن، فإ   اساااااااااااااتينائية من ليت طبيعتها وانت اااااااااااااارها على نطا  العالم 19-وانت أزمة كوفيد
القاعدة وليس ااسااااااتيناء. ولذلك  األزمات الصااااااحية والبيئية وااقتصاااااااد ة والمالية مستمعة قد تصاااااان  قرينا  

دة تمويل سااااايكو  من المهم تحويل األزمة الحالية إلى فرصاااااة ئعادة التفمير في الساااااياساااااات المنساااااقة لزيا
 التنمية من مصادر عامة وخاصة ومحلية وخارجية. 

  19- . وخالل أزمة كوفيد ( 1) ل أفضاااال لالنظر إلى الوراء للمضااااي قدما   بصااااورة وتسااااتوجب إعادة البناء  -7
أصانحت القيود الخارجية الطويلة األمد على تعبئة الموارد المالية المحلية واةاحة وةاو  ال امس. وقد تقلا 

  ية نظرا  م بسااابب ازد اد االتياجات المالية المتصااالة بالسائحة وانخفاض ائ رادات الحكو  مالية الساااياساااة ال ليز 
هذه    ة انخفاض مسااتويات الن اااي ااقتصاااد ، إلى جانب ارتفاد ألناء الد و  الخارجية وارتفاد تماليف خدم 

السهات الفاعلة جانب   محت ااااااااامة من ااساااااااااتسابة ال ، واانخفاض الحاد في التمويل الخارجي الخات، و الد و  
  

 ، الفصل األول. TD/541/Add.2انظر) ( لعهد بريدجتاو ل،   ( 1) 
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. وشاهد صاافي تدفقات رسوس األموال الخاصاة إلى البلدا  المنخفضاة والمتوساطة الدخل  الدولية لألزمة عموما  
، مع اختالف درجااات تقلااب التاادفقااات عبر 2021ولتى الربع الياااني من عااام    2020في عااام    تقرينااا  را   انهيااا 

على تخصايا عام  2021صاندو  النقد الدولي في آب/أسساطس  ة  موافق المسموعات القطرية. وفي لين أ  
ساايولة الدولية ال  خففت من م ااكلة نقا دوار  مليار   650 عادل   بمبلغ لولدات لقو  السااحب الخاصااة جد د 
، بما في ذلك للبلدا  النامية، والتزم كل من صااندو  النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير  ا تمّس الحاجة إليه التي 

ييرة لإلقراض الساااريع والطارل للبلدا  المنخفضاااة والمتوساااطة الدخل، فإ  هذا ائقراض السد د سااايزيد  موارد ك 
من تخفيفها. وبالميل، أرج ت منادرة تعليق سااداد خدمة   من ألناء الد و  المتعددة األطراف في المسااتقبل بدا  
الدائنين   لصااااااال  لمنخفضااااااة الدخل  بعض البلدا  ا  على الد ن لمسموعة الع اااااارين التزامات الد و  المسااااااتحقة  

. ويتقاساااام ائطار الم ااااترة لمعالسة الد و  خارج نطا  منادرة فصاااااعدا    2022الينائيين الم اااااركين إلى عام 
أهلية البلدا  وم اااركة الدائنين، لمنه   ليت تعليق سااداد خدمة الد ن لمسموعة الع اارين لدود هذه المنادرة من  

ميف المولدة بين صاندو  النقد الدولي وناد  باريس وم اروطيات ساياساات م اروطيات الت  أ ضاا    ؤكد مسددا  
لكومات البلدا  النامية    د م عسز التق ااااااااااف لتخفيف عبء الد ن )في نها ة المطاف(. ومن شاااااااااا   ذلك أ   

 تناقض هو وةاااع و   ، لقضاااا ا المنا    رالية ن توجيه الموارد اساااتراتيسيا نحو مساااارات نمو مساااتدامة م  ع المد نة  
ع ماليّ تناقضاااااااا  سير مساااااااابو  إلى دعم دخل األساااااااار   ا صااااااااارخا مع انتعان البلدا  المتقدمة ليت أدي توسااااااااّ

 المعي ية، وكفلت السياسات النقد ة تسنب لدوث انهيار مالي. 

إا إذا د عم ون ساااق   وعدا    وا  مكن أ   ن ااا  عن هذه التسربة اقتصااااد دولي مر  وأوير اخضااارارا   -8
في جميع المناطق، وعومل توفير الخدمات الصاااااااحية، بما  2021انتعان النمو والتسارة العالميين في عام 

  توجيه، وأعيَد  ةالعالمي  ةالعام منافعفي ذلك ساااااااهولة الحصاااااااول على اللقالات في كل مكا ، باعتناره من ال
نحو األساااار المعي ااااية المنخفضااااة والمتوسااااطة    ز  ب ااااكل متوا المكاسااااب ااقتصاااااد ة الناتسة عن اانتعان

مصاادر طاقة خالية من المربو ،  ب  للنهوضالدخل، وكانت هناة دفعة اساتيمارية ةاخمة في جميع البلدا   
في معظم البلدا   أ ضااااا  إةااااافة إلى تدابير أخري للتميف مع تاير المنا  والتخفيف من آثاره. ويعني ذلك 

البنى   ابتداء  مناسااااااتيمار التمنولوجي التحويلي في م اااااااريع البنية التحتية، النامية دفعة أقوي بكيير نحو ا
البنى التحتية الرقمية، التي  مكن أ  توفر زيادات في ائنتاجية إةااااااااافة إلى توفير ب   وانتهاء   التحتية الماد ة

، وهي في  هدت خطة عمل أد س أبابا بهذه التحد ات المترابطةتَ فرت عمل أوير أمنا. وقد سااااااااابق أ  اسااااااااا  
مد في مؤتمر األمم المتحدة للتسارة والتنمية في دورته الخامساة ع ارة تحت  ت  طليعة عهد بريدجتاو  الذ  اع

 انخذة في التم ف. 19-ت ثير أزمة كوفيد

عالمة اساااااتفهام أوير صااااارامة على النموذج الساااااائد لتمويل  19-ومع ذلك، وةاااااعت أزمة كوفيد -9
ة اساااتخدام األموال العامة في لإطال ل رأس المال الخات أو لااساااتفادة  التنمية الذ   عطي مركز الصااادار 

منهل من خالل لنزد المخاطرل عن ااسااااااااااااااتيمار الخات. ولم  حقق هذا النها، لتى قبل السائحة، النتائا  
د واقعاا  اانتقاال   من البليونات إلى التريليوناتب الذ  نادي به النعض. إ  ما   دلل  المتوقعاة، إذ لم  تسسااااااااااااااّ

على تمويل التنمياة الخاات هو أنه في  ل نموذج تمويل التنمياة هذا  مكن أ   19-علياه ت ثير أزمة كوفياد
 ؤد  ااعتمااد العلني على تمويال التنمياة الخاات إلى تعريض القادرة األساااااااااااااااسااااااااااااااياة على التميف مع هاذه 

ر على المستيمرين من القطاد  الصدمات الخارجية للخطر ما لم تقتر  الحوافز وائعانات المنزوعة المخاط
 الخات بتدابير ت د ب مناسنة لتحقيق النتائا المرجوة.

وهذا  ولي بالحاجة الملحة إلى إعادة النظر على نطا  أوساااع في كيفية ااساااتفادة من ائشاااراف   -10
عاالياة كي العاام والرقااباة العااماة والتخطيا العاام، على الصااااااااااااااعاد الادولياة وائقليمياة والوطنياة، بمزياد من الف

 تسااااااااانى التنفيذ الم اااااااااترة بين القطاعين العام والخات لتمويل التنمية وللتخطيا ائنمائي، ليس من ليت  
لسم هذا التمويل فقا ولمن من ليت توجيه تلك األموال نحو األسراض ائنمائية وم ااااااااااريع البنية التحتية 
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ستمع الدولي الراهن على دعم تحسااااااين م  تساوز تركيز المإلراز بعض تقدّ  أ ضااااااا  األمر   لزم. ويساااااات أ ضااااااا  
ائصاااااللات الضااااريبية وشاااافافية الد و  في البلدا  النامية )المد نة( لتوساااايع نطاقها لت اااامل تدابير منسااااقة  
دوليا ةااااارورية لتخفيف القيود الخارجية على تعبئة الموارد المحلية )وائقليمية( وزيادة ال ااااافافية المالية في  

 األسوا  المالية الدولية. 

وفيما  لي األساائلة ائرشاااد ة المتفق عليها للدورة الخامسااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  -11
 :( 2) بتمويل التنمية

لتوفير تمويل إنمائي   19-ما هي الدروس التي  مكن اساااااااتخالصاااااااها من جائحة كوفيد )أ( 
 طويل األجل مستقر وموثو  به؟ 

ويف  مكن تحساااين أدوات التمويل المحلية والدولية العامة والخاصاااة لتساااهيل التصااانيع   )ب( 
 األخضر والتحول الهيكلي ال امل في البلدا  النامية؟

ادرات ائةاافية و/أو البد لة التي  مكن أ  تساهم في ساد الفسوة ما هي الساياساات والمن  )ج( 
 في البنية التحتية، وفي الوقت نفسه في تعزيز التصنيع ال امل في البلدا  النامية والعمالة المنتسة؟

  الوثائق
TD/B/EFD/5/2 19-تمويل التنمية: تعبئة تمويل التنمية المستدامة إلى ما بعد كوفيد. 

   4البند    
جدول األعمال المؤقت للدورة السااااالفااااة لبريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل    

 التنمية

من المتوقع أ   وافق فريق الخبراء الحكومي الاادولي المعني بتموياال التنميااة، بصاااااااااااااافتااه الهيئااة  -12
الذ   نناي أ   نبيق بناده التحضاااااااااااااايرية للادورة السااااااااااااااادسااااااااااااااة، على جدول األعماال المؤقت لدورته المقبلاة  

 .3الموةوعي من المناق ات في إطار البند 

   5البند    
 اعتمال تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية عن أعمال لورته الخامسة   

سااااااايسر ، تحت إشاااااااراف رئاساااااااة الدورة الخامساااااااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل  -13
التنمياة، إعاداد تقرير عن ااجتمااد وتقاد ماه إلى مسلس التساارة والتنمياة. وقاد  ود الفريق أ   ا ذ  لناائاب)ة( 

 المقرر)ة( في وةع التقرير في صياته النهائية بعد اختتام دورته الخامسة. -الرئيس)ة(  
 

األونمتاد في   من جدول األعمال إلى أمانة 3 رجى من الخبراء تقد م مساااااااهمات خطية ب اااااا   البند  
أقرب وقااات ممكن. ولالسااااااااااااااتزادة من المعلوماااات،  رجى ااتصاااااااااااااااااال باااالساااااااااااااايااادة سااااااااااااااتيفااااني بالنمربر   

(stephanie.blankenburg@unctad.org رئيساااااااااااااااة فرد الاد و  وتمويال التنميااة، شااااااااااااااعنااة الَعولمااة ،)
 واستراتيسيات التنمية، األونمتاد.

 
     

  

ت رين األول/أوتوبر    13إلى    8التسارة والتنمية من خالل إجراء الموافقة الصامتة في الفترة الممتدة من بالصياة التي أقرها مسلس   (2)
 ؛ ولم  خرج ألد عن صمته.2021
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