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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
رة والتنمية، ووفقاً لدورة من النظام الداخل  جمللس الت ا 64من املادة  3مبوجب الخلقرة  -1

املقتتترر، ستتتيكون رئتتتيس الخلرقتتتة العاملتتتة يف دور تتتا  -التنتتتاوب يف انتختتتاب التتترئيس ونائتتتب التتترئيس 
الرابعتتة والستتبعني إثتتل إألتتدى التتدول األعضتتاء املدرجتتة يف القائمتتة التتف بآستتيا   وستتيكون نائتتب 

  املقرر إثل إألدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة دال -الرئيس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

سُتدعى الخلرقة العاملة إىل إقرار جتدول األعمتال املؤقتت لتدور ا الرابعتة والستبعني، بصتي ت   -2
 الواردة يف الخلصل األول أعاله 

 الوثائق
TD/B/WP/282  جدول األعمال املؤقت وشروأل 

  3البند   
 ألونكتادألنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها امناقشة بشأن آلية تمويل جديدة 

سُتعرر على الخلرقة العاملة، ألغترار النظتر يف اتاا البنتد، متاكرة مخلاايميتة بشتأن آليتة  -3
 لبتتتتات التعتتتتاون التقتتتتين املعلقتتتتة التتتتيت يتلقااتتتتا األونكتتتتتاد  وستتتتُتقدم املتتتتاكرة تلبيتتتتة متويتتتتل جديتتتتدة ل

اتتاه املتاكرة آليتتة متويتتل جديتتدة  وتعتتررالرابعتة والستتبعني   املخلاايميتة إىل الخلرقتتة العاملتتة يف دور تتا
تقلتي   ية  دف إىل اجلمع بني البلدان املستخليدة واجلهات املاحنة، فضاًل عن أمانة األونكتاد، ب

الخل تتتتوة بتتتتني الطلتتتتب علتتتتى املستتتتاعدة التقنيتتتتة التتتتيت يقتتتتدمها األونكتتتتتاد والتمويتتتتل املتتتتتا ، تقليصتتتتاً 
تنخليا الو ية اجلديدة اليت تقررت يف الدورة الرابعة عشترة ملتؤمتر األمتم ملموساً، إا يسهم يف جنا  

 املت دة للت ارة والتنمية 
وستتتتتا  للبلتتتدان املستتتتخليدة واجلهتتتات املاحنتتتة وأمانتتتة األونكتتتتاد، يف إ تتتار اتتتاا البنتتتد متتتن  -4

املق ألتتة ة جتدول األعمتال، فرصتتة للتخلاعتل والتشتتاور بشتأن املستائل املتعلقتتة بلليتة التمويتتل اجلديتد
 ألونكتاد  ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا ا
 الوثائق

TD/B/WP(74)/CRP.1  متتاكرة مخلاايميتتة بشتتأن آليتتة متويتتل لتلبيتتة  لبتتات التعتتاون
 التقين املعلقة اليت يتلقااا األونكتاد
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  4البند   
متتتتا إطتتتتار األمتتتتم المتحتتتتدة االستتتتتراتيجي  استتتتعرال الفتتتتر  الختتتتا  باألونكتتتتتاد

 ، في ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر2019-2018المقترح للفترة 
ستستتتتعرر الخلرقتتتة العاملتتتة الخلتتترو املقتتت   اتتتتاإ باألونكتتتتاد متتتن إ تتتار األمتتتم املت تتتدة  -5

 لمؤمتر ل، يف ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة 2019-2018ا س اتي   للخل ة 
 ثائقالو 

TD/B/WP(74)/CRP.2  مشتتتروو اتطتتتة الربنا يتتتة لاونكتتتتاد املق ألتتتة للخلتتت ة
2018-2019 

  5البند   
استتتعرال العن تتر الولتتفي للبتترامج فتتي مشتترو  الميزانيتتة البرنامجيتتة المقترحتتة 

 2019-2018لألونكتاد لفترة السنتيا 
وفقتتاً للممارستتة املتبعتتة، ستستتتعرر الخلرقتتة العاملتتة العنصتتر الوصتتخل  للتتربامج يف مشتتروو  -6

، قبل عرض  على مكتب ختطيط التربامج 2019-2018املينانية الربنا ية املق ألة لخل ة السنتني 
واملينانيتتة وااستتابات وقبتتل استتتعرار الل نتتة ا ستشتتارية لشتتؤون اةدارة واملينانيتتة يف وقتتت   ألتتق 

لتتتن  الراتتت  التتتاأل يصتتتدره األمتتتني العتتتام لامتتتم املت تتتدة  وفتتتاا ال تتترر، ستتتُتعرر علتتتى الخلرقتتتة ل
العاملتتتة وثيقتتتة متتتن إعتتتداد أمانتتتة األونكتتتتاد بعنتتتوان  العنصتتتر الوصتتتخل  للتتتربامج يف مشتتتروو املينانيتتتة 

  (TD/B/WP(74)/CRP.3)  2019-2018الربنا ية املق ألة لخل ة السنتني 
 الوثائق

TD/B/WP(74)/CRP.3  العنصتتتتر الوصتتتتخل  للتتتتربامج يف مشتتتتروو املينانيتتتتة الربنا يتتتتة
 2019-2018املق ألة لخل ة السنتني 

  6البند   
، 2017-2016استعرال العن تر الولتفي لبرنتامج األونكتتاد لفتترة الستنتيا 

 للمؤتمرفي ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة 
تج العنصتتتتتر الوصتتتتتخل  لربنتتتتتامج األونكتتتتتتاد لخلتتتتت ة ستستتتتتتعرر الخلرقتتتتتة العاملتتتتتة قائمتتتتتة نتتتتتوا -7

 ، يف ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املت دة للت ارة والتنمية 2017-2016 السنتني
 الوثائق

TD/B/WP(74)/CRP.4  يف 2017-2016القائمتتة املنق تتة لنتتواتج فتت ة الستتنتني ،
 املتعلق بالت ارة والتنمية 12إ ار الخلرو 
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  7البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والسبعيا للفرقة العاملة

  ستقدم األمانة أثناء الدورة مشروو جدول أعمال مؤقت للدورة القادمة للخلرقة العاملة  -8

  8البند   
 مسائل أخرى

  9البند   
 اعتماد تقرير الفرقة العاملة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية

   تقرير الخلرقة العاملة عن أعمال دور ا الرابعة والسبعني إىل  لس الت ارة والتنمية سُيقدم  -9
    




