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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 لخبراء المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنميةاجتماع ا
 الثالثةالدورة 
 5112أيار/مايو  11-11، جنيف
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -5
 البعد التنظيمي واملؤسسي: التجارةو  اخلدمات والتنمية -1
 .اعتماد تقرير االجتماع -4

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
 مقرراً. - يُوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس -1
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 2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسرررُيتار برنرررام   عررر  .األول أفررررع يررررد جررردول األعمرررال املؤقرررت الجتمررراع اخلررررباء   ال -5
 االجتماع بأسبوع. انعقاد مفصَّل قبل

 الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/7  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 3البند   
 البعد التنظيمي والمؤسسي: التجارةو  الخدمات والتنمية

نميرة   يُعقد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات وفقاً للقرار الذي اخترذ  للرس التجرارة والت -1
واهلرد  . 5115 كانون األول/ديسمرب  4و 1يومي دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقودة 

املمارسرررات علرررى مسرررتويات رسرررم السياسرررات واألنظمرررة  نسررربمرررن اجتمررراع اخلررررباء  رررو  ديرررد أ
ا بر ربط بني اخلدمات والتنمية والتجرارة علرى  رو متروا ن،اليت تواملؤسسات واملفاوضات التجارية 

وسُيسررررعى إي  قيررررق  رررذا اهلررررد  عرررن  ريررررق تبررررادل  دعيم تنظررريم اخلرررردمات الو نيرررة.ترررريشرررمل 
اخلربات والدروس املسرتفادة ملسراعدة البلردان الناميرة، و اصرة أقرل البلردان ارواً، والبلردان الريت  رر 

اونيررة بةيررة ترردعيم اقتصررادا ا برحلررة انتقاليررة علررى إنشرراء وتعايررا أ ر ررا التنظيميررة واملؤسسررية و ليا ررا التع
 .قدرته التنافسيةقدرا ا   لال التجارة واإلمداد باخلدمات، وتدعيم كفاءة قطاع خدما ا و 

األبعاد التنظيمية واملؤسسية لتنمية قطراع اخلردمات، برا فيره قطاعرات خردمات  وملعاجلة  -4
 قررردمت خررر ل مرررن املناقشرررات الررريت أجريرررت والتوصررريات الررريتالررردورة ستسرررتفيد البنيررة األساسرررية، 

برررني اخلررررباء املتعررردد السرررنوات بشرررأن التجرررارة واخلررردمات والتنميرررة  ات السرررابقة لفريرررق جتماعررراال
اخلررررباء املتعررردد احلررراف لفريررق  جتمررراعالررردورتني األوي واليانيررة ل  ، وكرررذا(5115و 5112 عررامي

لعناصرر املمكرن ا. وستسرعى  رذ  الردورة إي النظرر   السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنميرة
ميكن أن تستقي منهرا  اليت املمارساتنسب ضم لموعة من أيأدوات   قم استخدامها إلعداد 

ميكرن أن تسراعد ا   تعايرا  الريت ناسرب رروفهرا، و يت تنطبرق عليهرا وتالبلدان الناميرة املعلومرات الر
اقتصراد اخلردمات والتجرارة   اخلردمات دوراً . و كرذا يرؤدي كفاءة وفعالية األنظمرة واملؤسسرات

 .5112فعااًل    قيق أ دا  التنمية املستدامة   سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
  الواقررأ أساسررية للسررا الفعررال جلميررأ االقتصررادات ولتعايررا دمات اخلررقطاعررات عررد وت -2

اً لتنظيميرة واأل رر املؤسسرية درد دالقدرات اإلنتاجية والتنافسية. وتعد جرودة السياسرات واللروائ  ا
  أداء اخلرردمات، وتكتسرري أكيررة كرررب    تسررخا مررا مررت مررن فوائررد مررن تنميررة قطرراع اً أساسرري

لظررو  واألولويرات الو نيرة لنسرب امل ئمرة األؤسسية املتنظيمية و ال ر لورة األُ باخلدمات. وتعترب 
ألداء قطرراع اخلررردمات، واأل رررر  تقيررريم  بيررة وينبةررري أن تبرردأ  رررذ  العمل .للحكومرراتاً حاسررراً  رردي



TD/B/C.I/MEM.4/7 

3 GE.15-03465 

الررريت  استعراضرررات سياسرررات اخلررردماتووفررررت  رررذا األداء.  ؤثر علرررىترررالررريت التنظيميرررة واملؤسسرررية 
  بلورة تشكيلة أدوات مفيدة ملساعدة البلدان   مواجهة  ذا التحدي و مريها األونكتاد أ قم 

والتحررول  ،اع اخلرردمات، وتنويررأ الصررادراتاملناسرربة لتحسررني أداء قطررمررن ترردابا السياسررة العامررة 
املمارسات نسب أ ديد تؤدي إي قطرية اليت تجارب الالدروس من وميكن استخ ص اهليكلي. 
التنميررررة ألغرررررا  خلرررردمات والتجررررارة ةات الصررررلة   ااألنشررررطة االقتصررررادية مررررن تسررررخا و كررررن 

  املستدامة.
قضررايا. وإضررافة إي ةلررج، ُيشررجَّأ بالرة وتيسررااً للمناقشررة، أعرردت أمانررة األونكترراد مررذك -6

 الورقرات بشرأن املوضروع قيرد املناقشرة. وسرُتتار  رذ ت إفراديرة اخلرباء علرى إعرداد دراسرات حراال
 االجتماع بالشكل واللةة اللذين ترد هبما. أثناء

 الوثائق
TD/B/C.I/MEM.4/8  البعد التنظيمي واملؤسسياخلدمات والتنمية والتجارة : 

 4ند الب  
 اعتماد تقرير الجتماع

املقبلة. وقد يود اجتمراع  االتجارة والتنمية   دور جلنة سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إي  -7
 لمقرر بأن يُعد،  ت إشرا  الرئيس، التقرير النهائي ل جتماع بعد اختتامه.لاخلرباء أن يأةن 

 إسهامات الخبراء 
الررررررردول األعضررررررراء علرررررررى تقرررررررد  ورقرررررررات مررررررروجاة  رشرررررررحهمُيشرررررررجَّأ اخلررررررررباء الرررررررذين ت 
صرررفحة( كاسررهامات   أعمررال االجتمررراع.  15صررفحات و 2صررفحا ا مرررا بررني  عرردد  يررواور

وسررُتتار  ررذ  الورقررات   االجتمرراع بالشرركل واللةررة اللررذين ترررد هبمررا. وينبةرري تقررد  الورقررات إي 
  :أمانة األونكتاد قبل عقد االجتماع وتوجيهها إي
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