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 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 املسا   اإلجرا ية: -1

 أعضاء املكتب انتخاب )أ( 

 الدو ة عم  قرا  جدول األعمال وإنظيم  )ب( 

 اعتماد التقرير املتع ا بواا ا الت ويض )ج( 

 والستل ل مج   رابعةجدول األعمال املؤقت ل دو ة ال )د( 

 إطوُّ  النظام التجا ي الدويل واجتاهاإه من منظو   منا ي -2
 االست ما  من أج  التنمية -3
كتررراد ل إن يرررذ ومتابعرررة نترررا ر املرررؤمرات الر يسرررية ومرررؤمرات القمرررة الرررا مسرررا ات األون -4

 إعقدها األمم املتحدة ل امليدانل االقتاادي واالجتماعي

لاررراق أقررر  الب ررردان  2020-2011برنرررامر عمررر  العقرررد مسرررا ة األونكتررراد ل إن يرررذ  -5
 : التقرير املرح ي اخلام منوا  

 :أنيتطة التعاون التقين -6

 استعراض أنيتطة التعاون التقين الا يضط ع هبا األونكتاد )أ( 

 إقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد    اليتعب ال  سطيين )ب( 

عيتررة  رابعرةاملسا   الا إتط ب من ا    اخترا   جرراء بيتر يفا ل  طرا  متابعرة الردو ة ال -7
 ل مؤمر

 سرتاإيجي واملي انية الربناجميةال رقة العام ة املعنية باإلطا  اال ريراإق -8

 :مسا   أخرى ل ميدان التجا ة والتنمية -9

واأل بعرررون  تاسرررعالتطررروير الترررد ني لقرررانون التجرررا ة الدوليرررة: التقريرررر السرررنوي ال )أ( 
 ل جنة األمم املتحدة ل قانون التجا ي الدويل

 ةإقرير ال ريا االستيتا ي امليترتك املعين مبرك  التجا ة الدولي )ب( 

 املسا   املؤسسية والتنظيمية واإلدا ية وما يتا  هبا من مسا  : -10

مرن خطرة  166التقرير املقدم من   ري  اييةرة االستيترا ية املنيتر ة و قرا  ل  قررة  )أ( 
 2016-2015عم  بانكوك بيتر ن إنظريم األمانرة لردو ات إد يبيرة ل ال ررتة 

 2017االستيتا ية لعام  وما يذع الدو ات من إ اري؛ وإعيل أعضاء اييةة
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مررررن النظررررام الررررداخ ي  76إسررررمية اييةررررات الكوميررررة الدوليررررة أل ررررراض املررررادة  )ب( 
 ل مج  

مررررن النظررررام الررررداخ ي  77إسررررمية املنظمررررات  ررررري الكوميررررة أل ررررراض املررررادة  )ج( 
 ل مج  

 استعراض اجلدول ال مين لالجتماعات )د( 

 2017عضوية ال رقة العام ة لعام  (ه) 

 (19-)د1995استعراض قوا م الدول الوا دة ل مر ا قرا  اجلمعية العامة  )و( 

 اآلاا  اإلدا ية واملالية املرتإبة ع ى  جراءات ا    )ز( 

 مسا   أخرى -11

 عتماد التقريرا -12

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

والسررتل ل اجتمرراع  ةل ررأُقررر جرردول األعمررال املؤقررت لرردو ة جم رر  التجررا ة والتنميررة ال ا -1
 د (1)2016 سبتمرب/أي ول 23املكتب املوسع ل مج   ل 

  1البند   
 المسائل اإلجرائية:

 انتخاب أعضاء المكتب )أ( 

 دCorr.1و TD/B/16/Rev.4يرد النظام الداخ ي     التجا ة والتنمية ل الوايقتل  -2

عضرروا   12مكتررب ا  رر  مررن مررن النظررام الررداخ ي، يترر لف  19و 18وو قررا  ل مررادإل  -3
هم: الر ي ، وعيترة نواب ل ر ي ، واملقر ، أي أ بعة أعضاء من القا مة "ألف" )أ ريقيا/آسريا(، 
وأ بعة أعضاء من القا مة "باء"، وعضوان من القا مة "جيم"، وعضوان من القا مة "دال"، ع ى 

 ايغته املعدَّلةد(، ب19-)د1995النحو امليتا   ليه ل مر ا قرا  اجلمعية العامة 

هبرا منرذ الردو ة التاسرعة ملرؤمر األمرم عمرول امل ،وو قا  لردو ة التنراوب ع رى  رغ  املناصرب -4
ة والسرررتل ُ رررُ  ل ررريترررو  منارررب    ررري  ا  ررر  ل الررردو ة ال اوح سررر، املتحررردة ل تجرررا ة والتنميرررة

ومنارب  املقرر  ُ رُ   حردى الردول املد جرة ل   حدى الدول املد جة ل القا مة "ألف" )أ ريقيا(

__________ 

ل ردو ة ال ال رة والسرتل   ر  التجرا ة والتنميرة، بنراء ع رى ط رب مرن    جدول األعمرال املؤقرت  5أضيف البند  (1)
 إيتررين األول/ 28 ل قدم ل اجتماع املكتب املوسع     التجرا ة والتنميرة، منوا ألق  الب دان املنسا اإلق يمي

 د، وباالإ اق مع   ي  جم   التجا ة والتنمية2016أكتوبر 
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مرن القا مرة "ألرف"  االارةكمرا ي ري:   مرن م يكرون نرواب الرر ي  العيتررةسروح "د و جريمالقا مرة "
 من القا مة "دال"د اانان)أ ريقيا/آسيا(؛ وأ بعة من القا مة "باء"؛ وواحد من القا مة "جيم"؛ و 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة )ب( 

 جدول األعمال  

 يرد جدول األعمال املؤقت ل دو ة ل ال ا  األول أعالعد -5

 العم  إنظيم  

مراعرراة  لالقرتاحررات الررا قرردمتدا الو ررود، نُظدمررت ج سررات دو ة ا  رر   يرر  ال إُعقررد  -6
ج ستان ل وقت واحدد كما نُظدمت اجل سات ع ى حنو يك   امليتا كة ال عالة ل و رود، وااصرة 

 وحيقا أك   استخدام ملوا د األمم املتحدة املخااة ل مؤمراتد ،ود الاغريةالو 

 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ج( 

ي حص مكتب ا    واا ا الت ويض وح من النظام الداخ ي، س 2-17و قا  ل مادة  -7
 ويقدم إقريرع    ا   د

 الواا ا الا إاد  أاناء الدو ة  

 والستين للمجلس رابعةاألعمال المؤقت للدورة ال جدول )د( 

والسرتلد وقرد  رابعرةإُعِرد األمانرة ميترروع جردول األعمرال املؤقرت لردو ة ا  ر  الوح سر -8
 ير ب ا    ل  حالة النظر ل هذا البند    امليتاو ات الا يعقدها   ي  ا   د

  2البند   
 من منظور إنمائيتطوُّر النظام التجاري الدولي واتجاهاته 

)م( مرررن ما يكيرررانو نرررريو  ع رررى أنررره ينبغررري لدونكتررراد "مواصررر ة  صرررد 38إرررنص ال قررررة  -9
وإقيرريم إطررو  النظررام التجررا ي الرردويل واجتاهاإرره مررن منظررو   منررا ي، مررع إوجيرره اهتمررام خررا     

  سدامه احملتم  ل حتقيا أهداح التنمية املستدامة"د
واسرررتجابة  لت ررري الواليرررة، سرررُيعرض ع رررى جم ررر  التجرررا ة والتنميرررة، ل  طرررا  بنرررد جررردول  -10

األعمررررال هررررذا، أوال  اسررررتعراض عررررام لالجتاهررررات األخرررررية ل التجررررا ة الدوليررررة ل سرررر ع واخلرررردمات 
ول سياسات التجا ية  ات الا ةد وسيناقش ا  ر  األ يرة املت ايردة لقطراع اخلردمات ل التجرا ة 

وقد إه ع ى مقاومة الركود االقتاادي، وقد إه التنا سية املتناميةد وسيناقش ا    أيضا  العاملية، 
األ يررة املت ايرردة القتارراد اخلرردمات ل الب رردان الناميررة وأقرر  الب رردان منرروا  مررن منظررو ات االقتارراد 

االسرت ناءات  والرعاية االجتماعية والتنميةد و ضا ة      لي، سينظر ا    مب يد مرن التردقيا ل
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الررا أقراررا منظمررة التجررا ة العامليررة مررؤخرا   يمررا يتع ررا بقطرراع اخلرردمات وسيسررعى    برردء مناقيتررة 
بيتررر ن اإلمكانرررات املتاحرررة إلنيتررراء نظرررام دا رررم لد ضررر يات املمنوحرررة ألقررر  الب ررردان منررروا  ل جترررا ة 

 اخلدماتد
ة واآلارا  الرا إرتإرب ع رى وسيناقش ا    أيضا  سالسر  قيمرة السر ع األساسرية ال  اعير -11

رر  األسررواقد وسرريبح  أمنرراو إركرر  األسررواق وإوزيررع القرريم بررل  املرر ا عل والب رردان املنتجررة جررراء إركُّ
اجلدات صاحبة املا حة ل سالس  القيمة العاملية ل س ع األساسية ال  اعيةد وسيبح  ا  ر ، 

الررة املرر ا عل الاررغا  امليتررتتل القضررايا املطروحررة ل قطرراع الكاكرراو حيرر  إ ررري ح ع ررى األخررص،
ق قا  خاصرا ،  لري أن مركر هم الضرعيف أصرال  ل س سر ة القيمرة ي يردع ضرع ا  أصرحاب املار حة 

جتا  وجمد و ومانعو منتجات اليتوكوالإةد ونتيجرة  لرذلي، ال يبقرى أمرام  ، ومندماملندجمون جيدا  
ولررة ملنتجرراام إغطرري إكرراليف هررؤالء املرر ا عل سرروى حيرر  ًرردود جرردا  ل ت رراوض ع ررى أسررعا  معق

 نترررراجدم وإرررررتك يررررم هاميتررررا  لكسررررب العرررريش الكررررر د و كررررن أن إسرررراهم هررررذع األوضرررراع، الررررا 
إسود ل س س ة القيمة العاملية ل كاكاو  حسب ب  إيتم  أيضا  سر عا  أساسرية ز اعيرة أخررى  ال

مرا   إُتخرذ  جرراءات م   النب والبوب والسكر، ل إقويض استدامة األعمال التجا يرة ال  اعيرة 
متسرررقة ل تاررردي ل ميترررك ةد لرررذا، سرررُيجري ا  ررر  مرررداوالت بيتررر ن اخليرررا ات املتاحرررة ل جمرررال 
السياسرررة العامرررة لررردعم صرررغريات اجلدرررات صررراحبة املاررر حة ل سالسررر  قيمرررة السررر ع األساسرررية 

ييترك  هرذا ال  اعية، وااصرة امل ا عرون، ل مواجدرة الرتكر  املت ايرد ع رى امترداد سالسر  القيمرةد و 
"أال يُررتك أحرد    الدعم عنارا  حامسا  لتحقيا بعض أهداح التنمية املستدامة الا إتضمن الت اما  ب

 متخ  ا  عن الركب"د 
 الواا ا

TD/B/63/4    إطرررو  النظرررام التجرررا ي الررردويل واجتاهاإررره مرررن منظرررو
  منا ي

TD/B/63/2  سالسررر  األنيترررطة املولدررردة ل قيمرررة  يمرررا  رررص السررر ع 
رر  األسررواق ع ررى املرر ا عل والب رردان  ال  اعيررة: آاررا  إركأل

 الالة املتع قة بالكاكاو -املنتجة 

  3البند   
 الستثمار من أجل التنمية

مثرة إوا ررا ل اآل اء بيترر ن الرردو  األساسرري الرذي يسرردم برره االسررت ما  اخلررا  ل حتقيررا  -12
ى وجه اخلارو ، أن يرؤار بد جرة كبررية ع  ، كن لالست ما  اخلا و  أهداح التنمية املستدامةد

ل التنميررة االقتارررادية عررن طريرررا إع يرر  القرررد ة اإلنتاجيرررة، و نرراد  رررر  العمرر  وإرررو ري اخلرررربات، 
 يسدم بذلي ل إنويع وإيسري اندماج االقتاادات ل سالس  القيمرة العامليرةد واإلمكانرات الرا 

جتعرر  إرردخأل  السياسررات العامررة مررن أجرر  ينطرروي ع يدررا االسررت ما  اخلررا  بوصرر ه عررامال  ح ررازا  
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جذب امل يد من االست ما   حدى األولوياتد  قد  كأل ت معظم إدخالت السياسات العامة من 
أجرر  جررذب االسررت ما  حررى اآلن ع ررى إيتررجيع االسررت ما د ولررذلي، سررعى حنررو ناررف إرردابري 

سررررت ما     جلررررذب اال 2015    2010السياسررررة العامررررة الررررا جرررررى إن يررررذها ل ال رررررتة مررررن 
الرررتوير ملوقررع بعينرره كوجدررة لالسررت ما د وع ررى الاررعيد الرردويل، يكررون بُعررد إيسررري االسررت ما   مررا 
 ا بررررا  أو ضررررعي ا  ل األ  بيررررة السرررراحقة الإ اقرررررات االسررررت ما  الدوليررررةد ولررررذلي،   ا أُ يرررررد ألي 

با     جنب اسرتاإيجية جلذب االست ما  أن إكون  عالة،  يجب أن يسري إيتجيع االست ما  جن
 مع جدود إيسري االست ما  ع ى صعيدي السياسات العامة الوطنية والدولية ع ى حد سواءد

وحتقيقرررا  لرررذلي، وضرررع األونكتررراد قا مرررة  جرررراءات عامليرررة مرررن أجررر  إيسرررري االسرررت ما د  -13
وإسررتند القا مررة    اخلررربة الررا اكتسرربتدا املنظمررة ع ررى مرردى عقررود ل جمررال إيتررجيع االسررت ما  
وإيسررريع ل عيررع أحنرراء العررا ، كمررا إسررتند     طررا  األونكترراد لسياسررات االسررت ما  مررن أجرر  
حتقيررررا التنميرررررة املسرررررتدامة،  ضرررررال  عرررررن خطرررررة عمررررر  األونكتررررراد لالسرررررت ما  ل أهرررررداح التنميرررررة 
املستدامةد وإتضمن الايغة الالية التع يقات الا أ رزاا امليتراو ات والعم يرات الكوميرة الدوليرة 
املتعررددة اجلدررات صرراحبة املارر حة والررد و  املسررت ادة مررن هررذع امليترراو ات، مبررا ل  لرري الرردعم 
القرروي املقرردم مررن صررانعي السياسررات مررن عيررع أحنرراء العررا ، كمررا إ كررد ل منترردى االسرررت ما  
العرراملي اخلررام  الررذي نُِظررم ل  طررا  الرردو ة الرابعررة عيترررة ملررؤمر األمررم املتحرردة ل تجررا ة والتنميررة 

 ، ول العديد من املنتديات األخرىد2016املعقودة ل نريو  ل موز/يوليه 
وسرررتت لف الررردو ة مرررن جررر أيند  قا مرررة اإلجرررراءات العامليرررة مرررن أجررر  إيسرررري االسرررت ما   -14

سُتستعرض  (2016إقرير االست ما  العاملي لعام من  3)بايغتدا املستكم ة استنادا     ال ا  
سررريجريدا  ريرررا النقررراس األولد وسررريناقش أعضررراء  ريرررا النقررراس األبعررراد خرررالل املناقيترررات الرررا 

الوطنيررة والدوليررة ل سياسررات العامررة لتيسررري االسررت ما ، مبررا ل  لرري الكي يررة الررا  كررن هبررا سررد 
ال غررات املوجرودة ع رى صرعيد السياسرات العامرةد م سريعرض  ريرا النقراس ال را  بعرض وجدرات 

ل جمال إيسري االست ما ، وسيتعما ل حت ي  العالقة بل إيسري  النظر بيت ن املما سات ال ض ى
االسررررت ما  والررررروابي التجا يررررة وإنميررررة امليتررررا يع الاررررغرية واملتوسررررطة الجررررمد وسرررريعقب العررررروض 
املقدمرررة مرررن أعضررراء ال رررريقل ج سرررات حتاو يرررة برررل امليترررا كل وأعضررراء  ريقررري املناقيترررة بيتررر ن 

 طنية و ق يمية وأقاليميةداملوضوع، و لي من خالل منظو ات و 
 الواا ا

UNCTAD/WIR/2016 and 

Overview 

 World Investment Report 2016: Investor 

Nationality – Policy Challenges 
TD/B/63/CRP.2  Global action menu on investment facilitation 
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  4البند   
المااؤتمراا الرئيسااية ومااؤتمراا القمااة التااي مساااهماا األونكتاااد نااي تنفيااة ومتابعااة نتااائ  

 تعقدها األمم المتحدة ني الميدانين القتصادي والجتماعي

الاجة    االنت راع    أقارى حرد  "،باء" 57/270ل قرا ها  ،أكدت اجلمعية العامة -15
طررا  قارد اسرتعراض إن يرذ االلت امرات الرا ُقطعرت ل   املوجرودةُكرن مرن آليرات األمرم املتحردة 

جم ررر  التجرررا ة  ،ل هرررذا الاررردد ،منظومرررة األمرررم املتحررردة ل ا ررراالت الر يسرررية ل تنميرررةد ودعرررت
والتنميررررة    أن ُيسرررردم، ل حرررردود واليترررره، ل إن يررررذ واسررررتعراض التقرررردم احملرررررز ل إن يررررذ نتررررا ر 

الررره ل  طرررا  بنرررود جررردول أعم ،املتحررردة الرررا إعقررردها األمرررماملرررؤمرات الر يسرررية ومرررؤمرات القمرررة 
 املتا ة باملوضوعد

مررررن واليررررة الدوحررررة ع ررررى أنرررره  18وال قرررررة ال رعيررررة )ن( مررررن ال قرررررة  18إررررنص ال قرررررة و  -16
اسرتنادا     أ كانره ال الارة، مرن أجر  حتقيرا  -أن يواص  األونكتاد العم  ل  طرا  واليتره  "ينبغي

التررر ز  وميترررجعا  أوجررره نترررا ر جُمديرررة، وإسرررخري املررروا د املتاحرررة، ُمعررر زا  ل الوقرررت  اإررره عم يرررات 
التكام  مع عم  املنظمات الدوليرة األخررىد ول هرذا الاردد، ينبغري ددد أن ين رذ النترا ر  ات 
الا ة املنب قة عن املؤمرات ومؤمرات القمة العاملية بيت ن التنمية، وأن يتابع إ ي النترا ر، حسرب 

 االقتضاء"د
يسردم ل  "ينبغري لدونكتراد أن ع رى أنره ما يكيانو نرريو  من 10ال قرة  وبامل  ، إنص -17

إن يرررررذ ومتابعرررررة نتررررررا ر املرررررؤمرات العامليررررررة  ات الاررررر ة، مبررررررا ل  لررررري خطررررررة التنميرررررة املسررررررتدامة 
 املعقرود ل  طرا ، حسب االقتضاء، اإ اق برا ي  وكذلي ، وخطة عم  أدي  أبابا2030 لعام

اإ اقية األمم املتحدة اإلطا ية بيت ن إغري املناخ، و ري  لري مرن االإ اقرات والنترا ر الدوليرة  ات 
 الا ة"د

)أ( مررن 27ويُتوق ررع أن ي ررل ا  رر  الط ررب الررذي وجدترره  ليرره اجلمعيررة العامررة ل ال قرررة  -18
 بناء  ع ى مذكرة إُعدها أمانة األونكتادد "باء" 57/270 القرا 

 الواا ا
TD/B/63/5   التقرررررردُّم احملرررررررز ل إن يرررررررذ نتررررررا ر املررررررؤمرات الر يسرررررررية

ومررررررررؤمرات القمررررررررة الررررررررا عقررررررررداا األمررررررررم املتحرررررررردة، 
 ومسا ات األونكتاد
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  5البند   
لصااالح أقاال البلاادان  2020-2011مساااهمة األونكتاااد نااي تنفيااة برنااام  عماال العقااد 

 نمواا: التقرير المرحلي الخامس

الرردو ات السررابقة، بيترر ن التقرردم ، ع ررى  رررا  ل دو إرره ال ال ررة والسررتلا  رر  سرريتداول  -19
لارررراق أقرررر  الب رررردان منرررروا  )برنررررامر عمرررر   2020-2011احملرررررز ل إن يررررذ برنررررامر عمرررر  العقررررد 

مررن بنررد هررذا الواليررات واختاررا  األونكتررادد وسيسررتند نظررر ا  رر  ل االت اسررطنبول( ل جمرر
 156و 153ل  قرررإل  عرردع األمانررة، و قررا  إاخلررام  الررذي التقريررر املرح رري ع ررى جرردول األعمررال 

مرررن برنرررامر عمررر  اسرررطنبولد ويقررردم التقريرررر مع ومرررات  رررام ة عرررن مسرررا ة األونكتررراد ل إن يرررذ 
    األمامد التقدم نب االستنتاجات األولية وطرياا،    ج2015برنامر عم  اسطنبول عام 

 الواا ا
TD/B/63/6  Activities carried out by UNCTAD from 2011 

to 2015 in implementing the Programme of 

Action for the Least Developed Countries for 

the Decade 2011–2020: Lessons learned and the 

way forward 

  6البند   
 أنشطة التعاون التقني:

 لتي يضطلع بها األونكتاداستعراض أنشطة التعاون التقني ا )أ( 

، 2015سرررروح يسررررتعرض ا  رررر  أنيتررررطة التعرررراون التقررررين الررررا اضررررطُ ع هبررررا ل عررررام  -20
 ع قررةباإلضررا ة    التطررو ات ل جمررال التعرراون التقررين لدونكترراد، خاصررة قضررايا بنرراء القررد ات املت

( بيتر ن 50-)د478 ر  بالتجا ة واالست ما ، والقضايا املتا ة بالتقدم احملرز ل إن يذ ُمقر  ا 
ع ررى ا  رر   تكون معروضررةالتعرراون التقرريند وعنررد النظررر ل هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال، سرر

والسرررربعل ل  رقررررة العام ررررة املعنيررررة باإلطررررا  االسرررررتاإيجي واملي انيررررة  ال ال ررررة رررردو ة الوايقررررة اخلتاميررررة ل
ألنيترررطة التعررراون  اسرررتعراض  و ، 2016أي ول/سررربتمرب  7    5ل ال ررررتة مرررن  املعقرررودة ،الربناجميرررة

 دةمع ومات أساسية داعمواا ا باعتبا ها ، 2015التقين الا اضطُ ع هبا ل عام 
 الواا ا

TD/B/WP/279   الررررا يضررررط ع هبررررا اسررررتعراض أنيتررررطة التعرررراون التقررررين
 األونكتاد وموي  هذع األنيتطة

TD/B/WP/279/Add.1  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: 

Review of activities undertaken in 2015 
 )باإلنك ي ية  قي(
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 الواا ا
TD/B/WP/279/Add.2  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex II: 

Statistical tables )باإلنك ي ية  قي( 
TD/B/WP/281   إقريرررررر ال رقرررررة العام رررررة املعنيرررررة باإلطرررررا  االسررررررتاإيجي

 واملي انية الربناجمية عن دو اا ال ال ة والسبعل

 تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني )ب( 

ل  سوح حي   إقرير األونكتاد عن املساعدة املقدَّمة    اليترعب ال  سرطيين، كمرا  عر  -21
السرررررنوات السرررررابقة، التطرررررو ات االقتارررررادية الرررررا  ررررردداا األ ض ال  سرررررطينية احملت رررررة ل اآلونرررررة 

اسررررتمرا  الاررررا  ع ررررى  رررر ة وإرررردهو  األوضرررراع االجتماعيررررة    النظررررر التقريررررر  وجررررهاألخررررريةد وي
جراز حتالدخ  ال ردي الذي يُع ى أساسا     اخن اض املعونة األجنبية وا عود االقتااديةد ويربز

السر بية ع رى اآلارا   أيضرا   د ويس ي الضوء2015ل عام  ةال  سطيني الضريبيةيرادات اإل سرا ي  
اسررررتمرا  إسرررررب املرررروا د الضررررريبية ال  سررررطينية، وإوسررررع املسررررتوطنات، وعرررردم قررررد ة املرتإبررررة ع ررررى 

ل تكاليف ويتضمن التقرير حت يال   املنتجل ال  سطينيل ع ى استرياد مدخالت اإلنتاج األساسيةد
االقتاررادية الباهظررة لالحررتالل ويؤكررد أنرره لرروال االحررتالل ل ب ررإل  النرراإر احمل رري اإلعررايل ل األ ض 

   وضررع  طررا  داخرر  األمررم املتحرردة ويرردعو التقريررر ال  سررطينية احملت ررة ضررعف مسررتوياإه الاليررةد 
لوضرع االقتاراد  لتقييم هذع التكاليف مؤكدا  أن هذا اإلجراء من   نه أن ييتك  خطوة أساسية

 يقرردمأخررريا ، د و ال  سررطيين ع ررى مسررا  التنميررة املسررتدامة وحتقيررا سررالم دا ررم ل اليترررق األوسرري
مررا اسرتجد مررن أنيتررطة التعرراون التقررين لدونكترراد ل األ ض مع ومررات ًداررة ع   ا  رر   التقريرر

 دال  سطينية احملت ة والتحديات الا إاطدم هبا األمانة إلجناز هذع األنيتطة
 الواا ا

TD/B/63/3   إقرير عن املساعدة املقدَّمة من األونكتاد    اليتعب
التطرررو ات الرررا  رررددها اقتاررراد األ ض : ال  سرررطيين

 ال  سطينية احملت ة

  7البند   
المسااائل التااي تتطلااب ماان المجلااس اتخاااه إجااراء بشاابنها نااي إاااار متابعااة الاادورة الرابعااة 

 عشرة للمؤتمر

األمرررم املتحررردة ل تجرررا ة ؤمر مرررسرررتقدم األمانرررة إقريررررا  عرررن إن يرررذ املقرررر ات الرررا اعتمررردها  -22
وسرريتداول ا  رر  وينظررر ل السررب  والوسررا   الك ي ررة  نررريو دعيترررة ل  رابعررةل دو إرره الوالتنميررة 

 بتع ي  إن يذ نتا ر الدو ة الرابعة عيترة ل مؤمر    أقاى حد ُكند
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  8البند   
 فرقة العاملة المعنية باإلاار الستراتيجي والميزانية البرنامجيةال اتقرير 

والسرربعل  ال ال ررة إيدرراال رقررة العام ررة عررن أعمررال دو   اع ررى ا  رر  إقريررر  يكون معروضررا  سرر -23
 دماكي ينظر  يدوالرابعة والسبعل  

 الواا ا
TD/B/WP/281   إقريرررررر ال رقرررررة العام رررررة املعنيرررررة باإلطرررررا  االسررررررتاإيجي

 واملي انية الربناجمية عن دو اا ال ال ة والسبعل
TD/B/WP/283  Report of the Working Party on the Strategic 

Framework and the Programme Budget on its 

seventy-fourth session 

  9البند   
 سائل أخرى ني ميدان التجارة والتنميةم

واألربعااون للجنااة األماام  تاسااعالتجااارة الدوليااة: التقريار الساانوي الالتطاوير التاادريجي لقااانون  )أ( 
 المتحدة للقانون التجاري الدولي

ع ى ا  ر  إقريرر الردو ة  كون معروضا  ي(، س21-)د2205بقرا  اجلمعية العامة  عمال   -24
 واأل بعل ل جنة األمم املتحدة ل قانون التجا ي الدويلدتاسعة ال

 الواا ا
A/71/17   إقرير جلنة األمم املتحدة ل قانون التجا ي الدويل عن

 دو اا التاسعة واأل بعل

 تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية )ب( 

ل  ريا االستيتا ي امليترتك  اخلمسلسوح ينظر جم   التجا ة والتنمية ل إقرير الدو ة  -25
 املعين مبرك  التجا ة الدوليةد
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  10البند   
 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها من مسائل:

ماان خطااة عماال  166التقرياار المقاادم ماان رئاايس الهياااة الستشااارية المنشاابة ونقاااا للفقاارة  )أ( 
ومااااا لهااااة   2016-2015بااااانكوك بشاااابن تنظاااايم األمانااااة لاااادوراا تدريبيااااة نااااي الفتاااارة 

 2017الهياة الستشارية لعام الدوراا من تبثير؛ وتعيين أعضاء 

ع   رري  اييةررة االستيتررا ية ا  رر  ع ررى  ِرر(، سرروح يُط47-)د466عمررال  مبقررر  ا  رر   -26
مرررن خطرررة عمررر  برررانكوكد وسررروح يُررردعى  166أنيترررطة اييةرررة االستيترررا ية وع رررى إن يرررذ ال قررررة 

وعرررررات إوصررررريات ا م بنررررراء ع رررررى ،2017ا  ررررر     إعيرررررل أعضررررراء اييةرررررة االستيترررررا ية لعرررررام 
 اإلق يميةد

 الواا ا
TD/B/63/CRP.1  Report of the Chair of the Advisory Body for 

the year 2015–2016, established in the context 

of paragraph 166 of the UNCTAD X Plan of 

Action 

 للمجلسمن النظام الداخلي  76المادة ألغراض تسمية الهيااا الحكومية الدولية  )ب( 

مرن  76  إت ا أمانة األونكتاد أي ط ب لإلد اج ل القا مة املناو  ع يدرا ل املرادة  -27
قا مرررة باملنظمرررات الكوميرررة  TD/B/IGO/LIST/11النظرررام الرررداخ ي ل مج ررر د وإررررد ل الوايقرررة 

 الدولية املعتمدةد

 ي للمجلسمن النظام الداخل 77المادة  ألغراضتسمية المنظماا غير الحكومية  )ج( 

مرن  77 إت ا أمانة األونكتاد أي ط ب لإلد اج ل القا مة املناو  ع يدرا ل املرادة   -28
املنظمررررررات  ررررررري بقا مررررررة  TD/B/NGO/LIST/20النظررررررام الررررررداخ ي ل مج رررررر د وإرررررررِد ل الوايقررررررة 

 الكومية املعتمدةد

 استعراض الجدول الزمني لالجتماعاا )د( 

 د2017اجلدول ال مين الجتماعات عام ع ى ا     يكون معروضا  س -29

 الواا ا الا إاد  أاناء الدو ة  

 2017عضوية الفرقة العاملة لعام  (ه) 

ع ررى أسررا   2017ط ررب    ا  ر  املوا قررة ع ررى عضروية ال رقررة العام ررة لعرام إُ سروح  -30
 الرت يحات املقدمة من ا موعات اإلق يميةد
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 الواا ا الا إاد  أاناء الدو ة  

 (19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة ني مرنق قرار الجمعية العامة  )و( 

 عضررراء األونكتررراد بع رررى ا  ررر ،  سرررب االقتضررراء، القا مرررة احملدارررة تكون معروضرررة سررر -31
 وا   د

 الواا ا
TD/B/INF.235  Membership of UNCTAD and membership of 

the Trade and Development Board 

 اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءاا المجلس )ز( 

سوح يُب َّإل ا    خرالل الردو ة باآلارا  اإلدا يرة واملاليرة الرا إرتإرب ع رى أيرة مقرتحرات  -32
 معروضة ع يهد

 واا ا إاد  أاناء الدو ة،   ا ل م األمر  

  11البند   
 مسائل أخرى

  12 البند  
 اعتماد التقرير

والنترررا ر ، التعررراون التقرررينح يتضرررمن إقريرررر ا  ررر  النترررا ر املت ررراوض ع يدرررا بيتررر ن سرررو  -33
 واملسا   اإلجرا يةدالر ي   وج ، باإلضا ة    ماملت اوض ع يدا املوجدة    األمانة

    


