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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

  اجتماع الخبراء المتعدد السنننتاا المعنب عتعز ز 
اقتصننننناداة متالية ملع جميس المسنننننتت اا عيئة  

دممًا لتنمية شنناملة ومسننتدامةع ولعز ز الت ام   
 والتعاون فب الميدان االقتصادي

 الدورة الخامسة

 2022األول/أكتوبر  تشرين 28-26جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 امتماد جدول األممال ولنظيم العم 

 وشروحهجدول األممال المؤقت   

 جدول األممال المؤقت -أوالً  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 قرارات إقليمية من أجل تنمية مستدامة وشاملة للجميع. -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4
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 الشروح -ثانياً  

  1البند   
 انتخاب أمضاء المكتب

الخبراء المتعدد السىىىىىىىىنوات المعن  يتع ي  يادة اقتاىىىىىىىىادمة مواتية علو  يوصىىىىىىىىو  اج مقو  اجتماع   -1
جميع المسىىتويات دعمال لتنمية شىىاملة ومسىىتدامة، وتع ي  التاامل والتعاوج ي  الماداج االقتاىىادب  انتخاب  

 مقرر. - رئيس ونائب رئيس

  2البند   
 امتماد جدول األممال ولنظيم العم 

لدورة الخامسىىة الجتماع الخبراء المتعدد السىىنوات المعن  يتع ي  يادة يرد جدول األعمال المؤقت ل -2
اقتىاادمة مواتية علو جميع المستويات دعمال لتنمية شاملة ومستدامة، وتع ي  التاامل والتعاوج ي  الماداج  
ء  االقتاىادب ي  الصاىل األول أع. . ووايم مجلس التجارة والتنمية علو موعىوع االجتماع من  .ل إجرا 

، المريم السىىىىىىىىىاداح. و ىىىىىىىىىا تا   TD/B/69/4)انظر   2022شىىىىىىىىىرا /يبراير   28موايقة صىىىىىىىىىامتة ا ت ت م ي  
، إلنجاز أعماله. و ىىىاتا  يرنام   2022تشىىىرين األول/أكتوبر    28إلو   26الجتماع الخبراء ث.ثة أما ، من 

 مصال قبل يدامة االجتماع  ا بوع علو األقل.

 الوثائم
 

TD/B/C.I/MEM.8/13 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

  3البند   
 قراراا إقليمية من أج  لنمية مستدامة وشاملة للجميس

إج األزمات االقتاىىىىىادمة والاىىىىىحية والبادية المت ايدة الت  تواجه البلداج النامية، إلو جانب تحول  -3
االقتاىىىىىىىادات الرائدة  شىىىىىىىكل أكبر نحو الدا ل وزيادة ادتماميا  األ عاد الجاو ىىىىىىىيا ىىىىىىىية للتجارة والتانولوجيا  

النظا  المتعدد األطراف. ونتيجة والتديقات المالية، تثار  طر اقتاىاد عالم  أكثر تشىرامال وتتحدس  ى.مة 
لذلك، قد تؤدب الترتارات اإلقليمية، ودوياتيا ومعاياردا وقيميا المتاصىىىىىىىلة تاريخيال، دورال أكثر يروزال وتشىىىىىىىكل 

 ا تجا ات إقليمية متما ة إلدارة األزمات ومسارات التنمية. 

يان المؤ ىىسىىات    ع.قة أكثر تآزرال وتتطلب إدارة الترا ط االقتاىىىادب ي  دذا العالم المتعدد المراك    -4
العالمية والترتارات اإلقليمية. و .يال التصاقات التجارة الحرة العميقة ي  تسىىىىىىىىىىىىىعانيات القرج الماعىىىىىىىىىىىىى  والعقد  
األول من دذا القرج، أو االتصاقات اإلقليمية الضىىىىىخمة األ ارة المسىىىىىتوحاة من اتصام شىىىىىراكة المحيط الياد ،  

يمية اإلنمائية المصتوحة عناىىىىىىىرال دامال لجعل صىىىىىىىوت البلداج النامية مسىىىىىىىموعال مع  ممكن أج تاوج الن عة اإلقل
تع ي  التعىاوج ييمىا يان يلىداج الجنوب من أجىل تحقام حوتمىة تجىاريىة دوليىة أكثر توجيىال نحو التنميىة. ومن  

ة، مع االعتماد ي   شىىىىىىىىاج الن عة اإلقليمية اإلنمائية المصتوحة أج تحد من االلت امات المل مة  التدايار الحدودم
 الوقت نصسه علو التعاوج والسيا ات المرنة الت  تيدف إلو المواءمة اإلقليمية للتدايار التجارية وراء الحدود.  

و ىىىىىىىىترت  المناقشىىىىىىىىة ي  الدورة الخامسىىىىىىىىة الجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىىىىنوات المعن  يتع ي  يادة  -5
مية شاملة ومستدامة، وتع ي  التاامل والتعاوج ي  الماداج  اقتىاادمة مواتية علو جميع المستويات دعمال لتن

.  2030االقتاىىىىادب علو السىىىىاناريو القائم والاىىىىعوبات الت  مطرحيا لتحقام  طة التنمية المسىىىىتدامة لعا   
و ىىىت دراا المشىىىاكل الت  تواجييا البلداج النامية ود  ترتق   ىىىلم  ىىى. ىىىل الويمة العالمية، و ىىىيجرب تحلال 
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اىىلة  التمويل ومراجحة الشىىرتات. و ىىوف مسىىتاشىىن المشىىارتوج أمضىىال تيف ممكن ل.تصاقات  المخاطر المت
الدولية واليياكل المؤ سية الجديدة أج تحايظ علو الن عة اإلقليمية اإلنمائية المصتوحة وتيسر إدارة الماالح  

ولية أكثر شىموالل وننمائية.  والحسىا ىيات المتراينة للبلداج النامية والمتقدمة النمو من أجل حوتمة اقتاىادمة د
وي  دذا السىىىىىىيام،  ىىىىىىت دراا  التصاىىىىىىال الصرا الت  تتيحيا االتصاقات التجارية اإلقليمية و ىىىىىى. ىىىىىىل الويمة  

 اإلقليمية والدور الذب ممكن أج يؤدمه تمويل التنمية اإلقليمية واال تثمارات ي  اليياكل األ ا ية.

ع وتيسىىىارال للمناقشىىىة، أعدنت أمانة األونات -6 اد مذترة معلومات أ ىىىا ىىىية. وباإلعىىىاية إلو الك، م شىىىج 
الخبراء علو إعداد مقاالت  شىاج الموعىوع قاد المناقشىة. و ىتتا  دذ  الورقات ي  االجتماع  الشىكل والل ة  

 اللذين ترد ييما.

 الوثائم
 

TD/B/C.I/MEM.8/14 قرارات إقليمية من أجل تنمية مستدامة وشاملة للجميع 

  4البند   
 امتماد لقر ر االجتماع

 ىىىىىي قد   تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىنوات المعن  يتع ي  يادة اقتاىىىىىادمة مواتية علو جميع   -7
المسىىىىىىىتويات دعمال لتنمية شىىىىىىىاملة ومسىىىىىىىتدامة، وتع ي  التاامل والتعاوج ي  الماداج االقتاىىىىىىىادب عن دورته  

والتنمية ي  دورته المقبلة. وقد يود اجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىىىىىىنوات أج مااج  الخامسىىىىىىىىىىة إلو لجنة التجارة  
، تحت إشراف الرئيس، التقرير النيائ  ل.جتماع  عد ا تتامه.  للمقرر  اج م عدن

ع الخبراء الذين ت عان نيم الدول األعضىىىىىىىىىاء علو تقدمم ورقات موج ة )نحو  مس صىىىىىىىىىصحاتح    م شىىىىىىىىىج 
جتماع الخبراء المتعدد السىىنوات. وينر   تقدمم دذ  الورقات إلو أمانة األوناتاد  مسىىادمةل منيم ي  أعمال ا

قبل انعقاد االجتماع. و ىىىىىىىىىتتا  الورقات ي  االجتماع  الشىىىىىىىىىكل والل ة اللذيزن تر د ييما. ويجوز أج تتناول  
 التالية:الورقات، الت  ينر   أج تستند إلو تجارب الخبراء، موعوعال واحدال أو أكثر من المواعيع 

كيف ممكن للحكومات أج تبدب م يدال من الدعم لماارييا العامة الوطنية واإلقليمية،  ما ي  الك   •
من  .ل التمويل والر ىىىىىملة، أو الضىىىىىمانات، أو اال ىىىىىتعداد السىىىىىيا ىىىىى  لدعم والمة عامة وننمائية  

  شكل أكبر؟  

لتىديقىات رأا المىال الثنىائيىة مقىارنىة  ىالىدعم المىال   مىا د  اثثىار المترترىة علو الييمنىة المت ايىدة   •
 للمؤ سات اإلقليمية؟

كيف ممكن للبنوك اإلقليمية أج تسىىىادم  شىىىكل أيضىىىل ي  البنية المالية الدولية؟ ودل ممكن أج   •
 تاوج نقطة انط.م مصادة نحو تعددمة أطراف أكثر إناايال ويعالية؟

ح عن تاىىىىىىىدعات عميقة ي  عمل  ىىىىىىى. ىىىىىىىل  19-كشىىىىىىىصت أزمة مر  ياروا تورونا )كوياد •
الويمة العالمية. تيف ممكن ا ىىىىت .ل دذ  الصرصىىىىة إلعادة إط.م  ىىىى. ىىىىل الويمة اإلقليمية؟ 

 وما دو اال تثمار المطلوب ي  اليياكل األ ا ية؟

ال ي ال نطىام وأثر العىديىد من االتصىاقىات التجىاريىة اإلقليميىة يان اقتاىىىىىىىىىىىىىىىادات يلىداج الجنوب   •
الرغم من انتشىىاردا منذ مطلع األلةية. ما د  األحكا  و/أو البنود اإلعىىايية، أو    محدودال علو

 التدايار التامالية، ال.زمة لجعل دذ  االتصاقات التجارية أكثر أدمية؟

كيف ممكن ييم ظىىادرة الن عىىة اإلقليميىىة التجىىاريىىة ونلو أب مىىدس د  نقطىىة انط.م نحو ني   •
 زاء تعددمة األطراف؟أكثر شموالل وبناءل وتعاونال إ

ما د  الترتارات المؤ ىىىىىسىىىىىية الت  قد تاوج األنسىىىىىب إلدارة الماىىىىىالح والحسىىىىىا ىىىىىيات المتراينة   •
 للبلداج النامية والمتقدمة النمو من أجل حوتمة تجارية دولية أكثر شموالل وننمائية؟ 

زياوياتش، شىىىىىىىورة العولمة    وزاجدللحاىىىىىىىول علو م يد من المعلومات، ي رجو االتاىىىىىىىال  السىىىىىىىادة   
 ح.dusan.zivkovic@unctad.orgواال تراتيجيات اإلنمائية، األوناتاد )
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