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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب    

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

 - وسيكون نائب الرئيس     .األفريقيةموعة  اجمل منالدول األعضاء    إلحدى والستني ممثّل    السابعة
  .ة البحر الكارييبطقمن جمموعة أمريكا الالتينية ومن إلحدى الدول األعضاء املقرر ممثّالً

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل    

 الـسابعة سُتدعى الفرقة العاملة إىل املوافقة على جدول األعمال املؤقت لـدورهتا              -٢
  .والستني كما يرد يف الفصل األول أعاله
 الوثائق

 TD/B/WP/258   ؤقت وشروحهجدول األعمال امل

  ٣البند     
االتصـاالت وسياسته املتعلقـة     استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال         

  باملنشورات
اعتمد جملس التجارة والتنمية يف دورته السادسة واخلمسني استراتيجية األونكتاد يف             -٣

 TD/B/56/9/Rev.1الـوثيقتني   جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات الـواردتني يف         
وطلب اجمللس إىل األمانة أن تقدم إليه، عن طريق الفرقة العاملة، تقريراً . TD/B/56/10/Rev.1و

 ويف  .سنوياً عن تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات          
ألمني العام لألونكتاد بشأن تنفيـذ اسـتراتيجية   لهذا الصدد، ستنظر الفرقة العاملة يف تقرير      

األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات، وستجري مناقشة غـري رمسيـة             
، وستستعرض نتائج الدراسة االستقـصائية      ٢٠١٤لقائمة املنشورات املقرر إصدارها يف عام       

  .٢٠١٣ للمنشورات الصادرة يف عام
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  الوثائق

TD/B/WP/259 

  
تقرير عن تنفيذ استراتيجية األونكتـاد يف جمـال         

  االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات
TD/B/WP(67)/CRP.1 

  
Report on the readership survey of main publications 
of UNCTAD in 2013 

  ٤البند     
  النظر يف مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    

ة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية علما يف دورهتا          أحاطت الفرق   -٤
 مبشروع استراتيجية األونكتـاد     ٢٠١٣ديسمرب  /السادسة والستني املعقودة يف كانون األول     

جلمع األموال، وأقرت بأمهيتها، وقررت أن يستمر النظر فيها يف الدورة الـسابعة والـستني           
  .للفرقة العاملة

 ثائقالو

UNCTAD fundraising strategy for technical 
cooperation activities  UNCTAD/OSG/MISC/2013 

  ٥البند     
   والستني للفرقة العاملةالثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة     

ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة للفرقة              -٥
  .العاملة

  ٦البند     
  مسائل أخرى    

  ٧البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقّدم إىل جملس التجارة والتنمية     

  . والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةالسابعةسُيقّدم تقرير الدورة   -٦

        


