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 والسبعنيالسادسة ا دورهت يف العاملة الفرقةاختذهتا  اليتاإلجراءات  -أوالا  
 تقييم أنشطة األونكتاد بشأن االستنتاجات املتفق عليها -ألف 

 من جدول األعمال( 4)البند   

 إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية، 
قويددددة للمسدددداءلة والددددتعلم التقيدددديم ابعتباردددددا أداة عمليددددات مددددن جديددددد أ يددددة  تؤكددددد -1 
يف األونكتدداد شااددياا مددئ مبدداد  األمددم  مواصددلة نيسددني و يفددة اإلدارة القائمددة علدد  النتددائ املؤسسددي و 

 ؛املتحدة التوجيهية
يعكدس إلعداده تقريراا مفيداا  5عل  فريق التقييم املستقل للربانم  الفرعي تثين  -2 
 ؛رؤية انفذة
إىل و  5يف تقيدددديم الددددربانم  الفرعددددي  ةرداتنفيددددذ األمانددددة للتوصدددديات الددددو إىل تتطلددددئ  -3 

 ؛2019عرض أعمال متابعة التقييم لحقاا أثناء دورهتا الثامنة والسبعني يف أيلول/سبتمرب 
 ؛4اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الربانم  الفرعي  تقدر -4 
إىل األمانددة أن تقدددل، علدد  سددبيل التقيدديم، أثندداء دورهتددا الثامنددة والسددبعني،  تطلدد  -5 
 ةا ثددد  حم تمعلومددااجملددراة حددك الدد  احلددني، و اخلمسدة  ةيددام  الفرعلددرب اتقيدديم لنتددائ  عمليددات  استعراضداا 
 اخلمسة؛تقييم الة عن عمليات نبثقذ التوصيات املنفيعن حالة ت
بعددد الدددورة اخلامسددة  ةام  الفرعيددمانددة أن تواصددل  جهددا لتقيدديم الددرب إىل األ تطلدد  -6 

عشرة ملؤشر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وأن تركدز علد  تراديد التكداليف وألدئ األمدوال مدن املدوارد 
 .2019التقييم يف عال خالصات عاة نتائ  استعراض ئ مرااخلارجة عن امليزانية هلذا الغرض، م

 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة -ابء 
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة -1 

 من جدول األعمال( 3)البند 
 .العامة اخلتامية تهايف جلس ،TD/B/WP/290أحاطت الفرقة العاملة علماا ابلوثيقة  -1

 تقييم أنشطة األونكتاد -2 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 تها، يف جلسدددددTD/B/WP/292و TD/B/WP/291ابلدددددوثيقتني  أحاطددددت الفرقدددددة العاملدددددة علمدددداا  -2
السدددتنتاجات املتفدددق عليهدددا بشددد ن ددددذا البندددد مدددن جددددول  الفرقدددة العاملدددة. واعتمددددت العامدددة اخلتاميدددة

 األعمال.
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 املوجز الذي أعده الرئيس -اثنياا  
 اإلجراءات -ألف 

السادسدددددة  هتدددددادور لفرقدددددة العاملدددددة املعنيدددددة ابإلطدددددار السدددددرتاتيجي وامليزانيدددددة الربانجميدددددة اقددددددت ع -1
وواصددلت الفرقددة العاملددة مددداولهتا  .2018أيلول/سددبتمرب  5إىل  3يف جنيددف يف الفددرتة مددن  نيوالسددبع

 .يف إطار غري رمسي

 االفتتاحية البياانت -ءاب 
ابكسدتان : التاليدة الوفدود ممثلدو ببيداانت وأدىل. أدلت انئبدة األمدني العدال لكونكتداد ببيدان -2

جمموعددة بلدددان أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر  ابسددمكوسددتاريكا و  والصددني؛ 77 الددد جمموعددةابسددم 
 ونيجرياي؛ وكينيا.والصني؛ والعراق؛ ابسم اجملموعة األفريقية؛ والسودان  ؛الكارييب

وأادددارت انئبدددة األمدددني العدددال يف بيا دددا إىل عمليدددة اإلصدددالة اجلاريدددة يف األمدددم املتحددددة،  -3
غددري مقدديم،  وسددلطت الضددوء علدد  جهددود األونكتدداد الراميددة إىل إعددادة تنظدديم نفسدد ، ابعتبدداره كيدداانا 

يشدكل التعداون و . 2030للتصدي عل  حنو أفضل لتحدايت تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعدال 
ويف ددذا السدياق، أدددا  التنميدة املسدتدامة. التقين أداة مهمة ملسداعدة البلددان الناميدة يف نيقيدق 

. متواصلة لضمان قدر أكرب من الشفافية واملساءلة يف جمال التعاون التقين يبذل األونكتاد جهوداا 
ن املبلددا اإلألددان للنفقددات يف وفيمددا يتعلددق ابلوفدداء ابلتعهدددات، أاددارت انئبددة األمددني العددال إىل أ

مليددددون دولر، ووابجدددد  ابألسددددا  إىل أكثددددر  40إىل  2017جمددددال التعدددداون التقددددين ارتفددددئ يف عددددال 
 .البلدان ضعفاا 

واددددت انئبددة األمددني العددال علدد  أن الددزايدة يف أنشددطة التعدداون التقددين ل تقابلهددا  ايدة مماثلددة  -4
مليدددون دولر،  35تربعدددات للصدددناديق السدددت مانية لا، انددددز إألدددان 2017ففدددي عدددال . يف التربعدددات

، والد  بسدب  اخنفداض  يف التمويدل 2016يف املائة عما كان علي  يف عدال  12حيث اخنفض بنسبة 
فضددت تربعددات خنفقددد ا. مددن البلدددان املتقدمددة النمددو والبلدددان الناميددة، علدد  حددد سددواءاملقدددل الطددوعي 
وادددت انئبدة األمدني . 2016ابملقارنة مدئ تربعاهتدا يف عدال  ائةيف امل 30بنسبة  قدمة النموتالبلدان امل

العددال علدد  أن األونكتدداد متددال، مددن أجددل السددتجابة بفعاليددة للطلبددات الددواردة مددن البلدددان الناميددة، إىل 
لسنوات مدن الددول األعضداء وأليدئ  ايدة الدعم املان، مبا يف ال  التربعات غري املخصصة واملتعددة ا

ويعتدددزل األونكتددداد ومسدددتوس اسدددتقراره.  التعددداون التقدددين التنميدددة، والددد  للمسددداعدة يف  ايدة أثدددرادددركاء 
 إجددراء مشدداورات منتظمددة مددئ الدددول األعضدداء، بغيددة العمددل مددئ اجلهددات املاحنددة مددن أجددل نيديددد  دد 

 .2030كامل إمكاانت  يف سياق خطة عال   إبرا إمكانية   اامل من ا ن  أن يتيح ل
اجملموعددة املشددرتكة بددني  أبددر ت انئبددة األمددني العددال أ يددة الشددراكات، وأكدددت أن، وأخددرياا  -5

هدا  تنمكا تاجية الديت يقودددا األونكتداد ثبتدوكالت األمم املتحدة واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنت
اليت تتطل  إجراءات منسقة  أددا  التنمية املستدامةآلية مالئمة للمساعدة بفعالية يف نيقيق ك
األمددني العددال إىل الدددول األعضدداء أن تسددادم يف الصددندوق السددت ماين  ةوطلبددت انئبدد .كاملددةومت

لمجموعدة املشدرتكة بدني وكدالت ل املتعدد املاحنني املقرتة املعين ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية التابئ
 .األونكتادينسقها األمم املتحدة اليت 
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للتعداون التقدين يف إاداعة خدربات األونكتداد يف وادد بعض املنددوبني علد  الددور الرئيسدي  -6
وادددد  .التنميددة املسددتدامة جمددال التجددارة والتنميددة وتعزيددز قدددرات البلدددان الناميددة علدد  نيقيددق أددددا 

ؤلء املندددوبني علدد  أن األونكتدداد ينبغددي أن يواصددل تعزيددز أوجدد  التددآ ر بددني التعدداون التقددين دددبعددض 
وابإلضددافة . وبندداء توافددق ارراء ،ونكتدداد، أي البحددث والتحليددلوالددركنني ارخددرين مددن أركددان عمددل األ

إىل ال ، طل  بعض املندوبني توضديحات بشد ن إصدالة منظومدة األمدم املتحددة اإلوائيدة واألفرقدة 
 غددري مقدديم؛ القطريددة، وصاصددة فيمددا يتعلددق  اثره علدد  تددوفري األونكتدداد للتعدداون التقددين، ابعتبدداره كيدداانا 

  اليت يتعني اتباعهدا مسدتقبالا يف املشداريئ األقاليميدة هاب والند   ة املخصصة للتعاون التقين؛وامليزانية العادي
 .التعاون مئ اللجان اإلقليمية لكمم املتحدةيف جمال و 

 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة -1 
 من جدول األعمال( 3)البند 

العاملددة يف الوثيقددة املعنونددة ااسددتعراض أنشددطة التعدداون التقددين الدديت يضددطلئ  ددا  نظددرت الفرقددة -7
 TD/B/WP/290/Add.1و TD/B/WP/290األونكتددددددددددددددداد وشويدددددددددددددددل ددددددددددددددددذه األنشدددددددددددددددطةا ومرفقيهدددددددددددددددا )

 .(TD/B/WP/290/Add.2و
ففيمدددا يتعلددددق بتمويدددل التعدددداون التقددددين لكونكتددداد، أبدددددس عدددددة منددددوبني اددددواغل بشدددد ن  -8

، 2017حصدددل يف التمويدددل الطدددوعي لصدددناديق األونكتددداد السدددت مانية يف عدددال الخنفددداض الدددذي 
واستخدمت بلدان انمية عديددة  .والذي من ا ن  أن يؤثر سلباا عل  تنفيذ أنشطة التعاون التقين
يف البلدددان ارد املاليددة املددو ة يددحمدودخيددارات التمويددل الددذاف لالسددتفادة مددن التعدداون التقددين، ولكددن 

ؤدي إىل اسدتمرار العتمدداد علدد  الدددعم املقدددل تدد ،مثددل أقدل البلدددان وددواا  ،دان الضددعيفةالناميدة والبلدد
وأاددار أحددد املندددوبني إىل أندد ، وإن اخنفضددت . مددن اددركاء التنميددة لتمويددل مشدداريئ التعدداون التقددين
،  اد بعددض البلدددان يف النيدداد األورو  2017إألددالا مسددا ات البلدددان املتقدمددة النمددو يف عددال 

اجلهدددات ا ات ، وتشدددكل البلددددان املتقدمدددة النمدددو واملنظمدددات اات الصدددلة أكدددرب جمموعدددة مدددن مسددد
ويف سددياق استكشددا  خيددارات لتلفددة لتعب ددة التمويددل املقدمددة للمسددا ات املوجهددة حنددو اخلددارل. 

، 2030مدددن أجدددل نيسدددني مسدددتوس تلبيدددة احتياجدددات البلددددان الناميدددة يف جمدددال تنفيدددذ خطدددة عدددال 
ني إىل اجلهددددات املاحنددددة تعزيددددز الدددددعم التمددددويلي لكونكتدددداد، وأادددداروا إىل أن طلدددد  بعددددض املندددددوب

اسددتقرار شويددل مسددتوس األونكتدداد ينبغددي أن يستكشددف طرائددق شويددل بديلددة و ليددات لكفالددة  ايدة 
واقددرتة بعددض املنددددوبني وضددئ اسددرتاتيجية للتمويدددل، ابلتشدداور مددئ الددددول . أنشددطة التعدداون التقدددين
واجئ أحد . ل  لية شويل جديدة ملساعدة األونكتاد يف سد فجوة التمويلاألعضاء، أو استخدا

املندددوبني البلدددان الناميددة الدديت لمكا ددا الدد  علدد  مواصددلة شويددل أنشددطة التعدداون التقددين، وصاصددة 
وابإلضدافة إىل الد ، أادار بعدض املنددوبني إىل أن . فيما يتعلق ابلتعاون فيمدا بدني بلددان اجلندو 

ميكدن أن يسدع  إىل إقامدة ادراكات جديددة مدئ اجلهدات املاحندة مدن القطدا  اخلدا  أو األونكتداد 
 .املؤسسات، ابعتباردا مصادر تكميلية للتمويل

وفيمددا يتعلددق لعددادة تنظدديم األونكتدداد جلعددل تعاوندد  التقددين مالئمدداا للغددرض املنشددود، أبددر   -9
نيقيدق أدددا  التنميدة املسدتدامة  بعض املندوبني دور نيديث جمموعة أدوات األونكتداد يف إدمدال

وادد أحدد املنددوبني علد  أن األماندة ينبغدي أن تواصدل إدمدال اإلدارة . التعاون التقينمشاريئ يف 
القائمة عل  النتائ  ومراعاة اجلوان  اجلنسانية يف أنشطة التعاون التقين، مبدا يف الد  السدتخدال 

تداد، ووضدئ أدددا  حمدددة وقابلدة للقيدا  لتحقيدق الكامل لإلدارة القائمة علد  النتدائ  يف األونك
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األددددا  املتصددلة ابملنظددور اجلنسدداين والددربمل بددني دددذا املنظددور و دد  اإلدارة القائمددة علدد  النتددائ  
وأبددر  بعددض املندددوبني أ يددة . لضددمان التددزال املشدداريئ والددربام  ابجلواندد  اجلنسددانية إىل حددد كبددري

ولحد  . فدوا ابجلهدود املتواصدلة لكونكتداد يف ددذه اجملدالتع ، واعرت التعاون بني الوكالت والشابد
بعدددض املنددددوبني العمدددل الدددذي تضدددطلئ بددد  األماندددة فيمدددا يتعلدددق بقاعددددة بيددداانت  لطلبدددات التعددداون 

ويف دذا الصدد، أادار أحدد املنددوبني إىل بعدض اجملدالت الديت ميكدن  ايدة نيسدينها، مثدل . التقين
مة جلميئ الطلبات الرمسية يف قاعدة البياانت ونيديثات منتظمة بشد ن توفري تقديرات امليزانية الال  

بشد ن عددد املشدداريئ  وابإلضدافة إىل الد ، طلد  منددو   خدر توضديحاا . حالدة الطلبدات املقدمدة
 .والطلبات املعلقة يف قاعدة البياانت

الددديت  وفيمدددا يتعلدددق مبجدددالت التعددداون التقدددين املسدددتهدفة، لحددد  بعدددض املنددددوبني اجلهدددود -10
لتجدارة اإللكرتونيدة لوالتكنولوجيا وابجلادزية  تبذهلا األمانة لتنفيذ املشاريئ املتعلقة بسياسات العلم

) ( مدددن مافيكيدددانو ندددريو  38وتيسدددري التجدددارة، وادددددوا علددد  دعمهدددم للتنفيدددذ الفعدددال للفقدددرة 
ني إىل أن األونكتدداد وأاددار بعددض املندددوب. بشدد ن اراثر التجاريددة واإلوائيددة للحددواجز غددري اجلمركيددة

ميكن  تعزيز التمويل يف بعض اجملالت الناا ة، مثل التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي، فضدالا 
وطلد  أحدد املنددوبني توضديحات بشد ن الكيفيدة الديت سديعا   دا . عن املسائل املتعلقدة ابلشدبا 

وجيدددات احلدوديدددة، وصاصدددة مدددن  ايدة طلبدددات التعددداون التقدددين يف جمدددال التكنولمسددد لة األونكتددداد 
البلددددان الناميددددة، وادددددد مندددددو   خددددر علدددد  أن األونكتدددداد ينبغددددي أن يزيددددد تركيددددزه علدددد  التعدددداون 

يف دددذا اجملددال وأن يابدددرل كددذل  املؤاددرات املتعلقددة ابلشددبا  واملسددائل اجلنسددانية يف بددرام   التقددين
 .التعاون التقين

ن مشرو  مقدرر بشد ن اسدتعراض أنشدطة التعداون ول تتوصل الفرقة العاملة إىل اتفاق بش  -11
 .التقين اليت يضطلئ  ا األونكتاد وشويلها

 أنشطة األونكتاد تقييم  -2 
 من جدول األعمال( 4)البند 
نظددددددددرت الفرقددددددددة العاملددددددددة يف الوثيقددددددددة املعنونددددددددة اتقيدددددددديم أنشددددددددطة األونكتدددددددداد: حملددددددددة عامددددددددةا  -12
(TD/B/WP/291الدد ،)  ة مددن عمليددات التقيدديم الثالثددة املنجددزة يف خلصدداملستيت تلخددا النتددائ  والدددرو

، وتقدددددل إراددددادات لددددإلدارة بشدددد ن تنفيددددذ 2018نيسددددان/أبريل  إىل 2017 نيسددددان/أبريلمددددن الفددددرتة 
التقيددديم اخلدددارجي والوثيقدددة املعنوندددة ا األدلدددة الددديت أفر هتدددا عمليدددات التقيددديم؛أسدددا  علددد  الفرعيدددة الدددربام  

يقيا وأقل البلددان ودواا والدربام  اخلاصدةا الديت تعدرض نتدائ  فريدق التقيديم : أفر 5لربانم  األونكتاد الفرعي 
وتقدددل سددبئ توصدديات للتنفيددذ يف إطددار الددربانم  الفرعددي، فضددالا عددن رد اإلدارة علدد  التقيدديم اخلددارجي، 

 (. TD/B/WP(76)/CRP.2و TD/B/WP(76)/CRP.1و TD/B/WP/292) والعناصر الداعمة للتقييم
األمني العال إىل أن استعراض تقييم أنشطة األونكتاد ميكدن أن يسدادم يف  وأاارت انئبة -13

أداء األونكتدددداد، ل سدددديما وأن الدددددورة نيسددددني مواصددددلة مددددن املشدددداركة يف شكددددني الدددددول األعضدددداء 
واكددددددرت انئبددددددة األمددددددني العددددددال أن . تملددددددتكقددددددد ا  ةالتجريبيددددددة لعمليددددددات تقيدددددديم الددددددربام  الفرعيدددددد

اقرتحددددت أن تقدددددل، خددددالل الدددددورة الثامنددددة والسددددبعني للفرقددددة العاملددددة املقددددرر عقددددددا يف  األمانددددة
اجملدراة حدك الد   اخلمسدةة لدربام  الفرعيدا، استعراضاا لنتائ  عمليات تقيديم 2019أيلول/سبتمرب 

ومددن . ة عددن عمليددات التقيدديم اخلمسددةنبثقددة عددن حالددة تنفيددذ التوصدديات املومعلومددات حمدثدد احلددني
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لتقيدديم أن يتدديح فرصددةا للدددول األعضدداء للنظددر يف الددنه  الددذي جددرس  ريبدد  يف تقيدديم ادد ن دددذا ا
عمليدددات تقيددديم الدددربام  الفرعيدددة، بددددءاا بعدددد الددد   واصدددلأن تلفرعيدددة، واقرتحدددت األماندددة الدددربام  ا

، عقدد  الدددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤشر األمددم املتحدددة للتجددارة 2021يف عددال  1ابلددربانم  الفرعددي 
وأخددرياا، طلبدت انئبددة األمددني العدال إىل املندددوبني  ايدة دعمهددم لعمليددات . 2020 عددال والتنميدة يف

التقييم لتمكني األونكتاد مدن توسديئ نطداق مدا  ريد  منهدا، وتعزيدز ثقافدة التقيديم، ونيقيدق أدددا  
 .، مبا يف ال  عل  الصعيد الوطين2030خطة عال 

نفيدذ خطدة الواضدحة والشدفافة أساسدية لت وادد أحد املنددوبني علد  أن عمليدات التقيديم -14
ضافية وأن األمانة ينبغي أن توسئ نطاق املوارد اإل ؛ونيقيق أددا  التنمية املستدامة 2030عال 

من  مل ، ابعتبار التقييم جزءاا رئيسياا اكة بنظمليشمل عمليات التقييم يف جمالت أخرس وعمل امل
أن  نا  عمليدددات تقيدديم الدددربام  الفرعيدددة مبجدددرد وأندد  ينبغدددي اسدددت ة؛دار مدددن و دددائف اإلأي و يفددة 

 .تقييم نتائ  الدورة احلالية، إىل جان  العمليات واملنهجيات املستخدمة ري 
وأادددددار بعدددددض املنددددددوبني إىل ضدددددرورة تعزيدددددز اسدددددتمرارية البحدددددو  املواضددددديعية الددددديت تيسدددددر  -15

ماندة ينبغدي أن تواصدل تعزيدز واكر بعض املندوبني ارخرين أن األ. املناقشات املتعلقة ابلسياسات
ع ، وأند  ينبغدي وضدئ خارطدة طريدق اداملة اجلهود الرامية إىل توطيد التعداون بدني الوكدالت والشابد

لددزايدة الشددراكات والتعدداون علدد  الصددعيد املؤسسددي مددئ وكددالت األمددم املتحدددة األخددرس، مبددا فيهددا 
عدض وأعدر  ب. األفرقدة القطريدةتل  اليت ميكن أن تدعم  ايدة مشاركة األونكتداد يف خطدمل عمدل 

ة عددن عمليددات التقيدديم نبثقددم  ميعددي لتنفيددذ التوصدديات املإجددراء تقيددياملندددوبني عددن هييددددم ملقددرتة 
وأادددار بعدددض املنددددوبني إىل أنددد  ينبغدددي إيدددالء مزيدددد مدددن الدتمدددال ملسددد لة إدمدددال جدددانيب . السدددابقة

  يوجدددد جمدددال لتحسدددني الرتكيدددز علددد  املسدددائل اجلنسدددانية وحقدددوق اإلنسدددان يف الدددربام  الفرعيدددة وأنددد
وأاددار أحددد املندددوبني إىل أندد  كددان . دددذين اجلددانبني وعلدد  إبددرا  جهددود األونكتدداد يف دددذا ال دداه

لمكددان فريددق التقيددديم أن يركددز علدد  عمدددل األونكتدداد الدددذي يددؤثر يف حقددوق اإلنسدددان مددن خدددالل 
ابحلدق يف التنميدة، واكدر اا مباادر اا التمكني القتصادي وختفيف حدة الفقر، اللذين يرتبطان ارتباط

 .ذا اجلان  لدس تقييم حالة تنفيذ التوصياتكتاد ينبغي أن يون الدتمال هلأن األون
ة يشددفافبوفيمددا يتعلددق بعمليددات متابعددة التقيدديم، اكددر أحددد املندددوبني أ ددا ينبغددي أن  ددري  -16

ت ل تزال ابلغدة األ يدة و دري ويف دذا الصدد، أاارت األمانة إىل أن التوصيا. وعل  حنو منظم
ددد وصصدددو  استفسدددار عدددن وجدددود  ليدددة ملتابعدددة عمليدددات . ع  اات الصدددلةمتابعتهدددا مدددن قشبدددل الشاب

استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار، أادارت األماندة إىل أن الشدعبة املسدؤولة  دري، 
، مشدداورات مددئ البلددد املقدددل للطلدد  لتقيدديم مدددس ادزيددة لختدداا اخلطددوات اجل قبددل تنفيددذ اسددتعراض 

دددرس عمليدددات اسدددتعراض إجدددراءات . الال مدددة وكفالدددة مالءمدددة السدددتعراض للسياسدددات الوطنيدددة و اب
. يف سدلطنة عمدان، املتابعة بعد مخس سنوات، عل  غرار ما  ري تنفيذه يف الوقت الرادن، مدثالا 

ندت مدن النظدال ارن تطوير نسخ متنقلة أو غدري مرتبطدة ابإلنرت جرس وصصو  استفسار عما إاا 
للبيدداانت اجلمركيددة، أاددارت األمانددة إىل أندد   ددري تطددوير نسددخة متنقلددة، ولكددن  ددة صددعوابت يف 

عل  العمدول سدوس اا من قبل البلدان وليس التمويل متاحاا تطوير نسخ حمدثة ألن النظال ميو ل ااتي
ضديح بشد ن التعداون التقدين يف وفيمدا يتعلدق بطلد  تو اا، وأخدري . لتشغيل النظال داخدل البلدد املمدول

جمددال شويددل التنميددة، أاددارت األمانددة إىل أن النظددال ارن للبيدداانت اجلمركيددة مثددال جيددد علدد  دددذا 
التعاون وأن   ري إعداد وثيقة نيليلية بش ن الكيفية اليت ميكن أن يساعد  ا دذا النظال يف ألدئ 

 ه.األموال يف البلدان اليت تنفذ



TD/B/WP/293 

7 GE.18-15703 

 التنظيميةاملسائل  -اثلثاا  
  انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 (األعمال جدول من 1 البند)

، 2018أيلول/سددبتمرب  3انتخبدت الفرقددة العاملدة، يف جلسددتها العامددة الفتتاحيدة املعقددودة يف  -17
 . ( رئيساا هلاالنمسا)تشارلني فان دير بي   ةالسيد

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

 كددانو  (.TD/B/WP/289جدددول أعماهلددا املؤقددت )ااهتددا ت الفرقددة العاملددة يف اجللسددة أقددر  -18
 :كالتان  األعمال جدول

 انتخا  أعضاء املكت ؛ -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -2 
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلئ  ا األونكتاد وشويل دذه األنشطة؛ -3 
 تقييم أنشطة األونكتاد: -4 

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة؛ )أ( 
: أفريقيا وأقل البلدان وواا 5التقييم اخلارجي لربانم  األونكتاد الفرعي  ) ( 

 والربام  اخلاصة؛
متابعدة التقييمدات: تقريددر مرحلدي عددن تنفيدذ التوصديات املنبثقددة عدن التقيدديم  )ل( 

 : التكنولوجيا واللوجستيات؛4فرعي لربانم  األونكتاد ال اخلارجي
 جدول األعمال املؤقت لدورة الفرقة العاملة السابعة والسبعني؛ -5 
 مسائل أخرس؛ -6 
 .اعتماد التقرير الذي ستقّدم  الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية -7 

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

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

  إىل جملس التجارة والتنميةالفرقة العاملة مه الذي ستقد  تقرير الاعتماد  -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 

أن  دددري بعدددد الددددورة وضدددئ الصددديغة النهائيدددة  يف اجللسدددة ااهتدددا،، الفرقدددة العاملدددةقدددررت  -20
 والسبعني.السادسة دورهتا لتقريردا عن 



TD/B/WP/293 

GE.18-15703 8 

 األولاملرفق 

 والسبعني للفرقة العاملةالسابعة جدول األعمال املؤقت للدورة   
 انتخا  أعضاء املكت  -1
 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -2
 2020لعدددددال اد واملعلومدددددات املتعلقدددددة ابألداء ألونكتدددددا اسدددددتعراض مشدددددرو  خطدددددة بدددددرام  -3

 الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة( )اجلزء
 والسبعني للفرقة العاملةالثامنة جدول األعمال املؤقت للدورة  -4
 مسائل أخرس -5
 جملس التجارة والتنمية إىل  مستقد الذي العاملة الفرقة تقرير اعتماد -6
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 الثايناملرفق 
 (1)احلضور  

 حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة: -1

 إكوادور
 ابكستان
 الربا يل
 بنما

 اجلزائر
 لصنيا

 فنلندا
 النمسا
 نيجرياي
 اهلند

 الولايت املتحدة األمريكية

األعضدداء يف األونكتدداد الدديت ليسددت أعضدداء يف  وحضددر الدددورة ممثلددون عددن الدددول التاليددة -2
 الفرقة العاملة:
 األردن
 إسبانيا
 إستونيا
 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )ألهورية 
 برابدو 
 بلغاراي
 بولندا
 بريو
 تركيا

 تشيكيا
 جيبوف
  امبيا

  السودان
 

 العراق
 عمان

 غواتيمال
 الفلبني

 الكامريون
 كندا
 كواب

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كينيا
 مصر
 نيبال
 اليمن
 

 :املؤشرالتان يف عضو الوحضر الدورة ممثلو  -3
 دولة فلسطني 

 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة: -4
 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليمل اهلاد  
 النياد األورو  

    
 

__________ 

ولالطدددددددال  علددددددد  قائمدددددددة املشددددددداركني، انظدددددددر الوثيقدددددددة احلضدددددددور ددددددددذه املشددددددداركني املسدددددددج لني.  قائمدددددددةتتضدددددددمن  (1)
.TD/B/WP(76)/INF.1 


