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  مقدمة    
افتتح رئيس جملس التجارة والتنمية الدورة التنفيذية التاسعة واخلمـسني للمجلـس              

وعقد اجمللس أثناء الدورة جلـستني عـامتني، مهـا          . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٣االثنني   يوم
  .١١١٨ واجللسة ١١١٧ اجللسة

  اءات اليت اختذها جملس التجارة والتنميةاإلجر  -أوالً  

املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقـارير وأنـشطة هيئاتـه              -ألف  
  املتصلة هبذه التقارير واألنشطة  أوالفرعية

  تقرير الفرقة العاملة  -١  
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (
وامليزانية  اإلطار االستراتيجي ب املعنية ملةللفرقة العا   والستني السابعة الدورة قدم رئيس   -١

 وكان البند  . على النحو املفصل يف التقرير     املتفق عليها ستنتاجات  االو النتائج الرئيسية  الربناجمية
 اسـتراتيجية  تنفيـذ املتعلـق ب   للتقرير األمانة استعراض جدول األعمال   على  املدرج الرئيسي
 ،٢٠٠٩ يف عـام   جملس التجـارة والتنميـة     عليه   الذي وافق ،  املنشورات سياسةو تاالتصاال

  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األول إىل األنشطة املضطلع هبا يغطي الذيو
العاملة على النحو الوارد     وأحاط اجمللس علماً بتقرير الدورة السابعة والستني للفرقة         -٢

  . TD/B/WP/260يف الوثيقة 

  تقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية  -٢  
  )من جدول األعمال) ب(٣لبند ا(
عن أعمال دورهتا السادسة    اجمللس علماً بتقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية        أحاط    -٣
)TD/B/C.II/26(قدمه رئيسها، وأيد االستنتاجات املتفق عليها الواردة فيه ، كما.  
يف الفقرة املتضمنة   وطلب وفد إجراء تعديل يف التقرير على الطريقة اليت أُشري إليه هبا               -٤

  .لقائمة املتكلمني الذين أدلوا ببيانات افتتاحية

  تقرير جلنة التجارة والتنمية  -٣  
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (
 بتقرير جلنة التجارة والتنمية عن دورهتا السادسة علـى النحـو            أحاط اجمللس علماً    -٥

  .املقرر لالجتماع -س ، الذي عرضه نائب الرئيTD/B/C.I/35الوارد يف الوثيقة 
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وطلب وفد إجراء تعديل يف التقرير على الطريقة اليت أُشري إليه هبا يف الفقرة املتضمنة                 -٦
  .لقائمة املتكلمني الذين أدلوا ببيانات افتتاحية

 تعديالت موضوعية يف موضعني آخرين من التقرير حترياً للدقـة           اًوطلب الوفد أيض    -٧
  . يف ذلك االجتماعنقل تفاصيل تدخالت الوفد يف

  ٢٠١٦ و٢٠١٥مواضيع اجتماعات اخلرباء األحادية السنة لعامي   -٤  
  )من جدول األعمال) د(٣البند (
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظرت الدول األعضاء يف مواضيع اجتماعات               -٨

  .٢٠١٦ و٢٠١٥اخلرباء األحادية السنة املقرر عقدها يف 
 مـن اتفـاق     ٢٠٩ و ٢٠٨ن والية الدوحة والفقرتني      م ١٧ووفقاً للفقرة     -٩  

التنمية يف دورته التنفيذية التاسعة واخلمسني يف جلـسته العامـة      التجارة و   جملس أكرا، وافق 
 على املواضيع الثالثة التالية الجتماعات اخلرباء       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٥اخلتامية املعقودة يف    

  : األحادية السنة
أن تعزيز القيمة املضافة وحتسني القدرة اإلنتاجية احملليـة         اجتماع اخلرباء بش    )أ(  

  عرب متكني االقتصاد احمللي؛
 تعزيـز   ه من أجل  اجتماع اخلرباء بشأن قوانني الفضاء اإللكتروين وتنظيم        )ب(  

   والدروس املستفادة؛ اإلفراديةاالتاحل اتالتجارة اإللكترونية، مبا يف ذلك دراس
  .املسار املستقبلي: ويل نظام اتفاقات االستثمار الدوليةماع اخلرباء بشأن حتتجا  )ج(  
فق على أن يظل موضوع رابع الجتماع خرباء أحادي السنة قيد نظـر الـدول               واُت  
موضوع مداوالت أخـرى داخـل      وفيما يلي املوضوع املقترح املقرر أن يكون        . األعضاء
  : للدول األعضاء وفيما بينهاة اإلقليمياتاجملموع

 يف ذلـك    نمب[ع اخلرباء بشأن املمارسة اجليدة لتحسني أثر التجارة،         اجتما  )د(  
  .يف جمال متكني املرأة] املهاجرات

  مسائل أخرى  -باء  
  ) من جدول األعمال٤البند (

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر اجمللس يف جدول األعمـال املؤقـت                 -١٠
ووافق . ٢٠١٤سبتمرب  /ة املقرر عقدها يف أيلول    للدورة احلادية والستني جمللس التجارة والتنمي     

  ).انظر املرفق األول(اجمللس على جدول األعمال املؤقت 
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

  اجلزء األول: األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -ألف  
  ) من جدول األعمال٢البند (

تضمنت اجللسة الصباحية عرضـاً     . نظمت املناقشات املركزة على أفريقيا يف جزأي      ُن  -١٢
للتقرير املتعلق باألنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا، على النحو الوارد يف الوثيقة              

TD/B/EX(59)/2 .وتضمنت جلسة بعد الظهر حلقة نقاش .  
 نائـب األمـني العـام       أدىلمث  . وافتتح رئيس جملس التجارة والتنمية الدورة التنفيذية        -١٢

 مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج        من، تاله عرض     يف الدورة  بيان افتتاحي بلألونكتاد  
 ٧٧    تـشاد، باسـم جمموعـة ال      . وأدىل ممثلو الوفود التالية ببيانات    .  التابعة لألونكتاد  اخلاصة
حتاد األورويب،   ليسوتو، باسم اجملموعة األفريقية؛ األردن، باسم اجملموعة اآلسيوية؛ اال         ؛والصني

باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه؛ بنن، باسم أقل البلدان منواً؛ الـصني؛ الواليـات               
  .غينيا؛ سكانز؛ اجلزائر؛ إثيوبيا؛ إكوادور؛ زمبابوي؛ مصرواملتحدة األمريكية، باسم جمموعة ج

الـشركاء  وشددت أمانة األونكتاد على تنسيق تدخالهتا يف أفريقيا مع تـدخالت              -١٣
اإلمنائيني الرئيسيني اآلخرين، ال سيما الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا واللجنـة االقتـصادية             

من أجل تقييم أثر عملها يف أفريقيا رغم التحديات القائمة          اجلارية  ألفريقيا، وأبرزت اجلهود    
 بـصياغة وتعلق جمال آخر أصبحت مشاركة األونكتاد فيه متزايدة         . يف جمال هذه التقييمات   

وتنفيذ هنج متكامل إزاء وضع السياسات التجارية، عرب حتـديث الدراسـات التشخيـصية         
  .للتكامل التجاري يف البلدان األفريقية على سبيل املثال

وهنأت بعض الوفود األونكتاد على جناح أسبوع االحتفال بالـذكرى اخلمـسني              -١٤
ي وقت مضى بالنسبة إىل البلدان النامية وأشارت الوفود إىل أنه من املهم أكثر من أ. للمنظمة

 خطة  إجناز على والصني مع استمرار العمل      ٧٧    أن تستفيد من أوجه التآزر داخل جمموعة ال       
  .٢٠١٥ يف إطار خطة التنمية ملا بعد التحول
 بسبب  البحوث عن بقية مراكز     متميِّزوعلقت وفود أخرى كذلك على أن األونكتاد          -١٥
لتعاون اإلقليمي، ويدعم   فرع ُيعىن با   ذو   حبوثفاألونكتاد مركز   . لية الفريدة  احلكومية الدو  آليته

 ضرورة   على  الوفود ووقفت.  عاملي إجراءآلية حكومية دولية من أجل ترمجة عمل املنظمة إىل          
تعزيز أوجه التآزر بني الدعامات الثالث لعمل األونكتاد، ال سيما يف سـياق             ل اجلهود   مضاعفة

 والدورة الرابعة عشرة املقبلة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة           ٢٠١٥بعد  خطة التنمية ملا    
وجرت اإلشارة إىل عدم إحراز تقدم يف جمال إصالح هيكل التنميـة            ). األونكتاد الرابع عشر  (

 تارخييـة   حتـول  خطة   إجنازوقد يشكل األونكتاد الرابع عشر فرصة للبلدان من أجل          . الدولية
  . دوره يف جمال تعزيز نظام اقتصادي عاملي أكثر إنصافاً وعدالًلقيام بد لوإعداد األونكتا
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توصيات املتعلقة بسياسة األونكتاد عرب التقارير الرئيـسية        الودعا وفد آخر إىل نشر        -١٦
لألونكتاد، مثل تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا وتقرير أقل البلدان منـواً، حـىت يتـسىن                

  يف إطـار   جهـود ملا يبذله من    وأثىن أحد الوفود على األونكتاد      . أوسعتوزيعها على نطاق    
 مع املؤسسات األفريقية مثل االحتاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ووكالـة            التعاون

والحظ وفد آخر أمهيـة     .  للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       التابعة التخطيط والتنسيق 
حـاق  تطلعهـا إىل الل    حتقيقألفريقيا يف مرحلة حتاول فيها القارة       األونكتاد بوصفه شريكاً    

واقترح وفد آخر أن يعزز األونكتاد جهـوده مـن أجـل            . وسطة الدخل  البلدان املت  بركب
  .  أثر تدخالته يف أفريقياالوقوف على

وشجع وفد األونكتاد على تركيز مواضيعه البحثية على ميادين التكامل اإلقليمـي،              -١٧
 الشباب ودور القطاع اخلاص      لدى شاريعاملاالقتصاد، ومتكني املرأة اقتصادياً، وتنظيم      وتنويع  

ـ        . يف بناء القدرات اإلنتاجية    االت النقـل يف    وأثنت وفود أخرى على عمل األونكتاد يف جم
 وإعـداد ملايت، والنظام اآليل للبيانات اجلمركية الذي وضعه األونكتاد،         أسياق برنامج عمل    

  .ية وتعزيز التجارة بني البلدان األفريقيةإحصاءات جتار
مؤمتر قمة أفريقيا وأمريكا اجلنوبية املقبل املقرر عقـده يف كيتـو،            إىل    وفدٌ وأشار  -١٨

 وما قد حتدثه هذه القمة من زخم يف التعاون بني بلدان اجلنوب ومزيد              ٢٠١٦إكوادور، يف   
دان املاحنة إىل زيادة موارد األونكتاد      ودعا وفد آخر البل   . من التكامل والتعاون بني املنطقتني    

  .ألونكتاداليت يشرف عليها اون التقين  فعالية مشاريع التعاتعزيزاملخصصة ألفريقيا من أجل 
وأثناء املناقشة، علقت عدة وفود على ضرورة تنويع أفريقيـا القتـصاداهتا وبنـاء                -١٩

فريقية باإلضافة إىل خفض العقبات     القدرات اإلنتاجية يف سياق تعزيز التجارة بني البلدان األ        
وجرت اإلشارة إىل أمهية املضي قُدماً يف التكامل اإلقليمي وإزالـة           . التجارية وغري التجارية  

  . املعوقات املتعلقة جبانب العرض من قبيل املعوقات اهليكلية

  اجلزء الثاين:  اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيااألنشطة  -باء  
  االحتادات النقدية والتجارة اإلقليمية يف أفريقيا: جلسة نقاش    

  ) من جدول األعمال٢البند (
موضـوع  تناولـت   نقـاش   ُعقدت حلقة   يف إطار هذا البند من جدول األعمال،          -٢٠

 دلـيالً   TD/B/X(59)/3 وشـكلت الوثيقـة   .  يف أفريقيا   اإلقليمية االحتادات النقدية والتجارة  
  .املناقشات لتوجيه
لقة النقاش مكونة من ثالثة خرباء، بواقع خبري واحد لكل مـن املعهـد              وكانت ح   -٢١

وقـدم  . ومفوضية االحتـاد األفريقـي    ) أستراليا(النقدي لغرب أفريقيا، وجامعة كريفيث      
 االحتادات النقدية والتقدم الذي حتـرزه يف إطـار           دور املشاركون يف النقاش عروضاً بشأن    
 احتـادات   إلنـشاء ني على احلكومات األفريقية القيام به       التكامل اإلقليمي يف أفريقيا وما يتع     

  . نقدية تعزز التجارة والتكامل على الصعيد اإلقليمي
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 للتكامـل   املالئمـة والحظ أحد املشاركني يف النقاش أنه رغم الظروف اجليـدة             -٢٢
ـ    تسخري عن    والقارة عاجزةً  اإلقليمي، ال تزال التجارة يف أفريقيا متدنيةً       عة  مواردهـا الواس

وأبرز املشارك أيضاً أن هناك برامج مواءمة متنوعة        . والعديدة من أجل حفز النمو االقتصادي     
 احتادات نقدية وأن هذه الربامج هي قيد اإلعداد فعالً، من قبيل املنطقة النقدية              إنشاءمن أجل   

 ضرورة اختاذ   إىل أيضاً   نبَّهغري أنه   .  والنقدي لغرب أفريقيا   غرب أفريقيا، واالحتاد االقتصادي   ل
ورغـم  . هنج تدرجيي، مشرياً إىل ضرورة التوعية يف أوساط السكان كلما حتقق إجناز رئيسي    

أن بعض البلدان مل حتقق أهدافها االقتصادية، مثة درجة أكرب من التقارب، واالستقرار علـى               
  .ظم الدفع يف ُنناًصعيد االقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم ومثة حتسُّ

 بعض املشاركني أيضاً إىل استمرار حتديات رئيسية على الصعيد الـسياسي،            وأشار  -٢٣
.  االلتزامات والتصديق على الربوتوكوالت علـى الـصعيد الـوطين          تطبيقبسبب البطء يف    

وباإلضافة إىل ذلك، مثة أولويات أخرى يتعني معاجلتها يف املقام األول، من قبيـل ضـعف                
وعليه، فإن متويل اهلياكل األساسـية وكـذا مواءمـة     . ةاهلياكل األساسية اليت تضر بالتجار    

وختاماً، ومن أجل ضمان االلتزام يتعني وضع       . السياسات أمر ضروري من أجل املضي قُدماً      
  .  احتاد نقدي أفريقي مقبل يفعضاءاأل املزايا على التوازن يف توزيعآلية إلعادة 

 يف النقاش إىل أن امـتالك احتـاد         واستناداً إىل جتربة حديثة، أشار بعض املشاركني        -٢٤
 يـؤثر وأكد املشاركون على أن االحتاد النقدي قـد         .  التجارة منونقدي ال يؤدي تلقائياً إىل      

وفيت جمموعة من الشروط    إجيابياً يف التكامل التجاري ويف اآلثار االقتصادية األخرى إذا استُ         
نبغي لالحتادات النقدية أن تكون      الشكل الذي ي   يفإذ يتعني على البلدان أن تفكر       . األساسية

 واختيار األهداف ودرجة املرونة، وكذا جدوى السماح        ،عليه من حيث التصميم املؤسسي    
 باإلضافة إىل ذلك، ورغم   . االقتصاديةلالحتادات النقدية بالعمل بصفة آلية ملواءمة الدورات        

قالية طويلة، فإن األمر     من التجارة اإلقليمية ومرحلة انت     أن املنطق يقتضي وجود مستوى عال     
إذ قد تساعد االحتادات النقدية على حتقيق هذه الشروط كجزء من           . ليس بالضرورة كذلك  

  . عملية اعتماد ذايت
ت النقدية  وختاماً، أكد املشاركون يف النقاش أيضاً على أال تنفر أفريقيا من االحتادا             -٢٥

بل قـد يكـون   . مة اليورو األخرية والنقدي األورويب ليس مصدر أز  ألن االحتاد االقتصادي  
  . حبثهامة ينبغي االحتاد االقتصادي والنقدي األورويب مصدراً لدروس قّي

وأثناء املناقشة، شكرت وفود عديدة أمانة األونكتاد علـى مـذكرة املعلومـات               -٢٦
  . تنظيم حلقة النقاش بشأن املوضوع املختارعلى األساسية و

 والنقدي األورويب كانت     االحتاد االقتصادي  إنشاءية   عمل  أن  الضوء على  وفٌدوسلط    -٢٧
ورغم ذلـك، اسـتفاد     . طويلة وأن التجارة كانت على مستوى عالٍ أصالً ملا أنشئ االحتاد          

. االستقرار وتكامل األسواق املالية   من   من تدين تكاليف املعامالت، و     كثرياًاالحتاد األورويب   
اعتمـاد  لية إلجناز احتاد نقدي ويتطلب ذلك       ومن حيث الدروس املستفادة، يتعني اتباع عم      
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وجرى التشديد أيضاً على أن االحتاد النقدي يف حد ذاته ليس سبباً           .  بشكل متتابع  سياساتال
أزمة اليورو، وإمنا السبب وجود اختالالت يف النظام وعدم كفاية الرصد وكذا غيـاب              يف  

  . ونافذة على االلتزامات أن تكون ذات مصداقية ويتعني. حاجز مايل
 وفد تعليقات على مسألة كيفية تسخري اإلرادة السياسية إلنشاء االحتـادات            ىوأبد  -٢٨

 التوفيق بني ذلك وبـني  اك مسألة التنازل عن السيادة وأن  وجرت اإلشارة إىل أن هن    . النقدية
ال لعديد من البلدان النامية اليت ما تزإىل ا  بالنسبة   حيز السياسات الضروري للتنمية أمر صعب     

  . احل األوىل من التحول االقتصادييف املر
وف  احتاد نقدي قاري يف أفريقيا مل تست       إنشاءوالحظ معظم الوفود أيضاً أن شروط         -٢٩

ية قائمة، مثل االحتـاد      بني البلدان العاملة يف احتادات نقد      ضعيفبعد وأن التكامل التجاري     
لويات أمناط التكامل التجاري وكذا     لذا ينبغي ترتيب أو   .  والنقدي لغرب أفريقيا   االقتصادي

القيود املتعلقة باهلياكل األساسية حىت يتسىن زيادة القدرات اإلنتاجية والتغلب علـى            ترتيب  
اً االلتزام   عدم التنفيذ أيض   ُيبّينوباالرتباط مع ذلك،    . املعوقات اليت تؤثر يف التجارة األقاليمية     

حثت مـسألة   فعلى سبيل املثال، بُ   . ى مستوى على أعل  التعهد بالتزام    السياسي وما يقع بعد   
إنشاء مصرف مركزي أفريقي على أعلى مستوى، لكن حلد اآلن، مل يصدق على الصكوك              

لذا فإن التنفيذ هو أيضاً مسألة      .  بلداً بالتوقيع فقط   ١٩بينما اكتفى   . ذات الصلة سوى بلدين   
ذات صلة، باإلضافة إىل كونه     وجود نظم عدالة مستقلة وكيفية ترمجة االلتزامات إىل قوانني          

  . مسألة متعلقة بتمويل تنفيذها

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  عملالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

            / حزيـران  ٢٣يف    املعقـودة   جمللـس التجـارة والتنميـة،       العامة االفتتاحية  اجللسة يف  -٣٠
 .TD/B/EX(59)/1 ةيقالوثاملؤقت على النحو الوارد يف       جدول األعمال لس  أقر اجمل  ،٢٠١٤ يونيه

  :يلي  كماالدورة التنفيذية كان جدول أعمال وبذلك، فقد
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -٢  
 عن تقارير وأنشطة هيئاتـه      املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة        -٣  

  :املتصلة هبذه التقارير واألنشطة  أوالفرعية
  ؛تقرير الفرقة العاملة  )أ(    
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   جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية؛تقرير  )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  

  تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية التاسعة واخلمسني  -باء  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 أذن جملس التجارة والتنمية بوضع التقرير يف صيغته النهائية بعد اختتام االجتمـاع              -٣١
  .رئيس واملقررحتت سلطة ال
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   األولاملرفق

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والستني جمللس التجارة             
  والتنمية

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
   الدورةأعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -٢
    حتٍد ملـا بعـد              : معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية     : اجلزء الرفيع املستوى    -٣

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

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

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

  العاملية
  ملستدامةهداف التنمية ااالستثمار يف أ: 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
  ؛استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  .ير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيينتقر  )ب(  

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

رة يف الدو متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها           )أ(  
/  متـوز  ٦ يف    املعقودة ن جمللس التجارة والتنمية   االستثنائية السادسة والعشري  

  ؛٢٠١٢يوليه 
  .تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  



TD/B/EX(59)/4 

GE.14-08322 10 

  :مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  -١٣
س واألربعون  داسالتقرير السنوي ال  : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية      )أ(  

  ؛للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
  .الدوليةالتجارة الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز تقرير   )ب(  

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية  -١٤
  :املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل  -١٥

 مـن   ١٦٦أة وفقاً للفقـرة     التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنش        )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     ٧٦ألغراض املـادة   اهليئات احلكومية الدولية    تسمية    )ب(  

  ؛لمجلسل
 من النظـام الـداخلي      ٧٧املادة  ألغراض  احلكومية    غرياملنظمات  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(  
  .لساآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمل  )ز(  

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -١٦
  ية والستنيثان الجدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس  -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  .اعتماد التقرير  -١٩
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   الثايناملرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

__________ 

الع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           طّولال. ضور هذه املشاركني املسجلني   تتضمن قائمة احل    *  
TD/B/EX(59)/INF.1.  

 إثيوبيا
 األردن
 اإسباني

 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 إندونيسيا
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 باراغواي
 الربازيل
 بربادوس
 بنغالديش

 بنن
 بوروندي

 بريو
 بيالروس

 تشاد
 توغو
 اجلزائر

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا
 زامبيا

 السنغال
  لسودانا

 شيلي
 الصني
 العراق
 غانا

  غواتيماال
 فرنسا

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 فنلندا

 كوت ديفوار
 الكونغو

 ليبيا
 مايل

 مدغشقر
 مصر

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 النمسا
 نيبال

  نيجرييا
 اليابان

  :يف الدورةوكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة   -٢
  االحتاد األفريقي  
  اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية  
  االحتاد األورويب  
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  اإلسالميمنظمة التعاون   
  :وكانت الوكالة املتخصصة أو املنظمة ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٣

  منظمة التجارة العاملية  
  :ة يف الدورةوكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثل  -٤

   الفئة العامة  
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  املنظمة الدولية للرؤية العاملية  
  الفئة اخلاصة  
  املعهد الدويل للمحيطات  

        


