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هرررا دورت فررري العاملرررة الفرقرررة اعتمررردتها التررري عليهرررا المتفررر  االسرررتنتا ا  -أوالا  
 الثالثة والسبعين

  األونكتادتقييم أنشطة   
 من جدول األعمال( 4)البند 

 إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية، 
أمهية عمليات التقييم املستقل اجلاريةة يف األونتتةاد لهسةها  يف  سةني تنفيةذ  تؤكِّد -1 

   برامج األونتتاد ومشاريعه، وتبادل املعلومات والتعّلم، وتثين على مساعي األمانة يف هذا الصدد؛
علةةةى قيمةةةة إلةةةراأل الةةةدول األعضةةةاا يف ييةةةا عمليةةةات التقيةةةيم باعتبةةةار  تشةةةدد -2 

علةةةى املشةةةاركة يةةةدمج الةةةدول األعضةةةاا يف التقييمةةةات بواسةةة ة  ربهتةةةا اا ائمةةةقاا فريةةةداا ذلةةةو جوذجةةة
 وأفتارها بشأن وليات األونتتاد؛

إىل املسةةامهة، علةةى سةةو مسةةتدا  ومنهجةةي، يف يويةةل التقييمةةات اجلاريةةة يف  تةدعو -3 
 األونتتاد.

 المو ز الذي أعده الرئيس -ثانياا  
 اإل راءا  -ألف 

ُعقةةدت الةةدورة الثالثةةة والسةةبعون للفرقةةة العاملةةة املعنيةةة باإلطةةار السةةرتاتيجي وامليزانيةةة الربناجميةةة  -1
   .2016أيلول/سبتمرب  7إىل  5يف جنيف، بسويسرا، يف الفرتة من 

 االفتتاحية البيانا  -اءب 
: التاليةة الوفةود ممثلو ببيانات وأدىل أدىل نائب األمني العا  لألونتتاد بالبيان الفتتاحي. -2

 ومن قةةةة الالتينيةةةة أمريتةةةا جمموعةةةة باسةةةم البهامةةةا وجةةةزر والصةةةني؛ 77  ال جمموعةةةة باسةةةم جامايتةةةا
يا باسم اجملموعة األفريقية؛ وال اد األورويب باسم ال ةاد األورويب والةدول وناميب التارييب؛ البحر

 تقدمةة ريةا املنضةمة إىل ال ةاد األورويب )جسةتانز(؛األعضاا فيه؛ واليابان باسم جمموعةة الةدول امل
  .املغربو الصني؛وبربادوس باسم الدول النامية اجلزرية الصغاة؛ و

، 2015 وعرض نائب األمني العا  لألونتتةاد أنشة ة التعةاون التقةين لألونتتةاد يف عةا  -3
 التعةاون التقةين، وأداا التعةاون التقةين، ومسةألةوسلط الضوا على ثالثة جوانةب هةي يصةيو مةوارد 

  تعبئة املوارد.
وفيما يتعلق بتخصةيو مةوارد التعةاون التقةين، لحةب نائةب األمةني العةا  أن جممةوع النفقةات  -4

يف املائةةة  57مليةةون دولر،  صصةةت نسةةبة  39.6 يف املائةةة، فبلةة  2 بنسةةبة 2015ارتفةةا، يف عةةا  
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 البلةةدان أقةةل حصةةة وازدادتاجلمركيةةة ونظةةا  إدارة الةةديون والتحليةةل املةةاب.  منهةةا للنظةةا  الب للبيانةةات
 48 درهاقةة قياسةةية نسةةبة إىل 2014 عةةا  يف املائةةة يف 40 مةةن التقةةين التعةةاون نفقةةات جممةةوع مةةن جةةواا 
  .2015املائة يف عا   يف
 علةى األدوات القليلةةوفيما يتعلق بأداا التعاون التقين، سلط نائةب األمةني العةا  الضةوا  -5

اةد  تعزيةز الشةفافية، ول سةيما جمموعةة أدوات  2016و 2015اليت بدأ العمةل اةا يف عةامي 
األونتتةةاد، الةةيت تقةةد  إىل البلةةدان املسةةتفيدة واجلهةةات املاسةةة قائمةةة منتجةةات األونتتةةاد الرئيسةةية 

ألمةني العةا  علةى ممارسةات املتاحة، وقاعدة بيانات طلبةات التعةاون التقةين الر.يةة. ولةدد نائةب ا
اإلدارة القائمة على النتائج املعتمدة لدى وضا مشةاريا التعةاون التقةين اجلديةدة، والةدور القيةادي 
الذي يؤديه األونتتاد يف اجملموعة املشرتكة بةني وكةالت األمةم املتحةدة املعنيةة بالتجةارة والقةدرات 

املةاسني املتوقةا إنشةاله لتعزيةز دور اجملموعةة يف  إىل الصةندو  السةتئماين املتعةدداا اإلنتاجية، مشا 
  للتنمية املستدامة. 2030 إطار   ة عا 

وفيما يتعلق بتعبئة املوارد، لدد نائب األمةني العةا  علةى أن إيةاب املسةامهات املقدمةة إىل  -6
يف  مليةةةون دولر 34.7 يف املائةةةة، فبلةةة  12الصةةةناديق السةةةتئمانية لألونتتةةةاد قةةةد ا فةةة  بنسةةةبة 

، وذلو نتيجة ل فاض املسامهات املقدمة من ال ةاد األورويب والبلةدان املتقدمةة. بيةد 2015 عا 
سةةةيما  ل - أن املسةةامهات املقدمةةة مةةن البلةةدان الناميةةة والبلةةةدان الةةيت يةةر اقتصةةاداهتا  رحلةةة انتقاليةةة

ح املقدمةة مةن املؤسسةات املستخدمة لتمويل أنش ة يف الةدول املسةامهة واملمولةة مةن القةروض أو املةن
اا قياسةةةةياا ، فبلغةةةةت رقمةةةة2014يف املائةةةةة علةةةةى مةةةةدى عةةةةا   9.5 ازدادت بنسةةةةبة -املاليةةةةة الدوليةةةةة 

مليةةون دولر، وهةةو مةةا لثةةل بالتةةاب أكثةةر مةةن نصةةف جممةةوع املسةةامهات يف الصةةناديق  17.6 قةةدره
ى املسةةاعدة السةةتئمانية. ويشةةتل تراجةةا املسةةامهات مصةةدر قلةةق،  ا ةةة وأن مسةةتوى ال لةةب علةة
كةانون  1 التقنية لألونتتاد آ ةذ يف الرتفةاع. وعلةى وجةه التحديةد، تلقةى األونتتةاد، يف الفةرتة مةن

طلبةةةةات للمسةةةةاعدة التقنيةةةةة،  707 ، مةةةةا يعةةةةادل2016نيسةةةةان/أبريل  30 إىل 2013 الثاين/ينةةةةاير
يف املائةةة  42 نسةةبةلتةةي يتسةةب تلبيةةة و  يف املائةةة منهةةا فقةةط. 58 يتحقةةق التمويةةل إل ملةةا يعةةادل ومل

مليةةةون دولر. وبتنفيةةةذ   ةةةة التنميةةةة  40.3 املتبقيةةة، اتةةةان األونتتةةةاد إىل تعبئةةةة مبلةةة  إضةةايف قةةةدره
، يُتوقةةا أن يرتفةةا بقةةدر أكةةرب مسةةتوى ال لةةب علةةى املسةةاعدة التقنيةةة املقدمةةة 2030 املسةةتدامة لعةةا 

ىل دعةةم تعبئةةة مةةوارد األونتتةةاد مةةن األونتتةةاد. لةةذا دعةةا نائةةب األمةةني العةةا  ييةةا الةةدول األعضةةاا إ
 وضمان فعاليتها بواس ة الدعم امللموس من جانب اجلهات املاسة.

لحةةةب نائةةةب األمةةةني العةةةا ، فيمةةةا يتعلةةةق بالتقييمةةةات ا ارجيةةةة، أن التقييمةةةات  اا،وأ ةةةا  -7
ن . وأكةد أن األونتتةاد يةوب أولويةة ملهمةة التقيةيم عة2030 أساسية   ةة التنميةة املسةتدامة لعةا 

للمبةاد  التوجيهيةة وملعةايا اا بتوحيةد إجراااهتةا وفقةاا طريق وحدة التقييم والر د، اليت قامت مؤ ر 
فريةةق األمةةم املتحةةةدة املعةةين بةةالتقييم. وفيمةةةا يتعلةةق بتقريةةةر األمةةني العةةا  لألونتتةةةاد عةةن اسةةةتعراض 

رتة مةةةةةن أنشةةةةة ة التعةةةةةاون التقةةةةةين الةةةةةيت اضةةةةة لا اةةةةةا األونتتةةةةةاد ويويةةةةةل هةةةةةذه األنشةةةةة ة )عةةةةةن الفةةةةة
لةةدد نائةةب األمةةني العةةا  علةةى ضةةرورة أن يتةةابا  (،2016إىل آذار/مةةارس  2015 نيسةةان/أبريل

مةةةديرو الةةةربامج تنفيةةةذ التو ةةةيات الةةةواردة يف تقةةةارير التقيةةةيم وذلةةةو بوضةةةا   ةةةط عمةةةل منهجيةةةة 
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والسةةتفادة مةةن الةةدروس املستخلصةةة مةةن التقريةةر التةةوليفي السةةنوي. ولةةدد علةةى نقةةو التمويةةل 
إىل أن األونتتةةاد مل يتلةةق أي يويةةل إضةةايف للتقييمةةات يف أعقةةاب اا شةة ة التقيةةيم، مشةةا الةةالز  ألن

مليةةون دولر، وهةةو مبلةة  اسةةتخد  باألسةةاس لتمويةةل أنشةة ة يف  1.1 تةةربع حتومةةة النةةرويج  بلةة 
يف حةةال عةةد  تةةوفر هةةذا التمويةةل،  . وأكةةد أنةةه قةةد يتةةيعن،2014و 2004 الفةةرتة مةةا بةةني عةةامي
منةةدويب الةةدول األعضةةاا يف عمليةةة التقيةةيم.  ذن األونتتةةاد املتمثةةل يف إلةةراألإيقةةا  العمةةل بنمةةو 

إن توافق الراا الواسا بشأن فوائد تقييمات الربامج الفرعية ينبغةي  و تم نائب األمني العا  قائالا 
بتمويةةةل مةةةن  ةةةارن امليزانيةةةة، حةة  يتسةةةب اسةةةتمرار املمارسةةةات اجليةةةدة القائمةةةة اا أن يتةةون مةةةدعوم

 بالتقييمات. املتعلقة
ويف البيانات اليت أدلت اا الوفود، لدد ييا املمثلني على أمهية التعاون التقين باعتباره  -8

دعامة أساسية من دعائم عمل األونتتاد وأمهية تآزر هذه الدعامة ما الدعامتني األ ةريني، كمةا 
، 2016يوز/يوليةةه  لةةددت علةةى قةةدرة األونتتةةاد، عقةةب دورة املةةؤير الرابعةةة عشةةرة املعقةةودة يف

. وفيمةا يتعلةق بتخصةيو مةوارد التعةاون 2030 على  قيق أهدا    ةة التنميةة املسةتدامة لعةا 
التقةةةين لألونتتةةةةاد، أعربةةةةت أريلبيةةةةة الوفةةةةود عةةةن القلةةةةق إزاا ا فةةةةاض مسةةةةامهات البلةةةةدان املتقدمةةةةة يف 

 ن الشةركاا يف التنميةةةوطلبةةت إىل البلةدان املتقدمةةة ورياهةا مةة .2015 الصةناديق السةةتئمانية يف عةا 
زيةةادة الةةدعم املةةاب كةةي يتسةةب لألونتتةةاد أن يضةة لا بوليتةةه علةةى النحةةو املبةةني يف اتفةةا  نةةاويب 

(Nairobi Maafikiano.) 
وقةةال ممثةةل إحةةدى اجملموعةةات اإلقليميةةة إن ال ةةاد األورويب، مةةا الةةدول األعضةةاا فيةةه،  -9

تقدمةةه سةةائر اجلهةةات املاسةةة جمتمعةةة. وفيمةةا يتعلةةق يقةةد  مةةن املسةةاعدة اإلجائيةةة الر.يةةة أكثةةر ممةةا 
باملخصصةةات احملةةددة املقدمةةة إىل األونتتةةاد مةةن ال ةةاد األورويب، فةةدن ا فةةاض املةةوارد يعةةزى إىل 

الةةيت ووجهةةت يف سةةيا  التفةةا  اإلطةةاري املةةاب واإلداري  انتهةةاا دورات املشةةاريا وإىل التحةةديات
  .بني األمم املتحدة وال اد األورويب

وفيما يتعلق بأداا التعاون التقين، أثار أحد املندوبني مسألة ما إذا كان مةن املناسةب إدران  -10
   ا دمات اليت تشرتيها البلدان املستفيدة ضمن إطار املساعدة التقنية املقدمة من األونتتاد.

اإلدارة القائمةة علةى جمموعتني إقليميتني بةدور األونتتةاد يف تنفيةذ ممارسةات  وألاد ممثال -11
النتةةةائج. ولةةةدد ممثةةةل جمموعةةةة إقليميةةةة علةةةى أن اإلدارة القائمةةةة علةةةى النتةةةائج ل لتةةةن أن تن بةةةق 

 على دعامة التعاون التقين لألونتتاد. إل
ولةةدد ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة أ ةةرى علةةى أمهيةةة تنةةاول مسةةألة املسةةاواة بةةني اجلنسةةني يف  -12

 .أنش ة التعاون التقين لألونتتاد
وألةةادت أريلبيةةة الوفةةود بعمةةل األمانةةة علةةى إنشةةاا قاعةةدة بيانةةات جديةةدة  ا ةةة ب لبةةات  -13

التعةةةةاون التقةةةةين الر.يةةةةة. وقةةةةد  ممثلةةةةو بعةةةة  اجملموعةةةةات اإلقليميةةةةة اقرتاحةةةةات مةةةةن أجةةةةل املضةةةةي يف 
 سةينها،  ةا يف ذلةو إتاحتهةا  ميةا اللغةات الر.يةة، وإدران املعلومةات األساسةية واألهةدا  لتةةل 

ب، وإضةةافة لوحةةة إلجةةراا تقييمةةات أوليةةة قبةةل نشةةر ال لةةب ) ةةا يف ذلةةو، علةةى سةةبيل املثةةال، طلةة
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تقيةةيم التناسةةق مةةا السةةرتاتيجيات واألولويةةات اإلجائيةةة الوطنيةةة، والنتةةائج املتوقعةةة يف األمةةد ال ويةةل 
اجملموعةات  اسرتاتيجيات الستدامة، ونةوع املسةاعدة التقنيةة امل لةوب تقةدلها(. وألةار ممثةل إحةدى أو

املاسةةةة تتخةةةذ  اإلقليميةةةة إىل التحةةةديات يف اسةةةتخدا  قاعةةةدة البيانةةةات، ذلةةةو أن العديةةةد مةةةن اجلهةةةات
قرارات املساعدة التقنية إما على مستوى الةربامج أو علةى مسةتوى البلةدان. ويتعةني علةى املسةتفيدين 

أن اجلهات املعنيةة علةى ييةا للخ ط اإلجائية الوطنية و اا احملتملني التأكد من أن ال لبات حمدثة وفق
 املستويات على علم باألمر.

واتفقت ييا الوفود على احلاجة إىل تعزيز تعبئة املوارد. وأو ى أحةد املنةدوبني بةأن يوسةا  -14
األونتتةةاد قاعةةدة التمويةةل، وأكةةد ممثةةل إحةةدى اجملموعةةات اإلقليميةةة أن األونتتةةاد ينبغةةي أن يوا ةةل 

األمم املتحةدة األ ةرى، بسةبل منهةا آليةات التمويةل اجلمةاعي، بغيةة زيةادة تعزيز التعاون ما وكالت 
الثةةار علةةى املسةةتوى الق ةةري. وأعةةرب املمثةةل عةةن تقةةديره لألونتتةةاد إلع ائةةه األولويةةة ألقةةل البلةةدان 

وطلةةةب إىل الةةةدول األعضةةةاا تعزيةةةز املسةةةامهات يف  ةةةندو  األونتتةةةاد السةةةتئماين لصةةةا  أقةةةل  اا،جةةةو 
  اا.البلدان جو 

وأكةةةةد ممثةةةةل إحةةةةدى اجملموعةةةةات اإلقليميةةةةة أن الشةةةةفافية والتفةةةةااة يف يصةةةةيو املةةةةوارد  -15
واسةتخدامها، إىل جانةةب السةةتدامة وإمتانيةة التنبةةؤ، ينبغةةي أن تتةون املبةةاد  التوجيهيةةة للتعةةاون 

  التقين املقد  من األونتتاد.
إقليميتةةةني إىل أن اتفةةةا  وفيمةةةا يتعلةةةق بآليةةةات التمويةةةل البديلةةةة، ألةةةار ممةةةثال جممةةةوعتني  -16

التعاون ناويب حدد دور التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف جمال التنمية،  ا يف ذلو 
للبلةدان  عن التسةميات التقليديةةاا املقد  يف لتل يويل، واقرتحا استخدا  تو يفات جديدة عوض

بةةديل املمتةةن الةةذي تتسةةم بةةه املسةةاعدة املتقدمةةة والبلةةدان الناميةةة، مةةن أجةةل لسةةيد هةةذا ال ةةابا ال
اإلجائية. ولدد أحةد املنةدوبني علةى أن ارتفةاع مسةتوى املسةامهات املقدمةة مةن البلةدان الناميةة يف 

ينبغةةي أن ينظةةر إليةةه كظةةاهرة دوريةةة وليسةةت هيتليةةة، وأن فةةرض أي نظةةا  حصةةو  2015 عةةا 
 .على مسامهات البلدان النامية لن يتون مقبولا 

ثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أنه بالرريم من أن املسةامهات ريةا املخصصةة مةن وأبرز مم -17
أكةةرب مةةن املرونةةة لألونتتةةاد، فةةدن املشةةاريا املخصصةةة تشةةتل القاعةةدة ولةةيس اا لةةأ ا أن تةةوفر قةةدر 

السةةتثناا بالنسةةبة إىل العديةةد مةةن البلةةدان املاسةةة، إذ يشةةرته املشةةرع أن توجةةه أمةةوال التنميةةة سةةو 
اإلجائيةةة ذات األولويةةة وأن تركةةز املعونةةة مةةن أجةةل التجةةارة علةةى هةةد  حمةةدد  ةةا يتفةةي اجملةةالت 

 ليتسب قياس آثارها وفعاليتها على الفور.
اا مفاهيميةةاا ورأى أحةةد املنةةدوبني أن اتفةةا  نةةاويب مةةنح األمانةةة إرادة سياسةةية قويةةة والاهةة -18

ونتتةاد أن ينظةر إىل التعةاون التقةين لةيس يركز على التنمية املستدامة. وعلى هذا النحو، لتةن لأل
من  الل تنفيةذ عةدد مةن املشةاريا اجملةزأة واحملةدودة بةل ب ريقةة لةاملة تضةم املسةائل األفقيةة مثةل 

 اهلجرة وحقو  اإلنسان وتغا املناخ يف يلة أمور أ رى.
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 أدلةت اةا الوفةود.وتناول نائب األمني العا  عدداا من املسائل اليت وردت يف البيانات اليت  -19
لقلةةةق إزاا لةةةراا البلةةدان املسةةةتفيدة ا ةةةدمات املقدمةةةة، ألةةار إىل أنةةةه ينبغةةةي إدران ذلةةةو ا وخبصةةو 

ضةةةمن التعةةةاون التقةةةين، وأبةةةرز أن ال لةةةب علةةةى ا ةةةدمات حالةةةة إوابيةةةة بالنسةةةبة إىل منظمةةةة دوليةةةة، 
. وفيمةةا يتعلةةق باملسةةائل يةةربهن عةةن اهتمةةا  مةةن البلةةدان املسةةتفيدة سةةببه آثةةار األنشةة ة وفوائةةدها إذ

 وتعزيةةزاا اقتصةةادي يتةةني النسةةاا كانةةت بةةرامج التعةةاون التقةةين لألونتتةةاد هتةةد  إىل دعةةم اجلنسةةانية،
ةةةن قاعةةةدة البيانةةةات املتعلقةةةة ب لبةةةات التعةةةاون  فر ةةهن وقةةةدراهتن علةةةى املشةةةاركة يف التجةةةارة. وستحسي

مةا اجلهةات  ن األمانة ممتنةة إلجةراا حةوارستتو و  إىل التو يات املقدمة يف الجتماع،اا التقين استناد
املاسة على مستوى العوا م لتحديد جمالت الهتما . وباإلضافة إىل ذلو، سيترس إطار اإلدارة 
القائمةةةة علةةةى النتةةةائج يف ييةةةا ميةةةادين عمةةةل األونتتةةةاد، وسةةةي بق يف األعمةةةال البحثيةةةة ويف الليةةةة 

ة يف قرارات اجلمعية العامة وتو ةيات متتةب  ةدمات ما التو يات الوارداا احلتومية الدولية، يشي
  الرقابة الدا لية لألمم املتحدة. وسو  يسرتلد األونتتاد بالدول األعضاا يف هذا الصدد.

وسةةلط نائةةب األمةةني العةةا  الضةةوا علةةى جهةةود األمانةةة يف سةةبيل توسةةيا قاعةةدة املةةاسني  -20
ح التعةةةةاون بةةةةني الوكةةةةالت وآليةةةةات التمويةةةةل والو ةةةةول إىل أسةةةةاليب التمويةةةةل املبتتةةةةرة. وأيةةةةد اقةةةةرتا 

اجلمةةاعي، ولةةجا اجلهةةات املاسةةة علةةى توجيةةه رسةةائل مماثلةةة ومنسةةقة إىل ييةةا املنظمةةات الدوليةةة 
الةةيت يوجةةد مقرهةةا يف جنيةةف ويف أمةةاكن أ ةةرى. وفيمةةا يتعلةةق بالصةةندو  السةةتئماين لصةةا  أقةةل 

على الستجابة بسرعة إىل امل الةب احملةددة  لجا نائب األمني العا  اجلهات املاسة اا،البلدان جو 
يف التمويةل. وفيمةا يتعلةق اا نقصةاا املقدمة من هذه البلدان عن طريق دعم الليات اليت تعاين حالي

بدمتانيةةةة التنبةةةؤ بالتمويةةةل، ألةةةار إىل طبيعةةةة املسةةةاعدة التقنيةةةة املقدمةةةة مةةةن األونتتةةةاد فيمةةةا  ةةةو 
إىل املسةةةاعدة التقنيةةةة املسةةةتمرة لرليةةةة أثةةةر تو ةةةيات قضةةةايا السياسةةةة العامةةةة، حيةةةث توجةةةد حاجةةةة 

األونتتةاد املقرتحةة بشةةأن السياسةة العامةةة علةى األطةةر املؤسسةية والتنظيميةةة يف البلةدان املسةةتفيدة. 
لذا فدن األونتتاد يف حاجة ماسة إىل أموال متوا لة ولتن التنبؤ اا مةن  ةارن امليزانيةة ليةتمتن 

ألةار نائةةب األمةني العةةا  إىل أن يصةيو األمةةوال  اا،نيةة. وأ ةةا مةن ي ةةيط أنشة ة مسةةاعدته التق
ممارسةةة ريةةا فعالةةة بالنسةةبة إىل األونتتةةاد، وهةةي  ةةول دون حصةةول البلةةدان علةةى املةةوارد امل لوبةةة. 
و ةةا أن األونتتةةاد منظمةةة قائمةةة علةةى رأس املةةال، لتةةن تنظةةيم أنشةة ة جلمةةا األمةةوال يف جنيةةف 

تتامل املعزز ومبةادرات أ ةرى اعتمةدهتا الوكةالت الةيت تتخةذ مةن تتون لبيهة بأنش ة اإلطار امل
إىل  ويةةل ال موحةةات اا ، وسةةعي2030 هلةةا. ويف سةةيا    ةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا اا جنيةةف مقةةر 

إىل إجرااات لتن التنبؤ اا، طلةب نائةب األمةني العةا  إىل الةدول األعضةاا أن تزيةد فعاليةة اا فعلي
نتتاد، ل سيما بتحسني التنسيق بني الوفود املوجودة يف جنيف واجلهةات أنش ة تعبئة موارد األو 

 املاسة على مستوى العوا م.
وفيمةةةا يتعلةةةق ببنةةةد جةةةدول األعمةةةال املتعلةةةق بةةةالتقييم، ألةةةاد ممةةةثال جممةةةوعتني إقليميتةةةني  -21

ملستوى التزامه القوي بتقييم الربامج، ولددا على أمهية استخدا  التقييمةات والةدروس  باألونتتاد
املسةةتفادة مةةن أجةةل  سةةني املسةةاالة وايةةاذ قةةرارات قائمةةة علةةى األدلةةة وإرلةةاد العمليةةات املقبلةةة. 

بالنتةةائج اإلوابيةةة لتقيةةيم مشةةروع حسةةاب األمةةم  مةةا التقةةديراا علمةة اأحاطةة وباإلضةةافة إىل ذلةةو،
  تحدة اإلجائي من حيث السياسة اجلنسانية.امل
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ولحب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية ثالث نقاه رئيسية من تقرير األمني العا  عةن  -22
اسةةتعراض أنشةةة ة التعةةةاون التقةةةين الةةةيت يقةةةو  اةةا األونتتةةةاد ويويةةةل هةةةذه األنشةةة ة. أوهلةةةا أن عةةةدة 

اا مما يدل على أن اتباع  ج أكثةر تركيةز  اا،يتقييمات أبرزت أن ن اقات املشاريا كانت واسعة نسب
أكرب. والنق ة الثانية أن بع  التقييمات ألارت إىل ضرورة تعزيز الشراكات مةا اا أحدث أثر  ر ا

اسةةتحدث أحةةد املشةةاريا لةةراكة جمديةةة مةةن حيةةث التتلفةةة بةةني  منظمةةات دوليةةة أ ةةرى، يف حةةني
آ ةةر اا أمةةا النق ةةة الثالثةةة فهةةي أن تقييمةةالق ةةاعني العةةا  وا ةةا  مةةا راب ةةات مةةدارس األعمةةال. 

أكةةرب اا  لةةو إىل أن مةةن املمتةةن توسةةيا آثةةار عمةةل األونتتةةاد بةةل مضةةاعفتها  يةةث تشةةمل عةةدد
  من املستفيدين بدضافة دورات تدريبية على اإلنرتنت وإتاحة التعلم من بعد.

سةني بصةورة منهجيةة ولدد ممثل جمموعة إقليمية أ رى على أمهيةة مراعةاة املسةاواة بةني اجلن -23
يف تصةةةميم املشةةةاريا وتنفيةةةذها، وسةةةلط الضةةةوا علةةةى بعةةة  الةةةدروس املسةةةتفادة مةةةن تقةةةارير التقيةةةيم. 

رحةةب املمثةةل بةةالنهج الةةذي يتبعةةه مشةةروع حسةةاب األمةةم املتحةةدة اإلجةةائي يف ر ةةده وإبالريةةه  ،وأولا 
تةاد علةى  سةني الشةفافية املاليني. وإذ لدد املمثل على أمهية الشفافية واملساالة، فقد لجا األونت

وباإللةةةارة إىل  اا،املاليةةة جلميةةةا املشةةاريا وجعةةةل هةةذه املمارسةةةة اجليةةدة قاعةةةدة يف إدارة املشةةاريا. ثانيةةة
نتائج التقييم األ رى، طلب املمثل أن ينظةر األونتتةاد يف تنويةا الشةركاا املتعةاونني واجلهةات املاسةة 

 ، وتنويةةةا مصةةةادر التمويةةةل، واسةةةتخدا   ةةةج املتعاونةةةة عةةةن طريةةةق ربةةةط الصةةةالت مةةةا الق ةةةاع ا ةةةا
مةا التقةدير حةاح مشةروعني يف التعةاون مةا مشةةاريا  مبتتةرة أ ةرى لتمويةل املشةاريا. ولحةب املمثةل

أ رى أو منظمات أ رى، ولجا برامج األونتتاد األ رى على تعزيةز التعةاون والتةآزر مةا الشةركاا 
  ة يف دورة املؤير الرابعة عشرة.ما الولية املسنداا اإلجائيني ال رين، يالي

، أعةةرب 3وفيمةةا يتعلةةق  تابعةةة التو ةةيات املنبثقةةة عةةن التقيةةيم ا ةةارجي للربنةةامج الفرعةةي  -24
بعةة  املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات اإلقليميةةة عةةن تقةةديرهم لعمةةل الربنةةامج الفرعةةي، وألةةاد أحةةد 

  املندوبني باستجابته إىل احتياجات املستفيدين.
أكةةةد أن  3ب ممثةةل إحةةدى اجملموعةةات اإلقليميةةة بارتيةةاح أن تقيةةيم الربنةةامج الفرعةةي ولحةة -25

عملةه مفيةةد ومسةةتجيب إىل احتياجةات اجلهةةات املعنيةةة، وأن التقيةةيم قةد  إسةةهامات ماديةةة يف ييةةا 
مةا التقةدير إىل أن املنهجيةات واألدوات والةنهج الةيت وضةعها  مسارات عمل الربنامج. وألار املمثل

 ظةةةى بةةةالعرتا  بو ةةةفها مةةةن املنةةةافا العامةةةة، ولةةةجا الربنةةةامج الفرعةةةي علةةةى  3الفرعةةةي  الربنةةةامج
توحيدها واستنسا ها والتعريف اا. ولجا املمثل كذلو استمرار عمل الربنامج الفرعةي، ل سةيما 
، يف جمالت التدابا ريا التعريفية، وسياسة املنافسة، وسياسة ا ةدمات، ومبةادرة التجةارة البيولوجيةة

والتجةةارة واملسةةةاواة بةةةني اجلنسةةةني، ولةةةجا الربنةةةامج الفرعةةةي علةةةى توسةةةيا منهجياتةةةه وأدواتةةةه لتشةةةمل 
  ق اعات أ رى.

ولدد أحد املندوبني على احلاجة إىل موارد كافية ولتن التنبؤ اةا مةن أجةل دعةم عمةل  -26
اليت تعةو  توسةيا األونتتاد، وهي موارد من لأ ا أن تساعد البلدان على التغلب على العقبات 

 لجا مندوب آ ر الربنامج الفرعي على تعزيز آلية التصالت. اا،التجارة الدولية. وأ ا 
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 ا  غير الرسميةالجلس - يم 
 وا لت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار ريا ر.ي. -27

 العاملة الفرقة اتخذتها التي اإل راءا  -دال 
على مجلس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه: استعراض أنشرطة األونكتراد مشروع مقرر يُعرض  -١ 

 في مجال التعاون التقني وتمويلها
 من جدول األعمال( 3)البند 
وافقةةةت الفرقةةةة العاملةةةة علةةةى مشةةةروع مقةةةرر بشةةةأن اسةةةتعراض أنشةةة ة األونتتةةةاد يف جمةةةةال  -28

التجارة والتنميةة يف دورتةه الثالثةة والسةتني التعاون التقين ويويلها، وسُيعرض هذا املشروع على جملس 
   )انظر املرفق األول(. 2016 كانون األول/ديسمرب  9إىل  5املقرر عقدها يف الفرتة من 

 االستنتا ا  المتف  عليها -٢ 
 من جدول األعمال( 4)البند 
 أعةةةدت الفرقةةةة العاملةةةة السةةةتنتاجات املتفةةةق عليهةةةا )انظةةةر الفصةةةل األول( بشةةةأن تقيةةةيم -29

 أنش ة األونتتاد.

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  
  انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 (األعمال جدول من 1 البند)

، 2016سةبتمرب /أيلةول 5انتخبت الفرقةة العاملةة، يف جلسةتها العامةة الفتتاحيةة املعقةودة يف  -30
  ةةان عابةةد مصةة فى السةةيد ذلةةو بعةةد العاملةةة الفرقةةة وانتخبةةت السةةيد أويف بيةةرتي )أملانيةةا( رئيسةةاا هلةةا.

  .مقرراا  - للرئيس نائباا ( بنغالديش)

 العمل وتنظيم األعمال  دول إقرار -باء 
 (األعمال جدول من 2 البند)

 فتةان(. TD/B/WP/278أقّرت الفرقة العاملة يف اجللسة نفسها جدول أعماهلةا املؤقةت ) -31
 :كالتاب األعمال جدول

 أعضاا املتتبانتخاب  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
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 األنش ة هذه ويويل األونتتاد اا اض لا اليت التقين التعاون أنش ة استعراض -3
 أنش ة األونتتاد تقييم -4

 تقييم أنش ة األونتتاد: حملة عامة )أ( 
التو ةيات املنبثقةة عةن التقيةيم متابعة عمليات التقييم: تقرير مرحلي عةن تنفيةذ  )ب( 

 : التجارة الدولية3 ا ارجي لربنامج األونتتاد الفرعي
 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والسبعني للفرقة العاملة -5
 مسائل أ رى -6
 والتنمية التجارة جملس إىل سيقّد  الذي العاملة الفرقة تقرير اعتماد -7

  الرابعة والسبعين للفرقة العاملة دول األعمال المؤقت للدورة  - يم 
 من جدول األعمال( 5 )البند

، 2016أيلول/سةةبتمرب  7أقةرت الفرقةةة العاملةة يف جلسةةتها العامةةة ا تاميةة، املعقةةودة يف  -32
 جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والسبعني )انظر املرفق الثاين(.

  سيقدم إلى مجلس التجارة والتنميةاعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي  -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 

  ويف اجللسة ذاهتا، أذنت الفرقة العاملة للمقرر باستتمال تقرير دورهتا الثالثة والسبعني. -33
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 المرف  األول

 فيه ينظر كي والتنمية التجارة مجلس على يُعرض مقرر مشروع  
 األنشررطة هررذه وتمويررل األونكترراد بهررا اضررطل  الترري التقنرري التعرراون أنشررطة اسررتعراض  

 (األعمال جدول من 3 البند)
 والتنمية، التجارة جملس إن 
أمهيةةةةة دعامةةةة التعةةةاون التقةةةةين لألونتتةةةاد، علةةةى النحةةةةو الةةةذي أعيةةةةد اا يؤكةةةد جمةةةدد -1 

التنميةةة الشةةاملة للجميةةا يف سةةيا    ةةة التنميةةة املسةةتدامة تأكيةةده يف اتفةةا  نةةاويب، للمسةةامهة يف 
 و قيق أهدا  التنمية املستدامة؛ 2030 لعا 

بتقريةةر األمةةني العةةا  لألونتتةةاد عةةن اسةةتعراض أنشةة ة التعةةاون التقةةين  اةةيط علمةةاا  -2 
  اليت يض لا اا األونتتاد ويويل هذه األنش ة؛

مثةةل قاعةةدة بيانةةات  ،يت قةةدمها األونتتةةادبةةاألدوات الةة مةةا التقةةديراا علمةةاةةيط  -3 
إىل ضرورة القيا  باملزيةد مةن اا ال لبات الر.ية للمساعدة التقنية الواردة من الدول األعضاا، مشا 

العمةةل جلعةةل هةةذه األداة أداة فعالةةة، وذلةةو بالتشةةاور مةةا الةةدول األعضةةاا، ل سةةيما فيمةةا يتعلةةق 
بددران تفا يل املقرتحات؛ وجمموعة أدوات األونتتاد، اليت تقد  إىل املستفيدين واجلهات املاسة 

 حملة عامة لاملة عن املنتجات الرئيسية لألونتتاد؛ 
لت بيق األمانةة اإلدارة القائمةة علةى النتةائج يف التعةاون التقةين  عن تقديره يعرب -4 

 ما املباد  التوجيهية لألمم املتحدة؛اا لألونتتاد يالي
للجهود الرامية إىل  سني جودة أنشة ة التعةاون التقةين اا يعرب عن تقديره أيض -5 

والشةةةةركاا اإلجةةةةائيني واملنظمةةةةات الدوليةةةةة الةةةةيت تنفةةةةذها األمانةةةةة بالتعةةةةاون مةةةةا اجلهةةةةات املسةةةةتفيدة 
األ ةةرى، يف سةةةياقات منهةةةا مبةةةادرة ءتوحيةةةد األدااء، ويشةةجا األمانةةةة علةةةى تعزيةةةز تصةةةميم وإدارة 

 وتقييم أنش ة التعاون التقين من أجل تعظيم األثر اإلجائي؛
بزيةةادة مسةةتوى املسةةامهات املقدمةةة مةةن البلةةدان الناميةةة إىل الصةةناديق اا اةةيط علمةة -6 

 الستئمانية لألونتتاد، وذلو باألساس لتغ ية مشاريا يف بلدا ا؛
إزاا ا فةاض التمويةل املخصةو مةن بعة  املصةادر التقليديةةة  يعةرب عةن القلةق -7 

للتعةةةاون التقةةةين لألونتتةةةاد، ممةةةا أسةةةفر عةةةن نقةةةو يف التمويةةةل الةةةالز  لتلبيةةةة ال لةةةب املتزايةةةد وعةةةد  
 إمتانية التنبؤ اذا التمويل؛

البلةةةدان املتقدمةةةة والشةةةركاا يف التنميةةةة القةةةادرين علةةةى تقةةةد  مسةةةامهات  يشةةةجا -8 
ألريةةراض التعةةاون التقةةين لألونتتةةاد علةةى القيةةا  بةةذلو، مةةن أجةةل تعزيةةز إمتانيةةة  متعةددة السةةنوات
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التنبةةةةؤ يف سةةةةيا  ي ةةةةيط بةةةةرامج املسةةةةاعدة التقنيةةةةة وتنفيةةةةذها ويتةةةةني األمانةةةةة مةةةةن تلبيةةةةة طلبةةةةات 
 املساعدة التقنية؛

بةأن تةةوفا األمةةوال ريةا املخصصةةة للتعةةاون التقةين ينبغةةي أن يشةةمل اا اةيط علمةة -9 
 ييا املنتجات اليت يقدمها األونتتاد يف جمال التعاون التقين؛

  هود األمانة يف سبيل التصدي للفجوة يف التمويل؛اا ايط علم -10 
جديةةةدة األمانةةةة علةةةى موا ةةةلة جهودهةةةا الراميةةةة إىل التمةةةاس لةةةراكات  يشةةةجا -11 

للتمويةةل، بسةةبل منهةةا آليةةات التمويةةل اجلمةةاعي الةةيت تةةدعم اجملموعةةة املشةةرتكة بةةني وكةةالت األمةةم 
املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية اليت يقودها األونتتاد والليات املبتترة األ رى مثل 

 التمويل املختلط والشراكات بني الق اعني العا  وا ا .
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 المرف  الثاني

  دول األعمال المؤقت للدورة الرابعة والسبعين للفرقة العاملة  
 انتخاب أعضاا املتتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 مناقشة بشأن آلية يويل جديدة ألنش ة التعاون التقين لألونتتاد -3
 مةةن إطةةار األمةةم املتحةةدة السةةرتاتيجي املقةةرتح للفةةرتة اسةةتعراض الفةةرع ا ةةا  باألونتتةةاد -4

 ، يف ضوا نتائج الدورة الرابعة عشرة للمؤير2018-2019
ملقرتحةةة لفةةرتة السةةنتني ا الربناجميةةة امليزانيةةة مشةةروع يف للةةربامج الو ةةفي العنصةةر اسةةتعراض -5

2018-2019 
، يف ضةوا نتةائج الةدورة 2017-2016استعراض سرد برنامج األونتتةاد لفةرتة السةنتني  -6

 الرابعة عشرة للمؤير
 جدول األعمال املؤقت للدورة ا امسة والسبعني للفرقة العاملة -7
 مسائل أ رى -8
 جملس التجارة والتنمية إىل سيقّد  الذي العاملة الفرقة تقرير اعتماد -9
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 المرف  الثالث
 *الحضور  

ول التالية األعضاا يف الفرقة العاملة:حضر الدورة ممثلون عن الد -1

 أملانيا
 أوريندا
 الربازيل

 بيالروس
 زمبابوي
 السنغال

 الصني
 ريواتيمال

 كندا
 النمسا

 الوليات املتحدة األمريتية

وحضةةر الةةدورة ممثلةةون عةةن الةةدول التاليةةة األعضةةاا يف األونتتةةاد الةةيت ليسةةت أعضةةاا يف  -2
 الفرقة العاملة:
 إثيوبيا

 األرجنتني
 إسبانيا
 إكوادور

 اإلسالمية( -إيران )يهورية 
 باراريواي
 باكستان
 بربادوس
 بلجيتا

 بنغالديش
 بنن

 بوتان
 البوسنة واهلرسو

 بولندا
 باو

 تشاد 
 تونس

 جامايتا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 يهورية تنزانيا املتحدة
 جنوب أفريقيا

 جيبويت
 سلوفاكيا
 السودان
 سويسرا
 ليلي
 فنلندا
 كوبا

 التونغو
 التويت
 مصر
 املغرب

 املتسيو
 ناميبيا
 نيبال

 نيجايا
 اهلند

 اليابان
 اليونان

__________ 

 الوثيقةةةةةةةة انظةةةةةةةر املشةةةةةةةاركني، قائمةةةةةةةة علةةةةةةةى ولالطةةةةةةةالع .املسةةةةةةةجيلني املشةةةةةةةاركني هةةةةةةةذه احلضةةةةةةةور قائمةةةةةةةة تتضةةةةةةةمن *
TD/B/WP(73)/INF.1.  
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 وحضر الدورة ممثلو الدولة املراقبة ريا العضو التالية: -3
 دولة فلس ني 

 وكانت املنظمات احلتومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة: -4
 ال اد األورويب 
 مركز اجلنوب 
 اإلسالميمنظمة التعاون  

    


