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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة االستثنائية الحادية والثالثون

 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٥جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ١البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة -١
 سل  التاارة والتنميةجدول أعمال الدورة التنفيذية اخلامسة والستني جمل -٢
 جدول أعمال الدورة الرابعة والستني جملسل  التاارة والتنمية -٣
 املواضيع الفنية لسلدورات املقبسلة لسلانة االستثمار واملشاريع والتنمية وجلنة التاارة والتنمية -٤
الرقميني اختصاصات فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  بالتاينارة اكلكنونيينة واالقتصينا   -٥

 وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املع  بتمويل التنمية
 مواضيع الدورات األوىل الجتماعات اخلرباء املتعد ة السنوات -٦
 اجلدول الزم  املنقح لالجتماعات  -٧
 اعتما  تقرير جمسل  التاارة والتنمية -٨

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 مقدمة  

االسينينينتثنا ية احلا يينينينة والثالمينينينون لسلماسلينينين  بنينينيناء عسلينينين   سلينينين  مينينينن ر ينينيني  اجملسلينينين  تُعقينينيند الينينيندورة  -١
عينينينن مسينينينا ل إجرا يينينينة أخينينينرول وأقينينينرت الينينيندول  لسلنظينينينر د جينينينداول أعمينينينال االجتماعينينينات املقبسلينينينة، ف ينينينالا 

 ٢٤األع اء مشروع جدول األعمال املؤقت هلذه الدورة االستثنا ية عن  ريق املوافقة الصينامتة يينو  
 ل٢٠١٧آذار/مارس 
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   1البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

  ير  جدول األعمال املؤقت لسلدورة د الفصل األولل -٢
 الوما ق

TD/B(S-XXXI)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

   2البند   
 جدول أعمال الدورة التنفيذية الخامسة والستين لمجلس التجارة والتنمية

مشروع جدول األعمال املؤقت لسليندورة التنفيذيينة اخلامسينة والسينتني سُيعرض عسل  اجملسل   -٣
 جملسل  التاارة والتنمية لكي ينظر فيهل

  3البند   
 جدول أعمال الدورة الرابعة والستين لمجلس التجارة والتنمية
سينينينُيعرض عسلينينين  اجملسلينينين  مشينينينروع جينينيندول األعمينينينال املؤقينينينت لسلينينيندورة الرابعينينينة والسينينينتني جملسلينينين   -٤

  لكي ينظر فيهلرة والتنمية التاا

  4البند   
 المواضيع الفنية للدورات المقبلة للجنة االستثمار والمشاريع والتنمية ولجنة التجارة والتنمية

عسل  اجملسل  املواضينيع الفنيينة املقنحينة لسليندورتني التاسينعتني لسلانينة االسينتثمار واملشيناريع  سُتعرض -٥
 ، لكي ينظر فيهال٢٠١٧قرر عقدمها د الربع األخري من عا  والتنمية وجلنة التاارة والتنمية، امل

   5البند   
اختصاصات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقميي 

 وفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
املعينينينينين  بالتاينينينينينارة  سينينينينينتعرض عسلينينينينين  اجملسلينينينينين  اختصاصينينينينينات فريينينينينينق اخلينينينينينرباء احلكينينينينينومي الينينينينيندويل -٦

 اكلكنونية واالقتصا  الرقمي وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املع  بتمويل التنمية لكي ينظر فيهال

   6البند   
 لدورات األولى الجتماعات الخبراء المتعددة السنواتامواضيع 

عينينيند ة سينينينتعرض عسلينينين  اجملسلينينين  املواضينينينيع املقنحينينينة لسلينينيندورات األوىل الجتماعينينينات اخلينينينرباء املت -٧
 لكي ينظر فيهال ٢٠١٧السنوات اخلمسة املقرر عقدها د وقت الحق د 

  7البند   
 الجدول الزمني المنقح لالجتماعات
  ل٢٠١٧سُيعرض عسل  اجملسل  اجلدول الزم  املنقح الجتماعات الفنة املتبقية من عا   -٨

   8البند   
 اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية

 يو  اجملسل  أن يأذن لر ي  اجملسل  بوضع الصيغة النها ية لتقرير  ورته االستثنا ية احلا ية والثالمنيلقد  -9
    


