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  مؤمتر األمم املتحدة 
  تنميةللتجارة وال

  جملس التجارة والتنمية 
  الدورة احلادية والستون

   ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   الدورة أعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم 

  روحه جدول األعمال املؤقت وش    

  ذكرة مقدمة من أمانة األونكتادم    
يرد يف الفصل األول أدناه جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني جمللس              

والغرض من الشروح اليت أعدهتا األمانة وترد يف الفصل الثاين هو تقدمي            . التجارة والتنمية 
، إىل جانب وصف موجز     املعلومات األساسية الالزمة بشأن بنود جدول األعمال املؤقت       

  .للوثائق ذات الصلة
وستصدر يف بداية الدورة قائمة مرجعية بالوثائق املتعلقة جبميع بنـود جـدول               
  .األعمال
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  جدول األعمال املؤقت  -أوالً
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
   الدورةأعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -٢
ـ  حتٍد: عن طريق التجارة والتنمية   ت  معاجلة التفاو : اجلزء الرفيع املستوى    -٣              ا بعـد   مل

   ٢٠١٥عام 
سياسات التجارة والتنمية لتحقيق انتعاش متواصل      اليت تواجهها   تحديات  ال: الترابط  -٤

  القتصاد العاملي يف ا
                            أقـل البلـدان منـواً      لـصاحل عمـل   المسامهة األونكتـاد يف تنفيـذ برنـامج           -٥

  لثثاال التقرير املرحلي: ٢٠٢٠-٢٠١١عقد لل
   منو حتويلي يف أفريقيالتحقيق االستثمار حفز: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -٦
  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -٧
متغري للحوكمة رسم السياسات يف إطار : تسوده العوملةاستراتيجيات التنمية يف عامل    -٨

  ملية العا
  االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة : االستثمار من أجل التنمية  -٩

 األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت            مسامهات  -١٠
  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

  :أنشطة التعاون التقين  -١١
   التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاداستعراض أنشطة  )أ(  
  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  

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

رة يف الدو تفق عليها   متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات امل        )أ(  
                / متـوز  ٦ يف    املعقودة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية     

  ٢٠١٢يوليه 
  تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  
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  :مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  -١٣
ـ التقريـر الـسنوي     : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدوليـة       )أ(   س داسال

  واألربعون للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
  الدوليةالتجارة ركز مب املعينالفريق االستشاري املشترك تقرير   )ب(  

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية  -١٤
  :ن مسائلاملسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا م  -١٥

 مـن   ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقـرة             )أ(  
 ٢٠١٤-٢٠١٣لدورات يف الفترة    لاألمانة  فيذ  خطة عمل بانكوك بشأن تن    

  ٢٠١٥وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
 من النظام الـداخلي     ٧٦املـادة  ألغراض  اهليئات احلكومية الدولية    تسمية    )ب(  

  لمجلسل
 من النظـام الـداخلي      ٧٧املادة  ألغراض  احلكومية  غري  املنظمات  تسمية    )ج(  

  لمجلسل
  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(  
  ٢٠١٥عضوية 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
  ية والستنيثان الجدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس  -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  .اعتماد التقرير  -١٩

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
يف اجللسة  ني جمللس التجارة والتنمية     ستالاحلادية و رة  مال املؤقت للدو   جدول األع  أُِقر  -١

            العامة اخلتامية للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني جمللـس التجـارة والتنميـة، املعقـودة             
  .٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٥يف 
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    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  .Corr.1 وTD/B/16/Rev.4 تنييف الوثيقالتجارة والتنمية جمللس يرد النظام الداخلي   -٢
 ١٢ من النظام الداخلي، يتألف مكتـب اجمللـس مـن            ١٩ و ١٨ووفقاً للمادتني     -٣

" ألـف "أربعة أعضاء من القائمـة      ، أي   ئيس، وعشرة نواب للرئيس، واملقرر    الر: هم عضواً
ن ا، وعـضو  "جـيم "ن من القائمة    ا، وعضو "باء"، وأربعة أعضاء من القائمة      )آسيا/أفريقيا(
، )١٩-د(١٩٩٥ ، على النحو املشار إليه يف مرفق قرار اجلمعيـة العامـة           "دال"القائمة   من

  .بصيغته املعدَّلة
الدورة التاسعة ملؤمتر   ووفقاً لدورة التناوب على شغل املناصب اجلاري العمل هبا منذ             -٤

 الـدورة    اجمللس يف   رئيس ، سيتوىل منصبَ  )األونكتاد التاسع (األمم املتحدة للتجارة والتنمية     
  املقـرر ممثـلُ  ، وسيتوىل منصبَ  "باء" إحدى الدول املدرجة يف القائمة       ني ممثلُ ستالاحلادية و 

نـواب  توزيع  سيكون  ناء على ذلك،    وب. )أفريقيا ("ألف" القائمة   املدرجة يف إحدى الدول   
؛ "ءبـا "ة من القائمة    ثالث؛ و )آسيا/أفريقيا" (ألف"ثالثة من القائمة    : الرئيس العشرة كما يلي   

  ".دال" من القائمة اثنان؛ و"جيم"واثنان من القائمة 

    ٢البند     
   الدورةأعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم 

  جدول األعمال    
  .أعاله" ولاأل "الفصليرد جدول األعمال املؤقت للدورة يف   -٥

  لعملتنظيم ا    
س حبيث ال ُتعقد    مراعاةً لالقتراحات املقدمة من الوفود، ُنظِّمت جلسات دورة اجملل          -٦

لوفـود،  لكما ُنظِّمت اجللسات على حنو يكفل املشاركة الفعالـة          . جلستان يف وقت واحد   
وخباصة الوفود الصغرية، ومبا يكفل أيضاً أكفأ استخدام ملوارد األمم املتحـدة املخصـصة              

  .للمؤمترات

  لدورةاإنشاء جلان     
. جلنـتني للـدورة   لس يف إنشاء    خلي، قد يرغب اجمل    من النظام الدا   ٦٢وفقاً للمادة     -٧

 للجنـة الثانيـة     ٦ من جدول األعمال للجنة األوىل للدورة والبند         ٥وُيقترح ختصيص البند    
  .للدورة
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    ٣البند     
حتٍد ملا بعد   : معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية     : اجلزء الرفيع املستوى  

  ٢٠١٥عام 
التحـديات  لبند من جدول األعمال،     إطار هذا ا  املندوبون واحملاورون، يف    سيبحث    -٨

قد تزايد التفاوت يف الدخل     ف. اليت يثريها التفاوت العاملي أمام حتقيق النمو الشامل واملستدام        
واخنفضت حصة دخـل العمـل يف النـاتج         . والثروة إىل حد كبري يف العقود القليلة املاضية       

و اجتاه شهدته االقتصادات املتقدمة     اإلمجايل العاملي بشكل كبري يف العقود الثالثة املاضية، وه        
ومل يؤد ما صاحب ذلك مـن       . والنامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية على حد سواء        

ارتفاع يف حصص األرباح إىل حتفيز االستثمار اإلنتاجي بل اسُتخدم يف مدفوعات األرباح،             
لك، كان التفاوت الكـبري  وباإلضافة إىل ذ. وعمليات الشراء، وعمليات إعادة شراء األسهم  

لحوافز املالية املعاكسة    تشجيع ل  ملا أدى إليه من   مصدراً لألزمات االقتصادية العميقة واملدمرة      
وقد أدت األزمة املالية العاملية يف الواقـع إىل زيـادة           . مستويات املديونية اخلاصة  يف  وزيادة  

املالية غري املنضبطة وتعرض األمن الوعي باالرتباط الوثيق بني تزايد التفاوت وصعود األسواق       
  .االقتصادي واالجتماعي للصدمات واألزمات

ولذا جيب أن تكون األولوية يف جدول أعمال اجملتمع الدويل لتحديد االستراتيجيات              -٩
وأهم املتغريات اليت ينبغي االنتباه إليها يف . املناسبة لتحسني توزيع الدخل على املستوى العاملي

عاجلة أوجه التفاوت وحتقيق التماسك االجتماعي هي فـرص العمـل ودخـل     هذا الشأن مل  
االهتمـام الـذي وجهـه      يوضح  و. العمل، باإلضافة إىل السياسات العامة إلعادة التوزيع      

األونكتاد هلذه القضايا، وخباصة اجتاه األجور إىل التخلف عن منو اإلنتاجية، إمكانية مسامهته             
  .حد من التفاوتيف وضع استراتيجيات مالئمة لل

  الوثائق
TD/B/61/7       يف  معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية 

  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

    ٤البند     
تحقيـق انتعـاش    لسياسات التجارة والتنمية    اليت تواجهها   تحديات  ال:الترابط

  متواصل يف االقتصاد العاملي 
لتجارة والتنمية يف إطار هذا البند من جـدول          جملس ا   اليت جيريها  داوالتاملستتيح    -١٠

. ٢٠١٤ و ٢٠١٣ ي عـام  يفاألعمال فرصة الستعراض كيفية تطور أداء االقتصاد العـاملي          
وأوجه ضـعفه   سيتناول هذا االستعراض حمركات االنتعاش االقتصادي بعد األزمة العاملية          و
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دمـة والبلـدان الناميـة      وسيسلط الضوء على الترابط بني األداء االقتصادي للبلـدان املتق         
  . واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

 القـصور يف  وسيوجَّه اهتمام خاص إىل احلالة الراهنة للنشاط املايل الدويل وأوجـه            -١١
خمتلـف  متكن  وسيتناول النقاش السبل اليت     .  رؤوس األموال الدولية   القواعد املنظمة حلركات  

 املالية الوافدة إليها لتدعيم االستثمار احلقيقي واحلد من         إدارة التدفقات من  جمموعات البلدان   
  .اآلثار املعاكسة احملتملة على مستوى االقتصاد الكلي

، ٢٠١٤ ،تقرير التجـارة والتنميـة  وتستعرض الفصول األول والثاين واخلامس من     -١٢
االقتـصاد  ا  اليت يشهده  االجتاهاتوهي الوثيقة األساسية اليت تستند إليها مداوالت اجمللس،         

تبحث مدى اتساق واستدامة السياسات االقتصادية اليت تتبعها البلدان وجمموعات          العاملي، و 
 الترابط االقتصادي   علىاملالية غري املباشرة    ر  اث اآل انعكاسالبلدان الرئيسية حالياً، وحتلل كيفية      

ة التـدفقات املاليـة   حتسني إدار من  لبلدان  ا متكنوأخرياً، تناقش الفصول السبل اليت      . العاملي
  .وزيادة احليز املتاح لسياساهتا من أجل مواصلة استراتيجياهتا اإلمنائية

  الوثائق
UNCTAD/TDR/2014 and 

Overview 

 العامليـة   احلوكمة: ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية،     
  وحيز السياسات املتاح للتنمية

    ٥البند     
 للعقـد   أقل البلـدان منـواً    لصاحل   عملالمسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج      

  ثالثالتقرير املرحلي ال: ٢٠٢٠-٢٠١١
يف الـدورات  حـدث   اجمللس يف دورته احلادية والستني، كمـا    ستتناول مداوالت   -١٣

 ٢٠٢٠-٢٠١١السابقة، التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقـد              
وسيستند اجمللس يف النظر    . يات األونكتاد واختصاصه  يف جماالت وال  ) برنامج عمل اسطنبول  (

              من جدول األعمال إىل التقرير املرحلي الثالث الـذي أعدتـه األمانـة، وفقـاً               ٥يف البند   
هذا التقرير معلومـات شـاملة عـن        يتضمن  و.  من برنامج عمل اسطنبول    ١٥٦ و ١٥٣للفقرتني  

، باإلضـافة إىل دروس أوليـة       ٢٠١٣طنبول يف عـام     مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اس      
  . الواردة فيه وتوصيات بشأن السياسات للمضي قدماً يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات ذات الصلة

  الوثائق
TD/B/60/8        لـصاحل  عمل  المسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج

التقريـر  : ٢٠٢٠-٢٠١١ للعقد   أقل البلدان منواً  
  ثاملرحلي الثال
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    ٦البند     
   منو حتويلي يف أفريقيالتحقيقحفز االستثمار : التنمية االقتصادية يف أفريقيا

        التنميـة االقتـصادية يف     تقريرسُينظر، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يف            -١٤
و التقرير الذي يوضـح أن     ، وه منو حتويلي يف أفريقيا   لتحقيق  االستثمار  حفز  : ٢٠١٤ أفريقيا

يصاحبه أي تغري ُيذكر يف معدالت االستثمار ويبحث يف  النمو الذي شهدته أفريقيا مؤخراً مل    
هذا السياق السبل اليت متكن احلكومات األفريقية من حفر االستثمار لتحقيق منو متواصـل              

ويربز التقرير احلاجة إىل تعزيز مسامهة االستثمار يف النمو عن طريق زيادة معدالت             . وحتويلي
ستثمار، وحتسني إنتاجية االستثمارات القائمة واجلديدة، وضمان توجه االسـتثمار حنـو            اال

القطاعات االستراتيجية ذات األولية، وهي القطاعات اليت تعترب حامسـة األمهيـة للتحـول              
ويشدد التقرير أيضاً على أمهية تدعيم الروابط بني املشاريع احملليـة واألجنبيـة،             . االقتصادي

ؤوس األموال لزيادة املوارد املتاحة لالستثمار، واسـتخدام املـساعدات يف           وكبح هروب ر  
كل مـن هـذه     ب ما يتعلق وفي. تنشيط االستثمار وتشجيع التجارة الدولية لزيادة االستثمار      

  .اجملاالت، يشدد التقرير على ضرورة اتساق السياسات على املستويني الوطين والدويل

  الوثائق
TD/B/61/4  حفز االسـتثمار   :  االقتصادية يف أفريقيا   التنمية

  )استعراض عام(  منو حتويلي يف أفريقيالتحقيق
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2014  Economic Development in Africa Report 2014: 

Catalysing Investment for Transformative 

Growth in Africa 

    ٧البند     
  ه من منظور إمنائيتطور النظام التجاري الدويل واجتاهات

من والية الدوحة الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم          ) د(١٨تنص الفقرة     -١٥
أن يواصل رصد   "على أنه ينبغي لألونكتاد     ) األونكتاد الثالث عشر  (املتحدة للتجارة والتنمية    

 هبذه الواليـة،    وعمالً". وتقييم التطور يف النظام التجاري الدويل وتوجهاته من منظور إمنائي         
 التجـارة   ، يف إطار هذا البند من جدول األعمال       ،ستتناول مداوالت جملس التجارة والتنمية    

 تصدر  ٢٠١٥الزراعية واحلد من الفقر والتنمية املستدامة هبدف وضع خطة تنمية ملا بعد عام              
نتجـات  املوسيبحث اجمللس االجتاهات السائدة يف التجارة الدوليـة يف          . عن األمم املتحدة  

ة، وقضايا الوصول إىل األسواق املتصلة بالتعريفات والتدابري غري التعريفية يف القطـاع     يالزراع
لمنتجني والعالقة بني الزراعة والتجـارة  لعم شكل د الزراعي، واإلعانات الزراعية املقدَّمة يف      

يمية ملوضـوع   وسيناقش اجمللس معاجلة االتفاقات املتعددة األطراف واإلقل      . واحلّد من الفقر  
، هبدف مناقشة قضايا السياسات اليت ميكن أن ُتسهم يف إنشاء           ية الزراع املنتجاتالتجارة يف   
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البقاء اقتصادياً من أجل حتقيـق منـو        القادرة على   إطار دويل متسق لتعزيز التجارة الزراعية       
  .اقتصادي شامل وُمستدام

  الوثائق
TD/B/61/2      اجتاهاته من منظور   تطور النظام التجاري الدويل و

  إمنائي

    ٨البند     
 مـتغري رسم السياسات يف إطـار      : استراتيجيات التنمية يف عامل تسوده العوملة     

  للحوكمة العاملية
سيتناول جملس التجارة والتنمية يف مداوالته يف إطار هذا البند من جدول األعمـال                -١٦

ة العاملية،  وهو موضوع رئيسي يف        للحوكم املتغريةحيز السياسات الوطنية يف إطار القواعد       
واكتسب املوضوع أمهية خاصة منذ اندالع األزمة العاملية        . ١٩٦٤أعمال األونكتاد منذ عام     

اليت أظهرت احلاجة إىل وضع أمناط منو جديدة، وهي مهمة ال ميكن تركها لقوى السوق غري              
وخباصة حكومات البلدان (وسُتتاح للمندوبني فرصة مناقشة مدى متتع احلكومات،      . املنضبطة
هبامش مناورة كاٍف يف تنفيذ السياسات التجارية والصناعية واملالية الالزمة للتحول           ) النامية

  .اهليكلي وبالوسائل الكافية الستخدام وتوسيع احليز املتاح للسياسات يف هذه اجملاالت
الفـصول الثالـث    وترد املعلومات األساسية ملداوالت اجمللس يف إطار هذا البند يف             -١٧

، وهي الفصول اليت ُتعاجل تطور حّيـز        ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية،    والرابع والسادس من    
السياسات الالزم لتنفيذ استراتيجيات التنمية الداعمة للنمو والشاملة والظروف احلالية هلـذا            

ة التجـارة    يف منظم  القائمة فقط على القواعد وااللتزامات      يتوقفوحيز السياسات ال    . احليز
 بني بضعة أطراف، بل أيضاً علـى        املربمةالعاملية ويف االتفاقات الثنائية أو االتفاقات األخرى        

ومن منظـور الدولـة     . إمكانية تعبئة املوارد لتمويل السياسات الصناعية واالستثمار والنمو       
الـسياق،  ويف هـذا    . التنموية، يشكل احليز املايل جانباً أساسياً من جوانب حيز السياسات         

ينبغي أن تبحث البلدان النامية بدقة كيفية معاجلة فقدان اإليرادات الناجم عن التدفقات املالية            
  .غري املشروعة، واملالذات الضريبية وعدم كفاية الضرائب على الصناعات االستخراجية

  الوثائق
UNCTAD/TDR/2014 and 

Overview 

احلوكمة العامليـة   : ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية،     
  واحليز املتاح لسياسات التنمية
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    ٩البند     
  االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة: االستثمار من أجل التنمية

تستلزم أهداف التنمية املستدامة اليت تضعها حالياً األمم املتحدة وجمموعة عريضة من              -١٨
مـسامهات  ف. اً جوهرياً يف االستثمار اخلاص والعام على حٍد سـواء         أصحاب املصلحة تغيري  

 لتلبية الطلبـات يف مجيـع       الالزمالقطاع العام ستظل ضرورية للغاية لكن حجم االستثمار         
 حامسـة   القطاعات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة سيجعل تعبئة مسامهات القطاع اخلاص         

 زيادة مسامهات القطـاع اخلـاص ُتـثري حتـديات           غري أن . األمهية لتحقيق هذه األهداف   
  .اوُمعضالت سياساتية جيب التصدي هل

تقرير االسـتثمار   سُتعرض أثناء الدورة التحليالت والنتائج واالقتراحات الواردة يف           -١٩
، وهو التقرير الذي يركِّز    خطة عمل  -االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة      : ٢٠١٤العاملي  

وسيلي ذلك عرض . مهات القطاع اخلاص ويتناول املوضوع بالبحث العميقعلى تشجيع مسا  
. جملموعة من الرؤى يقدمه حماورون بارزون ويعقبه حوار تفاعلي بني املشاركني واحملـاورين            

وستتناول املناقشة تقييم فجوة االستثمار اليت ينبغي سدها لتحقيق أهداف التنمية املـستدامة؛      
كيفية وميكن احلصول منها على هذه األموال وأنسب الطرق لتعبئتها؛          واملصادر الرئيسية اليت    

كيفية زيادة التأثري   وتوجيه األموال بفعالية حنو القطاعات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة؛          
. اإلجيايب هلذا االستثمار إىل أقصى حد ممكن مع التقليل قدر اإلمكان من املخاطر والعوائـق              

 املناقشة يف خطة العمل اليت يقترحها األونكتاد لالستثمار يف أهداف           وسيفكر املشاركون يف  
  .التنمية املستدامة

  خيص مافيوستتيح الدورة فرصة لألمانة إلطالع املشاركني على أحدث التطورات            -٢٠
  .االجتاهات السائدة يف االستثمار األجنيب املباشر والسياسات املتعلقة هبذا االستثمار

  الوثائق
UNCTAD/WIR/2014 

and Overview 

االسـتثمار يف   : ٢٠١٤العـاملي   تقرير االستثمار    
   خطة عمل-أهداف التنمية املستدامة 

    ١٠البند     
مسامهات األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة          

  اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
 باء، احلاجة إىل االنتفاع إىل أقصى حد        ٥٧/٢٧٠أكدت اجلمعية العامة يف قرارها        -٢١

ممكن من آليات األمم املتحدة القائمة بغرض استعراض تنفيذ االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف               
ودعت يف هذا الصدد جملس التجارة      . إطار منظومة األمم املتحدة يف اجملاالت الرئيسية للتنمية       
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ية، إىل أن ُيسهم، يف حدود واليته، يف تنفيذ واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتـائج                والتنم
املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف إطار بنود جـدول أعمالـه               

  .ذات الصلة
  : من اتفاق أكرا على ما يلي١١وتنص الفقرة   -٢٢

ـ      ينبغي أن يساهم األونكتاد، يف إ طا          نتـائج   ةر واليته، يف تنفيـذ ومتابع
وينبغي له أن يواصل املسامهة يف حتقيـق األهـداف          . املؤمترات العاملية ذات الصلة   

وهو سيساعد، جبميع   . اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية        
 الطريق حنـو   جوانب عمله، على تنفيذ جدول األعمال اإلمنائي العاملي، وعلى متهيد         

وينبغي أن يساهم األونكتاد أيضاً يف تنفيذ التدابري احملدَّدة اليت طُِلَبت يف . ٢٠١٥عام 
، وبرنامج العمل لصاحل أقل البلدان منـواً        ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي الذي ُعقد عام       

، وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الـدويل املعـين     ٢٠١٠-٢٠٠١يف العقد   
لتنمية، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ املتفق عليها يف مؤمتر القمة العاملي املعين           بتمويل ا 

بالتنمية املستدامة، وإعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين عن مؤمتر القمة العـاملي            
وينبغي أن يساهم أيضاً يف مواصلة تنفيذ األهداف املتفق عليهـا           . جملتمع املعلومات 

  .اري وغري ذلك من القرارات ذات الصلةدولياً يف إعالن الدوحة الوز
 واليـة  مـن    ١٨من الفقرة   ) ن( والفقرة الفرعية    ١٨وباملثل، تنص الفقرة      -٢٣

 اسـتناداً إىل    -ينبغي أن يواصل األونكتاد العمل يف إطار واليته         "الدوحة على أنه    
 يف  أركانه الثالثة، من أجل حتقيق نتائج ُمجدية، وتسخري املوارد املتاحـة، ُمعـززاً            

 املنظمـات الدوليـة     عملالوقت ذاته عمليات التآزر ومشجعاً أوجه التكامل مع         
أن ينفذ النتائج ذات الصلة املنبثقـة       ... ويف هذا الصدد، ينبغي لألونكتاد      . األخرى

عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية بشأن التنمية، وأن يتابع تلك النتائج، حبـسب             
  ".االقتضاء

 اجلمعيـة العامـة يف      يب اجمللس للطلب الذي وجهته إليه     ن يستج وُيتوقَع أ   -٢٤
  . باء على أساس مذكرة ُتعدها أمانة األونكتاد٥٧/٢٧٠ القرارمن ) أ(٢٧الفقرة 

  الوثائق
TD/B/61/5           التقدم املُحرز يف تنفيذ نتائج املـؤمترات الرئيـسية

ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم املتحـدة،         
  نكتادومسامهات األو
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    ١١البند     
  أنشطة التعاون التقين

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
، باإلضـافة إىل    ٢٠١٣سيستعرض اجمللس أنشطة التعاون التقين املضطلع هبـا يف عـام              -٢٥

التجـارة  التطورات يف جمال التعاون التقين لألونكتاد، وخباصة، مسائل بنـاء القـدرات املتـصلة ب          
فيما يتعلق بالتعاون   ) ٥٠-د(٤٧٨واالستثمار، والقضايا املتصلة بالتقدم احملرز يف تنفيذ ُمقرر اجمللس          

وعند النظر يف هذا البند من جدول األعمال، سُيعرض على اجمللس، كمعلومـات أساسـية               . التقين
الستراتيجي وامليزانيـة الربناجميـة،     داعمة، نتائج الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة املعنية باإلطار ا         

، واستعراض ألنـشطة التعـاون الـتقين        ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول ٥ إىل   ٣املقرر عقدها يف الفترة من      
  .٢٠١٣املضطلع هبا يف عام 

  الوثائق
TD/B/WP/262      استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا

  األونكتاد ومتويل هذه األنشطة
TD/B/WP/262/Add.٢  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: 

Review of activities undertaken in 2013 
  )باإلنكليزية فقط(

TD/B/WP/262/Add.1  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex II: 

Statistical tables) باإلنكليزية فقط(  
TD/B/WP/265         تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي

  والستنيالثامنةوامليزانية الربناجمية عن أعمال دورهتا 

  تقرير عن املساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  
املساعدة املقدَّمة إىل الشعب الفلسطيين، إىل جملـس التجـارة          سيقدِّم تقرير األونكتاد عن       -٢٦

لتطورات االقتصادية اليت شهدهتا األرض الفلسطينية      ل موجزاً   ، كما فعل يف السنوات السابقة     والتنمية
               ويفيد التقرير بأن الظـروف االجتماعيـة االقتـصادية قـد سـاءت يف             . احملتلة يف اآلونة األخرية   

التدهور بسبب استمرار القيـود الـيت يفرضـها         من املتوقع أن تشهد مزيداً من         وأن ٢٠١٣عام  
ويف سياق التـدمري املـستمر للقاعـدة        . االحتالل اإلسرائيلي على النشاط االقتصادي الفلسطيين     

 القيـود   عواقـب اإلنتاجية الفلسطينية والتدابري اإلسرائيلية األخرى، سيسلِّط التقرير الضوء علـى           
). ثُلثا املساحة اإلمجالية للضفة الغربية    (ائيلية على النشاط االقتصادي الفلسطيين يف املنطقة جيم         اإلسر
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وسيسلِّط التقرير الضوء أيضاً على أنشطة التعاون التقين اجلاريـة واملُقبلـة لألونكتـاد يف األرض                
  .الفلسطينية احملتلة والتحديات اليت يواجهها تنفيذ هذه األنشطة

  الوثائق
TD/B/61/3         تقرير عن املساعدة املقدَّمـة مـن األونكتـاد إىل

التطورات اليت شهدها اقتصاد    : الشعب الفلسطيين 
  األرض الفلسطينية احملتلة

    ١٢البند     
املسائل اليت تتطلَّب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثة             

  عشرة للمؤمتر

التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها يف الدورة االسـتثنائية         متابعة تقرير وحدة      )أ(  
  ٢٠١٢يوليه /متوز ٦يف املعقودة السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية 

أن تـدرس   ) األونكتاد الثالث عشر  (قرَّر املؤمتر يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف الدوحة            -٢٧
التنمية وُتقيِّم التقدم املُحرز يف تنفيذ املقررات املتعلقة بتقرير وحدة          الدورات السنوية جمللس التجارة و    

ونظر جملس التجارة والتنمية، يف دورتـه التاسـعة         . التفتيش املشتركة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات      
واخلمسني، يف خطة عمل هتدف إىل تعزيـز التنظـيم واإلدارة يف األونكتـاد، ُوضـعت وفقـاً                  

            /متـوز  ٦ق عليها يف دورة اجمللس االستثنائية السادسة والعـشرين املعقـودة يف             لالستنتاجات املتف 
وطلب اجمللس، يف الدورة التاسعة واخلمسني، إىل األمانة تعزيز التنظـيم واإلدارة يف             . ٢٠١٢يوليه  

تنفيذ خطـة العمـل الـيت ُعرضـت يف الـدورة، والـواردة يف الوثيقـة                 عن طريق   األونكتاد  
TD/B/59/CRP.2    وطلب اجمللس أيضاً أن يقـدم إليـه يف دورتـه           . ، واستناداً إىل مداوالت اجمللس

ويف الدورة الستني،   . ، تقرير مرحلي شامل بشأن التنفيذ     ٢٠١٣سبتمرب  /أيلولالستني، اليت ُتعقد يف     
طلـب إىل   ، و TD/B/60/5نظر اجمللس يف التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ خطة العمل، الوارد يف الوثيقة             

ـ األمانة مواصلة تنفيذ خطة العمل وتقدمي التقرير املرحلي التايل يف دورته احلادية والستني اليت       ُتعقد س
وستقدم األمانة تقريراً عن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل تعزيـز التنظـيم             . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلوليف  

  . واإلدارة يف األونكتاد

  الوثائق
TD/B/61/9   أقوىبناء أونكتاد  
TD/B/60/5           تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل املُعدَّة لتعزيـز

  التنظيم واإلدارة يف األونكتاد
JIU/REP/2012/1     استعراض التنظيم واإلدارة يف مؤمتر األمم املتحـدة

  )األونكتاد(للتجارة والتنمية 
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  الوثائق
TD/B(S-XXVI)/CRP.1  UNCTAD Management Response to the Joint 

Inspection Unit Review of Management and 

Administration in the United Nations 

Conference on Trade and Development 
TD/B(S-XXVI)/2   تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته

  االستثنائية السادسة والعشرين
TD/B/59/CRP.2  Workplan for enhancing the management and 

administration of UNCTAD 
TD/B/59/7           تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمـال دورتـه

  ))٥٩-د(٥١٦املقرر (التاسعة واخلمسني 

  تقرير ندوة األونكتاد العامة   )ب(  
 ١٩ و ١٨على اجمللس تقرير ندوة األونكتاد العامة اخلامسة اليت ُعقدت يف            سُيعرض  -٢٨

  . للنظر فيه،٢٠١٤يونيه /حزيران
  الوثائق

TD/B/61/6         حنـو  -تقرير عن ندوة األونكتاد العامة اخلامسة  
لمـساواة  ل حتقيقـاً نظام اقتصادي عاملي أفـضل      

  ٢٠١٥والتنمية املستدامة بعد عام 

    ١٣البند     
  مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية 

قرير السنوي السابع واألربعون للجنة األمم      الت: التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية      )أ(  
  املتحدة للقانون التجاري الدويل 

 سيعرض على اجمللس تقريـر الـدورة        ،)٢١-د(٢٢٠٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٢٩
  .السابعة واألربعني للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

  الوثائق
A/69/17      قانون التجاري الـدويل    تقرير جلنة األمم املتحدة لل

  عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني
  
  



TD/B/61/1 

GE.14-08316 14 

  تقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية   )ب(  
استعرض الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية، يف دورته الثامنة             -٣٠

             نشطة التعاون التقين الـيت اضـطلع  ، أ٢٠١٤يونيه / حزيران١٢ و ١١واألربعني املعقودة يف    
  . هبا املركز

    ١٤البند     
  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية 

               ُيعرض على اجمللس تقرير الفرقة العاملة عن أعمـال دورهتـا الثامنـة والـستني              س  -٣١
  . للنظر فيه

  الوثائق
TD/B/WP/265         تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي

 وامليزانية الربناجمية عن أعمال دورهتا الثامنة والستني

      ١٥البند     
  املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل

 مـن خطـة عمـل       ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            )أ(  
 ومـا هلـذه     ٢٠١٤-٢٠١٣لفتـرة   يف ا بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية       

  ٢٠١٥الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
، سُيطلع رئيس اهليئة االستشارية اجمللس على أنشطة   )٤٧-د(٤٦٦وفقاً ملقرر اجمللس      -٣٢

 اجمللس إىل تعيني وسُيدعى.  من خطة عمل بانكوك  ١٦٦رة  اهليئة االستشارية وعلى تنفيذ الفق    
  .، على أساس توصيات اجملموعات اإلقليمية٢٠١٥ أعضاء اهليئة االستشارية لعام

  لمجلس ل من النظام الداخلي ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة   )ب(  
 مـن   ٧٦ املـادة    صوص عليها يف  راج يف القائمة املن   تلقت أمانة األونكتاد طلباً لإلد      -٣٣

وترد قائمة باملنظمات احلكومية الدوليـة املعتمـدة يف الوثيقـة           . النظام الداخلي للمجلس  
TD/B/IGO/LIST/10.  

  الوثائق
TD/B/61/R.3   من رابطة حافة احمليط اهلنديمقدَّم طلب  
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  ي للمجلس  من النظام الداخل٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة   )ج(  
 مـن   ٧٧إلدراج يف القائمة املنصوص عليها يف املادة        لتلقت أمانة األونكتاد طلبني       -٣٤

  .النظام الداخلي للمجلس

  الوثائق
TD/B/61/R.1          طلب مقدم من االحتاد الدويل لرابطات الوسـائط

  املتعددة 
TD/B/61/R.2      طلب مقدم من شبكة تعزيز االقتصاد االجتمـاعي

  َعرب القارات التضامين

  .TD/B/NGO/LIST/16وترد قائمة باملنظمات غري احلكومية املعتمدة يف الوثيقة   -٣٥

  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(  
            ٢٠١٤ سُيعرض على اجمللس اجلدول الزمين الجتماعات الفترة املتبقية مـن عـام             -٣٦

  .٢٠١٥وعام 

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  ٢٠١٥ قة العاملة لعامرعضوية الف  ) ه(  
 علـى أسـاس     ٢٠١٥ سُيطلب إىل اجمللس املوافقة على عضوية الفرقة العاملة لعام          -٣٧

  .الترشيحات املقدمة من اجملموعات اإلقليمية

  وثائق تصدر أثناء الدورة    
  )١٩-د (١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   )و(  

            ض على اجمللس، حبسب االقتضاء، القائمـة احملدثـة الـيت تـضم أعـضاء               سُتعر  -٣٨
  .األونكتاد واجمللس

  الوثائق
TD/B/INF.228  عضوية األونكتاد وعضوية جملس التجارة والتنمية  

  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس   )ز(  
 اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة علـى أي مقترحـات   سُيطلع اجمللس أثناء الدورة على     -٣٩

  .معروضة عليه
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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     -٤٠
  . وُيقدم تقريره إىل اجمللس

   تصدر أثناء الدورةقئوثا    

    ١٧البند     
  دورة اجمللس الثانية والستنيلجدول األعمال املؤقت 

وقـد  . تعد األمانة مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس الثانية والستني         س  -٤١
يرغب اجمللس يف إحالة النظر يف هذا البند إىل املشاورات اليت سيجريها رئيس اجمللـس مـع                 

  .املكتب واملنسقني

    ١٨البند     
  مسائل أخرى

    ١٩البند     
  اعتماد التقرير

 من اتفاق أكرا، سيتضمن تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة النتائج           ١٩٥وفقاً للفقرة     -٤٢
املتفاوض عليها بشأن أفريقيا، وأقل البلدان منواً، والتعاون التقين، باإلضافة إىل امللخصات اليت             

  . اوض عليها املوجهة إىل األمانةيعدها الرئيس والنتائج املتف

        



 

(A)   GE.14-09812    050814    050814 

*1409812*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  لتنميةاجملس التجارة و
 الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

  همال املؤقت وشروحجدول األع    

  تصويب    
  من جدول األعمال) أ(١٣، البند ٣الصفحة   -١

  . السابع واألربعونبعبارة عبارة السادس واألربعون يستعاض عن  
  .ال ينطبق على النص العريب  -٢
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