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 جلنة التجارة والتنمية

 اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنميةاجتماع 

 الدورة الثامنة

 2020أاير/مايو  6-5جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 األعمال وتنظيم العمل.إقرار جدول  -2

 النهوض ابخلدمات، مبا يف ذلك خدمات البىن التحتية، من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

 مقرراً. -يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً وانئباً للرئيس  -1

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

، أثنققاء اءققلء المققاو مققن دورتقق  2018تشققرين األول/أوتققو ر  4وافققق سلققس الت ققارن والتنميققة، يف  -2
لققى موعققوع الققدورن المامنققة الجتمققاع اخلققرباء املتعققدد ، املرفققق المققاو  عTD/B/65(2)/4اخلامسققة والسققت   

 السنوات  شأن الت ارن واخلدمات والتنمية. وسُيتاح  رانمٌج مفصَّل قبل  داية االجتماع أبسبوع واحد.
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 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.4/22  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
مك  أجكل يقيكه أفكدا   النهوض ابخلدمات، مبا يف ذلك  دكدمات البكل التحتيكة،

 التنمية املستدامة

ميمل حتقيقق أهقداف التنميقة املسقتدامة حتقدايً ملعظقم البلقدان الناميقة، خاصقة البلقدان الق  تعتمقد  -3
على إنتاج وتصدير منتج واحد أو عدد قليل من املنت ات، وال سيما البلقدان املعتمقدن علقى السقلس األساسقية 

اميقة. وهق ا االفتققار إل التنقوع االقتصقادد يليقد مقن عقعفها أمقا  الصقدمات اءلرية الصقريةن الن والبلدان
 اخلارجية وحيول دون حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن مث فإن التنويس االقتصادد أمر عرورد. 

وقققد لوحظققت خقققل العقققود املاعققية أر ققس  ققات ابران علققى الصققعيد العققامل  تشققة إل األ يققة  -4
 خققدمات يف االقتصققاد. أوالً، ارتفعققت حصققة اخلققدمات يف االقتصققادات القق  تقققاة ابلنققاتج والعمالققةاملتلايققدن لل

والت ارن واجتاه طويل األجل، مما أدى إل تطوير قطاع اخلدمات يف البلدان املتقدمة ويف معظم البلدان 
 لس يف األامققة االقتصققاديةالناميققة. اثنيققاً، وققان انتققج اخلققدمات وصققادراةا أومققر مرونققة مققن انتققج وصققادرات السقق

 . اثلمقاً، عرفقت اخلقدمات اةسقدن يف صقادرات ليقس القطاعقات رقواً مطقرداً.2008/2009واملالية العاملية للفرتن 
را عاً، عقرف قطقاع اخلقدمات حتقرراً متلايقداً يف إطقار اتفاققات جتاريقة متعقددن األطقراف واقدودن األطقراف 

 لقققة للتققداول. وعققققون علققى ذلقققك، فاخلققدمات ققققادرن علققى تققققد  وإقليميققة جتعقققل مليققداً مقققن اخلققدمات قا
مقققدخقت إل قطقققاع  اللراعقققة والصقققناعة التحويليقققة علقققى السقققواء مقققن خققققل عمليقققات القيمقققة املضقققافة. 

 مث، ميكن االستفادن من قطاع اخلدمات من أجل التنويس االقتصادد. ومن

ات، سقي رد ثققل القضقااي الق  ةقم البلققدان ويف القدورن المامنقة الجتمقاع اخلققرباء املتعقدد السقنو  -5
النامية يف سقال التنويقس االقتصقادد مقن خققل اخلقدمات، وال سقيما خقدمات البقىن التحتيقة  ممقل االتصقاالت 

القضقااي  وخدمات تكنولوجيا املعلومقات واالتصقاالت ذات الصقلة، والنققل، واخلقدمات املاليقة . وتشقمل هق ه
قطققاع اخلققدمات يف االقتصققاد مققس جتنققب صإلريققاء التصققنيس قبققل األوانص،  معرفققة طريقققة التعامققل مققس تطققوير

ال  تسهم أومر يف التنويس االقتصادد، وطريقة عمان توفة خدمات  نيقة حتتيقة ذات نوعيقة  واخلدمات
جيدن مقن خققل قواعقد تنظيميقة ذويقة، واإلاثر اةرائيقة املرتتبقة علقى املفاوعقات املتعلققة ابلتنظقيم ا لق  

 ققق  سموعقققة مقققن أعضقققاء منظمقققة الت قققارن العامليقققة. ومقققن خققققل تبقققادل األفكقققار واخلقققربات الوطنيقققة  فيمقققا
واةقليميققة، مققن املتوقققس أن يققتم أثنققاء االجتمقققاع استكشققاف اةجققراءات القق  ميكققن أن تتخقق ها البلقققدان 

مقن خققل  للايدن احلمايقة مقن أوجق  الضقعف االقتصقادد والبينق ، عقن طريقق تطقوير اقتصقاد أومقر تنوعقاً 
 اخلدمات، وخاصة خدمات البنية التحتية. 

وتيسقققققققةاً للمناقشقققققققة، أعقققققققدت أمانقققققققة األونكتقققققققاد مققققققق ورن معلومقققققققات أساسقققققققية، هققققققق  الوثيققققققققة  -6
TD/B/C.I/MEM.4/23 وابةعقققافة إل ذلقققك، ُيشققق َّس اخلقققرباء علقققى إعقققداد دراسقققات حقققاالت إفراديقققة .

  االجتماع ابلشكل واللرية املقدَّمة هبما. شأن املوعوع قيد املناقشة. وسُتتاح ه ه الورقات يف

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.4/23  النهوض ابخلدمات، مبقا يف ذلقك خقدمات البقىن التحتيقة، مقن أجقل حتقيقق

 أهداف التنمية املستدامة.
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  4البند   
 اعتماد تقرير الجتماع

لتنميقققة يف دورةقققا املقبلقققة. سقققُيقدَّ  تقريقققر اجتمقققاع اخلقققرباء املتعقققدد السقققنوات إل ءنقققة الت قققارن وا -7
املققرر أبن يُعقد ، حتقت إشقراف القرئيس،  -يود املشاروون يف اجتماع اخلرباء أن أيذنوا لنائب الرئيس  وقد

 التقرير النهائ  عقب اختتا  االجتماع.

 إسهامات اخلرباء 

فحاةا صق عدد يرتاوح  موجلن ورقات تقد  على األعضاء الدول تعينهم ال ين اخلرباء ُيش َّس
 ابلشكل االجتماع يف الورقات ه ه وسُتتاح صفحة  مسا ة منهم يف أعمال االجتماع. 12و 5ما    
 .هبما املقدَّمة واللرية

قق  إل السققيدن ليبنقق  اهققان   وينبريقق  تقققد  الورقققات إل أمانققة األونكتققاد قبققل انعقققاد االجتمققاع، وتوجَّ
 .mailto:tncdb@unctad.orgعلى العنوان التايل: 
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