
 

GE.22-25779 (A) 

 مجلس التجارة والتنمية

 واألداء البرنامجي الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية

 الدورة الخامسة والثمانون 

 2023الثاني/يناير   كانون  26-23جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 *جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

استتتتتتتتتتتتتتتعراا مرتتتتتتتتتتتتتتروو الخلتتتت البرنتتتامايتتتت لبوناتتتتا  والمع ومتتتا  المتع  تتتت  تتتاأل اء البرنتتتاماي  -3
 ، الازء ألف من الميزانيت البرنامايت الم ترحت.2024 لعام

جدول األعمال المؤقت ل دورة الستا ستت والثمانين ل قرقت العام ت المعنيت  الخلت البرنامايت واأل اء  -4
 البرناماي.

 مسائل أخرى. -5

 اعتما  الت رير الذي ست ّدمه القرقت العام ت إلى ما س التاارة والتنميت. -6

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

    1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب

من النظتام التداخ ي لما س التاتارة والتنميتت، وو  تار لتدورة التنتاوب   64من المتا ة    3 موجتب الق رة   -1
الم رر)ة(، ستتتتتتتيكون/ستتتتتتتتاون رئيس)ة( القرقت العام ت المعنيت  -ائب)ة( الرئيس)ة(   ي انتخاب الرئيس)ة( ون 

 الخلت البرنامايت واأل اء البرناماي  ي  ورتها الخامست والثمانين ممثل)ة( إحدى الدول األعضاء المدرجت  
  

 اتقق ع ى نرر هذه الوثي ت  عد تاريخ النرر االعتيا ي ألسباب  نيت. *
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اء المدرجت  الم رر)ة( ممثل)ة( إحدى الدول األعضتت   -. وستتيكون/تاون نائب)ة( الرئيس)ة( " ال" ي ال ائمت 
 )أ ريقيا(. "ألف" ي ال ائمت 

    2البند     
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ستتتتتتتيىل ب إلى القرقت العام ت إقرار جدول األعمال المؤقت لدورتها الخامستتتتتتتت والثمانين،   تتتتتتتي ته  -2
 الوار ة  ي الق ل األول أعاله.

  الوثائق

TD/B/WP/320  وشروحهجدول األعمال المؤقت 

    3البند    
استتتتتتعراو ماتتتتتروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعلوما  المتعلاة باألداء البرنامجي  

 ، الجزء ألف من الميزانية البرنامجية الماترحة2024لعام  

ستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتعرا القرقت العام ت مرتتتتتتتتتتتروو الخلت البرنامايت لبوناتا  والمع وما  المتع  ت  األ اء  -3
 ، الازء ألف من الميزانيت البرنامايت الم ترحت.2024البرناماي لعام 

  الوثائق

TD/B/WP(85)/CRP.1  مرتتتتتتتتتتتتتتروو الخلتتتت البرنتتتامايتتتت لبوناتتتتا  والمع ومتتتا  المتع  تتتت  تتتاأل اء
 ، الازء ألف من الميزانيت البرنامايت الم ترحت2024 لعام

    4البند    
العتاملتة المعنيتة بتالخطتة    جتدول األعمتال المؤقتت للتدورة الستتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتة والثمتانين للفرقتة

 البرنامجية واألداء البرنامجي  

 ست دم األمانت، أثناء الدورة، مرروو جدول أعمال مؤقت ل دورة ال ا مت ل قرقت العام ت. -4

    5البند    
 مسائل أخرى 

    6البند    
 اعتماد التارير الذي ستاّدمه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية

م ت رير الدورة الخامست والثمانين ل قرقت العام ت إلى ما س التاارة والتنميت. -5  سيى دَّ
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