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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية السابعة والستون

 2018كانون األول/ديسمرب   14و 13جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -1
املشرررراري  مررررن وجررررا الت رررررول : تنظرررريم 2018 التقريررررر املتأبقررررب دقررررا البقرررردان  رررروا  لأبرررررا  -2

 لبقاء األمور عقى حاهلا ال - اهليكقي
تقريرررا القرقررع الأبامقررع املأبنيررع سرتاررار االملررااتي ي وامليةانيررع الربدويررع عررن وعمررال دورتي ررا  -3

 السادملع والسبأبني والسابأبع والسبأبني
 تقرير جلنع االملتثمار واملشاري  والتنميع -4
 ميعتقرير جلنع الت ارة والتن -5
 تقرير فريب اخلرباء احلكومي الدويل املأبين بتمويا التنميع -6
 مسائا وخرى -7
 تقرير وقس الت ارة والتنميع عن وعمال دورته التنقيذيع السابأبع والستني -8
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1 البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
 حةيرررران/ 26املؤقرررت لقررردورة، الررروارد أل القعرررا األول وعررر  ، أل وُقرررر جررردول األعمرررال  -1

خ ل اجلقسع الأبامع اخلتاميع لقدورة اخلامسع والستني، اجلرةء األول، لقرس الت رارة  2018 يونيه
 والتنميع.

 الواثئب
TD/B/EX(67)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  2البند   
: تنظييم املاياريم ميج أجيل التحيول 2018التقرير املتعلق أبقل البلدان منواا لعام 

 ل لبقاء األمور على حاهلا -اهليكلي 
: 2018 التقريرررر املتأبقرررب دقرررا البقررردان  ررروا  لأبرررا ملررريأبرل عقرررى وقرررس الت رررارة والتنميرررع  -2

. ويرذب  التقريرر إأ ون لبقراء األمرور عقرى حاهلرا ال -تنظيم املشاري  مرن وجرا الت رول اهليكقري 
تغيررري بيكرررا اقتعرررادازا لكررري وررررق تقررردما  مرررو وقيرررب وبررردا  التنميرررع  دان  ررروا  عقرررى وقرررا البقررر

املستدامع. وبذا يتطق  بردور  تنظريم املشراري  بعرورة ديناميرع تردخا االبتكرارات أل وراالت مرن 
لتنظيم املشاري  بو ذلك الرذ   قبيا ارتنتاج واالملت  ك والنقا وارتدارة. والشكا األكثر شيوعا  

لشررركات، واملؤملسررات األنسرر  لت قيررب الت ررول اهليكقرري برري تقررك الرر  تتسررم سرتقررا  تنت  رره ا
زيمن عقيه الأبمالع الذاتيع  أتثيبا و وبا. وم  ذلك، فإن وال تنظيم املشاري  أل وقا البقدان  وا  

واملؤملسررات العررغرى والعررغية الرر  يغقرر  عقي ررا الطرراب  درري الرصرري، مرر   دوديررع فررر  بقائ ررا 
بررا وترردل ميق ررا مررو االبتكررار. ومررن وجررا ون يكررون تنظرريم املشرراري  قرروة دافأبررع مررو الت ررول و و 

بد لقسياملرات ون تسرت د  الشرركات الر  ترؤد  بعرورة وكررب إأ إحردال الت رو ل  اهليكقي، ال
، وتكررون هلررا إمكررادت كبررية لقتغقرر  عقررى ووجرره القعررور اهليكقرري أل اقتعررادات وقررا البقرردان  رروا  

دات أل ارتنتاجيرررع، و قرررب فرررر  الأبمرررا وتكرررون قرررادرة عقرررى البقررراء أل السرررو  الأبامليرررع ووقرررب قا
يتطقر  تنرو  الردعم السياملراق وتقدصره بعرورة  املأباصرة. وبذا النو  من تنظريم املشراري  عرادة مرا

 املتباقيع تست د  خمتقف مراحا مسار تطور الشركع.
 الواثئب
UNCTAD/LDC/2018 ،

 وعرل عا 
: تنظريم املشراري  مرن وجرا 2018املتأبقب دقرا البقردان  روا  لأبرا  التقرير 

 ال لبقاء األمور عقى حاهلا -الت ول اهليكقي 
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  3البند   
يجي وامليزانييية الجميجمييية عييج أعمييال تقريييرا الفرقيية العامليية املعنييية سرتاييار ال يي ات
 دورتيها الساد ة والسبعني والسابعة والسبعني

والسررربأبني لققرقرررع الأبامقرررع املأبنيرررع سرتارررار االملرررااتي ي وامليةانيرررع  تقريرررر الررردورة السادملرررع -3
، مليأبرل عقى القس لقنظرر 2018ويقول/ملبتمرب  5إأ  3الربدويع، ال  عقدت أل القاة من 

 10فيررره. وملرررتأبرل عقيررره سملثرررا نترررائة الررردورة السرررابأبع والسررربأبني، املقررررر عقررردبا أل القررراة مرررن 
 ، لقنظر في ا.2018رب كانون األول/ديسم  12 إأ

 الواثئب
TD/B/WP/293  تقريررر القرقرررع الأبامقررع املأبنيرررع سرتاررار االملرررااتي ي وامليةانيررع الربدويرررع عرررن

 وعمال دورزا السادملع والسبأبني
TD/B/WP/295  تقريررر القرقرررع الأبامقررع املأبنيرررع سرتاررار االملرررااتي ي وامليةانيررع الربدويرررع عرررن

 والسبأبنيوعمال دورزا السابأبع 

  4البند   
 تقرير جلنة ال تثمار واملااريم والتنمية

ملرررُيأبرل عقرررى القرررس تقريرررر الررردورة الأباشررررة لق نرررع االملرررتثمار واملشررراري  والتنميرررع لكررري  -4
 ينظر فيه.

 الواثئب
TD/B/C.II/40 تقرير جلنع االملتثمار واملشاري  والتنميع عن دورزا الأباشرة 

  5البند   
 تقرير جلنة التجارة والتنمية

 ملُيأبرل عقى القس تقرير الدورة الأباشرة لق نع الت ارة والتنميع لكي ينظر فيه. -5
 الواثئب

TD/B/C.I/46 تقرير جلنع الت ارة والتنميع عن دورزا الأباشرة 

  6البند   
 تقرير فريق اخلجماء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

تقريررر الرردورة الثانيررع لقريررب اخلرررباء احلكررومي الرردويل املأبررين بتمويررا ملررُيأبرل عقررى القررس  -6
 التنميع لكي ينظر فيه.

 الواثئب
TD/B/EFD/2/3 تقرير فريب اخلرباء احلكومي الدويل املأبين بتمويا التنميع عن دورته الثانيع 
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  7البند   
 مسائل أخرى

مرررن  77تققرررت ومانرررع األونكتررراد اقبرررني لررر دراج أل القائمرررع املنعرررو  عقي رررا أل املرررادة  -7
قائمررررررع سملنظمررررررات درررررري  TD/B/NGO/LIST/23النظررررررا  الررررررداخقي لقم قررررررس. وترررررررد أل الوثيقررررررع 

 احلكوميع املأبتمدة.
 الواثئب

TD/B/EX(67)/R.1  اق  مقد  من منظمع درا  هباراق ملامي 
 األونكتادمذكرة من ومانع 

TD/B/EX(67)/R.2 اق  مقد  من الرابطع الدوليع لقأب مات الت اريع 
 مذكرة من ومانع األونكتاد

  8البند   
 ير جملس التجارة والتنمية عج أعمال دورته التنفيذية السابعة والستنيتقر 

    


