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 المؤقت األعمال  جدول شروح -ثانيا   

  1  البند  
 العمل  وتنظيم  األعمال جدول  إقرار

  األعمال جدول  

 1 في والستتتتبعين الثانية التنفيذية لدورته المؤقت األعمال جدول على والتنمية التجارة مجل   وافق -1
   أعال .   األول   الفصل   في   للدورة   المؤقت   األعمال   جدول   ويرد   والستين.   التاسعة   دورته   خالل   ، 2022  تموز/يوليه 

   2 البند  
  للتحديات والتصدي الصحيح   مساره إلى العالمي   االقتصاد  إعادة   المستوى:  الرفيع  الجزء
 ا  إلحاح  األكثر

 إلى المستتتتو   الرفيع الجزء  إرجاء  على والستتتتين، التاستتتعة دورته  في  والتنمية، التجارة  مجل   وافق -2
 االقتصتاد إعادة  المستتو   الرفيع  الجزء  موضتو  على ا  أيضت   المجل   ووافق  والستبعين.  الثانية  التنفيذية  الدورة

 .إل احا   األكثر للت ديات والتصد  الص ي  مسار  إلى العالمي

 الدورة أيناء صادرة ويائق  

   3  البند  
   العولمة  تسوده  عالم  في  اإلنمائية  واالستراتيجيات  الترابط

 في للنظر  فرصتتتتتة   األعمال  جدول من  البند هذا  إطار في  والتنمية  التجارة  مجل  مداوالت  ستتتتتتتي  -3
 – Development Prospects in a Fractured World 2022  لعتتتتتتتام  والتنميتتتتتتتة  التجتتتتتتتارة  تقرير

Global Disorder and Regional Responses  (العالمي  االختالل  - منقستتتتم عالم في التنمية آفاق 
  (.اإلقليمية واالستجابات

 العالمي  االقتصتتتتتتتاد أمام  الرئيستتتتتتتية  للت ديات  ت ليال    2022 لعام  والتنمية التجارة  تقرير  ويتضتتتتتتتمن -4
 ويقّيم اإلقليمي للتكامل الرئيستتتتتتتتتتية  المجاالت  على  التقرير  ويركز متعددة.  وصتتتتتتتتتتراعات أزمات من  تنبع التي
 النامية  البلدان تقدم  للخطر تعرِّض  الكلي  االقتصتتتتتتتاد بيئة في الهيكلية المشتتتتتتتاكل أن  وتبيَّن  اآلن. حتى أيرها
  بعُد،   ت قق   لم  األخيرة  اإلقليمية   الهيكلة  مبادرات   فإن   القيود،   هذ   وبستتبب   والمستتتدامة.  للجميع   الشتتاملة   التنمية   ن و 
 من ، 2022 لعام   والتنمية  التجارة   تقرير   ويبين   العالمي.  الجنوب   من   المشتتتتتاركة   للبلدان   ا  إنمائي   ا  تقدم   كبير،   حد   إلى 

 لماذا العالمي، الشتتتركات  لقطا  المالي والستتتلوك  التنمية، وتمويل التجارة، في اإلقليمي التكامل ت ليل  خالل
 أن  ال قيقيتتة،  القيود  بعض  لتخفيف  مفيتتدة  أنهتتا  من  الرغم  على  اإلقليمي،  الطتتابع  ذات  للمبتتادرات  يمكن  ال

 األطراف. متعدد مناسب نظام عن  بديال    تكون 

  الويائق

UNCTAD/TDR/2022 and Overview Trade and Development Report 2022: 

Development Prospects in a Fractured World – 

Global Disorder and Regional Responses 
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  4  البند  
 المستدام  واالستثمار  الدولية  الضريبية  اإلصالحات  التنمية: أجل  من  االستثمار

 ونقل  الضتريبي   الوعاء  تآكل  مشترو    خالل   من   )ت ديدا   الجارية  الدولية   الضتريبية   اإلصتالحات  تهدف  - 5
  الشركات  همم   تثبيط   إلى  ( 20  الت  ومجموعة  االقتصاد   الميدان   في   والتنمية   التعاون   منظمة  تقود   الذ   األرباح 
  يمكن   وال   البلدان.  بين  المنافستة  من   وال د   الضترائب  المنخفضتة   البلدان   إلى   األرباح  ت ويل  عن  الجنستيات   المتعددة 
 المستتتتدامة. والتنمية الدولي  االستتتتثمار على كبيرا    ت ييرا   ستتتتؤير  ألنها  اإلصتتتالحات هذ  يتجاهل  أن بلد أل 
 من  الفرص  وتوفير  النتاميتة  البلتدان  في  الضتتتتتتتتتتتتتتريبيتة  لإليرادات  كبيرة دفعتة  إعطتاء  إمكتانيتة  على  تنطو    فهي

 ت ديات.  هناك  وستكون  تلقائية، بصورة يت قق لن  الفوائد هذ   من ا  أي  ولكن االستثمار. جذب منظور

 بصتتنع   المعنية  الجهات إلى بالنستتبة  كبيرة  تداعيات العالمية  الضتتريبية  اإلصتتالحات عن  وستتيترتب -6
 مجموعات إلى بالنستتتبة وكذلك  االستتتتثمار،  تشتتتجيع ومؤستتتستتتات الوطني الصتتتعيد على  االستتتتثمار ستتتياستتتات
 عرض  من  جزءا    وتشتكل االستتثمار  لتشتجيع  واستع  نطاق على  الضتريبية  ال وافز وُتستتخدم القياستية.  أدواتها
 االستتتثمار  ستتياستتات صتتانعي  على ا  أيضتت  وستتيتعين خاصتتة.ال  االقتصتتادية  المناطق معظم تقدمه الذ   القيمة
  قد  التي  الم تملة  القيود  في  ينظروا أن الدولية  االستتتتتتثمار  اتفاقات على  والمتفاوضتتتتتين الدولي الصتتتتتعيد على

  وسيكون   لإلصالحات.  الرئيسية  األحكام  تنفيذ على الدولية االستثمار  اتفاقات  في  الواردة  االلتزامات تفرضها
 ستتتيما وال النامية،  البلدان تضتتتع وقد االستتتتثمار،  ستتتياستتتة على  رئيستتتية  استتتتراتيجية آيار ا  أيضتتت   لإلصتتتالحات

 التنمية. ألغراض االستثمار اجتذاب مجال في وم ددة جديدة ت ديات مواجهة في أضعفها،

م االجتما ،  وخالل -7  العالمي  االستتتثمار  تقرير  في الواردة والمقترحات  والنتائج  للت ليل  عرض ستتيقدَّ
 ويرد  الموضتو .  هذا   دراستة   في   يتعمق  الذ   ، المستتدام   واالستتثمار   الدولية  الضتريبية   اإلصتالحات   2022 لعام 
 التي  البلدان  في  ستتيما وال  االستتتثمار، ستتياستتة على العالمية  الضتتريبية  اإلصتتالحات  آليار  ت ليل  التقرير في

  الستتياستتات صتتانعي  تفيد ياقبة رؤ   ويتضتتمن الخاصتتة.  االقتصتتادية  والمناطق  الضتتريبية  ال وافز من  تستتتفيد
  . االستتتتتثمارية  استتتتتراتيجياتهم  وتعديل   والمعقدة  الجديدة   الضتتتتريبية   القواعد   مختلف  مع  التعاطي  بكيفية   يتعلق  فيما 
  مفتوحة. مناقشة ذلك يلي الموضو ، هذا بش ن نظرهم وجهات  بارزون   مت اورون  سيقدم العرض،  وبعد

 مجال  في األخيرة باالتجاهات ا  علم األمانة  إلحاطة  فرصتتة المناقشتتة  ستتتتي   ذلك، إلى  وباإلضتتافة -8
 السياسات. مضمار في المستجدة والتطورات المباشر  األجنبي االستثمار
  الويائق

UNCTAD/WIR/2022 and Overview World Investment Report 2022: International Tax 

Reforms and Sustainable Investment 

  5  البند  
  أفريقيا:   في  الصاااااادرات  تنويع  أساااااس  في  النظر  إعادة  أفريقيا:  في  االقتصاااااادية  التنمية
 المالية  والخدمات  التجارية  لألعمال  الحفاز  الدور

   2022 لعتام أفريقيتا في االقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة التنميتة  تقرير في  المجل  ستتتتتتتتتتتتتتينظر  البنتد،  هتذا إطتار في -9
Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa: The Catalytic 

Role of Business and Financial Services  أفريقيا  في  الصتتادرات  تنويع  أستت  في  النظر  )إعادة 
 العتتالم،  في  ا  تنوعتت   المنتتاطق  أقتتل  بين  من  أفريقيتتا  وتعتتدّ   (.المتتاليتتة  والختتدمتتات  التجتتاريتتة  لألعمتتال  ال فتتاز  التتدور
 54  أصتل  من ا  بلد 45  في الستلع  صتادرات مجمو  من المائة في 60 من أكثر  األستاستية  الستلع  تمثل  حيث
  آفاق  يقوض الذ   األمر العالمية،  األساسية  السلع  أسعار  لصدمات التعرض  شديدة يجعلها مما أفريقيا، ا  بلد
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 الكثيفتتة  للختتدمتتات  الم تمتتل  الت ويلي  التتدور  إهمتتال  أن  التقرير  ويبين  القتتارة.  في  الشتتتتتتتتتتتتتتتاملين  والتنميتتة  النمو
 التي  الرئيستتتتتتية األستتتتتتباب  بين من هو المالية، والخدمات  واالتصتتتتتتاالت المعلومات  تكنولوجيا مثل المعارف،

 تعترض التي لل واجز  فعالة بصتتتتتتورة  التصتتتتتتد   أن وُيزعم أفريقيا. في  صتتتتتت با   أمرا    الصتتتتتتادرات  تنويع تجعل
 للدور  العنان  إلطالق ا  أستتتتاستتتتي   ا  أمر   ستتتتيشتتتتكل األفريقية القارية  ال رة  التجارة منطقة  إطار في  الخدمات  تجارة

  تنويع   استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتات  ت تتد   ولكي  تعقيتتدهتتا.  ومتتد   أفريقيتتا  منتجتتات  تنو   تعزيز  في  للختتدمتتات  الت ويلي
 التمويل تكنولوجيات إلى الجميع وصتول تعزز  ستياستات بوضتع  التقرير يوصتي أيرها، أفريقيا في  الصتادرات
 كثيفة  الخدمات  من االستتتتتتفادة وستتتتتتشتتتتتكل  ال جم. والمتوستتتتتطة  الصتتتتت يرة المؤستتتتتستتتتتات ذلك في بما  المبتكرة،
 ونمو تنويع لت قيق ا  أستتتاستتتي  عنصتتترا    الخاص القطا   في التنافستتتية  القدرة وت ستتتين اإلنتاجية  لزيادة المعارف

 األفريقية. القارية ال رة التجارة منطقة إطار في مضافة قيمة أعلى

  الويائق

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2022 Economic Development in Africa Report 2022: 

Rethinking the Foundations of Export Diversification 

in Africa: The Catalytic Role of Business and 

Financial Services 

TD/B/EX(72)/4 تنويع   أستتتتتتتتت  في  النظر  إعادة أفريقيا  في  االقتصتتتتتتتتتادية  التنمية  
 التجتتتاريتتتة  لألعمتتتال  ال فتتتاز  التتتدور  -  أفريقيتتتا  في  الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرات

 لم ة عامة – المالية والخدمات

  6  البند  
 نموا    البلدان  أقل  لصالح  اسطنبول  عمل  برنامج  تنفيذ إطار  في  بها  المضطلع  األنشطة

 األونكتاد   بها  اضتتتتطلع  التي  باألنشتتتتطة المتعلق  التقرير  في  البند، هذا إطار  في  المجل ، ستتتتينظر -10
  جتائ تة  عن النتاجمتة  الت تديتات  مراعتاة  مع  ،2022  عتام  من  الثتاني  والربع  2020  عتام  من  الثتاني  الربع  بين

  أقتتل  في  والتنميتتة  التجتتارة  على  األونكتتتاد  عمتتل  أير  التقرير  ويعرض  .( 1) (19-)كوفيتتد  كورونتتا  فيروس  مرض
 وترد ا .قدم للمضتتتتي العامة  بالستتتتياستتتتات المتعلقة والتوصتتتتيات المستتتتتفادة  الدروس ا  أيضتتتت  ويقدم  نموا .  البلدان

  توافق  وبناء  الستتتتياستتتتات، وت ليل الب ث وهي  لألونكتاد، الثالية العمل أركان من ركن كل حستتتتب  األنشتتتتطة
 التقنية. والمساعدة الدولي، ال كومي اآلراء

  الويائق

TD/B/EX(72)/3 Activities carried out in the implementation of the Istanbul 

Programme of Action for the Least Developed Countries 

  7  البند  
 الفلسطيني  الشعب  إلى  األونكتاد  من  المقدمة  المساعدة  عن  تقرير

 الفلستطيني   الشتعب إلى المقدمة المستاعدة عن  األونكتاد  تقرير  ي لل الستابقة، الستنوات غرار على -11
 الضتتتتوء التقرير ويستتتتلط الم تلة. الفلستتتتطينية األرض  في  األخيرة االقتصتتتتادية  والتطورات  الرئيستتتتية المستتتتائل

 العمتل،  ستتتتتتتتتتتتتتوق  في الضتتتتتتتتتتتتتتعف ومواطن للمنتجتات، القطتاعي  والتكوين  االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد   النمو اتجتاهتات على
  

 عمل  برنامج باستتتتتتم  أيضتتتتتتا    )المعروف نموا    البلدان  أقل  لصتتتتتتال   2020-2011  العقد  عمل  برنامج من  156و  153 بالفقرتين عمال   (1)
  المت دة  األمم  مؤتمر  اعتمد وقد  العمل. برنامج  تنفيذ مواصتلة  الجم ية فيه  تطلب الذ   ،227/ 75  العامة  الجم ية وقرار  استطنبول(
 عمل  برنامج باستتتتم أيضتتتتا    المعروف نموا ،  البلدان  أقل لصتتتتال   2031-2022  العقد عمل  برنامج  نموا    البلدان  ب قل  المعني  الخام 
  .2022 نيسان/أبريل 1 في العامة الجم ية وأقرته 2022 آذار/مارس 17 في الدوحة،
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  الفلستتطينية األرض  في اإلستترائيلية  المستتتوطنات وتوستتيع باالحتالل القائمة  الستتلطة  اقتصتتاد على  واالعتماد
لة معلومات ويقدم الم تلة  وتداعياتها. وأسبابها العميقة المالية األزمة عن مفصَّ

  أنشتتتتتتتتتتتتتطتة   من   مقترح   هو  وما  استتتتتتتتتتتتتتجتد   عمتا  م تديَّة   معلومات   والتنميتة   التجتارة   مجل   إلى   التقرير  ويقتدم  - 12
  األنشطة.   هذ    تنفيذ   في   ت ديات   من  األمانة   يعترض  وعما   الم تلة   الفلسطينية   األرض   في   لألونكتاد   التقني   التعاون 
  الويائق

TD/B/EX(72)/2 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: 

Developments in the economy of the Occupied Palestinian 

Territory 

  8  البند  
 البرنامجي  واألداء  البرنامجية  بالخطة  المعنية  العاملة  الفرقة  تقرير

  فيه. ينظر لكي  والثمانين الرابعة دورتها أعمال عن العاملة الفرقة تقرير المجل   على سُيعرض -13
  الويائق

TD/B/WP/319 Report of the Working Party on the Programme Plan and 

Programme Performance on its eighty-fourth session 

 9 البند  
 والتنمية  التجارة  لمجلس والسبعين  الثالثة  التنفيذية  للدورة  المؤقت  األعمال جدول

 التنفيذية لدورته المؤقت األعمال جدول مشتتتتتتتترو  في  النظر إلى  والتنمية  التجارة مجل  ستتتتتتتتُيدعى -14
 عليه. والموافقة  والسبعين الثالثة

 الدورة أيناء صادرة ويائق  

  10  البند  
  بانكوك   عمل خطة  من 166  الفقرة  بموجب  المنشاااااا ة  االسااااااتشااااااارية  الهيئة  رئيس  تقرير

  الادورات    هاذه  وتا ثير  ،2022–2021  الفترة  في  تادريبياة  دورات  األمااناة  تنظيم  بشاااااااااا ن
 االستشارية  الهيئة  أعضاء  وتعيين

 على المجل  االستتتشتتارية الهيئة رئي  ستتُيطلِّع (،47-)د 466 والتنمية التجارة مجل   لقرار وفقا   -15
  تعيين  إلى  المجل   وستتتتتتُيدعى  بانكوك.  عمل  خطة من 166  الفقرة  تنفيذ  وعلى االستتتتتتتشتتتتتتارية  الهيئة  أنشتتتتتتطة
  اإلقليمية. المجموعات توصيات على  بناء   ،2022 لعام االستشارية الهيئة أعضاء

    11  البند  
   أخرى   مسائل

  12  البند  
 والسبعين  الثانية  التنفيذية  دورته  أعمال  عن  والتنمية  التجارة  مجلس  تقرير  اعتماد
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