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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  ة والستونالدورة اخلامس
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٤-٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ

 جدول األعمال املؤقت وشروحه    

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

  استعراض عام: م أنشطة األونكتادتقيي  )أ(  
  العوملة والترابط والتنمية: ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(  
  :متابعة التقييمات  )ج(  
 بتسخري  تعلقعن تقييم برنامج األونكتاد امل    متابعة التوصيات املنبثقة      ‘١‘    

   التنميةألغراضعلم والتكنولوجيا ال
الث بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم أنشطة        التقرير املرحلي الث    ‘٢‘    

 ،التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منـواً          
 ، والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       ،والبلدان النامية غري الساحلية   

  هيكلياًاهلشة والضعيفة  الصغرية ووالبلدان األخرى ذات االقتصادات
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  ال املؤقت للدورة السادسة والستني للفرقة العاملةجدول األعم  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

حدى إل  املقرر ممثّالً  - وسيكون نائب الرئيس     .داللقائمة  من ا ة والستني ممثّل    دورهتا اخلامس 
  .)أفريقيا(ألف الدول األعضاء من القائمة 

    ٢البند     
  ل وتنظيم العملإقرار جدول األعما

ة اخلامـس  سُتدعى الفرقة العاملة إىل املوافقة على جدول األعمال املؤقت لـدورهتا            -٢
  .والستني كما يرد يف الفصل األول أعاله

  الوثائق
TD/B/WP/251  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣البند     
  هذه األنشطةاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل 

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  . ٢٠١٢ الذي يتناول األنشطة املضطلع هبا يف عام         ،)TD/B/WP/253" (األنشطة
والتنمية يف دورتـه    ة والستني وإىل جملس التجارة       الفرقة العاملة يف دورهتا اخلامس     قرير إىل الت

ويتضمن التقرير معلومات حتليلية عن خمتلف مصادر متويل أنشطة التعاون التقين اليت            . نيالست
حسب املنـاطق   اجملاالت املواضيعية و  حسب  ألونكتاد، أي التربعات وختصيصها     يضطلع هبا ا  

 برامج ومشاريع األونكتـاد يف جمـال        نبذة عامة ُمحّدثة عن هيكل    بلدان، كما يتضمن    ال أو
 وقد ُعّممت استراتيجية األونكتاد جلمع التربعات من أجـل          .التعاون التقين ومساهتا الرئيسية   

ــضاء يف آذار     ــدول األع ــى ال ــتقين عل ــاون ال ــشطة التع ــارس /أن  ٢٠١٣م
)UNCTAD/OSG/MISC/2013/1(َّة لكي تناقشها الفرقة العاملةرمسييقة غري م كوث، وستعم.  
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استعراض األنشطة املُضطلع هبا " املرفق األول للتقرير املذكور أعاله، املعنون    ويتضمن  -٤
استعراضاً ألنشطة التعاون التقين املُضطلع هبـا يف        ) TD/B/WP/253/Add.1" (٢٠١٢يف عام   

ومات أساسـية عـن األنـشطة       ويتضمن معل .  يف إطار برامج ومشاريع خمتلفة     ٢٠١٢عام  
  .وكذلك معلومات عن تأثريها ونتائجها

" جـداول إحـصائية   "لتقرير املـذكور أعـاله، املعنـون        ل املرفق الثاين    ويتضمن  -٥
)TD/B/WP/253/Add.2(      بيانات بشأن املسامهات املالية، ونفقات املشاريع، وتوزيع األنشطة ،

قائمة باملشاريع الـيت كانـت قيـد التنفيـذ          أيضاً  ويعرض  .  املختلفة على املناطق والربامج  
  .٢٠١٢ عام يف
 مـن اتفـاق أكـرا       ٢٢٠ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ووفقاً للفقرة            -٦

، سُتتاح للمـستفيدين واملـاحنني      )٥٥-د(٤٩٥ من مقرر جملس التجارة والتنمية       ٧ والفقرة
املتعلقة بأنشطة التعاون التقين اليت     واألمانة فرصة أيضاً للتفاعل والتشاور بشأن مجيع املسائل         

  .يضطلع هبا األونكتاد

  الوثائق
TD/B/WP/253    هبـا  يـضطلع استعراض أنشطة التعاون التقين اليت 

  هذه األنشطة األونكتاد ومتويل
TD/B/WP/253/Add.1  Review of the technical cooperation activities of 

UNCTAD and their financing – Annex I: Review 
of activities undertaken in 2012 (English only) 

TD/B/WP/253/Add.2  Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex II: Statistical 
tables (English only) 

UNCTAD/OSG/MISC/2013/1  UNCTAD fundraising strategy for technical 
cooperation activities 

    ٤البند     
  تقييم أنشطة األونكتاد

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

 الذي يعـرض  ،)TD/B/WP/254" (استعراض عام : تقييم أنشطة األونكتاد  "لألونكتاد املعنون   
ويتضمن التقرير وصفاً لعمليات التقييم املُنجـزة واجلاريـة         . ٢٠١٢ استنتاجات تقييم عام  

واملقبلة اليت ميكن أن ُيسترشد هبا يف عمليات تقييم وتصميم مـشاريع وبـرامج األونكتـاد      
 اجلولة املقبلة بشأن   إىل استعراض مقترح     وسُتدعى الفرقة العاملة أيضاً   . وتنفيذها يف املستقبل  

  .ا وتوصياهتا إىل جملس التجارة والتنميةخلطة التقييم وتقدمي استنتاجاهت
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  العوملة والترابط والتنمية: ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(  
يف سـياق   يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني، و     طلب جملس التجارة والتنمية،       -٨

  تقييم مـستقل    إجراء ، إىل أمانة األونكتاد    يف تقييم خارجي سنوي لربنامج لألونكتاد      نظره
واتفق اجمللس على أن تنظر هيئته      . العوملة والترابط والتنمية  ب املتعلقلربنامج األونكتاد الفرعي    

 خالل  ، يف نتائج التقييم   الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية      الفرعية،  
وسيتوىل إعداد تقرير   . ملق بالتقيي جدول األعمال املتع  دورهتا اخلامسة والستني، يف إطار بند       

التقييم فريق تقييم مستقل يتألف من مقّيم مهين وعضوين آخرين ُملمْين بربامج األونكتـاد              
ويشاركان بصورة منتظمة يف أعمال اهليئـات احلكوميـة الدوليـة التابعـة لألونكتـاد               

)TD/B/WP/252و TD/B/WP(65)/CRP.1.(  

 :متابعة التقييمات  )ج(  

 بتسخري العلم والتكنولوجيـا     املتعلقعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد        متاب  ‘١‘  
   التنميةألغراض

الدول األعـضاء مناقـشة    أن تواصلني يف دورهتا الثانية والست   طلبت الفرقة العاملة      -٩
ـ      املتعلقتقييم برنامج األونكتاد    تقرير  التوصيات الواردة يف     ا  بتـسخري العلـم والتكنولوجي

 هذه املناقشات  أن جترى وقررت  ). TD/B/WP(59)/CRP.1 و TD/B/WP/234 ( التنمية ألغراض
  .التعاون التقينب املعنية الدورة املقبلة للفرقة العاملة قبل

التقرير املرحلي الثالث بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم أنشطة التعـاون الـتقين الـيت                  ‘٢‘  
 والـدول   ، والبلدان النامية غـري الـساحلية      ،سة ألقل البلدان منواً   يضطلع هبا األونكتاد واملكر   

  هيكلياًوالضعيفة اهلشة الصغرية و والبلدان األخرى ذات االقتصادات ،اجلزرية الصغرية النامية
 األمانة أن ُتقدم تقريراً عمـا       إىلني  الثانية والست  يف دورهتا    طلبت الفرقة العاملة أيضاً     -١٠

 يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي املستقل ألنشطة التعاون     أحرز من تقدم إضايف   
 ، والبلدان النامية غري الـساحلية     ،واملكرسة ألقل البلدان منواً   التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      

والضعيفة ذات االقتصادات الصغرية واهلشة   األخرى   والبلدان   ،والدول اجلزرية الصغرية النامية   
وسُتقدم األمانة ). TD/B/WP(56)/CRP.1وTD/B/WP/223/Add.1 وTD/B/WP/223  (هيكلياً

  .معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات

  الوثائق
TD/B/WP/254  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  
TD/B/WP/252        العوملة : ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي

  والتنميةوالترابط 
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TD/B/WP(65)/CRP.1  Management response to the external evaluation 
of UNCTAD subprogramme 1: Globalization, 
interdependence and development 

TD/B/WP/234         تقييم متعمق لربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم
  والتكنولوجيا من أجل التنمية

TD/B/WP(59)/CRP.1  Management response to the in-depth evaluation of 
UNCTAD’s programme on science and technology 
for development [English only] 

TD/B/WP/223       األونكتاد يف جمـال    تقييم مستقل متعمق ألنشطة
 والبلـدان  ،املكرسة ألقل البلدان منواًالتعاون التقين  

 والدول اجلزريـة الـصغرية      ،حليةالنامية غري السا  
 والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية      ،النامية

  واهلشة والضعيفة هيكلياً
TD/B/WP/223/Add.1  In-depth evaluation of UNCTAD’s technical 

cooperation activities dedicated to least developed 
countries, landlocked developing countries, small 
island developing States and other structurally weak, 
vulnerable and small economies Supporting materials 

TD/B/WP(56)/CRP.1  Management response to the in-depth evaluation 
of UNCTAD’s technical cooperation activities 
dedicated to least developed countries, landlocked 
developing countries, small island developing 
States and other structurally weak, vulnerable and 
small economies [English only] 

    ٥البند     
  ة والستني للفرقة العاملةدول األعمال املؤقت للدورة السادسج
 روع جدول األعمال املؤقـت للـدورة املقبلـة        ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مش       -١١

  .العاملة للفرقة

    ٦البند     
  مسائل أخرى

    ٧البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقّدم إىل جملس التجارة والتنمية 

  .ة والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةسُيقّدم تقرير الدورة اخلامس  -١٢

        


