
(A)   GE.15-09041    200515    200515 

 

 مجلس التجارة والتنمية
 الحادية والستونالدورة التنفيذية 

  2015يه ن/يو حزيران 26-24جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 *هوشروح جدول األعمال المؤقت  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 .األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا -2
والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاته  جملس التجارة والتنميةاملسائل اليت تتطلب إجراًء من  -3

 املتصلة هبذه التقارير واألنشطة: أو الفرعية
 املعنية باإلطار االسرتاتيجي وامليزانية الربناجمية؛ تقرير الفرقة العاملة )أ( 
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية؛ تقرير )ب( 
 قرير جلنة التجارة والتنمية.ت )ج( 

 للمؤمتر. التحضريية للدورة الرابعة عشرةالعملية  -4

__________ 

قدددد وافقدددت رليددداً علددد   قُددددمت هدددذه الو يقدددة   التددداري  املبدددىل  أعدددوه نظدددراً إأل أن الددددول األعضددداء   األونكتددداد *
 .2015نيسان/أبريل  30جدول األعمال املؤقت   
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              مدددددن النظددددداجمل الددددددا لي  لدددددس  77تسدددددمية املنظمددددداي  دددددري ااكوميدددددة أل دددددرا  املدددددادة  -5
 التجارة والتنمية.

 .مسائل أ رى -6
 والستىل.ااادية عن دورته التنفيذية  التجارة والتنمية تقرير جملس -7

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 يرد أعوه جدول األعمال املؤقت للدورة. -1

 الو ائق
TD/B/EX(61)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  2البند   
 األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعماا ألفريقيا 

سنوياً تقرير عدن األنشدطة الديت يضدطلع هبدا األونكتداد دعمداً ألفريقيدا، ويُقددرجمل التقريدر د يُدع   -2
إأل دورة تنفيذيددة مددن دوراي جملددس التجددارة والتنميددة. ويتضددمن التقريددر استعراودداً عامدداً للبحددو  

بينألددا مددن  ،ومددوجزاً ألنشددطة ُةددددة ؛والتحلدديوي الدديت ُهريألددا األونكتدداد فيمددا يتعلددق بتنميددة أفريقيددا
واليدددة  ودددمناخلددددماي االستشدددارية والتعددداون التقددد ،   لدددل قطدددات مدددن القطاعددداي الددديت تنددددرج 

األونكتددددداد. ويتضدددددمن هدددددذا التقريدددددر معلومددددداي ُمكم لدددددة وُةد  دددددة للمعلومددددداي الدددددواردة   الو يقدددددة 
TD/B/EX(59)/2  واخلمسددددددددددىل للمجلددددددددددس    التاسددددددددددعةالدددددددددديت قُدددددددددددمت إأل الدددددددددددورة التنفيذيددددددددددة

 بشددد ن. وسدددُتعقد   إطدددار هدددذا البندددد مدددن جددددول األعمدددال حلقدددة نقدددا  2014 حزيران/يونيددده
دددل الدددديون   أفريقيددداموودددوت     وسدددتلي  لددد  . النظدددر جمددددداً   مسددد لة مددددى القددددرة علددد  قم 

 مناقشة تفاعلية.

 الو ائق
TD/B/EX(61)/2  .األنشددددطة الدددديت يضددددطلع هبددددا األونكتدددداد دعمدددداً ألفريقيددددا 

 العاجمل لألونكتاد تقرير مقدجمل من األمىل
TD/B/EX(61)/3     النظر جمدداً   مس لة مدى القدرة عل  قم ل الدديون

 أفريقيا
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  3البند   
المسااا ل التااي تتطلااء إجاارالا مااج مجلااس التجااارة والتنميااة والناشاا ة عااج تقااارير 

 المتصلة بهذه التقارير واألنشطة:  وأنشطة هي اته الفرعية أو
 املعنية باإلطار االسرتاتيجي وامليزانية الربناجمية العاملةتقرير الفرقة  )أ( 

للفرقددة العاملددة املعنيددة باإلطددار االسددرتاتيجي  السددبعىلسددُيعر  علدد  ا لددس تقريددر الدددورة  -3
 كي ينظر فيه.لوامليزانية الربناجمية 

 الو ائق
TD/B/WP/270   تقريددددددر الفرقددددددة العاملددددددة املعنيددددددة باإلطددددددار االسددددددرتاتيجي

 السبعىلة الربناجمية عن أعمال دورهتا وامليزاني

 تقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية )ب( 
كدددي ل لجنددة االسددتثمار واملشدداريع والتنميددةل السدددابعةسددُيعر  علدد  ا لددس تقريددر الدددورة  -4

 .ينظر فيه

 الو ائق
TD/B/C.II/31   أعمدددال تقريدددر جلندددة االسدددتثمار واملشددداريع والتنميدددة عدددن

 دورهتا السابعة

 تقرير جلنة التجارة والتنمية )ج( 
 .كي ينظر فيهلللجنة التجارة والتنمية  السابعةسُيعر  عل  ا لس تقرير الدورة  -5

 الو ائق
TD/B/C.I/38  تقرير جلنة التجارة والتنمية عن أعمال دورهتا السابعة 

  4البند   
 للمؤتمر عشرةالتحضيرية للدورة الرابعة العملية 

، اتُفدددددق علددددد  إجدددددراء 2015نيسدددددان/أبريل  30  املشددددداوراي الددددديت أجراهدددددا الدددددرئيس    -6
سلسلة من املشاوراي املفتوحة  ري الرلية بقصد استعرا  املقرتحاي املتعلقدة باملوودوت الرئيسدي 

د  املتو    هدو واملواويع الفرعية للدورة الرابعة عشرة للمؤمتر )مؤمتر األونكتاد الرابع عشر(. واهل
ا تتاجمل هذا العمل بووع مقرتحاي ملموسة، مبا    ل  اإلطار الزم  للفرتة املمتدة حىت انعقداد 

 املؤمتر، ميكن أن يعتمدها ا لس رلياً   دورته التنفيذية ااادية والستىل.
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  5البند   
ماااج النظااااخ الااادا لي  77تسااامية المنظمااااا حيااار الحكومياااة ألحااارا  الماااادة 

 جلس التجارة والتنميةلم
من النظداجمل  77تلقت أمانة األونكتاد طلباً لإلدراج   القائمة املنصوص عليألا   املادة  -7

قائمدددة املنظمددداي  دددري ااكوميدددة  TD/B/NGO/LIST/18الددددا لي للمجلدددس. وتدددريد   الو يقدددة 
 املعتمدة.

 الو ائق
TD/B/EX(61)/R.1   مدن  77أل را  املادة تسمية املنظماي  ري ااكومية

س: الطلددب املقدددرجمل مددن منظمددة النظدداجمل الدددا لي للمجلدد
 لمبوديا  -نقذوا األر  ا

  6البند   
 مسا ل أ رى

  7البند   
 الحادية والستيجتقرير مجلس التجارة والتنمية عج دورته التنفيذية 

    


