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نيروبي
 22-17متوز/يوليه 2016
البند  6من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت وشروحه
مذكرة من أمانة األونكتاد
 -1واف ققس ال ققة اللت ققايف واللنمي ققة و لويفني ققه الةايفي ققة وال ققل امل ققول و ال ق ق 25-14
أيلول/سققبلم  )TD/B/62/11( 2015علققا البنققد املو ققوعد مققن جققدول أعمققال الققدويف ال ا ققة
عش للمؤمت (البند  )8وموا ي ه ال عية.
 -2ووافس الة اللتايف واللنمية أيضاً و اجلل ة ال امة اخللامية من لويفنيه الةايفية وال قل
علا مش وع جدول األعمال املؤقت لدويف املؤمت ال ا ة عش .
 -3ويق ل جققدول األعمققال املؤققت و ال لققن األول مققن ةق و الوعي ققة .وقققد أعقد األمايفققة وق و
جدول األعمال املؤقت وف اً للممايفسة امل لال  .وني ل ة و الش و و ال لن الةاين من ة و الوعي ة.
-4

وفيما يل لس امل ائن اللنظيمية سللديف األمايفة إ افةً هل و الوعي ة (.)TD/501/Add.1

أولا -جدددول األعمددال المؤقددت لادددورة الرابعددة عشددرة لمددؤدمر األم د المت دددة
لاتجارة والتنمية
-1

افللا املؤمت

-2

ايفلخاب ال ئية

-3

إيفشاء ةيئا الدويف
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-4

ايفلخاب يفواب ال ئية وامل يف

-5

وعائس ني ويض املمةل لدى املؤمت :
(أ)

ني ي جلنة وعائس الل ويض

(ب)

ني ي جلنة وعائس الل ويض

-6

إق ايف جدول األعمال

-7

املناقشة ال امة

-8

مق ققن ال ق ق ايف إىل ال مق ققن :ابق ققاو يئق ققة اقللق ققالية عامليق ققة وق ققاملة للتمي ق ق ومنل ق ق ة ق ققد
اللتايف واللنمية:

-9

(أ)

حتديا وف ص النظا املل دل األرط ا و ميدا اللتايف واللنمية

(ب)

نيش ققتي حت ي ققس د ققو اقلل ققالج معق ق ل وو ققامن للتميق ق وم ققلدا م ققن ق ق ل
اللتايف واالسلةمايف واملال واللكنولوجيا هبد حت يس ال اء للتمي

(ج)

املض ققد و حت ي ققس اللح ققول اهليكل ققد االقلل ققالج والل ققاو و ن ققاء ال ققديف عل ققا
اللكيف اقللالياً واللغلب علا اللحديا اليت ني ض اللتقايف واللنميقة وانلنقا
من ما نينص عليه والية األويفكلال
ال ص امللاحة علا مجي امل لويا

(ل)

امل ققا ة و اللن يق وامللا ققة ال ققال خلعققة اللنميققة امل ققلدامة ل ققا  2030والنلققائ
ذا الللة اليت نيلمخض عنها املؤمت ا وال مم ال املية املل ل ة اللتايف واللنمية

م ائن أ ى:
(أ)

االس ققل اض ال ققدويفج ال ق ج ر ي ققه امل قؤمت ل قوائم ال ققدول املديفج ققة و م ف ققس ق ق ايف
اجلم ية ال امة (1995ل)19-

(ب)

الل ي امل د من الة اللتايف واللنمية إىل املؤمت

(ج)

اآلعايف املالية امل نيبة علا إج اءا املؤمت

 -10اعلمال ني ي املؤمت إىل اجلم ية ال امة

ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
حفل الفتتاح
 -5سيُ ا ح ن افللقا القدويف ال ا قة عشق ملقؤمت األمقم امللحقد لللتقايف واللنميقة قد هق
يققو األحققد املوافققس  17متوز/يوليققه  2016و م ق مكققا كينيانيققا الققدو للم قؤمت ا و يف ق و .
وسيُ مم يفام م لن قبن ة ا احلدث.
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البند 1
افتتاح الدورة
-6

ي ل النظا الدا لد للمؤمت و الوعي ة .TD/63/Rev.2

 -7وس ققلُ د اجلل قة ال ام ققة االفللاحي ققة ل ققدويف امل قؤمت ال ا ققة عش ق
املوافس  17متوز/يوليه  2016و م مكا كينيانيا الدو للمؤمت ا .

ققد ه ق ي ققو األح ققد

 -8ونينص املال  16مقن النظقا القدا لد للمقؤمت علقا مقا يلقد :تلقدى افللقا كقن لويف مقن
لويفا املقؤمت يلققوىل ال ئاسققة يفئققية الوفققد الق ج ايفلُخققب منققه يفئققية الققدويف ال ققا ة وذلق حق
ينلخب املؤمت يفئي اً للدويف اجلديد ت.

البند 2
انتخاب الرئيس
 -9نيققنص املققال  17مققن النظققا الققدا لد للم قؤمت و مجلققة أم قويف علققا أ ينلخققب امل قؤمت
يفئي اً له من أعضائه.
 -10وقد ج

ال ال علا أ ينلخب يفئية وفد البلد املضيف (كينيا) يفئي اً للمؤمت .

البند 3
إنشاء هيئات الدورة
 -11وف قاً للمققال  62مققن النظققا الققدا لد للم قؤمت قققد ي نققب املقؤمت و إيفشققاء جلنققة يفئي ققية
(جلنققة جام ققة) للنظق و نققول مو ققوعية م ينققة حتيلهققا إليهققا اجلل ققة ال امققة ولل ققد ني يق شق ا.
ووف قاً للمققال  63مققن النظققا الققدا لد رققوز للتنققة ال ئي ققية أ نينشققم مققا قققد حتلققاج إليققه مققن
ةيئا ف عية من أجن ألاء مهامها.
 -12وعم ق ً املققال  65مققن النظققا الققدا لد للم قؤمت نينلخققب اللتنققة ال ئي ققية يفئي قاً ويفائب قاً
لل ق ئية وم ق يفاً .و وجققب املققال  17يُنلخققب يفئققية اللتنققة ال ئي ققية قبققن ايفلخققاب يفققواب يفئققية
املؤمت ؛ وعم ً املال  22رب أ يكو يفئية اللتنة ال ئي ية من أعضاء مكلب املؤمت .

البند 4
انتخاب نواب الرئيس والمقرر
 -13وف اً للمال  22من النظا القدا لد للمقؤمت يلكقو مكلقب املقؤمت مقن  35عضقواً مقن
يققنهم يفئققية امل قؤمت ويفوا ققه ويفئققية اللتن ققة اجلام ققة وم ق يف امل قؤمت  .ول ق ل يل ق أ ينلخ ققب
املؤمت  32يفائباً لل ئية.
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 -14وقققد ي نققب امل قؤمت و أ ي ق يف نيكققوين مكلققب امل قؤمت علققا ققو يضققمن م اعققا اللوزي ق
اجلغق او ال قالل أج أ يلق لف املكلقب مقن سقب ة أعضققاء مقن أف ي يقا وسقب ة أعضقاء مقن سققيا
وسب ة أعضاء من أم يكا ال نيينية وني ة أعضقاء مقن اوموعقة قاء وأيف قة أعضقاء مقن اوموعقة
لال والل ق  .ووف قاً ملققا ج ق عليققه ال ققال ينبغققد إو ق ا املن ق ا قليمي ق ويفسسققاء اهليئققا
ال عية إو اكاً نياماً و عمن املكلب.

البند 5
وثائق دفويض الممثاين لدى المؤدمر
(أ) دعيين لجنة وثائق التفويض
 -15نينص املال  14من النظا الدا لد للمؤمت علا ما يلد :تنيُ و دايقة كقن لويف جلنقة
لوعائس الل ويض نيل لف من ني ة أعضاء ي ينهم املؤمت ناءً علقا اقق ا الق ئية .ونينلخقب اللتنقة
أعضاء مكلبها ن ها وني حص وعائس ني ويض املمةل وني د ني ي ةا إىل املؤمت ت.
 -16ووف اً ملا ج عليه ال ال قد ي نب املؤمت و أ ي يف أ نيل لف جلنة وعقائس الل قويض
من الدول الل يف ها اليت كايفقت أعضقاء و جلنقة وعقائس الل قويض القيت وقكللها اجلم يقة ال امقة
لويف هلا (الدويف ال ب و ).
و
(ب) دقرير لجنة وثائق التفويض
 -17وف قاً للمققال  14مققن النظققا الققدا لد للم قؤمت ني حققص جلنققة وعققائس الل قويض وعققائس ني قويض
املمةل وني د ني ي ةقا إىل املقؤمت  .ونيقنص املقال  13علقا أ نيُ قد وعقائس ني قويض املمةلق وأملقاء املمةلق
املناو وامل لشايفين إىل األم ال قا للمقؤمت قبقن املوعقد احملقدل الفللقا املقؤمت قا ال ي قن عقن أسقبوع إ
أمكن .ونيلديف وعائس الل ويض إما عن يفئية الدولة أو يفئية احلكومة أو عن وزي اخلايفجية.

البند 6
إقرار جدول األعمال
 -18سققب ت ا وققايف و امل ق ك االسققله لية هل ق و الوعي ققة إىل أ الققة اللتققايف واللنميققة قققد
وافققس و لويفنيققه الةايفيققة وال ققل امل ققول و ال ق  25-14أيلول/سققبلم  2015علققا البنققد
املو وعد من جدول األعمال املؤقت (البند  )8وموا ي ه ال عية.
 -19وسلُ د امل حا املل ل ة لنظيم أعمال املؤمت و إ افة هل و الوعي ة (.)TD/501/Add.1

البند 7
المناقشة العامة
 -20يُلوقق أ نيُ لققلن املناقشققة ال امققة ققد هق يققو االعنق املوافققس  18متوز/يوليققه 2016
و قاعق ققة بق ققا ( )Shimba Hallو مكق ققا كينيانيق ققا الق ققدو للم ق قؤمت ا وأ ُ لق ققلم يق ققو اخلمق ققية
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املوافس  21متوز/يوليه  .2016وسلُنش البيايفا اليت يُدىل هبا علا وبكة ا يف يفت وف قاً ل نييقب
ني تين الوفول و قائمة امللكلم  .أما يفلوص البيايفا اليت نيُ سن إىل األمايفة إلك ويفياً ف لُنش
علا املوق الشبكد للمؤمت اللغة أو اللغا اليت نيُ د هبا إىل األمايفة* .وقد قُدمت و مق ك
م لوما عن قائمة امللكلم .
 -21ووف قاً للمققال  39مققن النظققا الققدا لد للمقؤمت وللمبققالة اللوجيهيققة الققيت أق هتققا اجلم يققة
ال امة سيُعلب إىل امللكلم أ ي ل وا كلمقاهتم علقا سقب لققائس كحقد أقلقا .وهلق و الغايقة
ميكققن أ نينظ ق الوفققول و إنياحققة يفققص يايفاهتققا الكامققن وال كيققا علققا ال ققما البققايفز أعنققاء إل ققاء
كلماهتا و إرطايف املناقشة ال امة.

البند 8
مددن الق درار إلددب العمددل بادجددا بيئددة اقتيددادية عالميددة شدداماة لاجمي د ومنيددفة
دخدم التجارة والتنمية
(أ) د ديات وفرص النظام المتعدد األطراف في ميدان التجارة والتنمية
(ب) دشد ددجي د قيد ددق نمد ددو اقتيد ددادج معد ددرد وشد ددامل لاجمي د د وم د ددتدام مد ددن د د ل التجد ددارة
والستثمار والمال والتكنولوجيا بهدف د قيق الر اء لاجمي
(ج) المضددي فددي د قيددق الت ددول الهيكاددي القتيددادج والتعدداون فددي بندداء القدددرة عاددب التكي د
اقتياديا والتغاب عاب الت ديات التي دعتدر التجدارة والتنميدةا وااتندام الفدرص المتاحدةا
عاب جمي الم توياتا ضمن ما دنص عايه ولية األونكتاد
(د) الم دداهمة فددي التنفيددذ والمتابعددة الفع دالين لخعددة التنميددة الم ددتدامة لعددام  2030والنتددائ
ذات الياة التي دتمخض عنها المؤدمرات والقم العالمية المتعاقة بالتجارة والتنمية
 -22من امللوق أ يُ ض علا املؤمت و إرطايف ة ا البنقد يفقص سقا س للمقؤمت أعدنيقه اللتنقة
اللحضق ق ية للمق قؤمت ال ققيت أيفشق ق ةا ال ققة اللت ققايف واللنمي ققة و لويفني ققه الةايفي ققة وال ققل امل ققول و
اولة الق ج سقيتلم و
أيلول/سبلم  2015ئاسة يفئية اولة .وسيحين النص إىل املؤمت
ُ
لويف اسلةنائية وذل د أ يلل ا النص من اللتنة اللحض ية للمؤمت و جنيف.
 -23وسققينظم املقؤمت أيضقاً و إرطققايف ةق ا البنققد األحققداث الةمايفيققة ال في ققة امل ققلوى اللاليققة الققيت
نيكققا علققا البنققد املو ققوعد وموا ققي ه ال عي ققة كلي قاً أو جائي قاً .وسققلكو ة ق و األحققداث الةمايفي ققة
ال في ة امل لوى كما يلد( :أ) نين ي أةدا اللنمية امل لدامة  -ال ق ص واللحقديا ؛ و(ب) حتويقن
االقللققالا مققن أجققن حت يققس اللنميققة امل ققلدامة والنمققو الشققامن للتمي ق ؛ و(ج) نققاء قققديف أ ق ف
البل ققدا عل ققا اللكي ققف اقلل ققالياً؛ و(ل) ني اي ققا ال ياس ققا ال ام ققة قام ققة أس ق قوا يفش ققعة وو ققاملة
__________
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للتمي ق ؛ و( ) ني ايققا البيئققة ال امليققة مققن أجققن حت يققس ال ققاء للتمي ق ؛ و(و) ج ققن اال لكققايف ك قاً
لللنمية امل لدامة؛ و(ز) ني ايا عملية اللحول اهليكلد ألف ي يا؛ و( ) جاء وزايفج ملنلدى الشباب.
 -24وع وً علا ذل سيُ ض علقا املقؤمت ني يق ا منبة قا عقن جل قا االسقلماع امل قول
م اولم املدين كتاء من ال ملية اللحض ية للمؤمت وسيحيلهما إليه الة اللتايف واللنمية.
 -25وسق ق ق ققلُ ض علق ق ق ققا امل ق ق ق قؤمت أيض ق ق ق قاً الوعي ق ق ق ققة امل دمق ق ق ققة مق ق ق ققن األم ق ق ق ق ال ق ق ق ققا ل ويفكلق ق ق ققال
( )UNCTAD(XIV)/1/Rev.1فض ق ق ً ع ققن أج وعق ققائس أ ق ق ى ني ققدمها إليق ققه ال ققدول األعضق ققاء أو
اموعا من الدول األعضاء .وسلُ د و م حلة الح ة م لوما أكة ني لي ً ش الوعائس.

البند 9
م ائل أ رى
(أ) السددتعرا الدددورج الددذج يجريدده المددؤدمر لقددوائ الدددول المدرجددة فدي مرفددق قدرار الجمعيددة
العامة (1995د)19-
 -26ني ق ل و الوعي ققة  TD/B/INF.228أملققاء الققدول األعضققاء و م قؤمت األمققم امللحققد لللتققايف
واللنمية وو الة اللتايف واللنمية.
 -27ونيققنص ال ق  6مققن ق ق ايف اجلم ي ققة ال امققة (1995ل )19-لققيغله امل دلققة علققا أ تي ققو
امل قؤمت لويفي قاً اسققل اض ق قوائم أملققاء الققدول املديفجققةت و م فققس ذل ق ال ق ايف تو ققوء اللغ ق ا الققيت نيع ق أ
علا عضوية املؤمت ون ذل من ال وامنت .وقد كايفت لويف اسقل ض فيهقا املقؤمت ةق و ال قوائم ةقد
الدويف الةالةة عش امل ول و عا  .2012وسيُعل املؤمت علا أج إج اءا يل ا اذةا.

(ب) التقرير المقدم من مجاس التجارة والتنمية إلب المؤدمر

 -28عم ق ً ققال  22مققن ق ق ايف اجلم يققة ال امققة (1995ل )19-سققيُوجه يفظ ق امل قؤمت إىل
الل ايفي اليت قدمها الة اللتايف واللنمية إىل اجلم ية ال امة من الدويف الةالةة عش للمؤمت .
 -29وقد ي نقب املقؤمت و أ طقيل علمقاً ل قايفي لويفا القة اللتقايف واللنميقة امل دمقة منق
الدويف الةالةة عش للمؤمت .
(ج) اآلثار المالية المتردبة عاب إجراءات المؤدمر
 -30سقل و األمايفققة إذا لققا األمق ل ققد ني قدي ا ألج عققايف ماليققة ني نيققب علققا ا جق اءا
اليت ي حها املؤمت وذل عم ً املال  32من النظا الدا لد للمؤمت .

البند 10
اعتماد دقرير المؤدمر إلب الجمعية العامة
 -31وف اً ملا ج
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عليه ال ال سيُ د ني ي املؤمت إىل اجلم ية ال امة.
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