
 

GE.21-13949 (A) 

 الدورة الخامسة عشرة
 بربادوس )مؤتمر افتراضي( 

 2021تشرين األول/أكتوبر  3-7

 )ب( من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 *مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمرتقرير   

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

)الدورة التاسععععععععة عشعععععععرة( علس أ   تولس مجل   1995من قرار الجمعية العامة  14تنص الفقرة   -1
 22بين دورات المؤتمر، الوظائف التي تدخل في اختصععععععععععععععاص المؤتمر  وتنص الفقرة   التجارة والتنمية، ما
 عن أنشطته إلس الجمعية العامة  اً ل  تقريرًا إلس المؤتمر وأ  يقدم أيضًا تقريرًا سنوي علس أ  يقدم المج

وقدم المجل  آخر تقرير له إلس المؤتمر في دورته الرابعة عشرة  ومنذ ذلك الحين، عقد المجل   -2
 ست دورات عادية، وثماني دورات تنفيذية، ودورتين استثنائيتين، علس النحو المبين أدناه:

 الدورات العادية  

 2021تموز/ وليه  2 - هحزيرا / وني  21  الدورة الثامنة والستون 

 28أ لعععول/سععععبتمبر، و 9-7تمععععععوز/ وليعععععععه، و 3و 2  الدورة السابعة والستون 
 2020تشرين األول/أكتوبر  2 - رأ لول/سبتمب 

 2019حزيرا / ونيه  27-24  الدورة السادسة والستون 

تشرين  4-1؛ 2018حزيرا / ونيه   26و 25و 8-4  الدورة الخامسة والستون، الجزء األول والجزء الثاني
 2018األول/أكتوبر 

 2017أ لول/سبتمبر  22-11  الدورة الرابعة والستون 

 2016كانو  األول/ديسمبر  9-5  الدورة الثالثة والستون 

  

أجل مراعاة الدورة االسعععتثنائية الثانية والثالثين لمجل  التجارة والتنمية التي عقدت قدمت هذه الوثيقة في التاريخ المذكور أعاله من  *
  2021أ لول/سبتمبر  17أ لول/سبتمبر وفي  8إلس  6من 
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 التنفيذيةالدورات   

 عُقدت لمناقشة موضوعات محددة

 2021شباط/فبرا ر  5-3  الدورة التنفيذية السبعون 

: الطععاقععات اجنتععاجيععة للعقععد 2020تقرير أقععل البلععدا  نمواً، 
 الجد د

  

تقرير الفرقععة العععاملععة المعنيععة بععالمطععة البرنععامجيععة واألدا  
كعانو    20-18)البرنعامجي عن دورتاععا الحععاديعة والثمععانين 

 (2021الثاني/ نا ر 

  

تقرير مؤتمر األمم المتحععدة الثععامن المعني بععاسععععععععععععععتعرا  
جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصعععععععععععفة المتف  
علياا اتفاقًا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسععععععععات 

 (2020تشرين األول/أكتوبر  23-19التجارية التقييدية )

  

ا  الحكومي الععععععدولي المعني بععععععالتجععععععارة تقرير فري  المبر 
تشععععععععععععععرين   16-14اجلكترونيعععععععة واالقتصععععععععععععععععععععاد الرقمي )

 (2020األول/أكتوبر 

  

   تقرير اللجنة التحضيرية إلس الدورة المامسة عشرة للمؤتمر

تقرير الفري  االسععععتشععععارك المشععععترك المعني بمركز التجارة 
 الدولية

  

 2020نيسا /أبريل  6شباط/فبرا ر و 7-5  والستون الدورة التنفيذية التاسعة 

: التمويل اجنمائي المارجي 2019تقرير أقل البلدا  نمواً، 
لتبعيعة القعديمعة والتحعديعات ا - لفي الحعاضععععععععععععععر والمسععععععععععععععتقبع 

 الجد دة

  

تقرير الفرقة العاملة المعنية باجطار االستراتيجي والميزانية 
 22-20التاسععععة والسعععبعين )البرنامجية عن أعمال دورتاا 

 (2020كانو  الثاني/ نا ر 

  

تشعرين   15-11تقرير لجنة االسعتثمار والمشعاريع والتنمية )
 (2019الثاني/نوفمبر 

  

تشرين الثاني/نوفمبر    28-25تقرير لجنة التجارة والتنمية )
2019) 

  

تعقعريعر فعريع  العمعبعرا  العحعكعومعي العععععععدولعي العمعععنعي بعتعمعويعععععععل 
 التنمية

  

تقرير الفري  االسععععتشععععارك المشععععترك المعني بمركز التجارة 
 الدولية
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 2019تشرين األول/أكتوبر  4 - رأ لول/سبتمب  30  الدورة التنفيذية الثامنة والستون 

   الترابط واالستراتيجيات اجنمائية في عالم تسوده العولمة

   االستثمار من أجل التنمية

نع في أفريقي التنمية االقتصعادية في  سعمير ت  - اأفريقيا: صعُ
قواعععد المنشعععععععععععععععت من أجععل تعزيز التجععارة  يمععا بين البلععدا  

 األفريقية

  

   اقتناص القيمة في االقتصاد الرقمي

مععة من األونكتععاد إلس  التقرير المتعل  بععالمسعععععععععععععععاعععدة المقععد 
 الشعب الفلسطيني

  

   ألفريقيااألنشطة التي يضطلع باا األونكتاد دعمًا 

تقرير الفرقة العاملة المعنية باجطار االستراتيجي والميزانية 
 (2019أ لول/سبتمبر  4-2البرنامجية )

  

 2019شباط/فبرا ر  6-4  الدورة التنفيذية السابعة والستون 

: ريععادة األعمععال جحععدا  2018تقرير أقععل البلععدا  نمواً، 
 األعمال كالمعتادعيداً عن واقع سير ب  - يالتحول الايكل

  

تقريرا الفرقة العاملة المعنية باجطار االستراتيجي والميزانية 
البرنامجية عن أعمال دورتياا السععادسععة والسععبعين والسععابعة 

 30(؛ )2018ديسعععععمبر كانو  األول/ 12-10والسعععععبعين )
 ( 2019شباط/فبرا ر  1 - ركانو  الثاني/ نا  

  

كانو    6-3والمشعععععععععاريع والتنمية )تقرير لجنة االسعععععععععتثمار 
 (2018األول/ديسمبر 

  

تشرين الثاني/نوفمبر    15-12تقرير لجنة التجارة والتنمية )
2018) 

  

تعقعريعر فعريع  العمعبعرا  العحعكعومعي العععععععدولعي العمعععنعي بعتعمعويعععععععل 
 (2018تشرين الثاني/نوفمبر  9-7التنمية )

  

 2018شباط/فبرا ر  7-5  الدورة التنفيذية السادسة والستون 

: الحصععععععععععععععول علس الطعاقعة 2017 نمواً،تقرير أقعل البلعدا  
 المفضية إلس التحّول

  

تقرير الفرقة العاملة المعنية باجطار االستراتيجي والميزانية 
 5-3البرنامجية عن أعمال دورتاا السععععععادسععععععة والسععععععبعين )

 (2018أ لول/سبتمبر 

  

تشعرين   24-20نمية )تقرير لجنة االسعتثمار والمشعاريع والت 
 (2017الثاني/نوفمبر 
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 - رتشعععععععععرين الثاني/نوفمب  27تقرير لجنة التجارة والتنمية )
 (2017كانو  األول/ديسمبر  1

  

المسعععائل التي تتطلب من المجل  اتماذ إجرا  بشعععتناا في 
 إطار متابعة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر

  

 2017تموز/ وليه  17  والستون الدورة التنفيذية الخامسة 

   األنشطة التي يضطلع باا األونكتاد دعمًا ألفريقيا

 2017شباط/فبرا ر  8-6  الدورة التنفيذية الرابعة والستون 

: الطري  إلس المروج 2016تقرير أقعععععععل البلعععععععدا  نمواً، 
 يمكن تحقيقه حقي  أقصس مات  - هبعد وما

  

تشرين األول/أكتوبر  11أ لول/سبتمبر و 29-27  والستون الدورة التنفيذية الثالثة 
2016 

   األنشطة التي يضطلع باا األونكتاد دعمًا ألفريقيا

: 2016 تقرير التنميععععة االقتصععععععععععععععععععاديععععة في أفريقيععععا لعععععام
 د ناميات الد و  وتمويل التنمية في أفريقيا

  

: التحول الايكلي من 2016 تقرير التجعععارة والتنميعععة لععععام
 تحقي  نمو شامل ومستديمأجل 

  

 الدورات االستثنائية  

 2021أ لول/سبتمبر  17و 8-6  الدورة االستثنائية الثانية والثالثون 

األعمال التحضعععععيرية الموضعععععو ية للدورة المامسعععععة عشعععععرة 
 للمؤتمر

  

 2017نيسا /أبريل  5  الدورة االستثنائية الحادية والثالثون 

للدورات المقبلة للجنة االسعععععععععععععتثمار قضعععععععععععععايا موضعععععععععععععو ية  
 والمشاريع والتنمية، ولجنة التجارة والتنمية

  

اختصعععععععععععععععاصعععععععععععععععات فري  المبرا  الحكومي العدولي المعني  
بععالتجععارة اجلكترونيععة واالقتصعععععععععععععععاد الرقمي، وفري  المبرا  

 الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

  

المبرا  المتعددة موضععععععععععوعات الدورات األولس الجتماعات  
 السنوات
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