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 اإلجراءات اليت اختذهتا الفرقة العاملة يف دورهتا الثامنة والسبعني -أوالا  
 االستنتاجات املتفق  ليها بشأن تقييم أنشطة األونكتاد  -ألف 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية، 
داخليةة وااارجيةة مةن أجةل  قيةف الشةفافية أمهيةة التقييمةات ال تؤكد من جديد -1 

فريةةف  وضةةع اقواعةةد ومعةةايت التقيةةيم الةةيت التقييميةةة و  األونكتةةاد لسياسةةةاا واملسةةاءلة والكفةةاءة وفقةة
 ؛األمم املتحدة املعين ابلتقييم

تؤكةد بعبء العمل اإلضايف املرتتب على اإلدارة القائمة على النتةائ؛؛ و تعرتف -2 
 أمهية زايدة  سني التنفيذ مبا يتماشى مع املبادئ التوجي ية لألمم املتحدة؛من جديد 
على األونكتةاد لسةتكماله تقيةيم  يةع براجمةه الفرعيةة، مبةا يف قلةر التقريةر  تثين -3 

 يدة من أجل  سني عمل األونكتاد؛التجميعي، مما يوفر معلومات مف
للج ةةود الةةيت يبةةذنا األونكتةةاد مةةن أجةةل تنفيةةذ التو ةةيات  عةةن تقةةدير ا تعةةر  -4 

املتعلقة بتقييم الربام؛ الفرعية؛ وتشجع على التنفيذ السريع للتو يات اليت مل تُنفذ بعد، مع إيالء 
 ا تمام خاص للتو يات اليت تعزز التعاون فيما بني الُشعب؛

إىل األمانة أن تتخذ مزيداا من التةدابت انادفةة إىل تعزيةز التعةاون والتة زر  تطلب -5 
اجملةةديني فيمةةا بةةني الُشةةعب وأن تقةةدم تقةةارير إىل الةةدول األعضةةاء عةةن التقةةدم احملةةرز يف الةةدورات 

 قات الصلة للفرقة العاملة؛
ويةور،، األمانة على تسليط مزيد من الضةوء علةى عمةل األونكتةاد يف ني تشجع -6 

 بتعزيز أوجه الت زر مع مكتبه يف نيويور،؛
إىل جولةةةة جديةةدة لتقيةةةيم الةةربام؛ الفرعيةةةة اامسةةة بعةةةد الةةدورة ااامسةةةة  تتطلةةع -7 

إىل األمانةةة أن تركةةز علةةى ترشةةيد التكةةاليف  تطلةةبعشةةرة ملةةؤألر األمةةم املتحةةدة للتجةةارة والتنميةةة؛ و
امليزانيةةة نةةذا ال ةةرض، مةةع مراعةةاة  صةةيلة   ةةع أمةةوال مةةن املةةوارد ااارجةةة عةةنوعلةةى  قات الصةةلة

 .2019استعراض نتائ؛ التقييم يف عام 

 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة -ابء 
  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة -١ 

 من جدول األعمال( 3)البند 
. TD/B/WP/297، ابلوثيقةةةة يف جلسةةةت ا العامةةةة ااتاميةةةةأ اطةةةت الفرقةةةة العاملةةةة علمةةةاا،  -1

اسةتعراض أنشةطة التعةاون التقةين الةيت يضةطلع  ةا ووافقت الفرقة العاملة علةى مشةروع قةرار بشة ن 
، و ةو مشةروع القةرار الةذُ سةُيعرض علةى جملةس التجةارة والتنميةة األونكتاد وألويل  ذه األنشةطة

تشةةرين  4أيلول/سةةبتمرب إىل  30التنفيذيةةة الثامنةةة والسةةتني املقةةرر عقةةد ا يف الفةةرتة مةةن  يف دورتةةه
  )انظر املرفف األول(. 2019األول/أكتوبر 
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  تقييم أنشطة األونكتاد  -٢ 
 من جدول األعمال( 4)البند 

أيضةةةةةةةةاا، ابلةةةةةةةةوثيقتني  يف جلسةةةةةةةت ا العامةةةةةةةةة ااتاميةةةةةةةةة أ اطةةةةةةةت الفرقةةةةةةةةة العاملةةةةةةةةة علمةةةةةةةةاا، -2
TD/B/WP/298 وTD/B/WP/299.  واعتمةةةدت الفرقةةةة العاملةةةة السةةةتنتاجات املتفةةةف علي ةةةا بشةةة ن

  ذا البند من جدول األعمال.

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اإلجراءات -ألف 

ُعقةةةدت الةةةدورة الثامنةةةة والسةةةبعون للفرقةةةة العاملةةةة املعنيةةةة ابإلطةةةار السةةةرتاتيجي وامليزانيةةةة  -1
. ووا ةةةةةلت الفرقةةةةةة العاملةةةةةة 2019أيلول/سةةةةةبتمرب  4إىل  2ن الربانجميةةةةةة يف جنيةةةةةف يف الفةةةةةرتة مةةةةة

 مداولهتا يف إطار غت رمسي.

 البياانت االفتتاحية -ابء 
أدىل ببيان كةل  مةن رئةيس جملةس التجةارة والتنميةة، وانئبةة األمةني العةام لألونكتةاد. وأدىل  -2

والعةرا  ابسةم جمموعةة ؛ والصةني 77ببياانت أيضاا ممثلو الوفود التاليةة  إكةوادور ابسةم جمموعةة الةة 
آسةةيا واحملةةيط انةةةادئ؛ وتوغةةو ابسةةةم اجملموعةةة األفريقيةةة؛ وال ةةةاد األورو  ابسةةم ال ةةةاد األورو  

 ونيجتاي.ودوله األعضاء؛ 
وسلط رئيس جملس التجارة والتنمية الضوء، يف كلمته الرت يبية، على الفر ة امل مة اليت  -3

ملتعةةةدد األطةةةراف بعقةةةد الةةةدورة ااامسةةةة عشةةةرة ملةةةؤألر األمةةةم املتحةةةدة سةةةُتتاأل لألونكتةةةاد والنظةةةام ا
. و ث 2020للتجارة والتنمية )األونكتاد ااامس عشر(، يف برابدوس يف تشرين األول/أكتوبر 

الدول األعضاء واألمانة على التعاون الوثيةف يف األشة ر املقبلةة يف األعمةال التحضةتية لألونكتةاد 
 ه. وأشار يف ختام كلمته إىل أن التعاون التقين، بو فه أ د املواضيع ااامس عشر لضمان جنا

 الرئيسية نذه الدورة من دورات الفرقة العاملة، جزء م م من ولية األونكتاد.
ا، علةى  ةديني رئيسةيني يواج ةان بيانة وسلطت انئبة األمني العام لألونكتاد الضوء، يف -4

عةةدم املسةةاواة، وأشةةارت إىل األ ةةداي الرئيسةةية لألونكتةةاد الةةيت اجملتمةةع الةةدوا، مهةةا ت ةةت املنةةا  و 
عةةن إطةةال   يشةة د ا شةة ر أيلول/سةةبتمرب، ومن ةةا منتةةدو التجةةارة وباضةةرة رالول بةةريبي ، فضةةالا 

. وشةةةد دت علةةةى أن األونكتةةةاد يشةةةار، بنشةةةا  يف تنفيةةةذ عمليةةةة إ ةةةالأل تقريةةةر التجةةةارة والتنميةةةة
يُوا ةةل ركةن التعةاون التقةةين خدمةة الةدول الةةيت  ةي يف أمةةس منظومةة األمةم املتحةةدة اإلةائيةة لكةي 

احلاجةةةةة إل  ةةةةذا التعةةةةاون. وأشةةةةارت، فيمةةةةا يتعلةةةةف ابلتعةةةةاون التقةةةةين لألونكتةةةةاد، إىل أن النفقةةةةات 
يف املائةةةةة ابملقارنةةةةة مةةةةع مسةةةةتوا ا يف  9بنسةةةةبة  2018ازدادت يف عةةةةام للتعةةةةاون التقةةةةين اإل اليةةةةة 

، وبل ةت نسةبة النفقةات املتصةلة بتقةدا املسةاعدة إىل مليةون دولر 43,7لتصل إىل  2017 عام
يؤكةةةةد مةةةةن جديةةةةد التةةةةزام وقالةةةةت إن  ةةةةذا يف املائةةةةة مةةةةن إ ةةةةاا النفقةةةةات.  46 أقةةةةل البلةةةةدان ةةةةةواا 

 .األونكتاد بتحسني املساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان النامية، ول سيما أقل البلدان ةواا 
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 الصةةناديف السةةتيمانية، سةةلطت انئبةةة األمةةني العةةام الضةةوء علةةى أنوفيمةةا يتعلةةف مبةةوارد  -5
 34,2يف املائةةة، لتصةةل إىل  3التربعةةات لصةةناديف األونكتةةاد السةةتيمانية ابفضةةت بنسةةبة  إ ةةاا

ودعةةت مليةةون دولر، رغةةم  سةةن الةةدعم املةةاا املقةةدم مةةن البلةةدان املتقدمةةة والناميةةة علةةى السةةواء. 
الو ةةول إىل ل األعضةةاء إىل التعةةاون الوثيةةف مةةع األونكتةةاد كةةي يتسةة  نةةا الةةدو انئبةةة األمةةني العةةام 

مصادر التمويل املستدامة للتعاون التقين. وقالت إن األونكتاد سيوا ل تعزيز عالقته مع الشركاء 
التقليةةديني، والتصةةال ابملسةةامهني احملتملةةني اتةةدد، واسةةتطالع مصةةادر جديةةدة للتمويةةل وآليةةات 

ويف الوقةةةت نفسةةةه موا ةةةلة  سةةةني أداء التعةةةاون التقةةةين، ول سةةةيما يف جمةةةالت جديةةةدة للتمويةةةل، 
التعةةاون فيمةةا بةةني الُشةةةعب وفيمةةا بةةني الوكةةالت، واإلدارة القائمةةةة علةةى النتةةائ؛، وتعمةةيم املنظةةةور 
اتنسةةاين. ودعةةت انئبةةة األمةةني العةةام الةةدول األعضةةاء إىل تقةةدا تربعةةات متعةةددة السةةنوات أكثةةر 

بلية للتنبؤ  ا، من ا تربعات يف الصندو  الستيماين املتعدد املةانيني اتديةد املعةين مرونة وأكثر قا
اجملموعةة املشةرتكة بةني ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية، وإىل توسةيع نطةا  األنشةطة املنفةذة يف إطةار 

 ، اليت يقود ا األونكتاد.وكالت األمم املتحدة واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية
وشد د بعض املندوبني وممثلي اجملموعات اإلقليمية على أمهيةة التعةاون التقةين بو ةفه أداة  -6

رئيسةةية يف تنفيةةذ وليةةة األونكتةةاد ويف دعةةم ج ةةود البلةةدان الناميةةة مةةن أجةةل  قيةةف خطةةة التنميةةة 
. وفيمةةةا يتعلةةةف ن ةةةالأل منظومةةةة األمةةةم املتحةةةدة اإلةائيةةةة، أعةةةر  بعةةةض 2030املسةةةتدامة لعةةةام 

نةةةةةدوبني وممثلةةةةةي اجملموعةةةةةات اإلقليميةةةةةة عةةةةةن ا تمةةةةةام م ابلسةةةةةرتاتيجية الةةةةةيت وضةةةةةع ا األونكتةةةةةاد امل
وابلتدابت اليت اختذ ا من أجل التكيف مع اإل الأل، وضةمان العةرتاف الكامةل مبةوارد وقةدرات 
األونكتةةاد وإدماج ةةا بصةةورة فعالةةة يف النظةةام اتديةةد، وطلبةةوا أن يضةةاعف مكتةةب األونكتةةاد يف 

 ج وده لضمان إبراز عمل األونكتاد ومواطن القوة فيه. نيويور،
وفيمةا يتعلةةف بتمويةةل التعةةاون التقةةين، أعةر  بعةةض املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات اإلقليميةةة  -7

، وأقةروا بضةرورة تعزيةز 2018عةن قلق ةم لسةتمرار البفةاض يف مةوارد الصةناديف السةتيمانية يف 
بعةةض املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات واقةةرتأل رونتةةه واسةةتدامته. وتعزيةةز م لتمويةةلالقةةدرة علةةى التنبةةؤ اب

اإلقليميةةة أن تزيةةد البلةةدان املتقدمةةة والشةةركاء اإلةةةائيون، قوو السةةتطاعة، تربعةةاهتم لألونكتةةاد مةةن 
بعةض املنةدوبني وممثلةي اجملموعةات اإلقليميةة إىل األونكتةاد وطلةب أجل معاتةة املصةاعب املاليةة. 

 مع القطاع اااص ووضع اسرتاتيجية شاملة للتمويل.استطالع فرص التمويل 
زايدة الرتكيةز ضةرورة ممثةل جمموعةة إقليميةة علةى شةد د وفيمةا يتعلةف ندارة التعةاون التقةين،  -8

على التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي، والتدريب الداخلي على اإلدارة القائمة علةى النتةائ؛، 
اة املنظةةور اتنسةةاين، واقةةرتأل أن يضةةع األونكتةةاد أ ةةدافاا بةةددة والتقةةدم احملةةرز  ةةو  تعمةةيم مراعةة

وقابلة للقياس ملعاتة عدم املساواة انيكلةي بةني اتنسةني يف البلةدان املسةتفيدة، وأن قةُر تقييمةاا 
معمقاا لكل مشروع من مشاريع التعاون التقين، وأن يعزز اإلدارة القائمة على النتائ؛ علةى نطةا  

ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة أخةةرو الضةةوء علةةى ات ةةود الةةيت يبةةذنا األونكتةةاد لتحةةديث األمانةةة. وسةةلط 
بةني الُشةعب وفيمةا بةني الوكةالت، وشةجع األونكتةاد  فيمةا قاعدة بياانت الطلبات وتعزيز التعاون

على موا لة تعزيز التعاون مع اللجنة القتصادية ألفريقيةا ومةع وكةالت أخةرو يف تصةميم وتنفيةذ 
، أشار بعض املندوبني وممثلةي اجملموعةات اإلقليميةة إىل عةدم وجةود اون التقين. وأختاا مشاريع التع

 ةةوار أفقةةي يف األمانةةة، وطلبةةوا أن يتخةةذ األونكتةةاد تةةدابت تكفةةل إطةةالع مو فيةةه بشةةكل أفضةةل 
 على األنشطة الداخلية اتارية.
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 األونكتراد ومتويرل هرذه األنشرطةاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضرطلع هبرا  -جيم 
 من جدول األعمال( 3)البند 

نظرت الفرقة العاملة يف الوثيقة املعنونة "استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع  ةا  -9
 TD/TD/B/WP/297/Add.1و TD/B/WP/297األونكتةةةةةةةاد وألويةةةةةةةل  ةةةةةةةذه األنشةةةةةةةطة" ومرفقاهتةةةةةةةا )

 (.TD/B/WP/297/Add.2و
نةةةدوبني وممثلةةةي اجملموعةةةات اإلقليميةةةة عةةةن تقةةةدير م لألونكتةةةاد إليالئةةةه وأعةةةر  بعةةةض امل -10

عن النش ال بش ن ضةعف  يف تقدا التعاون التقين، ولكن م أعربوا أيضاا  أولوية ألقل البلدان ةواا 
لصةةا   إىل الصةةندو  السةةتيماين املتعةةدد املةةانيني يف السةةنوات القليلةةة املاضةةية الةةدعم املةةاا املقةةدم

. وشةةجع ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة الشةةركاء اإلةةةائيني، قُو السةةتطاعة، علةةى تعزيةةز دان ةةةواا أقةةل البلةة
التعةةاون فيمةةا بةةني األقةةاليم وفيمةةا بةةني بلةةدان اتنةةو ، وشةةدد بعةةض املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات 

 عن التعاون التقليدُ بني بلةدان الشةمال اإلقليمية على أن  ذا التعاون ل ينب ي أن يكون بديالا 
للتعةةاون التقةةةين  وبلةةدان اتنةةو . واقةةرتأل أ ةةةد املنةةدوبني إمكانيةةة زايدة العتمةةاد املةةةاا املخصةة 

 من امليزانية العادية لألمم املتحدة، مبا يف قلر  سا  التنمية. لألونكتاد
قةد يصةطدم بةبعض   شد األموال من القطةاع ااةاصوأشارت انئبة األمني العام إىل أن  -11

ألسةةةةبا  من ةةةةا عةةةةدم التوافةةةةف بةةةةني مصةةةةا  القطةةةةاع ااةةةةاص وطبيعةةةةة التعةةةةاون التقةةةةين الصةةةةعوابت 
لألونكتةةةةاد، الةةةةذُ يرتكةةةةز علةةةةى السياسةةةةات احلكوميةةةةة واألطةةةةر القانونيةةةةة والتنظيميةةةةة. وقالةةةةت إن 
األونكتةةاد نكنةةه التصةةال ابلقطةةاع ااةةاص فيمةةا يتعلةةف بةةبعض بةةرام؛ التعةةاون التقةةين، ولكةةن لةةيس 

تيجية حلشةةةةد األمةةةةوال مةةةةن القطةةةةاع ااةةةةاص. وابإلضةةةةافة إىل قلةةةةر، مةةةةن الضةةةةروُر وضةةةةع اسةةةةرتا
الضةةوء علةةى ات ةةود الةةيت  انئبةةة األمةةني العةةام يتعلةةف ابمليزانيةةة العاديةةة للتعةةاون التقةةين، سةةلطت فيمةةا

بةةذنا األونكتةةاد يف ا ونةةة األخةةتة لةةزايدة امليزانيةةة املخصصةةة للمةةو فني، و ثةةت الةةدول األعضةةاء 
اد مةن خةةالل ممثلي ةا يف تنةةة اإلدارة وامليزانيةة التابعةةة للجمعيةة العامةةة. علةى دعةةم مسةاعي األونكتةة

، ل ظت انئبة األمني العام أن ال رض من الزايرات إىل عوا م البلدان املانية الرئيسية  و وأختاا 
استكمال ات ود اليت تبذنا فرادو الُشعب يف  شد األموال. واقرت ت تعزيز نشر نتائ؛ التعاون 

 ، من أجل زايدة الثقة لدو ات ات املانية احملتملة.التقين
، قةةةدمت شةةةعبة العوملةةةة واسةةةرتاتيجيات التنميةةةة عرضةةةاا 1وفيمةةةا يتعلةةةف ابلةةةربانم؛ الفرعةةةي  -12

املع ةةد الفرتاضةةي، و ةةو بةةرانم؛  فقةةد أشةةارت إىل أن مفصةةالا ألنشةةطت ا يف جمةةال التعةةاون التقةةين.
ةةة وا ةةةل ج ةةةوده الراميةةةة إىل يع نطةةةا  العضةةةوية فيةةةه و األونكتةةةاد لةةةدعم املؤسسةةةات األكادنيةةةة، وس 

 التةدريب تيست العضوية فيه وبناء قدراته من خالل الدورات التدريبية عةرب اإلنرتنةت )مبةا يف قلةر
(، والتداول عن طريف الفيديو، واتولت الدراسةية. ويف جمةال التفا  البييي العاملي اتديدبش ن 

البضائع، خدمات اإللكرتوين يف جمال التجارة يف اادمات و اإل صاءات، ُوضعت أدوات للتعلم 
األونكتةاد وال ةاد القتصةادُ والنقةدُ ل ةر  أفريقيةا، الةذُ ي ةدف  املشةرت، بةني ونظ م املشةروع

إىل  سةةني التجةةةارة الدوليةةةة يف ااةةدمات،  لقةةةات عمةةةل لغ صةةائيني يف منطقةةةة غةةةر  أفريقيةةةا. 
ونكتةةةاد املتعلةةف بتقةةدا املسةةاعدة إىل الشةةعب الفلسةةةطيين وابإلضةةافة إىل قلةةر، وا ةةل بةةرانم؛ األ

)دد( من مافيكيانو نتو ، إل أن قلة املةوارد ل تةزال  ةد مةن قةدرة 55الستجابة املباشرة للفقرة 
الةربانم؛ علةى الوفةاء  ةذه الوليةةة. وأطلةف املشةروع املعنةون "التكامةةل بةني بلةدان اتنةو  وأ ةةداف 
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يةةز التحةةول انيكلةةي يف البلةةدان الشةةريكة الرئيسةةية يف مبةةادرة احلةةزام والطريةةف" التنميةة املسةةتدامة  تعز 
يف جمال السياسات العامة مع بلدان للصني وبلدان انمية أخرو منصة لتقاسم التجار  الناجحة 

، يف جمال الةديون، يوا ةل بةرانم؛ نظةام إدارة الةديون والتحليةل املةاا أخرو معنية ابملبادرة. وأختاا 
بلداا، ملساعدهتا على إدارة الديون علةى  60الدعم يف جمال بناء القدرات إىل ما يقر  من  تقدا

نيو فعال ومستدام، وخل  تقيةيم مسةتقل إىل أن الةربانم؛ كةان لةه أثةر إقةا  كبةت وطويةل األمةد 
 يف اجملالت األساسية إلدارة الديون العامة فيما يتصل بشفافية البياانت املتعلقة ابلديون.

لتفةةا  البييةةي العةةاملي وشةةد د ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة علةةى أمهيةةة عمةةل األونكتةةاد املتصةةل اب -13
، وطلةةب القيةام مبزيةةد مةن العمةةل بشة ن  ةةذا املوضةوع. وأشةةارت األمانةة إىل أنةةه، ابإلضةةافة اتديةد

د ثةة إىل الفرص املتا ة لبناء القدرات من خالل املع د الفرتاضي، سيقدم األونكتاد معلومات ب
الةذُ سيناقشةه جملةس  تقريةر التجةارة والتنميةةيف سةيا  إطةال  التفا  البييي العاملي اتديةد عن 

الضوء التجارة والتنمية يف دورته التنفيذية الثامنة والستني. وسلط ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية 
داا يف جمةال اإلدارة الفعالةة بلة 57على أمهية عمل برانم؛ نظةام إدارة الةديون والتحليةل املةاا يف دعةم 

إىل الشةةواغل املتعلقةةة ابرتفةةاع مسةةتوايت الةةديون وخطةةر عجةةز العديةةد مةةن البلةةدان اا للةةدي ن العةةام، نظةةر 
عةةن تسةةديد ديونةةا. وأعةةر  بعةةض املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات اإلقليميةةة عةةن تقةةدير م لعمةةل  الناميةةة

الفلسةةطيين. غةت أنةةم أعربةةوا أيضةةاا عةةن قلق ةةم لفتقةةار الةربانم؛ املتعلةةف بتقةةدا املسةةاعدة إىل الشةةعب 
)دد( مةةن مافيكيةةانو نةةتو . وأشةةارت األمانةةة 55الةةربانم؛ إىل املةةوارد الالزمةةة للتنفيةةذ الكامةةل للفقةةرة 

 إىل أن القيود املالية الشديدة أعاقت ات ود الرامية إىل تعزيز قدرات الربانم؛.
قةةةةدمت شةةةةعبة السةةةةتثمار واملؤسسةةةةات، يف سةةةةيا   ،2وفيمةةةةا يتعلةةةةف ابلةةةةربانم؛ الفرعةةةةي  -14

عرضاا مفصالا لت ثت مشةاريع بنةاء القةدرات  2018تقرير ا بش ن النتائ؛ وا اثر لعام اإلشارة إىل 
 الرئيسةية امنتجاهتةزة دعماا لالستثمار من أجل التنمية. وقدمت الشعبة أدلة الةيت تؤكةد أمهيةة املنج

من ا اإلشارة إىل أ دي تقييمات األنشطة. فعلى سبيل املثال، ونوعيت ا وفعاليت ا وأثر ا، بطر  
رأو خبت تقييم مسةتقل أن املشةروع املعنةون "تعزيةز قةدرات رامسةي السياسةات، ومسةؤوا تشةجيع 
السةةتثمار، والةةدوائر األكادنيةةة يف البلةةدان الناميةةة، يف اثنةةني مةةن القطاعةةات قات األولويةةة تةةذ  

ملستدامة والشاملة" أن الربانم؛ جنح يف  سني القةدرات املؤسسةية يف الستثمار ألغراض التنمية ا
البلةةةدان الناميةةةة، والتوعيةةةة بةةةدور السةةةتثمار يف  قيةةةف أ ةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة، و قيةةةف فعاليةةةة 
التكةةاليف، وتقويةةة أوجةةه التةة زر مةةع الةةربام؛ األخةةرو داخةةل الشةةعبة وخارج ةةا، فضةةالا عةةن  ثةةته 

ارسة الراسخة للشعبة يف الستعراض املن جي للمنتجةات األساسةية وااةدمات امل م. وعمالا ابملم
املميةزة و ةةديث ا بنةةاء علةةى قلةر، ُعرضةةت أيضةةاا التوج ةةات املسةتقبلية لةةربام؛ املسةةاعدة التقنيةةة يف 
 ةةذا اجملةةال. وهلةةت  ةةذه التوج ةةات مشةةروعاا بشةة ن املنةةاطف النموقجيةةة لتحقيةةف أ ةةداف التنميةةة 

، ومشةروعاا إلنشةاء جمةالس استشةارية 2019تقرير السةتثمار العةاملي لعةام اداا إىل املستدامة، استن
 وطنية لالستثمار.

اإلقليميةةة عةةن تقةةدير م لسةةتمرار التنفيةةذ الرفيةةع املسةةتوو وأعةةر  ممثلةةو بعةةض اجملموعةةات  -15
عةاون للربانم؛ وملا  ققه من إجنازات. وطلب ممثل جمموعة إقليمية معلومات إضافية عةن طبيعةة ت

الربانم؛ مةع الُشةعب األخةرو. وسةلط ممثةل جمموعةة إقليميةة أخةرو الضةوء علةى أمهيةة الشةمول يف 
من التفا ةيل عةن ج ود ةا فيمةا يتعلةف  تقدا املساعدة التقنية، وطلب إىل الشعبة أن تقدم مزيداا 

املشةجعة  إىل التعليقةاتممثةل جمموعةة إقليميةة ابإلنتاج وبناء القدرات من أجل الستثمار. وأشةار 
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الةةيت أدىل  ةةا خبةةت تقيةةيم علةةى الةةن ؛ الةةذُ  خةةذ بةةه الشةةعبة فيمةةا يتعلةةف ابملسةةاواة بةةني اتنسةةني، 
 وشدد على أمهية تعميم املنظور اتنساين ومنظور  قو  اإلنسان يف  يع مساعي الشعبة.

ساسةية ، أشارت مديرة شعبة التجارة الدوليةة والسةلع األ3وفيما يتعلف ابلربانم؛ الفرعي  -16
إىل أن  ةةدف الشةةعبة  ةةو تسةةليط الضةةوء علةةى التةة ثت التحةةويلي للتجةةارة يف  سةةني نوعيةةة احليةةاة 
والتمكةةةةني واحلةةةةد مةةةةن عةةةةدم املسةةةةاواة، وأشةةةةارت يف  ةةةةذا السةةةةيا  إىل األنشةةةةطة املضةةةةطلع  ةةةةا يف 
، اجملةةةالت الرئيسةةةية قات األولويةةةة. وفيمةةةا يتعلةةةف بتعمةةةيم املنظةةةور اتنسةةةاين يف سياسةةةات التجةةةارة

وأضةافت قائلةةا إن ، 2015عةام  أشارت املديرة إىل الدورات التدريبية اإللكرتونية اليت أطلقت يف
نكليزيةةة والفرنسةةية، ممةةا يوسةةع اإل، للمةةرة األوىل، ابلل تةةني 2019 ةةذه الةةدورات أُتيحةةت يف عةةام 

 2018نطةةا  الفيةةات املسةةتفيدة. وأشةةارت يف السةةيا  نفسةةه إىل أن املنشةةورات الصةةادرة يف عةةام 
است دفت بيان الطر  اليت نكن  ا تعزيةز قةدرة رائةدات األعمةال احلةرة علةى املشةاركة يف التجةارة 
الدولية اليت تليب ا تياجات مناطف بددة. وقالت إن مواج ةة التحةدايت الةيت تعةرتض النفةاق إىل 

اع نةة؛ السةةو  والو ةةول إليةةه كانةةت أ ةةد اجملةةالت الرئيسةةية للتةةدخل، إىل جانةةب احلاجةةة إىل اتبةة
تصةةاعدُ للو ةةول إىل األسةةوا ، لتحقيةةف املسةةاواة بةةني اتنسةةني. وفيمةةا يتعلةةف ابملنافسةةة و ايةةة 
املسةةةةت لر، أكةةةةدت مةةةةديرة الشةةةةعبة أن السةةةةلو، املةةةةانع للمنافسةةةةة الةةةةذُ أدو إىل إنشةةةةاء  ياكةةةةل 
ا تكاريةةة  ةةو سةةبب مسةةتمر للقلةةف، وسةةلطت الضةةوء علةةى بةةرام؛ إقليميةةة بةةددة يف  ةةذا اجملةةال. 

ت كذلر إىل إ راز تقةدم ضةييل يف السةنوات العشةرين األخةتة نيةو ختفيةف العتمةاد علةى وأشار 
السةةلع األساسةةية يف البلةةدان الناميةةة، وشةةددت علةةى احلاجةةة إىل إضةةافة قيمةةة علةةى طةةول سلسةةلة 
التوريةةد يف البلةةدان الناميةةة واإلبقةةاء علةةى القيمةةة القتصةةادية يف البلةةدان املضةةيفة. وسةةلطت الضةةوء 

عني يف  ةةةذا الصةةةدد، مهةةةا الذةةةار يف األغذيةةةة مةةةن أجةةةل تعزيةةةز التنميةةةة املسةةةتدامة يف علةةةى مشةةةرو 
البلدان النامية غت السا لية اليت تعتمد على السلع األساسية؛ وتةروي؛ املنتجةات القطنيةة الثانويةة 
ل يف شر  أفريقيا واتنو  األفريقةي. وأشةادت املةديرة ابت ةود الةيت بةذلت ا الشةعبة إلدراج الشةواغ

البييية يف السياسات التجارية، وسلطت الضوء على ثالثة مشاريع،  ي املشاريع املتعلقة ابقتصاد 
احمليطةةات والسةةرتاتيجيات التجاريةةة املنفةةذة يف بةةرابدوس وكوسةةتاريكا وبليةةز؛ والسةةتعراض الةةوطين 

الطوعية يف  للصادرات ااضراء املنفذ يف أن ول؛ والصادرات ااضراء من خالل معايت الستدامة
البلةةةةدان الناميةةةةة، املنفةةةةذ يف الفلبةةةةني. وأخةةةةتاا، أشةةةةارت املةةةةديرة إىل دور القطةةةةاع ااةةةةاص يف  قيةةةةف 

أمةةام  كبةةتاا   أ ةةداف التنميةةة املسةةتدامة، وأضةةافت أن التةةدابت غةةت اتمركيةةة نكةةن أن تكةةون عائقةةاا 
يف تزويةةد املؤسسةةات  األعمةةال التجاريةةة الصةة تة، وأنةةه ينب ةةي بةةذل املزيةةد مةةن ات ةةود للمسةةاعدة

 الص تة واملتوسطة احلجم ابملقومات الالزمة للتجارة.
مةةةن الرتكيةةةز علةةةى القتصةةةاد اا وأعةةةر  ممثةةةل جمموعةةةة إقليميةةةة عةةةن رغبتةةةه يف أن يةةةرو مزيةةةد -17

الرقمي والتزاماا ابلتعاون من أجل ترسةي  ات ةود املبذولةة يف  ةذا اجملةال. ورداا علةى استفسةار ممثةل 
ة أخرو عن اإلجراءات اإلضافية اليت نكن اختاق ا للحد من العتماد على السلع جمموعة إقليمي

األساسةةةية، ول سةةةيما يف البلةةةدان الناميةةةة، أشةةةارت املةةةديرة إىل أن القطةةةاع ااةةةاص، ابإلضةةةافة إىل 
ج ةةوده احلاليةةة، نكنةةه أن يشةةار، مشةةاركة أقةةةوو مةةن أجةةل ال تفةةاب بقيمةةة إضةةافية يف البلةةةدان 

ت املةةةديرة السةةةتثمار يف التةةةدريب وانياكةةةل األساسةةةية بو ةةةف ما سةةةبيلني لتعزيةةةز املنتجةةةة. و ةةةدد
القيمةةة املضةةافة. وفيمةةا يتعلةةف ابملنافسةةة و ايةةة املسةةت لر، أشةةار ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة إىل عةةةدم 
تلقي عدد من املشاريع املقرت ة يف  ذا اجملال ألةويالا يف السةنة احلاليةة، وإن كةان العديةد مةن  ةذه 
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ريع سيعود ابلفائدة على البلدان يف أفريقيا، واستفسر يف  ذا الصدد عن ا ليات اليت نكن املشا
أن تسةةتخدم ا األمةةم املتحةةدة للمسةةاعدة يف احلصةةول علةةى ألويةةل نةةذه املشةةاريع. واستفسةةر ممثةةل 

لة؛ جمموعة إقليمية أخرو عن الُن ؛ املشرتكة بني الُشةعب املتبعةة لتنفيةذ العمةل يف اجملةالت الشةام
وأشار إىل وجود جمال للتحسن يف  ذا اجملال من أجل تعزيز التعاون. وشدد أ ةد املنةدوبني علةى 
دور القطاع اااص يف  قيف أ داف التنميةة املسةتدامة والتنميةة يف أقةل البلةدان ةةوا، وأعةر  عةن 
قلقةةةه بشةةة ن نقةةة  التمويةةةل، وأضةةةاف أنةةةه قةةةب الرتكيةةةز علةةةى ال تياجةةةات احلقيقيةةةة لألعضةةةاء 
ولألمانةةةة لضةةةمان سالسةةةة عمةةةل األونكتةةةاد. وأشةةةارت املةةةديرة إىل أن مةةةن املمكةةةن السةةةتفادة مةةةن 
التعةةاون فيمةةا بةةني بلةةدان اتنةةو  بفعاليةةة أكةةرب للمسةةاعدة علةةى عةةالج نقةة  التمويةةل وتكةةريس 

 التعاون التقين يف إطار التفاقات التجارية.
وسةةةةةلطت األمانةةةةةة الضةةةةةوء علةةةةةى مبةةةةةادرتني بشةةةةة ن تنفيةةةةةذ التو ةةةةةيات الةةةةةواردة يف التقريةةةةةر  -18

التجميعةةةي، تتعلةةةف وا ةةةدة بتعمةةةيم املسةةةائل قات الصةةةلة بت ةةةت املنةةةا  يف أعمةةةال الشةةةعبة، وتتعلةةةف 
منتةةةدو التجةةةارة، يف جلسةةةته الفتتا يةةةة، موضةةةوع ت ةةةت املنةةةا  يف ووضةةةع األخةةةرو ابلتصةةةالت. 
ية واعتمد نجةاا مشةرتكاا بةني الُشةعب، هةل التعةاون فيمةا بةني الُشةعب علةى  لب املناقشة التجار 

تنظةةيم احلةةدي والةةرتوي؛ لةةه، وكةةان املنتةةدو مبثابةةة منةةرب رفيةةع املسةةتوو لعةةرض املسةةائل املتصةةلة بت ةةت 
. وفيمةا يتعلةف ابلتصةالت والتوعيةة، تقرير السةلع األساسةية والتنميةةاملنا  يف منشورات من قبيل 

عبة بةن ؛ يقةةوم علةةى الةرد السةةريع يف معاتةة الشةةواغل التجاريةةة واإلةائيةة وركةةزت علةةى أخةذت الشةة
يتعلف ابملصلحة العامة. ويف  ةذا الصةدد، بينةت اإل صةاءات أن  يف الوقت املناسبإنتاج بتوو 

النشةةةرات الصةةةحفية واألخبةةةار املتعلقةةةة ابجملةةةالت قات األولويةةةة العاليةةةة األداء كانةةةت أ ةةةم البنةةةود 
جةةة يف موقةةع األونكتةةاد علةةى شةةبكة اإلنرتنةةت ابملقارنةةة مةةع املنشةةورات الرئيسةةية األخةةرو؛ وقةةد املدر 

أُعدت  ذه ابلتعاون مةع أفرقةة التصةالت والتصةميم يف األونكتةاد لضةمان و ةول املنتجةات إىل 
، بةةةةذلت الشةةةةعبة ج ةةةةوداا هتةةةةدف إىل تعزيةةةةز  ضةةةةور ا علةةةةى اتم ةةةةور يف شةةةةكل جةةةةذا . وأخةةةةتاا 

 سيما يف مواقع التوا ل الجتماعي.اإلنرتنت، ول 
ورداا على استفسةار ممثةل جمموعةة إقليميةة عمةا إقا كانةت مشةاريع التعةاون التقةين للشةعبة  -19

 خذ يف احلسبان التو يات املنبثقة عن املنشورات اليت تعد ا ُشعب أخرو، أشةارت األمانةة إىل 
نةدو  عمةا إقا كانةت الشةعبة تتنةاول يف  ذا الصةدد. وفيمةا يتعلةف ابستفسةار م وجود تعاون بناء

املسةةةائل املتصةةةلة ابلتجةةةارة اإللكرتونيةةةة، بينةةةت األمانةةةة أن الشةةةعبة تشةةةار، بقةةةدر أكةةةرب يف املسةةةائل 
فاوضةات املتعلقةة ابلتجةارة اإللكرتونيةة، وأن الةُن ؛ األكثةر امل املتعلقةة بتقةدا الةدعم إىل البلةدان يف

. واقةةرتأل ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة أن تقتةةدُ الُشةةعب يف التعةةاون مةةع الُشةةعب األخةةرو ممكنةةة هةةولا 
يف ج ود ةةةا الراميةةةة إىل أخةةةذ التو ةةةيات يف شةةةعبة التجةةةارة الدوليةةةة والسةةةلع األساسةةةية األخةةةرو ب

إىل أن الشةةعبة تركةةز علةةى املسةةائل املتصةةلة بت ةةت املنةةا ، وأبةةدو  منةةدو  ، أشةةارالعتبةةار. وأخةةتاا 
 موا لة ات ود يف  ذا اجملال.تطلعه إىل نتائ؛ املنتدو التجاُر من أجل 

، سةةةلطت مةةةديرة شةةةعبة التكنولوجيةةةات واللوجسةةةتيات 4وفيمةةةا يتعلةةةف ابلةةةربانم؛ الفرعةةةي  -20
. و  يف قالةةت إن الشةةعبة اسةةت ثرت الضةةوء علةةى أنشةةطة التعةةاون التقةةين للشةةعبة وعلةةى دور ةةا احملةةوُر

ملسةةةاعدة التقنيةةةة. يف املائةةةة مةةةن جممةةوع نفقةةةات األونكتةةةاد املتصةةلة اب 63أبكثةةةر مةةن  2018عةةام 
وأضافت أن التعاون التقين للشعبة يتسف اتساقاا وثيقاا مع ولايهتا املختلفة، مبا في ا الولية املنبثقة 
من مافيكيانو نتو ، وأنه قائم على الطلب، ويُنفذ عموماا من خالل ن؛ برانجمةي ويف إطةار مةن 
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يف قلةةر الُشةةعب األخةةرو. وأشةةارت إىل أن  الشةةراكة الوثيقةةة مةةع الشةةركاء اإلةةةائيني ا خةةرين، مبةةا
النظام ا ا للبياانت اتمركية  و أكرب برانم؛ للمساعدة التقنية لألونكتاد،  يث است ثر حبةواا 

 وأن 2018بلةةد يف عةةام  100. وبينةةت أنةةه نُفةةذ يف أكثةةر مةةن 2018نصةةف النفقةةات يف عةةام 
انةادئ، ومنطقةة السةو  املشةرتكة لشةر  التطورات األختة هلت بةرام؛ إقليميةة يف منطقةة احملةيط 

أفريقيا واتنو  األفريقي، ومنطقة اتماعة القتصادية لدول غر  أفريقيا. وتشمل فوائةد النظةام، 
مةةةثالا، دعةةةم اإل ةةةال ات املتعلقةةةة بتيسةةةت التجةةةارة، وتعجيةةةل إجةةةراءات التخلةةةي  علةةةى السةةةلع، 

ويف جمةةال التجةةارة  البلةةدان املسةةتفيدة. و سةةني إ صةةاءات التجةةارة، وتعزيةةز اإليةةرادات اتمركيةةة يف
تقييمةةاا سةةريعاا ملةةدو  18والقتصةةاد الرقمةةي، قالةةت املةةديرة إن الشةةعبة أعةةدت ونفةةذت اإللكرتونيةةة 

الةةةةةةدعم يف إعةةةةةةداد  اسةةةةةةتعداد أقةةةةةةل البلةةةةةةدان ةةةةةةةواا للتجةةةةةةارة اإللكرتونيةةةةةةة. وقةةةةةةدمت الشةةةةةةعبة أيضةةةةةةاا 
ة يف إ ةةةةالأل القةةةةوانني يف جمةةةةال التجةةةةارة السةةةةرتاتيجيات الوطنيةةةةة للتجةةةةارة اإللكرتونيةةةةة واملسةةةةاعد

اإللكرتونيةة. ويف جمةال سياسةات العلةةم والتكنولوجيةا والبتكةار، قةدمت الشةةعبة الةدعم مةن خةةالل 
استعراضةةةةات السياسةةةةات يف عةةةةدد مةةةةن البلةةةةدان الناميةةةةة، وأقامةةةةت شةةةةراكات مةةةةع عةةةةدد كبةةةةت مةةةةن 

اء القةدرات يف  ةذا اجملةال يف أ حا  املصةلحة املعنيةني، يف األمةم املتحةدة والةدول األعضةاء، لبنة
البلدان النامية. وأشارت املديرة، فيما يتعلف بكال اجملالني، أُ القتصةاد الرقمةي وسياسةات العلةم 
والتكنولوجيةا والبتكةةار، إىل أن الشةعبة تفتقةةر إىل املةوارد، مبةةا يف قلةر مةةن  يةث عةةدد املةةو فني، 

ل الفةرتة. وقةدمت الشةعبة املسةاعدة يف جمةال اليت ألكن ا من تلبية  يع الطلبةات الةيت وردت خةال
النقةةل املسةةتدام والقةةادر علةةى التكيةةف، هلةةت دعةةم إنشةةاء ممةةرات للنقةةل علةةى الصةةعيد اإلقليمةةي 
والن وض بقدرة انياكل األساسية لةنظم النقةل علةى التكيةف مةع ت ةت املنةا . وأشةارت املةديرة إىل 

منظمةةة  بتيسةةت التجةةارة، وتنفيةةذ اتفةةا  شةة د اسةةتمرار دعةةم اإل ةةال ات املتعلقةةة 2018أن عةةام 
املتعلةف بتيسةةت التجةارة، و ا ةةة الةةدعم املقةدم إىل اللجةةان الوطنيةة لتيسةةت التجةةارة  التجةارة العامليةةة

اسةةتفادت  ةةن ا ن مةةن  ةةذا  بلةةداا  50علةةى الصةةعيدين الةةوطين واإلقليمةةي. وقالةةت إن أكثةةر مةةن 
الربانم؛ وأبل ت عةن آاثر إقابيةة علةى قةدرات تانةا الوطنيةة املعنيةة بتيسةت التجةارة. وأشةارت يف 
ااتةةام إىل أن الشةةعبة توا ةةل تنفيةةذ أنشةةطت ا املتعلقةةة بتطةةوير املعةةارف يف البلةةدان الناميةةة، وقلةةر 

رانم؛ التةدريب مةن أجةل التجةارة، الةذُ عادةا ابلتعاون الوثيف مع الُشعب األخرو. وهل قلةر بة
مسةةةتفيد، مبةةةا يف قلةةةر يف املسةةةائل املتعلقةةةة ندارة املةةةوان ،  2 600قةةةدم التةةةدريب إىل أكثةةةر مةةةن 

ودورات تدريبيةةة يف جمةةال القضةةااي الرئيسةةية املتعلقةةة جبةةدول األعمةةال القتصةةادُ الةةدوا، قُةةدمت 
 على الصعيد اإلقليمي وللمندوبني املوجودين يف جنيف.

وأعةةر  عةةدد مةةن املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات اإلقليميةةة عةةن تقةةدير م للمسةةاعدة التقنيةةة  -21
اليت تقدم ا الشعبة، وأكدوا أمهيت ا يف دعم تنمية قةدراهتم. وابإلضةافة إىل قلةر، شةدد عةدد مةن 

ة يف املنةةدوبني وممثلةةةي اجملموعةةةات اإلقليميةةةة علةةى األثةةةر اإلقةةةا  للتعةةةاون التقةةين املقةةةدم مةةةن الشةةةعب
والنوافةةذ الوا ةةدة، النظةةام ا ا للبيةةاانت اتمركيةةة بلةةدانم يف العديةةد مةةن اجملةةالت، مبةةا يف قلةةر 

وتيسةةةةةت التجةةةةةارة، والنقةةةةةل، والتجةةةةةارة اإللكرتونيةةةةةة، وبنةةةةةاء القةةةةةدرات البشةةةةةرية. ويف جمةةةةةال التجةةةةةارة 
خةةت الةةذُ ركةةز األالقتصةةاد الرقمةةي  تقريةةرلاإللكرتونيةةة، أعةةر  ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة عةةن تقةةديره 

علةةى موضةةوع التجةةارة اإللكرتونيةةة، وأعةةر  املمثةةل عةةن أملةةه يف أن يةةنعكس  ةةذا العمةةل يف شةةكل 
السةةتعداد ل ةسةةريعال تتقييمةةاتعةةاون تقةةين. ور ةةب ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة أخةةرو بتوسةةيع نطةةا  ال

. ويف جمةال النقةل لتشمل البلدان النامية اليت ل تندرج يف فيةة أقةل البلةدان ةةواا للتجارة اإللكرتونية 
الدوا، أشاد ممثلةو بعةض اجملموعةات اإلقليميةة ابلعمةل املتعلةف بةدعم ممةرات النقةل، وشةددوا علةى 
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أمهيةةةة العمةةةل املتعلةةةف ابلنقةةةل البحةةةُر وقةةةدرة املةةةوان  علةةةى التكيةةةف، وطلبةةةوا موا ةةةلة تطةةةوير  ةةةذا 
  جةم التةداول يف املةوان  العمل. وأشار مندو  إىل األثر اإلقا  لربانم؛ إدارة املوان  يف  سةني

، أعةةر  بعةض املنةةدوبني وممثلةةي اجملموعةةات املسةتفيدة مةةن الةةربانم؛، يف  لةةة فوائةد أخةةرو. وأخةةتاا 
اإلقليمية عن النش ال لفتقار الشعبة إىل املوارد الكافية اليت ألكن ا من تلبية  يع الطلبات اليت 

 ة، وطلبوا اختاق إجراءات لزايدة توافر املوارد.تتلقا ا، مبا يف قلر الفتقار إىل املوارد البشري
،  يةةث تتحمةةل األفرقةةة وأكةةدت املةةديرة أن التمويةةل  ةةو الشةةاغل امللةةح الرئيسةةي للشةةعبة -22

أعبةةةاء ثقيلةةةة يف جمةةةالت العمةةةل الناشةةةية الةةةيت ألثةةةل مصةةةا  خا ةةةة للبلةةةدان الناميةةةة، مثةةةل التجةةةارة 
لضمان متابعة عمل ا يف جمال بناء اا تبذل ج ود الشعبة وقالت إن اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

القةةةدرات، ولكن ةةةا أشةةةارت إىل أن  ةةةذه ات ةةةود تتوقةةةف علةةةى مةةةدو تةةةوافر املةةةوارد. وطلبةةةت إىل 
البلةةةدان املسةةةتفيدة أن تةةةدعم ج ةةةود  ةةةع األمةةةوال الةةةيت تبةةةذنا األمانةةةة، وأشةةةارت إىل أن الشةةةعبة 

علةةةف ابملشةةةاريع قات البعةةةد اإلقليمةةةي، ب يةةةة تتوا ةةةل علةةةى نيةةةو متزايةةةد مةةةع ات ةةةات املانيةةةة فيمةةةا يت
، ر بت املديرة ابل تمةام الستفادة من وفورات احلجم وا اثر املرتتبة على التعلم املتبادل. وأختاا 

الةةةذُ أبةةةداه أ ةةةد املنةةةدوبني ابستضةةةافة دورة دراسةةةية إقليميةةةة بشةةة ن القضةةةااي الرئيسةةةية املدرجةةةة يف 
 جدول األعمال القتصادُ الدوا.

والةةربام؛ اا ، شةةدد مةةدير شةةعبة أفريقيةةا وأقةةل البلةةدان ةةةو 5وفيمةةا يتعلةةف ابلةةربانم؛ الفرعةةي  -23
ااا ةةةةة علةةةةى أمهيةةةةة الةةةةروابط بةةةةني أنشةةةةطة األونكتةةةةاد يف جمةةةةال البحةةةةث والتحليةةةةل وعمليةةةةة وضةةةةع 
اسةةةةةرتاتيجيات التعةةةةةاون التقةةةةةين احملةةةةةددة انةةةةةدف الةةةةةيت ترمةةةةةي إىل دراسةةةةةة وتنفيةةةةةذ التو ةةةةةيات املتعلقةةةةةة 

. وأشار إىل أن اجمللةس القتصةادُ والجتمةاعي شةجع األونكتةاد ابلسياسا ت على الصعيد القطُر
علةةى موا ةةلة عملةةه املن جةةي الرامةةي إىل قيةةاس التقةةدم احملةةرز يف تنميةةة القةةدرات اإلنتاجيةةة يف البلةةدان 
الناميةةة و ديةةد العقبةةات الةةيت تعيةةف  ةةذا التقةةدم. ويف  ةةذا الصةةدد، عةةرض املةةدير ابلتفصةةيل األعمةةال 
اتاريةةة مةةن أجةةل وضةةع مؤشةةر للقةةدرات اإلنتاجيةةة واملسةةاعدة يف بنةةاء القةةدرات اإلنتاجيةةة واحلفةةةاب 
علي ةةةةا واسةةةةتخدام ا يف القطاعةةةةات السةةةةرتاتيجية، كصةةةةيد األمسةةةةا، وااةةةةدمات، فضةةةةالا عةةةةن النقةةةةل 
ة والسةةيا ة والشةةؤون املاليةةة. وابإلضةةافة إىل قلةةر، أشةةار املةةدير إىل عمةةل األونكتةةاد يف تصةةميم وإدار 

الةةُن ؛ الربانجميةةة للتعةةاون التقةةين، ونةةو ه بنجةةاأل الةةربام؛ املتعةةددة السةةنوات واملتعةةددة العنا ةةر. وسةةلط 
الضوء على ات ةود الةيت يبةذنا األونكتةاد لتحقيةف اسةتمرارية أنشةطة التعةاون التقةين عةن طريةف إنشةاء 

املتعلقةة بقيةاس املتسةر  مةن  مراكز المتياز، ونو ه أيضاا مبجالت العمل الناشةية، مةن قبيةل األعمةال
عائدات السيا ة يف الةدول اتزريةة الصة تة الناميةة واملشةاريع الراميةة إىل دعةم تطةوير املنتجةات قات 
القيمةة املضةافة األعلةى، مثةل األغذيةة قات القيمةة الت ذويةة العاليةة واألغذيةة الدوائيةة الةيت تسةةتند إىل 

منتجات ذارية عاليةة القيمةة. وأشةار يف ااتةام إىل عةدم دراسة الكائنات البحرية ل رض  ويل ا إىل 
 2019-2018يف الفةةرتة  ورود أيةةة تربعةةات جديةةدة للصةةندو  السةةتيماين لصةةا  أقةةل البلةةدان ةةةواا 

 وطلب إىل الدول األعضاء قات الستطاعة أن تتربع للصندو  الستيماين.
اإلقليميةةةة بفائةةةدة ربةةةط البحةةةوي التحليليةةةة واعةةةرتف بعةةةض املنةةةدوبني وممثلةةةي اجملموعةةةات  -24

وتوجي ات السياسة العامة أبنشطة التعاون التقين يف جمالت رئيسية كانجرة، والسيا ة، وقواعد 
املنشةة ، وتنفيةةذ اتفةةا  منطقةةة التجةةارة احلةةرة القاريةةة األفريقيةةة. وشةةددوا علةةى اسةةتمرار أمهيةةة إدمةةاج 

ختطةةيط أنشةةطة التعةةاون التقةةين. وفيمةةا يتعلةةف برتاجةةع نتةةائ؛ البحةةوي والتحليةةل يف عمليةةة تصةةميم و 
، اعةرتف بعةض املنةدوبني وممثلةي اجملموعةات التمويل املخص  للتعةاون التقةين يف أقةل البلةدان ةةواا 
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اإلقليميةةةة بقةةةدرة األونكتةةةاد علةةةى أداء عملةةةه بكفةةةاءة مبةةةوارد بةةةدودة، وشةةةجعوا األونكتةةةاد والةةةدول 
سةةة لة  ةةةع األمةةةوال. وفيمةةةا يتعلةةةف بعةةةدم ورود تربعةةةات إلقةةةاد  ةةةل مل األعضةةةاء علةةةى العمةةةل معةةةاا 

، شةةةةةجع بعةةةةةض املنةةةةةدوبني وممثلةةةةةي جديةةةةةدة إىل الصةةةةةندو  السةةةةةتيماين لصةةةةةا  أقةةةةةل البلةةةةةدان ةةةةةةواا 
اجملموعةةةات اإلقليميةةةة األونكتةةةاد علةةةى موا ةةةلة الةةةدعوة إىل تقةةةدا تربعةةةات إضةةةافية، واقرت ةةةوا أن 

دة  ةةةةذا التمويةةةةل. وطلةةةةب ممثلةةةةو بعةةةةض يتعةةةةاون األونكتةةةةاد مةةةةع الُشةةةةعب والشةةةةركاء مةةةةن أجةةةةل زاي
. اجملموعةةات اإلقليميةةة إىل الشةةركاء اإلةةةائيني التةةربع للصةةندو  السةةتيماين لصةةا  أقةةل البلةةدان ةةةواا 

وشةةدد ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة علةةى أمهيةةة تعزيةةز الةةرتابط فيمةةا بةةني الُشةةعب يف تنفيةةذ أنشةةطة التعةةاون 
علةةى أمهيةةةة التعةةةاون، مبةةةا يف قلةةةر التعةةةاون مةةةع  التقةةين، وشةةةجع األونكتةةةاد علةةةى موا ةةةلة التشةةةديد 

كيةةاانت األمةةم املتحةةدة األخةةرو يف األنشةةطة املقبلةةة، مثةةل املنظمةةة الدوليةةة لل جةةرة. ول ةة  أ ةةد 
املندوبني أن عدة دول طلبت اتباع الن ؛ الربانجمي والشامل بش ن التعاون التقين لألونكتاد، كما 

ة  كومة السودان يف وضع برانم؛ مماثةل. وطلةب ممثةل يف أن ول، وأعر  عن رغب  و احلال مثالا 
جمموعة إقليمية توضيحات بش ن  ثت عملية إ الأل منظومةة األمةم املتحةدة اإلةائيةة علةى تنفيةذ 
مشةةاريع التعةةةاون التقةةةين لألونكتةةاد، وعلةةةى كيفيةةةة تنسةةيف األونكتةةةاد مةةةع املنسةةقني املقيمةةةني لألمةةةم 

. وطلةب منةدو  توضةيحات بشة ن ات ةود املتحدة ويف اإلجراءات املنفةذة علةى ا لصةعيد القطةُر
يف األعمةةةال التحضةةةتية للخةةةروج مةةةن فيةةةة أقةةةل  الةةةيت يبةةةذنا األونكتةةةاد ملسةةةاعدة أقةةةل البلةةةدان ةةةةواا 

وبعد خروج ا من ا، وكةذلر بشة ن مةا إقا كةان األونكتةاد خصة  مةوارد ماليةة لةدعم اا البلدان ةو 
إىل قلةر، شةدد املنةدو  علةى أمهيةة قطةاع السةيا ة  البلدان اليت خرجت من القائمة. وابإلضةافة

يف الةةدول اتزريةةة الصةة تة الناميةةة، وطلةةب زايدة املناقشةةات يف األونكتةةاد بشةة ن التحةةدايت الةةيت 
ةةةل للةةةدول تواجةةةه  ةةةذه الةةةدول، يف ضةةةوء اسةةةتعراض منتصةةةف املةةةدة املقبةةةل إل جةةةراءات العمةةةل املعج 

 .اتزرية الص تة النامية
تةوافر املةوارد يشةكل أكةةرب عقبةة أمةام التعةاون التقةين وأن الةُن ؛ الربانجميةةة  وأكةد املةدير أن -25

ينب ةةةي أن تتسةةةم بقةةةدر أكةةةرب مةةةن الفعاليةةةة وأن ألكسيةةةن األونكتةةةاد مةةةن توسةةةيع نطةةةا  الةةةدعم الةةةذُ 
يقدمةةه. غةةت أنةةه أشةةار إىل أن األونكتةةاد اضةةطُر إىل وقةةف إطةةال  البحةةوي وتوجي ةةات السياسةةة 

بسبب الفتقار إىل املوارد. وقال إن األونكتةاد يسةتطلع، يف سةيا   مةني  العامة يف بعض البلدان
موارد إضافية، آليات جديدة للتمويل، مثل مرفف البيية العاملية. وأكد املدير أن األونكتاد ل يزال 

التمويةةل املقةةدم مةةن ، وأشةةار إىل أن علةى اسةةتعداد لةةدعم البلةةدان ااارجةة مةةن فيةةة أقةةل البلةةدان ةةواا 
، فيمةا يتعلةف ار املتكامل املعزز متاأل ملساعدة تلر البلةدان لضةمان النتقةال السةلس. وأخةتاا اإلط

بعمليةةة إ ةةالأل منظومةةة األمةةم املتحةةدة اإلةائيةةة، أشةةار املةةدير إىل أن األونكتةةاد يقةةدم املشةةورة إىل 
طةات إىل ، ويقةدم إ ااملنسقني املقيمني قبةل القيةام ابلبعثةات أو األنشةطة، كلمةا كةان قلةر ممكنةاا 

 األفرقة القطرية.

   تقييم أنشطة األونكتاد -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند 

نظةةةةةةرت الفرقةةةةةةة العاملةةةةةةة يف الوثيقةةةةةةة املعنونةةةةةةة "تقيةةةةةةيم أنشةةةةةةطة األونكتةةةةةةاد  حملةةةةةةة عامةةةةةةة"  -26
(TD/B/WP/298 اليت تلخ  النتائ؛ والدروس املستخلصة من مخس عمليات تقييم ُأجنزت يف ،)

، وتقةةدم توجي ةات لةةغدارة بشة ن تنفيةةذ 2019إىل نيسةان/أبريل  2018نيسةةان/أبريل الفةرتة مةن 
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الربام؛ الفرعية على أساس األدلة اليت أفرزهتا عمليةات التقيةيم؛ والوثيقةة املعنونةة "توليةف عمليةات 
تقييم الربام؛ الفرعية اامسة، وتقدا معلومات بد ثة عن  الة تنفيذ التو ةيات" الةيت تسةتعرض 

ليةةات تقيةةيم الةةربام؛ الفرعيةةة اامسةةة الةةيت نُفةةذت  ةةن ا ن، مبةةا يف قلةةر معلومةةات مسةةتكملة عم
 .(TD/B/WP/299/Add.1و TD/B/WP/299عن  الة تنفيذ التو يات املنبثقة من التقييمات )

وأشةةةةار بعةةةةض املنةةةةدوبني وممثلةةةةي اجملموعةةةةات اإلقليميةةةةة إىل فائةةةةدة عمليةةةةات تقيةةةةيم الةةةةربام؛  -27
يف قلةةر التقريةةر التجميعةةي، وشةةددوا علةةى أن عمليةةات التقيةةيم عامةةل بةةوُر يف  قيةةف الفرعيةةة، مبةةا 

وأعةر  ممثةل جمموعةة إقليميةة، يف سةيا  التطلةع إىل دورة  الشفافية واملسةاءلة والكفةاءة يف األونكتةاد.
تقيةةةيم جديةةةدة للةةةربام؛ الفرعيةةةة اامسةةةة بعةةةد انعقةةةاد األونكتةةةاد ااةةةامس عشةةةر، عةةةن دعمةةةه لتوسةةةيع 

 التقيةةيم حبيةث تشةةمل  يةع جوانةةب عمةل األونكتةةاد، مبةةا يف قلةر ا ليةةة احلكوميةة الدوليةةة.أنشةطة 

 احلاجة إىل  سني عملية التقييم ومن جيته، ول سيما بتو يد اإلطار املرجعي. وأكد املمثل أيضاا 
ول   ممثل جمموعة إقليمية أن إدماج العتبارات اتنسانية واعتبةارات  قةو  اإلنسةان  -28
سةةةةةم ابلضةةةةةعف يف  يةةةةةع أعمةةةةةال األونكتةةةةةاد وأن معظةةةةةم املشةةةةةاريع الةةةةةيت   تقييم ةةةةةا تفتقةةةةةر إىل ات

اسةةةةرتاتيجية جنسةةةةانية شةةةةاملة واسةةةةتباقية. وطلةةةةب املمثةةةةل أن تشةةةةمل بةةةةرام؛ املسةةةةاعدة التقنيةةةةة يف 
ألوجةه عةدم املسةاواة انيكليةة  خا اا  املستقبل سياسة جنسانية معقدة ومعمقة، وأن توا ا تماماا 

نسني يف البلدان الشريكة. ول ظت األمانة يف  ذا الصدد أن لدو  يةع املشةاريع قائمةة بني ات
تتعلةةف بنةةوع اتةةنس، للمسةةاعدة يف تعمةةيم املنظةةور اتنسةةاين يف جمةةال التعةةاون التقةةين، وأن  مرجعيةةة

ة فرقةةة العمةةل املشةةرتكة بةةني الُشةةعب املعنيةةة ابلقضةةااي اتنسةةانية تعمةةل علةةى إدمةةاج اتوانةةب املتعلقةة
 األنشطة املتعلقة برايدة األعمال وانجرة. بنوع اتنس يف األعمال املوضوعية للُشعب، من قبيل

وفيمةةةا يتعلةةةف ابلتعةةةاون احملةةةدود املال ةةة  بةةةني الُشةةةعب، طلةةةب ممثلةةةو بعةةةض اجملموعةةةات  -29
األمةةةةم اإلقليميةةةةة إىل األونكتةةةةاد تعزيةةةةز اإلدارة الداخليةةةةة مةةةةن أجةةةةل  قيةةةةف أثةةةةر أقةةةةوو يف منظومةةةةة 

املتحدة. وأشار ممثل جمموعة إقليميةة إىل ات ةود املبذولةة علةى مسةتوو الُشةعب، ولكنةه أشةار إىل 
احلاجة إىل مزيد من العمل والدعم من قيبل مكتب األمني العام. وأشارت األمانة يف  ةذا الصةدد 

لةةةدورات إىل العمةةةل اتةةةاُر بشةةة ن  ةةةذه املسةةة لة وإىل أمثلةةةة نةةةذا التعةةةاون مةةةن كةةةل شةةةعبة، مثةةةل ا
التدريبيةةةةة يف جمةةةةال القضةةةةااي الرئيسةةةةية املدرجةةةةة يف جةةةةدول األعمةةةةال القتصةةةةادُ الةةةةدوا، وأبةةةةرزت 

 احملاولت الرامية إىل إدراج  ذا التعاون يف العمل اليومي للُشعب.
ول ةة  ممثةةل جمموعةةة إقليميةةة أن الةةروابط مةةع املنسةةقني اإلقليميةةني والةةربام؛ القطريةةة لألمةةم  -30

ل ضعيفة وأن احلضور غةت البةارز لألونكتةاد يف مقةر األمةم املتحةدة يةؤثر علةى مسةتوو املتحدة ل تزا
الةةوعي بوجةةوده وعلةةى مةةدو  ثةةته يف خطةةة منظومةةة األمةةم املتحةةدة اإلةائيةةة وفيمةةا يتعلةةف ابملسةةائل 
قات الصةةةلة ابمليزانيةةةةة. وطلةةةةب عةةةةدد مةةةةن املنةةةدوبني وممثلةةةةي اجملموعةةةةات اإلقليميةةةةة إىل األونكتةةةةاد أن 

ون عةةةةن كثةةةةب مةةةةع مكتبةةةةه يف نيويةةةةور، لضةةةةمان إدراج عمةةةةل األونكتةةةةاد يف مناقشةةةةات اجمللةةةةس يتعةةةةا
القتصةةةةادُ والجتمةةةةاعي، وموا ةةةةلة تعزيةةةةةز شةةةةراكته السةةةةرتاتيجية مةةةةةع الكيةةةةاانت األخةةةةرو لألمةةةةةم 
املتحدة. وأشار مندو  إىل أن بعض الجتماعةات احلكوميةة الدوليةة يف األونكتةاد مل تةتمخض عةن 

 لي ا، وأن  ذه الجتماعات تشكل آلية م مة للتوا ل مع املقر.استنتاجات متفف ع
التو ةية املتعلقةة ابلتسلسةل اإلداُر ملكتةب األونكتةاد وتساءل منةدو  عةن  الةة تنفيةذ  -31

وا ليةةةة املسةةةتخدمة لتنفيةةةذ ا. وأشةةةارت األمانةةةة إىل أنةةةه قةةةُر وضةةةع اختصا ةةةات  يف أديةةةس أاباب
 ةم بشة ن الث ةرات يف ألويةل املشةاريع املواضةيعية، وطلبةوا املكتب. وأعةر  بعةض املنةدوبني عةن قلق
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مس لة ما إقا كان  ع  إقليمية ةأاثر ممثل جمموعو  إىل األونكتاد أن يكثف ج وده تمع األموال.
أو علةى مسةتوو الُشةعب. وأشةار األونكتةاد إىل أن الُشةعب تبةذل  األموال ينب ةي القيةام بةه مركةزايا 

د املتعلةف ابإلدارة القائمةة علةى النتةائ؛، وأن املةو فني يتلقةون التةدريب لتنفيذ اإلطار اتدي ج وداا 
على  ذا املوضوع. ويف ااتام، طلةب ممثةل جمموعةة إقليميةة أخةرو أن يوا ةل األونكتةاد ج ةوده، 

  يث ل ظت التقييمات أوجه ضعف يف تطبيف نظام اإلدارة القائمة على النتائ؛.

خدمات الرقابرة الداخليرة  ر  مراجعرة حسراابت دائررة إحاطة بشأن تقرير مكتب  -هاء 
  الد م احلكومي الدويل التابعة لألونكتاد

 من جدول األعمال( 5)البند 

قدمت انئبة األمةني العةام لألونكتةاد إ اطةة عةن  الةة تنفيةذ تو ةيات مكتةب خةدمات  -32
لألونكتةةاد. وطلةةب  الرقابةةة الداخليةةة عةةن مراجعةةة  سةةاابت دائةةرة الةةدعم احلكةةومي الةةدوا التابعةةة

ممثل جمموعة إقليميةة مزيةداا مةن املعلومةات عةن تةدابت املتابعةة املتخةذة بشة ن التو ةيات. وأشةارت 
اإل اطة املقبلة  جلسة يف إىل أن مزيداا من التفا يل بش ن  ذه املس لة سُيقدم األمني العام ةانئب

 .2019وبر تشرين األول/أكت 22بش ن املسائل اإلدارية، املقرر عقد ا يف 

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
   انتخاب أ ضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

، 2019أيلول/سةةبتمرب  2انتخبةت الفرقةةة العاملةة، يف جلسةةت ا العامةةة الفتتا يةة املعقةةودة يف  -33
 مقرراا. -السيدة سورااي زانردو )بلجيكا( رئيسةا نا والسيد بمود العطية )العرا ( انئباا للرئيس 

  إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل  -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

(. وكةةان TD/B/WP/296رقةةة العاملةةة يف اتلسةةة قاهتةةا جةةدول أعمانةةا املؤقةةت )أقةةرت الف -34
 جدول األعمال كما يلي 

 انتخا  أعضاء املكتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
اسةةةةتعراض أنشةةةةطة التعةةةةاون التقةةةةين الةةةةيت يضةةةةطلع  ةةةةا األونكتةةةةاد وألويةةةةل  ةةةةذه  -3

 األنشطة.
 األونكتاد تقييم أنشطة  -4
 حملة عامة؛تقييم أنشطة األونكتاد   )أ(

ثةةة عةةن  ) ( توليةةف عمليةةات تقيةةيم الةةربام؛ الفرعيةةة اامسةةة، وتقةةدا معلومةةات بد 
  الة تنفيذ التو يات.
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إ اطةةة بشةة ن تقريةةر مكتةةب خةةدمات الرقابةةة الداخليةةة عةةن مراجعةةة  سةةاابت  -5
 .دائرة الدعم احلكومي الدوا التابعة لألونكتاد

 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة. -6
 مسائل أخرو. -7
 اعتماد التقرير الذُ ستقدسمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -8

  جدول األ مال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة -جيم 
 من جدول األعمال( 6)البند 

، 2019أيلول/سةةبتمرب  4الفرقةةة العاملةةة يف جلسةةت ا العامةة ااتاميةةة، املعقةةودة يف أقةرت  -35
 جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والسبعني )انظر املرفف الثاين(.

  ا تماد التقرير الذي ستقّدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية -دال 
 من جدول األعمال( 8)البند 

رقةةةة العاملةةةة، يف اتلسةةةة قاهتةةةا، أن قةةةُر بعةةةد الةةةدورة وضةةةع الصةةةي ة الن ائيةةةة قةةةررت الف -36
 لتقرير ا عن دورهتا الثامنة والسبعني.
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 املرفق األول

 مشروع قرار للعرض  لى جملس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه  
  األنشرطةاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضرطلع هبرا األونكتراد ومتويرل هرذه   

 من جدول األعمال( 3)البند 

 إن جملس التجارة والتنمية 
دور التعةةاون التقةةين لألونكتةاد بو ةةفه أ ةد األركةةان األساسةةية  يؤكةد مةةن جديةد -1 

 ؛الركنني ا خرين الثالثة لألونكتاد اليت قب تنفيذ ا بطريقة متعاضدة مع
سةةةيا  خطةةةة التنميةةةة  علةةةى أمهيةةةة التعةةةاون التقةةةين لألونكتةةةاد يف يسةةةلط الضةةةوء -2 

علةى أمهيةة مشةاركة األونكتةاد بنشةا  يف إ ةالأل منظومةة األمةم  يشةددو ؛2030املسةتدامة لعةام 
 املتحدة اإلةائية؛

إىل األمانةةةة أن تعةةةد مشةةةروع اسةةةرتاتيجية لتعاونةةةا التقةةةين ابلتشةةةاور مةةةع  يطلةةةب -3 
ملة اليت سةُتعقد يف الربةع األول اجملموعات اإلقليمية وأن تشرع يف مناقشة أولية يف دورة الفرقة العا

 ؛2020 من عام
األمانةةةة علةةى موا ةةةلة تعزيةةةز التعةةاون بةةةني الُشةةةعب وبةةني الوكةةةالت مةةةن  يشةةجع -4 

أجةةل زايدة التسةةا  والتةة ثت وتبةةادل أفضةةل املمارسةةات عنةةد تقةةدا املسةةاعدة التقنيةةة، مةةع مراعةةاة 
 ولية األونكتاد ونتائ؛ فر  عمله الداخلية؛

ئمةةةة علةةةى األمانةةةة علةةةى موا ةةةلة ج ود ةةةا الراميةةةة إىل تنفيةةةذ اإلدارة القا يشةةةجع -5 
 مع املبادئ التوجي ية لألمم املتحدة؛اا النتائ؛ ألشي
على أمهية التمويل الكايف الذُ نكن التنبؤ به يف ضمان فعالية التعةاون  يشدد -6 

التقةين مةن أجةل تنفيةذ وليةة األونكتةاد، مةع إيةالء ا تمةام خةاص للوفةاء ابأل ةداف الةيت نكةن أن 
 استعراض منتصف املدة ملافيكيانو نتو ؛ تتخلف عن الركب على النحو احملدد يف

البلةةدان املتقدمةةة والبلةةدان الناميةةة قات السةةتطاعة علةةى تقةةدا تربعةةات  يشةةجع -7 
متعددة السنوات ألنشطة التعاون التقين لألونكتةاد، وعلةى زايدة إمكانيةة التنبةؤ ابملسةاعدة التقنيةة 

 املقدمة من األونكتاد؛
ميةةةة إىل توسةةةيع وتنويةةةع قاعةةةدة ج اتةةةه املانيةةةة وإىل ج ةةةود األونكتةةةاد الرا يةةةدعم -8 

اجملموعةةةة املشةةةرتكة بةةةني التمةةةاس طةةةر  ألويليةةةة جديةةةدة، مثةةةل آليةةةات التمويةةةل املشةةةرتكة الةةةيت تةةةدعم 
الةةيت يقود ةا األونكتةةاد، مبةا يف قلةةر  وكةالت األمةةم املتحةدة واملعنيةةة ابلتجةارة والقةةدرات اإلنتاجيةة

  طاعني العام واااص.التمويل املختلط والشراكات بني الق
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 املرفق الثاين

 جدول األ مال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة  
 انتخا  أعضاء املكتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
، 2021اسةةتعراض مشةةروع ااطةةة الربانجميةةة لألونكتةةاد واملعلومةةات املتعلقةةة ابألداء لعةةام  -3

 .ين من امليزانية الربانجمية املقرت ةاتزء الثا
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثمانني للفرقة العاملة -4
 مسائل أخرو. -5
 اعتماد التقرير الذُ ستقدسمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -6
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 املرفق الثالث

 (1)احلضور  
األعضةةةةاء يف الفرقةةةةة العاملةةةةة املعنيةةةةة ابإلطةةةةار  ضةةةةر الةةةةدورة ممثلةةةةون عةةةةن الةةةةدول التاليةةةةة  -1

 السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية 

 ال اد الروسي

 الصني
 مالُو

  ضر الدورة ممثلون للدول التالية غت األعضاء يف الفرقة العاملة و  -2
 إثيوبيا
 ألبانيا
 أملانيا

 ابكستان
 بلجيكا

 بن الدي 
 بنما

 بولندا
 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 توغو
 اتم ورية العربية السورية

 دولة فلسطني
 زامبيا

 السن ال
 سويسرا
 ُعمان

 غابون
 غواتيمال

 فرنسا
 فنلندا
 كواب

 كوت ديفوار
 الكون و
 مصر
 امل ر 
 من وليا
 النمسا
 نيبال

 نيجتاي

 انند
  ولندا
 اليمن

 الدورة وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف  -3
 ال اد األورو 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .TD/B/WP(78)/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر  تتضمن قائمة احلضور  ذه املشاركني املسجلني. (1)

    


