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*1515962*  

 والتنميةمجلس التجارة 
 الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية

 الدورة الثانية والسبعون
 2015ديسمرب كانون األول/  2 -نوفمرب تشرين الثاين/ 30جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 

 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 .2019-2018استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقرتحة لفرتة السنتني  -3
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والسبعني للفرقة العاملة -4
 .مسائل أخرى -5
 .الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير  -6

  
 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

 
 1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
مــن النظــام الــداخلا تلــس التجــارة والتنميــة، ووفقــا  لــدورة  64مــن املــادة  3مبوجــب الفقــرة  -1

رئــيس الفرقــة العاملــة ا دوراــا الثانيــة املقــرر، ســيكون  -التنــاوب ا انتخــاب الــرئيس ونائــب الــرئيس 
املقــرر لثــل  -والســبعني لثــل إحــدى الــدول األعضــاء ا اتموعــة األفريقيــة. وســيكون نائــب الــرئيس 

 إحدى الدول األعضاء ا جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب.
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 
العاملــة إىل إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت لــدوراا الثانيــة والســبعني، ب ــي ت  ســتعدعا الفرقــة  -2

 الواردة ا الف ل األول أعاله.
  

 الوثائق
TD/B/WP/276  جدول األعمال املؤقت وشروح 

  
 3 البند  

  2019-2018 السنتين لفترة المقترحة لألونكتاد البرنامجية الخطة استعراض
املتحــدة وقواعــداا ااص ال ــلة الــي  كــم جطــيس الــربام ، ستســتعرض وفقــا  ألنظمــة األمــم  -3

وســتقدم  .2019 -2018الفرقــة العاملــة مشــرو  اخلطــة الربناجميــة لألونكتــاد املقرتحــة لفــرتة الســنتني 
الفرقــة العاملــة تواــيااا إىل جملــس التجــارة والتنميــة للنظــر فيصــا وإحالــة التواــياص الــي يعوافــق عليصــا 

العـــــام لألونكتـــــاد ب يــــة إدراجصـــــا ا مشـــــرو  اخلطـــــة الربناجميــــة لألونكتـــــاد املقرتحـــــة لفـــــرتة إىل األمــــني 
ــــام   الســــنتني قبــــل تقــــدختصا إىل مكتــــب جطــــيس الــــربام  وامليجلانيــــة وا ســــاباص واســــتعراض  نــــة الربن

وهلـــاا ال ـــرض، ســـتععرض  والتنســـيق احقـــا  للـــنل الر ـــا ال ـــادر عـــن األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة.
الفرقـة العاملــة وثيقـة أعـداا أمانــة األونكتـاد بعنــوان ةمشـرو  اخلطـة الربناجميــة لألونكتـاد املقرتحــة  علـا

 .(TD/B/WP(72)/CRP.1) .ة2019-2018لفرتة السنتني 
  

 الوثائق
TD/B/WP(72)/CRP.1  مشـــرو  اخلطـــة الربناجميـــة لألونكتـــاد املقرتحـــة لفـــرتة

   2019-2018السنتني 
  4البند   

 الثالثة والسبعين للفرقة العاملةجدول األعمال المؤقت للدورة 
 ستقدم األمانة، ا أثناء الدورة، مشرو  جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلة للفرقة العاملة. -4

 
  5البند   

 مسائل أخرى
 

  6البند   
 اعتماد تقرير الفرقة العاملة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية

 
 تقرير الدورة الثانية والسبعني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.سيعقدم  -5
 


