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االسررررتنتاجات املتفررررا عليعررررا الرررر  اعتمرررردهتا الفرقررررة العاملررررة يف دورهتررررا  -أوالا  
 اخلامسة والسبعني

 تقييم أنشطة األونكتاد   
 من جدول األعمال( ٤)البند 

 إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية، 
يعكسس  مفيداا  إلعداده تقريراا  ٤على فريق التقييم املستقل للربانمج الفرعي تثين  -١ 

 رؤية انفذة؛
 ٤إىل تنفيسسسذ األمانسسسة للتولسسسيات السسسيت وردت يف تقيسسسيم السسسربانمج الفرعسسسي تتطلسسس   -٢ 

 ؛٢٠١8مرب يلول/سبتة والسبعني يف أأثناء دورهتا السابع لحقاا  عرض أعمال متابعة التقييمو 
اءلة والتعلم املؤسسسي من جديد أمهية التقييمات ابعتبارها أداة قوية للمستؤكد  -٣ 

 وملواللة حتسني وظيفة اإلدارة القائمة على النتائج؛
إىل األمانسسة أن يسسرا مشسساورات مسس  السسدول األعضسساء مبارسسرة بعسسد السسدورة  تطلسس  -٤ 

 ٢٠٢١-٢٠١٩للفسرتة  الرابعة والستني جمللس التجارة والتنمية، وذلك لتقدمي مشسروع ططسة تقيسيم
 السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية.قبل انعقاد الدورة التنفيذية 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 املداوالت -ألف 

ُعقسسدت السسدورة اخلامسسسة والسسسبعون للفرقسسسة العاملسسة املعنيسسة ابإلطسسار السسسرتاتيجي وامليزانيسسسة  -١
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤الربانجمية يف جنيف يف الفرتة من 

 البياانت االفتتاحية -ابء 
بيسان.   أدىل ببيساانت لثلسو الوفسود التاليسةر ةهوريسة ب انئبسة األمسني العساأل لكونكتساد أدلت -٢

ان أمريكسسسسا اليتينيسسسسة والصسسسسني؛ والرباابيسسسسل ابسسسسسم جمموعسسسسة بلسسسسد ٧٧ تنزانيسسسسا املتحسسسسدة ابسسسسسم جمموعسسسسة ال
اد سسسسسم الحتسسسسابألورويب ومنطقسسسسة البحسسسسر الكسسسسارياب؛ والسسسسسودان ابسسسسسم اجملموعسسسسة األفريقيسسسسة؛ والحتسسسساد ا

ر ابسسسسم انز؛ ومصسسساألعضسسساء؛ والسسسولايت املتحسسسدة األمريكيسسسة ابسسسسم جمموعسسسة جسسسسك هدولسسسو  األورويب
 اجملموعة العربية؛ والصني؛ وكينيا؛ وكمبوداي؛ ودولة فلسطني.

ورسسددت انئبسسة األمسسني العسساأل، يف بياالسسا السسستهيا، علسسى أمهيسسة التنسسسيق بسسني السسدعامات  -٣
، وسسسسلطت ٢٠١٦عسسساأل  يف مسسسة عسسسن أنشسسسطة التعسسساون التقسسسينالسسسثيأل لكونكتسسساد، وقسسسدمت حملسسسة عا

وإدارهتسسا. وفيمسسا يتعلسسق بتعبسسسة  الضسسوء علسسى ابوانسس  الرئيسسسية الثيثسسة وهسسي تعبسسسة األمسسوال وتسسسليمها
السسمات الرئيسسية للمسوارد األموال، قالت إن اموال الصسناديق السستسمانية ذطسذة يف التزايسد، لكسن 

علسى مسر السسسنني  اتقلباهتسو  هبسا عسدأل إمكانيسة التنبسؤظلست تتمثسل يف  اخلارجسة عسن امليزانيسة لكونكتساد
 التربعسسات ألنشسسطة دسسددة. ومسسن األمهيسسة نكسسان  سسمان تسسوافر مسسا يكفسسي مسسن منهسسا وختصسسيم مبسسال 
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لكونكتاد، إ افة إىل جعل املسامهات يف الصناديق الستسمانية أكثر مرونة وقابليسة للتنبسؤ، واحلسد 
ألنشطة دددة. ورددت انئبة األمسني العساأل علسى أمهيسة تسسليم هسذه  من ختصيم هذه املسامهات

، ٢٠٣٠املسسسسسسامهات مسسسسسن أجسسسسسل حتقيسسسسسق الطموحسسسسسات املسسسسسذكورة يف ططسسسسسة التنميسسسسسة املسسسسسستدامة لعسسسسساأل 
وسلطت الضوء علسى  سرورة تعزيسز التعساون داطسل منظومسة األمسم املتحسدة، نسا يف ذلسك عسن طريسق 

، فيمسا يتعلسق ابإلدارة، لحظست انئبسة األمسني العساأل طسااا الشراكات بني القطساعني العساأل واخلساأ. أ
مسسن أجسسل تعزيسسز الشسسفافية  ٢٠١٦و ٢٠١٥التقسسدأل احملسسراب يف تنفيسسذ املبسسادرات السسيت لسسممت عسسامي 

والكفسساءة يف جمسسال التعسساون التقسسين. وسسسلطت الضسسوء علسسى قاعسسدة بيسساانت الطلبسسات الر يسسة للتعسساون 
دارة القائمسة علسى النتسائج، السيت هتسدض إىل  سمان الرتكيسز التقين؛ وعلسى الشسروا السدنيا العشسرة لسإ

علسسى النتسسائج طسسيل مراحسسل ختطسسيو املشسساري  وتنفيسسذها؛ وعلسسى املبسسادرات الراميسسة إىل حتسسسني إدمسسا  
البعسسد ابنسسساين يف مشسساري  التعسساون التقسسين. وأكسسدت انئبسسة األمسسني العسساأل أن  سسة حاجسسة، يف سسسيا  

تعاون بني الوكالت، مسن أجسل حتسسني التماسسك والتسلثا علسى ، إىل مزيد من ال٢٠٣٠ططة عاأل 
اجملموعسسة املشسسرتكة بسسني وكسسالت األمسسم املتحسسدة واملعنيسسة ابلتجسسارة والقسسدرات ‘الصسسعيد السسوطين، وأن 

بطابعهسسسا  ٢٠٣٠جيسسد يسسسسماب سسسا ابلسسستجابة خلطسسة التنميسسسة املسسستدامة لعسساأل  يف و سس ‘ اإلنتاجيسسة
طت انئبة األمني العاأل الضوء على إمكاانت األونكتاد يف منظومة ، سلاملتكامل والشامل. وأطااا 

األمسسم املتحسسدة، بنسساءا علسسى وليتسسه السسيت ُجسسددت يف مافيكيسسانو نسساويب، مسسن أجسسل اإلسسسهاأل علسسى  سسو 
 .٢٠٣٠فعال يف تنفيذ ططة عاأل 

يسسسز وألقسسست انئبسسسة األمسسسني العسسساأل الضسسسوء علسسسى ابهسسسود املتوالسسسلة السسسيت يبسسسذسا األونكتسسساد لتعز  -٤
لسد والتقيسيم الر  اطاا وظيفة التقييم اليت يضطل  هبا. ورسددت علسى السدور الرئيسسي السذا يؤديسه نشس

املتعسسسسسددة و . ورسسسسسددت علسسسسسى أمهيسسسسسة السسسسسنُهج والشسسسسسراكات اسادفسسسسسة ٢٠٣٠فيمسسسسسا يتعلسسسسسق  طسسسسسة عسسسسساأل 
ا األونكتساد لسيت قسدمهالقطاعات يف توفا الدعم للبلدان، وسلطت الضوء علسى املسسامهات اسامسة ا

يم يف ةهوريسة ت والتقيسيف هذا اجملال، من قبيل مسا يلسير التسدري  التجسرياب علسى اإلحصساءا طراا مؤ 
قسسدأل احملسسراب  سسو حتقيسسق ، هبسسدض دعسسم قيسسا  الت٢٠١٧تنزانيسسا املتحسسدة يف حزيران/يونيسسه ولواب/يوليسسه 

الرفيس  سياسسي نتسد  الأهداض التنمية املستدامة؛ وتنظيم نشساا لتبسادل لارسسات التقيسيم طسيل امل
تحسدة ئي، وهيسسة األمسم امل، ابلتعساون مس  بسرانمج األمسم املتحسدة اإل سا٢٠١٧املستو  يف لواب/يوليه 

 بحث.للمساواة بني ابنسني ولكني املرأة، ومعهد األمم املتحدة للتدري  وال
وفيمسسا يتعلسسق بتقيسسيم أنشسسطة األونكتسساد، أكسسدت انئبسسة األمسسني العسساأل أن السسدول األعضسساء،  -٥

علسسى أسسسا   كونكتسسادا ابهسسات املعنيسسة الرئيسسسية، ينبتسسي أن تشسسار  يف التحسسسني املسسستمر لبولسسفه
طالسسة إىل  بسساه بصسسفةتقيسسيم األنشسسطة. ووجهسست النتالعسسرض العسساأل ل السسدرو  املسسستفادة السسواردة يف

ملتعلسق ففريقيسا وأقسل ا ٥، ألن التقيسيم املقبسل للسربانمج الفرعسي ٢٠٢٠-٢٠١8ططة التقييم للفسرتة 
ورة يشسسكل الايسسة السسدعاملسسة، سوالسسربامج اخلالسسة، يف السسدورة السسسابعة والسسسبعني للفرقسسة ال البلسسدان  سسواا 

ة، ابتسسسداء مسسسن ج الفرعيسسسالتجريبيسسسة لتقييمسسسات السسسربامج الفرعيسسسة. واقرتحسسست موالسسسلة السسسج تقيسسسيم السسسربام
، دعسسست انئبسسسة اا يسسسة. وأطسسسا املتعلسسسق ابلعوملسسسة والسسسرتابو والتنم ١ابلسسسربانمج الفرعسسسي  ، بسسسدءاا ٢٠١٩ عسسساأل

مسن رسلن ذلسك  تساد، ألناألمني العاأل املندوبني إىل توسي  نطسا  السدعم السذا يقدمونسه إىل األونك
ثقافسسسة  ، وتعزيسسسزأن يسسسؤدا بسسسدوره إىل لكسسسني األونكتسسساد مسسسن توسسسسي  نطسسسا  مسسسا  ريسسسه مسسسن تقييمسسسات

 ، نا يف ذلك على الصعيد الوطين.٢٠٣٠التقييم، والستجابة خلطة عاأل 
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ت عسسسسدة وفسسسسود علسسسسى أمهيسسسسة التنسسسسسيق بسسسسني السسسسدعامات السسسسثيأل مسسسسن أجسسسسل حتسسسسسني ورسسسسدد -٦
لنقسا  حسول ة طسيل االتماسك والتسلثا عنسد تقسدمي املسساعدة التقنيسة. وبسرابت ثسيأل قضسااي رئيسسي
لتقسسين، وحتديسسد لتعسساون ابنسسد جسسدول األعمسسال املتعلسسق ابلتعسساون التقسسين، وهسسي ةسس  األمسسوال، وإدارة ا

 .٢٠٣٠ا  ططة عاأل موق  األونكتاد يف سي
نسسسدوبني أن األمسسسوال السسسواردة مسسسن البلسسسدان مسسسن املد وفيمسسسا يتعلسسسق ممسسس  األمسسسوال، أكسسسد عسسسد -٧

ل وهسسو مسسا  ثسس ،ةسساابلتسست، للسسسنة الثانيسسة علسسى التسسواا، نصسسف املبلسس  اإل ٢٠١٦عسساأل يف الناميسسة 
اض إاباء الخنفسسس هسسسمققل ني عسسسنيبسسسني التسسسزاأل البلسسسدان الناميسسسة. وأعسسسر  كثسسسا مسسسن املنسسسدوب إ ابيسسساا  اياهسسساا 

مسسسن  ن يسسسستطي مسسسالنسسسساب يف مسسسستو  املسسسسامهات املقدمسسسة مسسسن البلسسسدان املتقدمسسسة، ورسسسجعوا ةيسسس  
يل املسسسامهات طسسدتسسه مسسن الشسسركاء اإل سسائيني علسسى السسستمرار يف تقسسدمي التمويسسل إىل األونكتسساد واباي
كتساد للمسساعدة ج األوناماملتعددة السنوات، بتية ابايدة القدرة علسى التنبسؤ لسد  ختطسيو وتنفيسذ بسر 
 لحظ لثسل إحسد نكتاد. و التقنية، من أجل معابة النتائج اليت أسفرت عنها الولية اجملددة لكو 

املسسسستو   تفسسسا  حسسسولااجملموعسسسات اإلقليميسسسة أن الخنفسسساض يف املسسسوارد يعسسسز  إىل عسسسدأل التولسسسل إىل 
ن املتوقس  أن مس ، وأنعساون متجسدداإلةاا للمساعدة املقدمة إىل األمم املتحدة من طيل إطار ت

نشسس  ي سسرورة أن  هسسذه املسسساعدة يف السسسنوات املقبلسسة. واتفسسق عسسدة منسسدوبني علسسىمسسستوايت تزيسسد 
هسة حتسدايت دة ومواجاألونكتاد ذليات لويل حتسن موق  األونكتاد يف سسيا  إلسيا األمسم املتحس

 ن أجسل توسسي األمسوال مس. وأكد بعس  املنسدوبني أمهيسة و س  اسسرتاتيجية بمس  ٢٠٣٠ططة عاأل 
قسسسين. لسسسى التعسسساون التعملتزايسسسد قاعسسسدة لويسسسل األونكتسسساد وابايدة املسسسوارد املاليسسسة اليابمسسسة لتلبيسسسة الطلسسس  ا

مسسن  ٢٠١٦أل جرهتسسا عسساأوأرسسار بعسس  املنسسدوبني إىل ابهسسود السسيت بسسذلتها األمانسسة واملشسساورات السسيت 
 بنساء توافسق ضساء لتيسسامس  السدول األعأجل إنشاء ذلية لويسل جديسدة، وقسالوا إن ابايدة املناقشسات 

 .دموداا  يف اآلراء بشلن هذه املسللة سيكون أمراا 
د مسسسن وفيمسسسا يتعلسسسق خدارة طسسسدمات التعسسساون التقسسسين السسسيت يقسسسدمها األونكتسسساد، سسسسلو عسسسد -8
نسسسدوبني الضسسسوء علسسسى الوليسسسة اجملسسسددة لكونكتسسساد، ولحظسسسوا ابهسسسود السسسيت تبسسسذسا األمانسسسة لتحسسسسني امل

لبياانت الشبكية للطلبات الر يسة املتعلقسة ابلتعساون التقسين، ورسجعوا علسى موالسلة التعساون قاعدة ا
مسس  السسدول األعضسساء مسسن أجسسل كفالسسة دقسسة املعلومسسات. ولحسسظ لثسسل إحسسد  اجملموعسسات اإلقليميسسة 

؛ تبسسسسسيطها التحسسسسديثات السسسسيت أدطلسسسست علسسسسى جمموعسسسسة أدوات األونكتسسسساد ورسسسسج   علسسسسى املضسسسسي يف
ا السسدنيا العشسسرة لسسإدارة القائمسسة علسسى النتسسائج مسسن رسسلالا أن تعسسزاب كفسساءة وفعاليسسة ولحسسظ أن الشسسرو 

التعسساون التقسسين؛ وأقسسر ابلتقسسدأل احملسسراب يف تعمسسيم مراعسساة املسسساواة بسسني ابنسسسني والتمكسسني القتصسسادا 
للمسسسسرأة يف تصسسسسميم مشسسسساري  التعسسسساون التقسسسسين. واستفسسسسسر منسسسسدوابن عمسسسسا إذا كانسسسست جمموعسسسسة أدوات 

سسسسسبق أن منتجسسسسات انرسسسسسة، وأفسسسسادت األمانسسسسة فن املنتجسسسسات ابديسسسسدة ابلفعسسسسل د تتضسسسسمن األونكتسسسسا
حققسسست مكاسسسس  مسسسن حيسسسث بروابهسسسا وحصسسستها مسسسن النشسسساا. وأرسسسار بعسسس  املنسسسدوبني إىل عنالسسسر 
دسسددة مسسن مافيكيسسانو نسساويب لتسسسليو الضسسوء علسسى احلاجسسة إىل التنفيسسذ يف الوقسست املناسسس ، ومنهسسا 

لتجسسسسارة يف سسسسسيا  منظمسسسسة التجسسسسارة العامليسسسسة، نسسسسا يف ذلسسسسك احلسسسسواجز  سسسسا القضسسسسااي املتعلقسسسسة بتيسسسسسا ا
ابمركية؛ والقضااي املتصلة ابلسستثمار األجنساب املبارسر واحلاجسة إىل حتسسني إدمسا  البلسدان الناميسة 

يتعلسسسسسسق بتيسسسسسسسا التجسسسسسسارة، فيمسسسسسسا يف سيسسسسسسسل القيمسسسسسسة العامليسسسسسسة؛ واحلاجسسسسسسة إىل تقسسسسسسدمي دعسسسسسسم إ سسسسسسايف 
والتكنولوجيا؛ واحلاجسة إىل املسساعدة فيمسا يتعلسق بقواعسد املنشسل وتعزيسز التعساون والستثمار، والعلم 

بسسسني األونكتسسساد ومنظمسسسة التجسسسارة العامليسسسة يف إطسسسار املعونسسسة مسسسن أجسسسل التجسسسارة؛ ومسسسساعدة الشسسسع  
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الفلسسسسطيين. ورسسسجعت عسسسدة وفسسسود األونكتسسساد علسسسى املضسسسي يف و سسس  السسسج رسسسامل مسسسن رسسسلنه إقامسسسة 
كتاد املتعلقة ابلسياسات وبناء القدرات اإلنتاجية، بتية لكني البلسدان ليت بني توليات األون

، وتقسسسدمي مسسسساعدة متكاملسسسة  طسسسذ يف مسسسن حتسسسسني معابتهسسسا للقضسسسااي اإل ائيسسسة بطريقسسسة أكثسسسر  سسسولا 
أطسسسااا، سسسسلو بعسسس  املنسسسدوبني و العتبسسسار ةيسسس  البسسسارامرتات الجتماعيسسسة والقتصسسسادية ذات الصسسسلة. 

ة إىل ابايدة التعسساون فيمسسا بسسني بلسسدان ابنسسو  وعلسسى املشسساري  الراميسسة إىل تعزيسسز الضسسوء علسسى احلاجسس
 . داطل املنطقة الواحدة التجارة

، أكسسد عسسدة منسسدوبني  سسرورة ٢٠٣٠وفيمسسا يتعلسسق نكانسسة األونكتسساد يف سسسيا  ططسسة عسساأل  -٩
ملسسسستدامة. لتنميسسسة اابايدة مشسسساركة األونكتسسساد، داطسسسل منظومسسسة األمسسسم املتحسسسدة، يف حتقيسسسق أهسسسداض ا
تقسين السيت تعساون الوردد مندوابن علسى أن إلسيا األمسم املتحسدة سسيكون لسه  ثسا علسى أنشسطة ال

كتسسساد اركة األونكفالسسسة مشسسسل يباقتسسسسبسسسدور ا تضسسسطل  ألمانسسسة أنى السسسع يضسسسطل  هبسسسا األونكتسسساد، وأن
ططسسسسسة  يسسسسسق  سسسسساايتعمليسسسسسة دتوحيسسسسسد األداءد، وأن  سسسسسة حاجسسسسسة إىل تعزيسسسسسز التعسسسسساون التقسسسسسين لتحق يف
قيسق أهسداض مهيسة يف حتابلس  األ ، ردد أحد املندوبني على أن لكونكتساد دوراا . وأطااا ٢٠٣٠ عاأل

 .٢٠٣٠األ عالتنمية املستدامة اليت ينبتي ان تنظر املنظمة يف حتقيقها يف  وء ططة 
وفيما يتعلق ببند جدول األعمال املتعلق ابلتقييم، عسرض رئسيس فريسق التقيسيم تقريسر تقيسيم  -١٠
ات يف إطسسار صسساا السسستنتاج؛ وملخ   ة، مبينسساا املنهجيسسة واخلطسسوات التقييميسسة املتبعسس٤لسسربانمج الفرعسسي ا

 نظسسور ابنسسساينراعسساة املمعسسن قضسسااي تعمسسيم  معسسايا األمهيسسة والكفسساءة والفعاليسسة والسسستدامة، فضسسيا 
دة السسسيت فااملسسسست واإلنصسسساض الشسسساملة لقطاعسسسات متعسسسددة؛ ومتنسسساولا املمارسسسسات الفضسسسلى والسسسدرو 

 حددها التقييم. وقبلت األمانة التوليات.
ورح  عدة مندوبني ابلدورة واعتربوهسا فرلسة لسستعراض مسد  فعاليسة التعساون التقسين يف  -١١

 ة املنفسسسذة يف إطسسسار. ورحسسس  منسسسدوابن ابعسسسرتاض التقيسسسيم نسسسا يسسسسم األنشسسسط٤إطسسسار السسسربانمج الفرعسسسي 
نفيسسذ وبني علسسى أمهيسسة تنسسدامل د مسسن، رسسدد عسسدأطسسااا و مسسن كفسساءة وأمهيسسة عسساليتني.  ٤السسربانمج الفرعسسي 

 و  املستفادة.الدر 
ابلعمليسسسسسة املقبلسسسسسة لتنفيسسسسسذ السسسسسدرو   همسسسسسااهتمام جممسسسسسوعتني إقليميتسسسسسني عسسسسسن وأعسسسسسر  لسسسسسثيا  -١٢

السسدرو   ادة، مثسسلاملسسستفادة. ولحسسظ لثسسل إحسسد  اجملموعسسات اإلقليميسسة أن بعسس  السسدرو  املسسستف
ن كلفيسة،  كسيسة لاإل ائ املتعلقة ابلتصالت، وتعمسيم مراعساة املنظسور ابنسساين، وإدمسا  األهسداض

ة إىل لسسى احلاجسسعأن تكسسون مهمسسة لُشسسع  األونكتسساد األطسسر . ورسسدد لثسسل جمموعسسة إقليميسسة أطسسر  
 كات اإلقليمية،ج والشرا توطي الو وا يف حتديد أولوايت العمل يف الربانمج الفرعي، وتعزيز النهُ 
 كتاد.ألونا  اوتدعيم ابوان  ابنسانية، وتعزيز اإلدارة القائمة على النتائج على نط

وأولسسسى لثسسسل إحسسسد  اجملموعسسسات اإلقليميسسسة خدرا  النفقسسسات املتصسسسلة ابلرلسسسد والتقيسسسيم يف  -١٣
سسيي بتنفيسسذ تقيسسيم استعرا كتسساد للنظسسر يف  سسي لكونبدايسسة اخلطسسو املقابلسسة. وابإل سسافة إىل ذلسسك، أول 

 الدرو  املستفادة من التقييمات السابقة وتقييم تنفيذها.
وعتني إقليميتسسني توسسسي  نطسسا  التقييمسسات عسسن طريسسق ردض ططسسة التقيسسيم جممسس واقسسرتا لسسثيا  -١٤

موعسسسات بسسسربانمج فرعسسسي سسسساد  يتنسسساول طسسسدمات تتطسسسي جمسسسالت عسسسدة. ولحسسسظ لثسسسل إحسسسد  اجمل
ومس   زانيسة احلاليسة.يسود املي، ابلنظسر إىل قاإلقليمية م  القلسق أن ابايدة مهساأل إ سافية قسد يكسون مضسراا 

 ة.ا قدمت الدول األعضاء مسامهات مالية إ افيذلك،  كن حل هذه املسللة إذ
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سسل ذليسسة إلزاميسسة منقحسسة ملتابعسسة تولسسيات التقيسسيم، وأن  -١٥ ولحظسست األمانسسة أن األونكتسساد يُعم 
انسسة علسسى ددت األمرسسمسسديرا السسربامج مطسسالبون بتقسسدمي ططسسة متابعسسة مقابلسسة. وابإل سسافة إىل ذلسسك، 

 لسة، ابلنظسر إىلتطيسة كامتية برانمج عمل األونكتاد أمهية التقييمات املتعمقة للربامج من أجل تتط
رسسة لتساابة. يمسات لااعرتاض وحسدة التفتسيا املشسرتكة ومكتس  طسدمات الرقابسة الداطليسة فن التقي

املشسساري  ططسسة  مني ةيسس ويف إطسسار املرحلسسة التجريبيسسة لسسإدارة القائمسسة علسسى النتسسائج، ل بسسد مسسن تضسس
 ميزانيسسسة ة مسسسن إةسسساايف املائسسس ٣إىل  ٢زانيسسسة للتقيسسسيم تبلسسس  رلسسسد وتقيسسسيم، مسسس  التولسسسية بتخصسسسيم مي

السسسيت  تقييمسسساتعسسسي لليمي علسسسى إعسسسداد حتليسسسل . وتعكسسسف وحسسسدة التقيسسسيم والرلسسسد حاليسسساا مشسسسروع أا
 .٢٠١١أجريت طيل السنوات اخلمس املا ية، واستعراض سياسة التقييم للعاأل 

 اجللسات غري الرمسية -جيم 
 مداولهتا يف إطار  ا ر ي.واللت الفرقة العاملة  -١٦

 اإلجراءات ال  اختذهتا الفرقة العاملة -دال 
مشروع مقرر يُعرض على جملس التجرارة والتنميرة لكري ينفرر فيرتع اسرتعراض أنشرطة التعراون  -١ 

 التقين ال  يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة 
 من جدول األعمال( ٣)البند 
ة علسسسى مشسسسروع مقسسسرر بشسسسلن اسسسستعراض أنشسسسطة التعسسساون التقسسسين السسسيت وافقسسست الفرقسسسة العاملسسس -١٧

ة والتنميسة س التجسار ، وسسُيعرض هسذا املشسروع علسى جملسولويل هسذه األنشسطة يضطل  هبا األونكتاد
 ٢٠١٧سسسسسسسسبتمرب أيلول/ ٢٢إىل  ١١يف دورتسسسسسسسه الرابعسسسسسسسة والسسسسسسسستني املقسسسسسسسرر عقسسسسسسسدها يف الفسسسسسسسرتة مسسسسسسسن 

 املرفق األول(. )انظر

 ت املتفا عليعاع تقييم أنشطة األونكتاد االستنتاجا -٢ 
 من جدول األعمال( ٤)البند 
أعسسسدت الفرقسسسة العاملسسسسة السسسستنتاجات املتفسسسسق عليهسسسا )انظسسسر الفصسسسسل األول( بشسسسلن تقيسسسسيم  -١8

 أنشطة األونكتاد.

 املسائل التنفيمية -اثلثاا  
 انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 

 من جدول األعمال( ١)البند 

 ،٢٠١٧أيلول/سسبتمرب  ٤قة العاملة، يف جلستها العامسة الفتتاحيسة املعقسودة يف انتخبت الفر  -١٩
 مقرراا. -س اا للرئيالسيد آتفو لوميسيت )إستونيا( رئيساا سا والسيد سامي نقا )تونس( انئب
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 إقرار جدول األعمال وتنفيم العمل  -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)البند 

 TD/B/WP/284) ابلسسسسسسة نفسسسسسسها، جسسسسسدول أعماسسسسسسا املؤقسسسسستأقسسسسسرت الفرقسسسسسة العاملسسسسسة، يف  -٢٠
 ركاآليت  جدول األعمال وابلتاا، كان .(TD/B/WP/284/Corr.1و

 انتخا  أعضاء املكت   -١ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢ 
 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطل  هبا األونكتاد ولويل هذه األنشطة -٣ 
 ة األونكتادرتقييم أنشط -٤ 
 تقييم أنشطة األونكتادر حملة عامة )أ( 
 لكونكتادر التكنولوجيا واللوجستيات ٤التقييم اخلارجي للربانمج الفرعي  ) ( 
 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والسبعني للفرقة العاملة  -٥ 
 مسائل أطر  -٦ 
 ارة والتنمية.اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدأل إىل جملس التج -٧ 

 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والسبعني للفرقة العامة  -جيم 
 من جدول األعمال( ٥)البند 

، ٢٠١٧أيلول/سسسبتمرب  ٦أقسسرت الفرقسسة العاملسسة يف جلسسستها العامسسة اخلتاميسسة، املعقسسودة يف  -٢١
 جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة والسبعني )انظر املرفق الثاين(.

 إىل جملس التجارة والتنمية املقدم اعتماد تقرير الفرقة العاملة  -دال 
 من جدول األعمال( ٧)البند 

املقرر بو   اللمسسات األطساة  - يف ابلسة نفسها، أذنت الفرقة العاملة لنائ  الرئيس -٢٢
 على التقرير املتعلق بدورهتا اخلامسة والسبعني.
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 املرفا األول

 على جملس التجارة والتنمية لكي ينفر فيتمشروع مقرر يُعرض   
 استعراض أنشطة التعاون التقين ال  يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة  

 من جدول األعمال( ٣)البند 

 إن جملس التجارة والتنمية، 
أمهيسسسة دعامسسسة التعسسساون التقسسسين لكونكتسسساد، علسسسى النحسسسو السسسذا أعيسسسد  يؤكسسسد جمسسسدداا  -١ 

لتنميسسسسة ايا  ططسسسسة  كيسسسسده يف مافيكيسسسسانو نسسسساويب، للمسسسسسامهة يف التنميسسسسة الشسسسساملة للجميسسسس  يف سسسسس
 ولتحقيق أهداض التنمية املستدامة؛ ٢٠٣٠املستدامة لعاأل 

التعساون التقسين  بتقرير األمسني العساأل لكونكتساد عسن اسستعراض أنشسطةحييو علماا  -٢ 
 اليت يضطل  هبا األونكتاد ولويل هذه األنشطة؛ 

مسسسس  التقسسسسدير ابألدوات السسسسيت أدحهسسسا األونكتسسسساد، مثسسسسل قاعسسسسدة بيسسسساانت  حيسسسيو علمسسسساا  -٣ 
ها اليت بسذلت دويقر اببهو  الطلبات الر ية الواردة من الدول األعضاء للحصول على املساعدة التقنية،

  ذلسك ابلتشساور مسسفعالسسة، و   سسرورة القيساأل ابملزيسد مسسن العمسل بعسل هسذه األداةاألمانسة، بينمسا يشسا إىل 
نكتسسساد السسسيت وات األو السسسدول األعضسسساء، ل سسسسيما فيمسسسا يتعلسسسق خدرا  تفالسسسيل املقرتحسسسات؛ وجمموعسسسة أد

 كونكتاد؛ رئيسية لتقد  أل إىل املستفيدين وابهات املا ة حملة عامة راملة على املنتجات ال
عسسسن تقسسسديره لقيسسساأل األمانسسسة بتطبيسسسق المسسسج اإلدارة القائمسسسة علسسسى النتسسسائج يف  يعسسسر  -٤ 

 ؛التعاون التقين لكونكتاد لارياا م  املبادئ التوجيهية لكمم املتحدة
األمانسسسة علسسسى موالسسسلة جهودهسسسا الراميسسسة إىل تعزيسسسز التعسسساون بسسسني الُشسسسع  شسسسج  ي -٥ 

 نية؛تقدمي املساعدة التق وبني الوكالت من أجل ابايدة التماسك والتلثا عند
للجهود الرامية إىل حتسني جسودة أنشسطة التعساون التقسين  يعر  عن تقديره أيضاا  -٦ 

مسسسسات الدوليسسسسة  واملنظالسسسسيت تنفسسسسذها األمانسسسسة ابلتعسسسساون مسسسس  ابهسسسسات املسسسسستفيدة والشسسسسركاء اإل سسسسائيني
 ابايدة أجسسل تقسسين مسسنلاألطسر ، ويشسسج  األمانسسة علسسى تعزيسز تصسسميم وإدارة وتقيسسيم أنشسسطة التعساون ا

 ؛إىل أقصى حد األثر اإل ائي
األونكتسسسساد علسسسسى ال سسسسطيع بسسسسدور أكثسسسسر أمهيسسسسة داطسسسسل منظومسسسسة األمسسسسم يشسسسسج   -٧ 

 عمليسسة يفملشسساركة ااملتحسسدة يف تنفيسسذ أهسسداض التنميسسة املسسستدامة، نسسا يف ذلسسك مسسن طسسيل حتسسسني 
 دتوحيد األداءد؛

مسة مسن البلسدان الناميسة إىل الصسناديق بزايدة مستو  املسسامهات املقد حييو علماا  -8 
 يف بلداالا؛  املنجزة شاري امللتتطية أساساا الستسمانية لكونكتاد، 

املصسسادر التقليديسسة  السسذا تقدمسسه التمويسسلمسسستو  إاباء اخنفسساض  هقلقسس يعسسر  عسسن -٩ 
تلبيسسة لسسيابأل للتمويسسل األنشسسطة التعسساون التقسسين السسيت يضسسطل  هبسسا األونكتسساد، مسسا أسسسفر عسسن نقسسم يف ا

 الطل  املتزايد وعن عدأل إمكانية التنبؤ هبذا التمويل؛
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البلسسسدان املتقدمسسسة والشسسسركاء اإل سسسائيني القسسسادرين علسسسى تقسسسدمي مسسسسامهات يشسسسج   -١٠ 
يساأل بسذلك، مسن علسى الق متعددة السنوات لتمويل أنشطة التعاون التقين اليت يضطل  هبا األونكتاد

ني األمانسة مسن أجسل لكس ج املساعدة التقنية وتنفيذها ومنأجل ابايدة إمكانية التنبؤ يف ططو برام
 تلبية طلبات املساعدة التقنية؛ 

 رورة أن يشمل لويل التعاون التقين من األموال  ا املخصصة ةيس  ييحظ  -١١ 
 منتجات أنشطة التعاون التقين اليت يضطل  هبا األونكتاد؛

لسسسد الفجسسوة يف التمويسسل، بسسسبل منهسسا اببهسسود السسيت تبسسذسا األمانسسة  حيسسيو علمسساا  -١٢ 
 ء؛ل األعضاالتعجيل يف األعمال املتعلقة آبلية التمويل ابديدة، ابلتشاور م  الدو 

األمانسسة علسسى موالسسلة جهودهسسا الراميسسة إىل البحسسث عسسن رسسراكات لويليسسة  يشسسج  -١٣ 
ت األمسسم ني وكسسالبسسجديسسدة، بوسسسائل منهسسا ذليسسات التمويسسل ابمسساعي الداعمسسة للمجموعسسة املشسسرتكة 

طسسر  ات املبتكسسرة األ، واآلليسساملتحسسدة واملعنيسسة ابلتجسسارة والقسسدرات اإلنتاجيسسة، السسيت يقودهسسا األونكتسساد
 ختلو والشراكات بني القطاعني العاأل واخلاأ.مثل التمويل امل



TD/B/WP/288 

GE.17-16297 10 

 املرفا الثاين

 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والسبعني للفرقة العاملة  
 انتخا  أعضاء املكت  -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 ٢٠١٩-٢٠١8تقرير حالة امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني  -٣
 ٢٠٢١-٢٠٢٠اخلطة الربانجمية لكونكتاد املقرتحة لفرتة السنتني استعراض  -٤
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والسبعني للفرقة العاملة -٥
 مسائل أطر  -٦
 إىل جملس التجارة والتنمية. املقدأل اعتماد تقرير الفرقة العاملة -٧
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 املرفا الثالث

 (١)احلضور  
التاليسسسسسة األعضسسسسساء يف الفرقسسسسسة العاملسسسسسة املعنيسسسسسة ابإلطسسسسسار  حضسسسسسر السسسسسدورة لثلسسسسسون عسسسسسن السسسسسدول -١

 السرتاتيجي وامليزانية الربانجميةر
 إثيوبيا
 إستونيا
 اإلسيمية( - )ةهورية إيران

 الرباابيل
 تونس
 الصني

 العرا 
 كندا
 كينيا
 النمسا
 نيبال
 الياابن

أعضسسساء يف األونكتسسساد لكنهسسسا ليسسسست يت هسسسي وحضسسسر السسسدورة لثلسسسون عسسسن السسسدول التاليسسسة السسس -٢
 أعضاء يف الفرقة العاملةر

 إسبانيا

 أنتول

 أو ندا

 ذيرلندا

 ابكستان

 برابدو 

 بودن

 بولندا

 باو

 جامايكا

 ابزائر

 ةهورية تنزانيا املتحدة

 جيبويت

 السنتال

 السودان

 ريلي

 الصومال

 الفلبني

 فنلندا

 كولومبيا

 الكويت

 الشمالية ذيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

 هاييت

 اسند

 هولندا

 اليمن

 التاليةرالدولية وحضر الدورة أيضاا لثلو املنظمات احلكومية  -٣
 الحتاد األورويب 

 رالتاا جمهاانأو بر تها اب األمم املتحدة أو هيساجهن حضر الدورة لثلون عو  -٤
 مركز التجارة الدولية 

    

__________ 
 .TD/B/WP(75)/INF.1تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. وليطيع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة  (١)


