األمم املتحدة

TD/B/C.I/MEM.8/7

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية

Distr.: General
17 December 2018
Arabic
Original: English

جملس التجارة والتنمية

جلنة التجارة والتنمية
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بتعزيز بيئة اقتـصادية
مواتية على مجيع املستوايت دعما لتنمية شاملة ومستدامة،
وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان االقتصادي
الدورة الثالثة
جنيف 25 ،و 2٦شباط/فرباير 2٠١٩
البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت وشروحه
أوال -جدول األعمال املؤقت
-١

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-٣

السببل البي ميكبن أن تسبمم هببا سياسبا العمبل واالقتصبا الكلب يف حتقيب أهببدا
ُ
التنمية املستدامة

-٤

اعتما تقرير االجتماع

اثنيا -الشروح
البند ١
انتخاب أعضاء املكتب
-١
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يُوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعد السنوا رئيسا وانئب رئيس  -مقررا.
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البند ٢
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 - 2ير جدول األعمال املؤقت الجتمباع اخلبرباء املتعبد السبنوا يف الفبرع األول أعبه..
وسيُتاح برانمج مفصل قبل موعد انعقا االجتماع أبسبوع.

الواثئ
TD/B/C.I/MEM.8/7

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 3
الســبل الــي ميك ـ أن تسـ ـ م هبــا سياســات العم ــل واالقتصــاد الكل ـ يف حتقيـ ـ
ُ
أهداف التنمية املستدامة
 - ٣أقر جملس التجارة والتنمية موضوع الدورة الثالثة الجتماع اخلرباء املتعد السنوا يف ٤
تشرين األول/أكتوبر .2٠١8
 - ٤وجاء يف الفقرة  ) (7٦مبن إعبهن مافيكيبانو نبووي أن علبى األونكتبا "تقيبيم أثبر
سياسا العمل والعمالة على النمو االقتصا ي ،مبا يف ذلك الرتابط بني سياسا االقتصا الكل
وسياسا العمالة ،وذلك ابلتعاون مع منظما ولية معنية أخرى مثل منظمة العمل الدولية".
 - 5وس ببيبح املش بباركون يف الب ببدورة ،عل ببى وجب ببه اخلص ببو  ،أوج ببه ال ب برتابط ب ببني العمالب ببة
وسياسا االقتصا الكل وبني العمالة والسياق الدويل ،هبد تسليط الضوء على العناصر
الرئيسية لوضع إطار سياسايت متسب  .فمبن منظبور االقتصبا الكلب  ،سبتتمثل أببر القضباا يف
الببدور ال ب ي يؤ يببه تو يببع الببدخل ،ومببن مث ،األجببور والعمالببة احلمايببة االجتماعيببة ،فضببه عببن
السياسا الضريبية ،يف كفالة منو الطلب الكل واالستثمار منوا سليما .وسيتناول املشاركون يف
الدورة أيضا البعد اجلنساين لهقتصا الكل وسياسا العمالة ،مبن هب ا املنظبور .أمبا القضباا
الببار ة يف السبياق البدويل ،فتتمثبل يف إقامبة نظبا نقبدي عبامل ال يعتمبد اعتمبا ا حصبرا علببى
أسواق رؤوس األموال العاملية.
 - ٦وستسلط الدورة الضوء على العقبا اهليكلية البي حتبول ون حتقيب أهبدا التنميبة
املستدامة والي يطرحما االجتاهان التاليان :انكماش حصص البدخل مبن العمالبة علبى الصبعيد
العامل وتقلص الطلب احملل بفعل السياسا الضريبية ،مما جيرب على التوجه إىل االعتما على
منو صايف الصا را  ،من جمة؛ واالعتما احملفو ابملخاطر على األسواق املالية العاملية ،ال ي
يُضبي حيب السياسبا احملليببة املتباح ،مبن جمبة أخببرى .وسبتمد البدورةِ ،ضبمنا ،إىل تسببليط
الضوء على حجم اإلصهحا واجلمو السياساتية اله مة لتحقي أهدا التنمية املستدامة.
 - 7وقد أعد أمانة األونكتا م كرة معلوما أساسبية لتيسبو املناقشبة .وابإلضبافة إىل
شجع اخلرباء على إعدا مقاال عن املوضوع املطروح للنقاش .وستتاح ه  .الورقا
ذلك ،يُ َّ
يف االجتماع ابلشكل واللغة الل ين تر هبما.
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الواثئ
TD/B/C.I/MEM.8/8

السبل الي ميكن أن تسمم هبا سياسا العمل واالقتصا الكل
ُ
يف حتقي أهدا التنمية املستدامة

البند 4
اعتماد تقرير االجتماع
 - 8سي ِ
قد اجتماع اخلرباء املتعد السنوا تقرير .إىل جلنة التجارة والتنمية يف ورهتا املقبلة.
ُ
وقد يو اجتماع اخلرباء املتعد السنوا أن أيذن للمقرر أبن يُعد التقرير النمائ  ،حتت إشرا
الرئيس ،بعد اختتا االجتماع.
يرجى من اخلرباء إخطار أمانة األونكتا بنيتمم موافاهتا بورقا وإسماما يف موعد
أقصا 8 .شباط/فرباير  .2٠١٩وجيب تقدمي الورقا واملسامها املكتوبة إىل أمانة األونكتا
حبلول يو اجلمعة  22شباط/فرباير .2٠١٩
وللحصول على م يد من املعلوما  ،يرجى االتصال ابلسيد أليكس إ ورييتبا ،شبعبة
العوملة واسرتاتيجيا التنمية ابألونكتا Mr. Alex Izurieta, Division on Globalization and :
.Development Strategies, UNCTAD, email: alex.izurieta@unctad.org
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