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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

بتينزيربز الييمربة اعفرباوة و اربق اليرب رة اجتماع اخلرباا  اعينرب  
 اإلنتاجية احمللية عن طريق التمكق االقتصادي احمللي

 2019كانون األول/ديسمرب   12 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار ج ول األعمال وتنظيم الينمل

 وشروحهج ول األعمال اعؤقت   

 ج ول األعمال اعؤقت -أوالا  
 املكتب أعضاء انتخاب -1
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -2
 التمكني االقتصادي احمللي طريق عن احمللية اإلنتاجية القدرة وحتسني املضافة القيمة تعزيز -٣
 اعتماد تقرير االجتماع -4

 شروح ج ول األعمال اعؤقت -اثنياا  
  1البن    

 انتخاب أعفا  اعكتب
 مقررا . - للرئيس وانئبا   رئيسا   اخلرباء اجتماع ينتخب أبن يوَصى -1

  2البن    
 إقرار ج ول األعمال وتنظيم الينمل

رري تاان جرررانم   األ الفصررل يف اخلرررباء الجتمرراع املؤقررت األعمررال جرردول يرررد -2 ول أعرر. . ُو
 واحد. أبُبوع االجتماع جداية قبلل مفص  
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  الواثئق

TD/B/C.I/EM.10/1 وشروحه جدول األعمال املؤقت 

  3البن    
تينزيربربربربز الييمربربربربة اعفربربربرباوة و اربربربربق اليربربربرب رة اإلنتاجيربربربربة احملليربربربربة عربربربربن طريربربربربق التمكربربربربق 

 االقتصادي احمللي
يف إدمرراا البلرردان الناميررة يف النظرراي الت رراري  ظررل أحررد التحرردئي الرئيسررية الرر  ت واَجرره -٣

نفس رمرررز التصرررنيفو واحملتررروو التكنولررروجي للسرررل  لررر االنتمررراءيف النطررراا والتنررروع  يتمثّرررل العررراملي 
 وحتسرنيالقيمة املضرافة  تعزيزلذلك فإن و لتصدير. هذ  البلدان من أجل اواخلدماي ال  تنت ها 
ملشراركة إىل البلردان الناميرة يف ُرعيها أمراي ا ملحا  ومسرتمرا   حتدئ   يشك.نالقدرة اإلنتاجية احمللية 

ابإلضررافة إىل القرردرة اإلنتاجيررة احملليررة، تشرركل شرررو  الوصررول إىل و اإلجياجيررة يف الت ررارة العامليررة. 
املناقشرة، أعردي ولتيسر  لسرل  واخلردماي حتردئي هائلرة. اب االجترارمبوجبهرا  جيرياألُواا ال  

القرردرة اإلنتاجيررة  وحتسررنييقررة معلومرراي أُاُررية جعنرروان لتعزيررز القيمررة املضررافة أمانررة األونكترراد و 
تنراق   وهري و يقرةو، TD/B/C.I/EM.10/2الو يقرة احمللية عن طريق التمكرني االقتصرادي احمللريل  

زئدة املشررراركة يف األُرررواا  جغيرررةواجهرررة هرررذ  التحررردئي، مب املتصرررلةقضرررائ السياُررراي الت اريرررة 
. مررن أهرردا  التنميررة املسررتدامة 11-17الدوليررة، والرر  أكررن أن تسررهم أيضررا  يف حتقيررق ا ررد  

لرأُري التنوير  األفقري واعمليراي مرن  مرزي  اُتخدايطة جعناية اُرتاتي ية خمط  وأكن أن تتضمن 
صررعوابي أكرررب إىل إاثرة رفرر  مسررتوو ا،ررودة، و  هرريتكرراليف دلررول السرروا،  وتررؤّديوالنرروعي. 

تقيرريم  ن ظررمأكررن للتعرراون اإلقليمرري يف و البلرردان املنخفضررة الرردلل. يف و  الصررغ ةلشررركاي أمرراي ا
 ت نرررَت صرررادراي جديررردة يررر  تقليديرررة أكرررن أن أمررراي واألطرررر التنظيميرررة أن أهرررد الطريرررق  االمتثرررال

رريتعني علررىدالررل شرربكاي اإلنترراا اإلقليميررة.   وا،هرراي املعنيررة صرراحبة املصررلحةاحلكومرراي  ُو
 هذ  املساعي.ُياا يف  الدلول يف شراكاي معا  

اُررتخداي كرري أكررن يف البلرردان الناميررة ل املطلوجررةُرريناق  اجتمرراع اخلرررباء السياُرراي و  -4
قيمرة إىل العرن طريرق إضرافة  ولاصةلل مي ، الت ارة الدولية يف حتقيق التنمية املستدامة الشاملة 

 :قياي االجتماع مبا يليمن املتوق  و الصادراي. 
لضمان التنوي  الذي يضيف قيمة  املطلوجةمناقشة السياُاي واالُرتاتي ياي   أو 

 إىل الصادراي ويقوي اجملتمعاي احمللية وأّكنها؛
املشرراركني للرررواج  جررني الت ررارة والوصررول إىل األُررواا  أفضررل لرردو إجيرراد فهررم  بو 

يت ررراوز التعريفررراي، أي ت ررر  الترررداج  يررر  التعريفيرررة ومعررراي  االُرررتدامة الطوعيرررة يف الت رررارة  مبرررا
 والقدرة اإلنتاجية؛

 يف والسياُراي األلررروالت اريرة  ةمناقشرة كيفيرة ضرمان االتسراا جرني السياُر  او 
السياُررراي املتعلقرررة علرررى  ينصرررب فيهرررا  لرررك، حررر  يف احلررراالي الررر  اجملررراالي املرررذكورة أعررر. 

 ابلصحة والس.مة أو محاية البيئة؛

https://undocs.org/en/TD/B/C.I/EM.10/1
https://undocs.org/en/TD/B/C.I/EM.10/2
https://undocs.org/en/TD/B/C.I/EM.10/2
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 ابلتررداج  يتعلررق فيمررا واحلوكمررة اإلقليمرري والتعرراون الشررفافية أمهيررة علررى الضرروء إلقرراء  دو 
 الطوعية. االُتدامة ومعاي  التعريفية ي 

  الواثئق

TD/B/C.I/EM.10/2  تعزيررررز القيمررررة املضررررافة وحتسررررني القرررردرة اإلنتاجيررررة احملليررررة عررررن طريررررق
 التمكني االقتصادي احمللي

  4البن    
 اعتماد تيرير االجتماع

  .القادمة دورهتا يف والتنمية الت ارة ،نة إىل اخلرباء اجتماع تقرير ُي قد ي -5

 اخلاا  إسهامات 
ررررحون اخلرررررباء ي شرررر      مخررررس  مررررن مرررروجزة ورقرررراي تقرررردم علررررى األعضرررراء الرررردول مررررن املرش 

رت تاان االجتمراع. أعمرال يف مرنهم كإُهاي  تقريبا و صفحاي  ابلشركل االجتمراع يف الورقراي هرذ  ُو
رره وأن االجتمرراع قبرل األونكترراد أمانررة إىل الورقراي هررذ  تقرردم وينبغري هبمررا. املقد مررة واللغرة  إىل: توج 

Ms. Miho Shirotori, Division on International Trade and Commodities, Palais des Nations, 

CH 1211 Geneva 10وعنروان ؛0044 917 22 41 الفراكس: ورقرم ؛5556 917 22 41 ا راتف: رقرم ؛ 
 .miho.shirotori@unctad.org اإللكرتوين: الربيد
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