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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة السادسة والستون
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢جنيف، 

  ال املؤقت من جدول األعم٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  ٢٠١٧-٢٠١٦استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني   -٣
  :متابعة التقييمات  -٤

: ١ارجي لربنامج األونكتاد الفرعي     اخلتقييم  الابعة التوصيات املنبثقة عن     مت  )أ(  
  العوملة والترابط والتنمية

متابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املتعلق بتسخري العلـم             )ب(  
  والتكنولوجيا ألغراض التنمية

  عاملة والستني للفرقة الالسابعةجدول األعمال املؤقت للدورة   -٥
  مسائل أخرى  -٦
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧
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  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        -لرئيس ونائب الرئيس    لدورة التناوب يف انتخاب ا    

 جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقـة      منالدول األعضاء    إلحدى والستني ممثّل    السادسةدورهتا  
  .باءالقائمة من  املقرر ممثّالً إلحدى الدول األعضاء - وسيكون نائب الرئيس .البحر الكارييب

  ٢البند     
  عمال وتنظيم العملإقرار جدول األ    

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

 الوثائق

 TD/B/WP/256   جدول األعمال املؤقت وشروحه

  ٣البند     
  ٢٠١٧-٢٠١٦استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني     

وفقاً ألنظمة األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة اليت حتكم ختطيط الربامج، ستستعرض              -٣
وستقدم . ٢٠١٧-٢٠١٦ اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني     مشروع  الفرقة العاملة   

صيات اليت يوافق الفرقة العاملة توصياهتا إىل جملس التجارة والتنمية للنظر فيها وإحالة تلك التو
املقترحة عليها إىل األمني العام لألونكتاد، بغية إدراجها يف مشروع اخلطة الربناجمية لألونكتاد             

لفترة السنتني قبل تقدميها إىل مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات واستعراض جلنـة             
وهلذا الغرض،  . لتنسيق الحقاً للنص الرمسي الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة         الربنامج وا 

مشروع اخلطـة الربناجميـة    "ستعرض على الفرقة العاملة وثيقة أعدهتا أمانة األونكتاد معنونة          
   ).TD/B/WP(66)/CRP.1"(٢٠١٧-٢٠١٦لألونكتاد لفترة السنتني 

 الوثائق

لفتـرة   املقترحة   تادشروع اخلطة الربناجمية لألونك   م
  ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 

 TD/B/WP(66)/CRP.1 
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  ٤البند     
  :متابعة التقييمات    

العوملـة  : ١ارجي لربنامج األونكتـاد الفرعـي       اخلتقييم  المتابعة التوصيات املنبثقة عن       )أ(  
  والترابط والتنمية

ألعـضاء   والستني أن تواصل الـدول ا      اخلامسةطلبت الفرقة العاملة يف دورهتا        -٤  
ـ بشأن  الفرعي  األونكتاد  التوصيات الواردة يف تقرير تقييم برنامج       االستنتاجات و مناقشة   ة العومل

وقررت . )TD/B/WP(65)/CRP.1( تقييمالرد اإلدارة على     ويف   )TD/B/WP/252( والترابط والتنمية 
  . يف دورهتا السادسة والستنينتائج هذه املناقشاتالفرقة العاملة أن ُينظر يف 

متابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املتعلق بتسخري العلم والتكنولوجيـا              )ب(  
  ألغراض التنمية

 والستني أن تواصل الدول األعضاء مناقـشة    اخلامسةطلبت الفرقة العاملة يف دورهتا        -٥
لتكنولوجيـا  املتعلق بتـسخري العلـم وا     األونكتاد  التوصيات الواردة يف تقرير تقييم برنامج       

ن و املنسق أن يتوىل على  واتفقت   ،)TD/B/WP(59)/CRP.1 و TD/B/WP/234(ألغراض التنمية   
األونكتاد، قبل انعقاد الدورة السادسة والـستني للفرقـة العاملـة،           أمانة  إبالغ  ن  واإلقليمي

   .توصل إىل توافق يف اآلراءبال

   ٥البند     
  ني للفرقة العاملة والستالسابعةجدول األعمال املؤقت للدورة     

ستقدم األمانة يف أثناء الدورة مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة للفرقة              -٦
  .العاملة

  ٦البند     
  مسائل أخرى    

  ٧البند     
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقّدم إىل جملس التجارة والتنمية     

  .املة إىل جملس التجارة والتنمية والستني للفرقة العالسادسةسُيقّدم تقرير الدورة   -٧

        


