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  تحدة مؤمتر األمم امل
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  ؤقت وشروحهجدول األعمال امل    

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

  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(  
  اخلدمات والتنميةالتجارة واجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن  '١'
  د السنوات بشأن السلع األساسية والتنميةاجتماع اخلرباء املتعد '٢'
يف امليـدان   تعزيز التكامل والتعاون    وات بشأن   اجتماع اخلرباء املتعدد السن    '٣'

  االقتصادي
 علـى   املواتيةاجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصادية          '٤'

  لتنمية الشاملة واملستدامةلدعم امجيع املستويات 
   اخلرباء بشأن مسامهة السياحة يف التنمية املستدامةتقرير اجتماع  )ب(  
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  العمالة واحلد من الفقريف التجارة تأثري   -٤
  االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية  -٥
  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -٦
  مسائل أخرى  -٧
   التجارة والتنميةاعتماد تقرير اللجنة إىل جملس  -٨
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
     / حزيـران  ٢١ إىل   ١٧ للجنة التجارة والتنمية يف الفترة من        امسةعقد الدورة اخل  سُت  -١

إجراء   من اتفاق أكرا، يف    ٢٠١ويتمثل دور اللجنة، كما هو حمدد يف الفقرة         . ٢٠١٣يونيه  
، والنظر يف تقارير اجتماعـات      قضايا املختارة اثنتني من ال  أو  قضية  حوار سياسايت خبصوص    

امج عمل اجتماعات اخلرباء يف إطار اختصاصاهتا والتوصـية بإقرارهـا،           ناخلرباء، وإدارة بر  
  .الثالثةعمل األونكتاد  أركانوتشجيع وتعزيز التآزر بني 

وقد أُقرت البنود املوضوعية من جدول أعمال الدورة اخلامـسة للجنـة التجـارة                -٢
 ١٥مية أثناء الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسني املستأنفة جمللس التجـارة والتنميـة يف              والتن

العمالة واحلد من   يف  التجارة  تأثري  وستناقش دورة اللجنة هذه     . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
الدورة وستستعرض . االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية       الفقر فضالً عن    

وعالوة على ذلك، ستبحث اللجنة ما نفذته األمانة مـن          . تمد تقارير اجتماعات اخلرباء   عوت
  .أنشطة ذات صلة باملوضوع أدت إىل تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني األركان الثالثة

 جلنة التجـارة والتنميـة      ضطلعت من اتفاق أكرا،     ٢٠٢ووفقاً ملا تنص عليه الفقرة        -٣
تتوىل املسؤولية  و واخلدمات والسلع األساسية،     ة التجارة يف السلع   والية جلنة سابقة هي جلن    ب

عن قضايا النقل ولوجيستيات التجارة، اليت كانت مسندة إىل جلنة سابقة هـي جلنـة               أيضاً  
  .املشاريع وتيسري األعمال التجارية والتنمية

ن اتفاق   م ١٩٠ الفقرة   يهتنص عل ملا   وفقاً للجنة،   اخلامسةوينبغي أن هتدف الدورة       -٤
 عمليـة   د حلـول  ي وحتد ،أكرا، إىل اخلروج بنتائج تكون أكثر تركيزاً على اجلانب العملي         

سـتتمثل   من اتفاق أكرا،     ٢٠٣كما تنص عليه الفقرة     و. للمشاكل املتعلقة بالتجارة والتنمية   
 يف استنتاجات متفقٍ عليها مستمدة من احلوار السياسايت ويف توصـيات            ة اللجن ةنتائج دور 

  .م إىل األمانة ُيتوصل إليها خالل املدة املقررة للدورةُتقّد

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

 من النظام الداخلي للجان الرئيسية جمللس التجارة والتنمية، تنتخب          ١٨وفقاً للمادة     -٥
اللجنة من بني ممثلي أعضائها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً، مراعية يف ذلك احلاجة إىل   

 من النظام الداخلي، يتكون مكتب اللجنة       ١٩ووفقاً للمادة   . ن التوزيع اجلغرايف العادل   ضما
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(١٩٩٥مة العا



TD/B/C.I/28 

GE.13-50369 4 

 للجنة علـى    امسةنـاوب، سيكون مكتب الدورة اخل     عليه، فعمالً بدورة الت    وبناًء  -٦
؛ وثالثة نواب للـرئيس مـن       دال؛ واملقرر من القائمة     ألفالرئيس من القائمة    : النحو التايل 

  .ة باءالقائممن  ان للرئيسالقائمتني ألف وجيـم جمتمعتني؛ ونائب

  ٢ند الب    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وسُيعّمم برنامج عمل قبـل     . أُعد جدول األعمال وفقاً التفاق أكرا ووالية الدوحة         -٧
  .االجتماع

  الوثائق
TD/B/C.I/28  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  تقارير اجتماعات اخلرباء

  رير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنواتتقا  )أ(  
النتائج اليت توصلت إليهـا أربعـة       ،  )أ(٣، يف إطار البند      وتناقش  اللجنة ستستعرض  -٨

  :اجتماعات خرباء متعددة السنوات على النحو التايل

  اخلدمات والتنميةالتجارة واجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن   ‘١‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.4/3          تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجـارة
  واخلدمات والتنمية عن دورته األوىل

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية  ‘٢‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.2/23    ـ      تقرير اجتماع اخلرب سلع اء املتعدد السنوات بـشأن ال
  امسةرته اخل عن دواألساسية والتنمية

  تعزيز التكامل والتعاون االقتصادينياجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن   ‘٣‘  
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.6/3          تعزيـز  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن
 وىل عن دورته األيف امليدان االقتصاديالتكامل والتعاون 
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 على مجيع املـستويات     املواتيةت بشأن تعزيز البيئة االقتصادية      اجتماع اخلرباء املتعدد السنوا     ‘٤‘  
  الشاملة واملستدامةلدعم التنمية 

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.5/3    بشأن تعزيـز   اء املتعدد السنوات    تقرير اجتماع اخلرب

لدعم على مجيع املستويات    املواتية  البيئة االقتصادية   
  وىلاألعن دورته  الشاملة واملستدامةالتنمية 

  تقرير اجتماع اخلرباء بشأن مسامهة السياحة يف التنمية املستدامة  )ب(  
  الوثائق

TD/B/C.I/EM.5/3    مـسامهة الـسياحة يف     اء بشأن   تقرير اجتماع اخلرب
  التنمية املستدامة

  ٤البند     
  العمالة واحلد من الفقرتأثري التجارة يف 

دول األعمال، يف االجتاهـات األخـرية يف        ستنظر اللجنة، يف إطار هذا البند من ج         -٩
التجارة يف السلع واخلدمات، ويف النظام التجاري الدويل، وكذلك يف اجتاهي طبيعة وحجم             

وسُتَربز السبل اليت   . العمالة واحلد من الفقر يف البلدان النامية، وكيفية تفاعل هذين االجتاهني          
  . التكميلية العمالةَ واحلد من الفقرميكن أن تعزِّز هبا السياسات التجارية والتدابري

  الوثائق
TD/B/C.I/29  العمالة واحلد من الفقريف التجارة ريأثت   

  ٥البند     
  االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية

ستقدم األمانة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، مذكرة تعرض بإجياز بعـض                -١٠
وقـد ترغـب    . ئيسية اليت تعيد حالياً تشكيل النقل البحري والتجارة الدوليني        االجتاهات الر 

استراتيجيات املستقبل فضالً   واللجنة يف النظر يف العوامل اليت تؤثر بالفعل يف سياسات النقل            
  .النقل البحريعن القضايا السياساتية والتنظيمية املتعلقة بتحقيق االستدامة يف جمال 

  الوثائق
TD/B/C.I/30       واجتاهاتـه احلديثـة    تطورات النقل البحري الدويل

  تؤثر يف جتارة البلدان النامية اليت
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  ٦البند     
  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة

عن التقدم احملـرز يف     ، تقريراً    من جدول األعمال   ستقدم األمانة، يف إطار هذا البند       -١١
 التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاالت اليت تغطيها هـذه             هعزيز أوج تشجيع وت 

شـعبة  تجارة الدولية يف السلع واخلدمات والـسلع األساسـية، و         شعبة ال  عرضتوس. اللجنة
 التقدم احملرز منذ آخـر      ، والوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية     التكنولوجيا واللوجستيات 

  .دورة هلذه اللجنة
  ثائقالو
TD/B/C.I/CRP.3  Progress report on activities related to the 

implementation of the provisions of the Doha 
Mandate related to commodities 

TD/B/C.I/CRP.4  Progress report on promoting and strengthening 
synergies among the three pillars related to 
transport and trade facilitation and cross-
divisional capacity-building 

UNCTAD/DTL/2013/1  Division on Technology and Logistics Activity 
Report 2012 

UNCTAD/DITC/2013/1  Division on International Trade in Goods and 
Services, and Commodities Activity Report 2012 

  ٧البند     
  مسائل أخرى

قد تود اللجنة أن تنظر، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يف املوضوع الفـين                  -١٢
  ).عليها( وأن توصي جملس التجارة والتنمية باملوافقة عليه دورهتا السادسةل) املواضيع الفنية(

  ٨البند     
  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية

  . للجنة إىل جملس التجارة والتنميةاخلامسةدَّم تقرير الدورة سيق  -١٣

        


