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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ـ          -٢  وسـتتاح   . األول أعـاله   صليرد جدول األعمال املؤقت الجتماع اخلرباء يف الف
 وسُيتاح برنـامج    ).٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٧-١٥(ة أيام إلجناز عمله     الجتماع اخلرباء ثالث  

  . على أقصى تقديرمفصَّل قبل االجتماع بأسبوع
  الوثائق

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

  ٣البند     
  البعد التنظيمي واملؤسسي: التجارة واخلدمات والتنمية

سنوات وفقاً للقرار الذي اختذه جملس التجارة والتنمية        ُيعقد اجتماع اخلرباء املتعدد ال      -٣
. ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ٤و ٣يومي  يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة       

ستند إىل اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات املعقودة سابقاً بشأن األبعـاد التنظيميـة             سيو
، وكـذلك إىل    قطاعات خدمات البنية األساسـية    واملؤسسية لتنمية قطاع اخلدمات، مبا فيه       

 ٢٦-٢٥ (الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية         
واهلدف من اجتماع اخلرباء هو حتديد أنـسب املمارسـات علـى            . )٢٠١٣فرباير  /شباط

 بني اخلدمات   للربطواملؤسسات واملفاوضات التجارية    واألنظمة  مستويات رسم السياسات    
وسُيـسعى   .والتجارة على حنو متوازن، ويشمل ذلك تدعيم تنظيم اخلدمات الوطنية         والتنمية  

ساعدة البلـدان الناميـة،     ملإىل حتقيق هذا اهلدف عن طريق تبادل اخلربات والدروس املستفادة           
لى إنشاء وتعزيز أطرهـا     اصة أقل البلدان منواً، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ع          خبو

التنظيمية واملؤسسية وآلياهتا التعاونية بغية تدعيم قدراهتا يف جمال التجارة واإلمداد باخلـدمات،             
  .وتدعيم كفاءة قطاع خدماهتا وقدرته على املنافسة

تصاالت والطاقـة   وتشكل قطاعات خدمات البنية األساسية، اليت تشمل النقل واال          -٤
 النمـو  اد االقتصاد يف مجيع البلدان وتساهم مسامهة مباشرة وغري مباشرة يف واخلدمات املالية، عم  
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وتؤدي هذه القطاعات أيضاً وظيفة اجتماعية      . وتوليد الدخل وحتقيق مستوى أعلى من الرفاه      
، )مبا فيها الكهرباء والغاز ومياه الشرب املأمونة(هامة، مبا أن الوصول إىل اخلدمات األساسية    

 تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة  وسد الفجوة الرقمية، مجيعها عوامل حمفزة ل    واإلدماج املايل 
 وإن ضـعف قطاعـات      .٢٠١٥عالوة على األهداف املستقبلية للتنمية املستدامة بعد عام         

خدمات البنية األساسية كثرياً ما يعرقل تنمية قطاعات اخلدمات األخرى، مبا فيها الـسياحة              
واخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ) وما إىل ذلك  وجتارة التجزئةجتارة اجلملة (يع  والتوز

اصة يف أقل البلدان منـواً ويف       خب و  وخدمات قطاع األعمال واخلدمات املهنية،     واالتصاالت،
ولكي تسهم خدمات البنية األساسـية بنجـاح يف التنميـة           . اهلشةواالقتصادات الصغرية   

. جتماعية لبلد من البلدان، جيب أن تكون البيئة القانونية والتنظيمية داعمة هلا           االقتصادية واال 
وعليه، أصبح اإلطار التنظيمي واملؤسسي خلدمات البنية األساسية يكتسب أمهيـة حامسـة             

  .ومتزايدة يف التنمية الشاملة واملستدامة
ـ            -٥ دورات الـسابقة   واستناداً إىل املناقشات اليت جرت والتوصيات اليت قدمت يف ال

 األوىل   وإىل الـدورة   ٢٠١٢ و ٢٠٠٩يف الفترة بني عامي      الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات   
األطـر التنظيميـة    حبث   إىل   ، ستسعى هذه الدورة   جتماع اخلرباء املتعدد السنوات احلايل    ال

واملؤسسية لقطاعات اخلدمات وحترير هذه القطاعات على الصعيد اإلقليمي، وكيفية تفاوض           
 البنيـة األطراف يف االتفاقات التجارية اإلقليمية بشأن األحكام واألنظمة املتعلقة خبـدمات            

كالطاقة والنقل واخلدمات املالية واخلـدمات املتعلِّقـة بتكنولوجيـات          (األساسية املشتركة   
العالقة بني االتفاقات التجارية وتنظيم اخلدمات حمليـاً،        ، إىل جانب    املعلومات واالتصاالت 

ومن املسائل املهمة األخرى كيفيـة      ). األساسية واخلدمات املهنية  البنية  يف ذلك خدمات     مبا
مع بني النفاذ إىل األسواق واألطر التعاونية ألغراض منها بناء القـدرة            جت ة إمنائي ةحتقيق إقليمي 
  .اإلنتاجية

لتنميـة  اخلدمات وا " بعنوان   وتيسرياً للمناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مذكرة قضايا        -٦
ع اخلـرباء علـى إعـداد       وباإلضافة إىل ذلك، ُيشجَّ   . "البعد التنظيمي واملؤسسي  : والتجارة

 يف االجتمـاع بالـشكل       الورقات وسُتتاح هذه .  بشأن املوضوع قيد املناقشة    ةدراسات حال 
  .واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/5  واملؤسسينظيميالبعد الت: التجارة واخلدمات والتنمية   
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  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـود   .  املقبلة االتجارة والتنمية يف دورهت   جلنة  سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل        -٧
ملقرر بأن ُيعد، حتت إشراف الـرئيس، التقريـر          ا -لنائب الرئيس   اجتماع اخلرباء أن يأذن     

  .النهائي لالجتماع بعد اختتامه

  خلرباءإسهامات ا
ُ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         

  :د االجتماع وتوجيهها إىلإىل أمانة األونكتاد قبل عق
Ms. Mina Mashayekhi, Office E.8032 

  أو
Mr. Aurangzeb Butt, Office E.8038 
UNCTAD 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +41 22 917 5866 or +41 22 917 5640 
Fax.: +41 22 917 0044 
E-mail: mina.mashayekhi@unctad.org 
or aurangzeb.butt@unctad.org.   
        


