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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة التاسعة والستون
  ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥-١ جنيف،

  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
لربناجميـة املقترحـة لفتـرة      ي للربامج يف مشروع امليزانية ا     وصفاستعراض العنصر ال    -٣

  ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
  ع األموال ألنشطة التعاون التقيناستراتيجية األونكتاد جلم  -٤
  العاملةجدول األعمال املؤقت للدورة السبعني للفرقة   -٥
  مسائل أخرى  -٦
  قدم إىل جملس التجارة والتنميةذي سيلعتماد تقرير الفرقة العاملة اا  -٧
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  املؤقّت األعمال جدول شروح  -ثانياً  

    ١ البند    
  باملكت أعضاء انتخاب

 من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية، ووفقـاً         ٦٤ من املادة    ٣مبوجب الفقرة     -١
يف  املقرر، سيكون رئيس الفرقة العاملـة  -لدورة التناوب يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  

وسـيكون  ) .آسـيا ( ’ألف’ القائمة   من إحدى الدول األعضاء     دورهتا التاسعة والستني ممثل   
  .’دال’ل األعضاء املدرجة يف القائمة و املقرر ممثل إحدى الد-نائب الرئيس 

    ٢ البند    
  العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار

 التاسـعة  لـدورهتا  املؤقت األعمال جدول على املوافقة إىل العاملة الفرقة سُتدعى  -٢
  .أعاله األول الفصل يف الواردة بصيغته والستني،

  الوثائق
TD/B/WP/266   األعمال املؤقت وشروحهجدول  

    ٣البند     
ي للربامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة        وصفاستعراض العنصر ال  

  ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
امج يف مشروع   ي للرب وصفوفقاً للممارسة املتبعة، ستستعرض الفرقة العاملة العنصر ال         -٣

، قبل عرضه على مكتـب ختطـيط        ٢٠١٧-٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      
يف الربامج وامليزانية واحلسابات وقبل استعراض اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة            

وهلذا الغرض، سـُتعرض    . ي يصدره األمني العام لألمم املتحدة     ذ ال  الرمسي نصوقت الحق لل  
ي للـربامج يف    وصـف العنـصر ال  "على الفرقة العاملة وثيقة من إعداد أمانة األونكتاد بعنوان          

). TD/B/WP(69)/CRP.1 (٢٠١٧-٢٠١٦" مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     
مبا  (٢٠١٧-٢٠١٦ألونكتاد الربناجمية لفترة السنتني     طة ا خل النهائي   صوستتضمن الوثيقة الن  

، وما تقترحه األمانة من أجهزة      )يف ذلك التعديالت اليت وافقت عليها جلنة الربنامج والتنسيق        
التوجيه التنفيذي واإلدارة وعناصر دعم الربامج، فـضالً عـن      من عناصر   وضع السياسات و  

  .٢٠١٧-٢٠١٦واتج اخلاصة بفترة السنتني مقاييس األداء والعوامل اخلارجية وقائمة الن
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  الوثائق
TD/B/WP(69)/CRP.1   ي للـربامج يف مـشروع امليزانيـة        وصفالعنصر ال

  ٢٠١٧-٢٠١٦الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

    ٤البند     
  استراتيجية األونكتاد جلمع األموال ألنشطة التعاون التقين

، ٢٠١٤سـبتمرب   /ثامنة والستني املعقودة يف أيلول    دعت الفرقة العاملة، يف دورهتا ال       -٤
املنسقني اإلقليميني والدول األعضاء املهتمة إىل مواصلة املشاورات غـري الرمسيـة املتعلقـة              
مبشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال، وطلبت أن ُيعرض مشروع االستراتيجية للنظر           

  .٢٠١٤ديسمرب / يف كانون األولفيه يف الدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة

    ٥البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة السبعني للفرقة العاملة

ستقدم األمانة، أثناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة املقبلـة للفرقـة        -٥
  .العاملة

     ٦البند     
  مسائل أخرى

     ٧البند     
  لس التجارة والتنميةقّدم إىل جمذي سياعتماد تقرير الفرقة العاملة ال

  .سُيقّدم تقرير الدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية  -٦

        


