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االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا الفرقـة العاملـة يف دورهتـا              -أوالً  
  والستني الرابعة

 يف جمال االتصاالت وسياسـته املتعلقـة        استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد       
  باملنشورات

  ) من جدول األعمال٣البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
 بتقرير األمانة املتعلق بتنفيذ استراتيجية االتـصاالت وسياسـة          حتيط علماً   -١  

  ات األخرى اليت قدمتها األمانة؛اء القّراء واملعلوماملنشورات، وبالتقرير املتعلق باستطالع آر
 التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات،          تالحظ  -٢  

مة بني األمانة والدول األعضاء، من خالل بعثاهتا الدائ  يف تنفيذمها   وتشجع على توثيق التعاون     
  يف جنيف؛
هتا وتقدمي تقرير عـن ذلـك، كمـا          األمانة على تقييم أثر منشورا     تشجع  -٣  

الوسائل ب نشرها وتوسيع نطاق    هاتشجعها على مواصلة ترويج مجيع املنشورات املتعلقة برباجم       
  الحتياجات املختلفة ملستخدميها؛املالئمة بغية تلبية ا

 اجلهود اليت تبذهلا األمانة لصيانة املوقع الشبكي وبوابة املنـدوبني،           تالحظ  -٤  
  فعالية حتسنيونكتاد إىل ضمان إعطاء األولوية لتحديث احملتوى باستمرار، و        وتدعو أمانة األ  

  ؛ستخداملال قابليتهالنفاذ إليه ووإمكانية املوقع أداء 
 األمانة على مواصلة التنسيق مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف بغية            تشجع  -٥  

  .ضمان ترمجة منشورات األونكتاد يف الوقت املناسب

  لرئيسموجز ا  -ثانياً  

  املداوالت  -ألف  
ُعقدت الدورة الرابعة والستون للفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانيـة             -١

، الستعراض تنفيذ اسـتراتيجية     ٢٠١٣مارس  / آذار ٥ و ٤الربناجمية يف جنيف، سويسرا، يف      
  .األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشورات
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  ت االفتتاحيةالبيانا  -باء  
 والصني؛ وممثـل ليـسوتو      ٧٧    لاأدىل ببيانات افتتاحية ممثل إكوادور باسم جمموعة          -٢

موعة األفريقية؛ وممثل آيرلندا باسم االحتاد األورويب؛ وممثل مجهورية إيران اإلسالمية           باسم اجمل 
  .صني؛ وممثل بريوباسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل بنن باسم جمموعة أقل البلدان منواً؛ وممثل ال

ن بـاجلهود  اوفـد ومنظمة حكومية دوليـة  وواعترف ممثلو عدة جمموعات إقليمية        -٣
يجية االتـصاالت وسياسـة   والتقدم الذي أحرزته يف تنفيذ استرات  اليت تبذهلا األمانة    املستمرة  
وأعربوا عن ارتيـاحهم اللتـزام      . ٢٠٠٩التقدم الذي أحرزته األمانة منذ عام       ب و املنشورات

  .ألونكتاد املستمر بتعميم هذه االستراتيجيات يف مجيع جماالت العملا
. واعترف مجيع املتحدثني بالتقدم الذي أُحرز يف حتسني املوقع الـشبكي للمنظمـة              -٤

إحاطـة  احلصول علـى     منهم عن اهتمامهم ب    عددورحبوا بإطالق بوابة املندوبني، وأعرب      
 تـيح م املتحدثني أن هذه األداة ميكن أن ت       والحظ معظ . ا واستعماهل ا خصائصه  بشأن شاملة

وجـه   علـى    تفيـد و،   ذات الصلة   إىل املعلومات واملنشورات    الفوري لوصولالمندوبني  ل
ورحب . بسبب القيود املالية  جتماعات  االقادرين على حضور كل     الغري  املندوبني  اخلصوص  

  .ونكتادمية للمعهد االفتراضي لألقمعظم املتحدثني أيضاً بتوسيع املكتبة الر
وأشار ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية إىل أن من الضروري بذل مزيـد مـن                 -٥

واعتـرف  . اجلهود لتحسني االتصال بني األونكتاد والبعثات الدائمة املوجـودة يف جنيـف    
املمثلون باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتعزيز هذه العالقة ولكنهم أشاروا إىل ضرورة بذل جهود              

مـن  دة   على مواصلة االستفا    األمانةَ ناووفدوشجع ممثلو هذه اجملموعات اإلقليمية      . إضافية
 واضعي  بني املنظمة    الذي تقوم به   عملالتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة، مثل تويتر، لنشر       

  .إبرازه بصورة أفضلعامة اجلمهور والسياسات و
 اجملموعات اإلقليميـة إىل أن      وفيما يتعلق بسياسة املنشورات، أشار ممثلو العديد من         -٦

  مـن  ضر بنوعيتها ومالءمتها أو يقلـل     املنشورات ينبغي أال ي   رشيد برنامج   اجلهود املبذولة لت  
ودعـا  . امسة للبلـدان الناميـة  احلمهية األ ذاتالتحليل الذي جيريه األونكتاد بشأن املواضيع     

زانية على قدرهتا علـى تنفيـذ       ختفيضات املي بتأثري  املمثلون أمانة األونكتاد إىل عدم السماح       
واستمر العديد من اجملموعات اإلقليمية     .  باستقالليتها هاساسمباتفاق أكرا ووالية الدوحة أو      

 اللغات الرمسية    مجيع والوفود يف إبراز أمهية ترمجة منشورات األونكتاد يف الوقت املناسب إىل          
ن اجملموعات اإلقليمية وجمموعـة     واقترح العديد م  . ذه املنشورات ه يف األمم املتحدة وتوزيع   

 لـبعض    املقدَّم قلة التمويل  تكون إحدى الطرق املستخدمة للحد من تأثري         حكومية دولية أن  
  . ي توسيع مبادرات النشر املشتركهاملنشورات 

كن مواصلة أنشطة االتصال باجلمهور     مي هوالحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن       -٧
اخلـصوص بالعمـل املنجـز خـالل        وجـه   واعترف علـى    عن طريق وسائط اإلعالم،     
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 حظيت بتغطية مـن الـصحف       الثالث عشر، وبأن منشورات األونكتاد الرئيسية      األونكتاد
  . واملنافذ اإلعالمية املتميزة

استراتيجية وجود   إىل أن مثة حاجة إىل       وممثل أحد الوفود   جمموعة إقليمية    وأشار ممثل   -٨
قبلة، ألحداث والتحديات الرئيسية امل   ل اًداداستع للمنشوراتجيد التوقيت    اتصاالت وختطيط 

خطـة التنميـة    ألونكتاد واملناقشات اجلارية بشأن     ا  إلنشاء  املقبلة نومبا فيها الذكرى اخلمس   
  .٢٠١٥بعد  ملا

  اجللسات غري الرمسية  -جيم  
  .ملة مداوالهتا يف إطار غري رمسيواصلت الفرقة العا  -٩

راتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسـته املتعلقـة         استعراض تنفيذ است    -دال  
  باملنشورات 

  ) من جدول األعمال٣البند (
 جدول األعمال، وهو التقرير     منونكتاد البند الرئيسي    عرض نائب األمني العام لأل      -١٠

املتعلق بتنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتـصاالت وسياسـته املتعلقـة باملنـشورات              
)TD/B/WP/249 (         والتقرير املتعلق باستطالع آراء القراء بشأن املنشورات الرئيسية لألونكتاد

  ). TD/B/WP(64)/CRP.1 (٢٠١٢يف عام 
ظهر النتائج الرئيسية للتقرير األول تقدماً مستمراً يف تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف            تو  -١١

صاالت مـع الـدول األعـضاء،    ذلك أوجه حتسن ملحوظة يف االتيف جمال االتصاالت، مبا  
. واستجابة وسائط اإلعالم لألحداث الرئيسية، ومشاركة اجملتمع املدين يف عمل األونكتـاد           

شكل إطالق بوابة مكرسة للمندوبني وحتسني حمرك البحث الشبكي للمعهد االفتراضـي            يو
األونكتـاد   يشري التقرير أيضاً إىل أن    و. رين رئيسيني يف إصالح املوقع الشبكي للمنظمة      تطّو

جيري و. اسهولة استعماهل زيادة  ها و أدائالشبكة لتحسني   التوظيف على    صفحة    تعديل بصدد
لـتعلم مـن أفـضل      من أجـل ا    خرىاأل ألمم املتحدة االعمل أيضاً بالتعاون مع منظمات      

  . م أدوات وسائط اإلعالم االجتماعياستخداسني املمارسات وحت
 ونقـدر  األونكتاد أن القـراء ي  أجراهلقراءء ا رااستطالع آل آخر   أظهرمرة أخرى   و  -١٢
 وُتؤخذ يف احلـسبان يف إعـداد         بعناية االستطالعوسُتدرس نتائج   .  منشورات املنظمة  أمهية

سيما  ، ال أوسع نطاقاًوستواصل األمانة أيضاً دراسة سبل حتقيق استجابات. املنشورات املقبلة
  .عملهااء القراء بشأن  آلرمتثيالًأكثر من احلكومات، للحصول على تقييم 
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    املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

رئيساً هلا والسيدة إيريكـا     ) فييت نام (نغويني  . انتخبت الفرقة العاملة السيد تان ت       -١٣
  .مقررة - نائبة للرئيس) نغارياه(كوسزيغي 

  م العملإقرار جدول األعمال وتنظي  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

وكان جدول األعمال ). TD/B/WP/248(هلا املؤقت اعمأأقرت الفرقة العاملة جدول   -١٤
  :كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة           -٣  

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

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني للفرقة العاملة  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

، ٢٠١٣مارس  / آذار ٥ املعقودة يف    اخلتاميةة العاملة، يف جلستها العامة      أقرت الفرق   -١٥
  ).انظر املرفق األول(جدول األعمال املؤقت لدورهتا اخلامسة والستني 

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

 يف صـيغته     الرابعة والستني   املتعلق بدورهتا  بوضع التقرير أذنت الفرقة العاملة للمقرر       -١٦
  .النهائية
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني للفرقة العاملة    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
ومتويـل هـذه    استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد           -٣  

  األنشطة
  تقييم أنشطة األونكتاد  -٤  
  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(    
العوملـة والتـرابط    : ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي        )ب(    

  والتنمية
  :متابعة التقييمات  )ج(    
متابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املعين          ‘١‘      

  علم والتكنولوجيا من أجل التنميةبتسخري ال
التقرير املرحلي الثالث بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن          ‘٢‘      

تقييم أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا األونكتـاد          
واملكرسة ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية        
والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األخـرى ذات        

   والضعيفة والصغريةالقتصادات اهلشة هيكلياًا
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والستني للفرقة العاملة  -٥  
  مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧  
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  املرفق الثاين

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

  )اإلسالمية -مجهورية (إيران 
  بريو

  بيالروس
  اجلزائر

  السلفادور
  الصني

  فييت نام
  كوت ديفوار

  ليسوتو
  املكسيك

  الواليات املتحدة األمريكية

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

  إستونيا
  يسياإندون
  آيرلندا
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلغاريا
  بنن

  بوروندي
  بولندا
  تايلند

  تركيا
  جامايكا

  اجلمهورية الدومينيكية
  كوبا
  مايل

  مدغشقر
  مصر

  اململكة العربية السعودية
  هاييت

  هنغاريا
  اليابان

  :وكانت املنظمة احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٣
  .االحتاد األورويب  

        

__________ 

لالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           و. تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/WP(64)/INF.1.  


