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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

  1البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال   

 21ُأقر جلدول األعملال المؤقلت لدلدورة التنفيلليلة الثلالثلة والسللللللللللللللبعين لمجدس التجلارة والتنميلة في   -1
ثالل الدورة الثانية والسللبعين لدمجدس. ويرد جدول األعمال المؤقت لددورة في   2022ين األول/أكتوير تشللر 

 الفال األول أعاله. 

  2البند    
 الترابط والستراتيجيات اإلنمائية في عالم تسوده العولمة  

ة  لدنظر في سلللللتتيو مداوالت مجدس التجارة والتنمية في إذار للا البند من جدول األعمال فر للللل  -2
 Trade and Development Report 2022: Development Prospects in aالتقرير المعنون  

Fractured World – Global Disorder and Regional Responses. 

تحديال  لدتحديات الرئيسلللللللية أما  االقتالللللللاد العالمي   2022 تقرير التجارة والتنمية لعا ويتضلللللللمن   -3
التي تنبع من أزمات متعددة ومن التوترات الجغرافية السللللللللياسللللللللية. ويركز التقرير عد  المجاالت الرئيسللللللللية  
لدتوللامللل اإلقديمي وي يلم النتللائ  التي تحققللت حت  اّن. ويبيلن التقرير أن المشللللللللللللللللاكللل الهيكديللة في  يئللة  

عرلِّض لدخطر تقد  البددان النامية نحو التنمية الشللللامدة لدجميع والمسللللتدامة. ويسللللب  لله االقتاللللاد الودي ت 
القيود، فإن مبادرات الهيكدة اإلقديمية األثيرة لم تحقق بعُد، إل  حد كبير، تقدما  إنمائيا  لدبددان المشللللللللللللللاركة 

تحديلللل التولللامللل اإلقديمي في  ، من ثالل  2022تقرير التجلللارة والتنميلللة لعلللا   من الجنوب العلللالمي. ويبيلن  
التجارة، وتمويل التنمية، والسللللللللدوك المالي لقطات الشللللللللركات العالمي، لمارا ال يمكن لدمبادرات رات الطابع 
اإلقديمي، عد  الرغم من أنهللا مفيللدة لتخايف بعه القيود الح ي يللة، أن توون  للديال  عن نظللا  منللاسللللللللللللللل  

 متعدد األذراف.

  الوىائق

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

Development Prospects in a Fractured World – 

Global Disorder and Regional Responses 

  3البند    
: النتقال إلى اقتصاااد يضيا البرنون واثاره الوييمة  2022لعام    تقرير أقل البلدان نمواا 
 على التحول الهيكلي

عد  الرغم من أن أقل البددان نموا  تتحمل القسلللللللط األ لللللللغر من المسلللللللؤولية التاريخية عن تغير  -4
المنلا،، فلإنهلا تقي في الخطوط األول  من أزملة المنلا،. وعد  ملدى السللللللللللللللنوات الخمسللللللللللللللين الملاضلللللللللللللليلة، 

أقل  في المائة من الوفيات المسللللللللللجدة عد  نطان العالم كنتيجة لدووارب المتاللللللللللدة بالمنا، في   69 حدىت
البددان نموا . وقد أ للللللبحت القضللللللايا التي تتمحور حول  ناء القدرة عد  التحمل من ثالل التحول الهيكدي 
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األثضللللللللللللللر، وتحقيق النمو المسللللللللللللللتلدا  بطريق توليلد فرل لدعملل الالئق، وتعبئلة االدثلار المحدي، وتنويع 
ان الالدارة عد  جدول أعمال االقتالاد والالادرات، والتحول عن االعتماد عد  السلدع األسلاسلية، تحتل مك

التنمية الوذنية في أقل البددان نموا . وتمثل أقل البددان نموا  االثتبار الحاسلللم اللي سلللُيعتمد كلسلللا  لدحكم 
عد  مللدى فعللاليللة الجهود التي يبللللهللا المجتمع الللدولي لوي ُتراعي عمديللة االنتقللال إل  اقتالللللللللللللللاد ثايه  

 اإلنااف والمسؤوليات المتباينة وقدرات كل ذرف.  الوريون "البعد اإلنمائي" وتجسد مبادئ

: االنتقال إل  اقتاللللللللللاد ثايه الوريون ولىاره  2022لعا    تقرير أقل البددان نموا  ويسللللللللللتوشللللللللللي   -5
في السلللللللللعي إل    التحديات االنمائية الخا لللللللللة التي تواجهها أقل البددان نموا   الوثيمة عد  التحول الهيكدي
ون والتحول الهيكدي. ويسللللللهم التقرير في تفويا الروابط المتعددة األوج   ين  تحقيق التنمية الخايضللللللة الوري 

التويف مع تغير المنا، والتنمية المسللللللللتدامة، ويسللللللللدط الضللللللللوء عد  الفرل المحتمدة التي يمكن أن تعود 
من بالنفع عد  الجميع، فضلللللال  عن المقايضلللللات الممكنة التي ال تقدر أقل البددان نموا  عد  تحمل تبعاتها  

 دون دعم دولي.

  الوىائق

UNCTAD/LDC/2022 and Overview   االنتقال إل  اقتالللللللللللاد ثايه    :2022لعا     تقرير أقل البددان نموا
 الوريون ولىاره الوثيمة عد  التحول الهيكدي

  4البند    
 المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية

 تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي )أ( 

سللللللللللللللُيعرض عد  المجدس تقرير الفرقلة العلامدلة المعنيلة بلالخطلة البرنلامجيلة واألداء البرنلامجي عن  -6
 دورتها الخامسة والثمانين لوي ينظر في . 

  الوىائق

TD/B/WP/321  نلللامجيلللة واألداء البرنلللامجي عن دورتهلللا  تقرير الفرقلللة العلللامدلللة المعنيلللة بلللالخطلللة البر
 الخامسة والثمانين. 

 تقرير لجنة الستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة )ب( 

سللللُيعرض عد  المجدس تقرير لجنة االسللللتثمار والمشللللاريع والتنمية عن دورتها الثالثة عشللللرة لوي  -7
 ينظر في . 

  الوىائق

TD/B/C.II/49 تقرير لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة 

 تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة )ج( 

 سُيعرض عد  المجدس تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة لوي ينظر في .  -8

  الوىائق

TD/B/C.I/55 تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة 
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 المواضيع المعروضة على اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات واجتماعات الخبراء األحادية السنة )د( 

سللللللللُيدع  مجدس التجارة والتنمية إل  النظر في المواضلللللللليع المعروضللللللللة عد  اجتماعات الخبراء  -9
 المقبدة المتعددة السنوات واألحادية السنة والموافقة عديها. 

  5البند    
 تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية

يق االسلللللللتشلللللللاري المشلللللللترك المعني بمركز التجارة  سلللللللينظر مجدس التجارة والتنمية في تقرير الفر  -10
 الدولية عن دورت  السادسة والخمسين.

  6البند    
 جدول األعمال المؤقت للدورة السبعين لمجلس التجارة والتنمية

سللللللُيدع  مجدس التجارة والتنمية إل  النظر في مشللللللروت جدول األعمال المؤقت لدورت  السللللللبعين  -11
 والموافقة عدي .

  ادرة أىناء الدورة وىائق  

  7البند    
 مسائل أيرى 

  8البند    
 اعتماد التقرير

    


	جدول الأعمال المؤقت وشروحه
	أولاً- جدول الأعمال المؤقت
	ثانياً- شروح جدول الأعمال المؤقت
	البند 1  إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل
	جدول الأعمال

	البند 2  الترابط والاستراتيجيات الإنمائية في عالم تسوده العولمة
	البند 3  تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2022: الانتقال إلى اقتصاد خفيض الكربون وآثاره الوخيمة على التحول الهيكلي
	البند 4  المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية
	(أ) تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية والأداء البرنامجي
	(ب) تقرير لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة
	(ج) تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة عشرة
	(د) المواضيع المعروضة على اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات واجتماعات الخبراء الأحادية السنة

	البند 5  تقرير الفريق الاستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية
	البند 6  جدول الأعمال المؤقت للدورة السبعين لمجلس التجارة والتنمية
	وثائق صادرة أثناء الدورة

	البند 7  مسائل أخرى
	البند 8  اعتماد التقرير


