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انتخاب أىضاء املكتب
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يُوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات رئيساً وانئب رئيس  -مقرراً.
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البند 2
إقرار جدول األىمال وتنظيا العمل
 -2يرررد جرردول األعمررال املؤقررت الجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات
مفصل قبل انعقاد االجتماع أبسبوع.
وسيُتاح برانمج ّ

الواثئق

TD/B/C.I/MEM.8/4

الفرررع األول أعرر. .

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند ٣
تكييف السياسات الصةناىية ةو ىةاق رقمةي اًيًة ا للتنويةو االقتصةادو والتحةول
اهليكلي
 -٣سرتُعقد الرردورة اليانيررة الجتمرراع اخلررباء املتعردد السررنوات واقراً ل.رتصاصررات الر أقرررت
مبوج ررب إجر رراء ص ررامت األول م ررن م ررانون األول/ديس ررمرب  .2017ويتمي ررل اهل ررد منه ررا
مناقشررة يريقررة تكييررف السياسررات الصررناعية مررع عررامل رقمرري حتقيقراً للتنويررع االقتصررادي والتحررول
اهليكلي.
 -٤ويش ررهد العدير ررد مر ررن االقتصر ررادات اير ررع أ رراء العر ررامل ا فا ر راً حصر ررة الصر ررناعة
التحويليررة مررن إاررات النرراتج والعمالررة .ويي ر لررقا اال فرران القلررق البلرردان املتقدمررة والبلرردان
النامية على السواء بسبب املزية ال تنفرد هبا الصناعة التحويلية لكوهنرا تروار املكاسرب اانتاجيرة
وارص العمل املرتفع األجر آن معاً .ومن الناحية التارخيية ،قاد تفرد الصناعات التحويلية ذاك
احلكوم ررات إع دع ررم التنوي ررع االقتص ررادي والتح ررول اهليكل رري ررو الص ررناعة التحويلي ررة م ررن ر رر.ل
خمتلف أشكال السياسة الصناعية.
 -٥وال يستهان ابلفوائد االقتصادية ال حيتمل حتقيقها من التكنولوجيات الرقميرة ادديردة.
اهي تعمل بصفة راصة على زايدة إنتاجية اليرد العاملرة ورأس املرال ،اضر ً.عرن تيسر الصر.ت
ابألس ر رواا العاملي ر ررة ،لكنهر ررا تخ ر رررح أيض ر راً حتر رردايت رخ ر ر ة .و ك ر ررن أن تسر ر ّررع األ ي ر ررة املتزاي ر رردة
للتكنولوجيات الرقمية تراجع أ ية الصناعة التحويليرة بوصرفها عرام ً.رلرق اررص عمرل مرتفرع
األجر ،إذ غالباً ما يدعى أن لق التكنولوجيات قد تلغي وظائف الصناعة التحويلية على نخاا
مب  .واهلد الرئيسري خلخرة التنميرة املسرتدامة لعرا  20٣0لرو حتقيرق االزدلرار الشرامل ،ولرقا
كررن أن يتحقررق البلرردان الناميررة ،مررن ررر.ل الررة أمررور ،منهررا التنويررع االقتصررادي بعيررداً مررل
البعرد عرن االعتمرراد علرى السرلع األساسررية والتحرول اهليكلرري رو القخاعرات واألنشررخة الر تولّررد
قيم ررة مض ررااة أم رررب .وم ررع ذل ررو ،إذا حتق ررق النم ررو االقتص ررادي عل ررى أس رراس عملي ررة تش ررغيل آلي ررة
تتسرربب إلغرراء الوظررائف وتنرراق األجررور ،ا رران االلت رزا بتحقيررق االزدلررار الشررامل رخ ررة
عا  20٣0قد يتداعى بعد ذلو بفعل التكنولوجيا قبل أن يبدأ انخ.قته.
 -٦وإن ميفية أتثر األشخاص والشرمات والبلدان بعامل آررق الرقمنرة ويريقرة تردبرلم أمرر
أتث اته وتكي ّفهم مع لق الترثث ات أمرور تتوقرف بقردر مبر علرى اخليرارات الر يل رث إليهرا را رو
السياسررات .وينحررو العررامل الرقمرري إع التررثث ايررع ورراالت اانترراا واالسررته.ك تقريب راً بتغي ر
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األعمررال الر كررن القيررا هبررا ويريقررة القيررا هبررا يائفررة واسررعة مررن األنشررخة .وابلنظررر إع أن
اعالي ر ررة السياس ر ررات الويني ر ررة أم ر ررر أساس ر رري لتحقي ر ررق األل ر رردا الر ر ر حت ر ررد حت ر رروالً م ر ررن رخ ر ررة
عررا  ،20٣0سرريخرح اسررتغ.ل إمكرراانت العررامل الرقمرري حترردايً جديررداً أمررا را رري السياسررات.
وتكتسرري لررق املسررائل أ يررة راصررة البلرردان الناميررة ،وذلررو ألن الكي ر منهررا متخلررف عررن
الرمب ايما يتعلق ابعتماد التكنولوجيات الرقمية.
 -7وإزاء لق اخللفية ،ستناقش الردورة اليانيرة الجتمراع اخلررباء املتعردد السرنوات ،علرى وجره
اخلصرروص ،الخريقررة ال ر يغ ر ّ هبررا انتشررار التكنولوجيررات الرقميررة احلرردود التقليديررة الفاصررلة ب ر
ارراد القخاعررات الصررناعية وبر قخرراع الصررناعة واخلردمات .وسر مز علررى السربل الر كررن هبررا
لرا ر رري السياسر ررات تكيير ررف السياسر ررات الصر ررناعية ال ر ر اتبعولر ررا ح ر ر الن مر ررن أجر ررل تسر ررخ
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.
 -8وقررد أعرردت أمانررة األونكترراد مررقمرة معلومررات أساسررية لتيس ر املناقشررة .وابا ررااة إع
ذلرو ،يُشر ع اخلررباء علررى إعرداد مقراالت عررن املو روع املخرروح للنقررا  .وسرتتاح لرق الورقررات
االجتماع ابلشكل واللغة اللقين ترد هبما.

الواثئق
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تكيي ررف السياس ررات الص ررناعية م ررع ع ررامل رقم رري حتقيق راً للتنوي ررع
االقتصادي والتحول اهليكلي

البند 4
اىتماد تًرير االجتماع
 -9سيُقد تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إع دنة الت ارة والتنمية دورهترا املقبلرة.
وقد يود اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أن أيذن للمقرر أبن يُع ّد ،حترت إشررا الررئيس ،التقريرر
النهائي بعد ارتتا االجتماع.
يرجررى مررن اخلررباء اارخررار بنيّررتهم تقرردا ورقررات وإسررهامات إع أمانررة األونكترراد موعررد
أقص ررا  9ش ررباا/ارباير  .2018وجي ررب تق رردا الورق ررات واملس ررا ات اخلخي ررة إع أمان ررة األونكت رراد
حبلول يو ادمعة  2٣شباا/ارباير .2018
وللحصررول علررى مزي ررد مررن املعلومررات ،يرج ررى االتصررال ابلسرريد ي ررور مرراير ،شررعبة العومل ررة
واس اتي يات التنمية ابألونكتاد ،على عنوان الربيد االك وين التات.joerg.mayer@unctad.org :
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