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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الثالثة والستون
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣- ١٩جنيف، 

  عمال املؤقت من جدول األ٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
 املقترحـة   للربنامج يف مشروع امليزانية الربناجمية    السردي  استعراض العنصر     -٣  

  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 
   والستني للفرقة العاملةرابعةول األعمال املؤقت للدورة الجد  -٤  
  مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦  
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

داخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقـاً       من النظام ال   ٦٤ من املادة    ٣عمالً بالفقرة     -١
الفرقة العاملـة يف     املقرر، سيتوىل رئاسة     -لدورة التناوب يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس        

 - وسيكون نائب الرئيس     .باءالقائمة  إحدى الدول األعضاء من      والستني ممثّل    الثةدورهتا الث 
  .ألفحدى الدول األعضاء من القائمة املقرر ممثّالً إل

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 الثـة ل األعمال املؤقـت لـدورهتا الث      سُتدعى الفرقة العاملة إىل املوافقة على جدو        -٢
  .والستني كما يرد يف الفصل األول أعاله

  الوثائق
TD/B/WP/246  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣البند     
مشروع امليزانية الربناجميـة املقترحـة       للربنامج يف    السردياستعراض العنصر   

  ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة السنتني
للربنامج يف مشروع   السردي  ستستعرض الفرقة العاملة العنصر     للممارسة املتبعة،    وفقاً  -٣

 قبل عرضه علـى مكتـب ختطـيط     ،٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      
 وقبل استعراض اللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف           واحلساباتالربامج وامليزانية   

عرض وهلذا الغرض، سـتُ   . وقت الحق للنسخة الرمسية اليت يصدرها األمني العام لألمم املتحدة         
للربنامج يف مشروع   السردي  العنصر  "على الفرقة العاملة وثيقة من إعداد أمانة األونكتاد بعنوان          

وستتضمن ). TD/B/WP(63)/CRP.1" (٢٠١٥-٢٠١٤ملقترحة لفترة السنتني    امليزانية الربناجمية ا  
الذي أعدته الفرقة العاملة يف دورهتا       ٢٠١٥-٢٠١٤الوثيقة اإلطار االستراتيجي لفترة السنتني      

وقائمـة النـواتج اخلاصـة بفتـرة      املقترحـة   ومقـاييس األداء    ،  )املستأنفة(احلادية والستني   
  . من األمانة، املقدمة٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
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  الوثائق
TD/B/WP(63)/CRP.1    للربنامج يف مشروع امليزانيـة      السرديالعنصر 

 ٢٠١٥- ٢٠١٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    ٤البند     
   والستني للفرقة العاملةرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة ال

للفرقة  ت للدورة املقبلة  ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مشروع جدول األعمال املؤق          -٤
  .ةالعامل

    ٥البند     
  مسائل أخرى

    ٦البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية

  . والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةلثةسُيقّدم تقرير الدورة الثا  -٥

        


