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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

ة القتصاديئة ااجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البي
لجميةةو لة لاملواتيةةة ىلةةع ايةةو املسةةتوات لةةدىا التنميةةة الشةةا 
  واملستدا ة، وتعزيز التكا ل والتعاون االقتصاديني

 الدورة األوىل
 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٧و ٢٦جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 جدول األىمال وتنظيا العمل إقرار 

 جدول األىمال املؤقت وشروحه  

 جدول األىمال املؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
تسخخخخخك تخخخخبكا  ادنتخخخخا  الدوليخخخخل مخخخخن أجخخخخل تعويخخخخو النمخخخخو الشخخخخامل ل  ميخخخخ  وال خخخخدرا   -٣

 ادنتاجيل احمل يل
 االجتماعاعتماد ت رير  -٤

 الشروح -اثنياا  
  ١البند   

 انتخاب أىضاء املكتب
 م رراً. -يوَصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً وانئب رئيس  -١

 

 TD/B/C.I/MEM.8/1 األمم املتحدة

 لتجارةؤمتر األ ا املتحدة ل  
 والتنمية

Distr.: General 

16 August 2017 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.I/MEM.8/1 

GE.17-14101 2 

  ٢البند   
 إقرار جدول األىمال وتنظيا العمل 

يخخخرد جخخخدول األعمخخخال املؤقخخخت الجتمخخخاع اخلخخخرباء   التخخخرع األول أعخخخ  . و خخخيتا  بخخخرانم   -٢
 متصَّل قبل االجتماع أب بوع. 

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.8/1 جدول األعمال املؤقت وتروحه 

  ٣البند   
تسخري شبكات اإلنتاج الدولية  ن أجل تعزيز النمو الشةا ل للجميةو والرةدرات   

 احملليةاإلنتاجية 
الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد السنوا  بشأن تعويو البيئل االقتصاديل املواتيل ع ى  -٣

مجي  املستواي  لدعم التنميل الشام ل ل  مي  واملسختدامل، وتعويخو التكامخل والتعخاون االقتصخادي  
ورتخه اال ختانائيل اداديخل  ُتع د وف اً ل ختصاصا  الخ  وافخق ع ي خا   خس الت خارة والتنميخل   د

(. وهتدف هذ  الدورة إىل TD/B(S-XXXI)/2)الوثي ل  ٢٠١٧والا ث  املع ودة   نيسان/أبريل 
مناقشخخل الكيتيخخل الخخ   كخخن شخخا تسخخخك تخخبكا  ادنتخخا  الدوليخخل مخخن أجخخل تعويخخو النمخخو الشخخامل 

 ل  مي  وال درا  ادنتاجيل احمل يل.
يشخخمل هبخخوع أ خخعار السخخ   األ ا خخيل، وابدايد الت  بخخا     وقخخد أث خخر مخخوي  مخخن العوامخخل -٤

السخخوا املاليخخل، واخخعف الع خخب الع مخخب اثخخكاً  خخ بياً ع خخى أداء النمخخو   االقتصخخادا  الناميخخل   
السنوا  األخكة. وإباء هذ  اخل تيل الصعبل، ُع خد  ممخال عريضخل ع خى فخرج الت خارة والتصخني  

ليخخل. وبخخخداًل مخخن ااخخعرار الب خخخدان الناميخخل إىل ا خختحدا  منخخخت  الخخ  تتيح خخا تخخخبكا  ادنتخخا  الدو 
أبكم خخه أو اقتحخخاو أ خخواا تنافسخخيل ل دايخخل نتردهخخا،  كخخن  خخذ  الب خخدان أن تتخصخخ    م خخاو أو 

حمددة جملموعل كبكة من    خل ال يمخل، بخدءاً مخن ال خاع امليسخور الوصخول إليخه نسخبياً واالرت خاء عناصر 
ت ريخر الت خارة شعل ذا  ال يمل املضخافل األع خى.  خك أنخه ع خى النحخو املوثَّخق   ع ى حنو معرد إىل األن

 Trade and Development Report, 2016: Structural Transformation for) ٢٠١٦والتنميخل لعخاو 

Inclusive and Sustained Growth) ( التحخو ل ا يك خب مخن أجخل ٢٠١٦ت ريخر الت خارة والتنميخل لعخاو :
تتسخم األدلخل ع خى وجخود ع قخل ارتباجييخل إبابيخل بخ  املشخاركل  (ل  ميخ  ومسختداو منخو تخامل حت يق

     خخخل ال يمخخخل العامليخخخل والتصخخخني  أبثخخخا اخخخعيتل. فكاخخخك مخخخن الب خخخدان   العخخخا  النخخخامب وجخخخد  
 صعوبل   التو    والتنوي  عخرب    خل ال يمخل العامليخلد وبخداًل مخن ذلخ ، ف ثخا ة خت حمصخورة  
أداء امل خاو الخخ  ال حت خخق  خخوم قيمخخل مضخخافل منختضخخل، وكاخخكاً مخخا ت خخ  رهينخخل التنخخافس   األ خخعار 

 الذي يُب ب األجور متدنيل.
و خختبحا الخخدورة األوىل الجتمخخاع اخلخخرباء الخخني   اال خخباتي يل ل رتبخخاع بس  خخل ال يمخخل  -٥

ع خخخى عم يخخخل منخخخو تخخخامل وادتخخخا   العامليخخخل مخخخن أجخخخل االرتتخخخاع نسخخختوم ال خخخدرا  ادنتاجيخخخل احمل يخخخل
و الخخدورة ع خخى التخخرج الخخ  تتيح خخا    خخل ال يمخخل ادق يميخخل والتعخخاون فيمخخا بخخ  ك  ل  ميخخ . و خخبُ 

ب خخدان اونخخخوب   هخخذا املضخخخمار، و خخختناقمي الخخدور الخخخذي  كخخخن أن تؤديخخه السيا خخخل الصخخخناعيل   
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افعخل ل تنميخل االقتصخاديل. و خُيكرَّ  حتويل االندما  واالرت اء      ل ال يمل العامليخل إىل قخوة د
 اهتماو خاج دالل أفري يا اونوبيل والدرو  املستخ صل من مناجيق أخرم   اونوب.

وابداخخافل إىل وقخخد أعخخد  أمانخخل األونكتخخاد مخخذكرة مع ومخخا  أ ا خخيل لتيسخخك املناقشخخل.  -٦
ذل ، ُيش َّ  اخلرباء ع ى إعخداد م خاال  عخن املواخوع املعخرو  ل ن خا . و ختتا  هخذ  الورقخا  

   االجتماع ابلشكل وال دل ال ذين ترد شما.
 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.8/2  تسخك تخبكا  ادنتخا  الدوليخل مخن أجخل تعويخو النمخو الشخامل

 وال درا  ادنتاجيل احمل يل ل  مي 

  ٤البند   
 اىتماد تررير االجتماع

الت ارة والتنميل   دورهتا امل ب ل. ورنا يود اجتماع  ُي دَّو ت رير اجتماع اخلرباء إىل ونل  -٧
 اخلرباء أن أيذن ل م رر   أن يُعد ، حتت إتراف الرئيس، الت رير الن ائب بعد اختتاو االجتماع.

يرجخخخى مخخخن اخلخخخرباء ادخعخخخار بني خخخت م ت خخخدىل ورقخخخا  وإ خخخ اما  إىل أمانخخخل األونكتخخخاد   موعخخخد  
ب ت خخدىل الورقخخا  واد خخ اما  اخلعيخخل إىل أمانخخل األونكتخخاد . وبخخ٢٠١٧أي ول/ خخبتمرب  ١٥أقصخخا  

 أي ول/ بتمرب. ٢٩حب ول يوو اومعل 

ول  خخخخخختوادة مخخخخخخن املع ومخخخخخخا ، يرجخخخخخخى االتصخخخخخخال ابلسخخخخخخيد بيكجيو خخخخخخي  فورتوانتخخخخخخو، تخخخخخخعبل العوملخخخخخخل  
 Mr. Piergiuseppe Fortunato, Division of Globalization and) وا خخباتي يا  التنميخخخل ابألونكتخخاد

Development Strategies, UNCTAD) (Piergiuseppe.fortunato@unctad.org.) 
 

    

 


