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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصاديةاجتماع 
املواتيةةة ىلةةع ايةةو املسةةتوات لةةدىا التنميةةة الشةةا لة للجميةةو 

 واملستدا ة، وتعزيز التكا ل والتعاون االقتصاديني 
 الدورة الثانية

 2018آذار/مارس  20-19جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 العمل إقرار جدول األىمال وتنظيا

 جدول األىمال املؤقت وشروحه  

 جدول األىمال املؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 تكييف السياسات الصناعية مع عامل رقمي حتقيقاً للتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي  -٣
 اعتماد تقرير االجتماع -٤

 الشروح -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أىضاء املكتب
 مقرراً. -يُوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات رئيساً وانئب رئيس  -1
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  2البند   
 إقرار جدول األىمال وتنظيا العمل

األول أعرر. .  فرررعيرررد جرردول األعمررال املؤقررت الجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات   ال -2
 وسُيتاح برانمج مفّصل قبل انعقاد االجتماع أبسبوع. 

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.8/4 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ٣البند   
تكييف السياسات الصةناىية  ةو ىةاق رقمةي اًيًةاا للتنويةو االقتصةادو والتحةول 

 اهليكلي 
سرُتعقد الرردورة اليانيررة الجتمرراع اخلرررباء املتعردد السررنوات واقرراً ل.رتصاصررات الرر  أقرررت  -٣

منهررررا   يتميرررل اهلررررد  و . 2017مبوجرررب إجررررراء صررررامت   األول مرررن مررررانون األول/ديسررررمرب 
مناقشررة يريقررة تكييررف السياسررات الصررناعية مررع عررامل رقمرري حتقيقرراً للتنويررع االقتصررادي والتحررول 

 اهليكلي.
  حصررررة الصررررناعة  د العديررررد مررررن االقتصررررادات   ايررررع أ رررراء العررررامل ا فا رررراً ويشرررره -٤

التحويليررة مررن إاررات النرراتج والعمالررة. وييرر  لررقا اال فرران القلررق   البلرردان املتقدمررة والبلرردان 
 النامية على السواء بسبب املزية ال  تنفرد هبا الصناعة التحويلية لكوهنرا تروار املكاسرب اانتاجيرة

. ومن الناحية التارخيية، قاد تفرد الصناعات التحويلية ذاك ص العمل املرتفع األجر   آن معاً وار 
احلكومرررات إع دعرررم التنويرررع االقتصرررادي والتحرررول اهليكلررري  رررو الصرررناعة التحويليرررة مرررن رررر.ل 

 خمتلف أشكال السياسة الصناعية.
التكنولوجيات الرقميرة ادديردة. وال يستهان ابلفوائد االقتصادية ال  حيتمل حتقيقها من  -٥

عرن تيسر  الصر.ت  بصفة راصة على زايدة إنتاجية اليرد العاملرة ورأس املرال، اضر.ً  اهي تعمل
ابألسرررررواا العامليرررررة، لكنهرررررا تخررررررح أيضررررراً حتررررردايت رخررررر ة. و كرررررن أن تسررررررّع األ يرررررة املتزايررررردة 

امً.   رلرق اررص عمرل مرتفرع للتكنولوجيات الرقمية تراجع أ ية الصناعة التحويليرة بوصرفها عر
إذ غالباً ما يدعى أن لق  التكنولوجيات قد تلغي وظائف الصناعة التحويلية على نخاا   ،األجر

لرو حتقيرق االزدلرار الشرامل، ولرقا  20٣0مب . واهلد  الرئيسري خلخرة التنميرة املسرتدامة لعرا  
مررل   التنويررع االقتصررادي بعيررداً  كررن أن يتحقررق   البلرردان الناميررة، مررن ررر.ل الررة أمررور، منهررا 

البعرد عرن االعتمرراد علرى السرلع األساسررية والتحرول اهليكلرري  رو القخاعرات واألنشررخة الر  تولّررد 
قيمرررة مضرررااة أمررررب. ومرررع ذلرررو، إذا حتقرررق النمرررو االقتصرررادي علرررى أسررراس عمليرررة تشرررغيل آليرررة 

ر الشرررامل   رخرررة تتسررربب   إلغررراء الوظرررائف وتنررراق  األجرررور، اررران االلترررزا  بتحقيرررق االزدلرررا
 قد يتداعى بعد ذلو بفعل التكنولوجيا قبل أن يبدأ انخ.قته.  20٣0 عا 
وإن ميفية أتثر األشخاص والشرمات والبلدان بعامل آررق   الرقمنرة ويريقرة تردبرلم أمرر  -٦

 أتث اته وتكيّفهم مع لق  الترثث ات أمرور تتوقرف بقردر مبر  علرى اخليرارات الر  يل رث إليهرا را رو
 بتغيرر السياسررات. وينحررو العررامل الرقمرري إع التررثث    ايررع ورراالت اانترراا واالسررته.ك تقريبرراً 
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األعمررال الرر   كررن القيررا  هبررا ويريقررة القيررا  هبررا   يائفررة واسررعة مررن األنشررخة. وابلنظررر إع أن 
مرررررن رخرررررة  اعاليرررررة السياسرررررات الوينيرررررة أمرررررر أساسررررري لتحقيرررررق األلررررردا  الررررر  حترررررد  حتررررروالً 

أمررا  را ررري السياسرررات.  جديرررداً  اسررتغ.ل إمكررراانت العرررامل الرقمرري حتررردايً  خرح، سررري20٣0  عررا
وتكتسررري لرررق  املسرررائل أ يرررة راصرررة   البلررردان الناميرررة، وذلرررو ألن الكيررر  منهرررا متخلرررف عرررن 

 الرمب ايما يتعلق ابعتماد التكنولوجيات الرقمية. 
الجتمراع اخلررباء املتعردد السرنوات، علرى وجره وإزاء لق  اخللفية، ستناقش الردورة اليانيرة  -7

اخلصررروص، الخريقرررة الررر  يغرررّ  هبرررا انتشرررار التكنولوجيرررات الرقميرررة احلررردود التقليديرررة الفاصرررلة بررر  
ارراد  القخاعررات الصررناعية وبر  قخرراع الصررناعة واخلردمات. وسرر مز علررى السربل الرر   كررن هبررا 

اتبعولررررا حرررر  الن مررررن أجررررل تسررررخ   لرا رررري السياسررررات تكييررررف السياسررررات الصررررناعية الرررر 
إمكراانت العررامل الرقمرري لتحقيرق التنويررع االقتصررادي والتحرول اهليكلرري وتوليررد قيمرة مضررااة أمرررب. 
وأر اً، سو  تستكشف الردور الرقي  كرن أن يؤديره التعراون ايمرا بر  بلردان ادنروب والتعراون 

 الي.ثي   البلدان النامية   لقا السياا.
أمانررة األونكترراد مررقمرة معلومررات أساسررية لتيسرر  املناقشررة. وابا ررااة إع وقررد أعرردت  -8

ذلرو، ُيشر  ع اخلررباء علررى إعرداد مقراالت عررن املو روع املخرروح للنقررا . وسرتتاح لرق  الورقررات 
   االجتماع ابلشكل واللغة اللقين ترد هبما.

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.8/5  تكييرررف السياسرررات الصرررناعية مرررع عرررامل رقمررري حتقيقررراً للتنويرررع

 االقتصادي والتحول اهليكلي 

  4البند   
 اىتماد تًرير االجتماع

سُيقد   تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إع دنة الت ارة والتنمية   دورهترا املقبلرة.  -9
لمقرر أبن يُعّد، حترت إشررا  الررئيس، التقريرر وقد يود اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أن أيذن ل

 النهائي بعد ارتتا  االجتماع.

يرجررى مررن اخلرررباء اارخررار بنيّررتهم تقرردا ورقررات وإسررهامات إع أمانررة األونكترراد   موعررد  
. وجيررررب تقررردا الورقررررات واملسررررا ات اخلخيرررة إع أمانررررة األونكترررراد 2018شررررباا/ارباير  9أقصرررا  

 .2018شباا/ارباير  2٣حبلول يو  ادمعة 
وللحصرررول علرررى مزيرررد مرررن املعلومرررات، يرجرررى االتصرررال ابلسررريد يرررور  مررراير، شرررعبة العوملرررة  
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