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الدورة السادسة والستون
جنيف ٢٨-٢٤ ،حزيران/يونيه ٢٠١٩
البند (١ب) من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

جدول األعمال املؤقت والشروح

مذكرة من أمانة األونكتاد
يرررد ا الل ررو األول أددو جرردول األعمررال املؤقررت لدرردواة ال ادسررة وال ررت در
التجررااة والتنميررةغ والنرررو مررن رررو أمانررة األونكترراد ،ال رواادة ا الل ررو التررا  ،ررو ررد
معدومات أساسية عن بنود جدول األعمال املؤقت ،ووصف م تضب لدواثئق ذات ال دة هباغ
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أولا -جدول األعمال املؤقت
-١

-٢

(أ)

انتخاب أعضاء املكتب؛

(ب)

إقراا جدول األعمال و نظيم أعمال الدواة؛

(ج)

اعتماد الت رير املتعدق بواثئق التلويض؛

(د)

جدول األعمال املؤقت لددواة ال ابعة وال ت

د التجااة والتنميةغ

اجلررزء الر يررو امل ررتو  :انعرردا امل رراواة  -عررائق أمررا اا ررد مررن الل ررر و يررق أ رردا
التنمية امل تدامة
يق اهلد  ١٠من أ دا التنمية امل تدامة؛

(أ)

وسائو

(ب)

ال ياسات التجااية وأتثري ا ا أوجه انعدا امل اواة؛

(ج)

التنمية الرقمية :اللرص والتحدايت؛

(د)

التعاون ب بددان اجلنوب ا جماالت التجااة واالستتماا والتحول اهليكديغ

-٣

مناقشة عامةغ

-٤

الت رير ال نوي لألم العا غ

-٥
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امل ائو اإلجرائية:

رير ريق اخلرباء ااكومي الدويل املعين ابلتجااة اإللكرتونية واالقت اد الرقميغ

-٦

إسها األونكتاد ا نليذ بردمج العمو ل احل أقو البددان منواً لدع د ٢٠٢٠-٢٠١١غ

-٧

دواة املؤمتر اخلام ة عشرةغ

-٨

م ررا ات األونكت رراد ا نلي ررذ ومتابع ررة نت ررائج امل رؤمترات الرئي ررية ومر رؤمترات ال م ررة الر ر
ع د ا األمم املتحدة ا امليدان االقت ادي واالجتماعيغ

-٩

امل ائو املؤس ية والتنظيمية واإلدااية وما يت و هبا:
(أ)

ريررر ائرري اهليتررة االستشررااية املنش ر ة وجررب الل رررة  ١٦٦مررن عررة عمررو
ابنكوك بش ن نظيم األمانة دواات دايبية ا اللررتة  ،٢٠١٩-٢٠١٨وأتثرري
ذو الدواات؛ و عي أعضاء اهليتة االستشااية؛

(ب)

ررمية اهليت ررات ااكومي ررة الدولي ررة أل ر رراو امل ررادة  ٧٦م ررن النظ ررا ال رردا دي
لدمجد ؛

(ج)

ر ررمية املنظمر ررات ر ررري ااكومير ررة أل ر رراو املر ررادة  ٧٧مر ررن النظر ررا الر رردا دي
لدمجد ؛

(د)

استعراو اجلدول الزمين لالجتماعات؛

(ه)

عضوية اللرقة العامدة؛
GE.19-06954

TD/B/66/1

(و)

استعراو قوائم الدول الواادة ا مر ق قراا اجلمعية العامة ( ١٩٩٥د)١٩-؛

(ز)

اآلاثا اإلدااية واملالية املرت بة عدى إجراءات ا د غ

 -١٠جدول األعمال املؤقت لددواة التنليذية التاسعة وال ت

د التجااة والتنميةغ

 -١١م ائو أ ر غ
 -١٢اعتماد الت ريرغ

اثنيا -شروح جدول األعمال املؤقت
 -١وا ررق جمد ر التجررااة والتنميررة عدررى جرردول األعمررال املؤقررت لدوا رره ال ادسررة وال ررت
ا  ٦رربارب /رباير  ،٢٠١٩ررالل دوا رره التنليذيررة ال ررابعة وال ررت غ و عرردل املكتررب املوسررو
لدمجدر جرردول األعمررال املؤقررت ا  ٩ني رران/أبريو  ،٢٠١٩بعررد أن وصررو إف ا لررا بش ر ن
مواض ريو اجلررزء الر يررو امل ررتو وا لررق عدررى أتجيررو النظررر ا بنرردين ررا (أ) التنميررة االقت ررادية ا
أ ري ير ررا و(ب) اقتنر رراص ال يمر ررة ا االقت ر رراد الرقمر رري ،إف ح ر ر دواة ا د ر ر التنليذير ررة التامنر ررة
وال ت غ

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

يرد النظا الدا دي د التجااة والتنمية ا الوثي ت  TD/B/16/Rev.4وCorr.1غ

 -٣و ررنا املرراد ن  ١٨و ١٩مررن النظررا الرردا دي عدررى أن يتر لف مكتررب ا در مررن ١٢
عض ر رواً ر ررم :ال ر ررئي  ،و ١٠ن ر رواب لد ر ررئي  ،وامل ر رررا ،أي أابع ر ررة أعض ر رراء م ر ررن ال ائم ر ررة أل ر ررف
(أ ري يا/آسرريا) ،وأابعررة أعضرراء مررن ال ائمررة ابء  ،وعض روان مررن ال ائمررة جرريم  ،وعض روان مررن
ال ائمرة دال  ،عدررى النحررو املشرراا إليرره ا مر ررق قرراا اجلمعيررة العامررة ( ١٩٩٥د ،)١٩-ب ررينته
املعدلةغ
 -٤وو راً لردواة التنراوب عدررى رنو املناصرب ،املعمررول هبرا منرذ الرردواة التاسرعة ملرؤمتر األمررم
املتحرردة لدتجررااة والتنميررة ،يترروف من ررب ائرري ا در ا الرردواة ال ادسررة وال ررت ىتررو إحررد
الرردول املداجررة ا ال ائمررة ابء  ،ويترروف من ررب امل رررا ىتررو إحررد الرردول املداجررة ا ال ائمررة
أل ررف (أ ري ي ررا)غ وم ررن و يك ررون نر رواب الر ررئي العش رررة كم ررا يد رري :ثالث ررة م ررن ال ائم ررة أل ررف
(أ ري يا/آسيا)؛ وثالثة من ال ائمة ابء ؛ واثنان من ال ائمة جيم ؛ واثنان من ال ائمة دال غ
(ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

جدول األعمال
-٥
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نظيم األعمال
 -٦مراعا ًة القرتاحات الو ود ،نظم جد ات دواة ا د حبير ال ع رد جد رتان ا وقرت
واحدغ و رنظم اجلد رات أيضراً عدرى كرو يكلرو املشرااكة اللعالرة لدو رود ،وواصرة الو رود ال رنرية،
وحي ررق أكل ر اس ررتخدا مل روااد األم ررم املتح رردة املخ ررة لدم رؤمتراتغ وس رريتا ب ررردمج مل ررو ا
الوقت املناسبغ
(ج) اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض
 -٧و اً لدمادة  ٢-١٧من النظا الدا دي ،يلحا مكتب ا د واثئق التلويض وي رد
ريرو إف ا د غ

واثئق الدواة
(د) جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية
ع ر ألرد األمان ررة مش ررروع ج رردول األعم ررال املؤق ررت ل رردواة جمدر ر التج ررااة والتنمي ررة ال ررابعة
-٨
وال ت غ ولعو ا د ير ب ا إحالة النظر ا ذا البند إف دواة نليذية يع د ا الح اًغ

البند 2
اجلززاء الر يززو املسززتو ا انعززدا املسززاواة  -عززائق أمززا ااززد مززق الفقززر و قيززق
أهداف التنمية املستدامة
زاي ررد االع ررتا ا ال ررنوات األ رررية بض رررواة الت رردي النع رردا امل رراواة ابعتب ررااو مر رن
-٩
الع بررات الر ررول دون يررق عررة التنميررة العامليررةغ وىررا يكت رري أ يررة اصررة ا ررذا ال رردد
الرتكيز عدرى أال لدرف الركرب أحرداً وااءو ،و رو سروا رتند إليره أ ردا التنميرة امل رتدامة ،الر
متتررو قرروة د ررو جديرردة كررو مكا حررة الل ررر و عمرريم عررة التنميررة العامليررة و يررق عدعررات ا تمررو
العراملي وأ دا رره اإلمنائيرة ،وال سرريما ابلن رربة لدبدردان الناميررةغ و عرررتو البدردان الناميررة معوقررات ا
وضو ال ياسات املالئمة وأتم خمتدف الوسائو الالزمة إلعمال اهلد  ١٠من أ دا التنمية
امل ررتدامة ،الررذي يشررمو ال ياسررات الضرريبية اللعالررة ،و عبتررة املروااد ا ديررة ،والت رردي لتحرردايت
جذب امل اعدة اإلمنائية الرمسية والتد ات املالية ،ا ا ذلك االسرتتماا األجنرا املبا رر ،دعمراً
لدت د االقت ادي الشامو لدجميو وااد من الل رغ
 -١٠وا الردواة الرابعررة عشرررة ملرؤمتر األمررم املتحردة لدتجررااة والتنميررة (األونكترراد الرابررو عشررر)،
طدررب ا تمررو الرردويل ،مررن ررالل ما يكيررانو نررريو ( ،)TD/519/Add.2نشرريا اآلليررة ااكوميررة
الدولية لألونكتادغ ودعرت الردول األعضراء إف زايدة التلكرري والتعراون البنراء مرن أجرو عزيرز بنراء
وا ق ا اآلااء بش ن ال ضااي الرئي ية املداجة عدى جدول أعمال األونكتادغ
 -١١ومن و سيبح جمد التجااة والتنمية اإلجراءات الالزمرة ،مرن زوااي سياسرا ية خمتدلرة،
ملعاجلررة انعرردا امل رراواة امل دررق ،الررذي ينعرروي عدررى آاثا سرردبية طويدررة األمررد قررد كررون ررديدة ا
النمو العاملي وال ضاء عدى الل ر ا أ ق عا ٢٠٣٠غ

4

GE.19-06954

TD/B/66/1

 -١٢وعش ررية األعم ررال التحضر رريية لألونكت رراد اخل ررام عش ررر ،ينبنر ري أن حيل ررز اجل ررزء الر ي ررو
امل ررتو املناقشررة والتلكررري ليفسررها ا جعررو امل رؤمتر امل بررو الررذي يع ررد كررو أابررو سررنوات جمرردايً
ومؤثراً قدا اإلمكانغ
 -١٣وعديرره ،سررريكز اجلررزء الر يررو امل ررتو ال رراد در التجررااة والتنميررة عدررى انعرردا امل رراواة
ابعتبررااو عائ راً أمررا ااررد مررن الل ررر ا البدرردان الناميررة مررن منظرروا واليررة األونكترراد الررذي يضررعدو
ب رردوا مرك ررز التن رريق ا األم ررم املتح رردة يم ررا يتعد ررق ابملعاجل ررة املتكامد ررة مل ر ل التج ررااة والتنمي ررة
وامل ررائو املرتابع ررة املتمتد ررة ا التموي ررو واالس ررتتماا والتكنولوجي ررا والتنمي ررة امل ررتدامةغ وس ررتتناول
املناقشات اجلوانب التالية من ذا التحدي املتعدد األبعاد:
(أ) وسائل قيق اهلدف  10مق أهداف التنمية املستدامة
(ب) السياسات التجارية وأتثريها يف أوجه انعدا املساواة
(ج) التنمية الرقميةا الفرص والتحدايت
(د) التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمالت التجارة والستثمار والتحول اهليكلي
الواثئق
TD/B/66/3
TD/B/66/4
TD/B/66/5
TD/B/66/6

وسائو يق اهلد  ١٠من أ دا التنمية امل تدامة
ال ياسات التجااية وأتثري ا ا أوجه انعدا امل اواة
التنمية الرقمية :اللرص والتحدايت
التعرراون ب ر بد رردان اجلنرروب ا جمرراالت التج ررااة واالسررتتماا والتح ررول
اهليكدي

البند 3
مناقشة عامة
 -١٤من املتوقو أن ع د املناقشرة العامرة ا  ٢٦حزيران/يونيره ٢٠١٩غ وست تن ر ن روص
حمو ا موقو األونكتاد الشبكي ابلدنة ال رد هباغ
البيادت ال ال إف األمانة و ر أل

 -١٥وو راً لدمررادة  ٣٩مررن النظررا الرردا دي در التجررااة والتنميررة ،سرريعدب إف املتكدمر
ق ررر مرردا ال م عدررى النحررو التررايل ١٠ :دقررائق لدمجموعررات اإلقديميررة لدرردول األعضرراء ،و٧
دقائق ملمتدري الردول األعضراء ،و ٣دقرائق لدمتكدمر اآل ررينغ وهلرذو النايرة ،لعرو الو رود ر رب
ا النظر ا إ حة النا الكامو لبياد را والرتكيرز عدرى ال رمات البراازة أثنراء مردا الت املناقشرة
العامةغ

البند 4
التقرير السنوي لألمني العا
 -١٦سرري د األمر العررا لألونكترراد ،ا إطرراا ررذا البنررد ،معدومررات إف ا در عررن أنشررعة
األونكتاد ،وعن م ائو أ ر  ،ح ب االقتضاءغ
GE.19-06954
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البند 5
تقرير ريق اخلرباء ااكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
 -١٧سريعرو عدررى ا در ريررر الردواة التالتررة للريررق اخلررباء ااكررومي الردويل املعررين ابلتجررااة
اإللكرتونية واالقت اد الرقمي لكي ينظر يهغ
الواثئق
TD/B/EDE/3/3

رير ر ررر رير ر ررق اخل ر ر ررباء ااكر ر ررومي الر ر رردويل املعر ر ررين ابلتجر ر ررااة
اإللكرتونية واالقت اد الرقمي عن دوا ه التالتة

البند 6
إسها األونكتاد يف تنفيذ برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 2020-2011
 -١٨س ر ررينظر ا در ر ر  ،ا إط ر رراا ر ررذا البن ر ررد ،ا ري ر ررر مرحد ر رري م ر ررن األمان ر ررة ع ر ررن أنش ر ررعة
التنلي ررذ املض ررعدو هب ررا عد ررى نع ررا األونكت رراد ا إط رراا ب ررردمج العم ررو ل رراحل أق ررو البد رردان منر رواً
لدع د ٢٠٢٠-٢٠١١غ ويعرو الت رير ييماً موجزاً لرألداء االقت رادي ا اآلونرة األ ررية ألقرو
البدرردان من رواً إف جانررب إسررها األونكترراد ا نليررذ بررردمج العمرروغ ويشررمو أيض راً االسررتنتاجات
املتعد ة ابل ياسات والداوس امل تلادةغ
الواثئق
TD/B/66/2

األنشررعة املضررعدو هبررا ا نليررذ بررردمج العمررو ل رراحل أقررو
البددان منواً لدع د ٢٠٢٠-٢٠١١

البند 7
دورة املؤمتر اخلامسة عشرة
 -١٩ست د األمانة ريراً عن األعمال التحضريية لددواة اخلام ة عشررة ملرؤمتر األمرم املتحردة
لدتجااة والتنميةغ

البند 8
مسززاتات األونكتززاد يف تنفيززذ ومتابعززة نتززائج املززؤمترات الرئيسززية ومززؤمترات القمززة
اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي
 -٢٠أكدت اجلمعية العامة ،ا قراا ا  ٢٧٠/٥٧ابء  ،اااجة إف االنتلراع إف أق رى حرد
ىكرن مررن آليرات األمررم املتحرردة املوجرودة ق ررد اسرتعراو نليررذ االلتزامررات الر قععررت ا إطرراا
منظومة األمم املتحدة ا ا االت الرئي ية لدتنميةغ وا ذا ال دد ،دعت اجلمعية العامة جمدر
التجااة والتنمية إف أن ي هم ،ا حدود واليته ،ا نليذ واستعراو الت د ا رز ا نليذ نترائج
املؤمترات الرئي ية ومؤمترات ال مرة الر ع رد ا األمرم املتحردة ،ا إطراا بنرود جردول أعمالره ذات
ال دةغ
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 -٢١ويرردعو ما يكيررانو نررريو ( ،)TD/519/Add.2ا الل رررة  ،١٠األونكترراد إف أن ي ررهم
ا نلي ررذ ومتابعر ررة نت ررائج امل ر رؤمترات العاملير ررة ذات ال رردة ،ر ررا ا ذلر ررك ع ررة التنمير ررة امل ر ررتدامة
لعا  ،٢٠٣٠و عة عمو أدي أاباب وكذلك ،ح ب االقتضاء ،ا لا اباير املع رود ا إطراا
ا لاقية األمم املتحدة اإلطااية بش ن نري املناخ ،و رري ذلرك مرن اال لاقرات والنترائج الدوليرة ذات
ال دة غ
 -٢٢ومن املتوقو أن ي تجيب ا د لدعدب املوجه إليه من اجلمعية العامة ا الل رة (٢٧أ)
من ال راا  ٢٧٠/٥٧ابء استناداً إف رير عدو أمانة األونكتادغ

واثئق الدواة

البند 9
املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هباا
(أ) تقريزر رئززيس اهلياززة الستشززارية املنشززلة روجززب الفقزرة  166مززق ة ززة عمززل ابنكززو بشززلن
تنظززيم األمانززة دورات تدريبيززة يف الفززرتة  ،2019-2018وأتثززري هززذر الززدورات؛ وتعيززني
أعضاء اهلياة الستشارية
 -٢٣و ر راً ل ر رراا جمدر ر التج ررااة والتنمي ررة (٤٦٦د ،)٤٧-س رريعدو ائ رري اهليت ررة االستش ررااية
ا در ر عد ررى أنش ررعة اهليت ررة االستش ررااية وعد ررى نلي ررذ الل رررة  ١٦٦م ررن ع ررة عم ررو ابنك رروكغ
وسيدعى ا د إف عي أعضاء اهليتة االستشااية لعا  ،٢٠١٩بناءً عدى وصيات ا موعات
اإلقديميةغ
(ب) تسمية اهلياات ااكومية الدولية ألغراض املادة  76مق النظا الداةلي للمجلس
 -٢٤مل تدق أمانة األونكتاد أي طدب ليفدااج ا ال ائمرة املن روص عديهرا ا املرادة  ٧٦مرن
النظ ررا ال رردا دي لدمجدر ر غ و رررد ا الوثي ررة  TD/B/IGO/LIST/11قائم ررة ابملنظم ررات ااكومي ررة
الدولية املعتمدةغ
(ج) تسمية املنظمات غري ااكومية ألغراض املادة  77مق النظا الداةلي للمجلس
 -٢٥د ررت أمانررة األونكترراد أابعررة طدبررات لرريفدااج ا ال ائمررة املن رروص عديهررا ا املررادة ٧٧
م ررن النظ ررا ال رردا دي لدمجد ر غ و رررد ا الوثي ررة  TD/B/NGO/LIST/24قائم ررة ابملنظم ررات ررري
ااكومية املعتمدةغ
الواثئق
TD/B/66/R.1

TD/B/66/R.2

TD/B/66/R.3

GE.19-06954

طدب م د من الرابعة األواوبية ألحواو ال لن واملعدات البحرية
مذكرة من أمانة األونكتاد
طدب م د من اابعة أمريكا الال ينية لدلوالذ
مذكرة من أمانة األونكتاد
طدب م د من منظمة عجدة التنمية
مذكرة من أمانة األونكتاد
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(د) استعراض اجلدول الامين لالجتماعات
 -٢٦سر رريعرو عدر ررى ا د ر ر اجلر رردول الر ررزمين الجتماعر ررات اللر رررتة املتب ير ررة مر ررن عر ررا ٢٠١٩
وعا ٢٠٢٠غ

واثئق الدواة
(ه) عضوية الفرقة العاملة
 -٢٧سيعدب إف ا د املوا ة عدى عضوية اللرقة العامدرة عدرى أسراس الرت ريحات امل دمرة
من ا موعات اإلقديميةغ

واثئق الدواة
(و) استعراض قوائم الدول الواردة يف مر ق قرار اجلمعية العامة ( 1995د)19-
 -٢٨ستعرو عدى ا د  ،حب ب االقتضاء ،ال ائمة ا دثة ألعضاء األونكتاد وا د غ
الواثئق
Membership of UNCTAD and membership of the

TD/B/INF.243

Trade and Development Board

(ز) اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللس
 -٢٩س رريبدل ا د ر ر
معروضة عديهغ

ررالل ال رردواة ابآلاثا اإلدااي ررة واملالي ررة الر ر رت ررب ع ررن أي م رتح ررات

واثئق دا أثناء الدواة ،إذا لز األمر

البند 10
جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني جمللس التجارة والتنمية
عد األمانة مشروع جدول األعمال املؤقت لدواة ا د التنليذية التاسعة وال ت غ
 -٣٠ست أل

واثئق الدواة

البند 11
مسائل أةر
البند 12
اعتماد التقرير
 -٣١سيتض ر ألرمن ري ررر جمدر ر التج ررااة والتنمي ررة امل ررد إف اجلمعي ررة العام ررة النت ررائج املتل رراوو
عديها ،إضا ة إف قرااات أ ر قد ي را ا د اعتماد اغ
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