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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

  تشننننننننننننرين الثاني/  25إل     21سننننننننننننتاعقد الدورة الثالثة عشننننننننننننرة للجنة التجارة والتنمية في ال ترة من  -1
ية تابعة لمجلس التجارة والتنمية، وحسننننننننننناما  و  . ويتمثل دور اللجان، زوصننننننننننن ها  قتات فر 2022 نوفمبر 

(، في النظر في تقنارير اجتمناعنات الخبراء  TD/541/Add.2من عهند زريندجتناون ) 121محندد في ال قرة 
وعمل البرامج ال ر ية لألونكتاد، فضنننننننً  عن إجراء حوار سنننننننياسنننننننة عامة    ةالث ا  األركانوأوجه التآزر زقن 

 نتقن.بشأن مسألة مختارة واحدة أو اا

دور التجارة في التحول العالمي في مجال الطاقة     يمواضيع زنود جدول األعمال الموضو ية  و  -2
اجاار المترتاة عل  التجارة وس سل ال يمة   -زدافع التنمية، وجغرافية التجارة، وإعادة تشكقل سلسلة التوريد  

تعراض واعتماد تقارير اجتماعات الخبراء.  العالمية والنقل الاحري. وباإلضننننافة إل   لك، سننننتقوم اللجنة باسنننن
وع وة عل   لك، سننتدرا اللجنة األنشننطة  ات ال ننلة التي ن ألتها األمانة وأدَّت إل  تشننجيع وتعييي أوجه 

 التآزر زقن أركان العمل الث اة.

   1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

التجنارة والتنمينة، تنتخنب اللجننة من    من النظنام الداخلي للجنان الرئيسننننننننننننننينة لمجلس  18وفقنًا للمنادة   -3
زقن ممثلي أعضننننائها رئيسننننًا وخمسننننة نواب للرئيس ومقررًا، مع مراعاة الحاجة إل  ضننننمان التوزيع الجغرافي  

من النظنام النداخلي عل  أن كتكون مكتنب اللجننة من سنننننننننننننناعنة أعضنننننننننننننناء: أربعة    19العنادل. وتن  المنادة  
عضنننوان من القائمة باء، وعضنننو واحد من القائمة دال، و ي  أعضننناء من القائمتقن ألج وجيم مجتمعتقن، و 

 ( ب يغته المعدلة.19-)د1995القوائم المشار إلقها في مرفق قرار الجمعية العامة 

وبناًء عليه، وعمً  زدورة التناوب، سنننننننقتألج مكتب الدورة الثالثة عشنننننننرة للجنة عل  النحو التالي:   -4
رر من القنننائمنننة بننناء، وا انننة نواب للرئيس من القنننائمتقن ألج وجيم رئيس من القنننائمنننة ألج )أفري ينننا(، ومق

 مجتمعتقن، ونائب للرئيس من القائمة باء، ونائب للرئيس من القائمة دال.

   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

للدورة الثالثة عشنرة أقّر مجلس التجارة والتنمية في دورته التاسنعة والسنتقن جدولا األعمال المؤقت   -5
 للجنة التجارة والتنمية. وسيعمَّم زرنامج عمل قبل االجتماع.

 الواائق
 

TD/B/C.I/52 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

   3البند   
 تقارير اجتماعات الخبراء

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية )أ( 

جدول األعمال، سننتسننتعرض اللجنة وتناقا نتائج اجتماع الخبراء المتعدد  في إطار  ألا البند من  -6
 السنوات المعني بالسلع األساسية والتنمية في دورته الثالثة عشرة.
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 الواائق
 

TD/B/C.I/MEM.2/55  تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السننوات بشنأن السنلع األسناسنية والتنمية عن
 دورته الثالثة عشرة

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية )ب( 

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننتسننتعرض اللجنة وتناقا نتائج اجتماع الخبراء المتعدد   -7
 السنوات المعني بالتجارة والخدمات والتنمية في دورته التاسعة.

 الواائق
 

TD/B/C.I/MEM.4/27  اجتماع الخبراء المتعدد السنننننننننوات بشننننننننأن التجارة والخدمات والتنمية تقرير
 عن دورته التاسعة

اجتماع الخبراء المتعدد السنننوات المعنب عتعزيز عة ة اقتننننننننننننعننادمة مواتية علت جميع المسننتويات دعماا   )ج( 
 لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون فب المةدان القتعادي

إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننتسننتعرض اللجنة وتناقا نتائج اجتماع الخبراء المتعدد  في  -8
السنوات المعني زتعييي زقتة اقتننن اد ة مواتية عل  جميع المستويات دعمًا لتنمية شاملة ومستدامة، وتعييي 

 التكامل والتعاون في المقدان االقت ادي في دورته الخامسة.

 الواائق
 

TD/B/C.I/MEM.8/15  تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السنننننوات المعني زتعييي زقتة اقتنننننننننننننننننن نننناد ة
مواتية عل  جميع المسنننننننننتويات دعمًا لتنمية شننننننننناملة ومسنننننننننتدامة، وتعييي 

 دورته الخامسة عنالتكامل والتعاون في المقدان االقت ادي 

 تيات التجارية وتيسةر التجارةاجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعنب بالنقل واللوجس )د( 

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننتسننتعرض اللجنة وتناقا نتائج اجتماع الخبراء المتعدد   -9
 السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسقر التجارة في دورته التاسعة.

 الواائق
 

TD/B/C.I/MEM.7/27  المتعنندد السنننننننننننننننوات المعني بننالنقننل واللوجسننننننننننننننتينات  تقرير اجتمنناع الخبراء
 التجارية وتيسقر التجارة عن دورته التاسعة

   4البند   
 تقرير فريق الخبراء الحكومب الدولب المعنب بقوانةن وسياسات المنافسة

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننننننننننتسننننننننننتعرض لجنة التجارة والتنمية وتناقا نتائج فريق   -10
 الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانقن وسياسات المنافسة في دورته العشرين.

 الواائق
 

TD/B/C.I/CLP/66   تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانقن وسنننننياسنننننات المنافسننننة
 عن دورته العشرين.
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   5البند   
 وسياسات حمامة المستهلكتقرير فريق الخبراء الحكومب الدولب المعنب بقوانةن 

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننننننننننتسننننننننننتعرض لجنة التجارة والتنمية وتناقا نتائج فريق   -11
 الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانقن وسياسات حما ة المستهلك في دورته السادسة.

 الواائق
 

TD/B/C.I/CPLP/32   الدولي المعني بقوانقن وسننننننننننننياسننننننننننننات حما ة تقرير فريق الخبراء الحكومي
 المستهلك عن دورته السادسة.

   6البند   
 دور التجارة فب تحول عالمب فب مجال الطاقة عدافع التنمية

في إطنار  نألا البنند من جندول األعمنال، سننننننننننننننتنناقا لجننة التجنارة والتنمينة المتطلانات والسننننننننننننننمات   -12
الطاقة، والطرق التي  مكن للبلدان النامية أن تشننننننكل زها عملية االنتقال  الرئيسننننننية لتحول عالمي في مجال 

 بحقث تييد إل  أق   حد من مكاسبها اإلنمائية.

 الواائق
 

TD/B/C.I/53  دور التجارة في تحول عالمي في مجال الطاقة زدافع التنمية 

   7البند   
اآلثار المترتبة علت التجارة وسننن سنننل جغرافية التجارة وإعادة تشنننكةل سنننلسنننلة التوريد   

 القيمة العالمية والنقل البحري 

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سنننننننننننتناقا لجنة التجارة والتنمية لاار أزمة اللوجسنننننننننننتيات   -13
 الاحرية الجارية عل  جغرافية التجارة. 

ًا جألريًا  عكس عوامل واسنننننننعة  فقد عرفت جغرافية التجارة الدولية عل  مدى العقود الماضنننننننية تغقر  -14
النطاق. وتأارت أ ضننننننننننًا بالتحسننننننننننقنات التي طرأت عل  خدمات النقل، وال سننننننننننيما النقل الاحري الألي كنقل 

في المائة من حجم التجارة العالمية. وقد تضنننننننننناعج حجم التجارة المنقولة بحرًا لل رد الواحد خ ل    80 نحو
إنتاجية الموانئ كيف زادت البلدان النامية  ب  المتعلقةكتاد  العقود الخمسنننننننننننننة الماضنننننننننننننية، وتظهر زيانات األون

وحولت مشننننننننننناركتها خ ل  ألب ال ترة. وبالنظر إل  الخدمات اللوجسنننننننننننتية، ن حف أن الن قات عل  تكاليف  
االحت اظ بالمخيون انخ ضنننننننت عل  مر العقود، في حقن زادت المدفوعات عل  خدمات النقل، تمشنننننننيًا مع  

 سليم في الوقت المناسب وتحسقن الخدمات اللوجستية وخدمات تيسقر التجارة. المييد من عمليات الت

ولكن  ألب االتجا ات ربما زدأت تتغقر، وتحتاج الشنننركات وصنننناع السنننياسنننات إل  إعادة النظر في   -15
إ ا  بعض االفتراضات األساسية حول الخدمات اللوجستية التجارية التي تتحسن باستمرار. وستناقا اللجنة ما  

بما في  لك أسنعار الشنحن المرت عة واالزدحام واالضنطرابات في خدمات    -كانت أزمة سنلسنلة التوريد الجارية  
 قد تؤار عل  مستقبل جغرافية التجارة والنقل الاحري وس سل التوريد وكيف  مكن أن تؤار علقها.  -الشحن  

 الواائق
 

TD/B/C.I/54   جغرافية التجارة وإعادة تشننكقل سننلسننلة التوريد: اجاار المترتاة عل  التجارة
 وس سل ال يمة العالمية والنقل الاحري 
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   8البند   
 التقرير المرحلب عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر عةن أركان العمل الث ثة

في إطار  ألا البند من جدول األعمال، سننننننننننننننتقدم األمانة تقريرًا عن التقدم المحرز في تشننننننننننننننجيع  -16
 وتعييي أوجه التآزر زقن أركان عمل األونكتاد الث اة في المجاالت التي  شملها عمل لجنة التجارة والتنمية. 

   9البند   
 مسائل أخرى 

   10البند   
م إلت مج  لس التجارة والتنميةاعتماد تقرير اللجنة المقدَّ

م تقرير الدورة الثالثة عشرة للجنة التجارة والتنمية إل  مجلس التجارة والتنمية. -17  سياقدَّ
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