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 جملس التجارة والتنمية
 وامليزانية الربانجمية  االسرتاتيجيالفرقة العاملة املعنية ابإلطار 

  الدورة السابعة والسبعون
 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٢-١٠جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب؛ -١
 جدول األعمال وتنظيم العمل؛إقرار  -٢
 ٢٠٢٠استتتتعراش معتتترو  اربانتتت  الربكتيتتت  للونكتتتتاد واملعألومتتتاا املتعأل تتت   ألداء لعتتتا   -٣

 مليزاني  الربكتي  امل رتح (؛)اجلزء الثاين من ا
 ؛جدول األعمال املؤقت لألدورة الثامن  والسبعني لألفرق  العامأل  -٤
 مسائل أخرى؛ -٥
 .رق  العامأل  إىل تألس التجارة والتنمي اعتماد ت رير الف  -٦

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
   ١البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
من النظا  الداخألي جملألس التجارة والتنمي ، ووف اً لدورة  ٦٤من املادة  ٣مبوجب الف رة  -١

امل ترر، ستيكون رئتيس الفرقت  العامألت  املعنيت     تار  -التناوب يف انتخاب الرئيس وكئتب الترئيس
املدرجت   االسرتاتيجي وامليزاني  الربكتيت  يف دوراتا الستا ع  والستبعني إثتل إحتدى التدول األعضتاء
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وستتتيكون كئتتتب التتترئيس - امل تتترر إثتتتل إحتتتدى التتتدول األعضتتتاء )أفري يتتتا(. ‘ ألتتتف‘يف ال ائمتتت  
 املدرج  يف ال ائم  ‘جيم‘.

   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ألب إىل الفرق  العامأل  إقرار جدول األعمال املؤقت لدوراا السا ع  والسبعني،  صيغته  -٢
 املستنَسخ  يف الفصل األول أعاله.

  الواثئق

TD/B/WP/294 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
استتتتتتتعراع مخلتتتتتتروي الألتتتتتتة الربانجميتتتتتتة لةونكتتتتتتتا  واملعلومتتتتتتا  املتعل تتتتتتة ابأل اء 

 )اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية امل رتحة( 2٠2٠ لعام
الربكتيت  للونكتتاد واملعألومتاا املتعأل ت   ألداء  ستستعرش الفرق  العامألت  معترو  اربانت  -٣

 )اجلزء الثاين من امليزاني  الربكتي  امل رتح (. ٢٠٢٠لعا  
  الواثئق

TD/B/WP(77)/CRP.1   واملعألومتتتاا املتعأل تتتت   ألداء الربكتيتتت  للونكتتتتتاد معتتترو  اربانتتتت
 امل رتح ()اجلزء الثاين من امليزاني  الربكتي   ٢٠٢٠لعا  

   4البند   
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة 

  ست د  األمان ، أثناء الدورة، معرو  جدول أعمال مؤقت لألدورة ال ادم  لألفرق  العامأل . ٤-

  5البند   
 مسائل أخرى 

  6البند   
 اعتما  ت رير الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية

ستتتُي دت  ت ريتتتر الفرقتتت  العامألتتت  عتتتن أعمتتتال دوراتتتا الستتتا ع  والستتتبعني إىل تألتتتس التجتتتارة  -٥
 والتنمي .

    


