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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٩البند 

  التقرير املقدم من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر

  *التنمية إىل املؤمترالتقرير املقدم من جملس التجارة و    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    
على أن يتوىل اجمللـس، يف  ) ١٩-د(١٩٩٥ من قرار اجلمعية العامة ١٤تنص الفقرة    -١

 على  ٢٢وتنص الفقرة   . فترة ما بني دورات املؤمتر، الوظائف اليت تدخل يف اختصاص املؤمتر          
  .أيضاً تقريراً سنوياً عن أنشطته إىل اجلمعية العامةأن يقدم اجمللس تقريراً إىل املؤمتر وأن يقدم 

ومنذ ذلك احلـني،  . ية عشرةثانألخري إىل املؤمتر يف دورته ال     وقد قدم اجمللس تقريره ا      -٢
على واحدة،   استثنائية   دورة و ، تنفيذية دورة إحدى عشرة  اجمللس أربع دورات عادية، و     عقد

  :النحو املبني أدناه

  الدورات العادية    
  ورة الثامنة واخلمسونالد

  )املستأنفة(الدورة الثامنة واخلمسون 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣- ١٢  

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨- ١٥    الدورة السابعة واخلمسون
  الدورة السادسة واخلمسون

 )املستأنفة(الدورة السادسة واخلمسون 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ١٤  

  ٢٠٠٩توبر أك/ تشرين األول١٢
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦- ١٥    الدورة اخلامسة واخلمسون

__________ 

 جمللـس   من أجل مراعاة الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرين      مت هذه الوثيقة يف التاريخ املذكور أعاله        قُّد  *  
  .٢٠١٢مارس / آذار٢٦اليت اخُتتمت يف التجارة والتنمية 

 TD/460  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

4 April 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/460 

GE.12-50546 2 

  الدورات التنفيذية    
  املعقودة ملناقشة مواضيع حمددة    

  الدورة التنفيذية الرابعة واخلمسون
الـدور  : ٢٠١١تقرير أقل البلدان منواً لعـام       

الذي ميكن للتعاون بني اجلنوب واجلنوب أن       
  لة واملستدامةيؤديه يف حتقيق التنمية الشام

تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي      
 ٢٣-٢١(وامليزانية الربناجمية، الدورة الستون     

  )٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٨  

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨-٢٧    الدورة التنفيذية الثالثة واخلمسون
اد لـدعم   األنشطة اليت يضطلع هبا األونكت    

  أفريقيا
    

  ٢٠١١يوليه / متوز١١    )املستأنفة(الدورة التنفيذية الثالثة واخلمسون 
  الدورة التنفيذية الثانية واخلمسون

موضوع الدورة الثالثـة عـشرة لألونكتـاد        
 ومواضيعها الفرعية والعملية التحضريية للدورة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٢-١١  

أقـل  (ون  الدورة التنفيذية احلادية واخلمـس    
  )البلدان منواً

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمـل      
   لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠ً-٢٠٠١العقد 

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٩  

  )أفريقيا(الدورة التنفيذية اخلمسون 
 لـصاحل األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد      

  أفريقيا

  ٢٠١٠يوليه / متوز٨  

  الدورة التنفيذية التاسعة واألربعون
إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعـة نتـائج        
املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت       
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي      

  واالجتماعي
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩-٨  
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متابعة مؤمتر األمم املتحدة الثالـث         )أ(   
 املعين بأقل البلدان منواً واألعمال التحضريية     

ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان       
التحديات الرئيسية اليت تواجهها أقـل      : منواً

   جمال التنميةيفالبلدان منواً 
متابعة مؤمتر قمة األلفية واألعمال        )ب(   

التحضريية لالجتماع العام الرفيع املـستوى      
للجمعية العامة بشأن األهـداف اإلمنائيـة       

  ت جديدة للتنميةمسارا: لأللفية
  الدورة التنفيذية الثامنة واألربعون

تقرير الفرقـة العاملـة املعنيـة باإلطـار         
ة الربناجميـة عـن   ـاالستراتيجي وامليزاني 

 تشرين  ٢٠-١٨ (دورهتا الرابعة واخلمسني  
  )٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  بشأن تعزيز أداء الفرقة العاملةمرحليتقرير 

  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥  

  الدورة التنفيذية السابعة واألربعون
األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد لـصاحل       

  أفريقيا

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  

  الدورة التنفيذية السادسة واألربعون
انتخـاب رئـيس    : انتخاب أعضاء املكتب  

جديد للدورة اخلامسة واخلمسني للمجلس،     
لرئيس من القائمـة    فضالً عن نائب جديد ل    

  )آسيا(ألف 

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  

متويـل  (الدورة التنفيذية اخلامسة واألربعون     
  )التنمية

مؤمتر املتابعة الدويل لتمويـل     : متويل التنمية 
التنمية املتعلق باستعراض تنفيذ توافـق آراء       

  مونتريي

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  

  نالدورة التنفيذية الرابعة واألربعو
األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد لـصاحل       

  أفريقيا

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠  
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  الدورات االستثنائية    
الدورة االستثنائية اخلامـسة والعـشرون      

  )ة عشرةاألونكتاد الثالثدورة (
 تنظيم أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر

األعمال التحضريية املوضوعية للـدورة     
  الثالثة عشرة للمؤمتر

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٦- ١٩  

        


