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 جدول األعمال املؤقت -أولا  

 املةائل اإلجرائية: -1

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )أ(

 إقرال جدول األعمال وتنظيم أعمال الدولة؛ )ب(

 اعتماد التميرير املتللق بواثئق التفويض. )ج(

 التميرير الةنوي لألما اللام. -2

اإلجددراءاا الددذ ا ددذوا األونكتدداد و/أو دعددا دددا لدددعم الدددول األعضدداء يف إنلددا  الت ددالة  -3
 والصناعاا بلد التغلب على اجلائحة.

 دولة اخلامةة عشرة للمؤمتر:اللملية التحضريية لل -4

 املوافمية على جدول األعمال املؤقت للدولة اخلامةة عشرة للمؤمتر. •

 االستثمال من أجل التنمية: اإلنتاج الدويل فيما بلد اجلائحة. -5

 الرتابا واالسرتاتي ياا اإلمنائية يف عامل تةوده اللوملة. -6

مياا املاليددددة ملددددري املشددددروعة مددددن أجددددل التنميددددة التنميددددة االقتصددددادية يف أفريمييددددا: التصدددددي للتدددددف -7
 املةتدامة يف أفريمييا.

 األنشعة الذ اضعلع هبا األونكتاد دعماً ألفريمييا. -8

 2020-2011إسهام األونكتاد يف تنفيذ برانمج اللمل لصاحل أقل البلدان منواً لللميد  -9

 .تميرير عن املةاعدة املميدمة من األونكتاد إىل الشلب الفلةعيين -10
 تميرير الفرقة اللاملة امللنية ابإلطال االسرتاتي ي وامليزانية الربانجمية. -11

 مةائل أدرى يف ميدان الت الة والتنمية: -12

التعددددوير التدددددلوي للميددددانون الت ددددالي الدددددويل: التميريددددر الةددددنوي لل نددددة األمددددم املتحدددددة  )أ(
 للميانون الت الي الدويل؛

 شرتك امللين مبركز الت الة الدولية.تميرير الفريق االستشالي امل )ب(

مةدداتاا األونكتدداد يف تنفيددذ ومتابلددة نتددائج املددؤمتراا الرئيةددية ومددؤمتراا الميمددة الددذ تلميدددوا  -13
 األمم املتحدة يف امليدانا االقتصادي واالجتماعي.

 جدول األعمال املؤقت للدولة التنفيذية الةبلا تلر الت الة والتنمية. -14

 األعمال املؤقت لل نة االستثمال واملشاليع والتنمية، الدولة الثانية عشرة جدول -15

 جدول األعمال املؤقت لل نة الت الة والتنمية، الدولة الثانية عشرة -16

 املةائل املؤسةية والتنظيمية واإلدالية وما يتصل هبا: -17
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مدددن دعدددة عمدددل ابنكدددوك  166لئدددير اديادددة االستشدددالية املنشدددرة مبوجدددب الفميدددرة تميريدددر  )أ(
، وأتثدددري ودددذه الددددولاا؛ 2020-2019بشدددرن تنظددديم األماندددة دولاا تدليبيدددة يف الفدددرتة 

 وتليا أعضاء ادياة االستشالية؛

 من النظام الدادلي للم لر؛ 76اديااا احلكومية الدولية ألملراض املادة تةمية  )ب(

 من النظام الدادلي للم لر؛ 77تةمية املنظماا ملري احلكومية ألملراض املادة  )ج(

 استلراض اجلدول الزمين لالجتماعاا؛ )د(

 عضوية الفرقة اللاملة؛ )ود(

 ؛(19-د)1995ملية اللامة استلراض قوائم الدول الوالدة يف مرفق قرال اجل )و(
 اآلاثل اإلدالية واملالية املرتتبة على إجراءاا اتلر. )ز(

 مةائل أدرى. -18

 اعتماد التميرير. -19

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  

علدى جددول األعمدال املؤقدت لدولتده الةدابلة    2020نيةدان/أبريل    6يف  وافق جملر الت الة والتنمية   -1
 اجللةة اللامة اخلتامية لدولته التنفيذية التاسلة والةتا. والةتا عن طريق إجراء صامت ا ذه أثناء  

   1البند   
 املسائل اإلجرائية

 انتخاب أعضاء املكتب )أ( 

 .Corr.1و TD/B/16/Rev.4يرد النظام الدادلي تلر الت الة والتنمية يف الوثيميتا  -2
عضواً وم:  12من من النظام الدادلي على أن يترلف مكتب اتلر   19و  18وتنص املاداتن   -3

نواب للرئير، واملميرل، أي ألبلة أعضاء من الميائمة "ألف" )أفريمييا/آسيا(، وألبلة أعضاء   10الرئير، و
من الميائمة "ابء"، وعضوان من الميائمة "جيم"، وعضوان من الميائمة "دال"، على النحو املشال إليه يف 

 .، بصيغته امللدلة(19-د)1995مرفق قرال اجلملية اللامة 
ووفميدداً لدددولة التندداوب، امللمددول هبددا منددذ الدددولة التاسددلة ملددؤمتر األمددم املتحدددة للت ددالة والتنميددة،  -4

سددوي يتددوىل منصددب  لئددير اتلددر يف الدددولة الةددابلة والةددتا اثددلة إ دددى الدددول املدلجددة يف الميائمددة 
واب الرئير اللشدرة مدن "جيم" ومنصب  املميرل اثلة إ دى الدول املدلجة يف الميائمة "دال". وسيتوزع ن

مث كمددا يلددي: ألبلددة مددن الميائمددة "ألددف" )أفريمييا/آسدديا(؛ وألبلددة مددن الميائمددة "ابء"؛ ووا ددد مددن الميائمددة 
 "جيم"؛ ووا د من الميائمة "دال"؛ 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة )ب( 

 جدول أعمال  

 يرد جدول األعمال املؤقت للدولة يف الفصل األول أعاله.  -5
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  تنظيم األعمال  
اتلر حبيث ال تةلميد جلةتان يف وقت وا د. مراعاًة القرتا اا الوفود، تةنظَّم جلةاا دولة  -6

وتةددنظَّم اجللةدداا أيضدداً علددى اددو يكفددل املشددالكة الفلالددة للوفددود، و،اصددة الوفددود الصددغرية، و ميددق أكفددر 
 استخدام ملوالد األمم املتحدة املخصصة للمؤمتراا. وسيةتاح برانمج مفصل يف الوقت املناسب.

 التفويض اعتماد التقرير املتعلق بواثئق )ج( 

من النظام الدادلي، سيفحص مكتب اتلر واثئق التفويض ويميدم تميريره   2-17وفمياً للمادة   -7
 إىل اتلر. 

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

   2البند   
 التقرير السنوي لألمني العام

نشدعة سيميدم األما اللام لألونكتاد، يف إطدال ودذا البندد، مللومداا لئيةدية إىل اتلدر عدن أ -8
 األونكتاد وعن مةائل أدرى،  ةب االقتضاء.

   3البند   
اإلجراءات اليت اختذها األونكتاد و/أو خطط هلا لدعم الدول األعضاء يف إنعاش 

 التجارة والصناعات بعد التغلب على اجلائحة

فيمددا يتللددق  دددول أعمددال الدددولة الةددابلة والةددتا تلددر الت ددالة والتنميددة، اقرت ددت الدددول  -9
، (19-ألعضاء تنظيم  لمية نميا  ملناقشة اآلاثل االقتصادية املرتتبة على جائحة فريوس كدولوان )كوفيددا

مدددن آاثل يف احلاضدددر واملةدددتميبل علدددى االقتصدددداد    19-علدددى وجددده التحديدددد، ابلنظدددر إىل مدددا جلائحددددة كوفيدددد 
منشددولاا لتلفددة. ووكددذا    والت ددالة اللددامليا؛ علددى سددبيل املثددال، اآلاثل الددذ سددبق أن  لفلهددا األونكتدداد يف 

يةميرت  ح أن يةدل ج يف جدول األعمال بند بشرن اإلجراءاا الذ يضعلع هبا األونكتاد و/أو يلتزم االضعالع  
هبا لدعم الدول األعضاء يف انتلا  الت دالة والصدناعاا بلدد التغلدب علدى اجلائحدة. وقدد يكدون مدن املهدم  

ألثددر االقتصددادي اللدداملي، ويف ملايددة املعدداي التغددرياا ا تملددة يف  أيضدداً، لوندداً ابملللومدداا املتا ددة، مناقشددة ا 
 اللالقاا الت الية )احلمائية، وتميييد الصادلاا، واألمن الغذائي، يف مجلة أمول أدرى(. 

كمللومداا أساسدية   19-وستةةتخد م منشدولاا األونكتداد ومدواده املتللميدة جثدر جائحدة كوفيدد -10
 دذا البند من جدول األعمال.  

   4البند   
 العملية التحضريية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر

 املوافقة على جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر  

سدددتميدم األماندددة تميريدددراً عدددن األعمدددال التحضدددريية للددددولة اخلامةدددة عشدددرة ملدددؤمتر األمدددم املتحددددة  -11
جددول األعمدال املؤقدت للددولة اخلامةدة عشدرة  للت الة والتنمية. وسيةدعى اتلدر إىل النظدر يف مشدروع

 للمؤمتر واملوافمية عليه. 
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   5البند   
 الستثمار من أجل التنمية: اإلنتاج الدويل فيما بعد اجلائحة

إىل اندالع أزمة عاملية، اا ضداعف مدن التحدداا األددرية املواجهدة  19-أدا جائحة كوفيد -12
ونشدددرا ودددذه التحدددداا عدددن التغدددرياا األساسدددية يف اإلدالة يف التنميدددة واالسدددتثمال مدددن أجدددل التنميدددة. 

االقتصادية اللاملية والثولة الصناعية اجلديدة و تمية التنمية املةدتدامة. وإىل جاندب األثدر املباشدر لألزمدة 
علددى تدددفمياا االسددتثمال، مددن املددرج  أن يتددرثر أتثددراً عميميدداً هبددذه االلاودداا التحددولة اديكلددي العويددل 

تاج الدويل الذي يشكل أساس النمو االقتصادي وآفاق التنمية مللظم البلدان يف مجيع أاداء األجل لإلن
اللددامل. ولددذلن، مددن األتيددة مبكددان اسددتلراض وإلليدددل أثروددا اإلمنددائي، ال سدديما علددى أشددد االقتصددداداا 

 ضلفاً، ووضع اسرتاتي ياا لالستثمال والتنمية من أجل مشهد إنتاج دويل متغري.

املناقشة بتحليل البحوث والةياساا الذي أجراه األونكتاد مؤدراً والدذي يبحدث وستةرتشد  -13
يف تعول اإلنتاج الددويل وسالسدل المييمدة اللامليدة، و لدل آددر التعدولاا يف التددابري الةياسداتية اجلديددة 
 لتشدد يع االسددتثمال وتيةددريه وتنظيمدده يف مجيددع أادداء اللددامل، ويميدددم مللومدداا مةددتكملة عددن ملاوددداا
االسددددتثمال وإصددددال ها. وبعلددددب مددددن اجلمليددددة اللامددددة لألمددددم املتحدددددة، يةندددداق  يف وددددذا البحددددث أيضدددداً 
االسددتثمال يف أوددداي التنميددة املةددتدامة مددن أجددل اسددتلراض التميدددم ا ددرز علددى الصددليد اللدداملي واقددرتاح 

 مةالاا اللمل املمكنة.

بشدرن آددر التعدولاا املتللميدة  وإضافة إىل ذلن، سيتي  االجتماع فرصة لتميدم األمانة إ اطة -14
 اباللاواا والتوقلاا يف جمال االستثمال الدويل والةياساا املتللمية به. 

 الواثئق

UNCTAD/WIR/2020 and Overview World Investment Report 2020 :International 

Production beyond the Pandemic 

   6البند   
 الرتابط والسرتاتيجيات اإلمنائية يف عامل تسوده العوملة

ستتي  مداوالا جملر الت دالة والتنميدة يف إطدال ودذا البندد مدن جددول األعمدال فرصدًة للنظدر  -15
2020تميرير الت الة والتنمية للام يف 

(1). 
 الدددة االقتصددداد اللددداملي يف دضدددم الصددددمة  2020تميريدددر الت دددالة والتنميدددة للدددام وسدددتةدل س يف  -16

املةتمرة. وسيةميدَّم تميييم ملواطن الضلف اديكلية الميائمة منذ أمد بليد الدذ للدل االقتصداد اللداملي أقدل 
قدلة على استيلاب الصدماا، ومن املرج  أن تكون مبثابة عميباا أمام انتلا  سريع وواسع النعاق. 

اء إصددالح عدداملي اددة  اجددة إليدده لدددعم إمدداز دعددة التنميددة املةددتدامة وسدتةميرت ح أيضدداً دريعددة طريددق إلجددر 
 .2030للام 
 الواثئق

UNCTAD/TDR/2020 and Overview Trade and Development Report  2020  

__________ 

دَّد اللنوان الكامل فيما بلد. (1)   ة
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   7البند   
القتصادية يف أفريقيا: التصدي للتددفقات املاليدة  دري املشدروعة مدن أجدل التنمية 

 التنمية املستدامة يف أفريقيا 

 :2020تميريددددر التنميددددة االقتصددددادية يف أفريمييددددا للددددام سددددينظر اتلددددر، يف إطددددال وددددذا البنددددد، يف  -17
، 19-. ويف أعميداب كوفيددالتصدي للتدفمياا املالية ملري املشروعة مدن أجدل التنميدة املةدتدامة يف أفريمييدا

سدديتلا علددى البلدددان األفريمييددة تكثيددف جهودوددا يف جمددال تلباددة املددوالد لتحمييددق دعددة التنميددة املةددتدامة 
ة متلددة التخصصاا مللاجلة منه ي  2020تميرير التنمية االقتصادية يف أفريمييا للام  ويلتمد    .2030 للام

اللالقة با التدفمياا املالية ملري املشروعة واألبلاد االقتصادية واالجتماعية والبيايدة للتنميدة املةدتدامة يف 
أفريمييا. ويتضمن مل ه الشامل منظولاً جنةانياً ويلرب عن وجهاا نظدر متلدددة، مدن اتتمدع املدد، إىل 

يف أفريمييددددا. واسددددتناداً إىل التدددددابري الراسددددخة للتدددددفمياا املاليددددة ملددددري الشددددركاا الددددذ تميددددوم جعمددددال لاليددددة 
املشروعة، تةميدَّم لؤى جديدة بشرن التميديراا الميعريدة للتالعدب بفدواتري الصدادلاا يف الميدالة، كمدا تةدرب ز 
دصدائص دددددة للةددلع امللدنيددة. ويدتم أيضدداً التركيددد علددى بلدض الدددوافع واألسددباب اجلذليددة للتدددفمياا 

دددَّد يف التميريددر إجددراءاا لئيةددية ذاا أولويددة  كددن ا اذوددا املال يددة ملددري املشددروعة. وعددالوة علددى ذلددن، إلة
ددثف احلكومدداا األفريمييددة علددى  علددى الصددليدين الددوطين واملتلدددد األطددراي. ويف إطددال وددذه التوصددياا، إلة

مكافحدة التدددفمياا إلديدد جدددول أعمدال ألفريمييددا يف إصدالح النظددام الضدريأ الدددويل. وأددرياً، يميددال إن 
املاليددة ملددري املشددروعة مددن دددالل إجددراءاا ملموسددة ومنةددمية علددى الصددليد اللدداملي ودادددل أفريمييددا فرصددة 

 إلعادة الثمية يف فلالية تلددية األطراي.
 الواثئق

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2020 Economic Development in Africa Report 2020 :

Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 

Development in Africa 

TD/B/67/3 Economic development in Africa: Tackling illicit 

financial flows for sustainable development in 

Africa 

Overview 

   8البند   
 األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا 

سينظر جملر الت الة والتنمية، يف إطال وذا البند من جدول األعمال، يف تميرير يدةل دف كل سنة  -18
ويةميددددَّم إىل دولة مدددن دولاا اتلدددر عدددن األنشدددعة الدددذ يضدددعلع هبدددا األونكتددداد لددددعم أفريمييدددا. ويتضدددمن 

علع به األونكتاد من أنشعة حبث وإلليل فيما يتللق بتنمية أفريمييا، فضاًل التميرير استلراضاً عاماً ملا يض
عن ملخص ألنشعة دددة، مبا يف ذلن اخلدماا االستشالية والتلاون التميين، يف كل قعاع يميع ضمن 

 والية األونكتاد.
 الواثئق

TD/B/67/2 Activities undertaken by UNCTAD in support of 

Africa Report by the Secretary-General of 

UNCTAD 
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   9البند   
 2020-2011إسهام األونكتاد يف تنفيذ برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منواا للعقد  

يف إطال وذا البند، يف تميريدر مر لدي مدن األماندة عدن أنشدعة التنفيدذ املضدعلع سينظر اتلر،  -19
ويتضدمن  .2020-2011هبا على نعاق األونكتاد يف إطال برانمج اللمل لصاحل أقل البلددان مندواً لللميدد 

ونكتداد التميرير تميييماً موجزاً لألداء االقتصادي يف اآلونة األدرية ألقل البلددان مندواً إىل جاندب إسدهام األ
 يف تنفيذ برانمج اللمل. ويشمل أيضاً االستنتاجاا املتللمية ابلةياساا والدلوس  املةتفادة.

 الواثئق
TD/B/67/4 Activities carried out in the implementation of the 

Programme of Action for the Least Developed 

Countries for the Decade   2011–2020  

   10البند   
 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

األونكتدداد عددن املةدداعدة املميدمددة إىل الشددلب الفلةددعيين، كمددا فلددل يف الةددنواا  لددل تميريددر  -20
الةددابمية، املةددائل الرئيةددية والتعددولاا األدددرية يف األلض الفلةددعينية ا تلددة. ويميدديفم التميريددر أثددر جائحددة  

نتبداه ويوجده التميريدر االويؤكد أن الظروي االجتماعية واالقتصادية كاندت لديادة قبدل تفشديه.  19-كوفيد
 . إىل أن احلكومدددة الفلةدددعينية تفتميدددر إىل املدددوالد و يدددز الةياسددداا الالزمدددة لالسدددت ابة علدددى ادددو كددداي 
 ولذلن، ينبغي للم تمع الدويل أن يتحمل مةؤوليته إبملاء اال تالل وعكر الاه اخنفاض امللونة.

األلض ويميددددددم التميريدددددر إىل اتلدددددر مدددددا اسدددددت د مدددددن أنشدددددعة التلددددداون التميدددددين لألونكتددددداد يف  -21
 الفلةعينية ا تلة والتحداا الذ تواجهها األمانة إلماز وذه األنشعة.

 الواثئق
TD/B/67/5 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian 

people: Developments in the economy of the 

Occupied Palestinian Territory 

   11البند   
 تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية

 سيةلرض على اتلر تميرير الفرقة اللاملة عن أعمال دولهتا الثمانا لكي ينظر فيه.  -22
 الواثئق

TD/B/WP/306 Report of the Working Party on the Strategic 

Framework and the Programme budget on its 

eightieth session 
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   12البند   
 مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية

للقددانون التجدداري الدددويل: التقريددر السددنوي للجنددة األمددم املتحدددة للقددانون التطددوير التدددر ي  )أ( 
 التجاري الدويل

، سدديةلرض علددى اتلددر تميريدددر جلنددة األمددم املتحددددة (21-د)2205عمدداًل بميددرال اجلمليددة اللامدددة  -23
 للميانون الت الي الدويل عن دولهتا الثالثة واخلمةا.

  الواثئق
A/75/17   األمم املتحدة للميانون الت الي الدويل عن دولهتا الثالثة واخلمةا تميرير جلنة 

 تقرير الفريق الستشاري املشرتك املعين مبركز التجارة الدولية )ب( 

سينظر جملر الت الة والتنمية يف تميرير الفريق االستشالي املشرتك امللين مبركدز الت دالة الدوليدة  -24
 عن دولته الرابلة واخلمةا.

   13البند   
ومتابعددة نتددائج املددؤمترات الرئيسددية ومددؤمترات القمددة مسدداتات األونكتدداد يف تنفيددذ 

 اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي

ابء"، احلاجددة إىل االنتفدداع إىل أقصددى  ددد اكددن " 270/57أكدددا اجلمليددة اللامددة، يف قرالوددا  -25
قةعلدت يف إطدال منظومدة األمدم من آلياا األمم املتحدة املوجودة قصد استلراض تنفيذ االلتزامداا الدذ 

املتحدة يف اتاالا الرئيةية للتنمية. ويف وذا الصدد، دعت اجلملية اللامة جملدر الت دالة والتنميدة إىل 
أن يةددددهم، يف  دددددود واليتدددده، يف تنفيددددذ واسددددتلراض التميدددددم ا ددددرز يف تنفيددددذ نتددددائج املددددؤمتراا الرئيةددددية 

 ، يف إطال بنود جدول أعماله ذاا الصلة.ومؤمتراا الميمة الذ تلميدوا األمم املتحدة

ابألونكتداد "أن يةددهم يف  (TD/519/Add.2)مدن مشدروع مافيكيدانو ندريو   10وهتيدب الفميدرة  -26
، 2030تنفيدددذ ومتابلدددة نتدددائج املدددؤمتراا اللامليدددة ذاا الصدددلة، مبدددا يف ذلدددن دعدددة التنميدددة املةدددتدامة للدددام 

لير مبوجب اتفاقية األمم املتحددة اإلطاليدة بشدرن ودعة عمل أدير أاباب، و ةب االقتضاء، اتفاق اب
 تغري املناخ، وملري ذلن من االتفاقاا والنتائج الدولية ذاا الصلة".

مددن  (أ)27ومددن املتوقددع أن يةددت يب اتلددر للعلددب املوجدده إليدده مددن اجلمليددة اللامددة يف الفميددرة  -27
 د.ابء" استناداً إىل تميرير من إعداد أمانة األونكتا" 57/270الميرال 

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

   14البند   
 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية

سيةدعى جملر الت الة والتنمية إىل النظر يف مشروع جددول األعمدال املؤقدت لدولتده التنفيذيدة  -28
 الةبلا واملوافمية عليه.
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 الواثئق الصادلة أثناء الدول ة  

   15البند   
 جدول األعمال املؤقت للجنة الستثمار واملشاريع والتنمية، الدورة الثانية عشرة

سدديةدعى جملددر الت ددالة والتنميددة إىل النظددر يف مشددروع جدددول األعمددال املؤقددت للدددولة الثانيددة  -29
 عشرة لل نة االستثمال واملشاليع والتنمية واملوافمية عليه.

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

   16البند   
 جدول األعمال املؤقت للجنة التجارة والتنمية، الدورة الثانية عشرة

سدديةدعى جملددر الت ددالة والتنميددة إىل النظددر يف مشددروع جدددول األعمددال املؤقددت للدددولة الثانيددة  -30
 عشرة لل نة الت الة والتنمية واملوافمية عليه.

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

   17البند   
 املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا 

مددن خطددة عمددل ابنكددوك بشددفن  166تقريددر رئدديس اهليالددة الستشددارية املنشددفة مبوجددب الفقددرة  )أ( 
وتعيددني أعضدداء  ، وأتثددري هددذه الدددورات 2020-2019تنظدديم األمانددة دورات تدريبيددة يف الفددرتة 

  اهليالة الستشارية

، سديةعلع لئدير اديادة االستشدالية اتلدر علدى (47-د)466وفمياً لميرال جملر الت الة والتنميدة  -31
مدن دعدة عمدل ابنكدوك. وسديةدعى اتلدر إىل تليدا  166أنشعة ادياة االستشالية وعلدى تنفيدذ الفميدرة 

 ، بناًء على توصياا اتموعاا اإلقليمية.2020أعضاء ادياة االستشالية للام 

 من النظام الداخلي للمجلس 76مية اهليالات احلكومية الدولية أل راض املادة تس )ب( 

مدن النظدام  76مل تتلق أمانة األونكتاد أي طلب لإلدلاج يف الميائمة املنصوص عليهدا يف املدادة  -32
 قائمة ابملنظماا احلكومية الدولية امللتمدة. TD/B/IGO/LIST/11الدادلي للم لر. وترد يف الوثيمية  

 من النظام الداخلي للمجلس 77سمية املنظمات  ري احلكومية أل راض املادة ت )ج( 

مدددن النظدددام  77تلميدددت أماندددة األونكتددداد طلبدددا لدددإلدلاج يف الميائمدددة املنصدددوص عليهدددا يف املدددادة  -33
 قائمة ابملنظماا ملري احلكومية امللتمدة.  TD/B/NGO/LIST/26الدادلي للم لر. وترد يف الوثيمية 

 الواثئق
TD/B/67/R.1 Application  from the China Chamber of International 

Commerce Note by the UNCTAD secretariat 

TD/B/67/R.2 Application  from the Centre for International Maritime 

Affairs, Ghana  

Note by the UNCTAD secretariat 
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 الزمين لالجتماعاتاستعراض اجلدول  )د( 

 .2021وعام  2020سيةلرض على اتلر اجلدول الزمين الجتماعاا الفرتة املتبميية من عام  -34

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

  عضوية الفرقة العاملة )هد( 

اتلددر املوافميددة علددى عضددوية الفرقددة اللاملددة علددى أسدداس الرتشدديحاا املميدمددة مددن سدديةعلب إىل  -35
 اتموعاا اإلقليمية. 

 الواثئق الصادلة أثناء الدولة  

 (19-د)1995استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  )و( 

 اتلر، حبةب االقتضاء، الميائمة ا دثة ألعضاء األونكتاد واتلر.ستةلرض على  -36
 الواثئق

TD/B/INF.245 Membership of UNCTAD and membership of the 

Trade and Development Board 

 واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللساآلاثر اإلدارية  )ز( 

 سيةبلَّغ اتلر دالل الدولة ابآلاثل اإلدالية واملالية الذ ترتتب عن أي مميرت اا ملروضة عليه.  -37

  الواثئق الصادلة أثناء الدولة، إذا لزم األمر  

  18البند   
  مسائل أخرى

   19البند   
  اعتماد التقرير

سيتضدددمفن تميريدددر جملدددر الت دددالة والتنميدددة املميددددم إىل اجلمليدددة اللامدددة النتدددائج املتفددداوض عليهدددا،  -38
 إضافة إىل قرالاا أدرى قد يميرل اتلر اعتمادوا.
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 جملس التجارة والتنمية

 الدورة السابعة والستون

 بتمرب،  ــــول/ســـــأيل  9-7ه، وــــــــوز/يوليــــــمت 3-2ف،  ــجني
 2020تشرين األول/أكتوبر   2 -أيلول/سبتمرب   28و

 من جدول األعمال املؤقت  (ب)1البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 هجدول األعمال املؤقت وشروح  
 تصويب  

 9الفقرة   

  :عن النص احلايل ابلنص التايل        ي ستعاض
الســابعو والســتس الــا التاــا   والتنميــو، ســو  فيمــا يتعلــو  ــدول األعمــال املؤقــت للــدو    -9

أمانـــــو األون تـــــا ، اتجـــــرااا  املت ـــــ   قدمـــــو مـــــن                                          تنـــــاقو الـــــدول األعدـــــاا، اســـــتنا ا     العـــــروض امل
واتجرااا  املزمع اختاذها لدعم الدول األعدـاا   التدـدل للااة.ـوس وسـو  تسـتمر املناقشـو بشـ   

اا   اجلــزا الينـــاو و/أو الينالــه مـــن هــ ر الـــدو   املقـــر  هــ ا البنـــد مــن جـــدول األعمــال  ســـ  ا قتدـــ 
 تشـــــرين األول/ 2أيلول/ســـــبتمرب     28أيلول/ســـــبتمرب ومـــــن  9    7عقـــــدها   أيلول/ســـــبتمرب )مـــــن 

 أكتوبر(، على الن.و ال ل قر ر امل ت  املوسعس
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