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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل 
  يف امليدان االقتصاديوالتعاون 
  ثانيةالدورة ال
  ٢٠١٤مايو / أيار٢٠-١٩جنيف، 

   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
 تقييم مسامهة األشكال الفعالة من التعاون يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               -٣

  وتطّورها يف جمال التجارة والتنمية
  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

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

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.6/4  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣البند     
تقييم مسامهة األشكال الفعالة من التعاون يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة            

  ةوتطّورها يف جمال التجارة والتنمي
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعـاون يف امليـدان            سيعقد    -٣

 دورته الثانية وفقاً لالختصاصات اليت وافق عليها مكتب جملس التجارة والتنميـة             االقتصادي
واهلدف من هذه الدورة هو دراسة األشكال املختلفة من         . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٨بتاريخ  

لتحديد اجملاالت اليت حقق ، وإجراء تقييم يل لدعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةالتعاون الدو
  . فيها التعاون الدويل أقصى قدر من النجاح، والعوامل الرئيسية اليت حتقق هذا النجاح بفضلها

/    وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع إعـالن األلفيـة يف أيلـول               -٤
وأصبحت هذه األهداف . ٢٠١٥، والتزمت بتحقيق مثانية أهداف حبلول عام        ٢٠٠٠سبتمرب  

وقد ُنفِّذ حىت اآلن الكثري     . املقياس الذي ُيحكم به على اجلهود الدولية احلالية يف جمال التنمية          
وتتضمن األهـداف اإلمنائيـة   . من األشكال الفعالة من التعاون دعماً لتحقيق هذه األهداف     

فمن .  اهلدف الثامن، غايات ومؤشرات ذات صلة مبجال التجارة والتنمية         لأللفية، وباألخص 
بني الغايات الرئيسية إقامة نظام جتاري دويل ال يقوم على التمييز، وإتاحة إمكانية وصول أقل           
البلدان منواً إىل األسواق، وإجياد نظام مايل موّجه حنو التنمية، وتعزيز جهود ختفيـف أعبـاء       

لبلدان الفقرية املثقلة بالديون، والتوسع يف برامج املساعدة اإلمنائية الرمسية          الديون عن كاهل ا   
من أجل احلد من الفقر وحتقيق التنمية، ونقل التكنولوجيا إىل البلـدان الفقـرية، ووضـع                
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وهناك اتفاق واسـع النطـاق علـى أن         . استراتيجيات لتوفري العمل الالئق واملنتج للشباب     
األهداف اإلمنائية لأللفية قد وضعت احلد من الفقر على نطاق واسع يف صميم خطة التنمية               

ومع ذلك، يوجد تفاوت يف األدلة بني األهداف والبلدان على الـسواء            . ٢٠١٥ملا بعد عام    
  .فيما يتعلق بالتحقيق الفعلي للغايات املختلفة

 الثانية التقّدم احملَرز إىل اآلن يف       وسيبحث اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات يف دورته        -٥
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، بتركيز خاص على اهلدف الثامن، وسيقترح سبالً ملواصـلة             

يف  هماخلرباء وجهات نظـر   وُيتوقع أن يعرض    . تعزيز التعاون الدويل من أجل حتقيق الغايات      
  .الت خربهتممبجاتتعلق االجتماع، وأن يسلطوا الضوء على قضايا حمددة 

وباإلضافة إىل  . وقد أعدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسية لتيسري املناقشة          -٦
وسـتتاح هـذه   . بشأن املوضوع املطروح للمناقشةورقات ذلك، يشجَّع اخلرباء على إعداد  

  .الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.6/5  مسامهة األشكال الفعالة من التعاون يف حتقيق      تقييم 
األهداف اإلمنائية لأللفية وتطّورها يف جمال التجارة       

  والتنمية

  ٤البند     
  االجتماعاعتماد تقرير 

وقد يود اجتماع   . سيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٧
  .اختتامه ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي لالجتماع بعد بأن راخلرباء أن يأذن للمقر

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

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