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  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة السادسة والستون
  ٢٠١٣ديسمرب / األول كانون٤-٢جنيف 

تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن             
  دورهتا السادسة والستني

   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤ إىل ٢املعقودة يف قصر األمم، جبنيف، يف الفترة من 

يف دورهتـا   ستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا الفرقـة العاملـة          اال  -أوالً  
  السادسة والستني

  ٢٠١٧-٢٠١٦استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني   -ألف  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  ،إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية  
ة  على مـشروع اخلطـة الربناجميـة لألونكتـاد املقترحـة لفتـر             توافق  -١  
  ؛ TD/B/WP(66)/CRP.1/Rev.1، الواردة يف الوثيقة ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

ــي  - ٢   ــة    توص ــي الوثيق ــأن يراع ــاد ب ــام لألونكت ــني الع  األم
TD/B/WP(66)/CRP.1/Rev.1          مراعاة كاملة، باعتبارها األساس الذي يستند إليه يف تقدمي 

 إىل  ٢٠١٧- ٢٠١٦نتني  املشروع املنقح للخطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفتـرة الـس         
األمني العام لألمم املتحدة، متهيداً الستعراضه الحقاً يف جلنة الربنامج والتنسيق واجلمعيـة             

  العامة لألمم املتحدة؛ 
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 إىل األمانة أن تكفل إحالة اآلراء ذات الصلة اليت أعربت عنها الدول             طلبت  -٣  
 يف جنيف، بسويـسرا، إىل الكيانـات     األعضاء يف أثناء املداوالت احلكومية الدولية املعقودة      

املعنية بالقضايا املتصلة بالربامج وامليزانية، يف التوقيت املناسب؛ وعلى وجه اخلصوص، تـود             
الدول األعضاء توجيه انتباه جلنة الربنامج والتنسيق إىل القضايا املتعلقـة بتـوازن أنـشطة               

  رارات والية الدوحة؛ األونكتاد املوجهة إىل خمتلف جمموعات البلدان، وفقاً لق
تطلب إىل أمانة األونكتاد أن تنظر، بالتشاور مـع الـدول األعـضاء، يف         -٤  

أو إمكانيات حتديد مؤشرات جديدة بالتزامن مـع عمليـة          /حتسني املؤشرات احلالية و    سبل
  . ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانية 

: ١لفرعـي   متابعة التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد ا          -باء  
  العوملة والترابط والتنمية

  ) من جدول األعمال) أ(٤البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
العوملة والترابط  : ١ التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي        مناقشة تواصلوقد    

، والعناصـر الداعمـة   TD/B/WP/252ثيقـة  ، الوارد يف الو٢٠١٢-٢٠٠٨والتنمية، للفترة   
 الوارد يف الوثيقة    ،، ورد اإلدارة على التقييم    TD/B/WP(65)/CRP.2للتقييم، الواردة يف الوثيقة     

TD/B/WP(65)/CRP.1،  
 وتسلط الضوء على أمهيتـه يف       ١ أمهية عمل الربنامج الفرعي       تأكيد تكرر  -١  

رامية إىل إدماج البلدان النامية إدماجاً مستداماً       تعزيز السياسات واالستراتيجيات االقتصادية ال    
  ومفيداً يف االقتصاد العاملي املترابط؛ 

 بتقرير التقييم ورد اإلدارة، وتؤيد استنتاجات فريـق التقيـيم           حتيط علماً   -٢  
  وتطلب إىل األمانة تنفيذ توصيات التقييم يف إطار والية األونكتاد حبسب االقتضاء؛ 

مني العام لألونكتاد من أجل حتسني تنـسيق البحـوث          جبهود األ ترحب    -٣  
  وأوجه التآزر داخل األمانة فيما يتعلق بإعداد املنشورات الرئيسية؛ 

تطلب إىل أمانة األونكتاد أن تقدم تقريراً عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                 -٤  
  .التوصيات يف دورة الفرقة العاملة املقبلة بشأن التعاون التقين

 التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املتعلق بتـسخري العلـم            متابعة  -جيم  
  والتكنولوجيا ألغراض التنمية

   )من جدول األعمال) ب(٤البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
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مج األونكتـاد املتعلـق     التوصيات الواردة يف تقرير التقييم بشأن برنا      وقد واصلت مناقشة      
  ،)TD/B/WP(59)/CRP.1، وTD/B/WP/234(بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 

خطة العمل املقدمة من األمانة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الوثيقـة           تؤيد    -١  
TD/B/WP/234 وتطلب إىل األمانة الشروع يف تنفيذها؛ ،  

م تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطـة          إىل أمانة األونكتاد أن تقد     تطلب  -٢  
  .العمل يف دورة الفرقة العاملة املقبلة بشأن التعاون التقين

  مسائل أخرى  -دال  
  )  من جدول األعمال٦البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
ع األموال، وتسلم بأمهيته وتتطلـع إىل  مبشروع استراتيجية األونكتاد جلم   حتيط علماً   

  . املقبلةدورهتا مواصلة حبثه يف 

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  املداوالت  -ألف  
ُعقدت الدورة السادسة والستون للفرقة العاملة املعنية باإلطـار االسـتراتيجي وامليزانيـة               -١

، للنظـر يف    ٢٠١٣مرب  ديـس /كانون األول  ٤ إىل   ٢الربناجمية يف جنيف، بسويسرا، يف الفترة من        
  . وملتابعة عمليات التقييم٢٠١٧-٢٠١٦مشروع اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني 

  البيانات  -باء  
نائب األمني العام لألونكتاد؛ وممثل     : أدىل املتحدثون التايل ذكرهم ببيانات افتتاحية       -٢

 باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل اجلمهورية       والصني؛ وممثل العراق   ٧٧  لإثيوبيا باسم جمموعة ا   
الدومينيكية باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وممثل بـنن باسـم              
جمموعة أقل البلدان منواً؛ وممثل إثيوبيا باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل ليتوانيا باسم االحتـاد              

  .األورويب والدول األعضاء فيه

  لسات غري الرمسيةاجل  -جيم  
  .واصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف إطار غري رمسي  -٣
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  اإلجراء الذي اختذته الفرقة العاملة  -دال  

   ٢٠١٧-٢٠١٦استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني   -١  
  ) من جدول األعمال٣د نالب(
 ،٢٠١٧-٢٠١٦اد املقترحة لفترة السنتني     يف مشروع اخلطة الربناجمية لألونكت    بعد النظر     -٤

  .TD/B/WP(66)/CRP.1/Rev.1علماً باخلطة الواردة يف الوثيقة الفرقة العاملة أحاطت 
وأعربت عدة وفود عن دعمها لعمل األونكتاد وسلطت الضوء على أمهية مشاركة              -٥

التوجه حنـو   سني  ، بينما دعت األمانة إىل مواصلة حت      ختطيط الربامج الدول األعضاء يف عملية     
آلراء لوجرى تبادل   . اإلدارة القائمة على النتائج يف أعماهلا وحتسني جودة مؤشرات اإلجناز         

بني الدول األعضاء وموظفي أمانة األونكتاد املسؤولني عن خمتلف الربامج الفرعيـة بـشأن              
ريات يف  ووافقت الدول األعضاء على عدة اقتراحات إلدخال تغي       . ةالوثيقة املطروحة للمداول  

املتعلقـة  فـروع   ال، وبصورة رئيسية يف املقدمـة ويف        TD/B/WP(66)/CRP.1/Rev.1الوثيقة  
  . االستراتيجية مبختلف الربامج الفرعيةب
 ٢العنـصر   مـن   ) ه(١٧وأبدى ممثل جمموعة إقليمية حتفظاً شديداً بشأن الفقـرة            -٦

، واقترح اختصارها حبيث    TD/B/WP(66)/CRP.1/Rev.1 يف الوثيقة     الوارد ٣للربنامج الفرعي   
، وفقاً للوالية املتفق عليهـا يف       "مواصلة عمله يف جمال السلع غري الغذائية      "تنص على ما يلي     

ونظراً لعدم وجود اتفاق بني املنسقني اإلقليميني بشأن هذه النقطة، طلـب إدراج             . الدوحة
ب كذلك إىل األمـني     وطل. هذهدورة الفرقة العاملة    املتعلق ب رئيس  الهذا التحفظ يف موجز     

العام لألونكتاد أن يعيد النظر يف هذا اجلزء من النص عند تقدميه مشروع اخلطـة الربناجميـة          
  .  إىل مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات٢٠١٧-٢٠١٦املقترحة لفترة السنتني 

وطلب املمثل أيضاً أن يقترح األمني العام يف املستقبل، للعرض على الدول األعـضاء،                -٧
مؤشرات إجناز تعكس عدد الطلبات الواردة من الدول األعضاء اليت متكنت أمانة األونكتاد مـن               

  .تادموارد أمانة األونكيف فجوة التلبيتها مقابل العدد اإلمجايل للطلبات الواردة، حىت يتسىن إظهار 
والحظت ممثلة جمموعة إقليمية أخرى توافق آراء الدول األعضاء بشأن ضرورة حتسني              -٨

مؤشرات اإلجناز اليت اقترحتها األمانة     ألن  غري أهنا أعربت عن أسفها الشديد       . مؤشرات اإلجناز 
وحـّد هـذا    . بسبب عدم االتفاق على كيفية تغيريها     إىل حد بعيد    دون تغيري   ظلت مع ذلك    

التايل من فرص الدول األعضاء يف التأثري يف حتديد برنـامج عمـل األونكتـاد لفتـرة               ب األمر
  . موجز الرئيس هذا الشعور باألسفُيظهر وطلبت أن . ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

وأشار ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل أنه يتوقع تفهم الشركاء للشواغل اليت أُبديت               -٩
وقال ممثل جمموعـة إقليميـة      .  من هنايتها  اجللسةراب  مع اقت بشأن النقاط املطروحة للنقاش     

  . املؤشرات يف املستقبلحبث أخرى إن النقاش فتح الباب ملواصلة 
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وأعربت عدة وفود عن قلقها لعدم توافر مشروع اخلطة الربناجمية املقترحة لألونكتـاد               -١٠
ألمانة أن النظر يف وأوضحت ا.  جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتني 

الوثيقة هو جزء من العملية املتوخاة يف األنظمة والقواعد اليت حتكم ختطيط الربامج واجلوانـب               
الربناجمية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم، لكي تقدم اهليئات احلكومية الدولية مسامهات 

قترحـة لألونكتـاد لفتـرة      وأوضحت األمانة كذلك أن اخلطـة الربناجميـة امل        . إىل األمانة 
 كجزء من إطار األمم املتحدة ٢٠١٤ سُتنَشر رمسياً يف نيويورك يف عام ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

  .وعندئذ، سُتتاح الترمجة جبميع اللغات الرمسية. ٢٠١٧-٢٠١٦االستراتيجي املُقتَرح للفترة 

  مسائل أخرى   -٢  
  ) من جدول األعمال٦البند (

 على أن يواصل املنسقون اإلقليميون النظر بشكل غري رمسي يف           اتفقت الفرقة العاملة    -١١
مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال وأن يقدموا تقريراً إىل الدورة السابعة والـستني             

وانعكس هذا القرار يف جدول األعمال املؤقت للدورة        . ٢٠١٤مارس  /آذارللفرقة العاملة يف    
  .الذي اعُتمد يف هذه الدورةالسابعة والستني للفرقة العاملة 

 منظمة حكومية دولية إىل أن مشروع استراتيجية األونكتـاد جلمـع          ة ممثل توأشار  -١٢
األموال ألنشطة التعاون التقين ينبغي أن يركز على حتسني قدرة األونكتاد على تعبئة األموال،             

 أنه ينبغـي أن     تروذك. إعادة حتديد استراتيجية التعاون التقين األوسع للمنظمة      علي  وليس  
تكون االستراتيجية متوازنة يف معاجلة دور مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلـك دور               

 وينبغي أيضاً أن    .، وأن تتجنب إلقاء معظم العبء على اجلهات املاحنة         الفعال يالرئيساألمانة  
ء هـذه   ويف ضـو  . تتضمن االستراتيجية بنوداً قابلة للتنفيذ وليس إعالنات مبادئ فحسب        

املالحظات العامة وبعد تبادل آراء غري رمسي مع اجملموعات األخرى، اقترحت أن يـستمر              
املنسقون اإلقليميون يف مناقشة االستراتيجية بشكل غري رمسي بغية وضع جمموعـة أهـداف        

وميكن عندئذ أن تعد األمانة صيغة      . األمانةاليت اقترحتها   لالستراتيجية استناداً إىل التوصيات     
  . يف إطار كل هدفقابلة للتنفيذ حمددة بنوداً يدة الستراتيجية مجع األموال تتضمن جد
وأشار ممثل جمموعة إقليمية إىل أنه يعترب مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال              -١٣

  .وثيقة جيدة وأن جمموعته ستواصل دراستها مع اجملموعات األخرى

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  تخاب أعضاء املكتبان  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

/  كـانون األول   ٢انتخبت الفرقة العاملة، يف جلستها العامة االفتتاحية املعقودة يف            -١٤
رئيسةً هلا والـسيدة    ) السلفادور( غاياندات   -، السيدة كارمن إلينا كاستيو      ٢٠١٣ديسمرب  

  . مقررة-نائبة للرئيسة ) النمسا(فريا فوخس 
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  قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

). TD/B/WP/256(يف اجللسة ذاهتا، أقرت الفرقة العاملة جدول أعماهلـا املؤقـت              -١٥
  :وكان جدول األعمال كما يلي

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  .٢٠١٧-٢٠١٦د املقترحة لفترة السنتني استعراض اخلطة الربناجمية لألونكتا  -٣
  :متابعة التقييمات  -٤

متابعة التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي لربنامج األونكتـاد           )أ(
  ؛العوملة والترابط والتنمية: ١الفرعي 

متابعة التوصيات املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املتعلق بتسخري           )ب(
  .التنميةالعلم والتكنولوجيا ألغراض 

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

  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني للفرقة العاملة  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

/  كـانون األول   ٤ العاملة، يف جلستها العامة اخلتاميـة املعقـودة يف           أقرت الفرقة   -١٦
  ).انظر املرفق األول(، جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والستني ٢٠١٣ ديسمرب

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

ذنت الفرقة العاملة للمقرر بوضع تقرير الفرقة العاملة عن دورهتـا           يف اجللسة ذاهتا، أ     -١٧
  .السادسة والستني يف صيغته النهائية
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني للفرقة العاملة    
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  .ة األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة باملنشوراتاستعراض تنفيذ استراتيجي  -٣
  .النظر يف مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال  -٤
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة  -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  .اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧
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  رفق الثاينامل

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

  غواتيماال  أملانيا
  كازاخستان  بربادوس
  النمسا  بيالروس
  الواليات املتحدة األمريكية  سويسرا
  اليابان  الصني

غري األعضاء يف   وحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد ولكن             -٢
  :الفرقة العاملة

  السلفادور  إثيوبيا
  العراق  األردن
  فرنسا  إسبانيا
  الفلبني  إستونيا

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   إندونيسيا
  فنلندا  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  كوت ديفوار  بنن

  ليتوانيا  بولندا
  مصر  بريو
  املغرب  توغو

  املكسيك  جامايكا
  ملديف  هاماجزر الب

  اململكة العربية السعودية  اجلمهورية الدومينيكية
  موريشيوس  اجلمهورية العربية السورية
  نيبال   الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية

  اليونان  جنوب أفريقيا
    زمبابوي

__________ 

ولالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/WP(66)/INF.1.  
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  :وكانت املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان ممثلتني يف الدورة  -٣
  االحتاد األورويب

  نظمة التعاون اإلسالميم
  :وكانت الوكالة املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة  -٤

  االحتاد الدويل لالتصاالت

        


