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  2 البند  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ح برنررام  وسرريتا  يرررد جرردول األعمررال املؤقررت الجتمرراع اخلرررباء   اله.ررل األول أعرر  . -2
 ع.مه.ل قبل االجتماع بأسبو 

 الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/10  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 3البند   
 والمؤسسي التنظيمي البعد: والتجارة والتنمية الخدمات
يُعقد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات وفقا  للقرار الذي اخترذ  للرس التجرارة والتنميرة    -٣

 واهلرد  .2012كانون األول/ديسمرب   ٤و ٣دورته التنهيذية السادسة واخلمسني املعقودة يومي 
 واألنظمرررة السياسرررات رسرررم مسرررتويات علرررى املمارسرررات أنسرررب حتديرررد هرررو اخلررررباء اجتمررراع مرررن

 مبرا متروانن، حنرو علرى والتجرارة والتنمية اخلدمات بني تربط اليت التجارية واملهاوضات واملؤسسات
 تبررادل .ريررق عررن اهلررد  هررذا حتقيررق إىل السررعي وسرريتم ظرريم اخلرردمات الو.نيررة.تن ترردعيم يشررمل
 متررر الرريت والبلرردان منرروا   البلرردان أقررل وخباصررة الناميررة، البلرردان ملسرراعدة املسررتهادة والرردرو  اخلررربات

 ترردعيم بغيررة التجررارة وحتريررر التنظرريم بررني االتسررا  وتعزيررز حتقيررق علررى انتقاليررة، مبرحلررة اقت.ررادا ا
 ة.ها للخدمات وقدرا ا التجارية وكهاءة قطاع اخلدمات وقدرته التنافسيعرض
البعدين التنظيمي واملؤسسري   عمليرة تنميرة قطراع اخلردمات، مبرا فيره  ردمات وملعاجلة  -٤

اهلياكررل األساسررية، سررتعتمد هررذ  الرردورة علررى املناقشررات الرريت أجريررت والتوصرريات الرريت قرردمت 
  ل الدورات السابقة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجرارة واخلردمات والتنميرة  برني 

وكذلك   ل اجللسات األوىل والثانية والثالثة للدورة احلالية الجتماع  (،2012و 2009عامي 
 وحتقيررق التنسرريق علررى القرردرة ببنرراء املتعلقررة واخلررربات املمارسررات الرردورة هررذ  وسررتبح  اخلرررباء.
وضرني التجراريني ورا ري السياسرات التجاريرة واجلهرات املعنيرة برالتنظيم، و عرل املها برني االتسا 
 مرن املسرتهادة الردرو  ذلك ويشمل تنظيمية والتجارية متداعمة   قطاعات اخلدمات.الربام  ال
 وضرر  علرى البلرردان سراعدت والرريت األونكتراد جيريهرا الرريت اخلردمات سياسررات اسرتعرا  عمليرات
اسررات لتحسررني تنظرريم قطرراع اخلرردمات وأدائرره وتنويرر  ال.ررادرات والتحررو ل السي مررن م ئررم مررزي 

 املتعلقرررة وجتار رررا اقت.رررادا ا دور يقررروي أن متسرررق وجتررراري تنظيمررري إ.رررار شرررأن ومرررن اهليكلررري.
 مة.املستدا التنمية أهدا  حتقيق من متكن عوامل بوصهها باخلدمات

وتكتسررري قطاعرررات اخلررردمات أةيرررة أساسرررية لسرررف ءيررر  االقت.رررادات بكهررراءة ولتعزيرررز  -5
القدرات اإلنتاجية، وتنطوي على اإلمكانيات ال نمة إلحداث حتول هيكلي دعما  خلطرة التنميرة 
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. وتشرركل نوعيرررة السياسررات واألنظمررة واأل.رررر املؤسسررية ا رردد الرئيسررري 20٣0املسررتدامة لعررا  
ضرر  اخلرردمات ب.ررورة متزايرردة للتحريررر   إ.ررار االتهاقررات املتعرردد األ.رررا  ألداء اخلرردمات. وخت

وا دودة األ.را  واإلقليمية. ويضهي عليها ذلك أةية بالغة لضمان اتباع هن  متسقة   وضر  
األنظمررة ا ليررة وحتريررر التجررارة   قطرراع اخلرردمات، بوسررائل منهررا وضرر  بليررات تنسرريق فعالررة بررني 

ريني وواضررعي السياسررات واجلهررات املعنيررة بررالتنظيم. ومررن املهررم العمررل مررن أجررل املهاوضرني التجررا
التوصرررررررل إىل أنظمرررررررة جيررررررردة وإىل أنسرررررررب األنظمرررررررة، واالعررررررر ا    الوقرررررررت نهسررررررره باملخرررررررا.ر 
واملهاضرر ت الرريت قررد تسررببها  طررة إصرر ح مررن هررذا القبيررل ل سررتق لية التنظيميررة الو.نيررة وحليررز 

 أدت إىل الررريت البلررردان جترررارب مرررن درو  اسرررتخ   وميكرررنيرررة. السياسرررات والضررررورات اإلمنائ
حتديد ممارسات تتعلق بتعزيز االتسا  من أجل تسخف اقت.اد وجترارة اخلردمات ألاررا  التنميرة 

 املستدامة.
 ُيشررج   ذلررك، إىل وإضررافة وتيسررفا  للمناقشررة، أعرردت أمانررة األونكترراد مررذكرة بالقضررايا. -6

 الورقرات هرذ  وسرتتاح شرة.املناق قيرد املوضروع بشرأن إفراديرة حراالت دراسرات ادإعرد علرى اخلرباء
 .هبما ترد اللذين واللغة بالشكل االجتماع  

 الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/11  البعد التنظيمي واملؤسسيوالتجارة والتنمية اخلدمات : 

 4 البند
 الجتماع تقرير اعتماد
 اجتمراع يود وقد سُيقد   تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية   دور ا املقبلة. -7

 التقرير النهائي عقب ا تتا  االجتماع. الرئيس، إشرا  حتت يعد، بأن للمقرر يأذن أن اخلرباء

 إسهامات الخبراء 
تقررردر ورقرررات مررروجزة  يررر اوح عررردد ُيشرررج   اخلررررباء الرررذين تعيرررنهم الررردول األعضررراء علرررى  

 هررذ  وسرتتاح صرهحة( مسراةة مرنهم   أعمرال االجتمراع. 12صرهحات و 5صرهحا ا مرا برني 
ما.هب ترد اللذين واللغة بالشكل االجتماع   الورقات
إىل  وينبغررررري تقررررردر هرررررذ  الورقرررررات إىل أمانرررررة األونكتررررراد قبرررررل انعقررررراد االجتمررررراع، وتوجيهرررررا 
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