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

 من جدول األعمال( 5)البند 
 إ  الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية 

أمهيررة التقييمررات مررن أجرررل اقيررو الشررفافية واملسرراءلة والررتعل م وفقرراا لسياسرررة  تؤكررد مررن جديررد -1
 قييم؛ية وقواعد ومعايري التقييم اليت وضعها فريو األمم املتحدة املعي ابلتاألونكتاد التقييم

(؛ TD/B/WP/304ابلوثيقرررة املعنونررة متقيررريم أنشرر ة األونكتررراد: اسررتعرا  عرررا م ) ارريع علمرراا  -2
وتشجع أمانة األونكتاد عل  مواصلة تعزيز وظيفة التقييم، ول سيما اسني استخدا  املعارف التقييمية 

د وتنفيررذها؛ واررذا جررل صررنع قرررارات قائمررة علرر  األدلررة يف إطررار تصررميم مشرراريع وبرررام  األونكتررامررن أ
 املشاريع عنصر متويلي مدم  خاص ابلتقييم؛ السبب، تدعو األونكتاد إىل التحقو من أ  يكو  جلميع

ونكتاد  ؛ وهتيب ابأل 2019إىل    2015ابلتحليل التجميعي للدروس املستفادة يف الفرتة من   ترحب  -3
يرررة إدمررراص التوصررريات يف أنشررر ة التعررراو   أ  يتقاسرررم املعلومرررات يف الررردورات املقبلرررة للفرقرررة العاملرررة عرررن كيف 

 التقي اجلارية واملقررة؛
 إىل اسني عملية إدماص األولوايت الشاملة يف برام  التعاو  التقي؛ تدعو -4
م  الفرعيررة اسمسررة؛ وترردعو إىل عررر   إىل دورة جديرردة مررن التقييمررات املتعمقررة تشررمل الررربا   تت لررع  -5

 كن بعد الدورة اسامسة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. نتائ  التقييم األول يف أقرب وقت م 
 2020أيلول/سبتمرب   16

 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة -ابء 
 نكتاد ومتويل هذه األنشطةاستعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األو  -1 

 من جدول األعمال( 4)البند 
، علر  2020أيلول/سربتمرب  16لسرتها العامرة استاميرة املعقرودة يف العاملرة، يف ج وافقت الفرقة -1

مشررو  مقررر بشرا  اسرتعرا  أنشر ة التعراو  التقري الريت يضر لع هبرا األونكتراد ومتويرل هرذه األنشر ة، 
 ول(.والستني جمللس التجارة والتنمية للنظر في  واعتماده )انظر املرفو األ سُيعر  عل  الدورة السابعة

 تقييم أنشطة األونكتاد: استعراض  ام -2 
 من جدول األعمال( 5)البند 

نظرررررررت الفرقررررررة العاملررررررة يف الوثيقررررررة املعنونررررررة متقيرررررريم أنشرررررر ة األونكترررررراد: لسررررررتعرا  عررررررا م  -2
(TD/B/WP/304 واعتمرردت الفرقررة العاملررة، يف جلسررتها العامررة استاميررة أيضرراا، السررتنتاجات املتفررو .)

 البند من جدول األعمال. عليها بشا  هذا

  للفرقة العاملة جدول األ مال املؤقت للدورة احلادية والثمانني -3 
 من جدول األعمال( 6)البند 

أقرت الفرقة العاملة، يف جلستها العامة استامية أيضاا، جدول األعمال املؤقت لدورهتا احلادية  -3
 والثمانني )انظر املرفو الثاين(.
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 رقة العاملةاختصاصات الف -4 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 ها العامة استاميرة أيضراا، علر  مشررو  مقررر بشرا  اختصاصرات وافقت الفرقة العاملة، يف جلست  -4
الفرقرررة العاملررررة، سررررُيعر  علررر  الرررردورة السررررابعة والسرررتني جمللررررس التجررررارة والتنميرررة للنظررررر فيرررر  واعتمرررراده 

 املرفو الثالث(. )انظر
ونكترراد إىل مررا قرُرد ا  مررن اقرتاحررات بشررا  توقيررت الرردورات. ، أشررارت أمانررة األوخرر ل املناقشررة -5

وأكررد مثررل جمموعررة إقليميررة أ  الختصاصررات تفيررد يف إضررفاء ال ررابع الرارري علرر  العمليررات القائمررة 
لة يف الختصاصرات هترردف  فعر ا. وأبررمم مثرل جمموعرة إقليميرة أخرررد أ  عردد الردورات وفتوايهترا املفصرا

 قيو الكفاءة.إىل ا

 موجز الرئيس -اثنياا  
 املداوالت -ألف 

املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية دورهترا الثمرانني يف جنيرف  عقدت الفرقة العاملة -1
 . وواصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار غري راي.2020أيلول/سبتمرب  16و 14يومي 

 البياانت االستهاللية -ابء 
مثل ممامبيا، متكلماا  أدلت ببيا  انئبة األمني العا  لألونكتاد. وأدىل املتكلمو  أدانه ببياانت: -2

 والصررني؛ ومثررل ابكسررتا ، ابسررم جمموعررة  سرريا واحملرريع ااررادو؛ ومثررل الارراد األورو ،   77ابسررم جمموعررة الررر  
 ل دولة فلس ني.ابسم الااد األورو  والدول األعضاء في ؛ مثل أذربيجا ؛ ومث

لتعرررراو  التقرررري الررررذ  يقدمرررر  وشررررددت انئبررررة األمررررني العررررا  لألونكترررراد يف بيا ررررا علرررر  أمهيررررة ا -3
والتعرايف  2030األونكتاد يف دعم جهود البلدا  النامية الرامية إىل النهو  خب رة التنميرة املسرتدامة لعرا  

نكتررراد الصررردد إىل أ  األو (. وأشرررارت يف هرررذا 19-بشررركل أفضرررل مرررن جائحرررة فرررريوس كررروروان )كوفيرررد
تقري اجلديردة مباشررة بعرد الردورة اسامسرة عشررة يسع  إىل وضع الصيغة النهائية لسررتاتيجية التعراو  ال

ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد اسامس عشر(. ومضت تقول إ  نفقات التعاو  التقي 
مليرو  دولر، وألول مررة، إ إزرامم أكثرر مرن  43,3 ، حيرث بلغرت2019اإلمجالية ظلت مرتفعة يف عا  

وشددت انئبة األمني العا  عل   اا.ة من اجملمو ، دعماا ألقل البلدا  منو يف املائ 52نصف النفقات، أ   
أ  هررذا يعكررس التررزا  األونكترراد بتعزيررز املسرراعدة التقنيررة يف البلرردا  الناميررة، ول سرريما أشررد جمموعررات 

، 2019. وابإلضرافة إىل ذلر ، يف عرا  2030جلهودها الرامية إىل تنفيذ خ ة عا   البلدا  ضعفاا، دعماا 
 46هررو اا قياسررياا جل التمويررل ال رروعي اإلمجرراا للصررناديو السررتعمانية انتعاشررة قويررة، حيررث بلرر  رقمرر سرر 

(، وذل  بفضل ممايدة املسامهات من مصادر 2018يف املائة مقارنةا بعا   35مليو  دولر )بزايدة قدرها 
دا  الريت مترر اقتصراداهتا مبرحلرة ملتقدمة النمو والبلدا  الناميرة والبلر التمويل الرئيسية، مبا يف ذل  البلدا  ا

 انتقالية، والااد األورو ، ومنظومة األمم املتحدة، ومنظمات دولية أخرد.
نرررا  ممالررت ه وأشررارت انئبررة األمررني العررا  إىل أنرر  علرر  الرررغم مررن هررذه احلقررائو املشررجعة، مررا -4

د  احملرمم حىت اآل  ادايت تلوح يف األفو، ل سيما أ  اجلائحة قد تسببت يف عكس مسار بعض التق
حنررو اقيررو أهررداف التنميررة املسررتدامة. وقالررت إ  األونكترراد يف وضررع جيررد لكنرر  مررن مسرراعدة البلرردا  

 يت ارددها الردول يف خ رع النامية عل  فهم تبعات اجلائحرة علر  التنميرة فهمراا أفضرل، ومعاجلرة األولروايت الر 
والتعررايف مررن  اثرهررا،  19-ود السررتجابة جلائحررة كوفيررد النتعررا . وابلنظررر إىل الثغرررات التمويليررة املتصررلة جبهرر 



TD/B/WP/306 

5 GE.20-12692 

شررددت انئبررة األمررني العررا  علرر  ضرررورة أ  ترردعم اجلهررات املاحنررة، ابلترروامم  مررع  ليررات التعرراو  الثنررائي، 
 م املتحرردة املشرررتكة، وذلرر  علرر  سرربيل املثررال مررن خرر ل اجملموعررة العمررلا املوحررد لألمررم املتحرردة ومشرراريع األمرر 

لت األمرررم املتحررردة واملعنيرررة ابلتجرررارة والقررردرات اإلنتاجيرررة، الررريت يقودهرررا األونكتررراد، املشررررتكة برررني وكرررا
 وطلبرت إىل الردول والصندوق الستعماين املتعدد الشركاء، والصندوق املشرت  ألهرداف التنميرة املسرتدامة.  

ملخصررم مررن دمي مسرامهات متعررددة السرنوات تقررل فيهرا نسرربة التمويرل اوالشررركاء اإلمنرائيني تقرر  األعضراء
أجل التعاو  التقي الذ  يقدم  األونكتاد، ملا يتسم ب  ذل  من أمهية ابلغرة يف دعرم البلردا  الناميرة يف 

جمالت ذات أولوية، هي التعايف من اجلائحة. وفيما يتعلو بفعالية التعاو  التقي وكفاءت ، أبرممت ث ثة 
ائيرة؛ وتنقريجم جمموعرة أدوات األونكتراد واسرني املشاركة النشر ة يف إصر ح منظومرة األمرم املتحردة اإلمن

قاعرردة بيرراانت طلبررات املسرراعدة التقنيررة؛ وتعزيررز اإلدارة القائمررة علرر  النتررائ . وفيمررا يتعلررو ابإلصرر ح، 
علرر  التشررار  بفعاليررة أكرررب مررع املنسررقني املقيمررني قالررت إ  األونكترراد يرردعم مرروظفي املشرراريع و ررثهم 

األمم املتحدة لتنسيو العمليات اإلمنائية من أجل مساعدة املنسقني   ووضع مبادرات مشرتكة مع مكتب
املقيمني عل  الستفادة من خربة األونكتاد. وأشارت انئبة األمرني العرا  أيضراا إىل الردور الرذ  يضر لع 

 والتعايف من  اثرهرا.   19-لستشارية لصندوق األمم املتحدة ملواجهة جائحة كوفيد ب  األونكتاد يف اللجنة ا 
وأخرررررياا، وفيمررررا يتعلررررو ابإلدارة القائمررررة علرررر  النتررررائ ، أكرررردت انئبررررة األمررررني العررررا  أ  األونكترررراد يركررررز، 

  يف العمرل سبل مواصرلة التغيرري وإدمراص اإلدارة القائمرة علر  النترائ ابلستناد إىل إزاممات  السابقة، عل 
رسررات؛ وقرردمت معلومررات اليررومي بشرركل فعلرري، وذلرر  مررن خرر ل عوامررل التغيررري وتبررادل أفضررل املما

 تفصرريلية عررن التقررد  الررذ  أُحرررمم مررؤخراا يف ت رروير نظررا  مؤقررت لرصررد األداء واإلبرر   يسررتند إىل تكنولوجيررا 
 املعلومات هبدف ممايدة تعزيز اإلدارة القائمة عل  النتائ .

ت أداة  يمرررات، ذكررررت انئبرررة األمرررني العرررا  أ  وظيفرررة التقيررريم يف األونكتررراد ليسررر علرررو ابلتقي وفيمرررا يت  -5
للمسرراءلة فحسررب، بررل هرري أداة هامررة للررتعلم وصررنع القرررار. وأبرررممت أ  التقييمررات املسررتقلة الرريت أُجريررت يف  

نفيررررذها يف  بلغررررت رقمرررراا قياسررررياا، ويرجررررع ذلرررر  إىل حررررد كبررررري إىل السياسررررة الرررريت برررردأ ت   2020-2019الفرررررتة  
علر  مليرو  دولر. وقرد خلصرت التقييمرات  واليت تشرتط إجراء هذا التقييم أل  مشرو  مبيزانيرة تزيرد    2016 عا  

اسمسرررة الررريت أُزررررزت فيمرررا يتعلررررو مبشررراريع األونكترررراد، واملعروضرررة يف الوثيقررررة املعنونرررة متقيرررريم أنشررر ة األونكترررراد:  
  إىل حرررد كبرررري، ومرررن م فهررري تسرررهم يف إحررردا  تغيرررريات   اسرررتعرا  عرررا م، إىل أ  املشررراريع ذات صرررلة وفعالرررة 

وعقررب النتررائ  والرردروس والتوصرريات الرريت أفرممهتررا التقييمررات، والرريت ترروفر مصررادر  ملموسررة علرر  الصررعيد الرروطي.  
غنية مرن املعلومرات الكميرة والنوعيرة للرتعلم والتحسرني، أفرادت انئبرة األمرني العرا  ب  األمانرة بصردد استكشراف  

ا. ومواصرلةا للجهرود  يت متك ن من الستفادة من هذه الدروس يف تصرميم أنشر ة التعراو  التقري وتنفيرذه الكيفية ال 
الراميرررة إىل تعزيرررز وظيفرررة التقيررريم واسرررتخدا  التقييمرررات، أشرررارت إىل أ  سياسرررة التقيررريم الررريت ينتهجهرررا األونكتررراد  

، وأ  األونكتررراد يعترررز  إنشررراء صرررندوق  سررروف ُتسرررتكمل وفقررراا للسياسرررة اجلديررردة لألمانرررة العامرررة لألمرررم املتحررردة 
و/أو إجرراء    النظرر يف السربل الكفيلرة بتوسريع ن راق تغ يرة التقييمرات اسرتعماين لردعم وظيفرة التقيريم، وأنر  بصردد  

تقييمات اسرتاتيجية إضافية، حبيث لكن احلصول عل  معلومات أكثر قيمة عن النتائ  والدروس املسرتفادة.  
 العررا  علرر  أ  األمانررة تعمررل علرر  اسررني نوعيررة التوصرريات املنبثقررة عررن التقيرريم  وأخرررياا، شررددت انئبررة األمررني 

واإلجراءات املتصلة مبتابعة تنفيذها، وهتردف إىل اسرني الب غرات املتعلقرة بعمرال التقيريم ونتائجر  الريت تُقردا   
 إىل أصحاب املصلحة يف الداخل واسارص، من أجل اسني التعلم يف إطار املؤسسة. 

 اسرتاتيجية التعاون التقين -مجي 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 .  ( 1) ني العا  لألونكتاد إحاطة عن عملية صياغة اسرتاتيجية جديدة للتعاو  التقي قدمت انئبة األم  -6
__________ 

ستصررردر الوثيقرررة املتعلقرررة ابلنقررراط واجملرررالت الررريت سررريُنظر فيهرررا عنرررد صرررياغة اسررررتاتيجية التعررراو  التقررري بوصرررفها  (1)
  .TD/B/WP(80)/INF.1لوثيقة ا
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أشار مثل جمموعة إقليمية إىل أن  يُتوقاع من التعاو  التقي، ابعتباره أحد األركا  الث ثرة  -7
وأ  يقد   جاا متسقاا إمماء التحقيو الفعلري  2030د، أ  ُيسهم يف تنفيذ خ ة عا  لعمل األونكتا

، مهررا أ  العناصررر الرئيسررية يف  ألهررداف التنميررة املسررتدامة. ويف هررذا الصرردد، أبرررمم املمثررل توصرريتني 
، ل تررزال صرراحلة وينبغرري أ  ُتسررتخد   2003الصرريغة السررابقة ل سرررتاتيجية، الرريت ُوضررعت يف عررا  

صر أساسي. رة القوية من جانب أمانة األونكتاد كعن؛ وأن  ينبغي اإلشارة إىل الرقابة واإلداكاساس
وشدد املمثل عل  ضرورة تعزيز التعاو  والتساق والتكامل فيما بني الُشعب داخل األونكتاد ومع  

  واستمرار كياانت األمم املتحدة األخرد ذات الصلة، وعل  أ  اإلدارة املتينة القائمة عل  النتائ
إىل اختاذ القرارات ال مممة  عمليات الدروس املستفادة ينبغي أ  تسهما يف عملية الرقابة وأ  تؤداي

فيما يتعلو ابلتعاو  التقي يف املستقبل. لذل ، ينبغي أ  تتضمن السرتاتيجية عناصر قوية بشا  
مليات تبادل منتظمة مع الفرقة الرقابة عل  مستود اإلدارة العليا، وينبغي لألمانة أ  تشار  يف ع

د املمثل عل  أ  اادف املتمثل العاملة وجملس التجارة والتنمية ضماانا لتحقيو نت ائ  مرضية. وشد 
يف الستجابة جلميع طلبات املساعدة التقنية غري مكن وغري مرغوب في ، وأوص  يف هذا الصردد 

وحسب كرل بلرد. وينبغري أ  يراعري هرذا بوضع إطار ألولوايت التعاو  التقي من حيث املضمو  
  النتررائ  ضررماانا لتحقيررو قيمررة مضررافة مررن خرر ل اإلطررار الرردروس املسررتفادة واإلدارة القائمررة علرر 

تدخ ت األونكتاد. وفيما يتعلو ابملسائل الشراملة، أشرار املمثرل إىل ضررورة ذكرر الرقمنرة واإلدارة 
تدامة، وشجع األمانة عل  مواصلة جهودها الرشيدة وتعميمهما من أجل اقيو نتائ  دائمة ومس

لجتماعي. وفيمرا يتعلرو الصر ح منظومرة األمرم املتحردة فيما يتعلو ابلقضااي ذات الصلة ابلنو  ا
اإلمنائيررة، أثررم املمثررل علرر  املشرراركة الناجعررة والفعالررة لألمانررة يف نظررا  املنسررقني املقيمررني، وشررجع 

أفرقة األمرم املتحردة الق ريرة مرن أجرل تقردمي مسراعدة األونكتاد عل  مواصلة العمل عن كثب مع 
ىل أ  الاراد األورو  يردعم ت روير العمرل املشررت  والرربام  املشررتكة أكثر تكام ا. وأشار املمثل إ

وسرررائر املبرررادرات املشررررتكة برررني الوكرررالت، وذلررر  لضرررما  املشررراركة الفعالرررة لألونكتررراد يف متوحيرررد 
ن األداءم. وملا كانت اسرتاتيج ية التعاو  التقي ذات توج   طويرل األجرل، أوصر  املمثرل ب  ُتضرما

ثرة، ُتكيراف وفقر  السرتاتيجية آلليرات الرصرد اا مرفقاا  تو  علر  حافظرة مرن منتجرات التعراو  احملدا
والتقيرريم؛ وأ  يُنظررر يف التوصرريات املنبثقررة عررن التقيرريم الررذ  تقررو  برر  شرربكة تقيرريم أداء املنظمررات 

طررراف أثنرراء صررياغتها؛ وأ  تكررو  السرررتاتيجية مدعومررة جبهررود منسررقة ومتسررقة جلمررع املتعررددة األ
مرروال. وأشررار املمثررل يف ختررا  حديثرر  إىل ضرررورة أ  تكفررل السرررتاتيجية مررا يلررز  مررن التسرراق األ

والتكامررل بررني أركررا  العمررل، وبررني الشرُرعب، وبررني الوكررالت؛ وتضررمن اهتمامرراا حقيقيرراا بعمليررات 
أسرراس  ائمرة علر  النتررائ ، مبرا يترريجم الرتكيرز علرر  األولروايت واملرروارد ال مممرة؛ وتقررو  علر اإلدارة الق

 خ ة متويل واحدة ومتسقة.
ورح ب مثل جمموعة إقليمية أخرد ابملبادرة املتعلقة ابعتماد اسرتاتيجية جديدة للتعاو  التقي،  -8

فقاا متويلياا مستقراا وكافياا ولكن التنبرؤ وشد د عل  أ  مبادو عمل هذه السرتاتيجية ينبغي أ  تكفل تد
ة مرررن املسرراعدة التقنيرررة. ووافرررو منررردوب علررر  أ  املبرررادو التوجيهيرررة برر  لتلبيرررة احتياجرررات البلررردا  الناميررر 

ل سرتاتيجية السابقة ل تزال صاحلة وينبغي مراعاهتا؛ واقرتح أ  أتخذ السرتاتيجية اجلديدة يف العتبرار 
سيجر  استعراضها ب ريقة شاملة يف األونكتاد اسامس عشر. وأكد مندوب  خر   القضااي الشاملة اليت

جتديررد السرررتاتيجية الرريت ينبغرري أ  تن بررو أفقيرراا، يف مجيررع احلررالت، علرر   تلررف أنشرر ة التعرراو  أمهيررة 
 التقرري الرريت يضرر لع هبررا األونكترراد؛ وشرردد علرر  ضرررورة التحقررو مررن أداء األمانررة لرردورها الرقررا  وتعمرريم

ة اديرررد األولررروايت؛ القضرررااي الشررراملة املتعلقرررة ابلنرررو  الجتمررراعي وحقررروق اإلنسرررا  والبيعرررة؛ وأبررررمم أمهيررر 
املتعررررددة األطررررراف، أل  بعررررض  تاملنظمرررراواقرررررتح أ  يُراعرررر  التقيرررريم الررررذ  تقررررو  برررر  شرررربكة تقيرررريم أداء 

 التوصيات قد تكو  صاحلة عند صياغة السرتاتيجية.
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ة اسررتاتيجية التعراو  التقري مرع الردول ين أخذوا الكلمة ببردء صرياغورحب مجيع املندوبني الذ -9
وا إىل أ  السررتاتيجية السررابقة سرُتعتمد كاسرراس وأ  السررتاتيجية اجلديرردة سررتاخذ يف األعضراء، وأشررار 

العتبار مجيع الدروس املستفادة ذات الصلة مع اإلشارة، عند القتضراء ورهنراا مبوافقرة الردول األعضراء، 
نظمررات املتعررددة يررع مصررادر عمليررات التقيرريم املتاحررة واملناسرربة الرريت تقررو  هبررا شرربكة تقيرريم أداء املإىل مج

األطراف، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وجملس مراجعي حسراابت األمرم املتحردة، ضرمن جهرات 
تساق وتعزيز عن التقييمات اساصة ابلربام  الفرعية. وستسع  السرتاتيجية إىل اقيو ال  أخرد، فض ا 

اضررردة، وسرررتنظر يف التحررردايت التعررراو  برررني األركرررا  الث ثرررة لعمرررل األونكتررراد مرررن أجرررل املسررراعدة املتع
م. وأخررياا، 19-القتصرادية اجلديردة الريت تواجههرا البلردا  الناميرة بسربب جائحرة مكوفيرد -الجتماعية 

ذ بعررد األونكتراد اسررام س عشررر، عناصررر مررن إصرر ح منظومررة سرُتدما  السرررتاتيجية، الرريت سررُتعتمد وتنفررا
مع نظا  املنسقني املقيمني التابع لألمم املتحدة عل  و األمم املتحدة اإلمنائية وما يتصل بذل  من تنسي

 الصعيد الق ر  ضماانا لألخذ بنه  أكثر اتساقاا وتكام ا وكفاءة عند تقدمي املساعدة التقنية.

 يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة استعراض أنشطة التعاون التقين اليت  -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 الفرقة العاملة يف الوثيقة املعنونة ماستعرا  أنشر ة التعراو  التقري الريت يضر لع هبرا األونكتراد   نظرت  -10
 (. TD/B/WP/305/Add.2و  TD/B/WP/305/Add.1و  TD/B/WP/305ومتويل هذه األنش ةم ومرفقي ها ) 

 فص ا ألنش تها ، قدمت شعبة العوملة واسرتاتيجيات التنمية عرضاا م 1و ابلربانم  الفرعي  ا يتعل وفيم  -11
  60يف جمرال التعراو  التقري. وواصررل بررانم  نظرا  إدارة الررديو  والتحليرل املراا تروفري الررنظم والردعم ألكثرر مررن  

اجملرالت  ي. وقد ساهم عمل الربانم  يف وهو يُعترب ركيزة أساسية جلهود إدارة الديو  عل  الصعيد العامل   اا، بلد 
تروافر البيراانت عرن الرديو  وشرفافيتها، ودعرم اجلهرود الريت تبرذاا  يف اسرنياألساسية إلدارة الدين العا  

البلدا  للحفاظ عل  القردرة علر  امرل الرديو  واحلرد مرن  راطر ضرائقة الرديو . وتظرل هرذه الشرواغل 
، أل  الستجابة الفعالة لألمممة تقتضي من احلكومرات أ  تردير 19-وجيهة للغاية يف سياق أمممة كوفيد

، واصلت الشعبة املشاركة يف سلسرلة 2019مبا يف ذل  الدين العا ، إدارة فعالة. ويف عا  املالية العامة، 
احللقرررات الدراسرررية بشرررا  العوملرررة القتصرررادية، وعقررردت حلقترررني  دراسررريتني  يف ووهرررا ، الصرررني، بشرررا  

يقرود ، 2020ملة ومُصنع يف الصنيم؛ ومتويل اتفاق أخضرر عراملي جديرد. ومنرذ متومم/يولير  موضوعي  العو 
، 19-األونكتررراد مشرررروعاا متعررردد الوكرررالت بشرررا  تعبعرررة املررروارد املاليرررة ألغررررا  التنميرررة يف وقرررت كوفيرررد

فريقيا، واللجنة ابلتعاو  مع اللجنة القتصادية والجتماعية آلسيا واحمليع ااادو، واللجنة القتصادية أل
مشرو  بشا  التكامل بني بلدا  اجلنوب  القتصادية ألمريكا ال تينية ومن قة البحر الكارييب. ويساعد

وأهداف التنمية املستدامة عل  تيسري تقاسم السياسات والتعلم من األقررا  برني الصرني والبلردا  الرائردة 
اإلمنائية من أجل اقيو منو القتصاد  املستدا   يف مبادرة احلزا  وال ريو. ويف إطار مشرو  السياسات

لسرررلة مررن حلقررات العمررل لتعزيرررز التكامررل والتنسرريو اإلقليميررني  بشرررا  يف اجلنرروب األفريقرري، ُعقرردت س
السياسرررات الصرررناعية يف اجلماعرررة اإلمنائيرررة للجنررروب األفريقررري وتيسرررري احلررروارات املتعلقرررة ابلسياسرررات، 

ة مررن الورقررات تتضررمن الرري ا للتحرردايت اايكليررة الرئيسررية الرريت ويعمررل األونكترراد علرر  إعررداد سلسررل
وألزع السرتجاابت يف جمرال السياسرات العامرة.  19-ت املن قة بسبب أمممة كوفيدتواجهها اقتصادا

ويف سررررياق مبررررادرة منظمررررة التعرررراو  والتنميررررة يف امليرررردا  القتصرررراد  بشررررا  س سررررل القيمررررة العامليررررة 
ية، يقو  األونكتاد العداد سلسلة من استعراضات السياسات العامة املتعلقة والتحول اإلنتاجي والتنم

 حول اإلنتاجي، ابلتعاو  مع مركز التنمية التابع للمنظمة، ومنظمة األمرم املتحردة للتنميرة الصرناعية،ابلت
 ووكرالت األمرم املتحرردة يف املن قرة. ويف جمرال اإلحصرراءات، ُوضرع نظرا  لتكنولوجيررا املعلومرات، مررن

الارررراد  ، وذلرررر  يف إطررررار مشرررررو  مشرررررت  مررررع2020املقرررررر أ  يبرررردأ العمررررل برررر  حبلررررول  ايررررة عررررا  
القتصرراد  والنقررد  لغرررب أفريقيررا يهرردف إىل اسررني التجررارة يف اسرردمات. وابإلضررافة إىل ذلرر ، 
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، مرن أدوات الرتعلم اإللكررتوين املشررت  اساصرة ابلبضرائع واسردمات فتئ يتزايد عدد الشرتاكات يف ما
لنتهرراء املرحلررة األوىل مررن الرروممارات واملكاتررب اإلحصررائية الوطنيررة يف البلرردا  املتقدمررة. وأوشرركت علرر  ا

مشرو  مشرت  بشا  التردفقات املاليرة غرري املشرروعة مرع اللجنرة القتصرادية والجتماعيرة آلسريا واحملريع 
 ابملخرردرات واجلرلرررة، بينمررا  رررر  ااررادو، واللجنررة القتصرررادية ألفريقيررا، ومكترررب األمررم املتحرردة املعررري

النرو  الجتمراعي يف التجرارة، مرع اللجنرة القتصرادية تنفيذ مشاريع مشرتكة أخرد، مثل مشررو  بشرا  
ألفريقيا، واللجنة القتصادية ألورواب، وهيعة األمم املتحدة للمسراواة برني اجلنسرني ومتكرني املررأة. وواصرل 

لفلس يي ابلتنسيو مع السل ة الفلسر ينية، واجملتمرع إىل الشعب ا تقدمي الدعم 2019األونكتاد يف عا  
يي، واملنظمات الدولية، واجلهات املاحنة، وفريو األمم املتحدة الق ر . وقد بُذلت جهود املدين الفلس 

، نية إلعرررادة العمرررل بنظرررا  إدارة الرررديو  والتحليرررل املررراا، واسرررني نوعيرررة ون ررراق اإلدارة املاليرررة العامرررة الفلسررر ي 
 اجلمركيررة الررذ  تسررتخدم  وإعررداد جولررة جديرردة للتعرراو  لتحررديث واسررتكمال نسررخة النظررا  اآلا للبيرراانت  

 اجلمار  الفلس ينية حالياا.
وأعرب منردوب عرن امتنانر  لألونكتراد علر  مسراعدت  القيمرة املتواصرلة الريت سراعدت واضرعي  -12

إىل اقيرو أهرداف التنميرة املسرتدامة، وقرال إنر  السياسات عل  اديرد اسررتاتيجيات إمنائيرة فعالرة ترمري 
مثررل إحرردد  وأثررم .(2)يت لررع إىل التقريررر عررن املسرراعدة الرريت يقرردمها األونكترراد إىل الشررعب الفلسرر يي

اجملموعات اإلقليمية عل  األونكتاد ملا قا  ب  من عمل دعماا للبلدا  النامية فيما يتعلو بس سل القيمة 
يز التنمية؛ وطلب مواصلة تقدمي الدعم يف جمال إدارة الديو  لدعم البلدا  النامية اإلقليمية من أجل تعز 

؛ وشردد علر  أمهيرة العمرل الرذ  يضر لع بر  19-داليت تواج  اردايت مرتب رة ابلرديو  نتيجرة أمممرة كوفير 
وارد األونكتاد بشرا  التردفقات املاليرة غرري املشرروعة، والرذ  لكرن أ  يسراعد البلردا  علر  اسرتخدا  املر 

علرر  حنرررو جيرررد لتحسرررني سررربل عررري  املررواطنني. ويف هرررذا الصررردد، لحظرررت أمانرررة األونكتررراد أ  عمرررل 
ة واألمممررة القتصررادية املرتب ررة هبررا، مبررا يف ذلرر  املقرتحررات الشررعبة يف الوقررت الررراهن سررريكز علرر  اجلائحرر 

ألمممررة. أمررا خبصرروص املشرررو   املقدمررة يف إطررار جملررس التجررارة والتنميررة بشررا  كيفيررة التعامررل مررع األثررر املرراا ل 
ونكتررراد بشررركل مسرررتمر بشرررا  هرررذا املوضرررو  مرررع اللجنرررة  املتعلرررو ابلتررردفقات املاليرررة غرررري املشرررروعة، يتعررراو  األ 

ادية ألفريقيررا. وأخرررياا، أُشررري إىل أ  منرروذص األونكترراد ل قتصرراد القياسرري اسرراص ابلقتصرراد الفلسرر يي  القتصرر 
وكالت يف إعداد امليزانية والتوقعات واليل السريناريوهات، كمرا يسرتخدم   تستخدم  وممارة املالية وغريها من ال 

 إطار عدة سيناريوهات.مكتب اإلحصاءات الفلس يي لعر  األثر القتصاد  للجائحة يف 
، قررد  مرردير شررعبة السررتثمار واملؤسسررات، يف سررياق اإلشررارة إىل  2وفيمررا يتعلررو ابلررربانم  الفرعرري   -13

عرضاا مفص ا لتاثري مشاريع بنراء القردرات املنجرزة دعمراا ل سرتثمار مرن أجرل    2019اثر لعا   تقرير النتائ  واآل 
ة للشرعبة وجودهترا وفعاليتهرا وأثرهرا، وقرد  للردول األعضراء اجملمرو   التنمية. وأشار إىل أمهية املنتجات األساسري 

مرن أجرل التنميرة، وسرلع الضروء علر   الكلي ملا أُزز من مشراريع املسراعدة التقنيرة بشرا  السرتثمار واملشراريع  
رتضرة يف  البلدا  املاحنة واملنظمات الشريكة. م تناول ابلتفصيل ال ريقة اليت أمكرن هبرا مواجهرة التحردايت املع 

، مشردداا علرر  فوائررد السررتاتيجية الرريت اعتمرردهتا  19-إطرار الررركن املتعلرو ببنرراء القرردرات بسربب جائحررة كوفيررد 
تعلقرة  داا إىل منت  أساسي، فض ا عن النه  القائمة عل  تكنولوجيا املعلومات وامل الشعبة يف وقت سابو استنا 

تزويرررد الررردول األعضررراء بفكرررار قيمرررة ويف الوقرررت  القامرررة الشرررراكات. وقرررد أرح ذلررر  إجرررراء حبرررو  مت رررورة ل 
قرردمي مشررورة  املناسررب بشررا  تقيرريم أثررر اجلائحررة علرر  السررتثمار األجنرريب املباشررر وس سررل القيمررة العامليررة، ولت 

مستنرية يف جمال سياسات الستثمار. وقد  املدير أمثلة ملموسة عل  األنش ة املنجزة يف بعض املناطو لدعم  
وبعردها. وأشرار إىل حلرول احلكومرة    19-واملتوسر ة احلجرم ورايدة األعمرال أثنراء أمممرة كوفيرد   املشراريع الصرغرية 

جارية، واليت برممت كاداة فريدة من نوعها احت ابستمرارية  اإللكرتونية اليت وضعها برانم  تيسري األعمال الت 
  ا  اليت أفرممهتا تردابري اإلغر ق. د من البلدا ، وذل  بتقدلها استجابة فورية لألوض العمليات التجارية يف عدي 

__________ 

(2) TD/B/67/5.  
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ا  يف  وأخرررياا، أعرررب املرردير عررن أسررف  إمماء التبرراين بررني العرردد املتزايررد مررن النرروات  الرريت تنتجهررا الشررعبة وال فرر 
متويل التعاو  التقي يف جمال الستثمار واملشاريع، وطلب إىل اجلهات املاحنة اليت لكنها أ  تفعل ذل  

 مهاهتا. يف مستوايت مسا   الزايدة
وأعرب مثل جمموعة إقليميرة عرن تقرديره لسرتمرار تنفيرذ الرربانم  الفرعري علر  مسرتود عرال،  -14

تنميررة املسررتدامة. وأشررار أيضرراا إىل احلاجررة إىل تقرردمي دعررم إضررايف وأشررار إىل مسررامهت  ااامررة يف اقيررو ال
  اعررات مثررل السررياحة والتكنولوجيررا ل سررتثمار واملشرراريع مررن أجررل التنميررة يف السررياق احلرراا، ول سرريما يف ق 

وال اقررة، ومررن أجررل القتصررادات الضررعيفة. وشرردد علرر  أمهيررة نقررل النتررائ  الرريت تفرممهررا عمليررات اليررل 
ليت يض لع هبا األونكتاد واسربات املكتسبة من بناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات إىل السياسات ا

مرن  قر. ويف هذا الصدد، سلع املدير الضوء علر  الفرر  اجلديرد فافل األمم املتحدة األخرد، ول سيما يف امل 
اسررتجابةا ل لررب اجلمعيررة ، الررذ  أُعرد : اإلنترراص الرردوا بعرد اجلائحررة2020تقريرر السررتثمار العرراملي لعرا  

، مع الرتكيز بشكل خاص عل  الثغرات القائمة والتحدايت امل روحة، والتقد  74/199العامة يف قرارها  
عررن التوصررريات امللموسرررة للنهرررو   شرررجيع السرررتثمارات مرررن أجررل التنميرررة املسرررتدامة، فضررر ا احملرررمم يف ت
لتقرررد  احملررررمم يف دير ابلتفصررريل عرررن ا. وأخررررياا، ارررد  املررر 2030مرررن أجرررل تنفيرررذ خ رررة عرررا   ابلسرررتثمار

 19-األعمررال التحضررريية لجتمررا  القمررة املقرررر عقررده فيمررا يتعلررو مببررادرة متويررل التنميررة يف عصررر كوفيررد
بعده، مبا يف ذل  صياغة قائمة من اسيارات لكري ينظرر فيهرا كبرار واضرعي السياسرات، مشررياا إىل  وما

 شررا  التمويررل اسررارجي؛ والتحرروي ت؛ والوظررائف والنمررو الشررامل؛ أ  األونكترراد يقررود وينسررو أفرقررة مناقشررة ب 
 وأوج  الضعف املرتب ة ابملديونية.

أفرررادت مرررديرة شرررعبة التجرررارة الدوليرررة والسرررلع األساسرررية ب   ،  3وفيمرررا يتعلرررو ابلرررربانم  الفرعررري   -15
ت بشكل جرذر  مشرهد التجرارة الدوليرة لعقرود قادمرة. وقالرت إ     19-جائحة كوفيد  الشرعبة، مرن  قد غري 

اجلنسرانية، تسررع  إىل التكيررف مرع الوضررع مررن  خر ل فروعهررا اسمسرة والررربانم  الشررامل للتجرارة والشررؤو   
حدايت اإلمنائية اليت أفرممهتا اجلائحة. وقالت إ  التفاعل بني التجارة والبيعة  أجل التصد  بشكل أفضل للت 

د التجارية والشروط اجلديدة املتعلقة ابلستدامة. ومثة  بصدد التغري مع ممايدة السلع املنتجة فلياا، وتزايد القيو 
اء، فض ا عن اسدمات، يف  أيضاا تبعات عل  س سل التوريد، واألسواق، والتجارة يف السلع اسضراء والزرق 

الزراعة واملنتجات ال بيعيرة ومصرائد األارا  والسرياحة. وقرد يرؤد  الوضرع العراد  اجلديرد يف فررتة مرا بعرد  
ىل إحدا  فرص يف التجارة اإللكرتونية، ولكن  قد ي رح أيضاا ادايت جديدة، وذل  مث ا مرن  اجلائحة إ 

تؤد  إىل مستوايت أعل  من التلو  ابلب ستي . وأبرمم املدير  خ ل ممايدة استخدا  املواد ال بية اليت قد  
سراعد األونكتراد يف  أ  ق اعات كثرية، وخباصرة السرياحة، شرهدت ممايدات كبررية يف مسرتوايت الب الرة. وي 

معاجلة هذه املشكلة يف إطار حبوث  احلالية، ويقد  توصيات بشا  كيفية معاجلة أوج  القصور يف السياحة.  
يرة إىل اسرتمرار العمررل املتصرل ابلتعراو  التقري يف جمرراا التجرارة البيولوجيرة والقتصرراد األممرق.  وأشرارت املرد 

، دو  أ   19-ية ينفذ بنجراح اسررتاتيجيت  للتكيرف مرع كوفيرد وأكدت أ  برانم  التجارة والشؤو  اجلنسان 
ميرررة، فضررر ا عرررن مواصرررلة  تع يرررل لربجمرررة الررردورات الدراسرررية علررر  اإلنرتنرررت ومرررع ممايدة اسرررتخدا  املررروارد الرق 

األنش ة املتعلقة ابملرأة والتجارة غري الراية عرب احلدود. وفيما يتعلو بسياسات املنافسة ومحاية املستهل ،  
املرررديرة علرر  اجلهرررود الواسررعة الن ررراق الرريت يبرررذاا األونكترراد يف جمرررال بنرراء القررردرات علرر  الصرررعيد  شررددت  

علر  ن راق األمرم املتحردة. وأكردت    19-ستجابة جلائحة كوفيد الوطي، فض ا عن املشاركة يف مشاريع ال 
تساعد عل  تعزيز اإلب    أ  األداة اجلديدة إلدخال البياانت عل  اإلنرتنت بشا  التدابري غري التعريفية س 

افة إىل ذل ، أفرادت  والرصد والقرارات، وستقد  أيضاا الدعم ملن قة التجارة احلرة القارية األفريقية. وابإلض 
املرررديرة ب  األونكتررراد يواصرررل دعرررم منرررابر املعرررايري الوطنيرررة ال وعيرررة املتعلقرررة ابلسرررتدامة واألنشررر ة املتصرررلة  

قتصاد اإلبداعي، مشريةا إىل أ  األونكتاد استكمل عملية وضع أول  ابستعراضات سياسات اسدمات وال 
لر  مشراريع التعراو  التقري اجلاريرة  خري ة للصناعات اإلبداعية يف أنغرول. وأخررياا، سرل ت املرديرة الضروء ع 

يرة؛  إلدماص البلدا  النامية املعتمدة عل  السلع األساسرية غرري السراحلية يف س سرل القيمرة اإلقليميرة والعامل 
 وتروي  املنتجات الق نية الثانوية يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي. 
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نولوجيرررا واللوجسررتيات معلومرررات ، قررردمت مررديرة شررعبة التك4وفيمررا يتعلررو ابلرررربانم  الفرعرري  -16
تفصرريلية عررن بعررض أنشرر ة التعرراو  التقرري الرريت تضرر لع هبررا الشررعبة وسررل ت الضرروء علرر  مررا قامررت برر  

يف املائررة مررن أنشرر ة التعرراو   64الشررعبة للتكيررف مررع اجلائحررة. وأفررادت ب  الشررعبة أزررزت أكثررر مررن 
أكرب بررام  لر ، وهرو النظرا  اآلا للبيراانت  ، مبا يف ذل 2019التقي اليت اض لع هبا األونكتاد يف عا  

 اجلمركيررة. وتلررت املسرراعدة التقنيررة الرريت قرردمتها الشررعبة أنشرر ة يف جمررالت تيسررري التجررارة؛ والنقررل املسررتدا ؛ 
والعلررم والتكنولوجيررا والبتكررار؛ والتجررارة اإللكرتونيررة والقتصرراد الرقمرري؛ وبنرراء القرردرات البشرررية، مبررا يف 

انم  التدريب من أجل التجارة والدورات الدراسية بشا  القضااي الرئيسية املدرجة يف ذل  من خ ل بر 
، جرردول األعمررال القتصرراد  الرردوا. وطلبررت املررديرة إىل الرردول األعضرراء ممايدة مسررامهاهتا يف هررذه اجملررالت 

 النامية.حىت يتمكن األونكتاد من الستجابة لألعداد املتزايدة من ال لبات الواردة من البلدا  
وأعرب مثل جمموعة إقليمية عن تقرديره ملختلرف بررام  املسراعدة التقنيرة الريت تنجزهرا الشرعبة،  -17

وسلع الضوء عل  مزااي النظرا  اآلا للبيراانت اجلمركيرة بوجر  خراص، ول سريما مرن حيرث ممايدة كفراءة 
للتكامررل اا هررذا العمررل دعمرر  اجلمررار  والقرردرة التنافسررية التجاريررة؛ وأكررد علرر  ضرررورة مواصررلة إزررامم مثررل

اإلقليمي، وذل  مث ا يف إطار التفاق املتعلو مبن قة التجارة احلرة القارية األفريقية وغرريه مرن املبرادرات 
املتعلقرررة ابلتفاقرررات التجاريرررة اإلقليميرررة؛ وأثرررم علررر  األونكتررراد لتنظيمررر  أسررربو  التجرررارة اإللكرتونيرررة يف 

لرر  بلرردا  أو جمموعررات إقليميررة فررددة؛ ورحررب ابلعمررل الررذ  أفريقيررا وطلررب عقررد نسررر أخرررد تركررز ع
تقررو  برر  الشررعبة فيمررا يتعلررو ابلنقررل البحررر ، مشرررياا إىل أ  النقررل البحررر  هررو اجملررال الررذ  اترراص فيرر  
البلررردا  الناميرررة إىل ممايدة الررردعم املقرررد  مرررن األونكتررراد. وفيمرررا يتعلرررو ب لرررب تقرررد  بررر  أحرررد املنررردوبني 

ا  اآلا للبياانت اجلمركية يف دولة فلس ني، الذ  كا  ل  أثر إ ا  يف املاضي، لستعناف أنش ة النظ
أعرررب املرردير عررن اسررتعداد الشررعبة لتقرردمي هررذا الرردعم. وابإلضررافة إىل ذلرر ، لحرر  املرردير أ  الشررعبة 
تلقررت طلبررات عديرردة بعقررد أسرربو  التجررارة اإللكرتونيررة، وشرردد علرر  حاجررة الشررعبة إىل األمرروال لكرري 

ن مررن تلبيررة هررذه ال لبررات. وخبصرروص النقررل البحررر ، أشررار املرردير إىل أ  األونكترراد يتمتررع خبررربة تررتمك
 راسخة ومشهودة يف هذا اجملال، ولكن نقم األموال  د من القدرة عل  اقيو املزيد.

والربام  اساصة اا  ، عر  مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدا  منو 5وفيما يتعلو ابلربانم  الفرعي   -18
 تلف أنشر ة الشرعبة الريت جتمرع برني البحرث والتحليرل والتعراو  التقري. وأبررمم األمهيرة الريت يتسرم هبرا 

بشا   تلف املواضيع املتصلة ابحتياجات  وتقرير التنمية القتصادية يف أفريقيااا تقرير أقل البلدا  منو 
املشررراريع الررريت تنفرررذها  البلررردا  األعضررراء. وخبصررروص املسررراعدة التقنيرررة، قرررد  عرضررراا مفصررر ا ملختلرررف

والبلرردا  الناميررة غررري السرراحلية، والرردول اجلزريررة الصررغرية الناميررة، وذكررر  اا،الشررعبة يف أقررل البلرردا  منررو 
وقررال إ  هررذه املشرراريع تتفررو مررع أهررداف وغرراايت    اا. بوجرر  اسرراص الرردعم املقررد  ألشررد القتصررادات ضررعف 

، وبررانم  عمرل فيينرا لصراحل البلردا  الناميرة غرري  2020-2011للعقرد  اا  برانم  العمل لصاحل أقل البلردا  منرو 
، وإجراءات العمل املعجال للدول اجلزريرة الصرغرية الناميرة. ويف هرذا الصردد،  2024-2014الساحلية للعقد 

  والتصرد  للتحردايت اجلديردة،   2030ومن أجل مساعدة البلدا  النامية عل  حنو أفضل يف تنفيذ خ رة عرا   
أجررل اسررني تنظرريم وتنفيررذ مشرراريع التعرراو  التقرري قرردر اإلمكررا  الدمرراص أثررر    كثفررت الشررعبة جهودهررا مررن 

يف التحلرري ت. وأشررار املردير إىل أمهيررة تعزيررز السياسررات املتعلقرة بتجررارة اسرردمات مررن    19-جائحرة كوفيررد 
بة،  إىل  تلف األنش ة اليت تض لع هبا الشرع اا  أجل إدماص أفريقيا يف س سل القيمة اإلقليمية. وأشار أيض 

ول سررريما فيمرررا يتعلرررو مبؤشرررر القررردرات اإلنتاجيرررة؛ والدراسرررات التشخيصرررية للتكامرررل التجرررار  يف سرررياق  
اإلطررار املتكامرررل املعرررزمم؛ والرررربانم  املشررررت  برررني الارراد األورو  واألونكتررراد لررردعم أنغرررول: الرررربانم  الثررراين  

  لترروفري   األونكترراد   اررر    وسرررعة   اا؛ منررو   للترردريب يف جمررال التجررارة؛ ودعررم مسررار اسررروص مررن فعررة أقررل البلرردا  
  عرررن   املرتتبرررة   والقتصرررادية   الجتماعيرررة   لررر اثر   التصرررد    يف   األعضررراء   الررردول   دعرررم   أجرررل   مرررن   التقررري   التعررراو  
  التعراو    مشراريع   لتنفيرذ   اسررباء   تعيرني   سرياق   يف   ابمليزانيرة   املتصرلة   الشرواغل   علر    املردير   ركرز  اا، وأخري . اجلائحة 
يف   لية اليت تعرت  تنفيذ أنش ة الشعبة اليت صدر هبا تكليف من اجلمعيرة العامرة، مبرا ي التمو   القيود  وعل   التقي، 

 ذل  موجزات مواطن الضعف املقدمة إىل جلنة السياسات اإلمنائية التابعة للمجلس القتصاد  والجتماعي. 
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 قرررة نورحررب مثررل إحرردد اجملموعررات اإلقليميررة ابملسرراعدة التقنيررة املقدمررة يف سررياق اتفرراق م -19
التجارة احلرة القارية األفريقية ويف إطار التقريررين الرئيسريني، يف حرني رحرب مثرل جمموعرة إقليميرة أخررد 
مبختلف األنش ة املض لع هبرا يف أفريقيرا، ول سريما الرربانم  املشررت  لردعم أنغرول، وشردد علر  ضررورة 

دد مثرل جمموعرة إقليميرة أخررد أيضراا علر  شر بذل العناية الواجبة يف معاجلة الشواغل املتعلقة ابمليزانية. و 
بشررا  اا هررذه املسررالة وأبرررمم احلاجررة إىل ممايدة املسرراعدة التقنيررة يف أفريقيررا. وطلررب أحررد املنرردوبني توضرريح

املسرراعدة التقنيررة املقدمررة إىل الرردول األعضرراء يف اارراد املغرررب العررر . ويف هررذا السررياق، أشررار منرردوب 
ع بر  الشرعبة، والرذ  يت لرب مروارد إضرافية حرم تكرو  الشرعبة قرادرة ل خر إىل أمهية العمل الرذ  تضر 

علرر  مواصررلة تقررردمي الرردعم إىل الرردول األعضررراء، مبررا يف ذلررر  مررا يتعلررو ابملسررراعدة التقنيررة، واملررروجزات 
الق رية املتعلقة مبواطن الضعف، والبحو  والتحلي ت ألغرا  التقريرين الرئيسيني. وذك ر املدير بولية 

وأشار إىل أمهية ضما  استجابة الشعبة ل لبات الدول األعضاء. وأكرد، يف ضروء نترائ  التقيريم  الشعبة
الرررذ  أجرررراه مكترررب خررردمات الرقابرررة الداخليرررة، علررر  املسرررامهة الفريررردة الررريت يقررردمها األونكتررراد للررردول 

الضررعيفة  األعضرراء، وقيمررة مشرراركت  يف جهررود مسرراعدة أقررل البلرردا  منررواا والفعررات األخرررد مررن البلرردا 
والرردعم الررذ  يقدمرر  اررذه البلرردا . وقررال إ  الشررعبة لررديها مرروارد بشرررية وماليررة فرردودة لتنفيررذ برررانم  
عملها ال موح، ومع ذل  فإ  األونكتاد ظل اثبتاا يف إسداء خدمات عالية اجلرودة تُعرد  لمممرة لتحقيرو 

 لتقي.انتائ  إمنائية ملموسة وتشمل البحث والتوجي  السياسايت والتعاو  
وسررلع عرردد قليررل مررن املنرردوبني ومثلرري اجملموعررات اإلقليميررة الضرروء علرر  أمهيررة التعرراو  التقرري  -20

. وشرردد عرردد قليررل مررن املنرردوبني ومثلرري 2030لألونكترراد يف دعررم البلرردا  الناميررة يف تنفيررذ خ ررة عررا  
والكفاية والقدرة علر   تاجملموعات اإلقليمية عل  أ  وجود تدفو للتمويل ال وعي يستويف شروط الثبا

التنبؤ ينبغي أ  يكرو  املبردأ العرا  لسررتاتيجية التعراو  التقري اجلديردة. وابإلضرافة إىل ذلر ، قرال عردد 
ن التنسريو مرع أفرقرة  قليل من املندوبني ومثلري اجملموعرات اإلقليميرة إ رم يتوقعرو  مرن األونكتراد أ   سر 

و  التقرررري علرررر  حنررررو يتسررررم ابملرونررررة والفعاليررررة والكفرررراءة. ااألمررررم املتحرررردة الق ريررررة مررررن أجررررل ترررروفري التعرررر 
يتعلرررو بتمويرررل التعررراو  التقررري، لحررر  بعرررض املنررردوبني ومثلررري اجملموعرررات اإلقليميرررة مرررع التقررردير  وفيمرررا

، وقررالوا إ ررم يعتررربو  2019الررزايدة يف مرروارد الصررناديو السررتعمانية إىل مسررتود قياسرري جديررد يف عررا  
ة الررريت يضررريفها التعررراو  التقررري الرررذ  يقدمررر  األونكتررراد وعلررر  مررردد أمهيرررة هرررذا مررر ذلررر  دلررري ا علررر  القي

التعاو . وطلب عدد قليل من املندوبني ومثلي اجملموعات اإلقليمية إىل الشركاء اإلمنائيني ممايدة التمويل 
ويررل، مال رروعي لألونكترراد، لتلبيررة جمموعررة أوسررع مررن الحتياجررات مررن البلرردا  الناميررة ومعاجلررة قيررود الت

أعقاب اجلائحة. وشجع عدد قليل من املندوبني ومثلي اجملموعرات اإلقليميرة األونكتراد علر   سيما يف  ول
مصادر متويل جديدة، مبا يف ذل  الستفادة من األموال املتاحرة علر  الصرعيد الق رر  مرن  استكشاف 

بررني وكررالت األمررم املتحرردة  خر ل التعرراو  املتعرردد الوكررالت، وذلر  مررث ا مررن خرر ل اجملموعررة املشررتكة
واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية، وطلبروا إىل اجلهرات املاحنرة عرد  ختصريم املسرامهات، حبيرث تتراح 
لألونكتاد إمكانية اويل األموال أو تكييف الربام  واملشاريع حسب احتياجات الدول املتلقية. وشدد 

دا  اجلنوب يف تعبعة األموال، وإ  كا  العديد من البلدا  لأحد املندوبني عل  أمهية التعاو  فيما بني ب
 النامية سيواصل العتماد عل  املساعدة اليت تقدمها البلدا  املتقدمة.

وفيما يتعلو بنفقات موارد التعاو  التقي وختصيصها، أعرب مثل جمموعرة إقليميرة عرن تقرديره  -21
يف النفقات املتعلقة بقل البلدا  منواا، والدعم املقد  من   2019للزايدة الكبرية املسجلة اليت شهدهتا سنة  

أجل إع اء األولوية ألقل البلدا  منواا بوصفها من املستفيدين من التعاو  التقي. ورحب عدد قليل من 
املنرردوبني ومثلرري اجملموعرررات اإلقليميررة مبواصررلة تقررردمي الرردعم التمررويلي لربانجمررري األونكترراد الرئيسررريني يف 

لتعرراو  التقرري، ومهررا النظررا  اآلا للبيرراانت اجلمركيررة ونظررا  إدارة الررديو  والتحليررل املرراا، ولكررنهم اجمررال 
مرن الشرركاء اإلمنرائيني ممايدة التمويرل جملرالت جديردة وانشرعة مرن جمرالت املسراعدة التقنيرة، اا طلبوا أيضر 
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السررلع األساسررية، والتجررارة  لالرريت ل يررزال يتعلررو هبررا عرردد مررن ال لبررات الرريت يتسررن السررتجابة اررا، مثرر 
والتنمية، وتغري املناخ، والعلم والتكنولوجيا، والقتصاد الرقمي، واملنافسة، والستثمار. وطلب عدد قليل 
من املندوبني ومثلي اجملموعات اإلقليمية إىل األونكتاد أ  يواصل تنويع جمموعة أدوات  اساصة ابلتعراو  

من امليزانية العاديرة لستعراضرات سياسرات السرتثمار، واستعراضرات  التقي وخيصم املزيد من األموال
أطرررر السياسرررات التجاريرررة، واستعراضرررات سياسرررات اسررردمات، واستعراضرررات سياسرررات العلرررم والتكنولوجيرررا  
 والبتكار، وكذل  للدورات الدراسية بشا  القضااي الرئيسية املدرجة يف جدول األعمرال القتصراد  الردوا. 

ملندوبني عل  أمهيرة التمويرل املتروامم  للرربام  الفرعيرة، ورأد أ  املسراعدة التقنيرة يف جمرالت اوشدد أحد 
 إدارة الررديو  وختفيفهررا، والقتصرراد الرقمرري والتكنولوجيررات اجلديرردة، وكررذل  السياسررات والررربام  السررتثمارية 

يف سرياق اجلائحرة. اا لدا  منو بالوطنية اجلديدة، لكن أ  تكو  ذات أمهية خاصة للبلدا  النامية وأقل ال
وشجع مندوب  خر األونكتاد عل  وضع برام  لصاحل أقل البلدا  منرواا والردول اجلزريرة الصرغرية الناميرة 
وغريها من البلدا  الضعيفة، وعل  تعزيز التعاو  مع األفرقة الق رية التابعة لألمم املتحدة يف جمال تقدمي 

م  املوظفني الفنيني املبتدئني، طلب مثل إحدد اجملموعات اإلقليمية اناملساعدة التقنية. وفيما يتعلو برب 
 من اجلهات املاحنة واألونكتاد دعم مشاركة مثلي البلدا  النامية يف الربانم .

لتبسرريع  وفيمررا يتعلررو بداء التعرراو  التقرري، أبرررمم مثررل جمموعررة إقليميررة أخرررد أ  هنررا  جمررالا  -22
 سرريما ابلنظررر إىل القيمررة املضررافة للتعرراو  التقرري يف جمررالت رئيسررية مثررل لجمموعررة أدوات األونكترراد، و 

التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي، والتجارة املستدامة وتيسري األعمال التجارية، ابإلضافة إىل النظا  
ة مررن البلرردا  اآلا للبيرراانت اجلمركيررة ونظررا  إدارة الررديو  والتحليررل املرراا، الرريت تتعلررو هبررا طلبررات كثررري 

النامية. ورحب املمثل أيضاا ابلتدريب الداخلي عل  اإلدارة القائمة عل  النتائ  وشجع األونكتراد علر  
مواصلة جهوده يف هذا اجملال. ورغم التقد  احملرمم حىت اآل ، أعرب املمثل عن قلقر  أل  اإلدارة القائمرة 

ية، مثرل التقريرر السرنو  والتقريرر عرن األنشر ة سر عل  النتائ  ل تربمم يف بعض منشرورات األونكتراد الرئي
اليت يض لع هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا، وأكد أن  ينبغي أ  تبد  اإلدارة العليا لألونكتاد حرصاا أكرب 

 . (3)عل  تنفيذ اإلدارة القائمة عل  النتائ 

 تقييم أنشطة األونكتاد: استعراض  ام -هاء 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 (، TD/B/WP/304نظرت الفرقة العاملة يف الوثيقرة املعنونرة متقيريم أنشر ة األونكتراد: اسرتعرا  عرا م )  -23
، فضرر ا 2020نيسرا /أبريل  - 2019الريت تتضرمن نتررائ  التقييمرات الرريت أجريرت يف الفررتة نيسررا /أبريل 

 ، واررديث 2019إىل    2015  عررن اليررل جتميعرري للرردروس املسررتفادة مررن التقييمررات الرريت أجريررت يف الفرررتة مررن 
 .2020-2019لعدد من املسائل واألنش ة املتعلقة ابلتقييم يف الفرتة 

وشجع مثل إحدد اجملموعات اإلقليمية أمانة األونكتراد علر  اإلبقراء علر  وظيفرة تقيريم قويرة  -24
قبلررة مررن املوتكييررف عملهررا اسررتناداا إىل الرردروس املسررتفادة مررن هررذه التقييمررات؛ وأشررار إىل أ  الرردورة 

وأ  التقريرر سريقد  إىل  2021يف عرا   1تقييمات الربام  الفرعية ستبدأ بتقيريم متعمرو للرربانم  الفرعري 
. وأثررم مثررل جمموعررة إقليميررة أخرررد علرر  األونكترراد لتقريررره عررن 2022الفرقررة العاملررة للنظررر فيرر  يف عررا  

تابعررة، ولكنرر  لحررر  بقلررو أ  هنرررا  املأنشرر ة التقيرريم، وقرررال إنرر  يت لررع إىل تنفيرررذ التوصرريات وأنشررر ة 
حاجة إىل بذل املزيد من اجلهرود إلدمراص حقروق اإلنسرا  واجلوانرب املتصرلة ابلنرو  الجتمراعي، وتعزيرز 
 1مشاركة الق ا  اساص يف عمل األونكتاد. ويف استا ، أكد عل  أمهية التقييم املقبل للربانم  الفرعي 

 ، إ  أمكن.2022ية عا  داوفائدت ، واقرتح تلقي التقرير يف ب
__________ 

(3) TD/B/67/2.  
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 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 انتخاب أ ضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
، 2020أيلول/سرربتمرب  14انتخبررت الفرقررة العاملررة، يف جلسررتها العامررة الفتتاحيررة املعقررودة يف  -25

مجهوريررة تنزانيررا املتحرردة( انئبررةا ) السرريد واقررف صرراديقوف )أذربيجررا ( رئيسرراا اررا، والسرريدة نيمررا مررانوزي
 مقررةا. -للرئيس 

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

 (4)(/1Rev./303TD/B/WPويف اجللسة نفسها، أقرت الفرقة العاملرة جردول أعماارا املؤقرت ) -26
 عمال كما يلي: دول األوكا  ج .(5)مع إضافة بند بشا  اختصاصات الفرقة العاملة

 انتخاب أعضاء املكتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
 اسرتاتيجية التعاو  التقي. -3
 استعرا  أنش ة التعاو  التقي اليت يض لع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنش ة. -4
 تقييم أنش ة األونكتاد: استعرا  عا . -5
 ة احلادية والثمانني للفرقة العاملة.دور جدول األعمال املؤقت لل -6
 اختصاصات فرقة العمل -7
 مسائل أخرد. -8
 اعتماد التقرير الذ  ستقد م  الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -9

 ا تماد التقرير الذي ستقّدمه الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية  -جيم 
 من جدول األعمال( 9)البند 

، أ  2020أيلول/سررربتمرب  16ر رت الفرقرررة العاملرررة يف جلسرررتها العامرررة استاميرررة، املعقرررودة يف قررر  -27
 ورة.توضع الصيغة النهائية لتقريرها عن دورهتا الثمانني بعد اختتا  الد

__________ 

التنميرررة علررر  ذلررر  مرررن خررر ل إجرررراء عرررد  العررررتا ، وفقررراا ألحكرررا  مقررررر اجلمعيرررة د وافرررو جملرررس التجرررارة و وقررر  (4)
  .2020حزيرا /يوني   10، الذ  اختتم يف 2020 ذار/مارس  27املؤرخ  74/544 العامة

   أُعيد ترقيم بنود جدول األعمال ذات الصلة مبا يعكس هذا التغيري. (5)
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 املرفق األول

 مشروع مقرر يُعرض  لى جملس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه  
 التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة استعراض أنشطة  

 من جدول األعمال( 4)البند 
 إ  جملس التجارة والتنمية 

الدور الذ  يض لع ب  األونكتاد يف جمال التعاو  التقي ابعتباره أحد األركا   يؤكد من جديد -1
نسرريو بررني األركررا  الث ثررة مررن أجررل املسرراعدة األساسررية الث ثررة لعمررل األونكترراد؛ ويشرردد علرر  أمهيررة الت

 املتسقة واملتعاضدة؛
ونكترراد دعمرراا لتحقيررو خ ررة التنميررة علرر  أمهيررة التعرراو  التقرري الررذ  يقدمرر  األ يسررلع الضرروء -2

مررن من لررو احلرررص علرر  عررد  تررر  أ  أحررد خلررف الركررب؛ ويشرردد علرر  أمهيررة  2030املسررتدامة لعررا  
 ح منظومررة األمررم املتحرردة اإلمنائيررة؛ وي لررب إىل أمانررة األونكترراد أ  مشرراركة األونكترراد النشرر ة يف إصرر 

اهبرررة التحررردايت الجتماعيرررة والقتصرررادية املتصرررلة تررروا األولويرررة يف إطرررار دعمهرررا للبلررردا  الناميرررة إىل جم
 جبائحة مر  فريوس كوروان؛

ة القائمة عل  النتائ ؛ للجهود اليت تبذاا أمانة األونكتاد فيما يتعلو ابإلدار  يعرب عن تقديره -3
 ويهيب ابألونكتاد أ  يواصل جهوده؛

ابألونكترراد أ  يضررع الصرريغة ببرردء صررياغة اسرررتاتيجية جديرردة للتعرراو  التقرري؛ ويهيررب  يرحررب -4
 النهائية ل سرتاتيجية ابلتعاو  الوثيو مع الردول األعضراء ويف الوقرت املناسرب لعتمادهرا وتنفيرذها مباشررة 

 عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ بعد الدورة اسامسة
 سرتعمانية التابعرة لألونكتراد مع التقردير ابلرزايدة يف إمجراا املسرامهات يف الصرناديو ال    يع علماا  -5

؛ ويرحررب، علرر  وجرر  اسصرروص، بررزايدة تركيررز املرروارد علرر  أقررل البلرردا  منررواا وعلرر  سرربل 2019يف عررا  
توسرر ة الرردخل، ويؤكررد أمهيررة ترروافر متويررل اثبررت وأكثررر قابليررة للتنبررؤ مررن جديرردة للتعرراو  مررع البلرردا  امل

ويرل أنشر ة التعراو  التقري الريت يضر لع هبرا خ ل تقدمي مسامهات متعرددة السرنوات وغرري  صصرة لتم
 األونكتراد، ويكرررر يف الوقررت نفسرر  أتكيرد احلاجررة إىل اسررني ت بيررو مبرادو األمررم املتحرردة املتعلقررة ابلشررفافية 

 ساءلة، فض ا عن تنفيذ اإلدارة القائمة عل  النتائ ؛وامل
كتاد اليت صردر هبرا تكليرف مرن احلاجة امللحة إىل معاجلة الفجوة التمويلية ألنش ة األون يؤكد -6

اجلمعيرررة العامرررة، لتمكرررني املنظمرررة مرررن إزرررامم الوليرررة الررريت أانطهرررا هبرررا اجمللرررس القتصررراد  والجتمررراعي، 
لتقررردمي التعرررراو  التقررري يف الوقررررت املناسرررب بغيررررة معاجلرررة اآلاثر الجتماعيررررة  وضرررما  التمويرررل املسررررتدا 

 ، يرردعو األونكترراد إىل احلرررص علرر  ختصرريم املررروارد والقتصررادية للجائحررة يف البلرردا  الناميررة؛ ولررذل
 حسب األولوايت؛

أمانررة األونكترراد علرر  مواصررلة استكشرراف سرربل التمويررل علرر  املسررتود الق ررر  الرريت  يشررجع -7
د ادت يف سياق إص ح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مثل  ليات التمويل اجلمراعي، لردعم جمموعرة حُ 

 بني الوكالت واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية اليت يقودها األونكتاد.األمم املتحدة املشرتكة 
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 املرفق الثاين
 ادية والثمانني للفرقة العاملةجدول األ مال املؤقت للدورة احل  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
، 2022استعرا  مشرو  اس ة الربانجمية لألونكتاد واملعلومات املتعلقرة ابألداء الربانجمري لعرا   -3

 اجلزء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة.
 ورة الثانية والثمانني للفرقة العاملة.جدول األعمال املؤقت للد -4
 مسائل أخرد. -5
 اعتماد التقرير الذ  ستقد م  الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية. -6
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 املرفق الثالث
 مشروع مقرر سُيعرض  لى جملس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه  
 اختصاصات الفرقة العاملة  

 من جدول األعمال( 7)البند 
 إ  جملس التجارة والتنمية 
ة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجميرة قرد أنشراها جملرس إىل أ  الفرقة العاملإذ يشري  

)الردورة التاسرعة عشررة(، وأ  الفرقرة هري  1995مرن قررار اجلمعيرة العامرة  23للفقرة اا التجارة والتنمية وفق
من النظا  الداخلي للمجلس، وبناءا عل  ذلر  فهري ختضرع  64للمادة اا هيعة فرعية ربعة للمجلس وفق

 ، حسب القتضاء،64من املادة  3للفقرة اا ا النظا  وفقاذ
ب  الفرقررة العاملررة املعنيررة ابإلطررار السرررتاتيجي وامليزانيررة الربانجميررة قررد أنشرراها اجمللررس وإذ يقررر  

 يزانية الربانجمية لألونكتاد،لكي تض لع مبهمة فددة، هي معاجلة اس ة املتوس ة األجل وامل
(، علرر  الختصاصررات التاليررة للفرقررة العاملررة املعنيررة ابإلطررار 65-د) 540ملقرررره اا ، وفقرر يوافررو 

 السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية.

 العضوية -ألف 
تكو  عضوية الفرقة العاملة م ابقة لعضوية جملس التجارة والتنمية. وتتبع دورة تناوب أعضاء  
لرر  النحررو احملرردد يف املرفررو األول ابلنظررا   املقرررر( دورة التنرراوب املقررررة ع   -)الرررئيس وانئررب الرررئيس   املكتررب
 . (6)جمللس التجارة والتنمية الداخلي 

 تواتر االجتما ات ومدهتا  -ابء 
 جتتمع الفرقة العاملة مرتني أو ث   مرات يف السنة، وتستمر كرل دورة ملردة ث ثرة أو أربعرة أاي ،  
مرو  وحردات الجتمرا  يف الفرقرة رر جملس التجارة والتنمية خ ف ذل . وينبغي أل يتجاومم جمما مل يق
 . (7)وحدة يف السنة 18العاملة 

 وسرياعي توقيت الدورات اجلدول الزمي لعملية امليزنة يف األمم املتحدة. 

 املهام ونطاق العمل -جيم 
ومرات األداء الربانجمري لألونكتراد، املقررر الفرقة العاملة مكلفة ابستعرا  اس رة الربانجميرة ومعل 

يزانيررة الربانجميررة املقرتحررة الرريت يعرردها األمررني العررا  لألمررم املتحرردة لكرري تنظررر فيهررا اجلمعيررة إدراجهررا يف امل
العامررة؛ واسررتعرا  أنشرر ة التعرراو  التقرري، والتقييمررات، وسياسررة املنشررورات واسرررتاتيجية التصررالت؛ 

 صدر ب  تكليف من جملس التجارة والتنمية. والنظر يف أ  موضو   خر ي

__________ 

(6) TD/B/16/Rev.4 وCorr.1.  

   وحدة اجتما  = جلسة مدهتا ث   ساعات. (7)
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لعاملة مبثابة ففل ملناقشة القضااي املتعددة اجلوانب املشمولة يف عمل األونكتاد وتعمل الفرقة ا 
والرريت يرررتم اديررردها يف الرررولايت املنبثقررة عرررن دورات مرررؤمتر األمرررم املتحرردة للتجرررارة والتنميرررة، مثرررل تعزيرررز 

 املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة.التنمية املستدامة، والشباب و 
وتعمل الفرقة العاملة أيضاا مبثابة منتدد يتيجم للدول األعضاء إمكانية الط   عل  التكروين  

 اجلغرايف واجلنساين ألمانة األونكتاد.

 تنظيم الدورات وحمتواها  -دال 
فيما يتعلو ابس ة الربانجمية تساعد الفرقة العاملة جملس التجارة والتنمية يف أداء مهمت  الرقابية   
ات املتعلقة ابألداء الربانجمي، وتسراعده بوجر  اسصروص يف ترمجرة الرولايت التشرريعية لألونكتراد واملعلوم

 يف اس ة الربانجمية املقرتحة واملعلومات املتعلقرة ابألداء الربمراجمي، جلعلهرا أكثرر فعاليرة وشرفافية. واقيقراا 
 و املفصل يف الفرو  التالية.العاملة دورتني أو ث   دورات عل  النحاذا اادف، ستعقد الفرقة 

 : دورة حتضريية للخطة الربانجمية؛ واستعراض التعاون التقين والتقييم1الدورة   

 الدورة التحضريية للخ ة الربانجمية واملعلومات املتعلقة ابألداء الربانجمي  
داد الوثيقرة اإلرشاد والتوجير  ال مممرني إلعر  1لدورة للفرقة العاملة، ستقد  ا 2استباقاا للدورة  

اليت تعر  اس ة الربانجميرة لألونكتراد واملعلومرات املتعلقرة ابألداء الربانجمري، والريت سرُتدرص يف امليزانيرة 
 الربانجمية املقرتحة.

جية  وسوف تستند عمليات التبادل غري الراية إىل عر  تقدم  أمانة األونكتراد للرييرة السررتاتي  
ا املنظمرة، مبرا يف ذلر  أضرواء علر  جمموعرة  ترارة مرن النترائ  املتحققرة  العامرة وجمرالت الرتكيرز الريت اردده 

إطرررار كرررل بررررانم  فرعررري وأمثلرررة علررر  مقررراييس األداء الررريت يُتررروخ  إدراجهرررا يف وثيقرررة اس رررة الربانجميرررة،   يف 
أ  قضررررااي انشررررعة ودروس مسررررتفادة،  علرررر  األكثررررر، عررررر  أوا اررررذه الرييررررة واجملررررالت، مبررررا يف ذلرررر    أو 
صر أخرد تعتربها أمانة األونكتراد ذات صرلة ولكرن السرتشراد هبرا/أو السرتفادة منهرا يف صرياغة  عنا  وأ  

 وثيقة اس ة الربانجمية. وستعمم أمانة األونكتاد ورقة غري راية لتيسري املناقشة. 

 اد ومتويل هذه األنش ة ومراقبتهااستعرا  أنش ة التعاو  التقي اليت يض لع هبا األونكت  
للرولايت ذات الصررلة الصرادرة عررن دورات مرؤمتر األمررم املتحردة للتجررارة والتنميرة وجملررس  وفقراا  

التجررارة والتنميررة، سررتتوىل الفرقرررة العاملررة اسررتعرا  أنشررر ة التعرراو  التقرري الررريت يضرر لع هبررا األونكتررراد، 
سرم التجرارب نشر ة وكفاءهترا، وتعزيرز الشرفافية، وتقاوذلر  بغيرة مجلرة أمرور منهرا اسرني فعاليرة هرذه األ

الناجحة، وتشجيع التصال ابجلهات املتلقية احملتملة. وسيسرتشد الستعرا  الذ  جتري  الفرقة العاملة 
 بتقرير تقدم  أمانة األونكتاد يتضمن العناصر التالية:

 عية؛ طلبات املساعدة التقنية، حسب املنت  واجملموعة املواضي )أ( 
ألونكتراد، مبرا يف ذلر  املسرائل املتصرلة مبردد تروافر املروارد القدرة الستيعابية ألمانة ا )ب( 

)حسب املنت  و/أو اجملموعة املواضريعية، حسرب القتضراء( لتصرميم وتنفيرذ أنشر ة التعراو  التقري الريت 
 ت لبها الدول األعضاء؛

عرررن  ربانم  واملشررررو  املقررررتح، فضررر ا تررروافر مررروارد مرررن خرررارص امليزانيرررة للموضرررو  والررر  )ص( 
 ائل املتصلة جبمع األموال واسني الستدامة وإمكانية التنبؤ ابملوارد اسارجة عن امليزانية؛املس
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 املوارد املكرسة جلمع األموال وإدارة املشاريع وتقييمهرا، ول تصرالت مرع الردول األعضراء  )د(  
 بشا  املساعدة التقنية؛

 يف ذل  التجارب الناجحة؛أنش ة التعاو  التقي يف املاضي، مبا  أداء و/أو نتائ  )هر( 
معلومات عن اجلهود املبذولة لتحسرني إدارة أنشر ة التعراو  التقري وتقييمهرا وتقردمي  )و( 

 التقارير املتصلة هبا ومتويلها.
وسررتنظر الفرقررة العاملررة أيضرراا يف استكشرراف اسيررارات والسرربل الكفيلررة بتحسررني مجررع األمرروال  

 استناداا إىل املعلومات اليت تقدمها أمانة األونكتاد.تنويع التمويل املخصم للتعاو  التقي، و 

 استعرا  أنش ة التقييم واملتابعة  
وفقرررراا لسياسررررة األونكترررراد للتقيرررريم وقواعررررد التقيرررريم الرررريت وضررررعها فريررررو األمررررم املتحرررردة املعرررري  

م الداخلي ا األونكتاد فيما يتعلو بعمليات التقييابلتقييم، ستستعر  الفرقة العاملة اجلهود اليت يبذا
واسررارجي بغيررة اسررني عناصررر الكفرراءة والفعاليررة والشررفافية واملسرراءلة املرتب ررة بعمليررات التقيرريم. ويف 
هررذا السررياق،  ررب علرر  أمانررة األونكترراد أ  جتررر  التقييمررات وفقرراا ملبادئهررا التوجيهيررة لكرري تضرر لع 

ؤسسة. وسيسرتشد الستعرا  الذ  ساءلة العامة وتكفل التعلم يف إطار املمبسؤوليتها فيما يتعلو ابمل
تقو  ب  الفرقرة العاملرة بتقريرر تقيريم تروليفي تقدمر  أمانرة األونكتراد ويتريجم تقردمي معلومرات كاملرة عرن 
 مجيع أنش ة التقييم ويعزمم املساءلة والدروس املستفادة. وتقارير التقييم التوليفيرة هري مؤلفرات معرفيرة

، وتعررزمم الررردود علرر  تقييمررات األونكترراد والتحصرريل املسررتمر تترريجم توحيررد املعررارف املكتسرربة وتباداررا
 يتعلو هبذه التقييمات. فيما

وستستعر  الفرقة العاملة خ ة التقييم اساصة ابألونكتاد، ول سريما فيمرا يتعلرو ابلتقييمرات  
سراس عمليرات التقيريم الرداخلي واسرارجي علر  أاملتعمقة اليت ي لبها جملس التجارة والتنمية. وسرتناق  

التقريرررررر التررررروليفي املرررررذكور أعررررر ه. وتنسرررررو وحررررردة التقيررررريم والرصرررررد عمليرررررةا متابعرررررة التقييمرررررات وتكفرررررل 
التقرير املرحلي املقدا  إىل الفرقة العاملة بشا  التقييمات املتعمقة السنوية الريت طلبتهرا وتقدلر  يف  إعداد

 الوقت املناسب.

 مات املتعلقة ابألداء الربانجمي: استعراض اخلطة الربانجمية واملعلو 2ة الدور   
ستدرس الفرقة العاملة اس ة الربانجمية لألونكتاد ومعلومات األداء اساصة برباجم  اليت سرُتدرص  

يف امليزانيررة الربانجميررة املقرتحررة، بغيررة تقرردمي أ  توصرريات ضرررورية إىل جملررس التجررارة والتنميررة. وسيسررتند 
واألولوايت اليت أُسندت يف إطار املشاريع، حسربما تقرتحر   الستعرا  إىل دراسة مدد توافو األنش ة

األمانة، ومدد اتساقها مع التوجيهرات واإلرشرادات الصرادرة عرن اايعرات اإلداريرة لألونكتراد والقررارات 
عتمدة من قابل اجلمعية العامة.

ُ
 امل

اد واألمرني العرا  اإلجرراء ملسراعدة األمرني العرا  لألونكتر  علي ، ستتخذ الفرقة العاملة هذا وبناءا  
لألمررم املتحرردة يف صررياغة امليزانيررة الربانجميررة املقرتحررة، لكرري تستعرضررها جلنررة الررربانم  والتنسرريو واجلمعيررة 

 العامة يف وقت لحو.
 ويف الرررردورة التاليررررة للفرقررررة العاملررررة، سررررُي لاع األمررررني العررررا  لألونكترررراد الرررردول األعضرررراء علرررر  

 الوظررررائف، علرررر  النحررررو املفصررررل يف امليزانيررررة الربانجميررررة احتياجررررات األونكترررراد مررررن الوظررررائف ومررررن غررررري
 املقرتحة.
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 املواضيع األخرى اليت يقّرها جملس التجارة والتنمية -3الدورة   
 ررومم جمللررس التجرررارة والتنميررة أيضرراا أ  يقررررر تنظرريم دورة اثلثرررة للفرقررة العاملررة مرررن أجررل تقيررريم  

 يلي: ما
 الت، مع الرتكيز عل  كفاءة وفعاليرة التصرالت سياسة املنشورات واسرتاتيجية التص  )أ(  

 يف املنشورات؛
التخ يع السرتاتيجي ال ويل األجل أو موضو   خر يدخل يف ن اق مهرا  الفرقرة  )ب( 

الفرعيررة  العاملررة ومررع الحرررتا  الواجررب لصرر حيات جلنررة الررربانم  والتنسرريو واجلمعيررة العامررة وهيعاهتررا
 واملتصلة ابمليزانية. يتعلو ابملسائل اإلدارية فيما

 النتائج -هاء 
لكن أ  تشمل النتائ  اليت تتمخض عنها دورات الفرقرة العاملرة السرتنتاجات املتفرو عليهرا،  

ومشاريع املقررات والتوصريات الريت سرُتعر  علر  جملرس التجرارة والتنميرة لكري ينظرر فيهرا، واإلجرراءات 
اجمللررس علرر   ني علرر  أمانررة األونكترراد اختاذهررا، عنررد القتضرراء. وتُعررر  القرررارات الرريت يتخررذهاالرريت يتعرر 

 األمني العا  لألونكتاد واألمني العا  لألمم املتحدة، واايعات ذات الصلة يف نيويور ، حسب القتضاء. 

 املسائل التنظيمية -واو 
 ملؤقت للدورة التالية.توافو الفرقة العاملة يف كل دورة عل  جدول األعمال ا 
وضررروعية مرررن جرردول أعمرررال الفرقرررة وسررتتاح للررردول األعضررراء الواثئررو اساصرررة جبميرررع البنررود امل 

 العاملة قبل أربعة أسابيع عل  األقل من بدء الدورة.
و ررومم جمللررس التجررارة والتنميررة تعررديل اختصاصررات الفرقررة العاملررة بنرراءا علرر  توصررية مررن الفرقررة  
 العاملة.

 كل ول الوارد فيما يلي اجلدول الزمي للدورات واألعمال اليت يتم الض    هبا يفويبني اجلد 
 دورة.

 ن اق العمل مةامله الدورة واملدة

 أوائرررررررررل تشررررررررررين األول/   
أكترروبر؛ مرردة تصررل إىل 
أربعة أاي ، مع اسرررتاحة 
 ليو  واحد يف األثناء

الرررررررررردورة التحضررررررررررريية للخ ررررررررررة 
الربانجميررررررة واملعلومررررررات املتعلقررررررة 

 ابألداء الربانجمي

 رررررة الوثيقرررررة الررررريت تعرررررر  استقررررردمي اإلرشررررراد والتوجيررررر  إلعرررررداد 
 ألداء الربانجمياب املتعلقة علوماتواملووثيقة  ألونكتادل يةربانجمال

اسررررررررررتعرا  أنشرررررررررر ة التعرررررررررراو   
التقررررري ومتويرررررل هرررررذه األنشررررر ة 

 ومراقبتها

العمرررل مبثابرررة منترررردد للررردول األعضررراء لتنرررراول القضرررااي املتعلقررررة 
ابلتعرررراو  التقرررري، مبررررا يف ذلرررر  املسررررائل املتصررررلة ابايكررررل املرررراا 

عررن فعاليرررة  واسررني اسررتدامة املررروارد وإمكانيررة التنبرررؤ هبررا، فضررر ا 
 املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد

تقرير التقييم التجميعي عن مجيع أنش ة التقيرريم والنظررر  النظر يف استعرا  أنش ة التقييم واملتابعة  
رد سرررنوايا  يف التقيررريم املتعمرررو الرررداخلي و/أو اسرررارجي  الرررذ   رررُ

وتقررردمي التوجيررر  الفررري بشرررا   ،ألحرررد الرررربام  الفرعيرررة لألونكتررراد
 إىل تقارير التقييم ابلستناد اجتاه الربام  الفرعية 
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 ن اق العمل مةامله الدورة واملدة

   

 ؛كررررررررررانو  الثاين/ينرررررررررراير
 إىل ث ثة أاي  صل مدة ت 

اسررررررررررتعرا  اس ررررررررررة الربانجميررررررررررة 
واملعلومررررررررررررات املتعلقررررررررررررة ابألداء 

 الربانجمي

املعلومررات اس ررة الربانجميررة لألونكترراد و  اليت تعررر وثيقة الدراسة 
وتقرردمي أ  توصرريات ضرررورية يف هررذا  ،ألداء الربانجمررياملتعلقررة اب

الصررردد قبررررل تقررردمي الوثيقررررة إىل مكتررررب خت ررريع الررررربام  واملاليررررة 
مررررن قبررررل جلنررررة الررررربانم  والتنسرررريو اا وامليزانيررررة واستعراضررررها لحقرررر 

 واجلمعية العامة

   

حسرررررربما يقرررررررره جملررررررس 
التجررررررارة والتنميررررررة و/أو 
 دةالفرقرررررررة العاملرررررررة؛ مررررررر 

 صل إىل ث ثة أاي ت

سياسررررررررررررة املنشررررررررررررورات تقيرررررررررررريم 
واسررررررررررررتاتيجية التصرررررررررررالت أو 
 التخ ررررريع السررررررتاتيجي ال ويرررررل 
األجرررل أو موضرررو   خرررر علرررر  
النحررررررررو الررررررررذ  يقرررررررررره جملررررررررس 

 التجارة والتنمية

النظرررر يف القضرررااي األخررررد احملرررددة يف الختصاصرررات ابعتبارهرررا 
 ترردخل يف ن رراق مهررا  الفرقررة العاملررة أو أ  مواضرريع أخرررد  ررددها 

، مرررع املراعررراة الواجبرررة لصررر حيات جلنرررة والتنميرررة جملرررس التجرررارة
الرررربانم  والتنسررريو واجلمعيرررة العامرررة وهيعاهترررا الفرعيرررة فيمرررا يتعلرررو 

 مليزانية.املتصلة ابابملسائل اإلدارية و 
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 املرفق الرابع  

 *احلضور  

حضر الدورة مثلو  عرن الردول التاليرة األعضراء يف الفرقرة العاملرة املعنيرة ابإلطرار السررتاتيجي  -1
 وامليزانية الربانجمية: 

 الااد الروسي 

 اإلس مية(  -إيرا  )مجهورية 

 مجهورية تنزانيا املتحدة  

 الصني 

  العراق

 فانواتو 

 م و 

 ملة:وحضر الدورة مثلو  عن الدول التالية غري األعضاء يف الفرقة العا -2
 ممامبيا أذربيجا  
 مممبابو  األرد  
 السلفادور إسبانيا
 السودا   أملانيا
 سويسرا أنغول
 شيلي إي اليا

 عما   ابكستا  
 غامبيا البحرين
 غواتيمال الربامميل
 الفلبني  برابدوس
 الكونغو الربتغال
 الكويت بلجيكا
 لتفيا بنما

 لبنا   بوركينا فاسو
 ليسوتو املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 مدغشقر تركيا
 مصر توغو
 املغرب اجلزائر

 املكسي  جزر البهاما
 موممامبيو اجلمهورية العربية السورية

 ميامنار السودا  جنوب 
 النمسا جيبويت

 هولندا دولة فلس ني
  رومانيا

 وحضر الدورة مثلو  عن املنظمات احلكومية الدولية التالية: -3
 الااد األورو 

    
__________ 

تتضرررررررمن قائمرررررررة احلضرررررررور هرررررررذه املشررررررراركني املسرررررررجلني. ول طررررررر   علررررررر  قائمرررررررة املشررررررراركني، انظرررررررر الوثيقرررررررة  *
TD/B/WP(80)/INF.2.  


