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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

  يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٨-٢٦جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه    

 جدول األعمال املؤقت  -أوالً  

 انتخاب أعضاء املكتب  -١

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢

 تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية  -٣

 اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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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

وسـيتاح  . أعـاله " أوالً"يرد جدول األعمال املؤقت الجتماع اخلرباء يف الفصل           -٢
  . على األقل من موعد عقد االجتماعبرنامج مفّصل قبل أسبوع

  الوثائق
TD/B/C.II/EM.3/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
 تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية

 تكفل بـه أن      هاماً  العام واخلاص أن تؤدي دوراً     باستطاعة الشراكات بني القطاعني     -٣
 إىل تعزيز التجارة من أجل حتقيـق منـو وتنميـة            شاركة يف سالسل القيمة العاملية    ُتفضّي امل 

وبإمكان هذه الشراكات أن ُتيّسر تطوير قدرات العرض احمللية         . مستدامني يف البلدان النامية   
الصغرية واملتوسطة احلجم أن تشترك يف هـذه        سات احمللية   لنامية كي يتسىن للمؤس   للبلدان ا 

 .السالسل وتوسع قاعدهتا

وسُيحدد االجتماع السبل والوسائل اليت ميكن أن تساعد هبـا الـشراكات بـني                -٤
القطاعني العام واخلاص والشركات عرب الوطنية يف البلدان النامية يف بلوغ هذا اهلدف، مـن               

 وسالسل القيمة العاملية، وخباصة يف قطاعات الزراعة        خالل إقامة روابط بني املنتجني احملليني     
 السبل اليت ميكن أن ُتـسهم هبـا     وسيناقش االجتماع أيضاً  . والسلع األساسية والبنية التحتية   

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف املسؤولية االجتماعية للشركات ومراعـاة البعـد             
 .اجلنساين يف هذه السالسل

 ينتهي اجتماع اخلرباء هذا إىل حصر املمارسات السليمة يف جمال التصدِّي            وُيتوقَّع أن   -٥
للتحّديات والصعوبات اليت تواجه مؤسسات البلدان النامية الـصغرية واملتوسـطة احلجـم             

. املنخرطة يف سالسل القيمة العاملية، بغية استخالص توصيات يف جمال الـسياسات العامـة             
 من الدروس املستفادة من برامج املساعدة التقنية، مبـا يف ذلـك             وسينطلق االجتماع أيضاً  

وسوف يساعد هذا الفهم وعملية احلـصر  . برنامج روابط األعمال التجارية التابع لألونكتاد  
  .هذه على بلورة سياسات وبرامج ناجعة ومسنودة باألدلة يف البلدان النامية
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  الوثائق
TD/B/C.II/EM.3/2    قطاعني العام واخلـاص لتعزيـز      الشراكات بني ال

مشاركة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف      
  سالسل القيمة العاملية

  ٤البند     
 اعتماد تقرير االجتماع

سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة االستثمار واملـشاريع والتنميـة يف دورهتـا                -٦
 املقرر بأن يقوم، حتـت سـلطة   -يس وقد يود اجتماع اخلرباء أن يأذن لنائب الرئ     . اخلامسة

  .الرئيس، بإعداد التقرير النهائي بعد اختتام االجتماع

  إسهامات اخلرباء
مخـس  (ُيشجع اخلرباء الذين تعّينهم الدول األعضاء على تقدمي ورقـات مـوجزة               

  إىل أمانة األونكتادوينبغي أن تقدم الورقات .كمسامهة يف أعمال االجتماع ) صفحات تقريباً 
والورقات اليت ستستند إىل التجارب الوطنية وجتارب القطاع اخلاص،         . قبل موعد االجتماع  

  .ستتاح يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما
وينبغي أن حتال الورقات  . ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ويرجى أن يقدم اخلرباء الورقات حبلول         

 القطاعني العام واخلاص وتطـوير املؤسـسات   املتعلقة بسالسل القيمة العاملية، والشراكات بني 
 الصغرية واملتوسطة إىل السيدة فولفيا فارينيلي، فرع تطوير مؤسسات األعمال التـابع لـشعبة             

 ,Ms. Fulvia Farinelli, Enterprise Development Branchاالستثمار واملؤسسات يف العنوان التـايل 

Division on Investment and Enterprise, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland; 

fax: +41 22 917 0122; e-mail: fulvia.farinelli@unctad.org.  

        


