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 مقدمة  

قررة العرراملررة المعنيررة بررالخطررة البرنررامجيررة واألداء البرنررامجي في جسقرردت الرردورة الثررانيررة والثمررانوي للفر  
. وواصررررررررلت الفرقة العاملة 2021تشرررررررررين الثاني/نوفمبر   4إلى  1قصررررررررر األمم، في جنيف، في الفترة من 

 مداولتها في إطار غير رسمي.

واألداء  اإلجراءات التي اتخةتتهةا الفرقةة العةاملةة المعنيةة بةالخطةة البرنةامجيةة   -أولا  
 البرنامجي في دورتها الثانية والثماني 

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة -ألف 

 الستنتاجات المتفق  ليها  

 إي الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي 

أهمية التقييمات المسرتقلة من أجل تحقي  الشرفا ية والمسراءلة والتعلوم وصرن  القرار  تؤكد من جد د -1
القائم جلى األدلة وفقاا لسررررياسررررة األون تاد التقييمية وقواجد ومعا ير التقييم التي وقررررعها فري  األمم المتحدة 

 المعني بالتقييم؛

االيرة لوييفرة التقييم التي   ررررررررررررررطل   هرا  برالتقييم الرذأ أجراه مبترد اردمرات الرقرابرة الرد  تحيط جلمراا  -2
 إلى الفرقة العاملة جن متابعة التوصيات الصادرة؛  األون تاد، وتطلد إلى األمانة أي تقدم تقريراا 

تررقرررررررد رررهرررررررا -3 جررن  لررلررفررترررة    تررعررر   السرررررررررررررررنرروأ  الررتررقرريرريررم  تررقررريررر  ووقرررررررررررررررون   2021-2020لررجررودة 
(TD/B/WP/310وتشررررج  األمانة جلى مواصررررلة تعزيز العمل التقييم ،)  ي، بسرررربل منها قررررماي أي ت وي

 التوصيات الصادرة محددة األهداف وقا لة للتنفيذ؛

إلى األمانة أي تعزز اإلدارة القائمة جلى النتائج لمشراريعها، ول سريما ا ل مرةلة تصرميم    تطلد -4
المشرررررراري ، كما تطلد إليها أي تحرت جلى تحقي  اسررررررتدامة المشرررررراري ، وقدمان اجت ارات ةقو  اإلنسرررررراي 

ل إليها في التقييمات    والجت ارات الجنسرانية في جملها، ف ر ا  صرو  جن تنفيذ النتائج الرئيسرية األار  التي تسوس
 المقدمة؛

،  2022في دورتهرررا الرابعرررة والثمرررانين في جرررام    1إلى النظر في تقييم البرنرررامج الفرجي    تتطل  -5
كنقطة مرجعية، وتسررررررلط ال رررررروء جلى أهمية  وتدجو األمانة إلى اسررررررتخدام التقييم السررررررا   للبرنامج الفرجي

 ااتيار فري  تقييم مناسد ل ماي جدو  التقييم والتوصيات الصادرة وفائدتهما.

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 4

 الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي -باء 

 الستنتاجات المتفق  ليها  

 ملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجيإي الفرقة العا 

أهميرة دور الردول األج ررررررررررررررراء في إجرداد الخطرة البرنرامجيرة السررررررررررررررنويرة المقترةرة   تؤكرد من جرد رد -1
لألون تراد واألداء البرنرامجي، وتهيرد برةمرانرة األون تراد أي ترةارذ في الجت رار جلى النحو الواجرد التعليقرات 

 ؛2023لدورة في سيا  إجداد الخطة البرنامجية المقترةة لعام التي أ داها األج اء ا ل ا
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العرول التي قدمتها األمانة وما ورد فيها من جناصررررررررررررررر مرت طة بعهد  ريدجتاوي، وكذل    تقدر -2
الورقة غير الرسرررمية التي جر  تقاسرررمها، وتهيد باألمانة أي تقدم الورقة غير الرسرررمية المطلوعة قبل انعقاد 

 يها؛ل اتصاصات المتف  جل دورة الفري  العامل بما  ي  ال فا ة لتيسير المناقشة، وفقاا 

أمررانررة األون ترراد إلى أي ت فررل التنفيررذ المتوازي لعهررد  ريرردجترراوي بطري  التخطيط لررذلرر  في   ترردجو -3
، وأي 2022المرد ينن المتوسررررررررررررررط والطويرل، من ا ل إدارال تعرد  ت جلى اطرة تنفيرذ  رنرامج جمرل جرام  

د جهرد  ريردجتراوي في المنجزات المتواراة وكيليرة توزي  الموارد المرت طرة  هر  ا في الخطرة البرنرامجيرة  تسجسرررررررررررررررو
 ؛2023المقترةة لعام 

أهمية السرررررررررريا  والدروة المسررررررررررتفادة من جملها األاير بشررررررررررةي التخطيط البرامجي، وأهمية   تؤكد -4
، بما  بفل رعطهما 2023مراجاة السررررررريا  والدروة جلى النحو المناسرررررررد في وثيقة الخطة البرنامجية لعام 

 بالنتائج ال ارزة المختارة؛

لى أهمية تجسررررررررريد العمل الم رررررررررطل  ب  قرررررررررمن جمي  أركاي العمل الث ثة في النتائج  ج تشررررررررردد -5
 والتحق  من وق  تدا ير أداء موقوعية وقا لة للقياة؛ 2023المخطط لها لعام 

عد داال األمانة، وتدجو األون تاد إلى   تبرز -6 أهمية التنسررررررررري  وت ادل األف ار والخبرات  ين الشرررررررررس
ا  متناسررررررر   عبل جلى نحو أف رررررررل األهداف العامة واإلجراءات المقترةة  قرررررررماي التسرررررررا  وتقد م اط

 ؛2023للخطة البرنامجية واألداء البرنامجي لعام 

جلى التعد  ت التي أجرتها أمانة األون تاد إلنجاز األنشررررررطة المبرمجة  وسررررررائل افتراقررررررية    تثني -7
نها تيسرر مشراركة الخبراء الموجود ن في  وهجينة، وتطلد مواصرلة اسرتخدام هذه الطرائ ، جند القت راء، أل

 العواصم؛

القيود الناجمة جن تقليص مدة وةدات الجتما  جندما توفَّر الترجمة الشررررررررررفوية في إطار   ت ةظ -8
اجتمراجرات ت وي فيهرا المشررررررررررررررراركرة جن بعرد، وتردجو أمرانرة األون تراد ومبترد األمم المتحردة في جنيف إلى 

 والفعال لخدمات المؤتمرات في الجتماجات الحبومية الدولية لألون تاد؛ التنسي  ل ماي الستخدام ال افي

 األمانة إلى تنفيذ الاتصاصات المتعلقة بمدة الدورة. تدجو -9

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 4

 اإلجراءات األخرى التي اتختتها الفرقة العاملة -جيم 

 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هته األنشطة  -1 
 من جدول األجمال( 3)البند  

وافقت الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي، في جلسرررررررتها العامة الختامية،  -1
اسررررتعرال أنشررررطة التعاوي التقني  ، جلى مشرررررو  مقرر بشررررةي  2021تشرررررين الثاني/نوفمبر   4المعقودة في 

م إلى الدورة التنفيذ ة الحاد ة والسررررررر عين لمجلل   التي   رررررررطل   ها األون تاد وتمويل هذه األنشرررررررطة، سررررررريقدَّ
 التجارة والتنمية للنظر  ي  واجتماده )انظر المرف  األول(.
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 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة  -2 

 من جدول األجمال( 4)البند  

، وجقد النظر في الوثيقة المعنونة "تقييم أنشررررررررطة األون تاد: في الجلسررررررررة العامة الختامية أ  رررررررراا  -2
(، اجتمدت الفرقة العاملة استنتاجات متفقاا جليها بشةي  ند جدول األجمال TD/B/WP/310لمحة جامة" )

 )انظر الفصل األول، الفر  ألف، أج ه(.

 يرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي الدورة التحض -3 
 من جدول األجمال( 5)البند  

، اجتمدت الفرقة العاملة السررررتنتاجات المتف  جليها بشررررةي  ند في الجلسررررة العامة الختامية أ  رررراا  -3
)انظر   2021ر  تشررررررين الثاني/نوفمب  2جدول األجمال جلى النحو الوارد في ورقة غير رسرررررمية جسممت في  

 الفصل األول، الفر  باء، أج ه(.

 موجز الرئاسة -ثانياا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

افتتحررت الرردورةئ نررائ ررةس األمينررة العررامررة لألون ترراد. وأدلى  بيررانررات المت لوموي ا تي  كرهم: ممثررل  -4
م المجموجة األفريقية؛ وممثل والصررررررين؛ وممثل  وتسرررررروانا، باسرررررر   77 لأفغانسررررررتاي، متحدثاا باسررررررم مجموجة ا

التحاد األوروعي، باسررم التحاد األوروعي والدول األج رراء  ي ؛ وممثل ايانا، باسررم مجموجة  لداي أمريبا  
ال تينيرة وال راريبي؛ وممثرل الممل رة المتحردة لبريطرانيرا العظمى وأ رلنردا الشررررررررررررررمراليرة، براسررررررررررررررم مجموجرة الردول 

األوروعي )جسررربانز(؛ وممثل دولة فلسرررطين، باسرررم المجموجة العرعية؛  المتقدمة غير المن رررمة إلى التحاد 
 ا سيوية؛ وممثل باكستاي. -وممثل التحاد الروسي، باسم التحاد القتصادأ للمنطقة األوروعية 

وأ رزت نرائ رة األمينرة العرامرة لألون تراد في  يرانهرا الفتتراةي أهميرة أنشررررررررررررررطرة التعراوي التقني التي  -5
ون تاد في دجم البلداي النامية في التصررررردأ للتحد ات التي فاقمتها أو كشرررررفت جنها جائحة    رررررطل   ها األ

( وفي  ناء القدرة جلى الصررررررررررمود في وج  الصرررررررررردمات القتصرررررررررراد ة في  19-مرل فيروة كورونا )كوفيد
 المستقبل ودجم التنمية المستدامة.

بسرررررررربد   2020لألون تاد في جام وأوقررررررررحت أي الجائحة كاي لها أثر كبير جلى التعاوي التقني  -6
قرارات اإلغ   والقيود المفروقررة جلى السررفر الناجمة جن الجائحة. فقد انخفم إجمالي التمويل الطوجي 

، بعد 2020 مليوي دولر في جام  33,3في المائة، ليصررل إلى  28للصررناد   السررتيمانية لألون تاد  نسرر ة 
. وسرررراهم في هذا النخفال التراج س ال بير في  2019مليوي دولر في جام   46 لغ   تاريخياا  أي سررررجل رقماا 

التمويل المتةتي من البلداي النامية والبلداي التي تمر اقتصرررررراداتها بمرةلة انتقالية، ومنظومة األمم المتحدة، 
الرامية إلى  والمنظمات الدولية األار . وم   ل ،  جدر باإلشررارة إلى أي البلداي المتقدمة واصررلت جهودها

تعزيز دجمها لتمويل أنشرررررررررررطة التعاوي التقني لألون تاد، وأي قاجدة تمويل التعاوي التقني ازدادت توسرررررررررررعاا.  
ودجت الدول األج رررررراء والشررررررركاء اإلنمائيين إلى تعزيز الدجم الموج  لتمويل أنشررررررطة التعاوي التقني التي 

مسرررراهمات المتعددة السررررنوات التي ل تشررررمل سررررو    ررررطل   ها األون تاد. وقالت إي التبرجات، ول سرررريما ال
ألنشرررررررطت  في مجال التعاوي التقني  جزء مخصرررررررص محدود، ةاسرررررررمة بالنسررررررر ة لألون تاد ل ي  خطط جيداا 

 ويقدر جلى تنفيذها في الوقت المناسد.
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مليوي دولر في    35و يمررا  تعل  بررالتنفيررذ، أشرررررررررررررررارت إلى أي إجمررالي نفقررات التعرراوي التقني  لغ   -7
. وانخف ررت ةصررة أقل البلداي 2019في المائة مقارنةا بعام   19، أأ ما  مثل انخفاقرراا  نسرر ة 2020 جام
. وسررلطت ال رروء جلى اإلجراءات  2020في المائة في جام  45في مجمو  نفقات التعاوي التقني إلى   نمواا 

ةد، ومعالجة الطل ات    الرئيسررررررررررررررية التي اتخذها األون تاد لتقليل أثر الوعاء جلى تنفيذ المشرررررررررررررراري  إلى أدنى
الجد دة المقدمة من البلداي النامية. وشرملت هذه اإلجراءات التعد ل السرري  لبرنامج العمل إلجطاء األولوية 

؛ والتعجيل باجتماد األساليد الهجينة أو اإلل ترونية في إنجاز أنشطة  19-للمساجدة التقنية المتصلة ببوفيد
والتعاوي م  كيانات األمم المتحدة األار  من أجل السررررتجابة ألزمة  ناء القدرات والخدمات السررررتشررررارية؛  

 من منطل  "وةدة العمل في األمم المتحدة". 19-كوفيد

وسررررررررررلطت ال رررررررررروء جلى ث ثة مجالت  ات أولوية لفعالية وكفاءة أنشررررررررررطة التعاوي التقني التي  -8
شرررررى م  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية،    رررررطل   ها األون تاد: ت ييف التعاوي التقني لألون تاد ل ي  تما

وتعزيز اإلدارة القائمة جلى النتائج، وقجداد اسررررررررتراتيجية جد دة للتعاوي التقني. و يما  تعل  بمصرررررررر ن األمم 
المتحدة، سرررلطت ال ررروء جلى الجهود التي  بذلها األون تاد لتعزيز التصرررال والتعاوي م  مباتد المنسرررقين  

ية الحيوية لهذه الجهود في الوصرررررررررول إلى مصرررررررررادر تمويل جد دة، وتقد م أنشرررررررررطة  المقيمين، مؤكدةا األهم
التعاوي التقني، وزيادة  روز دور األون تاد جلى الصرررعيد القطرأ. وعخصررروت اإلدارة القائمة جلى النتائج،  

، سرررررتتناول راا أ لغت المشررررراركين  بدء تنفيذ األداة المت املة للتخطيط واإلدارة واإل  ن في نظام أوموجا. وأاي 
اسرتراتيجية التعاوي التقني الجد دة، قرمن أمور أار ، الترزر  ين أنشرطة ال حث والتعاوي التقني، والتعاوي  

جن  م  الشررركاء وأصررحا  المصررلحة، وتعميم الق ررا ا الشرراملة مثل النو  الجتماجي وتغير المنا ، ف رر ا 
 التركيز بقوة جلى النتائج.

م، فقد أشررررارت إلى أي ورقة المعلومات األسرررراسررررية تت ررررمن نتائج من أرععة أما  يما  تعل  بالتقيي  -9
. وتبيَّن أي جمي  المشررررررررراري  التي جر  تقييمها تسرررررررررتوفي شررررررررررو  الفعالية 2020تقييمات اسنجزت في جام  

ال زمة لتحقي  أهدافها وأيهرت فعالية في استخدام الموارد وكفاءة من ةيث الت لفة. وأشارت كذل  إلى أي 
ادة التركيز جلى الجهات المسررؤولة جن اإلدارة القائمة جلى النتائج سرريعود بالفائدة جلى المشرراري  الجارأ زي 

تنفيذها وأي تحقي  نتائج مسرتدامة  ظل مهمة صرع ة. وأوقرحت أ  راا الجهود التي تبذلها األمانة من أجل  
 عاوي التقني لألون تاد وتنفيذها.إدران الدروة المستفادة من التقييمات بشبل أف ل في تصميم أنشطة الت 

وأكدت نائ ة األمينة العامة لألون تاد أي الدورة الحالية تهدف إلى أي تناقش م  الدول األج ررررراء   -10
كيلية تجسررررررريد جهد  ريدجتاوي، وهو الوثيقة الختامية للدورة الخامسرررررررة جشررررررررة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  

قرد   2022. وجلى الرغم من أي جمليرة الميزانيرة البرنرامجيرة لعرام 2023م والتنميرة، في الخطرة البرنرامجيرة لعرا
أوشبت جلى النتهاء، أوقحت أي األمانة ستةاذ في الجت ار نتائج المؤتمر أثناء تنفيذ الخطة البرنامجية 

 .2022لعام 

د سرريواصررل  ، أكدت من جد د أي األون تا2023و يما  تعل  بالتوج  العام للخطة البرنامجية لعام  -11
والتركيز جلى تحقي  انتعاش أف رررررررل، م  السرررررررترشررررررراد   19-التصررررررردأ للتحد ات المتصرررررررلة بجائحة كوفيد

 بالتحولت األرععة المبينة في جهد  ريدجتاوي.

والتي    2021ولخوصرت الدروة المسرتفادة الرئيسرية والخ صرات األسراسرية التي أفرزتها أةدا  جام  - 12
، وأشرررارت إلى أن  سررريتم إ  ء اهتمام اات للمسرررائل الشررراملة  2023 برنامج جام  قوم جليها القتران المتعل  

لعرردة قطرراجررات المتعلقررة بررالنو  الجتمرراجي وتغير المنررا  التي أ رزهررا جهررد  ريرردجترراوي. وقررالررت إي األون ترراد  
سررررررينظر في فصررررررل النمو القتصررررررادأ جن التدهور البييي وسرررررريواصررررررل إدمان المنظور الجنسرررررراني في جمي  

 منجزات والنتائج، بما في  ل  من منظور األثر السلبي غير المتناسد للجائحة جلى النساء والفتيات. ال 
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ال بير في موارد  -13 قلقهم إزاء النخفررررال  المجموجررررات اإلقليميررررة جن  العررررد ررررد من  وأجر  ممثلو 
 ررطل   ها دجماا جلى أنشررطة التعاوي التقني الم ، وهو ما أثر أ  رراا 2020الصررناد   السررتيمانية في جام 

ألقررررررررررررررعف البلرداي النراميرة. وشررررررررررررررردد جردة ممثلين جلى أهميرة توفير المسررررررررررررررتو  ال رافي من الموارد لتلبيرة 
الةتياجات المتزا دة للدول األج ررررررررررراء. ودجوا إلى توفير تمويل كاف ومسرررررررررررتقر ويمبن التنبؤ ب  من أجل  

تاوي. وشرررررررررررررردد ممثل إةد  المجموجات  معالجة أولويات البلداي المسررررررررررررررتفيدة واةتياجاتها وتنفيذ جهد  ريدج
وزيادة األموال غير  اإلقليمية جلى قررررررورة زيادة المسررررراهمات في الصرررررندو  السرررررتيماني ألقل البلداي نمواا 

المخصررصررة لتمويل مشرراري  التعاوي التقني. وأثنى ممثل مجموجة إقليمية أار  جلى البلداي المتقدمة النمو 
 .2020لتعاوي التقني لألون تاد في جام لزيادة مساهماتها المقدمة لتمويل ا

وأ رز ممثلو جدة مجموجات إقليمية أهمية اسرررررررتراتيجية التعاوي التقني الجد دة في توجي  أنشرررررررطة   -14
التعاوي التقني التي   رررطل   ها األون تاد وفي معالجة مسرررةلة طل ات التعاوي التقني التي لم  سسرررتجد لها. 

التعليقات والقتراةات السرررابقة التي قدمتها الدول األج ررراء بشرررةي الورقة   وأجرعوا جن توقعهم بةي  سنظر في
المفاهيمية المتعلقة باسررررتراتيجية جم  األموال جند صررررياغة اسررررتراتيجية التعاوي التقني الجد دة. فقد توقعوا، 

ط في مسرررررررراجدة المسررررررررتفيد ن جلى تلبية اةتياجات  هم جلى سرررررررربيل المثال، أي   ررررررررطل  األون تاد  دور أنشررررررررئ
م من المررانحين، وهو مررا  مبن تحقيقرر  جن طري  إدران طل ررات التعرراوي التقني في  رامج  بررالتمويررل المقرردَّ
شراملة متعددة السرنوات إقليمية أو مواقريعية أو جن طري  التماة التمويل غير المخصرص أو المخصرص  

تعاوي التقني الجد دة جلى بشررو  ميسررة. وتوق  ممثل إةد  المجموجات اإلقليمية أي تسراجد اسرتراتيجية ال
معالجة الق رررررا ا الناشرررررية التي ل تزال تؤدأ إلى أزمات إنسرررررانية واجتماعية واقتصررررراد ة. وطلبت مجموجة  
إقليمية أار  أي تنظر اسررررررررررررتراتيجية التعاوي التقني الجد دة في الزيادة ال بيرة في العناصررررررررررررر اإلقليمية في  

تعاوي التقني. وقالت مجموجة إقليمية أار  إنها تتطل  إلى العمل الذأ   ررررررررررطل  ب  األون تاد في مجال ال
 تلقي مشرو  استراتيجية التعاوي التقني في أقر  ا جال.

و يمرا  تعل   تقرد م التعراوي التقني، أجر  ممثلو جردة مجموجرات إقليميرة وأةرد المنردوعين جن تقرد رهم   - 15
البلداي المسرتفيدة جلى التغلد جلى األثر السرلبي للجائحة، وهي لجهود األون تاد في ت ييف األنشرطة لمسراجدة  

، وتنفيذ  19- جهود شملت، في جملة أمور، تعد ل  رنامج جمل  لتلبية الطل ات العاجلة المتصلة بجائحة كوفيد 
أنشررررررررطة  ناء القدرات جلى اإلنترنت أو  وسررررررررائط هجينة، والتعاوي م  كيانات األمم المتحدة األار  من أجل  

سرررررررررررررتجرابرة للجرائحرة من منطل  "وةردة العمرل في األمم المتحردة". وأقرت ممثلرة مجموجرة إقليميرة بمسرررررررررررررراهمرة ال 
  8أنشرررطة التعاوي التقني التي   رررطل   ها األون تاد في تحقي  أهداف التنمية المسرررتدامة، ول سررريما األهداف  

جلى تحقي     أقل البلداي نمواا   التي  قدمها األون تاد لمسرراجدة   ، وعالمسرراجدة المصررممة اصرريصرراا 17و   15و   9و 
جن تقد رها للعمل الجارأ الذأ  قوم ب  األون تاد من أجل تمبين   التحول القتصرررادأ الهيبلي. وأجرعت أ  ررراا 

المرأة، وتحقي  التنمية القتصرررراد ة والت امل اإلقليمي من ا ل ال حث والتحليل، ولجهود األون تاد الرامية إلى  
في  رامجر  المتعلقرة برالتعراوي التقني. وأجرعرت مجموجرة إقليميرة أار  جن تقرد رهرا تعميم المنظور الجنسرررررررررررررراني  

، مثرل النظرام ا لي  لبرامج التعراوي التقني التي  قردمهرا األون تراد للبلرداي النراميرة، ول سررررررررررررريمرا أقرل البلرداي نمواا 
 للبيانات الجمركية، والتجارة اإلل ترونية، وعرامج الستثمار.  

ممثل مجموجة إقليمية جلى قررورة أي  عمل األون تاد، في المسرتقبل، جلى تعزيز التعاوي وشردد  -16
م  الوكالت األار  في شررررررررؤوي التجارة    وثيقاا   وعناء تواف  ا راء  ين الدول األج رررررررراء، وأي  تعاوي تعاوناا 

ئل الرقمية وتمبين المرأة جلى الق رررا ا الناشرررية، مثل إدمان المنا  والمسرررا  ااصررراا   والتنمية، وأي  ركز تركيزاا 
في ق ررررررررررررررا را التجرارة والتنميرة جنرد تنفيرذ جهرد  ريردجتراوي، ويعزز اإلدارة القرائمرة جلى النترائج. وأجر  ممثرل 
مجموجة إقليمية أار  جن األمل في أي تزداد في المسرررررررررتقبل ةصرررررررررة البلداي التي تمر بمرةلة انتقالية في  

إقليمية أار  أي  واصررررررررررل األون تاد دجم  لتفعيل التفا  أنشررررررررررطة التعاوي التقني. وطلبت ممثلة مجموجة 
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المتعل  بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ودجم المناقشررات المتعلقة بالمل ية الف رية التي من شررةنها أي 
وأي  نهم بجهود نقرل الت نولوجيرا.   19-تزيرد من اإلنتران المتنو  للقراةرات والع جرات الخراصرررررررررررررررة ببوفيرد

جلى  19-  رررررراا أي المسرررررراجدة في المسررررررائل المتصررررررلة بالتعافي من ا ثار السررررررلبية لجائحة كوفيدوأ رزت أ
 القتصاد وفي معالجة أوج  جدم المساواة وال عف التي كانت قائمة من قبل ل تزال تمثل أولوية.

أي   اا وأكرد ممثلو جردة مجموجرات إقليميرة جلى أهميرة التقييمرات لتعزيز األون تراد. ولةظوا أ  رررررررررررررر  -17
مبتد ادمات الرقابة الداالية الص إلى أي األون تاد   طل   دور نشط وفعال في مجال التقييم. وأ رزت  
مجموجة إقليمية أن  ل  مبن رعط أجمال ال حث  نتائج ملموسرررررررررة، ودجت أفرقة التقييم التي سرررررررررتنجز الدورة  

لهررا. وأجرعررت مجموجررة إقليميررة أار  جن الجررد رردة لتقييم البرامج الفرعيررة إلى إدران هررذه الجت ررارات في جم
ل من  قلقها إزاء اسررتدامة المشرراري ، ودجت إلى دجم مشرراري  المتابعة القائمة جلى م ادرات رائدة ناجحة تسموَّ

 ا ل ةسا  األمم المتحدة اإلنمائي.

 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هته األنشطة   -باء 
 من جدول األجمال( 3  )البند

أدلى رئيل قسرررررررم التعاوي التقني في األون تاد  بياي اسرررررررته لي بشرررررررةي وثائ   ند جدول األجمال   -18
(TD/B/WP/311 وTD/B/WP/311/Add.1 وTD/B/WP/311/Add.2.) 

ورةرد ممثلو جردة مجموجرات إقليميرة برالتعرد  ت التي أجرتهرا األمرانرة إلجطراء األولويرة في مجرال  -19
.  اوي التقني لألنشررررررررررررطة التي تهدف إلى مجا هة الجائحة تلبيةا لةتياجات البلداي النامية األكثر إلحاةاا التع

وشرجعت بعم المجموجات اإلقليمية األون تاد جلى مواصرلة تقد م المسراجدة التقنية في المسرتقبل باسرتخدام  
القت ررررررررراء. ولةظت بعم المجموجات  الوسرررررررررائط الهجينة واإلل ترونية إلنجاز المهام المطلوعة، ةسرررررررررد  

،  2020 في أنشطة التعاوي التقني التي اقطسل   ها في جام اإلقليمية بقل  انخفال ةصة أقل البلداي نمواا 
وأجرعت جن أملها في تصرررررررررررررحيف هذا التجاه في السرررررررررررررنوات المقبلة. واجترفت إةد  المجموجات اإلقليمية 

أشرررررررررررررررادت برالبلرداي النراميرة التي قردمرت منحراا مراليرة وه رات جينيرة  برةهميرة التعراوي  يمرا  ين  لرداي الجنو  و 
 مراجاة المنظور الجنساني في أنشطة التعاوي التقني. لألون تاد. وطلبت مجموجة إقليمية أار  أ  اا 

و يما  تعل  باسرررررررررتراتيجية التعاوي التقني الجد دة، أ رزت مجموجة إقليمية أهمية مشررررررررراركة الدول   -20
د السرررتراتيجية وأوصرررت بالنظر في التعليقات السرررابقة جلى اسرررتراتيجية جم  األموال في  األج ررراء في إجدا

 الستراتيجية الجد دة.

وعخصروت اإلدارة القائمة جلى النتائج، رةبت بعم المجموجات اإلقليمية بمداال نظام مت امل  -21
مثررل إةررد  المجموجررات اإلقليميررة  للتخطيط واإلدارة واإل  ن في إطررار التعرراوي التقني لألون ترراد. وأثنى م

ز في إطار   جلى شرررع ة السرررتثمار والمشررراري  وشرررع ة الت نولوجيا واللوجسرررتيات جلى الرعط  ين العمل المنجئ
بخطة األمانة إلنشاء أفرقة جاملة لتنفيذ التوصيات   أركاي العمل الث ثة وقماي تقييم النتائج. ورةد أ  اا 

المنظمات المتعددة األطراف، وأجر  جن رغبت  في الط   جلى ما آلت   الواردة في تقييم ش بة تقييم أداء
إليرر  األمور  يمررا  تعل   تفعيررل األفرقررة العرراملررة وعمررداولتهررا. ورةبررت مجموجررة إقليميررة بررالتجرراه نحو تقييم  

 جمي  المشاري  الجد دة جلى أساة مؤشرات جنسانية.

ت اإلقليميرة برالتقردم الرذأ أةرزه األون تراد في  و يمرا  تعل  برالشررررررررررررررراكرات، أقرت إةرد  المجموجرا -22
العمل م  الوكالت األار  لتجند الزدواجية ورةبت بالجهود المتواصرررررررررلة لتحسرررررررررين التعاوي والتنسررررررررري . 
وشررررجعت مجموجة إقليمية أار  األون تاد جلى مواصررررلة تعزيز الشررررراكات م  مباتد المنسررررقين المقيمين.  

 لنهج الشمولي لبرنامج دجم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.وأثنت مجموجة إقليمية أار  جلى ا
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، قدم ممثل شررررررررررررع ة األون تاد المعنية بالعولمة والسررررررررررررتراتيجيات  1و يما  تعل  بالبرنامج الفرجي  -23
. وأفاد بةي األنشرررررررطة شرررررررملت المسررررررراجدة 11و 10اإلنمائية أنشرررررررطة التعاوي التقني في إطار المجموجتين  

إدارة الد وي والتمويل المسررررتدام وسررررياسررررات التنمية من أجل تحقي  نمو اقتصررررادأ مسررررتدام في    المقدمة في
الجنو  األفريقي. ثم قدم جرقررررررررررراا جن المسررررررررررراجدة التقنية المقدمة في مجال اإلةصررررررررررراءات إلى الشرررررررررررعد  

 الفلسطيني وجن طري  المعهد الفتراقي.

ها لعمل الشرررررررررررع ة في مجال التعاوي التقني،  وأجرعت ممثلة إةد  المجموجات اإلقليمية جن تقد ر  -24
بالنتائج الجيدة التي  مشريرةا إلى أي العد د من البلداي في المجموجة تسرتفيد من  ل  التعاوي. وأةاطت جلماا 

تحققرت، ول سرررررررررررررريمرا النترائج التي ةققهرا  رنرامج نظرام إدارة الرد وي والتحليرل المرالي والمعهرد الفتراقرررررررررررررري.  
الذأ ت ررطل  ب  الشررع ة في فلسررطين والموارد ال زمة لدجم األرل الفلسررطينية.  أةاطت جلما بالعمل كما

وقالت إي مجموجتها تتطل  إلى تقد م إةاطة إج مية بمناسررررررررر ة الذكر  السرررررررررنوية األرععين إلةدا   رنامج  
مواقري   نظام إدارة الد وي والتحليل المالي، وتشرج  الشرع ةئ جلى أي تركز، في جملها في المسرتقبل، جلى ال

، أجرعت جن أهمية الت يف الرئيسرررية الواردة في جهد  ريدجتاوي والتي تدال في نطا  ااتصررراصرررها. وأايراا 
 والمرونة في توفير التعاوي التقني.  

، قال ممثل شرررررررررع ة السرررررررررتثمار والمشررررررررراري  التابعة لألون تاد إي 2و يما  تعل  بالبرنامج الفرجي  -25
جلى الدول األج رررررررراء، وقتاةة السررررررررتجابة   19-لتخليف من أثر كوفيدجلى ا 2020التركيز كاي في جام 

الفورية للجائحة م  العمل في نفل الوقت جلى وقرررررررر  ةلول طويلة األجل لتيسررررررررير النتعاش والقدرة جلى 
الصرمود. وأفاد بةي البرنامج الفرجي اجتمد جلى نهج ناجف ث ثي المحاور،  قوم جلى أسراة منتج أسراسري، 

وجيا المعلومات، والشررررررراكات. وقد أتان هذا النهج إداال تغييرات في مجالت أسرررررراليد التنفيذ  وتعزيز ت نول
)زيادة الجتماد جلى األدوات المتاةة جلى اإلنترنت(؛ وهيبل األنشررررطة، م  تطوير الخدمات السررررتشررررارية 

 ةول كيلية التعامل م  التحد ات الجد دة؛ وطبيعة المساجدة المقدمة.

ل إةد  المجموجات اإلقليمية جلى الشررع ة لرد فعلها السررري  جلى األزمة، بما في  ل  وأثنى ممث  -26
من ا ل تقد م مسررررررررراجدة محددة بشرررررررررةي اتفاقات السرررررررررتثمار الدولية وتطوير المشررررررررراري  وتطوير األدوات  

لعالمي الساب  اإلل ترونية. وأشار أ  اا إلى الجتراف بالم ادرات الجد دة التي أطلقتها الشع ة في المنتد  ا
 ل ستثمار، وقلى أهمية مواصلة العمل م  المشاري  الصغيرة والمتوسطة.

، قدم ممثل شرررررررررع ة التجارة الدولية والسرررررررررل  األسررررررررراسرررررررررية التابعة 3و يما  تعل  بالبرنامج الفرجي  -27
لتجار ، وسرررررلط ال ررررروء جلى العمل المتعل  با2020لألون تاد لمحة جامة جن أنشرررررطة التعاوي التقني لعام 

جبر الحدود من النسررررررررراء، والتجارة البيولوجية، والتدا ير غير الجمركية، وصرررررررررياغة السرررررررررياسرررررررررات التجارية، 
 والمنتجات الثانوية للقطن، وةما ة المستهل .

جلى  لر ، لةظ ممثرل إةرد  المجموجرات اإلقليميرة الطلرد ال بير من البلرداي النراميرة جلى   ورداا  -28
ة وةما ة المسررررتهل ، وأجر  جن تقد ره لوقرررر  دورات دراسررررية جلى اإلنترنت  األنشررررطة المتصررررلة بالمنافسرررر 

 توسررررررررررري   رنامج العمل المتعل  بالتجارة  بشرررررررررررةي الحواجز التجارية  لغات غير اإلن ليزية. وأشررررررررررراد أ  ررررررررررراا 
 البيولوجية ليشمل اقتصاد المحيطات من ا ل الموقو  الجد د للتجارة البيولوجية الزرقاء. 

، جرقرت ممثلة شرع ة الت نولوجيا واللوجسرتيات التابعة لألون تاد  4عل  بالبرنامج الفرجي و يما  ت  -29
في المرائرة من مجمو  نفقرات التعراوي التقني لألون تراد.  64أنشررررررررررررررطرة التعراوي التقني للشررررررررررررررع رة، التي تمثرل  
لتجارة  من العمل من جاند الشرررررررررررع ة في مجالي تيسرررررررررررير ا  وأشرررررررررررارت إلى أي جهد  ريدجتاوي  تطلد مزيداا 

 والتجارة اإلل ترونية والقتصاد الرقمي، بما في  ل  المساجدة التقنية.
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ولةظت ممثلة مجموجة إقليمية الت يف الم بر ألنشررررطة الشررررع ة في مجال المسرررراجدة التقنية م   -30
هو   والجهود المبرذولرة ل نتقرال إلى الردورات التردريبيرة جلى اإلنترنرت، جنرد اإلمبراي، كمرا  19-جرائحرة كوفيرد

الحال بالنسررررررررر ة لبرنامج إدارة الموان ، وهو ما مبون من زيادة جدد المسرررررررررتفيد ن من أنشرررررررررطة  ناء القدرات.  
إقليمية لتقد م المسررررررراجدة إلى جدد أكبر من البلداي، مثل العمل م   اجتماد الشرررررررع ة نهوجاا   ولةظت أ  ررررررراا 

اإلقليمية للتجارة اإلل ترونية، وسرررررررلطت   الجماجة القتصررررررراد ة لدول غر  أفريقيا  يما  تعل  بالسرررررررتراتيجية
ال ررررررررررروء جلى مختلف م ادرات المسررررررررررراجدة التقنية المنبثقة جن لجنة تسرررررررررررخير العلم والت نولوجيا ألغرال  

الشررراكات التي تم تطويرها   التنمية، وشررجعت األمانة جلى مواصررلة الجهود في هذا الصرردد. ولةظت أ  رراا 
، أجرعت جن قلقها إزاء العدد موال ألنشررطة المسرراجدة التقنية. وأايراا م  مباتد المنسررقين المقيمين لجم  األ

ال بير من طل ات التعاوي التقني المقدمة إلى الشررع ة التي ل تزال معلقة بسرربد نقص التمويل، ودجت إلى 
 إ جاد سبل لحشد الموارد من أجل تلبية تل  الطل ات.

والبرامج الخاصررررررررررة    ممثل شررررررررررع ة أفريقيا وأقل البلداي نمواا ، ركز 5و يما  تعل  بالبرنامج الفرجي  -31
 التابعة لألون تاد جلى مجالت تعزيز الت امل اإلقليمي وعناء القدرة جلى الصمود والتنوي  القتصادأ. 

وأفاد بةي الشررررع ة  ذلت قصررررار  جهدها لتعزيز الت امل اإلقليمي، ول سرررريما في مجال المسرررراجدة  -32
قواجد المنشررررة )بما في  ل  بالنسرررر ة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، والمشرررراركة في  التقنية المتصررررلة ب 

المفاوقات في منظمة التجارة العالمية، ودجم أقل البلداي نموا(، ومن ا ل س سل القيمة اإلقليمية وتنفيذ 
 مشرو  بشةي المرور العا ر والنقل وتيسير التجارة لبلداي غر  أفريقيا.  

والدول الجزرية   ولدجم  ناء القدرة جلى الصرمود، قدمت الشرع ة المسراجدة التقنية ألقل البلداي نمواا  -33
الصرررررررغيرة النامية والبلداي النامية غير السررررررراةلية، بما في  ل  المسررررررراجدة التقنية المتعلقة بمؤشرررررررر القدرات  

   هررا الجمعيررة العررامرة ألقرل البلررداي نمواا   اإلنترراجيررة لألون ترراد، وقجرداد موجزات جن القررا ليررة للتررةثر التي كلفررت
التي تسررررتوفي معا ير التخرن ألول مرة، والدجم المقدم جن طري  منسررررقي األمم المتحدة المقيمين )صررررياغة 

ومن ا ل  رامج وطنية شرررررررراملة )مثل البرنامج المشررررررررتر   ين   تقييمات قطرية مشررررررررتركة لغانا والسرررررررروداي(
النسرررررررخة الثانية(. وأقررررررراف بالقول إي تنوي   -ل: التدريد من أجل التجارةالتحاد األوروعي واألون تاد ألنغو 

القتصررررادات هو مجال المسرررراجدة التقنية الرئيسرررري الثالث المشررررمول بال حو  التي تنجزها الشررررع ة من أجل  
 البلداي النامية غير الساةلية، ول سيما في مجال تطوير المغذ ات.

لشررررررررررررررع رة وافتقرارهرا إلى الموارد المراليرة وال شررررررررررررررريرة ال زمرة لتلبيرة وااتتم كلمتر  برالترذكر  ول رات ا -34
، داعياا الدول األج راء إلى دجمها من ا ل المسراهمات المقدمة إلى الصرندو   اةتياجات أقل البلداي نمواا 

. وأكد أي المسرررراهمات قرررررورية ل ررررماي اسررررتمرارية األنشررررطة القائمة وتمبين  السررررتيماني ألقل البلداي نمواا 
 . ة من الستجابة بشبل إ جا ي لطل ات التعاوي التقني العد دة الواردة من أقل البلداي نمواا الشع

 .   وج  اات بالدجوة إلى تقد م الدجم ألقل البلداي نمواا  وأةا  ممثل إةد  المجموجات اإلقليمية جلماا  - 35

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة   -جيم 
 من جدول األجمال( 4)البند  

(  TD/B/WP/310جرقررررررررررررررت ممثلة جن أمانة األون تاد التقرير العام جن  ند جدول األجمال ) -36
وكررت تةكيد أهمية التقييم في المسرررررراهمة في التعلم في األون تاد وقررررررماي اسررررررتمرار مسرررررراءلة المؤسررررررسررررررة  

دران المعارف ومصررداقيتها. وشرررةت الجهود المبذولة لتعزيز نشررر نتائج التقييم والتوصرريات المنبثقة جن  وق
ألجمال التقييم    ، جرقررت موجزاا المبتسرر ة من ا ل التقييم في البرمجة المسررتقبلية جلى نحو أف ررل. وأايراا 

وث ثة مشرررراري  مشررررتركة  1التي  تواى األون تاد إنجازها في المسررررتقبل، بما في  ل  تقييم البرنامج الفرجي 
 .19-لحسا  األمم المتحدة اإلنمائي تركز جلى كوفيد
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وأثنى ممثلو جدة مجموجات إقليمية وأةد المندوعين جلى تقرير السرررررررررررتعرال العام ونتائج التقييم   -37
 التي تحققت في الفترة المشمولة بالوثيقة. 

وفي قوء التحد ات المستمرة في مجال البرمجة، أشار بعم المجموجات اإلقليمية وأةد المندوعين   - 38
المشررراري . وشررردد ممثل مجموجة إقليمية وععم المندوعين جلى الحاجة إلى زيادة إلى قررررورة تعزيز اسرررتدامة 

إدمان م ادئ اإلدارة القائمة جلى النتائج، بما في  ل  إدران نظريات التغيير في تصررررررررميم المشرررررررراري . وأجرعوا  
ن تاد. وأشرارت جن شرواغل مماثلة  يما  تعل  بحقو  اإلنسراي وتعميم مراجاة المنظور الجنسراني في أجمال األو 

 إةد  المجموجات اإلقليمية إلى قرورة توسي  نطا  أنشطة التقييم لتشمل جمي  أجمال األون تاد. 

وأشار أةد المندوعين إلى الحاجة إلى تحسين اإلطار المنطقي للمشاري ، وقلى تحد د المشاكل والمؤشرات   - 39
 حلول الممبنة وقجراء تقييمات للمخاطر.  جن تحد د المستفيد ن وال   م  وق  قيم وأهداف أساسية، ف  ا 

ودجت مجموجة إقليمية األمانة إلى أي ت فل ةسررررررررن ااتيار الجهة التي سررررررررتس لَّف  تقييم البرنامج   -40
 ، ودجت إلى أي  ستند التقييم الجد د المقبل إلى نتائج التقييمات السابقة للبرنامج الفرجي.1الفرجي 

ا الوفود،  كرت أمانة األون تاد أنها أطلقت جملية تنافسرررررررية ل رررررررماي جلى النقا  التي أثارته ورداا  -41
، وأي الدورة األولى من تقييمات البرامج الفرعية سرررت وي 1ااتيار أف رررل المرشرررحين لتقييم البرنامج الفرجي 

ائمة بالنقا  التي أثيرت بشرررررةي اإلدارة الق بمثابة اط أسررررراة للدورة الجد دة للتقييمات. وأقرت األمانة أ  ررررراا 
جلى النتائج، واسرررررتدامة المشررررراري ، وةقو  اإلنسررررراي وتعميم مراجاة المنظور الجنسررررراني، وأكدت أي األمانة 

 تسعى  نشا  إلى إ جاد سبل لمعالجة هذه المسائل في  رامج األون تاد المقبلة.

 الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي   -دال 

 من جدول األجمال( 5ند  )الب 

قردم رئيل دائرة إدارة الموارد في األون تراد لمحرة جرامرة جن جمليرة المينزنرة، والمراةرل الرئيسرررررررررررررريرة،  -42
 . 2023ونظرة جامة جلى بعم التغييرات المتوق  إداالها جلى شبل وثيقة الميزانية البرنامجية لعام  

موجات اإلقليمية وتتعل   تعميم ورقة غير جلى مسرررررررررةلة أثارتها في وقت سرررررررررا   بعم المج ورداا  -43
رسررمية أسجدت للمناقشررة في الوقت المناسررد، أوقررف أي الهدف الرئيسرري من الورقة غير الرسررمية هو تقد م  
موجز جام للمعلومات الموقررررررررررررروعية المقدمة أثناء الجتما ، لمرافقة المناقشرررررررررررررات  ين الدول األج ررررررررررررراء  

عد. وقد اتُّف  جلى أي الورقة غ ير الرسمية لن ت وي وثيقة لما قبل الدورة مشروطة بموجد نهائي محدد  والشُّ
لتقد مها قبل افتتان الدورة. وعاإلقرافة إلى  ل ، ومن أجل إجداد معلومات مفيدة للدول األج راء، اةتاجت  

مبثفة من الوقت. ول  مبن أي تبدأ جملية التشرررراور ال معيناا  األمانة إلى إجراء مشرررراورات داالية تتطلد قدراا 
هذه إل بعد ااتتام المؤتمر الذأ  سعقد كل أرع  سرررررررررررررنوات قبل ث ثة أسرررررررررررررا ي ، ةيث إي األمانة تحتان إلى 

. ومن شرررةي المناقشرررة التي سرررتعقد  ل  أي 2023إدران الوثيقة الختامية الجد دة في النتائج المقترةة لعام  
 تؤكد هذا الجهد.

ف  وفي المناقشرررة التي أجقبت  ل ، طلد ممثلو -44 بعم المجموجات اإلقليمية إلى األمانة أي توقرررو
السررررررررررررررتراتيجية والخطة الطويلة األجل لتنفيذ ومعالجة جهد  ريدجتاوي  رمت  جلى مد  السررررررررررررررنوات الث   
المقبلة ةتى الدورة السررادسررة جشرررة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأوقررف رئيل الشررع ة أي الدورة  

ملة، التي أتاةت للدول األج راء وأمانة األون تاد فرصرة إلجراء مناقشرة موقروعية بشرةي الحالية للفرقة العا
، كرانرت مردفوجرة  توقيرت جمليرة الميزانيرة التي تقوم  هرا األمرانرة العرامرة لألمم 2023الخطرة البرنرامجيرة لعرام  

يثا   ريدجتاوي في  المتحدة. وفي موازاة  ل ، سررررتواصررررل أمانة األون تاد أجمال اإلجداد والتخطيط إلدمان م
  رنامج العمل.
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ل  مبن أي تنتظر إلى أي تصرررررررررررررر ف   19-وأ رزت مجموجرة إقليميرة أي معرالجرة أثر جرائحرة كوفيرد -45
 جاهزة، وشجعت األمانة جلى  دء العمل بشةي هذه المسةلة جلى الفور. 2023الميزانية البرنامجية لعام 

مائية في األون تاد بةي جهد  ريدجتاوي  دجو إلى و كر مد ر شرررررع ة العولمة والسرررررتراتيجيات اإلن  -46
رؤية شرررررررررررراملة للتنمية من أجل التعاطي م  جالم ما بعد الجائحة  تسررررررررررررم بانتعاش غير مت اف   ين البلداي 
المتقدمة النمو والبلداي النامية. وأقرررررررراف بالقول إي البلداي النامية معرقررررررررة لخطر جقد قررررررررائ  آار وقد  

سرريركز العمل  1. ولذل  فمي البرنامج الفرجي  2030التنمية المسررتدامة لعام تفشررل في تحقي  أهداف اطة  
جلى ايارات السررررررررررياسررررررررررات العامة للبلداي النامية من أجل  ناء القدرة جلى مواجهة الصرررررررررردمات الخارجية؛  

في مجال السررررياسررررة الصررررناعية؛ وتحليل اتجاهات  متجدداا   والنهول بخطة تف رررري إلى التحول وتؤدأ دوراا 
ما في  ل  مواصلة العمل جلى القدرة  التعاوي  يما  ين  لداي الجنو ؛ وعحث سبل تحسين تمويل التنمية، ب 

جلى تحمل الد ن والتدفقات المالية غير المشررررررررررررررروجة. وأكد أي تعقد الع قة  ين تغير المنا  والتنمية  مثل  
أةد التحد ات الرئيسية التي سيواجهها المجتم  الدولي في المستقبل المنظور وأي األون تاد سيواصل العمل 

 جالمي جد د. جلى التوصل إلى اتفا   ييي  

واتف  ممثل مجموجة إقليمية ومد ر الشرع ة جلى قررورة تعزيز العمل بشرةي الق را ا الفلسرطينية.  -47
وأكد ممثلو بعم المجموجات اإلقليمية أهمية الق ررررررررررررا ا المتصررررررررررررلة بالد وي والمالية، وأ دوا جمل األون تاد  

 بشةي المنا  والتنمية.

اري  في األون تاد بالتفصرريل جن التحد ات أمام إجادة البناء وتحد  مد ر شررع ة السررتثمار والمشرر  -48
،  ،  لزم وقرر  سررياسررات إنمائية جد دة واسررتراتيجيات  كية لتشررجي  السررتثمار. وثانياا جلى نحو أف ررل. أولا 

أمام جذ  التمويل الدولي للمشاري .    ل زال جدم وجود مشاري  جاهزة للتنفيذ في البلداي النامية  شبل جائقاا 
، إي الحراجرة إلى تعزيز السررررررررررررررتثمرار في قطراجرات أهرداف التنميرة المسررررررررررررررتردامرة تتطلرد زيرادة تعزيز  ثرالثراا و 

السرررررتثمار من جمي  المصرررررادر. وأشرررررار إلى أي جهد  ريدجتاوي  ؤكد من جد د الول ات السرررررابقة للبرنامج  
ة وأطر السررررياسررررات ويوسرررر  نطاقها، ويشررررمل  ل  جلى سرررربيل المثال المسررررائل المتعلقة بال ررررري   2الفرجي 

 الوطنية والدولية، وتشجي  الستثمار.

وأجرعرت جردة مجموجرات إقليميرة جن ارتيراةهرا لعمرل الشررررررررررررررع رة ومرا تقوم بر  من تحليرل  يمرا  تعل   -49
بالول ات. و يما  تعل  بالنتائج المتوقعة، نصرحت بعم المجموجات اإلقليمية  تجند القياسرات التي  مبن  

غير موقرروعية أو ت وي مفرطة الطمون في ايا  دليل قاط  جلى وجود ج قة   أي تؤدأ إلى اسررتنتاجات
سررررررررببية  ين تدا ت البرنامج الفرجي وتدفقات السررررررررتثمار األجنبي الم اشررررررررر، واقترةت  دلا من  ل  تقييم  

 تنفيذ التوصيات المقدمة.

ون تاد الخطة  وقدم المويف المسرررررررررؤول جن شرررررررررع ة التجارة الدولية والسرررررررررل  األسررررررررراسرررررررررية في األ -50
 ومعلومات تتعل  باألداء.  3البرنامجية للبرنامج الفرجي 

وأشرررررررررارت بعم المجموجات اإلقليمية، وعياا منها  تنو  أجمال الشرررررررررع ة، إلى قررررررررررورة أي ت وي  -51
. وسرررلطت ال ررروء أ  ررراا جلى قررررورة التنسررري  الجيد  ين العمل المدا ت المقدمة في الوثيقة أكثر إ جازاا 

لبييي جلى نطرا  المنظمرة لتجنرد الترداارل، م  إ جراد أوجر  تررزر منراسرررررررررررررر رة. وج وة جلى  لر ، التجرارأ وا
لط جليها ال رررروء جواند من أركاي جمل األون تاد الث ثة بشرررربل    ن غي أي تغطي النتيجة المقترةة التي سررررس

 أوس ، م  زيادة التركيز جلى أنشطة الميزانية العاد ة.

ل المتعل  بالسررررررررررل  األسرررررررررراسررررررررررية، لةظت إةد  المجموجات اإلقليمية  و يما  تعل   برنامج العم -52
أار  كثيرة تواج     التركيز جلى البلداي النامية المعتمدة جلى السررل  األسرراسررية، ول نها أشررارت إلى أي  لداناا 

 تحد ات كبيرة، ول سيما البلداي المستوردة الصا ية للغذاء. 
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ل الشررع ة بشررةي التدا ير غير التعريلية، ومشرراركة منظمة  وأشررارت مجموجة إقليمية إلى أهمية جم -53
التجرارة العرالميرة، والمنرا ، وشررررررررررررررددت جلى الردور الحراسررررررررررررررم الرذأ  مبن أي تؤد ر  منظمرات الت رامرل. وأوجز  
المندو  سررررياسررررة المنافسررررة كمثال جلى النجان المسررررتمر، وسررررلط ال رررروء جلى الت ت ت الةت ارية العا رة 

مي كمجالينن رئيسرررررريينن. ودجا إلى توفير المزيد من الموارد ال شرررررررية والمالية في هذا للحدود والقتصرررررراد الرق
الصردد. وأشرادت مجموجة إقليمية أار  بعمل الشرع ة في مجال المنافسرة والمسرتهل ين في المنطقة العرعية، 

 .ودجت إلى زيادة دجم أنشطة الشع ة في المنطقة، كما أشادت بعمل الشع ة في المجال البييي

وأوقرررررحت مد رة شرررررع ة الت نولوجيا واللوجسرررررتيات في األون تاد كيف أي الجائحة والنتعاش أكدا  -54
مد  أهمية الرقمنة واللوجسرررتيات التجارية في اسرررتراتيجيات التنمية. وأشرررارت إلى أي جهد  ريدجتاوي  طلد  

 ألون تاد في المستقبل.في  رنامج جمل ا 4إلى األون تاد تعزيز ك  الجانبين من البرنامج الفرجي 

وأجر  ممثلو بعم المجموجرات اإلقليميرة جن اهتمرامهم برةوجر  التررزر  ين األركراي الث ثرة لعمرل   -55
األون تراد، و لر  مث ا في سرررررررررررررريرا  فري  الخبراء الحبومي الردولي المعني برالتجرارة اإلل ترونيرة والقتصرررررررررررررراد  

 نمية. الرقمي ولجنة تسخير العلم والت نولوجيا ألغرال الت 

جن ارتياةهم لنوعية وأهمية جمل الشرررررررع ة، مؤكد ن   وأجر  ممثلو بعم المجموجات اإلقليمية أ  ررررررراا  - 56
جن تدفقات البيانات جبر الحدود والعمل في مجال النقل ال حرأ في   تقرير القتصرررررررراد الرقمي تقد رهم إلصرررررررردار  

جن تقد رهم للنظام   قل ال حرأ. وأجرعوا أ  ررررراا السررررريا  الحالي المتسرررررم بارتفا  أسرررررعار الحاويات والزدةام في الن 
ا لي للبيرانرات الجمركيرة، بمرا في  لر  نظرام النرافرذة الوةيردة، وأكردوا األثر المفيرد من ةيرث الفرت القتصررررررررررررراد رة.  

جلى موارد إقا ية لتعزيز العمل في    4وشددت جدة مجموجات إقليمية جلى قرورة أي  حصل البرنامج الفرجي 
 إلل ترونية والقتصاد الرقمي وتيسير التجارة، جلى النحو المبين في جهد  ريدجتاوي. مجالي التجارة ا 

والبرامج الخاصرررررررة التابعة لألون تاد جلى ول ة الدورة    وركز مد ر شرررررررع ة أفريقيا وأقل البلداي نمواا  -57
الخامسرررة جشررررة للمؤتمر  يما  تعل  بةنشرررطة الشرررع ة، ول سررريما المسرررائل  ات األولوية والق رررا ا الملحة في  

، والق ررررررا ا التي  ستوق  أي تؤثر جلى اطة  رنامج  2021، والدروة المسررررررتفادة في جام  5البرنامج الفرجي  
لوط جليها ال وء لعام ، والم2023جام   وارت اطها بعهد  ريدجتاوي. 2023جالت المقترةة للنتيجة التي سس

، والررردول  ويهررردف البرنرررامج الفرجي إلى تعزيز الت رررامرررل الفعرررال للبلرررداي األفريقيرررة، وأقرررل البلرررداي نمواا  - 58
. وأكد  وج   والقتصرررررادات الهشرررررة وال رررررعيفة هيبلياا الجزرية الصرررررغيرة النامية، والبلداي النامية غير السررررراةلية،  

، والقردرات اإلنتراجيرة والتحول الهيبلي، وق ررررررررررررررا را  ارات جلى الةتيراجرات التجراريرة واإلنمرائيرة ألقرل البلرداي نمواا 
، ودجم البلداي األفريقية  2030جدم المساواة وال عف، واألهداف المنااية والبييية لخطة التنمية المستدامة لعام  

تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، والمسررراهمة في مناقشرررات األمم المتحدة بشرررةي مؤشرررر ال رررعف  في  
، بما في  2021 المتعدد األبعاد للدول الجزرية الصررغيرة النامية. وتقاسررم بعم الدروة اإل جا ية المسررتفادة لعام 

بشرربل افتراقرري وهجين؛ وقةدا   رنامج     ل  بشررةي جقد دورات تدريبية وةلقات جمل مخصررصررة لبناء القدرات 
اات بمؤشرررررر القدرات اإلنتاجية والتدريد جلى هذا المؤشرررررر، وهو  رنامج محدد بشرررررةي قواجد المنشرررررة وعرنامج  

، أكد جلى  2023 إقليمي لتيسررررررررير التجارة. و يما  تعل  بالق ررررررررا ا المتوق  أي تؤثر جلى الخطة البرنامجية لعام 
 القدرات اإلنتاجية،  دمج تغير المنا  وغيره من ال ارامترات.  تحد ث متعدد األبعاد لمؤشر  

ورةبت ممثلة مجموجة إقليمية بشررررررررررررربل اات بما ت رررررررررررررطل  ب  الشرررررررررررررع ة من جمل في مجالي  -59
المسرررراجدة التقنية وال حث، ول سرررريما  يما  تعل  بمؤشررررر القدرات اإلنتاجية ومؤشررررر ال ررررعف. وسررررةلت جن 

 ثة لألون تاد، ول سررررررريما  يما  تصرررررررل بعمل الشرررررررع ة في مجال  ناء تواف   العمل المتعل  بةركاي العمل الث 
ا راء. ورةرد ممثرل مجموجرة إقليميرة أار  برالعمرل المسنجز، وجلو  جلى الردروة المسررررررررررررررتفرادة والمقترةرات 

 ومؤشر القدرات اإلنتاجية، وأثار تساؤلت بشةي قياة المؤشر وتنفيذه في البلداي.
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ي الشرع ة تعمل بالتعاوي م  الشرعد األار  والشرركاء اإلنمائيين بشرةي مؤشرر وأشرار المد ر إلى أ -60
القدرات اإلنتاجية ومؤشررررر ال ررررعف، وهو ما  دلل جلى أي جمل الشررررع ة  جسررررد بشرررربل جيد الركن المتعل  

  بناء تواف  ا راء. 

انية مناسرررررررر ة وأشررررررررار أةد المندوعين، في معرل تقد م تعليقات  الختامية، إلى قرررررررررورة تةمين ميز  -61
 لتنفيذ الول ات الواردة في جهد  ريدجتاوي، بما في  ل  الول ات المتعلقة بق ية فلسطين.

وأشارت ممثلة مجموجة إقليمية إلى أي التخطيط الفعال ل جتما  قرورأ، و ل  مث ا من ا ل   -62
تناولها. وطلبت  جدولة جرل واةد فقط من كل مد ر/مد رة شررررررررررع ة  ت ررررررررررمن جمي  المحتويات المطلو   

إلى األمينة العامة لألون تاد أي تعد إةاطة إج مية للدول األج رراء بشررةي نتائج جملية الميزانية بعد  أ  رراا 
 أي تنظر فيها اللجنة الخامسة في نيويور .

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  

 انتخاب أ ضاء المكتب   -ألف 
 من جدول األجمال( 1)البند  

انتخبت فرقة العمل المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرامجي، في جلسرررررررررررررتها العامة الفتتاةية  -63
، السرررريدة لوسرررري كيروثو )كينيا( رئيسررررةا لها، والسرررريدة أليسرررروي  2021تشرررررين الثاني/نوفمبر   1المعقودة في 

 أوركيزو أولزابال ) يرو( نائ ةا للرئيسة ومقررة.

 وتنظيم العمل    إقرار جدول األ مال -باء 
 من جدول الجمال( 2)البند  

اجتمدت اللجنة، في جلسررررررررررتها العامة الفتتاةية أ  رررررررررراا، جدول أجمالها المؤقت الوارد في الوثيقة  -64
TD/B/WP/309 وCorr.1:وكاي جدول األجمال كا تي . 

 انتخا  أج اء المبتد. -1

 إقرار جدول األجمال وتنظيم العمل. -2

 التعاوي التقني التي   طل   ها األون تاد وتمويل هذه األنشطة. استعرال أنشطة -3

 تقييم أنشطة األون تاد: لمحة جامة. -4

 الدورة التح يرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي. -5

 جدول األجمال المؤقت للدورة الثالثة والثمانين للفرقة العاملة. -6

 مسائل أار . -7

م  الفرقة العاملة إلى مجلل التجارة والتنمية. -8  اجتماد التقرير الذأ ستقدو
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 جدول األ مال المؤقت للدورة الثالثة والثماني  للفرقة العاملة   -جيم 
 من جدول األجمال( 6)البند  

،  2021تشرررين الثاني/نوفمبر   4وافقت الفرقة العاملة، في جلسررتها العامة الختامية، المعقودة في  -65
جلى جردول األجمرال المؤقرت للردورة الثرالثرة والثمرانين، كمرا  رد في الورقرة غير الرسررررررررررررررميرة التي تحمرل نفل 

 التاريخ )انظر المرف  الثاني(.

 مسائل أخرى   -دال 
 من جدول األجمال( 7)البند  

 لم تسعرل أأ مسائل أار  جلى الفرقة العاملة للنظر فيها. -66

 ا تماد التقرير التي ستقّدمه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية -هاء 
 من جدول األجمال( 8)البند  

وافقت الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي، في جلسرررررررتها العامة الختامية،  -67
المقررة بةي تقوم،  -، جلى تقرير الدورة وأ نت لنائ ة الرئيسررررررررة  2021تشرررررررررين الثاني/نوفمبر   4المعقودة في 

م إلى   مجلل التجارة والتنمية.تحت إشراف الرئيسة،  وق  الصيغة النهائية للتقرير الذأ سيسقدَّ
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 المرفق األول

 مشروع مقرر سُيعرض  لى مجلس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه  

 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هته األنشطة    
 من جدول األجمال( 3)البند  

 إي مجلل التجارة والتنمية 

ب  األون تاد في مجال التعاوي التقني باجت اره أةد األركاي األساسية  الدور الذأ   طل      ؤكد من جد د  - 1
 الث ثة لعمل األون تاد، ويشدد جلى أهمية الترزر  ين األركاي الث ثة من أجل المساجدة المتسقة والمتعاقدة؛ 

جلى األون تاد لما  ذل من جهود سرررمحت بمواصرررلة أنشرررطة التعاوي التقني في يل يروف    ثني -2
(، ويعر  جن تقد ره لسرررررتجابة األون تاد للجائحة  19-بسررررربد جائحة مرل فيروة كورونا )كوفيد  صرررررع ة

من ا ل الت يف السرررري  ألنشرررطت  في مجال التعاوي التقني ونهوج  المبت رة وشرررراكت  المعززة م  كيانات 
 األمم المتحدة األار ؛

وات اإلل ترونيررة إلنجرراز أجمررالرر ، مثررل بررالتعررد  ت التي أجراهررا األون ترراد للت يف م  األد   رةررد -3
تنظيم  اجتماجات بالمشررررراركة الشرررررخصرررررية والفتراقرررررية م  أصرررررحا  المصرررررلحة المحليين ومنظومة األمم 
المتحدة جلى الصرررعيد القطرأ، ويشرررج  األمانة جلى البناء جلى أف رررل الممارسرررات ومواصرررلة النهج المت    

 للوصول إلى قطا  أوس  من الجمهور؛

 ألمانة أي تجسد جهد  ريدجتاوي في أنشطة التعاوي التقني المقبلة؛با  هيد -4

العمرل الرذأ أنجزتر  أمرانرة األون تراد في تعزيز التعراوي  ين الوكرالت وعين الشررررررررررررررعرد لزيرادة    قردر -5
األثر جلى الصررررررررررررررعيررد القطرأ، وفي تعزيز اإلدارة القررائمررة جلى النتررائج، بمررا في  لرر   رردء العمررل بررالنظررام 

جد د للتخطيط والرصررررد واإل  ن التاب  لألمانة العامة لألمم المتحدة، ويتطل  إلى أي  سطلئ  جلى المت امل ال
المراةل ال ةقة لبدء تنفيذ النظام المت امل للتخطيط والرصررررررررد واإل  ن، وجلى الجهود اإلقررررررررا ية المتعلقة 

 باإلدارة القائمة جلى النتائج؛

 مبن التنبؤ ب  ل ماي التعاوي التقني الفعال، ويطلد إلى  جلى أهمية التمويل ال افي الذأ  شدد -6
أمانة األون تاد أي توفر ما  بفي من ةشررررررد األموال في إطار اسررررررتراتيجية التعاوي التقني الجد دة؛ ويشررررررج  

المسرراهمات المتعددة السررنوات ألنشررطة التعاوي التقني لألون تاد، بما في  ل  المسرراهمات للصررندو    أ  رراا 
، بغية زيادة اسررررتدامة المسرررراجدة التقنية لألون تاد، م  إجادة تةكيد الحاجة إلى ألقل البلداي نمواا   السررررتيماني

 جن اإلدارة القائمة جلى النتائج؛ تحسين تطبي  م ادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشفا ية والمساءلة، ف  ا 

األون تاد جلى توسررررررررررري  وتنوي  قاجدة مانحي  واسرررررررررررت شررررررررررراف فرت تمويل جد دة، مثل   شرررررررررررج  -7
المجموجة المشرررتركة  ين وكالت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، والشرررراكات م  مباتد 

 المنسقين المقيمين، والتمويل المختلط، والشراكات  ين القطاجينن العام والخات؛

بالموجد الجد د لسرررررررررتراتيجية التعاوي التقني، ويدجو األون تاد إلى وقررررررررر  الصررررررررريغة   ماا  حيط جل -8
النهائية لهذه السررررررتراتيجية بالتعاوي الوثي  م  الدول األج رررررراء في الوقت المناسررررررد للنظر فيها في الدورة  

 الثالثة والثمانين للفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي. 
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 لمرفق الثانيا

جدول األ مال المؤقت للدورة الثالثة والثماني  للفرقة العاملة المعنية بالخطة   
 البرنامجية واألداء البرنامجي

 انتخا  أج اء المبتد. -1

 إقرار جدول األجمال وتنظيم العمل. -2

بررراألداء البرنرررامجي اسررررررررررررررتعرال مشرررررررررررررررو  الخطرررة البرنرررامجيرررة لألون تررراد والمعلومرررات المتعلقرررة   -3
 ، الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية المقترةة.2023 لعام

 استراتيجية التعاوي التقني. -4

 جدول األجمال المؤقت للدورة الرابعة والثمانين للفرقة العاملة. -5

 مسائل أار . -6

م  الفرقة العاملة إلى مجلل التجارة والتنمية -7  .اجتماد التقرير الذأ ستقدو
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 المرفق الثالث

 *الحضور  
 ة ر الدورة ممثلوي جن الدول التالية األج اء في الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي: - 1

 التحاد الروسي 
 األردي 

 إس انيا  
 إكوادور 

 اإلمارات العرعية المتحدة 
 أنغول  

 أوغندا  
 اإلس مية(   -إ راي )جمهورية 

 باكستاي  
 البرازيل 

  رعادوة  

 البرتغال  
  نما  

  وتسوانا  

  وركينا فاسو 

  وروندأ  

 المتعددة القوميات(   - وليليا )دولة 

  يرو  
  ي روة  

 تركيا  
 توغو 
 تونل 

 جاما با 

 الجزائر 

 جمهورية تنزانيا المتحدة 
 جنو  أفريقيا 

 جيبوتي  

 دولة فلسطين 
 زامبيا

 زم ا وأ 
 سرأ لن ا 

 سلوفينيا  
 سويسرا 
 صرعيا  
 الصين 

 العرا  

 غا وي  

 غامبيا  

 غواتيمال  

 البوليفارية(    -فنزوي  )جمهورية 
 فييت نام 

 كندا  

 كولومبيا  

 ال ويت 

 كينيا  

 لبناي  

 ماليزيا  
 مدغشقر

 مصر 

 المغر  
 المبسي  

 م وأ  
 النمسا 

 ني ال  
 نيجيريا  

 نيباراغوا  
 الهند 

 هندوراة 

 هولندا  
 الياباي  

 اليوناي  

 وة ر الدورة ممثلو المنظمات الحبومية الدولية التالية: -2

 التحاد األوروعي
    

  

لين. ول ط   جلى قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *  .TD/B/WP(82)/INF.1تت من قائمة الح ور هذه المشاركين المسجَّ
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