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  مؤمتر األمم املتحدة 
   والتنميةللتجارة

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  رابعةالدورة ال
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

   املؤقت وشروحهعمالاألجدول     

  املؤقتجدول األعمال   -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣

  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(  
  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية '١'
البعـد  : املتعدد السنوات بشأن اخلدمات والتنمية والتجارة     اجتماع اخلرباء    '٢'

  التنظيمي واملؤسسي
التعاون بني بلـدان    : اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل       '٣'

  اجلنوب والتكامل اإلقليمي
  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل وتيسري التجارة '٤'

   الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسةتقارير فريق اخلرباء احلكومي  )ب(  
  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -٤
  مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -٦
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   املؤقتشروح جدول األعمال  -ثانياً  
/        تشرين الثاين١٦ إىل  ١٢من  ستعقد الدورة الرابعة للجنة التجارة والتنمية يف الفترة           -١

 من اتفاق أكرا، يف النظر      ٢٠١ويتمثل دور اللجنة، كما هو حمدد يف الفقرة         . ٢٠١٢نوفمرب  
يف تقارير اجتماعات اخلرباء، وإدارة برنامج عمل اجتماعات اخلرباء يف إطار اختـصاصاهتا             

  .ألونكتاد الثالثةوالتوصية بإقراره، وتشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل ا
، تقـارير   وستستعرض الدورة الرابعة وتقّر، كما يرد يف جدول أعماهلـا املؤقـت             -٢

وستبحث اللجنة وتقّيم التقدم احملرز يف تنفيذ األمانة التفاق أكرا، مبا يف            . اجتماعات اخلرباء 
  .ذلك اجملاالت اليت مت فيها حتقيق أوجه تآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة

 من اتفاق   ١٩٠وينبغي أن هتدف الدورة الرابعة للجنة، كما تنص على ذلك الفقرة              -٣
أكرا، إىل اخلروج بنتائج تكون أكثر تركيزاً على اجلانب العملي وحتـدد حلـوالً عمليـة                

واستناداً إىل جتربة الدورات السابقة، ميكن أن تتخذ هذه         . للمشاكل املتعلقة بالتجارة والتنمية   
  . استنتاجات متفق عليهاالنتائج شكل

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

 من النظام الداخلي للجان الرئيسية جمللس التجارة والتنمية، تنتخب          ١٨وفقاً للمادة     -٤
اللجنة من بني ممثلي أعضائها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً، مراعية يف ذلك احلاجة إىل   

 من النظام الداخلي، يتألف مكتب اللجنـة  ١٩اً للمادة   ووفق. ضمان التوزيع اجلغرايف العادل   
أربعة أعضاء من القائمتني ألف وجيم جمتمعتني، وعضوان        : من سبعة أعضاء على النحو التايل     

من القائمة باء، وعضو واحد من القائمة دال، وهي القوائم املشار إليها يف مرفق قرار اجلمعية         
  .بصيغته املعدَّلة) ١٩-د(١٩٩٥العامة 

وبناء عليه، فعمالً بدورة التنـاوب، سيكون مكتب الدورة الرابعة للجنة على النحو   -٥
الرئيس من القائمة باء؛ واملقرر من القائمة ألف؛ وثالثة نواب للرئيس من القـائمتني              : التايل

  .ألف وجيـم جمتمعتني؛ ونائب رئيس من القائمة باء؛ ونائب رئيس من القائمة دال

  ٢البند     
  ار جدول األعمال وتنظيم العملإقر
وسُيعّمم برنامج عمل قبـل     . أُعد جدول األعمال وفقاً التفاق أكرا ووالية الدوحة         -٦

  .االجتماع
  الوثائق
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  ٣البند     
  تقارير اجتماعات اخلرباء

  تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(  
من جدول األعمال، باستعراض وحبث النتـائج       ) أ(٣وم اللجنة، يف إطار البند      ستق  -٧

  :اليت توصلت إليها أربعة اجتماعات خرباء متعددة السنوات على النحو التايل

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية  ‘١‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.2/20         تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع
  األساسية والتنمية عن أعمال دورته الرابعة

  البعد التنظيمي واملؤسسي: اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن اخلدمات والتنمية والتجارة  ‘٢‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.3/12           تقرير اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن
البعـد التنظيمـي    : خلدمات والتنمية والتجـارة   ا

  واملؤسسي عن أعمال دورته الرابعة

التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامـل      : اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل        ‘٣‘  
  اإلقليمي

يتعلق موضوع اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات هذا بعمل جلنة التجـارة والتنميـة               -٨
اجتماع اخلرباء تقريـراً إىل     سيقدم  ولذلك  .  بعمل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية     وكذلك

  .كلتا اللجنتني

  الوثائق

TD/B/C.II/MEM.2/12           تقرير اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن
التعاون بـني بلـدان اجلنـوب       : التعاون الدويل 

  والتكامل اإلقليمي عن أعمال دورته الرابعة

  التجارةتيسري اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل و  ‘٤‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.1/12         تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل
  وتيسري التجارة عن أعمال دورته الرابعة
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  تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  )ب(  
من جدول األعمال، باستعراض ومناقشة تقارير      ) ب(٣اللجنة، يف إطار البند     ستقوم    -٩

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة عن أعمال دورتيـه احلاديـة              
  ).٢٠١٢يوليه / متوز١١-٩(والثانية عشرة ) ٢٠١١يوليه / متوز٢١-١٩(عشرة 

  الوثائق
TD/B/C.I/CLP/12   يق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني       تقرير فر

  وسياسات املنافسة عن أعمال دورته احلادية عشرة
TD/B/C.I/CLP/18          تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني

  وسياسات املنافسة عن أعمال دورته الثانية عشرة

  ٤البند     
  د الثالثةتشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتا

ستبحث اللجنة وتقّيم، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، التقدم الذي أحرزته               -١٠
األمانة يف تنفيذ اتفاق أكرا، وستحدد اجملاالت اليت مت فيها حتقيق أوجه تآزر بني أركان عمل                

 شـعبة   تقارير مرحلية بشأن فقرات اتفاق أكرا املتصلة بأعمـال        م  وسُتقدَّ. األونكتاد الثالثة 
التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسية، وشعبة التكنولوجيا واللوجـستيات،           

  .والوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية

  الوثائق
TD/B/C.I/23          تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة

  بالقضايا الرئيسية يف جمال التجارة والتنمية
TD/B/C.I/24          تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة

  بالسلع األساسية
TD/B/C.I/25          تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة

  بالنقل وتيسري التجارة
TD/B/C.I/26          تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة

  ببناء القدرات يف خمتلف الشُّعب
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  ٥البند     
  أخرىمسائل 

قد تود اللجنة أن تنظر، يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال، يف املوضـوع                   -١١
للدورة اخلامسة للجنة وأن توصي جملس التجارة والتنميـة باملوافقـة           ) املواضيع الفنية ( الفين
  ).عليها( عليه

  ٦البند     
  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية

  .رة الرابعة للجنة إىل جملس التجارة والتنميةسيقدَّم تقرير الدو  -١٢

        


