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مجلس التجارة والتنمية

لجنة التجارة والتنمية
الدورة التاسعة
جنيف 27 ،تشرين الثاين/نوفمرب  1 -كانون األول/ديسمرب2017
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

-٣

تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ)

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:
' '1اجتماااخل اخل ارباء املتع اادد الس اانوات اشااسن النق اال وال وجس ااتيات الت اري ااة
وتيسري الت ارة
' '2اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن الس ع األساسية والتنمية
' '٣اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن الت ارة واخلدمات والتنمية
' '٤اجتماااخل اخل ارباء املتعاادد الساانوات اشااسن تع ي ا البيةااة اتقت ا ادية املواتيااة
ع ى مجيع املستويات دعماً ل تنمية الشام ة واملستدامة ،وتع ي التكامل
والتعاون يف امليدان اتقت ادي
' '٥اجتماااخل اخل ارباء اشااسن ساابل ووسااايل س ا عم ي اة تنفيااا األنش ا ة يف
اجملاتت ذات األولوية املتفق ع يها يف ارنامج عمل اس نبول
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(ب)

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين اقوان وسياسات املنافسة

(ج)

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين اقوان وسياسات محاية املسته ك
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ااة التنمي ااة املس ااتدامة

-٤

م اان القا ارارات إا اتجا اراءات :الت ااارة اوا اافها لفا ا اً تجن اااط
لعام 20٣0

-٥

التقرير املرح ي عن تش يع وتع ي أوجه التآطر ا أركان عمل األونكتاد الثالثة

-٦

مسايل أ رى

-7

اعتماد تقرير ال نة املقدم إا جم س الت ارة والتنمية.

ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
 -1سااتقعقد الاادورة التاسااعة ل نااة الت ااارة والتنميااة يف الف ا ة ماان  27تش ارين الثاااين/نوفمرب
إا  1كااانون األول/ديساامرب  .2017ويتمثاال دور ال نااة ،كمااا اادد الفقاارة  201ماان اتفااا
أك ارا ،يف إج اراء ح اوار سياسااا اشااسن قضااية أو اثنت ا ماان القضااايا املختااارة ،والنظاار يف تقااارير
اجتماع ااات اخلا ارباء ،وإدارة ارن ااامج عم اال اجتماع ااات اخلا ارباء يف ن ااا ا ت اا ااا ا والتوا ااية
اإقرارها ،وتش يع وتع ي أوجه التآطر ا أركان عمل األونكتاد الثالثة.
 -2وأققاار البنااد املو ااوعي ماان جاادول أعمااال الاادورة التاسااعة ل نااة الت ااارة والتنميااة يف ٥
نيسااان/أاريل  ،2017أثناااء الاادورة اتسااتثنايية احلاديااة والثالث ا جمل ااس الت ااارة والتنميااة .وجاااء
مو اوخل الاادورة التاسااعة ل نااة الت ااارة والتنميااة اعن اوان "ماان الق ارارات إا اتج اراءات :الت ااارة
اوااافها لفا اً تجناااط ااة التنميااة املسااتدامة لعااام  "20٣0واات ااافة إا ذلااك ،سااتقوم ال نااة
ااستعراض واعتماد تقارير اجتماعاات اخلارباء وأفرقاة اخلارباء احلكومياة الدولياة .وفضاالً عان ذلاك،
ساتبح ال ناة األنشا ة ذات ال ا ة الاهت ألنفااا ا األماناة وأدت إا تشا يع وتع يا أوجاه التااآطر
ا أركان عمل األونكتاد الثالثة.
 -٣ووفق ااً ملااا ن اات ع يااه الفقاارة  190ماان اتفااا أك ارا ،ينب ااي ل اادورة التاسااعة ل نااة أن
تسااعى إا اخلااروج انتااايج أكثاار تركي ا اً ع ااى ا انااب العم ااي ،وأن اادد ح ااوتً عم يااة ل مشاااكل
املتع قااة االت ااارة والتنميااة .وكمااا تاانى ع ااى ذلااك الفقاارة  20٣ماان اتفااا أك ارا ،سااتتمثل نتااايج
الدورة يف استنتاجات ٍ
متفق ع يها مساتمدة مان احلاوار السياساا والتواايات املقدماة إا األماناة
الهت يتوال إليها الل املدة املقررة ل دورة.
البند 1

المكتب
انتخاب أعضاء
 -٤وفقااً ل مااادة  18ماان النظااام الاادا ي ل ااان الرييسااية جمل ااس الت ااارة والتنميااة ،تنتخااب
ال نااة ماان اا عث ااي أعضااايها رييسااً وئسااة ناواب ل ارييس ومقاارراً ،مراعيااة يف ذلااك احلاجااة إا
يتكون مكتب ال ناة مان
مان التوطيع ا رايف العادل .ووفقاً ل مادة  19من النظام الدا ي ،أل
ساابعة أعضاااء ع ااى النحااو التااايل :أراعااة أعضاااء ماان القااايمت ألااف وجاايم جمتمعت ا  ،وعض اوان
من القايمة اااء ،وعضاو واحاد مان القايماة دال ،وهاي القاوايم املشاار إليهاا يف مرفاق قارار ا معياة
العامة (199٥د )19-ا ي ته املعدَّلة.
 -٥ووفقاً لالك ،وعمالً ادورة التنااوب ،سيكون مكتاب الادورة التاساعة ل ناة ع اى النحاو
الت ااايل :ال ارييس م اان القايم ااة ا اااء ،واملق اارر م اان القايم ااة أل ااف ( س اايا) ،وثالث ااة ن اواب ل ارييس م اان
القايمت ألف وجيام جمتمعت  ،ونايب واحد ل ارييس مان القايماة اااء ،وناياب واحاد ل ارييس مان
القايمة دال.
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البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
عمم قبال اتجتمااخل ارناامج
 -٦أ ِقعد جدول األعماال وفقااً تتفاا أكارا ووتياة الدوحاة .وسايق َّ
ل عمل.

 
الوثايق
TD/B/C.I/41

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 3
تقارير اجتماعات الخبراء
(أ) تقارير اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات واألحادية السنة:
 -7يف إط ااار البن ااد (٣أ) ،ستس ااتعرض ال ن ااة وتن اااقا نت ااايج اجتماع ااات اخلا ارباء املتع ااددة
السنوات واألحادية السنة ،ع ى النحو التايل:
' '1اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن النقل وال وجستيات الت ارية وتيسري الت ارة

 
الوثايق
 TD/B/C.I/MEM.7/15

تقرياار اجتماااخل اخلارباء املتعاادد الساانوات اشااسن النقاال وال وجسااتيات
الت ارية وتيسري الت ارة عن دورته اخلامسة

' '2اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن الس ع األساسية والتنمية

الوثايق
TD/B/C.I/MEM.2/39

تقري اار اجتم اااخل اخلا ارباء املتع اادد الس اانوات اش ااسن السا ا ع األساس ااية
والتنمية عن دورته التاسعة

' '٣اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن الت ارة واخلدمات والتنمية

الوثايق
TD/B/C.I/MEM.4/15

تقرياار اجتماااخل اخل ارباء املتعاادد الساانوات اشااسن الت ااارة واخلاادمات
والتنمية عن دورته اخلامسة

' '٤اجتماخل اخلرباء املتعدد السنوات اشسن تع ي البيةة اتقت ادية املواتياة ع اى مجياع املساتويات دعمااً
ل تنمية الشام ة واملستدامة ،وتع ي التكامل والتعاون يف امليدان اتقت ادي

الوثايق
TD/B/C.I/MEM.8/3
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تقرير اجتماخل اخلرباء املتعادد السانوات اشاسن تع يا البيةاة اتقت اادية
املواتي ااة ع ااى مجي ااع املس ااتويات دعما ااً ل تنمي ااة الش ااام ة واملس ااتدامة،
وتع ي التكامل والتعاون يف امليدان اتقت ادي عن دورته األوا
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' '٥اجتماخل اخلرباء اشسن سبل ووسايل س عم ية تنفيا األنش ة يف اجملاتت ذات األولوية املتفق
ع يها يف ارنامج عمل اس نبول

الوثايق
TD/B/C.I/MEM.9/3

تقرياار اجتماااخل اخل ارباء اشااسن ساابل ووس ااايل س ا عم يااة تنفي ااا
األنشا ة يف اجملاااتت ذات األولويااة املتفااق ع يهااا يف ارنااامج عماال
اس نبول

(ب) تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة
 -8يف إط ااار البن ااد (٣ج) م اان ج اادول األعم ااال ،ستس ااتعرض ال ن ااة وتن اااقا تقري اار فري ااق
اخلرباء احلكومي الدويل املعين اقوان وسياسات املنافسة عن دورته السادسة عشرة.

الوثايق
TD/B/C.I/CLP/47

تقريا اار فريا ااق اخل ا ارباء احلكا ااومي الا اادويل املعا ااين اق ا اوان وسياسا ااات
املنافسة عن دورته السادسة عشرة

(ج) تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك
 -9يف إط ااار البن ااد (٣ج) م اان ج اادول األعم ااال ،ستس ااتعرض ال ن ااة وتن اااقا تقري اار فري ااق
اخلرباء احلكومي الدويل املعين اقوان وسياسات محاية املسته ك عن دورته الثانية.

الوثايق
TD/B/C.I/CPLP/9

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين اقوان وسياساات محاياة
املسته ك عن دورته الثانية

البند 4
مننن الق نرارات إلننا اتج نراءات :التجننارة بوًنننها محن ناا تنجننام تدننة التنميننة المسننتدامة لعننا
2030
 -10يف إطار هاا البند من جدول األعمال ،ويف إطار العم يات التحضريية ا ارية استعداداً
ل مؤمتر الوطاري احلادي عشر املقبل ملنظمة الت ارة العاملياة ،ساتنظر الادورة التاساعة ل ناة الت اارة
والتنميااة يف اتهاهااات السااايدة يف الت ااارة الدوليااة والتنميااةظ ومسااااة النظااام الت اااري الاادويل يف
أهاادال التنميااة املسااتدامةظ والت ااورات احلاا ا ة يف جولااة الدوحااة واألعمااال التحض اريية ل م اؤمتر
الوطاري احلادي عشرظ والتدااري غري التعريفية ومعايري اتستدامة ال وعيةظ والت ارة والبيةة والتنمياة
املسااتدامةظ وأايااة الت ااارة والقضااايا ا نسااانية ماان أجاال قيااق أهاادال التنمياة املسااتدامةظ وأايااة
ال وجستيات الت ارية من أجل قيق أهدال التنمية املستدامة.

الوثايق
TD/B/C.I/42
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ماان القارارات إا اتجاراءات :الت ااارة اوااافها لفا اً تجناااط
التنمية املستدامة لعام  .20٣0ماكرة من أمانة األونكتاد

ااة
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البند 5

الثالثة
التقرير المرحلي عن تشجيع وتعايا أوجه التآمر بين أركان عمل األونكتاد
اتقدم األمانااة تقري اراً عاان التقاادم ا اارط ع ااى
 -11يف إطااار هاااا البنااد ماان جاادول األعمااال ،سا أل
اعيد تش يع وتع ي أوجه التآطر ا أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاتت الهت ت يها هاا
ال نة .وستقدم شعبة الت ارة الدولية يف الس ع واخلدمات والس ع األساسية ،وشعبة التكنولوجيا
وال وجستيات ،والوحدة اخلااة املعنية االس ع األساسية ،عر اً يستعرض التقدم الاي أقح ِرط منا
ر دورة هلا ال نة.
البند 6

أترى
مسائل
 -12يف إطااار هاااا البنااد ماان جاادول األعمااال ،قااد تااود ال نااة أيض ااً أن تنظاار يف املو اوخل
املخ ى (املوا يع املخ ة) لدور ا القادمة وأن تواي جم اس الت اارة والتنمياة ااملوافقاة ع ياه
(ع يها).
البند 7
اعتماد تقرير اللجنة َّ

والتنمية
المقد إلا مجلس التجارة
 -1٣سيققدَّم تقرير الدورة التاسعة ل نة إا جم س الت ارة والتنمية.
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