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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية السادسة والستون

 ٢٠١٨شباط/فرباير  ٧-٥جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١
 التحويلية  احلصول على خدمات الطاقة :٢٠١٧التقرير املتعلق بأقل البلدان منواً لعام  -٢
تقريررر القرقررة العاملررة املعنيررة بارتاررار ااملررااتي ا واملييا يررة الرب اليررة عررن  ور ررا ال ا ملررة  -٣

 وال بعني 
 تقرير جلنة ااملتثمار واملشاريع والتنمية -٤
 تقرير جلنة الت ارة والتنمية -٥
 وااقتصا  الرقماتقرير فريق اخلرباء احلكوما الدويل املعين بالت ارة ارتلكاو ية  -٦
 تقرير فريق اخلرباء احلكوما الدويل املعين بتمويل التنمية -٧
امل ائل اليت تتطلب من اجمللس اخترا  إجرراء بشرأيفا ط إارار متابعرة الردورة الرابعرة عشررة  -٨

 للمؤمتر
 م ائل أخرى -٩

 تقرير للس الت ارة والتنمية عن  ورته التنقيذية ال ا ملة وال تني -١٠
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 شروح جدول األعمال المؤقت  -اا ثاني 
  1البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة
 ير  جدول األعمال املؤقت للدورة ط القصل األول أعاله.  -١

 الوثائق
TD/B/EX(66)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

   2البند   
خودما  الااقوة الحصوول علو   :2017التقرير المتعلق بأقل البلدان نمواا لعام 

 التحويلية
 :٢٠١٧التقريررررر املتعلررررق بأقررررل البلرررردان منررررواً لعررررام ملرررري قدم إس للررررس الت ررررارة والتنميررررة  -٢

. ويذهب التقرير إس أن البعد ااقتصا ي للحصول على احلصول على خدمات الطاقة التحويلية
ىت اآلن ط اخلطرا  املتعلرق مل حيظ إا بالقليرل مرن ااهتمرام حر الطاقة احلديثة ط أقل البلدان منواً 

مرررررن أهررررردا  التنميرررررة  ٧بتحقيرررررق حصرررررول اجلميرررررع علرررررى الطاقرررررة احلديثرررررة، املتررررروخى ط ا رررررد  
امل رررتدامة. ولكرررا هقرررق هرررذه البلررردان التحرررول ا يكلرررا وت رررير  امرررل ارتمكا رررات ااقتصرررا ية 

وها هترا  إس  للحصول على الطاقة، فإيفا حباجة إس اعتما  املااتي ية خمتلقة ط لال الطاقة.
يفرري يت رراوب تلبيررة ااحتياجررات االيررة األملاملررية ليشررمل مررا ي ررميه التقريررر احلصررول علررى الطاقررة 
التحويلية. والنهي املطلو  هو، على وجه اخلصوص، يفي يليب احتياجرات الشرر ات واملريارىل إس 

دامات إمرررردا ات  افيررررة وموثوقررررة ومي ررررورة التكلقررررة وم ررررتدامة مررررن الطاقررررة مررررن أجررررل ااملرررررتي
 ارت تاجية.

  الوثائق

UNCTAD/LDC/2017 
 Overviewو

احلصرررول علرررى  :٢٠١٧التقريرررر املتعلرررق بأقرررل البلررردان منرررواً لعرررام 
 خدمات الطاقة التحويلية

  3البند   
تقرير الفرقة العاملة المعنية باإلطار الستراتيجي والميزانية البرنامجية عن دورتها 

 السادسة والسبعين
تشررررررين  ٢٤املوملرررررع جمللرررررس الت رررررارة والتنميرررررة، ط اجتماعررررره املعقرررررو  ط  قررررررر املكترررررب -٣

، تأجيرررل الررردورة ال ا ملرررة وال رررربعني للقرقرررة العاملرررة ب ررربب الت يرررر ات ط ٢٠١٧األول/أ تررروبر 
موعد الدورة ال ا ملة وال بعني للقرقة العاملرة ط  عملية امليي ة ط األمم املتحدة. ومليحد  لد اً 

، وملتحد  املواعيد املضبواة ما إن يتم البت ط ارائق عملية إعردا  ٢٠١٨ الربع األول من عام
 املييا ية. ولذلك، أرجئ النظر ط تقرير القرقة العاملة إس جل ة أخرى للم لس.



TD/B/EX(66)/1 

3 GE.17-20728 

  4البند   
 تقرير لجنة الستثمار والمشاريع والتنمية

شرراريع والتنميرررة لكرررا ملرري عرع علرررى اجمللررس تقريرررر الررردورة التاملررعة لل نرررة ااملرررتثمار وامل -٤
 ينظر فيه.
 الوثائق

TD/B/C.II/37 تقرير جلنة ااملتثمار واملشاريع والتنمية عن  ور ا التاملعة 

  5البند   
 تقرير لجنة التجارة والتنمية

 ملي عرع على اجمللس تقرير الدورة التاملعة لل نة الت ارة والتنمية لكا ينظر فيه. -٥
 الوثائق

TD/B/C.I/43  جلنة الت ارة والتنمية عن  ور ا التاملعةتقرير 

  6البند   
تقريوور يريووق الءبووراو الحلووومي الوودولي المعنووي بالتجووارة اإلللترونيووة والقتصوواد 

 الرقمي
ملري عرع علرى اجمللررس تقريرر الرردورة األوس لقريرق اخلرررباء احلكروما الرردويل املعرين بالت ررارة  -٦

 يه.ارتلكاو ية وااقتصا  الرقما لكا ينظر ف
 الوثائق

TD/B/EDE/1/3  تقريررر فريررق اخلرررباء احلكرروما الرردويل املعررين بالت ررارة ارتلكاو يررة
 وااقتصا  الرقما عن  ورته األوس

  7البند   
 تقرير يريق الءبراو الحلومي الدولي المعني بتمويل التنمية

الرردويل املعررين بتمويررل ملرري عرع علررى اجمللررس تقريررر الرردورة األوس لقريررق اخلرررباء احلكرروما  -٧
 التنمية لكا ينظر فيه.

 الوثائق
TD/B/EFD/1/3  تقريررر فريررق اخلرررباء احلكرروما الرردويل املعررين بتمويررل التنميررة عررن

  ورته األوس
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  8البند   
المسائل التي تتالب من المجلوس اتءواإ إجوراو بشوأنها يوي إطوار متابعوة الودورة 

 الرابعة عشرة للمؤتمر
 رارة والتنميرة علرى التقردم ااررب ط املرحلرة الثا يرة مرن تنقيرذ مافيكيرا و مليقف للس الت -٨

   ويب، أي تنشيط اآللية احلكومية الدولية.

   9البند   
 مسائل أخرى

  10البند   
 تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية السادسة والستين

    


