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 الخامسة عشرةالدورة  
 دورة بربادوس االفتراضية

 2021تشرين األول/أكتوبر   3-7
 من جدول األعمال المؤقت 6البند  

 إقرار جدول األعمال 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

مة من أمانة األونكتاد   رة مقدَّ  مذكَّ
  2020شةةةةفار/فبرا ر  5وافق مجلس التجارة والتنمية في الجلسةةةةة ال امة االفتتا يةم الم قودة في   

(م على موضةو  الدورة  TD/B/EX(69)/2من دورته التنفيذية التاسة ة والسةتين لالف ةأل األول من الوةيقة 
 من جدول األعمال المؤقت.   8الخامسة عشرة للمؤتمرم البند الموضوعي  

تجارة والتنميةم في الجلسةةةةةةةةةةةة ال امة الختامية من دورته السةةةةةةةةةةةا  ة والسةةةةةةةةةةةتينم ووافق مجلس ال 
م على جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر  2020تشرين األول/أكتوبر   2الم قودة في  

 (.TD/B/67/6لالمرفق الثاني من الوةيقة 

شةةةةةةةةةةةةرو  ويرد جدول األعمال المؤقت في الف ةةةةةةةةةةةةأل األول من  ذق الوةيقة. وقد أعد  األمانة   
 جدول األعمال وفقًا للممارسة الم تادة و ي ترد في الف أل الثاني.

وفيما  ت لق  المسةةةةةةانأل التن يميةم سةةةةةةتا ةةةةةةدر األمانة اضةةةةةةافًة للوةيقة ال الية لسةةةةةةتكو  الوةيقة  
TD/520/Add.1.) 
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للادورة الخاامساااااااااة عشااااااااارة لمؤتمر األمم المتحادة للتجاارة    جدول األعماال المؤقت  - أولا  
 والتنمية 

 افتتا  المؤتمر. -1

 انتخاب الرنيس. -2

 إنشاء  يئا  الدورة. -3

 انتخاب نواب الرنيس والمقرر. -4

  :تفويض الممثلين لدى المؤتمروةانق  -5

 ت يين لجنة وةانق التفويض؛ لأ( 

 تقرير لجنة وةانق التفويض. لب( 

 إقرار جدول األعمال. -6

 مناقشة عامة. -7

 من عدم المساواة والض ف إلى الرخاء للجميع. -8

  :مسانأل أخرى  -9

مرفق قرار الجمعية  قوانم الدول الواردة في المؤتمر ل الذ  يجريهاالسةةةةةةةةةةةةةت را  الدور    لأ( 
 (؛19-لد 1995ال امة 

 تقرير مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمر؛ لب( 

 اآلةار المالية المترتفة على إجراءا  المؤتمر. لج( 

  اعتماد تقرير المؤتمر إلى الجمعية ال امة. -10

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

  البند  1    
   المؤتمرافتتاح  

 مم في شةة أل افتراضةةي قد. وسةةيا 2021تشةةرين األول/أكتوبر  3 دث ةقافي افتراضةةي في  سةةيان َّم  -1
تشةةةةةرين   4م   فأل افتتا  الدورة الخامسةةةةةة عشةةةةةرة لمؤتمر األمم المت دة للتجارة والتنمية   د ثنر  وم االةنين

 أل قبأل  ذا ال دث.ت ميم برنامج مف َّ  سيجر  . و 2021األول/أكتوبر  

 .TD/63/Rev.2يرد الن ام الداخلي للمؤتمر في الوةيقة و  -2

تشةرين   4  مسةتا قد الجلسةة ال امة االفتتا ية للدورة الخامسةة عشةرة للمؤتمر   د ثنر  وم االةنينو  -3
 كجزء من  فأل االفتتا . مفي ش أل افتراضي م2021أكتوبر  /األول

افتتةةا  كةةأل دورة من دورا     لةةدىمن الن ةةام الةةداخلي للمؤتمر على مةةا  لي     ١٦تنص المةةادة  و  -4
رنيسةةةةًا  إلى أ   نتخب المؤتمر  مخب منه رنيس الدورة السةةةةا قةالوفد الذ  انتا رنيس رناسةةةةة ال تولى    مالمؤتمر

  .للدورة الجد دة
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  2البند    
 انتخاب الرئيس

على أ   نتخةب المؤتمر من بين    مفي جملةة أمور  مللمؤتمرمن الن ةام الةداخلي    17تنص المةادة  -5
 .رنيساً  أعضانه

 للمؤتمر.  جر  ال ادة على انتخاب رنيس وفد البلد المضيف لبربادوس( رنيساً و  -6

  3البند    
 إنشاء هيئات الدورة

قد  رغب المؤتمر في إنشةةةةةةةةةةةاء لجنة رنيسةةةةةةةةةةةية للجنة   ممن الن ام الداخلي للمؤتمر 62وفقًا للمادة  -7
  اً تمشةةةي . و تقديم تقرير عننالام ة( للن ر في البنود الموضةةةو ية الم ددة التي ت يلنا إليه الجلسةةةة ال امة و ج

 . منامنايجوز للجنة الرنيسية أ  تنشئ من النيئا  الفر ية ما قد  لزم لالضطال   م63مع المادة  

للرنيس   ونانفاً   سةةةةةةةةةةةةةةية رنيسةةةةةةةةةةةةةةاً تنتخب اللجنة الرني   ممن الن ام الداخلي للمؤتمر  65 المادة    وعمالً  -8
 وفقاً   موي و     انتخب رنيس اللجنة الرنيسةةةةةةةةةةية قبأل انتخاب نواب رنيس المؤتمر م17بموجب المادة . و ومقرراً 
أ  ي و  رنيس اللجنةةة الجةةام ةةة  و الرنيس على  جر  ال ةةادة  . و في م تةةب المؤتمر  عضةةةةةةةةةةةةةةواً   م22للمةةادة  

 ال الي لمجلس التجارة والتنمية.

  4البند    
 انتخاب نواب الرئيس والمقرر

من بيننم    معضةةةةةةةةةةةةةةواً  35 تةللف م تةب المؤتمر من    ممن الن ةام الةداخلي للمؤتمر  22للمةادة    وفقةاً  -9
سةةةةةةةةةةةةةةي تةةاج المؤتمر إلى   ملةةذلةة و ومقرر المؤتمر.    مورنيس اللجنةةة الجةةام ةةة  مرنيس ونواب رنيس المؤتمر

 للرنيس.  نانفاً  32 انتخاب

يقرر أ  ي و  تكوين م تب المؤتمر على ن و ي فأل التوزيع الجغرافي  قد  رغب المؤتمر في أ  و  -10
  9و  م جيم من القانمة  7و  ملسةةةف ة من أفري يا وسةةةف ة من  سةةةيا(   ألف من القانمة   عضةةةواً  14أ   مال ادل

 نفغي إشةةةةةةةرا   مالمتَّف ة في الماضةةةةةةةيوال ةةةةةةةين. ووفقًا للممارسةةةةةةةة   م دال من القانمة  4و م  اء من القانمة 
 الم تب. أعمالفي  إشراكًا كامالً سقين اإلقليميين ورؤساء النيئا  الفر ية المن 

  5البند    
 المؤتمر  لدىوثائق تفويض الممثلين  

 تعيين لجنة وثائق التفويض )أ( 

لجنةة لوةةانق في بةدايةة كةأل دورة ن  من الن ةام الةداخلي للمؤتمر على مةا  لي   ت يَّ  14تنص المةادة  -11
  تنتخب اللجنة أعضةةاء م تبنا . و من تسةة ة أعضةةاء ي يننم المؤتمر بناء على اقترا  الرنيس تتللف  التفويض
 إلى المؤتمر .   اف ص وةانق تفويض الممثلين ويقدم تقرير ت . و بنفسنا

الدول  قد  ود المؤتمر أ  يقرر أ  تتكو  لجنة وةانق التفويض من    ممع الممارسةة المتف ة وتمشةياً  -12
لالسةةةةادسةةةةة   خر دورة  نت أعضةةةةاء في لجنة وةانق التفويض التا  ة للجمعية ال امة في التي كا  التسةةةةع ااتنا
 من دوراتنا.  والسف ين(
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 تقرير لجنة وثائق التفويض )ب(  

تف ص لجنةةةةة وةةةةةانق التفويض وةةةةةانق تفويض   ممن الن ةةةةام الةةةةداخلي للمؤتمر  14وفقةةةةًا للمةةةةادة   -13
م وةانق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين  على أ  تقدَّ   13تنص المادة . و الممثلين وتقدم تقريرًا إلى المؤتمر

 م ما ال يقأل عن أسةةةبو الم دد الفتتا  الدورة    قبأل التاريخ المناوبين والمسةةةتشةةةارين إلى األمين ال ام للمؤتمر
 عن وزير الخارجية. وإّماال  ومة رنيس إما عن رنيس الدولة أو   وةانق التفويضت در . و إ  أم ن

  6البند    
 إقرار جدول األعمال

وافق مجلس التجةةارة والتنميةةة على البنةةد   مكمةةا  و مبين في المةةذكرة االسةةةةةةةةةةةةةةتنالليةةة لنةةذق الوةيقةةة -14
 5الم قودة في    مفتتةةا يةةة( في الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ةةامةةة اال8الموضةةةةةةةةةةةةةةوعي من جةةدول األعمةةال المؤقةةت لالبنةةد  

 دورته التنفيذية التاس ة والستين.م من 2020شفار/فبرا ر 

 المت لقة بتن يم أعمال المؤتمر.   االقترا ا   ( TD/520/Add.1في إضافة لنذق الوةيقة ل    مم ستا و  - 15

  7البند    
 مناقشة عامة

م . وسةةت مَّ 2021أكتوبر  /تشةةرين األول 5من المتوقع أ  تبدأ المناقشةةة ال امة اةةفا   وم الثالةاء  -16
سةيلزم  ملمشةاركين عن   دإلى ابالنسةفة . و طرانق المناقشةة ال امة على الدول األعضةاء في الوقت المناسةب

م إلدالء  إلى ادعى المندوبو  الم يمو  في جنيف . وسةةةةةةيا مسةةةةةةفقاً البيانا  المسةةةةةةجلة  قبأل بدء المؤتمر    أ  ٌتقدَّ
سةةةةةةةةةةةةةةتةاذا  البيةانةا  على . و (Palais des Nationsل  ق ةةةةةةةةةةةةةةر األمم    (XXل  20  ببيةانةا   يةة في القةاعةة

ن ةةةو   الموقع الشةةةف ي للمؤتمرعلى . وسةةةتا مَّأل المتكلِّمينلترتيب تسةةةجيأل الوفود في قانمة  وفقاً اإلنترنت  
م إلكترونيًا إلى األمانة  اللغة التي ورد  بنا.   م مزيد من الم لوما البيانا  التي تاقدَّ عن المناقشةةةةةةة   وسةةةةةةياقدَّ

 .( 1ل ال امة على الموقع الشف ي للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر

  مال ةةامةةة  وللمفةةادا التوجينيةةة التي أقرتنةةا الجمعيةةة  ممن الن ةةام الةةداخلي للمؤتمر  39وفقةةًا للمةةادة  و  -17
 خمس دقانق ك د أق ةةةةةةةى. وسةةةةةةةتقت ةةةةةةةر مدة البيانا  التي  مداخالتنم  ت د د مدةسةةةةةةةياطلب من المتكلمين  

قد ترغب الوفود في   ملنذق الغاية اإلدالء بنا  اسةةةةةةةم المجموعا  اإلقليمية على سةةةةةةةفع دقانق. وت  يقاً يجر  
 لتوزيع.غر  األ لبياناتنا لالن ر في إتا ة النص الكامفي في المناقشة ال امة و  نص مخت رتقديم  

  8البند    
 للجميع  الرخاءمن عدم المساواة والضعف إلى  

من المتوقع أ  يا ر  على المؤتمر نص سابق للمؤتمر  مجدول األعمال  ذا البند منفي إطار  -18
التي أنشةةةل ا مجلس التجارة والتنمية في دورته التنفيذية التاسةةة ة والسةةةتين   مأعدته اللجنة الت ضةةةيرية للمؤتمر

المجتمِّع  مالمجلس منالنص إلى المؤتمر وسةةةةيا ال .  المجلسأسةةةةنا رنيس التي  ر و  2020فبرا ر  /في شةةةةفار
 في جنيف من اللجنة الت ضيرية للمؤتمر.  أ   رد  د   ميةفي دورة استثنان 

  

 ./https://unctad15.org ان ر الرا ط  (1ل
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   وار عن قمة قادة ال الم ال وارا  الثالةة لمؤتمر  أيضةةةةةةةةةةةةاً سةةةةةةةةةةةةي قد المؤتمر    م في إطار  ذا البند و  - 19
المسةةاواة   نوا    ان دام عن  و وار   م   ال ال   من م ا  ضةةعيف  نداء   نوا      م الضةة ف ال المية  واطن م   موضةةو  

عنوانه  م رخاءً بناء مسار إنماني أكثر و وار  شل   ؛ قواعد اللعفة؟  ل    ي عامأل تغيير  قاً  19-   أل أزمة كوفيد 
من تمويأل ال زيادة     لأ( كما  لي مواند مسةتد رة وزارية  ة اجتماعا  خمسة   أيضةاً  وسةتا قد  .   جم الل  ة   مضةا اة   

لج( التكامأل اإلقليمي من أجأل مسةةتقبأل و   ؛  يمة ال المية واإلقليمية لب( إعادة تشةة يأل سةةالسةةأل ال و   ؛ التنمية أجأل  
له( دعم و   ؛ المشةتر    الرخاء ت قيق من أجأل  لد( تسةخير التكنولوجيا  الراندة و   ؛ ومسةتدام للجميع  مر  وشةامأل 

 الت ول اإلنتاجي من أجأل زيادة المرونة في عالم ما   د الجان ة. وسةةةةةةةةةةةتا قد االجتماعا  الوزارية للمجموعا 
 ؛البلدا  النامية غير السةةةةةةةةةةةةةا لية مجموعة و   ؛ أقأل البلدا  نمواً مجموعة و   ؛ وال ةةةةةةةةةةةةةين   77 اإلقليمية لمجموعة ال 

  مللمؤتمر السةةةةةا قة . وفي الفترة 2021سةةةةةبتمبر  / الدول الجزرية ال ةةةةةغيرة النامية( خالل شةةةةةنر أ لول مجموعة و 
 . التمنيدية ذل  سلسلة من األ داث  وك   م ( 2ل خمسة منتديا  في ش أل افتراضي ستا قد 

فضةةاًل   م( 3ل تقرير األمين ال ام لألونكتاد إلى الدورة الخامسةةة عشةةرة  أيضةةاً  ر  على المؤتمر  وسةةيا  -20
في مر لة   سةةةةةةةةيجر  . و أخرى تقدمنا الدول األعضةةةةةةةةاء أو مجموعا  الدول األعضةةةةةةةةاء إليه  ورقا عن أ  
 المزيد من الم لوما  التف يلية عن الوةانق. تقديم ال قة

 م من منتدى المجتمع المدني ومنتدى الشةةةةةفاب  ورقا سةةةةةتا ر  على المؤتمر   مال  وفضةةةةةاًل عن -21
 . دةْين تمنيد ْين اللذ ن سين قدا  في ش أل

  9البند    
 مسائل أخرى 

 ( 19- )د   1995قرار الجمعية العامة  الستعراض الدوري الذي يجريه المؤتمر لقوائم الدول الواردة في مرفق  )أ(  

مؤتمر األمم المت ةدة للتجةارة والتنميةة ومجلس التجةارة والتنميةة في الوةيقةة كةأل من  ترد عضةةةةةةةةةةةةةةويةة   -22
TD/B/INF.250. 

على أ  قوانم الةدول   م   ةةةةةةةةةةةةةيغتةه الم ةدلةة   م ( 19- لد   1995من قرار الجمعيةة ال ةامةة   6تنص الفقرة  و  - 23
في ضةةةةةةةةةوء التغييرا  في عضةةةةةةةةةوية المؤتمر     أ  يسةةةةةةةةةت رضةةةةةةةةةنا المؤتمر دورياً يجب  الواردة في مرفق ال  القرار 

. وسةيطلع 2016القانمة  خر مرة في دورته الرا  ة عشةرة في عام اسةت ر  قد  المؤتمر   كا   . و وال وامأل األخرى 
 غه  التغييرا  التي  دةت منذ الدورة الرا  ة عشرة. إبال  سيجر  المؤتمر على أ  إجراء  ت ين اتخااق و 

 تقرير مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمر )ب( 

ه انتفةاق المؤتمر إلى تقةارير  سةةةةةةةةةةةةةةيوجةَّ   م(19-لد  1995من قرار الجمعيةة ال ةامةة   22 ةالفقرة    عمالً  -24
 الرا  ة عشرة للمؤتمر.مة إلى الجمعية ال امة منذ الدورة مجلس التجارة والتنمية المقدَّ 

منةذ الةدورة الرا  ةة  الم قودة  قةد  ود المؤتمر أ  ي يط علمةًا بتقةارير دورا  مجلس التجةارة والتنميةة  و  -25
 عشرة للمؤتمر.

  

  ممنتدى المجتمع المدني و منتدى االقت ةةةةةاد اإلبداعي والرقمنةم  و والتنميةم   نو  الجنسمنتدى و المنتدى ال المي للسةةةةةلع األسةةةةةاسةةةةةيةم   (2ل
 .ومنتدى الشفاب

 :UNCTAD, 2020, Transforming Trade and Development in a Fractured, Post-Pandemic World (3ل

Report of the Secretary-General of UNCTAD to the fifteenth session of the Conference (United 

Nations publication, Sales No. E.20.II.D.39, Geneva)ت قيق الت ّول في التجارة والتنمية في   م2020األونكتادم ل م
 .(عالم ما   د الجان ة الممزَّقم تقرير األمين ال ام لألونكتاد إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر
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 إجراءات المؤتمرالمترتبة على اآلثار المالية  )ج( 

ا  التي يقتر نةةا  تقةةد را  أل   ةةةار مةةاليةةة مترتفةةة على اإلجراء  معنةةد االقتضةةةةةةةةةةةةةةةاء  متقةةدم األمةةانةةة -26
 من الن ام الداخلي للمؤتمر. 32عماًل  المادة وال    مالمؤتمر

  10البند    
 اعتماد تقرير المؤتمر إلى الجمعية العامة

 م تقرير المؤتمر إلى الجمعية ال امة.سيقدَّ  مالمتَّف ة في الماضيللممارسة  وفقاً  -27
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