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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية السبعون

 2021شباط/فرباير  5-3جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 1 البند

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -     أول   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -1

 القدرات اإلنتاجية للعقد اجلديد. :2020                            تقرير أقل البلدان منوا  لعام  -2

دورهترررررا أعمرررررال تقريرررررر الارقرررررة العاملرررررة املعنيرررررة زإلنرررررار اة ررررر اتي   واملي انيرررررة الرب  يرررررة عرررررن  -3
 .والثمانني احلادية

 رررتعراي  يرررب جوانرررمل  موعرررة املبررراد  والقواعرررد املعررر  زتقريرررر مرررؤمر األمرررم املتنرررد  الثرررامن  -4
 .املمار ات الت ارية التقييدية                                                      املنصاة املتاق عليها اتااقا  متعدد األنراف من أجل مكافنة 

 تقرير فريق اخلرباء احلكوم  الدويل املع  زلت ار  اإللك ونية واةقتصاد الرقم . -5

 تقرير فريق اخلرباء احلكوم  الدويل املع  بتمويل التنمية. -6

 .دور  اخلامسة عشر  للمؤمر             املقد م إىل التقرير الل نة التنضريية  -7
 ق اة تشاري املش ك املع  مبرك  الت ار  الدولية.تقرير الاري -8

 جدول األعمال املؤقت للدور  الثامنة والستني جمللس الت ار  والتنمية. -9

 مسائل أخرى. -10

 تقرير  لس الت ار  والتنمية عن أعمال دورته التنايذية السبعني. -11
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 شروح جدول األعمال املؤقت  -      اثنيا   

  1البند   
 ول األعمال وتنظيم العملإقرار جد

تشررررين  2                                                                      أ قرررر جررردول األعمرررال املؤقرررت للررردور  التنايذيرررة السررربعني جمللرررس الت رررار  والتنميرررة    -1
والسرررتني للم لرررس. ويررررد جررردول األعمرررال املؤقرررت للررردور  السرررابعة خرررال الررردور   2020األول/أكتررروبر 

 التنايذية السبعني   الاصل األول أعاه.

 الواثئق

TD/B/EX(70)/1  املؤقت وشروحه األعمالجدول 

 2البند   
 القدرات اإلنتاجية للعقد اجلديد :2020                            تقرير أقل البلدان منوا  لعام 

إىل  القدرات اإلنتاجية للعقد اجلديد :2020                            تقرير أقل البلدان منوا  لعام  تقدم أمانة األونكتاد  -2
                                                               علررا الرررنم مررن أن أقررل البلرردان منرروا   ررت حررر الن مررن أ رروأ  اثر ال رروار  و  لررس الت ررار  والتنميررة. 

أحلرررق خسرررائر زلصرررة زقتصررراداهتا،  رررا يهررردد  (19-الصرررنية الرا،نرررة، فرررون مرررري فرررريو  كرررورو   كوفيرررد
التنمية املستدامة، وتارراقم أوجرره عرردم املسرراوا  الرا رردة ورمبررا يررؤدي  حتقيق حنو احملرز بعكس مسار التقدم

                                                                                  إىل أضرررررار نويلررررة األجررررل. وقررررد أعررررادت األزمررررة املسررررتمر  إىل موقررررب الصرررردار  الرررردور  احملرررروري للقرررردرات 
اإلنتاجيررة   تع يرر  القرردر  علررا الصررمود   وجرره الصرردمات، وكررذلم   حتقيررق انتعررا  مسررتدام وشررامل 

قة اجلري ررررة مررررن أجررررل تع يرررر  القرررردرات الت بلررررود أ،رررردافو                                                                      نميررررة املسررررتدامة. وقررررد نرررردت السيا ررررات املنسرررر 
                                                          ضرررور   ملنررة أكثررر مررن أي وقررت مضررا، وينبصرر  أن تشرركل أحررد األركرران    ا  اإلنتاجيررة ألقررل البلرردان منررو 

. وإضرررافة  إىل وضرررب  يا رررات منا ررربة                                                                                        الرئيسرررية ألي ا ررر اتي ية لتنقيرررق اةنتعرررا  والتنميرررة املسرررتدامني 
جهررة التقلبررات الدوريررة مررن أجررل التدايررف مررن أاررر األزمررة، فررون الوضررب يت لررمل دفررب اة ررتثمار لسررد ملوا

الثصرات القائمة منذ أمد بعيد    ال اهلياكل األ ا ية ومضاعاة اجلهود الرامية إلجياد امل يد من فررر  
أجررل اةرتقرراء زملهررارات،    ررال العلررم التكنولوجيررا واةبتكررار مررن          ت ل عي ةالعمل؛ ووضب أنر  يا ات 

 يا ات صناعية وق اعية جري ة لتع يرر  القيمررة املضررافة احملليررة اتباع مبا يتماشا مب احتياجات السوق؛ و 
وتعميرررق الرررروابا اإلنتاجيرررة. وينبصررر  للم تمرررب الررردويل أن يضررر لب بررردوره، مرررن خرررال دعرررم جهرررود أقرررل 

نهررررررا احليررررر  الررررررازم    رررررال السيا ررررررات العامررررررة، ملرررررروارد املاليرررررة الكافيررررررة، ومنت ويرررررد،ا زب   ا  البلررررردان منررررررو 
 ة  يما    ال نقل التكنولوجيا.    ا ، تدابري أكثر فعالية لدعم أقل البلدان منو  واختاذ

  الواثئق

UNCTAD/LDC/2020 وOverview  القررردرات اإلنتاجيررررة  :2020                            تقريرررر أقرررل البلررردان منرررروا  لعرررام
 للعقد اجلديد
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 3البند   
تقريررر الفرقررة العاملررة املعنيررة سإلاررار الملررااتيجا وامليةانيررة ال  جميررة عرر  أعمررال   

 دورهتا احلادية والثماني 

                                                                                    ي عري علا اجمللس تقرير الدور  احلادية والثمررانني للارقررة العاملررة املعنيررة زإلنررار اة رر اتي    -3
 ، لك  ينظر فيه.2021كانون الثاين/يناير   20إىل  18الرب  ية، املقرر عقد،ا   الا   من واملي انية 

  الواثئق
TD/B/WP/308  تقرير الارقة العاملة املعنية زإلنار اة  اتي   واملي انية الرب  ية عن

 أعمال دورهتا احلادية والثمانني

 4البند    
املتحدة الثام  املعين سملرتعرا  ييرج جوانرم جمموعرة املبراد  تقرير مؤمتر األمم   

                                                               والقواعررررد املناررررفة املتفررررق عليتررررا اتفاقررررا  متعرررردد األارررررا  مرررر  أجررررل م ا حررررة 
 املمارملات التجارية التقييدية

 ررتعراي  يررب املعرر  ز                                                               ي عري علا  لس الت ررار  والتنميررة تقريررر مررؤمر األمررم املتنررد  الثررامن  -4
مررررن أجررررل مكافنررررة                                                        ملبرررراد  والقواعررررد املنصرررراة املتاررررق عليهررررا اتااقررررا  متعرررردد األنرررررافجوانررررمل  موعررررة ا

،  2020تشرررين األول/أكترروبر    23إىل    19قررد   جنيررف   الارر   مررن     ع  املمار ررات الت اريررة التقييديررة، الررذي  
 ينظر فيه مث يقدمه إىل اجلمعية العامة. لك  

 الواثئق

TD/RBP/CONF.9/9  رررتعراي  يرررب جوانرررمل املعررر  زتقريرررر مرررؤمر األمرررم املتنرررد  الثرررامن 
                                                        موعررررررة املبرررررراد  والقواعررررررد املنصرررررراة املتاررررررق عليهررررررا اتااقررررررا  متعرررررردد 

 األنراف من أجل مكافنة املمار ات الت ارية التقييدية

 5البند   
 والقتااد الرقماتقرير  ريق اخل اء احل وما الدويل املعين سلتجارة اإلل اونية   

                                                                            رررري عري علررررا اجمللررررس تقريررررر الرررردور  الرابعررررة لاريررررق اخلرررررباء احلكرررروم  الرررردويل املعرررر  زلت ررررار   -5
 اإللك ونية واةقتصاد الرقم  لك  ينظر فيه.

 الواثئق

TD/B/EDE/4/4  تقريرررررر فريرررررق اخلررررررباء احلكررررروم  الررررردويل املعررررر  زلت رررررار  اإللك ونيرررررة
 أعمال دورته الرابعةواةقتصاد الرقم  عن 



TD/B/EX(70)/1 

GE.20-15841 4 

 6البند   
 تقرير  ريق اخل اء احل وما الدويل املعين بتمويل التنمية

                                                                                   رري عري علررا اجمللررس تقريررر الرردور  الرابعررة لاريررق اخلرررباء احلكرروم  الرردويل املعرر  بتمويررل التنميررة  -6
 لك  ينظر فيه.

 الواثئق

TD/B/EFD/4/3  املع  بتمويررل التنميررة عررن أعمررال تقرير فريق اخلرباء احلكوم  الدويل
 دورته الرابعة

  7البند   
 تقرير اللجنة التحضريية املقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر

                                                                                مرررن املتوقرررب أن يسرررتمب  لرررس الت رررار  والتنميرررة إىل تقريرررر رئررريس الل نرررة التنضرررريية املقرررد م إىل  -7
   والتنمية.الدور  اخلامسة عشر  ملؤمر األمم املتند  للت ار 

  8البند   
 تقرير الفريق الملتشاري املشاك املعين مبركة التجارة الدولية

 ررينظر  لررس الت ررار  والتنميررة   تقريررر الرردور  الرابعررة واخلمسررني للاريررق اة تشرراري املشرر ك  -8
 املع  مبرك  الت ار  الدولية.

  9البند   
 والستي جمللس التجارة والتنميةجدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة 

                                                                      ت ع د  األمانة مشروع جدول األعمال املؤقت للدور  الثامنة والستني للم لس. -9

 واثئق الدور   

  10البند   
 مسائل أخرى

  11البند   
 تقرير جملس التجارة والتنمية ع  أعمال دورته التنفيذية السبعي
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 جملس التجارة والتنمية

 الدورة التنفيذية السبعون

 2021شباط/فرباير  5-3جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 تصويب  

 3، البند 1الصفحة  -1 

 النص احلايل مبا يلي:           ي ستعاض عن

 .تقرير الفرقة العاملة املعنية ابخلطة الربانجمية واألداء الربانجمي عن دورهتا احلادية والثمانني -3

 3، البند 2الصفحة  -2 

 النص احلايل مبا يلي:           ي ستعاض عن

   3البند   
تقرير الفرقةة العةاةلةة املعنيةة  الةة ال وجميةة واألرباجم ال وجمو عا ربوردةا ا ةاربيةة 

 والثمانني

                                                                                سييييييييييييييي عرض علل ارل  تقرير الييدورني احلييادييية والثمييانني للفرقيية العييامليية املعنييية ابخلطيية الربانجميية  -3
 ، لكي ينظر فيه.2021كانون الثاين/يناير   20إىل  18واألداء الربانجمي، املقرر عقدها يف الفرتني من 

  الواثئق

TD/B/WP/308 Report of the Working Party on the Programme Plan and Programme 

Performance on its eighty-first session 

الفرقية العياملية املعنيية ابخلطية الربانجميية واألداء الربانجمي عن دورهتيا احلياديية   تقرير(
 )والثمانني
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