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  ملتحدة مؤمتر األمم ا
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسون

   ٢٠١٢يوليه / متوز٥-٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  شروحهجدول األعمال املؤقت و    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -٢
املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاته الفرعية أو               -٣

  :املتصلة هبذه التقارير واألنشطة
  املةتقرير الفرقة الع  )أ(  
  املتعددة السنوات/مواضيع اجتماعات اخلرباء األحادية السنة  )ب(  

   من النظام الداخلي للمجلس٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة   -٤
  مسائل أخرى  -٥
  تقرير اجمللس عن دورته التنفيذية اخلامسة واخلمسني  -٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  جدول األعمال وتنظيم العملإقرار 

  .يرد أعاله جدول األعمال املؤقت للدورة  -١
  الوثائق

TD/B/EX(55)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٢البند     
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا 

قدَّم التقرير ُيعد سنوياً تقرير عن األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا، ويُ           -٢
ويتضمن التقريـر استعراضـاً عامـاً       . إىل دورة تنفيذية من دورات جملس التجارة والتنمية       

للبحوث والتحليالت اليت ُيجريها األونكتاد فيما يتعلق بتنمية أفريقيـا، ومـوجزاً ألنـشطة      
 ُمحددة من بينها اخلدمات االستشارية والتعاون التقين، يف كل قطاع من القطاعـات الـيت              

ويتضمن هذا التقرير معلومات ُمكّملة وُمحّدثة للمعلومات       . تندرج يف نطاق والية األونكتاد    
 اليت قُدمت إىل الدورة التنفيذية الثالثة واخلمسني للمجلس         TD/B/EX(53)/2الواردة يف الوثيقة    

وسُتعقد يف إطار هذا البند من جدول األعمال حلقة نقـاش حـول             . ٢٠١١يوليه  /يف متوز 
". األداء والتحـديات ودور األونكتـاد     : الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     "ع  موضو

  .وستلي ذلك مناقشة تفاعلية
  الوثائق

TD/B/EX(55)/2  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  
  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد

TD/B/EX(55)/3       ـ األداء : ة أفريقيـا  الشراكة اجلديدة من أجل تنمي
 والتحديات ودور األونكتاد

  ٣البند     
املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاتـه الفرعيـة أو                   

  : املتصلة هبذه التقارير واألنشطة

  تقرير الفرقة العاملة  )أ(  
ملة املعنيـة باإلطـار     سُيعرض على اجمللس تقرير الدورة احلادية والستني للفرقة العا          -٣

  .االستراتيجي وامليزانية الربناجمية كي ينظر فيه
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  املتعددة السنوات/مواضيع الجتماعات اخلرباء األحادية السنة  )ب(  
 من اتفاق أكرا، سُيدعى     ٢٠٩ و ٢٠٨ من والية الدوحة والفقرتني      ١٧وفقاً للفقرة     -٤

  . املتعددة السنوات/جتماعات اخلرباء األحادية السنةاجمللس إىل إقرار املواضيع اليت ستتناوهلا ا

  ٤البند     
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

 منظمـة   ١١٢ منها   ، منظمة غري حكومية هلا مركز لدى األونكتاد       ٢٠٢يوجد حالياً     -٥
مـة هبـذه املنظمـات يف الوثيقـة     وتـرد قائ .  منظمة يف الفئة اخلاصـة     ٩٠الفئة العامة و   يف

TD/B/NGO/LIST/12 .               وسُيدعى اجمللس إىل النظر يف سـتة طلبـات مـن منظمـات غـري
 يف الفئة العامة وهي طلب مقـدم مـن الرابطـة اإلكتواريـة الدوليـة               إلدراجها حكومية

(International Actuarial Association)    وآخر من مؤسسة اخلبز للجميـع، وطلـب ثالـث 
 the Computer and Communications Industry) احلواسيب واالتصاالت رابطة صناعةمن مقدم

Association (CCIA)بكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايلـ، وطلب رابع من الش )the  
International Network for Standardization of Higher Education Degrees (INSHED)(، 

 the Inter-American Transportation(النقـل للبلـدان األمريكيـة    غرفـة  وطلب خامس من 
Chamber (CIT) (  وآخرها الطلب املقدم من رابطة املائدة املستديرة األفريقية لألعمال التجاريـة

(African Business Roundtable).  
  الوثائق

TD/B/EX(55)/R.1         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 
طلب مقـدم مـن     : النظام الداخلي للمجلس  من  

  الرابطة اإلكتوارية الدولية
TD/B/EX(55)/R.2         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   
  مؤسسة اخلبز للجميع

TD/B/EX(55)/R.3         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 
طلب مقـدم مـن     : لداخلي للمجلس من النظام ا  

  رابطة صناعة احلواسيب واالتصاالت
TD/B/EX(55)/R.4         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

طلب مقـدم مـن     :من النظام الداخلي للمجلس   
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل

TD/B/EX(55)/R.5        ٧٧املادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض 
طلب مقدم من غرفة    : للمجلس من النظام الداخلي  

  النقل للبلدان األمريكية
TD/B/EX(55)/R.6         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   
  رابطة املائدة املستديرة األفريقية لألعمال التجارية 
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  ٥البند     
  مسائل أخرى

  ٦بند ال    
  .تقرير اجمللس عن دورته التنفيذية اخلامسة واخلمسني

        


