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اعتمدهتا الفرقة العاملة يف دورهتا احلادية      االستنتاجات املتفق عليها اليت       -أوالً   
  والستني

ة ـه املتعلقـاستعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياست  -ألف  
  باملنشورات

  ) من جدول األعمال٣البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
 األمانة املتعلق بتنفيذ استراتيجية االتـصاالت وسياسـة         حتيط علماً بتقرير    -١  

  األمانة؛  املنشورات، وبالتقرير املتعلق باستطالع آراء القّراء واملعلومات األخرى اليت قدمتها
تالحظ التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات،            -٢  

ل األعضاء يف تنفيذ كـل مـن االسـتراتيجية    وتشجع على توثيق التعاون بني األمانة والدو     
  والسياسة؛
تطلب إىل األمانة أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات للقيام فوراً بترمجة املوجزات             -٣  

التنفيذية للمنشورات الرئيسية الصادرة عن األونكتاد وتسليم وثائق العمـل والعـروض يف             
  الوقت املناسب؛

اهتا وتقدمي تقرير عـن ذلـك، كمـا         تشجع األمانة على تقييم أثر منشور       -٤  
 املتعلقة بالربامج وتوسيع نطاق تغطيتها عرب الوسائل        اتشجعها على مواصلة ترويج منشوراهت    

   بغية تلبية االحتياجات املختلفة ملستخدميها؛ ،املالئمة
ديـد،  اجلشبكي  الوقع  املإلنشاء  األونكتاد  تالحظ اجلهود اليت تبذهلا أمانة        -٥  
إىل ضمان إعطاء األولوية للتحديث املستمر حملتوى املوقع الشبكي، وتعزيـز           األمانة  وتدعو  

  .قدراته الوظيفية وإمكانية استخدامه وتيسري النفاذ إليه

استعراض الفرع اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحدة االستراتيجي املقترح   -باء  
  ؤمتر، يف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للم٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

  ) من جدول األعمال٤البند (

  إن الفرقة العاملة،  
ـ  ـة الربناجمي ـروع اخلط ـمش يف   رتـوقد نظ           اد املقترحـة لفتـرة     ـة لألونكت
  ،٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
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اد املقترحـة لفتـرة     ـة لألونكت ـة الربناجمي ـروع اخلط ـمشعلى  توافق    -١  
  ؛TD/B/WP(61)/CRP.3/Rev.1يرد يف الوثيقة  مثلما ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
ــي   -٢   ــة    توص ــي الوثيق ــأن يراع ــاد ب ــام لألونكت ــني الع األم

TD/B/WP(61)/CRP.3/Rev.1        اخلطة   مراعاةً كاملةً، باعتبارها األساس الذي يستند إليه لتقدمي 
 إىل األمني العام لألمم املتحـدة       ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة  لالربناجمية املنقحة لألونكتاد املقترحة     

 جلنة الربنامج والتنسيق يف دورهتا الثالثة واخلمسني وكذلك اجلمعيـة           اًلكي تستعرضها الحق  
  العامة لألمم املتحدة؛

 إىل األمانة أن تضمن إحالة ما أعربت عنه الدول األعضاء من آراء             تطلب  -٣  
ذات صلة أثناء املداوالت احلكومية الدولية اليت جرت يف جنيف، يف الوقـت املناسـب إىل                

جل قضايا الربنامج وامليزانية، وباألخص خالل املناقشات مع جلنة الربنـامج           الكيانات اليت تعا  
  والتنسيق للنظر يف الربنامج املتعلق بالتجارة والتنمية؛

جملس التجارة والتنمية بأن يدعو إىل عقد مشاورات غـري رمسيـة            توصي    -٤  
  .بشأن اختصاصات الفرقة العاملة

، يف ضوء ٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني ـفتاستعراض سرد برنامج األونكتاد ل  -جيم  
  نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر

  ) من جدول األعمال٥البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف          النواتج   يف قائمة    وقد نظرت   

  ، ) التجارة والتنمية- ١٢الباب  (٢٠١٣-٢٠١٢ية لفترة السنتني امليزانية الربناجم
ـ أُعيدت صـياغتها و   اليت  النواتج  على قائمة   توافق    -١          ت لألونكتـاد   ددِّـُح

  ؛TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1 كما ترد يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
ــي   -٢   ــة    توص ــي الوثيق ــأن يراع ــاد ب ــام لألونكت ــني الع األم

TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1         النواتج اليت   مراعاةً كاملةً، وأن يتخذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ
  .أعيدت صياغتها
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  موجز الرئيس  -ثانياً   

  البيانات االفتتاحية  -ألف   
أدىل ببيانات افتتاحية السيد بيتكو دراغانوف، نائب األمني العام لألونكتاد؛ وممثـل            -١

، باسـم اجملموعـة     مجهورية إيران اإلسالمية   والصني؛ وممثل    ٧٧    إندونيسيا، باسم جمموعة ال   
اآلسيوية؛ وممثل موريشيوس، باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل باراغواي، باسم جمموعة بلدان           
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وممثل قربص، باسم االحتاد األورويب؛ وممثل نيبـال،             

؛  البلدان النامية غري الـساحلية     واً؛ وممثل باراغواي، باسم جمموعة    باسم جمموعة أقل البلدان من    
  .وممثل الصني

  اجللسات غري الرمسية  -باء  
  .جلسات غري رمسيةواصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف  -٢

ة ـه املتعلقـ تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياستاستعراض  -جيم  
  باملنشورات

  )ول األعمال من جد٣البند (

قدم نائب األمني العام لألونكتاد، السيد بيتكو دراغانوف، التقرير املتعلـق بتنفيـذ               -٣
 (TD/B/WP/240)استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقـة باملنـشورات           

 ٢٠١١والتقرير املتعلق باستطالع آراء القراء بشأن املنشورات الرئيسية لألونكتاد يف عـام             
(TD/B/WP(61)/CRP.1).  

وقالت بعض الوفود إن املوقع الشبكي اجلديد قد يسَّر احلصول على التقارير وغريها               -٤
، ذلـك ومع  . النفاذ إىل املواد األساسية بفعالية أكرب     يتيح  من الوثائق ذات الصلة وإن املوقع       

ونكتاد، مبا يف   أنشطة األ لى  لوفود والعواصم بشكل أفضل ع    إلطالع ا  كربهود أ جمينبغي بذل   
 الـتفكري يف اختـاذ   أيـضاً وينبغي  . ذلك استبدال اجلدول الزمين لألنشطة احلالية واملستقبلية      

. ، وذلك بوسائل منها حتسني وظيفة البحـث       استخداماًإجراءات إضافية جلعل املوقع أسهل      
وطلب ممثل جمموعة إقليمية تقدمي مزيد من املعلومات بشأن عمل كل شـعبة مـن شـعب           

  .ونكتاد، مع توضيح الصالت القائمة بني عمل الشعب ووالية الدوحةاأل
وأفادت عدة وفود بأنه ال بد من مواصلة بذل اجلهود من أجل حتسني االتصال بني                 -٥

األونكتاد والبعثات املوجودة يف جنيف، وأُشري إىل أن مجيع وثائق املؤمترات ينبغي أن ترسل              
وفيما خيص تقارير   .  االجتماعات بوقت كاف   سرعة وقبل  إىل البعثات على وجه ال     إلكترونياً
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 على أصحاب املصلحة اآلخرين     الوثائق الرئيسية، سيسمح هذا بتوزيعها فوراً     االجتماعات و 
مزيد املشاورات واإلحاطات اإلعالمية مع الـدول       إجراء  وطُلب  . من األكادمييني واملهتمني  

 فيها إىل فرادى الدول، كما طلب إرسـال         األعضاء، ال سيما قبل نشر التقارير عندما ُيشار       
ومن املهـم إعـداد     . نسخ إلكترونية من هذه التقارير إىل الدول األعضاء املعنية قبل نشرها          

ملخصات ألهم التقارير بصيغة موجزة ومكتوبة بعناية وشاملة وتقدميها يف الوقت املناسـب             
وحثت . ور اليت هتم البلدان النامية    جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، مع التركيز على األم        

عدة وفود األونكتاد على تنظيم مزيد من اجتماعات املوائد املستديرة يف البلدان النامية البعيدة     
 عن جنيف بشأن إصدار هذه التقارير، وعلى توزيع مزيد من النسخ الورقية للتقارير              جغرافياً

قليمية على ضرورة التشاور مـع الـدول        ، اتفق معظم اجملموعات اإل    وأخرياً. يف هذه البلدان  
األعضاء بشكل أوسع عند اختيار مواضيع التقارير الرئيسية لضمان تركيزها على القـضايا             

  .ذات الصلةاإلمنائية 
عدة وفود أن اجلهود الرامية إىل تبسيط برنامج املنشورات ينبغي أال تكون            ذكرت  و  -٦

وأضـافت أن تقـارير     . النسبة للبلدان النامية  على حساب العمل املتعلق باملواضيع احلامسة ب      
وينبغـي  . مة وأهنا تساعد على توفري معلومات للحكومات بشأن اختاذ القرارات         األونكتاد قيّ 

أال يؤدي خفض عدد املنشورات إىل تراجع ما يضطلع به األونكتاد من حتليل للقضايا املوكلة          
 واألهداف اإلمنائيـة    ائية املتفق عليها دولياً   إليه وللتحديات املرتقبة، مبا يف ذلك األهداف اإلمن       

  .٢٠١٥لأللفية واألهداف اإلمنائية ملا بعد عام 
والحظ املشاركون النتائج اإلجيابية الستطالع آراء القّراء، وأوصى بعض الوفـود             -٧

  .مبواصلة مثل هذه االستطالعات، مبا فيها االستطالعات املعمقة بشأن استخدام املنشورات
.  يف آخر حلظة   د معظم ممثلي اجملموعات اإلقليمية بأن الوثائق املهمة توزع غالباً         وأفا  -٨

  .وينبغي تغيري هذه املمارسة
مة إلبراز رسائل   وقالت عدة وفود إن سياسة التوسيم اليت اعتمدها األونكتاد أداة قيّ            -٩

  .األونكتاد وأنشطته بصورة أوضح
وفود سلمت بوجود قيود، فقد أحلت على ضرورة ترمجة التقـارير           ورغم أن عدة      -١٠

فالترمجات السريعة للملخـصات أو اللمحـات       . وغريها من املنشورات يف الوقت املناسب     
  . لترمجة التقارير بأكملهابديالًت العامة ليس
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 الفرع اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحدة االستراتيجي املقترح         استعراض  -دال  
  ، يف ضوء نتائج الـدورة الثالثـة عـشرة للمـؤمتر           ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة  ل
  ) من جدول األعمال٤البند (

وتغيريات يف سرد الربنـامج لإلطـار       إسهامات  قدمت األمانة مقترحات إلدخال       -١١
ضوء نتائج الدورة الثالثة    ، بغية حتديث الوثيقة يف      ٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي لفترة السنتني    

  .عشرة للمؤمتر
وقدمت عدة وفود مقترحات بشأن الفرع اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحدة              -١٢

  .استعراض كامل للوثيقةإجراء ، بعد ٢٠١٥-٢٠١٤ االستراتيجي املقترح للفترة
وكتأكيد ألمهية العمل الذي تضطلع به الفرقة العاملة، اخُتتمت املناقشات بنجـاح              -١٣

ـ  لوفود حرصاً كنتيجة للجهود اليت بذلتها مجيع ا       واليـات األونكتـاد،   سيد منها علـى جت
اخلطة الربناجمية املقترحـة    جتسيداً أميناً يف    وباألخص والية الدوحة مبا أهنا تعزز اتفاق أكرا،         

وكانت الصيغة اجلديدة املقترحة يف معظم احلاالت صـيغة         . ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   
  . عليها سابقاًاًمتفق
           يف األمـم املتحـدة     كمركـز التنـسيق     األونكتاد  د دور   وأكدت الوفود من جدي     -١٤

فيما يتعلق باملعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا املترابطة يف جماالت التمويـل             
  .والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة

 واإلجنـازات   ووافقت الوفود على صياغات جديدة معينة وإضافات لالستراتيجيات         -١٥
، ٢٠١٥-٢٠١٤املتوقعة ومؤشرات تنفيذ اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة الـسنتني      

وخالل املفاوضـات،  . قليميون بالتشاور مع اجلهات اليت ميثلوهنااإلنسقون املقدمها باألساس   
ليـة  أبدت مجيع األطراف املرونة من أجل االتفاق بـشأن القـضايا املتعلقـة باألزمـة املا               

 التجاري الدويل وانتفاعها منه؛     مواالقتصادية؛ وتقدمي املساعدة إلدراج مجيع البلدان يف النظا       
والسلع األساسية واألمن الغذائي؛ واالستثمار؛ وتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة   

والتنمية بطرق منها نقل التكنولوجيا؛ واإلجراءات الرامية إىل تشجيع منح اإلمكانيات للمرأة            
  .الشاملة للجميع واملستدامة

 إىل ضمان إبراز كل جتمع من جتمعات البلدان بشكل          أيضاًوكانت املناقشات ترمي      -١٦
، واإلضافات اليت أدخلتـها     ١٨متوازن يف الوثيقة، مع مراعاة والية الدوحة، ال سيما الفقرة           

  أن تقدم األمانة مزيداً    ت الرئيسة طلبو. جلنة الربنامج والتنسيق التابعة لألمم املتحدة يف الوثيقة       
  .، وقد قدم هذه التوضيحات نائب األمني العام لألونكتاد١٨من التوضيحات بشأن الفقرة 

وأفادت عدة وفود بأن من الضروري أن تنقل األمانة على حنو أفضل آراء الوفـود                 -١٧
الربناجميـة لألونكتـاد   املوجودة يف جنيف إىل جلنة الربنامج والتنسيق خالل نظرها يف اخلطة         

  .املقترحة لفترة السنتني
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واتفقت الوفود على توصية جملس التجارة والتنمية بأن يدعو إىل عقد مشاورات غري             -١٨
  .رمسية بشأن اختصاصات الفرقة العاملة، اليت ما زالت غري مكتملة

وء ـ، يف ض٢٠١٣-٢٠١٢ سرد برنامج األونكتاد لفترة السنتني استعراض  -هاء  
  ئج الدورة الثالثة عشرة للمؤمترنتا
  ) من جدول األعمال٥البند (

         وتغيريات يف سـرد الربنـامج لفتـرة        إسهامات  قدمت األمانة مقترحات إلدخال       -١٩
  .ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر، بغية حتديث الوثيقة يف ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

ـ  ـبرنامرد  ـأن س ـات بش ـود مقترح ـت الوف ـوقدم  -٢٠ اد لفتـرة   ـج األونكت
اسـتعراض  إجراء  ، يف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر، بعد          ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

  .كامل للوثيقة
وكتأكيد ألمهية العمل الذي تضطلع به الفرقة العاملة، اخُتتمت املناقشات بنجـاح              -٢١

ـ  كنتيجة للجهود اليت بذلتها مجيع الوفود حرصاً       واليـات األونكتـاد،    سيد منها علـى جت
سرد برنـامج األونكتـاد     جتسيداً أميناً يف    وباألخص والية الدوحة مبا أهنا تعزز اتفاق أكرا،         

  .٢٠١٣-٢٠١٢املقترح لفترة السنتني 
 سرد برنامج األونكتاد    واتجووافقت الوفود على صياغات جديدة معينة وإضافات لن         -٢٢

  .امج فرعية ومكونات ذات صلة هبا، اليت تغطي مخسة بر٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
عقد اجتمـاع خـرباء       للبلدان النامية غري الساحلية     اجملموعة اإلقليمية  واقترح ممثل   -٢٣

. ٥ من الربنامج الفرعي     ‘٧‘)أ(٧الناتج   يف إطار    برنامج عمل أملايت  خمصص بشأن استعراض    
حدث معادل يف العـام     ُعقد  ، نظراً إىل أنه      على اجتماع اخلرباء املخصص املقترح     ووفقوقد  

  .املاضي لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 رئيسة هلا، والسيدة  ) املكسيك ( جوديث آرييتا مونغيا   انتخبت الفرقة العاملة السيدة     -٢٤
  . مقررة-للرئيسة نائبة ) أملانيا( بينمان غابرييال
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

وكان جدول األعمال . (TD/B/WP/239)جدول أعماهلا املؤقت  أقرت الفرقة العاملة  -٢٥
  : كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
 األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة       استعراض تنفيذ استراتيجية    -٣  

  باملنشورات
استعراض الفرع اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحدة االسـتراتيجي            -٤  

  ، يف ضوء نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر٢٠١٥-٢٠١٤املقترح للفترة 
ء ، يف ضو  ٢٠١٣-٢٠١٢استعراض سرد برنامج األونكتاد لفترة السنتني         -٥  

  نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للفرقة العاملة   -٦  
  مسائل أخرى  -٧  
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٨  

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للفرقة العاملة   -جيم   
  ) جدول األعمال من٦البند (

أُقر جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للفرقة العاملة خـالل الـدورة               -٢٦
  ).انظر املرفق األول(التنفيذية اخلامسة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية 

  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -دال   
 )ل من جدول األعما٨البند (

لمقرر بأن يضع التقرير املتعلق بدورهتا احلاديـة والـستني يف           لالفرقة العاملة   أذنت    -٢٧
  .صيغته النهائية
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والستني للفرقة العاملة    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  ن التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطةاستعراض أنشطة التعاو  -٣
  :تقييم أنشطة األونكتاد  -٤

  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(  
بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض     تقرير تقييم برنامج األونكتاد املعين        )ب(  

  التنمية
التعاون الـتقين   شطة  تقييم أن نبثقة عن   تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات امل       )ج(  

، والبلدان النامية غـري     ألقل البلدان منواً  اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة      
والبلـدان األخـرى ذات     اجلزرية الـصغرية الناميـة،      الساحلية، والدول   

  االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً
  ملةجدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للفرقة العا  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  إىل جملس التجارة والتنميةاملقدم اعتماد تقرير الفرقة العاملة   -٧
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  ثايناملرفق ال

  )١(احلضور    
  :حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة  -١

  الصني  إثيوبيا
  فييت نام  أملانيا

  كينيا  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  املكسيك  بريو

  نيبال  بيالروس
    سويسرا

يف عضاء  األلكن غري   وحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد و           -٢
  :الفرقة العاملة

  سري النكا  إستونيا
  السلفادور  إكوادور

  العراق  اإلمارات العربية املتحدة
  الفلبني  إندونيسيا
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   أنغوال
  فنلندا  اإيطالي

  قربص  باراغواي
  كازاخستان  الربازيل
  كوت ديفوار  بربادوس
  كوستاريكا  بلغاريا
  ليتوانيا  بنما
  ليسوتو  بنن

  مايل  بوتسوانا
  مدغشقر  بوروندي

  مصر  بولندا
  املغرب  تايلند
  موريشيوس  اجلزائر

  النمسا  اجلمهورية الدومينيكية
  نيجرييا  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  اهلند  مبيازا
__________ 

 .TD/B/WP(61)/INF.1انظر الوثيقة لالطالع على قائمة املشاركني،  )١(
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  :يف الدورةتني  ممثلتان التاليتانالدوليتان  احلكوميتانوكانت املنظم  -٣
  االحتاد األورويب  
  الفرانكفونيةالدولية نظمة امل  

  :وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  ةمركز التجارة الدولي  

        


