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 والسبعني تاسعةاختذهتا الفرقة العاملة يف دورهتا الاإلجراءات اليت  -أوالا  
اسررتعرام م ررروط االررة الربانجميررة ل ون ترراد االسررتنتاجات املتفرري  ليشررا   رر ن  -ألف 

 اجلررزء الينررا  مرر  امليزانيررة الربانجميررة املقرت ررة، 2021ابألداء لعررا   واملعلومررات املتعلقررة
 من جدول األعمال( 3)البند 

 إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية، 

  وانقشتهما، 2019لعام  واألداء الربانجمي 2021املقرتحة لعام اخلطة الربانجمية  وقد نظرت يف 
 2019لعيييام  واألداء الربانجميييي 2021 عيييامخلطييية الربانجميييية لدونملتييياد املقرتحييية لاب حتييييل علمييياا  -1 

، دون اإلخالل ابلتعديالت اليت يلزم إجراؤها يف ضوء نتائج TD/B/WP(79)/INF.1الواردين يف الوثيقة 
 ؛ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةالدورة اخلامسة عشرة 

التعليقات واملسامهات اليت  مراعاةا كاملةا  األمني العام لدونملتاد أن يراعي إىلطلب ت -2 
، ابعتبارها TD/B/WP(79)/INF.1 الوثيقةلفرقة العاملة وكذلك ُقدمت خالل الدورة التاسعة والسبعني ل

 إىل األمييني 2021لعييام اخلطيية الربانجمييية لدونملتيياد املقرتحيية  مسييامهتت يف سييتند إليييت يف تقييدماألسيياا الييذ  ي  
 ؛وهيئاهتا الفرعية دةاجلمعية العامة لدمم املتح اكي تنظر فيهالعام لدمم املتحدة،  

ملفييل إحاليية ا راء اات الصييلة اليييت أعر ييت يأن  األمييني العييام لدونملتييادإىل  تطلييب -3 
 ،الييدورة التاسييعة والسييبعني للفرقيية العاملييةعنهييا الييدول األعضيياء أثنيياء املييداولت احلملومييية الدولييية املعقييودة يف 

 لمليياانت املعنيية ابلقضيااي املتصيلة ابليربامج وامليزانيية،إىل ا هيئة فرعية ات عة جمللس التجارة والتنميية،  وصفها
 ؛ت املناسبوقيف ال

علييأ أن يصييدر، للييدورات املقبليية للميزانييية الربانجمييية،  األمييني العييام لدونملتيياد حتيي  -4 
 لدونملتياد واألداء الربانجميي الربانجمييةاخلطية عير  أجيل ضيمان  نتعليمات للشعب التا عة لدونملتاد م

الصادرة عن كيياانت األميم املتحيدة املعنيية يف  يململ التعليماتأن ، و  قدر أكرب من التساق والشمول
 ؛ويتقاسم هذه التعليمات مع الدول األعضاء قبل الدورة اات الصلة للفرقة العاملة نيويورك،
أن تلييتمس احلصييول علييأ إرمييادات ميين األمانيية العاميية  األونملتيياد إىل أمانيية تطلييب -5 

مم املتحدة  شأن قياا أثر األنشطة املضطلع هبا يف إطار الركن املتعلق ابلبح  والتحليل، وأن تبلغ لد
 ؛واملعلومات املتعلقة ابألداء الربانجميةاخلطة  عر عن التحسينات اليت ميملن إدخاهلا علأ منواج 

علأ املوارد الملافية إلجناز الولية املنوطة  ت ابلملامل،  علأ أمهية حصول األونملتاد ددتش -6 
 ؛ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةالدورة اخلامسة عشرة   عد

للييدورة  السييتنتاجات املتفييق عليهيياابلطلييب الييوارد يف  لدونملتيياد األمييني العييام ذّكرتيي -7 
 ،ألداءاملعلومييات املتعلقيية ابو  الربانجميييةاخلطيية  ر يقييدم، ابلتييواز  مييع عييالسييا عة والسييبعني للفرقيية العامليية  ن 

، وأن حيييرع علييأ الواثئييق الداعميية ميين أجييل إجييراء اسييتعرا  مييامل ملشييرومل اخلطيية الربانجمييية املقرتحيية
 ابملواعيد النهائية تقيداا صارماا؛ التقيد

 أن يملفيل تضييمني املعلوميات املتعلقيية ابخلطييةاألمييني العيام لدونملتيياد  إىلطليب ت -8 
 ييياانت واضييحة عيين الييدروا املسييتفادة والنتييائج املرتتبيية يف ألداء املعلومييات املتعلقيية ابو  الربانجمييية

 ؛اخلطة الربانجمية
املتفييق عليهييا  ميين رخيير عملييية العتميياد الراييي لالختصاصييات عييرع عيين القلييقت -9 

 ؛2018 د أن اتفقييت الييدول األعضيياء علييأ الوثيقيية اات الصييلة يف عيي للييدورات املقبليية للفرقيية العامليية
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 يني طلبييات الييدول  ويناميد األمييني العيام لدونملتيياد أن يتايذ إجييراءات نشيطة ميين أجيل التوفيييق
 ؛األعضاء والشروط اإلجرائية لعملية امليزانية يف األمم املتحدة

أن يتيييل للييدول األعضيياء الواثئييق املتعلقيية األمييني العييام لدونملتيياد  إىلطلييب ت -10 
ابملسييامهات اليييت قييدمها إىل كييياانت األمييم املتحييدة املعنييية ابلقضييااي الربانجمييية واملتصييلة ابمليزانييية 

 ؛2021مشرومل اخلطة الربانجمية لدونملتاد واملعلومات املتعلقة ابألداء لعام  خبصوع
 اجللسة العامة اخلتامية

 2020نون الثاين/يناير كا  22

 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة -ابء 
، 2021اسررررتعرام م ررررروط االررررة الربانجميررررة ل ون ترررراد واملعلومررررات املتعلقررررة ابألداء لعررررا   -1 

  الينا  م  امليزانية الربانجمية املقرت ة اجلزء
 من جدول األعمال( 3)البند 

، 2020كانون الثاين/يناير   22 يفاملعقودة ، يف جلستها العامة اخلتاميةالفرقة العاملة،  اعتمدت -1
 .الستنتاجات املتفق عليها  شأن هذا البند من جدول األعمال

   جدول األ مال املؤقت للدورة الينمانني للفرقة العاملة -2 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 ل املؤقييت لييدورهتا الثميياننيأيضيياا، جييدول األعمييا يف جلسييتها العاميية اخلتامييية الفرقيية العامليية، أقييرت -2
 .(األول)انظر املرفق 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اإلجراءات -ألف 

 والسبعون للفرقة العاملة املعنيية ابإلطيار السيرتاتيجي وامليزانيية الربانجميية يفتاسعة ُعقدت الدورة ال -3
 . وواصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار غري راي.2020 يناير/كانون الثاين  22إىل  20جنيف يف الفرتة من 

 البياانت االفتتا ية -ابء 
 بيييان انئبيية األمييني العييام لدونملتيياد. وأدىل  بييياانت أيضيياا تثلييو الوفييود التالييية  إكييوادور  لييتأد -4

والعيييراق  البحييير الملييياري ؛و و نميييا ابسيييم جمموعييية  ليييدان أمريمليييا الالتينيييية  ؛والصيييني 77ابسيييم جمموعييية اليييي 
؛ فييت دول األعضياءالي و الحتياد األورو  ابسيم الحتياد األورو تثيل جمموعة آسيا واحمليل اهلادئ؛ و  ابسم

 .والحتاد الروسي؛ ومصر
 مين فيرتة السينوات جيزء 2021، يف  ياهنيا الفتتياحي،  ن سينة انئبة األمني العيام لدونملتياد أفادتو  -5

يف  و ن اليدروا املسيتفادة، السينويةسينتني إىل دورة امليزانيية لفيرتة النتقيال مين دورة امليزانيية ل الثالث التجريبية
وقالت إن العملية معقدة وإن األمانة رافقت الدول  .تنري الطريق حنو املستقبل سوفأعقاع هذه الفرتة 

األعضاء عن قرع خالل الدورة األخرية للميزانية للتعرييف اب راء الييت أعر يت عنهيا اليدول األعضياء يف 
اللجنيية الستشييارية و  )اللجنيية اخلامسيية(، دارة وامليزانيييةاإل جلنيية جملييس التجييارة والتنمييية خييالل مييداولت

نفسيت  النسج علأ املنيوال، وأكدت أن األونملتاد يعتزم جلنة الربانمج والتنسيقو  ،لشؤون اإلدارة وامليزانية
  .2021يف إطار اخلطة الربانجمية لعام 
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اخلطة دخلت علأ منواج إىل أن  عض التغيريات اهلامة أُ  انئبة األمني العام لدونملتاد وأمارت -6
 ومشلييت هييذه التغيييريات طريقيية عيير  املعلومييات، مييع اعتميياد .الربانجمييية لدونملتيياد واملعلومييات املتعلقيية ابألداء

األخيرى  . وتتعلق التغييريات2020أكرب علأ التفسريات املرئية  دلا من التفسريات النصية مثلما جرى يف عام 
يف كيانون  إل ت السرتاتيجية. ومل ترد التعليمات النهائية  شأن النمواجابحلرع علأ طلب املزيد من املعلوما

 أن ، و عد، أ   عد أن انتهت األمانة من وضع الصيغة النهائية هلذه الوثيقة وأصدرهتا2020 الثاين/يناير
 ابلسرعة املطلو ة. التعديالت الضرورية وُوزعت النساة النهائية هلذه الوثيقة علأ املندو ني أُدخلت

ومواءمتهيا  2021أنيت سييجر  اسيتعرا  اخلطية الربانجميية لعيام  انئبة األمني العيام لدونملتيادوأكدت  -7
ولملنهييا  .للتجييارة والتنمييية مييع النتييائج اليييت سييتتماض عنهييا الييدورة اخلامسيية عشييرة ملييؤمتر األمييم املتحييدة

يف  مددت علأ أنت سيملون من الصعب إدخال التعيديالت الالزمية يف وقتهيا قبيل ميداولت اللجنية اخلامسية
 هبييذه الصييعو ة وإن املناقشييات مملتييب ختطيييل الييربامج واملالييية وامليزانييية. وقالييت إن األونملتيياد أ لييغ 2020عييام 

   تقيدم نسياة منقحية إىل دورة تشيرين الثياين/ر  يني  يديلنيجارية من أجل إجيياد احليل األمثيل ابلختييا
 .2021أو إىل الدورة املستأنفة يف آاار/مارا  2020نوفمرب 

، 2021 استعرام م روط االة الربانجمية ل ون تاد واملعلومات املتعلقرة ابألداء لعرا  -جيم 
  اجلزء الينا  م  امليزانية الربانجمية املقرت ة

 ل األعمال(من جدو  3)البند 

 انشيغاهلم إزاء الاياه حنيو ختفييض ميوارد األونملتياد،تثليي اجملموعيات اإلقليميية عين عدد من أعرع  -8
 .موارد كافية واث تة وميملن التنبؤ هبا كيي ييتمملن مين إجنياز وليتيتمشددين علأ أن األونملتاد حيتاج إىل 

إىل ضرورة توزيع التمويل توزيعاا متوازانا  ني خمتلف الربامج  اجملموعات اإلقليميةوأمار  عض املمثلني عن 
 الفرعية واألركان  دلا من الرتكيز علأ  عض جمالت النشاط علأ حساع أخرى.

أيضاا حتفظات علأ مدى قدرة الفرقة العاملة علأ  تثلي اجملموعات اإلقليميةعدد من   دىأو  -9
 .اخلطيية الربانجمييية واملعلومييات املتعلقيية ابألداءيت أُدخلييت علييأ منييواج تارسيية رقا يية فعاليية يف ضييوء التغيييريات اليي

فاملمارسة اجلديدة املتمثلة يف إ راز نتيجية واحيدة لمليل  يرانمج فرعيي تعمليس صيورة غيري مملتملية وجميزأة. 
لنتقياء أمثلية ضيمن  والوفود أن تسعأ األمانية جاهيدةا  تثلي اجملموعات اإلقليميةلذا، طلب العديد من 

 ان العمل الثالثة ميملن أن تعملس صورة أصدق جملمومل األنشطة املشمولة يف كل  رانمج فرعي.أرك
والوفييود عمييا إاا كييان تملنيياا إجييراء اسييتعرا  مييامل  تثلييي اجملموعييات اإلقليميييةوتسيياءل عييدد ميين  -10
والتوصل إىل نتائج مفيدة من خالل هيذا السيتعرا  دون مراعياة  طة الربانجمية واملعلومات املتعلقة ابألداءللا

 التبعات املرتتبة يف املوارد، وطلبوا يف هذا الصدد استملمال املناقشات  شأن اختصاصات الفرقة العاملة.
ورحب تثل جمموعة إقليمية ابلتغيريات الييت طيرأت عليأ منيواج الوثيقية الييت أصيبحت تتضيمن  -11

ات السرتاتيجية" وتعمليس صيورة أوضيل عين مسيامهة العميل اليذ  تضيطلع  يت األمانية فقرة عن "املعلوم
 .يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 علييأ اخلييار املتمثيل يف إ ييراز نتيجية ضييمن أيضيياا حتفظيات اجملموعيات اإلقليميية تثيل إحييدى  يدىأو  -12
  يف الييربانمج الفرعييي ول تسييتهلك حصييةرغييم أهنييا ل تييدخل يف صييميم األنشييطة املشييمولة  1الييربانمج الفرعييي 
، والك ابلستناد إىل أفملار ل حتظأ حالياا، فيما يبدو،  توافق يف ا راء؛ ولفت النظر هكبرية من موارد
؛ وأعيرع عين 2021يدل علأ عدم استاالع الدروا لدى إعداد خطة العميل لعيام  اإىل أن الك رمب

  .حة يف ظل الااه حنو ختفيض موارد األونملتادالقلق إزاء زايدة املنجزات واألنشطة املقرت 
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مييار تثييل األمانيية إىل أن النظيير يف املسييائل املتصييلة ابمليزانييية أمييرت يييدخل ضييمن صييالحيات وأ -13
مث إن األميييني العيييام لدميييم املتحيييدة هيييو اليييذ  حييييدد يف هنايييية املطييياف  .اجلمعيييية العامييية وهيئاهتيييا الفرعيييية

 غييياع أ  عناصيير تتعلييق يفالحتياجييات ميين املييوارد كييي تنظيير فيهييا اجلمعييية العاميية وهيئاهتييا الفرعييية. و 
2021ابمليييوارد ابلنسيييبة لعيييام 

 خمصصييياتحييية، مييين قبييييل ا، ميملييين الرجيييومل إىل املعلوميييات األساسيييية املت(1)
 ، للحصول علأ صورة أمشل.2020املوارد لعام 

 املسائل التنظيمية -اثليناا  
   انتخاب أ ضاء امل تب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

 ، السييد2020ينياير /كيانون الثاين  20انتابت الفرقة العاملية، يف جلسيتها العامية الفتتاحيية املعقيودة يف  -14
  ةا.مقرر  -للرئيس ةا ( انئبلتفيا) أوان كيبيت ةوالسيد ،هلا اا ( رئيسمجهورية إيران اإلسالمية) منصور - جواد أمني

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

(. وكيان جيدول TD/B/WP/301أقرت الفرقة العاملة يف اجللسة ااهتا جدول أعماهلا املؤقيت ) -15
 األعمال كما يلي 

 انتااع أعضاء اململتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
 .2021واملعلومات املتعلقة ابألداء لعام  استعرا  مشرومل اخلطة الربانجمية لدونملتاد -3

 .اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثمانني للفرقة العاملة -4
 مسائل أخرى. -5
 اعتماد التقرير الذ  ستقّدمت الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -6

  للفرقة العاملة الينماننيجدول األ مال املؤقت للدورة  -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 ، جييدول2020 ينيياير/كييانون الثاين  22أقييرت الفرقيية العامليية يف جلسييتها العاميية اخلتامييية، املعقييودة يف  -16
 (.األول)انظر املرفق  الثماننياألعمال املؤقت لدورهتا 

  ّدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنميةا تماد التقرير الذي ستق -دال 
 من جدول األعمال( 6)البند 

، حتيت إميراف اليرئيس، لنائبية اليرئيس املقيررة  ن تقيومالفرقة العاملية، يف اجللسية ااهتيا،  أانت -17
 احلالية.الدورة اختتام  عد   دورهتا التاسعة والسبعني املتعلقتقرير للالصيغة النهائية  وضع 
__________ 

(1) A/74/6 (Sect. 12).  
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 األولاملرفي 

 للفرقة العاملة الينماننيجدول األ مال املؤقت للدورة   
 انتااع أعضاء اململتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
 .اسرتاتيجية التعاون الفين -3
 .الثمانني للفرقة العاملةاحلادية و جدول األعمال املؤقت للدورة  -4
 مسائل أخرى. -5
 اعتماد التقرير الذ  ستقّدمت الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -6
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  املرفي الينا
 (2)احلضور  

حضر الدورة تثلون عين اليدول التاليية األعضياء يف الفرقية العاملية املعنيية ابإلطيار السيرتاتيجي  -1
 وامليزانية الربانجمية 

 الصني الحتاد الروسي
 العراق اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

  حضر الدورة تثلون للدول التالية غري األعضاء يف الفرقة العاملة و  -2
 غامبيا إسبانيا
 غواتيمال ألبانيا
 فرنسا  لغاراي
 كرواتيا  نما

 كواب  وركينا فاسو
 كولومبيا  ريو
 الملونغو تركيا
 الملويت توغو
 كينيا تونس

 لبنان اجلمهورية العر ية السورية
 ماليزاي مجهورية مولدوفا

 مدغشقر جيبويت
 املغرع رومانيا
 موزامبيق زامبيا

 نيبال سر  لنملا
 نيجرياي السويد
 نيوزيلندا عمان
 اليمن غا ون

    

__________ 

  .TD/B/WP(79)/INF.2تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. لالطالمل علأ قائمة املشاركني، انظر  (2)


