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 جملس التجارة والتنمية
 وامليزانية الربانجمية  االسرتاتيجيالفرقة العاملة املعنية ابإلطار 

  الدورة الثامنة والسبعون
 2019 سبتمرب/أيلول 4-2جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -2
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة -٣
 تقييم أنشطة األونكتاد: -4

 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة )أ(
ةاة عان  )ب( توليف عمليات تقييم الربامج الفرعية اخلمسة، وتقدمي معلوماات ددث

 حالة تنفيذ التوصيات
إحاطة بشأن تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حساابت دائرة الدعم  -٥

 احلكومي الدويل التابعة لألونكتاد
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة  -٦
 مسائل أخرى -٧
 .والتنميةاعتماد التقرير الذي ستقدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة  -٨

 

 TD/B/WP/296 األمم املتحدة

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

24 June 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/WP/296 

GE.19-10398 2 

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  ١البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقاً لدورة  ٦4من املادة  ٣مبوجب الفقرة  -1

املقرر، سيكون رئيس الفرقة العاملة املعنية ابإلطار  - التناوب يف انتخاب الرئيس وانئب الرئيس
والسبعني ممثل إحدى الدول األعضاء املدرجة يف  ثامنةسرتاتيجي وامليزانية الربانجمية يف دورهتا الاال

ئمة ‘. ابء‘القائمة  قا وسيكون انئب الرئيس - املقرر ممثل إحدى الدول األعضاء املدرجة يف ال
 ‘ألف‘ )آسيا(.

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

والساابعني،   ثامنااةإىل الفرقااة العاملااة إقاارار جاادول األعمااال املؤقاات لاادورهتا ال ساايلطلب -2
 يف الفصل األول أعاله. يرد كما

  الواثئق

TD/B/WP/296 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

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

سيلعرض على الفرقة العاملة، ألغراض النظر يف هذا البند، تقرير األمني العام لألونكتاد  -٣
بشاااأن اساااتعراض أنشاااطة التعااااون التقاااين الااايت يضاااطلع هباااا األونكتااااد ومتويااال هاااذه األنشااااطة 

(TD/B/WP/297 الذي يتناول ،)م هذا التقرير إىل  س. و 201٨ عاميف  هبا املضطلع نشطةاأل يلقدث
. املقبلااةوالساابعني وجملاس التجااارة والتنمياة يف دورتااه  الثامنااةرقاة العاملااة يف دورهتاا كال ماان الف

عاون  ت ويتضمن التقرير معلومات حتليلية عن خمتلف مصادر متويل أنشطة األونكتاد يف جمال ال
ئمة ، وحسب املنَتج )التقين، وختصيص املوارد للتعاون التقين حسب نوع املشروع استنادًا إىل قا

ةة  كما  وحسب املنطقة، تجات اليت تتضمنها جمموعة أدوات األونكتاد(املن يتضمن حملة عامة ددث
 .وأدائه ي يقدمه األونكتادذهليكل التعاون التقين ال

 ”Review of activities undertaken in 2018“ويستعرض املرفق األول ابلتقرير املذكور أعاله، املعنون  -4

(، أنشاطة التعااون TD/B/WP/297/Add.1) (201٨ عاام املضطلع هبا يفاستعراض األنشطة )
شىت. ويتضمن املرفق معلومات أساسية ومنتجات يف إطار مشاريع  201٨ عام التقين املنفثذة يف

 عن األنشطة، إىل جانب معلومات عن أةرها ونتائجها.
جااداول ) ”Statistical tables“ ويعارض املرفاق الثااات ابلتقريار املاذكور أعاااله، املعناون -٥

(، بياانت عن املسامهات املالية، ونفقات املشاريع، وتوزيع TD/B/WP/297/Add.2) (إحصائية
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  .نتجااات وحسااب كال هاادد ماان أهاداد التنميااة املسااتدامةبااني خمتلااف املنااطق واملنفقاات ال
 .201٨ عام يتضمن املرفق قائمة ابملشاريع اليت كانت قيد التنفيذ يف كما
ات املتعلقة ابلتعاون التقين من مافيكيانو إطار هذا البند من جدول األعمال، ووفقاً للفقر ويف  -٦

(، ستلتاح للجهات املستفيدة واجلهات املاحنة ٦4-)د٥٣٣مقرر جملس التجارة والتنمية نريويب و 
 اليت يضطلع ولألمانة فرصةٌ أيضاً للتفاعل والتشاور بشأن مجيع املسائل املتعلقة أبنشطة التعاون التقين

 هبا األونكتاد.
 الواثئق
TD/B/WP/297  اساتعراض أنشاطة التعاااون التقاين الايت يضااطلع هباا األونكتااد ومتوياال

 هذه األنشطة 
TD/B/WP/297/Add.1  اساتعراض أنشاطة التعاااون التقاين الاايت ا اطلع هبااا األونكتااد ومتوياال

 هباا يف املرفاق األول: اساتعراض األنشاطة املضاطَلع -هاذه األنشاطة 
 )ابإلنكليزية فقط(  201٨ عام

TD/B/WP/297/Add.2  اساتعراض أنشاطة التعاااون التقاين الاايت ا اطلع هبااا األونكتااد ومتوياال
 املرفق الثات: جداول إحصائية )ابإلنكليزية فقط( -هذه األنشطة 

 4البند   

 تقييم أنشطة األونكتاد
 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة )أ( 

ألغراض النظر يف هذا البند، سيلعرض على الفرقة العاملة تقرير األمني العام لألونكتاد  -٧
يمات TD/B/WP/298املعنون "تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة" ) قي ت ئج ال (، الذي يعرض نتا
قرير أهم 2019ونيسان/أبريل  201٨اليت ألجريت يف الفرتة ما بني نيسان/أبريل  ت . ويتضمن ال

هبا يف تقييم مشاريع األونكتاد وبراجمه، شد أسفر عنه كل تقييم من رسائل وتوصيات قد يلسرت ما 
ويف تصاميمها وتنفيااذها مساتقباًل. ويلباانير التقريار أيضااًا الادرو  املسااتفادة يف جماال التخطاايط 

 للمشاريع والربامج وتنفيذها، واملوجثهة حتديداً لإلدارة ومديري الربامج. 

تنفيربذ يات تقييم الربربام  الفرعيربة اسمسربةت وتقربدل معلومربات  دن ربة عرب  حالربة توليف عمل (ب) 
 التوصيات

بعد أن فرغت الفرقة  201٨استلكملت الدورة األوىل لعمليات تقييم الربامج الفرعية يف  -٨
نة  ٥العاملة من النظر يف التقييم اخلاص ابلربانمج الفرعي  التابع لألونكتاد. وقد طللب إىل األما

حااىت ا ن  الاايت ألجريات أن تقادم إىل الفرقاة العاملااة استعرا اًا لنتااائج عملياات التقياايم اخلماس
ةاة عاان حالاة تنفياذ التوصاايات املنبثقاة عان عمليااات التقيايم.   ويتضامن التقرياارومعلوماات ددث

الايت أسافرت عنهاا عملياات  توصاياتالو  ساتنتاجاتاالو  النتاائج هامأل التوليفي جتميعًا وحتلايالً 
اليت ميكن أن يلسرتشد هبا يف اختاذ القرارات املتعلقة املستفادة الوقود على الدرو   ، بغيةالتقييم
ةاة عان حالاة تنفيااذ مشافوٌع أيضاًا مبالتقريار و  .(TD/B/WP/299) مساتقبالً  ابلربجماة علوماات ددث

 .(TD/B/WP/299/Add.1) التوصيات املنبثقة عن عمليات التقييم
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 الواثئق
TD/B/WP/298 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة 
TD/B/WP/299  توليف عمليات تقييم الربامج الفرعية اخلمسة، وتقدمي معلومات

ةة عن حالة تنفيذ التوصيات  ددث
TD/B/WP/299/Add.1  توليف عمليات تقييم الربامج الفرعية اخلمسة، وتقدمي معلومات

ةااة عااان حالاااة  : حالاااة تنفياااذ 1املرفاااق  – تنفياااذ التوصاااياتددث
 )ابإلنكليزية فقط( التوصيات

   5البند   
إحاطة بشأن تقريربر مكتربب مربدمات الرقابربة الدامليربة عرب  مراجعربة حسرباابت دا ربرة 

 الدعم احلكومي الدويل التابعة لألونكتاد
بشأن  ألونكتادا أمانة إحاطة منالفرقة العاملة  ستتلقىألغراض النظر يف هذا البند،  -9

تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة حساابت دائرة الدعم احلكومي الدويل التابعة 
  .لألونكتاد

  6البند   
 والسبعني للفرقة العاملة  تاسعةجدول األعمال املؤقت للدورة ال

  للفرقة العاملة. ستقدم األمانة، أةناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة القادمة 10-

  7البند   
 مسا ل أمرى 
  8البند   

 الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةالذي ستقدمه تقرير الاعتماد 
م تقرياار الفرقااة العاملااة عاان أعمااال دورهتااا ال -11 والساابعني إىل جملااس التجااارة  ثامنااةساايلقدث

 والتنمية.
    


