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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

   ٢٠١٣يه نيو/حزيران ٢٨-٢٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  ؤقت وشروحهجدول األعمال امل    

  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 هيئاتـه الفرعيـة                -٣

  :املتصلة هبذه التقارير واألنشطة أو
  قة العاملةتقرير الفر  )أ(  
   جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةتقرير  )ب(  
  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ج(  
  اختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة  )د(  

 ٧٧ و٧٦تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادتني            -٤
  سمن النظام الداخلي للمجل

  مسائل أخرى  -٥
  . واخلمسنيالسابعةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية   -٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  .يرد أعاله جدول األعمال املؤقت للدورة  -١
  الوثائق

TD/B/EX(57)/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٢البند     
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا 

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

ريها األونكتاد فيما يتعلق بتنمية أفريقيـا، ومـوجزاً ألنـشطة    للبحوث والتحليالت اليت ُيج  
ُ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    
 واخلمـسني  اخلامـسة ليت قُدمت إىل الدورة التنفيذيـة      ا TD/B/EX(55)/2الواردة يف الوثيقة    
وسُتعقد يف إطار هذا البند من جدول األعمال حلقة نقاش          . ٢٠١٢يوليه  /للمجلس يف متوز  
 ذلك  وستلي". االستثمار املباشر احمللي واألجنيب يف أفريقيا     بني  تعزيز الروابط   "حول موضوع   
  .مناقشة تفاعلية

  الوثائق
TD/B/EX(57)/2   األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد
TD/B/EX(57)/3      االستثمار املباشر احمللي واألجنيب    بني  تعزيز الروابط

 يف أفريقيا

  ٣البند     
املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقـارير وأنـشطة هيئاتـه الفرعيـة                  

  : املتصلة هبذه التقارير واألنشطة أو

  تقرير الفرقة العاملة  )أ(  
 والستني للفرقة العاملة املعنيـة باإلطـار        الرابعةسُيعرض على اجمللس تقرير الدورة        -٣

  .االستراتيجي وامليزانية الربناجمية كي ينظر فيه



TD/B/EX(57)/1 

3 GE.13-50462 

   جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةتقرير  )ب(  
 كي  لجنة االستثمار واملشاريع والتنمية   ل اخلامسةسُيعرض على اجمللس تقرير الدورة        -٤

  .ينظر فيه

  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ج(  
  .كي ينظر فيهللجنة التجارة والتنمية  اخلامسةسُيعرض على اجمللس تقرير الدورة   -٥

  السنةاختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية   )د(  
 من اتفاق أكرا، سُيدعى     ٢٠٩ و ٢٠٨ من والية الدوحة والفقرتني      ١٧وفقاً للفقرة     -٦

  .جتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنةال ختصاصات املتبقيةإقرار االاجمللس إىل 

    ٤البند     
 من  ٧٧ و ٧٦تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادتني          

  النظام الداخلي للمجلس
 ١٢٢ غري حكومية هلا مركز لدى األونكتـاد، منـها           ات منظم ٢٠٩يوجد حالياً     -٧

هلا مركـز   هيئة حكومية دولية     ١١٣ة؛ و  منظمة يف الفئة اخلاص    ٨٧الفئة العامة و   منظمة يف 
 TD/B/NGO/LIST/14وتـرد قائمـة هبـذه املنظمـات يف الـوثيقتني            . األونكتـاد لدى  

  .TD/B/IGO/LIST/9و
سُيدعى اجمللس   والتنمية،لس التجارة   جمل من النظام الداخلي     ٧٧ و ٧٦للمادتني  وفقاً  و  -٨

، ويف طلـب    يف الفئة العامـة    إلدراجها حكوميةطلبات من منظمات غري     ثالثة  إىل النظر يف    
احلصول علـى   وسُينظر يف طلبات    . واحد من هيئة حكومية دولية إلدراجها يف الفئة العامة        

 مركز تنمية األعمـال التجاريـة     : مة من املنظمات غري احلكومية التالية      املقدّ ز املراقب مرك
)Business Development Center (منظمة املبادرة الثقافيـة و) Iniciativa Cultural (شـبكة  و

أما طلب اهليئة احلكومية ). Palestinian NGO Network (املنظمات غري احلكومية الفلسطينية
اللجنة االقتـصادية األوروبيـة اآلسـيوية       الذي سيجري النظر فيه، فهو مقدَّم من        الدولية  

)Eurasian Economic Commission.(  
  الوثائق

TD/B/EX(57)/R.1           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 
مركز طلب مقدم من    : من النظام الداخلي للمجلس   

  تنمية األعمال التجارية
TD/B/EX(57)/R.2           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 

منظمة طلب مقدم من : من النظام الداخلي للمجلس   
  املبادرة الثقافية
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TD/B/EX(57)/R.3           ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة 
شبكة طلب مقدم من    : من النظام الداخلي للمجلس   

  املنظمات غري احلكومية الفلسطينية

TD/B/EX(57)/R.4          ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة 
اللجنة طلب مقدم من    :من النظام الداخلي للمجلس   
  االقتصادية األوروبية اآلسيوية

  ٥البند     
  مسائل أخرى

  ٦البند     
   واخلمسنيالسابعةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية 

        


