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

  العوملة والترابط والتنمية: ١ارجي لربنامج األونكتاد الفرعي اخلتقييم ال    
  ) من جدول األعمال)ب(٤البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
العوملـة والتـرابط    : ١ارجي لربنامج األونكتاد الفرعـي      اخلتقييم   يف ال  وقد نظرت   
، والعناصر الداعمـة    TD/B/WP/252، كما يرد يف الوثيقة      ٢٠١٢-٢٠٠٨، للفترة   والتنمية

 كما يـرد يف     ،رد اإلدارة على التقييم   و،  TD/B/WP(65)/CRP.2للتقييم، كما ترد يف الوثيقة      
  ،TD/B/WP(65)/CRP.1الوثيقة 

 وتربز وجاهة هذا العمل يف دعم       ١عمل الربنامج الفرعي     على أمهية    تشدد  -١  
السياسات واالستراتيجيات االقتصادية الرامية إىل إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العـاملي            

  اً؛ومفيداً مستداماً املترابط إدماج
 لفريق التقييم املستقل إلعداده تقرير التقييم، ولألمانـة         ُتعرب عن تقديرها    -٢  

  مته من دعم لعملية التقييم، وحلكومة النرويج ملا قدمته من دعم مايل للتقييم؛قد ملا
ـ         تؤكد  -٣   سامهة يف تقاسـم     أمهية عملية التقييم املستقل يف األونكتـاد للم

  م وحتسني فعالية الربامج واملساءلة؛املعلومات والتعل
   الفرقة العاملة؛ةدوربتقرير التقييم وبرّد اإلدارة وتقدميهما أثناء  اًحتيط علم  -٤  
 باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير      على وجه اخلصوص  اً  حتيط علم   -٥  

التقييم وتطلب إىل املنسقني اإلقليميني إجراء مشاورات غري رمسية بشأهنا وبـشأن رد اإلدارة            
ـ            إرشـادات إىل األمانـة      ستنيعلى التقييم كي تقدم الفرقة العاملة يف دورهتا السادسة وال

  يتعلق باإلجراءات الواجب اختاذها يف ما بعد؛  يماف
  : على النحو التايل٢٠١٤ إىل األمانة تنفيذ خطة التقييم لعام تطلب  -٦  

  االستثمار واملشاريع: ٢التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي  •
الفرقة العاملـة   عيد  ، اليت ست  ٢٠١٥خبطة التقييم املقترحة لعام     اً  حتيط علم   -٧  

  : على النحو التايلستنيدورهتا الثامنة والظر فيها أثناء الن
  .التجارة الدولية: ٣التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي  •
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التقرير املرحلي الثالث بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عـن         : متابعة التقييمات     
 البلـدان   تقييم أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل         

 والبلدان ، والدول النامية اجلزرية الصغرية ، والبلدان النامية غري الساحلية  ،منواً
  اهلشة والضعيفة هيكلياً الصغرية واألخرى ذات االقتصادات

  )من جدول األعمال‘ ٢‘)ج(٤البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
التعاون التقين اليت يضطلع    بتقرير ومناقشات متابعة تقييم أنشطة      اً  علموقد أحاطت     

 والـدول اجلزريـة     ، والبلدان النامية غري الساحلية    ،هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان منواً     
  ،اهلشة والضعيفة هيكلياً الصغرية و والبلدان األخرى ذات االقتصادات،الصغرية النامية

التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا األونكتـاد          ألنشطة   تعرب عن تقديرها    -١  
 ، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة     ، والبلدان النامية غري الساحلية    ،واملكرسة ألقل البلدان منواً   

  ؛اهلشة والضعيفة هيكلياً الصغرية ووالبلدان األخرى ذات االقتصادات
ـ         تشجع  -٢   تقين لفائـدة هـذه      األمانة على املضي يف تعزيز أنشطة تعاوهنا ال

  .  من البلدانموعاتاجمل

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  املداوالت  -ألف  
 والستون للفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية        امسةُعقدت الدورة اخل    -١

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٤إىل  ٢  الفترة منسويسرا، يفبالربناجمية يف جنيف، 

  البيانات االفتتاحية  -باء  
أدىل نائب األمني العام لألونكتاد بالبيان االفتتاحي، مث أدىل ببيانات ممثل إكـوادور               -٢

 والصني؛ وممثل العراق باسم اجملموعة اآلسـيوية؛ وممثـل اجلمهوريـة            ٧٧    الباسم جمموعة   
 البحر الكارييب؛ وممثل إثيوبيا باسـم       منطقةأمريكا الالتينية و  بلدان  الدومينيكية باسم جمموعة    

موعة األفريقية؛ وممثل ليتوانيا باسم االحتاد األورويب؛ وممثل بنن باسم جمموعة أقل البلدان             اجمل
  . وممثل مصر؛ وممثل الصنياً؛منو
 عن أنشطة التعاون التقين اليت اضطلع هبا األونكتاد         عامةوقدم نائب األمني العام حملة        -٣

مقدار قال إن   و.  خالل ذلك العام   ابتة ث  ظلت  النفقات اإلمجالية  أنشرياً إىل   ، م ٢٠١٢يف عام   
أنـه اخنفـض مقارنـة       مليـون دوالر، أي      ٣٢,٨  بلغ  يف الصناديق االستئمانية   املسامهات
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 التمويل القطري لربنـامج نظـام إدارة        فيض إىل خت  يرجع أساساً ، وهو اخنفاض    ٢٠١١ عامب
ه كأكرب أنشطة التعاون    واحتفظ النظام اآليل للبيانات اجلمركية مبركز     . الديون والتحليل املايل  

تشكل النفقات على هذين    و.  يليه برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل       ،التقين لألونكتاد 
 البلدان الناميـة،    مسامهاتوتواصلت الزيادة يف    . نفقاتال يف املائة من جمموع      ٥٧  نيالربناجم

بيـد  .  مليون دوالر١٤,٥ يف املائة من جمموع املسامهات اليت بلغت قيمتها          ٤٢,٧شكلت  و
النظـام اآليل للبيانـات     مـشاريع    املسامهات كانت مكرسة إىل حد كبري لتمويل         هذه أن

 يف البلـدان الناميـة ذاهتـا املقدمـة          اجلمركية وبرنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل      
قـد  ف ماليـني دوالر،  ٩,٧اليت بلغ مقـدارها      مسامهات البلدان املتقدمة،     أما. للمسامهات
 يف املائة من جممـوع  ٣٠وشكلت  ،  ٢٠١١ مقارنة بعام تقريباً   يف املائة    ٣٥ ةنسباخنفضت  ب  
 نفقـات املـشاريع،     مناألكرب  النصيب  وللمرة األوىل، كان للمشاريع القطرية      . املسامهات

علـى  نفقاهتا اإلقليمية اليت شكلت املشاريع ليها املشاريع األقاليمية وت يف املائة،  ٤٨يعادل   مبا
 من جمموع أقل البلدان منواًنصيب  أما  . النفقاتجمموع   من    يف املائة  ١٣ يف املائة و   ٣٩التوايل  
  .عقد كاملطيلة  ستمرا اًاجتاه متبعاًظل يتزايد  فقد ، يف املائة٤٢الذي بلغ ، النفقات

. إىل حتسني أثر وكفاءة املساعدة املقدمة من األونكتاد       الرامية   اإلجراءات   توتواصل  -٤
   وُعرض على الدول األعضاء    ،٢٠١٢ منهجيات اإلدارة القائمة على النتائج يف عام         زتفُعز

 مشاركة األونكتاد يف    وتواصلت. ، كي تستعرضه وتناقشه    استراتيجية جلمع األموال   مشروع
لمجموعة ، سيما عن طريق أنشطته كمنسق ل       منظومة األمم املتحدة   لى صعيد عاالتساق  دعم  

  . مم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجيةاملشتركة بني وكاالت األ
وخبصوص تقييم أنشطة األونكتاد، أكد نائب األمني العام دور التقييمات كمصدر             -٥

للرباهني على النتائج احملرزة وعلى أداء املؤسسة وكأداة لتعزيـز املـساءلة ولـدعم الـتعلم             
 مـن   ٤ها الفرقة العاملة يف إطار البنـد        التقارير اليت ستنظر في   قال إن من شأن      و .التنظيمي

األونكتاد وجهاته املعنية على ضمان االستمرار يف حتـسني أداء          أن تساعد   جدول األعمال   
  . األونكتاد من أجل إحراز نتائج أفضل

وشكر نائب األمني العام فريق التقييم على تقريره املتعلق بتقييم برنامج األونكتـاد               -٦
ألعضاء يف األونكتاد أن األمانة ستكون مستعدة لالسترشاد مبقررات  وأكد للدول ا١الفرعي 

  . الفرقة العاملة من أجل حتسني وتدعيم أداء الربنامج الفرعي
الوفود، شدد مجيع املتكلمني على أمهية التعاون الـتقين         هبا  ويف البيانات اليت أدلت       -٧

ملندوبني على أمهية ضمان التـآزر       وشدد عدد من ا    . يف عمل األونكتاد   اًأساسيركناً  باعتباره  
وأعرب معظم املندوبني عن انشغاهلم . يف عمل األونكتادركنني اآلخرين بني التعاون التقين وال   

إزاء اخنفاض املسامهات املقدمة من البلدان املتقدمة وحثوا املاحنني الذين يسعهم احلفاظ على             
والحـظ  . ذلـك فعلـوا   اد على أن ي   دعمهم ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكت       

مندوبون كثريون أمهية التمويل املتعدد السنوات الذي ميكن التنبؤ به لالضطالع باألنـشطة             
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إىل دعمهم جلهود األمانة يف سـبيل حتـسني         اً  وأشار عدة مندوبني أيض   . على حنو مستدام  
 اهليكل املايل واحلد    وأكد عدة مندوبني أمهية تبسيط    . االضطالع الفعال بأنشطة التعاون التقين    

من التجزؤ وتعزيز األنشطة عن طريق إنشاء صناديق استئمانية مواضيعية متعددة الـسنوات             
  .ومتعددة املاحنني

وأعرب مندوبون كثريون عن تقديرهم ملا بذلته األمانة من جهود يف سبيل إقرار هنج               -٨
ا األمانة على املضي يف بـذل        وشجعو ،إدارة قائمة على النتائج وتعزيز مراقبة جودة املشاريع       

  .اجلهود يف هذا الصدد
وشدد عدة مندوبني على أن التعاون التقين من جانب األونكتاد ينبغي أن يستمر يف                -٩

وأشاروا يف هذا   .  اإلمنائية الوطنية   ألولوياهتا تلبية االحتياجات املتغرية للجهات املستفيدة وفقاً     
 ينبغي أن تشكل أداة أساسية للماحنني ألغـراض  ةلتقني اساعدةالسياق إىل أن قائمة طلبات امل  

  . ختصيص مسامهاهتم بغية ضمان الشفافية وااللتزام
وأعرب مندوبون كثريون عن ارتياحهم الستمرار االجتاه التصاعدي يف اإلنفاق على             -١٠

اً منـو لضمان أن حتظى أقل البلـدان       اً  وطلبوا إىل األمانة أال تدخر جهد     اً  دعم أقل البلدان منو   
بتزايد اً  ورحب مندوبون كثريون أيض   . باألولوية القصوى يف برامج التعاون التقين لألونكتاد      

مشاركة األونكتاد يف األنشطة املرتبطة بتنفيذ اإلطار املتكامل املعزز وشجعوا األونكتاد على            
  .إيالء األولوية لتخصيص املوارد هلذه األنشطة

توحيـد  "نكتاد يف أنشطة قطرية يف إطار مبادرة        والحظ عدة مندوبني مشاركة األو      -١١
لمجموعة املشتركة بني وكاالت األمـم      لومن خالل اضطالعه بدور الوكالة املنسقة       " األداء

  .املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
وشدد ممثل جمموعة إقليمية على أمهية اتساق املساعدة التقنية املقدمة من األونكتـاد               -١٢
 أخرى كمنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان            دولية عمل منظمات مع  

االقتصادي ومركز التجارة الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم املتحـدة             
  .للبيئة، وعلى ضرورة وضع استراتيجية أوضح لشراكات األونكتاد

شروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال ألغراض      مباً  وأحاط مندوبون كثريون علم     -١٣
وشـدد ممثـل    .  يف توصيات االستراتيجية   ةألونكتاد وخبريطة الطريق الوارد   لالتعاون التقين   

 األونكتاد على املاحنني التقليديني وأن جيد سبالً      اهتمام  جمموع إقليمية على ضرورة أال يقتصر       
  .لتوسيع قاعدة املاحنني

ن كثريون بأمهية املسامهة املقدمة من برناجمي التعاون التقين الرئيـسيني           وأقر مندوبو   -١٤
. برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل      والنظام اآليل للبيانات اجلمركية     لألونكتاد، ومها   

 واتفاقات االستثمار   ،داعمة لتيسري التجارة  الشاريع  املمبسامهات  اً  وأقر عدد من املندوبني أيض    
 ودعـم   ، وسياسات املنافسة  ، املشاريع ، وتنمية  واألنشطة املتصلة بتشجيع االستثمار    ،الدولية
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 والـدورات التدريبيـة     ، والتدريب من أجل التجـارة     ،االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية    
. املعهد االفتراضي و ،اإلقليمية املتعلقة باملسائل الواردة يف جدول األعمال االقتصادي الدويل        

جمموعة إقليمية على أمهية استمرار األونكتاد يف دعم الشعب الفلسطيين وأعرب           وشدد ممثل   
  .عن أمله يف تدعيم هذا الربنامج يف ضوء االحتياجات امللحة يف املنطقة

وشدد ممثل جمموعة إقليمية على أمهية مضي األونكتاد يف جهوده الرامية إىل التعاون               -١٥
  .يني يف تنفيذ مشاريع التعاون التقين مع الشركاء الوطنيني واإلقليمالوثيق
وخبصوص بند جدول األعمال املتعلق بالتقييم، أشاد عدة مندوبني باالسـتنتاجات             -١٦

وسلط أحد  . ٢٠١٢مة يف عام    قيَّواملشاريع املُ   اليت متخض عنها تقييم الربامج     اإلجيابية إمجاالً 
املندوبني الضوء كذلك على ضرورة أن يتضمن تصميم املشاريع إجراءات متابعـة تـدعم              

، "استعراض عـام  : تقييم أنشطة األونكتاد  "استدامة املشروع، ورحب بتقرير األمانة املعنون       
لعمل مع  جاء فيه أن مديري املشاريع ينبغي أن ينظروا يف وضع استراتيجية واضحة ل            الذي  و

  .احلكومات من أجل حتديد الشركاء احملتملني ألغراض أي أنشطة مقررة يف إطار املتابعة
التقيـيم  ":  اخلارجيني املعنون  منيوأعرب مندوبون كثريون عن تقديرهم لتقرير املقيّ        -١٧

وأشـار  ". ٢٠١٢-٢٠٠٨العوملة والترابط والتنمية،    : ١اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي     
اً أداء حسن اً  عمومن كثريون إىل مالحظات التقرير ومفادها أن الربنامج الفرعي أدى           مندوبو

.  الربنامج الفرعي   صدرت يف إطار   وأشاد أحد املندوبني باملنشورات اليت    . وحقق نتائج جيدة  
من النواتج مبـوارد    اً   قدم مستوى عالي   ١وأقر ممثال جمموعتني إقليميتني بأن الربنامج الفرعي        

  .حمدودة
 حتليـل منـهجي للمخـاطر يف        إجراءوطلب أحد املندوبني أن يواصل األونكتاد         -١٨

االقتصاد العاملي ولتأثري السياسات الراهنة املستخدمة بصورة مؤقتة للتعامـل مـع األزمـة              
وناشد املندوب األونكتاد مواصـلة مـساعدة       . االقتصادية، وتقييم أثرها على البلدان النامية     

على حتديد سياسات لتنمية اقتصاداهتا علـى حنـو مـستدام    اً  ل البلدان منو  البلدان النامية وأق  
  .ومشويل
 حيتاج إىل حتسني إطـار      ١وأيد أحد املندوبني فريق التقييم يف أن الربنامج الفرعي            -١٩

إدارته القائمة على النتائج وينبغي أن يشجع تكثيف بناء القدرات من أجل عوملـة حمورهـا                
خر األونكتاد على استخدام التوصيات لتعزيز فعالية عمل الربنـامج          وحث مندوب آ  . التنمية

  .الفرعي وكفاءته وآثاره
وأبرز ممثل جمموعة إقليمية ضرورة التقدم يف حبث التوصيات املنبثقة عـن التقيـيم                -٢٠

، "تقييم متعمق لربنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنميـة    "املعنون  
  .  املوافقة عليهابغية
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  اجللسات غري الرمسية  -جيم  
  .واصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف إطار غري رمسي  -٢١

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

ال، الحظ مندوبان عدم إتاحـة      أثناء املناقشات املتعلقة هبذا البند من جدول األعم         -٢٢
فرصة، خالل الدورة اخلامسة والستني للفرقة العاملة، ملناقشة مشروع استراتيجية األونكتـاد   

والحظ أحـد املنـدوبني     . مناقشة كاملة ) UNCTAD/OSG/MISC/2013/1(جلمع األموال   
كذلك أن جمموعة من الدول األعضاء عقدت، لذلك الغرض، مناقـشات داخليـة بـشأن               

على األهداف    ويف حني توافق هذه الدول األعضاء إمجاالً      . روع استراتيجية مجع األموال   مش
الرئيسية املقررة ملشروع االستراتيجية، فهي ترحب بإقامة حوار أعمق لـضمان التـصدي             

بد من املضي يف حبث مشروع االستراتيجية،        وال. الكامل ألسئلة الدول األعضاء وشواغلها    
مشروع املقرر الذي سينظر فيه جملس التجارة والتنمية والذي اتفق عليه           على حنو ما جاء يف      

  .أثناء هذه الدورة للفرقة العاملة

  ءات اليت اختذهتا الفرقة العاملةاإلجرا  -هاء  

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

  ) من جدول األعمال٣البند (
استعراض أنشطة التعاون الـتقين الـيت       وافقت الفرقة العاملة على مشروع مقرر بشأن          -٢٣

 أثناءلكي ينظر فيه      التجارة والتنمية  يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة، لعرضه على جملس        
  ).انظر املرفق األول( ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧إىل  ١٦دورته الستني اليت ستعقد يف الفترة من 

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

عليها بشأن التقيـيم اخلـارجي لربنـامج        اً  أعدت الفرقة العاملة استنتاجات متفق      -٢٤
وبـشأن  ) األعمـال من جدول   ) ب(٤البند   (العوملة والترابط والتنمية  : ١األونكتاد الفرعي   
  ).من جدول األعمال حتديداً‘ ٢‘)ج(٤البند (متابعة التقييمات 



TD/B/WP/255 

GE.13-51340 8 

 بتسخري العلم والتكنولوجيـا     تعلقمتابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد امل         -٣  
   التنميةألغراض

  )من جدول األعمال‘ ١‘)ج(٤البند (
ألعمال، قررت الفرقـة العاملـة أن       عقب املداوالت املتعلقة هبذا البند من جدول ا         -٢٥

عن نتائج هذه املناقشات    اً  يواصل املنسقون اإلقليميون مناقشة هذه املسألة وأن يقدموا تقرير        
  .السادسة والستني للفرقة العاملةيف الدورة 

   املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 / أيلـول  ٢، يف جلستها العامـة االفتتاحيـة املعقـودة يف           ة العاملة انتخبت الفرق   -٢٦
هلا والـسيد موشـي كـاو       اً  رئيس) بيالروس(ميخائيل خفوستوف    السيد   ،٢٠١٣ سبتمرب

  .اًمقرر - للرئيساً  نائب)ليسوتو(

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

). TD/B/WP/251(هلـا املؤقـت     اعمألفرقة العاملة جدول    أقرت ا يف اجللسة ذاهتا،      -٢٧
  :وكان جدول األعمال كما يلي

  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:  األونكتادتقييم أنشطة  )أ(    
  العوملة والترابط والتنمية: ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(    
  :متابعة التقييمات  )ج(    

 بتسخري  تعلقمتابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد امل        '١'
   التنميةألغراضالعلم والتكنولوجيا 
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توصيات املنبثقة عـن تقيـيم   التقرير املرحلي الثالث بشأن تنفيذ ال      '٢'
أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسـة ألقـل          

 والـدول اجلزريـة     ، والبلدان النامية غري الـساحلية     ،البلدان منواً 
 الـصغرية    والبلدان األخرى ذات االقتـصادات     ،الصغرية النامية 

  اهلشة والضعيفة هيكلياًو
   السادسة والستني للفرقة العاملةللدورة املؤقت األعمالجدول   -٥  
  أخرىمسائل   -٦  
  . الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنميةتقريراعتماد   -٧  

  سة والستني للفرقة العاملةسادجدول األعمال املؤقت للدورة ال  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 / أيلـول ٤ملعقـودة يف    ا اخلتاميـة  الفرقة العاملـة، يف جلـستها العامـة          وافقت  -٢٨
  ).ثاينانظر املرفق ال( والستني سادسةجدول األعمال املؤقت لدورهتا العلى ، ٢٠١٣ سبتمرب

  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
  ) من جدول األعمال٧البند (

امـسة   اخل  املتعلق بدورهتا   التقرير وضعأذنت الفرقة العاملة للمقرر ب    يف اجللسة ذاهتا،      -٢٩
  . يف صيغته النهائيةوالستني
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  املرفق األول

  مشروع مقرر مقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه    

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

  إن جملس التجارة والتنمية،  
 هبا أمانة األونكتاد بالتعاون مع      ضطلع بأنشطة التعاون التقين اليت ت     حييط علماً   -١  

اجلهات املستفيدة والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية األخرى ويالحظ كذلك أن نفقـات            
  ؛٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ األونكتاد ظلت ثابتة يف عام ا يضطلع هبيتالتعاون التقين الأنشطة 

 إزاء اخنفاض املسامهات على النحو املبني يف الفصل األول من           ن قلقه يعرب ع   -٢  
  يف اعتباره القيود النامجة عن األزمة املالية واالقتصادية العاملية؛اً  واضعTD/B/WP/253الوثيقة 

 الشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم بتقدمي مـسامهات            يشجع  -٣  
 يفعلوا ذلك مـن     على أن لتقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      متعددة السنوات ألنشطة التعاون ا    

أجل زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ يف ختطيط برامج املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة                
  واالستدامة يف تنفيذها، ويربز أمهية الصناديق االستئمانية غري املخصصة لغرض حمدد؛

تواصـلت  قـد  ألقل البلدان    ألن زيادة النفقات الداعمة      يعرب عن تقديره    -٤  
  اً؛وحيث األمانة على املضي يف ضمان إعطاء األولوية ألقل البلدان منو

د مشاركة األونكتاد يف األنشطة املرتبطة بتنفيـذ اإلطـار          يزاتباً  حييط علم   -٥  
  األمانة مواصلة تعزيز مسامهتها يف اإلطار املتكامل املعزز؛طلب من املتكامل املعزز وي

جبهود األمانة يف سبيل تعزيز أنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع   اً  حييط علم   -٦  
هبا األونكتاد يف إطار صناديق استئمانية مواضيعية متعددة السنوات ومتعددة املاحنني، بغيـة             

اق يف ختطيط تلك األنشطة وتنفيذها وضمان التزام البلدان هبا          ستاملزيد من اال  حتقيق  تشجيع  
 األمانة أن تكفل وجود آليات فعالة لرصد هذه الصناديق ومساءلتها يف اآلن ذاته، ويطلب إىل

  ؛ة عمل األونكتاد الثالثأركانوأن تواصل ضمان التآزر الفعال بني 
مبا تبذله األمانة من جهود مستمرة مـن أجـل ضـمان            اً  أيضاً  حييط علم   -٧  

 تقدمي املساعدة التقنيـة،     اإلدارة القائمة على النتائج ويربز أمهية هذه العملية يف        وتوسيع ُنهج   
يف ذلك استخدام مؤشرات األداء املوحدة لألمم املتحدة اليت تتيح قيـاس األثـر أثنـاء                 مبا
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 وأمهية تقدمي املساعدة التقنية على حنو فعـال وشـفاف           ،التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم   
  اصل بذل هذه اجلهود؛واإلسهام يف كفاءة عمل األونكتاد وفعاليته، ويطلب إىل األمانة أن تو

اليت أعدهتا األمانة   اجملّمعة  ة الطلبات   قائم مجيع املاحنني على استخدام      يشجع  -٨  
 وفقاً الحتياجات البلدان املستفيدة وأولوياهتا، بغيـة        مبوصفها أداة مهمة لتخصيص مسامهاهت    

  ألونكتاد؛اليت يضطلع هبا االتعاون التقين أنشطة ضمان الشفافية وااللتزام يف 
جملموعة املشتركة بـني    ا بتقدير اضطالع األونكتاد بدور قيادي يف        يالحظ  -٩  

  ؛وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
مبشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال من أجل التعـاون         اً  حييط علم   -١٠  

 يف إطار رمسي لـضمان أن تفـضي         التقين، ويقر بأمهيته، ويتطلع إىل املضي يف حبثه وحتسينه        
  . جهود مجع األموال إىل مستويات املوارد الالزمة لتلبية الطلب املتزايد على التعاون التقين
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  املرفق الثاين

  والستني للفرقة العاملةسادسة جدول األعمال املؤقت للدورة ال    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  ٢٠١٧-٢٠١٦راض خطة األونكتاد الربناجمية املقترحة لفترة السنتني استع  -٣
  :متابعة التقييمات  -٤

: ١ اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي      تقييمالمتابعة التوصيات املنبثقة عن       )أ(  
   العوملة والترابط والتنمية

 العلـم   متابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املعين بتسخري          )ب(  
   التنميةألغراضوالتكنولوجيا 

   والستني للفرقة العاملةسابعةجدول األعمال املؤقت للدورة ال  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧
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  لثاملرفق الثا

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

__________ 

لالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           و. تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/WP(65)/Inf.1.  

  )اإلسالمية -مجهورية (إيران 
  بريو

  بيالروس
  اجلزائر

  سويسرا
  الصني
  ليسوتو

املكسيك

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

  األردن
  إسبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  باكستان
  لالربازي

  بربادوس
  بنما
  بنن

  بوركينا فاسو
  بولندا
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  جامايكا

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  زمبابوي

  سنغافورة
  السودان
  شيلي
  العراق

  غواتيماال
  غينيا
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا
  كوبا

  الكويت
  ليتوانيا

  مدغشقر
  النمسا
  اليابان
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  :يف الدورة وكان املراقب التايل ممثالً  -٣
  دولة فلسطني  

  :وكانت املنظمة احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٤
  االحتاد األورويب  

        
  


