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أوالا -اإلجراءات اليت اختذهتا الفرقة العاملة يف دورهتا السادسة والسبعني
ألف -االستنتاجات املتفق عليها بشأن تقييم أنشطة األونكتاد
(البند  4من جدول األعمال)

إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية،
 -1تؤك ددد مد ددن جديد ددد أ يد ددة عمليد ددات التقيد دديم ابعتباردد ددا أداة قويد ددة للمسد دداءلة والد ددتعلم
املؤسسددي ومواصددلة نيسددني و يفددة اإلدارة القائمددة عل د النتددائ يف األونكتدداد شااددي ا مددئ مبدداد األمددم
املتحدة التوجيهية؛
-2
رؤية انفذة؛

تثين عل فريق التقييم املستقل للربانم الفرعي  5إلعداده تقريرا مفيدا يعكدس

 -3تتطل ددئ إىل تنفي ددذ األمان ددة للتوص دديات ال ددواردة يف تقي دديم ال ددربانم الفرع ددي  5وإىل
عرض أعمال متابعة التقييم لحق ا أثناء دورهتا الثامنة والسبعني يف أيلول/سبتمرب 2019؛
-4

تقدر اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الربانم الفرعي 4؛

 -5تطلد إىل األمانددة أن تقدددل ،علد سددبيل التقيدديم ،أثندداء دورهتددا الثامنددة والسددبعني،
استعراضد ا لنتددائ عمليددات تقيدديم الددربام الفرعيدة اخلمسدة اجملدراة حددك الد احلددني ،ومعلومددات حمدثدةا
عن حالة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن عمليات التقييم اخلمسة؛
 -6تطلد إىل األمانددة أن تواصددل جهددا لتقيدديم الددربام الفرعيدة بعددد الدددورة اخلامسددة
عشرة ملؤشر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وأن تركدز علد تراديد التكداليف وألدئ األمدوال مدن املدوارد
اخلارجة عن امليزانية هلذا الغرض ،مئ مراعاة نتائ استعراض خالصات التقييم يف عال .2019

ابء -اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة
 -1استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة
(البند  3من جدول األعمال)
-1

أحاطت الفرقة العاملة علما ابلوثيقة  ،TD/B/WP/290يف جلستها العامة اخلتامية.

 -2تقييم أنشطة األونكتاد
(البند  4من جدول األعمال)
 -2أحاطد ددت الفرقد ددة العاملد ددة علم د دا ابل د دوثيقتني  TD/B/WP/291و ،TD/B/WP/292يف جلس د دتها
العام ددة اخلتامي ددة .واعتم دددت الفرق ددة العامل ددة الس ددتنتاجات املتف ددق عليه ددا بش د ن د ددذا البن ددد م ددن ج دددول
األعمال.
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اثني ا -املوجز الذي أعده الرئيس
ألف -اإلجراءات
 -1عقد دددت الفرقد ددة العاملد ددة املعنيد ددة ابإلطد ددار الس د درتاتيجي وامليزانيد ددة الربانجميد ددة دورهتد ددا السادسد ددة
والسددبعني يف جنيددف يف الفددرتة مددن  3إىل  5أيلول/سددبتمرب  .2018وواصددلت الفرقددة العاملددة مددداولهتا
يف إطار غري رمسي.

ابء -البياانت االفتتاحية
 -2أدلت انئبدة األمدني العدال لكونكتداد ببيدان .وأدىل ببيداانت ممثلدو الوفدود التاليدة :ابكسدتان
ابسددم جمموعددة ال د  77والصددني؛ وكوسددتاريكا ابسددم جمموعددة بلدددان أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر
الكارييب؛ والسودان ابسم اجملموعة األفريقية؛ والصني؛ والعراق؛ ونيجرياي؛ وكينيا.
 -3وأا ددارت انئب ددة األم ددني الع ددال يف بيا ددا إىل عملي ددة اإلص ددالة اجلاري ددة يف األم ددم املتح دددة،
وسددلطت الضددوء علد جهددود األونكتدداد الراميددة إىل إعددادة تنظدديم نفسد  ،ابعتبدداره كيدداانا غددري مقدديم،
للتصدي عل حنو أفضل لتحدايت تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعدال  .2030ويشدكل التعداون
التقين أداة مهمة ملسداعدة البلددان الناميدة يف نيقيدق أدددا التنميدة املسدتدامة .ويف ددذا السدياق،
يبذل األونكتاد جهودا متواصلة لضمان قدر أكرب من الشفافية واملساءلة يف جمال التعاون التقين.
وفيمددا يتعلددق ابلوفدداء ابلتعهدددات ،أاددارت انئبددة األمددني العددال إىل أن املبلددا اإلألددان للنفقددات يف
ووج د د ابألس ددا إىل أكث ددر
جم ددال التع دداون التق ددين ارتف ددئ يف ع ددال  2017إىل  40ملي ددون دولر ،اب
البلدان ضعفا.
 -4واددددت انئبددة األمددني العددال عل د أن الدزايدة يف أنشددطة التعدداون التقددين ل تقابلهددا ايدة مماثلددة
يف التربع ددات .فف ددي ع ددال  ،2017اند ددز إأل ددان التربع ددات للص ددناديق الس ددت مانية  35ملي ددون دولر،
حيث اخنفض بنسبة  12يف املائة عما كان علي يف عدال  ،2016والد بسدب اخنفداض يف التمويدل
الطددوعي املقدددل مددن البلدددان املتقدمددة النمددو والبلدددان الناميددة ،عل د حددد س دواء .فقددد اخنفضددت تربعددات
البلدان املتقدمة النمو بنسبة  30يف املائة ابملقارنة مدئ تربعاهتدا يف عدال  .2016وادددت انئبدة األمدني
العددال علد أن األونكتدداد متددال ،مددن أجددل السددتجابة بفعاليددة للطلبددات الدواردة مددن البلدددان الناميددة ،إىل
ايدة الدعم املان ،مبا يف ال التربعات غري املخصصة واملتعددة السنوات مدن الددول األعضداء وأليدئ
ا ددركاء التنمي ددة ،وال د للمس دداعدة يف ايدة أث ددر التع دداون التق ددين ومس ددتوس اس ددتقراره .ويعت ددزل األونكت دداد
إج دراء مشدداورات منتظمددة مددئ الدددول األعضدداء ،بغيددة العمددل مددئ اجلهددات املاحنددة مددن أجددل نيديددد د
اامل من ا ن أن يتيح ل إمكانية إبرا كامل إمكاانت يف سياق خطة عال .2030
 -5وأخ دريا ،أبددر ت انئبددة األمددني العددال أ يددة الش دراكات ،وأكدددت أن اجملموعددة املشددرتكة بددني
وكالت األمم املتحدة واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية الديت يقودددا األونكتداد ثبتدت مكانتهدا
كآلية مالئمة للمساعدة بفعالية يف نيقيق أددا التنمية املستدامة اليت تتطل إجراءات منسقة
ومتكاملددة .وطلبددت انئب دة األمددني العددال إىل الدددول األعضدداء أن تسددادم يف الصددندوق السددت ماين
املتعدد املاحنني املقرتة املعين ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية التابئ للمجموعدة املشدرتكة بدني وكدالت
األمم املتحدة اليت ينسقها األونكتاد.
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 -6وادد بعض املنددوبني علد الددور الرئيسدي للتعداون التقدين يف إاداعة خدربات األونكتداد يف
جمددال التجددارة والتنميددة وتعزيددز قدددرات البلدددان الناميددة علد نيقيددق أددددا التنميددة املسددتدامة .وادددد
بعددض د دؤلء املندددوبني عل د أن األونكتدداد ينبغددي أن يواصددل تعزيددز أوج د التددآ ر بددني التعدداون التقددين
والددركنني ارخدرين مددن أركددان عمددل األونكتدداد ،أي البحددث والتحليددل ،وبندداء توافددق ارراء .وابإلضددافة
إىل ال  ،طل بعض املندوبني توضديحات بشد ن إصدالة منظومدة األمدم املتحددة اإلوائيدة واألفرقدة
القطريددة ،وصاصددة فيمددا يتعلددق اثره علد تددوفري األونكتدداد للتعدداون التقددين ،ابعتبدداره كيدداانا غددري مقدديم؛
وامليزانية العادية املخصصة للتعاون التقين؛ والند ابه اليت يتعني اتباعهدا مسدتقبالا يف املشداريئ األقاليميدة
ويف جمال التعاون مئ اللجان اإلقليمية لكمم املتحدة.
 -1استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة
(البند  3من جدول األعمال)
 -7نظددرت الفرقددة العاملددة يف الوثيقددة املعنونددة ااسددتعراض أنشددطة التعدداون التقددين الدديت يضددطلئ ددا
األونكتد د د د د د دداد وشوي د د د د د د ددل دد د د د د د ددذه األنش د د د د د د ددطةا ومرفقيه د د د د د د ددا ( TD/B/WP/290وTD/B/WP/290/Add.1
و.)TD/B/WP/290/Add.2
 -8ففيم ددا يتعل ددق بتموي ددل التع دداون التق ددين لكونكت دداد ،أب دددس ع دددة من دددوبني اد دواغل بشد د ن
الخنفدداض الددذي حصددل يف التمويددل الطددوعي لصددناديق األونكتدداد السددت مانية يف عددال ،2017
والذي من ا ن أن يؤثر سلبا عل تنفيذ أنشطة التعاون التقين .واستخدمت بلدان انمية عديددة
خيددارات التمويددل الددذاف لالسددتفادة مددن التعدداون التقددين ،ولكددن حمدودي دة املددوارد املاليددة يف البلدددان
الناميدة والبلددان الضددعيفة ،مثددل أقدل البلدددان ودوا ،تدؤدي إىل اسدتمرار العتمدداد علد الدددعم املقدددل
مددن اددركاء التنميددة لتمويددل مشدداريئ التعدداون التقددين .وأاددار أحددد املندددوبني إىل أند  ،وإن اخنفضددت
إألددالا مسددا ات البلدددان املتقدمددة النمددو يف عددال  ،2017اد بعددض البلدددان يف النيدداد األورو
مس دا ات  ،وتشددكل البلدددان املتقدمددة النمددو واملنظمددات اات الصددلة أكددرب جمموعددة مددن اجلهددات
املقدمددة للمسددا ات املوجهددة حنددو اخلددارل .ويف سددياق استكشددا خيددارات لتلفددة لتعب ددة التمويددل
مددن أجددل نيسددني مسددتوس تلبيددة احتياجددات البلدددان الناميددة يف جمددال تنفيددذ خطددة عددال ،2030
طلد د بع ددض املن دددوبني إىل اجله ددات املاحن ددة تعزي ددز ال دددعم التم ددويلي لكونكت دداد ،وأا دداروا إىل أن
األونكتدداد ينبغددي أن يستكشددف طرائددق شويددل بديلددة و ليددات لكفالددة ايدة مسددتوس اسددتقرار شويددل
أنشددطة التعدداون التقددين .واقددرتة بعددض املندددوبني وضددئ اس درتاتيجية للتمويددل ،ابلتشدداور مددئ الدددول
األعضاء ،أو استخدال لية شويل جديدة ملساعدة األونكتاد يف سد فجوة التمويل .واجئ أحد
املندددوبني البلدددان الناميددة الدديت لمكا ددا الد علد مواصددلة شويددل أنشددطة التعدداون التقددين ،وصاصددة
فيما يتعلق ابلتعاون فيمدا بدني بلددان اجلندو  .وابإلضدافة إىل الد  ،أادار بعدض املنددوبني إىل أن
األونكتداد ميكدن أن يسدع إىل إقامدة ادراكات جديددة مدئ اجلهدات املاحندة مدن القطدا اخلدا أو
املؤسسات ،ابعتباردا مصادر تكميلية للتمويل.
 -9وفيمددا يتعلددق لعددادة تنظدديم األونكتدداد جلعددل تعاوند التقددين مالئمدا للغددرض املنشددود ،أبددر
بعض املندوبني دور نيديث جمموعة أدوات األونكتداد يف إدمدال نيقيدق أدددا التنميدة املسدتدامة
يف مشاريئ التعاون التقين .وادد أحدد املنددوبني علد أن األماندة ينبغدي أن تواصدل إدمدال اإلدارة
القائمة عل النتائ ومراعاة اجلوان اجلنسانية يف أنشطة التعاون التقين ،مبدا يف الد السدتخدال
الكامل لإلدارة القائمة علد النتدائ يف األونكتداد ،ووضدئ أدددا حمدددة وقابلدة للقيدا لتحقيدق
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األددددا املتصددلة ابملنظددور اجلنسدداين وال دربمل بددني دددذا املنظددور و د اإلدارة القائمددة عل د النتددائ
لضددمان الت دزال املشدداريئ وال دربام ابجلوان د اجلنسددانية إىل حددد كبددري .وأبددر بعددض املندددوبني أ يددة
الشدع  ،واعرتفدوا ابجلهدود املتواصدلة لكونكتداد يف ددذه اجملدالت .ولحد
التعاون بني الوكالت و اب
بعددض املندددوبني العمددل الددذي تضددطلئ ب د األمانددة فيمددا يتعلددق بقاعدددة بيدداانت لطلبددات التعدداون
التقين .ويف دذا الصدد ،أادار أحدد املنددوبني إىل بعدض اجملدالت الديت ميكدن ايدة نيسدينها ،مثدل
توفري تقديرات امليزانية الال مة جلميئ الطلبات الرمسية يف قاعدة البياانت ونيديثات منتظمة بشد ن
حالدة الطلبدات املقدمدة .وابإلضدافة إىل الد  ،طلد منددو خدر توضديح ا بشد ن عددد املشدداريئ
والطلبات املعلقة يف قاعدة البياانت.
 -10وفيمددا يتعلددق مبجددالت التعدداون التقددين املسددتهدفة ،لح د بعددض املندددوبني اجلهددود الدديت
تبذهلا األمانة لتنفيذ املشاريئ املتعلقة بسياسات العلم والتكنولوجيا وابجلادزية للتجدارة اإللكرتونيدة
وتيسددري التجددارة ،وا ددددوا عل د دعمه ددم للتنفيددذ الفع ددال للفقددرة  ) (38م ددن مافيكيددانو ن ددريو
بشد ن اراثر التجاريددة واإلوائيددة للحدواجز غددري اجلمركيددة .وأاددار بعددض املندددوبني إىل أن األونكتدداد
ميكن تعزيز التمويل يف بعض اجملالت الناا ة ،مثل التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي ،فضدالا
عن املسائل املتعلقدة ابلشدبا  .وطلد أحدد املنددوبني توضديحات بشد ن الكيفيدة الديت سديعا دا
األونكت دداد مس د لة ايدة طلب ددات التع دداون التق ددين يف جم ددال التكنولوجي ددات احلدودي ددة ،وصاص ددة م ددن
البل دددان النامي ددة ،وا دددد من دددو خ ددر علد د أن األونكت دداد ينبغ ددي أن يزي ددد تركي ددزه علد د التع دداون
التقددين يف دددذا اجملددال وأن يدابددرل كددذل املؤا درات املتعلقددة ابلشددبا واملسددائل اجلنسددانية يف ب درام
التعاون التقين.
 -11ول تتوصل الفرقة العاملة إىل اتفاق بش ن مشرو مقدرر بشد ن اسدتعراض أنشدطة التعداون
التقين اليت يضطلئ ا األونكتاد وشويلها.
 -2تقييم أنشطة األونكتاد
(البند  4من جدول األعمال)
 -12نظ د د ددرت الفرق د د ددة العامل د د ددة يف الوثيق د د ددة املعنون د د ددة اتقي د د دديم أنش د د ددطة األونكت د د دداد :حمل د د ددة عام د د ددةا
( ،)TD/B/WP/291الديت تلخددا النتددائ والدددرو املستخلصدة مددن عمليددات التقيدديم الثالثددة املنجددزة يف
الف ددرتة مد ددن نيس ددان/أبريل  2017إىل نيسد ددان/أبريل  ،2018وتق دددل إراد ددادات ل ددإلدارة بش د د ن تنفيد ددذ
ال دربام الفرعي ددة عل د أسددا األدل ددة ال دديت أفر هتددا عملي ددات التقي دديم؛ والوثيقددة املعنون ددة االتقي دديم اخل ددارجي
لربانم األونكتاد الفرعي  :5أفريقيا وأقل البلددان ودوا والدربام اخلاصدةا الديت تعدرض نتدائ فريدق التقيديم
وتقدددل سددبئ توصدديات للتنفيددذ يف إطددار الدربانم الفرعددي ،فضدالا عددن رد اإلدارة علد التقيدديم اخلددارجي،
والعناصر الداعمة للتقييم ( TD/B/WP/292و TD/B/WP(76)/CRP.1و.)TD/B/WP(76)/CRP.2
 -13وأاارت انئبة األمني العال إىل أن استعراض تقييم أنشطة األونكتاد ميكدن أن يسدادم يف
شك ددني ال دددول األعض دداء م ددن املش دداركة يف مواص ددلة نيس ددني أداء األونكت دداد ،ل س دديما وأن ال دددورة
التجريبي د ددة لعملي د ددات تقي د دديم ال د د دربام الفرعي د د دة ق د ددد اكتمل د د دت .واك د ددرت انئب د ددة األم د ددني الع د ددال أن
األماند ددة اقرتحد ددت أن تقد دددل ،خد ددالل الد دددورة الثامند ددة والسد ددبعني للفرقد ددة العاملد ددة املقد ددرر عقد ددددا يف
أيلول/سبتمرب  ،2019استعراضا لنتائ عمليات تقيديم الدربام الفرعيدة اخلمسدة اجملدراة حدك الد
احلددني ومعلومددات حمدث دة عددن حالددة تنفيددذ التوصدديات املنبثق دة عددن عمليددات التقيدديم اخلمسددة .ومددن
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ا د ن دددذا التقيدديم أن يتدديح فرص دةا للدددول األعضدداء للنظددر يف الددنه الددذي جددرس ريب د يف تقيدديم
ال دربام الفرعيددة ،واقرتحددت األمانددة أن تواصددل بعددد ال د عمليددات تقيدديم ال دربام الفرعيددة ،بدددءا
ابلددربانم الفرعددي  1يف عددال  ،2021عقد الدددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤشر األمددم املتحدددة للتجددارة
والتنميدة يف عددال  .2020وأخدريا ،طلبدت انئبددة األمددني العدال إىل املندددوبني ايدة دعمهددم لعمليددات
التقييم لتمكني األونكتاد مدن توسديئ نطداق مدا ريد منهدا ،وتعزيدز ثقافدة التقيديم ،ونيقيدق أدددا
خطة عال  ،2030مبا يف ال عل الصعيد الوطين.
 -14وادد أحد املنددوبني علد أن عمليدات التقيديم الواضدحة والشدفافة أساسدية لتنفيدذ خطدة
عال  2030ونيقيق أددا التنمية املستدامة؛ وأن األمانة ينبغي أن توسئ نطاق املوارد اإلضافية
ليشمل عمليات التقييم يف جمالت أخرس وعمل املنظمة بكامل  ،ابعتبار التقييم جزءا رئيسي ا من
أي و يفددة مددن و ددائف اإلدارة؛ وأن د ينبغددي اسددت نا عمليددات تقيدديم ال دربام الفرعيددة مبجددرد أن
ري تقييم نتائ الدورة احلالية ،إىل جان العمليات واملنهجيات املستخدمة.
 -15وأاد ددار بعد ددض املند دددوبني إىل ضد ددرورة تعزيد ددز اسد ددتمرارية البحد ددو املواضد دديعية الد دديت تيسد ددر
املناقشات املتعلقة ابلسياسات .واكر بعض املندوبني ارخرين أن األماندة ينبغدي أن تواصدل تعزيدز
الشدع  ،وأند ينبغدي وضدئ خارطدة طريدق اداملة
اجلهود الرامية إىل توطيد التعداون بدني الوكدالت و اب
لدزايدة الشدراكات والتعدداون علد الصددعيد املؤسسددي مددئ وكددالت األمددم املتحدددة األخددرس ،مبددا فيهددا
تل اليت ميكن أن تدعم ايدة مشاركة األونكتداد يف خطدمل عمدل األفرقدة القطريدة .وأعدر بعدض
املندددوبني عددن هييددددم ملقددرتة إجدراء تقيدديم ميعددي لتنفيددذ التوصدديات املنبثقدة عددن عمليددات التقيدديم
السددابقة .وأاددار بعددض املندددوبني إىل أن د ينبغددي إيددالء مزيددد مددن الدتمددال ملس د لة إدمددال جددانيب
املسددائل اجلنسددانية وحقددوق اإلنسددان يف ال دربام الفرعيددة وأن د يوجددد جمددال لتحسددني الرتكيددز عل د
دددذين اجلددانبني وعلد إبدرا جهددود األونكتدداد يف دددذا ال دداه .وأاددار أحددد املندددوبني إىل أند كددان
لمكددان فريددق التقيدديم أن يركددز عل د عمددل األونكتدداد الددذي يددؤثر يف حقددوق اإلنسددان مددن خددالل
التمكني القتصادي وختفيف حدة الفقر ،اللذين يرتبطان ارتباط ا مباادرا ابحلدق يف التنميدة ،واكدر
أن األونكتاد ينبغي أن يون الدتمال هلذا اجلان لدس تقييم حالة تنفيذ التوصيات.
 -16وفيمددا يتعلددق بعمليددات متابعددة التقيدديم ،اكددر أحددد املندددوبني أ ددا ينبغددي أن ددري بشددفافية
وعل حنو منظم .ويف دذا الصدد ،أاارت األمانة إىل أن التوصيات ل تزال ابلغدة األ يدة و دري
ش
الش دع اات الصددلة .وصص ددو استفسددار ع ددن وجددود لي ددة ملتابعددة عملي ددات
متابعتهددا م ددن قبددل اب
استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار ،أادارت األماندة إىل أن الشدعبة املسدؤولة دري،
قبددل تنفيددذ اسددتعراض ،مشدداورات مددئ البلددد املقدددل للطلد لتقيدديم مدددس اجلادزيددة لختدداا اخلطدوات
الال م ددة وكفال ددة مالءم ددة الس ددتعراض للسياس ددات الوطني ددة .واب ددرس عملي ددات اس ددتعراض إجد دراءات
املتابعة بعد مخس سنوات ،عل غرار ما ري تنفيذه يف الوقت الرادن ،مدثالا ،يف سدلطنة عمدان.
وصصو استفسار عما إاا جرس تطوير نسخ متنقلة أو غدري مرتبطدة ابإلنرتندت مدن النظدال ارن
للبيدداانت اجلمركيددة ،أاددارت األمانددة إىل أن د ددري تطددوير نسددخة متنقلددة ،ولكددن ددة صددعوابت يف
تطوير نسخ حمدثة ألن النظال ميول ااتيا من قبل البلدان وليس التمويل متاحا عل العمدول سدوس
لتشغيل النظال داخدل البلدد املمدول .وأخدريا ،وفيمدا يتعلدق بطلد توضديح بشد ن التعداون التقدين يف
جمددال شويددل التنميددة ،أاددارت األمانددة إىل أن النظددال ارن للبيدداانت اجلمركيددة مثددال جيددد علد دددذا
التعاون وأن ري إعداد وثيقة نيليلية بش ن الكيفية اليت ميكن أن يساعد ا دذا النظال يف ألدئ
األموال يف البلدان اليت تنفذه.
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اثلث ا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -17انتخبدت الفرقددة العاملدة ،يف جلسددتها العامددة الفتتاحيدة املعقددودة يف  3أيلول/سددبتمرب ،2018
السيدة تشارلني فان دير بي (النمسا) رئيسا هلا.

ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -18أقددرت الفرقددة العاملددة يف اجللسددة ااهتددا جدددول أعماهلددا املؤقددت ( .)TD/B/WP/289وكددان
جدول األعمال كالتان:
-1

انتخا أعضاء املكت ؛

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

-3

استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلئ ا األونكتاد وشويل دذه األنشطة؛

-4

تقييم أنشطة األونكتاد:
(أ)

تقييم أنشطة األونكتاد :حملة عامة؛

( )

التقييم اخلارجي لربانم األونكتاد الفرعي  :5أفريقيا وأقل البلدان ووا
والربام اخلاصة؛

(ل)

متابعدة التقييمدات :تقريددر مرحلدي عددن تنفيدذ التوصديات املنبثقددة عدن التقيدديم
اخلارجي لربانم األونكتاد الفرعي  :4التكنولوجيا واللوجستيات؛

-5

جدول األعمال املؤقت لدورة الفرقة العاملة السابعة والسبعني؛

-6

مسائل أخرس؛

-7

اعتماد التقرير الذي ستق ّدم الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.

جيم -جدول األعمال املؤقت لدورة الفرقة العاملة السابعة والسبعني
(البند  5من جدول األعمال)

 -19أقدرت الفرقددة العاملددة يف جلسددتها العامدة اخلتاميددة ،املعقددودة يف  5أيلول/سددبتمرب ،2018
جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والسبعني (انظر املرفق األول).

دال -اعتماد التقرير الذي ستقدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية
(البند  7من جدول األعمال)

 -20ق ددررت الفرق ددة العامل ددة ،يف اجللس ددة ااهت ددا ،أن ددري بع ددد ال دددورة وض ددئ الص دديغة النهائي ددة
لتقريردا عن دورهتا السادسة والسبعني.
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املرفق األول
جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والسبعني للفرقة العاملة
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-1

انتخا أعضاء املكت

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

اسد ددتعراض مشد ددرو خطد ددة ب د درام األونكت د داد واملعلومد ددات املتعلقد ددة ابألداء لعد ددال 2020
(اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة)

-4

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة

-5

مسائل أخرس

-6

اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي ستقدم إىل جملس التجارة والتنمية

GE.18-15703

TD/B/WP/293

املرفق الثاين
احلضور
-1

( )1

حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة:
إكوادور
ابكستان
الربا يل
بنما
اجلزائر
الصني

فنلندا
النمسا
نيجرياي
اهلند
الولايت املتحدة األمريكية

 -2وحضددر الدددورة ممثلددون عددن الدددول التاليددة األعضدداء يف األونكتدداد الدديت ليسددت أعضدداء يف
الفرقة العاملة:
األردن
إسبانيا
إستونيا
أوكرانيا
إيران (ألهورية  -اإلسالمية)
برابدو
بلغاراي
بولندا
بريو
تركيا
تشيكيا
جيبوف
امبيا
السودان

العراق
عمان
غواتيمال
الفلبني
الكامريون
كندا
كواب
كوت ديفوار
كوستاريكا
كينيا
مصر
نيبال
اليمن

-3

وحضر الدورة ممثلو العضو التان يف املؤشر:
دولة فلسطني

-4

وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة:
جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليمل اهلاد
النياد األورو

__________
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