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الدورة اخلامسة والستون ،اجلزء األول
جنيف ١٢-٤ ،حزيران/يونيه ٢٠١٨
البند (١ب) من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

جدول األعمال املؤقت وشروحه

مذكرة من أمانة األونكتاد
يررد الصلرا األول أد ج جردول األعمرال املؤقرت للجرز األول مرن الردوةة ااامةرة
والةررتجمل سلررج التجرراةة والتنميررةت ومت ررمن اللرررود الررا أعرردرا األمانررة ،املدةجررة الصلررا
الثاين ،معلومات أساسية عن بنود جدول األعمرال املؤقرت ،ج جانرص ومرف مروجز للو ر
ذات الللة هبات
وستلدة بداية الدوةة قا مة مرجعية ابلو
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أولا -جدول األعمال املؤقت
-١

-٢

املةا ا اإلجرا ية:
(أ)

انتخاب أع ا املكتص

(ب)

قراة جدول األعمال ومنظيم عما الدوةة
التصويض

(ج)

اعتماد التقرير املتعل بو

(د)

جدول األعمال املؤقت للدوةة الةادسة والةتجمل سلج التجاةة والتنمية

اجلز الرفيع املةتوى
(أ) الطرررا اجلديرردة الررا نكررن هبررا لتمررم املتحرردة أن معرراة أألمررة معدديررة األ ررا
والتجاةة وآليارا جمال التنمية ،ف لا عن ماهية مةامهة األونكتاد
(ب) الةياسات اللناعية وسياسات القدةة اإلنتاجية للقتلاد الرقمي
(ج)

س ررد ت ر ررات التة رررب امل رراا ومعبو ررة املر رواةد ا لي ررة والدولي ررة لتحقير ر األه رردا
املتوخاة على معيد التنمية املةتدامة

(د)

مواجمل ررة الل رردمات املتع ررددة ال ررا ررج الن ررا

بن ررا الق رردةة عل ررى الل ررمود
والتنمية املةتدامة

-٣

مناقلة عامة

-٤

التقرير الةنوي لتمجمل العام

-٥

التنمية االقتلادية

أفريقيا

-٦

التكنولوجيا واالبتكاة كوسيلة فعالة لتنصيذ أهدا التنمية املةتدامة

-٧

االستثماة من أجا التنمية

-٨

األنلطة الا ي طلع هبا األونكتاد دعما للدول اجلزةية اللر ةة الناميرة وللبلردان الناميرة
غة الةاحلية

-٩

مقرير فري ااربا احلكومي الدوا املعين ابلتجاةة اإللكرتونية واالقتلاد الرقمي

 -١٠مةامهة األونكتاد

منصيذ بر مج العما للاحل أقا البلدان منوا للعقد ٢٠٢٠-٢٠١١

 -١١املةا ا الا متطلص من اسلج اختراذ جررا بلر يفا
للمؤ ر

راة متابعرة الردوةة الرابعرة علررة

 -١٢مة ررامهات األونكت رراد منصي ررذ ومتابع ررة نت ررا ج امل ررؤ رات الر ية ررية وم ررؤ رات القم ررة ال ررا
معقدها األمم املتحدة امليدانجمل االقتلادي واالجتماعي
 -١٣املةا ا املؤسةية والتنظيمية واإلداةية وما يتلا هبا:
(أ)

2

مقريررر ة رريج االيوررة االستلرراةية املنل ر ة وجررص الصقرررة  ١٦٦مررن خطررة عمررا
ابنكوك بل ن منظيم األمانة لردوةات مدةيبيرة الصررتة  ٢٠١٨-٢٠١٧وأترهرا
ذي الللة؛ ومعيجمل أع ا االيوة االستلاةية لعام ٢٠١٨
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(ب) مةمية االيوات احلكومية الدولية ألغراض املادة  ٧٦من النظام الداخلي للمجلج
(ج)

مةمية املنظمات غة احلكومية ألغراض املادة  ٧٧من النظام الداخلي للمجلج

(د)

استعراض اجلدول الزمين للجتماعات

(هر)

ع وية الصرقة العاملة

(و)

استعراض قوا م الدول الواةدة

(أل)

اآل ة اإلداةية واملالية املرتمبة على جرا ات اسلج

مرف قراة اجلمعية العامة (١٩٩٥د)١٩-

 -١٤جدول األعمال املؤقت للدوةة التنصيذية الةابعة والةتجمل سلج التجاةة والتنمية
 -١٥مةا ا أخرى
 -١٦اعتماد التقرير

اثنيا -شروح جدول األعمال املؤقت
 -١وافر جملرج التجرراةة والتنميرة علررى جردول األعمررال املؤقرت لدوةمرره ااامةرة والةررتجمل ٧
ش رربارب/فرباير  ،٢٠١٨خ ررلل دوةم رره التنصيذي ررة الةادس ررة والة ررتجملت و  ١٠نية رران/أبريا ،٢٠١٨
واف ر املكتررص املوسررع للمجلررج كررذلُ علررى أن يوعقررد اجلررز األول مررن الرردوةة العاديررة للمجلررج
الص رررتة م ررن  ٤ج  ١٢حزيران/يوني رره  ،٢٠١٨وأن يوعق ررد اجل ررز الث رراين م ررن ال رردوةة العادي ررة الص رررتة
من  ١ج  ٤ملرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨على أن خيلص للجزأين جدول أعمال ومقرير اجتماعت

البند 1
املسائل اإلجرائية
(أ) انتخاب أعضاء املكتب
-٢

يرد النظام الداخلي سلج التجاةة والتنمية

الوتيقتجمل  TD/B/16/Rev.4وCorr.1ت

 -٣ومنص املاداتن  ١٨و ١٩من النظام الداخلي على أن يت لف مكتص اسلرج مرن  ١٢ع روا
هم :الر يج ،و ١٠نواب للر يج ،واملقرة ،أي أةبعة أع ا من القا مرة أألرفأ (أفريقيا/آسريا) ،وأةبعرة
أع را مررن القا مررة أاب أ ،وع روان مرن القا مررة أجرريمأ ،وع روان مرن القا مررة أدالأ ،علررى النحررو
امللاة ليه مرف قراة اجلمعية العامة (١٩٩٥د ،)١٩-بلي ته املعدلةت
 -٤وعمرلا بتروامر التنرراوب علررى شر ا املنامررص ،املعمررول هبررا منررذ الرردوةة التاسررعة ملررؤ ر األمررم
رص ة ريج اسلرج الردوةة ااامةرة والةرتجمل ث ورا حردى
املتحدة للتجاةة والتنميرة ،سرو يتروج منل ي
رص املقرررة ث ر ورا حرردى ال رردول املدةجررة القا م ررة
الرردول املدةجررة القا م ررة أألررفأ (آس رريا) ،ومنلر ي
أاب أت وسيتوألع نواب الر يج العلرة من مث كما يلي :تلتة من القا مة أألرفأ (أفريقيا/آسريا)؛ وتلترة
من القا مة أاب أ؛ واتنان من القا مة أجيمأ؛ واتنان من القا مة أدالأت
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(ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

جدول أعمال
-٥

يرد جدول األعمال املؤقت للدوةة

الصلا األول أعلجت

منظيم األعمال
 -٦مراع ررا اة للقرتاح ررات ال ررا ق رردمتملا الوف ررود ،موررنظم جلة ررات دوةة اسل ررج تير ر ال معق ررد
جلةتان وقت واحدت ومنظم اجللةات أي ا على حنو يكصا امللاةكة الصعالرة للوفرود ،وصامرة
الوفود الل ةة ،وحيق أكص استخدام ملواةد األمم املتحدة املخللرة للمرؤ راتت وسريتاد برر مج
مصلا الوقت املناسصت
(ج) اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض
 -٧وفقا للمادة  ٢-١٧من النظام الداخلي ،سو يصحص مكتص اسلج و
ويقدم مقريرج ج اسلجت

و

التصويض

ملدة أتنا الدوةة

(د) جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية
 -٨ستعد األمانة ملروع جدول األعمال املؤقت لدوةة اسلرج الةادسرة والةرتجملت ولعرا اسلرج
يرغص حالة النظر هذا البند ج دوةة منصيذية الحقة للمجلجت

البند 2
اجلزء الرفيع املستوى
(أ) الطرق اجلديدة اليت ميكن هبا لألمم املتحدة أن تعاجل أزمة تعددية األطراف والتجارة وآلياهتا
يف جمال التنمية ،فضلا عن ماهية مسامهة األونكتاد
 -٩معرريت معدديررة األ ررا مرحلررة تصوفررة ابلتملديررد مواكبملررا أألمررة النظررام التجرراةيت و
ظا اختياة بعض الصاعلجمل الر يةيجمل النزوع ج القومية االقتلادية ومعثرر املصاوارات التجاةيرة
منظمة التجاةة العاملية ،يبقى الةؤال املطرود هو كيف نكننا امان عدم عرقلة التقدم حتقي
األهدا الطموحة املنلوص عليملا خطة التنمية املةتدامة لعام ٢٠٣٠ت
 -١٠ومثررة حاجررة ج مواف ر جديررد مررن أجررا عوملررة منلررصة ،مواف ر قررا م علررى اقتلرراد عرراملي
عادل وشاما للجميرعت فصري بيورة اليروم املرتابطرة واملتحررةة واملت رةة بةررعة ،سرو يرؤدي اسرتمراة
مررعود نزعررة القوميررة االقتلررادية والةياسررات احلما يررة املرتمبررة عليملررا ج مةرراو سرريقع ارررةها
بلصة خامة على أاعف الصوات وأكثرها أتترات ولكريل يوصقرد الردوة املةراعد للتجراةة كر داة مرن
أدوات التنمية ،ال مناص للمجتمرع الردوا مرن أن يوحرد مرصوفه العمرا علرى وجره الةررعة
مجيع املنتدايت املتاحةت ومن ش ن اختاذ جرا ات ملموسة بلر ن ق رااي األترر الةرريع ،مثرا يفرا
الرردعم ال رراة جمررال مرريد األ رراك أو م رراعصة مررادةات أقررا البلرردان منرروا ،أن يلرركا عرراملا
ة يةيا عادة منليط معددية األ را ت
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 -١١وسيةتكلررف اسلررج خررلل الرردوةة سرربلا جديرردة نكررن أن مةررلكملا األمررم املتحرردة ودوالررا
األع را لبنرا جةرروة التصراهم بلر ن ق رااي التجرراةة والتنميرة  -كمررا سريتناول الكيصيررة الرا نكررن
هبا الذج العمليات أن م يف قيمة مجالية هذا اللدد ،بدل أن مكون جمرد حلول مؤقتة يولج
ليملا عند معثر اجلملود األخرىت فاألألمات نكن أن مؤدي ج الت يةت و او ذلُ ،سيونظر
الق ااي املتعلقرة را خيبوره املةرتقبا أفر مرلد األمرم املتحردة وآليرة التنميرة التابعرة الرا ،ف رلا
عن املةامهة الا نكن لتونكتاد أن يقدمملات
أعمال اجللةات الرثل اللحقرة عرن
مملد اجللةةو االفتتاحية للجز الرفيع املةتوى ي
 -١٢وستو ّ
ري حتديد الق ااي اجلوهريةت
(ب) السياسات الصناعية وسياسات القدرة اإلنتاجية للقتصاد الرقمي
 -١٣أدى االنتلرراة غررة املةرربوا للتكنولوجيررات الرقميررة ج م ررة سرريع للملررملد االجتمرراعي
االقتلررادي ،ررا يلررما عمليررات اإلنترراج ،واالياكررا اللررناعية ،وأمنررارب التجرراةة ،واملنافةررةت ومررع
ذلررُ ،يتبرراين االسررتعداد لل ررارب االقتلرراد الرقمرري املتطرروة مباينرا كبررةا ،ررا يعررين وجررود فرررص
غر ررة متكافور ررة للسر ررتصادة منر ررهت ويتطلر ررص بنر ررا الكصر ررا ات والقر رردةات اللألمر ررة الألدهر رراة التجر رراةة
اإللكرتونيررة واالقتلرراد الرقمرري امبرراع يفررج سياسرراجل شرراما ،ومعاجلررة جمرراالت مثررا البنيررة التحتيررة،
وةايدة األعمررال احلرررة ،واالبتكرراة ،واملنافةررة ،ومنميررة اململرراةات ،وسياسررات التجرراةة واالسررتثماة،
ف لا عن األ ر التنظيمية والقانونية ذات الللةت
 -١٤و او الصرص العديدة واملخا ر الا مقررتن ابلرقمنرة ،سريتناول االجتمراع احلاجرة ج اختراذ
مرردابة وسياسررات ملواكبررة اإلمكررا ت اإلمنا يررة للقتلرراد الرقمرري واالسررتصادة منملررا  -ررا يلررما فرررص
التجرراةة اإللكرتونيررة ومقنيررات الثرروةة اللررناعية الرابعرةت وسيةررلط ال ررو علررى الررتابط بررجمل البنيررة التحتيرة
املادية والرقمية وبجمل القدةة اإلنتاجية وسلسا القيمرة ،كمرا سرينظر ريقرة سرملام أمنرارب اسرتثماةات
اللركات الرقمية م ة األموة و أتتة أحد التطوةات على مةتقبا العمات
 -١٥وسرريدة اسلررج أي ر ا خررلل اجللةررة ق ررااي مثررا معاجلررة الصج روات الرقميررة ،و كررجمل
املؤسةات التجاةية الل ةة من اكتةاب منافةية االقتلاد الرقمي ،ومطوير اململاةات الرقميرة،
ومكييررف األ ررر القانونيررة والتنظيميررة ،وموسرريع نطرراا دعررم البلرردان الناميررةت وسرريتناول علررى وجرره
االروص اإلجررا ات املتعرددة األ ررا واإلجررا ات الو نيرة اللألمررة ل رمان أن معرزأل التحرروالت
الرقمية الرايدة و لُ ألمام األموة جمال التنمية املةتدامة وأن مؤدي ج موأليع عادل للمنافعت
(ج) سددد را درات التسددرب املددا وتعبدددة املددوارد اةليددة والدوليددة لتحقيددق األهددداف املتو دداة عل د
صعيد التنمية املستدامة
 -١٦يتطلص حتقي موحات خطرة التنميرة املةرتدامة لعرام  ٢٠٣٠مواجملرة التحردي املتمثرا
معبوة املواةد ا لية والدوليةت ومتمثا حردى ال بةربا الر يةرية لتحقير ذلرُ وقرف شر أنرواع
التةر ررابت املالي ررة ال ررا مة رراهم اس ررتمراة وامة رراع الصر رواةا ب ررجمل البل رردان ،ال س رريما ب ررجمل أفريقي ررا
وأقا البلدان منوا وبقية العامل ،ومةاهم ذلُ أي ا داخرا البلردان ،را يلرما مرا نكرن مةرميته
بر أجمتمعات جنوب اللمالأ املوجودة العامل املتقدم.
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 -١٧وسرريبح اسلررج خررلل اجللةررة موارروع سياسررات التخصيررف مررن الص رواةا النا ررة ع ررن
جمموعة من التةرابت املالية ،الا ملما فيمرا ملرمله التملررب مرن دفرع ال ررا ص ،والتردفقات املاليرة
غررة القانونيررة ،والتلعررص ابلص روامة سررياا التجرراةة ،والصةررادت وس رريتناول أي ر ا نرروع اإلج ررا ات
الوقا يررة اللألمررة إليقررا أشرركال التةرررب املرراا اجلديرردةت وسررينظر أي را مة ر لة وقررف التةرررب
املرراا وةبررط هررذا اإلج ررا ب ررةج مررن الت رردابة الررا مررن ش ر يفا حتقي ر األهرردا اإلمنا يررة املة رتدامة،
جلص الرخا للجميعت
واإلسملام يفاية املطا
(د) بناء القدرة عل الصمود يف مواجهة الصدمات املتعددة اليت متس الناس والتنمية املستدامة
 -١٨يواج رره الع ررامل الي رروم ع رردة م رردمات بع ررة م ررن الظ رررو االقتل ررادية املتقلب ررة وم ررة املن ررا
واللر رراعاتت وم ررؤتر الل رردمات عل ررى س رربا ع رريت الة رركان ،ومة ررملم امة رراع الصر رواةا ،ومقل ررص
مةاحة الةياسات ،ورردد االسرتقراة الةياسري ،ومقروض النمرو االقتلرادي واالألدهراة واالسرتدامةت
ومتط رروة ه ررذج التملدي رردات وأتتةار ررا س ررياا يتزاي ررد في رره االع ر ررتا الع رراملي بتص رراعلت األخط رراة
الطبيعيررة واألألمررات الررا يةررببملا اإلنةررانت وال نكررن معاجلررة ق ررااي الةررلم واألمررن الرردوليجمل وق ررااي
التنميررة علررى حنررو منصلررا ،ابلنظررر ج مررا يكتةرريه عامررا االألدهرراة مررن قرروة التخصيررف مررن حرردة
النزاعات وبنا القدةة على اللمودت
 -١٩وس رريتناول اسل ررج االجتم رراع الكيصي ررة ال ررا نك ررن هب ررا للتج رراةة املية رررة والةياس ررات
امللرراحبة الررا ،ج جانررص يفررج متعرردد األ ررا شرراما للجميررع ،أن مةررملم النملرروض ابألمنررارب
املةررتدامة لتنترراج واالسررتمللك ،ومعزيررز اللررمود ،وجعررا التنميررة شرراملة للجميررع تر ت وسرريبح
الكيصي ررة ال ررا نكر رن هب ررا للتج رراةة والتنمي ررة أن مك ررو وس رريلة ملن ررع ح رردو النزاع ررات ب ررجمل البل رردان
وداخلملا ،وجللص االسرتقراة البلردان االلرة أو البلردان اااةجرة مرن حالرة نرزاع ،وملعاجلرة مةر لة
التجراةة غرة القانونيرة ،وكرذلُ – بلرصة عامررة  -حلمايرة النرا مرن اللردماتت وسرتوبح أي را
مة لة حتديرد مرا نكرن فعلره علرى حنرو ملمرو ل رمان أن يلرب امبراع يفرج اروا حيرال الوقايرة
من اللدمات املتعددة واللمود أمامملا أسلوابا منوذجي ا التجاةة الدولية والتنميةت

الو

TD/B/65(1)/2

TD/B/65(1)/3
TD/B/65(1)/4

TD/B/65(1)/5

الطرا اجلديدة الا نكن هبا لتمم املتحدة أن معاة أألمة معددية األ را
والتجاةة وآليارا جمال التنمية ،ف لا عن ماهية مةامهة األونكتاد
الةياسات اللناعية وسياسات القدةة اإلنتاجية للقتلاد الرقمي

سد ت رات التةرب املاا ومعبوة املواةد ا لية والدولية لتحقي األهدا
املتوخاة على معيد التنمية املةتدامة
بنا القدةة على اللمود
والتنمية املةتدامة

مواجملة اللدمات املتعددة الا ج النا

البند 3
مناقشة عامة
 -٢٠مر ررن املتوق ر ررع أن ر ررري املناقلر ررة العام ر ررة  ٦و ٧حزيران/يوني ر رره ٢٠١٨ت وستوةتنة ر ر
حما املوقع اللبكي لتونكتاد ابلل ة الا مرد هبات
نلوص البيا ت الا حتال ج األمانة ومرو ّ
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 -٢١ووفق را للمررادة  ٣٩مررن النظررام الررداخلي سلررج التجرراةة والتنميررة ،سرريوطلص ج املتحرردتجمل
قلر مداخلرم على النحو التاا ١٠ :دقا للمجموعات اإلقليميرة للردول األع را  ،و ٧دقرا
ملمثلي الدول األع را  ،و ٣دقرا للمتحردتجمل اآلخررينت والرذج ال ايرة ،لعرا الوفرود مرغرص النظرر
اتحة النص الكاما لبيا را والرتكيز على الةمات الباةألة أتنا مداخلت املناقلة العامةت
*4

البند
التقرير السنوي لألمني العام
اة هذا البنرد ،معلومرات ج اسلرج بلر ن أنلرطة
 -٢٢سيقدم األمجمل العام لتونكتاد،
األونكتاد ،وكذلُ بل ن مةا ا أخرى ،حةص االقت ا ت

البند 5
التنمية القتصادية يف أفريقيا
راة هرذا البنرد ،مقريرر التنميرة االقتلرادية ألفريقيرا لعرام :٢٠١٨

 -٢٣سينظر اسلرج،
االجرة والتحول االيكليت ويتناول التقرير ابلبح الكيصية الا نكن هبا لتداةة اجليدة للملجرة أن
مةرراعد علررى مواجملررة حترردايت التنميررة أفريقيررات وحيرردد التقريررر اإلج ررا ات الر يةررية الررا نك رن
اختاذها على املةتوى الو ين واإلقليمي والقاةي للت لرص علرى احلرواجز الرا معروا حركرة األشرخاص
أفريقيررات فرراالجرة اآلمنررة واملنظمررة ،اررافة ج سررملامملا النمررو االقتلررادي ،نكررن أن موجررد
قوة دافعة للتحول االيكلي أفريقيا ،ومطل ما منطروي عليره االجررة مرن مكانيرات للمةرامهة
حتقي خطة التنمية املةتدامة لعام  ٢٠٣٠وخطة أفريقيا لعام ٢٠٦٣ت

الو

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2018

TD/B/65(1)/8

Economic Development in Africa Report 2018:
Migration and Structural Transformation

التنمية االقتلادية

أفريقيا :االجرة والتحول االيكلي

البند 6
التكنولوجيا والبتكار كوسيلة فعالة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
اة هذا البند ،مقرير التكنولوجيا واالبتكاة لعرام  :٢٠١٨مةرخة
 -٢٤سيتناول اسلج،
التكنولوجيرات الرا ردة مرن أجرا التنميرة املةرتدامةت ومنطروي التكنولوجيرا واالبتكراة علرى دوة ة يةرري

حتقي أهدا التنميرة املةرتدامةت ومترداخا التحردايت االقتلرادية واالجتماعيرة والبيويرة االا لرة
الا يلملدها القرن احلادي والعلرون وااطة الطموحة ألهدا التنمية املةتدامة مع مطوة سريع
للتكنولوجيات الرا دة وبرزو فجرر تروةة مرناعية جديردةت ومتري هرذج التكنولوجيرات الرا ردة فرمر ا
كبةة ألهدا التنمية املةتدامة ،لكنملا لص أي ا حتدايت هامةت

__________

*
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 -٢٥ومتي التكنولوجيات الرا ردة مرن منظروة أساسري مكانيرات جديردة للتنميرة االقتلرادية،
ومحاي ررة البيو ررة ،والتعل رريم ،واحلوكم ررة ،األم ررر ال ررذي يت رري مكاني ررة لر رزايدة الرخ ررا الع ررامل ومعزي ررز
االسررتدامة البيويررةت ومررع ذلررُ ،حيمررا االنتلرراة الة رريع للتكنولوجيررات اجلديرردة يامرره ررا ر
جديدة ويملردد أبن يتجراوأل بكثرة قردةة واارعي الةياسرات واستمعرات علرى التكيرف معرهت ومرن
ش ن التكنولوجيات الرا دة أن متةبص ظملوة فجوات مكنولوجية كبرةة مةرتجدة ،نكرن بردوةها أن
مؤدي ج استمراة فواةا التنمية والدخا ،و حتدايت مقرتن بتدمة ما لصرص العما وظملوة
ملاكا ذات ملة إبداةة الدف االا ا من البيا ت وبلرون االومريةت ومل مت ر بعرد اآل ة الكاملرة
على استمع هذا الةياات
 -٢٦وللستصادة من التكنولوجيات القا مة والتكنولوجيات الرا ردة علرى حرد سروا  ،يتعرجمل علرى
البلدان واع أنظمة ابتكاةية قابلة للتكييف ومتةمة ابملرونة ،وأ ر مؤسةرية ومنظيميرة سرليمة ،كمرا
حتت رراج ذل ررُ ج ش ررركات ذات ق رردةة ،دون غص ررال دوة ةج ررال األعم ررال واملة ررؤولجمل احلك رروميجمل
واستمرع املردين النلرطت وحيتراج واارعو الةياسررات ج مطروير أنظمرة وقردةات ابتكاةيرة أقروى ،و ريررص
أشكال جديدة من االبتكاة واملبادةات الا نكن أن مةاعد على مةخة التكنولوجيا الرا ردة (مثرا
رةرعة ،واسمعرات التكنولوجيرة)،
اسرتاميجيات التخلص ا كمة ،وحاانات امللاةيع ،والتدابة امل رو ّ
وارمان أن يةرراعد نقرا التكنولوجيررا علرى نلرررها وأن مكرون أنظمررة امللكيرة الصكريررة مناسربة ،وملررجيع
مزيد من التعاون الدوا جمال التكنولوجيا واالبتكاة ،ومةخة أشركال جديردة مرن ويرا االبتكراة،
مثا االستثماة املؤتر ،والتمويا اجلماعي ،وسندات أتر االجتماعيت

الو

UNCTAD/TIR/2018 and Overview

Technology and Innovation Report 2018:
Harnessing Frontier Technologies for Sustainable
Development

البند 7
الستثمار من أجل التنمية
 -٢٧مثررة ا رراج عرراملي حنررو ملرراةكة أقرروى للحكومررات الةررعي ج حتقير أهرردافملا اإلمنا يررةت
ومل رركا الةياس ررات الل ررناعية أداة أساس ررية السر ررتاميجيات التنمي ررة ،ح ررجمل موعت رررب سياس ررات
االس ررتثماة ب رردوةها عنلر ررا أساس رريا الةياس ررات الل ررناعيةت و س ررياا م ررن ام رره ب ررزو ت رروةة
مررناعية جديرردة والتوجرره حنرو االقتلرراد الرقمرري ،مررن األمهيررة كرران مراجعررة اسررتاميجيات التنميررة
اللناعية القا مة واجلديدة وحتليا مصاعلملا مع مرا يوارع مرن سياسرات اسرتثماةية هرذج املرحلرة
اجلديدة من العوملةت
 -٢٨وسيةرتشررد املناقلررات أبحررد أعمررال األونكترراد جمررال البح ر وحتليررا الةياسررات،
الررا متنرراول التحرردايت الررا مواجململررا بلرردان ذات مةررتوايت منا يررة تلصررة مكييررف سياسررارا
االستثماةية مع الثوةة اللناعية اجلديردة ومقردخ خيراةات سياسرامية لتةرخة الةياسرات اللرناعية
وسياسرات االسرتثماة ألغرراض التنميرة املةررتدامةت وسريكون االجتمرراع فرمرة لةررماع جمموعرة مررن
وجملرات النظررر يعراررملا ترراوةون ابةألونت وسرريتي ذلررُ جررا حرواة مصرراعلي بررجمل امللرراةكجمل وا رراوةين
بل ن املة لة قيد النظر ،مع مراعاة األبعاد الو نية واإلقليمية واألقاليميةت
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 -٢٩و ا ررافة ج ذل ررُ ،س رريتي االجتم رراع فرم ررة لتق رردخ حا ررة م ررن األمان ررة بلر ر ن آخ ررر
التطوةات املتعلقة ابال اهات العاملية جمال االستثماة األجنيب املباشر والةياسات املتعلقة بهت

الو

UNCTAD/WIR/2018 and Overview

World Investment Report 2018: Investment and

( New Industrial Policiesمل ملدة بعد)**

البند 8
األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعما للدول اجلزرية الصارية النامية وللبلددان
النامية غري الساحلية
 -٣٠عقررص نظررر اسلررج عمررا األونكترراد دعم را للرردول اجلزةيررة الل ر ةة الناميررة دوةمرره
اة هذا البند ،ستتاد للمجلج فرمة ملناقلة عما األونكتاد دعم ا للبلدان
الرابعة والةتجمل،
النامية غة الةاحليةت وكان مؤ ر األمم املتحدة الثاين املعين ابلبلدان النامية غة الةاحلية ،الذي
عقرد فيينرا الصرررتة مرن  ٣ج  ٥ملررين الثراين/نوفمرب  ،٢٠١٤قررد اعتمرد بررر مج عمرا فيينررا
للدول النامية غة الةاحلية للعقرد ( ٢٠٢٤-٢٠١٤برر مج عمرا فيينرا)ت و ثرا االرد املتروخى
مررن املررؤ ر ملبيررة االحتياجررات والتحرردايت ااامررة الررا مواجرره البلرردان الناميررة غررة الةرراحلية
بةبص بعدها اجل را وختلف منوها االجتماعي واالقتلاديت وحدد بر مج عما فيينا عرددا مرن
أولوايت العما املوجملة للبلدان النامية غة الةاحلية وبلدان العبوة وشركا التنميةت
 -٣١وستةررتند مررداوالت اسلررج ج مقريررر عررن أنلررطة أمانررة األونكترراد امل ررطلع هبررا دعم ر ا
لرب مج عما فيينا منذ اعتمرادجت ويعررض التقريرر مقييمرا مروجزا لرتدا االقتلرادي للبلردان الناميرة
غررة الة رراحلية اآلون ررة األخ ررةة ،ج جان ررص مةررامهة األونكت رراد منصي ررذ ب ررر مج عم ررا فيين ررات
ويلما أي ا اسرتنتاجات متعلقرة ابلةياسرات والردةو املةرتصادةت ويلرة التقريرر ج أن التبرا ؤ
األخرة النمررو االقتلرادي الررذي ملرملدج البلرردان الناميرة غررة الةراحلية يرربأل أمهيرة بررذل البلرردان
النامية غة الةاحلية وبلدان العبوة وشركا التنمية جملرودا ارافية مرن أجرا معزيرز منصيرذ أولروايت
العمررا ،ليتة ر حتقي ر أهرردا بررر مج العمررا تلررول املوعررد املةررتملد لعررام ٢٠٢٤ت ويةررلط
التقرير كذلُ ال و على استعراض منتلف املدة القادم الذي سيكون فرمة لتوليد ألخم ارا
يلص حتقي أهدا بر مج عما فيينات

الو

TD/B/65(1)/6

األنلطة امل طلع هبا لدعم منصيذ بر مج عما فيينا للاحل البلدان النامية
غة الةاحلية للعقد ٢٠٢٤-٢٠١٤

البند 9
تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدو املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
 -٣٢سرريوعرض علررى اسلررج مقريررر فري ر اا رربا احلكررومي الرردوا املعررين ابلتجرراةة اإللكرتونيررة
واالقتلاد الرقمي لينظر فيهت

__________

**
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الو
TD/B/EDE/2/4

Report of the Intergovernmental Group of Experts on Ecommerce and the Digital Economy on its second session

البند 10
مس د د ددامهة األونكت د د دداد يف تنفي د د ددذ ب د د ددرومً العم د د ددل لص د د ددا أق د د ددل البل د د دددان د د ددوا
للعقد 2020-2011
راة هررذا البنرد ،مقريرر مرحلري لتمانررة بلر ن أنلرطة التنصيرذ امل ررطلع
 -٣٣سرينظر اسلرج،
رراة بررر مج العمررا للرراحل أقررا البلرردان من روا للعقررد ٢٠٢٠-٢٠١١ت
هبررا علررى نطرراا األونكترراد
ويعرررض التقريررر مقييمرا مرروجزا لررتدا االقتلررادي اآلونررة األخررةة ألقررا البلردان منرروا ج جانررص مةررامهة
األونكتاد منصيذ بر مج العمات ويلما أي ا االستنتاجات املتعلقة ابلةياسات والدةو املةتصادةت

الو

TD/B/65(1)/7

اة منصيذ بر مج العما للاحل أقا البلدان منوا

األنلطة املنجزة
للعقد ٢٠٢٠-٢٠١١

البند 11
املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجدراء بشدا ا يف إطدار متابعدة الددورة الرابعدة
عشرة للمؤمتر
 -٣٤ستقدم األمانة مقريرا عن منصيذ القراةات الا اختذها مؤ ر األمم املتحدة للتجاةة والتنمية
دوةمه الرابعة علرة نةويبت

البند 12
مسددامهات األونكتدداد يف تنفيددذ ومتابعددة نتددائً املددؤمترات الرئيسددية ومددؤمترات القمددة
اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي
 -٣٥أكدت اجلمعية العامة ،قراةها  ٢٧٠/٥٧أاب أ ،احلاجة ج االنتصراع ج أقلرى حرد
رراة
كرن مررن آليرات األمررم املتحرردة املوجرودة قلررد اسرتعراض منصيررذ االلتزامررات الرا قوطعررت
منظومة األمم املتحدة اساالت الر يةية للتنميةت و هذا اللدد ،دعت اجلمعية العامة جملرج
التجاةة والتنمية ج أن يةملم ،حدود واليته ،منصيذ واستعراض التقدم ا رأل منصيذ نترا ج
رراة بن ررود ج رردول أعمال رره
امل ررؤ رات الر ية ررية وم ررؤ رات القم ررة ال ررا معق رردها األم ررم املتح رردة،
ذات الللةت
 -٣٦ويرردعو مافيكيررانو نررةويب (امصرراا نررةويب) ) ،(TD/519/Add.2الصقرررة  ،١٠األونكترراد
ج أأن يةررملم منصيررذ ومتابعررة نتررا ج املررؤ رات العامليررة ذات اللررلة ،ررا ذلررُ خطررة التنميررة
املةتدامة لعام  ،٢٠٣٠وخطة عما أديج أاباب وكذلُ ،حةرص االقت را  ،امصراا ابةيرج املعقرود
اة امصاقية األمم املتحدة اإل اةية بل ن م ة املنا  ،وغرة ذلرُ مرن االمصاقرات والنترا ج الدوليرة
ذات الللةأت
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 -٣٧ومن املتوقع أن يةتجيص اسلج للطلص املوجه ليه من اجلمعية العامة
من القراة  ٢٧٠/٥٧أاب أ استنادا ج مقرير معدج أمانة األونكتادت

و

الصقرة (٢٧أ)

ملدة أتنا الدوةة

البند 13
املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا:
(أ) تقريدر رئدديس اةيدددة الستشددارية املنشدداة روجددب الفقدرة  166مددن طددة عمددل ابنكددو بشددان
تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفرتة  2018–2017وأررها ذي الصلة؛ وتعيدني أعضداء
اةيدة الستشارية لعام 2018
 -٣٨وفقا لقراة جملج التجاةة والتنمية (٤٦٦د ،)٤٧-سريطلع ة ريج االيورة االستلراةية اسلرج
على أنلطة االيوة االستلاةية وعلى منصيرذ الصقررة  ١٦٦مرن خطرة عمرا ابنكروكت وسريودعى اسلرج
ج معيجمل أع ا االيوة االستلاةية لعام  ،٢٠١٨بنا على موميات اسموعات اإلقليميةت
(ب) تسمية اةيدات احلكومية الدولية ألغراض املادة  76من النظام الدا لي للمجلس
 -٣٩مل متل أمانة األونكتاد أي لص لتدةاج القا مرة املنلروص عليملرا املرادة  ٧٦مرن
النظ ررام ال ررداخلي للمجل ررجت وم رررد الوتيق ررة  TD/B/IGO/LIST/11قا م ررة ابملنظم ررات احلكومي ررة
الدولية املعتمدةت
(ج) تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة  77من النظام الدا لي للمجلس
 -٤٠ملقت أمانة األونكتاد مخةة لبات دةاج القا مة املنلوص عليملا املادة  ٧٧من
النظ ر ررام ال ر ررداخلي للمجل ر ررجت وم ر رررد الوتيق ر ررة  TD/B/NGO/LIST/22قا م ر ررة ابملنظم ر ررات غ ر ررة
احلكومية املعتمدةت

الو
TD/B/65(1)/R.1

TD/B/65(1)/R.2

TD/B/65(1)/R.3

لررص مقرردم مررن منترردى آسرريا وا رريط االرراد املعررين ابمل ررأة والقررانون
والتنمية ،مذكرة من أمانة األونكتاد
لررص مقرردم مررن جملررج األعمررال التجاةيررة األوةويب مررن أجررا أفريقيررا
والبحر األبيض املتوسط ،مذكرة من أمانة األونكتاد
لص مقدم من مكتص ستلتينغ للدعوة ج التجاةة املنلصة
مذكرة من أمانة األونكتاد

TD/B/65(1)/R.4

لص مقدم من مبادةة مةاوارب ()Terrawatt Initiative
مذكرة من أمانة األونكتاد

TD/B/65(1)/R.5

لص مقدم من جملج التجاةة والتنمية االقتلادية،
مذكرة من أمانة األونكتاد
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(د) استعراض اجلدول الزمين للجتماعات
 -٤١سر رريوعرض علر ررى اسلر ررج اجلر رردول الر ررزمين الجتماعر ررات الصر رررتة املتبقير ررة مر ررن عر ررام ٢٠١٨
وعام ٢٠١٩ت

و

ملدة أتنا الدوةة

(هد) عضوية الفرقة العاملة
 -٤٢س رريطلص ج اسل ررج املوافق ررة عل ررى ع رروية الصرق ررة العامل ررة لع ررام  ٢٠١٨عل ررى أس ررا
الرتشيحات املقدمة من اسموعات اإلقليميةت

و

ملدة أتنا الدوةة

(و) استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة (1995د)19-
 -٤٣ستعرض على اسلج ،تةص االقت ا  ،القا مة ا دتة ألع ا األونكتاد واسلجت

الو

TD/B/INF.235

Membership of UNCTAD and membership of the Trade and
Development Board

(ز) اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة عل إجراءات اجمللس
 -٤٤س رريوبلجملغ اسل ررج خ ررلل ال رردوةة ابآل ة اإلداةي ررة واملالي ررة ال ررا مرتم ررص ع ررن أي ررة مقرتح ررات
معرواة عليهت

و

ملدة أتنا الدوةة ،ذا لزم األمر

البند 14
جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية
 -٤٥ستع ّد األمانة ملروع جدول األعمال املؤقت للدوةة التنصيذية الةابعة والةتجمل للمجلجت

و

ملدة أتنا الدوةة

البند 15
مسائل أ رى
البند 16
اعتماد التقرير
 -٤٦سيت ر ّرمن مقريررر اسلررج املقرردم ج اجلمعيررة العامررة النتررا ج املتصرراوض عليملررا ،اررافة ج
قراةات أخرى قد يقرة اسلج اعتمادهات
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