
 

 

 
CDIP/29/1 PROV.2 

�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 سبتم�ب  26التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ون ةتاسعالالدورة   والع�ش
 2022 أ�ت��ر  21إ�  17جن�ف، من 

وع جدول األعمال  م�ش

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة .1

 اعتماد جدول األعمال .2
 هذە الوث�قة.  ر(ي)انظ

 الب�انات العامة .3

 رصد تنف�ذ جميع توص�ات أجندة التنم�ة وتقي�مه ومناقشته و�عداد تقار�ر عنه.  .4

 مشار�ــــع أجندة التنم�ة الجاري تنف�ذها –تقار�ر مرحل�ة  )أ(
 CDIP/29/2 الوث�قة ر(ي)انظ

وع أجندة التنم�ة  )ب( حات مشار�ــــع أجندة التنم�ةإنجاز م�ش  �شأن الوسائل الضامنة لنجاح مق�ت
 CDIP/29/4 الوث�قة ر(ي)انظ

حات مشار�ــــع أجندة التنم�ة )ج( وع أجندة التنم�ة �شأن الوسائل الضامنة لنجاح مق�ت  تق��ر تقي��ي لم�ش
 CDIP/29/5 الوث�قة ر(ي)انظ

ن ألجندة التنم تنف�ذ تق��ر مرح�ي عن  )د(  �ةالتوص�ات الخمس واألر�عني
 CDIP/29/10 الوث�قة ر(ي)انظ

 من قبل شعبة الرقابة الداخل�ة ما�ش و�بو تقي�م عن عرض  )ه(
 EVAL 2020-05 الوث�قة ر(ي)انظ
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ي مجال التعاون ألغراض التنم�ة1."4
ي تقدمها ال��بو �ن  " المساعدة التقن�ة اليت

ي تقدمها ال��بو  – ي مجال التعاون ألغراض التنم�ة مواصلة المناقشات �شأن المساعدة التقن�ة اليت
 �ن

 CDIP/24/8 الوث�قة ر(ي)انظ

ون�ة المستقبل�ة –  مواصلة المناقشات �شأن الندوات اإلل��ت
 CDIP/26/6 الوث�قة ر(ي)انظ

ي برنامج العمل لتنف�ذ التوص�ات المعتمدة .5
 . النظر �ن

ن �شأن المل�� )أ( ح المجموعة األف��ق�ة حول تنظ�م مؤتمر دو�ي مّرة كل سنتني  ة الفك��ة والتنم�ةمق�ت
 CDIP/29/3 الوث�قة ر(ي)انظ

ح محدث -تنف�ذ التوص�ات المعتمدة الناتجة عن االستعراض المستقل  )ب(  من األمانة ومساهمات الدول األعضاء مق�ت
 CDIP/29/6 الوث�قة ر(ي)انظ

ة والمتوسطة )ج( كات الصغ�ي ي ال�ش
 تجميع دراسات ال��بو للحاالت �شأن إدارة المل��ة الفك��ة �ن

 CDIP/29/7 الوث�قة ر(ي)نظا

اح �شأن المرحلة الثان�ة )د( مج�ات: اق�ت ي قطاع ال�ب
وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة لتطب�قات األجهزة المحمولة �ن  م�ش

 CDIP/29/8 الوث�قة ر(ي)انظ

ي تقدمها  )ه( ي مستقل للمساعدة التقن�ة اليت اح مجموعة البلدان األف��ق�ة �شأن إجراء استعراض خار�ب ي مجال اق�ت
ال��بو �ن

 التعاون ألغراض التنم�ة
 CDIP/29/9 الوث�قة ر(ي)انظ

وع معدل مقدم من تو�س للحد من حوادث الشغل واألمراض المهن�ة من خالل االبتكار والمل��ة الفك��ة )و( اح م�ش  اق�ت
 CDIP/29/11 الوث�قة ر(ي)انظ

 . المل��ة الفك��ة والتنم�ة .6

 التكنولوج�ا�س��ق المل��ة الفك��ة ونقل  –

 العمل المقبل .7

 ملخص الرئ�س .8

 اختتام الدورة .9

 [نها�ة الوث�قة]
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