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 مجلس التجارة والتنمية
 الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية

 السبعونالدورة 
 5132آذار/مارس  31-9جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 5بند ال
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -3
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -5
 وراتاستعراض تنفيذ اسرتاتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياساته املتعلقة باملنش -1
 العاملةالسبعني للفرقة احلادية و جدول األعمال املؤقت للدورة  -4
 مسائل أخرى -2
 .إىل جملس التجارة والتنميةاملقدم عتماد تقرير الفرقة العاملة ا -6
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 المؤّقت األعمال جدول شروح -ثانياا  
  1 البند  

 المكتب أعضاء انتخاب
داخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقاً لدورة من النظام ال 64من املادة  1مبوجب الفقرة  -3

يف دورهتاااا املقااارر، سااايكو  رئااايس الفرقاااة العاملاااة  -التنااااوب يف انتخااااب الااارئيس ونائاااب الااارئيس 
املقارر  -وسيكو  نائاب الارئيس  .‘دال‘القائمة  املدرجة يفإحدى الدول األعضاء  ممثل السبعني

 .)أفريقيا(‘ ألف‘ل األعضاء املدرجة يف القائمة و ممثل إحدى الد
  2 البند  

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار
 ،الساااابعني لاااادورهتا املؤقاااات األعمااااال جاااادول علاااا  املوافقااااة إىل العاملااااة الفرقااااة ساااات دع  -5

 .أعاله األول الفصل يف الواردة بصيغته
 الوثائق

TD/B/WP/268  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
تراتيجية األونكتتتتتتتاج لتتتتتتي مجتتتتتتال االتعتتتتتتاال  وسياستتتتتتاته المتعل تتتتتتة استتتتتتتعراذ تنفيتتتتتت  استتتتتت

  بالمنشورا 
اعتماااد جملاااس التجاااارة والتنمياااة يف دورتاااه السادساااة وانمساااني اسااارتاتيجية األونكتااااد يف  -1

 TD/B/56/9/Rev.1 جمااااااال االتصاااااااالت وسياسااااااته املتعلقااااااة باملنشااااااورات الااااااواردتني يف الااااااوثيقتني
وطلب اجمللاس إىل األماناة أ  تقادم إلياه، عان طرياق الفرقاة العاملاة، تقرياراً  .TD/B/56/10/Rev.1و

ويف هذا . سنوياً عن تنفيذ اسرتاتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات
تنفيذ اسارتاتيجية األونكتااد يف  عنالصدد، ستنظر الفرقة العاملة يف تقرير لألمني العام لألونكتاد 

ال االتصاااالت وسياسااته املتعلقااة باملنشااورات، وسااتجر ر مناقشااة ةاال رويااة لقائمااة املنشااورات جماا
، وستستعرض نتائج الدراسة االستقصائية للمنشورات الصادرة يف 5132املقرر إصدارها يف عام 

 .5134 عام
 الوثائق

TD/B/WP/269   تقريااااااار عااااااان تنفياااااااذ اسااااااارتاتيجية األونكتااااااااد يف جماااااااال
  وسياسته املتعلِّقة باملنشورات االتصاالت

TD/B/WP(70)/CRP.1  عاااااان استقصاااااااء آراء القااااااراء بشاااااا   املنشااااااورات  تقرياااااار
 5134يف عام  الرئيسية لألونكتاد
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  4البند   
 السبعين للفرقة العاملةالحاجية و جدول األعمال المؤقت للدورة 

 رة املقبلة للفرقة العاملة.ستقدم األمانة، أثناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدو  -2
  5البند   

 مسائل أخرى
   6البند   

  ّدم إلى مجلس التجارة والتنمية ي سياعتماج ت رير الفرقة العاملة ال
 سي قّدم تقرير الدورة السبعني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -6

    


