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 المؤقت األعمال  جدول شروح -ثانياا  

    -1  البند  
 المكتب  أعضاء  انتخاب

 التنباوب   لبدورة  ووفقبا    والتنميبة،  التجبارة لمجلس  البداخلي  النظبا   من  64  المبادة  من  3  الفقرة بموجبب -1
ر،  -  الرئيس  ونببائببب  الرئيس  انتخبباب  في  البرنببامجيببة بببالخطببة  المعنيببة  العبباملببة  الفرقببة  رئيس  سببببببببببببببيكون   المقرِّ

  ألف  القببائمببة  في  المببدرجببة  األعضببببببببببببببباء  الببدول  إحببدى  ممثببل  والثمببانين  الرابعببة  دورتهببا  في  البرنببامجي  واألداء
 دال. القائمة في المدرجة األعضاء دولال إحدى ممثل  المقرر - الرئيس  نائب وسيكون   )آسيا(.

  -2  البند  
 العمل  وتنظيم  األعمال جدول  إقرار

 بصببببببببببببببي تبه   والثمبانين، الرابعبة  لبدورتهبا  المؤقبت األعمبال  جبدول  إقرار العباملبة  الفرقبة  إلى  سببببببببببببببي طلبب -2
 أعاله. األول الفصل في الواردة

  الوثائق

TD/B/WP/315 وشروحه  المؤقت  األعمال  جدول 

    -3  البند  
 األنشطة هذه  وتمويل  األونكتاد  بها  يضطلع  التي  التقني  التعاون   أنشطة  استعراض

 عن   لألونكتاد العامة األمينة  تقرير  البند، هذا في  نظرها ألغراض العاملة،  الفرقة على سببببببببي عرض -3
  ،( TD/B/WP/316)  األنشبببطة هذه  وتمويل  األونكتاد بها يضبببطلع التي  التقني التعاون  أنشبببطة  اسبببتعراض

  في العاملة  الفرقة  من كل  إلى  التقرير هذا وسببببببي قد   .2021 عا  في بها المضببببببطلع  األنشببببببطة  يتناول الذي
  التقرير   ويتضبببببببببببببمن  والسببببببببببببب عين.  الثانية  التنفيذية دورته في والتنمية التجارة  ومجلس  والثمانين  الرابعة  دورتها

  وعن   األونكتاد، بها يضبببببببببطلع التي  التقني  عاون الت   أنشبببببببببطة  تمويل  مصبببببببببادر  مختلف  عن تحليلية معلومات
  أدوات مجموعة في الوارد النحو )على  والمنَتج  المشببببببببببببروع نوع بحسببببببببببببب التقني  التعاون   موارد تخصببببببببببببي 

ثبة عبامبة  لمحبة  يتضببببببببببببببمن  كمبا  والمنطقبة،  ( 1) (النتبائج  تحقيق  :األونكتباد  البذي  التقني  التعباون   هيكبل  عن  محبد 
  وأدائه.  األونكتاد يقدمه

 Review of activities undertaken  المعنون   أعاله،  المذكور   بالتقرير  األول   المرفق   ويتضببمن  - 4

in 2021 (2021  عا   في  بها  المضببطلع  األنشببطة  اسببتعراض)  (TD/B/WP/316/Add.1)،    اسببتعرا با  
  المرفق  ويتضببمن شببتى.  ومنتجات  مشبباريع  إطار  في 2021 عا  في بها  المضببطلع  التقني  التعاون   ألنشببطة

 ونتائجها. أثرها عن معلومات جانب إلى األنشطة، عن أساسية ماتمعلو 

  (إحصبائية  جداول )   “ Statistical tables”   المعنون  أعاله،   المذكور   للتقرير   الثاني  المرفق   ويتضبمن  - 5
(TD/B/WP/316/Add.2)،  بين  النفقات  وتوزيع  المشببببببببببباريع، ونفقات المالية، المسببببببببببباهمات  عن بيانات  

  قائمة  أيضببا    المرفق  ويتضببمن المسببتدامة. التنمية أهداف من هدف كل  وحسببب تجاتوالمن  المناطق  مختلف
 .2021 عا  في  تنفيذها الجاري   بالمشاريع

  

(1) UNCTAD, 2020, third edition (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.5, Geneva). 

https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
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 عهبببد   من  التقني  ببببالتعببباون   المتعلقبببة  للفقرات  ووفقبببا    األعمبببال،  جبببدول  من  البنبببد  هبببذا  إطبببار  وفي -6
 المسبببببتفيدة  للجهات سبببببت تا  ،(64-د) 533  والتنمية  التجارة  مجلس  ومقرر  (TD/519/Add.2)  بريدجتاون 
  التعاون   شببببطةب ن  المتعلقة المسببببائل  جميع بشبببب ن  والتشبببباور للتفاعل  فرصببببة   أيضببببا   واألمانة المانحة  والجهات

 األونكتاد. بها يضطلع التي  التقني

  الوثائق

TD/B/WP/317  األنشطة.   هذه   وتمويل   األونكتاد  بها   يضطلع   التي   التقني   التعاون   أنشطة   استعراض   

TD/B/WP/317/Add.1 هذه   وتمويل  األونكتاد  بها  يضببببببببببببطلع  التي  التقني  التعاون   أنشببببببببببببطة  اسببببببببببببتعراض  
  Annex I: Review of activities undertaken in 2021  -األنشببببببببطة  

 )باإلنكليزية فقط( 
TD/B/WP/317/Add.2 هذه   وتمويل  األونكتاد  بها  يضببببببببببببطلع  التي  التقني  التعاون   أنشببببببببببببطة  اسببببببببببببتعراض  

 ( فقط  باإلنكليزية)  Annex II: Statistical tables  -  األنشطة

    -4  البند  
 األونكتاد  أنشطة  تقييم

  عامة لمحة األونكتاد: أنشطة تقييم )أ( 

  لألونكتباد   العبامبة  األمينبة  تقرير  البنبد،  هبذا  في  نظرهبا  ألغراض  العباملبة،  الفرقبة  على  سببببببببببببببي عرض -7
 التي  التقييمبات  نتبائج  يعرض  البذي  ،(TD/B/WP/316) عبامبة" لمحبة  األونكتباد:  أنشببببببببببببببطبة  "تقييم  المعنون 
  تقييم  كل  أفرزه ما  أهم  التقرير ويتضبمن .2022  ونيسبان/أبريل 2021  نيسبان/أبريل  بين ما الفترة  في أ جريت

  مسبتقبال .   وتنفيذها  تصبميمها وفي  وبرامجه،  األونكتاد  مشباريع  تقييم في بها  ي سبترشبد  قد  وتوصبيات رسبائل من
هة  وتنفيذها، والبرامج  للمشبببببباريع  التخطيط  مجال في  المسببببببتفادة الدروس أيضببببببا    التقرير  وي برز  تحديدا    والموج 
 البرامج. ومديري  لإلدارة

  والتنمية والترابط، العولمة، لألونكتاد: 1 الفرعي للبرنامج خارجي تقييم )ب( 

  العاملة رقةالف  بتقرير  والسببببب عين،  الحادية  التنفيذية جلسبببببته  في  علما ،  والتنمية  التجارة  مجلس  أحاط -8
 المتفق  االسبببببببببببتنتاجات وأقر  ،TD/B/WP/312 الوثيقة في الواردة بصبببببببببببي ته  والثمانين، الثانية  دورتها  عن

  للبرنامج   مسبتقل  تقييم  إلجراء األونكتاد أمانة إلى طل ا    عليها المتفق االسبتنتاجات وشبملت فيه. الواردة  عليها
  والثمانين،   الرابعة  دورتها في  العاملة الفرقة  فيه سبببتنظر  ،والتنمية والترابط العولمة بشببب ن  لألونكتاد 1 الفرعي

 المتعلق  األعمال جدول بند إطار  في  لألونكتاد  فرعي  لبرنامج  سبببببببببببنوي   خارجي  تقييم في  نظرها سبببببببببببيا  في
 وتوصياته واستنتاجاته الفريق  مالحظات  وسيعرض  التقييم، تقرير  بإعداد  مستقل  تقييم  فريق وسيقو   بالتقييم.

 فيها. للنظر العاملة الفرقة إلى

  الوثائق

TD/B/WP/316 عامة  لمحة  األونكتاد:   أنشطة  تقييم 

TD/B/WP/318 External evaluation of UNCTAD subprogramme 1: 

Globalization, interdependence and development 
TD/B/WP(84)/CRP.1 Management response to the external evaluation of 

UNCTAD subprogramme 1: Globalization, interdependence 

and development 

TD/B/WP(84)/CRP.2 External evaluation of UNCTAD subprogramme 1: 

Globalization, interdependence and development– Supporting 

materials 
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    -5  البند  
 البرنامجي  باألداء  المتعلقة  والمعلومات  البرنامجية  للخطة  التحضيرية  الدورة

 البرنامجية الخطة إلعداد الالزمين واإلرشببباد التوجيه الختصببباصببباتها، وفقا    العاملة، الفرقة سبببتقد  -9
  األونكتاد  أمانة وسبببببببببتعمم  البرنامجي. باألداء المتعلقة للمعلومات المتضبببببببببمنة والوثيقة 2024 لعا   لألونكتاد

 المناقشة.  لتيسير رسمية غير ورقة

    -6  البند  
   العاملة  للفرقة  والثمانين  الخامسة  ورةللد  المؤقت  األعمال جدول

 العاملة. للفرقة القادمة للدورة مؤقت أعمال جدول مشروع الدورة،  أثناء  األونكتاد، أمانة ستقد  -10

    -7  البند  
 أخرى   مسائل

    -8  البند  
 والتنمية  التجارة  مجلس  إلى  العاملة  الفرقة  ستقّدمه  الذي  التقرير  اعتماد

 والتنمية. التجارة مجلس إلى العاملة للفرقة  والثمانين الرابعة لدورةا  تقرير سي قد   -11
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