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 مجلس التجارة والتنمية
 الثالثونالدورة االستثنائية 

  ٢016أيار/مايو  ٢7جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 وتنظيم أعمال الدورة إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 وتنظيم أعمال الدورة إقرار جدول األعمال -1
 :لمؤمترلالدورة الرابعة عشرة  تنظيم أعمال -٢

 الرابعررةإجررراق قرعررة ار يررار الررم البلررد الررتي لي لرردر ترتيرر  ا لررو    الرردورة  )أ(
 عشرة للمؤمتر

 مسائل تنظيمية عالقة )ب(
 :عشرة للمؤمتر الرابعةاألعمال ال حضريية املوضوعية للدورة  -٣

 تقرير اللجنة ال حضريية - 
 :املؤلسية وال نظيمية واإلدارية وما ي لل هبا من مسائلاملسائل  -4

عشرررة للمررؤمتر قرروائم الرردول املر قررة  الرابعررةلرر عرال الرردورة ااألعمررال ال حضررريية  )أ(
 (19-)د1995بقرار ا معية العامة 

 من النظام الدارلي للمجلس 76تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغرال املادة  )ب(
 من النظام الدارلي للمجلس 77مات غري احلكومية ألغرال املادة تسمية املنظ )ج(

 مسائل أررى -5
 .اع ماد تقرير جملس ال جارة وال نمية -6
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 مقدمة   

 ،(1)٢015كراوو  األول/ديسرم    ٢٢املرؤر   70/541رحبت ا معية العامة،   قرارها  -1
بررالعرل الررتي قد م ررة حكومررة كينيررا ال ضررا ة الرردورة الرابعررة عشرررة ملررؤمتر األمررم امل حرردة لل جررارة 

  وررريوو كركرر    ٢016متوز/يوليرة  ٢٢إىل  17وال نميرة   وررريوو. ولرر اعقد الردورة   ال رر ة مررن 
 كينياتا الدويل للمؤمترات.

ن أجل د ع األعمرال ال حضرريية ال نظيميرة للمجلس م الثالثو وتاعقد الدورة اال ثنائية  -٢
 .واملوضوعية للمؤمتر إىل األمام

  1البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 .  ال لل األول أعاله يرد جدول األعمال املؤقت للدورة -٣

 الوثائق

TD/B(S-XXX)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحة 

  2البند   
 لمؤتمرلالدورة الرابعة عشرة  تنظيم أعمال

 عشرة للمؤتمر الرابعةإجراء قرعة الختيار اسم البلد الذي سيتصدر ترتيب الجلوس في الدورة  )أ( 
كما هو مع اد   تنظيم أعمال املؤمتر، ي عني على اجمللس أ  خي ار البلد التي لريكو   -4

 .. وليجري لح  الم البلد بالقرعةوريووأول بلد من حيث ال تي  اهلجائي   
 عالقةمسائل تنظيمية  )ب( 

 .عالقةليوجَّة او باه اجمللس إىل أية مسائل تنظيمية  -5
  3البند   

 عشرة للمؤتمر الرابعةاألعمال التحضيرية الموضوعية للدورة 
 تقرير اللجنة التحضيرية  

،  نرة ضضرريية م  وحرة العضروية مرن أجرل الردورة الثاويرة والسر نيأوشأ اجمللس،   دورتة  -6
 .الثاوية عشرة للمؤمتر، برئالة رئيس اجمللس

__________ 

 .A/70/49 (Vol. II))) 49امللحق رقم  ،السبعو الوثائق الرمسية للجمعيرة العامرة، الدورة ليانشر القرار    (1)
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ومررن امل وقررع أ  يسرر مع جملررس ال جررارة وال نميررة إىل تقريررر رئرريس اللجنررة ال حضررريية وأ   -7
 .حييل إىل املؤمتر النص ال  اوضي السابق للمؤمتر

 الوثائق

TD(XIV)/PC/1/Rev.1 (٢). وسخة منق حةالنص ال  اوضي السابق للمؤمتر
 

  4البند   
 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها من مسائل

مرفقااة بقاارار عشاارة للمااؤتمر قااوائم الاادول ال الرابعااةالاادورة السااتعرا  األعمااال التحضاايرية  )أ( 
 (19-)د1995الجمعية العامة 

 194اجمللس بأي تغيريات   عضوية األووك اد اليت تبلغ، وقت ك ابة هتا ال قريرر، ليبلَّغ  -8
 .عضوا  

 من النظام الداخلي للمجلس 76تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغرا  المادة  )ب( 
 TD/B/IGO/LIST/11لياحال إىل اجمللس أي طل  يرد   هتا اللدد. وترد   الوثيقة  -9

 قائمة باملنظمات احلكومية الدولية اليت هلا مرك  لدى األووك اد.
 من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغرا  المادة  (ج) 

قائمة باملنظمات غري احلكومية اليت هلا مرك  لردى  TD/B/NGO/LIST/20ترد   الوثيقة  -10
 األووك اد.

  5البند   
 مسائل أخرى

  6البند   
 اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية

قررد يررود اجمللررس أ  يررأ   لرررئيس اجمللررس بوضررع اللرريغة النتائيررة ل قريررر دورتررة االرر ثنائية  -11
 .الثالثني

    

__________ 

باإلوكلي يرررة  قرررد   الررردورة االررر ثنائية الثالثرررني  الرررنص ال  اوضررري السرررابق للمرررؤمترلررر ا ال النسرررخة املنق حرررة مرررن  (٢)
 جمللس ال جارة وال نمية. وعق  ار  ام الدورة، لياقدَّم النص لل مجة جبميع لغات األمم امل حدة.


