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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  

   1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب

من النظام الدداخل  للدس التجدارة والتنميدة، وو قدار لددورة التنداوب    64من املادة   3مبوجب الفقرة  -1
املقدددرر، سددديكون رئددديس الفرقدددة العاملدددة املعنيدددة    دددار ا سدددرتاتيج     -يف انتخددداب الدددرئيس ورئدددب الدددرئيس  

وامليزانيددة الربرجميددة يف دورلددا الثمددانني  ثددل إادددى الدددول األعضدداء املدرجددة يف القائمددة  دال . وسدديكون  
 املقرر  ثل إادى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة  ألف  )أ ريقيا(.   -رئب الرئيس  

   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

سُيطلب إىل الفرقة العاملة إقرار جدول األعمال املؤقت لددورلا الثمدانني، امدا يدرد يف الف دل  -2
 األول أعاله.

  الواثئق

TD/B/WP/303/Rev.1 جدول األعمال املؤقت وشرواه 

  3البند   
 اسرتاتيجية التعاون التقين

   لدددب جملدددس التجدددارة والتنميدددة، يف دورتددده التنفيذيدددة الثامندددة والسدددتني املعقدددودة يف تشدددرين األول/  -3
ور مدع الموعدا   إعداد مشروع اسدرتاتيجية لتعاوادا التقدين تُعدد  لتشدا " ، إىل أمانة األونكتاد 2019أاتوبر 

  3الفقدرة  ) "  2020ا قليمية، وبدء إجدراء مناقشدة أوليدة يف دورة للفرقدة العاملدة تُعقدد يف الربدع األول مدن عدام  
وبعدد إجدراء مشداورا  مدع منسدق  الموعدا  ا قليميدة،    ((. TD/B/EX/68/5) ،  ( 68-د   )   550من املقدرر  

ورقدة ريدر رةيدة عدن اسدرتاتيجية للتعداون التقدين، امسداش للمناقشدا . وامدا ات ف دق عليده    ستُتيح أماندة األونكتداد 
 مع منسق  الموعا  ا قليمية، لن تتضمن الورقة رير الرةية سوى قائمة  ملسائل املطرواة للمناقشة. 

   4البند   
  ألنشطةاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه ا

سُيعرض على الفرقة العاملة، ألريراض نظرها يف هذا البند، تقرير األمني العام لألونكتاد بشمن  -4
، (TD/B/WP/305)اسددتعراض أنشددطة التعدداون التقددين الدديت يضددطلع هبددا األونكتدداد ومتويددل هددذه األنشددطة 

ل مددن الفرقددة العاملددة يف وسددُيقد م هددذا التقريددر إىل ادد  .2019الددذي يتندداول األنشددطة املضددطلع هبددا يف عددام 
دورلا الثمانني وجملس التجارة والتنمية يف دورته السابعة والستني. ويتضمن التقرير معلوما  حتليلية عن 
خمتلددف م ددادر متويددل أنشددطة التعدداون التقددين الدديت يضددطلع هبددا األونكتدداد، وعددن   ددي  مددوارد التعدداون 

( جمموعة أدوا  األونكتاد قائمة املنتجا  اليت تتضمنها التقين حبسب نوع املشروع واملنَتج )استنادار إىل
 واملنطقة، اما يتضمن حملة عامة حمد ثة عن هيكل التعاون التقين الذي يقدمه األونكتاد وأدائه.

ويتضدددمن املر دددق األول  لتقريدددر املدددذاور أعددداله، املعندددون "اسدددتعراض األنشدددطة املضدددطلع هبدددا يف  -5
 2019، استعراضددار ألنشدطة التعدداون التقدين املضددطلع هبدا يف عددام (TD/B/WP/305/Add.1" )2019 عدام
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يف إ ار مشاريع ومنتجا  شىت. ويتضمن املر ق معلوما  أساسية عن األنشطة، إىل جانب معلوما  
 عن أثرها ونتائجها.

 "جددددددددددددداول إا ددددددددددددائية"ويعددددددددددددرض املر ددددددددددددق الثددددددددددددا   لتقريددددددددددددر املددددددددددددذاور أعدددددددددددداله، املعنددددددددددددون  -6
(TD/B/WP/305/Add.2)ر  عددددن املسددددايا  املاليددددة، ونفقددددا  املشدددداريع، وتو يددددع النفقددددا  بددددني ، بيددددا

خمتلف املنا ق واملنتجا  واسب ال هدف من أهداف التنمية املستدامة. ويعدرض املر دق أيضدار قائمدة 
 .2019 ملشاريع اجلاري تنفيذها يف عام 

ن التقين من ما يكيانو ويف إ ار هذا البند من جدول األعمال، وو قار للفقرا  املتعلقة  لتعاو  -7
، سددددتُتاج للجهددددا  املسددددتفيدة (64-د) 533ومقددددرر جملددددس التجددددارة والتنميددددة  (TD/519/Add.2)نددددرو  

واجلهددا  املا ددة واألمانددة أيضددار  راددةو للتفاعددل والتشدداور بشددمن قيددع املسددائل املتعلقددة  نشددطة التعدداون 
 التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد.

  الواثئق

TD/B/WP/305  استعراض أنشطة التعداون التقدين الديت يضدطلع هبدا األونكتداد ومتويدل
 هذه األنشطة 

TD/B/WP/305/Add.1  استعراض أنشطة التعداون التقدين الديت يضدطلع هبدا األونكتداد ومتويدل
املر ق األول: اسدتعراض األنشدطة املضدطَلع هبدا يف  -هذه األنشطة 

 (  نكليزية  قط) 2019عام 

TD/B/WP/305/Add.2  استعراض أنشطة التعداون التقدين الديت يضدطلع هبدا األونكتداد ومتويدل
 املر ق الثا : جداول إا ائية )  نكليزية  قط( -هذه األنشطة  

   5البند   
  تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة

م لألونكتاد املعنون ألريراض النظر يف هذا البند، سُيعرض على الفرقة العاملة تقرير األمني العا -8
، الذي تُعَرض  يه نتائج التقييما  اليت أُجريت (TD/B/WP/304)"تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة" 

ويتضمن التقريدر أهدم مدا أسدفر عنده ادل تقيديم  .2020إىل نيسان/أبريل  2019يف الفرتة من نيسان/أبريل 
مدددن رسدددائل وتواددديا  قدددد يُسرتشدددد هبدددا يف تقيددديم مشددداريع األونكتددداد وبراجمددده، ويف ت دددميمها وتنفيدددذها 
مسددددتقبالر. ويُبددددنّي التقريددددر أيضددددار الدددددروش املسددددتفادة يف جمددددال التخطدددديط للمشدددداريع والددددربامج وتنفيددددذها، 

الددربامج. وتددرد يف الفددرع الثالددق مددن التقريددر معلومددا  مسددتكملة عددن واملوج هددة حتديدددار لددودارة ومددديري 
 .2020و 2019مسائل التقييم وأنشطته يف عام  

  الواثئق

TD/B/WP/304 تقييم أنشطة األونكتاد: حملة عامة 

   6البند   
  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثمانني للفرقة العاملة

 األمانة، أثناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة احلادية والثمانني للفرقة العاملة. ستقدم   -9
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   7البند   
 مسائل أخرى

   8البند   
 اعتماد التقرير الذي ستقّدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية

الدورة الثمدانني للفرقدة العاملدة املعنيدة    دار ا سدرتاتيج  وامليزانيدة الربرجميدة إىل  سُيقد م تقرير -10
 جملس التجارة والتنمية.

    


