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رقرررة العاملرررة فررري دورتهرررا االسرررتنتا ال المتفرررا عليهرررا التررري اعتمررردتها الف -أوالا  
 سعة والستينالتا

اسررتعراا العنصررر الولررفي للبرررامو فرري ماررروا الميزانيررة البرنامجيررة المقتر ررة   
  4112-4112 لفترة السنتين

 من جدول األعمال( 3)البند 

 إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية، 
 ،٤١17-٤١12امج األونكتاد املقرتح لفرتة السنتني يف وصف مشروع برن وقد نظرت 
                        علقققققققققققققر وصقققققققققققققف مشقققققققققققققروع برنقققققققققققققامج األونكتقققققققققققققاد املققققققققققققققرتح لفقققققققققققققرتة  توافقققققققققققققق -1 
 ؛TD/B/WP(69)/CRP.1/Rev.1الوارد يف الوثيقة  ٤١17-٤١12السنتني 
األمقققققققققققققققققني العقققققققققققققققققام ل ونكتقققققققققققققققققاد بققققققققققققققققق ن يراعقققققققققققققققققي الوثيققققققققققققققققققة  توصقققققققققققققققققي -٤ 

TD/B/WP(69)/CRP.1/Rev.1  مراعققققققاةا كاملققققققةا، ل ققققققرر تقققققققد  وصققققققف مشققققققروع برنققققققامج
 إىل األمني العام ل مم املتحدة. ٤١17-٤١12األونكتاد املقرتح لفرتة السنتني 

 مو ز مقدَّم من الرئيس -ثانياا  
 اإل راءال -ألف 

ن للفرققققة العاملقققة املعنيقققة باإلطقققار السقققرتاتيجي وامليزانيقققة و ُعققققدت القققدورة التاسقققعة والسقققت -1
 سققتعرارل ٤١1٢كققانون األول/ديسققمرب   5إىل  1الربناجميققة يف جنيققف بسويسققرا، يف الفققرتة مققن 

ومشروع اسقرتاتيجية عق   ٤١17-٤١12وصف مشروع برنامج األونكتاد املقرتح لفرتة السنتني 
 األموال ألنشطة التعاون التقين.

 البيانال االفتتا ية -باء 
تتاحيققةن نائققم األمققني العققام ل ونكتققاد، و ثققل الفلبققني أدىل املتحققدثون التققالون ببيانققات اف -٤

والصققققني، و ثققققل عهوريققققة تنزانيققققا املتحققققدة باسققققم ا موعققققة  77ل الققققدث بققققدم باسققققم جمموعققققة ا
األفريقية، و ثل إيطاليا باسم الباد األورويب والدول األعضاء فيه، و ثقل الفلبقني باسقم ا موعقة 

موعقققققة القققققدول املتقدمقققققة حتقققققو املنضقققققمة إىل البقققققاد األورويب اآلسقققققيوية، و ثقققققل سويسقققققرا باسقققققم جم
)جسققكانز(، و ثققل أوروحتققواث باسققم جمموعققة أمريكققا اللتينيققة والققدول الكاريبيققة، و ثققل بربققادو ، 

 و ثل الصني، و ثل إكوادور، و ثل امل رب.
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 الجلسال غير الرسمية - يم 
 ي.أجرت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار حتو رمس -3

 اإل راءال التي اتخذتها الفرقة العاملة -دال 
              اسررررتعراا العنصررررر الولررررفي للبرررررامو فرررري ماررررروا الميزانيررررة البرنامجيررررة المقتر ررررة لفترررررة  -1 

  4112-4112 السنتين
 من جدول األعمال( 3)البند 

وصقققققفي املعنونقققققة صالعنصقققققر ال TD/B/WP(69)/CRP.1الفرققققققة العاملقققققة يف الوثيققققققة  نظقققققرت -٢
 ص.٤١17-٤١12للربامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني 

وشقققددت إحقققدع ا موعقققات اإلقليميقققة علقققر أن عيققق  املشقققاري  واألنشقققطة املقققدكورة يف  -5
وصف الربنامج، مهما كان تصقميما جيقدا، سقوك تكقون عدلقة الفعاليقة مقا هل يققدم يقا التمويقل 

 يدا كامل.الكايف لتنفيدها تنف
ودعقت عقدة وفققود األطقراك املعنيفققة كافقة إىل تعزيققز عمقل األونكتققاد وتدعيمقه، وإىل بققدل  -2

بضققرورة ايققادة  عققدد مققن الوفققود قققالجمديققة يف العمليققة التحضققوية ل ونكتققاد الرابقق  عشققر. و  جهققود
ر ذلققق  باعتبقققا تعزيقققز الشقققراكات مققق  املنظمقققات الدوليقققة األ قققرع، وااصقققة مركقققز التجقققارة الدوليقققة،

وأعربت بعض الوفود عن ارتياحهقا  ملستفيدين.صاحل ااألثر ل لتحقيق أقصر قدر  كن من وسيلة
إطققار للتقققدم احملققرا يف هققدا ا ققال، لكنهققا ذكفققرت بضققرورة ايققادة تكثيققف ا هققود مققن أجققل تنفيققد 

 اإلدارة القائمة علر النتائج تنفيدا كامل وموحَّدا.
 ،٤١17-٤١12إلعقداد وصقف برنقامج فقرتة السقنتني وأعربت وفقود عقدة عقن تققديرها  -7
القواردة يف  املسقتندة إىل النتقائج،اإلجنااات املتوقعة واملؤشقرات يف شىت  ب وجه التقدفم احملَرا نوفهتو 

 علر النتائج ل املخَرجات.بصورة أكرب الوثيقة. وبيفنت وفود أ رع أن من احملبفد الرتكيز 
اإلدارة الققيت تضققطل   ققا عمققال األإعققادة مطابقققة وطلبققت وفققود عققدة إيضققاحات بشقق ن  -8

لتجقققارة املتعلقققق بانقققوع ا قققنس والتنميقققة يف الربنقققامج الفرعقققي يف جمقققال التنفيديقققة والتنظقققيم اإلدارث 
يف جمقققال  املتوقققق َ  اإلجنققااَ مقققن جديقققد الربنققامج ُيضقققمَّن وصقققف الدوليققة. وطلبقققت بصقققفة  اصققة أن 

فققرتات السققنتني. لربامج السققابقة الققجنققاا املقابققل لققه مققن تعمققيم مراعققاة املنظققور ا نسققاين ومؤشققر اإل
أيضققاا  بققل ،فحسققم علققر مسققتوع الققربامج الفرعيققةقققد أُدمققج لققيس الُبعققد ا نسققاين  يكققون وبققدل 

 بوصفه مسؤولية من مسؤوليات األمني العام ل ونكتاد يف عي  الربامج الفرعية.
مققققن وصققققف الربنققققامج، قالققققت  ‘٤‘)ب(3٢، الفقققققرة ٢الربنققققامج الفرعققققي وفيمققققا يتعلققققق ب -٩

الققدث  ٤١1٢/٤7جمموعققة إقليميققة إنققه مققن املهققم إدرا  إشققارة إىل نفققل التكنولوجيققا وفقققا للقققرار 
 .٤١1٢متوا/يوليه  12اختده ا لس القتصادث والجتماعي يف 
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يف ولحظققت إحققدع ا موعققات اإلقليميققة بارتيققاح أن  نققة الربنققامج والتنسققيق حافظققت  -1١
جمموعات الدول األعضاء املختلفة، وفقاا ملا اقرتحته  إشارهتا إىل عند علر التواان وصف الربنامج

هققدا التققواان يف الوثيققققة   تقققد  لعققدم التسقققا  يف د عققن القلقققو وفقققأحققد الالفرقققة العاملققة. وأعققرب 
 تعريف متفق عليه لبعض عاعات البلدان. لعدم ورود ككل، و

الضقطلع املتمثقل يف بدور جملس التجارة والتنميقة وذكفرت إحدع ا موعات اإلقليمية  -11
قققدت مقققن جديقققد ضقققرورة اعتبقققار  ب عمقققال مقققؤمتر األونكتقققاد عنقققدما ل يكقققون منعققققداا، وبالتقققا  أكف

. ودعقت ا موعقة نشقوراتالوليات الناجتة عن ا لس صاحلة  مي  األحترار، مبا فيها إصدار امل
  ا هات الفاعلة ذات الصلة دا ل األمانة العامقة ل مقم اإلقليمية أمانة األونكتاد إىل التنسيق م

. وطلبقت يف الوققت املناسقم منشورات األونكتاد والوثائق األ رع املتحدة لضمان توفو ترعات
فيهققا  يكققون أيضققاا طباعققة عققدد كققاكس مققن النسقق  الورقيققة مققن هققده املنشققورات ليتققاح للبلققدان الققيت

 عليها. صلأن بحمدودا الوصول إىل اإلنرتنت 
الربنامج بل ات رمسية حتو اإلنكليزيقة.  وصفإيضاحات بش ن توفر  وفودبعض وطلبت  -1٤

وثيقة عمل وقت انعققاد القدورة، وأن النسق  بالل قات  كان جمردالربنامج   وصفاألمانة أن  فبيفنت
يف  نشقر القنا النهقائي مقن ملزمقات امليزانيقة يف مققر األمقم املتحقدة مبجرد األ رع ستكون متاحة
وفققققاا  ،وأعلنقققت األمانققة أن جلسقققة إحاطققة سقققُتعقد يف جنيققف تقريبققاا. ٤١15شققهر نسقققيان/أبريل 
إلطقققلع الوفقققود علقققر امليزانيقققة  ٤١15أيار/مقققايو أو حزيران/يونيقققه شقققهر يف للممارسقققة املسقققتقرة، 

 .ل مني العام ل مم املتحدة فيما يتعلق باألونكتاد املقرتحة النهائية
ود إيضققققاحات بشقققق ن الفتقققققار إىل إطققققار منطقققققي يتضققققمن أهققققدافاا وطلبققققت بعققققض الوفقققق -13

الربنقققامج. فبيفنقققت األمانقققة أن الصقققي ة  وصقققفمتوقعقققة ومؤشقققرات إجنقققاا يف بعقققض فقققروع  وإجنقققااات
النموذجية وتعليمات املراققم املقا  ل مقم املتحقدة تقضقي بقادرا  األطقر املنطقيقة يف الفقرع املتعلقق 

 .فقط إلدارث ويف الربامج الفرعية يف الفرع املعنون صبرنامج العملصباإلدارة التنفيدية والتنظيم ا
ا زريققة الصقق وة الناميققة، أعققرب أحققد الوفققود  وباإلشققارة إىل التحققديات الققيت تواجققه الققدول -1٢

يف أن يتعققاون األونكتققاد بصققورة أكققرب مقق  تلقق  الققدول يف عقققد املققؤمترات العامليققة ذات  عققن رحتبققةس 
. وينب ققي للققدول األعضققاء أن تنظققر يف كيفيققة جعققل األونكتققاد (1)صامواسققصالصققلة، وااصققة مسققار 

الراب  عشقر حقدثاا عامليقاا، وتعزيقز دور األونكتقاد كجهقة تنسقيق للمعا قة املتكاملقة ملسقائل التجقارة 
 والتنمية، وملسائل التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة اليت ترتابط فيما بينها.

 العامققة ل مقققم املتحققدة األنشقققطةَ  أحققد الوفقققود توضققيحات بشققق ن حققدك األمانقققة  وطلققم  -15
يف  ة التحضوية لعتماد املعايو احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام ختطقيط مقوارديبالعمل املتعلقة
األمانققة أن العمليققة التحضققوية للمعققايو احملاسققبية الدوليققة للقطققاع  ف وضققحت صأوموجققاص. املؤسسققة

__________ 

 

 .طرائق العمل املعجفل للدول ا زرية الص وة النامية (1)
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ُتسقققتخدم يف لسقققتكون ققققد اسقققُتكملت وُعمفمقققت  ٤١17-٤١12م وأوموجقققا لفقققرتة السقققنتني العقققا
 عي  املعاملت ذات الصلة.

ووافقت الرئيسة علر أن يتعرر التقرير لتوصل الوفود إىل توافقق واسق  النطقا  يف اآلراء  -12
ة عشقرة القدورة الرابعقسقيحتا  إىل مراجعقة بعقد  ٤١17-٤١12وصقف برنقامج فقرتة السقنتني ب ن 

ملقؤمتر األمقم املتحقدة للتجقارة والتنميقة القدث يُعقققد كقل أربق  سقنوات )األونكتقاد الرابق  عشقر( ب يققة 
. ٤١15وعققن  طققة التنميققة ملققا بعققد عققام  إدرا  أيققة وليققات وأوليققات ذات صققلة تنققتج عققن املققؤمتر

دا ال ققرر يف وأكققدت األمانققة بقق ن الفرقققة العاملققة سققتعقد، متاشققيا مقق  املمارسققة الراسققخة، دورة يقق
 .تقريباا  ٤١12حزيران/يونيه 

  التقني استراتيجية األونكتاد لجمع األموال ألناطة التعاون -4 
 من جدول األعمال( ٢)البند 
إلجنققاا اسققرتاتيجية األونكتققاد  املنسقققون اإلقليميققون ابققديبققالرحتم مققن ا هققود احلثيثققة الققيت  -17

مقققن التوصقققل إىل اتفقققا . ويف هقققدا الصقققدد،  ضقققاءهل تقققتمكن القققدول األع ألنشقققطة التعقققاون التققققين،
 ، بعققد إجققراء مشققاورة حتققو رمسيققة مقق  ا موعققات اإلقليميققة، إىل دعققوةالفرقققة العاملققة ةرئيسقق عمقدت

املنسقني اإلقليميني والدول األعضاء املهتمة إىل مواصلة املشقاورات حتقو الرمسيقة املفتوحقة العضقوية 
ألمققوال، وعققرر النتققائج إن أمكققن يف الققدورة السققبعني عققن مشققروع اسققرتاتيجية األونكتققاد  مقق  ا

يف دورهتقققققا احلاديقققققة والسقققققبعني يف  ، إن تعقققققدر ذلققققق ،وأ، ٤١15للفرققققققة العاملقققققة يف  ذار/مقققققار  
 . ٤١15أيلول/سبتمرب 

 مسائل تنظيمية -ثالثاا  
  انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

                    /كققققققققققانون األول  1سققققققققققتها العامققققققققققة الفتتاحيققققققققققة يف انتخبققققققققققت الفرقققققققققققة العاملققققققققققة، يف جل -18
            السققققيدة وفققققاء عمققققورث )ا زائققققر( رئيسققققة يققققا والسققققيد ألكسققققاندر ااحتريادسققققكي  ،٤١1٢ديسقققمرب 

 مقرراا. -)الباد الروسي( نائباا للرئيس 

  إقرار  دول األعمال وتنظيم األعمال -باء 
 (من جدول األعمال ٤)البند 

(، وهو  TD/B/WP/266) أقرفت الفرقة العاملة، يف ا لسة نفسها، جدول أعمايا املؤقت -1٩
 كما يلين
 انتخاب أعضاء املكتم -1 
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 ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  -٤ 
اسققتعرار العنصققر الوصققفي للققربامج يف مشققروع امليزانيققة الربناجميققة املقرتحققة لفققرتة  -3 

 ٤١17-٤١12السنتني 
 األموال ألنشطة التعاون التقين اسرتاتيجية األونكتاد  م  -٢ 
 فرقة العاملةجدول األعمال املؤقت للدورة السبعني لل -5 
 مسائل أ رع -2 
 .اعتماد تقرير الفرقة العاملة الدث سُيقدفم إىل جملس التجارة والتنمية -7 

  ت للدورة السبعين للفرقة العاملة دول األعمال المؤق - يم 
 من جدول األعمال( 5لبند )ا

، ٤١1٢ديسققمرب /كققانون األول  5أقققرفت الفرقققة العاملققة، يف جلسققتها العامققة ا تاميققة يف  -٤١
 .جدول األعمال املؤقت لدورهتا السبعني )انظر املرفق األول(

  اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي سُيقّدم إلى مجلس التجارة والتنمية -دال 
 عمال(من جدول األ 7)البند 

يف ا لسقققة ذاهتقققا، أذنقققت الفرققققة العاملقققة للمققققرر بوضققق  تقريقققر الفرققققة العاملقققة عقققن دورهتقققا  -٤1
 والستني يف صي ته النهائية. التاسعة 
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 المرفا األول

 ت للدورة السبعين للفرقة العاملة دول األعمال المؤق  
 انتخاب أعضاء املكتم -1
 ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  -٤
 ستعرار تنفيد اسرتاتيجية األونكتاد يف جمال التصالت وسياسته املتعلقة باملنشوراتا -3
 حلادية والسبعني للفرقة العاملةجدول األعمال املؤقت للدورة ا -٢
 مسائل أ رع -5
 .اعتماد تقرير الفرقة العاملة الدث سُيقدفم إىل جملس التجارة والتنمية -2
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 المرفا الثاني

 *رالحضو   
  نحضر الدورة  ثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة -1

 سويسرا الباد الروسي
 الصني إكوادور
 حتواتيمال أملانيا

 النمسا باكستان
 نيجويا بربادو 
 الوليات املتحدة األمريكية بن لديش
 اليابان بيلرو 
  السن ال

األعضققاء يف األونكتققاد والققيت ليسققت أعضققاء يف وحضققر الققدورة  ثلققون عققن الققدول التاليققة  -٤
 العاملةن الفرقة

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  إثيوبيا
 ترينيداد وتوباحتو األردن
 تونس إسبانيا
 جامايكا إستونيا

 ا زائر إندونيسيا
 ا مهورية الدومينيكية أوروحتواث
 عهورية مولدوفا باراحتواث
 شيلي الرباايل
 العرا  بولندا
 مدحتشقر الفلبني

__________ 

 

علقققققققر قائمقققققققة املشقققققققاركني، انظقققققققر الوثيققققققققة تتضقققققققمن قائمقققققققة احلضقققققققور هقققققققده املشقققققققاركني املسقققققققجلني. وللطقققققققلع  *
TD/B/WP(69)/INF.1. 
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 امل رب البوليفارية( -فنزويل )عهورية 
 املكسي  فنلندا

 اململكة العربية السعودية كوت ديفوار
 موريشيو  كينيا
 ميامنار لتفيا
 نيبال ما 
 مدحتشقر ماليزيا

 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثَّلةا يف الدورةن -3
 الباد األورويب

 منظمة التعاون اإلسلمي
 وكانت املنظمات حتو احلكومية التالية  ثَّلةا يف الدورةن -٢

 الفئة العامة 
 .الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العا  

    


