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مجلس التجارة والتنمية

لجنة التجارة والتنمية
الدورة الثامنة
جنيف 4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال المؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال المؤقت
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تقارير اجتماعات اخلرباء

-4
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(أ)

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

(ب)

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية

(ج)

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية

(د)

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعاون يف امليدان االقتصادي

(ه)

اجتماااع اخل ارباء املتع اادد الساانوات بش ااأن تعزيااز البيئااة االقتص ااادية املواتيااة عل ا
مجيع املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة

(و)

اجتماع اخلرباء بشأن التجارة كأداة للتمكني االقتصادي للمرأة

تقرير فريا اخلارباء اوكاومل الادوع املعاا بقاوانني وسياساات املنافساة عان أعماال دورتا
اخلامسة عشرة
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-5

التقرير املرحلل عن تشجيع وتعزيز أوج التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة

-6

مسائل أخرى

-7

اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية

ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
-1

ستُعقد الدورة الثامنة للجنة التجارة والتنمية يف  4تشرين الثاين/نوفمرب .2016

 -2وقد واف املكتب املوسع جمللاس التجاارة والتنمياة يف  23أيلول/سابتمرب  2016علا جادول
األعمااال املؤقاات للاادورة الثامنااة للجنااة التجااارة والتنميااة .وسااتنظر اللجنااة خااالل دااة الاادورة يف تقااارير
اجتماع ااات اخل ا ارباء وك ااةل يف تقري اار فري ا ا اخل ا ارباء اوك ااومل ال اادوع املع ااا بق ا اوانني وسياسا ااات
املنافسة .وعالوة عل ذل  ،ستبحث اللجنة األنشطة ذات الصلة الا نذاة ا األماناة والا شاجعت
وعززت أوج التآزر بني األركان الثالثة.

البند 1
انتخاب أعضاء المكتب
 -3وفقاً لدورة التنااوب ،سيكون مكتب الدورة الثامنة للجنة كماا يلال :الارئيس مان القائماة
ألف (أفريقيا) ،واملقرر من القائمة باء.

البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -4جاارت املوافقااة عل ا جاادول األعمااال املؤقاات للاادورة الثامنااة للجنااة يف اجتماااع املكتااب املوسااع
نامج للعمل.
جمللس التجارة والتنمية املعقود يف  23أيلول/سبتمرب  .2016وسيُ َّ
عمم قبل االجتماع بر ٌ

الوثائ
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جدول األعمال املؤقت وشروح

البند 3
تقارير اجتماعات الخبراء
 -5يف إط ااار البن ااد (3أ) ،ستس ااتعرل اللجن ااة وتن اااقا نت ااائج اجتماع ااات اخلا ارباء املتع ااددة
السنوات واألحادية السنة ،عل النحو التاع:
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(أ) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة

الوثائ
TD/B/C.I/MEM.7/12

تقريا ا اار اجتما ا اااع اخل ا ا ارباء املتعا ا اادد السا ا اانوات بشا ا ااأن النقا ا اال
واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة عن دورت الرابعة

(ب) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية

الوثائ
TD/B/C.I/MEM.2/35
وCorr.1

تقري ا اار اجتم ا اااع اخلا ا ارباء املتع ا اادد الس ا اانوات بش ا ااأن الس ا االع
األساسية والتنمية عن دورت الثامنة

(ج) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية

الوثائ
TD/B/C.I/MEM.4/12

تقري ا اار اجتم ا اااع اخل ا ارباء املتع ا اادد الس ا اانوات بش ا ااأن التج ا ااارة
واخلدمات والتنمية عن أعمال دورت الرابعة

(د) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعاون في الميدان القتصادي

الوثائ
TD/B/C.I/MEM.6/9

TD/B/C.I/MEM.6/12
وCorr.1

تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشاأن تعزياز التكامال
والتعاون يف امليدان االقتصادي عن دورت الثالثة
تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشاأن تعزياز التكامال
والتعاون يف امليدان االقتصادي عن دورت الرابعة

(ه) اجتم اااع الخبا اراء المتع اادد الس اانوات بش ااأن تعزي ااز البيئ ااة القتص ااادية المواتي ااة عل اام جمي ااع
المستويات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

الوثائ
TD/B/C.I/MEM.5/9
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تقرياار اجتماااع اخل ارباء املتعاادد الساانوات بشااأن تعزيااز البيئااة
االقتص ااادية املواتي ااة عل ا ا مجي ااع املس ااتويات ل اادعم التنمي ااة
الشاملة واملستدامة عن دورت الثالثة
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(و) اجتماع الخبراء بشأن التجارة كأداة للتمكين القتصادي للمرأة

الوثائ
TD/B/C.I/EM.8/3

تقرير اجتماع اخلرباء بشأن التجارة كأداة للتمكني االقتصاادي
للمرأة

البند 4
تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعناي بقاوانين وسياساات المنافساة بشاأن
دورته الخامسة عشرة
 -6يف إط ااار البن ااد (3ج) م اان ج اادول األعم ااال ،ستس ااتعرل اللجن ااة وتن اااقا تقري اار فريا ا
اخلرباء اوكومل الدوع املعا بقوانني وسياسات املنافسة بشأن أعمال دورت اخلامسة عشرة.

الوثائ
TD/B/C.I/CLP/40

تقرياار فري ا اخل ارباء اوكااومل الاادوع املعااا بق اوانني وسياسااات
املنافسة بشأن أعمال دورت اخلامسة عشرة

البند 5
التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين أركان عمل األونكتاد الثالثة
 -7يف إطااار دااةا البنااد ،سااتقدم األمانااة تقرياراً عاان التقاادم ا اارز يف تشااجيع وتعزيااز أوجا التااآزر بااني
أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاالت ال تعاجلها دة اللجنة.

البند 6
مسائل أخرى
البند 7
اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلم مجلس التجارة والتنمية
-8
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سيُقدَّم تقرير الدورة الثامنة للجنة إىل جملس التجارة والتنمية.
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