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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الثامنة والستون
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٥-٣جنيف، 

   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 األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها  -٣
  تقييم أنشطة األونكتاد  -٤

  ض عاماستعرا: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(  
  االستثمار واملشاريع: ٢تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(  
  : عمليات التقييممتابعة   )ج(  

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي          '١'
 العوملة والترابط والتنمية: ١لربنامج األونكتاد الفرعي 

نفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم برنـامج       التقرير املرحلي املتعلق بت    '٢'
  األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧
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  ألعمال املؤقتشروح جدول ا  -اًثاني  

    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

 املقرر ممثل إحـدى     - نائب الرئيس  وسيكون. ‘باء‘القائمة  من  ممثالً  دورهتا الثامنة والستني    
  ).آسيا (‘ألف‘الدول األعضاء املدرجة يف القائمة 

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ،سُتدعى الفرقة العاملة إىل إقرار جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنـة والـستني              -٢
  .بصيغته الواردة يف الفصل األول أعاله
 الوثائق

 TD/B/WP/261   ول األعمال املؤقت وشروحهجد

    ٣البند     
  استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها

 بـشأن  على الفرقة العاملة تقرير األمني العام لألونكتاد    سيعرضللنظر يف هذا البند،       -٣
، الذي يتنـاول    )TD/B/WP/262 (استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها       

قدم هذا التقرير إىل كل من الفرقة العاملة يف دورهتا الثامنة والـستني             وُي. ٢٠١٣  عام أنشطة
ويتضمن التقرير معلومات حتليليـة عـن       . وجملس التجارة والتنمية يف دورته احلادية والستني      

وزيعها حسب  التعاون التقين، أي التربعات وت    يف جمال   ألونكتاد   ا خمتلف مصادر متويل أنشطة   
 هليكل بـرامج    حمدثاًاً  عاماً  يتضمن عرض   كما البلدان،  أو املناطقحسب  اجملاالت املواضيعية و  
وقد عممـت اسـتراتيجية   . ةيالرئيسلتعاون التقين وخصائصها يف جمال ا  ومشاريع األونكتاد   

 ٢٠١٣مـارس   /التعاون التقين على الدول األعضاء يف آذار       األموال ألنشطة األونكتاد جلمع   
)UNCTAD/OSG/MISC/2013/1 (       آذار  ويف ؛كوثيقة غري رمسية لتناقشها الفرقـة العاملـة/ 

 غـري رمسيـة،  اجتماعات املنسقون اإلقليميون يعقد  قررت الفرقة العاملة أن      ،٢٠١٤ مارس
من األموال  مجع  التفاق على جمموعة من األهداف واملبادئ املشتركة الستراتيجية         ل ،بانتظام
  .٢٠١٤سبتمرب /الفرقة العاملة لتنظر فيها يف دورهتا املقبلة يف أيلول إىل هاميتقدأجل 
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 املنفـذة يف  نشطة  األاستعراض  "لتقرير املذكور أعاله، املعنون     ابويقدم املرفق األول      -٤
 املنفـذة يف   ألنـشطة التعـاون الـتقين        ، استعراضاً )TD/B/WP/262/Add.1" (٢٠١٣ عام
معلومات أساسية عن األنشطة،    املرفق  ويتضمن  . شاريع يف إطار شىت الربامج وامل     ٢٠١٣ عام
  . ونتائجهاتأثريها معلومات عن و
ـ ويقدم املرفق الثاين      -٥ " جـداول إحـصائية   "تقرير املـذكور أعـاله، املعنـون        الب
)TD/B/WP/262/Add.2( املشاريع، وتوزيع األنشطة    ات عن املسامهات املالية، ونفقات    ، بيان

 يفقائمة باملشاريع اليت كانت قيـد التنفيـذ         املرفق  يقدم    كما .امجبني خمتلف املناطق والرب   
  .٢٠١٣ عام
 ٧ من اتفاق أكرا والفقرة      ٢٢٠ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ووفقاً للفقرة            -٦

، سُتتاح للمستفيدين واملاحنني واألمانة فرصـة       )٥٥-د (٤٩٥من مقرر جملس التجارة والتنمية      
  .اور بشأن مجيع املسائل املتعلقة بأنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقينأيضاً للتفاعل والتش

  الوثائق

استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين      
  ومتويلها

 TD/B/WP/262 

Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex I: 

Review of activities undertaken in 2013 

 TD/B/WP/262/Add.1 

Review of the technical cooperation activities of 
UNCTAD and their financing – Annex II: 

Statistical tables  

 TD/B/WP/262/Add.2 

UNCTAD fundraising strategy for technical 
cooperation activities 

 UNCTAD/OSG/MISC/2013/1 

    ٤البند     
  تقييم أنشطة األونكتاد

  عاماستعراض : تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(  
على الفرقة العاملة تقرير األمني العام لألونكتاد املعنـون         سيعرض  للنظر يف هذا البند،       -٧
الذي يقدم نتائج التقييمات الـيت      و) TD/B/WP/263" (استعراض عام : تقييم أنشطة األونكتاد  "
ويتضمن التقرير  . ٢٠١٤مارس  / وآذار ٢٠١٣يناير  /ريت يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين      أج

توجيـه  ميكن أن يـساعد يف        ما كل تقييم، وهو  الرئيسية اليت أسفر عنها     الرسائل والتوصيات   
ستدعى الفرقة    كما .وتصميمها وتنفيذها يف املستقبل   تقييم برامج ومشاريع األونكتاد     عمليات  
 إىل استعراض مقترح بشأن اإلصدار املقبل خلطة التقييم وتقدمي استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل             العاملة

  .جملس التجارة والتنمية
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  االستثمار واملشاريع: ٢ارجي لربنامج األونكتاد الفرعي اخلتقييم ال  )ب(  
 باستنتاجات الفرقة العاملـة   ، يف دورته الستني،     علماً أحاط جملس التجارة والتنمية     -٨

 وأيـد هـذه   TD/B/WP/255  يف الوثيقـة ةيف دورهتا اخلامسة والستني الـوارد   املتفق عليها   
 إىل أمانة األونكتاد بـإجراء تقيـيم        طلباًاملتفق عليها   وتتضمن االستنتاجات   . االستنتاجات

ظر فيه الفرقة العاملـة يف دورهتـا        تنمستقل لربنامج األونكتاد الفرعي لالستثمار واملشاريع       
بنـد  يف إطـار    ألونكتاد  ل لربنامج    سنوي  والستني، يف سياق نظرها يف تقييم خارجي       الثامنة

اثنني من   وسيعد تقرير التقييم فريق تقييم مستقل يتألف من       . جدول األعمال املتعلق بالتقييم   
ن من الفريق على دراية بربامج األونكتـاد ويـشاركان          ين آخر يوعضوخرباء التقييم الفنيني    

  ).TD/B/WP/264(ل اهليئات احلكومية الدولية لألونكتاد بانتظام يف أعما

  :عمليات التقييممتابعة   )ج(  
التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلـارجي لربنـامج             '١'

  العوملة والترابط والتنمية: ١األونكتاد الفرعي 
لتقييم اخلارجي  ا ة، مناقش تنييف دورهتا السادسة والس   الفرقة العاملة،   واصلت  بعد أن     -٩

ـ    ٢٠١٢-٢٠٠٨العوملة والترابط والتنمية،    : ١لربنامج األونكتاد الفرعي     اً ، أحاطـت علم
 وطلبت الفرقة العاملة إىل األمانة      .نتاجات فريق التقييم  اإلدارة وأيدت است  رد  بتقرير التقييم وب  

عـن  اً  اء، وأن تقدم تقرير   سب االقتض حبوالية األونكتاد،   يف إطار   تنفذ توصيات التقييم    أن  
  .التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات إىل الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املعين            '٢'
   التنمية ألغراضبتسخري العلم والتكنولوجيا 

 مناقـشة التوصـيات   ،  يف دورهتا السادسة والستني   ،  الفرقة العاملة واصلت  بعد أن     -١٠
الواردة يف تقرير التقييم املتعلق بربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجـل     

، أيدت خطة العمل اليت قدمتـها األمانـة         )TD/B/WP/234, TD/B/WP(59)/CRP.1(التنمية  
. وطلبت إىل األمانة مباشـرة تنفيـذها       TD/B/WP/234لتنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة      

عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل  اً  وطلبت الفرقة العاملة كذلك إىل األمانة أن تقدم تقرير        
  .  الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملةيف

  الوثائق

 TD/B/WP/263    عاماستعراض: تقييم أنشطة األونكتاد

: ٢د الفرعـي    تقييم خارجي لربنـامج األونكتـا     
  االستثمار واملشاريع

 
TD/B/WP/264 
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  الوثائق
العوملة : ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي      

  والترابط والتنمية
 TD/B/WP/252 

Management response to the external evaluation 
of UNCTAD subprogramme 1: Globalization, 

interdependence and development 

 TD/B/WP(65)/CRP.1 

تقييم متعمق لربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم       
  والتكنولوجيا من أجل التنمية

 TD/B/WP/234 

Management response to the in-depth evaluation 
of UNCTAD’s programme on science and 

technology for development  

 TD/B/WP(59)/CRP.1 

Progress report on the implementation of the 
recommendations of the evaluation of 
UNCTAD’s programme on science and 

technology for development 

 TD/B/WP(68)/CRP.1 

External evaluation of UNCTAD subprogramme 
2: Investment and enterprise – Supporting 

materials 

 TD/B/WP(68)/CRP.2 

Management response to the external evaluation 
of UNCTAD subprogramme 2: Investment and 

enterprise 

 TD/B/WP(68)/CRP.3 

    ٥البند     
   جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة

للفرقـة  بلة  املق ستقدم األمانة، أثناء الدورة، مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة            -١١
  .العاملة

    ٦البند     
  مسائل أخرى

    ٧البند     
   إىل جملس التجارة والتنميةالذي سيقدَّماعتماد تقرير الفرقة العاملة 

  .سيقدَّم تقرير الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية  -١٢

        


