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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1 البند  

 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 
 4، يف التنقيذيرة التايرعة واللررتني جملقرس التارارة والتنميررة  ُقرر جردول األعمرال املؤقررت لقردورة -1

يرررر  جررردول و  .لقماقرررسالتنقيذيرررة الثامنرررة واللرررتني  لررردورةاخررر ل  2019  كتررر بر/تشررررين األول
 يف القصل األول  ع ه.التنقيذية التايعة واللتني  لقدورةاألعمال املؤقت 

 ال اثئب
TD/B/EX(69)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  2البند   
حاضر ومستقبل التمويل اخلارجي  :2019التقرير املتعلق أبقل البلدان منواا لعام 

  تبعية قدمية، حتدايت جديدة -للتنمية 
: 2019 التقريرررر املتعقرررب دقرررل البقررردا   ررر ا  لعرررا عرض عقرررل رقرررس التارررارة والتنميرررة يُ يررر -2

يرر ف ر كيكررل املع نررة . تبعيررة قدميررة، حترردايت جديرردة - حاضررر وملررتقبل التم يررل ا ررارج  لقتنميررة
ضررق  قرردرا   ر التم يررل ا ررارج  لصرراا  قررل البقرردا   رر ا ، لكنرره ياجلديررد رم عررة  ويررع مررن مصررا

ز  عقررل كلرر     كررذه اجملم عررة ال ايررعة مررن  . كرررب مررن التعقيررد والضرربابية رتلنلرربة نررذه البقرردا 
مصررا ر التم يررل مل تُررنجزم إت زاي ات كبررلة يف ن يررل التنميررة مررن  يررع املصررا ر، بررل تقضرر  إت 

عقة وت ايد عد  األ وات. واملهم    الروابط القائمة بني التم يل ا رارج  ت يع  ائرة اجلهات القا
آخذة يف التآكل. وتطرح كذه التط رات صرع رتت إضرافية يف  واألول ايت اا ائية ال تنية لقتنمية

 ظل قدرات الدولة احملدو ة يف  قل البقدا    ا . وكيما ُتدير  قل البقدا    ا  اعتما كا عقل املع نرة
ميكنهرا مرن ت جيره نشرط يف هنايرة املطرا ،  رن    ترؤ ي  ورا    كلر  إ ارة   فضرل وترتصقم مرن

التم يررل ا ررارج  مررن ملتقررف املصررا ر  رر  األولرر ايت اا ائيررة ال تنيررة عررن تريررب تنقيررذ املقررنح 
 "، يف  قة  م ر  خرى.2.0املتعقب بر "خطة فعالية املع نة 

 ال اثئب
UNCTAD/LDC/2019  
and Overview 

The Least Developed Countries Report 2019: The Present and 

Future of External Development Finance – Old Dependence, 

New Challenges 

  3البند   
عررأ أعمررال  يزانيررة الجميجميررةتقريررر الفرقررة العاملررة املعنيررة سرتاررار السرر اتيجي وامل

 التاسعة والسبعنيا دورهت
واللرررربعني لققرقررررة العامقررررة املعنيررررة رتاتررررار امليررررناتيا  واملي انيررررة  تايررررعةتقريررررر الرررردورة ال -3

عرض عقرررل يُ ، يررر2020 ينررراير/كررران   الثاي  22إت  20يف القرررنة مرررن  املقررررر عقررردكاالربوريرررة، 
 اجملقس لقنظر فيه. 



TD/B/EX(69)/1 

3 GE.19-20418 

 ال اثئب
TD/B/WP/302  تقريرررر القرقرررة العامقرررة املعنيرررة رتاترررار امليرررناتيا  واملي انيرررة الربوريرررة

 واللبعني تايعةعن  عمال  ور ا ال

  4البند   
 تقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية

لقانررة امليررتثمار واملشرراريع والتنميرررة  ا يرررة عشرررةيررُيعرض عقررل اجملقررس تقريررر الرردورة احل -4
 لك  ينظر فيه.

 ال اثئب
TD/B/C.II/44 ا ية عشرةتقرير جلنة امليتثمار واملشاريع والتنمية عن  ور ا احل 

  5البند   
 تقرير جلنة التجارة والتنمية

 لقانة التاارة والتنمية لك  ينظر فيه. ا ية عشرةيُيعرض عقل اجملقس تقرير الدورة احل -5
 ال اثئب

TD/B/C.I/49 ا ية عشرةتقرير جلنة التاارة والتنمية عن  ور ا احل 

  6البند   
 تقرير فريق اخلجماء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية

املعررين بتم يررل ة لقريررب ا رررباء احلكرر م  الرردويل لثرريررُيعرض عقررل اجملقررس تقريررر الرردورة الثا -6
 التنمية لك  ينظر فيه.

 ال اثئب
TD/B/EFD/3/3 لثةتقرير فريب ا رباء احلك م  الدويل املعين بتم يل التنمية عن  ورته الثا 

  7البند   
 الفريق الستشاري املش ك املعين مبركز التجارة الدوليةتقرير 

ققريرررب امليتشررراري ل وا ملرررني ةلثرررتقريرررر الررردورة الثا يرررينظر رقرررس التارررارة والتنميرررة يف -7
 .املشنك املعين مبرك  التاارة الدولية

  8البند   
 جمللس التجارة والتنمية جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني

 . يتت ت األمانة إعدا  مشروع جدول األعمال املؤقت لقدورة اللابعة واللتني لقماقس -8
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 واثئب تصدر يف  ثناء الدورة  

  9البند   
 جمللس التجارة والتنمية جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني

 لقماقس. لقدورة التنقيذية اللبعنييتت ت األمانة إعدا  مشروع جدول األعمال املؤقت  -9

 واثئب تصدر يف  ثناء الدورة  

  10البند   
 مسائل أخرى

  11البند   
 والستني تاسعةتقرير جملس التجارة والتنمية عأ أعمال دورته التنفيذية ال

    


