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االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا الفرقة العاملــة يف دورهتـا             -أوالً  
 تنيالثالثة والس

 للربامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة        الوصفياستعراض العنصر     -ألف  
  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  ) من جدول األعمال٣البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
  ، ٢٠١٥-٢٠١٤ني  يف وصف مشروع برنامج األونكتاد املقترح لفترة السنتوقد نظرت  
            مشروع خطة برنامج األونكتـاد املقتـرح لفتـرة         بأهنا وافقت على     وإذ ُتذكّر   
 ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣ يف دورهتا احلادية والستني يف ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

               وصـف مـشروع برنـامج األونكتـاد املقتـرح لفتـرة            على   توافق  - ١  
 ؛TD/B/WP(63)/CRP.1/Rev.1الوارد يف الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

ــي  -٢   ــة    توص ــي الوثيق ــأن يراع ــاد ب ــام لألونكت ــني الع  األم
TD/B/WP(63)/CRP.1/Rev.1    ،ًوصف مشروع برنامج األونكتاد     لغرض تقدمي  مراعاةً كاملة 

 . إىل األمني العام لألمم املتحدة٢٠١٥-٢٠١٤املقترح لفترة السنتني 

 ة التقييمخط: مسائل أخرى  -باء  
 )  من جدول األعمال٥البند (

 إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  

 يف خطة التقييم اليت اقترحتها األمانة،وبعدما نظرت   

 إىل أن التقييم ينبغي أن يسترشد مببادئ احليـاد واالسـتقاللية واجلـودة              وإذ تشري   
اءة، على النحو املنصوص عليه يف معايري التقييم املعمـول هبـا يف             والسلوك األخالقي والكف  

 منظومة األمم املتحدة واليت حددها فريق التقييم التابع لألمم املتحدة،

  ؛ أمهية عملية التقييم املستقل يف األونكتادتؤكد من جديد  -١  

 اجلديد املتمثل يف ضمان تقييم منـهجي لربنـامج        النهج   على تنفيذ    تتفق  -٢  
 :وتقر خطة التقييم على النحو التايلعلى أساس جترييب  ٢٠١٣كتاد الفرعي يف عام ناألو

 العوملة والترابط والتنمية؛: ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   
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فيها يف الدورة اخلامسة    سُيعاد النظر    خبطة التقييم املقترحة واليت      حتيط علماً   -٣  
  :، على النحو التايل٢٠١٣ إىل استعراض تنفيذ التقييم عام داًوالستني للفرقة العاملة استنا

 ؛االستثمار واملشاريع: ٢التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي : ٢٠١٤  )أ(  

 .التجارة الدولية: ٣التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي : ٢٠١٥  )ب(  

 موجز الرئيس  -ثانياً  

 املداوالت  -ألف  

رة الثالثة والستون للفرقة العاملة املعنيـة باإلطـار االسـتراتيجي           ُعقدت الدو   -١
 تـشرين   ٢٩نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٣-٢١الربناجمية يف جنيف، سويسرا، يف       وامليزانية
وصف مشروع برنـامج األونكتـاد املقتـرح لفتـرة          ، للنظر يف    ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 ،٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

 البيانات االفتتاحية  -باء  

السيد بيتكو دراغـانوف، نائـب      : أدىل ببيانات افتتاحية املتحدثون التالية أمساؤهم       -٢
موريـشيوس   والصني؛ وممثل    ٧٧    ، باسم جمموعة ال   إندونيسيااألمني العام لألونكتاد؛ وممثل     

اجملموعة اآلسـيوية؛ وممثـل     إيران اإلسالمية باسم      اجملموعة األفريقية؛ وممثل مجهورية    باسم
 . تلتها بيانات افتتاحية ملمثلي إثيوبيا واملكسيك ونيبال االحتاد األورويب؛، باسمقربص

 اجللسات غري الرمسية  -جيم  

  .واصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف إطار غري رمسي  -٣

  اإلجراء الذي اختذته الفرقة العاملة  -دال  
 ) من جدول األعمال٣البند (

العنـصر  " املعنونـة    TD/B/WP(63)/CRP.1/Rev.1نظرت الفرقة العاملة يف الوثيقة        -٤
 ".٢٠١٥-٢٠١٤امج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني الوصفي للربن

دعت عدة وفود األمانة إىل املضي يف حتسني الفعالية والكفـاءة يف عملـها دون               و  -٥
اإلجـراءات  صبت على   انمن املالحظ أن تعليقات عدة وفود       و. جبوهر املهام املنجزة  املساس  

التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، واليت قُدمت إىل الدورة  احملددة يف خطة العمل الرامية إىل تعزيز        
 .التاسعة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية
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 واتفقت الوفود على أن يركز االستعراض احلايل على ضمان جتسيد والية الدوحـة              -٦
املقترحة لفترة  الربناجمية  للربنامج يف مشروع امليزانية     صفي  الو يف العنصر    على النحو الصحيح  

كامل ُيعد بعد الدورة الثالثة عـشرة       وصفي  عنصر  أول  ، ألنه كان    ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
 .ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

ل خالل الدورة يتعلق بأفضل السبل لضمان مراعاة آراء الدول          وجرى حوار متواص    -٧
األعضاء املمثلة يف جملس التجارة والتنمية، مراعاة كاملة يف امليزانية الربناجمية املقترحة الـيت              

  .سيصدرها األمني العام لألمم املتحدة
ني وشارك املندوبون يف حوار متواصل خالل الدورة بشأن الذكرى الـسنوية اخلمـس              -٨

ومت التوصل إىل   .  وخمتلف اخليارات املتاحة لالحتفال هبذه الذكرى      ٢٠١٤لتأسيس األونكتاد عام    
 ذات  اتفاق على الشروع يف التخطيط األويل لتنظيم نشاط يف هذه املناسبة ونشر املواد املطبوعـة              

  .التجارة والتنمية املتعلق بنطاق وطرائق االحتفال للدورة املقبلة جمللس الصلة، على أن ُيترك القرار
ببيانات خالل اجللـسة العامـة      عالوة على ذلك، أدىل ممثلو اجملموعات اإلقليمية        و  -٩

 أكدوا فيها أن الـدول      ،٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املعقودة يف    لفرقة العاملة لاخلتامية  
. ٢٠١٤األعضاء تدعم بقوة االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس األونكتاد عـام            

وأشار ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إىل أنه أعد ورقة غري رمسية ُوزعت على مجيع الوفود               
 تتضمن اقتراحات يف هذا الشأن وأعلن عن نية جمموعته اإلقليمية استخدام هذه الورقة أساساً             

  .ألي مناقشة الحقة حول هذه املسألة
 ) من جدول األعمال٥البند (

 تقتضي تقييم برنـامج     ٢٠١٥-٢٠١٣قييم مقترحة للفترة    نظرت الوفود يف خطة ت      -١٠
. ومل تناقش اخلطة يف الدورة الثانية والستني بسب ضيق الوقـت          . فرعي لألونكتاد كل عام   

 حنو انتقاء برامج العمل اليت ستخـضع للتقيـيم،           منتظماً وتشمل خطة التقييم املقترحة هنجاً    
 وناقشت الوفود مزايا النـهج اجلديـد      . تائجوتتماشى مع نظام معزز لإلدارة القائمة على الن       

  .لتقييم يف منظومة األمم املتحدةوأُشري إىل أن التقييم ينبغي أن يستند إىل معايري ا. وعيوبه

 املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 تـشرين  ٢١تاحيـة املعقـودة يف     انتخبت الفرقة العاملة، يف جلستها العامـة االفت         -١١
 صان ياوهوا  هلا والسيد    اًرئيس) أملانيا(توماس فيتشن   صاحب السعادة   ،  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 .اً مقرر- للرئيس اًنائب) الصني(
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

). TD/B/WP/246(ماهلا املؤقـت    أقرت الفرقة العاملة، يف اجللسة نفسها، جدول أع         -١٢
  : وكان جدول األعمال كما يلي

 انتخاب أعضاء املكتب  -١

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢

 للربنامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحـة        الوصفياستعراض العنصر     -٣
 ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 

  للفرقة العاملةجدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني  -٤

 مسائل أخرى  -٥

 .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦

  للفرقة العاملةوالستني الرابعة جدول األعمال املؤقت للدورة  -جيم 
  ) من جدول األعمال٤البند (

ين تـشر  ٢٩اعتمدت الفرقة العاملة، يف جلستها العامـة اخلتاميـة املعقـودة يف               -١٣
 ).انظر املرفق األول (الرابعة والستني، جدول األعمال املؤقت لدورهتا ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
 ) من جدول األعمال٦البند (

ورهتا ، بأن يضع التقرير املتعلـق بـد       نفسهاأذنت الفرقة العاملة للمقرر، يف اجللسة         -١٤
 . والستني يف صيغته النهائيةالثالثة
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والستني للفرقة العاملة    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمـال االتـصاالت وسياسـته املتعلقـة               -٣

  باملنشورات
  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني للفرقة العاملة  -٤
  مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦



TD/B/WP/247 

7 GE.12-52019 

  املرفق الثاين

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

 إثيوبيا

 أملانيا

 ) اإلسالمية-هورية مج(إيران 

  الصني

 املكسيك  

 نيبال

  الواليات املتحدة األمريكية

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

__________ 

 .TD/B/WP(63)/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  

 األرجنتني

  إسبانيا
 إستونيا

 إكوادور

 إندونيسيا

 أنغوال

 أوروغواي

 يرلنداآ

 إيطاليا

 باراغواي

 زيلالربا

 بربادوس

 الربتغال

 بنما

 بولندا

 تايلند

 تركيا

 اجلمهورية الدومينيكية

 السلفادور

 العراق

 فرنسا

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

 فنلندا

 قربص

 كازاخستان

 كوت ديفوار

  الكويت
 ليبيا

 ليتوانيا

 مدغشقر

 املغرب

 ملديف
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 اململكة العربية السعودية

 موريشيوس

 النمسا

 نيجرييا

 هنغاريا

  ليابانا

  : احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورةوكانت املنظمة  -٣
  .االحتاد األورويب  

        


