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 مجلس التجارة والتنمية
 االستثنائية الثانية والثالثون الدورة 

  2021أيلول/سبتمبر   8-6، جنيف
 من جدول األعمال المؤقت 1البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

  جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة -1

 األعمال التحضيرية الموضوعية للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر: -2

 .تقرير اللجنة التحضيرية -

 . الرقمي جدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد  - 3

 .بتمويل التنميةجدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  - 4

 . جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية - 5

 :لمسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بهاا - 6

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  )أ( 

 .استعراض الجدول الزمني لالجتماعات (ب) 

 .مسائل أخرى  -7

 .اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية -8
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  المؤقتشروح جدول األعمال  -ثانياا  

 مقدمة  
 لددع  عجلدة التقددم عي األعمدال التحضدددددددددددددديريدة عقدد الددورة االسددددددددددددددتاندائيدة الادانيدة والاال و  للمجلس  ت   -1

واعق مجلس  وقد   .التنظيمية والموضددددددددددوعية للدورة الخامسددددددددددة عشددددددددددرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
)الختامية( لدورته الاامنة والسدددددددددتين  1215عي الجلسدددددددددة العامة ، 2021تموز/يوليه   2عي   ،التجارة والتنمية

 .على جدول األعمال المؤقت لهذه الدورة االستانائية

  1البند    
 ول األعمال وتنظيم أعمال الدورةإقرار جد

 .يرد جدول األعمال المؤقت للدورة عي الفصل األول أعاله -2

 الو ائق

TD/B(S-XXXII)/1 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

  2البند    
   األعمال التحضيرية الموضوعية للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر

 تقرير اللجنة التحضيرية  

وأ  يحيل  من المتوق  أ  يسدددددددددددددتم  مجلس التجارة والتنمية إلى تقرير رئيس اللجنة التحضددددددددددددديرية  -3
  .إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية النص التفاوضي السابق للمؤتمر

 الو ائق

TD(XV)/PC/1/Rev.1 ( 1) النص التفاوضي السابق للمؤتمر، المنقَّح 

  3البند    
جدددول األعمددال المؤقددت للرير الخبراو الحلومل الدددولل المجنل  ددالتجددارة ا ل ترونيددة  

   الرقمل  واالقتصاد

من المتوق  أ  يدد دعى مجلس التجددارة والتنميددة إلى النظر عي مشددددددددددددددرو  جدددول األعمددال المؤقددت   -4
 .لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي القادمةللدورة 

 صادرة أ ناء الدورة و ائق

  

االسدددتانائية الاانية والاال ين لمجلس التجارة سدددي تال النص التفاوضدددي السدددابق للمؤتمر، بصدددي،ته المنقَّحة، باإلنكليزية عق  عي الدورة  (1)
 .والتنمية. وعقب اختتام الدورة، سي قدَّم النص للترجمة التحريرية لترجمته إلى جمي  ل،ات األمم المتحدة
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  4البند    
   بتمويل التنميةجدول األعمال المؤقت للرير الخبراو الحلومل الدولل المجنل  

من المتوق  أ  يدد دعى مجلس التجددارة والتنميددة إلى النظر عي مشددددددددددددددرو  جدددول األعمددال المؤقددت   -5
 .بتمويل التنميةلفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  القادمةللدورة 

 صادرة أ ناء الدورة و ائق

  5البند    
 جدول األعمال المؤقت للدورة التنليذية الحادية والسبجين لمجلس التجارة والتنمية  

سددددددددي دعى مجلس التجارة والتنمية إلى النظر عي مشددددددددرو  جدول األعمال المؤقت لدورته التنفيذية  -6
 .الحادية والسبعين والمواعقة عليه

  6البند    
 يتصل بهاالمسائل المؤسسية والتنظيمية وا دارية وما  

 من النظام الداخلل للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحلومية ألغراض المادة  )أ( 

من  77إلدراج عي القائمة المنصددددددددددو  عليها عي المادة يطلب ا  طلبًا واحداً أمانة األونكتاد   تلّقت -7
لمنظمدددات غير ل  الحددداليدددةالقدددائمدددة   TD/B/NGO/LIST/27 وترد عي الو يقدددة  .النظدددام الدددداخلي للمجلس

 .الحكومية المعتمدة

 الو ائق

TD/B(S-XXXII)/R.1 م من مؤسسة شنتشن للصحة العالمية  طلب مقدَّ

 استجراض الجدول الزمنل لالجتماعات (ب) 

الجتماعات  و  2021سددددددددددددي عرض على المجلس الجدول الزمني الجتماعات الفترة المتب ية من عام  -8
 .2022عام 

  7البند    
 مسائل أخرى 

  8البند    
 اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية

دورته ب  المتعلققد يرغب المجلس عي أ  يأذ  لرئيس المجلس بوضدددددددد  الصددددددددي،ة النهائية للتقرير   -9
 .االستانائية الاانية والاال ين
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