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 مجلس التجارة والتنمية
 ر االستراتيجي والميزانية البرنامجيةباإلطا المعنية العاملة الفرقة

 والسبعون الثالثة الدورة

  2016 سبتمرب/أيلول 7-5 جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 2 البند

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -1

 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -2

 األنشطة هذه ومتويل األونكتاد هبا اضطلع اليت التقين التعاون أنشطة استعراض -3

 األونكتاد أنشطة تقييم -4

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة )أ( 

متابعة عمليات التقييم: تقرير مرحلي عنن تنيينذ التوانيات املنب قنة عنن التقينيم  )ب( 
 : التجارة الدولية3اليرعي اخلارجي لربنامج األونكتاد 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والسبعني لليرقة العاملة -5

 مسائل أخرى -6

 والتنمية التجارة جملس إىل سيقدَّم الذي العاملة اليرقة تقرير اعتماد -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 اليقرة  -1
املقنننرر، سنننيكون رئنننيس اليرقنننة العاملنننة ن دور نننا  - التنننناوب ن انتخننناب النننرئيس ونائنننب النننرئيس

املقننرر ل ننل إحنندى النندول  - . وسننيكون نائننب الننرئيس‘بنناء‘ال ال ننة والسننبعني أحنند ل لنني القائمننة 
 )آسيا(. ‘ألف‘القائمة  األعضاء املدرجة ن

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

سننننت دعف اليرقننننة العاملننننة إىل إقننننرار جنننندول األعمننننال املؤقننننت لنننندور ا ال ال ننننة والسننننبعني،  -2
 بصيغته الواردة ن اليصل األول أعاله.

 الوثائق

 TD/B/WP/278  جدول األعمال املؤقت وشروحه

  3البند   
 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يقوم بها األونكتاد وتمويل هذه األنشطة

سي عرض علف اليرقة العاملة، ألغراض النظر ن هذا البند، تقرير األمنني العنام لنونكتناد  -3
بشنننننتن اسنننننتعراض أنشنننننطة التعننننناون التقنننننين النننننيت اضنننننطلع هبنننننا األونكتننننناد ومتوينننننل هنننننذه األنشنننننطة 

(TD/B/WP/279 النننذي ،)اليرقنننة منننن كنننل إىل التقرينننر هنننذا وي قننندَّم. 2015 يتنننناول أنشنننطة عنننام 
 ويتضنمن. والسنتني ال ال نة دورتنه ن والتنمينة التجارة جملس وإىل والسبعني ال ال ة دور ا ن العاملة
ليلينننة عنننن صتلنننف مصنننادر متويننل أنشنننطة األونكتننناد ن جمنننال التعننناون التقنننين، حت معلومنننات التقريننر

يتضننمن حملننة عامننة  للتعنناون التقننين حسننب نننو  املشننرو  وحسننب املنطقننة، كمنناوختصننيا املننوارد 
 حمدَّثة هليكل وأداء التعاون التقين اليت يقدمه األونكتاد. 

ويستعرض املرفق األول بالتقرير املذكور أعاله، املعنون "استعراض األنشنطة املضنطلع هبنا  -4
ن  2015 التقنننين املنيَّنننذة ن عننننام(، أنشنننطة التعننناون TD/B/WP/279/Add.1" )2015 ن عنننام

 جانننننب إىل األنشننننطة، عننننن أساسننننية معلومننننات املرفننننق ويتضننننمنإطننننار بننننرامج ومشنننناريع شنننن . 
 .ونتائجها أثرها عن معلومات
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ويعنننننننننننرض املرفنننننننننننق ال ننننننننننناد بنننننننننننالتقرير املنننننننننننذكور أعننننننننننناله، املعننننننننننننون "جنننننننننننداول إحصنننننننننننائية"  -5
(TD/B/WP/279/Add.2 بياننننات عنننن املسننناةات املالينننة، ونيقنننات املشننناريع، وتو ينننع األنشنننطة بنننني ،)

 . 2015 عام ن التنييذ قيد كانت اليت باملشاريع قائمة املرفق يتضمن صتلف املناطق والربامج. كما

 7منن اتيناأ أكنرا واليقنرة  220ون إطار هذا البند من جدول األعمال، ووفقناً لليقنرة  -6
(، سنننت تال للجهنننات املسنننتييدة واةهنننات املا نننة 55-)د495منننن مقنننرر جملنننس التجنننارة والتنمينننة 

ولنمانننة فراننةض أيضنناً للتياعننل والتشنناور بشننتن مليننع املسننائل املتعلقننة بتنشننطة التعنناون التقننين الننيت 
 يضطلع هبا األونكتاد.

 الوثائق

النننننيت اضنننننطلع هبنننننا اسنننننتعراض أنشنننننطة التعننننناون التقنننننين 
 األونكتاد ومتويل هذه األنشطة

 TD/B/WP/279 

اسنننننتعراض أنشنننننطة التعننننناون التقنننننين النننننيت اضنننننطلع هبنننننا 
املرفننننننق األول:  -األونكتنننننناد ومتويننننننل هننننننذه األنشننننننطة 

 2015 اسننننننتعراض األنشننننننطة املضننننننطل ع هبننننننا ن عننننننام
 )باإلنكليزية فقط(

 TD/B/WP/279/Add.1 

اسنننننتعراض أنشنننننطة التعننننناون التقنننننين النننننيت اضنننننطلع هبنننننا 
املرفنننننق ال ننننناد:  - األونكتننننناد ومتوينننننل هنننننذه األنشنننننطة

 جداول إحصائية )باإلنكليزية فقط(

 TD/B/WP/279/Add.1 

  4البند   
 تقييم أنشطة األونكتاد

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة عامة  )أ( 

سي عرض علف اليرقة العاملة، ألغراض النظر ن هذا البند، تقرير األمنني العنام لنونكتناد  -7
( النننذي يعنننرض نتنننائج عملينننات TD/B/WP/280املعننننون "تقينننيم أنشنننطة األونكتننناد: حملنننة عامنننة" )

ن ويتضنم. 2016إىل آذار/منار   2015التقييم اليت أ جريت ن اليرتة املمتدة من نيسان/أبريل 
الرسننائل والتواننيات الرئيسننية الننيت أسننير عنهننا كننل تقيننيم، والننيت مننن شننت ا أن تسنناعد ن التقريننر 

 وي نننرب تصنننميمها وتنيينننذها ن املسنننتقبل.  توجينننه عملينننات تقينننيم مشننناريع وبنننرامج األونكتننناد ون
ط للمشناريع التخطي ن الربامج، ومديري اإلدارة حتديداً  تعين اليت املستيادة، الدرو  أيضاً  التقرير

تنيينننذها. وسننت دعف اليرقنننة العاملنننة أيضنناً ملناقشنننة كييينننة حتسننني دعنننم التقييمنننات ن  والننربامج ون
ن ذلننننس املسننننائل املتصننننلة بالتمويننننل، ولتقنننندا اسننننتنتاجا ا وتواننننيا ا إىل جملننننس  األونكتنننناد، مبننننا

 التجارة والتنمية.
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وصةةياا المنبثقةة عةةا التقيةيم الخةةارجي متابعةة عمليةاا التقيةةيم: تقريةر مرحلةةي عةا تنفيةذ الت )ب( 
 : التجارة الدولية3لبرنامج األونكتاد الفرعي 

نظرت اليرقة العاملة، ن دور ا احلادية والسبعني، ن التقييم اخلارجي لربنامج األونكتناد  -8
 أسنننننا  األونكتننننناد، إدارة رد جاننننننب إىل التقينننننيم، تقرينننننر وشنننننكل: التجنننننارة الدولينننننة. 3اليرعننننني 

 تعزينز  ينادة هبند  اختذ ا اليت اإلجراءات عن عرضاً  األمانة وستقدِّمالدول األعضاء. قشات منا
 .العاملة اليرقة اجتما  ن جرت اليت للمناقشات وفقاً  اليرعي، الربنامج

 الوثائق

 TD/B/WP/280  تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة
 TD/B/WP/274  : التجارة الدولية3اليرعي  التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد

: 3رد اإلدارة علف التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد اليرعني 
 التجارة الدولية

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

: التجننننننارة 3التقيننننننيم اخلننننننارجي لربنننننننامج األونكتنننننناد اليرعنننننني 
 مواد داعمة - الدولية

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

  5البند   
 المؤقت للدورة الرابعة والسبعيا للفرقة العاملةجدول األعمال 

 ست عرض األمانة، أثناء الدورة، مشرو  جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلة لليرقة العاملة. -9

  6البند   
 مسائل أخرى

  7البند   
 اعتماد تقرير الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية

 والسبعني لليرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.سي قدَّم تقرير الدورة ال ال ة  -10
    


