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 التجارة والتنمية مجلس
 الدورة الثانية والستون

         2015 سبتمرب/أيلول 25-14 جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2 البند

            الدورة أعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار 
    جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 مذكرة من أمانة األونكتاد 
يــرد ا الل ــو األول أدنـــاا جــدول األعمـــال املؤقــت للـــدو ة الاانيــة وال ـــت   لــ  الت ـــا ة  

والتنمية. وهتدف الشروح اليت أعـدهتا األمانـة والـيت  ـرد ا الل ـو الاـاق مي   لـدا مألومـا  أساسـية 
 بنود جدول األعمال املؤقت، مي  جانب وصف موجز للوثائق املت لة باملوضوع. عن

         د  ا بداية الدو ة قائمة مرجأية بالوثائق املت لة جبميع بنود جدول األعمال.وف وس 
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 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 
 امل ائو اإلجرائية: -1

         انتخاب أعضاء املكتب )أ(  
         الدو ة عموميقرا  جدول األعمال و نظيم  )ب(  
         بوثائق التلويضاعتماد التلرير املتألق  )ج(  
         جدول األعمال املؤقت للدو ة الاالاة وال ت  للم ل  )د(  

 اجلزء الرفيع امل توى: اسرتا ي يا  التنمية ا عامل مأومل: -2
 الأمليا  املتأددة األطراف إلدا ة الدين اخلا جي ال يادي )أ( 
 والتنميةللت ا ة اا حمّلز  دو  املرأة بوصلها عاملا  )ب( 

 رتابط: األْمَولة وهشاشة االقت اد الكلي ا االقت اد الأامليال -٣
: 2020-2011م ـاةة األونكتــاد ا  نليــذ برنــام  الأمــو ل ــاا أقــو البلــدا   ــواا للألــد   -4

         التلرير املرحلي الرابع
أفريليـــا مــــن أجــــو جتليــــق التنميـــة االقت ــــادية ا أفريليــــا: جتريـــر قــــد ا   ــــا ة اخلــــدما  ا   -5

         النمو والتنمية
 : طوُّ  النظام الت ا ي الدويل وا اها ه من منظو  مي ائي -6

والت ـا ة  ا مينتـاج ال ـلع األساسـية امل ـتدامة أصحاب احليازا  ال ـريةة دو  املزا ع  •
 فيها

 االستاما  من أجو التنمية: ميصلح نظام االستاما  الدويل -7
 :عشرةلية التحضةية لدو ة املؤمتر الرابأة الأم -8

 مينشاء الل نة التحضةية )أ( 
 ميقرا  جدول األعمال املؤقت للمؤمتر )ب( 

م اةا  األونكتـاد ا  نليـذ ومتابأـة نتـائ  املـؤمترا  الرئي ـية ومـؤمترا  اللمـة الـيت  ألـدها  -9
 األمم املتحدة ا امليدان  االقت ادي واالجتماعي

 أنشطة التأاو  التلين -10
         استأراض أنشطة التأاو  التلين اليت يضطلع هبا األونكتاد )أ(  
          لرير عن امل اعدة امللدمة من األونكتاد مي  الشأب اللل طيين )ب(  
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مـؤمتر األمـم املتحـدة ال ـابع املأـين باسـتأراض ايـع جوانـب بموعـة املبـاد  واللواعــد   لريـر  -11
         املن لة املتلق عليها ا لاقاا متأدد األطراف من أجو مكافحة املما سا  الت ا ية التلييدية

متابأــــة  لريــــر وحــــدة التلتــــيا املشــــرتكة واالســــتنتاجا  املتلــــق عليهــــا ا الــــدو ة االســــتانائية  -12
 ال ادسة والأشرين  ل  الت ا ة والتنمية

 اإلطا  االسرتا ي ي وامليزانية الربنابية لرير اللرقة الأاملة املأنية ب -1٣
 م ائو أخرى ا ميدا  الت ا ة والتنمية: -14

التطــوير التــد قي للــانو  الت ــا ة الدوليــة: التلريــر ال ــنوي الاــامن واأل بأــو  لل نــة  )أ(  
         األمم املتحدة لللانو  الت ا ي الدويل

          رمركز الت ا ة الدولية)ب(  لرير اللريق االستشا ي املشرتك املأين  
         امل ائو املؤس ية والتنظيمية واإلدا ية وما يت و هبا من م ائو: -15 

مـــن خطـــة  166التلريـــر امللـــدم مـــن  ئـــي  ايي ـــة االستشـــا ية املنشـــ ة وفلـــاا للللـــرة  )أ(  
يـــذا الـــدو ا  ومـــا  2015-2014عمـــو بـــانكوك بشـــ    نظـــيم األمانـــة لـــدو ا   د يبيـــة ا اللـــرتة 

         2016من   ثة؛ و أي  أعضاء ايي ة االستشا ية لأام 
         من النظام الداخلي للم ل  76  مية ايي ا  احلكومية الدولية ألغراض املادة  )ب(  
 من النظام الداخلي للم ل  77  مية املنظما  غة احلكومية ألغراض املادة  )ج( 
         الزمين للجتماعا استأراض اجلدول  )د(  
         2016عضوية اللرقة الأاملة لأام  )ه(  
         (19-)د1995استأراض قوائم الدول الوا دة ا مرفق قرا  اجلمأية الأامة  )و(  
         اآلثا  اإلدا ية واملالية املرت بة على ميجراءا  ا ل  )ز(  

 م ائو أخرى -16
       عتماد التلريرا -17

  
 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

 
أُقــر جــدول األعمــال املؤقــت لــدو ة بلــ  الت ــا ة والتنميــة الاانيــة وال ــت  ا ميطــا  ميجــراء  -1

 .2015متوز/يوليه  27ضمين ا 
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        1البند    
   :المسائل اإلجرائية

 
 انتخاب أعضاء المكتب )أ( 

 .Corr.1و TD/B/16/Rev.4يرد النظام الداخلي  ل  الت ا ة والتنمية ا الوثيلت   -2
عضـواا هـم:  12مـن النظـام الـداخلي، يتـ لف مكتـب ا لـ  مـن  19و 18ووفلاا للمـاد    -٣

الــرئي ، وعشــرة نــواب للــرئي ، وامللــر ، أي أ بأــة أعضــاء مــن اللائمــة األــفا )أفريليا/ ســيا(، وأ بأــة 
اللائمــة ابــاءا، وعضــوا  مــن اللائمــة اجــيما، وعضــوا  مــن اللائمــة ادالا، علــى النحــو  أعضــاء مــن

 (، ب يريته املأدَّلة.19-)د1995املشا  ميليه ا مرفق قرا  اجلمأية الأامة 
هبـــا منـــذ الـــدو ة التاســـأة ملـــؤمتر األمـــم أمـــول امل ،ووفلـــاا لـــدو ة التنـــاوب علـــى شـــريو املناصـــب -4

يتــو  من ــَب  ئــي  ا لــ  ا الــدو ة الاانيــة وف )األونكتــاد التاســع(، ســاملتحــدة للت ــا ة والتنميــة 
وال ـت  ثاـُو ميحـدى الـدول املد جـة ا اللائمـة اجـيما، ومن ـَب امللـر  ثاـُو ميحـدى الـدول املد جــة 

كمــا يلــي: أ بأــة مــن اللائمــة األــفا   مــن م يكــو  نــواب الــرئي  الأشــرةســوف و ا اللائمــة ادالا. 
 وأ بأة من اللائمة اباءا؛ وواحد من اللائمة اجيما؛ وواحد من اللائمة ادالا. )أفريليا/ سيا(؛

 
         إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة )ب(  

 جدول األعمال  

 يرد جدول األعمال املؤقت للدو ة ا الل و األول أعلا. -5
 

 الأمو  نظيم  

نُظِّمــــت جل ــــا  دو ة ا لــــ   يــــ  ال  ُألــــد مراعــــاةا للقرتاحــــا  الــــيت قــــدمتها الوفــــود،  -6
جل ــتا  ا وقــت واحــد. كمــا نُظِّمــت اجلل ــا  علــى ةــو يكلــو املشــا كة اللأالــة للوفــود، و اصــة 

 الوفود ال ريةة وحيلق أكل  استخدام ملوا د األمم املتحدة املخ  ة للمؤمترا .
 

 مينشاء جلا  الدو ة  

ويُلــرتح  ظــام الــداخلي، قــد يرغــب ا لــ  ا مينشــاء جلنتــ  للــدو ة.مــن الن 62 وفلــاا للمــادة  -7
         لل نة الاانية. 5من جدول األعمال لل نة األو  والبند  4خت يص البند 

 
         اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ج(  

وثــائق التلــويض يلحــص مكتــب ا لــ  وف مــن النظــام الــداخلي، ســ 2-17وفلــاا للمــادة  -8 
         ويلدم  لريرا مي  ا ل .
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 الوثائق اليت   د  أثناء الدو ة  

         جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والستين للمجلس )د(  

ـــد األمانـــة مشـــروع جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدو ة ا لـــ  الاالاـــة وال ـــت . وقـــد وف ســـ -9  ُِأ
 ا هذا البند مي  املشاو ا  اليت يألدها  ئي  ا ل .يرغب ا ل  ا ميحالة النظر 

  
  2البند   

 الجزء الرفيع المستوى: استراتيجيات التنمية في عالم معولم:
 

 العمليات المتعددة األطراف إلدارة الدين الخارجي السيادي )أ( 

 بحـــ  مـــداوال  بلـــ  الت ـــا ة والتنميـــة ا ميطـــا  هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال وف ســـ -10
 الــيت متــر الــديو  اخلا جيــة امللرطــة ا البلــدا  الناميــة واالقت ــادا باملشــكلة املتكــر ة املتأللــة بأــبء 

 الـــذي يضـــطلع بـــه أمـــوالنتلاليـــة. وهـــو هـــذا املوضـــوع مـــن املواضـــيع الـــيت جتتـــو ال ـــدا ة ا رمرحلـــة ا
الــيت لضـايا ال. ومـن بــ  الـيت  ر كـز عليهــا واليتـه الثــةال كـا  األ ا ميطـا  1964كتـاد منـذ عــام األون

الــدين اخلــا جي،  كت ــي  لــة املتأللــة بالــدين ال ــيادي أةيــة خاصــة أل  أزمــا  الــديو ، يطرحهــا 
 .ةملرطــ ةعامــ ونيــةديمومي  كانــت نااــة عــن اجلهــا  اللاعلــة مــن اللطــاع اخلــا ،  ــؤدي عــادة مي  

أضـــف مي   لـــة أنـــه ال ككـــن حـــو مشـــكل  الـــدين ال ـــيادي بـــنل  طريلـــة الـــدين اخلـــا ؛ فهـــي 
 تلق مع امل لحة الأامة وال يادة الوطنية.  ةحمدد مأاجلة تطلب 

وثـــائق املألومـــا  األساســـية  2015 ، لريـــر الت ـــا ة والتنميـــةيـــرد ا الل ـــو اخلـــام  مـــن و  -11
 لـدم األمانـة وثيلـة ب ـيرية ةت ـرة وف ميطـا  هـذا البنـد. وسـ رشد ا ل  ا مداوال ـه ا وف اليت س

 تنــاول اآلليــا  املوجــودة للتأامــو مــع أزمــا  الــدين ال ــيادي والوقــوف علــى أوجــه  مــن هــذا الل ــو
هـــروف اســـتأادة و  ،مي  أدىن حـــد ق ـــو ها مـــن أجـــو  ـــوفة حـــو ســـريع يللـــو مـــن  كـــاليف األزمـــا 

ميجـراءا  مـن أجـو  ا مـناختـا  مـا ككـن ـد   وف وسـالنمو االقت ادي واللد ة على جتمـو الـدين. 
لـــة املمكنـــة شـــمو  أـــديو هـــذا اإلطـــا . و  جت ـــ  علـــود الـــدين؛ ومينشـــاء  ليـــة  هـــذا اإلجـــراءا  املكمِّ

لت وية الديو  ال يادية فأالة ومن لة وككن التنبـؤ هبـا؛ واعتمـاد بموعـة عامليـة مـن املبـاد  )اقـانو  
دد جتــاللــد ة علــى جتمــو الــديو  و عنــدما يتألــق األمــر با الأامــة  خــذ ا االعتبــا  امل ــا غــة  مــرا( 

 الدعاوى اليت يرفأها الدائنو  املمتنأو . ا ميطا للدفاع عنها، رما ا  لة اا ميجرائياا م ا  
  

 الوثائق
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 للتجارة والتنميةاا محفز  دور المرأة بوصفها عاملا  )ب( 
 
أد  التنميـــــة االقت ـــــادية والتحـــــوال  االجتماعيـــــة والالافيـــــة مي   للّـــــص كاـــــة مـــــن أوجـــــه  -12

بــ  اجلن ــ  ا ايــع أةــاء الأــامل. ومــن أهــم  لــة التحــوال  زيــادة ن ــبة التحــا  اإلنــا   التلــاو 
ا اللــوة الأاملــة. لكــن، ال ككــن اعتبــا  هــذا التحــوال   زيــادة ن ــبتهنو بالــذكو ،  ةا بــالتأليم، ملا نــ

جلن ــ . وا د لتحليــق امل ــاواة بــ  ااملــنتي ــة  للائيــة للتنميــة، ومي ــا نتي ــة سياســة من ــلة وخت ــيص 
اا حاســ وكانـت اجلهـود الـيت بــذلت لتأمـيم مراعـاة املنظــو  اجلن ـاق ا عمليـة صــنع ال ياسـا  عـاملا 

 ا هذا ال دد.
للت ــا ة والتنميــة اا حملــز  يتــيا اجلــزء الرفيــع امل ــتوى املأــين بــدو  املــرأة بوصــلها عــاملا وف وســ -1٣

 ؤى جديــــدة ا  ويلــــرز ال ياســــي الــــدعممــــن  أعلــــىلضــــايا اجلن ــــ  مي  م ــــتوى ب لل  لــــاءفرصــــة 
وســـوف يتمحـــو  اجلـــزء الرفيـــع امل ـــتوى علـــى اا. الألقـــة بـــ  الت ـــا ة والتنميـــة ومتكـــ  املـــرأة اقت ـــادي

ــــا زة، وســــوف  مــــع بــــ  أصــــحاب م ــــلحة  ــــدة م ــــتديرة  لاعليــــة  شــــا ك فيهــــا شخ ــــيا  ب مائ
تمـع املـدق، رمـا ا  لـة أكادكي  وشخ ـيا  مـن اللطـاع اخلـا  وا و متأددين من قادة سياسي  

 وسائط اإلعلم.
  

 3البند   
 ترابط: األْمَولة وهشاشة القتصاد الكلي في القتصاد العالميال
 
ســوف  تــيا مــداوال  بلــ  الت ــا ة والتنميــة ا ميطــا  هــذا البنــد فرصــة الســتأراض  طــو   -14

مرحلـــة ا كـــود مـــزمنا. والنظـــر فيمـــا مي ا كـــا  ســـيدخو  2015و 2014االقت ـــاد الأـــاملي ا عـــامي 
وسوف حيلو االستأراض الأوامو الـيت ال  ـزال  أيـق انتأـان النمـو امل ـتدام، ال سـيما اجلانـب املتألـق 

اإلنتــــاج وجت ـــينه و ــــوفة الوســـائو اللزمــــة لتمويــــو  نطـــا  بالطلـــب، دو  ميغلــــال احلاجـــة مي   وســــيع
 االنتأان االقت ادي والتنمية.

 َــــداُ ك ســـبو اهــــا  األخـــةة ا األســـوا  والتــــدفلا  املاليـــة و وســـوف  تنـــاول املناقشـــة اال  -15
عمليــة  فأــلا أّملــت   كيــفالبلــدا  الناميــة. وســوف  تنــاول باخل ــو     أانيــهي ذمــواطن الضــأف الــ

األزمـة الأامليـة، وكيـف أثـر  ا حركيـا  االقت ـاد الكلـي ا االقت ـادا  الناميـة، األمـر  أداأَلْمَولة ب
 طاف مي  ميطالة التباطؤ وزيادة ةاطر األزما  املالية.الذي أدى ا هناية امل

األمانــة، بواســطة بوابــة املنــدوب ، و قــة غــة  سيــة، باعتبا هــا وثيلــة مألومــا   لــدموســوف   -16
 الــيت يتضــمنها رســائوالنتــائ  و الأساســية ملــداوال  ا لــ ،  تضــمن مألومــا  ملّيــدة ســوف  لخــص 

 6حــ  اا . وســوف يكــو  التلريــر حمظــو  2015 ،ت ــا ة والتنميــة لريــر ال  األول والاــاق مــن لالل ــ
. وســوف   ــتأرض الو قــة غــة الرسيــة اال اهــا  الريالبــة ا االقت ــاد 2015 شــرين األول/أكتــوبر 

 الأاملي، مع  ركيز خا  على  خر التطو ا  املالية وأثرها على سياسا  االقت اد الكلي.
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  4البند   
فااااااي تنفياااااام برناااااااما العماااااال لصااااااال  أقاااااال البلاااااادان نمااااااواا  مساااااااهمة األونكتاااااااد    

                 : التقرير المرحلي الرابع2020–2011 للعقد
 
سوف  تناول مـداوال  ا لـ  ا دو  ـه الاانيـة وال ـت ، كمـا حـد  ا الـدو ا  ال ـابلة،  -17

)برنــام   2020-2011ا  نليــذ برنــام  الأمــو ل ــاا أقــو البلــدا   ــواا للألــد  الــذي أحــرزالتلــدم 
 ا ميطــا  النظــر عمــو اســطنبول( ا بــاال  واليــا  األونكتــاد واخت اصــا ه. وســوف ي ــتند ا لــ 

 15٣مـن جـدول األعمـال مي  التلريـر املرحلـي الرابـع الـذي أعد ـه األمانـة، وفلـاا للللـر    4ا البند 
برنــام  عمــو اســطنبول. ويلــدم التلريــر مألومــا  شــاملة عــن ميســهام األونكتــاد ا  نليــذ مــن  156و

 ، مي  جانب االستنتاجا  األولية و فا  امل تلبو.2014برنام  عمو اسطنبول ا عام 
  

 الوثائق
TD/B/62/8  ا  نليـــــذ برنـــــام  الأمـــــو ل ـــــاا أقـــــو  م ـــــاةة األونكتـــــاد

       : التلرير املرحلي الرابع2020-2011البلدا   واا للألد 
  

 5البند   
التنمية القتصادية في أفريقيا: تحرير قدرات تجارة الخدمات في أفريقيا مان أجال    

         تحقيق النمو والتنمية
 
 لريــــر التنميــــة االقت ــــادية ا هــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال ا ا ميطــــا  نظــــر يُ ســــوف  -18

ـــا الـــذي  ،: جتريـــر قـــد ا   ـــا ة اخلـــدما  ا أفريليـــا مـــن أجـــو جتليـــق النمـــو والتنميـــة2015 ،أفريلي
قطـــاع اخلـــدما  ا  ي ـــتند ميليهـــايتنـــاول بالـــد   بأـــض امل ـــائو الرئي ـــية املتأللـــة بال ياســـا  الـــيت 

سياســا ية بشــ   الكيليــة الــيت ككــن هبــا للخــدما  أ    ــهم ا التكامــو أفريليــا، ويــوفر  وجيهــا  
اا  وليــد النمــو الشــامو لل ميــع واســتحدا  الوهــائف. وينــاقا التلريــر عمومــا اإلقليمــي ا أفريليــا و 

علــى نطــا  اللــا ة،  امل ــتدام  الكيليــة الــيت ككــن هبــا للخــدما  أ    ــهم ا جتليــق النمــو والتنميــة
ر مي  دو  اخلـدما  افّلـز وقـد هتا علـى اال  بـاا بلطاعـا  أخـرى. وجتتـاج أفريليـا مي  ال سيما بالنظ

الأامليــة. ويلـدم التلريــر  وصـيا  حمــددة  ةمينأـان  ــا ة اخلـدما  وجت ــ  انـدماجها ا سلســو الليمـ
يلـرت  هبـا  ت ـخة  ـا ة اخلـدما  ا أفريليـا ومـاب  تألق بتدابة ال ياسة الأامـة الكليلـةوقابلة للتنليذ 

أفضــــو. ويشــــدد التلريــــر علــــى احلاجــــة مي  اا مــــن منــــافع مــــن حيــــ  التنميــــة والأمالــــة والنمــــو   ــــخة 
ملأاجلـة أوجـه االنل ـام ا ال ياسـا  علـى ال ـأيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل  أكار ا  اقاا  سياسا 
 .والت ا ةلطاع اخلدما  ب املتأللة
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TD/B/62/4   ـــا ة  جتريـــر قـــد ا  االقت ـــادية ا أفريليـــا:التنميـــة 
اخلـــدما  ا أفريليـــا مـــن أجـــو جتليـــق النمـــو والتنميـــة 

 )فة عامة(
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2015 Economic Development in Africa Report 2015:

Unlocking the Potential of Africa’s Services Trade

forGrowthandDevelopment
  

  6البند   
 تطوُّر النظام التجاري الدولي واتجاهاته من منظور إنمائي

 
)د( من والية الدوحة ال ـاد ة عـن الـدو ة الاالاـة عشـرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة 18 نص الللرة  -19

للت ــــا ة والتنميــــة )األونكتــــاد الاالــــ  عشــــر( علــــى أنــــه ينبريــــي ل ونكتــــاد أ  ايواصــــو  صــــد و ليــــيم 
الت ـــا ي الـــدويل و وجها ـــه مـــن منظـــو  مي ـــائيا. واســـت ابة يـــذا الواليـــة، ســـوف التطـــو  ا النظـــام 

ينــاقا بلــ  الت ــا ة والتنميــة ا ميطــا  هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال اال اهــا  احلدياــة ا بــال 
الت ـــا ة الدوليـــة ا ال ـــلع واخلـــدما  وال ياســـة الت ا يـــة. وســـوف يتـــداول ا ا اهـــا  التـــدفلا  

الأامليــة، واألمــن  ةل ــلع واخلــدما  علــى حــد ســواء، وم ــائو مــن قبيــو سلســو الليمــالت ا يــة، ا ا
الريــذائي، والطاقــة واالســتدامة البي يــة، والت ــا ة الز اعيــة، واال اهــا  ا ال ــلع األساســية، واالقت ــاد 

 اال اهــــا  واللضــــايا الناشــــ ة ا الــــنظم الت ا يــــة املتأــــددةاا األز  . وســــوف  تنــــاول املناقشــــة أيضــــ
 األطراف واإلقليمية وصلهتا بال ياسا  الوطنية.

  
 الوثائق

TD/B/62/2  طوُّ  النظام الت ا ي الدويل وا اها ه من منظو  مي ائي  
  

 والتجارة فيهافي إنتاج السلع األساسية المستدامة أصحاب الحيازات الصغيرة دور المزارعين   
 
أصــــحاب احليــــازا   ا لــــ  ا دو  املــــزا ع  ا ميطــــا  هــــذا البنــــد اللرعــــي، ســــوف ينظــــر -20

. وقـــد أعـــد  األمانـــة وثيلـــة مألومـــا  والت ـــا ة فيهـــاا مينتـــاج ال ـــلع األساســـية امل ـــتدامة  ال ـــريةة
ـــوا دة مـــن جتـــت اا منشـــو  ي ـــد ا األونكتـــاد الحلـــ أساســـية   ـــلط الضـــوء علـــى الرســـائو الرئي ـــية ال

CommoditiesandDevelopmentReportSmallholderFarmersandSustainable: 2015عنـــــــــــوا  

Commodityـــــــازا  ال ـــــــريةة   املـــــــزا ع أاملـــــــذكرة   ؤكـــــــد. و Development فـــــــاعلو   أصـــــــحاب احلي
 ئي يو  ا ال أي مي  جتليق  ـو ج  نميـة ز اعيـة أكاـر  ـوالا وم ـتداماا اجتماعيـاا وبي يـاا. وبنـاء علـى 

طـــا  املـــذكرة ميربز  ـــوالتمويـــو واالســـتاما  والتكنولوجيـــا،  هنـــ  األونكتـــاد املتكامـــو ا بـــاال  الت ـــا ة
 ألصحاب احليازا  ال ريةة. امللرتح  ا التلرير أموالوخطة  سة الأامةال يا
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TD/B/62/9   ـــلع الا مينتـــاج أصـــحاب احليـــازا  ال ـــريةة  دو  املــزا ع 

 والت ا ة فيهااألساسية امل تدامة 
  

  7البند   
 من أجل التنمية: إصلح نظام الستثمار الدوليالستثمار 

 
وخيضـــع  نظـــام ا لاقـــا  االســـتاما  الدوليـــة احلـــايل متأـــدد األوجـــه وامل ـــتويا  وبـــزّأ للريايـــة. -21

ي ــتلزم اختــا  هــو و ، وشــاملا اا اليــوم للتمحــيص واملراجأــة والتنلــيا. وينبريــي أ  يكــو  اإلصــلح ثنه ــ
امل ـــلحة. وهـــذا موضـــوع بـــالت األةيـــة ا وقـــت ســـتأتمد فيـــه ميجـــراءا  من ـــلة مـــن ايـــع أصـــحاب 

أهــداف التنميــة امل ــتدامة، األمــر الــذي ي ــتوجب  وســيع نطــا   ليــا  التمويــو اا األمــم املتحــدة  سيــ
 اللائمة.
ـــــاد، او  -22 ـــــة امل ـــــتدامةا ا قـــــدم األونكت ـــــق التنمي ميطـــــا  سياســـــا  االســـــتاما  مـــــن أجـــــو جتلي
ا اآلونـــة األخـــةة خريطـــة طريـــق   ســـممي شـــادا  مليـــدة يـــذا امل ـــأى. و  ،الـــذي وضـــأه 2012 لأـــام

 عملية املنحى إلصلح ا لاقا  االستاما  الدولية.
Worldا الـــــوا دة التحليـــــو والنتـــــائ  وامللرتحـــــا  عناصـــــر الـــــدو ة خـــــلل  أـــــرض ُ وســـــوف  -2٣

InvestmentReportReformingInternationalInvestmentالـــــــــــذي يتأمـــــــــــق ا  Governance:2015
ألبــه جل ــة جتــاو   حمــاو و  بــا زو  و  يلــي  لــة عــرض  موعــة مــن الــرؤى يلدمــهوف املوضــوع. وســ

قــاليمي. وســتتيا الــدو ة األقليمــي و اإلوطين و الــ املنظــو   أكــ بــ  املشــا ك  وافــاو ين ا املوضــوع 
ة ا االســــتاما  اال اهــــا  ال ــــائد لــــى أحــــد  التطــــو ا  افرصــــة ل مانــــة إلطــــلع املشــــا ك  ع

 األجنيب املباشر وال ياسا  املتأللة هبذا االستاما .
  

 الوثائق
UNCTAD/WIR/2015 and Overview World Investment Report 2015: Reforming

InternationalInvestmentGovernance 
  

  8البند   
 عشرةالعملية التحضيرية لدورة المؤتمر الرابعة 

 
 سوف يأرض األم  الأام ل ونكتاد  لريرا لدو ة املؤمتر الرابأة عشرة. -24
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 إنشاء اللجنة التحضيرية )أ( 

على املما سة ال ابلة، سوف ينشـ  ا لـ  اجلنـة جتضـةيةا برئاسـة  ئـي  ا لـ  كـي  َجْرياا  -25
 .، ا الة أمو  أد النص ال ابق للمؤمتر

 
 الوثائق اليت   د  أثناء الدو ة  

 إقرار جدول األعمال المؤقت للمؤتمر )ب( 

مـــن املتوقـــع أ  يكـــو  ا لـــ  قـــد أقـــر املوضـــوع األساســـي واملواضـــيع اللرعيـــة للمـــؤمتر ميبّـــا   -26
علــــى ا لــــ  مــــن م مشــــروع جــــدول اا الــــرئي . وينبريــــي أ  يكــــو  مأروضــــالــــيت يألــــدها شــــاو ا  امل

واضــــيع اللرعيـــــة الــــيت أقرهتـــــا الـــــدول أعمــــال مؤقـــــت  أــــدا األمانـــــة ويتضــــمن املوضـــــوع األساســـــي وامل
 عادية أخرى.اا األعضاء وبنود

 
 الوثائق اليت   د  أثناء الدو ة  

 
   9البند   
مساهمات األونكتاد في تنفيم ومتابعة نتائا المؤتمرات الرئيسية وماؤتمرات القماة   

 التي تعقدها األمم المتحدة في الميدانين القتصادي والجتماعي
  
ــــة الأامــــة ا قرا هــــا  -27 ــــاءا 57/270أكــــد  اجلمأي احلاجــــة مي  االنتلــــاع مي  أق ــــى حــــد  اب

ق ـــد اســـتأراض  نليـــذ االلتزامـــا  الـــيت ُقطأـــت ا ميطـــا   املوجـــودةثكـــن مـــن  ليـــا  األمـــم املتحـــدة 
منظومــة األمــم املتحــدة ا ا ــاال  الرئي ــية للتنميــة. ودعــت ا هــذا ال ــدد بلــ  الت ــا ة والتنميــة 

ا  الرئي ــية   ُي ـهم، ا حـدود واليتـه، ا  نليــذ واسـتأراض التلـدم افـرز ا  نليــذ نتـائ  املـؤمتر مي  أ
 املتحدة ا ميطا  بنود جدول أعماله املت لة باملوضوع. اليت  ألدها األممومؤمترا  اللمة 

 من ا لا  أكرا على ما يلي: 11و نص الللرة  -28
نتـــائ  املـــؤمترا  واليتـــه، ا  نليـــذ ومتابأـــة ينبريـــي أ  ي ـــاهم األونكتـــاد، ا مي طـــا   
أ  يواصــــو امل ــــاةة ا جتليــــق األهــــداف اإل ائيــــة املتلــــق  لــــه . وينبريــــي ا  ال ــــلةالأامليــــة 

ايـع جوانـب عملـه، لضـو ي ـاعد، ب هـواألهـداف اإل ائيـة ل لليـة. و  عليها دولياا، رمـا فيهـا
. 2015الطريـــــق ةـــــو عـــــام  علـــــى  نليـــــذ جـــــدول األعمـــــال اإل ـــــائي الأـــــاملي وعلـــــى متهيـــــد

ـــت ا مـــؤمتر اللمـــة  األونكتـــاد أ  ي ـــاهم وينبريـــي أيضـــاا ا  نليـــذ التـــدابة افـــدَّدة الـــيت طُِلَب
، وبرنـــــــــام  الأمــــــــو ل ـــــــــاا أقــــــــو البلـــــــــدا   ـــــــــواا ا 2005الأــــــــاملي الـــــــــذي ُعلــــــــد عـــــــــام 

 ، و وافـــق   اء مـــونتةي ال ـــاد  عـــن املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــو التنميـــة،2010-2001 الألـــد
لتنميــة امل ــتدامة، املأــين باق عليهــا ا مــؤمتر اللمــة الأــاملي وخطــة جوهان ــربت التنليذيــة املتلــ

وميعـل  املبــاد  وخطــة الأمــو ال ـاد ين عــن مــؤمتر اللمــة الأـاملي  تمــع املألومــا . وينبريــي 
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ــ اا ا ميعــل  الدوحــة الــوزا ي أ  ي ــاهم أيضــاا ا مواصــلة  نليــذ األهــداف املتلــق عليهــا دولي
 . ا  ال لةمن اللرا ا    لة غةو 

مــن واليـــة الدوحــة علــى أنـــه  18والللــرة اللرعيــة ) ( مـــن الللــرة  18وباملاــو،  ــنص الللـــرة  -29
اســـتناداا مي  أ كانـــه الالثـــة، مـــن أجـــو جتليـــق  -اينبريـــي أ  يواصـــو األونكتـــاد الأمـــو ا ميطـــا  واليتـــه 

لوقــت  ا ــه عمليــا  التــعز  ومشــ أاا أوجــه التكامــو نتــائ  ُبديــة، و  ــخة املــوا د املتاحــة، ُمأــززاا ا ا
مـــع عمــــو املنظمـــا  الدوليــــة األخــــرى. وا هـــذا ال ــــدد، ينبريــــي ... أ  ينلـــذ النتــــائ   ا  ال ــــلة 
املنبالــــة عــــن املـــــؤمترا  ومــــؤمترا  اللمـــــة الأامليــــة بشــــ   التنميـــــة، وأ  يتــــابع  لـــــة النتــــائ ، ح ـــــب 

 االقتضاءا.
)أ( مــــن 27الطلــــب الــــذي وجهتــــه ميليــــه اجلمأيــــة الأامــــة ا الللــــرة ويُتوقَــــع أ  يلــــيب ا لــــ   -٣0
 بناءا على مذكرة  ُأدها أمانة األونكتاد. اباءا 57/270 اللرا 
  

 الوثائق
TD/B/62/5    التلـــدُّم افـــرز ا  نليـــذ نتـــائ  املـــؤمترا  الرئي ـــية ومـــؤمترا

 اللمة اليت علدهتا األمم املتحدة، وم اةا  األونكتاد
  

  10البند   
 أنشطة التعاون التقني:

 
         استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد )أ(  

، باإلضــافة 2014ســوف ي ــتأرض ا لــ  أنشــطة التأــاو  التلــين الــيت اضــطُلع هبــا ا عــام  -٣1
بالت ــــا ة  أللــــةقضــــايا بنــــاء اللــــد ا  املت مي  التطــــو ا  ا بــــال التأــــاو  التلــــين ل ونكتــــاد، خاصــــة

( بشـــ   التأـــاو  50-)د478واالســـتاما ، واللضـــايا املت ـــلة بالتلـــدم افـــرز ا  نليـــذ ُملـــر  ا لـــ  
أـــرض علـــى ا لـــ  نتـــائ  الـــدو ة  ُ التلـــين. وعنـــد النظـــر ا هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال، ســـوف 

امللــــر  علــــدها ا  ســــرتا ي ي وامليزانيــــة الربنابيــــة  االاحلاديــــة وال ــــبأ  لللرقــــة الأاملــــة املأنيــــة باإلطــــا
ســـــيلّدم ميليـــــه باعتبا هـــــا مألومـــــا  أساســـــية داعمـــــة، و  ،2015أيلول/ســـــبتمرب  9مي   7اللـــــرتة مـــــن 
 .2014ألنشطة التأاو  التلين اليت اضطُلع هبا ا عام  استأراض  

  
 الوثائق

TD/B/WP/272   الـيت يضـطلع هبـا األونكتـاد التأـاو  التلـين استأراض أنشطة
 ومتويو هذا األنشطة

TD/B/WP/272/Add.1 Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: Review of 

activities undertaken in 2014)باإلنكليزية فلط(
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TD/B/WP/272/Add.2 Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex II: Statistical 

tables)باإلنكليزية فلط(

TD/B/WP/275 Report of the Working Party on the Strategic Framework 

and the Programme budget on its seventy-first session   
         تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني )ب(  

ســوف حيلـــو  لريــر األونكتـــاد عــن امل ـــاعدة امللدَّمــة مي  الشـــأب اللل ــطيين، كمـــا فأـــو ا  -٣2
ال ــنوا  ال ــابلة، التطــو ا  االقت ــادية الــيت شــهدهتا األ ض اللل ــطينية افتلــة ا اآلونــة األخــةة. 

ر مي  انكمــــان ا النــــا   افلــــي اإلاــــايل والنــــا   افلــــي اإلاــــايل اللــــردي ا األ ض ويشــــة التلريــــ
. وحيلــــــو  ثــــــا  2014ا عــــــام  اســــــتمرا   وســــــيع امل ــــــتوطنا  اإلســــــرائيليةمي  اللل ــــــطينية افتلــــــة و 
. وي ـلط الضـوء 2015الأـام ا أوائـو عـام  رادا  التخلـيص اجلمركـي اللل ـطييناحت از ميسرائيو مييـ

ــــــى ال ــــــراع والأمليــــــة الأ ــــــكرية ا غــــــزة ا متوز/يوليــــــه  ب/أغ ــــــط   - علــــــى اآلثــــــا  املرت بــــــة عل
 -   ميعـــــادة ميعمـــــا  غـــــزة   ـــــة بـــــبطء نظـــــراا مي  أ  الظـــــروف االجتماعيـــــةبـــــ  ويـــــدفع، 2014 عـــــام

ــــدويل مي  . ويــــدعو 1967االقت ــــادية هــــي اليــــوم ا أدىن م ــــتوى يــــا منــــذ عــــام  التلريــــر ا تمــــع ال
اإلســــراع بــــدعم ميصــــلح البــــة التحتيــــة األساســــية ووقــــف ااجتاــــا  التنميــــةا ا األ ض اللل ــــطينية 
افتلـــة. ويلـــدم مي  ا لـــ  مـــا اســـت د مـــن أنشـــطة التأـــاو  التلـــين ل ونكتـــاد ا األ ض اللل ـــطينية 

 شطة.افتلة والتحديا  اليت   طدم هبا األمانة إلجناز هذا األن
  

 الوثائق
TD/B/62/3   ــــاد مي  الشــــأب ــــر عــــن امل ــــاعدة امللدَّمــــة مــــن األونكت  لري

التطـــــــــو ا  الـــــــــيت شـــــــــهدها اقت ـــــــــاد األ ض : اللل ـــــــــطيين
 اللل طينية افتلة

  
 11البند   
مااؤتمر األماام المتحاادة السااابع المعنااي باسااتعراض جميااع جوانااب مجموعااة  تقرياار   

المتفق عليها اتفاقاا متعدد األطاراف مان أجال مكافحاة المبادئ والقواعد المنصفة 
         الممارسات التجارية التقييدية

  
امـــؤمتر األمـــم املتحــــدة ال ـــابع املأــــين باســـتأراض ايــــع  ســـوف يُأـــرض علــــى ا لـــ   لريــــر  -٣٣

 جوانــب بموعــة املبــاد  واللواعــد املن ــلة املتلــق عليهــا ا لاقــاا متأــدد األطــراف مــن أجــو مكافحــة
،  2015متوز/يوليـــه  10مي   6ا الـــذي علـــد ا جنيـــف ا اللـــرتة مـــن املما ســـا  الت ا يـــة التلييديـــة

         كي ينظر فيه ا ل  م يلدمه مي  اجلمأية الأامة.
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 الوثائق
TD/RBP/CONF.8/11  Report of the Seventh United Nations Conference to 

Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed 

Equitable Principles and Rules for the Control of 

Restrictive Business Practices 
  

 12البند   
متابعاااة تقريااار وحااادة التفتااايا المشاااتراة والساااتنتاجات المتفاااق عليهاااا فاااي الااادورة   

 الستثنائية السادسة والعشرين لمجلس التجارة والتنمية
  
ا الدوحـة )األونكتـاد الاالـ   2012املؤمتر ا دو  ه الاالاة عشـرة الـيت علـد  ا عـام قر   -٣4

)أ( أ  قتمــــع بلــــ  الت ــــا ة والتنميــــة ا دو ة اســــتانائية ملــــدة ســــتة أســــابيع بأــــد  مــــا يلــــي: عشــــر(
ااســتأراض التنظــيم واإلدا ة ا مــؤمتر األمــم املتحــدة للت ــا ة والتنميــة  التأمــيم الرســي للوثيلــة املأنونــة

(، جبميـــــــع لريـــــــا  األمـــــــم املتحـــــــدة الرسيـــــــة، للنظـــــــر ا التلريـــــــر JIU/REP/2012/1)األونكتـــــــاد(ا )
ومضــمونه واختــا  قــرا  بشــ   ســبو املتابأــة والتنليــذ اللأــال للــرا ا  ا لــ ؛ )ب( أ   نظــر الــدو ا  

لتلرير و تخـذ مـا يلـزم  ا ة والتنميـة و ُلـّيم التلـدم افـرز ا  نليـذ امللـر ا  املتأللـة بـاال نوية  ل  الت
مي  املـــؤمتر اللـــادم عمـــا اا )ج( أ  يرفـــع بلـــ  الت ـــا ة والتنميـــة ا هـــذا ال ـــدد  لريـــر  ؛مـــن ميجـــراءا 
 جتلق من  لّدم.

عمـو هتـدف مي   أزيـز  ونظر بل  الت ا ة والتنمية، ا دو  ـه التاسـأة واخلم ـ ، ا خطـة -٣5
ُوضــــأت خطــــة الأمــــو وفلــــاا للســــتنتاجا  املتلــــق عليهــــا ا دو ة و التنظــــيم واإلدا ة ا األونكتــــاد. 

. وطلــب ا لــ ، ا الــدو ة 2012متوز/يوليــه  6ا لــ  االســتانائية ال ادســة والأشــرين املألــودة ا 
ونكتـــاد عـــن طريـــق  نليـــذ خطـــة الأمـــو التاســـأة واخلم ـــ ، مي  األمانـــة  أزيـــز التنظـــيم واإلدا ة ا األ

 استناداا مي  مداوال  ا ل . TD/B/59/CRP.2اليت ُعرضت ا الدو ة والوا دة ا الوثيلة 
شـــــاملة عـــــن التنليـــــذ ا دو  ـــــه ال ـــــت  ا  ســـــنوية ونظـــــر ا لـــــ  أيضـــــاا ا  لـــــا ير مرحليـــــة -٣6
ديــــة وال ــــت ، ُعــــرض علــــى . وا الــــدو ة احلا2014ودو  ــــه احلاديــــة وال ــــت  ا عــــام  201٣ عــــام

مبـــاد ا  األمــ  الأـــام اإلضـــافية الراميــة مي  جأـــو األونكتـــاد منظمــة أقـــوى ثـــا مضـــى. اا ا لــ  أيضـــ
ة التلريــر املرحلــي امللبــو عــن التنليــذ ا دو   م نليــذ خطــة الأمــو و لــد أ   واصــووطُلــب مي  األمانــة 

عــن التــدابة الــيت اا  لــدم األمانــة  لريــر . وســوف 2015الاانيــة وال ــت  ا أيلول/ســبتمرب عــام  ا لــ 
نُلــذ  أو اختــذ  جلأــو املنظمــة   ــتمر علــى امل ــا  ال ــحيا ةــو جتليــق نتــائ  أفضــو بــالنظر مي  

 الواليا  امل ندة ميليها.
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 الوثائق
TD/B/62/6  )على  :مؤمتر األمم املتحدة للت ا ة والتنمية )األونكتاد

 التنمية امل تدامةامل ا  ال حيا لإلجناز ا بال 
  

  13البند   
 تقرير الفرقة العاملة المعنية باإلطار الستراتيجي والميزانية البرنامجية

  
ســـوف يُأـــرض علـــى ا لـــ   لريـــر اللرقـــة الأاملـــة عـــن أعمـــال دو هتـــا احلاديـــة وال ـــبأ  كـــي  -٣7

 ينظر فيه.
  

 الوثائق
TD/B/WP/275  Report of the Working Party on the Strategic 

Framework and the Programme Budget on its seventy-

first session 
  

  14البند   
 سائل أخرى في ميدان التجارة والتنميةم
 

التطااوير التاادريجي لقااانون التجااارة الدوليااة: التقرياار الساانوي الثااامن واألربعااون للجنااة األماام  )أ( 
       المتحدة للقانون التجاري الدولي

(، ســــوف يُأــــرض علــــى ا لــــ   لريــــر الــــدو ة 21-)د2205بلــــرا  اجلمأيــــة الأامــــة  عمــــلا  -٣8
 الاامنة واأل بأ  لل نة األمم املتحدة لللانو  الت ا ي الدويل.

  
 الوثائق

A/70/17  Report of the United Nations Commission on 

International Trade Law on its forty-eighth session 
  

 تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمراز التجارة الدولية )ب( 

ســوف ينظــر بلــ  الت ــا ة والتنميــة ا  لريــر الــدو ة التاســأة واأل بأــ  لللريــق االستشــا ي  -٣9
 املشرتك املأين رمركز الت ا ة الدولية.
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        15 البند  
   المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها من مسائل:

 
مااان خطاااة عمااال  166التقريااار المقااادم مااان رئااايس الهي اااة الستشاااارية المنشااا ة وفقااااا للفقااارة  )أ(  

ومااااا لهاااام   2015-2014بااااانكوك بشاااا ن تنظاااايم األمانااااة لاااادورات تدريبيااااة فااااي الفتاااارة 
         2016الستشارية لعام الدورات من ت ثير؛ وتعيين أعضاء الهي ة 

(، ســــوف يُطلــــع  ئــــي  ايي ــــة االستشــــا ية ا لــــ  علــــى 47-)د466رملــــر  ا لــــ   عمــــلا  -40
مــن خطــة عمــو بــانكوك. وســوف يُــدعى ا لــ   166أنشــطة ايي ــة االستشــا ية وعلــى  نليــذ الللــرة 

  وصيا  ا موعا  اإلقليمية. بناء على 2016 ة االستشا ية لأام مي   أي  أعضاء ايي
 

         من النظام الداخلي للمجلس 76المادة  في إطارتسمية الهي ات الحكومية الدولية  )ب(  

مـــن  76مل  تلـــق أمانـــة األونكتـــاد أي طلـــب لـــإلد اج ا اللائمـــة املن ـــو  عليهـــا ا املـــادة  -41
قائمــــة باملنظمــــا  احلكوميــــة  TD/B/IGO/LIST/11النظــــام الــــداخلي للم لــــ . و ــــرد ا الوثيلــــة 

 الدولية املأتمدة.
 

 من النظام الداخلي للمجلس 77المادة  في إطارتسمية المنظمات غير الحكومية  )ج( 

مـــن  77  تلـــق أمانـــة األونكتـــاد أي طلـــب لـــإلد اج ا اللائمـــة املن ـــو  عليهـــا ا املـــادة مل -42
املنظمــــــا  غــــــة بقائمــــــة  TD/B/NGO/LIST/19النظــــــام الــــــداخلي للم لــــــ . و ــــــرِد ا الوثيلــــــة 

 احلكومية املأتمدة.
 

         استعراض الجدول الزمني للجتماعات )د(  

 2015ســــوف يُأــــرض علــــى ا لــــ  اجلــــدول الــــزمين الجتماعــــا  اللــــرتة املتبليــــة مــــن عــــام  -4٣
 .2016واجتماعا  عام 

 
 الوثائق اليت   د  أثناء الدو ة

         2016العاملة لعام عضوية الفرقة  )ه(  

علـــى أســـا   2016ســـوف يُطلـــب مي  ا لـــ  املوافلـــة علـــى عضـــوية اللرقـــة الأاملـــة لأـــام  -44
 الرتشيحا  امللدمة من ا موعا  اإلقليمية.

 
 الوثائق اليت   د  أثناء الدو ة  

         (19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة  )و(  

ســوف  ُأــرض علــى ا لــ ،   ــب االقتضــاء، اللائمــة افدثــة الــيت  ضــم أعضــاء األونكتــاد  -45
 وا ل .
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 الوثائق
TD/B/INF.228  عضوية األونكتاد وعضوية بل  الت ا ة والتنمية 

  
         اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس )ز(  

ا لـــ  خـــلل الـــدو ة باآلثـــا  اإلدا يـــة واملاليـــة الـــيت  رت ـــب علـــى أيـــة ملرتحـــا  ســـوف يُبلَّـــت  -46
 مأروضة عليه.

 
 وثائق   د  أثناء الدو ة، مي ا لزم األمر  

 
        16البند    

   مسائل أخرى
  

        17البند   
   اعتماد التقرير

  
يتضــــمن  لريــــر ا لــــ  مي  اجلمأيــــة الأامــــة مــــن ا لــــا  أكــــرا، ســــوف  195بــــالللرة  عمــــلا  -47

النتــائ  املتلــاوض عليهــا بشــ   أفريليــا، وأقــو البلــدا   ــواا، والتأــاو  التلــين، باإلضــافة مي  ملخ ــا  
 الرئي  والنتائ  املتلاوض عليها املوجهة مي  األمانة.

 


