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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الرابعة والستون
  ٢٠١٣مارس / آذار٨-٦جنيف، 

   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
االتـصـاالت وسياسـته املتعلقـة        تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال     استعراض  -٣

  باملنشورات
   والستني للفرقة العاملةامسةلدورة اخلول األعمال املؤقت لجد  -٤
  مسائل أخرى  -٥
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

 - وسيكون نائب الـرئيس      .إحدى الدول األعضاء من آسيا     والستني ممثّل    رابعةدورهتا ال  يف
  . دالحدى الدول األعضاء من القائمةاملقرر ممثّالً إل

    ٢البند     
  العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 

والستني  رابعةسُتدعى الفرقة العاملة إىل املوافقة على جدول األعمال املؤقت لدورهتا ال            -٢
  .كما يرد يف الفصل األول أعاله

  الوثائق
TD/B/WP/248  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣البند     
االتصـاالت وسياسته املتعلقـة     استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال     

  ملنشوراتبا
جملس التجارة والتنمية يف دورته السادسة واخلمسني استراتيجية األونكتـاد يف           أقّر    -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

ويف هـذا   . املنشوراتاالتصاالت وسياسة   الفرقة العاملة، تقريراً سنوياً عن تنفيذ استراتيجية        
ألمني العام لألونكتاد بـشأن تنفيـذ اسـتراتيجية          ستنظر الفرقة العاملة يف تقرير ل      الصدد،

جري مناقشة غـري رمسيـة      تلقة باملنشورات، وس  األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتع     
ـ س، و ٢٠١٣لقائمة املنشورات احملددة املقرر إصدارها يف عام         ستعرض نتـائج الدراسـة     ت

 .٢٠١٢عام  االستقصائية للمنشورات الصادرة يف
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  الوثائق
TD/B/WP/249 

 
تقرير عن تنفيذ استراتيجية األونكتـاد يف جمـال         

  نشوراتاالتصاالت وسياسته املتعلقة بامل
TD/B/WP(64)/CRP.1  Report on the readership of main survey of main 

publications of UNCTAD in 2012 

    ٤البند     
   والستني للفرقة العاملةامسةجدول األعمال املؤقت للدورة اخل

 ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مشروع جدول األعمال املؤقـت للـدورة املقبلـة               -٤
  .ةالعامل للفرقة

    ٥البند     
  مسائل أخرى

    ٦البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية

  . والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةرابعةسُيقّدم تقرير الدورة ال  -٥

        


