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  حدة مؤمتر األمم املت
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  يف امليدان االقتصادياجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعاون 
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١٢-١١جنيف، 
   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
   واخلاصدور القطاعني العام: دعم تطوير البىن التحتية لتعزيز التكامل االقتصادي  -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

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

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.6/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  دور القطاعني العام واخلاص: ىن التحتية لتعزيز التكامل االقتصاديدعم تطوير الب

لتجارة والتنمية يف دورته    سُيعقد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات وفقاً ملقرر جملس ا          -٣
وسيستند إىل  . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤ و ٣التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة يف      

التعاون بني بلـدان  : اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات املعقودة سابقاً بشأن التعاون الدويل    
رباء هو حبـث خمتلـف      واهلدف من الدورة األوىل الجتماع اخل     . اجلنوب والتكامل اإلقليمي  

املبادرات واآلليات اليت ُتدعم مشاريع البىن التحتية اإلقليمية من أجل حتقيق التنمية املستدامة             
  .لرئيسية للنتائج املخيبة لآلمالوحتديد العوامل األساسية لنجاح التجارب واألسباب ا

املتقدمة حاجة  ثر بشكل خطري يف البلدان      يؤ االضطراب املايل احلايل الذي      أبرزوقد    -٤
وأحد . االقتصادات النامية إىل التوصل إىل مصادر جديدة ومستقلة للنمو والتنمية املستدامني          

غري أنه رغم اجتاه    . املصادر املمكنة هو زيادة التدفقات التجارية واملالية فيما بني االقتصادات         
 عقبات كـبرية    هذه التدفقات إىل الصعود بشكل قوي يف السنوات األخرية، ال تزال هناك           
وتطوير الـبىن   . تعترض زيادهتا يف املستقبل، وخباصة العقبات املتمثلة يف ثغرات البىن التحتية          

 التجارة داخل املنطقة الواحدة، ومن      يعززالتحتية، وخباصة على املستوى اإلقليمي، ميكن أن        
وهـذا  . الفقـر مث خيلق أسواقاً إقليمية، ويساعد يف الوقت ذاته يف تعجيل النمو واحلد مـن               

زيادة الطلب، يؤدي أيضاً إىل تنويع اإلمدادات وحتقيق التقارب االقتصادي          ب اًالتطوير، مقترن 
ددة األوجـه   غري أن تعزيز البنية التحتية اإلقليمية هو مهمة متع        . اإلقليمي واحلد من التفاوت   

 وأوالً وقبل كـل     ،هندسة مالية معقدة وإطاراً تنظيمياً مالئماً     ويتطلب متويالً ضخماً يستلزم     
  . قدرات بشرية وتقنية ومؤسسية لتحقيق النجاح،شيء
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وسيبحث اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات يف دورته األوىل دور خمتلف مبـادرات              -٥
الشراكات وآليات التعاون يف دعم تطوير البىن التحتية من أجل تعزيز التكامل االقتـصادي              

ن يقدم ممثلو القطاعني العام واخلاص إىل اجتمـاع اخلـرباء        وُيتوقع أ . فيما بني البلدان النامية   
 لتوفري نظـرة  ،  حمددة تتصل مبجاالت خربهتم    اخلاصة وأن يسلطوا الضوء على قضايا        رؤاهم
  .تطوير البىن التحتية عرب احلدودلتحديات اليت يواجهها بشأن اشاملة 

وباإلضافة إىل  . ناقشةوقد أعدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسية لتيسري امل          -٦
. ذلك، يشجع اخلرباء على إعداد دراسات حاالت إفرادية بشأن املوضوع املطروح للمناقشة           

  .ماوستتاح هذه الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هب

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.6/1             دعم تطـوير الـبىن التحتيـة لتعزيـز التكامـل

   العام واخلاصدور القطاعني: االقتصادي

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـود   . سيقدم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٧
اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النـهائي لالجتمـاع               

  .اختتامه بعد

  مات اخلرباءاهسإ
يتـراوح  (ء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة          يشجع اخلربا   

وستتاح . مسامهة منهم يف أعمال االجتماع    )  صفحة ١٢ صفحات و  ٥عدد صفحاهتا ما بني     
الورقات إىل أمانة   هذه  وينبغي تقدمي   . الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما       

 Piergiuseppe Fortunato, United: ا إىل العنوان التـايل األونكتاد قبل عقد االجتماع وتوجيهه
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