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أوالا -االسةةةتنتااات المتفةةةا ليهةةةا التةةةي ا تمةةةدتها الفرقةةةة العاملةةةة ةةةي دورتهة ةةا
الحادية والسبعي
ألف -التقييم الخاراي للبرنامج الفر ي  3لألونكتاد :التجارة الدولية
(البند (4ب) من جدول األعمال)

إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية،
وق ــد نظ ــرت يف التقي ــيم اي ــارجي للربن ــام الفرع ــي  3لألونكت ــادت التج ــارة الدولي ــة ،كم ــا ورد يف
الوثيقـة  ،TD/B/WP/274ويف املـواد الداعمــة للتقيـيم كمـا وردت يف الوثيقــة  ،TD/B/WP(71)/CRP.2ويف
رد اإلدارة على التقييم الوارد يف الوثيقة ،TD/B/WP(71)/CRP.1
 -1تؤِّكـ ــد أمهيـ ــة عملي ـ ــات التقيـ ــيم املس ـ ــتقلة يف اإلسـ ــهاب يف ت بي ـ ــق ب ـ ـرام األونكت ـ ــاد
وتبادل املعلومات والتعلّم ،وتثين على مساعي األمانة يف هذا الصدد؛
 -2تع ــرب ع ــن تق ــديرها لفري ــق التقي ــيم املس ــتقل عل ــى إع ــداده تقري ــر التقي ــيم ،ولألمان ــة
علــى مــا قدمتــه مــن دعــم لعمليــة التقيــيم ،وحلكومــة النــروي علــى مــا قدمتــه مــن دعــم مــا للتقيــيم،
وجلميع الدول األعضاء واملنظمات اليت أسهمت يف العملية؛
 -3حتــيل علم ـاا بتقري ــر التقيــيم وب ــرد اإلدارة وبــالعروض املقدمــة بش ـ ما أثنــاء ال ــدورة.
واستنادا إىل نظرهـا يف كـل للـ  ،تسـلّم ب مهيـة الربنـام الفرعـي  3وتعـرب عـن تقـديرها للعمـل الـذي
يض ـ لع بــه األونكتــاد يف ميــدان التجــارة الدوليــة بقيــادة شــعبة التجــارة الدوليــة يف الســلع وايــدمات
والسلع األساسية؛
 -4ترح ـ بالتوص ــيات الـ ـواردة يف تقري ــر التقي ــيم وت لـ ـ إىل األم ــني الع ــاب لألونكت ــاد
تنفيذها يف إطار ولية املنظمة؛
 -5ت ل ـ إىل األمانــة أن تقــدب تقري ـرا عــن التقــدب احملــر يف تنفيــذ التوصــيات يف دورة
الفرقة العاملة املقبلة بش ن التعاون التقين والتقييم؛
-٦

ت ل إىل األمانة تنفيذ خ ة التقييم للفرتة  2018-201٦على النحو التا ت

(أ)

( 201٦سنة عقد املؤمتر)ت لن تنظر الفرقة العاملة يف أي تقييم خارجي؛

(ب) 2017ت التقييم ايارجي للربنام الفرعي 4ت التكنولوجيا واللوجستيات؛
(ج)
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2018ت التقييم ايارجي للربنام الفرعي 5ت أفريقيا وأقل البلدان منوا والربام اياصة.
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باء -متابعةةة مليةةات التقيةةيم :تقريةةر مرنلةةي ة تنفيةةن التوعةةيات المنب قةةة ة التقيةةيم
الخاراي لبرنامج األونكتاد الفر ي  :2االست مار والمشاريع
(البند (4ج) من جدول األعمال)

إن الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية،
وقــد نظــرت يف التقريــر عــن اإلجـراءات الــيت ااــذهتا األمانــة لتوطيــد الربنــام الفرعــي  2وفقـ ا
للمناقشات اليت جرت أثناء الدورة،
حتـ ــيل علم ـ ـاا بتنفيـ ــذ األمانـ ــة الربنـ ــام الفرعـ ــي بش ـ ـ ن السـ ــتثمار واملشـ ــاريع وتوطيـ ــدها لـ ــه
وتشكرها على لل كله وتشجعها على مواصلة مساعيها يف هذا املضمار.

ثانيا -المواز الني أ ّده الرئيس
ألف -اإلاراءات
 -1عُقـ ــدت الـ ــدورة احلاديـ ــة والسـ ــبعون للفرقـ ــة العاملـ ــة املعنيـ ــة باإلطـ ــار الس ـ ـرتاتيجي وامليزانيـ ــة
الربناجمية يف جنيف ،بسويسرا ،يف الفرتة  9-7أيلول/سبتمرب .2015

باء -البيانات اال تتانية
 -2أدىل نائـ األمــني العــاب لألونكتــاد بالبيــان الفتتــاحي ،مث أدىل ممثلــو الوفــود التاليــة ببيانــاتت
الفلب ــني باس ــم جمموع ــة ال ـ ـ  77والص ــني؛ واألرجنت ــني باس ــم جمموع ــة بل ــدان أمريك ــا ال تيني ــة ومن ق ــة
البحــر الكــاري ؛ ووهوريــة تنزانيــا املتحــدة باســم ايموعــة األفريقيــة؛ والفلبــني باســم ايموعــة ا ســيوية
والص ــني؛ والحت ــاد األورو باس ــم الحت ــاد األورو ودول ــه األعض ــاء؛ وب ــنن باس ــم أق ــل البل ــدان منـ ـوا؛
وكن ـ ـ ـ ــدا باس ـ ـ ـ ــم جمموع ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدول املتقدم ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ املنض ـ ـ ـ ــمة إىل الحت ـ ـ ـ ــاد األورو (جس ـ ـ ـ ــكانز -
)JUSSCANNZ؛ وبـارا واي باســم البلــدان ـ الســاحلية األقــل منـوا؛ وبربـادو باســم الــدول اجلزريــة
الصغ ة النامية؛ واملغـرب؛ وكمبوديـا؛ والصـني؛ واململكـة املتحـدة لربي انيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية؛

ومصر.
ووهورية تنزانيا املتحدة؛
 -3وع ــرض نائ ـ األم ــني الع ــاب لألونكت ــاد أنش ـ ة التع ــاون التق ــين لألونكت ــاد يف ع ــاب ،2014
وســلل الضــوء علــى ث ثــة جوانـ  ،هــي متويــل التعــاون التقــين ،واصــيين مـوارد التعــاون التقــين ،وأداء
التع ــاون التق ــين .وق ــدب إم ــافة إىل لل ـ ـ منتج ـ ـا جدي ــدا م ــن منتج ــات التع ــاون التق ــين ،ه ــو "ع ـُ ـ ّدة
األونكت ـ ــادت حتقي ـ ــق النت ـ ــائ " ( ،)UNCTAD Toolbox: Delivering Resultsوتن ـ ــاول التقييم ـ ــات
ايارجية لربام األونكتاد الفرعية.
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 -4وعــن متويــل أنشـ ة التعــاون التقــين لألونكتــاد ،لكــر نائـ األمــني العــاب أن رصــيد الصــناديق
الســتنمانية لألونكتــاد بل ـ  39.4مليــون دولر يف عــاب  ،2014وهــي ي ـادة نســبتها  2٦يف املائــة
مقارنــة بعــاب  2013بســب الــدعم املــا مــن البلــدان املتقدمــة والبلــدان الناميــة علــى الس ـواء ،لكنــه
أكـد علـى أن هـذه الزيـادة ل تكفـي إط قـا لتلبيـة طلبـات املسـاعدة التقنيـة (ومعظمهـا علـى املسـتو
الــو اري) الــيت تـ ىرُد علــى األونكتــاد ســنويا والــيت تبلـ أكثــر مــن  800طلـ  .وأشــار إىل أن الفــار يف
التمويــل يق ـ ّدر بـ ـ  32مليــون دولر .وشــدد علــى أن مــن املــرجع أن يزيــد عــدد ال لبــات املقدمــة إىل
األونكتــاد يف ســيا خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــاب  2015الــيت قــد يســهم فيهــا األونكتــاد إســهاما كبـ ا.
ومـ ــن ش ـ ـ ن رفـ ــع مسـ ــتو تعبنـ ــة امل ـ ـوارد أن يـ ــؤدي دورا حامس ـ ـا يف حتويـ ــل الت لعـ ــات إىل إج ـ ـراءات
ملموســة؛ وعلــى هــذا ،طلـ نائ ـ األمــني العــاب دعــم الــدول األعضــاء لألونكتــاد يف جهــوده الراميــة
إىل حشد املوارد وجعل املنظمة أكثر فاعلية بواس ة الدعم امللمو من املايحني.
 -5وفيمــا يتعلــق بتخصــيين مـوارد األونكتــاد املرصــودة للتعــاون التقــين ،بلغــت النفقــات اإلواليــة
ملشـاريع التعـاون التقـين  38.8مليـون دولر يف عـاب  ،2014وهـو مبلـ مياثـل متوسـل النفقـات علــى
وخصصــت نســبة  59يف املائــة مــن هــذه النفقــات ملشــاريع يف إطــار
مــد الســنوات ايمــس املامــيةُ .
النظــاب ا للبيانــات اجلمركيــة ونظــاب إدارة الــديون والتحليــل املــا  ،ومهــا أكــرب ب ـرام التعــاون التقــين
لألونكت ــاد .وطلـ ـ نائـ ـ األم ــني الع ــاب دع ــم ال ــدول األعض ــاء جله ــود األونكت ــاد الرامي ــة إىل ت ــوف
منتجـ ــات متنوعـ ــة للمسـ ــتفيدين مـ ــن خ ـ ـ ل دعـ ــم الصـ ــناديق السـ ــتنمانية املتعـ ــددة السـ ــنوات و ـ ـ
املخصصة لغرض بعينه.
 -٦وعــن طريقــة عمــل التعــاون التقــين لألونكتــاد ،أخ ـ ا ،ألقــى نائ ـ األمــني العــاب الضــوء علــى
أوجــه التــب ر بــني أركــان عمــل األونكتــاد الث ثــة وعلــى جهــوده املتعلقــة بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائ .
وشــدد علــى دور األونكتــاد الرائــد يف ايموعــة املشــرتكة بــني وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بالتجــارة
والق ــدرات اإلنتاجي ــة .وم ــا فتن ــت ايموع ــة من ــذ إنش ــائها رمسي ـا يف ع ــاب  2008تعم ــل بفاعلي ــة عل ــى
تعزيـز التنســيق بــني الوكــالت وتــدعيم دور التجـارة والقــدرات اإلنتاجيــة يف خــدمات التعــاون املتكامــل
اليت تقدمها األمم املتحدة .وأشار إىل إمكانيـة إنشـاء صـندو اسـتنماين متعـدد اجلهـات املايحـة معـين
بالتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة لتمكــني البلــدان مــن حتويــل اقتصــاداهتا ،وإخــاد فــر عمــل ،وتســخ
التج ــارة يف خدم ــة التنمي ــة املس ــتدامة .ويف م ــوء خ ــة التنمي ــة مل ــا بع ــد ع ــاب  ،2015ش ــجع نائـ ـ
األمني العاب الدول األعضاء بقوة على دعم هذا الصندو .
 -7وستقدب "عُ ّدة األونكتادت حتقيق النتـائ " للـدول األعضـاء واجلهـات املايحـة حملـة عامـة شـاملة
ع ــن أه ــم منتج ــات األونكت ــاد .وم ــن املتوق ــع أن يس ــتفاد م ــن ه ــذا املن ــت اس ــتفادة و ــة أثن ــاء ال ــدورة
الرابعــة عشــرة مل ـؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة املقــرر عقــده يف ليمــا يف الفــرتة املمتــدة مــن 14
إىل  18آلار/مــار  ،201٦عنــد دديــد وليــة األونكتــاد حيــث تتصــد لتحــديات خ ــة التنميــة
ملا بعد عاب  2015وما يتصل هبا من أهداف يف جمال التنمية املستدامة.
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 -8وفيمــا يتعلــق بالتقييمــات ايارجيــة ألنش ـ ة األونكت ــاد ،شــدد نائ ـ األمــني العــاب عل ــى أن
سياسـات وبـرام التنميــة ينبغــي أن تسـتهدي باألدلــة املســتمدة مــن نظـم الرصــد والتقيــيم املوثــو هبــا.
وأبر التحدي القائم أمـاب تعزيـز التقيـيم الـدقيق للـربام الرئيسـية ،وإدراج الـدرو املسـتفادة مـن هـذه
التقييمات يف السياسة العامة ،ل سيما أن العاب  2015هو السنة الدولية للتقييم.
 -9ولكــر نائـ األمــني العــاب أن الفرقــة العاملــة ســتنظر يف تقييمـات بـرام األونكتــاد ومشــاريعه
ال ــيت أيف ــزت يف الف ــرتة ب ــني ع ــامي  2014و .2015وش ــكر فري ــق التقي ــيم عل ــى تقري ــره ع ــن تقي ــيم
الربنــام الفرعــي  3لألونكتــادت التجــارة الدوليــة ،وأعــرب عــن امتنانــه حلكومــة النــروي علــى مــا قدمتــه
م ــن دع ــم للتمك ــني م ــن إع ــداد ه ــذه التقييم ــات .وأش ــار إىل اإليف ــا ات ال ــيت حتقق ــت بفض ــل العم ــل
املتصــل بالتجــارة ،علــى النحــو احملــدد يف التقريــر ،مؤّكــدا علــى مــرورة بــذل املزيــد مــن اجلهــد وحتقيــق
نتــائ أفض ــل .وق ــال يف ايت ــاب إنــه يت ل ــع إىل عق ــد مناقش ــات مثمــرة خ ـ ل اجتم ــاع الفرق ــة العامل ــة
بش ن اإلجراءات اليت يتعني ااالها لتحسني أداء الربنام الفرعي.
 -10وشــدد ويــع املمثلــني يف البيانــات الــيت أدلــت هبــا الوفــود علــى أمهيــة التعــاون التقــين بوصــفه
ركنا أساسيا مـن أركـان عمـل األونكتـاد ،وحتقيـق التـب ر بـني التعـاون التقـين والـركنني ا خـرين ،وكـذل
مــرورة الرتقــاء بــدور التعــاون التقــين لألونكتــاد وب ـدور األونكتــاد يف مســاعدة البلــدان الناميــة علــى
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -11واعرتفـت ويـع الوفــود بقـدرة األونكتــاد علـى تقــدح الـدعم لتحقيــق أهـداف خ ــة التنميـة ملــا
بعــد عــاب  .2015وشــددت وفــود عــدة يف هــذا الصــدد علــى القيمــة الــيت يضــيفها األونكتــاد داخــل
منظومة األمم املتحدة.
 -12وأعربــت البيــة الوفــود عــن قلقهــا مــن الفجــوة بــني عــرض التعــاون التقــين لألونكتــاد وال ل ـ
علي ــه ،ودع ــت امل ــايحني إىل الوف ــاء بالتزام ــاهتم الدولي ــة إ اء املس ــاعدة اإلمنائي ــة و ي ــادة تربع ــاهتم لص ــناديق
األونكتاد الستنمانية كي يتسىن لألونكتاد تلبية طلبات املساعدة التقنية املتزايدة على النحو الكايف.
 -13وأعرب ــت وف ــود كثـ ـ ة ع ــن تق ــديرها للمس ــامهات واجله ــود ال ــيت يب ــذاا األونكت ــاد ل ــدعم أق ــل
البلــدان من ـوا والبلــدان ـ الســاحلية األقــل من ـوا والــدول اجلزريــة الصــغ ة الناميــة و هــا مــن البلــدان
الضــعيفة مــن أجــل تعزيــز قــدراهتا التجاريــة وتل ـ املتصــلة بالتجــارة؛ ودعــت شــركاء التنميــة إىل تــوف
األم ـ ـوال الكافي ــة املس ــتدامة ال ــيت ميك ــن التنب ــؤ هب ــا ل ــدعم أنش ـ ـ ة التع ــاون التق ــين ال ــيت يض ـ ـ لع هب ــا
األونكتاد ،مبا يف لل يادة املسامهات يف الصندو الستنماين لصاحل أقل البلدان منوا.
 -14وأعرب ممثل إحـد ايموعـات اإلقليميـة عـن قلقـه إ اء تراجـع حصـة بلـدان أمريكـا ال تينيـة
ومن قــة البحــر الكــاري يف اصــيين مـوارد التعــاون التقــين لألونكتــاد ،ودعــا إىل املزيــد مــن التـوا ن يف
التو يع اجلغرايف للموارد من قبل األونكتاد.
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 -15وأعربــت بعــو الوفــود عــن اســتعدادها للعمــل مــع دول أعضــاء وجمموعــات إقليميــة أخــر
على حتقيق تقدب يف املشاورات بش ن اسرتاتيجية األونكتاد جلمع األموال ألنش ة التعاون التقين.
 -1٦وســل ت البيــة الوفــود الضــوء علــى مــرورة أن يركــز األونكتــاد علــى املنتجــات املناســبة وأن
يق ــرتو تنوي ــع ب ـ ـرام املس ــاعدة التقني ــة املش ــهود ا ـ ـا ب ــايربة والقيم ــة املض ــافة داخ ــل منظوم ــة األم ــم
املتحدة .ويف هذا السيا  ،دعت بعو الوفود إىل توثيق التعاون بني الوكالت واملنظمات املعنية.
 -17أمــف إىل لل ـ أن معظــم الوفــود أثنــت علــى دور األونكتــاد الريــادي يف ايموعــة املشــرتكة
بـني وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بالتجــارة والقـدرات اإلنتاجيــة ألنــه ارتقــى بالتنســيق بــني الوكــالت
رسـ ـ دور التج ــارة والق ــدرات اإلنتاجي ــة يف س ــيا التع ــاون املتكام ــل ال ــذي ت ــوفره منظوم ــة
بفاعلي ــة و ّ
األمم املتحدة.
 -18وش ــدد بع ــو الوف ــود عل ــى أن األونكت ــاد ،نظ ـ ـرا إىل دوره داخ ــل ايموع ــة ،مس ــتعد ل ــدعم
الــدول األعضــاء بــنه متســق ومنســق إليفــاو خ ــة التنميــة ملــا بعــد عــاب  2015ومــا يتصــل هبــا مــن
أهداف التنمية املستدامة.
 -19وأعربـ ــت البيـ ــة الوفـ ــود عـ ــن دعمهـ ــا لتكثيـ ــف اسـ ــتخداب املمارسـ ــات اإلداريـ ــة القائمـ ــة علـ ــى
النتــائ  .واقــرتو منــدوبان يف هــذا الصــدد نشــر وت بيــق أفضــل املمارســات بش ـ ن اإلدارة القائمــة عل ـى
النتـائ عـرب األونكتـاد صصـو الربنـام الفرعـي 2ت السـتثمار واملشـاريع .وألقـى أحـد املنـدوبني الضـوء
على مرورة وجود آليات ملموسة للرصد واملتابعة جلعل اإلدارة القائمة على النتائ أكثر فاعلية.
 -20ىد عل ــى لل ـ ـ أن البي ــة الوف ــود ألق ــت الض ــوء عل ــى م ــرورة أن يوس ــع األونكت ــاد قاع ــدة
املـايحني ويستكشـف وجـ ا جديـدة تراعـي اعتبـارات املـايحني وأولويـات البلـدان .وأكـدت الوفـود علـى
مــرورة أن تكــون مفــاهيم الســتناد إىل ال ل ـ  ،والشــفافية ،والفعاليــة ،وإمكانيــة التنبــؤ هــي املبــاد
التوجيهية اليت تستند إليها هذه النهوج.
 -21وأش ــارت وف ــود ع ــدة إىل أمهي ــة الص ــناديق الس ــتنمانية ـ ـ املخصص ــة لغ ــرض ــدد وأمهي ــة
التمويل املتعدد السنوات الذي ميكن التنبؤ به ل م ع باألنش ة باستمرار.
 -22وأخ ا ،رحبت بعو الوفود بإنشـاء صـندو اسـتنماين متعـدد اجلهـات املايحـة بشـ ن التجـارة
والق ــدرات اإلنتاجي ــة م ــن أج ــل الرتق ــاء بكف ــاءة وأث ــر التع ــاون التق ــين ال ــذي ت ــوفره ايموع ــة عل ــى
الصعيدين الوطين واإلقليمي.
 -23وتناول نائ األمـني العـاب عـددا مـن املسـائل الـيت وردت يف البيانـات الـيت أدلـت هبـا الوفـود.
وأع ــرب ع ــن امتن ــان األونكت ــاد لل ــدعم الق ــوي م ــن ال ــدول األعض ــاء للمس ــاعدة التقني ــة ال ــيت يق ــدمها
األونكت ــاد ،وش ــدد عل ــى أمهي ــة ه ــذا ال ــدعم يف أداء األونكت ــاد لوليت ــه ويف فعالي ــة س ــعيه إىل حتقي ــق
أهــداف التنميــة املســتدامة املقبلــة .وأكــد باإلمــافة إىل لل ـ علــى أن ال ل ـ علــى املســاعدة التقنيــة
ل ي ـزال أكــرب بكث ـ مــن القــدرة التوريديــة .وعلــى الــر م مــن عــدب الــتمكن مــن تلبيــة عــدد كب ـ م ـن
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طلبات املساعدة التقنية بسب الفتقار إىل الـدعم املـا مـن الـدول األعضـاء ،فـإن األونكتـاد عـرض
علــى الــدول ،للمــرة األوىل ،املبــال املاليــة الدقيقــة ال مــة لتلبيــة ال لـ بفعاليــة .وشــدد نائـ األمــني
العــاب علــى دور الــدول األعضــاء يف هــذا الصــدد ،وطل ـ املزيــد مــن الــدعم ،ول ســيما مــن خ ـ ل
امل ـوارد ايارجــة عــن امليزانيــة .وعــن اإلمــدادات ،ألقــى الضــوء علــى "عُ ـ ّدة األونكتــاد" بصــفتها وســيلة
لتيس ـ ـ التص ــالت بش ـ ـ ن التع ــاون التق ــين ولتموي ــل ال ــدول األعض ــاء ملنتج ــات األونكت ــاد حس ـ ـ
جم ــالت اهتم ــاب ك ــل منه ــا .وصص ــو املزاي ــا النس ــبية ،أش ــار نائـ ـ األم ــني الع ــاب إىل أن األونكت ــاد
يتعــاون بفعالي ــة مــع وك ــالت أخــر تابع ــة لألمــم املتح ــدة علــى إم ــافة قيمــة إىل جم ــالت خــربة ك ــل
واحــدة منهــا يف عــدد مــن القضــايا املتداخلــة ،مثــل متكــني امل ـرأة والتوزيــف .واألونكتــاد ملتــزب مبتابعــة
التوصــية املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين الــيت انبثقــت ع ـن الســتعراض األخ ـ الــذي أج ـراه
مكت خـدمات الرقابـة الداخليـة لـركن البحـث والتحليـل مـن أركـان عمـل األونكتـاد .ومـن املتوقـع أن
يدم األونكتاد القضايا اجلنسانية علـى وجـه ايصـو يف م بوعاتـه الرئيسـية ،وهـي خ ـوة كبـ ة يف
طريــق أداء وليتــه اإلمنائيــة .ومــن منظــور اإلدارة مــن أجــل حتقيــق النتــائ  ،تســعى األمانــة إىل تقلــيين
عـ ــدد ايموعـ ــات املوامـ ــيعية الـ ـ ـ  17للصـ ــناديق السـ ــتنمانية إىل ح ـ ـوا  7جمـ ــالت موامـ ــيعية ،يف
ـو نائ ـ األمــني العــاب علــى ال ـدعم مــن
الوقــت الــذي تكفــل فيــه شــفافيتها وإمكانيــة التنبــؤ هبــا .وحـ ّ
الــدول األعضــاء يف هــذا املضــمار .وعــن التعــاون الفعــال داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ،شــدد نائـ
األمــني العــاب علــى أن بإمكــان الــدول األعضــاء ،مــن خ ـ ل ايموعــة املشــرتكة بــني وكــالت األمــم
املتح ــدة واملعني ــة بالتج ــارة والق ــدرات اإلنتاجي ــة ،أن ت لـ ـ فعليـ ـا مس ــاعدة متس ــقة ومنس ــقة بشـ ـ ن
التجــارة والقضــايا املرتب ــة هبــا حتقيقـا للمزيــد مــن الكفــاءة والتـ ث علــى الصــعيد الق ــري .وعلــى هــذا،
فــإن ايموعــة تعــد وســيلة إلدارة امل ـوارد بفاعليــة .وطل ـ نائ ـ األمــني العــاب إىل الــدول األعضــاء يف
هذا الصدد أن تدعم إنشـاء الصـندو السـتنماين املتعـدد املـايحني .ويف ايتـاب ،دعـا الـدول األعضـاء
إىل التشــاور بانتظــاب بعضــها مــع بعــو يف املســائل املــذكورة أع ـ ه ملســاعدة األونكتــاد بفعاليــة علــى
تلبية ال ل على املساعدة التقنية.
 -24وعــن بنــد جــدول األعمــال املتعلــق بــالتقييم ،رحـ ممثــل إحــد ايموعــات اإلقليميــة وأحــد
املن ــدوبني بالب ــاب املخص ــين لل ــدرو املس ــتفادة يف اللمح ــة العام ــة ال ــيت أع ــدهتا األمان ــة عـ ـن تقي ــيم
أنشـ ـ ة األونكت ــاد( .)1وواف ــق املن ــدوب عل ــى ال ــدر املس ــتفاد املتص ــل بض ــرورة وج ــود نظري ــة ص ــر ة
ووامــحة للتغيـ عنــد ومــع املشــاريع ،وتيسـ القيــا والتقــدب يحــو حتقيــق األهــداف ال ويلــة األجــل.
وأكــد ممثــل ايموعــة اإلقليميــة أن األنش ـ ة الراميــة إىل ت بيــق نظريــة للتغي ـ صــر ة ووامــحة يقـ ّـوي
ثقاف ــة ال ــتعلّم والش ــفافية واملس ــاءلة يف املنظم ــة ،وأن ــه ينبغ ــي األخ ــذ هب ــا يف وي ــع أنشـ ـ ة األونكت ــاد
وبراجمــه ،وشــجع األونكتــاد علــى التعــاون مــع مركــز التجــارة الدوليــة علــى هــذه املســائل .وأخ ـ ا ،أثــىن
ممثل إحد ايموعات اإلقليمية على اللمحة العامـة الـيت قـدمتها األمانـة عـن الـدرو املسـتفادة مـن
التقييمات ،لكنه طل النظر أيض ا يف الدرو املستفادة يف جمال رصد الربام .

__________
(.TD/B/WP/272 )1
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 -25وأعرب ــت وف ــود عدي ــدة ع ــن تق ــديرها لفري ــق التقي ــيم عل ــى التقي ــيم اي ــارجي بشـ ـ ن الربن ــام
الفرعــي  .3وأشــار منــدوبان بارتيــاو إىل نتــائ التقيــيم املتعلقــة ـدو الربنــام الفرعــي وقدرتــه علــى
تلبية احتياجات أصحاب املصلحة.
 -2٦ووافق مندوبان على التوصية األوىل يف تقريـر التقيـيم الـيت جـاء فيهـا أن علـى األونكتـاد السـتجابة
ألهداف التنمية املستدامة وحتسني فعالية اصيين املوارد وأوجه التب ر فيما بني التخصصات.
 -27ورحـ ممثــل إحــد ايموعــات اإلقليميــة وأحــد املنــدوبني بالتوصــية الرابعــة يف تقريــر التقيــيم
عن تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف برنـام عمـل األونكتـاد .ووافـق أحـد املنـدوبني علـى السـتنتاج
القائ ــل إن أعم ــال قس ــم التج ــارة والش ــؤون اجلنس ــانية والتنمي ــة مث ــال عل ــى ممارس ــة فض ــلى يف تن ــاول
القض ــايا املتداخل ــة .ورأ املن ــدوب أن ــه ينبغ ــي تـ ـدعيم ه ــذا القس ــم بغي ــة املض ــي ب ه ــداف الربن ــام
اجلنســاين قــدما .وأكــد أحــد املنــدوبني جمــددا علــى أمهيــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف برنــام
عم ــل األونكت ــاد ،ولكن ــه ش ــدد عل ــى أن يس ــتمر تركي ــز الـ ـدعم املق ــدب م ــن األونكت ــاد عل ــى مس ــاندة
البلدان النامية يف مسائل التجارة والتنمية.
 -28وأش ــار مم ــث ن يم ــوعتني إقليميت ــني بايص ــو إىل التوص ــية التاس ــعة يف تقري ــر التقي ــيم ع ــن
التصــالت .ف مــا ممثــل إحــد ايمــوعتني فشــجع األونكتــاد علــى ومــع اسـرتاتيجية ل تصــالت مــن
أجـ ــل التوجيـ ــه الفعـ ــال لرسـ ــائل تتعلـ ــق بالشـ ــؤون اجلنسـ ــانية ،ومص ـ ـ لع "التجـ ــارة باسـ ــتخداب امل ـ ـوارد
البيولوجية" الذي س ّكه األونكتـاد ،وأهـداف التنميـة املسـتدامة .وأمـا ا خـر فشـدد علـى أمهيـة الت كـد
م ــن أن األونكت ــاد والش ـع التابع ــة ل ــه يتب ــادلون مزاي ــاهم النس ــبية ويثبت ــون كي ــف ميك ــن للمنظم ــة أن
تسهم بفاعلية يف يفاو تنفيذ خ ة التنمية ملا بعد عاب .2015
 -29وأش ــار ممث ــل إح ــد ايموع ــات اإلقليمي ــة بايص ــو
التقييم عن أفضل ممارسات اإلدارة القائمة على النتائ .

إىل التوص ــية الثاني ــة عش ــرة يف تقري ــر

 -30وباإلمــافة إىل لل ـ  ،أشــاد ممث ــل جمموعــة إقليميــة أخــر بعم ــل الربنــام الفرعــي ،ولح ـ
بتق ــدير عمل ــه املتعل ــق باستعرامـ ـات سياس ــات اي ــدمات ،والستعرام ــات الوطني ــة املتص ــلة بتص ــدير
املـ ـواد ايضـ ـراء ،والتنمي ــة املس ــتدامة ،والتج ــارة والبين ــة؛ وق ــد اس ــتفادت من ــه ال ــدول اجلزري ــة الص ــغ ة
الناميــة .ووجــه أحــد املنــدوبني النتبــاه إىل أن دور الربنــام الفرعــي يف احلفــز علــى تغي ـ السياســات
واســتعراض ايــدمات وسياســات املنافســة مثــال ممتــا علــى الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا لألونكتــاد أن يفيــد
البلــدان الناميــة فائــدة حقيقيــة .وأشــاد ممثــل إحــد ايموعــات اإلقليميــة بعمــل األونكتــاد يف إطــار
األركان الث ثة ورح هوده الرامية إىل ترسي هذه اإليفا ات.
 -31وعن متابعة التوصيات املنبثقة عن التقيـيم ايـارجي للربنـام الفرعـي  ،2أعـرب ممثـل إحـد
ايموعات اإلقليمية عـن تقـديره للـدور احلاسـم لعمـل األونكتـاد يف الربنـام الفرعـي ،ول سـيما تقريـر
الستثمار العاملي.
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 -32وفيما يتعلق بالـدور الـذي تؤديـه التقييمـات عمومـا ،شـدد ممثـل إحـد ايموعـات اإلقليميـة
على أن التقييمات سامهت يف تبادل املعـارف واملسـاءلة ،وأبـر ايـالت الـيت ميكـن فيهـا يـادة فعاليـة
الربام  ،األمر الذي يساعد على حتسني استخداب األموال الشحيحة أص ا.

ايم -االاتما ات غير الرسمية
 -33واصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار

رمسي.

دال -اإلاراء الني اتخنته الفرقة العاملة
 -١مش ةةروق مق ةةرر يىع ةةر لة ة مجل ةةس التج ةةارة والتنمي ةةة لك ةةي ين ةةر ي ةةه :اس ةةتعرا
األونكتاد ي مجال التعاون التقني وتمويلها
(البند  3من جدول األعمال)

أنشة ة ة

 -34وافقــت الفرقــة العاملــة علــى مشــروع مقــرر بشـ ن اســتعراض أنشـ ة التعــاون التقــين الــيت يضـ لع
هبـا األونكتــاد ومتويــل هــذه األنشـ ة ،لعرمــه علــى جملــس التجــارة والتنميــة كــي ينظــر فيــه يف دورتــه الثانيــة
والستني اليت ستعقد يف الفرتة من  14إىل  25أيلول/سبتمرب ( 2015انظر املرفق األول).
 -2االستنتااات المتفا ليها
(البندان (4ب) و(4ج) من جدول األعمال)
 -35أعــدت الفرقــة العاملــة اســتنتاجات متفق ـا عليهــا بش ـ ن التقيــيم ايــارجي للربنــام الفرعــي 3
لألونكتــادت التج ــارة الدولي ــة (البن ــد (4ب) م ــن ج ــدول األعم ــال) وبش ـ ن متابع ــة عملي ــات التقي ــيمت
تقري ــر مرحل ــي ع ــن تنفي ــذ التوص ــيات املنبثق ــة ع ــن التقي ــيم اي ــارجي لربن ــام األونكت ــاد الفرع ــي 2ت
الستثمار واملشاريع (البند (4ج) من جدول األعمال).

ثال ا -مسائل تن يمية
ألف -انتخاب أ ضاء المكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -3٦انتخبــت الفرقــة العاملــة ،يف جلســتها العامــة الفتتاحيــة املعقــودة يف  7أيلول/ســبتمرب ،2015
الســيد ألفريــدو سويســكوب (بنمــا) رئيسـا اــا .وانتخـ لحقـا الســيد تومــا فــوهغروب (أملانيــا) نائبـا
للرئيس  -مقررا.
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باء -إقرار ادول األ مال وتن يم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -37أق ـ ــرت الفرق ـ ــة العامل ـ ــة يف الجتم ـ ــاع نفس ـ ــه ج ـ ــدول أعماا ـ ــا املؤق ـ ــت (.)TD/B/WP/271
وعليه ،كان جدول األعمال كما يليت
-1

انتخاب أعضاء املكت .

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

استعراض أنش ة األونكتاد يف جمال التعاون التقين ومتويلها.

-4

تقييم أنش ة األونكتادت

(أ)

تقييم أنش ة األونكتادت حملة عامة؛

(ب) التقييم ايارجي للربنام الفرعي  3لألونكتادت التجارة الدولية؛


(ج)

متابعــة عمليــات التقيــيمت تقريــر مرحلــي عــن تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن
التقييم ايارجي لربنام األونكتاد الفرعي 2ت الستثمار واملشاريع.

-5

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والسبعني للفرقة العاملة.

-٦

مسائل أخر .

-7

اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي سيق ّدب إىل جملس التجارة والتنمية.

ايم -ادول األ مال المؤقت للدورة ال انية والسبعي للفرقة العاملة
(البند  5من جدول األعمال)

 -38أق ـ ــرت الفرق ـ ــة العامل ـ ــة يف جلس ـ ــتها العام ـ ــة ايتامي ـ ــة املعق ـ ــودة يف  9أيلول/س ـ ــبتمرب 2015
جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية والسبعني (انظر املرفق الثاين).

دال -ا تماد تقرير الفرقة العاملة إل مجلس التجارة والتنمية
(البند  7من جدول األعمال)

 -39ألنــت الفرق ــة العامل ــة للمقــرر يف اجللس ــة لاهت ــا بومــع اللمس ــات األخ ـ ة علــى التقري ــر ع ــن
دورهتا احلادية والسبعني.
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المر ا األول
مشروق مقرر يىعر
استعرا

ل مجلس التجارة والتنمية كي ين ر يه

أنش ة األونكتاد ي مجال التعاون التقني وتمويلها

(البند  3من جدول األعمال)

إن جملس التجارة والتنمية،
 -1يؤكـ ــد مـ ــن جديـ ــد دور األونكتـ ــاد يف جمـ ــال التعـ ــاون التقـ ــين بوصـ ــفه ركن ـ ـ ا أساسـ ــي ا
للمنظمــة ،ويشــدد علــى أمهيــة التنســيق بــني األركــان الث ثــة مــن أجــل حتســني التماس ـ والت ـ ث عنــد
تقدح املساعدة التقنية؛
يل علماا بتقرير األمني العـاب لألونكتـاد عـن اسـتعراض أنشـ ة األونكتـاد يف جمـال
-2
التعاون التقين ومتويلها؛
 -3يقــر مبس ــاعدة األونكت ــاد ،وي ل ـ إىل األمان ــة مواصــلة العم ــل عل ــى م ــمان أن تتواف ــق
وجـه يحـو حتقيـق خ ـة التنميـة ملـا بعـد عـاب ،2015
أنش ة التعاون التقـين مـع اتفـا أكـرا ووليـة الدوحـة وتُ حت
اليت تشمل أهداف التنمية املستدامة ،بالتنسيق مع منظمات دولية أخر عند القتضاء؛
 -4يعرب عـن تقـديره لنوعيـة أنشـ ة التعـاون التقـين الـيت امـ لعت هبـا األمانـة بالتعـاون
مــع املســتفيدين وشــركاء التنميــة ومنظمــات دوليــة أخــر  ،و ــيل علمـ ا بزيــادة األمـوال الـواردة مــن كــل
من البلدان املتقدمة والنامية يف عاب  2014مقارنة بالسنوات السابقة؛
 -5يع ــرب ع ــن تق ــديره أيضـ ـاا ل ــألدوات ال ــيت أتاحه ــا األونكت ــاد ،مث ــل قائم ــة ال لب ــات
الـواردة مــن الــدول األعضــاء بش ـ ن املســاعدة التقنيــة و"عُـ ّدة األونكتــاد" ،الــيت تقــدب للــدول األعضــاء
واملايحني حملة عامة شاملة عن أهم منتجات األونكتاد؛
 -٦يؤك ــد م ــن جدي ــد أمهي ــة اإلدارة القائم ــة عل ــى النت ــائ يف تق ــدح املس ــاعدة التقني ــة
الفعالــة متشــيا مــع املبــاد التوجيهيــة لألمــم املتحــدة ،ويرحـ بــاجلهود املســتمرة الــيت تبــذاا األمانــة يف
هذا املضمار؛
يل علماا بتزايد مستو ال لـ علـى املسـاعدة التقنيـة مـن البلـدان الناميـة ،الـذي
-7
ل تض ــاهيه مس ــتويات التموي ــل احلالي ــة بش ــكل كام ــل ،وي ــدعو ال ــدول املتقدم ــة و ه ــا م ــن ش ــركاء
التنميــة القــادرين إىل تقــدح مســامهات متعــددة الســنوات إىل صــناديق األونكتــاد الســتنمانية للتعــاون
التقــين  -مثــل الصــندو الســتنماين لصــاحل أقــل البلــدان من ـوا  -مــن أجــل العمــل علــى تــوف متويــل
ك ــاف وميك ــن التنب ــؤ ب ــه للتخ ــيل والتنفي ــذ الفع ــالني لـ ـربام األونكت ــاد للمس ــاعدة التقني ــة ،ويؤك ــد
جدو الصـناديق السـتنمانية ـ املخصصـة لغـرض بعينـه ،وي لـ إىل األمانـة أن تستكشـف سـب ا
مبتكرة لتوسيع قاعدة املايحني؛
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 -8يشجع األمانـة علـى أن تكفـل ،حيثمـا أمكـن ،تو يعـا إقليميـا متوا نـا للتعـاون التقـين
اســتنادا إىل ال ل ـ  ،مــع مراعــاة احتياجــات أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا والبلــدان ـ الســاحلية األقــل
من ـوا والــدول اجلزريــة الصــغ ة الناميــة ،ويــدعو األونكتــاد يف هــذا الصــدد إىل تعمــيم جوان ـ التعــاون
التقــين لربنــام عمــل فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة ـ الســاحلية للعقــد  2024-2014وإج ـراءات
املعجــل للــدول اجلزريــة الصــغ ة الناميــة ،علــى النحــو املتفــق عليــه يف م ـؤمترات األمــم املتحــدة
العمــل حت
لات الصلة؛
 -9يرح ـ ـ بالـ ــدور الري ــادي الـ ــذي يض ـ ـ لع ب ــه األونكتـ ــاد يف ايموع ــة املشـ ــرتكة بـ ــني
وكــالت األمــم املتحــدة واملعنيــة بالتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة ،ويشــجع علــى توثيــق التعــاون فيمــا بــني
وكالت ايموعـة لتحقيـق املزيـد مـن التماسـ والفاعليـة والتـ ث علـى املسـتويني الـوطين واإلقليمـي يف
إطار "توحيد األداء" ،مع مراعاة البعد اإلمنائي؛
 -10يشــجع األونكتــاد علــى مواصــلة الســتفادة مــن التمويــل املتــاو عــن طريــق صــناديق
برنام وحدة العمل يف األمم املتحدة؛
 -11يــدعو الــدول األعضــاء إىل مواصــلة املشــاورات ـ الرمسيــة ل تفــا علــى جمموعــة
م ــن األه ــداف واملب ــاد املش ــرتكة املتعلق ــة باسـ ـرتاتيجية و ــع األمـ ـوال ،مب ــا يف للـ ـ إنش ــاء ص ــندو
اســتنماين متعــدد اجلهــات املايحــة بش ـ ن التجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة مــن أجــل العمــل بفعاليــة علــى
الرتقــاء بالكفــاءة وأثــر خــدمات التعــاون التقــين املقدمــة مــن ايموعــة املشــرتكة بــني وكــالت األمــم
املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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المر ا ال اني
ادول األ مال المؤقت للدورة ال انية والسبعي للفرقة العاملة

GE.15-15756

-1

انتخاب أعضاء املكت .

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

استعراض اي ة الربناجمية لألونكتاد املقرتحة لفرتة السنتني .2019-2018

-4

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والسبعني للفرقة العاملة.

-5

مسائل أخر .

-٦

اعتماد تقرير الفرقة العاملة الذي سيق ّدب إىل جملس التجارة والتنمية.
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المر ا ال الث
الحضور

()2

-1

حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملةت
الحتاد الروسي
ألربيجان
أملانيا
إي اليا
بنما
سويسرا

-2

شيلي
الصني
واتيمال
فنلندا
النمسا
الوليات املتحدة األمريكية

وحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد و األعضاء يف الفرقة العاملةت
إثيوبيا
األردن
إسبانيا
إستونيا
إكوادور
إيران (وهورية  -اإلس مية)
باكستان
البحرين
الربا يل
الربتغال
بنن
تو و
تونس
وهورية تنزانيا املتحدة
اجلمهورية الدومينكية
جنوب أفريقيا
السودان
فرنسا

الفلبني
فنزوي (وهورية  -البوليفارية)
ق ر
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كينيا
لكسمربغ
مصر
املكسي
اململكة العربية السعودية
ناميبيا
نيج يا
اليابان
اليمن
اليونان

( )2تضم قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني .ول ط ع على القائمة ،انظر .TD/B/WP(71)/INF.1
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-3

وكانت املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان ممثلتني يف الدورةت
الحتاد األورو
مركز اجلنوب

-4

وكانت املنظمة

احلكومية (من الفنة العامة) التالية ممثلة يف الدورةت

منظمة "القرية السويسرية"
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