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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 رتقااااملاخلااا امل ا بااا  وسااا ا وو اااا ا اااجتماااا  
ت ااا  ا  مبساااتتن تن يااات ااااااال يال ا ولت اااة

 عليها يف ورانمج عما ا طن تل
 جنيف، 6 و7 تشرين الثاين/نوفمرب 2017

  من جدول األعمال املؤقت 2البند 
  إقرار جدول ا عمال وتنظيم البما

 جدول ا عمال ا ؤقت وشروحه   

 جدول ا عمال ا ؤقت -أواا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
سبل ووسائل االرتقااء ستاتوت تنذياجمل اتااالت اات األولوياف املتذاا ع يراا   مار م  عمال  -٣

 عامليفادرات الاسطنبول: القدرات اإلنتاجيف ومضاعذف حصف أقل الب دان منواً   الص
 تقرير االجتماعاعتماد  -4

 الشروح -اثنياا  
  1ال ند   

  انتخاب أعضامل ا كتب
 مقرراً. -يوَصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيتاً و ئباً ل رئيس  -1
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  2ال ند   
  إقرار جدول ا عمال وتنظيم البما

ياارد جاادول األعمااال املؤقاات الجتماااع اخلاارباء   الذصاال األول أعااجٌ. وسااي تا  ماار م    -2
 مذصل  قبل مدايف االجتماع أبسبوع واحد ع ى األقل. 

 الواثئا
TD/B/C.I/EM.9/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3ال ند   
عليهاااا يف   ااا ا وو اااا ا اارتقاااامل مبساااتتن تن يااات ااااااال يال ا ولت اااة ا ت ااا 

أقاا ال لادامن ااتاا يف القادرال اننتاجياة ومضااع ة ح اة  ورانمج عماا ا اطن تل 
 ال ادرال البا ية

الرامعااف والتااتخ، اصتصاصااات اجتماااع التنذيجمليااف أقاارجم س ااس الت ااارة والتنميااف،   دورتااه  -٣
ل االرتقاااااء ي كاااارنا ملناقشااااف ساااابل ووسااااائ" اخلاااارباء وإ ااااب إا األونكتاااااد أن ياااانظم اجتماااااع صاااارباء

ستتوت تنذيجمل اتاالت اات األولويف املتذاا ع يراا   مار م  عمال اساطنبول، ويرلجماأ ع اى أ دافاه 
 "وغاايتاااه املتع قاااف تلقااادرات اإلنتاجياااف ومضااااعذف حصاااف أقااال الب ااادان مناااواً   الصاااادرات العاملياااف

(TD/B/EX(64)/2 ،)64-(.10 الذقرة ،االستنتاجات املتذا ع يرا 5٣0 )د ت 
ويتمثل اهلدف من االجتماع   إجيااد التابل والوساائل الكذي اف تالرتقااء ستاتوت تنذياجمل  -4

مر م  عمل اسطنبول مغيف تعأياأ القادرات اإلنتاجياف والتحاول اهليك او وتنوياد الصاادرات   أقال 
قادرات دور لل من احلكوماات والقطااع اخلاا    منااء ال . وسيبحث االجتماع أيضاً الب دان منواً 

، والااان مااان صاااجل إجاااراء اإلنتاجياااف وتتاااريد وتاااةة التنمياااف ا د أاااف ل تحاااول   أقااال الب ااادان مناااواً 
التنمياااف والت اااارة، ولاااجمللن ساااا     مناقشاااات وتباااادل اشراء مشاااكن دور شااارلاء أقااال الب ااادان مناااواً 

 مشكن دور الت ارة الدوليف   مناء القدرات اإلنتاجيف.
ل حاجااف إا مناااء القاادرات اإلنتاجيااف   أقاال الب اادان موضااوعياً  يجً ويقاادا األونكتاااد   اا -5
، و ااو مااا أدت إا تأايااد االعااناف أبن مناااء ت اان القاادرات شاارك  أساسااو لكااو تااتمكن ت اان منااواً 

الب ااادان مااان  قياااا النماااو والتنمياااف االقتصااااديخ املتاااتدامخ   إإاااار أ اااداف التنمياااف املتاااتدامف. 
تطبيااااا اإلإااااار التح ي ااااو الااااجملحب وضااااعه األونكتاااااد  تااااب الظااااروف  وتكماااان الصااااعومف   ليذيااااف

التااائدة   لاال م ااد. و   ااجملا الصاادد، سيتااتند االجتماااع إا مااا قاماات مااه األمانااف ماان عماال   
التاااااما وسيتاااارم   اارااااود الراميااااف إا مناااااء توافااااا   اشراء مشااااكن التاااابل والوسااااائل الكذي ااااف 

 .  أقل الب دان منواً تلتع يل مبناء القدرات اإلنتاجيف 
أرمااد ج تااات تشاامل   االجتماااع سيشاام را الاا  والعاارو  ح قااات النقااا  وسااتا َنظنم  -6

التقدا ا رز   تنذيجمل و قيا أ داف مار م  عمال لآلراء مشكن ما ي و: إجراء مناقشات وتبادل 
وارد املالياف الجزماف لتنمياف ؛ وتعبئاف املااسطنبول؛ وسبل تعأيأ القدرات اإلنتاجيف   أقال الب ادان مناواً 

   ؛ وساااابل ووسااااائل مضاااااعذف حصااااف أقاااال الب اااادان منااااواً القاااادرات اإلنتاجيااااف   أقاااال الب اااادان منااااواً 
 الصادرات العامليف مد  تخ استذادهتا من الت ارة العامليف   الوقت ااته.
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 الواثئا
TD/B/C.I/EM.9/2  املتع قاااف تلقااادرات  تاااخ تنذياااجمل مااار م  عمااال اساااطنبول وأ دافاااه وغاايتاااه

 اإلنتاجيف ومضاعذف حصف أقل الب دان منواً   الصادرات العامليف

  4ال ند   
 اعتماد تقر ر ااجتما 

 اجتمااع ياود وقاد سي قدنا تقرير اجتماع اخلرباء إا انف الت ارة والتنميف   دورهتا املقب ف. -7
 .االجتماع اصتتاا عقب الرئيس، إشراف  ت النرائو، التقرير ي عدجم  أبن ل مقرر أيان أن اخلرباء

 2017أي ول/سااابتمرب  15يرجاااى مااان اخلااارباء إصطاااار أماناااف األونكتااااد   موعاااد أقصااااٌ   
منيجمااترم تقاادق ورقااات ومتااا ات. وجيااب تقاادق الورقااات واملتااا ات املكتومااف إا أمانااف األونكتاااد 

 أي ول/سبتمرب. 29  ول يوا اامعف، 
  املع ومات، يرجى االتصال ع ى العنوان التا :ول مأيد من  

Mussie Delelegn, Division for Africa, Least Developed Countries and Special Programmes, 

UNCTAD (mussie.delelegn@unctad.org). 

    


