
 

GE.22-14979 (A) 

 مجلس التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

 الدورة السادسة

  2022كانون األول/ديسمبر  2 -تشرين الثاني/نوفمبر  30جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 التنمية لالستجابة والتعافي في عصر األزمات العالمية المترابطة.تمويل  -3

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

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

 
 TD/B/EFD/6/1 األمم المتحدة 

ؤتمر األمم المتحدة م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

21 September 2022 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EFD/6/1 

GE.22-14979 2 

 حالشرو  -ثانياا  

   1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

وفقاا  للمماارسااااااااااااااة المتنعاة، ييقترل أن ءنتخاب فريق الخبراء الحكومي الادولي المعني بتمويال التنمية   -1
 مقررا . -رئيسا  ونائب رئيس 

   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

بتمويااال التنمياااة إقرار جااادول األعماااال المؤقاات  ربماااا ءود فريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني   -2
 الوارد في الفصل األول أعاله.

وييقترل تخصاااااااية الجلساااااااة العامة اةفتتااية للدورة الرابعة لفريق الخبراء الحكومي الدولي، التي   -3
،  2022تشااااااارين الثاني/نوفمبر   30)بتوقيت وساااااااا أوروبام من ءوا األربعاء،    00/10ساااااااتبدأ في السااااااااعة  

من جدول األعمال المؤقتم واةدةء ببيانات اساااااات اللية. و الل  2و  1المسااااااائل اةجرائية )البندان    لتناول
، سايينظر في اعتماد تقرير 2022كانون األول/ديسامبر   2الجلساة العامة الختامية التي ساتيعقد ءوا الجمعة،  

ة، بما في ذلك التوصااايات المتفق  الدورة الساااادساااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي إل  مجلس التجارة والتنمي
م، المقرر عقدها  5و  4علي ا في مجال السااااياسااااة العامة، وجدول األعمال المؤقت لدورته السااااابعة )البندان  

، عل  النحو المنصاااااوه عليه في ا تصااااااصاااااات فريق الخبراء الحكومي  2023في الربع األ ير من عاا  
، واة تصاااااصااااات المنقحة الواردة في 6ثاني، الفقرة  ، المرفق الرابع، الفرع الTD/B/S-XXXI/2الدولي )
ة الجلسات المتنقية ةجراء مناقشات موضوعية  TD/B/EX(71)/3الوثيقة   ، المرفق الخامسم. وستخصَّ

 من جدول األعمال. 3للقضايا التي تندرج في إطار البند 

  الوثائق

TD/B/EFD/6/1 جدول األعمال المؤقت وشرواه 

   3البند   
 تمويل التنمية لالستجابة والتعافي في عصر األزمات العالمية المترابطة 

وافق مجلس التجارة والتنمية عل  المسألة الموضوعية واألسئلة اةرشادية للدورة السادسة لفريق الخبراء   - 4
.  2022ءوليه  / تموز   13الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية باتناع إجراء الموافقة الصااااااااااااامتة ال   انت   في  

والموضاوع ال   تمت الموافقة عليه هو تمويل التنمية لالساتجابة والتعافي في عصار األزمات العالمية المترابطة.  
 .  2022كانون األول/ديسمبر    2تشرين الثاني/نوفمبر إل     30وستيعَقد الدورة في جنيف في الفترة من  

طة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر  ويتوافق ه ا الموضوع مع موضوع الفصل األول من   -5
، ومع  17و  13و  12، المرفقم، وة ساااااااااااااايمااا الفقرات A/RES/69/313الاادولي الثااالااي لتموياال التنميااة )

مجاةت العمل ألف وباء وجيم وهاء وواو في الفصااااااال الثاني. وفي الفصااااااال األول، المتعلق بوضاااااااع إطار  
تناار إل  تتوفير الحمااياة اةجتمااعياة والخادماات العااماة  ، ءول  اةع2015عاالمي لتمويال التنمياة بعاد عااا  
تاماية و  م،13تتكثيف الج ود للقضاااء عل  الجوع وسااوء الت" يةت )الفقرة  و  م،12األساااسااية للجميعت )الفقرة  

م. وفي الفصاال الثاني، تيعَرا التحديات واألولويات  17نظمنا اةيكولوجية لما فيه مصاالحة الجميعت )الفقرة  
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ألفم، واألعمال التجارية والمالية الخاصااااااااة المحلية   -بالموارد العامة الوطنية )الفصاااااااال الثاني    فيما ءتعلق
جيمم، والدءون والقدرة عل    -باءم، والتعاون اةنمائي الدولي )الفصااااااااال الثاني   -والدولية )الفصااااااااال الثاني  

 واوم. -ي هاءم، ومعالجة المسائل العامة )الفصل الثان -تحمل الدءون )الفصل الثاني 

وفيما ءلي األسااااائلة اةرشاااااادية التي تمت الموافقة علي ا للدورة الساااااادساااااة لفريق الخبراء الحكومي   -6
  :الدولي المعني بتمويل التنمية

كيف يمكن للتمويل المتال والجدءد لالسااااتجابة لتزمات من المصااااادر المحلية والدولية   )أم 
 النامية وكيف يمكن تعزيز فره اصول ه ه البلدان عل  ه ا التمويل؟الخاصة والعامة أن يفيد البلدان 

ما هي الساااااااياساااااااات التي ءنن"ي أن تحظ  باألولوية لتعبئة ومدارة مختلف الموارد لدعم   )بم 
، مع النظر في الوقت نفسااه في تحديات مثل مواطن الضااعف المتعلقة  2030 طة التنمية المسااتدامة لعاا  
 لدءون التي ة يمكن تحمل ا؟بالدءون، بما في ذلك ا

فيما عدا معالجة األزمات الجارية، كيف يمكن سااد الفجوات المتزاءدة في تمويل أهدا    )جم 
التنمية المسااااااتدامة في أقل البلدان نموا  والبلدان المنخفضااااااة والمتوسااااااطة الد ل من  الل اسااااااتخداا الموارد  

 لخاه؟العامة واألدوات اةضافية التي تحفز تمويل القطاع ا

ومن  الدورة الخامسااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، ساااءت ا فاق اةقتصااادية   - 7
لمعظم البلدان النامية إل  اد كبير. وشاااا د اةقتصاااااد العالمي تعافيا  بساااارعتين من جائحة مرا فيرو  كورونا  

ركب في سااااااياق اتساااااام بانخفاا معدةت التط يم  ، مع تخلف البلدان النامية عن ال 2021م في عاا  19- )كوفيد 
وتقلية الحيز المالي. وعل  الرغم من أن ه ه البلدان بدأت، مع ذلك، في اةسااتفادة من تحساان أداء الصااادرات  

، فإن اةتجاهات اةيجابية سااارعان ما انعكسااات مرة  2021وانتعاش تدفقات رأ  المال في الربع األ ير من عاا  
، والحرب في أوكرانيا، والضاااااااا"وي التضااااااااخمية األوسااااااااع نطاقا  الناجمة عن  2022مار   أ رى من اوالي آذار/ 

التعافي العالمي وعودة دورات التشدءد النقد ، والحد من النمو المحلي، وزيادة تكلفة الدءون السيادية المحلية. وقد  
دهور الظرو  المالية العالمية  أدى الجمع بين أزمة صاحية مساتمرة، وارتفاع أساعار األغ ية واألسامدة والطاقة، وت 

إل  نشاااااااااوء أزمة في تكاليف الم يشاااااااااة لم يشااااااااا دها العالم من  جيل وااد عل  األقل. وتأتي ه ه التطورات غير 
المؤاتية عل   لفية مواطن الضااااعف العالية التي كانت موجودة من قبل في أوضاااااع الدءون الخارجية للعدءد من  

  ية تتفاقم بسرعة. البلدان النامية وفي سياق أزمة منا 

ومن الواضااااااااااااال أن الحالة ة تفضااااااااااااي عل  الفور إل  توجيه الج ود نحو زيادة التمويل اةنمائي   -8
نَفق قدر كبير من الطاقة والج د عل  التخفيف من ا ثار المناشاااارة لصاااادمات اةقتصااااد  الطويل األجل. ويي 

ار في ساااااااايناريوهات التمويل القصااااااااير األجل  الكلي المتكررة عل  قدرة البلدان النامية عل  تحقيق اةسااااااااتقر 
وتجنااب األزمااات الماااليااة وأزمااات الاادءون الفوريااة. ولاا لااك، ليس من المفاااجف أن تتزاءااد الفجوات في تموياال 

. وتشااير اسااابات األونكتاد إل  أن  2030التنمية، بما في ذلك تمويل أهدا  التنمية المسااتدامة و طة عاا  
في المائة من الناتج المحلي    31سااااااااااااتصاااااااااااال إل  اوالي    2025و  2020فجوات تمويل التنمية بين عامي 

في الماائاة من النااتج المحلي اةجماالي في  13اةجماالي للبلادان الناامياة المنخفضاااااااااااااااة الاد ال ومل  اوالي 
 البلدان النامية ذات الد ل المتوسا األدن .

مية للتخفيف من أثر  ويسااااااتدعي ذلك اتخاذ إجراءات متضااااااافرة في مجال السااااااياسااااااة العامة العال -9
األزمات العالمية المتعلقة بالصاااااااحة والبيئة والدءون واةقتصااااااااد الكلي عل  قدرة البلدان النامية عل  تحقيق 
اةسااااتقرار في اقتصااااادات ا في األجل القصااااير وتزويدها بإمكانية الوصااااول المسااااتداا والميسااااور التكلفة إل   

ة يسااااااتنعد أادهما ا  ر، ولكن ما ءتطلنان تنساااااايقا  وثيقا  بين تمويل التنمية الطويل األجل. وه ان ال دفان  
منادرات الساياساة العامة المحلية والدولية، والعامة والخاصاة، فضاال  عن اةساتعداد، عل  الصاعيد العالمي،  
 للنظر في إجراء إصالاات هيكلية أعمق لل يكل المالي وهيكل الدءون الدولي الحالي، عند اةقتضاء. 
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ن"ي أن تحتل ج ود البلدان النامية الرامية إل  تعبئة مواردها المحلية مركز الصاادارة في الدفع  وين -10
نحو تحقيق أهدا  التنمية المسااااااتدامة. ولكن، في سااااااياق تتعرا فيه فضاااااااءات ا المالية المحلية للضاااااا"ا  

إل  أن تكون اسااتناةية  بانتظاا بساابب صاادمات اةقتصاااد الكلي الخارجية، تحتاج الحوكمة اةقتصااادية الدولية  
ز في تدا ل ج ود السااااااااااياسااااااااااات   في تيساااااااااااير تعبئة الموارد المحلية. وعل  الرغم من أن بع  التقدا قد أيار 
الوطنية والدولية )عل  ساااااابيل المثال، فيما ءتعلق بشاااااافافية الدءون، من  الل منادرة تعليق سااااااداد  دمة الدءن  

ءون بما ءتجاوز منادرة تعليق ساداد  دمة الدءن، والتخصية  لمجموعة العشارين واةطار المشاترل لمعالجة الد
، والج ود المب ولة ةعادة توجيه اقوق السااحب الخاصاة طوعا  من  2021العاا لحقوق السااحب الخاصاة لعاا  
فضاااال  عن ج ود اةقراا والتسااا يالت التي ءب ل ا صاااندوق النقد الدولي    البلدان المتقدمة إل  البلدان النامية، 

الدوليم، فإن من الواضااااااااال أن هنال ااجة إل  تحقيق المزيد. ويشاااااااامل ذلك اتناع ن ج من جي لتوفير  والبنك  
األدوات التنظيمية والحوافز الالزمة لتحساااااااااين اةساااااااااتفادة من التمويل الخاه ألغراا التنمية، نظرا  لتهمية  

 في المنادرات اةنمائية العامة. الدائمالحاسمة ةنخراي القطاع الخاه 

وساااااااااااتقيا م الدورة الساااااااااااادساااااااااااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية أثر األزمات   -11
العاالمياة والمترابطاة الحاالياة عل  الج ود الرامياة إل  زياادة تمويال التنمياة، وسااااااااااااااتنااق  مناادرات محاددة في 

تشااااتد الحاجة إليه لتمويل  مجال السااااياسااااة العامة، عل  الصااااعيد الوطني واةقليمي والعالمي، لتوفير اافز 
 أهدا  التنمية المستدامة، وبشكل أعم، توسيع نطاق تمويل التنمية في المستقبل القريب.

  الوثائق

TD/B/EFD/6/2 تمويل التنمية لالستجابة والتعافي في عصر األزمات العالمية المترابطة 

    4البند    
 الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة لفريق  

من المتوقع أن ءوافق فريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني بتمويااال التنمياااة، بصاااااااااااااافتاااه ال يئااة   -12
التحضاااااااااااااايرياة للادورة الساااااااااااااااابعاة، عل  جادول األعماال المؤقات لادورتاه المقبلاة، الا   ءنن"ي أن ءنبثق بناده  

 من جدول األعمال. 3بند الموضوعي من المناقشات في إطار ال

   5البند   
اعتمااد تررير فريق الخبراء الحكومي الادولي المعني بتمويال التنمياة عم أعماال دورتاه 

 السادسة

سااااااايجر ، تحت إشااااااارا  رئيس الدورة الساااااااادساااااااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل  -13
التجااارة والتنميااة. وقااد ءود الفريق أن يااأذن لنااائاب  التنميااة، إعااداد تقرير عن اةجتماااع وتقااديمااه إل  مجلس  

 المقرر في وضع التقرير في صي"ته الن ائية بعد ا تتاا دورته السادسة. -الرئيس 
من جدول األعمال إل  أمانة األونكتاد في   3ءرج  من الخبراء تقديم مساااهمات  طية بشااأن البند    

أقرب وقااات ممكن. ولالسااااااااااااااتزادة من المعلوماااات، ءرج  اةتصااااااااااااااااال باااالساااااااااااااايااادة سااااااااااااااتيفااااني بالنكربر  
(stephanie.blankenburg@unctad.org  الاااادءون وتموياااال التنميااااة، شاااااااااااااا نااااة الَعولماااة م، رئيساااااااااااااااااة فرع 

 يجيات التنمية، األونكتادواسترات
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