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 شروح جدول األعمال المؤقت -ياا ثان 
  1البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة
 يرد جدول األعمال املؤقت للدورة ي الفيل األول أعاله -1

 الوثائ 
TD/B/EX(63)/1  جدول األعمال املؤقت و روحه 

  2البند   
 األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعماا ألفريقيا

  قررد  ي  و  .سررنوياً إعررداد تقريررر عررن األنشررطة الرريت يضررطلع هبررا األونكترراد دعمرراً ألفريقيرراجيررر   -2
إىل دورة تنفيذيرررة  لرررس الت رررارة والتنميرررة. ويتضرررمن التقريرررر است را ررراً عامررراً ملرررا يضرررطلع  ررره التقريرررر 

، األونكتراد مررن أنشررطة لرل و ليررل فيمررا يت لرر   تنميرة أفريقيررا، فضررالً عرن مل رر  ألنشررطة  ررددة
ي ذلرررخل ااررردمال اصستشرررارية والت ررراوي التقرررا ي ارررل قطرررال مرررن القطاعرررال الررريت تررردخل ي  مبرررا

رروصيررة األونكتراد. وي   نطرا  ركم   TD/B/EX(61)/2ث امل لومررال الرواردة ي الوثيقررة د  ل هرذا التقريررر و  
   ع قرردل ي حريررراي/مت إىل الرردورة التنفيذيررة اةاديررة والسررتني  لررس الت ررارة والتنميررة الرريت د  الرريت ق رر
 . وستل  عرض التقرير مناقشة تفاعلية. 2015يونيه 

 الوثائ 
TD/B/EX(63)/2   تقريرررررر األمرررررني ال رررررا  لطونكتررررراد عرررررن األنشرررررطة الررررريت

 يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا

  3البند   
: ديناميرررال الرررديون وتمويرررل 2016تقريرررر التنميرررة القتفرررادية فررري أفريقيرررا لعرررا  

 التنمية في أفريقيا
تقرير التنميرة سينظر جملس الت ارة والتنمية، ي إطار هذا البند من جدول األعمال، ي  -3

ويبحررل التقريررر  : ديناميررال الررديوي واويررل التنميررة ي أفريقيررا.2016اصقتيررادية ي أفريقيررا ل ررا  
ي   ررررق القضررررايا السياسرررراتية الرئيسررررية الرررريت تنطررررو  علي ررررا الررررديوي ا ليررررة وااارجيررررة ألفريقيررررا، 
ويتضررمن إر ررادال سياسرراتية  شررزي الترروااي الرردقي  الررذ  يلررر   قيقرره  ررني  رردائل اويررل التنميررة 

مرروارد اويررل هائلرررة  والقرردرة علررل  مررل أعبررا. الررديوي. ويرررذهأ التقريررر إىل أي أفريقيررا  تررا  إىل
لتحقي  تطل اهتا اإل ائية. و لل التقرير حالة الديوي الدولية ألفريقيا وايف أخذل الديوي ا لية 
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تررؤد  دوراً مترايررد األيفيررة ي   ررق البلررداي األفريقيررة  اعتبارهررا خيرراراً مررن خيررارال اويررل التنميررة. 
يلررر  وهرررلت ا  الرررديوي. ويتضرررمن التقريرررر ويتنررراول التقريرررر  البحرررل أيضررراً خيرررارال التمويرررل التكم

توهيال هامة قا لة للتطبي  ي جمال السياسال ال امة، وه  توهيال تتناول األدوار اليت ميكرن 
 ررماي اسررتدامة قرردرة  مررن أجررلللحكومررال األفريقيررة و ررراائ ا ااررارجيني وا تمررع الرردو  أدا ه 

مرن جردول األعمرال، سرت قد حلقرة نقرا   أفريقيا علل  مرل أعبرا. الرديوي. وي إطرار هرذا البنرد
  شزي مو ول ديناميال الديوي واويل التنمية ي أفريقيا. 

 الوثائ 
TD/B/EX(63)/3   التنميرررة اصقتيرررادية ي أفريقيرررا: ديناميرررال الرررديوي

 واويل التنمية ي أفريقيا )است راض عا (
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2016  2016أفريقيرا ل ررا   تقريرر التنميرة اصقتيررادية ي :

 ديناميال الديوي واويل التنمية ي أفريقيا

  4البند   
: التحرررول الهيكلررري مررري أجرررل تحقيررر  نمرررو 2016تقريرررر التجرررارة والتنميرررة لعرررا  

 شامل ومستديم
سررتتيم مررداوصل جملررس الت ررارة والتنميررة ي إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال فرهررة  -4

. وسيوىل اهتمرا  خرال لل وامرل الريت 2016و 2015صست راض تطور اصقتياد ال امل  ي عام  
تفسررر  رر ف  ررو النرراتر والت ررارة، وتبرراطؤ اصسررتثمار وحالررة ايشا ررة املاليررة الرريت تررؤثر ي اصقتيرراد 

وسرريبحل ا لررس مسررزلة إىل أ  مرردى سررتتطلأ اسررت ادة النمررو القررو  واملسررتدمي واألاثررر  ال ررامل .
إعررادة توجيرره لسياسررال اصقتيرراد الكلرر  وسياسررال الرردخل، إىل جانررأ ت ريررر تنظرريم عمليررة مشرروصً 

التمويرررل واعتمررراد اسرررناتي ية هرررناعية  رررددة األهررردا . واوثيقرررة م لومرررال أساسرررية تسرررتند إلي رررا 
: التحرول اييكلر  مرن أجرل  قير  2016تقريرر الت رارة والتنميرة ل را   يسرت رضلرس، مداوصل ا 

اصجتاهرررال السرررائدة ي اصقتيررراد ال رررامل  والتحرررديال الرئيسرررية الررريت تواج  رررا  رررو  رررامل ومسرررتدمي 
اصقتيررادال املتقدمررة والناميررة والبلررداي الرريت اررر اقتيرراداهتا مبرحلررة انتقاليررة، ويرردرج ا  ررمن املنظررور 

 طويل األمد ل ملية التنمية. 
وي ترب التقرير أي التنمية عملية  ولية يفض  في ا ت ريرر ت بةرة املروارد، وارتفرال مسرتويال  -5

الدخل، وتوسع األسوا ، وترايد اصسرتثمار، إىل تروفف فررل عمرل أاثرر وأفضرل، وهرو مرا يرؤد  
انت رررا  سياسرررال حكوميرررة . وهرررذا التحرررول اييكلررر  يتطلرررأ إجيا يرررةإىل نشرررو. حلقرررة تفررراعالل 

انتقائيررررة لتحويررررل اييكررررل اإلنترررراج  لبلررررد مررررا ي اجترررراه األنشررررطة والقطاعررررال األعلررررل إنتاجيررررة، 
علرررل شرررو  رررائع  ي سرررم لوهرررو مرررا  -والوظرررائف األعلرررل أجرررراً واإلمكانرررال التكنولوجيرررة األاررررب 

لرردور ا ررور  الضررو. علررل ا 2016تقريررر الت ررارة والتنميررة ل ررا  "السياسررال اليررناعية". ويسررل  
ل ملية التينيع،  النظر إىل اإلنتاجية األعلل لقطال اليناعة التحويلية مقارنة  سرائر القطاعرال، 
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ومررا ينطررو  عليرره مررن إمكانررال إلنشررا. روا رر  قويررة فيمررا  ررني القطاعررال )مثررل الررروا   االفيررة 
 مالررة ي القطررال األو  واألماميررة، وروا رر  الرردخل وامل رفررة( وأوجرره تكامررل ت ريررر اإلنتاجيررة و ررو ال

وقطال اادمال. وتتطلأ عملية التحول اييكلر  الناجحرة األخرذ  رن ر سياسرال  رامل. وهرذا 
الت ررارة الدوليررة، وسياسررال اقتيررادية اليررة مواتيررة  ت ررا  سياسررال اسررناتي ية ي جمرراليشررمل ان

مسررتقرة  للنمررو مسررتويال عاليررة لكررل مررن الطلررأ الكلرر  واصسررتثمار، وسياسررال أسرر ار هررر 
وتنافسررية ت رررا اليررلة  ررني األر ررار واصسررتثمار مررن أجررل ترروفف التمويررل ل مليررة التحررول اييكلرر ، 
وسرررد منافرررذ الت ررررب الضرررريري  ايررراذ تررردا ف  رررريبية وتنظيميرررة تضرررف  مريرررداً مرررن الشرررفافية علرررل 

مبسررتوى عمليررال هررنع قرررارال الشررراال واررول اإلنفررا  ال ررا  الررذ  يرروفر  يةررة اكينيررة لالرتقررا. 
 اإلنتا  والتنويع اصقتياد . 

 الوثائ 
UNCTAD/TDR/2016 

 Overviewو
: التحرول اييكلر  2016تقرير الت ارة والتنمية ل را   

 من أجل  قي   و  امل ومستدمي

  5البند   
 مسائل أخرى

  6البند   
 تقرير مجلس التجارة والتنمية عي أعمال دورته التنفيذية الثالثة والستيي

    


