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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
   1البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة
  جدول األعمال  

 2٧وافق جملس التجارة والتنمية على جدول األعمال املؤقت لدورته الثامنة والسنيت  يف  -1
، خنيني ل دورتنينيه التنفياينينية السادسنينية والسنينيت . وينينيرد جنينيدول األعمنينيال املؤقنينيت 2019حزيرا /يونينينيه 

 للدورة يف الفصل األول أع ه. 

   2البند   
 الرتابط واسرتاتيجيات التنمية يف عامل تسوده العوملة 

سنيتتي  منينيداوالت جملنينيس التجنيارة والتنمينينية يف إطنينيار منياا البننينيد منينين جنيدول األعمنينيال فرصنينيًة  -2
 . : متويل اتفاق بيئي عاملي جديد2019تقرير التجارة والتنمية لعام للنظر يف التقرير املعنو : 

بعنينينينيق املقرتحنينينيات لات الصنينينينيلة بتموينينينينيل 2019تقرينينينينير التجنينينينيارة والتنمينينينية لعنينينينيام وسنينينييبح   -3
. وسيشنيرُي إىل أ  التحينيز للتموينيل املقنيدم منين 2030لتنمينية املسنيتدامة لعنيام القطاع اخلنياص خلطنية ا

القطنينينينياع اخلنينينينياص يسنينينينيتند إىل  دودينينينينية النينينينيدعم التجنينينينيريه وأ  منينينينياا التحينينينينيز ال ينينينينيويل امتمامنينينينياً كافينينينينياً 
وتدفقات رأس املال غري املنظَّمة. ويشري  لألخطار احملدقة بعامل يهيمن عليه خلق االئتما  اخلاص

تقتضنيي، عوضنياً عنين للنيع، إعنيادة  2030ىل أ  تلبية متطلبات متوينيل خطنية التنمينية لعنيام التقرير إ
، وتسنينينيتتبع ضنينينيمناً ُصنينينينع “االتفنينينياق البيئنينينيي العنينينياملي ا دينينينيدة”بننينينياع تعددينينينية األطنينينيراة حنينينيول فكنينينيرة 

 مستقبل مايل مجاعي خمتلف متاماً عّما كا  عليه احلال يف املاضي القريب.
  الواثئق

UNCTAD/TDR/2019 وOverview  متوينينينينيل اتفنينينينياق  2019تقرينينينينير التجنينينينيارة والتنمينينينينية لعنينينينيام :
 بيئي عاملي جديد

   3البند   
 الستثمار من أجل التنمية

ُتسنينينينينينينيتادم املننينينينينينينياطق االقتصنينينينينينينيادية اخلاصنينينينينينينية اسنينينينينينينيتاداماً متزاينينينينينينينيداً ابعتبارمنينينينينينينيا منينينينينينينين األدوات  -4
االقتصنيادية. وككنين أ  السياساتية الرئيسنيية الكفيلنية بنياب االسنيتثمارات منين أجنيل لقينيق التنمينية 

تسنينيهم املننينياطق االقتصنينيادية اخلاصنينية إسنينيهاماً كبنينيرياً يف لقينينيق النمنينيو والتنمينينية، ولكنينين فوائنينيدما ليسنينيت 
تلقائينينينية وال ينينينيزال أداع العدينينينيد منهنينينيا دو  مسنينينيتوى التوقعنينينيات. لنينينياا، فمنينينين األ ينينينية مبكنينينيا  اسنينينيتعراض 

 وبناع جيل جديد من املناطق. وتقييم أثرما يف التنمية املستدامة هبدة إنعاش املناطق املوجودة
وسُيسرتَشد يف املناقشات اليت سُتجرى يف إطار ماا البند من جنيدول األعمنيال دحنيد   -٥

حبو  األونكتاد وللي ته للسياسات العامة، اليت تستالص دروساً من جتربة املناطق االقتصادية 
دروس املسنينيتفادة منينينين اخلاصنينية وتقنينيدم توصنينييات يف جمنينينيال السياسنينية العامنينية منينين منظنينينيورات ث ثنينية: النيني
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مننينياطق ذولجينينية ألمنينيداة التنمينينية ”املاضنينيي، ورةينينية تستشنينيرة املسنينيتقبل، وفكنينيرة رائنينيدة يف شنينيكل 
وسنينيتكو  املناقشنينيات فرصنينيًة ل سنينيتماع إىل وجهنينيات نظنينير خمتلفنينية منينين  نينياورين ابر ينينين،  “.املسنيتدامة

وطنينينية األمنينير النينياي سيسنينيفر عنينين حنينيوار تفنينياعلي بنيني  املشنينيارك  واحملنينياورين، وجيلنينيب وجهنينيات نظنينير 
 وإقليمية وأقاليمية.

إىل للنينيع، سنينيتتي  املناقشنينيات النينييت سنينيُتعقد يف ا لسنينية فرصنينيًة لتقنينيد  إحاطنينية منينين  وإضنينيافةً  -٦
األماننينينينية عنينينينين وخنينينينير التطنينينينيورات املتعلقنينينينية ابالجتامنينينينيات العاملينينينينية يف جمنينينينيال االسنينينينيتثمار األجننينينينيه املباشنينينينير 

 والسياسات املتعلقة به.
  الواثئق

UNCTAD/WIR/2019 وOverview  املننينينينينينياطق 2019تقرينينينينينينير االسنينينينينينيتثمار العنينينينينينياملي لعنينينينينينيام :
 االقتصادية اخلاصة

   4البند   
 التنمية القتصادية يف أفريقيا

: 2019تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعنيام سينظر اجمللس، يف إطار ماا البند، يف  -٧
. وكثنيل ههنيور منطقنية التجنيارة قواعد املنشأ لتعزينيز التجنيارة بني  البلنيدا  األفريقينية -صُنع يف أفريقيا 

ينينينية وتسنينينيريع وتنينينيرية احلنينينيرة القارينينينية األفريقينينينية فرصنينينيًة  رتينينينية للقنينينيارة لتعزينينينيز التجنينينيارة بنينيني  البلنينينيدا  األفريق
التحنينيول اكيكلنينيي. غنينيري أ  منينياا األمنينير يتوقنينيف علنينيى أداة سياسنينياتية ابل نينية األ ينينية، أال ومنينيي تطبينينيق 

لقواعد لرير التجارة التفضيلية. أما قيام أعضاع منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تطبيقاً فعاالً 
ية يف منطقنينينينية التجنينينينيارة احلنينينينيرة القارينينينينية الشنينينينيركات األفريقينينينينية ابسنينينينيتادام التعريفنينينينيات ا مركينينينينية التفضنينينينييل

األفريقينينية يف املمارسنينية العملينينية، فيتوقنينيف علنينيى عامنينيل ابلنينيو األ ينينية، أال ومنينيو قواعنينيد املنشنينيأ والفوائنينيد 
إىل  2019تقرينينينير التنمينينينية االقتصنينينيادية يف أفريقينينينيا لعنينينيام الصنينينيافية املتأتينينينية منينينين االمتثنينينيال كنينينيا. وينينينيدعو 

ز القنينيدرات املؤسسنينيية لضنينيما  تطبينينيق قواعنينيد املنشنينيأ اعتمنينياد قواعنينيد منشنينيأ متسنينياملة ومرننينية وإىل تعزينيني
 املتفق عليها تطبيقاً يتسم ابلنزامة والشفافية والثبات واالتساق واحلياد.

  الواثئق

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019  2019تقرينينينير التنمينينينية االقتصنينينيادية يف أفريقينينينيا لعنينينيام :
قواعنينيد املنشنينيأ لتعزينينيز التجنينيارة بنيني   -صنُينينع يف أفريقينينيا 

 األفريقيةالبلدا  
TD/B/66/3  التنمينينينينية االقتصنينينينيادية يف أفريقينينينينيا: ُصنينينينينع يف أفريقينينينينيا- 

قواعنينينيد املنشنينينيأ لتعزينينينيز التجنينينيارة بنينيني  البلنينينيدا  األفريقينينينية 
 )حملة عامة(.
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   5البند   
 اقتناص القيمة يف القتصاد الرقمي

: توليد القيمنية 2019تقرير االقتصاد الرقمي لعام يف إطار ماا البند، سينظر اجمللس يف  -٨
. يبح  التقرير )الاي كا  يعرة سابقاً ابسم ما يعنيه للع ابلنسبة للبلدا  النامية -واقتناصها 

( منينينينيدى قنينينينيدرة البلنينينينيدا  النامينينينينية علنينينينيى تولينينينينيد القيمنينينينية واقتناصنينينينيها يف جمنينينينيال تقرينينينينير اقتصنينينينياد املعلومنينينينيات
دة منينينياه البلنينينيدا  منينينين االقتصنينينياد الرقمنينينيي. وال يكتفنينينيي التقرينينينير خينينيني ع امتمنينينيام خنينينياص لفنينينيرص اسنينينيتفا

االقتصنينينينياد القنينينينيائم علنينينينيى البينينينينياانت كبلنينينينيدا  منتجنينينينية ومبتكقنينينينيرة فحسنينينينيب، بنينينينيل أيضنينينينياً للمعوقنينينينيات النينينينييت 
تعرتضها، وال سيما فيما يتعلق ابلبينياانت الرقمينية واملنصنيات الرقمينية. وذا منياا املوضنيوع يف أواننيه 

التنمينية املسنيتدامة. ويتطلنيب واحنيد منين النيزمن تقريبنياً لتحقينيق أمنيداة عقنيد نظراً إىل أننيه مل يتبنيق إال 
تساري إمكاانت االقتصاد الرقمي حبي  تعم فائدهتا ا ميع وال تقتصر على فئة قليلنية منين الننياس 
تفكنيرياً خ قنينياً وجتريبنينياً للسياسنينيات العامنينية. وينينيدعو التقرينير أيضنينياً إىل تعزينينيز التعنينياو  العنينياملي للحيلولنينية 

 دو  توسيع فجوة الدخل.
  الواثئق

UNCTAD/DER/2019 وOverview  تولينينينيد القيمنينينية 2019تقرينينينير االقتصنينينياد الرقمنينينيي لعنينينيام :
 ما يعنيه للع ابلنسبة للبلدا  النامية -واقتناصها 

   6البند   
 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

حيلنينينينيل تقرينينينينير األونكتنينينينياد عنينينينين املسنينينينياعدة املقدمنينينينية إىل الشنينينينيعب الفلسنينينينيطيين، كمنينينينيا فعنينينينيل يف  -9
 السنوات السابقة، املسائل الرئيسنيية والتطنيورات االقتصنيادية األخنيرية يف األرض الفلسنيطينية احملتلنية.
ويسنينينيلط التقرينينينير الضنينينيوع علنينينيى النينينيزلدة يف البطالنينينية الفلسنينينيطينية وادفنينينياض نصنينينييب الفنينينيرد منينينين النينينيدخل 

رض واالعتمنينياد علنينينيى اقتصنينينياد السنينيلطة القائمنينينية ابالحنينينيت ل وتوسنينييع املسنينينيتوطنات اإلسنينينيرائيلية يف األ
  الفلسطينية احملتلة ويقدم معلومات مفصَّلة عن تراجع التنمية يف قطاع غزة.

ويقنينيدم التقرينينير إىل جملنينيس التجنينيارة والتنمينينية معلومنينيات  دثَّنينية عمنينيا اسنينيتجد ومنينيا منينيو مقنينيرت   -10
من أنشطة التعاو  التقين لألونكتاد يف األرض الفلسطينية احملتلة وعما يواجه األمانة من لدلت 

  ه األنشطة.يف تنفيا ما
  الواثئق

TD/B/EX(68)/4  :تقرينينينير عنينينين املسنينينياعدة املقدمنينينية منينينين األونكتنينينياد إىل الشنينينيعب الفلسنينينيطيين
 التطورات اليت شهدما اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة

   7البند   
  األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا

البننينيد، يف تقرينينير ينُيَعنينيّد كنينيل سنينينة ويُقنينيدَّم إىل سنينيينظر جملنينيس التجنينيارة والتنمينينية، يف إطنينيار منينياا  -11
ويتضنيمن التقرينير  دورة من دورات اجمللس عنين األنشنيطة النييت اضنيطلع هبنيا األونكتنياد دعمنياً ألفريقينيا.
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استعراضاً عاماً ملا يضطلع به األونكتاد من أنشطة حب  ولليل فيما يتعلنيق بتنمينية أفريقينيا، فضنيً  
اخلدمات االستشارية والتعاو  التقين، يف كل قطنياع منين عن ملاص ألنشطة  ددة، مبا يف للع 

 القطاعات اليت تدخل يف نطاق والية األونكتاد.
  الواثئق

TD/B/EX(68)/2  األنشنينيطة النينييت اضنينيطلع هبنينيا األونكتنينياد دعمنينياً ألفريقينينيا تقرينينير مقنينيدم منينينين
 األم  العام لألونكتاد

   8البند   
 السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار

سُيعرض على اجمللس تقرير الفرقة العاملة عن أعمال دورهتا الثامننية والسنيبع  لكنيي ينظنير  -12
  فيه.

  الواثئق

TD/B/WP/300  تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطنيار االسنيرتاتيجي وامليزانينية الربانجمينية عنين
 أعمال دورهتا الثامنة والسبع 

   9البند   
 مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية:

التطوووير التوودرلي للقووانون التجووار  الوودو : التقريوور السوونو  للجنووة األمووم املتحوودة للقووانون  )أ( 
 التجار  الدو 

(، سنينينيُيعرض علنينيى اجمللنينيس تقرينينير  ننينية األمنينينيم 21-)د220٥عمنينيً  بقنينيرار ا معينينية العامنينية  -13
 عن دورهتا الثانية واخلمس . املتحدة للقانو  التجاري الدويل

  الواثئق
A/74/17  تقرينينير  ننينية األمنينيم املتحنينيدة للقنينيانو  التجنينياري النينيدويل عنينين دورهتنينيا الثانينينية

  واخلمس 

 تقرير الفريق الستشار  املشرتك املعين مبركز التجارة الدولية )ب( 
املعنينيين مبركنيز التجنينيارة سنيينظر جملنيس التجنينيارة والتنمينية يف تقرينينير الفرينيق االستشنينياري املشنيرتك  -14

 الدولية عن دورته الثالثة واخلمس .

   10البند   
 العملية التحضريية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر

للممارسة املعهودة، سُينشئ اجمللس  ننية لضنيريية برةسنية رئنييس اجمللنيس لكنيي تُعقنيد،  وفقاً  -1٥
  يف مجلة أمور، النص التفاوضي السابق للمؤمتر.
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   11البند   
 من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

 ٧٧تلقنينيت أماننينية األونكتنينياد أربعنينية طلبنينيات لنينيئدراا يف القائمنينية املنصنينيوص عليهنينيا يف املنينيادة  -1٦
قائمنينينية ابملنظمنينينيات غنينينيري  TD/B/NGO/LIST/25يف الوثيقنينينية  وتنينينيرد منينينين النظنينينيام النينينيداخلي للمجلنينينيس.

 احلكومية املعتمدة.
  الواثئق

TD/B/EX(68)/R.1  طلنينيب مقنينيّدم منينين مؤسسنينية اخلنينييط والصنينينارة الدولينينية منينياكرة منينين أماننينية
 األونكتاد

TD/B/EX(68)/R.2  طلنينيب مقنينيدم منينين الرابطنينية الوطنينينية حلماينينية املسنينيتهلع منينياكرة منينين أماننينية
 األونكتاد

TD/B/EX(68)/R.3 طلب مقدم من مجعية الشباب العاملية ماكرة من أمانة األونكتاد 
TD/B/EX(68)/R.4  طلب مقدم من رابطة العمل اإلنساين من أجل التنمينية املتكاملنية يف

 السن ال ماكرة من أمانة األونكتاد

   12البند   
 مسائل أخرى 

   13البند   
 اعتماد التقرير

    


