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  2البند   
 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال 

رر، وافررق 2018تشرررين األول/أوتررو ر  4يف  -2 علررى ع جمللررس الترررارة والتنميررة املكتررب املو  
لررردورة اياليرررة  جتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات  شرررلن التررررارة واخلررردمات والتنميرررة. اموضررروع 

 قبررل لمفصرر  رررانم  و ررياتا يف الفصررل األول أعرر ا.  هلرر ا الرردورةجرردول األعمررال املؤقررت  يررردو 
 .أب بوع ا جتماع انعقاد موعد
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.4/19 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
  تعزيز القدرة اإلنتاجية عن طريق اخلدما 

حتقيرق مرن أجرل من الضروري تعزيز القدرة اإلنتاجية يف البلدان النامية وأقرل البلردان ارواً  -3
، مبررا يف كلررد ايررد مررن الفقررر 2030خطررة التنميررة املسررتدامة لعررا  أهررداا التنميررة املسررتدامة يف 

املسررررراواة  انعررررردا (، وايرررررد مرررررن 8النمرررررو ا قتصرررررادي املسرررررتدا  )اهلررررردا حتقيرررررق (، و 1)اهلررررردا 
أقرل البلردان ارواً مرن الصرادرات  نصريبوزايدة صادرات البلدان النامية ومضاعفة  ،(10 )اهلدا

إطرررار يف  2019يف متوز/يوليررره  ،األعضررراء يف األمرررم املتحررردةالررردول  و رررتقو (. 17العامليرررة )اهلررردا 
عقرد حترت رعايرة اجمللرس ا قتصرادي املنترد  السيا را الرفيرع املسرتو  املعرن يلتنميرة املسرتدامة الر ي يا 

 .يف إطار ه ا األهداا الغاايت احملد دة تعراض التقد  احملرز يف تنفي  ي ،وا جتماعا
: تنميرة 200٦تقريرر أقرل البلردان ارواً لعرا  يف  ،قردرات اإلنتاجيرةال األونكتاد عر اوقد  -4

وروا ررا اإلنتررايت الرر  حترردد  ،"املرروارد اإلنتاجيررة، وقرردرات تنظرريم املشرراريع أبهنررا ،القرردرات اإلنتاجيررة
 .حتقيق النمو والتنميةنه من معاً قدرة  لد ما على إنتايت السلع واخلدمات ومتك  

 عرررررن طريرررررقالسرررررا عة  جتمررررراع اخلررررررباء علرررررى تعزيرررررز القررررردرة اإلنتاجيرررررة  الررررردورة ررررر وز و  -5
 ،الرر ي ل ررل أورررب قرردر مررن النشررا  ا قتصررادي يف العررام ،قطرراع اخلرردمات كلررد أناخلرردمات. 

تعزيرررز القررردرة  عمليرررةويفيرررد  ،والعمالرررةالنرررات  احمللرررا اإللررراة والتررررارة  ياسررربم  نصررريب متزايرررد يف
إنشرراء عررن طريررق و  ،ومرردخ ت للقطاعررات األخررر   ،وارد اإلنتاجيررةترروفا املرر عررن طريررقاإلنتاجيررة 

النظريررررة  ، و رررريبح ون ررررينظر اخلرررررباء يف دور اخلرررردمات يف ا قتصرررراد والترررررارةو روا ررررا إنتاجيررررة. 
  رريتقانونواألدلرة الترريبيررة فيمرا يتعلررق ا ربا  اخلرردمات وو رريلة لتعزيرز القرردرة اإلنتاجيرة. ومررا 

مناقشرررة  و رررترري أيضررراً ا  رررتفادة مرررن هررر ا الررردور يف  لرررداهنم.  خبصرررو املمار رررات واخلرررربات 
ا يفضرا مبر ،مبا يف كلد التعاون فيما  ني  لدان اجلنوب ،والشراوات على الصعيد الدوةالتعاون 

اخلدمات. و تبدا املناقشات إىل مساعدة البلردان الناميرة  عن طريقإىل تعزيز القدرة اإلنتاجية 
تعزيررز قرردر ا  لتمكررني البلرردان مررنديررد السيا ررات واملؤ سررات ال زمررة وأقررل البلرردان اررواً علررى حت

 اخلدمات. عن طريقاإلنتاجية 
 ، هرررررا الو يقرررررةأعررررردت أمانرررررة األونكتررررراد مررررر ورة معلومرررررات أ ا رررررية وتيسرررررااً للمناقشرررررة، -٦

TD/B/C.I/MEM.4/20.  حررررا ت ع اخلرررررباء علررررى إعررررداد درا ررررات شررررر  إىل كلررررد، يا ويإلضررررافة
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املوضرروع قيررد املناقشررة. و ررتتا  هرر ا الورقررات يف ا جتمرراع يلشرركل واللغررة اللرر ين إفراديررة  شررلن 
 ترد هبما.
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.4/20 ( تعزيز القدرة اإلنتاجية عرن طريرق اخلردماتEnhancing productive 
capacity through services) 

  4 البند  
 اخلرباء  اجتماع تقرير اعتماد

 يرررود وقرررد. القادمرررة رررياقد   تقريرررر اجتمررراع اخلررررباء إىل جلنرررة التررررارة والتنميرررة يف دور رررا  -7
لرررئيس، التقريررر النبررائا ا إشررراا حتررت ياعررد ، أبن قررررامل - لنائررب الرررئيس أيكن أن اخلرررباء اجتمرراع

 عقب اختتا  ا جتماع.
 إسهاما  اخلرباء 

ياشررر ع اخلرررباء الرر ين تعيررنبم الرردول األعضرراء علررى تقرردرت ورقررات مرروجزة )يرر او  عرردد  
مررنبم يف أعمررال اجتمرراع اخلرررباء. و ررتاتا   إ ررباماً صررفحة(  12وصررفحات  5صررفحا ا مررا  ررني 

 ه ا الورقات يف ا جتماع يلشكل واللغة الل ين ترد هبما.
ررره إىل السررريدة  وينبغرررا تقررردرت الورقرررات إىل أمانرررة األونكتررراد قبرررل  انعقررراد ا جتمررراع، وتوج 
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