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جدول األعمال املؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال املؤقت
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-٣

تقارير اجتماعات اخلرباء:
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(أ)

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:

''1

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية؛

''2

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية؛

''٣

اجتماااع اخل ارباء املتعاادد الساانوات بشااأن تعـيااـ البيتااة ا قتا ا ادية املواتيااة عل ا
مجيع املستوايت دعماً للتنمية الشاملة واملستدامة ،وتعـيـ التكامال والتعااون
امليدان ا قت ادي؛

''4

اجتماااع اخل ارباء املتعاادد الساانوات املعاال ولنقاال واللوجسااتيات التجاريااة وتيس ا
التجارة؛

''5

اجتماع اخلرباء املعل بتعـيـ القيمة املضافة وحتسني القدرة اإلنتاجياة اللياة عارب
متكني ا قت اد اللي.

(ب)

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات املنافسة؛

(ج)

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات محاية املستهلك.
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-4

التجارة ومكامن الضعف:
(أ )

الدول اجلـرية ال غ ة النامية :بلدان صغ ة ،حتدايت كب ة؛

(ب)

ا عتماد عل السلع األساسية :حالة هشة؛

(ج)

معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه :تيس التجارة والنقل.

-5

التقرير املرحلي عن تشجيع وتعـيـ أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.

-٦

مسائل أخرى.

-7

اعتماد تقرير اللجنة املقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية.

اثنيا -شروح جدول األعمال املؤقت
 -1س اتُعقد الاادورة احلاديااة عشاارة للجنااة التجااارة والتنميااة ال ا ة ماان  25إىل  29تش ارين
الثااين/نوفمرب  .2019ويتمثاال دور اللجنتااني ،بوصا هما هيتتااني فاارعيتني جمللااس التجااارة والتنميااة،
كما حتادد ال قارة  201مان ات ااأ أكارا ،إجاراء حاوار سياساا بشاأن قضاية أو قضايتني مان
قضااااي رتااارة ،والنظاار تقااارير اجتماعااات اخل ارباء ،وإدارة باارجمم عماال اجتماعااات اخل ارباء
نطاأ اخت اصاهتما والتوصية إبقرار  ،وتشجيع وتعـيـ أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.
 -2وقااد أقا اار جملااس التجااارة والتنميااة دورتااه السادسااة والسااتني جاادول األعمااال املؤقاات
للدورة احلادية عشرة للجنة التجارة والتنمية .وحيمل موضوع البند املوضاوعي مان جادول األعماال
عنوان ” التجارة ومكامن الضعف“ .ووإلضافة إىل ذلك ،ستستعرض اللجنة تقارير اجتماعات
اخلارباء واجتماعااات أفرقااة اخلارباء احلكوميااة الدوليااة وسااتعتمدها .وسااتدر اللجنااة أيضااً األنشااطة
ذات ال لة اليت ن اذهتا األمانة وأفضت إىل تشجيع وتعـيـ أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.
 -٣وعل النحو الدد ال قرة  190من ات اأ أكارا بشاأن نتاائم ا جتماعاات احلكومياة
الدولي ااة ،ينبغ ااي أن يك ااون ه ااد ال اادورة احلادي ااة عش اارة للجن ااة اخل ااروج بنت ااائم ترك ااـ أكث اار علا ا
اجلوانب العملية ،وحتادد حلاو ً عملياة ملشااكل التجاارة والتنمياة .وعلا النحاو املن او علياه
ال قاارة  20٣ماان ات اااأ أك ارا ،سااتتمثل نتااائم الاادورة اسااتنتاجات مت ااق عليهااا مسااتمدة ماان
احلوار السياسا والتوصيات املقدمة إىل األمانة غضون ال ة الـمنية املقررة للدورة.

البند ١
انتخاب أعضاء املكتب
 -4وفقااً للمااادة  18ماان النظااام الااداخلي للجااان الرئيسااية جمللااس التجااارة والتنميااة ،تنتخااب
جلنة التجارة والتنمية من بني ممثلي أعضائها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً ،وتراعاي ذلاك
احلاجااة إىل ضاامان توزيااع جغارا عااادل .ووفقااً للمااادة  19ماان النظااام الااداخلي ،يتكا ااون مكتااب
اللجنااة ماان ساابعة أعضاااء علا النحااو التااايل :أربعااة أعضاااء ماان القااائمتني ألااف وجاايم جمتمعتااني،
وعضوان من القائمة وء ،وعضو واحد مان القائماة دال ،وهاي القاوائم املشاار إليهاا مرفاق قارار
اجلمعية العامة (1995د )19-ب يغته املعدَّلة.
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 -5ووفقا ااً ل ااذلك ،وعما االً ب اادورة التنا اااوب ،سا ايكون مكت ااب ال اادورة احلادي ااة عش اارة للجن ااة
كما ااا يلا ااي :ال ا ارئيس ما اان القائما ااة دال ،واملقا اارر ما اان القائما ااة جا اايم ،وثالثا ااة ن ا اواب لل ا ارئيس ما اان
القائمتني ألف وجيام جمتمعتني ،وجئبان للرئيس من القائمة وء.

البند ٢
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -٦أُقر جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة للجنة التجارة والتنمية  27حـيران/
عمم باارجمم العماال
يونيااه  2019خااالل الاادورة السادسااة والسااتني جمللااس التجااارة والتنميااة .وس ايُ َّ
قبل ا جتماع.

الوثيقة
جدول األعمال املؤقت وشروحه
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البند 3
تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ) تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:
إطااار البنااد (٣أ) ،ستسااتعرض اللجنااة وس اتناقش نتااائم اجتماعااات اخل ارباء املتعااددة
-7
السنوات واألحادية السنة عل النحو التايل:
''1

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية؛

''2

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية؛

''٣

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعـيـ البيتة ا قتا ادية املواتياة علا مجياع
املسا ااتوايت دعم ا ااً للتنميا ااة الشا اااملة واملسا ااتدامة ،وتعـيا ااـ التكاما اال والتعا اااون
امليدان ا قت ادي؛

''4

اجتماااع اخل ارباء املتعاادد الساانوات املعاال ولنقاال واللوجسااتيات التجاريااة وتيس ا
التجارة؛

''5

اجتم اااع اخلا ارباء املع اال بتعـي ااـ القيم ااة املض ااافة وحتس ااني الق اادرة اإلنتاجي ااة اللي ااة
عرب متكني ا قت اد اللي.

(ب) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
إطااار البنااد (٣ب) ماان جاادول األعمااال ،ستسااتعرض اللجنااة وس اتناقش النتااائم الاايت
-8
توصل إليها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات املنافسة.
(ج) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك
إطااار البنااد (٣ج) ماان جاادول األعمااال ،ستسااتعرض اللجنااة وس اتناقش النتااائم الاايت
-9
توصل إليها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات محاية املستهلك.
GE.19-15804
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الواثئق
TD/B/C.I/MEM.2/47

Report of the Multi-year Expert Meeting on Commodities
and Development on its eleventh session

TD/B/C.I/MEM.4/21

Report of the Multi-year Expert Meeting on Trade,
Services and Development on its seventh session

TD/B/C.I/MEM.8/9

Report of the Multi-year Expert Meeting on Enhancing
the Enabling Environment at All Levels in Support of
Inclusive and Sustainable Development, and the
Promotion of Economic Integration and Cooperation on
its third session

TD/B/C.I/MEM.7/21

Report of the Multi-year Expert Meeting on Transport,
Trade Logistics and Trade Facilitation on its seventh
session

TD/B/C.I/MEM.10/3

Report of the Expert Meeting on Promoting Value
Addition and Enhancement of Domestic Productive
Capacity through Local Economic Empowerment

تقرياار فريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل املعاال بق اوانني وسياسااات
املنافسة عن دورته الثامنة عشرة

TD/B/C.I/CLP/55

تقرياار فريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل املعاال بق اوانني وسياسااات
محاية املستهلك عن دورته الرابعة

TD/B/C.I/CPLP/20

البند ٤
التجارة ومكامن الضعف
إطار هذا البند من جدول األعمال ،و سياأ تـاياد القلاق إزاء مكاامن الضاعف
-10
اقت ادات فتات معينة من البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،ستناقش الادورة احلادياة عشارة للجناة
التجارة والتنمية كيف أن مكامن الضعف هذ متثال حتادايً رئيساياً أماام انادماج البلادان النامياة
التجارة الدولية عل حنو مستدام ومبا يعود عليها وملن عة ،وكيف ميكن للدول األعضااء أن تعاا
أسباب مكامن الضعف متعاددة األوجاه واثاثرهاا معاجلاةً فعالاةً لاـايدة املروناة ا قت اادية مان أجال
حتقيق التنمية املستدامة .واجملا ت الثالثة اليت تتناوهلا املذكرة اليت أعدها األمانة هي كاآل :
(أ )

الدول اجلـرية ال غ ة النامية :بلدان صغ ة ،حتدايت كب ة؛

(ب)

ا عتماد عل السلع األساسية :حالة هشة؛

(ج)

معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه :تيس التجارة والنقل.

الوثيقة
TD/B/C.I/48
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البند ٥
التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة
إطااار هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال ،س اتُق ادم األمانااة تقري اراً عاان التقاادم الاارز عل ا
-11
صعيد تشجيع وتعـيـ أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة اجملا ت اليت تغطيهاا جلناة
التج ا ااارة والتنمي ا ااة .وسا ا اتقدم ش ا ااعبة التج ا ااارة الدولي ا ااة والس ا االع األساس ا ااية ،وش ا ااعبة التكنولوجي ا ااا
واللوجستيات عرضاً عن التقدم الذي أُح ِرز منذ اثخر دورة للجنة.

البند 6
مسائل أخرى
إطار هذا البند من جدول األعمال ،قد تاود جلناة التجاارة والتنمياة أيضااً أن تنظار
-12
املوض ااوع املخ ا (املواض اايع املخ ااة) ل اادورهتا القادم ااة وأن توص ااي جمل ااس التج ااارة والتنمي ااة
وملوافقة عليه (عليها).

البند ٧
اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
 -1٣سيُقدَّم تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة إىل جملس التجارة والتنمية.
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