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ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
البند 1

المكتب
انتخاب أعضاء
 -1مبوجب الفقرة  3من املادة  64من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية ،ووفقاً لدورة
التننناوب يف انتخنناب ال نرئيس ونائننب ال نرئيس  -املق ننرر ،سننيكون رئننيس الفرق ننة العاملننة يف دور ننا
احلادين ننة والسن ننبعني ن ننل إحن نندى الن نندول األعضن نناء املدرجن ننة يف القائمن ننة جن ننيم .وسن ننيكون نائن ننب
الرئيس  -املقرر ل إحدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة باء.

البند 2

العمل
إقرار جدول األعمال وتنظيم
 -2س ننتىدعل الفرق ننة العامل ننة إىل إقن نرار ج نندول األعم ننال املؤق ننت لل نندورة احلادي ننة والس ننبعني،
بصيغته الواردة يف الفصل األول أعاله.
الوثائق
TD/B/WP/271

جدول األعمال املؤقت وشروحه

البند 3
اس تتتعراش أنا تتوة التع تتاون التلن تتي الت تتي يض تتوله ب تتا األونكت تتاد وتموي تتل ت ت
األناوة
 -3سيىعرض علل الفرقة العاملة ،ألغراض نظرها يف هاا البند ،تقرير األمني العام لألونكتناد
بش ننان اس ننتعراض أنش ننطة األونكت نناد يف جم ننال التع نناون التق ننين ومتويله ننا ( ،)TD/B/WP/272ال نناي
يتن نناول أنش ننطة ع ننام  .2014ويىق ندهم ه نناا التقري ننر إىل ر ننل م ننن الفرق ننة العامل ننة يف دور ننا احلادي ننة
والسبعني وجملس التجارة والتنمية يف دورته ال انية والستني .ويتضمن التقرير معلومات حتليلية عنن
خمتلننف مصننادر متويننل أنشننطة األونكتنناد يف جمننال التعنناون التقننين ،أي التربعننات وتو يعهننا حسننب
اجملنناالت املواعننيعية وحسننب املنننا ق أو البلنندان ،رمننا يتضننمن عرع ناً عام ناً هلنندثاً ميكننل ب نرامج
ومشاريع األونكتاد يف جمال التعاون التقين وخصائصها الرئيسية.
 -4ويق نندم املرف ننق األول ب ننالتقرير امل ننارور أع نناله ،املعن ننون اس ننتعراض األنش ننطة املنف نناة يف
ع ن ن ن ننام  ،)TD/B/WP/272/Add.1( "2014استعراعن ن ن ن ناً ألنش ن ن ن ننطة التع ن ن ن نناون التق ن ن ن ننين املنف ن ن ن نناة يف
عننام  2014يف إ ننار شننرب النربامج واملشنناريع .ويتضننمن املرفننق معلومننات أساسننية عننن األنشننطة،
ورالك معلومات عن تاثريها ونتائجها.
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 -5ويق ن ن ن نندم املرف ن ن ن ننق ال ن ن ن ننا ب ن ن ن ننالتقرير امل ن ن ن ننارور أع ن ن ن نناله ،املعن ن ن ن ننون ج ن ن ن ننداول إحص ن ن ن ننائية
( ،)TD/B/WP/272/Add.2بيانات عن املسامهات املالية ،ونفقات املشاريع ،وتو يع األنشطة بنني
خمتلف املنا ق والربامج .رما يقدم املرفق قائمة باملشاريع اليت رانت قيد التنفيا يف عام .2014
 -6ويف إ ار هاا البند من جدول األعمال ،ووفقناً للفقنرة  220منن اتفناأ أرنرا والفقنرة 7
مننن مقننرر جملننس التجننارة والتنميننة ( 495د ،)55-سننتىتال للمسننتفيدين واملننامني واألمانننة فراننة
أيضاً للتفاعل والتشاور بشان مجيع املسائل املتعلقة بانشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين.
الوثائق
Review of the technical cooperation activities of
UNCTAD and their financing

TD/B/WP/272

Review of the technical cooperation activities of
UNCTAD and their financing – Annex I: Review of
)activities undertaken in 2014 (English only

TD/B/WP/272/Add.1

Review of the technical cooperation activities of
UNCTAD and their financing – Annex II: Statistical
)tables (English only

TD/B/WP/272/Add.2

البند 4
تلييم أناوة األونكتاد
(أ) تلييم أناوة األونكتاد :لمحة عامة
 -7سيىعرض علل الفرقة العاملة ،ألغراض نظرها يف هاا البند ،تقرير األمني العام لألونكتناد
املعنون تقينيم أنشنطة األونكتناد :اسنتعراض عنام ( )TD/B/WP/273الناي يقندم نتنائج عملينات
التقييم اليت أجريت يف الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل  2014إىل آذار/منار  .2015ويتضنمن
التقرير الرسائل والتوايات الرئيسية اليت أسفر عنها رل تقييم ،واليت ميكن أن تساعد علل توجيه
عمليات تقييم بنرامج ومشناريع األونكتناد وتصنميمها وتنفيناها يف املسنتقبل .رمنا سنتىدعل الفرقنة
العاملننة إىل اسننتعراض مقننرتل بشننان إانندار خطننة التقيننيم مسننتقبالً وتقنندا اسننتنتاجا ا وتواننيا ا
إىل جملس التجارة والتنمية.
(ب) التلييم الخارجي للبرنامج الفرعي  3لألونكتاد :التجارة الدولية
 -8أح ننال جمل ننس التج ننارة والتنمي ننة علم ناً ،يف دورت ننه احلادي ننة والس ننتني ،باس ننتنتاجات الفرق ننة
العاملننة املتفننق عليهننا يف دور ننا ال امنننة والسنتني ،بالصننيغة النواردة يف الوثيقننة  TD/B/WP/265وأينند
هنناه االسننتنتاجات .وتتضننمن االسننتنتاجات املتفننق عليهننا لبناً إىل أمانننة األونكتنناد بن جراء تقيننيم
مس ننتقل لربن ننامج األونكت نناد الفرع نني للتج ننارة الدولي ننة تنظ ننر في ننه الفرق ننة العامل ننة يف دور ننا احلادي ننة
والس ننبعني ،يف س ننياأ نظره ننا يف تقي نيم خ ننارجي س نننوي لربن ننامج األونكت نناد يف إ ننار بن نند ج نندول
األعمننال املتعلننق بننالتقييم .وسننيتوىل إعننداد تقريننر التقيننيم فريننق تقيننيم مسننتقل ،سننيعرض النتننائج
واالستنتاجات والتوايات علل الفرقة العاملة ريما تنظر فيها.
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(ج) متابعة عمليات

التلييم:

تنفي ت التواتتيات المنبعلتتة ع ت التليتتيم الختتارجي لبرنتتامج األونكتتتاد الفرعتتي  :2االستتتعمار
والمااريه
 -9نظرت الفرقنة العاملنة ،يف دور نا ال امننة والسنتني ،يف التقينيم اخلنارجي لربننامج األونكتناد
الفرعنني  :2االسننت مار واملشنناريع .وشننكل تقريننر التقيننيم ،إىل جانننب رد إدارة األونكتنناد ،أسننا
مناقشننات النندول األعض ناء .ويف اختت نام أعمننال الفرقننة العاملننة ،أحا ننت النندول األعضنناء علم ناً
بتقرير التقينيم والنتنائج ذات األمهينة الكبنرية النيت ارتسناها عمنل األماننة ،وتناثريه الكبنري واسنتدامته
الواسننعة النطنناأ وفعاليتننه ورفنناءة تنفينناه ،رمننا أحا ننت علمناً بننرد اإلدارة .وسننتقدم األمانننة عرعناً
عن اإلجراءات اليت اختنا ا هبند ينادة تعييني الربننامج الفرعني ،وفقناً للمناقشنات النيت جنرت يف
اجتماع الفرقة العاملة.
الوثائق
Evaluation of UNCTAD activities: Overview

TD/B/WP/273

External evaluation of UNCTAD subprogramme
3: International trade

TD/B/WP/274

External evaluation of UNCTAD subprogramme
2: Investment and enterprise

TD/B/WP/264

Management response to the external evaluation
of UNCTAD subprogramme 3: International trade

TD/B/WP(71)/CRP.1

External evaluation of UNCTAD subprogramme
3: International trade – Supporting materials

TD/B/WP(71)/CRP.2

Management response to the external evaluation
of UNCTAD subprogramme 2: Investment and
enterprise

TD/B/WP(68)/CRP.3

البند 5
جدول األعمال المؤقت للدورة العانية والسبعي للفرقة العاملة
 -10ستقدم األمانة ،أثناء الدورة ،مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلة للفرقة العاملة .

البند 6
مسائل أخرى
البند 7
اعتماد تلرير الفرقة العاملة ال ي سيل ّدم إلى مجلس التجارة والتنمية
 -11سيىقدهم تقرير الدورة احلادية والسبعني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.
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