
 TD/B(S-XXIX)/2  األمــم املتحـدة 

  

 

للتجارة مؤتمر األمم المتحدة 
 والتنمية

 
Distr.: General 

27 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

301115    301115    GE.15-20906 (A) 

*1520906*  

 التجارة والتنميةمجلس 
 الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون

    2015تشرين الثاين/نوفمرب  26جنيف، 
تقريررررر مجلررررس التجررررارة والتنميررررة ئرررر   ورترررر  االسررررتثنائية   

   التاسعة والعشري 
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  26املعقودة بقصر األمم، جنيف، يف 
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 مقدمة  
التااــع  االعشــراس الــا التاــاالة االتنميــ  يف جصــر األمــم، جنيــف، عقــدا الــداالة اناــتثنا ي   

 . اخالل هذه الداالة، عقد االا جلس  عام  ااحدة.2015تشرين الثاين/نوفمرب  26 يف
  

اإلجراءات التي اتخرهاا مجلرس التجرارة والتنميرة  شربن الانرو  المو روئية  -أوالا  
 م  جدول أئمال 

 
لرا عررة ئشرررة لمرررؤتمر األمررم المتحرردة للتجرررارة والتنميررة  ررري مكرران اقعقررا  الررردورة ا -ألف 

 2016 ئام
 

 (29-) 527المقرر   
جملـا التاـاالة االتنميـ  رـراالة بـالعرخ السـي  الـذ  تقدـل  بتقد ـي حاومـ   ينيـا  يرحب 

ناتدـــاف  الـــداالة الرابعـــ  عشـــرة ملـــ لر األمـــم املتحـــدة للتاـــاالة االتنميـــ   األاناتـــاد الرابـــ  عشـــر  يف 
 .2016 عام

 2015تشرين الثاين/نوفمرب  26
  

 اإلجراءات األخرى التي اتخهاا المجلس - اء 
 

 2016اقعقا  الدورة الرا عة ئشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ي ئام  مكان  
اافق جملا التااالة االتنميـ  علـم مشـراق مقـرال بشـاس ماـاس انعقـاد األاناتـاد الرابـ  عشـر،  -1

علــم النحــو الــواالد يف الوالجــ  ةــل الرليــ  الــا اولعــ  علي ــا الــدال األعدــا ، ااملقــرال معــراخ علــم 
 جلمعي  العام  لألمم املتحدة يف داالهتا السبعني  انظر املرفق الثاين . نظر ا
هــ  التــاالي   2016لوز/يوليــي  22إىل  17اأبلغــ  أمانــ  األاناتــاد االــا أس القــ ة مــن  -2

 املق ح لعقد األاناتاد الراب  عشر.
  

 موجز الرئيس -ثاقياا  
 

   2016مكان اقعقا  الدورة الرا عة ئشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ي ئام   
 من جدال األعمال  2 البند 

 
ذّ ــر ال ــيا جملــا التاــاالة االتنميــ ، يف اجللســ  العامــ ، بــاس الــدال األعدــا  أيــدا، أ نــا   -3

رخ الســـــي  الـــــذ  ، العـــــ2015تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  17مشـــــااالاا الـــــر يا الـــــا أجريـــــ  يـــــوم 
. اأاضــــ  2016تقدــــل  بتقد ــــي حاومــــ   ينيــــا ناتدــــاف  األاناتــــاد الرابــــ  عشــــر يف لوز/يوليــــي 

 ضراالة عرخ مشراق مقرال علم اجلمعي  العام  بشاس مسال  مااس انعقاد امل لر. أيدا  
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 ثــــلة ينبغــــ  انضــــ الق  ــــا   اشــــار الــــر يا حاومــــ   ينيــــا، اأشــــاال إىل أس هنــــا  أعمــــان   -4
لعقــــد املــــ لر. اشــــار دثــــع  ينيــــا الــــدال األعدــــا  علــــم تاييــــد بلــــده بو ــــقي البلــــد املدــــيف  يــــدا  ل 

 لألاناتاد الراب  عشر.
اأعربـ  افـود  ثـلة عـن تقـديرها للعـرخ الــذ  تقـدم  بـي حاومـ   ينيـا ناتدـاف  املــ لر،  -5

إىل أس  ينيـــــا آملـــــ  يف أس تتالـــــع أعمـــــال األاناتـــــاد الرابـــــ  عشـــــر بالناـــــاح. اأشـــــاالا عـــــدة افـــــود 
اتستدــــيف املــــ لر يف نــــلاة يف فــــ ة جريبــــ  مــــن مواعيــــد مــــ لراا داليــــ  م مــــ  أخــــر  تعقــــد جبلــــي 

بعـــده، مثـــع املـــ لر الـــوزاال  العاشـــر املقبـــع ملنظمـــ  التاـــاالة العامليـــ ، امـــ لر وو يـــو الـــدا  املقبـــع  أا
تماعـاا األمـم املتحـدة األاىل بشاس تنمي  أفريقيا. اأشاال أحـد الوفـود إىل أس املـ لر اـياوس أحـد اج
. ااــتاوس اناــتنتاجاا 2015الــا تعقــد بعــد اعتمــاد أهــداا التنميــ  املســتدام  يف أيلول/اــبتمرب 

ل مجــ  وموحــاا ااتمــ  االــا   الــدا  إىل خ ــ   الــا صلــي إلي ــا األاناتــاد الرابــ  عشــر من لقــا  
 تماع  ااجلمعي  العام .عمع، اينبغ  أس تس م يف أعمال االا انجتصاد  اانج

اأولعــ  أمانــ  األاناتــاد االــا علــم  تلــف جوانــب ال تيبــاا اجلااليــ  لعقــد األاناتــاد الرابــ   -6
. ااـت ل  األمانـ  2016لوز/يوليـي  22-17عشر، مبا يف ذلك التواالي  املق حـ  لعقـد املـ لر يف القـ ة 
 املواعيد اجلديدة للم لر اانجتماعاا. الدال األعدا  علم خري   ال ريق املنقح  الا تتدمن

 
 مسائل أخرى  

أبلــر ال ــيا االــا انجتمــاق أنــي بــالنظر إىل ال لبــاا العديــدة الــواالدة مــن الــدال األعدــا ،  -7
 ــانوس   11-9يف  تقــرال تاجيــع الــداالة التنقيذيــ  الثانيــ  االســتني للمالــا، الــا  انــ  مقــرالة أ ــال  

. ااــــتوجي الاــــال  2016نحــــق يف أااخــــر  ــــانوس الثاين/ينــــاير ، إىل موعــــد 2015األال/ديســــمرب 
 إخ اال تتدمن التواالي  احملددة.

  
 المسائل اإلجرائية وما يتصل  ها م  مسائل -ثالثاا  

 
 إقرار جدول األئمال -ألف 

 من جدال األعمال  1 البند 
 
  انظر املرفق األال . TD/B(S-XXIX)/1أجر االا جدال األعمال امل ج  الواالد يف الو يق   -8
  

 تقرير مجلس التجارة والتنمية ئ   ورت  االستثنائية التاسعة والعشري  - اء 
 من جدال األعمال  3 البند 

 
 ايد  الر يا الصيغ  الن ا ي  لتقرير الداالة اناتثنا ي  التااع  االعشرين بعد اختتام انجتماق. -9
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 المر ق األول
  

الرررردورة االسررررتثنائية التاسررررعة والعشررررري  لمجلررررس التجررررارة  جرررردول أئمررررال  
 والتنمية

 
 .إجراال جدال األعمال -1
 .2016مااس انعقاد الداالة الرابع  عشرة مل لر األمم املتحدة للتااالة االتنمي  يف عام  -2
 .تقرير جملا التااالة االتنمي  عن داالتي اناتثنا ي  التااع  االعشرين -3
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 المر ق الثاقي
  

مشروع مقرر معروض ئلى قظر الجمعيرة العامرة لممرم المتحردة  ري  ورتهرا   
 الساعي 

 
مكرران اقعقررا  الررردورة الرا عررة ئشرررة لمرررؤتمر األمررم المتحرردة للتجرررارة والتنميررة  ررري   

 2016 ئام
بتقريـــر جملـــا التاـــاالة االتنميـــ  عـــن داالتـــي اناـــتثنا ي  التااـــع   حتـــي  اجلمعيـــ  العامـــ  علمـــا   

ـــي، اترحـــب 2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  26املعقـــودة يف جنيـــف يف االعشـــرين،  ـــواالد في ، ابـــاملقرال ال
بــالعرخ الســي  الــذ  تقدــل  بتقد ــي حاومــ   ينيــا ناتدــاف  الــداالة الرابعــ  عشــرة ملــ لر األمــم 

 .2016املتحدة للتااالة االتنمي  يف عام 
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 المر ق الثالث
  

 الحضور  
 
 الدال التالي  األعدا  يف جملا التااالة االتنمي :حدر الداالة دثلوس عن  -1

 إ يوبيا
 األالجنتني
 إ واداال
 با ستاس
 بنغالديش

 بولندا
 تر يا

 ترينيداد اتوباةو
 توةو
 تونا

 جزال الب اما
 زمبابو 
 السوداس

 البوليقاالي   - فنزايال  مج والي 
 فنلندا

  وا ديقواال
 ماليزيا
 كاملاسي
 الياباس

 ا ان  املنظم  ةل احلاومي  التالي  دثل  يف الداالة: -2
 القئ  العام : 
 .الشبا  الدالي  لتوحيد ش اداا التعليم العا  

 


