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 )ب( من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 مذكرة من أمانة األونكتاد    
يرد في الفصلللللللللللل  األول أدنال جدول األعمال المؤقت لةدواة النامنة واللللللللللللللت ن لم ة  الت ااة   

والتنمية. والغرض من شلرو  أمانة األونكتاد، الواادة في الفصل  الناني،  و تيد م موةوماأ أسلاسلية عن 
 بنود جدول األعمال المؤقت ووصف ميتضب لةوثائق ذاأ الصةة بها.
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 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 :الملائ  اإلجرائية -1

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )أ( 

 إقراا جدول األعمال وتنظيم أعمال الدواة؛ )ب( 

 اعتماد التيرير المتوةق بوثائق التفويض. )ج( 

 ال زء الرفيع الملتوى. -2

 مناقشة عامة. -3

 التيرير اللنوي لألم ن الوام. -4

التوف ق ب ن   -الةحللللاك بركللللب موجللللاأ التيللللدم التكنولوجي    :2021تكللللاا،واالب التكنولوجيللللا تيرير  -5
 . االبتكاا واإلنصاف

م إلى الدواة الخاملة عشرة لةمؤتمر. -6  تيرير الة نة التحض رية الميدَّ

جلدول األعملال المؤقلت لفريق الخبراء الحكومي اللدولي الموني جلالت لااة اإللكترونيلة واالقتصللللللللللللللاد   -7
 الرقمي.

 فريق الخبراء الحكومي الدولي الموني بتموي  التنمية.تيرير  -8

 األنشطة التي اضطةع بها األونكتاد دعمًا ألفريقيا. -9

في تنف ذ ومتاجوة نتائج المؤتمراأ الرئيلللللللللللللية ومؤتمراأ اليمة التي تويد ا    ملللللللللللللا ماأ األونكتاد -10
 األمم المتحدة في الم دان ن االقتصادي واالجتماعي.

 جدول األعمال المؤقت لةدواة التنف ذ ة الحاد ة واللبو ن لم ة  الت ااة والتنمية. -11

 :بهاالملائ  المؤسلية والتنظيمية واإلدااية وما يتص   -12

من خطة عم  جانكوك جشأن   166تيرير ائي  اله ئة االستشااية المنشأة جموجب الفيرة   )أ( 
، وتللأث ر  للذل الللدوااأ؛ وتو  ن 2021-2020تنظيم األمللانللة دوااأ تللدايبيللة في الفترة  

 أعضاء اله ئة االستشااية؛

 ةي لةم ة ؛من النظام الداخ 76تلمية اله ئاأ الحكومية الدولية ألغراض المادة  )ب( 

 من النظام الداخةي لةم ة ؛ 77تلمية المنظماأ غ ر الحكومية ألغراض المادة  )ج( 

 استوراض ال دول الزمني لالجتماعاأ؛ )د( 

 (؛19-)د1995استوراض قوائم الدول الواادة في مرفق قراا ال معية الوامة  ) ل( 

  .اآلثاا اإلدااية والمالية المترتبة عةى إجراءاأ الم ة )و( 

 ملائ  أخرى. -13

 اعتماد التيرير. -14
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

عةى جلدول األعملال المؤقلت للدواتله   2021شللللللللللللللبلا /فبراير   5وافق م ة  الت لااة والتنميلة في   -1
 النامنة واللت ن، في ال ةلة الوامة الختامية لدواته التنف ذ ة اللبو ن.

   1البند   
 :المسائل اإلجرائية

 انتخاب أعضاء المكتب )أ( 

 .Corr.1و TD/B/16/Rev.4يرد النظام الداخةي لم ة  الت ااة والتنمية في الوثييت ن  -2

  :عضللوًا  م   12من النظام الداخةي عةى أن يتألف مكتب الم ة  من   19و 18وتنص المادتان   -3
)أفريقيا/آسلللليا(، وأابوة أعضللللاء  نواب لةرئي ، والميرا، أي أابوة أعضللللاء من اليائمة "ألف"    10الرئي ، و

من اليائمة "جاء"، وعضللللللللوان من اليائمة "جيم"، وعضللللللللوان من اليائمة "دال"، عةى النحو المشللللللللاا إليه في 
 (، جصيغته المودلة.19-)د1995مرفق قراا ال معية الوامة 

ااة والتنميلة،  ووفيلًا للدواة التنلاوب، المومول بهلا منلذ اللدواة التلاسللللللللللللللولة لمؤتمر األمم المتحلدة لةت ل -4
سوف يتولى منصَب ائي  الم ة  في الدواة النامنة واللت ن ممنُ  إحدى الدول المداجة في اليائمة "ألف"  
)أفريقيا( ومنصلللَب الميرا ممنُ  إحدى الدول المداجة في اليائمة "جيم". وسللل توز  نواب الرئي  الوشلللرة من 

؛ وأابولة من اليلائملة "جلاء"؛ وواحلد من اليلائملة "جيم"؛  ثالثلة من اليلائملة "ألف" )أفريقيلا/آسلللللللللللللليلا(  :ثم كملا يةي
 . وواحد من اليائمة "دال"

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة )ب( 

 جدول أعمال  

 يرد جدول األعمال المؤقت لةدواة في الفص  األول أعالل.  -5

 تنظيم األعمال   

لم ة  جح ث ال ُتويد جةللللللللللللتان في وقت واحد.  مراعاًة القتراحاأ الوفود، تُنظَّم جةللللللللللللاأ دواة ا -6
وتُنظَّم ال ةللللللاأ أ ضلللللًا عةى نحو  كف  المشلللللااكة الفوالة لةوفود، وبخاصلللللة الوفود الصلللللغ رة، ويحيق أ فأ  
اسلتخدام لموااد األمم المتحدة المخصلصلة لةمؤتمراأ، وال سليما في زمن المتغ راأ  ذا. وسل تا  في الوقت  

 وديةه حلب ما تيتضيه الظروف.المناسب برنامج مفص   مكن ت

 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ج( 

من النظلام اللداخةي، سلللللللللللللليفحص مكتلب الم ة  وثلائق التفويض وييلدم تيريرل   2-17وفيلًا لةملادة   -7
 إلى الم ة . 
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 الوثائق الصاداة أثناء الدواة  

   2البند   
 الجزء الرفيع المستوى 

الت ااة والتنمية، في دواته التنف ذ ة الللللللللبو ن، عةى أن  كون في الدواة الواد ة جزء وافق م ة    -8
 افيع الملتوى. وسيخضع موضو  ال زء الرفيع الملتوى لموافية مكتب الم ة  الموسع.

   3البند   
 مناقشة عامة

واللللللت ن لةم ة .  من المتوقع أن ُت رى المناقشللللة الوامة خالل األسللللبو  األول من الدواة النامنة   -9
حم   في موقع األونكتاد الشللللبكي جالةغة التي   وسللللُتلللللتنلللللن نصللللوت البياناأ التي تحال إلى األمانة وتللللللللللللللللللُ

 بها.  ترد

من النظللام الللداخةي لم ة  الت للااة والتنميللة، أن ُ طةللب إلى المتكةم ن،    39وي وز، وفيللًا لةمللادة   -10
م المزيد من ا لتفاصلللللللل   عن الحدود الزمنية في الوقت المناسللللللللب وفي  تيةيص مدة مداخالتهم. وسللللللللوف تُيدَّ

 برنامج م ة  الت ااة والتنمية.

   4البند   
 التقرير السنوي لألمين العام

سللللللللللللييدم األم ن الوام لألونكتاد، في إداا  ذا البند من جدول األعمال، موةوماأ ائيلللللللللللللية إلى   -11
 ضاء.الم ة  عن أنشطة األونكتاد وعن ملائ  أخرى، حلب االقت

   5البند   
التوفيق   -اللحاا  برباب موجاال التقادم التكنولوج     :2021تقرير التكنولوجياا والبتكاار  

 بين البتكار واإلنصاف

دعى م ة  الت للللااة والتنميللللة إلى النظر في   -12 إدللللاا  للللذا البنللللد، سلللللللللللللل للللُ التكنولوجيللللا  في  تيرير 
وييدم تيرير   التوف ق ب ن االبتكاا واإلنصلللاف. -الةحاك بركب موجاأ التيدم التكنولوجي    :2021 واالبتكاا 

في إمكانية أن تؤدي التكنولوجياأ الرائدة، من  الذكاء االصلطناعي    نيد اً   جحناً   2021التكنولوجيا واالبتكاا 
والروبوتاأ وتودي  ال  ناأ، إلى توسلللللللللللليع أوجه عدم الملللللللللللللاواة اليائمة وخةق تكنولوجياأ جديدة. ويغطي  

مةياا دوالا ويمكن أن تنمو   350من التكنولوجياأ الرائدة التي تمن  جالفو  سلللللللوقا تبةا  يمتها   11التيرير  
. ويللدفع التيرير جللأن البةللدان النللاميللة ال   وز لهللا أن  2025ترية ون دوالا جحةول عللام   3,2ى أ نر من  إل

تفوأ فرصلللللة االسلللللتفادة من الموجة ال ديدة من التغ ر التكنولوجي الللللللريع وبأن عةى ميراي الللللللياسلللللاأ  
 اة.ملؤولية تيةيص  ذا االحتمال وجو  التكنولوجياأ الرائدة تلهم في توزيز الملاو 

 الوثائق

UNCTAD/TIR/2020   التكنولوجيلللللا واالبتكلللللاا التيللللدم    :2021تيرير  الةحلللللاك بركلللللب موجلللللاأ 
 التوف ق ب ن االبتكاا واإلنصاف -التكنولوجي 
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   6البند   
م إلى اتقرير اللجنة التحضيرية   لدورة الخامسة عشرة للمؤتمرالمقدَّ

م إلى  من المتوقع أن  للللللللللللتمع م ة  الت ااة والتنمية إلى تيرير  -13 ائي  الة نة التحضللللللللللل رية الميدَّ
 الدواة الخاملة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة لةت ااة والتنمية.

   7البند   
جاادول األعمااال المؤقاات لفريق الخبراء الحكوم  الاادول  المعن   ااالتجااارة اإللكترونيااة 

 والقتصاد الرقم 

في مشللللللللللللللرو  جلدول األعمللال المؤقلت   من المتوقع أن يُلدعى م ة  الت للااة والتنميللة إلى النظر  -14
 لةدواة الميبةة لفريق الخبراء الحكومي الدولي الموني جالت ااة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي.

 الوثائق الصاداة أثناء الدواة  

   8البند   
 تقرير فريق الخبراء الحكوم  الدول  المعن  بتمويل التنمية.

لراجوة لفريق الخبراء الحكومي الدولي الموني بتموي  التنمية  سلُيورض عةى الم ة  تيرير الدواة ا -15
 لكي ينظر فيه.

 الوثائق

TD/B/EFD/4/3   تيرير فريق الخبراء الحكومي الللدولي الموني بتمويلل  التنميللة عن دواتلله
 الراجوة.

   9البند   
 األنشطة الت  اضطلع بها األونكتاد دعماا ألفريقيا

سلللل نظر م ة  الت ااة والتنمية، في إداا  ذا البند من جدول األعمال، في تيرير ُ َود  ك  سللللنة وُييدَّم   - 16
إلى دواة من دوااأ الم ة  عن األنشللطة التي  ضللطةع بها األونكتاد لدعم أفريقيا. ويتضللمن التيرير اسللتوراضللًا  

بتنمية أفريقيا، فضللللاًل عن مةخص ألنشللللطة عامًا لما  ضللللطةع جه األونكتاد من أنشللللطة جحث وتحة   فيما يتوةق  
 محددة، جما في ذلك الخدماأ االستشااية والتواون التيني، في ك  قطا   يع ضمن وال ة األونكتاد. 

  الوثائق

TD/B/68/2 Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa 

Report by the Secretary-General of UNCTAD 

   10البند   
مسااااااامال األونكتاد ف  تنفيا ومتا عة نتائؤ المؤتمرال الرئيساااااية ومؤتمرال القمة الت  

 تعقداا األمم المتحدة ف  الميدانين القتصادي والجتماع 

"جاء"، الحاجة إلى االنتفا  إلى أقصلللللللللللى حد ممكن من    57/270أ دأ ال معية الوامة، في قراا ا   -17
لموجودة قصلللللد اسلللللتوراض تنف ذ االلتزاماأ التي ُقطوت في إداا منظومة األمم المتحدة  آلياأ األمم المتحدة ا
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في الم االأ الرئيلللية لةتنمية. وفي  ذا الصللدد، دعت ال معية الوامة م ة  الت ااة والتنمية إلى أن  لللهم،  
ة ومؤتمراأ اليمة التي  في حدود واليته، في تنف ذ واسللللتوراض التيدم المحرز في تنف ذ نتائج المؤتمراأ الرئيللللي

 تويد ا األمم المتحدة، في إداا بنود جدول أعماله ذاأ الصةة.

، جاألونكتاد "أن  لللللهم في 10(، في الفيرة  TD/519/Add.2ويه ب مشللللرو  مافيكيانو ن روبي ) -18
،  2030تنف ذ ومتاجوة نتائج المؤتمراأ الوالمية ذاأ الصللللللللللللةة، جما في ذلك خطة التنمية الملللللللللللللتدامة لوام  

وخطة عم  أد   أجاجا، وحللب االقتضلاء، اتفاك جااي  جموجب اتفا ية األمم المتحدة اإلدااية جشلأن تغ ر 
 المناخ، وغ ر ذلك من االتفاقاأ والنتائج الدولية ذاأ الصةة".

)أ( من  27ومن المتوقع أن  للللللللللللت  ب الم ة  لةطةب الموجه إليه من ال معية الوامة في الفيرة   -19
 "جاء" استنادًا إلى تيرير من إعداد أمانة األونكتاد. 57/270اليراا 

 الوثائق الصاداة أثناء الدواة  

   11البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة التنفياية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية

ه التنف ذ ة  سللللللللُ دعى م ة  الت ااة والتنمية إلى النظر في مشللللللللرو  جدول األعمال المؤقت لدوات -20
 الحاد ة واللبو ن والموافية عةيه.

 الوثائق الصاداة أثناء الدواة  

   12البند   
 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها

من خطة عمل  انكوك  شابن تنظيم األمانة  166تقرير رئيس الهيئة الساتشاارية المنشابة  موجب الفقرة   ()أ 
 ، وتبثير ااه الدورال؛ وتعيين أعضاء الهيئة الستشارية 2021-2020فترة دورال تدريبية ف  ال

(، سللللُيطةئع ائي  اله ئة االسللللتشللللااية الم ة  عةى  47-)د466وفيًا ليراا م ة  الت ااة والتنمية   -21
من خطة عم  جانكوك. وسللللللُ دعى الم ة  إلى تو  ن   166أنشللللللطة اله ئة االسللللللتشللللللااية وعةى تنف ذ الفيرة  

 ، بناًء عةى توصياأ الم موعاأ اإلقةيمية.2021له ئة االستشااية لوام أعضاء ا

 من النظام الداخل  للمجلس 76تسمية الهيئال الحكومية الدولية ألغراض المادة  ()ب 

من النظام    76أي دةب لإلدااج في اليائمة المنصلللللوت عة ها في المادة    لم تتةق أمانة األونكتاد -22
 قائمة جالمنظماأ الحكومية الدولية الموتمدة.  TD/B/IGO/LIST/11الداخةي لةم ة . وترد في الوثيية  

 من النظام الداخل  للمجلس 77تسمية المنظمال غير الحكومية ألغراض المادة  )ج(  

من النظام    77تاد أي دةب لإلدااج في اليائمة المنصلللللوت عة ها في المادة  لم تتةق أمانة األونك -23
 قائمة جالمنظماأ غ ر الحكومية الموتمدة.  TD/B/NGO/LIST/27الداخةي لةم ة . وترد في الوثيية 

 استعراض الجدول الزمن  لالجتماعال )د(  

 .2021سُيورض عةى الم ة  ال دول الزمني الجتماعاأ الفترة المتبقية من عام  -24
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 الوثائق الصاداة أثناء الدواة  

 (19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة ف  مرفق قرار الجمعية العامة  )اا(  

 سُتورض عةى الم ة ، جحلب االقتضاء، اليائمة المحدثة ألعضاء األونكتاد والم ة . -25

  الوثائق

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

and Development Board 

 اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءال المجلس )و(  

سلللللللللللُ بةَّا الم ة  خالل الدواة جاآلثاا اإلدااية والمالية التي تترتب عن أي ميترحاأ موروضلللللللللللة   -26
 عةيه.

 الوثائق الصاداة أثناء الدواة، إذا لزم األمر   

   13البند   
 مسائل أخرى  

   14البند   
 اعتماد التقرير 

سلللللللللللل تضللللللللللللم ن تيرير م ة  الت ااة والتنمية الميدم إلى ال معية الوامة النتائج المتفاوض عة ها،   -27
 إضافة إلى قراااأ أخرى قد  يرا الم ة  اعتماد ا.
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