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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٤يه نيو/حزيران ٢٥-٢٣جنيف، 
   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
  ة العاملةتقرير الفرق  )أ(  
   جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةتقرير  )ب(  
  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ج(  
  ٢٠١٦ و٢٠١٥مواضيع اجتماعات اخلرباء األحادية السنة لعامي   )د(  

  مسائل أخرى  -٤
   واخلمسنيالتاسعة عن دورته التنفيذية التجارة والتنمية تقرير جملس  -٥
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   املؤقتشروح جدول األعمال  -ثانياً  

    ١البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  .يرد أعاله جدول األعمال املؤقت للدورة  -١
  الوثائق

TD/B/EX(59)/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٢البند     
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا 

ونكتاد دعماً ألفريقيا، وُيقدَّم التقريـر  ُيعد سنوياً تقرير عن األنشطة اليت يضطلع هبا األ        -٢
ويتضمن التقرير استعراضاً عاماً للبحوث     . إىل دورة تنفيذية من دورات جملس التجارة والتنمية       

والتحليالت اليت ُيجريها األونكتاد فيما يتعلق بتنمية أفريقيا، وموجزاً ألنشطة ُمحددة من بينها             
يف كل قطاع من القطاعات اليت تندرج يف نطاق واليـة        اخلدمات االستشارية والتعاون التقين،     

ويتضمن هذا التقرير معلومات ُمكّملة وُمحّدثة للمعلومـات الـواردة يف الوثيقـة             . األونكتاد
TD/B/EX(57)/2                اليت قُـدمت إىل الـدورة التنفيذيـة الـسابعة واخلمـسني للمجلـس يف 

ل األعمال حلقـة نقـاش حـول        وسُتعقد يف إطار هذا البند من جدو      . ٢٠١٣ يونيه/حزيران
  .وستلي ذلك مناقشة تفاعلية". االحتادات النقدية والتجارة اإلقليمية يف أفريقيا"موضوع 

  الوثائق
TD/B/EX(59)/2         األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعمـاً ألفريقيـا 

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد
TD/B/EX(59)/3   االحتادات النقدية والتجارة اإلقليمية يف أفريقيا 

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

  : املتصلة هبذه التقارير واألنشطة  أوالفرعية

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

  .االستراتيجي وامليزانية الربناجمية كي ينظر فيه
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  الوثائق
TD/B/WP/260           تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطـار االسـتراتيجي

  ابعة والستنيسة الربناجمية عن أعمال دورهتا الوامليزاني

   جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةتقرير  )ب(  
 كي  لجنة االستثمار واملشاريع والتنمية   ل السادسةلى اجمللس تقرير الدورة     سُيعرض ع   -٤

  .ينظر فيه
  الوثائق

TD/B/C.II/26           تقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية عن أعمـال
  دورهتا السادسة

  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ج(  
  .كي ينظر فيهرة والتنمية للجنة التجا السادسةسُيعرض على اجمللس تقرير الدورة   -٥

  الوثائق
TD/B/C.I/35             تقرير جلنة التجارة والتنمية عـن أعمـال دورهتـا

  السادسة

  األحادية السنة/مواضيع اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )د(  
 من اتفاق أكرا، سُيدعى     ٢٠٩ و ٢٠٨ من والية الدوحة والفقرتني      ١٧وفقاً للفقرة     -٦

  .٢٠١٦ و٢٠١٥مواضيع اجتماعات اخلرباء األحادية السنة لعامي  إقراراجمللس إىل 

    ٤البند     
  مسائل أخرى

    ٥البند     
   واخلمسنيالتاسعةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية 

        


