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 جملس التجارة والتنمية
 والتنمية التجارة جلنة

 تنميةوال دماتاخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلاجتماع 

 سةالساد الدورة

 2018 مايو/أاير 8و 7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 وشروحه املؤقت األعمال جدول  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب -1

 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -2

 تسخري التجارة يف اخلدمات من أجل التنمية الشاملة واملستدامة -3

 سادسةأعمال دورته الاخلرباء عن  اجتماع تقرير اعتماد -4

 املؤقت األعمال جدول شروح -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

 قرراً.م -يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً وانئب رئيس  -1

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

علبى املكتبب املوسبجمل سلبس التجبارة والتنميبة ، وافق 2017تشرين الثاين/نوفمرب  22يف  -2
لبببدورة اياليبببة  جتمببباع اخلبببرباء املتعبببدد السبببنوات اشبببلن التجبببارة واخلبببدمات والتنميبببة. اموضبببوع 
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 قبببل مفصببل اببرانم  وسببياتا الفصببل األول أعبب ا. يف  هلبب ا الببدورةجببدول األعمببال املؤقببت  يببردو 
 .أبسبوع ا جتماع انعقاد موعد
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.4/16 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 ةتسخري التجارة يف اخلدمات من أجل التنمية الشاملة واملستدام

 يف النببات  والوئببائف وا سببتثمار والتجببارة، رئيسببياً  اخلببدمات، اوصببفسا مسببا اً تشببكل  -3
حتقيببق أاببدات التنميببة  ومببن ف فسببا أساسببية يفلتنميببة ا قتصببادية والبشببرية، ا يف أساسببياً  اً عنصببر 

، اليت اعتمدهتا الدول األعضباء 2030الشاملة واملستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
أن حصبتسا يف ا قتصباد  مبباخلبدمات أن تعب ه اب ا البدور،  ايف األمم املتحبدة. وككبن للتجبارة يف

يف املائبببببببة يف  12.66إىل  2000يف املائبببببببة يف عبببببببام  9.2مبببببببن  -قبببببببد اهدادت   بببببببراد  العببببببباملا
 .(1)الدويللبنك حسب ا، - 2016 عام
تنفيبب  للتقببدم ازببره يف  مواضببيعياً  وسببتجرا الببدول األعضبباء يف األمببم املتحببدة استعراضبباً  -4

ميبببة املعبببل  لتن املنتبببدل السياسبببا الرفيبببجمل املسبببتول خببب ل 2030خطبببة التنميبببة املسبببتدامة لعبببام 
الببب ا ملنتبببدل، ا يبحث. وسببب2018يوليبببه /متوه 18إىل  9يف الفبببمة مبببن  اعقبببد مبببجمل املسبببتدامة امل

 مبا يتعلبقزبره فياالتحول حنو جمتمعات مسبتدامة وقبادرة علبى الصبمود"، التقبدم سيكون موضوعه "
ا للجميبببجمل )ضبببمان تبببوافر امليببباا وخبببدمات الصبببرت الصبببح 6 دتاهلببب سببباات حمبببددة، مببببا فيأبابببد

ى خدمات الطاقبة )ضمان حصول اجلميجمل اتكلفة ميسورة عل 7واهلدت وإدارهتا إدارة مستدامة( 
سببببتدامة( متببببا  أمنببببات اسببببتس   وإن وجببببود )ضببببمان 12 اهلببببدتايديثببببة املو وقببببة واملسببببتدامة( و 

 ستدامة(.التنمية امل التنفي  وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق )تع ي  وسائل 17 اهلدتو 
تعلقببة علببى التجببارة يف اخلببدمات امل الببيت تركبب لببدورة السادسببة  جتمبباع اخلببرباء، لوككببن  -5
يببدة يف سببا ة مفممليبباا والصببرت الصببحا والطاقببة واللوجسببتيات املتصببلة  ألم يببة، أن تسببسم  

خلببببببببدمات اوسببببببببينظر اخلببببببببرباء يف ديناميببببببببات التجببببببببارة يف ابببببببب ا  ا سببببببببتعرا  املبببببببب كور أعبببببببب ا.
مة ذات املسببتدا يستكشببفون سبببل ووسببائل تيسببري وتوسببيجمل  ببارهتم اايببة حتقيببق أاببدات التنميببةسو 

نظيمسبا سبوا  وتالصبلة. وعلبى وجبه اخلصبوي، سبيناقم اجتمباع اخلبرباء إمكانيبة الوصبول إىل األ
رات تعببددة األ ببماتفاقببات  اريببة  مبوجبببجببارة حتريببر الت يشببمليف قطاعببات اخلببدمات ابب ا، مبببا 

لتجببببارة  منظمببببة ااملفاوضببببات اجلاريببببة يف نتيجببببةإقليميببببة، واأل ببببر ازتمببببل علببببى ابببب ا القطاعببببات و 
تبببادل  سببااطببر  من، أفضببل املمارسببات والتوصببيات املتعلقببة  لسياسببة العامببةتابحث العامليببة. وسبب

 اخلربات الو نية واإلقليمية.
 .TD/B/C.I/MEM.4/17، أعدت أمانة األونكتاد م كرة معلومات أساسية ولتيسري املناقشة -6

املناقشببة.  وضببوع قيببدجمل اخلببرباء علببى إعببداد دراسببات إفراديببة اشببلن املشببج  إىل ذلببك، يا و إلضببافة 
 وستتا  ا ا الورقات يف ا جتماع  لشكل واللاة الل ين ترد هبما.

__________ 

(1) https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS  (2018شبات/فرباير  22)ا لجمل عليه يف.  
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 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.4/17 Trade in services for inclusive and sustainable development: 

Water and sanitation, energy and food-related logistics 

  4 البند  
 سادسةأعمال دورته الاخلرباء عن  اجتماع تقرير اعتماد

 اجتمباع يبود وقدسياقد م تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة.  -7
لبببرئيس، التقريبببر النسبببائا عقبببب ا إشبببرات حتبببت ياعبببد ، أبن قبببررامل -لنائبببب البببرئيس أيذن أن اخلبببرباء

 اختتام ا جتماع.
 إسهامات اخلرباء 

ياشبببج جمل اخلبببرباء الببب ين تعيبببنسم البببدول األعضببباء علبببى تقبببد  ورقبببات مبببوج ة )يبببماو  عبببدد  
اخلببببرباء. وسببببتاتا  ابببب ا صببببفحة( مسببببا ة مببببنسم يف أعمببببال اجتمبببباع  12و 5صببببفحاهتا مببببا ابببب  

 الورقات يف ا جتماع  لشكل واللاة الل ين ترد هبما.
وينباا تقد  الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل انعقباد ا جتمباع، وتوج به إىل السبيدة ليبنب   

 .tncdb@unctad.orgهاان  على العنوان التايل: 

    


