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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 الدورة الثانية عشرة
 2021شباط/فرباير  17إىل  15جنيف، من 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه   

 جدول األعمال املؤقت -     أوال   
 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 وتنظيم العمل. إقرار جدول األعمال -2
 تقارير اجتماعات اخلرباء: -3

 ورايتة األعمررالتقريررر اجتمررارب اخلرررباء املتعرردت الأررنالات مارروا اتكررت مار واتمتكررار  )أ( 
 املأتدامة؛ والتنمية من أجل مناء القدرات اإلنتاجية

فريرررررا اخلررررررباء العامرررررل اينكرررررالما الررررردوح املعررررر   ملعررررراي  الدوليرررررة ل م اكررررربة  تقريرررررر )ب( 
 .واإلمالغ

 .ل جميعمن عدم املأاواة والضعف إىل اتزتهار  -4

 .التقرير املرح ا عن تاجيع وتعزيز أوجه التآزر مني أركاا العمل ال الثة -5
 .مأائل أخرى -6
 .اعتمات تقرير ال جنة املقدم إىل جم س التجارة والتنمية -7
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 املؤقت األعمال جدول شروح -      اثنيا   
 17إىل  15                                                                      ت عقررررد الرررردورة ال انيررررة عاررررررة ل جنررررة اتكررررت مار واملاررررراريع والتنميررررة   ال رررر ة مرررررن  -1

ويتم ل تور ال جنتني، مص تهما هيئتني فررعيتني ل رس التجرارة والتنميرة وع ر   رال  .2021شباط/فرباير 
مرررن ات رررا، أكررررا،   إجرررراء حرررالار كياكرررات ماررروا قضرررية أو اثنترررني مرررن القضرررااي  201مرررا هررردتر ال قررررة 

املخترررررارة، والنظرررررر   تقرررررارير اجتماعرررررات اخلررررررباء، وإتارة مرررررر م  عمرررررل اجتماعرررررات اخلررررررباء   ن رررررا، 
 صاصهما والتالصية  ملالافقة ع يه، وتاجيع وتعزيز أوجه التآزر مني أركاا عمل األونكتات ال الثة.اخت

ومالضالرب البنرد املالضرالعا مرن جردول األعمرال هرال ممرن عردم املأراواة والضرعف إىل اتزتهرار  -2
عررالوة ل جميررعم. و إلضررافة إىل  لررو، كررتقالم ال جنررة  كررتعراا واعتمررات تقررارير اجتماعررات اخلرررباء. و 

                                                                                   ع رر   لررو، كررتب ن ال جنررة األنارر ة  ات الصرر ة الرر  ن رر إا األمانررة وأت ت إىل تاررجيع وتعزيررز أوجرره 
 التآزر مني أركاا العمل ال الثة.

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

مررررن النظرررام الرررداخ ا ل جرررراا الرئيأرررية ل رررس التجررررارة والتنميرررة، تنتخرررب  نررررة    18              وفقرررا  ل مررراتة   -3
مرررع مراعررراة                                                                                اتكرررت مار واملاررراريع والتنميرررة رئيأرررا  وئأرررة نرررالاب ل ررررئيس ومقرررررا  مرررن مرررني    رررا أعضرررائها، 

ة يترولف مكترب ال جنر   ، مرن النظرام الرداخ ا   19                 . ووفقرا  ل مراتة  إىل ضماا التالزيع ا غرا  العاتل ايناجة
أرمعة أعضاء من القائمتني ألف وجيم جمتمعتني، وعضرالاا مرن القائمرة  : من كبعة أعضاء ع   الن ال التاح

(  19-)ت 1995وهررررا القررررالائم املاررررار إليهررررا   مرفررررا قرررررار ا معيررررة العامررررة   ء، وعضررررال مررررن القائمررررة تال،  
 املعدلة.  مصيغته 

:  ع ر  الن رال التراحرة ال انيرة عاررة ل جنرة                                                     ومناء  ع يه، وعمال  مدورة التناوب، كيتولف مكترب الردو  -4
و ئبرراا ل رررئيس مررن القررائمتني ألررف وجرريم ومقرررر مررن القائمررة جرريم، ألررف )أفريقيررا(، رئرريس مررن القائمررة 

 و ئب ل رئيس من القائمة تال. و ئباا ل رئيس من القائمة  ء، جمتمعتني،

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت ل دورة ال انية عارة  جم س التجارة والتنمية،   تورته الأامعة والأتني،        أقر   -5
                                   . وكيعم م مر م  العمل قبل اتجتمارب.اتكت مار واملااريع والتنمية ل جنة

 الالاثئا

TD/B/C.II/45 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 تقارير اجتماعات اخلرباء

إطار ه ا البند من جردول األعمرال، كرتقالم  نرة اتكرت مار واملاراريع والتنميرة  كرتعراا    -6
 ومناقاة نتائ  اجتماعات اخلرباء التالية:
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تقريررر اجتمررارب اخلرررباء املتعرردت الأررنالات مارروا اتكررت مار واتمتكررار ورايتة األعمررال  )أ( 
 من أجل مناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املأتدامة؛

 فريا اخلرباء العامل اينكالما الدوح املع   ملعاي  الدولية ل م اكبة واإلمالغ.   تقرير  ( )ب  

 الالاثئا

TD/B/C.II/MEM.4/23  تقريررررر اجتمررررارب اخلرررررباء املتعرررردت الأررررنالات مارررروا اتكررررت مار واتمتكررررار
عن  ورايتة األعمال من أجل مناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املأتدامة

 أعمال تورته ال امنة

TD/B/C.II/ISAR/95 فريررررا اخلرررررباء العامررررل اينكررررالما الرررردوح املعرررر   ملعرررراي  الدوليررررة  تقريررررر
 عن أعمال تورته الأامعة وال الثني ل م اكبة واإلمالغ

  4البند   
 من عدم املساواة والضعف إىل االزدهار للجميع

األعمرال، كتأرهم  نرة اتكرت مار واملاراريع والتنميرة   عم يرة   إطار ه ا البند من جردول  -7
 الت ض  ل دورة اخلامأة عارة ملؤمتر األمم املت دة ل تجارة والتنمية.

  5البند   
 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة

                                      األمانررة تقريرررا  عررن التقرردم اجرررز   تاررجيع   إطررار هرر ا البنررد مررن جرردول األعمررال، كررتقدم  -8
وتعزيرررز أوجررره الترررآزر مررررني أركررراا عمرررل األونكتررررات ال الثرررة   الررراتت املاررررماللة معمرررل  نرررة اتكررررت مار 

 واملااريع والتنمية.

  6البند   
 مسائل أخرى

تنميرة عرن رخرر ، كتقدم األمانة إحاطة إىل  نة اتكرت مار واملاراريع وال                   عمال   ملماركة املتبعة -9
 الت الرات املأتجدة   اتجتاهات والأياكات   جمال اتكت مار واملااريع من أجل التنمية.

  7البند   
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية

                                                                              يقرررد م تقريرررر  نرررة اتكرررت مار واملاررراريع والتنميرررة عرررن أعمرررال تورإرررا ال انيرررة عاررررة إىل جم رررس  -10
 والتنمية. التجارة

    


