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*1512534*  

 مؤؤؤؤؤؤتمر األمؤؤؤؤؤم المتحؤؤؤؤؤدة للت ؤؤؤؤؤاو    ؤؤؤؤؤ   ات ؤؤؤؤؤا    لؤؤؤؤؤ 
 2005االت ا  الدولي لز ت الز تو  وز تو  المائدة لعام 

      ٢٠١5تشرين األول/أكتوبر  ٩-5جنيف،  

     من جدول األعمال املؤقت ٢البند  

    إقرار جدول األعمال
 وشروحهجدول األعمال المؤقت   

  
       جدول األعمال المؤقت  -أوالا  

 .افتتاح املؤمتر -١
 .إقرار جدول األعمال -٢

 .اعتماد النظام الداخلي -3

 .انتخاب أعضاء املكتب -4

 :وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -5

     ؛تعيني جلنة وثائق التفويض )أ(  
     .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب(  

 .إنشاء اللجنة الرئيسية واللجان األخرى حسب االقتضاء -6

   .٢٠٠5 إعداد اتفاق خيلف االتفاق الدويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام -7
    . هاالنظر يف القرارات اخلتامية واعتماد  -8
 .مسائل أخرى -٩
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       شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا   
  1البند   

 المؤتمرافتتاح 
  
ـــــــــني  -١ ـــــــــوم االثن ـــــــــ  ي ـــــــــاد أو  ثل  تشـــــــــرين األول/ 5ســـــــــيفتتا املـــــــــؤمترك األمـــــــــنيم العـــــــــام ل ونكت

 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١5 أكتوبر
  

    2البند   
 إقرار جدول األعمال

  
ســيمدعا املــؤمتر إو املوافقــة علــا جــدول األعمــال املؤقــت بيفــيفت  الــواردة يف الفيفــل األول  -٢

أعاله.


 الوثائق
TD/OLIVE OIL.11/1  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  
    3البند   

 اعتماد النظام الداخلي
  
 أمانة األونكتاد. الذي أعدت سيدعا املؤمتر إو املوافقة علا النظام الداخلي املؤقت  -3
 

 الوثائق
TD/OLIVE OIL.11/2 النظام الداخلي املؤقت 

  
   4د البن   

   انت اب أعضاء المكتب
  
للـــرئي .  ونائبـــا   املـــؤمتر رئيســـا  أن ينتخـــب مـــن النظـــام الـــداخلي املؤقـــت علـــا  6تـــنمل املـــادة  -4

 غــمم  ثــل وجيــوز للمــؤمتر أن ينتخــب الــرئي  ونائــب الــرئي  مــن بــني املمثلــني أو أن ينتخــب شخيفــا  
 للرئي . أو نائبا   شارٍ  من املشاركني رئيسا  مل
  

  5البند   
 الممثلين لدى المؤتمروثائق ت و ض 

  
وثــــائق تفــــويض  ثلــــي الــــدول تقــــدم مــــن النظــــام الــــداخلي املؤقــــت علــــا أن  3تــــنمل املــــادة  -5

األمـــني العـــام ل ونكتـــاد، إ ا أمكـــن يف إو املشـــاركة يف املـــؤمتر وأمـــاء املمثلـــني املنـــاوبني واملستشـــارين 
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لوثـائق التفـويض،  جلنـة   تقـوملـا أن ع 4سـاعة بعـد افتتـاح املـؤمتر. وتـنمل املـادة  ٢4موعد ال يتجـاوز 
املمثلـــني وثـــائق تفـــويض بفحـــمل مؤلفـــة مـــن ضســـة أعضـــاء يعيـــنلم املـــؤمتر بنـــاء علـــا اقـــ اح الـــرئي ، 

 إو املؤمتر. ويمق ح يف هذا اليفدد أن ينشئ املؤمتر جلنة لوثائق التفويض.وتقدمي تقرير عن  لك 
  

  6البند   
 رى حسب االقتضاءإن اء اللجنة الرئيسية واللجا  األخ

  
 مــا يلــزم مــن مــن النظــام الــداخلي املؤقــت علــا أنــ  جيــوز للمــؤمتر أن ينشــئ 47تــنمل املــادة  -6

جلــان وجلــان فرعيــة وأفرقــة عمــل لتنفيــذ أعمــال املــؤمتر. ويمقــ ح يف هــذا اليفــدد أن ينشــئ املــؤمتر جلنــة 
للجنــة وجيــوز مفلقــة.  مــن جــدول األعمــال املؤقــت يف جلســة 8و 7رئيســية جامعــة تنظــر يف البنــدين 

   ا .حسبما تراه ضروري فرق عملو أ فرعية   الرئيسية أن تنشئ جلانا  
    7البند   

 2005إعداد ات ا    ل  االت ا  الدولي لز ت الز تو  وز تو  المائدة لعام 
  
، باليفـيفة زيـت الزيتـون وزيتـون املائـدةبشـنن سيمعرض علا املؤمتر مشروع اتفـاق دويل جديـد  -7

 ١٩املـــؤر   DEC-1/S.ex.24-V/2015اجمللـــ  الـــدويل لزيـــت الزيتـــون يف مقـــرره رقـــم الـــا وافـــق عليلـــا 
 .٢٠١5 حزيران/يوني 

 
 الوثائق

TD/OLIVE OIL.11/3  إعداد اتفاق خيلـف االتفـاق الـدويل لزيـت الزيتـون وزيتـون
 ٢٠٠5املائدة لعام 

  
     8البند   

    ال تامية واعتمادها.النظر في القرارات 
  
مبقتضـاه االتفـاق الـدويل لزيـت الزيتـون وزيتـون املائـدة  حياليود املؤمتر اعتماد قرار ختامي قد  -٩

 إو األمني العام ل مم املتحدة قيفد إيداع  لدي . ٢٠١5لعام 
  

    9البند    
    مسائل أخرى

    


