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هتا الفرقـة العاملـة يف دورهتـا        االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمد      -أوالً  
  والستني ابعةسال

ض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسـته املتعلقـة           استعرا  -ألف  
  باملنشورات

  ) من جدول األعمال٣البند (
  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
تنفيـذ اسـتراتيجية    املفصل املتعلـق ب   بتقرير األمانة   مع التقدير    حتيط علماً   -١  

ات األخرى  سياسة املنشورات، وبالتقرير املتعلق باستطالع آراء القّراء واملعلوم       االتصاالت و 
  اليت قدمتها األمانة؛

 احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتـصاالت وسياسـة          املستمر التقدمب رحبت  -٢  
مواصلة جهودها، بطرق منها تعزيز التنسيق على املـستوى      على  األمانة  املنشورات، وتشجع   

، يف إطار الترويج    جنيفيف  مة  الدائبعثاهتا  من خالل   تنسيق مع الدول األعضاء،     الداخلي وال 
لعمل املنظمة بغية ضمان التواصل على أوسع نطاق ممكن مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة،              

تعزيـز  ال سيما صانعو السياسات يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء، وذلك هبدف              
   مكانته يف جمال التجارة والتنمية؛تأثري األونكتاد وإبراز

بالتحسينات البارزة اليت أُدخلت على املوقع الـشبكي لألونكتـاد           رحبت  -٣  
وبتزايد تطبيق تكنولوجيات جديدة، وتشجع األمانة على تعزيز حضورها الشبكي الفعـال            

  بوسائل منها استخدام وسائط التواصل االجتماعي؛
 أساليبها وتعزيز قدرهتا على رصد وتقيـيم         األمانة على إعادة تقييم    تشجع  -٤  

  حضورها اإلعالمي والشبكي؛
 األونكتاد إىل احلفاظ على التعاون الوثيق بـني األمانـة والـدول              تدعو  -٥  

، وإىل مواصلة حتسني نشر املعلومات باستخدام       مة يف جنيف  الدائاألعضاء، من خالل بعثاهتا     
 املوقع الشبكي وبوابة املنـدوبني     ستخداما قابليةوسائل أكثر استدامة، عند االقتضاء، وتعزيز       

  وحتسني حمتوياهتما؛
، عـن ذلـك   تقارير  تقييم أثر منشوراهتا وتقدمي      األمانة مواصلة    طلب إىل ت  -٦  

 هـا براجمميـع   جلتـرويج   ال ، ومواصلة استطالع آراء القّراء  وحتسني مستوى التعليقات على     
تلبيـة  زيـادة حتـسني جودهتـا و      ئمة بغية   الوسائل املال ب نشرها وتوسيع نطاق    ومنشوراهتا

  الحتياجات املختلفة ملستخدميها؛ا
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عمله بني منشورات األونكتاد وأركان      األمانة على تعزيز أوجه التآزر       حتث  -٧  
مواصلة ، وتشجع األمانة على     هاألخرى هبدف تعزيز تنفيذ التوصيات اليت تتضمنها منشورات       

  ترشيد منشوراهتا عند االقتضاء؛
بارتياح اجلهود اليت تبذهلا األمانة من أجل حتسني ترمجة الوثائق يف           الحظ  ت  -٨  
 املطلوبة، وحتث األمانة على مواصلة إعداد الوثائق يف الوقت املناسب وعلى العمـل              داملواعي

مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف لضمان ترمجة الوثائق واملنشورات وتسليمها يف الوقـت              
  .املناسب

   مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموالالنظر يف  -باء  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية،  
 من أجـل    شروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال     مل تعرب عن تقديرها    -١  

 لتوصـية مـن      أعدته األمانة تنفيـذاً     هبذا املشروع الذي   أنشطة التعاون التقين وحتيط علماً    
 وللقـرارات ذات الـصلة      ٢٠١٢لعام   التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة      

الصادرة عن جملس التجارة والتنمية، ومبا تضمنه من وقائع وحتليالت، وتسلم بأنـه أسـاس               
  مفيد للمناقشة اجلارية بشأن استراتيجية مجع األموال؛

، واالحتاد األورويب والدول     والصني ٧٧    جمموعة ال حات كل من    مبقترتنوه    -٢  
، بـشأن   )جسكانز(الدول املتقدمة غري املنضمة إىل االحتاد األورويب        األعضاء فيه، وجمموعة    

 استراتيجية مجع األموال ومبادئها؛ أهداف

اجتماعات غري رمسيـة، بـشكل      يعقدوا  إىل املنسقني اإلقليميني أن     تطلب    -٣  
هبدف التفاق على جمموعة من األهداف واملبادئ املشتركة الستراتيجية مجع األموال           منتظم، ل 

 اهلدف النهائي املنشود من االستراتيجية، مع مراعـاة         ه البلدان النامية باعتبار   تتلبية احتياجا 
دورهتا املقبلة خالل مقترحات اجملموعات اإلقليمية، وتقدميها إىل الفرقة العاملة لكي تنظر فيها 

  .٢٠١٤سبتمرب /يف أيلول

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  املداوالت  -ألف  
ابعة والستون للفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية        سُعقدت الدورة ال    -١

، السـتعراض تنفيـذ     ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤-١٢  الفترة الربناجمية يف جنيف، سويسرا، يف    
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مـشروع   والنظر يف    ت وسياسته املتعلقة باملنشورات   استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاال    
  . من أجل أنشطة التعاون التقيناستراتيجية األونكتاد جلمع األموال

  البيانات االفتتاحية  -باء  
  باسم جمموعةثيوبياممثل إ، ونائب األمني العام لألونكتاد  : كل من  أدىل ببيان افتتاحي    -٢
 باسـم اجملموعـة     األردنموعة األفريقية؛ وممثـل     باسم اجمل  ؛ وممثل مدغشقر   والصني ٧٧  لا

باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛        ترينيداد وتوباغو   اآلسيوية؛ وممثل   
والدول األعضاء فيه؛ وممثل الواليات     وممثل اليونان واملنسق اإلقليمي، باسم االحتاد األورويب        

انز؛ وممثل بيالروس، باسم اجملموعة دال؛ وممثل مصر؛ جسكاملتحدة األمريكية، باسم جمموعة     
اجلزائـر؛ وممثـل    وممثل الصني؛ وممثل املغرب؛ وممثل باكستان؛ وممثل بـاراغواي؛ وممثـل            

  .)١(إكوادور
استراتيجية األونكتـاد يف     يف تنفيذ    نائب األمني العام لألونكتاد التقدم احملرز      خلصو  -٣

، وقدم حملة عامـة     استطالع آراء القّراء   ونتائج   باملنشوراتجمال االتصاالت وسياسته املتعلقة     
 من أجل أنشطة التعاون التقين وأهداف هذه        مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    عن  

  .االستراتيجية وتوصياهتا الرئيسية
 من جدول األعمال، أشاد ممثلو مجيع اجملموعات اإلقليمية ومجيع     ٣وفيما خيص البند      -٤

وأثـىن أحـد    . لتنفيذ استراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات     املستمرة   باجلهود   الوفود
وابتكار  من اتساق وأمهية     استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت    املندوبني على ما تتسم به      

وأشار العديد من املمثلني واملندوبني إىل هذه اجلهود من حيث صلتها باتفاق            . وجودة وفعالية 
  . ية الدوحةأكرا ووال

. ورحب العديد من الوفود بالتحسينات اليت أدخلها األونكتاد على موقعه الشبكي            -٥
يف املوقع الشبكي على الدور الذي يضطلع به األونكتاد          التركيززيادة  واقترح أحد املندوبني    

وقال مندوب آخر إن املوقع الـشبكي بـات         . ٢٠١٥يف حتديد جدول أعمال ما بعد عام        
  .خداما، وطلب معلومات إضافية عن نشر التغريداتأسهل است

وأثـىن  . وأشادت عدة وفود بالتقدم احملرز يف جمال االتصاالت مع الدول األعضاء            -٦
 وغريهـا مـن األدوات      بوابة املندوبني ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية على حتسني وظائف        

رحب ممثل  و.  مفيدة بشكل خاص    كأداة "دليل املندوبني اجلدد  "وُسلِّط الضوء على    . الشبكية
 ممـا   ،قال إن دليل بيانات االتصال غري شامل      لكنه  باالبتكار الذي تتسم به بوابة املندوبني،       

وطلب بعض املندوبني وضع نظام     . ب حتديد أماكن مديري وموظفي األونكتاد املعنيني      صّعُي

__________ 

 ).٣٩انظر الفقرة (مل يكن ممثل إكوادور حاضرا يف االجتماع  )١(
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خلـرباء الـوطنيني إىل   أفضل إلشعار البعثات الدائمة يف جنيف بأنشطة األونكتاد وبزيارات ا       
  .األونكتاد

وأشاد ممثلو عدة جمموعات إقليمية بتزايد استخدام وسائط التواصل االجتماعي، مثل             -٧
 واقتـرح ممثـل أن     . على تـويتر   تويتر، ورحب بعضهم بفتح األمني العام لألونكتاد حساباً       

 الحظ ممثل آخر     تويتر كوسيلة للتواصل، بينما    يستخدم مسؤولون آخرون يف األونكتاد أيضاً     
  .أن هناك جماال لتحسني استخدام األونكتاد لوسائط التواصل االجتماعي

شأن وفيما خيص االتصاالت الداخلية، قال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن من              -٨
الشفافية واالتصاالت داخـل املنظمـة، وأن   أن تعزز مواصلة تطوير املوقع الشبكي الداخلي   

علـى  والتغلـب   خمتلف عناصر األونكتاد    يف  " هيكل الصومعة "روج من   إىل اخل  أيضاًتؤدي  
  .ضعف التواصل بني اإلدارة واملوظفنيمشكلة 

وفيما خيص سياسة املنشورات، رحب ممثلو بعض اجملموعات اإلقليميـة بـاجلهود              -٩
بيئيـة وبتخفـيض تكـاليف      النافع  املالرامية إىل مواصلة ترشيد املنشورات، ألسباب تتعلق ب       

ودعا ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية . باعة ومن أجل دعم تزايد وسائل النشر اإللكترونية     الط
 وحـث ممثـل   .إحراز مزيد من التقدم يف جمال النشر اإللكتروين لبعض التقارير الرئيسية         إىل  

جمموعة إقليمية أخرى األمانة على االجتاه حنو تغيري سياسة النسخ الورقية وتشجيع احللـول              
اشتراك يتيح، ملـن يرغـب،      نظام  تطبيق  ة غري الورقية، ودعا، من املنظور نفسه، إىل         البديل

  .احلصول على نسخ ورقية بواسطة الربيد
 التقارير الرئيسية وفد أن نشر نسخ مطبوعة من       ممثل  جمموعة إقليمية و  وأكدت ممثلة     -١٠

إلقليمية أنه جيـب مراعـاة      وأكدت ممثلة اجملموعة ا   .  بالنسبة إىل البلدان النامية    ما زال مهماً  
بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية، وأنه      ويف استخدام التكنولوجيا من بلد إىل آخر        التفاوتات  
واقترحت . يف االعتبار األمر  أخذ هذا   بعد  نشر نسخ التقارير املطبوعة إال      التقليل من   ال ميكن   

وذكَّرت وفود  .  البلدان األفريقية  النشر اإللكتروين على  التحول حنو   إجراء دراسة بشأن آثار     
  . النشريف سياسةعديدة األمانة بأنه جيب أن تكون الحتياجات البلدان النامية األسبقية 

قال إنه  و. وأعرب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن حتفظه إزاء ترشيد املنشورات           -١١
أال يكـون   ضروري ضمان   أن من ال  لكنه يرى    للترشيد،    معيناً  منطقياً يدرك أن هناك أساساً   
املنشورات الرئيسية احلالية وغريها من الدراسـات املهمـة بالنـسبة           لذلك تأثري سليب على     

تعكس باستمرار جمموعـة   ما دامت   ترشيد املنشورات   أحد الوفود   وأيد  . لصانعي السياسات 
هذين املعيـارين   وينبغي قياس   . املواضيع املهمة بالنسبة للبلدان النامية، وحتتفظ جبودهتا املميزة       

أي حتديداً دقيقاً مع إدخال     املتعلق بالبحث والتحليل    العمل  مدى أمهية ركن    من أجل حتديد    
وبالتايل، ومن أجل حتقيق هذين اهلدفني، دعا الوفد األمانة إىل          . ملعايريعلى ا الزمة  تعديالت  

ـ             ن امليزانيـة، ألداء    التأكد من أن لدى األونكتاد املوارد الكافية، سواء العادية أو اخلارجة ع
  .عمله يف إطار هذا الركن
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وقال ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية إنه ما زالت هناك مـشاكل تتعلـق بترمجـة                 -١٢
وأضاف ممثـل   .  املطلوبة من اإلنكليزية إىل غريها من لغات األمم املتحدة         دالتقارير يف املواعي  

فالترمجات إىل الفرنـسية    . ا، وليس دائما  أن ترمجة التقارير الرئيسية إىل الفرنسية تتأخر غالب       
  . مهمة يف االتصاالت مع بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية

، راء القّراء آلاستطالع  ألحدث  ورحب ممثلو عدة جمموعات إقليمية بالنتائج اإلجيابية          -١٣
وقال أحد املمثلني إن    . احلكومات باألخص قبل  لكنهم الحظوا تدين معدل الردود عليه من        

البعثات الدائمة يف جنيف باستطالع آراء القراء       " توعية"فيما خيص   بوسع األمانة فعل املزيد     
إن على األمانـة    آخر  وقال ممثل   . الدول األعضاء فيه  ضرورة مشاركة   توجيه نظرها إىل    بغية  

أن تبحث عن سبل لزيادة معدل ردود احلكومات على استطالع آراء القراء، بطرق منـها               
  .التنبيهات املرسلة بالربيد اإللكتروينت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل استخدام أدوا

 من جدول األعمال، أيد ممثلو عدة جمموعات إقليمية االستنتاجات          ٤وفيما خيص البند      -١٤
 من أجل أنـشطة التعـاون   مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    والتوصيات الواردة يف    

.  املمثلني االتفاق على هذا املشروع يف الدورة احلالية للفرقـة العاملـة            واستحث بعض . التقين
 من أجل أنـشطة     مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    م  أن ُيقدَّ  أحد املمثلني أيضاً  ومتىن  

  .التعاون التقين إىل جملس التجارة والتنمية لكي يوافق عليه يف أقرب وقت ممكن
موعات اإلقليمية أن يعمل املنسقون اإلقليميون معا من أجل         واقترح ممثل إحدى اجمل     -١٥

ـ إعداد ورقة مشتركة غري رمسية بشأن قائمة حمددة على حنو مشترك             األهـداف  رد فيهـا    ت
 من أجل أنشطة التعاون الـتقين،       شروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    واملبادئ العامة مل  

هذه الورقة املشتركة غري الرمسية أن تكون     ومن شأن . وأن تقدم هذه الورقة إىل األمانة الحقاً      
يف باالستناد إىل قائمة األهداف واملبادئ وتقـّدمها        األمانة  تعدها  جديدة  لوثيقة  مبثابة أساس   

وأيد ممثل جمموعة إقليمية هذا املقترح، وقـال        . ٢٠١٤ سبتمرب/أيلولدورة الفرقة العاملة يف     
مـشروع اسـتراتيجية    شركاء بشأن   الصل التعاون مع    ممثل جمموعة إقليمية أخرى إنه سيوا     

  . من أجل أنشطة التعاون التقيناألونكتاد جلمع األموال
إزاء حمدودية املوارد املالية املتاحة     قلقهم  وأعرب ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية عن         -١٦

علقوهنا علـى   ألنشطة التعاون التقين، يف حني أكد ممثلو عدة جمموعات إقليمية األمهية اليت ي            
  . استدامة املوارد املتاحة والقدرة على التنبؤ هبا

مشروع اسـتراتيجية    من   ٨٦ و ٨٥التوصيات الواردة يف الفقرتني     أحد الوفود   وأيد    -١٧
وأكد الوفد أمهية أن يقدم املـاحنون       .  من أجل أنشطة التعاون التقين     األونكتاد جلمع األموال  

ألنشطة من أجل ا   وقابل للتنبؤ به ويف الوقت املناسب        مسامهات مالية على حنو مستدام ومرن     
 قرارات اجلمعية العامـة ذات      أيضاًوهو ما أشارت إليه     التنفيذية اليت يضطلع هبا األونكتاد،      

ركن عمل فعالية ُيضعف  األموال اليت ميكن التنبؤ هبا      نقص توافر   والحظ وفد آخر أن     . الصلة
  . املتعلق بالتعاون التقيناألونكتاد 
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تويل البلـدان   وقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن التمويل املخصص ال يضمن             -١٨
  . زمام أمورها بنفسها

صندوق استئماين متعدد املـاحنني وغـري       بلده سيدعم إنشاء    وقال أحد الوفود إن       -١٩
  . هبدف متويل أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتادخمصص

أنـشطة  عما إذا مل يكن الوقت قد حان لتغيري هيكـل متويـل             وتساءل وفد آخر      -٢٠
  .التعاون التقيناألونكتاد يف جمال 

  اجللسات غري الرمسية  -جيم  
  .ملة مداوالهتا يف إطار غري رمسيواصلت الفرقة العا  -٢١

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

  ) من جدول األعمال٣بند ال(
قدم اسـتعراض    جدول األعمال، و   منالبند  هذا  ونكتاد  عرض نائب األمني العام لأل      -٢٢

تنفيذ اسـتراتيجية األونكتـاد يف جمـال االتـصاالت وسياسـته املتعلقـة باملنـشورات                
)TD/B/WP/259 (        د والتقرير املتعلق باستطالع آراء القراء بشأن املنشورات الرئيسية لألونكتا

  ). TD/B/WP(67)/CRP.1 (٢٠١٣يف عام 
. ويتضمن االستعراض تفاصيل عن التقدم احملرز يف تنفيذ اسـتراتيجية االتـصاالت             -٢٣

، ُعزِّز حضور األونكتاد على الشبكة وحضوره        سابقاً حتققتوباالستناد إىل التحسينات اليت     
اإلعالميـة احملـددة    وسائط التواصل االجتماعي، يف حني استمر إصـدار املـواد           يف  وأثره  

 يف جمال االتصاالت مع الدول األعضاء، ال سيما عـن           حتسينات أيضاً وأُدخلت  . األهداف
 ملخص عـن    وقُدِّم أيضاً . طريق التبادالت غري الرمسية واملفتوحة مع األمني العام لألونكتاد        

ـ             ات اجلهود املبذولة لتحسني االتصاالت مع صانعي السياسات واجملتمـع املـدين واجلامع
  . ومؤسسات البحث والصحافة ووسائط اإلعالم وموظفي األونكتاد

 استمرار ترشيد املنشورات يف     وفيما خيص سياسة املنشورات، أشار االستعراض إىل        -٢٤
مثل حمور  األنحو  الل نشر املنشورات على     وظ. ، مع التركيز على أمهيتها وجودهتا     ٢٠١٣ عام

الوسائل اإللكترونية وتوزيـع    ب توازن بني النشر     تركيز األمانة، واهلدف من ذلك هو حتقيق      
  .النسخ الورقية من املنشورات لتلبية الطلبات يف بعض البلدان النامية

 االستطالع املنـهجي الـسادس بـشأن        ٢٠١٣ لعام   استطالع آراء القّراء  وكان    -٢٥
نـسيب ملعـدل   التدين الملسألة ويلزم إجراء حتليل  . نتائج إجيابية عموماً  وقد حقق   املنشورات،  

سبل لتلقي جمموعة أكـرب  عن بحث ال، وستواصل األمانة   الردود بشأن العديد من املنشورات    
  .من الردود
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  .وقد ردت األمانة على عدة أسئلة وتعليقات واردة من الدول األعضاء  -٢٦
وفيما خيص العديد من املالحظات اليت أُديل هبا بشأن ترشيد املنشورات، أكـدت               -٢٧

 من أجل    ذلك التركيز انصب على ختفيض عدد املنشورات وحجمها حيثما أمكن        األمانة أن   
حتقيق مكاسب يف الكفاءة وحتسني االتصاالت، وكذلك من أجـل التكيـف مـع بيئـة                

 ترشيد املنشورات مع إيـالء      جرىوقد  . اجة إىل حتقيق وفورات   التخفيضات يف امليزانية واحل   
  .ة األونكتاد وتلبية احتياجات الدول األعضاءعلى الوفاء بواليللقدرة االعتبار بعناية 

. وسأل مندوب عن الطريقة اليت حيدد هبا األونكتاد اجلمهور املستهدف باملنشورات            -٢٨
يف سـياق   جرت  وأوضحت األمانة أن اجلمهور املستهدف حيدد من خالل عملية تشاورية           

  .إعداد استراتيجية االتصاالت وسياسة املنشورات
آخر عن دور األمانة وجلنة املنشورات التابعـة هلـا يف التخطـيط             وسأل مندوب     -٢٩

وقدمت األمانة تفاصيل عن قيادة جلنة املنشورات ودورها يف اختـاذ           . للمنشورات وإعدادها 
  .  ومبواضيع املنشورات الرئيسية وتنفيذها ورصدهاالقرارات املتعلقة بسياسة املنشورات

 النظراءة املنشورات من خالل استعراض      وسأل مندوب آخر عن كيفية ضمان جود        -٣٠
وقدمت األمانة توضيحا للطريقة اليت تساهم هبا كل عملية         . وحترير الوثائق  وإقرار السياسات 

  .من هذه العمليات يف حتسني اجلودة

   استراتيجية األونكتاد جلمع األمواللنظر يف مشروعا  -هاء  
  ) من جدول األعمال٤البند (

من أجل تعزيز تنظيم األونكتاد وإدارته، عممت األمانـة         ستمرة  امليف إطار اجلهود      -٣١
، ٢٠١٣ مارس/آذار من أجل أنشطة التعاون التقين يف         استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    مشروع

  .UNCTAD/OSG/MISC/2013/1يف الوثيقة على النحو الوارد 
 تتـضمن  الوثيقـة    وأوضـح أن  .  للوثيقة  خمتصراً وقدم نائب األمني العام ملخصاً      -٣٢

معلومات عن احلالة الراهنة واآلليات القائمة لعالقات األونكتاد مع املـاحنني واإلجـراءات             
املقترحة اليت ميكن اختاذها لتحسني قدرة األونكتاد على مجع األموال من أجل أنشطة التعاون              

  .وتقترح الوثيقة توصيات موجهة إىل األمانة واملاحنني واملستفيدين. التقين
قابلة للتنفيذ  وأشارت ممثلة جمموعة إقليمية إىل ضرورة أن تتضمن االستراتيجية بنودا             -٣٣
أن تواصل اجملموعـات    املمثلة  ومن مث، اقترحت    . للمبادئتقتصر على جمرد بيان      من أن    بدالً

 إجراء مشاورات غري رمسية هبدف وضع جمموعة من األهداف واملبـادئ العمليـة              ةاإلقليمي
وأيد .  من أجل ضمان إحراز تقدم يف األشهر القادمة         دقيقاً  زمنياً تراتيجية وإطاراً املنحى لالس 

ومن جهة أخرى، رأى ممثل جمموعة إقليمية أخرى        . هذا املقترح ممثل جمموعة إقليمية أخرى     
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 من أجل أنشطة التعاون التقين الذي أعدتـه          استراتيجية األونكتاد جلمع األموال    أن مشروع 
  .ة جيدة وينبغي النظر إليه كأساس الختاذ مزيد من اإلجراءاتاألمانة هو وثيق

وخالل املشاورات غري الرمسية، قدمت ثالث جمموعات إقليمية ثالثـة مقترحـات              -٣٤
 من  استراتيجية األونكتاد جلمع األموال   مشروع  اليت ُتدرج يف    هداف  األبادئ و املخمتلفة بشأن   

اد جمموعة من األهـداف واملبـادئ املـشتركة         واُتفق على إعد  . أجل أنشطة التعاون التقين   
  .٢٠١٤ سبتمرب/أيلوللالستراتيجية وتقدميها إىل الفرقة العاملة يف 

جمموعة إقليمية واحدة إن من املؤسف عـدم        اخلتامية، قالت ممثلة     العامة   ةلسويف اجل   -٣٥
ة مجـع    يف هذه الدورة بشأن استراتيجي     التمكن من االتفاق على جدول زمين أكثر إحكاماً       

وأعربت عن استعدادها للعمل من أجل . مبا أن يف ذلك مصلحة مجيع الدول األعضاء  األموال  
حتقيق هذا اهلدف وحثت الشركاء على العمل بشكل استباقي من أجل تنفيذ خارطة الطريق              

 على أمهية االتفاق على استراتيجية فعالـة وهادفـة          وشددت هذه املمثلة أيضاً   . املتفق عليها 
موال من أجل دعم أنشطة األونكتاد يف جمال املساعدة التقنية، وتنويع قاعدة املاحنني             جلمع األ 

وأشارت إىل أن منظمات أخرى قد وضعت استراتيجيات فعالة وحديثة          . واجتذاب األموال 
وسيكون من املفيد   . األونكتاد عن الركب  يتخلف  الجتذاب األموال، وقالت إهنا ال تود أن        

  .ما أجنز يف أماكن أخرى غري الرمسية النظر يفيف سياق املناقشات 
 وأعربت ممثلة جمموعة إقليمية أخرى عن حتمسها للتقدم احملرز من أجل املضي قدماً              -٣٦

  .واختاذ خطوات ملموسة وقالت إهنا مستعدة لدعم العمل املتعلق باالستراتيجية

    املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١د البن(

رئيـساً هلـا    ) السودان (حممد املرتضى مبارك إمساعيل   لة السيد   انتخبت الفرقة العام    -٣٧
  .مقررة - نائبة للرئيس) غواتيماال (ديبورا بونسيوالسيدة 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

وكان جدول األعمال ). TD/B/WP/258( املؤقت هلااعمأأقرت الفرقة العاملة جدول   -٣٨
  :كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
استعراض تنفيذ استراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت وسياسته املتعلقة           -٣  

  باملنشورات
   استراتيجية األونكتاد جلمع األموالالنظر يف مشروع  -٤  
  ة والستني للفرقة العاملةثامن األعمال املؤقت للدورة الدولج  -٥  
  مسائل أخرى  -٦  
  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٧  

  ة والستني للفرقة العاملةثامندول األعمال املؤقت للدورة الج  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

، ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤ املعقودة يف    اخلتاميةها العامة   أقرت الفرقة العاملة، يف جلست      -٣٩
  ).انظر املرفق األول(ة والستني ثامنول األعمال املؤقت لدورهتا الجد

  مسائل أخرى  -دال  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  افتتاحياً ، أخرب الرئيس الفرقة العاملة بأنه تلقى بياناً       اخلتامية أيضاً  العامة   ةلسخالل اجل   -٤٠
وطلب وفد إكوادور إدراج مضمون ذلك      . ثل إكوادور الذي مل يستطع حضور الدورة      من مم 

  .الدورةالبيان االفتتاحي يف تقرير 

  اعتماد تقرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -هاء  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 يف صيغته   ابعة والستني س ال ا املتعلق بدورهت   بوضع التقرير  ةأذنت الفرقة العاملة للمقرر     -٤١
  .النهائية
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  املرفق األول

  ة والستني للفرقة العاملةثامندول األعمال املؤقت للدورة الج    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة  -٣  
  يم أنشطة األونكتادتقي  -٤  
  ؛استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد  )أ(    
  ؛االستثمار واملشاريع: ٢تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي   )ب(    
  :متابعة التقييمات  )ج(    

ارجي اخلتقييم  التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن ال        '١'
  ؛والترابط والتنميةالعوملة : ١لربنامج األونكتاد الفرعي 

 التوصيات  املتعلق بتنفيذ خطة العمل اخلاصة بتنفيذ     التقرير املرحلي    '٢'
تقييم برنـامج األونكتـاد املعـين بتـسخري العلـم           املنبثقة عن   

  .والتكنولوجيا من أجل التنمية
  ة والستني للفرقة العاملةتاسعدول األعمال املؤقت للدورة الج  -٥  
  مسائل أخرى  -٦  
  قرير الفرقة العاملة املقدم إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد ت  -٧  
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  املرفق الثاين

  )٢(احلضور    
  :تالية األعضاء يف الفرقة العاملةللدول ااحضر الدورة ممثلون عن   -١

  االحتاد الروسي
  إكوادور
  أملانيا

  باكستان
  بربادوس
  بنغالديش
  بيالروس
  السنغال
  السودان

  سويسرا
  الصني

  غواتيماال
  نكازاخستا

  النمسا
  نيجرييا
  اهلند

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان

يف من غري األعـضاء     وحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد            -٢
  :الفرقة العاملة

  إثيوبيا
 األردن

 سبانياإ

 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا

 أنغوال

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 باراغواي

  مجهورية مولدوفا
  زمبابوي
 السلفادور

  شيلي
  عمان
  ) البوليفارية-مجهورية  (فرتويال
 فنلندا

 فييت نام

__________ 

لالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           و. تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني      )٢(
TD/B/WP(67)/INF.1. 
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 لربتغالا

 بنن

 بولندا

 بريو

 ترينيداد وتوباغو

 جامايكا

  اجلزائر
 اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 كوت ديفوار

 ليسوتو

  مايل
  مدغشقر

  مصر 
  املغرب

  املكسيك
  العربية السعوديةاململكة

  اليونان

  :وكانت املنظمة احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٣
  االحتاد األورويب  

  :ممثَّلةً يف الدورةاملنظمة التالية التابعة لألمم املتحدة وكانت   -٤
  مركز التجارة الدويل  

  : يف الدورةتنيممثَّلالوكالتان املتخصصتان التاليتان وكانت   -٥
  االحتاد الدويل لالتصاالت  
  منظمة التجارة العاملية  

        


