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 جملس التجارة والتنمية
 الربانجمية وامليزانية االسرتاتيجي ابإلطار املعنية العاملة الفرقة

 الدورة السادسة والسبعون
 ٢٠١٨ سبتمرب/أيلول ٥-٣ جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 جدول األعمال املؤقت -أوالا  

 أعضاء املكتب؛ انتخاب -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -٢
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة؛ -٣
 تقييم أنشطة األونكتاد: -4

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة؛ )أ(
لدان منووا  والوربامج : أفريقيا وأقل الب٥التقييم اخلارجي لربانمج األونكتاد الفرعي  )ب(

 اخلاصة؛
 متابعووة التقييموواق: تقريوور مر لووي عوون تنفيووذ التوصووياق املنب قووة عوون التقيوويم اخلووارجي )ج(

 : التكنولوجيا واللوجستياق؛4لربانمج األونكتاد الفرعي 
 جدول األعمال املؤقت لدورة الفرقة العاملة السابعة والسبعني؛ -٥
 مسائل أخرى؛ -6
 الذي ستقّدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.اعتماد التقرير  -7
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقا  لدورة  64من املادة  ٣مبوجب الفقرة  -١

املقرر، سيكون رئويس الفرقوة العاملوة املعنيوة ر  وار  -التناوب يف انتخاب الرئيس وانئب الرئيس 
األ وورا   االسووتاتيجي واملينانيووة الربانجميووة يف دوراووا السادسووة والسووبعني موون ل لووي إ وودى الوودول

املقوورر موون ل لووي إ وودى الوودول األعضوواء  -وسوويكون انئووب الوورئيس ‘. جوويم‘املدرجووة يف القائمووة 
 ‘.رء‘املدرجة يف القائمة 

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ا السادسووة والسووبعني، بهووي ته ُلووب إىل الفرقووة العاملووة إقوورار جوودول األعمووال املؤقووت لوودورا -٢
 يف الفهل األول أعاله.ستنَسخة امل

 الواثئق
TD/B/WP/289  جدول األعمال املؤقت وشرو ه 

  3البند   
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة

ألغراض النظر يف هذا البند، سوُيعرض علوا الفرقوة العاملوة تقريوُر األموني العوام ل ونكتواد  -٣
التعووووواون التقوووووين الووووويت يضوووووطلع هبوووووا األونكتووووواد ومتويووووول هوووووذه األنشوووووطة بشوووووتن اسوووووتعراض أنشوووووطة 

(TD/B/WP/290 الووذي يتنوواول األنشووطة الوويت نُوّفووذق يف عووام ،)ويُقوود م هووذا التقريوور إىل  ٢٠١7 .
كوول موون الفرقووة العاملووة يف دوراووا السادسووة والسووبعني وجملووس التجووارة والتنميووة يف دورتووه املقبلووة. 

حتليليووة عوون  تلووف مهووادر متويوول أنشووطة األونكتوواد يف جمووال التعوواون ويتضوومن التقريوور معلوموواق 
التقين، وعون صهويا املووارد للتعواون التقوين  سوب نووع املشوروع و سوب املنطقوة، كموا يتضومن 

 ي يقّدمه األونكتاد و ريقة عمله.ذحملة عامة حمد ثة عن هيكل التعاون التقين ال
ور أعواله، املعنوون ساسوتعراض األنشوطة املضوطلع هبوا يف ويقدِّم املرفق األول رلتقريور املوذك -4

 ٢٠١7(، حملة عامة عون أنشوطة التعواون التقوين املنف وذة يف عوام TD/B/WP/290/Add.1س )٢٠١7عام 
 يف إ ار برامج ومشاريع شىت. ويتضمن املرفوق معلومواق أساسوية عون األنشوطة، إىل جانوب معلومواق

 عن أثرها ونتائجها.
ال وووووووووا  رلتقريووووووووور املوووووووووذكور أعووووووووواله، املعنوووووووووون سجوووووووووداول إ هوووووووووائيةس  ويعووووووووورض املرفوووووووووق -٥
(TD/B/WP/290/Add.2 بيوواانق عوون املسوواااق املاليووة ونفقوواق املشوواريع وتونييووع األنشووطة بووني ،)

 .٢٠١٨ تلف املنا ق والربامج. كما يتضمن املرفق قائمة رملشاريع قيد التنفيذ يف عام 
مووال، ووفقوا  للفقووراق املتعلقووة رلتعواون التقووين موون اتفووا  ويف إ وار هووذا البنوود مون جوودول األع -6

(، سوووتتال للمسوووتفيدين واملوووا ني LXIV)٥٣٣مقووورر جملوووس التجوووارة والتنميوووة  مافيكيوووانو نووونو  ومووون
واألمانووة أيضووا  فرصووةا للتفاعوول والتشوواور بشووتن ايووع املسووائل ااق الهوولة ينشووطة األونكتوواد يف ميوودان 

 التعاون التقين.
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 الواثئق
TD/B/WP/290  اسووتعراض أنشووطة التعوواون التقووين الوويت يضووطلع هبووا األونكتوواد 

 ومتويل هذه األنشطة
TD/B/WP/290/Add.1   اسووتعراض أنشووطة التعوواون التقووين الوويت يضووطلع هبووا األونكتوواد

 Annex I: Review of activities - ومتويول هوذه األنشوطة

undertaken in ٢٠١7 )ر نكلينية فقط( 
TD/B/WP/290/Add.2  اسووتعراض أنشووطة التعوواون التقووين الوويت يضووطلع هبووا األونكتوواد 

 Annex II: Statistical tables -ومتويول هووذه األنشوطة 

(English only) 

  4البند   
 تقييم أنشطة األونكتاد

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة  )أ( 
قريور األموني العوام ل ونكتواد ألغراض النظر يف هذا البند، سوُيعرض علوا الفرقوة العاملوة ت -7

(، الووذي يعوورض نتووائج التقييموواق TD/B/WP/291املعنووون ستقيوويم أنشووطة األونكتوواد: حملووة عامووةس )
. ويتضومن التقريور أهووم ٢٠١٨ونيسوان/أبريل  ٢٠١7الويت ُأجريوت يف الفوتة موا بووني نيسوان/أبريل 

م مشواريع األونكتواد وبراجموه، ما أسفر عنه كل تقييم من رسائل وتوصوياق قود ُيسوتنار هبوا يف تقيوي
ويف تهووووميمها وتنفيووووذها مسووووتقبال . ويُبوووونّي التقريوووور أيضووووا  الوووودرو  املسووووتفادة يف جمووووال التخطوووويط 
للمشاريع والربامج وتنفيذها، واملوج هة حتديودا  لوادارة وموديري الوربامج. وعنود االنتهواء مون ا ولوة 

تقووتل األمانووة أن يُعووَرض علووا نظوور الفرقووة ، ٢٠١٨األوىل موون تقييموواق الووربامج الفرعيووة يف عووام 
، اسوووتعراض نتوووائج تقيووويم مووون بوووني التقييمووواق ٢٠١٩العاملوووة يف دوراوووا املقبلوووة يف أيلول/سوووبتمرب 

اخلمسة للربامج الفرعية اليت ُأجرَيت  ىت اآلن، وأن يقد م هلا ما اسوتجد مون معلومواق عون  الوة 
 .تنفيذ التوصياق املنب قة عن التقييماق اخلمسة

 : أفريقيا وأقل البلدان منواا والربامج اخلاصة5التقييم اخلارجي لربانمج األونكتاد الفرعي  )ب( 
ا لووع جملووس التجووارة والتنميووة، يف دورتووه ال انيووة والسووتني، علووا تقريوور الفرقووة العاملووة عوون  -٨

تفووق عليهووا ، وأيّوود االسووتنتاجاق املTD/B/WP/275دوراووا اداديووة والسووبعني، كمووا ورد يف الوثيقووة 
الواردة فيه. ومن ضمن االستنتاجاق املتفق عليهوا تقودط  لوب إىل أمانوة األونكتواد  جوراء تقيويم 

ل ونكتاد املتعلق رلتكنولوجيوا واللوجسوتياق الوذي سوتنظر فيوه الفرقوة  4مستقل للربانمج الفرعي 
ي لوربانمج األونكتواد العاملة يف دوراا السادسة والسبعني، يف سيا  نظرها يف تقييم خارجي سنو 

حتوووت بنووود جووودول األعموووال املتعلوووق رلتقيووويم. وسووويتوىل إعوووداَد تقريووور التقيووويم فريوووق تقيووويم مسوووتقل، 
 سيعرض نتائجه واستنتاجاته وتوصياته علا نظر الفرقة العاملة.
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متابعة التقييماا:: تقريار مرحلاي عاف تنفياذ التوصايا: املنب قاة عاف التقيايم اخلاارجي لاربانمج  )ج( 
 : التكنولوجيا واللوجستيا:؛4نكتاد الفرعي األو 
 األونكتوواد لووربانمج اخلووارجي التقيوويم يف والسووبعني، اخلامسووة دوراووا يف العاملووة، الفرقووة نظوورق -٩

 يف األونكتووواد، إدارة جوووواب ومعوووه التقيووويم، تقريووور إىل واسوووتُند .واللوجسوووتياق التكنولوجيوووا: 4 الفرعوووي
األمانة ما استجد من معلوماق عون تنفيوذ التوصوياق املنب قوة عون  وستقدم .األعضاء الدول مناقشاق

 : التكنولوجيا واللوجستياق.4التقييم اخلارجي لربانمج األونكتاد الفرعي 

 الواثئق
TD/B/WP/291  تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة 
TD/B/WP/292   أفريقيوووا وأقووول٥التقيووويم اخلوووارجي لوووربانمج األونكتووواد الفرعوووي : 

 بلدان منوا  والربامج اخلاصةال
TD/B/WP(76)/CRP.1   أفريقيوووا وأقووول٥التقيووويم اخلوووارجي لوووربانمج األونكتووواد الفرعوووي : 

 البلدان منوا  والربامج اخلاصة؛
TD/B/WP(76)/CRP.2   أفريقيوا وأقول ٥التقييم اخلارجي لربانمج األونكتواد الفرعوي :

 مواد داعمة -البلدان منوا  والربامج اخلاصة 
TD/B/WP/287   التكنولوجيووووا4التقيوووويم اخلووووارجي لووووربانمج األونكتوووواد الفرعووووي : 

 واللوجستياق
TD/B/WP(75)/CRP.1   جووووواب ا دارة علووووا التقيوووويم اخلووووارجي لووووربانمج األونكتوووواد

 : التكنولوجيا واللوجستياق4الفرعي 

  5البند   
 جدول األعمال املؤقت لدورة الفرقة العاملة السابعة والسبعني 

َتعرض األمانة، يف أثنواء الودورة، مشوروع جودول أعموال مؤقوت ألغوراض الودورة املقبلوة س -١٠
 للفرقة العاملة.

  6البند   
 مسائل أخرى

  7البند   
 اعتماد تقرير الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية

 لتجارة والتنمية.سُيقد م تقرير الفرقة العاملة عن أعمال دوراا السادسة والسبعني إىل جملس ا -١١
    


