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 التجارة والتنمية مجلس
 التجارة والتنمية لجنة

  اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل
 والتعاون في الميدان االقتصادي

 الدورة الرابعة 
 2016نيسان/أبريل  15-14جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

    وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال
 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
حتســـي  يـــل ألـــكال التعـــاون وال ـــرارة مـــن أجـــل التيـــارة والتنميـــة ب يـــة حت يـــ  األ ـــدا   -3

 اإلمنائية املتف  عليها دوليا  
 ت رير االجتماعاعتماد  -4
  

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 

  1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

 م ررا .  -يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيسا  ونائبا  للرئيس  -1
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

وســــيتان برنــــام   يــــرد جــــدول األعمــــال املؤقــــت الجتمــــاع اخلــــرباء   الف ــــل األول أعــــ  . -2
 مف ل قبل االجتماع بأسبوع على األقل

 
 الوثائ   

TD/B/C.I/MEM.6/10  جدول األعمال املؤقت ولروحه 
 

  3البند   
تحسيييج جميييك أشييكال التعيياون والشييرااة مييج أجييل التجييارة والتنمييية ب ييية تح ييي  

 األهداف اإلنمائية المتف  عليها دولياا 
ســـيع د اجتمـــاع اخلـــرباء املتعـــدد الســـنواو ب ـــأن التكامـــل والتعـــاون   امليـــدان االقت ـــاد   -3

 18دورتــــه الرابعــــة وت ــــا  ل وت اصــــاو الــــس واتــــ  عليهــــا مكتــــب  لــــس التيــــارة والتنميــــة بتــــاري  
. واهلـد  مـن  ـا  الـدورة  ـو استك ـا  دور ونتـاو التعـاون الـدو    بنـاء 2013أيلول/سبتمرب 

لى مكاتحة األزمـاو االقت ـادية، واـمان اسـت رار االقت ـاد الكلـء وبنـاء اقت ـاداو قـادرة ال درة ع
على التأقلم   األجل التويل، و ء لـرو  اـرورية لايـادة توقعـاو حت يـ  أ ـدا  التنميـة املسـتدامة 

   الوقت احملدد وعلى حنو تعال. 
وأ ـــدا   2030ملســـتدامة لعـــا  ويكفـــل التنفيـــا الفعـــال و  الوقـــت احملـــدد خلتـــة التنميـــة ا -4

التنميــة املســتدامة عــن طريــ  تتــوير االقت ــاداو الــس لــر يرحلــة انت اليــة ايجــة بيجــة اقت ــادية وارجيــة 
ومــا نــت  عنهــا مــن ررــود   التيــارة  2008داعمــة. ومــل  لــز، ال يــاال صــدا األزمــة املاليــة لعــا  

لرمسيـــة ومـــن  يـــرة يـــندد   البلـــدان الناميـــة، إ  والتـــدت او املاليـــة واالســـتامار واملســـاعدة اإلمنائيـــة ا
جانــب الناجــل الــا  سخــيل مــؤورا    دوــول رأا املــال، وا  ــائل اخلارجيــة، والعائــداو الضــريبية، 
مــا يهــدد  تــاو التنميــة لســنواو م بلــة. وتــؤثر  ــا  الــدينامياو تــأثلا  ربــلا  علــى قــدرة البلــدان الناميــة 

التنميــة املســتدامة، رتســريل النمــو املســتدا  وال ــامل، وال ضــاء علــى علــى العمــل حنــو حت يــ  أ ــدا  
الف ــــر، ورــــبا ارــــوع واألمــــراع، وبنــــاء ال ــــدرة علــــى التــــأقلم. و تــــا  الت ــــد  الفعــــال للتحــــدياو 
النالــجة عــن األزمــاو املاليــة واالقت ــادية العامليــة املتكــررة إ  إجــراءاو لــاملة علــى ال ــعيد العــاملء 

 فسه التعاون بي بلدان ارنوب. ويعاز   الوقت ن
ــــه الرابعــــة  ــــا  التحــــدياو والفــــر .  -5 وســــيتناول اجتمــــاع اخلــــرباء املتعــــدد الســــنواو   دورت

وســـلرا االجتمـــاع اـــمن ئـــاور  الرئيســـية علـــى معرتـــة ريفيـــة حتســـي إدارة االقت ـــاد الكلـــء واألداء 
ال و  الوقــت املناســب، وريفيــة االقت ــاد  بســبل تعــاز حت يــ  أ ــدا  التنميــة املســتدامة ب ــكل تعــ

االســــتفادة الكاملــــة مــــن ا يــــا السياســــاس املوجــــود عــــن طريــــ  ت اســــم املمارســــاو الفضــــلى واملــــوارد 
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وتنســي  السياســاو تيمــا بــي البلــدان الناميــة. ويتوقــل أن يعــرع اخلــرباء وخجهــاو نظــر م اخلاصــة   
 و وربام. االجتماع وأن يسلتوا الضوء على قضايا ئددة تتعل  يياال

ــــاد مــــاررة معلومــــاو أساســــية لتيســــل املناق ــــة. وباإلاــــاتة إ   -6 ــــة األونكت وقــــد أعــــدو أمان
 لــز، يخ ــيخلل اخلــرباء علــى إعــداد ورقــاو ب ــأن املواــوع املتــرون للمناق ــة. وســتتان  ــا  الورقــاو 

 و ل االجتماع بال كل والل ة اللاين ترد هبما. 
 

 الوثائ   
TD/B/C.I/MEM.6/11  Improving all forms of cooperation and partnership for  

trade and development with a view to accomplishing the  
internationally agreed development goals  

 
  4البند   

 اعتماد ت رير االجتماع
 بلــة. وقــد يــود اجتمــاع ســي د  ت ريــر اجتمــاع اخلــرباء إ  رنــة التيــارة والتنميــة   دوراــا امل -7

 اخلرباء أن يأ ن للم رر بأن يعد، حتت إلرا  الرئيس، الت رير النهائء ع ب اوتتا  االجتماع. 
 

 إسهامات الخبراء
يخ يخلل اخلرباء الاين تعينهم الدول األعضاء على ت دمي ورقاو موجاة )يناون عدد  

االجتماع. وستتان  ا  الورقاو   صفحة( مسامهة منهم   أعمال  12و 5صفحااا ما بي 
االجتماع بال كل والل ة اللاين ترد هبما. وينب ء ت دميها إ  أمانة األونكتاد قبل ع د االجتماع 

 وتوجيهها إ :

M
me

 Elissa Braunstein 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
Palais des Nations, CH-1211, Genève (Suisse) 
Téléphone : 41 22 917 5857 
Télécopieur : 41 22 917 0050 
Courriel : elissa.braunstein@unctad.org 

  


