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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
   واخلمسونالسادسةالدورة التنفيذية 

   ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول ٤-٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  عمال املؤقت وشروحهجدول األ    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
بنـاء  لملغتربني   ومعارف ا  تسخري التحويالت املالية  : ٢٠١٢ ،منواًتقرير أقل البلدان      -٢

  القدرات اإلنتاجية
 عـن دورتيهـا     تقريرا الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية         -٣

والثالثة ) ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣-١ و يوليه،/ متوز ٢٥-٢٣(احلادية والستني   
  )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٩(والستني 

   من النظام الداخلي للمجلس٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة   -٤
  .ة واخلمسنيتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية السادس  -٥

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
  ١البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
  :عاله جدول األعمال املؤقت للدورةيرد أ  -١

  الوثائق  
TD/B/EX(56)/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  ٢البند 
ـ اتسخري التحويالت املالية ومعـارف      : ٢٠١٢ تقرير أقل البلدان منواً،    بنـاء  لربني  ملغت

  القدرات اإلنتاجية
تسخري التحـويالت املاليـة     : ٢٠١٢ ،تقرير أقل البلدان منواً     على اجمللس  سُيعرض  -٢

. and Overview (UNCTAD/LDC/201( بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة   لملغتـربني  ا ومعارف
 اآلونـة    يف وسيستعرض التقرير يف هذا العام األداء االقتصادي الذي سجلته أقل البلدان منواً           

وبـالنظر إىل   . املغتـربني ومعارف  لتحويالت  لاألخرية، وسيبحث كيفية تعزيز األثر اإلمنائي       
، يستطلع التقرير منافع هذا النوع من التـدفقات          التحويالت يف أقل البلدان منواً     حجمزيادة  

 آثارهي أكثر   ورغم أن التحويالت املالية     .  وأضراره احملتملة على حد سواء     اخلارجية اخلاصة 
  أخرى، مثل شبكات املعارف،    بأوطاهنم يتخذ أشكاالً  املغتربني  ارتباط  ، فإن    وضوحاً هلجرةا

، وبالتايل تعزيـز تنميـة      ل اللحاق بركب التكنولوجيا يف أقل البلدان منواً       هِّاليت ميكن أن تس   
لـسلبية   بعض اآلثار ا    معادلة أقل البلدان منواً  باستطاعة  و. القدرات اإلنتاجية يف هذه البلدان    

معتمدة على النامجة عن هجرة األدمغة يف اقتصاداهتا عن طريق هنج سياسات صناعية ابتكارية          
 من التجـارب   يتضمن دروساً  ات استعراض السياس  فرع عن وخيتتم التقرير ب  . هذه الشبكات 

  . الدولية يف هذا اجملال الذي يهم أقل البلدان منواً
  الوثائق   
UNCTAD/LDC/2012 

 Overviewو
تـسخري  : ٢٠١٢ ،تقرير أقل البلـدان منـواً       

بنـاء  لملغتـربني   اومعـارف   التحويالت املالية   
  القدرات اإلنتاجية

  ٣البند 
تقريرا الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن دورتيها احلاديـة            

 والثالثة والستني   )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣-١ويوليه،  / متوز ٢٥-٢٣(والستني  
  )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٩(
 للفرقة العاملة    والثالثة والستني   احلادية والستني  تني الدور اسُيعرض على اجمللس تقرير     -٣

  .مااملعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية كي ينظر فيه
  الوثائق   

TD/B/WP/241    ا احلادية والستنيتقرير الفرقة العاملة يف دورهت  
TD/B/WP/247   تقرير الفرقة العاملة يف دورهتا الثالثة والستني  
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  ٤البند 
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

 ١١٧، منـها     غري حكومية هلا مركز لدى األونكتـاد       ات منظم ٢٠٥يوجد حالياً     -٤
وترد قائمة هبذه املنظمـات يف الوثيقـة        . منظمة يف الفئة اخلاصة    ٨٨الفئة العامة و   منظمة يف 

TD/B/NGO/LIST/13.  
يف الفئـة    إلدراجها وسُيدعى اجمللس إىل النظر يف ثالثة طلبات من منظمات غري حكومية            -٥

، وآخـر مـن   (Rockefeller Brothers Fund) العامة وهي طلب مقدم من صندوق روكفلر براذرز
 وطلـب  ،)Centre for Economic and Policy Research (يةصادية والـسياسات مركز البحوث االقت

  .(Public Citizen) من منظمة بابليك سيتيزن ثالث مقدم
  الوثائق  

TD/B/EX(56)/R.1           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 
طلـب مقـدم مـن      : من النظام الداخلي للمجلس   

  صندوق روكفلري براذرز 
TD/B/EX(56)/R.2           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 

مركز طلب مقدم من    : من النظام الداخلي للمجلس   
  البحوث االقتصادية والسياساتية

TD/B/EX(56)/R.3           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 
منظمة طلب مقدم من    : من النظام الداخلي للمجلس   

  بابليك سيتيزن
  ٥بند ال

  تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية السادسة واخلمسني
  الوثائق   

TD/B/EX(56)/2      ـ  ةتقرير جملس التجارة والتنمي  ة عن دورتـه التنفيذي
  السادسة واخلمسني

        


