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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الثامنةالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت  2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت  -أولا  
 انتخاب أعضاء املكتب  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -2
 تقارير اجتماعات اخلرباء  -3

 النقل واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة شأن اخلرباء املتعدد السنوات باجتماع  )أ( 
 السلع األساسية والتنميةشأن اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات ب )ب( 
 والتنميةبشأن التجارة واخلدمات اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  )ج( 
 مل والتعاون يف امليدان االقتصاديتعزيز التكاشأن اخلرباء املتعدد السنوات ب اجتماع )د( 
علااا  املواتياااة البيئاااة االقتصاااادية  عزيااازتبشاااأن املتعااادد السااانوات  اخلااارباءاجتمااااع  )ه( 

 لتنمية الشاملة واملستدامةلدعم امجيع املستويات 
 اجتماع اخلرباء بشأن التجارة كأداة للتمكني االقتصادي للمرأة )و( 

تقرير فريا  اخلارباء اوكاومل الادوع املعاا بقاوانني وسياساات املنافساة عان أعماال دورتا   -4
 عشرةاخلامسة 
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 التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثةأوج  التقرير املرحلل عن تشجيع وتعزيز  -5
 مسائل أخرى -6
 ملقدم إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير اللجنة ا -7

 جدول األعمال المؤقت شروح -ثانياا  
  .2016نوفمرب /تشرين الثاين 4للجنة التجارة والتنمية يف الثامنة سُتعقد الدورة  -1
علا  جادول  2016أيلول/سابتمرب  23واف  املكتب املوسع جمللاس التجاارة والتنمياة يف وقد  -2

وسااتنظر اللجنااة خااالل دااة  الاادورة يف تقااارير . األعمااال املؤقاات للاادورة الثامنااة للجنااة التجااارة والتنميااة
تقرياااار فرياااا  اخلاااارباء اوكااااومل الاااادوع املعااااا بقااااوانني وسياسااااات اجتماعااااات اخلاااارباء وكااااةل  يف 

 تعشاجالا  وعالوة عل  ذل ، ستبحث اللجنة األنشطة ذات الصلة الا  نذاة ا األماناة و  .املنافسة
 أوج  التآزر بني األركان الثالثة. تز وعز 

  1د البن  
 انتخاب أعضاء المكتب 

: الارئيس مان القائماة كماا يلالللجنة  الثامنة دورة التنااوب، سيكون مكتب الدورة لوفقاً  -3
 . باء)أفريقيا(، واملقرر من القائمة ألف 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

املؤقاات للاادورة الثامنااة للجنااة يف اجتماااع املكتااب املوسااع جاادول األعمااال جاارت املوافقااة علاا   -4
 . وسيُعمَّم قبل االجتماع برنامٌج للعمل. 2016أيلول/سبتمرب  23جمللس التجارة والتنمية املعقود يف 

 الوثائ 
TD/B/C.I/39  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
  تقارير اجتماعات الخبراء

ستسااااتعرل اللجنااااة وتناااااقا نتااااائج اجتماعااااات اخلاااارباء املتعااااددة )أ(، 3يف إطااااار البنااااد  -5
 ، عل  النحو التاع: واألحادية السنة السنوات
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 النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارةشأن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات ب )أ( 

 الوثائ 
TD/B/C.I/MEM.7/12  تقرياااااار اجتماااااااع اخلاااااارباء املتعاااااادد الساااااانوات بشااااااأن النقاااااال

  واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة عن دورت  الرابعة

   السلع األساسية والتنميةشأن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات ب )ب( 

 الوثائ 
TD/B/C.I/MEM.2/35 

Corr.1و 

تقرياااااار اجتماااااااع اخلاااااارباء املتعاااااادد الساااااانوات بشااااااأن الساااااالع 
 األساسية والتنمية عن دورت  الثامنة

 التجارة والخدمات والتنميةشأن الخبراء المتعدد السنوات باجتماع  )ج( 
 الوثائ 

TD/B/C.I/MEM.4/12  تقريااااار اجتمااااااع اخلااااارباء املتعااااادد السااااانوات بشاااااأن التجاااااارة
 واخلدمات والتنمية عن أعمال دورت  الرابعة

 القتصاديتعزيز التكامل والتعاون في الميدان شأن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات ب )د( 

 الوثائ 
TD/B/C.I/MEM.6/9  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشاأن تعزياز التكامال

 والتعاون يف امليدان االقتصادي عن دورت  الثالثة
TD/B/C.I/MEM.6/12 

Corr.1و 
تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشاأن تعزياز التكامال 

 دورت  الرابعةوالتعاون يف امليدان االقتصادي عن 

علااام جمياااع المواتياااة البيئاااة القتصاااادية  عزيااازتشاااأن اجتمااااع الخباااراء المتعااادد السااانوات ب )ه( 
 لتنمية الشاملة والمستدامةا دعملالمستويات 

 الوثائ 
TD/B/C.I/MEM.5/9 اخلااارباء املتعااادد السااانوات بشاااأن تعزياااز البيئاااة اجتمااااع  تقريااار

املسااااتويات لاااادعم التنميااااة االقتصااااادية املواتيااااة علاااا  مجيااااع 
 ة عن دورت  الثالثةالشاملة واملستدام
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 اجتماع الخبراء بشأن التجارة كأداة للتمكين القتصادي للمرأة )و( 

 الوثائ 
TD/B/C.I/EM.8/3  تقرير اجتماع اخلرباء بشأن التجارة كأداة للتمكني االقتصاادي

 للمرأة

  4البند   
بشاأن  الدولي المعناي بقاوانين وسياساات المنافساةتقرير فريق الخبراء الحكومي 

 دورته الخامسة عشرة
تقريااار فريااا   وتنااااقا اللجناااةساااتعرل ( مااان جااادول األعماااال، ستج)3يف إطاااار البناااد  -6

 عشرة. اخلامسة أعمال دورت  بشأن اخلرباء اوكومل الدوع املعا بقوانني وسياسات املنافسة 
 الوثائ 

TD/B/C.I/CLP/40  تقرياار فرياا  اخلاارباء اوكااومل الاادوع املعااا بقااوانني وسياسااات
 عشرةاخلامسة أعمال دورت  بشأن املنافسة 

  5البند   
 التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين أركان عمل األونكتاد الثالثة 

تشااجيع وتعزيااز أوجاا  التااآزر بااني يف ، سااتقد م األمانااة تقريااراً عاان التقاادم ا اار ز يف إطااار دااةا البنااد -7
 دة  اللجنة.تعاجلها أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاالت ال  

  6البند   
 مسائل أخرى 

  7البند   
 م إلم مجلس التجارة والتنمية اعتماد تقرير اللجنة المقد  

 للجنة إىل جملس التجارة والتنمية. الثامنة قدَّم تقرير الدورة سيُ  -8
    


