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

   االستثمار واملشاريع : ٢التقييم اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   -ألف  
  )من جدول األعمال) ب(٤البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
االستثمار واملشاريع كمـا ورد     : ٢خلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي      يف التقييم ا   وقد نظرت   
، ويف TD/B/WP(68)/CRP.2 يف الوثيقة ورد، ويف العناصر الداعمة للتقييم كما TD/B/WP/264يف الوثيقة 

  ،TD/B/WP(68)/CRP.3رد اإلدارة على التقييم، الوارد يف الوثيقة 
 يف األونكتـاد يف اإلسـهام يف تقاسـم           أمهية عملية التقييم املستقل    تؤكِّد  -١  

ملا قامت به من مـساعٍ  املعلومات والتعلم وحتسني فعالية الربامج واملساءلة وتثين على األمانة        
  يف هذا الصدد؛

 لفريق التقييم املستقل إلعداده تقرير التقييم، ولألمانة ملا         تعرب عن تقديرها    -٢  
  ويج ملا قدمته من دعم مايل للتقييم؛قدمته من دعم لعملية التقييم، وحلكومة النر

 بتقرير التقييم، ورد اإلدارة، والعروض اليت قُـدِّمت بـشأهنما           حتيط علماً   -٣  
 ٢خالل اجتماع الفرقة العاملة، وتؤكد، استناداً إىل النظر فيهما، أمهية عمل الربنامج الفرعي              

شاريع، بوصفها جهة التنسيق    لألونكتاد وأمهية املنظمة، من خالل أنشطة شعبة االستثمار وامل        
  يف منظومة األمم املتحدة بشأن مجيع املسائل املتصلة باالستثمار من أجل التنمية؛

 االستنتاجات ذات األمهية الشديدة اليت أفضى إليها عمل         تالحظ مع التقدير    -٤  
 هـذا   ، وأثره الكبري، واستدامته على نطاق واسع، وإجناز       ٢األمانة يف إطار الربنامج الفرعي      

  العمل بكفاءة وفعالية؛
جموعة املمارسات اإلدارية الفضلى اليت عرضتها شعبة االسـتثمار         مب يشيد  -٥  

واملشاريع، على حنو ما حددها فريق التقييم، وتشجع على نشر هذه املمارسـات الفـضلى               
   مجيع شعب األونكتاد، حسب االقتضاء؛يفوتقامسها 
قترحات املتعلِّقة بتعزيز استدامة أنشطة   ، بامل  على وجه اخلصوص   ،حتيط علماً   -٦  

قدرة إىل تقـدمي    الربنامج الفرعي وتدعو البلدان املتقدِّمة والشركاء اإلمنائيني اآلخرين ذوي امل         
 يف جهودهم جلمع األموال، مبا يف ذلك من خـالل           ٢املزيد من الدعم إىل الربنامج الفرعي       

ن تستند هذه اجلهود إىل الفـرص الناشـئة         مبادرات منها املعونة من أجل التنمية؛ وينبغي أ       
  الرئيسية حلشد االستثمارات من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛
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 بالتوصيات الواردة يف تقرير التقييم وبرد اإلدارة وتطلـب إىل           حتيط علماً   -٧  
رئيس الفرقة العاملة أن جيري مشاورات غري رمسية بشأن التوصيات مع املنسقني اإلقليمـيني              

  قدم تقريراً إىل جملس التجارة والتنمية يف الوقت املناسب؛وأن ي
  : على النحو التايل٢٠١٥ إىل األمانة تنفيذ خطة التقييم لعام تطلب  -٨  
  .التجارة الدولية: ٣إجراء تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   •  

 اخلارجي لربنـامج    التقرير املرحلي املتعلِّق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم         -باء  
      العوملة والترابط والتنمية: ١األونكتاد الفرعي 

  ) من جدول األعمال‘١‘)ج(٤البند (

التقرير املرحلي املتعلِّق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي لربنامج األونكتـاد                
    املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

  )ول األعمالمن جد‘ ٢‘)ج(٤البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
 يف التقرير املرحلي عن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقيـيم اخلـارجي             وقد نظرت   

العوملة والترابط والتنمية؛ والتقرير املرحلـي املتعلِّـق بتنفيـذ          : ١لربنامج األونكتاد الفرعي    
املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا مـن أجـل             التوصيات  

  ، TD/B/WP(68)/CRP.1التنمية الوارد يف الوثيقة 
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن كل تقييم، وتشجع           حتيط علماً   -١  

  ؛تعزيز جهودها يف جماالت العمل هذهاألمانة على مواصلة 
 األمانة على مواصلة جهودها من أجل حتسني تنـسيق البحـوث            جعتش  -٢  

  .وأوجه التآزر داخل األمانة فيما يتعلق بإعداد املنشورات الرئيسية

  موجز الرئيس  -ثانياً  

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

  .٢٠١٤سبتمرب / أيلول٥-٣جنيف، سويسرا، يف الفترة من الربناجمية يف 
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  البيانات االفتتاحية  -باء  
مث أدىل ببيانات ممثلـو الوفـود       . أدىل نائب األمني العام لألونكتاد بالبيان االفتتاحي        -٢

 والصني؛ والفلبني باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وأوروغـواي        ٧٧    الفلبني باسم جمموعة ال   : التالية
عة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب؛ ومجهورية ترتانيا املتحدة باسـم اجملموعـة            باسم جممو 

؛ وبيالروس باسـم     فيه  األعضاء والدولاألفريقية؛ واالحتاد األورويب باسم االحتاد األورويب       
اجملموعة دال؛ والواليات املتحدة األمريكية باسم جمموعة الدول املتقدِّمة غـري املنـضمَّة إىل              

د األورويب؛ وبربادوس باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ وبنن باسم أقل البلدان منواً؛        االحتا
والصني؛ ومصر؛ واجلزائر؛ وإكوادور؛ واملغرب؛ وسويسرا؛ وكنـدا؛ ومجهوريـة ترتانيـا            

  .املتحدة
، أشار  ٢٠١٣ويف حملة عامة عن أنشطة التعاون التقين اليت اضطلع هبا األونكتاد عام               -٣

 مليـون   ٤٠ األمني العام إىل أن النفقات اإلمجالية على مشاريع التعاون التقين بلغـت              نائب
 وهو أعلى مستوى وصلت إليه خـالل الـسنوات          -دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      

وكما حـصل يف الـسنوات      . ٢٠١٢ مليون دوالر عام     ٣٦العشر األخرية بعد أن كانت      
ية الثنائية املصدر الرئيسي لتمويل أنشطة التعاون التقين اليت السابقة، كانت الصناديق االستئمان

وكرر نائب األمني العـام     .  يف املائة من جمموع النفقات     ٩٠يضطلع هبا األونكتاد، إذ مثلت      
 تربعات لسنوات متعـدِّدة إىل الـصناديق    وال سيما تلك اليت قدمت    ،  للجهات املاحنة شكره  

  . بروح إعالن باريس بشأن فعالية املعونة،احنةاجلهات املاالستئمانية املتعدِّدة 
 يف  ٥  بنـسبة  ٢٠١٣وفيما يتعلق بالتمويل الثنائي، تراجعت التربعات اإلمجالية عام           -٤

 يف الصناديق االستئمانية،    اجلهات املاحنة مسامهاهتا   معظم   تقلصف. ٢٠١٢املائة مقارنة بعام    
  .تحدة واملنظمات الدولية األخرىباستثناء املسامهات اليت تقدمها منظومة األمم امل

وأكد نائب األمني العام أنه على الرغم من نقص األموال، مل يطرأ أي تغيري علـى                  -٥
أوالً، ُخصصت معظم التربعات الـيت قدمتـها        . بعض املعامل فيما يتعلق بالسنوات السابقة     

 نظـام إدارة الـديون      البلدان النامية لتمويل مشاريع النظام اآليل للبيانات اجلمركية وبرنامج        
 يف  ٥٦ومثل الربناجمان حـوايل     . والتحليل املايل يف نفس البلدان النامية اليت قدمت التربعات        

ثانياً، ال تزال املفوضية األوروبية هي أكرب       . املائة من نفقات األونكتاد يف جمال التعاون التقين       
 يف املائـة مـن جممـوع        ٩    مساهم منفرد يف األنشطة التنفيذية لألونكتاد، فهي سامهت ب        

ثالثاً، ال تزال امليزانية الربناجمية العادية لألمم املتحدة        . املسامهات املقدمة للصناديق االستئمانية   
وأصبح حساب التنمية، . تشكل مصدراً هاماً ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      

  .  يوماً بعد يوم، مصدراً للتمويل تزداد موثوقيته١٩٩٩منذ إنشائه عام 
وفيمـا يتعلـق   . يف ختصيص املوارد  األولوية  وواصلت املنظمة إيالء أقل البلدان منواً         -٦

           هبيكل وأداء برامج األونكتاد يف جمال التعاون التقين، واصلت األمانـة دمـج املـشاريع يف               
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لتعـاون الـتقين    إطار صناديق استئمانية مواضيعية، دون أن يؤثِّر ذلك على نطاق بـرامج ا            
  .ومضموهنا وتنفيذها

 تعليمات تتعلق بدمج    للجهات املاحنة اليت أعطت   وتوجه نائب األمني العام بالشكر        -٧
ورغم حتقيق تقدم يف هذا اجملال، ال تزال هناك حاجة          . املوارد يف صناديق استئمانية مواضيعية    

ضع يـسمح هلـا بتقـدمي        اجلهات املاحنة اليت هي يف و      جعوش. إىل بذل املزيد من اجلهود    
توجيهات حمددة إىل األمانة فيما يتعلق بدمج أمواهلا يف صناديق استئمانية مواضيعية متعـدِّدة              

 املبالغ غري املنفقة يف املشاريع املكتملة       وفيما يتعلق باستخدام  السنوات ومتعدِّدة اجلهات املاحنة     
  . تشجيعاً قوياً على أن تفعل ذلكتشغيلياً

كتاد، وفقاً للوالية اليت كلفته هبا الدول األعضاء، بتقدمي معلومات عـن             األون ويقوم  -٨
 أساسـاً مفيـداً     وتشكل هذه املعلومات  . الطلبات اليت تلقاها للحصول على مساعدة تقنية      

 واألمانة بشأن السبل املمكنة لتنفيذ      املاحنةاجلهات  بني البلدان املستفيدة و   للنقاش الذي جيري    
املكلـف هبـا    التعاون التقين   بأنشطة  الت تركيز األونكتاد فيما يتعلق      الطلبات، وحتديد جما  

  . واستخدامهااجلهات املاحنةوضمان االتساق والشفافية يف ختصيص موارد 
وفيما يتعلق بإدارة مشاريع األونكتاد، أشار نائب األمـني العـام إىل أن املبـادئ                 -٩

              الـيت  ،النتائج يف مـشاريع التعـاون الـتقين       التوجيهية املتعلِّقة بتنفيذ اإلدارة القائمة على       
، باتت أداةً ملزمـة جلميـع       ٢٠١٢ديسمرب  /ُعممت على الدول األعضاء يف كانون األول      

  .مديري املشاريع
 من الدول األعضاء بـشأن مـشروع        وإسهاماتوتتطلع األمانة إىل تلقي تعقيبات        -١٠

على الـدول   مم  الذي عُ  )١(ألنشطة التعاون التقين  استراتيجية األونكتاد يف جمال مجع األموال       
 يف الدورتني اخلامسة والستني والـسابعة والـستني          ونوقش ٢٠١٣مارس  /األعضاء يف آذار  

  . وضع اللمسات األخرية عليهللفرقة العاملة، بغية
وذكَّر نائب األمني العام بالدور القيادي املتواصل الذي يؤديه األونكتاد يف جمموعة              -١١
وأشار أعـضاء   . املعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية   ومم املتحدة املشتركة بني الوكاالت      األ

، إىل أن   ٢٠١٣اجملموعة املشتركة بني الوكاالت، يف دراسة استقصائية أجراها األونكتاد عام           
 أمهية كبرية يف تعميق أثر أنشطة الوكـاالت         كانت ذات املهام التنسيقية اليت نفذهتا اجملموعة      

وكشفت الدراسة االستقصائية أيضاً أن األعضاء ينظرون إىل اجملموعة املشتركة بـني            . ملعنيةا
            معترفاً بـه يف منظومـة األمـم املتحـدة للتنـسيق الفعَّـال             " معلماً"الوكاالت باعتبارها   

  .بني الوكاالت
لتقيـيم ميكـن أن     وفيما يتعلق بتقييم أنشطة األونكتاد، أكد نائب األمني العام أن ا            -١٢

فال تزال تقييمـات    . يكون أداة قوية يف دعم التعلُّم وتعزيز املساءلة يف جمال التعاون اإلمنائي           
__________ 

)١( UNCTAD/OSG/MISC/2013/1. 
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الربامج واملشاريع، ممـا يتـيح      هذه  األونكتاد توفر معلومات قيمة عن أداء       ومشاريع  برامج  
زمة لتحقيق  لألمانة معلومات أوضح عن النتائج اليت حتققت من عملها وعن التحسينات الال           

  .نتائج أفضل
وشكر نائب األمني العام فريق التقييم على تقريره املتعلِّق بتقييم برنامج األونكتـاد               -١٣

واتفق الفريق على أمهية الربنامج الفرعي وكفاءته وفعاليتـه      . االستثمار واملشاريع : ٢الفرعي  
مرة خالل اجتماع الفرقـة     وقال نائب األمني العام إنه يتطلع إىل إجراء مناقشات مث         . وأثره

. العاملة بشأن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها لزيادة حتسني وتعزيـز أداء الربنـامج الفرعـي              
وأعرب عن تقديره أيضاً حلكومة النرويج على ما قدمته من دعم يف إتاحـة إجـراء هـذه                  

  .التقييمات
تقارير املتابعـة املتعلِّقـة     ولفت نائب األمني العام انتباه الفرقة العاملة أيضاً إىل أن             -١٤

بالتقييمات السابقة ستقدم خالل االجتماع وهي تبني إحراز تقدم يف تعزيز جماالت العمـل              
  .ذات الصلة

ويف البيانات اليت أدلت هبا الوفود بشأن التعاون التقين، شددت غالبية املمثلني على               -١٥
د وأمهية ضمان التآزر بني ركن      أمهية التعاون التقين كركن أساسي من أركان عمل األونكتا        

  . التعاون التقين والركنني اآلخرين
أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد مـع         متاشي  وأكد مجيع الوفود أمهية       -١٦

تساعد يف التغلب على التحدِّيات اليت تواجه خطة التنمية ملا          أن  اتفاق أكرا ووالية الدوحة و    
  .٢٠١٥بعد عام 

 إزاء اخنفاض املسامهات املقدمة من البلـدان        شواغلالكثري من الوفود عن     وأعرب    -١٧
ضطلع  ألنشطة التعاون التقين اليت ي     دعمهاعلى مواصلة   اجلهات املاحنة القادرة    املتقدِّمة وحثوا   

  . ذلكتفعلهبا األونكتاد على أن 
االسـتئماين   إزاء تراجع التمويل يف إطار الصندوق شواغلهاوأعربت عدَّة وفود عن       -١٨

  .ألقل البلدان منواً
وأشار معظم الوفود إىل أمهية الصناديق االستئمانية غري املخصصة لغرض حمدد وأمهية     -١٩

وأكدت . التمويل املتعدد السنوات الذي ميكن التنبؤ به لالضطالع باألنشطة على حنو مستدام
ة عن طريق إنـشاء صـناديق       أمهية تبسيط اهلياكل املالية، واحلد من التجزؤ، وتعزيز األنشط        

  .اجلهات املاحنةاستئمانية مواضيعية متعددة السنوات ومتعددة 
اجلهـات  وأبرزت الوفود أيضاً ضرورة أن يستكشف األونكتاد هنُجاً جديـدة إزاء          -٢٠

وأكدت ضـرورة أن  . وأولويات البلدان اجلهات املاحنة   وضرورة التوفيق بني اعتبارات     املاحنة  
  .اليت تستند إليها هذه النهجلفعالية وإمكانية التنبؤ هي املبادئ التوجيهية تكون الشفافية وا
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" توحيـد األداء  "وأعربت الوفود كذلك عن تقديرها ملشاركة األونكتاد يف مبادرة            -٢١
ولدوره، بوصفه الوكالة الرئيسية يف اجملموعة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنيـة             

نتاجية، يف الوصول إىل آليات متويل جديدة يف سياق خطة التنمية ملـا          بالتجارة والقدرات اإل  
  .٢٠١٥بعد عام 

 إزاء تراجع جممـوع املـسامهات يف الـصناديق          القلقوأعربت غالبية الوفود عن       -٢٢
من أجـل    األموالاالستئمانية لألونكتاد وأكدت أمهية أن يضع األونكتاد استراتيجية جلمع          

وأعربـت  . جمه املتعلقة باملساعدة التقنية وإمكانية التنبؤ هبذا التمويل        استدامة متويل برا   ضمان
الوفود أيضاً عن استعدادها ملواصلة مناقشة مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال الذي            

  .قدمته األمانة
وأكدت بعض الوفود أمهية اتساق أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد مع   -٢٣

وسلط ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية الضوء على ضرورة        . ملنظمات الدولية األخرى  عمل ا 
تعزيز التنسيق بني الوكاالت عندما يتعلق باألمر بالتعاون التقين وطلب مزيداً من املعلومـات              

  .عن التعاون اجلاري بني األونكتاد ومركز التجارة الدولية
ا بذلته األمانة من جهود يف سبيل إقرار هنج         وأعرب الكثري من الوفود عن تقديرها مل        -٢٤

 على النتائج وتعزيز مراقبة جودة املشاريع وشجعت األمانة على املضي يف بـذل              تقومإدارة  
  .اجلهود يف هذا الصدد

وشدد الكثري من الوفود على أن أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا األونكتـاد                 -٢٥
جات املتنوعة للجهات املستفيدة وفقاً ألولوياهتـا اإلمنائيـة         ينبغي أن تستمر يف تلبية االحتيا     

وأشارت يف هذا السياق إىل أن قائمة طلبات املساعدة التقنية تشكل أداة أساسـية              . الوطنية
  . بغية ضمان الشفافية وااللتزامللجهات املاحنة ألغراض ختصيص مسامهاهتا

وأكدت غالبية الوفود ضرورة تعزيز التنسيق املشترك والتآزر بني ُشعب األونكتـاد              -٢٦
  .لدى تنفيذ مشاريع التعاون التقين" توحيد الصوت"لتمكني املنظمة من 

وفيما يتعلق ببند جدول األعمال اخلاص بالتقييم، أعربت بعض الوفد عن تقـديرها               -٢٧
عزيز هنجها يف اإلدارة القائمة على النتائج وتدعيم مراقبة         للجهود اليت تبذهلا األمانة من أجل ت      

والحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهـود            . جودة املشاريع 
 يستندإلدارة القائمة على النتائج     لعلى وجه اخلصوص، اعتماد هنج      واملنهجية يف هذا الصدد،     
وأكثر كذلك األمانة على استكشاف طريقة موحدة       وحث املمثل   . إىل مؤشرات حمددة بدقة   

منهجية يف اإلبالغ عن نتائج وأثر هذا النهج باالستناد إىل ممارسات منهجية يف جمال اإلدارة               
  .القائمة على النتائج
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وشدد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية على ضرورة أن ُيحّسن األونكتاد التعـاون              -٢٨
ويف جمال املساعدة التقنية وتقييم     . سيق مع املنظمات الدولية األخرى    فيما بني ُشعبِه وُيعزز التن    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، على وجه اخلصوص، حث ممثل إحدى            
اجملموعات اإلقليمية األونكتاد على مواصلة تعاونه مع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين كاللجنـة            

القائم وأعرب أحد املندوبني عن تقديره للتعاون اجليد        . والكارييباالقتصادية ألمريكا الالتينية    
  .منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية يف جنيفواألونكتاد بني 
التقرير العام الذي أعدته األمانة حـول تقيـيم         ب ممثلو عدة جمموعات إقليمية      شادوأ  -٢٩

 ،اليت بينها التقريـر املستخلصة يده للدروس  وأعرب أحد املمثلني عن تأي    . )٢(أنشطة األونكتاد 
 بل على أنشطة األونكتاد     فحسب،مشرياً إىل ضرورة أال ُتطّبق على مشاريع املساعدة التقنية          

  . أيضاًوبراجمه بشكل عام
اخلـارجي املتعلـق    إلجرائه التقييم   عن تقديرها لفريق التقييم     ت وفود كثرية    وأعرب  -٣٠

تياحها ملا خرج به التقييم من استنتاجات إجيابية تتعلـق هبـذا    وأبدت ار٢بالربنامج الفرعي  
  .الربنامج الفرعي

االسـتثمار  : ٢عمل األونكتاد يف إطار الربنامج الفرعـي        ب الكثري من الوفود     وأشاد  -٣١
وأعربت ممثلة إحدى اجملموعات اإلقليمية عن تقديره للدينامية اليت تتمتع هبا شعبة            . واملشاريع

شاريع وجلدوى عمل األمانة بصفتها جهة التنسيق يف األمم املتحدة فيما يتعلق            االستثمار وامل 
وأعرب الكثري من الوفود عن تقديرها ألنشطة التعاون التقين املنفَّـذة يف   . باالستثمار والتنمية 

إطار هذا الربنامج الفرعي والعمل الذي ينفذ يف إطاره بشأن اتفاقات االسـتثمار الدوليـة،               
 سياسات االستثمار، وإحصاءات االستثمار األجنيب املباشر، وتقرير االستثمار         واستعراضات

ونّوه ممثلو عدة جمموعات إقليمية أيضاً مبزايـا ونتـائج          . العاملي، ومنتدى االستثمار العاملي   
 كربنامج روابط األعمـال التجاريـة،       ،األعمال األخرى اليت ُتنفَّذ يف إطار الربنامج الفرعي       

 تنظيم املشاريع، وأدلة االستثمار، وأداة تطوير احملاسبة، واألعمال املتعلقـة           وإطار سياسات 
باملسؤولية االجتماعية للشركات، واالستثمار األجنيب املباشر األخضر، وتشريعات التجـارة          

  .اإللكترونية
 أن برنامج تنظـيم املـشاريع    إىل ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية مع التقدير  وأشار  -٣٢

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم حيقق نتائج هامة ومباشرة تشمل خلق فـرص             وتطوير
  .هذه املزايا مع مرور الزمناستدامة على ضمان اجلهات املاحنة عمل، وحث 

__________ 

)٢( TD/B/WP/263. 
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ورحب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية باجلهود اليت يبذهلا األونكتاد لتعزيز أوجـه              -٣٣
وأكد أحد املمـثلني أن     . جمال االستثمار وتنمية املشاريع   التآزر بني األركان الثالثة لعمله يف       

وأّيد ممثل جمموعـة    . ٢٠١٥أعمال األونكتاد وأنشطته تتماشى مع خطة التنمية ملا بعد عام           
 ٢إقليمية أخرى ما توصل إليه فريق التقييم فيما يتعلق بإمكانية أن يؤدي الربنامج الفرعـي                

سامهة االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطـاع       دوراً رئيسياً يف اجلدال الدائر حول م      
سامهات الربنـامج   مب أحد املندوبني    وأشاد. ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام      اخلاص يف سياق خطة   

ورحب بعض الوفـود    . واءمته مع العمليات املتعددة األطراف اجلارية يف نيويورك       مبالفرعي و 
 أحد الوفود   وأشار،  ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين األول باملنتدى العاملي لالستثمار الذي سُيعقد يف       

أن يؤدي دوراً رئيسياً يف مجع اجملتمع الدويل ملناقشة دور ومـسامهة  ميكن املنتدى هذا أن  إىل  
  .٢٠١٥االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص يف خطة التنمية ملا بعد عام 

: ١أمهية عمل برنامج األونكتاد الفرعي      وشدد ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية على         -٣٤
ونوه املمثل مع التقدير باالستنتاجات اإلجيابية اليت خرج هبا تقيـيم           . العوملة والترابط والتنمية  

.  املنبثقة عن التقيـيم    لتوصياتل وأعرب عن تأييده     ١السنة السابقة املتعلق بالربنامج الفرعي      
  .التوصياتهذه احملرز يف تنفيذ وطلب أيضاً ختصيص وقت كاٍف لتحليل التقدم 

وكرر املمثل كذلك تأييده للتوصية املنبثقة عن التقييم املتعمق لربنـامج األونكتـاد               -٣٥
املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية واملتعلقة بضرورة وضع ترتيب مؤسـسي             

 العلـم والتكنولوجيـا     جديد لضمان إمكانية أن تعمل اهليئات احلكومية الدولية املشتغلة يف         
  .واالبتكار بطريقة أكثر مالءمة

، أعرب ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية عـن        ٢٠١٥وفيما يتعلق خبطة التقييم لعام        -٣٦
        على أن تنظر فيـه الفرقـة العاملـة يف           ٣تأييدهم إلجراء تقييم خارجي للربنامج الفرعي       

  .٢٠١٥عام 
ى األونكتاد إىل مراعاة الظروف اخلاصـة للبلـدان         ودعا ممثل جمموعة إقليمية أخر      -٣٧

وشدد املمثل على أن اسـتخدام      . النامية عند استخدام املؤشرات يف تقييم أنشطة األونكتاد       
املؤشرات املتعلقة بوسائط التواصل االجتماعي أو غريها من املصادر املستندة إىل اإلنترنت قد             

األونكتاد يف ظل عدم وصول غالبيـة سـكان   ال يكون دقيقاً يف تقييم فعالية وجدوى عمل  
  .البلدان النامية إىل اإلنترنت وعدم متكنهم بالتايل من استخدام األدوات املرتبطة باإلنترنت

  اجللسات غري الرمسية  -جيم  
  . واصلت الفرقة العاملة مداوالهتا يف إطار غري رمسي  -٣٨
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  اإلجراء الذي اختذته الفرقة العاملة  -دال  

اسـتعراض أنـشطة   : مقرر ُيعرض على جملس التجارة والتنمية لكي ينظر فيـه    مشروع    -١  
   األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها

  ) من جدول من األعمال٣البند (
األونكتاد يف جمال   وافقت الفرقة العاملة على مشروع مقرر بشأن استعراض أنشطة            -٣٩

لتجارة والتنمية يف دورته احلادية والستني الـيت        ، سُيعرض على جملس ا    ومتويلهاالتعاون التقين   
  ).انظر املرفق األول (٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ١٥سُتعقد يف الفترة من 

    االستنتاجات املتفق عليها  -٢  
  ) من جدول األعمال‘٢‘)ج(٤و‘ ١‘)ج(٤و) ب(٤د والبن(

ـ      اًأعدت الفرقة العاملة استنتاجات متفق      -٤٠ ارجي لربنـامج    عليها بشأن التقيـيم اخل
وبشأن متابعة  ) من جدول األعمال  ) ب(٤البند  (االستثمار واملشاريع   : ٢األونكتاد الفرعي   

  .)من جدول األعمالعلى وجه التحديد ‘ ٢‘)ج(٤و‘ ١‘)ج(٤البندان (التقييمات 

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

    انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

           / أيلـول  ٣الفرقة العاملة، يف جلستها العامـة االفتتاحيـة املعقـودة يف            انتخبت    -٤١
وانتخبت الفرقة العاملة بعد ذلـك      . رئيساً هلا ) أملانيا(، السيد توماس فيتشن     ٢٠١٤سبتمرب  

  . مقرراً-نائباً للرئيس ) الصني(السيد ياوهوا سون 

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  )من جدول األعمال ٢البند (

). TD/B/WP/261(يف اجللسة ذاهتا، أقرت الفرقة العاملة جدول أعماهلـا املؤقـت              -٤٢
  :وكان جدول األعمال كما يلي

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها  -٣
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  نكتادتقييم أنشطة األو  -٤
  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(  
  االستثمار واملشاريع: ٢تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(  
  : متابعة عمليات التقييم  )ج(  

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقـة عـن التقيـيم            '١'
  تنميةالعوملة والترابط وال: ١اخلارجي لربنامج األونكتاد الفرعي 

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن تقييم برنـامج           '٢'
  األونكتاد املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  .نميةاعتماد تقرير الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والت  -٧

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

 ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٥يف جلستها العامة اخلتامية، املعقودة يف       أقرت الفرقة العاملة      -٤٣
  ).انظر املرفق الثاين(جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والستني 

    إىل جملس التجارة والتنميةاد تقرير الفرقة العاملة اعتم  -دال  
  ) من جدول األعمال٧البند (

يف اجللسة ذاهتا، أِذنت الفرقة العاملة للمقرر بوضع التقرير املتعلق بـدورهتا الثامنـة             -٤٤
  .والستني يف صيغته النهائية
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  املرفق األول

  ر فيهمشروع مقرر ُيعرض على جملس التجارة والتنمية لكي ينظ    

     يف جمال التعاون التقين ومتويلهااستعراض أنشطة األونكتاد     
  ) من جدول األعمال٣البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
 الدور الذي يضطلع به األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين           يؤكد من جديد    -١  

كـان الثالثـة   بوصفه أحد األركان األساسية للمنظمة ويشدد على أمهية التنسيق بـني األر         
  لتحسني االتساق والتأثري عند تقدمي املساعدة التقنية؛

 إىل األمانة أن تكفل متاشي أنشطة التعاون التقين مع اتفـاق أكـرا              يطلب  -٢  
              ووالية الدوحة وتوجيه هذه األنشطة حنو التغلب على حتديات خطـة التنميـة ملـا بعـد                

  خرى؛األولية دالنظمات امل، بالتنسيق مع ٢٠١٥عام 
 أنشطة التعاون التقين اليت تنفذها األمانة بالتعاون        لنوعية ُيعرب عن تقديره    -٣  

 واملنظمات الدولية األخرى، ويالحظ مع التقـدير      يف التنمية مع اجلهات املستفيدة والشركاء     
   مقارنة بالسنوات السابقة؛٢٠١٣أن النفقات زادت عام 

 األمني العام لألونكتاد بشأن استعراض أنشطة        بتقرير حييط علماً مع التقدير     -٤  
  األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها؛

التعـاون  مبا تبديه البلدان النامية من التزام مستمر واهتمام بأنـشطة            يشيد  -٥  
الكبرية من املسامهات يف متويـل      كما يتجليان يف حصتهما     التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      

  ين؛التعاون التق
يف الصناديق االسـتئمانية     بتقلص جمموع املسامهات،     حييط علماً مع القلق     -٦  

، ويدعو البلدان الناميـة     TD/B/WP/262 يف الفصل األول من الوثيقة       ظهركما ي لألونكتاد،  
وغريها من الشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم بتقـدمي مـسامهات متعـددة                

 أن يفعلوا ذلك من أجل تعزيز       إىللتقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      السنوات ألنشطة التعاون ا   
إمكانية التنبؤ يف ختطيط وتنفيذ برامج املساعدة التقنية ذات الصلة، وُيربز أمهيـة الـصناديق               

  االستئمانية غري املخصصة لغرض حمدد؛
 من االخنفاض الشديد يف مـستوى مـوارد الـصندوق           ُيعرب عن القلق    -٧  

، ٢٠١٣لصاحل أقل البلدان منواً، ومن عدم ورود أي مسامهات إىل الصندوق عام             االستئماين  
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ويدعو البلدان النامية والشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم مبواصلة املـسامهة يف             
أن يفعلوا ذلك، وحيث األمانة على مواصـلة  إىل الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً      

  ألولوية ألقل البلدان منواً؛ضمان إيالء ا
 أمهية اإلدارة القائمة على النتائج يف تقدمي املساعدة التقنية،          يؤكد من جديد    -٨  

قائمة على النتائج مبا يتماشـى مـع        الدارة  هود اليت تبذهلا األمانة لتطبيق اإل     وحييط علماً باجل  
 هذه اجلهـود يف سـياق      املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة، ويشجع األمانة على مواصلة بذل        

  ؛٢٠١٣التنفيذ املنهجي إلطار اإلدارة القائمة على النتائج املعتمد عام 
استخدام يف   من األمانة    اجلهات املاحنة على التماس دعم نشط      مجيع   يشجع  -٩  

 وفقـاً   وصفها أداة مهمة لتخـصيص مـسامهاهتا      قائمة الطلبات اجملّمعة اليت أعدهتا األمانة ب      
ان املستفيدة وأولوياهتا، بغية ضمان الشفافية وااللتزام يف أنـشطة التعـاون            الحتياجات البلد 

  التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد؛
 ألنشطة األمانة الداعمة لإلصالح على نطاق منظومـة         ُيعرب عن تقديره    -١٠  

ت األمم املتحدة وللدور الرئيسي لألونكتاد داخل جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاال           
 وللمسامهة الفعالة اليت تقدمها اجملموعة يف تنفيذ مبادرة         ،واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية   

  املعونة من أجل التجارة؛
 األونكتاد يف الدور الذي يؤديه يف اجملموعة املشتركة بني الوكاالت           يشجع  -١١  

، آخذاً  اجلهات املاحنة تعددة  يف تيسري الوصول إىل الصناديق االستئمانية املتعددة السنوات وامل        
  ؛٢٠١٥يف االعتبار العمل اجلاري فيما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام 

 املنسقني اإلقليميني والدول األعضاء املهتمة إىل مواصلة املـشاورات          يدعو  -١٢  
غري الرمسية لالتفاق على جمموعة من األهداف واملبادئ املشتركة فيما خيص استراتيجية مجع             

موال من أجل زيادة املسامهات وتعزيز االستدامة وإمكانية التنبؤ يف متويل التعاون هبـدف              األ
 اهلدف النهائي املنشود من االستراتيجية، لكي تنظر        اتلبية احتياجات البلدان النامية، باعتباره    

  .٢٠١٤ديسمرب /فيها الفرقة العاملة خالل دورهتا املقبلة يف كانون األول
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  املرفق الثاين

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

  ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
  طة التعاون التقيناستراتيجية األونكتاد جلمع األموال ألنش  -٤
  جدول األعمال املؤقت للدورة السبعني للفرقة العاملة  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  .إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير الفرقة العاملة   -٧
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  املرفق الثالث

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

__________ 

ولالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجَّلني      )٣(
TD/B/WP(68)/INF.1. 

  أملانيا
  بربادوس

  ديشبنغال
  بيالروس
  السنغال

  السودان 
  غواتيماال
  نيجرييا
  اليابان

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

  إندونيسيا
  أنغوال
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  الربازيل
  بنما
  بنن

  بوركينا فاسو
  بولندا

  ) املتعددة القوميات-لة دو(بوليفيا 
  ترينيداد وتوباغو

  اجلزائر
  مجهورية أفريقيا الوسطى
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية مولدوفا
  جنوب السودان

  زامبيا
  العراق
  غابون
  فرنسا
  الفلبني
  فنلندا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  مصر

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا
  اليونان

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


