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 مجلس التجارة والتنمية

 واألداء البرنامجي الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية

 الدورة الثالثة والثمانون 

 2022شباط/فبراير  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت والشروح  

 جدول األعمال المؤقت -     أول   

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

  ، 2023استتتتتتتتتتعرال مةتتتتتتتتترو  الخكت البرنامليت ل ونمتال والمعداماا المتعديت عاأللاء البرنامل  لعا   -3
 اللزء الثان  من الميزانيت البرنامليت الميترحت.

 .استراتيليت التعاون التين  -4

 جدول األعمال المؤقت لددورة الراععت والثمانين لدفرقت العامدت. -5

 مسائل أخرى. -6

                                                                      اعتمال التيرير الذي ستيد مه الفرقت العامدت إلى ملدس التلارة والتنميت. -7

 شروح جدول األعمال المؤقت -       ثانيا   

 1البند  
 انتخاب أعضاء المكتب  

                                                               من النظتا  التداخد  لملدس التلتارة والتنميتت، ووفيتا  لتدورة التنتاوب   64من المتالة    3عماجتب الفيرة   -1
الميرر)ة(، ستتتتتتتيكان/ستتتتتتتتمان رئيس)ة( الفرقت العامدت المعنيت  -ة( الرئيس)ة(  ف  انتخاب الرئيس)ة( ونائب)

عالخكت البرنامليت واأللاء البرنامل  ف  لورتها الثالثت والثمانين ممثل)ة( إحدى الدول األعضتتتتتتتتتاء المدرجت  
المدرجت  الميرر)ة( ممثل )ة( إحدى الدول األعضاء    -ف  اليائمت ”عاء“. وسيكان/تمان نائب)ة( الرئيس)ة( 

 ف  اليائمت ”ألف“ )آسيا(.
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 2البند     
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

                                                                                             ستي كدب إلى الفرقت العامدت إقرار جدول األعمال المؤقت لدورتها الثالثت والثمانين، عيتيهته الاارلة  -2
 ف  الفيل األول أعاله.

  الاثييت

TD/B/WP/313 جدول األعمال المؤقت والةروح 

   3البند    
استتتتتتعراو مشتتتتتروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعلوما  المتعلاة باألداء البرنامجي    

 ، الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية الماترحة2023لعام  

  ستتتتتستتتتتعرل الفرقت العامدت مةتتتترو  الخكت البرنامليت ل ونمتال والمعداماا المتعديت عاأللاء البرنامل   -3
 اللزء الثان  من الميزانيت البرنامليت الميترحت.، 2023لعا  

  الاثييت

TD/B/WP(83)/CRP.1   مةتتتتتتتتتتتتتترو  الخكت البرنامليت ل ونمتال والمعداماا المتعديت عاأللاء لعا
 اللزء الثان  من الميزانيت البرنامليت الميترحت ،2023

   4البند    
 استراتيجية التعاون التاني    

، ببدء صتتيا ت 2020رحب ملدس التلارة والتنميت، ف  لورته الستتاععت والستتتين المعيالة ف  عا   -4
استتتتراتيليت جديدة لدتعاون التين  وأ اب عاألونمتال أن  ضتتتغ اليتتتيهت النهائيت لالستتتتراتيليت عالتعاون الاثي  

  ال ا وتنفيذ ا ععد الدورة الخامستتتتتت عةتتتتترة لمؤتمر األمم المتحدة مغ الدول األعضتتتتتاء وف  الاقت المناستتتتتب  عتم 
                                                                                                      لدتلارة والتنميت. وستتتتتتتتت عم  م أمانت األونمتال ورقت  رفت اجتماعاا عن ا ستتتتتتتتتراتيليت اللديدة لدتعاون التين ،  

 لدنظر فيها قبل اعتمال ا.

  الاثييت

TD/B/WP(83)/CRP.2 لدتعاون التين   مةرو  استراتيليت األونمتال 

   5البند    
 جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والثمانين للفرقة العاملة    

 ستيد  األمانت، ف  أثناء الدورة، مةرو  جدول أعمال مؤقت لددورة اليالمت لدفرقت العامدت. -5
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 6البند    
 مسائل أخرى   

   7البند    
 الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية                             اعتماد التارير الذي ستاد مه    

                                                                                 سي يد   تيرير الدورة الثالثت والثمانين لدفرقت العامدت إلى ملدس التلارة والتنميت. -6
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