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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  والستونالدورة احلادية 
  )١(٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٣-١ويوليه /متوز ٢٥-٢٣جنيف، 

  )٢(االستنتاجات املتفق عليها    

استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسـته املتعلقـة             -ألف  
  باملنشورات 

  ) من جدول األعمال٣البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
لق بتنفيذ استراتيجية االتصاالت والـسياسة       بتقرير األمانة املتع   حتيط علماً   -١  

املتعلقة باملنشورات، وبالتقرير املتعلق باستطالع آراء القـّراء واملعلومـات األخـرى الـيت              
  األمانة؛  قدمتها

 التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات،          تالحظ  -٢  
األعضاء يف تنفيذ كـل مـن االسـتراتيجية    وتشجع على توثيق التعاون بني األمانة والدول      

  والسياسة؛
 إىل األمانة أن تتخذ ما يلزم من ترتيبات للقيام فوراً بترمجة املوجزات           تطلب  -٣  

التنفيذية للمنشورات الرئيسية الصادرة عن األونكتاد وتسليم وثائق العمـل والعـروض يف             
  الوقت املناسب؛

__________ 

 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١ستعقد دورة مستأنفة يف الفترة من  )١(
 .٢٠١٢يوليه / متوز٢٥العاملة يف دورهتا احلادية والستني بتاريخ الفرقة اعتمدهتا  )٢(
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ا وتقدمي تقرير عـن ذلـك، كمـا          األمانة على تقييم أثر منشوراهت     تشجع  -٤  
تشجعها على مواصلة الترويج جلميع املنشورات املتعلقة بالربامج وتوسيع نطاق تغطيتها عرب            

  الوسائل املالئمة بغية تلبية االحتياجات املختلفة ملستخدميها؛ 
 اجلهود اليت تبذهلا األمانة إلنشاء موقع شبكي جديد، وتدعو أمانة           تالحظ  -٥  

األونكتاد إىل ضمان إعطاء األولوية للتحديث املستمر حملتوى املوقع الشبكي، وتعزيز قدراته            
  .الوظيفية وإمكانية استخدامه وتيسري النفاذ إليه

يف ضـوء   ،  ٢٠١٣-٢٠١٢استعراض سرد برنامج األونكتاد لفترة السنتني         -باء  
  نتائج الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر

  ) من جدول األعمال٥البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،   
 يف قائمة املنتجات اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف             وقد نظرت   

  ، ) والتنميةالتجارة -١٢الباب  (٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
ـ     ـعلى قائم توافق    -١   اد لفتـرة الـسنتني     ـة املنتجات اليت ُحدِّدت لألونكت
  ؛TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1 كما أعيدت صياغتها وكما ترد يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢

ــي   -٢   ــام  توص ــني الع ــاداألم ــة  لألونكت ــي الوثيق ــأن يراع  ب
TD/B/WP(61)/CRP.2/Rev.1 ًكاملةً، وأن يتخذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ املنتجـات          مراعاة 

  . كما أعيدت صياغتها

        


