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أولا -اإلجراءات التي اتخذتها الفرقة العاملة في دورتها الحادية والثماني
ألف -اسةةةةةتعراو ماةةةةةروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعللمات المتعلقة باألداء البرنامجي
لعام  ،2022الجزء الثاني م الميزانية البرنامجية المقترحة

(البند  3من جدول األعمال)
الستنتاجات المتفق ليها "ألف"

إن الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي،
-1

تؤكدد من جدديدد أهميدة دور الددول األعضد د د د د د دداء في إعدداد الخطدة البرندامجيدة السد د د د د د ددنويدة

المقترحدة لوونتتداد والمعلومدات المتعلقدة بد دائد البرندامجي ،ومن ثم ،أهميدة الميزانيدة المقترحدة في المقدا دل،
وتهيب ب مانة األونتتاد أن ت خذ في العتبار على النحو الواجب التعليقات التي أ داها األعضاء خالل هذه

الدورة في سياق إعداد الخطة البرنامجية المقترحة لعام  2022واألداء البرنامجي لعام 2020؛
-2

تقدر جهود األمانة في تنظيم هذه الدورة التحضد د د دديرية الس د د د دريل ،والورقة ير الرسد د د ددمية

-3

تش ددير إلى الس ددتنتاجات المتفل عليها بشد د ن اس ددتعراط مش ددرو خطة رنامج األونتتاد

المشتركة ،والنهج البناء المتبل؛

لعدام  2021والمعلومدات المتعلقدة بداألداء البرندامجي لعدام  ،2019وتهيدب بداألمداندة أن تعمدل على تحسد د د د د د ددين
مؤش د د درات ألياء األداء لتي تع ن على نحو أفضد د ددل أثر األنشد د ددطة المضد د ددطلل ها في إ ار ركائز العمل

الثالثة ،وتع ن الدروء المستفادة من إجراءات المعروضة في اإلجراءات المقترحة لعام 2022؛
-4

تشد د د دددد على أهمية التتيف مل واقل الوباء من خالل زيادة التركيز على الحلول الرقمية

واس د ددتخدامها في عمل ض د ددمن الركائز الثالد ،وتدعو األمانة إلى أن تجس د ددد ولت في النواتج المتوخاة المقررة

لعام 2022؛

-5

تبرز أهمية التنسد دديل ين الش د دعب داخل األمانة ويدعو األونتتاد إلى ضد ددمان التسد دداق

وتقديم خطاب متناس د د د ددل يع ن على نحو أفض د د د ددل األهدا

والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي لعام 2022؛
-6

العامة واإلجراءات المقترحة للخطة البرنامجية

تس ددلم ب ن الس ددعي إلى تنفيذ اختص دداه دداتها المعتمدة حديثا تيما يتعلل بص دديا ة الخطة

البرنامجية ومعلومات األداء البرنامجي سد د دديتطلب بعد التعديالت ،وتتطلل إلى تناول القتراحات المشد د ددار
إليها وأوج القصور المحددة في دورتها التي ستعقد في تشرين األول/أكتوبر 2021؛
-7

تبرز أهمية دور م تب األونتتاد في نيويورك في زيادة روز عمل األونتتاد وهد د د د ددالت

هيئات األمم المتحدة المختصد د د د د ددة ،بما في ولت اللجنة القتصد د د د د ددادية والمالية (اللجنة الثانية) ولجنة اإلدارة

والميزانية (اللجنة الخامسة) التابعتان للجمعية العامة؛
-8

تشدددد على أن وجود مسددتويات سدديولة كاتية ،والوضددوح في تحديد أولويات الموارد تيما

يتعلل بالقضددايا التي تسددتدعي توافل ا راء بش د ن العضددوية ،والحد من اإلجراءات المتخذة في إ ار الولية

لتجنب الزدواج مل عمل المنظمات األخرى ،أمور أساسية لضمان إنجاز ولية األونتتاد.

الجلسة العامة الفتتاحية

 18كانون الثاني/يناير 2021
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باء -اسةةةةةتعراو ماةةةةةروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعللمات المتعلقة باألداء البرنامجي
لعام  ،2022الجزء الثاني م الميزانية البرنامجية المقترحة

(البند  3من جدول األعمال)
الستنتاجات المتفق ليها "باء"

إن الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي،
وقد نظرت في الخطة البرنامجية المقترحة لعام  2022واألداء البرنامجي لعام  2020وناقشتهما،
-1

تؤيد مش ددرو الخطة البرنامجية لوونتتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي لعام ،2022

-2

تطلب إلى األمين العام لوونتتاد أن ي خذ في اعتباره بالتامل التعليقات والمس د د د د دداهمات

الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية المقترحة ،على نحو ما يرد في الوثيقة TD/B/WP(81)/INF.1؛

التي قددمدت خالل الددورة الحداديدة والثمدانين للفرقدة العداملدة وكدذلدت الوثيقدة  ،TD/B/WP(81)/INF.1في
سد د د د د ددياق تقديم مسد د د د د دداهمات في الميزانية البرنامجية لوونتتاد المقترحة لعام  2022إلى األمين العام لومم

المتحدة ،كي تنظر فيها بعد ولت الجمعية العامة لومم المتحدة وهيئاتها الفرعية؛
-3

تحيط علم ا مل التقدير بالمعلومات المقدمة إلى الدول األعضداء بشد ن الموارد المقترحة

لوونتتاد لعام  ،2021والتمثيل الجغرافي لموظفي والتوازن ين الجنس د د د د د ددين منهم ،وكذلت اس د د د د د ددتخدام رامج
التدريب الداخلي في أمانة األونتتاد في عام  ،2020وتشجل على مواهلة تقديم هذه المعلومات.

الجلسة العامة الختامية

 20كانون الثاني/يناير 2021

جيم -اإلجراءات األخرى التي اتخذتها الفرقة العاملة
استعراو ماروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعللمات المتعلقة باألداء البرنامجي لعام  ،2022الجزء
الثاني م الميزانية البرنامجية المقترحة
(البند  3من جدول األعمال)
-1

اعتمدت الفرقة العاملة في جلس د ددتها العامة الفتتاحية المعقودة في  18كانون الثاني/يناير 2021

السد ددتنتاجات المتفل عليها للدورة التحضد دديرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي في

إ دار هدذا البندد من جددول األعمدال ،الدذد اعتمدد في  22تشد د د د د د درين األول/أكتوبر  2020بداتبدا إجراء عددم

العتراط وفقا ألح ام مقرر الجمعية العامة  544/74المؤرخ  27آوار/مارء .2020
-2

واعتم دددت الفرق ددة الع ددامل ددة ،في جلسد د د د د د ددته ددا الع ددام ددة الخت ددامي ددة ،المعقودة في  20ك ددانون الث دداني/

يناير  ،2021الستنتاجات المتفل عليها بش ن هذا البند من جدول األعمال.

ثاني ا -ملجز الرئيسة
ألف -البيانات التمهيدية
-3

أدلدت بيدان ندائبدة األمين العدام لوونتتداد .وأدلى بيداندات ممثلو الوفود التداليدةب بداكسد د د د د د دتدان بداسد د د د د د ددم

مجموعة ال  77والصد ين؛ والتحاد األوروبي باسدم التحاد األوروبي والدول األعضداء تي ؛ وباكسدتان ،باسدم
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مجموعة آس د د دديا والمحيط الهادئ؛ و واتيمال باس د د ددم مجموعة لدان أمري ا الالتينية ومنطقة البحر التاريبي؛
وبربادوء باسم الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ ونيجيريا؛ ودولة فلسطين.

-4

وأفادت نائبة األمين العام لوونتتاد ،في يانها الفتتاحي ،ب ن سد د د ددنة  2022هي السد د د ددنة الثالثة من فترة

الس د د د د د ددنوات الثالد التجريبيدة لالنتقدال من دورة ميزانيدة بس د د د د د ددنتين إلى دورة ميزانيدة س د د د د د ددنويدة .ولزيدادة كفداءة عمليدة

السدتعراط هذه وفائدتها ،عملت األمانة عن كثب مل الدول األعضداء وتفاعلت معها في إ ار الدورة التحضديرية

للخطددة البرنددامجيددة والمعلومددات المتعلقددة بدداألداء ،التي عقدددت في تش د د د د د درين األول /أكتوبر  ،2020وسد د د د د د دداعدددت
المالحظات الواردة من الدول األعضاء على هيا ة وثيقة الخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء.

-5

وقددمدت ندائبدة األمين العدام لمحدة عدامدة عن الوثيقدة تنداولدت فيهدا التوجد العدام والمحطدات البدارزة

المزمعة لعام  2022لتل من البرامج الفرعية .ومن الناحية البرنامجية والموض د د د د ددوعية ،لم تط أر أد تغييرات
على األهددا

التنظيميدة ،وظلدت الخطدة البرندامجيدة لعدام  2022متمداشد د د د د د ديدة مل وليدات األونتتداد ،وهو مدا

يع ن التزام تعزيز اقتص د دداد عالمي ش د ددامل للجميل ،عن ريل إرش د دداد الس د ددياس د ددات الو نية والدولية ،مل

إيالء العتبددار الواجددب لح تيدداجددات البلدددان الندداميددة ومص د د د د د د ددالحهددا .وأ رزت نددائبددة األمين العددام أن وليددات
األونتتاد لم تتغير ،لتن ولت يتوقف على النتائج المتفل عليها في الدورة الخامسد د د د د ددة عش د د د د د درة لمؤتمر األمم

المتحدة للتجارة والتنمية (الدورة الخامسددة عش درة لوونتتاد) ،المقرر عقدها في تش درين األول/أكتوبر .2021

وس ددتبحأل األمانة إم انية مواءمة رنامج العمل المقترح مل نتائج الدورة الخامس ددة عش درة لوونتتاد في أقرب

فرهة تتيحها عملية تخطيط البرامج ووضل الميزانية.
-6

وأش د د د ددارت نائبة األمين العام إلى أن الوثيقة تتض د د د ددمن فروعا جديدة تتناول أثر الوباء على األداء

البرنامجي في عام  ،2020مل تقديم أمثلة محددة في إ ار كل رنامج فرعي .وبالنسد د د ددبة إلى عام ،2022
تع ن األنش ددطة والنواتج المتوخاة المقررة التحديات المس ددتمرة التي يحتمل أن تواجهها الدول األعض دداء تيما

يتعلل بالوباء .وأشد ددارت أيضد ددا إلى أن الخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي تع ن أثر

قيود الس د د د د دديولة على األنش د د د د ددطة المقررة لعام  ،2020وهو ما تس د د د د ددبب في ت خير بعد النواتج المتوخاة أو
ت جيلها ،مل تقديم أمثلة محددة في هذا الخصد ددوض أيضد ددا في إ ار كل رنامج فرعي .وأكدت نائبة األمين

س تع ارضدها في شدباف/فبراير  ،2021وأن األمانة
العام أن الخطة البرنامجية لعام  2022سدتقدم إلى المقر ل د
س ددتواه ددل ض ددمان ش ددفاتية هذه العملية ،وأن إوا ما أدخلت أد تعديالت على الخطة البرنامجية توجي من

ستوج انتباه الدول األعضاء إلى هذه التعديالت.
المقر ،فإنها
ّ

باء -اسةةةةةتعراو ماةةةةةروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعللمات المتعلقة باألداء البرنامجي
لعام  ،2022الجزء الثاني م الميزانية البرنامجية المقترحة

(البند  3من جدول األعمال)
-7

أعرب عدد قليل من ممثلي المجموعات اإلقليمية عن ارتياحهم ألن األمانة ،ر م أثر الوباء على رنامج

العمل والنواتج المتوخاة ،اعتمدت بس د د د د ددرعة منهجيات عمل على اإلنترنت للنهوط بالقض د د د د ددايا المتص د د د د ددلة بالتجارة
والتنمية في البلدان النامية ،وحددت أنشطة جديدة ومعدلة لدعم الدول األعضاء في القضايا المتصلة بالوباء.

-8

وباإلض د د ددافة إلى ولت ،أعرب عدد قليل من ممثلي المجموعات اإلقليمية عن ارتياحهم لس د د ددتمرار

األمانة في إيالء العتبار على سدبيل األولوية لحتياجات البلدان النامية ومصدالحها في الخطة البرنامجية،

وشد د د د د د ددجعوا األمداندة على إيالء المزيدد من الهتمدام لجميل البلددان النداميدة ،بمدا فيهدا أقدل البلددان نموا والبلددان
النامية ير السد د دداحلية والدول الجزرية الصد د ددغيرة النامية ،فضد د دالا عن البلدان المتوسد د ددطة الدخل و يرها من

البلدان التي قد تتون في حالة ضعف ألسباب متنوعة.

4

GE.21-01663

TD/B/WP/308

-9

وسد د د د د د دّلم ممثددل إحدددى المجموعددات اإلقليميددة بجهود األمددانددة في إعددداد وثيقددة الخطددة البرنددامجيددة

والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي وفقا لإلرشادات الواردة من الدول األعضاء على النحو المعرب عن
في الدورة التحض د دديرية المعقودة في تش د درين األول/أكتوبر  ،2020وأعرب عن ارتياح المجموعة إلدراج هذه
التعقيبات والتعليقات التي أ دتها الدول األعضاء في الوثيقة.

-10

وأشد ددار عدد قليل من ممثلي المجموعات اإلقليمية إلى قلقهم إزاء ت ثير أزمة السد دديولة الجارية في عمل

-11

وباإلض د د ددافة إلى ولت ،رحب عدد قليل من ممثلي المجموعات اإلقليمية تعاون األمانة المس د د ددتمر

األمانة ،وأحا وا علما بمختلف جوانب هذه ا ثار على عمل األمانة في عام  ،2020كما هو مبين في الوثيقة.

مل المنظمات الدولية األخرى والمنظمات ير الح ومية والمؤسد دس ددات األكاديمية وكيانات القطا الخاض،
وش د د د د د ددددوا على أهمية إقامة شد د د د د د دراكات مل كيانات األمم المتحدة األخرى ،إلى جانب الفوائد التي يم ن أن
تترتب على ولت في مجالت منها على سد د ددبيل المثال الهجرة ،وفيجاد فرض العمل ،واألدوية ،والتحصد د ددين،

ل سيما في أثناء الجائحة ،وكذلت تيما يتصل تغير المناخ.
-12

وأكدد عددد قليدل من ممثلي المجموعدات اإلقليميدة أهميدة التنسد د د د د د دديل ين البرامج الفرعيدة والمبدادرات

لض د ددمان التس د دداق وتعظيم ا ثار ،وش د ددجعوا األمانة على مواه د ددلة التالقم والتعاون ين البرامج الفرعية في

جميل مجالت عملها.
-13

وأشد ددار ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن التقييم أداة هامة لزيادة تحسد ددين األداء ،وشد ددجل

-14

وأثنى ممثل مجموعة إقليمية أخرى على الجهود التي تبذلها األمانة من أجل المضد د د د د د ددي في دمج

األمانة على استتشا

كيفية زيادة دمج التعقيبات المستقاة من التقييمات في الخطط البرنامجية.

البعد الجنس د دداني في أنش د ددطتها المقررة ،وش د ددجل األمانة على مواه د ددلة جهودها الرامية إلى ناء ثقافة اإلدارة

القائمة على النتائج في جميل أقسام المنظمة.
-15

وأعرب عددة ممثلين لمجموعدات إقليميدة عن آرائهم بش د د د د د د د ن جواندب محدددة من مشد د د د د د ددرو الخطدة

-16

وتيما يتعلل باسددتفسددار ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية عما إوا كانت الخطة البرنامجية تشددمل

البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي ،مثل مؤشرات األداء والنواتج المتوخاة.

أنشطة ممولة من الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية ،أكدت األمانة أن األمر كذلت وأن الخطة
تع ن جميل األنشطة المقررة ،بما فيها األنشطة الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية.

-17

ووكر ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية أن المجموعة قبلت تعديل الصد د د د د د دديغة التي تشد د د د د د ددير إلى

إهدالح الهي ل المالي الدولي لمصدلحة توافل ا راء ،وولت بالنظر إلى لب المجموعات األخرى .ير أن

الممثل أكد أن ولت ينبغي أل يعتبر سد د د ددابقة تيما يتعلل بموقف المجموعة من هذه المسد د د د لة ،ل سد د د دديما في

الفترة التي تسبل انعقاد على الدروة الخامسة عشرة لوونتتاد ،وأن هذا التفاق ينسحب على هذه الدورة فقط

مل مراعاة نطاق الخطة البرنامجية و بيعتها.

ثالث ا -المسائل التنظيمية
ألف -المداولت
-18

عقددت الددورة الحداديدة والثمدانون للفرقدة العداملدة المعنيدة بدالخطدة البرندامجيدة واألداء البرندامجي في

الفترة من  18إلى  20كانون الثاني/يناير  2021في قصددر األمم في جنيف ،بمشدداركة مادية ومشدداركة من
بعد .وواهلت الفرقة العاملة مداولتها في إ ار ير رسمي.
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باء -انتخاب أ ضاء المكتب
(البند  1من جدول األعمال)
-19

قررت الفرقة العاملة أن تنتخب أعضد د د د د دداء م تبها باتبا إجراء عدم العتراط وفق ا ألح ام مقرر

الجمعيددة العددامددة  544/74المؤرخ  27آوار/مددارء  .2020وفو لم ترد أد اعت ارض د د د د د د ددات حتى  15كددانون

الثاني/يناير  ،2021فقد انتخبت الفرقة العاملة السد د دديدة سد د دديسد د دديليا وتييريز (إكوادور) رئيسد د ددة لها والسد د دديدة
شارلين فان دير يت (النمسا) نائبة لرئيستها ومقررتها.

جيم -إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول العمال)
-20

قررت الفرقدة العداملدة أن تعتمدد جددول األعمدال المؤقدت للددورة ( ،)TD/B/WP/307بداتبدا إجراء

عدم العتراط وفقا ألح ام مقرر الجمعية العامة  544/74المؤرخ  27آوار/مارء  .2020وفو لم يرد أد
اعتراط حتى  18كانون الثاني/يناير  ،2021فقد كان جدول األعمال كا تيب
-1

انتخاب أعضاء الم تب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

اس د ددتعراط مش د ددرو الخطة البرنامجية لوونتتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي

-4

جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والثمانين للفرقة العاملة.

-5

مسائل أخرى.

-6

ستقدم الفرقة العاملة إلى مجلن التجارة والتنمية.
اعتماد التقرير الذد ّ

لعام  ،2022الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية المقترحة.

دال -جدول األ مال المؤقت للدورة الثانية والثماني للفرقة العاملة
(البند  4من جدول األعمال)
-21

في الجلسد د د د د د ددة العدامدة الختداميدة المعقودة في  20كدانون الثداني/ينداير  ،2021وافقدت الفرقدة العداملدة

على جدول األعمال المؤقت لدورتها الثانية والثمانين ،الذد سيقدم إلى مجلن التجارة والتنمية للموافقة علي

(انظر المرفل األول).

ستقدمه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية
هاء -ا تماد التقرير الذي
ّ
(البند  6من جدول األعمال)
-22

أونت الفرقة العاملة ،في الجلسد ددة واتها ،لنائبة الرئيسد ددة المقررة ب ن تقوم ،تحت إش د د ار

وضل الصيغة النهائية للتقرير المتعلل دورتها الحادية والثمانين بعد اختتام الدورة الحالية.
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الرئيسد ددة،
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المرفق األول
جدول األ مال المؤقت للدورة الثانية والثماني للفرقة العاملة
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-1

انتخاب أعضاء الم تب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

استعراط أنشطة التعاون التقني التي يضطلل ها األونتتاد وتمويل هذه األنشطة.

-4

تقييم أنشطة األونتتادب لمحة عامة.

-5

الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي.

-4

جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والثمانين للفرقة العاملة.

-5

مسائل أخرى.

-6

ستقدم الفرقة العاملة إلى مجلن التجارة والتنمية.
اعتماد التقرير الذد ّ
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المرفق الثاني
الحضلر
-1

()1

حضد د د ددر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضد د د دداء في الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية

واألداء البرنامجيب

التحاد الروسي

الجمهورية العربية السورية

أوربيجان

جمهورية تنزانيا المتحدة

األردن

جمهورية كوريا

إسبانيا

جمهورية لو الديمق ار ية الشعبية

أفغانستان

جورجيا

إكوادور

جيبوتي

ألمانيا

دولة فلسطين

أنغول

رومانيا

أوكرانيا

زامبيا

إيران (جمهورية  -اإلسالمية)

زمبا ود

إيطاليا

سرد لنتا

باكستان

سلوفينيا

الب ارزيل

السنغال

ربادوء

سويس ار

البرتغال

شيلي

لغاريا

الصين

نما

العراق

نن

عمان

وتان

ا ون

وتسوانا

واتيمال

وركينا فاسو

فرنسا

وروندد

فنزويال (جمهورية – البوليفارية)

يرو

فييت نام

تايلند

كرواتيا

تركيا

كمبوديا

تشي يا

كندا

تونن

كوبا

الجزائر

كولومبيا

__________
()1
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التونغو

المملتة العربية السعودية

التويت

منغوليا

كينيا

موزامبيل

لتفيا

ميانمار

لبنان

النمسا

ليسوتو

نيبال

ماليزيا

نيجيريا

مصر

الهند

المغرب

هولندا

الم سيت

اليابان

مالود

اليونان

ملديف
-2

وحضر الدورة ممثلون للدولة التالية ير العضو في الفرقة العاملةب
الترسي الرسولي

-3

وكانت المنظمة الح ومية الدولية التالية م َّ
مثلة في الدورةب
التحاد األوروبي
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