
 

GE.22-05333 (A) 

 مجلس التجارة والتنمية
 التاسعة والستون الدورة 

 2022تموز/يوليه   1 -حزيران/يونيه   20جنيف، 
 )ب( جدول األعمال المؤقت 1البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 مذكرة من أمانة األونكتاد  
يرد في الفصلللللللأ األول أدناا جدول األعمال المؤقت للدوسة التاسللللللللة والجلللللللت ن لم ل  الت اسة   

والتنمية. والغرض من شللللللروة أمانة األونكتاد، الواسدة في الفصللللللأ الياني، وو ت دسا مللوما  أسللللللاسلللللية  
 بنود جدول األعمال المؤقت ووصف م تضب للوثائق ذا  الصلة بها. عن
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 المؤقتجدول األعمال  -     أول   
 المجائأ اإلجرائية: -1

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )أ(

 إقراس جدول األعمال وتنظيا أعمال الدوسة؛ )ب(

 اعتماد الت رير المتللق بوثائق التفويض. )ج(

 ال زء الرفيع المجتوى. -2

 مناقشة عامة. -3

 الت رير الجنوي لألم نة اللامة. -4

 فوائلد المحتمللة لمنة لة الت لاسة الحرة ال لاسيلة األفري يلة من أجلأ التنميلة اققتصلللللللللللللادسلة في أفري يلا: جني ال  -5
 تح  ق النمو الشامأ.

 . لمن تتدفق البيانا    - : تدف ا  البيانا  عبر الحدود والتنمية  2021ت رير اققتصاد الرقمي للام  - 6

                                              األنشةة التي اضةلع بها األونكتاد دعما  ألفري يا. -7

 عشرة لمؤتمر األما المتحدة للت اسة والتنمية. تنف ذ نتائج الدوسة الخامجة -8

 ت رير فريق الخبراء الحكومي الدولي الملني بالت اسة اإللكترونية واققتصاد الرقمي. -9

 ت رير فريق الخبراء الحكومي الدولي الملني بتمويأ التنمية. -10

 استراتي ية التلاون الت ني. -11

لة نتائج المؤتمرا  الرئيجللللللللللللية ومؤتمرا  ال مة التي تل دوا مجللللللللللللاوما  األونكتاد في تنف ذ ومتاب  -12
                                               األما المتحدة في الم دان  ن اققتصادي واقجتماعي.

 جدول األعمال المؤقت للدوسة التنف ذسة اليانية والجبل ن لم ل  الت اسة والتنمية. -13

 المجائأ المؤسجية والتنظيمية واإلداسية وما يتصأ بها: -14

من خةة عمأ بانكوك    166  اله ئة اقسللللللللتشللللللللاسية المنشلللللللل ة بموجب الف رة ت رير سئي  )أ(
، وتل ث ر ولذا اللدوسا ؛ 2022–2021بشللللللللللللللل ن تنظيا األملانلة دوسا  تلدسيبيلة في الفترة  

 وتل  ن أعضاء اله ئة اقستشاسية؛

 من النظام الداخلي للم ل ؛ 76تجمية اله ئا  الحكومية الدولية ألغراض المادة  )ب(

 من النظام الداخلي للم ل ؛ 77تجمية المنظما  غ ر الحكومية ألغراض المادة  )ج(

 استلراض ال دول الزمني لالجتماعا ؛ )د(

 (؛19-)د1995استلراض قوائا الدول الواسدة في مرفق قراس ال معية اللامة  )ول(

 اآلثاس اإلداسية والمالية المترتبة على إجراءا  الم ل . )و(

 رى.مجائأ أخ -15

 .اعتماد الت رير -16
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 شروح جدول األعمال المؤقت -       ثانيا    
وافق م ل  الت اسة والتنمية على جدول األعمال المؤقت لدوسته التاسللللللللة والجلللللللت ن في ال لجلللللللة  -1

 ، خالل الدوسة التنف ذسة الحادسة والجبل ن للم ل .2022شباط/فبراير  18اللامة الختامية المل ودة في 

  1البند    
 ائل اإلجرائية:المس

 انتخاب أعضاء المكتب )أ(  
 .Corr.1و TD/B/16/Rev.4                                                        يرد النظام الداخلي لم ل  الت اسة والتنمية في الوثي ت  ن  -2

          عضللوا  وا:  12من النظام الداخلي على أن يت لف مكتب الم ل  من  19و 18وتنص المادتان  -3
ن ال ائمة "ألف" )أفري يا/آسلللليا(، وأسبلة أعضللللاء  نواب للرئي ، والم رس، أي أسبلة أعضللللاء م  10الرئي ، و

 من ال ائمة "باء"، وعضلللوان من ال ائمة "جيا"، وعضلللوان من ال ائمة "دال"، على النحو المشلللاس إليه في مرفق 
 (، بصيغته الملدلة.19-)د 1995قراس ال معية اللامة 

التاسلللة لمؤتمر األما المتحدة                                                              ووف ا  لدوسة التناوب على شللغأ المناصللب، الملمول بها منذ الدوسة  -4
                                                                                                 للت اسة والتنمية، يتولى منصللللب  سئي  الم ل  في الدوسة التاسلللللة والجللللت ن مميأ  إحدى الدول المدسجة في  
                                                                                                 ال ائمة "دال"، ويتولى منصلللللب  الم رس مميأ  إحدى الدول المدسجة في ال ائمة "ألف" )آسللللليا(. ومن ثا سكون 

من ال ائمة "ألف" )أفري يا/آسللللليا(؛ وأسبلة من ال ائمة "باء"؛ واثنان من نواب الرئي  اللشلللللرة كما يلي: ثالثة  
 ال ائمة "جيا"؛ وواحد من ال ائمة "دال". 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة )ب(  

 جدول األعمال  
 يرد جدول األعمال المؤقت للدوسة في الفصأ األول أعالا.  -5

 تنظيا األعمال  
                                                                         تراحا  الوفود، ت نظ ا جلجلللللللللللا  دوسة الم ل  بح ل ق ت ل د جلجلللللللللللتان في وقت واحد.            مراعاة  قق -6

                                                                                              وت نظ ا ال لجلللللا  أسضلللللا  على نحو سكفأ المشلللللاسكة الفلالة للوفود، وبخاصلللللة الوفود الصلللللغ رة، ويح ق أ ف  
برنامج  اسللللتخدام لمواسد األما المتحدة المخصللللصللللة للمؤتمرا ، وق سلللليما في زمن المتغ را  وذا. وسلللل تاة 

 مفصأ في الوقت المناسب، سمكن تلديله حجب ما ت تضيه الظروف.

 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ج(  

من النظلام اللداخلي، سلللللللللللللليفحص مكتلب الم ل  وثلائق التفويض وي لدم ت ريرا   2-17             وف لا  للملادة  -7
 إلى الم ل . 

 وثائق صادسة أثناء الدوسة  

  2البند    
 ع المستوى الجزء الرفي

وافق م ل  الت لاسة والتنميلة، في دوستله التنف لذسلة الحلادسلة والجللللللللللللللبل ن، على أن سكون ونلاك جزء   -8
سفيع المجللللتوى في الدوسة اللادسة. وسلللل تفق المكتب الموسللللع للم ل  على موضللللول ال زء الرفيع المجللللتوى، 

 بمواف ة الم ل .   ا  سون 



TD/B/69/1 

GE.22-05333 4 

  3البند    
 مناقشة عامة

ري المناقشللة اللامة خالل األسللبول األول من الدوسة التاسلللة والجللت ن للم ل . من المتوقع أن ت  -9
                                                                                                     وست جتنجخ نصوص البيانا  التي تحال إلى األمانة وتل حم أ في موقع األونكتاد الشبكي باللغة التي ترد بها.  

                                                                       من النظللام الللداخلي لم ل  الت للاسة والتنميللة، س وز أن س ةلللب إلى المتكلم ن    39للمللادة      ا   ووف لل  -10
                                                                                                   ت ليص مدة مداخالتها. وسلوف س  د م المزيد من التفاصل أ عن الحدود الزمنية في الوقت المناسلب وفي برنامج

 م ل  الت اسة والتنمية.

  4البند    
 التقرير السنوي لألمينة العامة

سلت دم األم نة اللامة لألونكتاد، في إااس وذا البند من جدول األعمال، مللوما  سئيجلية إلى الم ل   - 11
 عن أنشةة األونكتاد وعن مجائأ أخرى، حجب اققتضاء.

  5البند    
  التنمية القتصاااادفة أف أأري:يا: جنف الفوائد المحتملة لمن قة التجارة الحرة القارية األأري:ية 

 تحقيق النمو الشامل.من أجل 

: جني 2021ت رير التنمية اققتصلللادسة في أفري يا للام في إااس وذا البند، سللل نظر الم ل  في  -12
. ويهدف الت رير إلى الفوائد المحتملة لمنة ة الت اسة الحرة ال اسية األفري ية من أجأ تح  ق النمو الشلللللللللللللامأ

رفة بشلللللللللل ن الكيمية التي سمكن بها اقسللللللللللتفادة من منة ة  تزويد الحكوما  األفري ية وشللللللللللركاء التنمية بالمل
الت اسة الحرة ال اسية األفري ية من أجأ تح  ق النمو الشلامأ وبشل ن الحاجة إلى سلياسلا  تكم لية ت لأ من 
                                                                                                             منة ة الت اسة الحرة منة ة  شللللاملة لل ميع عبر البلدان في أفري يا وداخلها. ولتح  ق إمكانا  أفري يا التصللللديرية، 

لزم تخميض التداب ر ال مركية وغ ر ال مركية فيما ب ن البلدان األفري ية وزيادة ال دسا  اإلنتاجية لتيجللللللللل ر ي 
الت اسة اإلقليمية. ويحدد الت رير ال دسة اإلنتاجية اإلقليمية وتةوير سلجلة ال يمة في ت ه ز األغذسة الزساعية  

ي إلى التحول. وباإلضللللافة إلى ذلت، يتضللللمن                                                   وصللللناعة المركبا  بوصللللفها محركا  محتملة للنمو الم فضلللل 
                                                                                                 الت رير تحل ال  للكيمية التي سمكن بها أن سجللللللتف د ال ميع من المكاسللللللب المتوقلة من فرص الت اسة واإلنتاج 
                                                                                                 واقسلللللللللللتيماس والنمو التي تتيحها منة ة الت اسة الحرة ال اسية األفري ية. وت جلللللللللللتخدم في الت رير م موعة من 

يا مختلف أبلاد الشلللمول، المتلل ة بكأ من الدخأ/اقسلللتهالك والمشلللاسكة اققتصلللادسة  مصلللادس البيانا  لت   
                       وتلا  ال ميع، ينبغي أن        كامال     ا                                                                         المتجللللاوية. ولكي تجللللخ ر فوائد منة ة الت اسة الحرة ال اسية األفري ية تجللللخ ر 

 يا والتنف ذ.                                                                              ت راعى أشكال الت اسة غ ر الرسمية وال ها  صاحبة المصلحة المشمولة بها عند التصم

  الوثائق

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2021 Economic Development in Africa Report 2021: 

Reaping the Potential Benefits of the African 

Continental Free Trade Area for Inclusive Growth 

TD/B/69/2 لت اسة  التنمية اققتصللللادسة في أفري يا: جني الفوائد المحتملة لمنة ة ا
 الحرة ال اسية األفري ية من أجأ تح  ق النمو الشامأ. 

 امةلمحة ع
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  6البند    
لمن تتدأق   -: تدأقات البيانات عبر الحدود والتنمية  2021تقرير القتصااد الرقمف لعا   

 البيانات

اد ت رير اققتصللللللللاد الرقمي لألونكت في إااس وذا البند من جدول األعمال، سلللللللل نظر الم ل  في  -13
. وي لدم الت رير نظرة جلديلدة وشلللللللللللللامللة  لمن تتلدفق البيلانلا    - : تلدف لا  البيلانلا  عبر الحلدود والتنميلة  2021لللام  

لتللدف للا  البيللانللا  الرقميللة عبر الحللدود واآلثللاس المترتبللة على التنميللة. ويفحص اقت للاوللا  الحللدييللة والتةوسا   
لد الواني  اللالمية في اققتصلللاد الرقمي ال ائا على البيانا ، ويجللل                                                        تلرض الن هج ال ائمة إلداسة البيانا  على الصللل 

                                                                                                   واإلقليمي والمتلدد األاراف. ويتضللللللمن الت رير دعوة إلى وضللللللع ن هج ابتكاسية بمشللللللاسكة كاملة من جميع البلدان  
تكفأ تدفق البيانا  ب مان عبر الحدود، حجللب الضللروسة وب  بر قدس ممكن من الحرية، مع الحرص على تح  ق 

 اف في توزيع المنافع داخأ البلدان وفيما ب نها والتصدي للمخاار المتصلة بح وق اإلنجان واألمن. اإلنص 

  الوثائق

UNCTAD/DER/2021  تدف ا  البيانا  عبر الحدود 2021ت رير اققتصللللللاد الرقمي للام :  
 لمن تتدفق البيانا " -والتنمية  

  7البند    
            ا  ألأري:يااألنش ة التف اض لع بها األونكتاد دعم

                                                                                      سللللل نظر م ل  الت اسة والتنمية، في إااس وذا البند من جدول األعمال، في ت رير س ل د  كأ سلللللنة  -14
                                                                                                 وي  د م إلى دوسة من دوسا  الم ل  عن األنشلةة التي سضلةلع بها األونكتاد لدعا أفري يا. ويتضلمن الت رير  

                                               حل أ فيما يتللق بتنمية أفري يا، فضلال  عن ملخص                                                       اسلتلراضلا  عاما  لما سضلةلع به األونكتاد من أنشلةة بحل وت 
 ألنشةة محددة، بما في ذلت الخدما  اقستشاسية والتلاون الت ني، في كأ قةال س ع ضمن وقسة األونكتاد. 

  الوثائق

TD/B/69/3 Activities undertaken by UNCTAD in support of 

Africa Report by the Secretary-General of UNCTAD 

  8البند    
 تنفيذ نتائج الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

في إالاس ولذا البنلد من جلدول األعملال، سللللللللللللللت لدم األم نلة الللاملة لألونكتلاد إلى الم ل  مللوملا    -15
 لت اسة والتنمية.سئيجية عن الت دم المحرز في تنف ذ نتائج الدوسة الخامجة عشرة لمؤتمر األما المتحدة ل

  9البند    
 تقرير أريق الخبراء الحكومف الدولف المعنف بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمف

                                                                                                سلي لرض على الم ل  ت رير الدوسة الخامجلة لفريق الخبراء الحكومي الدولي الملني بالت اسة اإللكترونية  -16
 واققتصاد الرقمي لكي ينظر فيه.

  الوثائق

TD/B/EDE/5/4 Report of the Intergovernmental Group of Experts on  

E-commerce and the Digital Economy on its fifth session 
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  10البند    
 تقرير أريق الخبراء الحكومف الدولف المعنف بتمويل التنمية.

لملني بتمويأ التنمية                                                                        سللللللللي لرض على الم ل  ت رير الدوسة الخامجللللللللة لفريق الخبراء الحكومي الدولي ا  - 17
 لكي ينظر فيه.

  الوثائق

TD/B/EFD/5/3 Report of the Intergovernmental Group of Experts on 

Financing for Development on its fifth session 

  11البند    
 استراتيجية التعاون التقنف

تنمية إلى النظر في مشلللللللرول في إااس وذا البند من جدول األعمال، سللللللل دعى م ل  الت اسة وال -18
إلى المشاوسا  مع الم موعا  اإلقليمية والدول األعضاء، ست وم أمانة                                        استراتي ية للتلاون الت ني. واستنادا  

 األونكتاد بتلميا وسقة غرفة اجتماعا  بش ن اقستراتي ية ال ديدة للتلاون الت ني.

  الوثائق

TD/B/69/CRP.1 Draft UNCTAD technical cooperation strategy 

  12البند    
مسااااااامات األونكتاد أف تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيساااااية ومؤتمرات القمة التف  

                                                      تعقداا األمم المتحدة أف الميداني ن القتصادي والجتماعف

"باء"، الحاجة إلى اقنتفال إلى أقصلى حد ممكن من   57/270أ د  ال معية اللامة، في قراسوا   -19
                                                                                              ا  األما المتحدة الموجودة قصلللللد اسلللللتلراض تنف ذ اقلتزاما  التي ق ةلت في إااس منظومة األما المتحدةآلي 

  في الم اق  الرئيجللية للتنمية. وفي وذا الصللدد، دعت ال معية اللامة م ل  الت اسة والتنمية إلى أن سجللها،
المؤتمرا  الرئيجللللللللية ومؤتمرا  ال مة    في حدود وقيته، في تنف ذ واسللللللللتلراض الت دم المحرز في تنف ذ نتائج
 التي تل دوا األما المتحدة، في إااس بنود جدول أعماله ذا  الصلة.

، بللاألونكتللاد "أن سجللللللللللللللها في تنف للذ 5(، في الف رة  TD/541/Add.2ويه للب عهللد بريللدجتللاون ) -20
، وخةة  2030للام  ومتابلة نتائج المؤتمرا  اللالمية ذا  الصللللللللللة، بما في ذلت خةة التنمية المجلللللللللتدامة

  عمأ أدس  أبابا، وحجلللب اققتضلللاء، اتفاق باسي  بموجب اتفامية األما المتحدة اإلااسية بشللل ن تغ ر المنا ،
 وغ ر ذلت من اقتفاقا  والنتائج الدولية ذا  الصلة". 

)أ( من 27ومن المتوقع أن سجلللللللللللت  ب الم ل  للةلب الموجه إليه من ال معية اللامة في الف رة  -21
                                                  "باء" استنادا  إلى ت رير من إعداد أمانة األونكتاد. 57/270ال راس 

  13البند    
 جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذفة الثانية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية

                                                                                    سلللللللل  دعى م ل  الت اسة والتنمية إلى النظر في مشللللللللرول جدول األعمال المؤقت لدوسته التنف ذسة  -22
 جبل ن والمواف ة عليه.اليانية وال

 وثائق صادسة أثناء الدوسة  
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  14البند    
 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها

من خ ة عمل بانكوك بشابن تنظيم األمانة    166تقرير رئيس الهيئة الساتشاارية المنشابة بموجب الفقرة   )أ( 
 ورات؛ وتعيين أعضاء الهيئة الستشارية، وتبثير اذه الد2022–2021دورات تدريبية أف الفترة 

                                            (، سللي ةل ع سئي  اله ئة اقسللتشللاسية الم ل  على 47-)د 466                                  وف ا  ل راس م ل  الت اسة والتنمية  -23
                                             من خةة عمأ بانكوك. وسلللللل  دعى الم ل  إلى تل  ن   166أنشللللللةة اله ئة اقسللللللتشللللللاسية وعلى تنف ذ الف رة  

                                    ناء  على توصيا  الم موعا  اإلقليمية.، ب 2022أعضاء اله ئة اقستشاسية للام 

 من النظا  الداخلف للمجلس 76تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغراض المادة  )ب( 

من النظام  76لا تتلق أمانة األونكتاد أي الب لإلدساج في ال ائمة المنصلللللوص عل ها في المادة  -24
 ائمة بالمنظما  الحكومية الدولية الملتمدة.ق TD/B/IGO/LIST/11الداخلي للم ل . وترد في الوثي ة 

 من النظا  الداخلف للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  )ج( 

  من النظام الداخلي   77                                                                     تل ت أمانة األونكتاد الب  ن لإلدساج في ال ائمة المنصلللللللللللللوص عل ها في المادة  -25
  ائمة الحالية للمنظما  غ ر الحكومية الملتمدة. ال TD/B/NGO/LIST/27للم ل . وترد في الوثي ة 

  الوثائق

TD/B(S-XXXII)/R.1 الب م د م من مؤسجة شنتشن للصحة اللالمية                                         

TD/B/EX(71)/R.1    الب م د م من منظمة التنمية والتلاون في م ال الربط ب ن شلللبكا                                                             
 الةاقة على الصل د اللالمي

 استعراض الجدول الزمنف لالجتماعات )د( 

وجدول أولي  2022                                                                سللللللللللي لرض على الم ل  ال دول الزمني قجتماعا  الفترة المتب ية من عام  -26
 .2023قجتماعا  عام 

 دسة أثناء الدوسةوثائق صا  

 (19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة أف مرأق قرار الجمعية العامة  )اا( 

                                                                         ست لرض على الم ل ، بحجب اققتضاء، ال ائمة المحدثة ألعضاء األونكتاد والم ل . -27

  الوثائق

TD/B/INF.250 Membership of UNCTAD and membership of the Trade 

and Development Board 

 اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس )و( 

                                                                                         س  بل غ الم ل  خالل الدوسة باآلثاس اإلداسية والمالية التي تترتب عن أي م ترحا  ملروضة عليه.  -28

 الوثائق الصادسة أثناء الدوسة، إذا لزم األمر   
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  15البند    
 مسائل أخرى 

  16البند    
 التقرير  اعتماد

                                                                                               سلل تضللم ن ت رير م ل  الت اسة والتنمية الم د م إلى ال معية اللامة النتائج المتفاوض عل ها، إضللافة  -29
 إلى قراسا  أخرى قد س رس الم ل  اعتمادوا.
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