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جملس التجارة والتنمية

الدورة التنفيذية التاسعة والستون
جنيف 7-5 ،شباط/فرباير 2020
البند  1من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال املؤقت
-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-2

التقري ررر املتعق ررب دق ررل البق رردا ر ر ا لع ررا  :2019حاض ررر ومل ررتقبل التم ي ررل ا ررارج
لقتنمية  -تبعية قدمية ،حتدايت جديدة.

-3

تقريررر القرقررة العامقررة املعنيررة رتاتررار املي رناتيا واملي انيررة الربوريررة عررن عمررال ور را
التايعة واللبعني.

-4

تقرير جلنة امليتثمار واملشاريع والتنمية.

-5

تقرير جلنة التاارة والتنمية.

-6

تقرير فريب ا رباء احلك م الدويل املعين بتم يل التنمية.

-7

تقرير القريب امليتشاري املشنك املعين مبرك التاارة الدولية.

-8

جدول األعمال املؤقت لقدورة اللابعة واللتني جملقس التاارة والتنمية.

-9

جدول األعمال املؤقت لقدورة التنقيذية اللبعني جملقس التاارة والتنمية.

 -10ملائل خرى.
 -11تقرير رقس التاارة والتنمية عن عمال ورته التنقيذية التايعة واللتني.
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اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
البند 1
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ُ -1قرر جردول األعمرال املؤقررت لقردورة التنقيذيرة التايرعة واللررتني جملقرس التارارة والتنميررة ،يف 4
تش ررين األول /كت ر بر  2019خ ر ل ال رردورة التنقيذي ررة الثامن ررة والل ررتني لقماق ررس .وي ررر ج رردول
األعمال املؤقت لقدورة التنقيذية التايعة واللتني يف القصل األول ع ه.

ال اثئب
TD/B/EX(69)/1

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 2

التقرير املتعلق أبقل البلدان منوا لعام  :2019حاضر ومستقبل التمويل اخلارجي
للتنمية  -تبعية قدمية ،حتدايت جديدة
 -2ي ريُعرض عقررل رقررس التاررارة والتنميررة التقريررر املتعقررب دقررل البقرردا ر ا لعررا :2019
حاضررر وملررتقبل التم يررل ا ررارج لقتنميررة  -تبعيررة قدميررة ،حترردايت جديرردة .ير فر كيكررل املع نررة

اجلديررد رم عررة ويررع مررن مصررا ر التم يررل ا ررارج لصرراا قررل البقرردا ر ا ،لكنرره يضررق قرردرا
كررذه اجملم عررة ال ايررعة مررن
كرررب مررن التعقيررد والضرربابية رتلنلرربة نررذه البقرردا  .ز عقررل كل ر
رنجم إت زاي ات كبررلة يف ن يررل التنميررة مررن يررع املصررا ر ،بررل تقض ر إت
مصررا ر التم يررل مل تُر ز
ت يع ائرة اجلهات القاعقة وت ايد عد األ وات .واملهم الروابط القائمة بني التم يل ا رارج
لقتنمية واألول ايت اا ائية ال تنية آخذة يف التآكل .وتطرح كذه التط رات صرع رتت إضرافية يف
ظل قدرات الدولة احملدو ة يف قل البقدا ا .وكيما تُدير قل البقدا ا اعتما كا عقل املع نرة
إ ارة فضرل وترتصقم مرن كلر يف هنايرة املطرا  ،رن ترؤ ي ورا نشرط ميكنهرا مرن ت جيره
التم يررل ا ررارج مررن ملتقررف املصررا ر ر األول ر ايت اا ائيررة ال تنيررة عررن تريررب تنقيررذ املقررنح
املتعقب بر "خطة فعالية املع نة  ،"2.0يف قة م ر خرى.

ال اثئب
UNCTAD/LDC/2019

The Least Developed Countries Report 2019: The Present and

and Overview

Future of External Development Finance – Old Dependence,
New Challenges

البند 3
تقريررر الفرقررة العاملررة املعنيررة سرتاررار السر اتيجي وامليزانيررة الجميجميررة عررأ أعمررال
دورهتا التاسعة والسبعني
 -3تقري ررر ال رردورة التاي ررعة والل رربعني لققرق ررة العامق ررة املعني ررة رتات ررار املير رناتيا واملي اني ررة
الربوريررة ،املقرررر عقرردكا يف القررنة مررن  20إت  22كرران الثاي/ينرراير  ،2020ي ريُعرض عقررل
اجملقس لقنظر فيه.
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ال اثئب
TD/B/WP/302

تقريررر القرقررة العامقررة املعنيررة رتاتررار املي رناتيا واملي انيررة الربوريررة
عن عمال ور ا التايعة واللبعني

البند 4
تقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية
 -4يرريُعرض عقررل اجملقررس تقريررر الرردورة احلا يررة عشرررة لقانررة امليررتثمار واملشرراريع والتنميررة
لك ينظر فيه.

ال اثئب
TD/B/C.II/44

تقرير جلنة امليتثمار واملشاريع والتنمية عن ور ا احلا ية عشرة

البند 5
تقرير جلنة التجارة والتنمية
-5

ييُعرض عقل اجملقس تقرير الدورة احلا ية عشرة لقانة التاارة والتنمية لك ينظر فيه.

ال اثئب

TD/B/C.I/49

تقرير جلنة التاارة والتنمية عن ور ا احلا ية عشرة

البند 6
تقرير فريق اخلجماء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية
 -6يرريُعرض عقررل اجملقررس تقريررر الرردورة الثالث رة لقريررب ا ررباء احلكر م الرردويل املعررين بتم يررل
التنمية لك ينظر فيه.

ال اثئب
TD/B/EFD/3/3

تقرير فريب ا رباء احلك م الدويل املعين بتم يل التنمية عن ورته الثالثة

البند 7
تقرير الفريق الستشاري املش ك املعين مبركز التجارة الدولية
 -7ي ررينظر رق ررس التا ررارة والتنمي ررة يف تقري ررر ال رردورة الثالث رة وا مل ررني لققري ررب امليتش رراري
املشنك املعين مبرك التاارة الدولية.

البند 8
جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية
-8
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يتت ت األمانة إعدا مشروع جدول األعمال املؤقت لقدورة اللابعة واللتني لقماقس.
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واثئب تصدر يف ثناء الدورة

البند 9
جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية
-9

يتت ت األمانة إعدا مشروع جدول األعمال املؤقت لقدورة التنقيذية اللبعني لقماقس.

واثئب تصدر يف ثناء الدورة

البند 10
مسائل أخرى
البند 11
تقرير جملس التجارة والتنمية عأ أعمال دورته التنفيذية التاسعة والستني
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