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 مجلس التجارة والتنمية
 والتنمية التجارة لجنة

 المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية اجتماع الخبراء

 الخامسة الدورة

 2017متوز/يوليه  20-18جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 وشروحه المؤقت األعمال جدول  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب -1

 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -2

 دور اقتصاد اخلدمات والتجارة يف التحول اهليكلي والتنمية الشاملة -3

 االجتماع تقرير اعتماد -4

 المؤقت األعمال جدول شروح -ثانياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

 مقرراً. -يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائب رئيس  -1

  2البند   
 مال وتنظيم العملإقرار جدول األع

 برنررام  وسررياتا يرررد جرردول األعمررال املؤقررت الجتمرراع اخلرررباء يف الهصررل األول أعرر  .  -2
 .بأسبوع االجتماع انعقاد موعد قبل مهصل
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 الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/13 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 الشاملةدور اقتصاد الخدمات والتجارة في التحول الهيكلي والتنمية 

ملقررر للرس  ياعقد اجتماع اخلررباء املتعردد السرنوات بشرأن التجرارة واخلردمات والتنميرة و قراً  -3
. 2017نيسران/أبريل  5التجارة والتنمية املتخذ يف دورتره االسرتانائية اداديرة والا ثرمل، املعقرودة يف 
مكانررات اقتصرراد اخلرردمات واهلرردم مررن اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات فررو تعأيررأ التهررافم بشررأن إ

والتجارة، وخباصة خردمات اهليالرل األساسرية، مرن أجرل التحرول االقتصرادو والنمرو والقضراء علرى 
الهقرررر وإ ررراد  ررررو العمرررل، وبشرررأن األعيرررة املتعرررددة األبعررراد الرررا تكتسررري ا فرررذ  الررررواب  بوصررره ا 

ويررررد املشررررارلمل بررررأدوات أدوات لتحقيررررق التنميررررة الشرررراملة واملسررررتدامة. وسرررري دم االجتمرررراع إ  تأ 
لتحديررررد أنسررررب الررررن   السياسرررراتية والتنظيميررررة واملؤسسررررية املتسررررقة والشرررراملة يف لررررال اخلرررردمات 
 واملشرررارلة يف املهاو رررات التجاريرررة والتعررراون الررردوا علرررى الصرررعيدين املتعررردد األ ررررام وا قليمررري،

يترريا اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد ياهعررل ا مكانررات ا ةائيررة للخرردمات. وسررعياً وراء فررذ  األفرردام،  ممررا
السرررنوات منررررباً للحررروار برررمل أصرررحاب املصرررلحة املتعرررددين والتعررراون، وخباصرررة تيسررر  تبرررادل ا راء 

 والدروس املستهادة  يما بمل وا عي السياسات، واملهاو مل التجاريمل، واملنظممل.

يف  مبرا قطراع اخلردمات،وبغية الرتليأ على األ ر السياساتية والتنظيمية واملؤسسية لتنمية  -4
ذلرررد خررردمات اهليالرررل األساسرررية، ستسرررتند الررردورة إ  املناقشرررات الرررا جررررت والتوصررريات الرررا 
قاردمت خر ل الردورات السرابقة الجتماعرات اخلررباء املتعرددة السرنوات بشرأن التجرارة واخلردمات 

علقررة برردور (. وسررتبحه فررذ  الرردورة املمارسررات واخلررربات املت2016و 2009والتنميررة امررا بررمل 
سيما خدمات اهليالل األساسية، يف قيادة التحرول اهليكلري  وال االقتصاد والتجارة يف اخلدمات،

واتساق األ ر السياساتية والتنظيميرة واملؤسسرية. وسررتلأ فرذ  الردورة علرى الكيهيرة الرا تعرأز  را 
مررررق القرررردرة  فررررذ  ا ليررررات القرررردرة ا نتاجيررررة والتصررررديرية وتررررؤدو  ررررا إ   ررررول فيكلرررري يتسررررق

التنا سررية، وإ  التنويررق واملشررارلة يف س سررل القيمررة وتطويرفررا، و قيررق تطلعررات التنميررة الشرراملة 
 واملستدامة.

وللخدمات أعية متعددة األبعاد يف التنميرة.  تجرارة اخلردمات ألارر ديناميرة ومرونرة مرن  -5
ة مشرررارلة النسررراء والشرررباب. التجرررارة يف السرررلقت   ررري تعرررأز التعلررريم العررراا واألجرررور و برررذ زيررراد

وللخرردمات دور يف لررال إقامررة الرررواب  وتنسرريق ا يف عمليررات ا نتررام، حيرره تشرركل خرردمات 
اهليالرل األساسرية امارل اخلردمات املاليرة وخردمات االتصراالت السرلكية وال سرلكية وتكنولوجيرا 

تهاعررررل  تلررررف املعلومررررات واالتصرررراالت، وخرررردمات الطاقررررة والنقررررل( دعامررررة  االقتصرررراد ووسرررريلة  
 األنشررطة. واخلرردمات مصرردر للمرردخ ت ومررن شررأنا أن تأيررد مررن ا نتاجيررة والقرردرة التصررديرية،

يف ذلد قردرة املؤسسرات املتنافيرة الصرغر والصرغ ة واملتوسرطة. ومرن خر ل التهاعرل مرق  يرق  مبا
غرر  اهليكررل القطاعررات االقتصررادية، وتعأيررأ لهاءرررا وقرردررا التنا سررية، باسررتطاعة اخلرردمات أن ت

االقتصررادو. ومررن شررأن فررذا التحررول اهليكلرري أن يعررأز التنويررق وير ررق مسررتو  التطلعررات. و كررن 
اسررتخ و الررردروس مرررن التجررارب القطريرررة لتحديرررد املمارسررات املتبعرررة يف لرررال جرر   رررار فرررذ  
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كمررة قائمررة علررى األدلررة، وأ ررر تنظيميررة ومؤسسررية، يف ذلررد  مبررا ا مكانررات عررن  ريررق سياسررة ئا
عاجلة القيود الداخلية املرتبطة جبانب العرض وتعأيأ االتساق برمل عردة لراالت سياسراتية، وبرمل م

 2030 لعررا  فررذ  االرراالت السياسرراتية الداخليررة و ريررر التجررارة. وتسررلم خطررة التنميررة املسررتدامة
 بأعية اخلدمات بالنسبة إ  التنمية.

 ذلرد، إ  وإ را ةلرة معلومرات أساسرية. وتيس اً للمناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مذ  -6
 فررذ  وسررتتا . املناقشررة قيررد املو رروع بشررأن إ راديررة حرراالت دراسررات إعررداد علررى اخلرررباء ياشررج ق
 . ما ترد اللذين واللغة بالشكل االجتماع يف الورقات

 الوثائق 
TD/B/C.I/MEM.4/14  دور اقتصرررررراد اخلررررررردمات والتجررررررارة يف التحرررررررول اهليكلرررررري والتنميرررررررة

 الشاملة

  4 البند  
 الجتماع تقرير اعتماد

 اجتمراع يود وقدسياقد   تقرير اجتماع اخلرباء إ  جلنة التجارة والتنمية يف دوررا املقبلة.  -7
 لرئيس، التقرير الن ائي عقب اختتا  االجتماع.ا إشرام  ت ياعّد، بأن للمقرر يأذن أن اخلرباء

 
 إسهامات الخبراء

اخلرررباء الررذين تعيررن م الرردول األعضرراء علررى تقررد) ورقررات مرروجأة ايرررتاو  عرردد ياشررج ق  
صهحة( مساعة من م يف أعمال االجتمراع. وسرتاتا  فرذ  الورقرات يف  12و 5بمل  ما صهحارا

 االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد  ما.
رررره إ  السرررريدة مينررررة   وينبغرررري تقررررد) الورقررررات إ  أمانررررة األونكترررراد قبررررل انعقرررراد االجتمرررراع، وتوج 

برات علرى  مشاخيي، مق إرسال نسخة إ  السيد تيسولي إيتو، والسريد برونرو أنترونيس والسريد أورانغأيرب
+ت 41 22 917 0044الهرالس   رقرمت Palais des Nations, CH-1211, Switzerland العنروان التراا 
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