
 

(A)   GE.13-50011    160113    170113 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٦-٢٥جنيف، 
  ل األعمال املؤقت من جدو٢البند 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  التحديات التنظيمية واملؤسسية: التجارة واخلدمات والتنمية  -٣
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤

 TD/B/C.I/MEM.4/1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

7 January 2013 
Arabic 
Original: English 



TD/B/C.I/MEM.4/1 

GE.13-50011 2 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١بند ال    
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-ُيوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسُيتاح برنامج  . يرد جدول األعمال املؤقت الجتماع اخلرباء يف الفرع األول أعاله           -٢
  .مفصَّل قبل االجتماع بأسبوع

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  التحديات التنظيمية واملؤسسية: التجارة واخلدمات والتنمية

للقرار الذي اختذه جملس التجارة والتنمية      اً  ُيعقد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات وفق       -٣
 / كـانون األول   ٤إىل   ٣يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة يف الفتـرة مـن            

بـشأن  اً  ستند إىل اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات املعقودة سـابق        سيو. ٢٠١٢ ديسمرب
. األبعاد التنظيمية واملؤسسية لتنمية قطاع اخلدمات، مبا فيه قطاعات خدمات البنية األساسية           

سات، واهلدف من اجتماع اخلرباء هو حتديد أنسب املمارسات على مستويات رسم الـسيا            
 بني اخلدمات والتجارة والتنمية علـى       للربطوالتنظيم، واملؤسسات، واملفاوضات التجارية،     

  .حنو متوازن، ويشمل ذلك تدعيم تنظيم اخلدمات الوطنية دون خلق حواجز جتارية
وتشكل قطاعات خدمات البنية األساسية، اليت تشمل النقـل واالتـصاالت والطاقـة               -٤

 اإلمداد باملياه، عماد االقتصاد يف مجيع البلدان وتساهم مسامهة مباشرة           واخلدمات املالية وخدمات  
وتؤدي هـذه القطاعـات     . وغري مباشرة يف النمو وتوليد الدخل وحتقيق مستوى أعلى من الرفاه          
مبا فيها الكهرباء والغاز ومياه     (أيضاً وظيفة اجتماعية هامة، مبا أن الوصول إىل اخلدمات األساسية           

، واإلدماج املايل وسد الفجوة الرقمية، مجيعها عوامل حمفزة لتحقيق األهـداف            )ونةالشرب املأم 
وإن ضعف قطاعات خدمات البنية األساسية كثرياً ما يعرقل تنميـة قطاعـات             . اإلمنائية لأللفية 

واخلـدمات  ) جتارة اجلملة وجتارة التجزئة، وغريمها    (اخلدمات األخرى، مبا فيها السياحة والتوزيع       
لقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة يف أقل البلدان منواً ويف االقتصادات الصغرية            املتع
ولكي تسهم خدمات البنية األساسية بنجاح يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلد مـن             . اهلشة

وعليه، أصـبح اإلطـار التنظيمـي       . البلدان، جيب أن تكون البيئة القانونية والتنظيمية داعمة هلا        
  .واملؤسسي خلدمات البنية األساسية يكتسب أمهية حامسة ومتزايدة يف التنمية الشاملة واملستدامة
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واستناداً إىل املناقشات اليت جرت والتوصيات اليت قدمت يف الـدورات الـسابقة               -٥
، ستسعى اجللـسة    )٢٠١٢ و ٢٠٠٩يف الفترة بني عامي     (الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     

جتماع اخلرباء املتعدد السنوات احلايل إىل حتليل التحديات التنظيمية واملؤسسية املاثلة           الاألوىل  
، من خالل دراسات حـاالت إفراديـة يف       البنية األساسية قطاعات خدمات   جودة أداء   أمام  

عـن  )  للحدود مبا فيه االستثمار العابر   (جذب االستثمار وإبقاؤه    : أربعة جماالت أساسية هي   
تمكينية؛ وقياس األداء يف قطاعات خدمات البنيـة األساسـية          الؤسسات  املوطريق األنظمة   

يف ذلك طريقة حتديد املتغريات الوظيفية لقياس أداء مقدمي اخلدمات، وطريقة التغلـب              مبا(
أن ومثال ذلـك    (؛ وحتفيز االبتكار وتكييف التنظيم مع األسواق املتغرية         )على قيود البيانات  
؛ وضمان وصول اجلميع إىل خمتلف قطاعات خدمات        )لالبتكاراً  ومصدراً  يكون التنظيم حمفز  

  ).مبا فيها اإلدماج املايل(البنية األساسية 
وباإلضافة إىل ذلك، ُيشجَّع . وتيسرياً للمناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مذكرة قضايا     -٦

وسُتتاح دراسـات   . وضوع قيد املناقشة  اخلرباء على إعداد دراسات حاالت إفرادية بشأن امل       
  .احلاالت اإلفرادية هذه يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/2  التحديات التنظيمية واملؤسسية: التجارة واخلدمات والتنمية  

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يود  .  املقبلة االتجارة والتنمية يف دورهت   نة  جلسُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل        - ٧
اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي لالجتماع             

  .بعد اختتامه

  إسهامات اخلرباء
ُيشجَّع اخلرباء الذين تسميهم الـدول األعـضاء علـى تقـدمي ورقـات مـوجزة              

. كإسهامات يف أعمال االجتماع   )  صفحة ١٢ صفحات و  ٥صفحاهتا ما بني     عدد يتراوح(
وينبغي تقدمي الورقـات    . وسُتتاح هذه الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما         

) Liping Zhang(إىل أمانة األونكتاد قبل عقد االجتماع وتوجيهها إىل السيدة ليبنغ زهـانغ             
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