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 مجلس التجارة والتنمية
 االستراتيجي والميزانية البرنامجيةالفرقة العاملة المعنية باإلطار 

 الدورة الحادية والسبعون
 2015أيلول/سبتمرب  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

  انتخاب أعضاء املكتب. -1
 .العملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -2
 .استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها -3
 :تقييم أنشطة األونكتاد -4

 ؛تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة )أ(
 ؛لألونكتاد: التجارة الدولية 3التقييم اخلارجي للربنامج الفرعي  )ب(

التقييم: تقرير مرحلي عنن تنفينا التوانيات املنب قنة عنن التقينيم  عملياتمتابعة  )ج(
 : االست مار واملشاريع.2اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي 

 .جدول األعمال املؤقت للدورة ال انية والسبعني للفرقة العاملة -5
 مسائل أخرى. -6
 .والتنمية اعتماد تقرير الفرقة العاملة الاي سيقّدم إىل جملس التجارة -7
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند   

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

العاملنننة يف دور نننا املقنننرر، سنننيكون رئنننيس الفرقنننة  -التنننناوب يف انتخننناب النننرئيس ونائنننب النننرئيس 
احلاديننننة والسننننبعني   نننننل إحنننندى الننننندول األعضنننناء املدرجنننننة يف القائمننننة جنننننيم. وسننننيكون نائنننننب 

 املقرر   ل إحدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة باء. - الرئيس

  2 البند  
 العملإقرار جدول األعمال وتنظيم 

ؤقننننت للنننندورة احلاديننننة والسننننبعني، سنننتىدعل الفرقننننة العاملننننة إىل إقننننرار جنننندول األعمننننال امل -2
 يف الفصل األول أعاله. ةالواردبصيغته 

 الوثائق
 TD/B/WP/271  جدول األعمال املؤقت وشروحه

  3البند   
استتتتتعراش أناتتتتوة التعتتتتاون التلنتتتتي التتتتتي يضتتتتوله ب تتتتا األونكتتتتتاد وتمويتتتتل  تتتت   

 األناوة
تقرير األمني العام لألونكتناد  سيىعرض علل الفرقة العاملة، ألغراض نظرها يف هاا البند، -3

(، الننناي TD/B/WP/272بشنننان اسنننتعراض أنشنننطة األونكتننناد يف جمنننال التعننناون التقنننين ومتويلهنننا )
. ويىقننندهم هننناا التقرينننر إىل رنننل منننن الفرقنننة العاملنننة يف دور نننا احلادينننة 2014 يتنننناول أنشنننطة عنننام

ويتضمن التقرير معلومات حتليلية عنن والسبعني وجملس التجارة والتنمية يف دورته ال انية والستني. 
خمتلننف مصننادر متويننل أنشننطة األونكتنناد يف جمننال التعنناون التقننين، أي التربعننات وتو يعهننا حسننب 

يتضننمن عرعنناً عامنناً هلنندثاً ميكننل بنننرامج  البلنندان، رمننا اجملنناالت املواعننيعية وحسننب املنننا ق أو
 ئيسية.ومشاريع األونكتاد يف جمال التعاون التقين وخصائصها الر 

 ويقنننندم املرفننننق األول بننننالتقرير املننننارور أعنننناله، املعنننننون  اسننننتعراض األنشننننطة املنفنننناة يف -4
 (، استعراعننننننننناً ألنشننننننننننطة التعننننننننناون التقنننننننننين املنفنننننننننناة يفTD/B/WP/272/Add.1) "2014 عنننننننننام
يف إ ننار شننرب الننربامج واملشنناريع. ويتضننمن املرفننق معلومننات أساسننية عننن األنشننطة،  2014 عننام

 ت عن تاثريها ونتائجها.ورالك معلوما



TD/B/WP/271 

3 GE.15-10355 

ويقنننننننننندم املرفننننننننننق ال ننننننننننا  بننننننننننالتقرير املننننننننننارور أعنننننننننناله، املعنننننننننننون  جننننننننننداول إحصننننننننننائية   -5
(TD/B/WP/272/Add.2 بيانات عن املسامهات املالية، ونفقات املشاريع، وتو يع األنشطة بنني ،)

 .2014 عام التنفيا يفيقدم املرفق قائمة باملشاريع اليت رانت قيد  رما  خمتلف املنا ق والربامج.
 7منن اتفناأ أرنرا والفقنرة  220يف إ ار هاا البند من جدول األعمال، ووفقناً للفقنرة و  -6

(، سننتىتال للمسننتفيدين واملننامني واألمانننة فراننة 55-)د 495مننن مقننرر جملننس التجننارة والتنميننة 
 جمال التعاون التقين.أيضاً للتفاعل والتشاور بشان مجيع املسائل املتعلقة بانشطة األونكتاد يف 

 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 

  4البند   
 تلييم أناوة األونكتاد

 تلييم أناوة األونكتاد: لمحة عامة )أ( 
تقرير األمني العام لألونكتناد سيىعرض علل الفرقة العاملة، ألغراض نظرها يف هاا البند،  -7

عملينات الناي يقندم نتنائج ( TD/B/WP/273املعنون  تقينيم أنشنطة األونكتناد: اسنتعراض عنام  )
. ويتضنمن 2015آذار/منار  إىل  2014نيسان/أبريل  منالتقييم اليت أجريت يف الفرتة املمتدة 

توجيه  عللالتقرير الرسائل والتوايات الرئيسية اليت أسفر عنها رل تقييم، واليت ميكن أن تساعد 
ل الفرقنة دع  سنتى  رمنا  عمليات تقييم بنرامج ومشناريع األونكتناد وتصنميمها وتنفيناها يف املسنتقبل.

وتقنندا اسننتنتاجا ا وتواننيا ا  قبالً سننتالعاملننة إىل اسننتعراض مقننرتل بشننان إانندار خطننة التقيننيم م
 إىل جملس التجارة والتنمية.

 لألونكتاد: التجارة الدولية 3التلييم الخارجي للبرنامج الفرعي  )ب( 
أحنننال جملنننس التجنننارة والتنمينننة علمننناً، يف دورتنننه احلادينننة والسنننتني، باسنننتنتاجات الفرقنننة  -8

وأينند  TD/B/WP/265الننواردة يف الوثيقننة  ، بالصننيغةتنيالعاملننة املتفننق عليهننا يف دور ننا ال امنننة والسنن
وتتضننمن االسننتنتاجات املتفننق عليهننا  لبنناً إىل أمانننة األونكتنناد بنن جراء تقيننيم هنناه االسننتنتاجات. 

تنظنننر فينننه الفرقنننة العاملنننة يف دور نننا احلادينننة  للتجنننارة الدولينننةمسنننتقل لربننننامج األونكتننناد الفرعننني 
نننند جننندول يم خنننارجي سننننوي لربننننامج األونكتننناد يف إ نننار بوالسنننبعني، يف سنننياأ نظرهنننا يف تقيننن

عرض النتنننائج سنننيوسنننيتوىل إعنننداد تقرينننر التقينننيم فرينننق تقينننيم مسنننتقل،  األعمنننال املتعلنننق بنننالتقييم.
 .نظر فيهات ريما  لل الفرقة العاملةعواالستنتاجات والتوايات 



TD/B/WP/271 

GE.15-10355 4 

   :متابعة عمليات التلييم )ج( 

: االستتتعمار 2التليتتيم الختتارجي لبرنتتامج األونكتتتاد الفرعتتي تنفيتت  التواتتيات المنبعلتتة عتت    
 والمااريه

ال امننة والسنتني، يف التقينيم اخلنارجي لربننامج األونكتناد   نايف دور  ،نظرت الفرقنة العاملنة -9
دارة األونكتنناد، أسننا  إ: االسننت مار واملشنناريع. وشننكل تقريننر التقيننيم، إىل جانننب رد 2الفرعنني 

 اً الفرقنننة العاملننة، أحا نننت النندول األعضننناء علمننن أعمننال امتنننختا ويف اء.مناقشننات الننندول األعضنن
عمنل األماننة، وتناثريه الكبنري واسنتدامته ذات األمهينة الكبنرية النيت ارتسناها بتقرير التقينيم والنتنائج 

اً اإلدارة. وسننتقدم األمانننة عرعنن أحا ننت علمنناً بننرد رمننا  ،هتنفينناة الواسننعة النطنناأ وفعاليتننه ورفنناء
يف  جنرتللمناقشنات النيت اً  ينادة تعييني الربننامج الفرعني، وفقن هبند ا  ءات اليت اختناعن اإلجرا

 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 

  5البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة العانية والسبعي  للفرقة العاملة

الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلة للفرقة العاملة. ستقدم األمانة، أثناء -10

  6البند   
 مسائل أخرى

  7البند   
 اعتماد تلرير الفرقة العاملة ال ي سيلّدم إلى مجلس التجارة والتنمية

 سيىقدهم تقرير الدورة احلادية والسبعني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -11
    


