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 جملس التجارة والتنمية
 **ابخلطة الربانجمية واألداء الربانجميالفرقة العاملة املعنية 

 الثمانون احلادية و الدورة 

 2021 يناير/الثاينكانون  20-18 جنيف،

 ن جدول األعمال املؤقتم 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -     أول   

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

، 2022استعراض مشروع اخلطة الربانجمية لألونكتاد واملعلومات املتعلقةة ألألداء الربانجمةل لعةا   -3
 اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة.

 والثمانني للفرقة العاملة. الثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة  -4

 مسائل أخرى. -5
 عاملة إىل جملس التجارة والتنمية.                                      اعتماد التقرير الذي ستقد مه الفرقة ال -6

__________ 

 .2020كانون األول/ديسمرب   8فنية يف للمرة الثانية ألسباب               أ عيد إصدارها  *

ذ يف الةةةدورة السةةةاوعة والسةةةةتني  لةةةس التجةةةارة والتنميةةةةة يعكةةةس اسةةةم هةةةةذ  ا ي ةةةة  **                                                                             الفرعيةةةة تايةةةة ا  يةةةرد يف قةةةرار ااةةةة 
(TD/B/67/6). 
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 شروح جدول األعمال املؤقت -      اثنيا   

   1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

                                                     مةةةن النظةةةا  الةةةداخلل  لةةةس التجةةةارة والتنميةةةة، ووفقةةةا  لةةةدورة  64مةةةن املةةةادة  3مبوجةةةب الفقةةةرة  -1
الفرقةةةة  )ة(رئةةةيس سةةةتكون/، سيكون)ة(املقةةةرر - )ة(الةةةرئيس )ة(وانئةةةب )ة(التنةةةاوب يف انتخةةةاب الةةةرئيس

إحةةةدى الةةةدول  )ة(الثمةةةانني  ثةةةلاحلاديةةةة و يف دورهتةةةا واألداء الربانجمةةةل الربانجميةةةة  ألخلطةةةةالعاملةةةة املعنيةةةة 
إحدى )ة(  ثل  )ة(املقرر -)ة( الرئيس  )ة(انئب  تكون/“. وسيكونجيم”  ة يف القائمةاألعضاء املدرج

 “.ألء” الدول األعضاء املدرجة يف القائمة

  2البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

الثمانني، كما يةرد يف و  احلادية                                                         سي طلب إىل الفرقة العاملة إقرار جدول األعمال املؤقت لدورهتا -2
 الفصل األول أعال .

 الواثئق 

 /730TD/B/WP جدول األعمال املؤقت وشروحه 

   3البند   
استعراض مشروع اخلطة الربانجمية لألونكتاد واملعلومات املتعلقة ابألداء الربانجمي  

 ، اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة 2022لعام 

مشةةةةروع اخلطةةةةة الربانجميةةةةة لألونكتةةةةاد واملعلومةةةةات املتعلقةةةةة ألألداء  ستسةةةةتعرض الفرقةةةةة العاملةةةةة -3
 ، اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة.2022الربانجمل لعا  

 الواثئق 

مشةةةةروع اخلطةةةةة الربانجميةةةةة لألونكتةةةةاد واملعلومةةةةات املتعلقةةةةة 
، اجلةةةةةزء الثةةةةةاين مةةةةةن امليزانيةةةةةة 2022ألألداء الربانجمةةةةةل لعةةةةةا  

 الربانجمية املقرتحة

1)/CRP.81TD/B/WP( 

   4البند   
 والثمانني للفرقة العاملة  الثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة 

 العاملة. للفرقة القادمةستقد  األمانة، أثناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة  -4
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   5البند   
 مسائل أخرى

 6البند   
                                                                   اعتماد التقرير الذي ستقد مه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية

 التجارة والتنمية.الثمانني للفرقة العاملة إىل جملس و  احلادية                     سي قد   تقرير الدورة -5

    


