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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧- ١٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    
ني جمللس التجارة   ستأدناه جدول األعمال املؤقت للدورة ال     " أوالً "الفصلد يف   يرِ  
هـو تقـدمي    " ثانيـاً  "فصلد يف ال  هتا األمانة وترِ  والغرض من الشروح اليت أعدّ    . والتنمية

انب وصف موجز   املعلومات األساسية الالزمة بشأن بنود جدول األعمال املؤقت، إىل ج         
  .للوثائق ذات الصلة

وستصدر يف بدايـة الدورة قائمـة مرجعيـة بالوثائق املتعلقة جبميـع بنـود              
  .جدول األعمال
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  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -٢
األونكتـاد وأمنـاط النمـو اجلديـدة        : استشراف املستقبل : اجلزء الرفيع املستوى    -٣

  والتنمية للتجارة
  حنو أمناط جديدة يف النمو العاملي: الترابط  -٤
التقريـر  : سطنبول ألقـل البلـدان منـواً      امسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل         -٥

  ثاينال املرحلي
يناميـة  إطـالق د  : التجارة بني البلـدان األفريقيـة     : التنمية االقتصادية يف أفريقيا     -٦

  اخلاص القطاع
  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -٧
تزايد الطلب احمللي واإلقليمـي علـى النمـو         : استراتيجيات التنمية يف عامل معومل      -٨

  واملستدام املتوازن
  سالسل القيمة العاملية والتنمية: االستثمار من أجل التنمية  -٩

نفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت          إسهام األونكتاد يف ت     -١٠
  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

  :أنشطة التعاون التقين  -١١
  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  سطيينتقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفل  )ب(  

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

يف متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليهـا             )أ(  
 / متـوز  ٦رة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف         الدو

  ٢٠١٢يوليه 
  تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  

  :مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  -١٣
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ـ     : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدوليـة       )أ(   س داسالتقريـر الـسنوي ال
   للقانون التجاري الدويلاملتحدةواألربعون للجنة األمم 

   جلنة التجارة والتنميةتقرير  )ب(  
  املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية العاملة الفرقةتقرير   -١٤
  :املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل  -١٥

 من خطة ١٦٦ املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة التقرير  )أ(  
 ٢٠١٣-٢٠١٢عمل بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفترة 

  ٢٠١٤وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
 من النظام الـداخلي     ٧٦ألغراض املـادة   اهليئات احلكومية الدولية     تسمية  )ب(  

   التجارة والتنميةجمللس
  من النظام الداخلي جمللس  ٧٧املادة  ألغراض  احلكومية  غري  املنظمات   تسمية  )ج(  

  التجارة والتنمية
   اجلدول الزمين لالجتماعاتاستعراض  )د(  
  ٢٠١٤ الفرقة العاملة لعام عضوية  )ه(  
  )١٩-د(١٩٩٥ قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة استعراض  )و(  
   اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللساآلثار  )ز(  

   التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتماد  -١٦
   احلادية والستنيجمللسألعمال املؤقت لدورة ا اجدول  -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  اعتماد التقرير  -١٩

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
أثنـاء  ني جمللس التجارة والتنميـة      ستمال املؤقت للدورة ال    على جدول األع   ووِفق  -١

  .٢٠١٣مايو / أيار١٧املشاورات اليت أجراها رئيس اجمللس يف 

    ١البند     
  تخاب أعضاء املكتبان
  .Corr.1 وTD/B/16/Rev.4يف الوثيقة التجارة والتنمية جمللس د النظام الداخلي يرِ  -٢
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 ١٢ من النظام الداخلي، يتألف مكتـب اجمللـس مـن            ١٩ و ١٨ووفقاً للمادتني     -٣
" ألـف "أربعة أعضاء من القائمـة      ، أي   ئيس، وعشرة نواب للرئيس، واملقرر    الر: هم عضواً

ن ا، وعـضو  "جـيم "ن من القائمة    ا، وعضو "باء"، وأربعة أعضاء من القائمة      )ياآس/أفريقيا(
، )١٩-د(١٩٩٥، على النحو املشار إليه يف مرفق قرار اجلمعيـة العامـة             "دال"القائمة   من

  .بصيغته املعدَّلة
الدورة التاسعة ملؤمتر   ووفقاً لدورة التناوب على شغل املناصب اجلاري العمل هبا منذ             -٤

 اجمللس يف الـدورة      رئيس ، سيتوىل منصبَ  )األونكتاد التاسع (ملتحدة للتجارة والتنمية    األمم ا 
  املقـرر ممثـلُ  ، وسيتوىل منصَب)آسيا(" ألف" إحدى الدول املدرجة يف القائمة  ني ممثلُ ستال

ثالثة : وبالتايل سيكون نواب الرئيس العشرة كما يلي. "باء"إحدى الدول املدرجة يف القائمة 
 اثنان؛ و "جيم"؛ واثنان من القائمة     "باء"ة من القائمة    ثالث؛ و )آسيا/أفريقيا" (ألف"ئمة  من القا 

  ".دال"من القائمة 

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

  جدول األعمال    
  .أعاله" أوالً "الفصلد جدول األعمال املؤقت للدورة يف يرِ  -٥

  تنظيم األعمال    
تراحات املقدمة من الوفود، ُنظِّمت جلسات دورة اجمللس حبيث ال ُتعقد           مراعاةً لالق   -٦

كما ُنظِّمت اجللسات على حنو يكفل املشاركة الفعالة من الوفود،          . جلستان يف وقت واحد   
وخباصة الوفود الصغرية، ومبا يكفل أيضاً أكفأ استخدام ملوارد األمم املتحـدة املخصـصة              

  .للمؤمترات

  رةإنشاء جلان للدو    
جلنـتني  خلي، قـد يرغـب اجمللـس يف إنـشاء            من النظام الدا   ٦٢وفقاً للمادة     -٧

 للجنـة   ٦ من جدول األعمال للجنة األوىل للدورة والبند         ٥وُيقترح ختصيص البند     .للدورة
  .الثانية للدورة

    ٣البند     
رة  األونكتاد وأمناط النمو اجلديـدة للتجـا       :استشراف املستقبل : اجلزء الرفيع املستوى  

  والتنمية
سيبحث أعضاء أفرقة املناقشة، يف إطار هذا البند من جدول األعمـال، اجلغرافيـا                -٨

 اجلديدة لإلنتاج والتجارة والتمويل على الصعيد العاملي، اليت تـشكلت خـالل العقـدين             
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وسيكون لتوقيت الـسياسات    . وقد زادت األزمة املالية العاملية هذه التغيريات حدة       . املاضيني
لة باخلروج من األزمة ولوترية تنفيذها وأسلوهبا تأثري هام يف النمو والتجارة والتنمية يف              املتص

. وستؤثر السياسات الوطنية واإلقليمية والدولية يف انتعاش سلس وموات للتنمية     . مجيع البلدان 
ظام ويف إطار هذه العملية، ستتعرض السياسات النقدية واملالية، وكذلك القواعد اليت حتكم الن

املايل والنظام املايل الدويل، لتحوالت وتغريات، وستؤدي السياسات الـصناعية دوراً هامـاً             
وقد بدأت البلدان النامية تسعى لتنفيذ استراتيجيات إمنائية بديلة تركز على الطلـب             . أيضاً

رجح ومع ذلك، من امل   . احمللي وعلى التنويع القطاعي إلقامة الروابط ودفع النمو يف اإلنتاجية         
أن خيتلف استخدام السياسات الصناعية ملواجهة التحديات االقتصادية لفترة ما بعد األزمـة             

ويربز تناول األونكتاد هذه املواضيع على حنو منهجي على مـر      . باختالف جمموعات البلدان  
  .السنني إمكانية مسامهته يف صياغة استراتيجيات إمنائية مناسبة للمستقبل

  الوثائق
TD/B/60/7   األونكتاد وأمناط النمـو    : استشراف املستقبل

  اجلديدة للتجارة والتنمية

    ٤البند     
  حنو أمناط جديدة يف النمو العاملي: الترابط

ستتيح مداوالت جملس التجارة والتنمية يف إطار هذا البند من جدول األعمال فرصة               -٩
سيندرج هذا التحليل ضمن    و. ٢٠١٢الستعراض كيفية تطور أداء االقتصاد العاملي منذ عام         

منظور أطول أجالً يبني األمهية املتزايدة لعدة بلدان ومناطق نامية باعتبارها حمركات إضـافية             
  .للنمو االقتصادي العاملي

سياسات اليت ينبغي أن تعتمدها االقتصادات املتقدمة والنامية  سُيوىل اهتمام خاص لل   و  -١٠
ية الستعادة معدالت منو متواصـل دون إعـادة إنتـاج           واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال    

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨االختالالت احمللية والعاملية اليت أدت إىل األزمة املالية واالقتصادية يف الفترة 
، الذي يشكل وثيقـة     ٢٠١٣ ،تقرير التجارة والتنمية  ويستعرض الفصل األول من       -١١

الترابط االقتـصادي   ر  اثآقتصاد العاملي، و   احلالية يف اال   االجتاهاتأساسية ملداوالت اجمللس،    
العاملي على البلدان النامية، واحليز املتاح الختاذ تدابري سياساتية ملواجهة التقلبـات الدوريـة              

  . التحديات االقتصادية العامليةمتسقة ملواجهةواحلاجة إىل استجابة وتدابري سياساتية هيكلية، 
  الوثائق

UNCTAD/TDR/2013 and 

Overview 

التكيـف مـع    : ٢٠١٣تقرير التجارة والتنميـة،      
   املتغرية االقتصاد العامليديناميات
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    ٥البند     
  ثاينالتقرير املرحلي ال: سطنبول ألقل البلدان منواًامسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل 

تنفيذ سيتداول جملس التجارة والتنمية، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، بشأن               -١٢
 مع التركيز على القدرات     ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً يف العقد         

فقد اعُترب بناء القدرات    ). اجملال األول من اجملاالت ذات األولوية يف برنامج العمل        (اإلنتاجية  
زأ من اجلهود   ومما يشكل جزءاً ال يتج    . اإلنتاجية ألقل البلدان منواً عنصراً ال غىن عنه لتنميتها        

الرامية إىل تطوير القدرات اإلنتاجية يف البلدان املعنية ضرورةُ قياس ما وصلت إليه أقل البلدان              
منواً حالياً يف جمال بناء قدراهتا اإلنتاجية، وحتديد معايري مرجعية ميكن مـن خالهلـا تقيـيم                 

نامج العمـل، ووفقـاً     وتبذل أمانة األونكتاد، يف إطار مسامهتها يف تنفيذ بر        . القدرات تلك
مؤشرات قابلـة للقيـاس     من والية الدوحة، جهوداً متواصلة من أجل وضع         ) ه(٦٥للفقرة  
منهجية تنفيذية ومبادئ توجيهيـة سياسـاتية       " هبدف إتاحة لقدرات اإلنتاجية   تتعلق با كمياً  

لوطنية يف بشأن كيفية تعزيز مكانة القدرات اإلنتاجية يف السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية ا        
وبغية مساعدة اجمللس يف املناقشات اليت سيجريها بشأن هذا البند، سـُتِعد            ". أقل البلدان منواً  

األمانة وثيقة معلومات أساسية يف شكل توليف لعملها اجلاري فيما يتعلق بوضع املؤشـرات              
 وسـيلة هامـة     واملعايري املرجعية لقياس القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً، باعتبار ذلك          

  .لوضع القدرات اإلنتاجية يف صلب اهتمام السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
  الوثائق

TD/B/60/8         سطنبول امسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل
قياس وتقييم القدرات اإلنتاجية    : ألقل البلدان منواً  
  يف أقل البلدان منواً

    ٦البند     
  إطالق دينامية القطاع اخلاص: التجارة بني البلدان األفريقية: صادية يف أفريقياالتنمية االقت

التنمية االقتصادية يف سينظر اجمللس، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يف تقرير            -١٣
، الذي يبحث سبل تعزيز   إطالق دينامية القطاع اخلاص   : التجارة بني البلدان األفريقية   : أفريقيا

ويذهب التقرير إىل أن البلدان األفريقية      . خلاص لتدعيم التجارة بني البلدان األفريقية     القطاع ا 
ملزمة، جلين املكاسب اليت ُيتوقع أن تتأتى من التجارة والتكامل اإلقليمي فيما بينها، بوضـع               
بناء القدرات اإلنتاجية وتنظيم املشاريع حملياً يف صلب براجمها السياساتية لتـدعيم التجـارة              

ويف هذا الصدد، يوصي التقرير بأن تشجع حكومات القارة التجارة بني البلـدان          . بينها فيما
ويشدد التقرير، بوجه خاص، على احلاجـة إىل        . األفريقية يف سياق العمل اإلقليمي اإلمنائي     

االنتقال من هنج خطي إزاء التكامل يقوم على العمليات ويركز على إزالة احلواجز التجارية،              
ج للتكامل يستند أكثر إىل التنمية، ويويل من االهتمام لبناء القدرات اإلنتاجية وتطوير             إىل هن 

  .القطاع اخلاص نفس ما يوليه إلزالة احلواجز التجارية
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  الوثائق
TD/B/60/4     التجـارة بـني    : التنمية االقتصادية يف أفريقيا

إطالق دينامية القطاع اخلاص   : البلدان األفريقية 
  )عرض عام(

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2013  Economic Development in Africa Report 2013: 
Intra-African Trade: Unlocking Private Sector 
Dynamism 

    ٧البند     
  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي

يف ها األونكتاد   من والية الدوحة اليت اعتمد    ) د(١٨لفقرة  كُلف األونكتاد، مبوجب ا     -١٤
تطـور يف النظـام     أن يواصل رصد وتقييم ال    ب" )الثالث عشر األونكتاد  (دورته الثالثة عشرة    
 جملس التجـارة    تداولوتنفيذاً هلذه الوالية، سي   ". هاته من منظور إمنائي   ااجتالتجاري الدويل و  

دفقات التجارة  يف تخريةاالجتاهات األشأن والتنمية، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ب      
يف السلع واخلدمات؛ والتطورات اهلامة اليت شهدها النظام التجاري الدويل؛ واملسامهة           الدولية  

اليت ميكن أن تقدمها التجارة الدولية يف جهود القضاء على الفقر يف سياق التنمية املستدامة يف 
  .٢٠١٥إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

  الوثائق
TD/B/60/2         تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور

  إمنائي

    ٨البند     
تزايد الطلب احمللي واإلقليمي على النمـو املتـوازن         : استراتيجيات التنمية يف عامل معومل    

  واملستدام
ستركز مداوالت جملس التجارة والتنمية، يف إطار هذا البند من جدول األعمـال،               -١٥

 سياسات فعالة لتعزيز األسواق احمللية واإلقليمية يف جانب الطلب، واالرتقاء           على احلاجة إىل  
باإلنتاج وتنويعه يف جانب العرض، باعتبار ذلك من املبادئ احملركـة الـيت تقـوم عليهـا                 

وليست األزمة املالية واالقتصادية احلالية جمرد حلقـة        . االستراتيجيات اإلمنائية الطويلة األمد   
ثل نقطة فاصلة لن يكون ممكناً وال مستصوباً بعدها العودة إىل أمناط النمـو     دورية، بل هي مت   

فستكون : وسيتعني يف حاالت كثرية تغيري حمور تركيز استراتيجيات التنمية        . السابقة لألزمة 
البلدان ملزمة بتعزيز االستهالك واالستثمار على الصعيدين احمللي واإلقليمي، ممـا سـيؤدي             

) على األقـل (والتنسيق العاملي أو اإلقليمي   . لطلب على الواردات والتجارة   بدوره إىل توليد ا   
  .عامل هام الستدامة هذه العملية
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وترِد املعلومات األساسية اليت سُترشد اجمللس يف مداوالته يف إطار هذا البنـد مـن                 -١٦
، الـيت   ٢٠١٣تقرير التجارة والتنميـة،     جدول األعمال يف الفصول من الثاين إىل الرابع من          

تتناول تطور هيكل الطلب العاملي خالل العقود املاضية، وما يفرضه من حتديات ويتيحه من              
فرص جديدة أمام البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، والشروط الالزمـة لكـي               

لقـدرة  يصبح الطلب احمللي واإلقليمي حمركاً رئيسياً للنمو، ويدعم تنويع اإلنتاج، ويزيد من ا   
  .على مقاومة الصدمات اخلارجية

  الوثائق
UNCTAD/TDR/2013 and 

Overview 

التكييـف مـع    : ٢٠١٣تقرير التجارة والتنميـة،      
   املتغريةاالقتصاد العامليديناميات 

    ٩البند     
  سالسل القيمة العاملية والتنمية: االستثمار من أجل التنمية

 أضحت العالقة بني التجارة واالستثمار تتخلـل        مع ظهور سالسل القيمة العاملية،      -١٧
وختضع األغلبية العظمى من التجارة العامليـة يف هنايـة املطـاف            . االقتصاد العاملي وحتدده  

للشركات عرب الوطنية اليت تدير وتنسق سالسل القيمة العاملية من خالل االستثمار األجـنيب              
مثل التعاقد مع جهـات خارجيـة       (شكال غري القائمة على املشاركة السهمية       املباشر، واأل 

، واملعامالت العابرة للحـدود مـع   )لتقدمي اخلدمات، والزراعة التعاقدية، والصناعة التعاقدية  
وأمام البلدان النامية فرص وخماطر على السواء مرتبطة بسالسل القيمـة           . الشركات املستقلة 

تفكر ملياً يف حماسن ومساوئ املشاركة يف تلك السالسل، ويف تكـاليف            وعليها أن   . العاملية
ومزايا السياسات االستباقية الرامية إىل تعزيز سالسل القيمة العاملية أو االستراتيجيات اإلمنائية            

وقد تقرر بعض البلدان عدم . اليت تقودها تلك السالسل، وذلك وفقاً للحالة اخلاصة بكل بلد   
والواقع أن معظم البلـدان     . سل، ورمبا ال يكون اخليار متاحاً لبلدان أخرى       تعزيز تلك السال  

والسياسات العامة مهمة يف تسخري سالسل القيمة       . تشارك أصالً بقدر ما يف هذه السالسل      
  .العاملية لتحقيق التنمية

فرصة لألمانة لتقدمي عرض موجز عن آخر التطـورات         وستتيح دورة اجمللس أيضاً       -١٨
  . باجتاهات وسياسات االستثمار األجنيب املباشراملتعلقة
سبل تعظيم الفوائد وتقليل املخاطر املرتبطـة بـسالسل         وسيناقش االجتماع بالتايل      -١٩

الـذي يهـدف إىل    ،٢٠١٣ ،لتقرير االستثمار العامليسيكون العرض العام  و. القيمة العاملية 
وتقليل املخاطر املرتبطـة بأنـشطة      إتاحة خيارات سياساتية للبلدان من أجل تعظيم الفوائد         

الوثيقة اخلاصة هبذا البند مـن جـدول        سالسل القيمة العاملية يف إطار التنمية املستدامة، هو         
  .وثيقة املعلومات األساسية اليت ستثري املناقشةهو  التقرير الكامل يكوناألعمال، وس
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  الوثائق
UNCTAD/WIR/2013 and 

Overview 

سالسل القيمـة   : ٢٠١٣لعاملي،  تقرير االستثمار ا   
  االستثمار والتجارة من أجل التنمية: العاملية

    ١٠البند     
إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها             

  األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
احلاجة إىل االنتفاع إىل أقصى حد       باء،   ٥٧/٢٧٠أكدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٢٠

 هبا يف إطـار     املتعهدممكن من آليات األمم املتحدة القائمة بغرض استعراض تنفيذ االلتزامات           
د، دعت اجلمعيـة العامـة     ويف هذا الصد   .دة يف اجملاالت الرئيسية للتنمية    منظومة األمم املتح  

يته، يف تنفيذ نتائج املـؤمترات الرئيـسية        أن يسهم، يف حدود وال    جملس التجارة والتنمية إىل     
، يف إطـار  هااستعراض التقدم احملرز يف تنفيذيف  و،ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة    

  .بنود جدول أعماله ذات الصلة
  : من اتفاق أكرا على ما يلي١١وتنص الفقرة   -٢١

ابعـة نتـائج    ينبغي أن يساهم األونكتاد، يف إطار واليته، يف تنفيـذ ومت            
وينبغي له أن يواصل املسامهة يف حتقيـق األهـداف          . املؤمترات العاملية ذات الصلة   

سيساعد، بفضل مجيع و. اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية    
 جوانب عمله، على تنفيذ جدول األعمال اإلمنائي العاملي وعلى متهيد الطريق حنـو            

وينبغي أن يساهم األونكتاد أيضاً يف تنفيذ التدابري احملددة اليت طُلبت يف . ٢٠١٥عام 
، وبرنامج العمل لصاحل أقل البلدان منـواً        ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي الذي ُعقد عام       

، وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الـدويل املعـين     ٢٠١٠-٢٠٠١يف العقد   
نفيذ املتفق عليها يف مؤمتر القمة العاملي املعين        بتمويل التنمية، وخطة جوهانسربغ للت    

بالتنمية املستدامة، وإعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين عن مؤمتر القمة العـاملي            
وينبغي أن يساهم أيضاً يف مواصلة تنفيذ األهداف املتفق عليهـا           . جملتمع املعلومات 

  .ات الصلةدولياً يف إعالن الدوحة الوزاري وغري ذلك من القرارات ذ
ينبغـي أن   : "من والية الدوحة على ما يلـي      ) ن(١٨ و ١٨وباملثل، تنص الفقرتان      -٢٢

 استناداً إىل أركانه الثالثـة، مـن أجـل حتقيـق     -يواصل األونكتاد العمل يف إطار واليته       
جمدية، وتسخري املوارد املتاحة، معززاً يف الوقت ذاته عمليات التآزر ومشجعاً أوجـه              نتائج
 النتائج ذات    األونكتاد ويف هذا الصدد، ينبغي أن ينفذ     . ل مع عمل املنظمات األخرى    التكام

الصلة املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية بشأن التنمية، وأن يتابع تلـك النتـائج،               
  ".حسب االقتضاء
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) أ(٢٧ وُيتوقع أن يستجيب اجمللس للطلب الذي وجهته إليه اجلمعية العامة يف الفقرة             -٢٣
  .ها أمانة األونكتاد باء على أساس مذكرة ُتِعّد٥٧/٢٧٠من قرارها 

  الوثائق
TD/B/60/9        املـؤمترات الرئيـسية    التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج

، ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم املتحـدة        
  ومسامهات األونكتاد

    ١١البند     
  أنشطة التعاون التقين

  تعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاداستعراض أنشطة ال  )أ(  
، فـضالً عـن     ٢٠١٢سيستعرض اجمللس أنشطة التعاون التقين املُضطَلع هبا يف عام            -٢٤

التطورات يف جمال التعاون التقين لألونكتاد، وخباصة املسائل ذات الصلة ببناء القـدرات يف              
) ٥٠-د(٤٧٨ يف تنفيذ مقرر اجمللس جمايل التجارة واالستثمار، واملسائل املتصلة بالتقدم احملرز      

،  اجمللس ُيعرض على ولدى النظر يف هذا البند من جدول األعمال، س        . فيما يتعلق بالتعاون التقين   
 والستني للفرقة العاملـة املعنيـة باإلطـار         امسة نتائج الدورة اخل   كمعلومات أساسية داعمة،  

، ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٤ إىل   ٢فترة من   االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، املقرر عقدها يف ال      
  .٢٠١٢نشطة التعاون التقين املُضطَلع هبا يف عام أل استعراٌضو

  الوثائق
TD/B/WP/253           استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا

  األونكتاد ومتويل هذه األنشطة
TD/B/WP/253/Add.1  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: Review 
of activities undertaken in 2012 (English only) 

TD/B/WP/253/Add.2  Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex II: 
Statistical tables (English only) 

TD/B/WP/255          تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية
  الربناجمية عن أعمال دورهتا اخلامسة والستني

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  
سيتبع تقرير األونكتاد عن املساعدة املقدمة إىل الشعب الفلسطيين نفس النمط املتبع              -٢٥
لتطـورات  جمللس التجارة والتنمية وصـفاً مـوجزاً ل       تقرير  السيتيح  و. سنوات السابقة يف ال 

والرسالة األساسية الـيت    .  األخرية سطينية احملتلة يف اآلونة    األرض الفل  اليت شهدهتا االقتصادية  
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يتضمنها التقرير هي أن استمرار القيود اإلسرائيلية املفروضة على التنقل، وفقدان األراضـي             
 اإلنتاج، واآلفاق القامتة لعملية السالم، كلها عوامل أدت إىل تباطؤ النـاتج احمللـي               وموارد

وُيتوقع أن تزداد هـذه الظـروف    . ٢٠١٢اإلمجايل وارتفاع معدالت الفقر والبطالة يف عام        
األزمة املالية الفلسطينية، ويعطي تقديرات بـشأن حجـم          ويلقي التقرير الضوء على      .سوءاً

  نطاق أنشطة تعاون   ويربز التقرير أيضاً  . ت املالية الفلسطينية املسربة إىل إسرائيل     وتأثري اإليرادا 
واألسس املنطقيـة هلـذه األنـشطة،     ٢٠١٢يف عام التقين مع الشعب الفلسطيين    األونكتاد  

  .فيذ هذه األنشطةحمدودية املوارد الالزمة لتنو
  الوثائق

TD/B/60/3       ونكتـاد إىل  تقرير عن املساعدة املقدمـة مـن األ
التطورات اليت شهدها اقتصاد    : الشعب الفلسطيين 

  األرض الفلسطينية احملتلة

    ١٢البند     
املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثـة عـشرة             

  للمؤمتر

رة يف الـدو   متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفـق عليهـا            )أ(  
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف 

تـدرس  أن  ) األونكتاد الثالث عـشر   (قرر املؤمتر يف دورته الثالثة عشرة يف الدوحة           -٢٦
 رتقريز يف تنفيذ املقررات املتعلقة ب     قّيم التقدم احملر  جمللس التجارة والتنمية وتُ   الدورات السنوية   

ونظر جملس التجارة والتنمية، أثنـاء      .  وتتخذ ما يلزم من إجراءات     وحدة التفتيش املشتركة،  
، تعزيـز التنظـيم واإلدارة يف األونكتـاد       هتدف إىل   خطة عمل   دورته التاسعة واخلمسني، يف     

ُوضعت وفقاً لالستنتاجات املتفق عليها يف دورة اجمللس االستثنائية السادسة والعـشرين الـيت              
تعزيز وطلب اجمللس، يف الدورة التاسعة واخلمسني، إىل األمانة    . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦ت يف   ُعقد

 اليت ُعرضت يف الدورة، على النحو الـوارد يف  التنظيم واإلدارة يف األونكتاد بتنفيذ خطة العمل      
يـه يف   قدَّم إل أن يُ وطلب اجمللس أيضاً     .لس اجمل استناداً إىل مداوالت  و ،TD/B/59/CRP.2الوثيقة  

. تقرير مرحلي شامل بـشأن التنفيـذ      ،  ٢٠١٣سبتمرب  /املقرر عقدها يف أيلول    ،دورته الستني 
  .وستقدم األمانة تقريراً عن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد

  الوثائق
TD/B/60/5            تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمـل الراميـة إىل

   واإلدارة يف األونكتادتعزيز التنظيم
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JIU/REP/2012/1     استعراض التنظيم واإلدارة يف مؤمتر األمم املتحـدة
  )األونكتاد(للتجارة والتنمية 

TD/B(S-XXVI)/CRP.1  UNCTAD Management Response to the Joint 

Inspection Unit Review of Management and 

Administration in the United Nations 

Conference on Trade and Development  
TD/B(S-XXVI)/2           تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمـال دورتـه

 االستثنائية السادسة والعشرين

TD/B/59/CRP.2  Workplan for enhancing the management and 

administration of UNCTAD 

TD/B/59/7        دورتـه   تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمـال 
 التاسعة واخلمسني

  تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  
 ٢٤يـومي   سُيعرض على اجمللس تقرير ندوة األونكتاد العامة الرابعة اليت ُعقدت يف              -٢٧
  .، كي ينظر فيه٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥و

  الوثائق
TD/B/60/6          الـنُّهج   -تقرير عن ندوة األونكتاد العامة الرابعـة 

  ٢٠١٥ اجلديدة خلطة متسقة ملا بعد عام االقتصادية

    ١٣البند     
  مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية

س واألربعـون للجنـة     داسالتقرير السنوي ال  : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية      )أ(  
  األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

ض على اجمللس تقريـر الـدورة       ر، سُيع )٢١-د(٢٢٠٥وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٢٨
  .األربعني للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلسادسة وال

  الوثائق
A/68/17          تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل

  عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني
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  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ب(  
ة التجارة والتنمية عن أعمال دورهتا اخلامـسة كـي    سُيعرض على اجمللس تقرير جلن      -٢٩

  .ينظر فيه
  الوثائق

TD/B/C.I/31  تقرير جلنة التجارة والتنمية عن أعمال دورهتا اخلامسة  

    ١٤البند     
  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

ة والستني كـي    امسملة عن أعمال دورهتا اخل    سُيعرض على اجمللس تقرير الفرقة العا       -٣٠
  .ينظر فيه

  الوثائق
TD/B/WP/255           تقرير الفرقة العاملة املعنيـة باإلطـار االسـتراتيجي

  وامليزانية الربناجمية عن أعمال دورهتا اخلامسة والستني

    ١٥البند     
  واإلدارية وما يتصل هبا من مسائلاملسائل املؤسسية والتنظيمية 

 مـن خطـة عمـل       ١٦٦لتقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة          ا  )أ(  
 ومـا هلـذه     ٢٠١٣-٢٠١٢بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفتـرة          
  ٢٠١٤الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 

 االستشارية اجمللس على أنشطة     سُيطلع رئيس اهليئة  ) ٤٧-د(٤٦٦عمالً مبقرر اجمللس      -٣١
وسُيدعى اجمللس إىل تعيني .  من خطة عمل بانكوك  ١٦٦اهليئة االستشارية وعلى تنفيذ الفقرة      

  . على أساس توصيات اجملموعات اإلقليمية٢٠١٤أعضاء اهليئة االستشارية لعام 

 لي جمللـس  من النظام الداخ٧٦تسمية اهليئـات احلكوميـة الدوليـة ألغراض املـادة       )ب(  
  التجارة والتنمية

 ٧٦مل تتلق أمانة األونكتاد أي طلب لإلدراج يف القائمة املنصوص عليها يف املـادة                 -٣٢
يف الوثيقـة   املعتمـدة   ملنظمات احلكومية الدولية    د قائمة ا  وترِ .من النظام الداخلي للمجلس   

TD/B/IGO/LIST/10.  
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  من النظام الـداخلي جمللـس      ٧٧دة  تسمية املنظمـات غري احلكوميـة ألغراض املـا       )ج(  
  التجارة والتنمية

 ٧٧مل تتلق أمانة األونكتاد أي طلب لإلدراج يف القائمة املنصوص عليها يف املـادة                 -٣٣
يف الوثيقـة  املعتمـدة   احلكوميـة غـري  ملنظمات د قائمة اوترِ .من النظام الداخلي للمجلس   

TD/B/NGO/LIST/15.  

  جتماعاتاستعراض اجلدول الزمين لال  )د(  
 ٢٠١٣سُيعرض على اجمللـس اجلدول الزمين الجتماعات الفترة املتبقية من عـام              -٣٤

  .٢٠١٤ولعام 

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  ٢٠١٤عضوية الفرقة العاملة لعام   )ه(  
 علـى أسـاس     ٢٠١٤سُيطلب إىل اجمللس املوافقة على عضوية الفرقة العاملة لعام            -٣٥

  .موعات اإلقليميةالترشيحات املقدمة من اجمل

  وثائق تصدر أثناء الدورة    

  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   )و(  
سُتعرض على اجمللـس، حسب االقتضاء، القائمة املُحدَّثـة الـيت تـضم أعـضاء            -٣٦

  .األونكتاد واجمللس
  الوثائق

TD/B/INF.228   جملس التجارة والتنميةعضوية األونكتاد وعضوية  

  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس  )ز(  
سُيبلَّغ اجمللس خالل الدورة باآلثار اإلدارية واملالية اليت تترتَّب على أي مقترحـات               -٣٧

  .معروضة عليه

  وثائق تصدر أثناء الدورة، عند اللزوم    

    ١٦البند     
  ائق التفويضاعتماد التقرير املتعلق بوث

 من النظام الداخلي، سيفحص مكتب اجمللس وثائق التفـويض،          ٢-١٧وفقاً للمادة     -٣٨
  .ويقدم تقريره إىل اجمللس
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  وثائق تصدر أثناء الدورة    

    ١٧البند     
   احلادية والستنيجدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس

وقـد  . الستنياحلادية و اجمللس  لدورة  مانة مشروع جدول األعمال املؤقت      سُتِعد األ   -٣٩
يرغب اجمللس يف إحالة النظر يف هذا البند إىل املشاورات اليت سُيجريها رئيس اجمللـس مـع                 

  .املكتب واملنسقني

    ١٨البند     
  مسائل أخرى

    ١٩لبند ا    
  اعتماد التقرير

سيتضمن تقرير اجمللس إىل اجلمعية العامة النتائج        من اتفاق أكرا،     ١٩٥وفقاً للفقرة     -٤٠
امللخصات الـيت   فضالً عن   لبلدان منواً، والتعاون التقين،     ملتفاَوض عليها بشأن أفريقيا، وأقل ا     ا

  .ُيِعدها الرئيس، والنتائج املتفاَوض عليها املوجَّهة إىل األمانة

        


