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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اخلرباء املعين بربامج اإلدماج االجتماعياجتماع 
  وأثرها على التنمية والنمو املستدامني والشاملني

  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨-٢٧جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  والشاملنيبرامج اإلدماج االجتماعي وأثرها على التنمية والنمو املستدامني   -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-ُيوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسيتاح برنامج .  األول أعالهصلفيف الالجتماع اخلرباء  د جدول األعمال املؤقت     يرِ  -٢
  . بأسبوع االجتماعبدءمفصل قبل 

  الوثائق
TD/B/C.I/EM.7/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  اإلدماج االجتماعي وأثرها على التنمية والنمو املستدامني والشاملنيبرامج 

قـرن احلـادي    لعقـد األول مـن ال     عندما حدث منو اقتصادي واسع النطاق يف ا         -٣
والعشرين، مبا يف ذلك يف أفقر االقتصادات يف العامل، كان هناك توقع كبري بأن يؤدي هـذا                 

 إىل   بيد أن النمو الذي شهدته البلدان النامية مل يـؤد دائمـاً            .النمو إىل تنمية تشمل اجلميع    
 فرص عمل مهمـة     ، ال سيما يف احلاالت اليت مل يولِّد فيها أداء النمو          عملية إمنائية شاملة حقاً   

النمو غري املفضي إىل تعزيز فرص العمل الذي شهدته بلدان نامية عديدة إىل             وأدى  . مستدامة أو
 القلق املتنـامي    على ورداً. نقاش مستفيض بشأن الشمولية واإلنصاف يف عملية النمو والتنمية        

 اجتهت حكومات    مسألة عدم اإلنصاف، وعدم حتقيق تنمية شاملة يف بعض البلدان النامية،           إزاء
  .إىل وضع برامج واستراتيجيات خاصة ترمي بالتحديد إىل تعزيز مشولية النمو والتنمية

ويهدف اجتماع اخلرباء إىل حتديد برامج اإلدماج االجتماعي اليت ميكـن أن تعـود       -٤
بالنفع على الفئات احملرومة يف إطار اجلهود الرامية إىل إحداث حتول هيكلي، وذلك من أجل               

ويتوخى من االجتماع   . از اآلثار املتوقعة من السياسات ذات الصلة يف جمال احلد من الفقر           إبر
  :ما يلي

تعزيز فهم أفضل بني املشاركني لربامج اإلدماج االجتماعي وأوجه التـآزر             )أ(  
  مع اجلهود الرامية إىل إحداث حتول هيكلي من منظور احلد من الفقر؛

 اليت يتيح تطبيقها تنمية القطاعات االقتصادية ذات        حتديد أفضل املمارسات    )ب(  
اآلثار الشاملة، ال سيما الزراعة والصناعات الصغرية والسياحة، وتوفري فرص احلصول علـى          

  التمويل للمزارع الصغرية واملنشآت الصغرية واملتوسطة؛
تسليط الضوء على السبل الكفيلة جبعل برامج اإلدماج االجتماعي حتـدث             )ج(  
  .  أثر يستفيد منه األداء االقتصادي العامأقصى

ولتيسري املناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مذكرة بشأن املسائل املتعلقة بربامج اإلدماج      -٥
وباإلضافة إىل ذلك، يشجع اخلرباء على إعداد       . االجتماعي والنمو الشامل يف البلدان النامية     
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ستتاح هذه الورقـات يف االجتمـاع       و. ورقات موجزة بشأن املوضوع املطروح للمناقشة     
  .بالشكل واللغة اللذين ترد هبما

  الوثائق
TD/B/C.I/EM.7/2  Social inclusion programmes and inclusive growth 

in developing countries 

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـود   . ورهتا املقبلة سيقدم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف د           -٦
اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي لالجتمـاع              

  .اختتامه بعد

  إسهامات اخلرباء
يتـراوح  (يشجع اخلرباء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة             

وسـتتاح  . منهم يف أعمال االجتماع   كمسامهة  )  صفحات تقريباً  ١٠ و ٥عدد صفحاهتا بني    
وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة      . الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما       

 السيدة كالوديا روثليزبريغر     وتوجيهها إىل  ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧األونكتاد حبلول   
)Claudia Roethlisberger (يف العنوان التايل:   

United Nations Conference on Trade and Development, Palais des Nations, CH-1211 

Geneva, Switzerland; phone: +41 22 917 5638; fax: +41 22 917 0046; e-mail: 

claudia.roethlisberger@unctad.org.  

       


