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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اخلدمات املالية، اجتماع اخلرباء املعين بأثر إمكانية الوصول إىل
  ني التمك: على التنمية التحويالت املالية  مبا يشمل إبراز أثر

  االقتصادي للنساء والشباب
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ١٤-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
التحويالت املالية علـى     اخلدمات املالية، مبا يشمل إبراز أثر      ية الوصول إىل  أثر إمكان   -٣

  التمكني االقتصادي للنساء والشباب: التنمية
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-ئيس ُيوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للر  -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسيتاح برنامج .  األول أعالهصليف الفالجتماع اخلرباء  د جدول األعمال املؤقت     يرِ  -٢
  . بأسبوع االجتماعبدءمفصل قبل 

  الوثائق
TD/B/C.I/EM.6/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
التحويالت املالية   اخلدمات املالية، مبا يشمل إبراز أثر      أثر إمكانية الوصول إىل       

  التمكني االقتصادي للنساء والشباب: على التنمية
للمقرر الذي اختذه جملس التجارة والتنميـة يف دورتـه          اً  ُيعقد اجتماع اخلرباء وفق     -٣

. ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٨ إىل   ٢٦ الفترة مـن     التنفيذية السابعة واخلمسني املعقودة يف    
حتقيـق   اجتماع اخلرباء بـشأن   وسيستند االجتماع إىل اجتماعات اخلرباء السابقة، مبا فيها         

اجتماع اخلرباء املعين باآلثار التجاريــة      التحويالت املالية و   على التنمية من   أثر ممكن  أقصى
 ويتمثل هدف. واإلمنائيـة املترتبـة على اخلدمات املالية وعمليات بورصات السلع األساسية   
إمكانية وصـول   اجتماع اخلرباء يف حتديد السياسات واملمارسات الوطنية اليت تدعم حتسني           

اخلدمات املالية مع التركيز  األشخاص بدون حسابات مصرفية، ال سيما النساء والشباب، إىل
تحويالت املالية عن طريق قنوات رمسية وحتسني البيانـات         على التدابري الرامية إىل تسجيل ال     

إىل توفري منرب للحوار والتعـاون بـني        اً  ويرمي اجتماع اخلرباء أيض   . قة هبذه التدفقات  املتعل
تعزيز إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية مبا فيها التحويالت          القطاعني العام واخلاص بشأن   

 .حبثهـا  ميكن أن يواصل األونكتاد    إىل حتديد اجملاالت اليت   اً  وسيسعى االجتماع أيض  . املالية
اخلربات والدروس املستخلصة بغية مـساعدة       وخى حتقيق هذه األهداف من خالل تبادل      ويت

  .الدول األعضاء، ال سيما االقتصادات النامية
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ما يطرح انعدام إمكانية الوصول إىل اخلـدمات  اً ويف العديد من البلدان النامية، غالب       -٤
. اص الذين يعيشون يف الفقـر     املالية وارتفاع تكاليف املعامالت حتديات كبرية أمام األشخ       

، أصـبح   ٢٠١٥للتنمية املستدامة ملا بعد عام       إطارسياق سعي اجملتمع الدويل إىل حتديد        ويف
ميكـن أن   اإلدماج املايل مسألة مهمة يف جدول األعمال الدويل املتعلق بالسياسات، مبا أنـه    

وتسفر عوامل  . ستقرار املايل  واالجتماعية واال  ةيساهم يف احلد من الفقر ويف التنمية االقتصادي       
.  عن انعدام فرص الوصول إىل اخلدمات املالية       -  مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية    - عديدة

وسكان الريف واألشـخاص     يف الفقراء والنساء والشباب   اً  حاداً  ويؤثر ذلك باألخص تأثري   
 جتاريـة  يدة ومنـاذج  ومن شأن استخدام التكنولوجيا اجلد    . العاملني يف االقتصاد غري الرمسي    

الوصول إىل اخلدمات املالية أن يـساهم يف حتـسني           اليت تعيق  للتغلب على احلواجز   مبتكرة
ومنابر دولية هامة، من قبيل حوار األمم املتحدة         اجتماعات قمة  برز يف  وكما. اإلدماج املايل 

اً واعداً   التحويالت املالية مصدر   الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، ميكن أن تصبح        
وسـيتطلب هـذا    . للطلب على اخلدمات املالية وأن تساهم إىل حد كبري يف اإلدماج املايل           

خفض تكاليف املعامالت املتعلقة بإرسال التحويالت املالية من أجل ضمان حتويالت ميسرة            
للحكومـات أن  وميكـن  . وأكثر سالمة وسرعة، بوسائل منها تطوير منتجات مالية جديدة     

وتتطلب هذه السياسات    .شاملة ومصممة بشكل جيد    يف تنفيذ سياسات   تضطلع بدور مهم  
وتقلـيص   وضع أطر تنظيمية سليمة وتقدمي حوافز من أجل توسيع نطاق اخلدمات املعروضة           

  .التثقيف املايل ومتكني املستهلك تعزيز الطلب عليها ، بوسائل منها مثالً عن تكلفتها، فضالً
االستناد إىل املناقشات اليت جرت والتوصيات اليت قدمت خالل اجتماعات اخلرباء      وب  -٥

مـن التحـويالت    اجتماع اخلرباء بشأن حتقيق أقصى أثر ممكن على التنمية       السابقة، مبا فيها  
اجتماع اخلرباء املعين باآلثار التجاريـة واإلمنائيـة املترتبـة على اخلـدمات املاليـة            املالية و 

، سيناقش االجتماع أثر إمكانية الوصول إىل اخلـدمات         بورصات السلع األساسية  وعمليات  
املالية على املنشآت الصغرية واملتوسطة واملنشآت البالغة الصغر واألفراد، ال سـيما النـساء              
والشباب، ووسائل حتسني إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية وخفض تكاليف املعـامالت            

وحتقيق االستفادة   ذلك جعل التحويالت املالية أسرع وأكثر سالمة وأمناً،       املتعلقة هبا، مبا يف     
ويف هذا الصدد، سريكز النقاش علـى الـسياسات واللـوائح           . القصوى من أثرها اإلمنائي   

الدفع بواسطة  التنظيمية اليت تدعم اإلدماج املايل عن طريق تكنولوجيات جديدة، مثل أنظمة            
تقلص من تكلفة إمكانية الوصول      السياسات العامة اليت قد    ، وعلى إصالحات  اهلاتف احملمول 

إىل اخلدمات املالية وحتد من تعقيداهتا، وعلى خيارات سياسات التجارة واملنافسة اليت ميكن             
تطبيقها يف جمال اخلدمات املالية وخدمات االتصاالت من أجل حتسني إمكانية الوصـول إىل              

  .اخلدمات املالية
وباإلضافة إىل  . األونكتاد مذكرة معلومات أساسية لتيسري املناقشة     وقد أعدت أمانة      -٦

. ذلك، يشجع اخلرباء على إعداد دراسات حاالت إفرادية بشأن املوضوع املطروح للمناقشة           
  .وستتاح هذه الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما
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  الوثائق
TD/B/C.I/EM.6/2  Impact of access to financial services, including 

by highlighting remittances on development: 

Economic empowerment of women and youth 

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـوّد   . سيقدم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٧
ر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي لالجتمـاع          اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقر    

  .اختتامه بعد

  إسهامات اخلرباء
يشجع اخلرباء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات أو دراسات حاالت إفرادية             

كمسامهة منـهم يف    )  صفحة تقريباً  ١٢ صفحات و  ٥يتراوح عدد صفحاهتا ما بني      (موجزة  
وينبغـي  . وستتاح الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما        . اعأعمال االجتم 

الـسيدة مينـا    انعقاد االجتماع وتوجيهها إىل      تقدمي هذه الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل      
  :يف العناوين التالية )Aurangzeb Butt (، والسيد أورنغزب بات)Mina Mashayekhi(مشاخيي 

Palais des Nations, CH-1211, Geneva, Switzerland; fax: +41 22 917 0044; e-mail: 

mina.mashayekhi@unctad.org and aurangzeb.butt@unctad.org. 

        


