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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 احلادية عشرةالدورة 
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29-25جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 :تقارير اجتماعات اخلرباء -٣

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة: )أ( 
 ؛اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية '1'
 ؛اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية '2'

ـياااـ البيتاااة ا قتاااا ادية املواتياااة علااا   '٣' اجتمااااع اخلااارباء املتعااادد السااانوات بشاااأن تع
ـيـ التكامال والتعااون    مجيع املستوايت دعماً للتنمية الشاملة واملستدامة، وتع

 ا قت ادي؛ امليدان

اجتماااع اخلاارباء املتعاادد الساانوات املعاال ولنقاال واللوجسااتيات التجاريااة وتيساا   '4'
 ؛ارةالتج

ـيـ القيمة املضافة وحتسني القدرة اإلنتاجياة اللياة عارب ب اجتماع اخلرباء املعل '5' تع
 .متكني ا قت اد اللي

  ؛تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات املنافسة )ب( 
 .ة املستهلكتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات محاي )ج( 
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 ومكامن الضعف:التجارة  -4
ـرية ال غ ة النامية (أ)    حتدايت كب ة؛ ،: بلدان صغ ةالدول اجل
 : حالة هشة؛ا عتماد عل  السلع األساسية (ب) 
 تيس  التجارة والنقل. معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه: (ج) 

ـيـ أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة -5  .التقرير املرحلي عن تشجيع وتع
 .مسائل أخرى -٦

 .اعتماد تقرير اللجنة املقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية -7

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
تشاارين  29ىل إ 25للجنااة التجااارة والتنميااة   ال اا ة ماان  اديااة عشاارةُتعقد الاادورة احلساا -1

  ،جمللااس التجااارة والتنميااةبوصاا هما هيتتااني فاارعيتني ويتمثاال دور اللجنتااني،  .2019 الثااين/نوفمرب
مان قضايتني مان ات ااأ أكارا،   إجاراء حاوار سياساا  بشاأن قضاية أو  201ال قارة  حتادد كما 

تماعاااات اخلااارباء، وإدارة بااارجمم عمااال اجتماعاااات اخلااارباء   قضاااااي رتاااارة، والنظااار   تقاااارير اج
ـيـ أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.  نطاأ اخت اصاهتما والتوصية إبقرار ، وتشجيع وتع

وقاااد أقااارا جملاااس التجاااارة والتنمياااة   دورتاااه السادساااة والساااتني جااادول  األعماااال املؤقااات  -2
عماال األجادول البند املوضاوعي مان  موضوعوحيمل  .والتنميةجارة للجنة الت احلادية عشرةدورة لل

تستعرض اللجنة تقارير اجتماعات س ،ضافة إىل ذلكووإل. “ومكامن الضعفالتجارة  ” عنوان
األنشااطة اً أيضاا اللجنااةوسااتعتمدها. وسااتدر   أفرقااة اخلاارباء احلكوميااة الدوليااة اخلاارباء واجتماعااات

ـيـ أوجه التآزر بني أركان فضاألمانة وأت ال لة اليت ن اذهتا ذا  عمل الثالثة.الت إىل تشجيع وتع
من ات اأ أكارا بشاأن نتاائم ا جتماعاات احلكومياة  190عل  النحو الدد   ال قرة و  -٣

أكثااار علااا  تركاااـ للجناااة اخلاااروج بنتاااائم  ادياااة عشااارةالااادورة احلينبغاااي أن يكاااون هاااد  الدولياااة، 
لياه   وعلا  النحاو املن او  ع عملياة ملشااكل التجاارة والتنمياة. حلاو ً  ، وحتاددةليالعماجلوانب 
مااان  مساااتمدةمت ااق عليهاااا اساااتنتاجات   نتاااائم الااادورة سااتتمثل ، مااان ات ااااأ أكااارا 20٣ ال قاارة

ـمنية املقررة للدورة.  احلوار السياسا  والتوصيات املقدمة إىل األمانة   غضون ال  ة ال

 ١البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

 ماان النظااام الااداخلي للجااان الرئيسااية جمللااس التجااارة والتنميااة، تنتخااب 18وفقاااً للمااادة  -4
من بني ممثلي أعضائها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً، وتراعاي   ذلاك  التجارة والتنمية جلنة

ماان النظااام الااداخلي، يتكااوان مكتااب  19ووفقاااً للمااادة  احلاجااة إىل ضاامان توزيااع جغاارا  عااادل.
اللجنااة ماان ساابعة أعضاااء علاا  النحااو التااايل: أربعااة أعضاااء ماان القااائمتني ألااف وجاايم جمتمعتااني، 
وعضوان من القائمة وء، وعضو واحد مان القائماة دال، وهاي القاوائم املشاار إليهاا   مرفاق قارار 

  دَّلة.( ب يغته املع19-)د1995اجلمعية العامة 
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شااارة للجنااااة  عادياااة يكون مكتاااب الاااادورة احلساااووفقااااً لاااذلك، وعمااااًل باااادورة التناااااوب،  -5
، وثالثاااااة نااااواب للاااارئيس مااااان جاااايم، واملقاااارر مااااان القائمااااة دال: الاااارئيس مااااان القائمااااة يلااااي كمااااا
 ن للرئيس من القائمة وء.األف وجيام جمتمعتني، وجئب ئمتنيالقا

  ٢البند   
 عملال وتنظيم األعمال جدول إقرار
ـيران/ 27شرة للجنة التجارة والتنمية   عادية قر جدول األعمال املؤقت للدورة احلأُ  -٦  ح

ُيعمَّم باارجمم العماال ساالااس التجااارة والتنميااة. و جملوالسااتني  السادسااةالاادورة خااالل  2019يونيااه 
  ا جتماع. قبل
 ثيقةالو 

TD/B/C.I/47 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3 البند  
 اخلرباء اجتماعات تقارير

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة: )أ( 
تناقش نتاااائم اجتماعاااات اخلااارباء املتعاااددة ساااتساااتعرض اللجناااة و س)أ(، ٣  إطاااار البناااد  -7

  السنوات واألحادية السنة عل  النحو التايل:
 ؛اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية '1'

 ؛اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية '2'

ـيـ البيتة ا قتا ادية املواتياة علا  مجياع اجتماع اخلرباء امل '٣' تعدد السنوات بشأن تع
ـيااااـ التكاماااال والتعاااااون    املسااااتوايت دعماااااً للتنميااااة الشاااااملة واملسااااتدامة، وتع

 ؛ا قت ادي امليدان

اجتمااااع اخلااارباء املتعااادد السااانوات املعااال ولنقااال واللوجساااتيات التجارياااة وتيسااا   '4'
 ؛التجارة

ـياااـ القيماااة املضاااافة وحتساااني القااادرة اإلنتاجياااة اللياااة ب املعااالاجتمااااع اخلااارباء  '5' تع
 .متكني ا قت اد اللي عرب

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة )ب( 
النتااائم الاايت تناقش سااتسااتعرض اللجنااة و س( ماان جاادول األعمااال، ب)٣  إطااار البنااد  -8

 يق اخلرباء احلكومي الدويل املعل بقوانني وسياسات املنافسة.فر  توصل إليها

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك )ج( 
النتااائم الاايت تناقش سااتسااتعرض اللجنااة و س)ج( ماان جاادول األعمااال، ٣  إطااار البنااد  -9

 .بقوانني وسياسات محاية املستهلك مي الدويل املعلفريق اخلرباء احلكو  توصل إليها



TD/B/C.I/47 

GE.19-15804 4 

  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 

TD/B/C.I/CLP/55 فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل املعاال بقااوانني وسياسااات  تقرياار
 منة عشرةعن دورته الثا املنافسة

TD/B/C.I/CPLP/20 فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل املعاال بقااوانني وسياسااات  تقرياار
 الرابعةمحاية املستهلك عن دورته 

 ٤البند   
 ومكامن الضعف التجارة

ـاياد القلاق    -10 إزاء مكاامن الضاعف   إطار هذا البند من جدول األعمال، و  سياأ ت
شارة للجناة عادياة تناقش الادورة احلس، لبلدان منواً اقت ادات فتات معينة من البلدان النامية وأقل ا

كيف أن مكامن الضعف هذ  متثال حتادايً رئيساياً أماام انادماج البلادان النامياة   لتنمية  التجارة وا
التجارة الدولية عل  حنو مستدام ومبا يعود عليها وملن عة، وكيف ميكن للدول األعضااء أن تعاا  

ايدة املروناة ا قت اادية مان أجال أسباب مكامن الضعف متعاددة األ وجاه واثاثرهاا معاجلاًة فعالاًة لا
 حتقيق التنمية املستدامة. واجملا ت الثالثة اليت تتناوهلا املذكرة اليت أعدها األمانة هي كاآل :

ـرية ال غ ة النامية (أ)    حتدايت كب ة؛ ،: بلدان صغ ةالدول اجل
 : حالة هشة؛األساسيةا عتماد عل  السلع  (ب) 
 تيس  التجارة والنقل. معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه: (ج) 

 يقةلوثا
TD/B/C.I/48 Trade and vulnerability 



TD/B/C.I/47 

5 GE.19-15804 

 ٥البند   
 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة

ُتقدام األمانااة تقريااراً عاان التقاادم الاار ز علاا  ساا إطااار هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال،   -11
ـيـ أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة   اجملا ت اليت تغطيهاا  جلناة صعيد تشجيع وتع

تقدم شااااااعبة التجااااااارة الدوليااااااة والساااااالع األساسااااااية، وشااااااعبة التكنولوجيااااااا سااااااو  .التجااااااارة والتنميااااااة
 لوجستيات عرضاً عن التقدم الذي ُأحرِز منذ اثخر دورة للجنة.وال

  6 البند  
 أخرى مسائل

 إطار هذا البند من جدول األعمال، قد تاود جلناة التجاارة والتنمياة أيضااً أن تنظار     -12
لااادورهتا القادماااة وأن توصاااي جملاااس التجاااارة والتنمياااة  (املواضااايع املخ  اااة)املوضاااوع املخ ااا  

 .)عليها( وملوافقة عليه

 ٧البند   
 والتنمية التجارة جملس إىل ماملقد   اللجنة تقرير اعتماد

  شرة للجنة إىل جملس التجارة والتنمية.عادية ُيقدَّم تقرير الدورة احلس -1٣

    


