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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

 الستونالثانية والدورة 
  ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول١٤وسبتمرب /أيلول ٥-٣جنيف، 

فرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن        تقرير ال     
  الستنيالثانية وأعمال دورهتا 

 / أيلـول  ١٤سـبتمرب ويف    / أيلـول  ٥ إىل   ٣املعقودة يف قصر األمم، جبنيف، يف الفترة من         
  ٢٠١٢ سبتمرب

  املداوالت  -أوالً  
ة باإلطـار االسـتراتيجي وامليزانيـة       للفرقة العاملة املعني  ستون  الالثانية و قدت الدورة   ُع  -١

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤سبتمرب ويف /أيلول ٥ إىل ٣الربناجمية يف جنيف بسويسرا يف الفترة من 

  البيانات  -ألف  
  ) من جدول األعمال٣البند (
أدىل ببيانات افتتاحية كل من السيد هاينر فالسبيك، مدير شعبة العوملة واستراتيجيات              -٢

 والصني، والـسيد    ٧٧  الباسم جمموعة   ) إندونيسيا(ونكتاد، والسيدة إيدي يوسوب     التنمية باأل 
، باسم اجملموعة اآلسيوية، والسيد أشيوت راج شرما        )مجهورية إيران اإلسالمية  (عباس باغربور   

باسـم اجملموعـة    ) موريشيوس(باسم جمموعة أقل البلدان منواً، والسيدة ديلشاد أوتيم         ) نيبال(
باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر        ) باراغواي(السيدة مارتا مورينو  األفريقية، و 

باسم جمموعة البلدان النامية غـري الـساحلية،        ) باراغواي(الكارييب، والسيد مارسيال إسبينوال     
باسم االحتاد األورويب والسيدة إريكا كـوزجيي       ) قربص(والسيدة جوهانا إفيستو دي باريدس      

  . باسم اجملموعة دال)هنغاريا(
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 عامـاً  التنمية واملسؤول عن األونكتاد عرضاً  وقدم مدير شعبة العوملة واستراتيجيات        -٣
، وأشار بصفة خاصة إىل أن      ٢٠١١ألنشطة التعاون التقين اليت اضطلع هبا األونكتاد يف عام          

املاحنة الثنائية   ظلت ثابتة وأن املسامهات املقدمة من اجلهات         ٢٠١١النفقات اإلمجالية يف عام     
، ويعزى ذلك   عما كانت عليه يف السنة السابقة      يف املائة    ٤٤واملتعددة األطراف زادت بنسبة     

بصفة خاصة إىل الزيادة اهلامة يف حجم املسامهات اليت قدمتها البلدان الناميـة واملفوضـية               
مة إىل الـصناديق  يف املسامهات املقد  هو أكرب نصيب    نصيب البلدان النامية حالياً     و. األوروبية

  .االستئمانية لألونكتاد
وقال مدير الشعبة إنه أُحرز تقدم يف ترشيد األنشطة ودمج املشاريع املنفذة يف إطار                -٤

واستدرك قائالً إنه يلزم    .  جمموعة ١٧كل جمموعة من اجملموعات املواضيعية اليت يبلغ عددها         
 هي يف وضع يـسمح هلـا بتقـدمي          بذل املزيد من اجلهود وشجع بقوة اجلهات املاحنة اليت        

توجيهات حمددة إىل األمانة فيما يتعلق بتجميع أمواهلا يف صناديق استئمانية مواضيعية متعددة             
وقال إن األونكتاد قد واصل تعزيـز       . السنوات ومتعددة اجلهات املاحنة على أن تفعل ذلك       

موعة األمم املتحدة   دوره يف عملية إصالح األمم املتحدة، وخباصة عن طريق تنسيق عمل جم           
وأشار إىل أن األونكتاد ظـل      . املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية      

 من آليات التمويل اليت تشمل جهات ماحنة متعـددة، مثـل            ٢٠١١يتلقى األموال يف عام     
 األمم املتحدة   وحدة العمل يف  "الصناديق االستئمانية املتعددة اجلهات املاحنة وصناديق مبادرة        

  . املخصصة لدعم العمليات املشتركة بني الوكاالت على املستوى القطري
وظيفة تقييم قوية ميكنها أن تليب على حنـو أفـضل   وجود وشدد املتكلم على أمهية       -٥

احتياجات األونكتاد واجلهات املاحنة واجلهات املستفيدة يف جماالت، مثل تقيـيم املـشاريع             
  . ووضع مشاريع وبرامج للمستقبل وتنفيذهاوالربامج اجلارية 

ويف البيانات الالحقة اليت أدلت هبا الوفود، شدد مجيع املتكلمني على أمهية التعاون                -٦
كما شدد عدد من املتكلمني على أمهيـة        . التقين كركن أساسي من أركان عمل األونكتاد      

عمل املنظمـة، أي البحـث      ضمان التآزر بني التعاون التقين والركنني اآلخرين من أركان          
وذكر العديد من املتكلمني أن التعاون التقين ينبغي أن يعكس          . توافق اآلراء وبناء  والتحليل،  

 شفافاً ومتسقاً يف ختطيطه بغية جعله أكثر كفاءة         وأن يكون الشواغل األساسية للبلدان النامية     
من البلدان النامية هي خري دليل وإضافة إىل ذلك، فإن زيادة املسامهات املقدمة      . وزيادة تأثريه 

بيد أن  . على األمهية اليت توليها هذه البلدان ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد            
العديد من البلدان النامية تفتقر إىل وسائل متويل التعاون التقين يف بلداهنا، ولذلك فإهنا تضطر               

  .يف البلدان املتقدمةإىل االستمرار يف االعتماد على دعم الشركاء 
ودعا عدة متكلمني الشركاء من البلدان املتقدمة إىل ضمان توفري متويل ميكن التنبؤ               -٧

أقل البلـدان منـواً     يف  سيما   التعاون التقين وبناء القدرات، وال    وسليم ألنشطة   به ومستدام   
ذات االقتـصادات   والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلـدان           

  .واهلشة هيكلياً مبا يتناسب مع احتياجاهتاالصغرية والضعيفة 
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وذكر عدة متكلمني أنه ينبغي االستمرار يف اجلهود املبذولة لتبسيط اهليكـل املـايل        -٨
للموارد اخلارجة عن امليزانية، غري أن إنشاء صناديق استئمانية مواضيعية متعـددة الـسنوات      

نطاق أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتـاد  أال ميس حنة ينبغي اجلهات املا متعددة  و
 .أو تنفيذها

باإلطـار  املرتبطـة   نشطة  األمشاركة األونكتاد يف    بزيادة  ورحب بعض املتكلمني      -٩
املتكامل املعزز، وشجعوا األونكتاد على تعزيز مسامهته يف هذا اإلطار يف ضوء ارتفاع طلبات 

  .اًأقل البلدان منو
إطـار جمموعـة   وأثىن الكثري من املتكلمني على اإلجنازات اليت حققها األونكتاد يف           -١٠

األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية وشجعوا األمانـة          
يف األمم املتحدة لتحقيق االتساق علـى        مواصلة مشاركتها يف عملية اإلصالح اجلارية        على
  .د املنظومة بأسرهاصعي
وأشار عدة متكلمني باهتمام إىل املعلومات اليت تتعلق بآليات التمويل اجلديدة ودعوا         -١١

اجلهات املاحنة إىل تقدمي املوارد الكافية إىل تلك اآلليات لدعم تنفيذ عملية اإلصالح اجلارية               
حتـدياً  " ة توحيد األداء  مبادر"ومتثل  . يف األمم املتحدة لتحقيق االتساق على صعيد املنظومة       

  .قتضي زيادة تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليني اآلخرين ذوي الصلةيرئيسياً 
وأقّر معظم املتكلمني باملسامهة اهلامة اليت يقدمها الربناجمان الرئيسيان مـن بـرامج               -١٢

لبيانات اجلمركية أو نظام    النظام اآليل لتجهيز ا   مها  التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، و      
)ASYCUDA(     وأقّر عدد من املتكلمني أيضاً مبـسامهة       . ، ونظام إدارة الديون والتحليل املايل

املشاريع يف دعم االنضمام إىل منظمة التجارة الدولية واملنافسة وتنميـة املـشاريع وتيـسري       
رة، والدورات اإلقليمية   التجارة واتفاقات االستثمار الدولية وبرنامج التدريب من أجل التجا        

. املتعلقة بالقضايا الرئيسية املدرجة يف جدول األعمال االقتصادي الدويل واملعهد االفتراضـي    
وشجع أحد املتكلمني األونكتاد على التركيز على حتسني القدرات املؤسسية يف جمايل التجارة       

قال إىل االقتصاد األخضر    واالستثمار، وتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، ودعم عملية االنت       
  .وتشجيع القطاع اخلاص والتكامل االقتصادي اإلقليمي

وذكر بعض املتكلمني أن مسؤولية تنفيذ السياسات الداعمة للتنمية تقع أساساً على              -١٣
الـيت   وأكدوا أيضاً أمهية اإلدارة القائمة على النتائج ومؤشرات األداء           .عاتق البلدان نفسها  

  .ج أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقيننتائستسمح بقياس 
وفيما يتعلق بتقييم برنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن أجـل               -١٤

إعادة النظر يف إطار  الداعية إىل   التنمية، أعرب عدة مندوبني عن دعمهم لتوصية خرباء التقييم          
بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن     املتعلقة  ئل  املسامعاجلة  اآللية احلكومية الدولية هبدف ضمان      

  .كافية يف حمفل مناسب، مثل مسألة نقل التكنولوجيا، معاجلة أجل التنمية
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ن اخلطط الربناجمية لألونكتـاد ال تعكـس        ألوأعرب ممثل جمموعة إقليمية عن قلقه         -١٥
  .والية الدوحة اليت تتعلق بالعمل على نقل التكنولوجيا

د على التوصية الواردة يف تقرير التقييم اليت حتث األونكتاد علـى            ووافقت عدة وفو    -١٦
وشدد أحد املندوبني على أمهية     . مواصلة حتسني عملياته املتعلقة بالتخطيط والرصد واإلبالغ      

  .القائمة على النتائجملعايري اإلدارة رصد أنشطة التعاون التقين وتقييمها وفقاً 
كيفية إدراج العلم والتكنولوجيا يف صلب      دراسة   إىل   ودعا أحد املندوبني األونكتاد     -١٧

  .نقل التكنولوجيا املناسبة وامليسورة التكلفةوكيفية التنمية الوطنية ألقل البلدان منواً، 
أكرب مـن   بقدر  بأن يشارك اخلرباء احملليون     التقييم  توصية فريق   أحد املندوبني   وأيد    -١٨

  .عزيز القدرات احملليةالفعالية يف أنشطة املشاريع حبيث ميكن ت
إنه ينبغـي األخـذ     من جدول األعمال، قالت عدة وفود       ) ج(٤وفيما يتعلق بالبند      -١٩

تنفيذ الربامج واملشاريع، وينبغي أن تتصدى هذه الربامج واملشاريع للشواغل          بنهج متوازن يف    
والبلدان النامية غري   سيما أقل البلدان منواً       للبلدان النامية، وال   األساسية واالحتياجات احملددة  

اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األخـرى ذات االقتـصادات الـصغرية           والدول  الساحلية  
  . والضعيفة واهلشة هيكلياً

وضع استراتيجية أوضـح وحتديـد      الداعية إىل   يؤيد التوصية   وقال أحد املمثلني إنه       -٢٠
لتعرف بـشكل أفـضل علـى        فئة من البلدان، وحث األمانة على ضمان ا        األولويات لكل 

االحتياجات اإلمنائية للبلدان اليت تنتمي إىل أكثر من فئة أو احتياجات البلـدان يف أعقـاب                
  .أقل البلدان منواًفئة خروجها من 

أن تركـز مبـادرات     الداعيـة إىل    وأعرب ممثل جمموعة إقليمية عن دعمه للتوصية          -٢١
بـني  والروابط   بناء القدرات املؤسسية     :ت التالية األونكتاد يف جمال التعاون التقين على اجملاال      

فيما يتعلق   اإلقليمي والنقل     والتكامل ؛أقل البلدان منواً  فئة  من  البلدان  خروج  التجارة والفقر و  
 وعزلتها عن التدفقات اجلزرية الصغرية النامية؛ وقلة موارد الدول النامية غري الساحليةبالبلدان 
 خرى ذات االقتصادات الصغرية والـضعيفة واهلـشة هيكليـاً         األ وتعرض البلدان    ؛التجارية

  .للصدمات والكوارث
وقالت عدة وفود إنه ينبغي تعزيز شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصـة،                -٢٢
سيما بالنظر إىل واليتها وخربهتا يف جمال دعم أقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري                  وال

والبلدان األخـرى ذات االقتـصادات الـصغرية        اجلزرية الصغرية النامية    الساحلية والدول   
عب يف جمـال    التعاون بني الـشُ   حتسني  وأكد بعض املندوبني أمهية     . والضعيفة واهلشة هيكلياً  

  .أنشطة التعاون التقين املقدمة إىل تلك البلدان
الكفاءة وزيادة ر الدخالوطلب ممثل جمموعة إقليمية إىل األونكتاد وضع سياسة عامة        -٢٣

لتحسني بالنظر إىل األزمة املالية العاملية، وأعرب عن تأييده للتوصية املقدمة من خرباء التقييم              
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وذكر على وجه التحديد أنه ينبغي لألونكتـاد أن    . األونكتاد يف أنشطة التعاون التقين    كفاءة  
ـ         ة الـيت يقـدمها مـع    يعمل على تعزيز التعاون بني الُشعب وزيادة تكييف املساعدة التقني

ومتعدد اجلهات  االحتياجات احملددة للجهات املستفيدة واحلصول على متويل متعدد السنوات          
  .املاحنة يكون أطول أجالً وأكثر قابلية للتنبؤ به

  اجللسات غري الرمسية  -باء  
  .واصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف إطار غري رمسي  -٢٤

  لفرقة العاملةااليت اختذهتا  اتاإلجراء  -جيم  

اسـتعراض أنـشطة   : لكي ينظر فيـه مشروع مقرر يعرض على جملس التجارة والتنمية       -١  
   التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة

  ) من جدول األعمال٣البند (
استعراض أنشطة التعاون التقين الـيت      وافقت الفرقة العاملة على مشروع مقرر بشأن          -٢٥
لكي ينظر فيه يف دورته التاسعة      لعرضه على اجمللس    لع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة،       يضط

  ).انظر املرفق األول(٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٧واخلمسني اليت ستعقد يف الفترة من 

  االستنتاجات املتفق عليها  -٢  
  )من جدول األعمال) ج(و) ب(٤البندان (

تقييم برنـامج األونكتـاد   تنتاجات متفق عليها بشأن تقرير  أعدت الفرقة العاملة اس     -٢٦
والتقرير ) من جدول األعمال  ) ب(٤البند  ( املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية      

تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم أنشطة التعاون التقين الـيت يـضطلع هبـا              املتعلق ب املرحلي  
 منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الـصغرية          األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان   

من ) ج(٤البند  ( النامية والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً        
  ).املرفق الثاين انظر). (جدول األعمال

   والستني للفرقة العاملةلثالثةجدول األعمال املؤقت للدورة ا  -٣  
  ) من جدول األعمال٥البند (

انظـر  (لدورة الثالثة والستني للفرقـة العاملـة        اأقرت الفرقة العاملة جدول أعمال        -٢٧
  ).الثالث املرفق
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣ملعقودة يف   االفتتاحية ا انتخبت الفرقة العاملة، يف جلستها العامة         -٢٨
نائبـة  ) شيلي(رئيسة هلا والسيدة مارتا بونيت      ) نيجرييا(السيدة جوالد أديكوال أورميولويي     

  . مقررة-للرئيس 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 ).TD/B/WP/242(قـت   أقرت الفرقة العاملة، يف اجللسة نفسها، جدول أعماهلا املؤ          -٢٩
  : كان جدول األعمال كما يليو

  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: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(
ييم برنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن     تقرير تق   )ب(

  أجل التنمية
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم أنشطة التعاون            )ج(

 والبلدان  التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منواً        
األخرى  والبلدان ةالنامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامي  
  ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للفرقة العاملة  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧

  لتجارة والتنمية إىل جملس ااملقدماعتماد تقرير الفرقة العاملة   -جيم  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 اجللسة العامة اخلتامية للدورة املستأنفة، بأن يـضع         ، يف أذنت الفرقة العاملة للمقرر     -٣٠
  .التقرير املتعلق بدورهتا الثانية والستني يف صيغته النهائية
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  املرفق األول

   فيهمشروع املقرر املقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية لكي ينظر    

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة    
  ) من جدول األعمال٣البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
 بأنشطة التعاون التقين اليت تقوم هبا أمانة األونكتاد بالتعاون مع           حييط علماً   -١  
  ات الدولية األخرى؛املنظماملستفيدة والشركاء اإلمنائيني واجلهات 
بالتقارير اليت أعدهتا األمانة من أجل الفرقة العاملة املعنية باإلطار          حييط علماً     -٢  

  االستراتيجي وامليزانية الربناجمية؛
 دور الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة          يؤكد من جديد    -٣  

بني الدول األعضاء بشأن مجيع املسائل اليت تتعلق        مشاورات  للالربناجمية بوصفها اآللية الرئيسية     
  ألمانة واجلهات املستفيدة واجلهات املاحنة احملتملة؛التفاعلية فيما بني ابالتعاون التقين وللمناقشة 

وأنشطة التعاون التقين الـيت     التنفيذ اإلمجايل لربامج     بأن   حييط علماً كذلك    -٤  
  ؛ ينبغي القيام بهمهمهناك عمل  يزال يضطلع هبا األونكتاد ظل ثابتاً وبأنه ال

املقدَّمة إىل أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا         املسامهات   بزيادة   يرحب  -٥  
األونكتاد، ويؤكد من جديد أمهية االستدامة وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بأنـشطة التعـاون              

  لألونكتاد؛ التقين
، مثـل   ةيات التمويـل اجلديـد     املعلومات اليت تتعلق بآل     باهتمام يالحظ  -٦  

الصناديق االستئمانية املتعددة اجلهات املاحنة اليت متوِّل الربامج املشتركة على املستوى القطري            
ومسامهتها يف حتقيق االتساق على نطاق املنظومة، ويدعو اجلهات املاحنة اليت هي يف وضـع               

   ذلك؛أن تفعلإىل ذه اآلليات هلاملوارد الكافية هلا بتوفري يسمح 
 للدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة           عن تقديره  يعرب  -٧  

متعـددة  مـسامهات   األطراف ويدعو اجلهات املاحنة اليت هي يف وضع يسمح هلا بتقـدمي             
أن تفعل ذلك من أجل تيسري ختطيط       إىل  السنوات للصناديق االستئمانية املواضيعية لألونكتاد      

  ؛وكفاءهتاالقدرة على التنبؤ هبا ضمان و التقين وتنفيذ أنشطة التعاون
الـيت أعـدهتا    الطلبات  جمموعة   مجيع اجلهات املاحنة على استخدام       يشجع  -٨  

  وفقاً الحتياجات وأولويات البلدان املستفيدة؛مسامهاهتا أداة هامة لتخصيص األمانة بوصفها 
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 يف تنـشيط     اجلهات املاحنة اليت هي يف وضع يسمح هلا باإلسـهام          يشجع  -٩  
الصندوق االستئماين اخلاص بأقل البلدان منواً على أن تفعل ذلك من أجل متكني األونكتـاد               
من االستجابة لطلبات املساعدة التقنية املقدمة من أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك الدعم املقـدَّم       

  من أجل تنفيذ برنامج عمل اسطنبول؛
امهتها يف اإلطار املتكامل املعزز، مبا يف        إىل األمانة مواصلة تعزيز مس     يطلب  -١٠  

ذلك العمل مع الوكاالت األخرى من أجل إدراج عنصر التجارة يف صلب اخلطط اإلمنائيـة               
  من والية الدوحة؛) ه(١٨الوطنية ألقل البلدان منواً وفقاً للفقرة 

 إىل األمانة مواصلة جهودها لتحسني االتساق يف التخطيط لـربامج           يطلب  -١١  
ون التقين وتنفيذها، ويشمل ذلك تعزيز التنسيق مع البعثات الدائمة املوجودة يف جنيف             التعا

املتمثلني يف البحث والتحليل وبناء توافق عمل األونكتاد مع ركين وضمان حتقيق أوجه التآزر 
وزيادة الشفافية يف استخدام املوارد ومواصلة تعزيز التنسيق بني الُشعب والتعاون مع             ،اآلراء

  ذات الصلة عن طريق التآزر والتكامل فيما بينها؛األخرى نظمات الدولية امل
مبـا يف    أمهية اإلدارة القائمة على النتائج يف تقدمي املساعدة التقنيـة،            يؤكد  -١٢  

ألمم املتحدة اليت تتيح قياس األثر أثنـاء التخطـيط          لاستخدام مؤشرات األداء املوحدة     ذلك  
تقدمي املساعدة التقنية على حنو فعال وشفاف واإلسـهام يف          مهية  أوالتنفيذ والرصد والتقييم و   

  كفاءة عمل األونكتاد وفعاليته؛
 يف هذا اخلصوص ضرورة مواصلة عملية تبسيط هيكل التعاون التقين           يؤكد  -١٣  

الذي يضطلع به األونكتاد من خالل إنشاء صناديق استئمانية مواضيعية متعـددة الـسنوات         
وحمتواهـا  األونكتاد  اليت يقدمها   نطاق املساعدة التقنية    املساس ب حنة دون   ومتعددة اجلهات املا  

  لتلبية احتياجات اجلهات املستفيدة؛املالئمة توفري املساعدة ونوعيتها وقدرهتا على 
نشطتها الداعمة لإلصالح على نطاق منظومـة األمـم         ألعلى األمانة   ُيثين    -١٤  

ونكتاد داخل جمموعة األمم املتحدة املشتركة بـني  لألالرئيسي املتحدة ويالحظ بتقدير الدور  
مبـادرة  يف تنفيـذ  بفعالية اجملموعة الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية ومسامهة   

  .املعونة من أجل التجارة
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  املرفق الثاين

  االستنتاجات املتفق عليها    

اد املعين بتسخري   تقرير تقييم برنامج األونكت   . من جدول األعمال  ) ب(٤البند      
  العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية؛  
 يف التقييم املتعمق لربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيـا           وقد نظرت   

على النحو  إلدارة على التقييم    ، ويف رد ا   TD/B/WP/234من أجل التنمية كما يرد يف الوثيقة        
  ؛TD/B/WP/(59)/CRP.1الوثيقة يف الوارد 

 لفريق التقييم املستقل إلعداده تقرير التقييم وحلكومـة         تعرب عن تقديرها    -١  
  النرويج ملا قدمته من دعم مايل للتقييم؛

 بالتوصيات الواردة يف تقرير التقيـيم وبـضرورة         حتيط علماً بصفة خاصة     -٢  
  وفقاً حلصيلة املناقشات؛على وجه السرعة يف مناقشتها واعتمادها وتنفيذها االستمرار 
 وتشجعها،  اليت قدمتها اجلهات املاحنة إىل هذا الربنامج،      باملسامهات   ترحب  -٣  

   يف هذا الربنامج؛على زيادة الدعم املايل للمبادرات املتخذةإن استطاعت، 
م والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيـا     بأمهية املسائل اليت تتعلق بالعل    ُتقرُّ    -٤  

  املعلومات واالتصاالت يف عمل األونكتاد يف ضوء والية الدوحة؛
تعاونه وحتسني   إىل األمانة حتسني التنسيق العام بني ُشعب األونكتاد          تطلب  -٥  

وممارساته يف جماالت التخطيط والتنفيـذ      ووضوح دوره   مع املنظمات األخرى يف هذا اجملال       
 واإلبالغ فيما يتعلق بالربنامج املعين بتسخري العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار مـن              والرصد
  التنمية؛ أجل

مناقشة للتوصيات قبل انعقاد الدورة املقبلة للفرقة       تنظيم   إىل األمانة    تطلب  -٦  
وهي الدورة اليت سـتعاجل موضـوع       العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية       

االجتماع وإعداد خطة عمل حمددة زمنياً لتنفيذ التوصيات املعتمدة قبل انعقاد           عاون التقين   الت
  .للفرقة العاملةالقادم 



TD/B/WP/245 

GE.12-51568 10 

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة      . من جدول األعمال  ) ج(٤البند      
عن تقييم أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسـة ألقـل             

منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة           البلدان  
  والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
العـام  ردة يف تقيـيم      بالتقرير املرحلي عن تنفيذ التوصيات الوا      وقد أحاطت علماً    
ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منواً والبلـدان             املاضي  

النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األخـرى ذات االقتـصادات             
  الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً،

وتشجع كذلك اجلهات املاحنة اليت هي يف وضع         أمهية التعاون التقين     تؤكد  -١  
 وأولويات أقل البلـدان     احتياجاتالرامية إىل تلبية    لمبادرات  لزيادة دعمها املايل    هلا ب يسمح  

منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلـدان األخـرى ذات              
، وتشجع األمانـة علـى       على أن تفعل ذلك    االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً    

  مواصلة حتسني أنشطتها يف هذا الركن هلذه اجملموعة من البلدان؛
أمهية ضمان أن تكون املساعدة املقدمة إىل أقل البلدان منواً والبلدان           تؤكد    -٢  

النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األخـرى ذات االقتـصادات             
األونكتاد علـى    وحتث    موجهة إىل تلبية احتياجاهتا اخلاصة     الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً   

  مواصلة تعزيز جهوده يف هذا اخلصوص؛
 بدور شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة يف تعزيز تنـسيق             ُتقرُّ  -٣  

غري الساحلية والـدول اجلزريـة       والبلدان النامية    عمل األونكتاد فيما خيص أقل البلدان منواً      
الصغرية النامية والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً وتطلب           

من االضطالع باملسؤوليات املنوطـة هبـا       بشكل كامل   تعزيز هذه الُشعبة من أجل متكينها       
  التنسيق مع الُشعب الفنية األخرى؛ب

 الدورة املقبلة للفرقة العاملة الـيت سـتتناول    من األمانة أن تقدم إىل    تطلب    -٤  
  .موضوع التعاون التقين تقريراً عما حيرز من تقدم إضايف يف تنفيذ التوصيات
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  املرفق الثالث

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للفرقة العاملة    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
راض العنصر السردي للربنامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة            استع  -٣

  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني للفرقة العاملة  -٤
  مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي ُيقّدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦
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  املرفق الرابع

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

__________ 

 .TD/B/WP(62)/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة  )١(

 أملانيا
 بريو

 بيالروس
 شيلي

 الصني
 املكسيك

  نيبال

أعضاء يف  واليت ليست   وحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد            -٢
  :الفرقة العاملة

  األرجنتني
  إسبانيا

  ستونياإ
  إكوادور
  يسياإندون
  أنغوال

  أوروغواي
  آيرلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس
  بلجيكا
  بنما
  بنن

  بولندا
  تايلند
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو

  اجلزائر
  اجلمهورية الدومينيكية

  الدامنرك
  زامبيا

  زمبابوي
  السلفادور
  السودان
  صربيا
  العراق
  غانا

  الفلبني
  ) البوليفارية-مجهورية  (فرتويال
  فنلندا
  اخستانكاز
  كوبا

  كوت ديفوار
  كولومبيا
  الكويت

  ليبيا
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  ليتوانيا
  ليسوتو
  مدغشقر

  مصر
  املغرب
  موريتانيا

  موريشيوس
  ميامنار

  النمسا
  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليونان

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٣
  االحتاد األورويب

  البحر الكارييبمنظمة دول شرق 
  منظمة التعاون اإلسالمي

  :وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  .مركز التجارة الدولية

        


