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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الثانية والستون
 ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥-٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  رار جدول األعمال وتنظيم العملإق

 جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
   هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطةيضطلعاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت   -٣
  تقييم أنشطة األونكتاد  -٤

  استعراض عام:  أنشطة األونكتادتقييم  )أ(  
تقرير تقييم برنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجـل             )ب(  
  التنمية    
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم أنشطة التعاون التقين             )ج(  
نامية غـري    والبلدان ال  اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منواً           
ذات االقتصادات األخرى  والبلدان الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    
  الصغرية والضعيفة واهلشة هيكليا    

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للفرقة العاملة  -٥
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  مسائل أخرى  -٦
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
  ١البند 

  انتخاب أعضاء املكتب
 من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقـاً         ٦٤ من املادة    ٣عمالً بالفقرة     -١

  املقرر، سيتوىل رئاسة الفرقة العاملـة يف       -لدورة التناوب يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس        
  املقرر ممـثّالً - وسيكون نائب الرئيس ،)أفريقيا(لقائمة ألف   من ا دورهتا الثانية والستني ممثّل     

  .حدى الدول األعضاء من القائمة جيمإل
  ٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
سُتدعى الفرقة العاملة إىل املوافقة على جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا الثانيـة                -٢

  .والستني كما يرد يف الفصل األول أعاله
  وثائقال

TD/B/WP/242    جدول األعمال املؤقت وشروحه  
  ٣البند 

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة
سُيعرض على الفرقة العاملة، ألغراض نظرها يف هذا البند، تقريـر األمـني العـام                 -٣

 هبا األونكتاد ومتويـل هـذه       يضطلعاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت      "لألونكتاد املعنون   
وُيقّدم هذا  . ٢٠١١ الذي يتناول األنشطة املضطلع هبا يف عام         ،)TD/B/WP/243" (األنشطة

التقرير إىل الفرقة العاملة يف دورهتا الثانية والستني وإىل جملس التجارة والتنميـة يف دورتـه                
لف مصادر متويل أنشطة التعاون     ويتضمن التقرير معلومات حتليلية عن خمت     . التاسعة واخلمسني 

التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، أي التربعات وختصيصها حبسب اجملاالت املواضيعية وحبسب           
املناطق أو البلدان، كما يتضمن استعراضاً عاماً ُمحّدثاً هليكل برامج ومشاريع األونكتـاد يف              

  .جمال التعاون التقين ومساهتا الرئيسية
استعراض األنشطة املُضطلع هبـا  "األول للتقرير املذكور أعاله، املعنون    املرفق   ويقدم  -٤

استعراضاً ألنشطة التعاون التقين املُضطلع هبـا يف        ) TD/B/WP/243/Add.1" (٢٠١١يف عام   
ويتضمن معلومات أساسـية عـن األنـشطة        .  يف إطار برامج ومشاريع خمتلفة     ٢٠١١عام  

  .وكذلك معلومات عن تأثريها ونتائجها



TD/B/WP/242 

3 GE.12-51142 

" جـداول إحـصائية   "لتقريـر املـذكور أعـاله، املعنـون         ل املرفق الثاين    ويقدم  -٥
)TD/B/WP/243/Add.2(      بيانات بشأن املسامهات املالية، ونفقات املشاريع، وتوزيع األنشطة ،

         أيضاً قائمة باملشاريع الـيت كانـت قيـد التنفيـذ           ويعرض  .  املختلفة على املناطق والربامج  
  .٢٠١١ يف عام

   من اتفاق أكرا والفقرة    ٢٢٠ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ووفقاً للفقرة            -٦
، سُتتاح للمستفيدين واملـاحنني واألمانـة       )٥٥-د(٤٩٥ من مقرر جملس التجارة والتنمية       ٧

فرصة أيضاً للتفاعل والتشاور بشأن مجيع املسائل املتعلقة بأنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع    
  .كتادهبا األون

  الوثائق
TD/B/WP/243                    هبا األونكتاد ومتويل   يضطلعاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت 

  هذه األنشطة      
TD/B/WP/243/Add.1        هبا األونكتاد ومتويـل     يضطلعاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت 

استعراض األنشطة املُضطلع هبـا يف       : املرفق األول  - هذه األنشطة       
  )باإلنكليزية فقط (٢٠١١عام       

TD/B/WP/243/Add.2       هبا األونكتاد ومتويـل     يضطلعاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت 
 )باإلنكليزية فقط (جداول إحصائية:  املرفق الثاين-هذه األنشطة       

  ٤البند 
  تقييم أنشطة األونكتاد

  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(  
سُيعرض على الفرقة العاملة، ألغراض نظرها يف هذا البند، تقريـر األمـني العـام                 -٧

 الذي يعـرض  ،)TD/B/WP/244" (استعراض عام : تقييم أنشطة األونكتاد  "لألونكتاد املعنون   
ويتضمن التقرير وصفاً لعمليات التقييم املُنجزة واجلارية واملقبلـة         . ٢٠١١نتائج التقييم لعام    

سترشد هبا يف عمليات تقييم وتصميم مشاريع وبرامج األونكتاد وتنفيـذها يف   اليت ميكن أن يُ   
اإلصدار املقبـل خلطـة     بشأن  وسُتدعى الفرقة العاملة أيضا إىل استعراض مقترح        . املستقبل

  .التقييم وتقدمي استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل جملس التجارة والتنمية

  بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنميةتقرير تقييم برنامج األونكتاد املعين   )ب(  
يف سياق نظرها يف    ، و ٢٠١١سبتمرب  /ملعقودة يف أيلول  يف دورهتا التاسعة واخلمسني ا      -٨

الفرقة العاملة أن تواصل الدول األعـضاء       ، طلبت   التقييم السنوي املتعّمق لربنامج لألونكتاد    
نكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا     تقييم برنامج األو  مناقشة التوصيات الواردة يف تقرير      
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 هـذه   أن جتـرى  وقـررت   ). TD/B/WP(59)/CRP.1، و TD/B/WP/234 (من أجل التنمية  
  .املناقشات يف الدورة املقبلة للفرقة العاملة بشأن التعاون التقين

ع عن تقييم أنشطة التعاون التقين اليت يضطل      املنبثقة  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات        )ج(  
 والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة        هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منواً     

  ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكليااألخرى  والبلدان الصغرية النامية
 يف دورهتا التاسعة واخلمسني من األمانة أن ُتقدم تقريراً عما           طلبت الفرقة العاملة أيضاً     -٩
حرز من تقدم إضايف يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي املستقل ألنشطة التعاون        أ

 والبلدان النامية غـري الـساحلية       واملكرسة ألقل البلدان منواً   التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      
واهلشة ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة     األخرى   والبلدان   والدول اجلزرية الصغرية النامية   

ــاً ــة ). TD/B/WP(56)/CRP.1وTD/B/WP/223  وTD/B/WP/235 (هيكلي وســُتقدم األمان
  .معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات

  الوثائق
TD/B/WP/244  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  
TD/B/WP/235            ـ يم تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقـة عـن التقي

اخلارجي املستقل ألنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا          
 والبلدان الناميـة غـري      واملكرسة ألقل البلدان منواً   األونكتاد  

األخـرى   والبلدان   الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية    
 ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً

TD/B/WP/234     نكتـاد املعـين بتـسخري العلـم        تقييم متعمق لربنامج األو
  والتكنولوجيا من أجل التنمية

TD/B/WP(59)/CRP.1           رد اإلدارة على التقييم املتعمق لربنامج األونكتاد املعين بتسخري
 )باإلنكليزية فقط(العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية 

TD/B/WP/223           ـ ا تقييم مستقل متعمق ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هب
 والبلدان النامية غـري     املكرسة ألقل البلدان منواً   األونكتاد و 

الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األخـرى        
 ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً

TD/B/WP(56)/CRP.1    التقييم املتعمق ألنشطة التعاون التقين الـيت        رد اإلدارة على
 والبلـدان   كرسة ألقل البلدان منواً   نكتاد وامل يضطلع هبا األو  

النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان        
األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً       

 )باإلنكليزية فقط(
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  ٥البند 
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للفرقة العاملة

  مانة يف أثناء الدورة مشروع جدول األعمـال املؤقـت للـدورة املقبلـة             ستقدم األ   -١٠
  .للفرقة العاملة

  ٦البند 
  مسائل أخرى

  ٧البند 
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقّدم إىل جملس التجارة والتنمية 

  .سُيقّدم تقرير الدورة الثانية والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية  -١١

        
  


