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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

الخبااا ال المت ااانو البااانتاز ز ااا       ااا  اجتماااا  
 التكامل والت او  في المينا  االقتصاوي

 النورة الثالثة

 2٠١٥متوز/يوليه  ٣-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إق ار جنول األعمال و نظيم ال مل

 جنول األعمال المؤقت وش وحه

 جنول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -١

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

تعزيزززز ارزززوار والتعزززاوع ع ززز  اللزززعيد قوع ا ق يمزززم وا ق يمزززم واألقزززاليمم وإ ززز امه    -٣
 التكامل االقتلاقي والتنمية

 .اعتماق تقرير االجتماع -٤

 المؤقت األعمال جنول ش وح -ثانياا  

1البنن 
 المكتبانتخاب أعضال 

 مقرراً. - بأع ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً ل رئيس  وصي   -١
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  2البنن   
 إق ار جنول األعمال و نظيم ال مل

يززرق جززدول األعمززال املؤقززت الجتمززاع اخلززرباء   الهلززل األول أعززج . و ززيتا  برنززام   -2
 مهلل قبل االجتماع بأ بوع.

 الوثائق

TD/B/C.I/MEM.6/7  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البنن   
    اااا  الحااااتار والت اااااو  علاااال الصاااا ين وو  ااقليمااااي وااقليمااااي واألقاااااليمي 

 وإسهامه في التكامل االقتصاوي والتنمية

 ززززيعقد اجتمززززاع اخلززززرباء املتعززززدق السززززنوا  بلززززأع تعزيززززز التكامززززل والتعززززاوع   امليززززداع  -٣
. 2٠١٣أي ول/ ززززبتمرب  ١8ختلاصززززا  املوا ززززق ع ي ززززا   االقتلززززاقي قورتززززه القالقززززة و قززززاً لج

واهلززدم مززن اززو  الززدورة اززو مناقلززة النريقززة الززا وكززن لززا لتعزيززز ارززوار والتعززاوع ع زز  اللززعيد 
قوع ا ق يمم وا ق يمم واألقاليمم أع يس م   التكامل االقتلزاقي والتنميزة   الب زداع الناميزة 

 قالية.واالقتلاقا  الا متر مبرح ة انت

ومن شأع إقماج الب داع النامية   االقتلاق العاملم إقماجاً اقتلاقياً موج اً حنو التنمية  -٤
أع حيهزززز النمزززو العزززاملم وحيزززد مزززن الهقزززر وعزززدك املسزززاواة   العزززا . ولكزززن  ديزززد  زززبل وو زززائل 

يززة  زز  ناجحززة لتحقيززق اززوا ا قمززاج مززا زال يلززكل  ززدياً مقبتنززاً.  هززم علززر تسززوق  بي ززة  ار 
مجئمة، بدأ  اال رتاتيجيا  القائمة ع   اللاقرا  الا تنت ج ا الب زداع الناميزة والب زداع الزا 
متزززر اقتلزززاقالا مبرح ززززة انتقاليزززة تلزززل إ  حززززدوق إمكانالزززا. و زززيننوي التكيززززف مززز  قيناميززززا  

واحمل يززة.  زز  أع االقتلززاق العززاملم املتبزز ة بالضززرورة ع زز  زيززاقة االعتمززاق ع زز  األ ززوا  ا ق يميززة 
التكامزززل ا ق يمزززم ع ززز  وت زززف املسزززتويا  يواجزززه  زززديا  شززز  وقزززد تلزززمل ار زززول  يا زززا  

 وآليا  وأقوا  وت هة.

و ززتبحا الززدورة القالقززة الجتمززاع اخلززرباء املتعززدق السززنوا  عززن الظززروم الززا وكززن أع  -٥
 زززيناقمل امللزززار وع أيضزززاً تلزززبل التجزززارة  ي زززا مر زززاً ل نمزززو   إ زززار عم يزززة تكامزززل إق يمزززم. و 

التكامززل ا نتززاجم  أ ززاا ل تكامززل ا ق يمززم املوجززه حنززو التنميززة، مزز  اعتبززار أع مسززألة اهليا ززل 
األ ا ززية ال تزززال تكتسززم أريززة موريززة لتحقيززق تكامززل إنتززاجم أعمززق ع زز  اللززعيد ا ق يمززم. 

 سزبيل ككزن ل مضزم قزدماً و ي س َّط الضوء أيضاً ع   الدور احملتمزل لسج زل القيمزة ا ق يميزة  
مزززن أجزززل  قيزززق تكامزززل إق يمزززم موجزززه حنزززو التنميزززة. وأخززز اً،  زززت درا القضزززايا املتلززز ة بتمويزززل 
التكامززل ا ق يمززم املوجززه حنززو التنميززة. ولتحقيززق أي شززكل مززن أشززكال التكامززل األعمززق ع زز  

مارية ل ب ززداع اللززعيد ا ق يمززم  ززيكوع مززن األريززة مبكززاع  ززد الهجززوة بزز  االحتياجززا  اال ززتق
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الناميززة واالقتلززاقا  الززا متززر مبرح ززة انتقاليززة، وال  ززيما احتياجالززا مززن اهليا ززل األ ا ززية، وبزز  
التمويل املتا  حالياً. وي توق  أع يعرض اخلرباء وج زا  نظزرام اخلاصزة   االجتمزاع وأع يسز نوا 

 الضوء ع   قضايا مدقة تتع ق مبجاال  خربلم.

األونكتززاق مززو رة مع ومززا  أ ا ززية لتيسزز  املناقلززة. وبا  ززا ة إ   وقززد أعززد  أمانززة -6
ذلك، يلجَّ  اخلرباء ع   إعداق ورقا  بلأع املو وع املنرو  ل مناقلة. و ت تا  او  الورقزا  

 خجل االجتماع باللكل وال بة ال وين ترق لما.

 الوثائق

TD/B/C.I/MEM.6/8    اللززززعيد قوع ا ق يمززززم تعزيززززز ارززززوار والتعززززاوع ع زززز
وا ق يمززززززززززززم واألقززززززززززززاليمم وإ زززززززززززز امه   التكامززززززززززززل 
االقتلزززاقي والتنميزززةو الزززدروا السيا زززاتية املسزززتهاقة 

  يما خيص التكامل ا ق يمم املوجه حنو التنمية

  4البنن   
 اعتماو  ق    االجتما 

املقب ة. وقد يوق اجتمزاع  ي قدَّك تقرير اجتماع اخلرباء إ  جلنة التجارة والتنمية   قورلا  -7
 اخلرباء أع يأذع ل مقرر بأع ي عدت،  ت إشرام الرئيس، التقرير الن ائم لججتماع بعد اختتامه.

 إسهاماز الخب ال 
ي لزززجَّ  اخلزززرباء الزززوين ترشزززح م الزززدول األعضزززاء ع ززز  تقزززد  ورقزززا  مزززوجزة  يزززرتاو  عزززدق  

 الورقزا  ازو  و زت تا صهحة(  إ  اما    أعمزال االجتمزاع.  ١2صهحا  و ٥صهحالا ب  
 قبزل األونكتزاق أمانزة إ  الورقزا  ازو  تقزد  وينببزم .لمزا تزرق ال زوين وال بزة باللكل االجتماع  

 Mr. Igor Paunovic, United Nations Conference onو التزاي العنواع إ  وتوجي  ا االجتماع عقد

Trade and Development, Palais des Nations, CH-1211, Geneva, Switzerland;               

Phone: +41 22 917 5902; fax: +41 22 917 0050; e-mail: igor.paunovic@unctad.org .
الربيززززززززززززززد ا لكززززززززززززززرتو و +؛ ٤١229١7٠٠٥٠الهززززززززززززززا سو +؛ ٤١229١7٥9٠2 اتفواهلزززززززززززززز 

igor.paunovic@unctad.org). 

    


