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 التجارة والتنمية مجلس
 التجارة والتنمية لجنة

 اجتماااال الاءاااراع المتساااد  النااانيا    ااا   تس  ااا 
 الءيئة االقتصاا  ة المياتياة ىلام جميام المناتي ا 

 لدىم التنمية ال املة والمنتدامة
 الدورة الثالثة

     2015كانون األول/ديسمرب   15-14جنيف،  
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األىمال وتنظيم السمل
  

     جدول األىمال المؤقت وشروحه   
 

 جدول األىمال المؤقت -أوالا  
 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

ـــــ  -3 لتحفيـــــي تنويـــــ  ازقت ـــــاد وتعييـــــي إنتـــــا  ال يمـــــ  املضـــــا  ،  ـــــا    لـــــ  عــــــرب  وضـــــ    
 وز سيما النساء والشبابازستثمار، هبدف إتاح  الفرص  ازقت ادي  املتساوي  للجمي ، 

 اعتماد ت رير ازجتماع -4
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 شروح جدول األىمال المؤقت -ثانياا  
 

  1الءند   
 انتااب أىضاع المكتب

 
 م رراً. -ينتخب اجتماع اخلرباء رئيسًا ونائبًا للرئيس ي وصى بأن  -1

  
  2الءند   

 إقرار جدول األىمال وتنظيم السمل
 
رنــــام  يــــرد جــــدول األعمــــال املؤقــــت زجتمــــاع اخلــــرباء   الف ــــل األول أعــــ  . وســــيتا  ب -2

 مف ل قبل ازجتماع بأسبوع.
  

 الوثائق

TD/B/C.I/MEM.5/7  وشروحهجدول األعمال املؤقت   
  3الءند   

وضااام ن لاااي لتحويااا  تني ااام االقتصاااا  وتس  ااا  إنتاااا  الذيماااة المضاااا ة   ماااا  ااا   لااا  ىءااار 
 االستثمار   لدف إتاحة الورصة االقتصا  ة المتناو ة للجميم  وال سيما النناع وال ءاب

 
الســــابع  الــــدورة التنفي يــــ  موضــــوع دورة اجتمــــاع اخلــــرباء املتعــــدد الســــنوا   ــــ   أثنــــاء  أ قــــر -3

 .لس التجارة والتنمي واخلمسني جمل
واهلـــدف مـــن  ـــ   الـــدورة تبـــادل ادراء واخلـــربا  والـــدرو  املستخل ـــ   يمـــا يتعلـــق بـــالن     -4

الناجحـــ    تعييـــي التحـــول اهليكلـــع والفيـــي تنويـــ  ازقت ـــاد وإنتـــا  ال يمـــ  املضـــا  ، ب ـــر  تشـــمل 
ــــ  املســــتدام  والشــــامل  وإتاحــــ   ــــر  متســــاوي  ازســــتثمار وت ــــوير التكنولوجيــــا، ب يــــ  ال يــــق الت نمي

للجميــ ، وز ســيما النســاء والشــباب. وملــا كــان  ــ ا املوضــوع شــامً  جملــاز  شــ ،  ــ ن األونكتــاد 
 سينظم الدورة على مستوى الشَعب. ومن املسائل اليت ميكن تناوهلا   الدورة ما يلع:

ازقت ـــادي  للجميـــ ، وز ســـيما السياســـا  ال  مـــ  للمســـاعدة   الســـني الفـــر   )أ( 
 النساء والشباب؛

حملــ  عامــ  عــن األوضــاع ازقت ــادي  العامليــ  واطقليميــ  والوحملنيــ ، واد ــا  احملتملــ ،  )ب( 
 وادثار املرتتب  على  ل    الفر  املتاح    األسوا  الكربى؛

ملســـتداا والتنويـــ  التـــدابمل املتخـــ ة أو الـــيت ميكـــن ا ا  ـــا لتعييـــي التحـــول اهليكلـــع ا ) ( 
 ازقت ادي   البلدان النامي ، وخباص  أقل البلدان منواً؛
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دور السياســا  الوحملنيــ    تعييــي و يــادة  وائــد ازســتثمار احمللــع والــدو ،  ــا  ي ــا  )د( 
خلــق  ـــر  العمــل والســـني امل ـــارا ، وت ــوير اهلياكـــل األساســـي ، وازنت ــال إ  أنشـــ    ا  قيمـــ  

 معا  ازبتكاري ، والت ور التكنولوجع.مضا   أعلى، واجمل
م ومــــ  الو ــــود  يمــــا بيــــن حــــوار  ثابــــ  منتــــدى ءمــــ  اخلــــرباء معــــاً لل ــــ   الــــدورة وســــتكون  -5

مـــــن املؤسســـــا  اطقليمـــــع والـــــوحمل  وميكـــــن اختيـــــار اخلـــــرباء املعنيـــــني بازقت ـــــاد العـــــاملع و احلاضـــــرة. 
وق ـــــاع مـــــن املنظمـــــا  الدوليـــــ  واألوســـــاا األكادمييـــــ  واملؤسســـــا  البحثيـــــ  و احلكوميـــــ  املخت ـــــ ، 

 ، حسبما يكون مناسباً.واجملتم  املديناألعمال 
وتيســملاً للمناقشــ ، أعــدن  أمانــ  األونكتــاد مــ كرة معلومــا  أساســي ، تســتعر  أ ــم املســائل  -6

ازجتمـــاعع، و ـــع رركـــا  رئيســـي  املتعل ـــ  بـــالتحول والتنويـــ  ال  ـــاعيني وتـــراكم رأ  املـــال واطدمـــا  
للتنمي . وز تنت      العمليـا  تل ائيـاً عـن قـوا  السـو  وحـد ا، بـل تت لـب عمـل األحملـراف الفاعلـ  
ازجتماعيــ  وازقت ــادي ،  ــا  ي ــا الــدول اطمنائيــ . وتعــر  املــ كرة ت ــمل  التشــكيل  ال  اعيــ    ال يمــ  

ملاضــي ، مــرب ة أوجــه الت ــدا والنكســا ؛ وتســتعر  از ا ــا  املضــا   والعمالــ  خــ ل الع ــود األربعــ  ا
احلديثـــــ    السياســـــا  ال ـــــناعي ؛ وتنـــــاقس بعـــــع التحـــــديا  الرئيســـــي  الـــــيت تعـــــرت  وضـــــ  وتنفيـــــ  

 سياسا  هتدف إ  ال يق التنمي  املستدام  والشامل  للجمي ، وز سيما النساء والشباب.
لــى إعــداد دراســا  حــاز  إ راديــ  بشــأن املوضــوع ضــا   إ   لــ ، ي شــجء  اخلــرباء عباطو  -7

 وست تا      الورقا  أثناء ازجتماع بالشكل والل   الل ين ترد هبما. قيد املناقش .
 

 الوثائق

TD/B/C.I/MEM.5/8  ـــ لتحفيـــي تنويـــ  ازقت ـــاد وتعييـــي إنتـــا  ال يمـــ  املضـــا  ،  ـــا    وضـــ    
ــــــ  عــــــرب ازســــــتثمار، هبــــــدف إتاحــــــ  الفرصــــــ  ازقت ــــــادي  املتســــــاوي    ل

   وز سيما النساء والشبابللجمي ، 
  4الءند   

 اىتما  تذر ر االجتمال
 
وقــد يــود اجتمــاع  امل بلــ .ســي  دءا ت ريــر اجتمــاع اخلــرباء إ  انــ  التجــارة والتنميــ    دورهتــا  -8

 اخلرباء أن يأ ن للم رر بأن ي عدن، الت إشراف الرئيس، الت رير الن ائع ع ب اختتاا ازجتماع.
  

 إسلاما  الاءراع
ي شـــجء  اخلـــرباء الـــ ين تعينـــن م الـــدول األعضـــاء علـــى ت ـــد  ورقـــا  مـــوجية )يـــرتاو  عـــدد  

  أعمــال ازجتمــاع. وســت تا   ــ   صــفح ( مســامً  مــن م  12صــفحا  و 5صــفحاهتا مــا بــني 
الورقــا    ازجتمــاع بالشــكل والل ــ  اللــ ين تــرد هبمــا. وينب ــع ت ــدمي ا إ  أمانــ  األونكتــاد قبــل 

 ,Ms. Elissa Braunstein, Palais des Nations, CH-1211ع ــــــــــــــــد ازجتمــــــــــــــــاع وتوجي  ــــــــــــــــا إ : 

Switzerland; fax: +41 22 917 5857; e-mail: elissa.braunstein@unctad.org.  


