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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
   واخلمسونالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة من أمانة األونكتاد    
 واخلمـسني   التاسـعة أدناه جدول األعمال املؤقت للدورة      " أوالً"رد يف الفرع    ي  

" ثانياً"والغرض من الشروح اليت أعدهتا األمانة واليت ترد يف الفرع           . جمللس التجارة والتنمية  
هو تقدمي املعلومات األساسية الالزمة بشأن بنود جدول األعمال املؤقـت، إىل جانـب              

  .الصلةوصف موجز للوثائق ذات 
ة بالوثائق املتعلقة جبميـع بنـود       ـة مرجعي ـة الدورة قائم  ـوستصدر يف بداي    

  .جدول األعمال
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  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -٢
لذي تـستطيع   ما ا : املؤدي إىل وظائف للحد من الفقر     النمو  : اجلزء الرفيع املستوى    -٣

  أفريقيا تعلّمه من املناطق األخرى؟ 
  تنسيق حتفيز النمو العاملي : الترابط  -٤
التقرير املرحلي  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً           -٥

  األول 
  التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -٦
  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -٧
احلد من التفاوتات من أجل تنميـة متوازنـة   : معومليف عامل التنمية استراتيجيات    - ٨

   ومستدامة
حنو جيل جديد من السياسات االستثمارية من أجل منو         : االستثمار من أجل التنمية     -٩

  شامل وتنمية مستدامة 
تاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت            إسهام األونك   -١٠

  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
  : أنشطة التعاون التقين  -١١

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  لشعب الفلسطيينتقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل ا  )ب(  

من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثة عشرة           تتطلب  املسائل اليت     -١٢
  :للمؤمتر

متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفـق عليهـا للـدورة             •
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف 

  :مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  -١٣
التقرير السنوي اخلامس واألربعون : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية  )أ(

  للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
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تقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجـارة الدوليـة التـابع              )ب(
  تجارة العاملية لألونكتاد ومنظمة ال

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية  -١٤
  :املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل  -١٥

 من خطة   ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            )أ(
 ٢٠١٢-٢٠١١ألمانة لدورات تدريبية يف الفترة      عمل بانكوك بشأن تنظيم ا    

  ٢٠١٣وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
 مـن النظـام     ٧٦ادة  ـة ألغراض امل  ـة الدولي ـات احلكومي ـتسمية اهليئ   )ب(

  الداخلي للمجلس
 مـن النظـام     ٧٧تسمية املنظمـات غري احلكوميـة ألغراض املــادة          )ج(

  اخلي للمجلسالد
  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(
  ٢٠١٣عضوية الفرقة العاملة لعام   )ه(
  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   )و(
  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس  )ز(

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -١٦
  جدول األعمال املؤقت للدورة الستني للمجلس  -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  .اعتماد التقرير  -١٩

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

التاسعة واخلمسني جمللس التجـارة     متت املوافقة على جدول األعمال املؤقت للدورة          -١
  .٢٠١٢يوليه / متوز٤والتنمية يف الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسني اليت ُعقدت يف 

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب    

  .Corr.1 وTD/B/16/Rev.4يرد النظام الداخلي للمجلس يف الوثيقة   -٢
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 عـضواً   ١٢ من النظام الداخلي، يتألف مكتب اجمللس من         ١٩ و ١٨ووفقاً للمادتني     -٣
" ألـف "ة  املكتب أربعة أعضاء من القائم    ويضم  الرئيس، وعشرة نواب للرئيس، واملقرر؛      : هم
، وعضوين مـن    "جيم"، وعضوين من القائمة     "باء"، وأربعة أعضاء من القائمة      )آسيا/أفريقيا(

، )١٩-د(١٩٩٥، على النحو املشار إليـه يف مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة        "دال"القائمة  
  .املعدَّلة بصيغته

التاسـع،   منذ األونكتـاد     ا هب اجلاري العمل  شغل املناصب    علىووفقاً لدورة التناوب      -٤
 التاسـعة منصب رئيس اجمللس يف الدورة      " دال"سيتوىل ممثل إحدى الدول املدرجة يف القائمة        

. )آسـيا  ("ألـف "واخلمسني، وسيتوىل منصب املقرر ممثل إحدى الدول املدرجة يف القائمة            
عة  وأرب ؛)آسيا/أفريقيا" (ألف"ثالثة من القائمة    : وبالتايل سيكون نواب الرئيس العشرة كما يلي      

  ".دال"من القائمة واحد  و؛"جيم"من القائمة اثنان  و؛"باء"من القائمة 

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة    

  جدول األعمال    
  .أعاله" أوالً"يرد جدول األعمال املؤقت للدورة يف الفرع   -٥

  تنظيم األعمال    
مت جلسات دورة اجمللس حبيث ال ُتعقد       مراعاةً لالقتراحات املقدمة من الوفود، ُنظِّ       -٦

كما ُنظِّمت اجللسات على حنو يكفل املشاركة الفعالة من جانـب      . جلستان يف وقت واحد   
الوفود، وخباصة الوفود الصغرية، ومبا يكفل أيضاً أكفأ استخدام ملـوارد األمـم املتحـدة               

  .املخصصة للمؤمترات

  إنشاء جلان للدورة    
وُيقتـرح  . ام الداخلي، قد يرغب اجمللس يف إنشاء جلنتني للدورة      من النظ  ٦٢وفقاً للمادة    -٧

  . للجنة الثانية للدورة٦ من جدول األعمال للجنة األوىل للدورة والبند ٥ختصيص البند 
  ٣البند     
مـا الـذي    : النمو املؤدي إىل وظائف للحد من الفقر      : اجلزء الرفيع املستوى      

  رى؟تستطيع أفريقيا تعلمه من املناطق األخ
سيبحث املتحاورون، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أسـباب اسـتمرار                -٨

االرتفاع املفرط يف مستويات الفقر يف أفريقيا على الرغم من األداء االقتصادي القوي نسبياً              
فمن مسات جتربة النمو احلديثة يف أفريقيا أهنا مل تؤد إىل خلق عدد كبري              . خالل العقد املاضي  
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وخيتلف الوضـع يف    . ائف ميكنها أن تساعد الفقراء على العيش من دخل أجورهم         من الوظ 
أفريقيا عن جتربة مناطق نامية أخرى، حيث ترافق توفري فرص العمل واحلد من الفقر مع حتول 

ومن العوامل اليت تذكر عادة لشرح األسباب اليت جتعل النمو االقتـصادي يف             . هيكلي واسع 
ني مناطق العامل على احلد من الفقر، الزيادة الكبرية يف عدد الـسكان؛         أفريقيا األضعف أثراً ب   

عدم خلق وظائف كافية يف القطاعات املتاحة للفقـراء؛ ضـعف االسـتثمار يف اهلياكـل                
ائمـة علـى   الغنية باملوارد الطبيعية والق  " القطاعات احملصورة " النمو يف    عدم قدرة األساسية؛  

  . االنتشار واآلثار التبعية لالقتصاد األوسع آثارتوليدعلى كثافة رأس املال 
وسيناقش املتحاورون من خمتلف املناطق جتارب بلداهنم يف جعل النمو أكثر مشـوالً               -٩

وسيعلقون، بوجه خاص، على شروط     . ويف توسيع القدرات اإلنتاجية اليت يستند إليها النمو       
مل، وعلى الـسياسات احلكوميـة،   االقتصاد الكلي، الداخلية واخلارجية، الالزمة للنمو الشا   

وسـيكون تقريـر   . يف ذلك سياسات إعادة التوزيع، لتعزيز توليد قدرات إنتاجية جديـدة      مبا
 ٢٠١٢ استعراض عام، وتقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام    - ٢٠١٢التجارة والتنمية لعام    

  .مبثابة وثيقيت معلومات أساسية فيما يتعلق هبذا البند

  ٤ البند    
  تنسيق حتفيز النمو العاملي: الترابط    

ستتيح مداوالت جملس التجارة والتنمية يف إطار هذا البند من جدول األعمال فرصة               -١٠
وىل اهتمام خاص للعوامل  ُيسو. ٢٠١١الستعراض كيفية تطور أداء االقتصاد العاملي منذ عام         

وسوف . خطراً على االقتصاد العاملي   اليت تؤدي إىل إبطاء النمو يف خمتلف املناطق واليت متثل           
ينظر اجمللس أيضاً يف التدابري السياساتية اليت ينبغي لالقتصادات املتقدمة واالقتصادات الناميـة     
واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية اعتمادها لتجنب الركود العاملي واليت تؤسس النتعـاش             

  .اقتصادي مستدام وشامل
ساسية اليت سُتعرض على اجمللس ملداوالته يف هذا الشأن مـن           وسُتستمد الوثيقة األ    -١١

 الذي يستعرض االجتاهات احلاليـة يف       ٢٠١٢الفصل األول من تقرير التجارة والتنمية لعام        
وآثـار  وأثر سياسات االقتصاد الكلي الراهنة يف اقتصادات رئيسية عـدة           االقتصاد العاملي،   

 النامية، واحلاجة إىل اسـتجابة أكثـر اتـساقاً إزاء           الترابط االقتصادي العاملي على البلدان    
  .التحديات االقتصادية العاملية

  الوثائق
Trade and Development 

Report, 2012 

 

 UNCTAD/TDR/2012 and Overview 
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  ٥البند 
التقريـر  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً         

  املرحلي األول
 ٢٠٢٠-٢٠١١سيبحث اجمللس، يف إطار هذا البند، تنفيذ برنامج عمل اسطنبول للعقد              -١٢

ولتيسري مناقشات اجمللس حول هذا البند، أعدت األمانة وثيقيت معلومات . ومسامهة األونكتاد
 Enabling the Graduation of LDCs: Harnessing the Role of "دراسة بعنوان ‘ ١‘: أساسية

Commodities and Improving Agricultural Productivity"،)   متكني البلدان من اخلروج مـن
 ،       )تعزيز دور السلع األساسـية وزيـادة إنتاجيـة القطـاع الزراعـي            : فئة أقل البلدان منواً   

علـى نطـاق     ألحكام ذات الصلة من برنامج العمـل      اتقرير مرحلي أول عن تنفيذ      ‘ ٢‘و
مي إىل إحراز تقدم يف مداوالت اجمللس املتعلقة مبسألة اخلروج من          والدراسة اليت تر  . األونكتاد

 أقل البلدان منواً، هي نتاج لعمل متواصل تقوم به أمانة األونكتاد فيما يتعلق بأقل البلدان                فئة
، الفئةوتقيِّم الدراسة التحديات والفرص واآلفاق فيما يتعلق باستيفاء معايري اخلروج من            . منواً

وتـوفر وثيقـة    . ل تقييد دور السلع األساسية وحتسني اإلنتاجية الزراعية       خصوصاً من خال  
املعلومات األساسية الثانية معلومات شاملة عن األنشطة املبذولة على نطاق األونكتاد لتنفيذ            

كما تشمل تقييمـاً مـوجزاً   . جماالت األولوية ذات الصلة الواردة يف برنامج عمل اسطنبول      
  .يق األهداف الرئيسية املتفق عليها، والدروس املستفادة، وسبل التقدمللتقدم احملرز حنو حتق

  الوثائق
TD/B/59/3          مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لـصاحل

التقريـر  : ٢٠٢٠-٢٠١١أقل البلدان منواً للعقد     
  املرحلي األول

  ٦ البند
  ملستدامة يف أفريقياالتحول اهليكلي والتنمية ا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا

التحول : التنمية االقتصادية يف أفريقيا   "سيتناول هذا البند من جدول األعمال تقرير          -١٣
.  املعضلة اليت تواجهها االقتصادات األفريقية     الذي يعاجل " اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا    

النطاق يف رفاهـة    فالتحول اهليكلي، من جهة، ضروري لتحقيق حتسينات جوهرية وواسعة          
ومن جهة أخرى، سيؤدي التحول اهليكلي، إىل جانب تزايد الوفرة وتزايـد عـدد              . البشر

   السكان، حتماً، إىل مفاقمة الضغوطات البيئية بسبب الطلب املتزايد على املوارد الطبيعيـة،            
ايد حجم  مبا يف ذلك مدخالت الطاقة ومدخالت املواد األولية املستخدمة يف اإلنتاج، وإىل تز            

ويرى التقرير أن هـذه     . النفايات والتلوث، وتزايد االعتماد النسيب على املوارد غري املتجددة        
ويشمل ذلك  . املعضلة ميكن جتاوزها باتباع استراتيجية حتول هيكلي مستدام يف جمال التنمية          
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ملية النمو  اعتماد تدابري متأنية ومجاعية واستباقية لتشجيع التحول اهليكلي والفصل النسيب لع          
  . عن استخدام املوارد الطبيعية واألثر البيئي

  الوثائق
TD/B/59/4     التحول اهليكلي  : التنمية االقتصادية يف أفريقيا

  )استعراض عام(والتنمية املستدامة يف أفريقيا 
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2012  Economic Development in Africa Report 

2012: Structural Transformation and 

Sustainable Development in Africa 

  ٧البند 
  اجتاهاته من منظور إمنائيوتطور النظام التجاري الدويل 

من والية الدوحة اليت اعتمدها األونكتاد الثالث  ) د(١٨ينبغي لألونكتاد وفقاً للفقرة       -١٤
". اته من منظور إمنائي   أن يواصل رصد وتقييم التطور يف النظام التجاري الدويل واجتاه         "عشر  

وتنفيذاً هلذه الوالية، سيقوم جملس التجارة والتنمية، يف إطار هذا البند من جدول األعمـال،        
برصد االجتاهات اجلديدة يف تدفقات التجارة الدولية من منظور إمنائي، وبتقييم تبعات مسائل 

وسـوف  .  مشوالً واستدامةالسياسات التجارية املواضيعية يف سياق الترويج لنمو وتنمية أكثر     
يبحث، بوجه خاص، األداء التجاري يف اآلونة األخرية، وإدماج البلدان النامية يف التجـارة              

تعريفية، التدابري غري   الالدولية، وتداعيات تعثر جولة الدوحة يف إطار منظمة التجارة العاملية، و          
  .ارة والتنمية املستدامة بالتجوالقضايا املتعلقة بسياسة املنافسة، املتصلةسائل املو

  الوثائق
TD/B/59/5 

 
Evolution of the international trading system 

and its trends from a development perspective 

  ٨البند 
احلد من التفاوتات من أجل تنمية متوازنـة        : يف عامل معومل  استراتيجيات التنمية   

  ومستدامة
تجارة والتنمية، يف إطار هذا البند من جدول األعمـال،          ستركز مداوالت جملس ال     -١٥

فالتفاوت يف الدخل زاد زيـادة كـبرية يف        . على الصالت بني توزيع الدخل والنمو والتنمية      
وأعاد ذلك التوتر بـني املـدافعني عـن      . العقود األخرية يف مناطق وجمموعات بلدان خمتلفة      

 رتفـاع  بأن ا  وري لنجاح التنمية، والقائلني    شرط ضر  اتالتفاوتالنظريات القائلة بأن تزايد     
 أو تزايدها ال يشكل فقط عائقاً أمام التنمية بل يشكل أيضاً أحد األسباب اجلذرية               اتالتفاوت

وتوجد املعلومات األساسية املتعلقة مبداوالت اجمللس، يف إطـار هـذا           . لألزمة العاملية احلالية  
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، الذي يتنـاول    ٢٠١٢ يف الفصول الثاين إىل السادس من تقرير التجارة والتنمية لعام            البند،
وكيفية  التفاوت يف الدخل خالل العقود املاضية، واألسباب األساسية للتفاوت املتزايد،            تطور

 النمو االقتصادي، فضالً عن املقترحات املتعلقة بسياسات التنمية الـشاملة           تأثري التفاوت يف  
  . وجد الظروف املالئمة للنمو املستدام والسريعاليت ت

  الوثائق
UNCTAD/TDR/2012 and 

Overview  
Trade and Development Report, 2012 

  ٩البند 
يد من السياسات االستثمارية من أجل دحنو جيل ج: االستثمار من أجل التنمية
  منو شامل وتنمية مستدامة

 مستمرة وحتديات اجتماعية وبيئية ملحة، أصـبح        يف وقت يشهد اختالالت عاملية      -١٦
تسخري النمو االقتصادي املطرد من أجل حتقيق التنمية املستدامة والشاملة أكثر أمهية من أي              

ومن شأن انتهاج سياسات إمنائية استباقية يف جمال االستثمار، على الـصعيدين            . وقت مضى 
.  حيقق فوائد إمنائية متس احلاجـة إليهـا        الوطين والدويل، أن يساعد يف تعزيز هذا النمو وأن        

فصانعو السياسات يف شىت أحناء العامل يسعون إىل حتديد أفضل اخليارات املمكنة اليت تتوافق              
قدرات وبوقع هذه البلدان    مبمع مستويات التنمية اليت بلغتها بلداهنم ومع اإلمكانات املتصلة          

وملـساعدة  . استراتيجياهتا اإلمنائية الشاملة  تنظيم املشاريع فيها وكذلك، وهذا هو األهم، مع         
احلكومات يف هذه املهمة، وضع األونكتاد إطاراً لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية             

جمموعة من املبادئ األساسية لصنع سياسات االستثمار،       ) ١(ويتضمن هذا اإلطار    . املستدامة
خيارات لوضع اتفاقات اسـتثمار     ) ٣(مبادئ توجيهية لسياسات االستثمار الوطنية، و     ) ٢(و

   .إلطارهلذا ادولية، مصحوبة بشروح 
 آخـر التطـورات     عرض موجز عن   اجمللس أيضاً الفرصة لألمانة لتقدمي       دورةوستتيح    -١٧

وسيناقش االجتمـاع بالتـايل إطـار       . املتعلقة باجتاهات وسياسات االستثمار األجنيب املباشر     
وسيمثل . أجل حتقيق التنمية املستدامة الذي وضعه األونكتاد      األونكتاد لسياسات االستثمار من     

 الوثيقة اخلاصة هبذا البند مـن جـدول         ٢٠١٢االستعراض العام لتقرير االستثمار العاملي لعام       
  . األعمال، وسوف يشكل التقرير الكامل وثيقة املعلومات األساسية اليت ستثري املناقشة

  الوثائق
UNCTAD/WIR/2012 and 

Overview  
  ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام 
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  ١٠البند     
إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت               

  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
، إىل أقـصى     باء، احلاجة إىل االستفادة    ٥٧/٢٧٠أكدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٨

حد ممكن، من آليات األمم املتحدة القائمة بغرض استعراض تنفيذ االلتزامات اليت مت التعهـد   
ويف هذا الصدد، دعت اجلمعية . هبا يف إطار منظومة األمم املتحدة يف اجملاالت الرئيسية للتنمية

ـ               ائج املـؤمترات   العامة جملس التجارة والتنمية إىل أن ُيسهم، يف حدود واليته، يف تنفيـذ نت
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف إطار بنود جدول أعماهلا ذات الـصلة       

  . ويف استعراض التقدم احملرز على صعيد هذا التنفيذ
ينبغي أن يـساهم األونكتـاد، يف إطـار    " من اتفاق أكرا على أنه     ١١وتنص الفقرة     -١٩

وينبغي أن يواصل املسامهة يف حتقيق    . املؤمترات العاملية ذات الصلة   واليته، يف تنفيذ ومتابعة نتائج      
وهو سيساعد، بفـضل    . األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية         

          مجيع جوانب عمله، يف تنفيذ جدول األعمال اإلمنـائي العـاملي ويف متهيـد الطريـق حنـو                  
بغي أن يسهم األونكتاد أيضاً يف تنفيذ التدابري احملددة اليت طُلبت يف مؤمتر القمة          وين. ٢٠١٥عام  

 ،٢٠١٠-٢٠٠١، وبرنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد         ٢٠٠٥العاملي الذي ُعقد عام     
وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية، وخطـة جوهانـسربغ              

تفق عليها يف مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة، وإعالن املبـادئ وخطـة              للتنفيذ امل 
وينبغي أن يساهم األونكتاد أيضاً     . العمل الصادرين عن مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات       

يف مواصلة تنفيذ األهداف املتفق عليها دولياً يف إعالن الدوحة الوزاري وغـري ذلـك مـن        
  ".ت ذات الصلةالقرارا

) أ(٢٧وُيتوقع أن يستجيب اجمللس للطلب الذي وجهته إليه اجلمعية العامة يف الفقرة               -٢٠
  . باء على أساس مذكرة ُتِعدها أمانة األونكتاد٥٧/٢٧٠من قرارها 

  الوثائق
TD/B/59/6              التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت

  ألمم املتحدة، ومسامهات األونكتادتعقدها ا

  ١١البند     
  أنشطة التعاون التقين    

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
، فـضالً عـن     ٢٠١١سيستعرض اجمللس أنشطة التعاون التقين املُضطَلع هبا يف عـام             -٢١

 جمايل  سائل ذات الصلة ببناء القدرات يف     التطورات يف جمال التعاون التقين لألونكتاد، وخباصة امل       
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) ٥٠-د(٤٧٨التجارة واالستثمار، واملسائل املتصلة بالتقدم احملرز يف تنفيذ مقـرر اجمللـس             
ولدى النظر يف هذا البند من جدول األعمال، سيستعني اجمللـس           . يتعلق بالتعاون التقين   فيما

ة باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة،      بنتائج الدورة الثانية والستني للفرقة العاملة املعني      
، مبا يـشمل اسـتعراض أنـشطة    ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥ إىل ٣املقرر عقدها يف الفترة من   

  .٢٠١١التعاون التقين املُضطَلع هبا يف عام 

  الوثائق
TD/B/WP/243   اون التقين الـيت يـضطلع هبـا        ـة التع ـاستعراض أنشط

  األونكتاد ومتويلها
TD/B/WP/243/Add.1 Review of the technical cooperation activities of UNCTAD 

and their financing – Annex I: Review of activities 
undertaken in 2011 (English only) 

TD/B/WP/243/Add.2 Review of the technical cooperation activities of UNCTAD 
and their financing – Annex II: Statistical tables (English 
only) 

TD/B/WP/ 245           تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة
  الربناجمية عن أعمال دورهتا الثانية والستني 

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  
السابقة، سيتيح تقرير األونكتاد عن املساعدة املقدمـة إىل         كما حصل يف السنوات       -٢٢

الشعب الفلسطيين معلومات حمدثة عن التطورات االقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة يف            
 املاليـة ويف سياق القيود املفروضة على التنقل، واخنفاض املعونة، واألزمـة           . اآلونة األخرية 

ك التقرير يف استدامة النمـو املـسجل يف الـسنتني           املزمنة، وضعف القطاع اخلاص، يشك    
وستكون هناك تبعات خطرية للتباطؤ املتوقع يف النمو على معدالت البطالة والفقر            . املاضيتني

ويلقي التقرير الضوء على تأثري االحتالل على القاعدة اإلنتاجية الفلـسطينية،           . العالية أصالً 
 عن نطاق أنشطة تعاوهنـا الـتقين مـع          ة تقريراً كما تقدم األمان  . خصوصا القطاع الزراعي  

، وعن حمدودية املوارد الالزمة لتنفيذ هـذه    واألسس املنطقية هلذه األنشطة    الشعب الفلسطيين 
  .األنشطة يف السنة املاضية

  الوثائق
TD/B/59/2      تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتـاد إىل الـشعب الفلـسطيين :

  اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلةالتطورات اليت شهدها 
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  ١٢البند     
من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثة          تتطلب  املسائل اليت       

  عشرة للمؤمتر

 االستثنائية  متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها للدورة             
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦والتنمية يف السادسة والعشرين جمللس التجارة 

 املؤمتر يف دورته الثالثة عـشرة  ا اعتمدهات اليت عن تنفيذ املقرر  ستقدم األمانة تقريراً    -٢٣
 فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير        ، خصوصاً )األونكتاد الثالث عشر  (يف الدوحة   

واالستنتاجات املتفـق عليهـا      JIU/REP/2012/1وحدة التفتيش املشتركة الوارد يف الوثيقة       
، على  ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦للدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف         

 .TD/B(S-XXVI)/L.1النحو الوارد يف الوثيقة 

  ١٣البند     
   أخرى يف ميدان التجارة والتنميةمسائل    

واألربعون للجنة األمم   اخلامس  ر السنوي   التقري: التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية      )أ(  
  املتحدة للقانون التجاري الدويل

، سُيعرض على اجمللس تقريـر الـدورة        )٢١-د(٢٢٠٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٢٤
  . اخلامسة واألربعني للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

  الوثائق
A/67/17      نون التجاري الدويل عن أعمـال دورهتـا        تقرير جلنة األمم املتحدة للقا

  الرابعة واألربعني

تقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية التابع لألونكتاد ومنظمـة              )ب(  
  التجارة العاملية 

قام الفريق االستشاري املشتـرك املعين مبركز التجارة الدولية، يف دورته الـسادسة              -٢٥
، باستعراض أنشطة التعاون التقين الـيت       ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢و ٢١ يوميقودة  واألربعني املع 

  . اضطلع هبا املركز
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  ١٤البند     
  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية    

 سُيعرض على اجمللس تقريرا الفرقة العاملة عن أعمال دورتيها احلادية والستني والثانية         -٢٦
  .والستني كي ينظر فيهما

  الوثائق
TD/B/WP/241          تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  عن أعمال دورهتا احلادية والستني
TD/B/WP/245          تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  انية والستنيعن أعمال دورهتا الث

  ١٥البند     
  اإلدارية وما يتصل هبا من مسائلاملسائل املؤسسية والتنظيمية و    

 مـن خطـة عمـل       ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            )أ(  
 ومـا هلـذه     ٢٠١٢-٢٠١١بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفتـرة          

  ٢٠١٣ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام الدورات من تأثري؛
سُيطلع رئيس اهليئة االستشارية اجمللس على أنشطة       ) ٤٧-د(٤٦٦عمالً مبقرر اجمللس      -٢٧

وسُيدعى اجمللس إىل تعيني .  من خطة عمل بانكوك  ١٦٦اهليئة االستشارية وعلى تنفيذ الفقرة      
  .اجملموعات اإلقليمية على أساس توصيات ٢٠١٣أعضاء اهليئة االستشارية لعام 

   من النظام الداخلي للمجلس٧٦ات احلكومية الدوليـة ألغراض املادة تسمية اهليئ  )ب(  
وترد القائمة  . ال توجد طلبات جديدة أمام اجمللس كي ينظر فيها خالل هذه الدورة             -٢٨

  .TD/B/IGO/LIST/9احلالية للمنظمات احلكومية الدولية يف الوثيقة 

   من النظام الداخلي للمجلس٧٧ظمات غري احلكوميـة ألغراض املـادة تسمية املن  )ج(  
 ١١٧:  غري حكومية ذات مركز لدى األونكتاد      ات منظم ٢٠٥توجد يف الوقت احلاضر       -٢٩

وترد قائمـة هبـذه املنظمـات يف الوثيقـة          .  منظمة يف الفئة اخلاصة    ٨٨منظمة يف الفئة العامة و    
TD/B/NGO/LIST/13.   ٧٧نكتاد طليب ضم إىل القائمة املنصوص عليها يف املادة           وتلقت أمانة األو 

منظمة تنسيق عمليات التضامن ومساعدات     أحد الطلبني ورد من     . من النظام الداخلي للمجلس   
  .املكتب األفريقي للتنمية والتعاونفيما ورد اآلخر من الطوارئ والتنمية 



TD/B/59/1/Rev.2 

13 GE.12-51305 

  الوثائق
TD/B/59/R.1       مـن النظـام     ٧٧ألغراض املادة   تسمية املنظمات غري احلكومية 

  الداخلي للمجلس
طلب مقدَّم من منظمة تنسيق عمليات التـضامن ومـساعدات          

  الطوارئ والتنمية
TD/B/59/R.2         من النظام   ٧٧تسمية املنظمات غري احلكوميـة ألغراض املـادة 

  الداخلي للمجلس
ـ    ـب مق ـطل ـ    ـدم من الوكالة األفريقي اون ـة للتنميـة والتع
)Office Africain pour le Développement et la Coopération(  

  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(  
 ٢٠١٢سُيعرض على اجمللـس اجلدول الزمين الجتماعات الفترة املتبقية من عـام              -٣٠

  .٢٠١٣ولعام 

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  ٢٠١٣عضوية الفرقة العاملة لعام   )ه(  
 علـى أسـاس     ٢٠١٣س املوافقة على عضوية الفرقة العاملة لعام        سُيطلب إىل اجملل    -٣١

  .الترشيحات املقدمة من اجملموعات اإلقليمية

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  )١٩-د(١٩٩٥ مرفق قرار اجلمعية العامة استعراض قوائم الدول الواردة يف  )و(  
 تـضم أعـضاء   سُتعرض على اجمللـس، حسب االقتضاء، القائمة املُحدَّثـة الـيت         -٣٢

  .األونكتاد واجمللس

  الوثائق
TD/B/Inf.222  عضوية األونكتاد وعضوية جملس التجارة والتنمية  

  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس  )ز(  
سُيبلَّغ اجمللس خالل الدورة باآلثار اإلدارية واملالية اليت تترتَّب على أي مقترحـات               -٣٣

  .همعروضة علي
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  وثائق تصدر أثناء الدورة، عند اللزوم    

  ١٦البند     
  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض    

 من النظام الداخلي، سيفحص مكتب اجمللس وثائق التفـويض،          ٢-١٧وفقاً للمادة     -٣٤
  .ويقدم تقريره إىل اجمللس

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  ١٧البند     
   للمجلسالستني جدول األعمال املؤقت للدورة    

وقد يرغب  . سُتِعد األمانة مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الستني للمجلس          -٣٥
اجمللس يف إحالة النظر يف هذا البند إىل املشاورات اليت سُيجريها رئيس اجمللس مـع املكتـب          

  .واملنسقني

  ١٨البند     
  مسائل أخرى    

  ١٩البند     
  اعتماد التقرير    

اجمللس إىل اجلمعية العامة النتائج املتفاَوض عليها بشأن أفريقيا، وأقل          سيتضمن تقرير     -٣٦
، والتعاون التقين، وامللخصات اليت ُيِعدها الرئيس، والنتـائج املتفـاَوض عليهـا             البلدان منواً 

  .املوجَّهة إىل األمانة

        


