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االسةةةةتنتااات المتفةةةةا  ليهةةةةا التةةةةي ا تمةةةةدتها الفرقةةةةة العاملةةةةة  ةةةةي دورتهةةةةا  -أوالا  
 الحادية والسبعي 

 
   لألونكتاد: التجارة الدولية 3التقييم الخاراي للبرنامج الفر ي  -ألف 

 )ب( من جدول األعمال(4)البند 
 

 إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية، 
كمــــا ورد يف   ،ألونكتــــادت التجــــارة الدوليــــةل 3الفرعــــي  لربنــــام ليف التقيــــيم ايــــارجي  وقــــد نظــــرت 
، ويف TD/B/WP(71)/CRP.2يف الوثيقــة  تللتقيـيم كمـا ورد املـواد الداعمــة، ويف TD/B/WP/274 الوثيقـة

 ،TD/B/WP(71)/CRP.1رد اإلدارة على التقييم الوارد يف الوثيقة 
ـــــد -1   املســـــتقلة يف اإلســـــهاب يف ت بيـــــق بـــــرام  األونكتـــــادعمليـــــات التقيـــــيم أمهيـــــة  تؤكِّ

 األمانة يف هذا الصدد؛ مساعي وتبادل املعلومات والتعّلم، وتثين على
ـــةعلـــى لفريـــق التقيـــيم املســـتقل  تقـــديرها عـــن تعـــرب -2   إعـــداده تقريـــر التقيـــيم، ولألمان

مــا قدمتــه مــن دعــم مــا  للتقيــيم، علــى مــا قدمتــه مــن دعــم لعمليــة التقيــيم، وحلكومــة النــروي   علــى
 مات اليت أسهمت يف العملية؛وجلميع الدول األعضاء واملنظ

بتقريـــر التقيـــيم وبـــرد اإلدارة وبـــالعروض املقدمـــة بشـــ  ما أثنـــاء الـــدورة.  حتـــيل علمـــاا  -3 
وتعـرب عـن تقـديرها للعمـل الـذي  3يف كـل للـ ، تسـّلم ب مهيـة الربنـام  الفرعـي  هـاإىل نظر  واستناداا 

لتجــارة الدوليــة يف الســلع وايـــدمات شـــعبة ابقيــادة التجــارة الدوليــة  يف ميـــدانيضــ لع بــه األونكتــاد 
 والسلع األساسية؛

بالتوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر التقيـــيم وت لـــ  إىل األمـــني العـــاب لألونكتـــاد  ترحـــ  -4 
 ؛املنظمةتنفيذها يف إطار ولية 

يف تنفيـــذ التوصـــيات يف دورة احملـــر  إىل األمانـــة أن تقـــدب تقريـــراا عـــن التقـــدب  ت لـــ  -5 
 قبلة بش ن التعاون التقين والتقييم؛الفرقة العاملة امل

 على النحو التا ت 2018-201٦إىل األمانة تنفيذ خ ة التقييم للفرتة  ت ل  -٦ 
 )سنة عقد املؤمتر(ت لن تنظر الفرقة العاملة يف أي تقييم خارجي؛ 201٦ )أ( 
 ت التكنولوجيا واللوجستيات؛4ت التقييم ايارجي للربنام  الفرعي 2017 )ب( 
 والربام  اياصة. ت أفريقيا وأقل البلدان منواا 5ت التقييم ايارجي للربنام  الفرعي 2018 )ج( 
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متابعةةة  مليةةات التقيةةيم: تقريةةر مرنلةةي  ةة  تنفيةةن التوعةةيات المنب قةةة  ةة  التقيةةيم  -باء 
   : االست مار والمشاريع2الخاراي لبرنامج األونكتاد الفر ي 

 )ج( من جدول األعمال(4)البند 
 

 لفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية،إن ا 
وفقــاا  2الربنــام  الفرعــي  لتوطيــديف التقريــر عــن اإلجــراءات الــيت ااــذهتا األمانــة  وقــد نظــرت 

 الدورة، أثناءللمناقشات اليت جرت 
 وتوطيـــــدها لـــــه بتنفيـــــذ األمانـــــة الربنـــــام  الفرعـــــي بشـــــ ن الســـــتثمار واملشـــــاريع علمـــــاا حتـــــيل  

 وتشجعها على مواصلة مساعيها يف هذا املضمار. كله  وتشكرها على لل 
  

 المواز الني أ ّده الرئيس -ثانياا  
 

 اإلاراءات -ألف 
 
ُعقـــــدت الـــــدورة احلاديـــــة والســـــبعون للفرقـــــة العاملـــــة املعنيـــــة باإلطـــــار الســـــرتاتيجي وامليزانيـــــة  -1

 .2015أيلول/سبتمرب  9-7يف جنيف، بسويسرا، يف الفرتة  الربناجمية
  

 البيانات اال تتانية -باء 
 
مث أدىل ممثلــو الوفــود التاليــة ببيانــاتت  ،أدىل نائــ  األمــني العــاب لألونكتــاد بالبيــان الفتتــاحي -2

ــــ من قـــة و  والصـــني؛ واألرجنتـــني باســـم جمموعـــة بلـــدان أمريكـــا ال تينيـــة 77 الفلبـــني باســـم جمموعـــة ال
الكــاري ؛ ووهوريــة تنزانيــا املتحــدة باســم ايموعــة األفريقيــة؛ والفلبــني باســم ايموعــة ا ســيوية البحــر 

؛ والصـــني؛ والحتـــاد األورو  باســـم الحتـــاد األورو  ودولـــه األعضـــاء؛ وبـــنن باســـم أقـــل البلـــدان منـــواا 
 - ألورو  )جســــــــــكانزوكنــــــــــدا باســــــــــم جمموعــــــــــة الــــــــــدول املتقدمــــــــــة  ــــــــــ  املنضــــــــــمة إىل الحتــــــــــاد ا

JUSSCANNZ؛ وبربـادو  باســم الــدول اجلزريــة األقــل منــواا  (؛ وبـارا واي باســم البلــدان  ـ  الســاحلية
يرلنـدا الشـمالية؛ أالصغ ة النامية؛ واملغـرب؛ وكمبوديـا؛ والصـني؛ واململكـة املتحـدة لربي انيـا العظمـى و 

 ومصر. ؛تنزانيا املتحدة وهوريةو 
، 2014وعـــرض نائـــ  األمـــني العـــاب لألونكتـــاد أنشـــ ة التعـــاون التقـــين لألونكتـــاد يف عـــاب  -3

وســلل الضــوء علــى ث ثــة جوانــ ، هــي متويــل التعــاون التقــين، واصــيين مــوارد التعــاون التقــين، وأداء 
عـُـــّدة "مــــن منتجــــات التعــــاون التقــــين، هــــو  جديــــداا  التعــــاون التقــــين. وقــــدب إمــــافة إىل للــــ  منتجــــاا 

، وتنــــــاول التقييمــــــات (UNCTAD Toolbox: Delivering Results) "تــــــادت حتقيــــــق النتــــــائ األونك
 ايارجية لربام  األونكتاد الفرعية.
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متويــل أنشــ ة التعــاون التقــين لألونكتــاد، لكــر نائــ  األمــني العــاب أن رصــيد الصــناديق عــن و  -4
يف املائـــة  2٦نســـبتها ادة ، وهـــي  يـــ2014مليـــون دولر يف عـــاب  39.4الســـتنمانية لألونكتـــاد بلـــ  

لكنـــه  علـــى الســواء، بســـب  الــدعم املــا  مـــن البلــدان املتقدمـــة والبلــدان الناميــة 2013مقارنــة بعــاب 
لتلبيـة طلبـات املسـاعدة التقنيـة )ومعظمهـا علـى املسـتو   أكـد علـى أن هـذه الزيـادة ل تكفـي إط قـاا 
يف طلــ . وأشــار إىل أن الفــار   800كثــر مــن والــيت تبلــ  أ الــو اري( الــيت تــرىُد علــى األونكتــاد ســنوياا 

مليــون دولر. وشــدد علــى أن مــن املــرجع أن يزيــد عــدد ال لبــات املقدمــة إىل  32 يقــّدر بـــالتمويــل 
. كبــ اا   الــيت قــد يســهم فيهــا األونكتــاد إســهاماا  2015األونكتــاد يف ســيا  خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــاب 

يف حتويـــــل الت لعـــــات إىل إجـــــراءات  حامســـــاا  دوراا  ومـــــن شـــــ ن رفـــــع مســـــتو  تعبنـــــة املـــــوارد أن يـــــؤدي
جهــوده الراميــة وعلــى هــذا، طلــ  نائــ  األمــني العــاب دعــم الــدول األعضــاء لألونكتــاد يف  ؛ملموســة
 لمو  من املايحني.املدعم الفاعلية بواس ة أكثر حشد املوارد وجعل املنظمة إىل 
املرصــودة للتعــاون التقــين، بلغــت النفقــات اإلواليــة  تخصــيين مــوارد األونكتــادب فيمــا يتعلــقو  -5

علــى نفقـات المتوسـل مياثـل ، وهـو مبلـ  2014مليـون دولر يف عـاب  38.8ملشـاريع التعـاون التقـين 
يف املائــة مــن هــذه النفقــات ملشــاريع يف إطــار  59الســنوات ايمــس املامــية. وُخصصــت نســبة مــد  

دارة الــديون والتحليــل املــا ، ومهــا أكــرب بــرام  التعــاون التقــين النظــاب ا   للبيانــات اجلمركيــة ونظــاب إ
هــــود األونكتــــاد الراميــــة إىل تــــوف  جللألونكتــــاد. وطلــــ  نائــــ  األمــــني العــــاب دعــــم الــــدول األعضــــاء 

منتجــــات متنوعــــة للمســــتفيدين مــــن خــــ ل دعــــم الصــــناديق الســــتنمانية املتعــــددة الســــنوات و ـــــ  
 املخصصة لغرض بعينه.

، ألقــى نائــ  األمــني العــاب الضــوء علــى قــة عمــل التعــاون التقــين لألونكتــاد، أخــ اا وعــن طري -٦
أوجــه التــب ر بــني أركــان عمــل األونكتــاد الث ثــة وعلــى جهــوده املتعلقــة بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائ . 

تجــارة وشــدد علــى دور األونكتــاد الرائــد يف ايموعــة املشــرتكة بــني وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بال
ليـــة علـــى عابفتعمـــل  2008يف عـــاب  والقـــدرات اإلنتاجيـــة. ومـــا فتنـــت ايموعـــة منـــذ إنشـــائها رمسيـــاا 

دور التجـارة والقــدرات اإلنتاجيــة يف خــدمات التعــاون املتكامــل  عيمالتنســيق بــني الوكــالت وتــدتعزيـز 
جلهـات املايحـة معـين اليت تقدمها األمم املتحدة. وأشار إىل إمكانيـة إنشـاء صـندو  اسـتنماين متعـدد ا

بالتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة لتمكــني البلــدان مــن حتويــل اقتصــاداهتا، وإخــاد فــر  عمــل، وتســخ  
، شـــجع نائـــ  2015لتنميـــة املســـتدامة. ويف مـــوء خ ـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــاب يف خدمـــة االتجـــارة 

 األمني العاب الدول األعضاء بقوة على دعم هذا الصندو .
ة عامـة شـاملة حملـللـدول األعضـاء واجلهـات املايحـة  "ة األونكتادت حتقيق النتـائ عُدّ " قدبستو  -7

ـــاء الـــدورة  عـــن أهـــم منتجـــات األونكتـــاد. ومـــن املتوقـــع أن يســـتفاد مـــن هـــذا املنـــت  اســـتفادة وـــة أثن
 14الرابعــة عشــرة ملــؤمتر األمــم املتحـــدة للتجــارة والتنميــة املقــرر عقـــده يف ليمــا يف الفــرتة املمتــدة مـــن 

، عنـــد دديـــد وليـــة األونكتـــاد حيـــث تتصـــد  لتحـــديات خ ـــة التنميـــة 201٦آلار/مـــار   18 ىلإ
 التنمية املستدامة. يف جمال وما يتصل هبا من أهداف 2015بعد عاب  ملا
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وفيمـــا يتعلـــق بالتقييمـــات ايارجيـــة ألنشـــ ة األونكتـــاد، شـــدد نائـــ  األمـــني العـــاب علـــى أن  -8
ن تسـتهدي باألدلــة املســتمدة مــن نظـم الرصــد والتقيــيم املوثــو  هبــا. سياسـات وبــرام  التنميــة ينبغــي أ

تعزيـز التقيـيم الـدقيق للـربام  الرئيسـية، وإدراج الـدرو  املسـتفادة مـن هـذه  القائم أمـابالتحدي وأبر  
 هو السنة الدولية للتقييم. 2015التقييمات يف السياسة العامة، ل سيما أن العاب 

بــرام  األونكتــاد ومشــاريعه  اتالعــاب أن الفرقــة العاملــة ســتنظر يف تقييمــولكــر نائــ  األمــني  -9
. وشــــكر فريــــق التقيــــيم علــــى تقريــــره عــــن تقيــــيم 2015و 2014الــــيت أيفــــزت يف الفــــرتة بــــني عــــامي 

ألونكتــادت التجــارة الدوليــة، وأعــرب عــن امتنانــه حلكومــة النــروي  علــى مــا قدمتــه ل 3الفرعــي  ربنــام ال
هـــذه التقييمـــات. وأشـــار إىل اإليفـــا ات الـــيت حتققـــت بفضـــل العمـــل  عـــدادإللتمكـــني مـــن مـــن دعـــم 

علــى مــرورة بــذل املزيــد مــن اجلهــد وحتقيــق  بالتجــارة، علــى النحــو احملــدد يف التقريــر، مؤّكــداا  صــلاملت
مناقشـــات مثمـــرة خـــ ل اجتمـــاع الفرقـــة العاملـــة  عقـــدنتـــائ  أفضـــل. وقـــال يف ايتـــاب إنـــه يت لـــع إىل 

 يت يتعني ااالها لتحسني أداء الربنام  الفرعي.بش ن اإلجراءات ال
وشــدد ويــع املمثلــني يف البيانــات الـــيت أدلــت هبــا الوفــود علـــى أمهيــة التعــاون التقــين بوصـــفه  -10
وحتقيـق التـب ر بـني التعـاون التقـين والـركنني ا خـرين، وكـذل   ،مـن أركـان عمـل األونكتـاد أساسياا  ركناا 

يف مســـاعدة البلـــدان الناميـــة علـــى األونكتـــاد دور بـــالتقـــين لألونكتـــاد و مـــرورة الرتقـــاء بـــدور التعـــاون 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

واعرتفـت ويـع الوفــود بقـدرة األونكتــاد علـى تقــدح الـدعم لتحقيــق أهـداف خ ــة التنميـة ملــا  -11
خــل . وشــددت وفــود عــدة يف هــذا الصــدد علــى القيمــة الــيت يضــيفها األونكتــاد دا2015بعــد عــاب 

 منظومة األمم املتحدة.
وأعربـــت  البيـــة الوفـــود عـــن قلقهـــا مـــن الفجـــوة بـــني عـــرض التعـــاون التقـــين لألونكتـــاد وال لـــ   -12

لصـــناديق  معليـــه، ودعـــت املـــايحني إىل الوفـــاء بالتزامـــاهتم الدوليـــة إ اء املســـاعدة اإلمنائيـــة و يـــادة تربعـــاهت
 .ة على النحو الكايفطلبات املساعدة التقنية املتزايدتلبية األونكتاد الستنمانية كي يتسىن لألونكتاد 

بـــذاا األونكتـــاد لـــدعم أقـــل يوأعربـــت وفـــود كثـــ ة عـــن تقـــديرها للمســـامهات واجلهـــود الـــيت  -13
والـــدول اجلزريـــة الصـــغ ة الناميـــة و  هـــا مـــن البلـــدان  األقـــل منـــواا  ـــ  الســـاحلية  البلـــدانو  البلـــدان منـــواا 

ا التجاريــة وتلــ  املتصــلة بالتجــارة؛ ودعــت شــركاء التنميــة إىل تــوف  الضــعيفة مــن أجــل تعزيــز قــدراهت
ــــيت يضــــ لع هبــــا الــــيت ســــتدامة املكافيــــة األمــــوال ال ــــؤ هبــــا لــــدعم أنشــــ ة التعــــاون التقــــين ال ميكــــن التنب

 .أقل البلدان منواا لصاحل األونكتاد، مبا يف لل   يادة املسامهات يف الصندو  الستنماين 
حصـة بلـدان أمريكـا ال تينيـة تراجـع وأعرب ممثل إحـد  ايموعـات اإلقليميـة عـن قلقـه إ اء  -14

مــوارد التعــاون التقــين لألونكتــاد، ودعــا إىل املزيــد مــن التــوا ن يف اصــيين ومن قــة البحــر الكــاري  يف 
 التو يع اجلغرايف للموارد من قبل األونكتاد.
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مـــل مـــع دول أعضـــاء وجمموعـــات إقليميـــة أخـــر  وأعربـــت بعـــو الوفـــود عـــن اســـتعدادها للع -15
 على حتقيق تقدب يف املشاورات بش ن اسرتاتيجية األونكتاد جلمع األموال ألنش ة التعاون التقين.

وأن املناســبة وســل ت  البيــة الوفــود الضــوء علــى مــرورة أن يركــز األونكتــاد علــى املنتجــات  -1٦
ــــرام  املســــاعدة التقنيــــة املشــــهود اــــ ــــايربة والقيمــــة املضــــافة داخــــل منظومــــة األمــــم يقــــرتو تنويــــع ب ا ب

 املنظمات املعنية.و املتحدة. ويف هذا السيا ، دعت بعو الوفود إىل توثيق التعاون بني الوكالت 
أمــف إىل للــ  أن معظــم الوفــود أثنــت علــى دور األونكتــاد الريــادي يف ايموعــة املشــرتكة  -17

جــارة والقـدرات اإلنتاجيــة ألنــه ارتقــى بالتنســيق بــني الوكــالت بـني وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بالت
منظومـــة املتكامـــل الـــذي تـــوفره التعـــاون ســـيا  دور التجـــارة والقـــدرات اإلنتاجيـــة يف  رّســـ و بفاعليـــة 

 األمم املتحدة.
إىل دوره داخــــل ايموعــــة، مســــتعد لــــدعم  وشــــدد بعــــو الوفــــود علــــى أن األونكتــــاد، نظــــراا  -18

ومــا يتصــل هبــا مــن  2015خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــاب  يفــاوإل  متســق ومنســق الــدول األعضــاء بــنه
 أهداف التنمية املستدامة.

وأعربــــت  البيــــة الوفــــود عــــن دعمهــــا لتكثيــــف اســــتخداب املمارســــات اإلداريــــة القائمــــة علــــى  -19
ى النتـــائ . واقـــرتو منـــدوبان يف هـــذا الصـــدد نشـــر وت بيـــق أفضـــل املمارســـات بشـــ ن اإلدارة القائمـــة علـــ

ت السـتثمار واملشـاريع. وألقـى أحـد املنـدوبني الضـوء 2النتـائ  عـرب األونكتـاد صصـو  الربنـام  الفرعـي 
 على مرورة وجود آليات ملموسة للرصد واملتابعة جلعل اإلدارة القائمة على النتائ  أكثر فاعلية.

ــــا  ىد علــــى -20 ــــة الوفــــود ألقــــت الضــــوء علــــى مــــرورة أن يوســــع األونكت ــــ  أن  البي د قاعــــدة لل
جديـدة تراعـي اعتبـارات املـايحني وأولويـات البلـدان. وأكـدت الوفـود علـى  اا  وجـ يستكشـفو املـايحني 

وإمكانيـــة التنبـــؤ هـــي املبـــاد   ،والفعاليـــة ،الشـــفافيةمفـــاهيم الســـتناد إىل ال لـــ ، و مـــرورة أن تكـــون 
 التوجيهية اليت تستند إليها هذه النهوج.

الصـــناديق الســـتنمانية  ـــ  املخصصـــة لغـــرض  ـــدد وأمهيـــة وأشـــارت وفـــود عـــدة إىل أمهيـــة  -21
 .باستمرارالتمويل املتعدد السنوات الذي ميكن التنبؤ به ل م  ع باألنش ة 

، رحبت بعو الوفود بإنشـاء صـندو  اسـتنماين متعـدد اجلهـات املايحـة بشـ ن التجـارة وأخ اا  -22
ــــة مــــن أجــــل  ــــر التعــــاون التقــــين الرتقــــاء بوالقــــدرات اإلنتاجي ــــوفره كفــــاءة وأث ــــذي ت ايموعــــة علــــى ال
 الصعيدين الوطين واإلقليمي.

مـن املسـائل الـيت وردت يف البيانـات الـيت أدلـت هبـا الوفـود.  وتناول نائ  األمـني العـاب عـدداا  -23
ـــاد للـــدعم القـــوي مـــن الـــدول األعضـــاء للمســـاعدة التقنيـــة الـــيت يقـــدمها  وأعـــرب عـــن امتنـــان األونكت

حتقيــــق ســــعيه إىل وليتــــه ويف فعاليــــة لكتــــاد، وشــــدد علــــى أمهيــــة هــــذا الــــدعم يف أداء األونكتــــاد األون
املســاعدة التقنيــة علــى  لــ  العلــى أن باإلمــافة إىل للــ  أهــداف التنميــة املســتدامة املقبلــة. وأكــد 

ن تلبيــة عــدد كبــ  مـــعــدب الــتمكن مـــن زال أكــرب بكثــ  مـــن القــدرة التوريديــة. وعلــى الـــر م مــن يــ ل
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عـرض طلبات املساعدة التقنية بسب  الفتقار إىل الـدعم املـا  مـن الـدول األعضـاء، فـإن األونكتـاد 
. وشــدد نائــ  األمــني ال لــ  بفعاليــةلــدول، للمــرة األوىل، املبــال  املاليــة الدقيقــة ال  مــة لتلبيــة ا علــى

ســـيما مـــن خـــ ل العـــاب علـــى دور الـــدول األعضـــاء يف هـــذا الصـــدد، وطلـــ  املزيـــد مـــن الـــدعم، ول 
اإلمــدادات، ألقــى الضــوء علــى "ُعــّدة األونكتــاد" بصــفتها وســيلة  عــناملــوارد ايارجــة عــن امليزانيــة. و 

ــــدول األعضــــاء  ــــاد حســــ  مللتيســــ  التصــــالت بشــــ ن التعــــاون التقــــين ولتمويــــل ال نتجــــات األونكت
ىل أن األونكتـــاد املزايـــا النســـبية، أشـــار نائـــ  األمـــني العـــاب إ صصـــو و جمـــالت اهتمـــاب كـــل منهـــا. 

تعـــاون بفعاليـــة مـــع وكـــالت أخـــر  تابعـــة لألمـــم املتحـــدة علـــى إمـــافة قيمـــة إىل جمـــالت خـــربة كـــل ي
واحــدة منهــا يف عــدد مــن القضــايا املتداخلــة، مثــل متكــني املــرأة والتوزيــف. واألونكتــاد ملتــزب مبتابعــة 

لســتعراض األخــ  الــذي أجــراه ن اعــالتوصــية املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين الــيت انبثقــت 
مكت  خـدمات الرقابـة الداخليـة لـركن البحـث والتحليـل مـن أركـان عمـل األونكتـاد. ومـن املتوقـع أن 
يدم  األونكتاد القضايا اجلنسانية علـى وجـه ايصـو  يف م بوعاتـه الرئيسـية، وهـي خ ـوة كبـ ة يف 

النتــائ ، تســعى األمانــة إىل تقلــيين قيــق مــن أجــل حتدارة اإلطريــق أداء وليتــه اإلمنائيــة. ومــن منظــور 
جمـــــالت موامـــــيعية، يف  7للصـــــناديق الســـــتنمانية إىل حـــــوا   17 عـــــدد ايموعـــــات املوامـــــيعية الــــــ

مــن دعم الــالوقــت الــذي تكفــل فيــه شــفافيتها وإمكانيــة التنبــؤ هبــا. وحــّو نائــ  األمــني العــاب علــى 
داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، شــدد نائــ   التعــاون الفعــال عــنو الــدول األعضــاء يف هــذا املضــمار. 

األمـــني العـــاب علـــى أن بإمكـــان الـــدول األعضـــاء، مـــن خـــ ل ايموعـــة املشـــرتكة بـــني وكـــالت األمـــم 
مســــاعدة متســــقة ومنســــقة بشــــ ن  املتحــــدة واملعنيــــة بالتجــــارة والقــــدرات اإلنتاجيــــة، أن ت لــــ  فعليــــاا 

الكفــاءة والتــ ث  علــى الصــعيد الق ــري. وعلــى هــذا، للمزيــد مــن  التجــارة والقضــايا املرتب ــة هبــا حتقيقــاا 
وســيلة إلدارة املــوارد بفاعليــة. وطلــ  نائــ  األمــني العــاب إىل الــدول األعضــاء يف تعــد فــإن ايموعــة 

هذا الصدد أن تدعم إنشـاء الصـندو  السـتنماين املتعـدد املـايحني. ويف ايتـاب، دعـا الـدول األعضـاء 
علـــى بفعاليـــة املســـائل املــذكورة أعـــ ه ملســـاعدة األونكتـــاد  يفبعـــو  إىل التشــاور بانتظـــاب بعضـــها مـــع

 املساعدة التقنية.على  ل  التلبية 
وعــن بنــد جــدول األعمــال املتعلــق بــالتقييم، رحــ  ممثــل إحــد  ايموعــات اإلقليميــة وأحــد  -24

ن تقيـــيم املنـــدوبني بالبـــاب املخصـــين للـــدرو  املســـتفادة يف اللمحـــة العامـــة الـــيت أعـــدهتا األمانـــة عـــ
(1)أنشــــ ة األونكتــــاد

بضــــرورة وجــــود نظريــــة صــــر ة  املتصــــلووافــــق املنــــدوب علــــى الــــدر  املســــتفاد  .
حتقيــق األهــداف ال ويلــة األجــل. يحــو ووامــحة للتغيــ  عنــد ومــع املشــاريع، وتيســ  القيــا  والتقــدب 

وأكـــد ممثـــل ايموعـــة اإلقليميـــة أن األنشـــ ة الراميـــة إىل ت بيـــق نظريـــة للتغيـــ  صـــر ة ووامـــحة يقـــّوي 
ثقافــــة الــــتعّلم والشــــفافية واملســــاءلة يف املنظمــــة، وأنــــه ينبغــــي األخــــذ هبــــا يف ويــــع أنشــــ ة األونكتــــاد 

، أثــىن . وأخــ اا املســائل لتجــارة الدوليــة علــى هــذهوبراجمــه، وشــجع األونكتــاد علــى التعــاون مــع مركــز ا
مـن عـن الـدرو  املسـتفادة  ممثل إحد  ايموعات اإلقليمية على اللمحة العامـة الـيت قـدمتها األمانـة

 يف جمال رصد الربام .املستفادة يف الدرو   أيضاا ، لكنه طل  النظر التقييمات
__________ 

 (1) TD/B/WP/272. 
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علــــى التقيـــيم ايــــارجي بشـــ ن الربنــــام   وأعربـــت وفـــود عديــــدة عـــن تقــــديرها لفريـــق التقيـــيم -25
 درتــه علــىوقدو  الربنــام  الفرعــي املتعلقــة  ــتقيــيم ال. وأشــار منــدوبان بارتيــاو إىل نتــائ  3الفرعــي 

 تلبية احتياجات أصحاب املصلحة.
السـتجابة ووافق مندوبان على التوصية األوىل يف تقريـر التقيـيم الـيت جـاء فيهـا أن علـى األونكتـاد  -2٦
 بني التخصصات.فيما التب ر وأوجه املوارد املستدامة وحتسني فعالية اصيين اف التنمية هدأل
تقيــيم الورحــ  ممثــل إحــد  ايموعــات اإلقليميــة وأحــد املنــدوبني بالتوصــية الرابعــة يف تقريــر  -27
نتاج تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف برنـام  عمـل األونكتـاد. ووافـق أحـد املنـدوبني علـى السـتعن 

اجلنســــانية والتنميــــة مثــــال علــــى ممارســــة فضــــلى يف تنــــاول الشــــؤون القائــــل إن أعمــــال قســــم التجــــارة و 
هــــذا القســــم بغيــــة املضــــي ب هــــداف الربنــــام   دعيمتــــالقضــــايا املتداخلــــة. ورأ  املنــــدوب أنــــه ينبغــــي 

يف برنـــام   املنظـــور اجلنســـاينمراعـــاة علـــى أمهيـــة تعمـــيم  وأكـــد أحـــد املنـــدوبني جمـــدداا . اجلنســـاين قـــدماا 
علـــى مســـاندة األونكتـــاد املقـــدب مـــن دعم الـــتركيـــز يســـتمر شـــدد علـــى أن ولكنـــه عمـــل األونكتـــاد، 

 البلدان النامية يف مسائل التجارة والتنمية.
عـــن تقيـــيم الوأشـــار ممـــث ن يمـــوعتني إقليميتـــني بايصـــو  إىل التوصـــية التاســـعة يف تقريـــر  -28

مــن  فشــجع األونكتــاد علــى ومــع اســرتاتيجية ل تصــالت التصــالت. ف مــا ممثــل إحــد  ايمــوعتني
اجلنســــانية، ومصــــ لع "التجــــارة باســــتخداب املـــــوارد الشـــــؤون رســــائل تتعلــــق بأجــــل التوجيــــه الفعــــال ل

البيولوجية" الذي سّكه األونكتـاد، وأهـداف التنميـة املسـتدامة. وأمـا ا خـر فشـدد علـى أمهيـة الت كـد 
ـــ ـــه يتبـــادلون مزايـــاهم النســـبية ويثبتـــون كيـــف ميكـــن للمنظمـــة أن  ع  التابعـــةمـــن أن األونكتـــاد والش  ل

 .2015تسهم بفاعلية يف يفاو تنفيذ خ ة التنمية ملا بعد عاب 
انيــــة عشــــرة يف تقريــــر ثالوأشــــار ممثــــل إحــــد  ايموعــــات اإلقليميــــة بايصــــو  إىل التوصــــية  -29
 أفضل ممارسات اإلدارة القائمة على النتائ .عن تقييم ال

ولحـــ   ،أشـــاد ممثـــل جمموعـــة إقليميـــة أخـــر  بعمـــل الربنـــام  الفرعـــيإلمـــافة إىل للـــ ، باو  -30
ة بتصـــدير صـــلاملتسياســـات ايـــدمات، والستعرامـــات الوطنيـــة  اتبتقـــدير عملـــه املتعلـــق باستعرامـــ

منــــه الــــدول اجلزريــــة الصــــغ ة  توقــــد اســــتفاد ؛والبينــــةاملــــواد ايضــــراء، والتنميــــة املســــتدامة، والتجــــارة 
لـــى تغيـــ  السياســـات عأحـــد املنـــدوبني النتبـــاه إىل أن دور الربنـــام  الفرعـــي يف احلفـــز وجـــه . و الناميـــة

واســتعراض ايــدمات وسياســات املنافســة مثــال ممتــا  علــى الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا لألونكتــاد أن يفيــد 
 إطـــار البلـــدان الناميـــة فائـــدة حقيقيـــة. وأشـــاد ممثـــل إحـــد  ايموعـــات اإلقليميـــة بعمـــل األونكتـــاد يف

 األركان الث ثة ورح   هوده الرامية إىل ترسي  هذه اإليفا ات.
، أعـرب ممثـل إحـد  2متابعة التوصيات املنبثقة عن التقيـيم ايـارجي للربنـام  الفرعـي  عنو  -31

تقريـر ايموعات اإلقليمية عـن تقـديره للـدور احلاسـم لعمـل األونكتـاد يف الربنـام  الفرعـي، ول سـيما 
 .العاملي الستثمار
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، شـدد ممثـل إحـد  ايموعـات اإلقليميـة الـدور الـذي تؤديـه التقييمـات عمومـاا ب فيما يتعلقو  -32
وأبـر   ايـالت الـيت ميكـن فيهـا  يـادة فعاليـة  ،على أن التقييمات سامهت يف تبادل املعـارف واملسـاءلة

 الربام ، األمر الذي يساعد على حتسني استخداب األموال الشحيحة أص ا.
  

 االاتما ات غير الرسمية -ايم 
 
 واصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار    رمسي. -33

  
 اإلاراء الني اتخنته الفرقة العاملة -دال 

 
مشةةةروق مقةةةةرر يىعةةةر   لةةةة  مجلةةةس التجةةةةارة والتنميةةةة لكةةةةي ين ةةةر  يةةةةه: اسةةةتعرا  أنشةةةة ة  -١ 

 األونكتاد  ي مجال التعاون التقني وتمويلها 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 
وافقــت الفرقــة العاملــة علــى مشــروع مقــرر بشــ ن اســتعراض أنشــ ة التعــاون التقــين الــيت يضــ لع  -34

كــي ينظــر فيــه يف دورتــه الثانيــة التجــارة والتنميــة   ة، لعرمــه علــى جملــس هبـا األونكتــاد ومتويــل هــذه األنشــ
 )انظر املرفق األول(. 2015أيلول/سبتمرب  25إىل  14والستني اليت ستعقد يف الفرتة من 

 
 االستنتااات المتفا  ليها  -2 

 )ج( من جدول األعمال(4)ب( و4)البندان 
 
 3عليهــا بشــ ن التقيــيم ايــارجي للربنــام  الفرعــي  أعــدت الفرقــة العاملــة اســتنتاجات متفقــاا  -35

)ب( مـــن جـــدول األعمـــال( وبشـــ ن متابعـــة عمليـــات التقيـــيمت 4لألونكتـــادت التجـــارة الدوليـــة )البنـــد 
ت 2تقريــــر مرحلــــي عــــن تنفيــــذ التوصــــيات املنبثقــــة عــــن التقيــــيم ايــــارجي لربنــــام  األونكتــــاد الفرعــــي 

 األعمال(. )ج( من جدول4الستثمار واملشاريع )البند 
  

 مسائل تن يمية -ثال اا  
 

   انتخاب أ ضاء المكتب -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند 

 
 ،2015أيلول/ســـبتمرب  7انتخبــت الفرقـــة العاملـــة، يف جلســـتها العامــة الفتتاحيـــة املعقـــودة يف  -3٦

 )أملانيــا( نائبــاا  الســيد تومــا  فــوهغروب لحقــاا  وانتخــ )بنمــا( رئيســاا اــا.  بالســيد ألفريــدو سويســكو 
 .مقرراا  - للرئيس
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   إقرار ادول األ مال وتن يم العمل -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

 
ـــــة يف الجتمـــــاع نفســـــه جـــــدول أعمااـــــا املؤقـــــت ) -37  .(TD/B/WP/271أقـــــرت الفرقـــــة العامل

 وعليه، كان جدول األعمال كما يليت
 .انتخاب أعضاء املكت  -1 
 .األعمال وتنظيم العملإقرار جدول  -2 
 .استعراض أنش ة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها -3 
 تتقييم أنش ة األونكتاد -4 

 ؛مةعاتقييم أنش ة األونكتادت حملة  )أ( 
   ؛لألونكتادت التجارة الدولية 3التقييم ايارجي للربنام  الفرعي  )ب( 
متابعــة عمليــات التقيــيمت تقريــر مرحلــي عــن تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن  )ج( 

 ت الستثمار واملشاريع. 2فرعي التقييم ايارجي لربنام  األونكتاد ال
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والسبعني للفرقة العاملة -5 
 .مسائل أخر  -٦ 
 .إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي سيقّدب  -7 

  
   ادول األ مال المؤقت للدورة ال انية والسبعي  للفرقة العاملة -ايم 

 من جدول األعمال( 5)البند 
 
ـــــة يف جلســـــتها العامـــــة ايتاميـــــة املعقـــــودة يف  -38  2015أيلول/ســـــبتمرب  9أقـــــرت الفرقـــــة العامل

 املرفق الثاين(.جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية والسبعني )انظر 
  

   ا تماد تقرير الفرقة العاملة إل  مجلس التجارة والتنمية -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 
ومـــع اللمســـات األخـــ ة علـــى التقريـــر عـــن بألنـــت الفرقـــة العاملـــة للمقـــرر يف اجللســـة لاهتـــا  -39

 ية والسبعني.ددورهتا احلا
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 المر ا األول
 

 مجلس التجارة والتنمية كي ين ر  يهمشروق مقرر يىعر   ل    
 

   استعرا  أنش ة األونكتاد  ي مجال التعاون التقني وتمويلها  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 
   إن جملس التجارة والتنمية، 
 أساســـــياا  دور األونكتـــــاد يف جمـــــال التعـــــاون التقـــــين بوصـــــفه ركنـــــاا  مـــــن جديـــــد يؤكـــــد -1 
التماســ  والتــ ث  عنــد حتســني ويشــدد علــى أمهيــة التنســيق بــني األركــان الث ثــة مــن أجــل  ،للمنظمــة

 تقدح املساعدة التقنية؛
بتقرير األمني العـاب لألونكتـاد عـن اسـتعراض أنشـ ة األونكتـاد يف جمـال   يل علماا  -2 

 التعاون التقين ومتويلها؛
أن تتوافـــق مـــمان واصـــلة العمـــل علـــى وي لـــ  إىل األمانـــة م ،مبســـاعدة األونكتـــاد يقـــر -3 

ـه يحـو حتقيـق خ ـة التنميـة ملـا بعـد عـاب ، 2015 أنش ة التعاون التقـين مـع اتفـا  أكـرا ووليـة الدوحـة وتُوجحت
 اليت تشمل أهداف التنمية املستدامة، بالتنسيق مع منظمات دولية أخر  عند القتضاء؛

لـيت امـ لعت هبـا األمانـة بالتعـاون لنوعيـة أنشـ ة التعـاون التقـين ا تقـديره يعرب عـن -4 
بزيــادة األمــوال الــواردة مــن كــل  مــع املســتفيدين وشــركاء التنميــة ومنظمــات دوليــة أخــر ، و ــيل علمــاا 

 مقارنة بالسنوات السابقة؛ 2014من البلدان املتقدمة والنامية يف عاب 
، مثـــل قائمـــة ال لبـــات لـــألدوات الـــيت أتاحهـــا األونكتـــاد أيضـــاا  تقـــديره يعـــرب عـــن -5 

قــدب للــدول األعضــاء الــيت تالــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــ ن املســاعدة التقنيــة و"ُعــّدة األونكتــاد"، 
 واملايحني حملة عامة شاملة عن أهم منتجات األونكتاد؛

ــــد -٦  ــــة  يؤكــــد مــــن جدي ــــائ  يف تقــــدح املســــاعدة التقني ــــة اإلدارة القائمــــة علــــى النت أمهي
املبــاد  التوجيهيــة لألمــم املتحــدة، ويرحــ  بــاجلهود املســتمرة الــيت تبــذاا األمانــة يف  مــع الفعالــة متشــياا 

 ؛املضمارهذا 
الـذي  ال لـ  علـى املسـاعدة التقنيـة مـن البلـدان الناميـة،بتزايد مستو    يل علماا  -7 

، ويــــدعو الــــدول املتقدمــــة و  هــــا مــــن شــــركاء ل تضــــاهيه مســــتويات التمويــــل احلاليــــة بشــــكل كامــــل
إىل تقــدح مســامهات متعــددة الســنوات إىل صــناديق األونكتــاد الســتنمانية للتعــاون  ينالقــادر التنميــة 
تـــوف  متويـــل  العمـــل علـــى مـــن أجـــل  - مثـــل الصـــندو  الســـتنماين لصـــاحل أقـــل البلـــدان منـــواا  -التقــين 

فعــــالني لــــربام  األونكتــــاد للمســــاعدة التقنيــــة، ويؤكــــد لتخ ــــيل والتنفيــــذ اللكــــاف وميكــــن التنبــــؤ بــــه 
 جدو  الصـناديق السـتنمانية  ـ  املخصصـة لغـرض بعينـه، وي لـ  إىل األمانـة أن تستكشـف سـب ا 

 مبتكرة لتوسيع قاعدة املايحني؛
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للتعـاون التقـين  متوا نـاا  إقليميـاا  ، حيثمـا أمكـن، تو يعـاا تكفـل األمانـة علـى أن يشجع -8 
األقــل والبلــدان  ــ  الســاحلية  اا  ال لــ ، مــع مراعــاة احتياجــات أفريقيــا وأقــل البلــدان منــو إىل اســتناداا 
والـــدول اجلزريـــة الصـــغ ة الناميـــة، ويـــدعو األونكتـــاد يف هـــذا الصـــدد إىل تعمـــيم جوانـــ  التعـــاون  منـــواا 

ات وإجـــراء 2024-2014التقــين لربنـــام  عمـــل فيينــا لصـــاحل البلـــدان الناميـــة  ــ  الســـاحلية للعقـــد 
ـــل العمـــل  للـــدول اجلزريـــة الصـــغ ة الناميـــة، علـــى النحـــو املتفـــق عليـــه يف مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة املعجحت

 ؛لات الصلة
ــــه األونكتــــادر البالــــدور  يرحــــ  -9  ــــادي الــــذي يضــــ لع ب يف ايموعــــة املشــــرتكة بــــني  ي

بــني فيمــا وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بالتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة، ويشــجع علــى توثيــق التعــاون 
ايموعـة لتحقيـق املزيـد مـن التماسـ  والفاعليـة والتـ ث  علـى املسـتويني الـوطين واإلقليمـي يف وكالت 

 منائي؛إطار    "توحيد األداء"، مع مراعاة البعد اإل
عــن طريــق صــناديق املتــاو التمويــل مواصــلة الســتفادة مــن األونكتــاد علــى  يشــجع -10 

 برنام  وحدة العمل يف األمم املتحدة؛
الـــدول األعضـــاء إىل مواصـــلة املشـــاورات  ـــ  الرمسيـــة ل تفـــا  علـــى جمموعـــة  يـــدعو -11 

مبــــا يف للــــ  إنشــــاء صــــندو  ، األمــــوالمـــن األهــــداف واملبــــاد  املشــــرتكة املتعلقــــة باســــرتاتيجية وــــع 
العمـــل بفعاليـــة علـــى اســـتنماين متعـــدد اجلهـــات املايحـــة بشـــ ن التجـــارة والقـــدرات اإلنتاجيـــة مـــن أجـــل 

الكفـــاءة وأثـــر خـــدمات التعـــاون التقـــين املقدمـــة مـــن ايموعـــة املشـــرتكة بـــني وكـــالت األمـــم الرتقـــاء ب
 ن الوطين واإلقليمي.املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية على الصعيدي
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 المر ا ال اني
 

 ةالعاملادول األ مال المؤقت للدورة ال انية والسبعي  للفرقة   
 
 .انتخاب أعضاء املكت  -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 .2019-2018استعراض اي ة الربناجمية لألونكتاد املقرتحة لفرتة السنتني  -3
 .للدورة الثالثة والسبعني للفرقة العاملةجدول األعمال املؤقت  -4
 .مسائل أخر  -5
 .اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي سيقّدب إىل جملس التجارة والتنمية -٦
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 المر ا ال الث
 

 (2)الحضور  
 
 تالدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة ن عنالدورة ممثلو حضر  -1

 الحتاد الروسي

 ألربيجان

 أملانيا

 إي اليا

 بنما

 سويسرا

 شيلي

 الصني

  واتيمال

 فنلندا

 النمسا

 الوليات املتحدة األمريكية

 تعضاء يف الفرقة العاملةاأل   عضاء يف األونكتاد و األالدول التالية  ن عنممثلو حضر الدورة و  -2
 إثيوبيا

 األردن

 إسبانيا

 إستونيا

 إكوادور

 اإلس مية( -إيران )وهورية 

 باكستان

 البحرين

 الربا يل

 الربتغال

 بنن

 تو و

 تونس

 وهورية تنزانيا املتحدة

 اجلمهورية الدومينكية

 جنوب أفريقيا

 السودان

 فرنسا

 الفلبني

 البوليفارية( -فنزوي  )وهورية 

 ق ر

 كمبوديا

 كندا

 كوبا

 كوت ديفوار

 كينيا

 لكسمربغ

 مصر

 املكسي 

 اململكة العربية السعودية

 ناميبيا

 نيج يا

 اليابان

 اليمن

 اليونان

 
 

 .TD/B/WP(71)/INF.1تضم قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. ول ط ع على القائمة، انظر  (2) 
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 تيف الدورة تنيوميتان الدوليتان التاليتان ممثلاملنظمتان احلكوكانت  -3
 الحتاد األورو 
 مركز اجلنوب

 ت( التالية ممثلة يف الدورةالفنة العامة املنظمة    احلكومية )من توكان -4
 ة "القرية السويسرية"منظم

 


