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االسرررتنتا ال المتفرررا عليهرررا التررري اعتمررردتها الفرقرررة العاملرررة  ررري دورتهرررا  -أوالا  
 الرابعة والسبعين

حرررردة االسررررتراتيجي المقتررررر  اسررررتعراف الفرررررب النررررام باألون ترررراد مررررن  طررررار األمررررم المت  
  ،  ي ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر2019-2018 للفترة
  ن جدول األعمال( 4)البند 

اسررررتعراف العنلررررر الواررررفي للبرررررامج  رررري مشررررروب الميزانيررررة البرنامجيررررة المقتر ررررة لفترررررة   
  2019-2018 السنتين
  ن جدول األعمال( 5)البند 

،  ي ضوء نتائج الدورة 2017-2016واف برنامج األون تاد لفترة السنتين  استعراف  
  الرابعة عشرة للمؤتمر

  ن جدول األعمال( 6)البند 
  ن ال رقة العا لة املعنية باإلطار الس اتيجي وامليزانية الربناجمية،  
يوووة لكوندتووواد ل ووو   بوووان األنشووورة املدرجوووة يف اخلروووة الربناجميوووة وامليزانيوووة الربناجم  ذ تسووول ف 

 السنتني جيب أن تُن ذ وفقاا إلعالن  افيديانو نريويب والوليات األخرى املقرر ،
 بإعالن أزمييو نريويب، و ذ حتيط علماا  
، علوووا 2019-2018علووا اخلرووة الربناجميوووة لكوندتوواد ل وو   السوونتني  توافووق -1 

تثناء التعووووووديل املقوووووو   للربنووووووا   ، باسووووووTD/B/WP(74)/CRP.2/Rev.1النحووووووو الوووووووارد يف الوثيقووووووة 
؛ وعلووووا العنصوووور الوموووو ي للووووربا   يف  شوووورول امليزانيووووة الربناجميووووة لكوندتوووواد املق  ووووة 1 ال رعووووي

؛ TD/B/WP(74)/CRP.3/Rev.1، علوووا النحوووو الووووارد يف الوثيقوووة 2019-2018السووونتني  ل ووو  
املتعلوق بالتجوار   12ل ورل ، يف  طوار ا2017-2016وعلا القائمة املنقحة لنوات  فو   السونتني 

 ؛TD/B/WP(74)/CRP.4/Rev.1والتنمية، علا النحو الوارد يف الوثيقة 
              األ ووووووووني العوووووووواا لكوندتوووووووواد أن يراعووووووووي التعليقووووووووات واملسووووووووا ات ترلووووووووب -2 

 TD/B/WP(74)/CRP.2/Rev.1املقد ووووة يف الوووودور  الرابعووووة والسووووبعني لل رقووووة العا لووووة، والوووووثيقتني 
 راعووا  كا لووة أل ووراه تقدميوول اخلرووة الربناجميووة املنقحووة املق  ووة  TD/B/WP(74)/CRP.3/Rev.1و

    األ ووني 2019-2018  السوونتني وامليزانيووة الربناجميووة املق  ووة ل وو   2019-2018ل وو   السوونتني 
 ل ق؛العاا لك ف املتحد  كي تنظر فيها اجلمعية العا ة لك ف املتحد  وهيئاهتا ال رعية يف وقت 

 TD/B/WP(74)/CRP.4/Rev.1   األ ني العاا لكوندتاد أن يراعوي الوثيقوة  ترلب -3 
 وأن يتخذ ال تيبات الالز ة لتن يذ النوات  املعاد ميا تها؛

بووان ينظوور جملووس التجووار  والتنميووة، يف دورتوول الثالثووة والسووتني، يف  سووالة  توموي -4 
 ؛1تعديل الربنا   ال رعي 
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   األ انة أن تد ل قيا ها يف الوقت املناسوب بإ الوة ااراء ذات الصولة  ترلب -5 
اليت أعربت عنها الدول األعضاء أثناء املوداولت احلدو يوة الدوليوة يف  طوار الودور  الرابعوة والسوبعني 

ملتصولة وهي هيئة فرعية تابعة جمللس التجوار  والتنميوة،    الديانوات املعنيوة بالقضوايا ا لل رقة العا لة،
 بالربا   وامليزانية؛

 نشاء عملية لتنقيح اإلجنازات املتوقعة  ن األ انوة، و ؤرورات اإلجنوازات،  تقرر -6 
و عووايري و قوواييس توودابري األداء يف اخلرووة الربناجميووة لكوندتوواد ل وو   السوونتني، قبوول انعقوواد الوودور  

 ة ل    السنتني؛التالية لل رقة العا لة اليت ستنظر فيها يف اخلرة الربناجمي
تاخر تسليف الوثائق وعدا وجود  ذكرات ت سريية بشوان تن يوذ  عوالن  تال ظ -7 

  افيديانو يف اخلرة الربناجمية لكوندتاد ل    السنتني؛
   جملوووس التجوووار  والتنميوووة أن يووودعو    عقووود  شووواورات  وووري ر يوووة  ترلوووب -8 

 عقد  ستقبالا.لتحديد اختصامات دورات ال رقة العا لة اليت ستُ 

 المو ز الذي أعده الرئيس -ثانياا  
 اإل راءال -ألف 

ُعقووودت الووودور  الرابعوووة والسوووبعون لل رقوووة العا لوووة املعنيوووة باإلطوووار السووو اتيجي وامليزانيوووة  -1
  .2016كانون األول/ديسمرب   2تشرين الثاين/نوفمرب     28الربناجمية يف جنيف يف ال     ن 

  تتا يةالبيانال اال -باء 
أد  نائوووب األ ووووني العوووواا لكوندتوووواد بالبيووووان الفتتووووا ي. و أد  ببيانووووات  ثلووووو الوفووووود  -2

والصوني؛ ونا يبيوا باسوف اجملموعوة األفريقيوة؛ وجوزر البها وا  77  التاليوة  األرجنتوني باسوف جمموعوة ال
ف الحتوواد األورويب باسووف جمموعووة بلوودان أ ريدووا الالتينيووة و نرقووة البحوور الدوواري ؛ وسوولوفاكيا باسوو

والوودول األعضوواء فيوول؛ و سووتونيا باسووف اجملموعووة دال؛ واليابووان باسووف جمموعووة الوودول املتقد ووة  ووري 
 املنضوومة    الحتوواد األورويب؛ وبوونبالدي  باسووف أقوول البلوودان وووواا؛ و صوور؛ وكينيووا؛ ونيجرييووا؛ واملبوور ؛

 والربازيل؛ ودولة فلسرني؛ واجلزائر؛ والعراق.

 جلسال غير الرسميةال - يم 
 واملت ال رقة العا لة  داولهتا يف  طار  ري ر ي. -3
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 اإل راءال التي اتنذتها الفرقة العاملة -دال 
  مناقشة بشأن آلية تمويل  ديدة ألنشطة التعاون التقني لألون تاد -1 

  ن جدول األعمال( 3)البند 
  اهيمية بشان آليوة وويول لتلبيوة طلبوات نظرت ال رقة العا لة يف الوثيقة املعنونة " ذكر   -4

(. وتقووو   هوووذه املوووذكر  TD/B/WP(74)/CRP.1التعووواون التقوووّ املعليتقوووة الووويت يتلقاهوووا األوندتووواد" )
امل اهيمية آلية للمساعد  علا سد الثبر  بني عدد طلبات التعاون التقّ الوارد  والتمويول املتوا . 

  وات ملشواري  حتيلهوا األ انوة    اجلهوات املا وة كول ومشلت اجلوانب الرئيسية  ا يلي  وضو   ق
رووهرين؛ وتنظوويف اجتماعووات تنسوويقية نصووف سوونوية بووني اجلهووات املا ووة واملتلقيووة بشووان  شوورول 

 (؛ وحتديث قاعود  البيانوات اإللد ونيوة للرلبوات؛2( أو البلد املست يد )األسلو  1حمدد )األسلو  
 املستوى يُعقد يف  نتصف املد .واستعراه االية يف  طار  دث رفي  

وأكوود  ثلووو بعووع اجملموعووات اإلقليميووة أ يووة قيوواا األ انووة بوودور نشووط وتنسوويقي ملراعووا   -5
ا تياجوووات البلووودان املا وووة واملسوووت يد  ودوراهتوووا التخريريوووة علوووا  وووو أفضووول. ورووودد عووودد  ووون 

ب اإلدار  العليووا لكوندتوواد املمثلووني والوفووود علووا أن  عووايري الووربا   الوويت جيووب اختيارهووا  وون جانوو
جيب أن تُناق  مبزيد  ن الت صويل. وباإلضوافة    ذلوحت، حتودعث بعوع املمثلوني عون أ يوة وجوود 
قاعد  بيانات حمدعثة للرلبات، وكذلحت عن احلاجة     عرفة  زيد  ن الت اميل عن ااثار املالية 

 والوفووود تنظوويف اجتماعووات نصووف للمشوواري  املق  ووة. وعووالو ا علووا ذلووحت، اقوو   بعووع املمثلووني
سنوية تُعقد قبيل أو بُعيد دورات ال رقة العا لة. وفيما يتعلق باستناد األ انة    نوات  اجللسات، 

 أكد أ د الوفود ضرور  حتسني عملية اإلبالغ.
 1ول ظوووت األ انوووة أن ت امووويل االيوووة سوووتُنقح  ووون أجووول زيووواد  ال كيوووز علوووا األسووولو   -6

األكثر جدوى. وفيموا يتعلوق بالشووا ل ذات الصولة بامليزانيوة، سوُتمول نيو  األنشورة بوم ل املنه  
األساسية  ن املوارد القائمة،    تركيز علا اجللسات  ري الر ية )الويت تُعقود بوالتزا ن  و  اجللسوات 

ووول  ووووارد  ضوووافية  ووون أنشووورة التعووواون التقوووّ ال ن يوووة القائموووة، كجلسوووات ال رقوووة العا لوووة(، ولووون تُوجع
األخرى. وستشدل نووات  اجتماعوات التنسويق بوني اجلهوات املا وة واملتلقيوة األسوا  لصويا ة وثوائق 
 شووواري  كا لوووة و  صووولة وعمليوووات  تابعوووة أكثووور ت صووويالا  ووو  اجلهوووات املا وووة واملسوووت يد ،  ووود  
التوفيووق بووني  صووادر التمويوول والرلبووات. وباإلضووافة    ذلووحت، سوويدون عوودد طلبووات احلصووول علووا 

نتجووات  عينوووة و/أو بووورا   هووو املعيوووار الرئيسوووي لالختيووار، وسوووتُناق   عوووايري أخوورى بالتشووواور  ووو   
البلوودان املا ووة واجلهووات املسووت يد . وعووالو  علووا ذلووحت، سوويجري حتووديث وتعووديل قاعوود  البيانووات 
اإللد ونيوووة للرلبوووات، بومووو ها  صووودراا  همووواا للمعلو وووات، لدوووي تعدوووس علوووا  وووو  أفضووول وضووو  

الراهنوووة واملسوووتوفية للشوووروج، وسوووُتدرر ُنسوووت  ووون املراسوووالت املتعلقوووة بالرلبوووات يف قاعووود   الرلبوووات
البيانوووات. وستسوووت يد املشووواري  و/أو الرلبوووات الراهنوووة واملسوووتقبلية  ووون اإلطوووار اإلداري القوووائف علوووا 

لسوووة النتوووائ  فيموووا يتعلوووق بتصوووميف املشووواري  واإلبوووالغ املوووا  والعووواا عنهوووا ورمووودها. وأُتيحوووت يف اجل
املتعلقووة بيليووة التمويوول، الوويت تشوومل املسووائل الوويت  TD/B/WP(74)/CRP.1نسووخة  نقحووة  وون الوثيقووة 

 نُوقشت والتعليقات اليت قُد  ت. وينببي  جراء  زيد  ن املناقشات قبل اعتماد الوثيقة. 
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  وطلبوت ال رقووة العا لوة    األ انووة أن تواموول  شواوراهتا  وو  اجملموعوات اإلقليميووة  وود -7
 الومول    توافق آراء بشان آلية التمويل اجلديد  يف أقر  وقت  دن. 

  االستنتا ال الُمتفا عليها -2 
  ن جدول األعمال( 6و 5و 4)البنود 

نظووورت ال رقوووة العا لوووة يف الوثوووائق التاليوووة " شووورول اخلروووة الربناجميوووة لكوندتووواد املق  وووة  -8
و"العنصوووووور الوموووووو ي للووووووربا   يف  شوووووورول  (،TD/B/WP(74)/CRP.2" )2019-2018 لل وووووو  

(، و"القائمووة TD/B/WP(74)/CRP.3" )2019-2018امليزانيووة الربناجميووة املق  ووة ل وو   السوونتني 
املتعلوووق بالتجوووار  والتنميووووة"  12، يف  طووووار ال ووورل 2017-2016املنقحوووة لنووووات  فووو   السووونتني 

(TD/B/WP(74)/CRP.4 .) 
دتوووواد حملووووة عا ووووة عوووون نروووواق السووووتعراه الووووذي جوووورى وقووودا نائووووب األ ووووني العوووواا لكون -9
الووودور  الرابعوووة والسوووبعني لل رقوووة العا لوووة وعالقوووة هوووذا السوووتعراه بعمليوووة امليزنوووة العا وووة أل انوووة  يف

األ ووف املتحوود . كمووا قوودا عرضوواا وافيوواا للعناموور الرئيسووية اجلديوود  والتعووديالت املق  ووة يف الوثووائق 
  وض  النظر.

دد  وون اجملموعووات اإلقليميووة والوفووود علووا أ يووة  د ووار الوليووة الوووارد  يف وروودعد  ثلووو عوو -10
 عالن  افيديانو نريويب والوليات األخرى يف برنا   عمل األوندتواد. وأعربوت وفوود عديود ، يف 

 -سياق اإلرار     جمالت حمدد  لكعمال املهمة واملعزز  النارئة عون  عوالن  افيديوانو نوريويب 
دعووف أقوول البلودان وووواا، وتعموويف املنظووور اجلنسواين، ووويوول التنميووة، و سوواعد  الشووعب الويت تشوومل 

عن رأيها بان هذه اجملالت جيب أن ُتد    -ال لسريّ، والتجار  اإللد ونية والقتصاد الرقمي 
 علا  و  فعال يف برنا   عمل األوندتاد.

شوووان اخلروووة الربناجميوووة لكوندتووواد واعتمووودت فرقوووة العمووول السوووتنتاجات املت وووق عليهوووا ب -11
، والعنصوور الوموو ي للووربا   يف  شوورول امليزانيووة الربناجميووة 2019-2018املق  ووة ل وو   السوونتني 
 . 2017-2016، والقائمة املنقحة لنوات  ف   السنتني 2019-2018املق  ة ل    السنتني 

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  
  انتناب أعضاء الم تب -ألف 

  ن جدول األعمال( 1البند )

تشووورين الثووواين/  28انتخبوووت ال رقوووة العا لوووة، يف اجللسوووة العا وووة الفتتا يوووة املعقوووود  يف  -12
، السيد  تيمينوا جواجنوا )باكسوتان( رئيسوةا، والسويد توافو لو يسوت ) سوتونيا( نائبواا 2016نوفمرب 

 للرئيسة و قرراا.
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   قرار  دول األعمال وتنظيم العمل -باء 
  ن جدول األعمال( 2)البند 

(. TD/B/WP/282أقووورت ال رقوووة العا لوووة، يف اجللسوووة ن سوووها، جووودول أعما وووا املؤقوووت ) -13
 وفيما يلي جدول األعمال 

 انتخا  أعضاء املدتب -1
  قرار جدول األعمال وتنظيف العمل -2
  ناقشة بشان آلية وويل جديد  ألنشرة التعاون التقّ لكوندتاد -3
استعراه ال رل اخلاص باألوندتاد  ن  طار األ ف املتحد  الس اتيجي املق    -4

 ، يف ضوء نتائ  الدور  الرابعة عشر  للمؤور2019-2018لل    
اسووتعراه العنصوور الوموو ي للووربا   يف  شوورول امليزانيووة الربناجميووة املق  ووة ل وو    -5

 2019-2018السنتني 
، يف ضوووء 2017-2016دتوواد ل وو   السوونتني ومووف برنووا   األون اسووتعراه -6

 نتائ  الدور  الرابعة عشر  للمؤور
 جدول األعمال املؤقت للدور  اخلا سة والسبعني لل رقة العا لة -7
  سائل أخرى -8
 .اعتماد تقرير ال رقة العا لة الذي سيقديتا    جملس التجار  والتنمية -9

  لدورة النامسة والسبعين للفرقة العامة دول األعمال المؤقت ل - يم 
  ن جدول األعمال( 7)البند 

 كوووووووانون األول/  2أقووووووورت ال رقوووووووة العا لوووووووة، يف جلسوووووووتها العا وووووووة اخلتا يوووووووة املعقوووووووود  يف  -14
 ، جدول األعمال املؤقت لدورهتا اخلا سة والسبعني )انظر املرفق األول(.2015 ديسمرب

   لى مجلس التجارة والتنميةاعتماد تقرير الفرقة العاملة  -دال 
  ن جدول األعمال( 9)البند 

يف اجللسووة ن سووها، أذنووت ال رقووة العا لووة للمقوورر بوضوو  اللمسووات األخووري  علووا التقريوور  -15
 املتعلق بدورهتا الرابعة والسبعني.
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 المر ا األول

  دول األعمال المؤقت للدورة النامسة والسبعين للفرقة العاملة  
 ء املدتبانتخا  أعضا -1
  قرار جدول األعمال وتنظيف العمل -2
 استعراه أنشرة التعاون التقّ اليت يضرل   ا األوندتاد ووويل هذه األنشرة -3
 تقييف أنشرة األوندتاد  -4

 تقييف أنشرة األوندتاد  حملة عا ة )أ( 
 تلكوندتاد  التدنولوجيا واللوجستيا 4التقييف اخلارجي للربنا   ال رعي  ) ( 

 جدول األعمال املؤقت للدور  السادسة والسبعني لل رقة العا لة -5
  سائل أخرى -6
 .اعتماد تقرير ال رقة العا لة    جملس التجار  والتنمية -7
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 المر ا الثاني

 (1)الحضور  

  ضر الدور   ثلون عن الدول التالية األعضاء يف ال رقة العا لة   -1
  ستونيا
 أو ندا
 الربازيل

 بيالرو 

 ز بابوي
 السنبال

 فرنسا
 النمسا

ليسوت أعضواء يف  لدنهوا و ضر الدور   ثلون عون الودول التاليوة األعضواء يف األوندتواد -2
 ال رقة العا لة 

  كوادور
 اإلسال ية( - يران )نهورية 

 باكستان
 بلجيدا

 بنبالدي 
 بوتان

 بوروندي
 البوسنة وا رسحت

 بولندا
 تركيا
 تو و
 تونس
 اجلزائر

 جزر البها ا
 جيبويت

 سلوفاكيا
 السويد
 ريلي

 الصو ال
 ُعمان

 البولي ارية( -فنزويال )نهورية 
 كمبوديا
 الدونبو

 كينيا
  د شقر
 املدسيحت

 نا يبيا
 اليابان
 اليونان

__________ 

تتضووومن قائموووة احلضوووور هوووذه املشووواركني املسوووجلني. ولالطوووالل علوووا القائموووة الدا لوووة للمشووواركني، انظووور الوثيقوووة  (1)
TD/B/WP(74)/INF.1.  
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 و ضر الدور   ثلو الدولة املراقبة  ري العضو التالية  -3
 دولة فلسرني

 التالية  ثلة يف الدور  وكانت املنظمات احلدو ية الدولية  -4
 جمموعة دول أفريقيا والداري  واحمليط ا ادئ

 الحتاد األورويب
 وكانت املنظمات  ري احلدو ية التالية  ثلة يف الدور   -5

 املركز الدو  للتجار  والتنمية املستدا ة
    


