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 والتنمية التجارة مجلس
 االستراتيجي والميزانية البرنامجيةالفرقة العاملة المعنية باإلطار 

 الدورة الخامسة والسبعون
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -2
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة -3
 تقييم أنشطة األونكتاد: -4

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة )أ( 
 لألونكتاد: التكنولوجيا واللوجستيات 4التقييم اخلارجي للربنامج الفرعي  )ب( 

 السادسة والسبعني للفرقة العاملة جدول األعمال املؤقت للدورة -5
 مسائل أخرى -6
 اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية -7
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
لدورة من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقاً  64من املادة  3مبوجب الفقرة  -1

املقرر، سيكون رئييس الفرقية العاملية املعنيية اا  يار  -التناوب يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 
وسيييكون ‘. ايياء‘االسيااتيجي واملياانييية الربناجمييية يف دوراييا اخلامسيية والسيبعني أقييد   لييي القائميية 

 )آسيا(.‘ فأل‘املقرر   ل إقدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة  -نائب الرئيس 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

سيييتىدعل الفرقييية العاملييية إىل إقيييرار جيييدول األعميييال املؤقيييت ليييدوراا اخلامسييية والسيييبعني،  -2
 اصيغته الواردة يف الفصل األول أعاله.

 الوثائق
TD/B/WP/284 جدول األعمال املؤقت وشروقه 

  3البند   
التقنتتتتي التتتتتي اضتتتتولا بوتتتتا األونكتتتتتا  وتمواتتتتل  تتتت   استتتتتعراش أناتتتتوة التعتتتتاون 

 األناوة
سيىعرض علل الفرقة العاملة، ألغراض النظر يف هذا البند، تقرير األميني العيام لألونكتياد  -3

اشيييييتن اسيييييتعراض أنشيييييطة التعييييياون التقيييييين الييييييت يضيييييطلع هبيييييا األونكتييييياد ومتوييييييل هيييييذه األنشيييييطة 
(TD/B/WP/285اليييذت يتنييياول أنشيييطة ،) ويىقيييدهم هيييذا التقريييير إىل ريييل مييين الفرقييية 2016 عيييام .

العاملية يف دورايا اخلامسية والسيبعني وجمليس التجيارة والتنميية يف دورتيه الرااعية والسيتني. ويتضيمن 
التقرييير معلوميييات ةليليييية عييين متتليييف مصيييادر متويييل أنشيييطة األونكتييياد يف جميييال التعييياون التقيييين، 

يتضييمن حمليية عاميية  رمييا  ع املشييروع وقسييب املنطقيية،وختصيييا املييوارد للتعيياون التقييين قسييب نييو 
 حمدهثة هليكل وأداء التعاون التقين اليت يقدمه األونكتاد.

ويستعرض املرفق األول االتقرير املذرور أعاله، املعنون "استعراض األنشيطة املضيطلع هبيا  -4
يف  2016 معييييا (، أنشيييطة التعييياون التقيييين املنفهيييذة يفTD/B/WP/285/Add.1) "2016 عيييام يف

إ ييييار اييييرامج ومشيييياريع شييييم. ويتضييييمن املرفييييق معلومييييات أساسييييية عيييين األنشييييطة، إىل جانييييب 
 معلومات عن أثرها ونتائجها.

ويعييييييييييرض املرفييييييييييق ال ييييييييييا  اييييييييييالتقرير املييييييييييذرور أعيييييييييياله، املعنييييييييييون "جييييييييييداول إقصييييييييييائية"  -5
(TD/B/WP/285/Add.2 ايانييات عيين املسييااات املالييية، ونفقييات املشيياريع، وتو يييع ،) األنشييطة اييني

 .2016 عام يتضمن املرفق قائمة ااملشاريع اليت رانت قيد التنفيذ يف رما  متتلف املنا ق والربامج.
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ميين  7ميين اتفييار أرييرا والفقييرة  220ويف إ ييار هييذا البنييد ميين جييدول األعمييال، ووفقيياً للفقييرة  -6
ية  (، سيتىتا  للجهيات املسيتفيدة وا هيا55-)د495مقرر جمليس التجيارة والتنميية  ت املاحنية ولألمانية فٌر

 أيضاً للتفاعل والتشاور اشتن مجيع املسائل املتعلقة اتنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد.
 الوثائق
TD/B/WP/285  اسييتعراض أنشييطة التعيياون التقييين اليييت يضييطلع هبييا األونكتيياد ومتويييل

 هذه األنشطة 
TD/B/WP/285/Add.1  التعييياون التقيييين اليييت اايييطلع هبيييا األونكتييياد ومتوييييل اسييتعراض أنشيييطة

 املرفيييق األول: اسيييتعراض األنشيييطة املضيييطل ع هبيييا يف -هيييذه األنشيييطة 
 )اا نكلياية فقط(  2016 عام

TD/B/WP/285/Add.2  اسييتعراض أنشيييطة التعييياون التقيييين اليييت اايييطلع هبيييا األونكتييياد ومتوييييل
 ة )اا نكلياية فقط(املرفق ال ا : جداول إقصائي -هذه األنشطة 

  4البند   
 تقييم أناوة األونكتا 

 تقييم أناوة األونكتا : لمحة عامة  )أ( 
سيىعرض علل الفرقة العاملة، ألغراض النظر يف هذا البند، تقرير األميني العيام لألونكتياد  -7

ات ( اليييذت يعيييرض نتيييائج عملييييTD/B/WP/286املعنيييون "تقيييييم أنشيييطة األونكتييياد: حملييية عامييية" )
. 2017إىل نيسيييييان/أاريل  2016التقيييييييم الييييييت أىجرييييييت يف الفييييياة املمتيييييدة مييييين نيسيييييان/أاريل 

يييات الرئيسييية اليييت أسييفر عنهييا رييل تقييييم، واليييت ميين شيييت ا أن  ويتضييمن التقرييير الرسييائل والتٌو
تصيميمها وتنفييذها يف املسيتقبل.  ويف تساعد يف توجيه عمليات تقييم مشاريع وايرامج األونكتياد

رب  التقرييير أيضيياً الييدروف املسييتفادة، اليييت تعييين ةديييداً ا دارة ومييديرت الييربامج، يف التخطيييط ويىيي
اسيييييتعراض خطييييية تقيييييييم إىل تنفييييييذها. وسيييييتىدعل الفرقييييية العاملييييية أيضييييياً  ويف للمشييييياريع واليييييربامج

ة يف ذلييا املسييائل املتصييل مبييا واعتمادهييا، ومناقشيية ريفييية ةسييني دعييم التقييمييات يف األونكتيياد،
يااا إىل جملس التجارة والتنمية  .االتمويل، وإىل تقدمي استنتاجااا وتٌو

 لألونكتا : التكنولوجيا واللوجستيات 4التقييم الخارجي للبرنامج الفرعي  )ب( 
أقيياا اجمللييس علميياً، يف دورتييه ال انييية والسييتني، اتقرييير الفرقيية العامليية عيين دوراييا ا ادييية  -8

، وأيّيييد االسيييتنتاجات املتفيييق عليهيييا اليييواردة فييييه. TD/B/WP/275لوثيقييية ورد يف ا رميييا  والسيييبعني،
وتتضيييمن االسيييتنتاجات املتفيييق عليهيييا  لبييياً إىل أمانييية األونكتييياد ايييججراء تقيييييم مسيييتقل للربنيييامج 

لألونكتاد املتعلق االتكنولوجيا واللوجستيات الذت ستنظر فييه الفرقية العاملية يف دورايا  4الفرعي 
ني، يف سييييار نظرهيييا يف تقيييييم خيييارجي سييينوت لربنيييامج األونكتييياد يف إ يييار انيييد اخلامسييية والسيييبع

جيييدول األعميييال املتعليييق ايييالتقييم. وسييييتوىل إعيييداد تقريييير التقيييييم فرييييق تقيييييم مسيييتقل، سييييعرض 
يات علل الفرقة العاملة  تنظر فيها. ريما  النتائج واالستنتاجات والتٌو
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 الوثائق

TD/B/WP/286  األونكتاد: حملة عامةتقييم أنشطة 
TD/B/WP/287  لألونكتيييييييياد: التكنولوجيييييييييا  4التقييييييييييم اخلييييييييارجي للربنييييييييامج الفرعييييييييي

 واللوجستيات
TD/B/WP(75)/CRP.1  لألونكتييييياد:  4رد ا دارة عليييييل التقيييييييم اخليييييارجي للربنيييييامج الفرعيييييي

 التكنولوجيا واللوجستيات
TD/B/WP(75)/CRP.2 لألونكتيييييييياد: التكنولوجيييييييييا  4 التقييييييييييم اخلييييييييارجي للربنييييييييامج الفرعييييييييي

 الداعمة املواد - واللوجستيات

  5البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة السا سة والسبعين للفرقة العاملة

سيييت عرض األمانييية، أثنيييياء اليييدورة، مشييييروع جيييدول أعمييييال مؤقيييت للييييدورة املقبلييية للفرقيييية  -9
 العاملة.

  6البند   
 مسائل أخرى

  7البند   
 تقرار الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنميةاعتما  

سييييىقدم تقريييير الفرقييية العاملييية عييين أعميييال دورايييا اخلامسييية والسيييبعني إىل جمليييس التجيييارة  -10
 والتنمية.
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 والتنمية التجارة جملس
 ةلربانجميية ايزانالفرقة العاملة املعنية ابإلطار االسرتاتيجي وامل

 الدورة اخلامسة والسبعون
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 تصويب  
 1الفصل الثاين، الفقرة   

 مبا يليعن النص احلايل  االستعاضة 
من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقاً لددورة  64من املادة  3مبوجب الفقرة  

عنيدة إلطادار لعاملدة املاملقرر، سديوو  رئديس الفرقدة ا -التناوب يف انتخاب الرئيس وانئب الرئيس 
و  وسديو‘. دال‘ئمدة ثلدي القايف دورهتدا ااامةدة والةدبعح أمدد م االسرتاتيجي وامليزانيدة الربانييدة

 (.اأفريقي)‘ فأل‘املقرر مثل إمدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة  -انئب الرئيس 
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