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 استعراض الجدول الزمني لالجتماعات. )ج( 

 جدول األعمال المؤقت لادورة التاسعة والستين لمجاس التجارة والتنمية. -9

 أخرى. مسائل -10

 اعتماد التقرير -11

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

   1البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 جدول األعمال   

ُأقّر جلدول األعملال المؤقلت المنقلل لالدورة التنفيلذيلة الحلاديلة والسللللللللللللللبعين لمجاس التجلارة والتنميلة  -1
. ويرد جلدول األعملال 2021علانون األول/ديسللللللللللللللمبر    2بلاتبلاإ إجراء الموافقلة الصللللللللللللللامتلة اللذي انتهى في 

 المؤقت لادورة في الفصل األول أعاله. 

    2البند    
 والستراتيجيات اإلنمائية في عالم تسوده العولمة  الترابط  

سلللللتتيل مداوالت مجاس التجارة والتنمية في إذار لذا البند من جدول األعمال فرللللللةا لانظر في  -2
 Trade and Development Report 2021: From Recovery to Resilienceالتقرير المعنون:  

– The Development Dimension  من التعلافي إلى المرونلة  2021رة والتنميلة لعلام  )تقرير التجلا :– 
 .البعد اإلنمائي(

البعد اإلنمائي لقضلللللللايا التعافي والمرونة في أعقاب  2021تقرير التجارة والتنمية لعام وسللللللليبح   -3
(. فقد عشللللفت الجائحة مدى عدم 19-األزمة االقتصللللادية الناجمة عن جائحة مرض فيرور عورونا )دوفيد

ادان، بما فيها أثرى البادان، لاصلدمات غير المتوقعة. عما عشلا االختالفات الكبيرة بين البادان اسلتعداد الب 
المتقدمة النمو والبادان النامية من حي  الحيز المالي والنقدي المتاح لارد عاى لذه الصللدمات. ويحال التقرير  

وت بحسللللللللب المناذر الج را ية  الذي اتسللللللللم، حتى افن، بالتفا  2021انتعاش االقتصللللللللاد العالمي في عام 
ومسللللللللللللللتويلات اللدخلل والقطلاعلات. ويازم تجلديلد اللدعم اللدولي لابالدان النلاميلة، التي يواجله الكثير منهلا أزملة 
للحية متصلاعدة، حتى ولي تكافل تزايد عبء الديون وتواجه احتماالت عقد ئلائو. ويحال التقرير أيضلاا 

التكيف مو ت ير المنلا  ويقترح الرطط بين تحلديلات التكيف القلدرة عاى التللقام في الملدى الطويلل من خالل 
والتنمية في إذار الحاجة إلى التحويل الهيلاي. ويسللللللتدعي لذا األمر بدوره اتباإ نها سللللللياسللللللاتي متكامل 
يملن أن يعالا تحديات متعددة، وتوفير حيز سللياسللاتي لتكييف تاس السللياسللات مو الظرو  الخالللة بلل 

 متعدد األذرا  لتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ االستثمارات الجديدة المطاوطة.باد، وزيادة الدعم ال

  الوثائر

UNCTAD/TDR/2021   واالستعراض العام Trade and Development Report 2021: From Recovery 

to Resilience – The Development Dimension 

لعلللللام   التجلللللارة والتنميلللللة  إلى : من  2021تقرير  التعلللللافي 
 البعد اإلنمائي –المرونة 
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   3البند   
 الستثمار من أجل التنمية: الستثمار في النتعاش المستدام 

االقتصللللللللللاد العالمي بشللللللللللدة، وأثرت عاى الدخل وزادت من أوجه عدم  19-ئللللللللللرطت أزمة عوفيد -4
لانمو االقتصللللللادي والتنمية  المسللللللاواة. وقد تلثر االسللللللتثمار األجنبي المباشللللللر العالمي، الذي يشلللللللل محرعاا 

االقتصللادية عاى الصللعيد العالمي، تلثراا خالللاا بهذه الجائحة، وتسللبب في لللدمات عبيرة لالسللتثمارات في  
المشللللللاريو الصللللللناعية ومشللللللاريو البنية التحتية في المجاالت الجديدة، ولي أدثر أنواإ االسللللللتثمار إنتاجية. 

التاقيل، ولو بسلرعة متفاوتة بين مناذر العالم، يتحول االلتمام   وطتقدم االسلتجابات السلياسلاتية وتنفيذ براما
نحو أولويات االنتعاش. وينصللللب ترعيز لللللناإ السللللياسللللات والشللللرعات افن عاى إعادة تنشلللليط االقتصللللاد  
بحي  يصللللبل أدثر اسللللتدامة وأدثر قدرة عاى التلقام مو الصللللدمات في المسللللتقبل. وإلعادة البناء عاى نحو  

المهم التحقر من أن براما االنتعلاش الكبيرة التي تعتملدللا حلوملات عثيرة تعزز أفضلللللللللللللللل، سلللللللللللللليلون من  
 االستثمارات في النمو المستدام والشامل الذي يعود بالفائدة عاى جميو البادان، ال سيما أئعفها. 

وسلللتسلللترشلللد المناقشلللة بلحدت البحوت والتحايالت السلللياسلللاتية التي أجرالا األونكتاد، عاى النحو   -5
)تقرير    World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recoveryوارد في  ال

. ويبح  التقرير أولويات االسللتثمار في مرحاة  : االسللتثمار في انتعاش مسللتدام(2021االسللتثمار العالمي،  
نتعاش، االنتعاش، ويعرض الصلللعوطات المحددة التي سلللتظهر مو بدء تنفيذ خطط االسلللتثمار في مرحاة اال

ويقترح من أجل التصلللدي لها إذاراا لاعمل في مجال السلللياسلللات، ولو إذار سلللياسلللات األونكتاد لالسلللتثمار 
في االنتعاش المستدام. عما يحال التقرير آخر التطورات من حي  اتجالات االستثمار وسياسات االستثمار 

مة لألمم المتحدة، ُتناَقش أيضلللللاا مسلللللللة  الوذنية والدولية في مختاا أنحاء العالم. وططاب من الجمعية العا
االسللللتثمار في ألدا  التنمية المسللللتدامة، بما في الس من زاوية أسللللواو رأر المال والتمويل المسللللتدام، من 

 . أجل استعراض التقدم المحرز عاى الصعيد العالمي واقتراح مسارات العمل المملنة

م األمانة إحاذة إعالمية بشللللن آخر التطورات  وطاإلئلللافة إلى الس، سللليتيل االجتماإ فرللللة لتقد -6
 المتعاقة باالتجالات والتوقعات في مجال االستثمار الدولي والسياسات المتعاقة به.

  الوثائر

UNCTAD/WIR/2021   واالستعراض العام World Investment Report 2021: Investing in 

Sustainable Recovery 

: االسلللتثمار في انتعاش  2021العالمي،  تقرير االسلللتثمار  
 مستدام

   4البند   
أقل البلدان نمواا في عالم ما بعد جائحة كوفيد:   :2021تقرير أقل البلدان نمواا لعام 

 عاماا من الخبرة 50التعّلم من 

أقل البادان نمواا في   :2021تقرير أقل البادان نمواا لعام  سللللللينظر المجاس في إذار لذا البند في  -7
. وعاى مدى السلللللللللللنوات الخمسلللللللللللين المائلللللللللللية، عاماا من الخبرة 50عالم ما بعد جائحة عوفيد: التعّام من 

دللافحللت معظم أقللل الباللدان نمواا لات اللب عاى التحللديللات اإلنمللائيللة التي أدت إلى وئللللللللللللللو لللذه الفئللة في  
ت لم يلن عا ياا عموماا لتدارك فارو  . فحتى نمولا االقتصللللللللادي القوي منذ منتصللللللللا التسللللللللعينا1971 عام

واالنتعلاش العلالمي   19-اللدخلل اللذي يفصللللللللللللللاهلا منلذ أملد ذويلل عن بلاقي بالدان العلالم. ويهلدد أزملة عوفيلد
الناشلللل  او السللللرعتين بعلس مسللللار العديد من الملاسللللب اإلنمائية التي تحققت بشللللر األنفس، ولو وئللللو 
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ت ير المنا . وتعميم تنمية القدرات اإلنتاجية في لذه البادان يزداد تفاقماا بسللللللللللللبب افثار الضللللللللللللارة الزاحفة ل
شرط ئروري لتعزيز قدرتها عاى االستجابة إلى األزمات والتعافي منها. وإا تولي أقل البادان نمواا األولوية 
لاتحويل والتنويو االقتصللللللادييسن في سللللللياسللللللاتها، فهي تفتقر بشللللللدة إلى الوسللللللائل الالزمة لاتقدم نحو تحقير 

. ويقدر متوسللللط االحتياجات السللللنوية من االسللللتثمارات الالزمة 2030لدا  خطة التنمية المسللللتدامة لعام أ 
مايلار  485من أللدا  التنميلة المسللللللللللللللتلداملة( في أقلل البالدان نمواا بمبا    1-1إلنهلاء الفقر الملدقو )الهلد  

من  2-9جمالي )الهد  دوالر، في حين تقدر مضلللللاعفة حصلللللة الصلللللناعة التحوياية في الناتا المحاي اإل
مايار دوالر. ويفوو لذا المبا  األخير ثالثة أئعا  االستثمارات   1 051ألدا  التنمية المستدامة( بمبا   

 الحالية ألقل البادان نمواا، ويتجاوز إلى حد عبير من ثم الموارد المتاحة لهذه البادان.

  الوثائر

UNCTAD/LDC/2021   واالستعراض العام The Least Developed Countries Report 2021: The 

Least Developed Countries in the Post-COVID 

World – Learning from 50 Years of Experience 

: أقللل البالللدان نمواا في عللالم  2021تقرير أقللل البالللدان نمواا لعلللام  
 عاماا من الخبرة 50: التعّام من دوفيدبعد جائحة   ما

 5البند   
 تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني 

يحال تقرير األونكتاد عن المسللللللللاعدة المقدمة إلى الشللللللللعب الفاسللللللللطيني، عما فعل في السللللللللنوات   -8
الضللوء عاى  السللابقة، المسللائل الرئيسللية والتطورات األخيرة في األرض الفاسللطينية المحتاة. ويسللاط التقرير

، وتكافة المواجهات واألزمة المالية الناجمة عن التهديد بضللللللللللم مناذر واسللللللللللعة من 19-آثار جائحة عوفيد
 الضفة ال رطية. 

ويؤعد التقرير أن البيئة السللللللياسللللللية واالقتصللللللادية العامة عانت في تدلور قبل بداية لللللللدمة  -9
وقد تفاقمت التداعيات االجتماعية واالقتصلللللللادية البعيدة المدى لاجائحة بفعل العوامل السلللللللابية   . 19- دوفيد 

المسلللتمرة واألزمة المالية الحادة التي ترتبت عاى تهديد السلللاطة القائمة باالحتالل بضلللم مناذر واسلللعة من 
سللوأ أزمة اقتصللادية منذ إنشللاء الضللفة ال رطية بحلم القانون. واقترنت الجائحة بتطورات سللابية أخرى لتوليد أ

السللاطة الوذنية الفاسللطينية، المثقاة بوالية تتجاوز إملاناتها والحيز المتاح لها  يما يتعار بتقرير السللياسللات  
وملا بعلده عاى إزاللة القيود التي يفرئللللللللللللللهلا االحتالل وعاى حجم   2021العلاملة. ويتوقا االنتعلاش في علام 
وأخيراا، ُيطاو التقرير المجاس عاى آخر المسللتجدات في أنشللطة التعاون الدعم المقدم من الجهات المانحة. 

 التقني التي يضطاو بها األونكتاد لصالل الشعب الفاسطيني.

  الوثائر

TD/B/EX(71)/2   تقرير عن المسللللاعدة التي يقدمها األونكتاد إلى الشللللعب الفاسللللطيني: التطورات في
 اقتصاد األرض الفاسطينية المحتاة
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   6البند   
 المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية 

 تقريرا الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي )أ( 

سللللللللللللللُيعرض عاى المجاس تقريرا الفرقلة العلامالة المعنيلة بلالخطلة البرنلامجيلة واألداء البرنلامجي عن  -10
 تها الثالثة والثمانين عي ينظر فيهما.دورتها الثانية والثمانين ودور 

  الوثائر

TD/B/WP/312 Report of the Working Party on the Programme Plan and 

Programme Performance on its eighty-second session 

تقرير الفرقللة العللاماللة المعنيللة بللالخطللة البرنللامجيللة واألداء البرنللامجي عن دورتهللا  ) 
 ( والثمانينالثانية  

TD/B/WP/314 Report of the Working Party on the Programme Plan and 

Programme Performance on its eighty-third session 

تقرير الفرقللة العللاماللة المعنيللة بللالخطللة البرنللامجيللة واألداء البرنللامجي عن ) 
 ( دورتها الثالثة والثمانين

 لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقميجدول األعمال المؤقت  )ب( 

من المتوقو أن يللُدعى مجاس التجللارة والتنميللة إلى النظر في مشللللللللللللللروإ جللدول األعمللال المؤقللت   -11
 لادورة القادمة لفرير الخبراء الحلومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي.

 لادرة أثناء الدورة وثائر  

 جدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية )ج( 

من المتوقو أن يللُدعى مجاس التجللارة والتنميللة إلى النظر في مشللللللللللللللروإ جللدول األعمللال المؤقللت   -12
 لادورة القادمة لفرير الخبراء الحلومي الدولي المعني بتمويل التنمية.

 وثائر لادرة أثناء الدورة  

تقرير فريق الخبراء العاامال الحكومي الادولي المعني باالمعاالير الادولياة للمحااسااااااااالاة واإلب   عن أعماال   )د( 
 دورته الثامنة والث ثين

في إذللار لللذا البنللد من جللدول األعمللال، سلللللللللللللليللُدعى المجاس إلى النظر في تقرير فرير الخبراء   -13
 معني بالمعايير الدولية لامحاسبة واإلبالغ. الحلومي الدولي العامل ال

  الوثائر

TD/B/C.II/ISAR/99   تقرير فرير الخبراء العامل الحلومي الدولي المعني بالمعايير الدولية لامحاسبة
 واإلبالغ عن أعمال دورته الثامنة والثالثين
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   7البند   
 التجارة الدولية تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمركز  

سلللللللينظر مجاس التجارة والتنمية في تقرير الفرير االسلللللللتشلللللللاري المشلللللللترك المعني بمرعز التجارة   -14
 الدولية عن دورته الخامسة والخمسين.

 8البند   
 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما لتصل بها 

 متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون  )أ( 

ة مقترحة لتنفيذ عهد بريدجتاون، بما في الس تنشلليط افلية الحلومية  سللُيعرض عاى المجاس خط -15
 الدولية لألونكتاد، وفقاا لاطاب الذي تقدمت به األمينة العامة لألونكتاد.

 من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  )ب( 

من النظللام   77ائمللة المنصللللللللللللللوة عايهللا في المللادة  تاقللت أملانلة األونكتللاد ذابيسن لفدراج في القلل  -16
القللائمللة الحللاليللة لامنظمللات غير الحلوميللة    TD/B/NGO/LIST/27الللداخاي لامجاس. وترد في الوثيقللة  

 .  المعتمدة

  الوثائر

TD/B(S-XXXII)/R.1  ذاب مقدلم من مؤسسة شنتشن لاصحة العالمية 

TD/B/EX(71)/R.1   التنمية والتعاون في مجال الرطط بين شلللللللبلات الطاقة عاى  ذاب مقدلم من منظمة
 الصعيد العالمي

 استعراض الجدول الزمني ل جتماعات  )ج( 

 .2022سُيعرض عاى المجاس الجدول الزمني الجتماعات عام  -17

   9البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنمية 

المتوقو أن يللُدعى مجاس التجللارة والتنميللة إلى النظر في مشللللللللللللللروإ جللدول األعمللال المؤقللت  من   -18
 لدورته العادية المقباة.

 وثائر لادرة أثناء الدورة  

   10البند   
 مسائل أخرى  

   11البند   
 اعتماد التقرير 

    


	جدول الأعمال المؤقت والشروح، بالصيغة المنقَّحة
	أولاً- جدول الأعمال المؤقت
	ثانياً- شروح جدول الأعمال المؤقت
	البند 1   إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال الدورة
	جدول الأعمال

	البند 2   الترابط والاستراتيجيات الإنمائية في عالم تسوده العولمة
	البند 3  الاستثمار من أجل التنمية: الاستثمار في الانتعاش المستدام
	البند 4  تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2021: أقل البلدان نمواً في عالم ما بعد جائحة كوفيد: التعلّم من 50 عاماً من الخبرة
	البند 5 تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
	البند 6  المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية
	البند 6  المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية
	(أ) تقريرا الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية والأداء البرنامجي
	(ب) جدول الأعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
	وثائق صادرة أثناء الدورة

	(ج) جدول الأعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
	وثائق صادرة أثناء الدورة

	(د) تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ عن أعمال دورته الثامنة والثلاثين

	البند 7  تقرير الفريق الاستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية
	البند 8 المسائل المؤسسية والتنظيمية والإدارية وما يتصل بها
	(أ) متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون
	(ب) تسمية المنظمات غير الحكومية لأغراض المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس
	(ج) استعراض الجدول الزمني للاجتماعات

	البند 9  جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنمية
	وثائق صادرة أثناء الدورة

	البند 10  مسائل أخرى
	البند 11  اعتماد التقرير


