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اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
 -١س د دتُعقد ال د دددورة العاش د ددرة للجن د ددة التج د ددارة والتنمي د ددة يف ال د د ة م د ددن  ١٢إىل  ١٦تش د درين
الثاين/نوفمرب  .٢٠١٨ويتمثدل دور اللجنتدني ،بوصد هما ييالتدني فدرعيتني جمللدس التجدارة والتنميدة،
كما حتدده ال قرة  ٢٠١من ات اق أكدرا ،يف إجدراء حدوار سياسداأ بشدأن قضدية أو قضديتني مدن
قضدداة اتددارة ،والنظددر يف تقددارير اجتماعددات اخل درباء ،وإدارة بددرام عمددل اجتماعددات اخل درباء يف
نطاق اختااصاهتما والتوصية إبقراريا ،وتشجيع وتع ي أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.
 -٢وحيم ددل موي ددوع البن ددد املوي ددوعي م ددن ج دددول أعم ددال ال دددورة العاش ددرة للجن ددة التج ددارة
والتنمية ،املعتمد خالل انعقاد اجل ء األول من الدورة اخلامسة والستني يف  ٢٦ح يران/يونيده ،٢٠١٨
عنوان التجارة والتعاون املتعدد األطدراف والتنميدة املسدتدامة  .وابإليدافة إىل للدك ،ستسدتعر
اللجن ددة تق ددارير اجتماع ددات اخل د درباء واجتماع ددات أفرق ددة اخل د درباء احلكومي ددة الدولي ددة وس ددتعتمديا.
وستدرس اللجنة أيضامل األنشطة لات الالة اليت ن ّذهتا األمانة وأفضت إىل تشجيع وتع ي أوجه
التآزر بني أركان العمل الثالثة.
 -٣وعل النحو احملدد يف ال قرة  ١٩٠من ات اق أكدرا بشدأن نتدائ ااجتماعدات احلكوميدة
الدوليددة ،ينبغددي أن يكددون يدددف الدددورة العاشددرة للجنددة اخلددروج بنتددائ ترك د أكثددر عل د اجلوانددب
العملي د دة ،وحتد دددد حلد ددوامل عمليد ددة ملشد دداكل التجد ددارة والتنميد ددة .وعل د د النحد ددو املناد ددو عليد دده يف
ال قددرة  ٢٠٣مددن ات دداق أك درا ،سددتتمثل نتددائ الدددورة يف اسددتنتاجات مت ددق عليهددا مسددتمدة مددن
احلوار السياساأ والتوصيات املقدمة إىل األمانة يف غضون ال ة ال منية املقررة للدورة.

البند ١
انتخاب أعضاء املكتب
 -4وفقامل للمدادة  ١٨مدن النظدام الدداخلي للجدان الرئيسدية جمللدس التجدارة والتنميدة ،تنتخدب
جلنة التجارة والتنمية من بني ممثلي أعضائها رئيسامل ومخسة نواب للرئيس ومقررامل ،وتراعي يف للك
احلاجة إىل يمان توزيع جغدرايف عدادل .ووفقدامل للمدادة  ١٩مدن النظدام الدداخلي ،يتك ّدون مكتدب
اللجندة مددن سددبعة أعضدداء علد النحددو التددايل :أربعددة أعضدداء مدن القددائمتني ألددف وجدديم جمتمعتددني،
وعضوان من القائمة ابء ،وعضو واحد من القائمة دال ،ويي القوائم املشار إليهدا يف مرفدق قدرار
اجلمعية العامة (١٩٩٥د )١٩-بايغته املعدَّلة.
 -٥ووفقامل لذلك ،وعمالمل بدورة التنداوب ،سيتكون مكتب الدورة العاشرة للجنة من :الرئيس
من القائمة ألف (آسيا) ،واملقرر من القائمة دال ،وثالثة نواب للرئيس من القائمتني ألف وجيدم
جمتمعتني ،وائبان للرئيس من القائمة ابء.

البند ٢
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
 -٦أُق ددر ج دددول األعم ددال املؤق ددت لل دددورة العاش ددرة للجن ددة التج ددارة والتنمي ددة يف  ٢٦ح ي دران/
عمم
يونيده  ٢٠١٨خدالل اجلد ء األول مددن الددورة اخلامسدة والسدتني جمللددس التجدارة والتنميدة .وسدديُ َّ
برام العمل قبل ااجتماع.
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الوثيقة
جدول األعمال املؤقت وشروحه
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البند 3
تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ) تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:
 -7يف إطددار البنددد (٣أ) ،ستسددتعر اللجنددة وس دتناقش نتددائ اجتماعددات اخل درباء املتعددددة
السنوات واألحادية السنة عل النحو التايل:
''١

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية

الوثيقة
TD/B/C.I/MEM.2/43

''٢

تقريددر اجتمدداع اخل درباء املتعدددد السددنوات بشددأن السددلع األساسددية
والتنمية عن دورته العاشرة

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية

الوثيقة
TD/B/C.I/MEM.4/18

''٣

تقريددر اجتمدداع اخلدرباء املتعدددد السددنوات بشددأن التجددارة واخلدددمات
والتنمية عن دورته السادسة

اجتمدداع اخل درباء املتعدددد السددنوات بشددأن تع يد البيالددة ااقتدداادية املواتيددة عل د مليددع
املسددتوةت دعم دامل للتنميددة الشدداملة واملسددتدامة ،وتع ي د التكامددل والتعدداون يف امليدددان
ااقتاادي

الوثيقة
TD/B/C.I/MEM.8/6

تقرير اجتمداع اخلدرباء املتعددد السدنوات بشدأن تع يد البيالدة ااقتدداادية
املواتي ددة علد د ملي ددع املس ددتوةت ل دددعم التنمي ددة الش دداملة واملس ددتدامة،
وتع ي التكامل والتعاون ااقتااديني عن دورته الثانية

(ب) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
 -٨يف إطددار البنددد (٣ب) مددن جدددول األعمددال ،ستسددتعر اللجنددة وسددتناقش تقريددر فريددق
اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة عن دورته السابعة عشرة.

الوثيقة
TD/B/C.I/CLP/52
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(ج) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك
 -٩يف إطددار البنددد (٣ج) مددن جدددول األعمددال ،ستسددتعر اللجنددة وس دتناقش تقريددر فريددق
اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك عن دورته الثالثة.

الوثيقة
TD/B/C.I/CPLP/15

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية
املستهلك عن دورته الثالثة

البند ٤
التجارة والتعاون املتعدد األطراف والتنمية املستدامة
 -١٠يف إط ددار ي ددذا البن ددد م ددن ج دددول األعم ددال ،ويف س ددياق ت اي ددد القل ددق إزاء س ددالمة النظ ددام
التجدداري املتعدددد األط دراف وآفدداق ةددو التجددارة العامليددة املسددتدامة وتن يددذ خطددة التنميددة املسددتدامة
لعام  ،٢٠٣٠ستناقش الددورة العاشدرة للجندة التجدارة والتنميدة ااايدات التجدارة الدوليدة والتنميدة،
والتعدداون يف جم ددال التج ددارة وأي ددداف التنمي ددة املسددتدامة ،وبع ددس التح دددةت الرئيس ددية ال دديت تواج دده
التعاون التجاري املتعدد األطراف وسبل التغلب عليها من خالل شراكات اارية عاملية.

الوثيقة
TD/B/C.I/45

Trade, multilateral cooperation and sustainable development
Note by the UNCTAD secretariat

البند ٥
التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة
 -١١يف إطددار يددذا البنددد مددن جدددول األعمددال ،س دتُق ّدم األمانددة تقري درامل عددن التقدددم احملددرز عل د
صعيد تشجيع وتع ي أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاات اليت تغطيهدا جلندة
التج د ددارة والتنمي د ددة .وس د ددتقدم ش د ددعبة التج د ددارة الدولي د ددة والس د ددلع األساس د ددية ،وش د ددعبة التكنولوجي د ددا
واللوجستيات عريامل عن التقدم الذي أُح ِرز منذ آخر دورة للجنة.

البند 6
مسائل أخرى

 -١٢يف إطار يذا البند من جدول األعمال ،قد تدود جلندة التجدارة والتنميدة أيضدامل أن تنظدر يف
املوي ددوع املخا د (املواي دديع املخاا ددة) ل دددورهتا القادم ددة وأن توص ددي جمل ددس التج ددارة والتنمي ددة
ابملوافقة عليه (عليها).

البند ٧
اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
 -١٣سيُقدَّم تقرير الدورة العاشرة للجنة إىل جملس التجارة والتنمية.
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