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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة احلادية والستون
   ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٩-٢٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات  -٣
األونكتاد من إطار األمم املتحدة االسـتراتيجي املقتـرح         استعراض الفرع اخلاص ب     -٤

   يف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر،٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
 يف ضـوء نتـائج      ،٢٠١٣-٢٠١٢األونكتاد لفترة السنتني    سرد برنامج   استعراض    -٥

  الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر
  لفرقة العاملة جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني ل  -٦
  مسائل أخرى  -٧
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٨

 TD/B/WP/239  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

14 May 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/B/WP/239 

GE.12-50829 2 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

 من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقـاً         ٦٤ من املادة    ٣عمالً بالفقرة     -١
 املقرر، سيتوىل رئاسة الفرقـة العاملـة        -نتخاب الرئيس ونائب الرئيس     لدورة التناوب يف ا   

دورهتا احلادية والستني ممثّل إلحدى الدول األعضاء من القائمة جيم وسـيكون نائـب               يف
  . املقرر ممثّل إحدى الدول األعضاء من القائمة باء-الرئيس 

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

قة العاملة إىل املوافقة على جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا احلاديـة    سُتدعى الفر   -٢
  .والستني كما يرد يف الفصل األول أعاله

  الوثائق
TD/B/WP/239    املؤقت وشروحهاألعمالجدول   

  ٣البند     
  االتصـاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال

جملس التجارة والتنمية يف دورته السادسة واخلمسني استراتيجية األونكتاد يف          اعتمد    -٣
جمال االتصاالت وسياسـته املتعلقـة باملنـشورات علـى النحـو املـبني يف الـوثيقتني                 

TD/B/56/9/Rev.1 و TD/B/56/10/Rev.1 .         وطلب اجمللس إىل األمانة أن تقدم إليه، عن طريق
 عن تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتـصاالت وسياسـته           الفرقة العاملة، تقريراً سنوياً   

 ويف هذا الصدد، ستنظر الفرقة العاملة يف تقرير األمني العام لألونكتـاد             .املتعلقة باملنشورات 
األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات، وسيجري استراتيجية بشأن تنفيذ 

، وسيـستعرض  ٢٠١٢إصدارها يف عـام  املقرر احملددة املنشورات مناقشة غري رمسية لقائمة     
  .٢٠١١عام  نتائج الدراسة االستقصائية للمنشورات الصادرة يف

  الوثائق
TD/B/WP/240 

  
تقرير عن تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت    

  وسياسته املتعلقة باملنشورات
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  ٤البند     
ونكتاد من إطار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي املقتـرح           استعراض الفرع اخلاص باأل       

   يف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر،٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
 اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحـدة         املقترح  الفرع  الفرقة العاملة  ستستعرض  -٤

 األمم املتحدة   رؤمت الثالثة عشرة مل    يف ضوء نتائج الدورة    ،٢٠١٥-٢٠١٤ االستراتيجي للفترة 
  .للتجارة والتنمية

  الوثائق
A/67/6 (Prog. 10) 

  

  .٢٠١٥-٢٠١٤اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 
، ١٠الربنامج  .  لفترة السنتني  الربناجميةاخلطة  : اجلزء الثاين 

  التجارة والتنمية
  ٥البند     

ء نتائج الدورة  يف ضو،٢٠١٣-٢٠١٢برنامج األونكتاد لفترة السنتني سرد استعراض 
   الثالثة عشرة للمؤمتر

، ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني املقترح  برنامج األونكتاد   سرد  ستستعرض الفرقة العاملة      -٥
  .للتجارة والتنميةيف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة 

  الوثائق

A/66/6 (Sect. 12) 

  

  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة 
   الدويل ألغراض التنميةالتعاون، اجلزء الرابع

   والتنميةالتجارة، ١٢الباب 
  ٦البند     

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للفرقة العاملة
  .ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلة للفرقة العاملة  -٦

  ٧البند     
  ائل أخرىمس

  ٨البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقّدم إىل جملس التجارة والتنمية 

  .سُيقّدم تقرير الدورة احلادية والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية  -٧
        


