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 مقدمة  

ُعقدددت الدددورة الثددالثددة والثمددانول للفرقددة العدداملددة المعنيددة بددالخطددة البرنددامجيددة واألداء البرنددامجي في   
وواصدددددددلت الفرقة العاملة  . 2022شدددددددباط/فبراير   11وفي  9إلى  7قصدددددددر األمم، في جنيف، في الفترة من 

 مداولتها في إطار غير رسمي.

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

البرنامجي  اسةةةةةتعراو ماةةةةةروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعلومات المتعلقة باألداء   -ألف 
 ، الجزء الثاني م  الميزانية البرنامجية المقترحة  2023لعام  
 من جدول األعمال( 3)البند  

 الستنتاجات المتفق  ليها  

 إل الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي 

،  2023برنامجي لعام  مشدددرول الخطة البرنامجية لكوندتاد والمعلومات المتعلقة باألداء ال   تؤيد  -1 
 ؛ CRP.83TD/B/WP( (1 )/(1الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية المقترحة، على النحو الوارد في الوثيقة  

بدالقرارات التي اتخدذنهدا األميندة العدامدة لكوندتداد والرييدة التي قددمتهدا ب يدة تنفيدذ    ترحد  -2 
 هذه القرارات؛  وتؤيدعهد بريدجتاول وتنشيط األوندتاد  

إلى األمينة العامة لكوندتاد أل تأخذ في اعتبارها التعليقات والمسدددددددددددداهمات التي   تطل  -3 
، في سددددددددددددديا   TD/B/WP(83)/CRP.1ة العاملة وكذلك الوثيقة ُقدمت خالل الدورة الثالثة والثمانين للفرق

إلى األمين العدام لكمم  2023مدا تقددمدن من مسدددددددددددددداهمدات في الميزانيدة البرندامجيدة لكوندتداد المقترحدة لعدام  
 المتحدة، كي تنظر فيها بعد ذلك الجمعية العامة لكمم المتحدة وهيئاتها الفرعية؛

جزاء مختلفددة في الوثيقددة من إشدددددددددددددددارات إلى عهددد لمددا تضددددددددددددددمنتددن أ  عن تقددديرهددا  تعرب -4 
 بريدجتاول، ولدنها تالحظ الحاجة إلى إدماج العهد على نحو أفضل في جميع أجزاء الوثيقة؛

أهمية التحقق من اتخاذ تدابير أداء موضدددوعية وذات صدددلة وقابلة لل يا ،    تدرر تأكيد -5 
تمس التوجين من األمانة العامة لكمم المتحدة بشدأل وتدرر في الوقت نفسدن طلبها إلى أمانة األوندتاد أل تل

قيا  أثر األنشدددطة المضدددطلع بها في إطار ركن البحح والتحليل، وأل تدفل تجسددديد التحسدددينات من خالل  
 تدابير األداء المدرجة في الخطة البرنامجية المقبلة؛

بالمعلومات المقدمة إلى الدول األعضداء بشدأل الموارد المقترحة   مع التقدير تحيط علماا  -6 
، والتمثيل الجغرافي لموظفين والتوازل بين الجنسدددددددددددددين منهم، وكذلك اسدددددددددددددتخدام برام  2022لكوندتاد لعام 

 ، وتشجع على مواصلة تقديم هذه المعلومات؛2021التدري  الداخلي في أمانة األوندتاد في عام 

التي " ترحد  بداعتمداد عهدد   245/ 76من قرار الجمعيدة العدامدة    49الفقرة  بد   تحيط علمداا  -7 
 تشددددددرين األول/ 7بريدجتاول في الدورة الخامسددددددة عشددددددرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية المعقود في 

أنن بسدددب  اعتماد العهد في اةونة األخيرة، لم تدرج مخصدددصدددات في الميزانية   ، وتحيط علماا 2021أكتوبر  

  

 . TD/B/WP(83)/INF.1تُنشر تن يحات هذه الوثيقة بوصفها الوثيقة  (1) 
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لتنفيدذ مدا يتصددددددددددددددل بدن من وليدات، ولدذلدك تطلد  إلى األمين العدام أل يددرج    2022لبرندامجيدة المقترحدة لعدام  ا
 في الميزانية البرنامجية المقترحة المقبلة مقترحات مناسبة لتنفيذ العهد؛ " وترح  بهذه الفقرة.

 2022شباط/فبراير  11

 اإلجراءات األخرى التي اتختتها الفرقة العاملة -باء 

، الجزء 2023استعراو ماروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي لعام   -1 
 الثاني م  الميزانية البرنامجية المقترحة 

 من جدول األعمال( 3)البند  

اعتمدت الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي، في جلسددددددددددتها العامة الختامية،   - 1
، السددددددتنتاجات المتفق عليها بشددددددأل هذا البند من جدول األعمال على 2022شددددددباط/فبراير   11المعقودة في  

 ل، القسم ألف، أعاله(. النحو الوارد في ورقة غير رسمية ُعممت في التاريخ نفسن )انظر الفصل األو 

 استراتيجية التعاون التقني  -2 
 من جدول األعمال( 4)البند  

، عق  النظر في وثائق بنود جدول قررت الفرقة العاملة، في جلسدددددددددددددتها العامة الختامية أيضددددددددددددداا  -2
، أل تطل  إلى األمانة أل تواصددددددددددل مشدددددددددداوراتها مع الدول األعضدددددددددداء،  ( TD/B/WP/CRP.2) األعمال 
المنسدددددددقول اإلقليميول، ب ية التوصدددددددل إلى اتفا  بشدددددددأل السدددددددتراتيجية والموافقة عليها في الدورة  سددددددديما  ول

التاسدددعة والسدددتين لمجلس التجارة والتنمية، وأل توصدددي مجلس التجارة والتنمية ب دراج بند بشدددأل اسدددتراتيجية 
 التعاول التقني في جدول أعمال الدورة التاسعة والستين.

 الرئاسةموجز  -ثانياا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

افتتحدت الددورةا األميندُة العدامدة لكوندتداد. وأدلى المتحددثول اةتي ذكرهم ببيداندات افتتداحيدة  ممثدل  -3
والصددددددددددددددين؛ وممثل التحاد األوروبي، باسددددددددددددددم التحاد األوروبي والدول  77 لبربادو ، باسددددددددددددددم مجموعة ا

مجموعة آسدددديا والمحيط الهادم؛ وممثل بوتسددددوانا، باسددددم المجموعة  األعضدددداء  ين؛ وممثل باكسددددتال، باسددددم 
األفري ية؛ وممثل المكسدددديك، باسددددم مجموعة بلدال أمريكا الالتينية والداريبي؛ وممثل جمهورية كوريا، باسددددم 

؛ وممثل ( JUSSCANNZ  :مجموعة الدول المتقدمة غير المنضددددددددددددددمة إلى التحاد األوروبي )جسددددددددددددددكانز
اةسدددديوية؛ وممثل دولة فلسددددطين، باسددددم  -سددددم التحاد القتصددددادة للمنطقة األوروبية  التحاد الروسددددي، با

المجموعدة العربيدة؛ وممثدل بربدادو ، بداسددددددددددددددم الددول الجزريدة الصددددددددددددددغيرة النداميدة؛ وممثدل كمبوديدا؛ وممثدل 
ثددل جمهوريددة فنزويال البوليفدداريددة؛ وممثددل كينيددا؛ وممثددل نيجيريددا؛ وممثددل جمددايكددا؛ وممثددل األرجنتين؛ ومم

الفلبين؛ وممثل العرا ؛ وممثل جمهورية إيرال اإلسدددددددددددددالمية؛ وممثل بيرو؛ وممثل تونس؛ وممثل الجمهورية 
 .الدومينيكية؛ وممثل أنغول

وتناولت األمينة العامة لكوندتاد، في بيانها الفتتاحي، الذة سدددددلطت  ين الضدددددوء على توجهاتها  -4
السددددددددددددديا  العالمي الحالي والديفية التي يؤثر بها على عمل السدددددددددددددتراتيجية للمسدددددددددددددتقبل ورييتها لكوندتاد،  

 ؛ والتغييرات الهيكلية التي ُأجريت دعماا لتنفيذ الخطة.2023األوندتاد؛ والخطة البرنامجية لعام 
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و يما يتعلق بالسدددددديا ، شددددددددت على أل الجائحة، بوصددددددفها حدثاا مي ز بداية عصددددددر، يمثل بداية  -5
، مع بداية الحرب  1914اما كما يمكن اعتبار القرل العشدددددددرين قد بدأ في عام  القرل الحادة والعشدددددددرين، تم

العددالميددة األولى، التي أعقبتهددا جددائحددة. وقددد غيرت الجددائحددة الحدداليددة المجددالت التي يعمددل فيهددا األوندتدداد  
ة  بوصددددددددددددددفدن مركز تنسدددددددددددددديق لكمم المتحددة، وهي التجدارة والمداليدة والدديول والتدنولوجيدا والتنميدة المسددددددددددددددتددامد 
واللوجسددددددتيات. واختبرت الجائحة تعدديةا األطرار، وأبرزت التعقيدات ولدنها سددددددلطت الضددددددوء أيضددددددا على 
منافع جهود بناء توافق اةراء. وأبرزت األمينة العامة أل الدولة قد اسددددددتعادت دورها على ما يبدو بوصددددددفها  

زدادت التجارة تنوعا وتوسدعت عبر طرفا فاعال في السدياسدة القتصدادية والسدياسدات الصدناعية واإلنتاجية؛ وا
األقاليم؛ وأظهر القتصدددداد الرقمي إمكانات ولدنن يخلق أيضددددا فجوات؛ وبدأت األدوات القديمة، التي سددددبق 
لكوندتاد أل دفع ببعضدددها إلى األمام، مثل حقو  السدددح  الخاصدددة، تطفو على السدددط  من جديد في آلية  

وحظ في عهدد بريددجتداول، أدت الجدائحدة إلى تفداقم التحدديدات تمويدل التنميدة. وبداإلضددددددددددددددافدة إلى ذلدك، وكمدا ل
المالية وغيرها من الصددددددددددعوبات التي تواجهها البلدال النامية، وازدادت أوجن عدم المسدددددددددداواة زيادة كبيرة في  
جميع أنحاء العالم، داخل البلدال و يما بينها على السددواء. وشددددت األمينة العامة على أل الرخاء ل يمكن  

، وأنن ل يمكن أل يكول مسدددتداما إل إذا كال مرنا، وأنن ل يمكن أل ل الجميع إل إذا كال مسدددتداماا أل يشدددم
يكول مرندا إل إذا كدال للجميع. ولدذلدك أصددددددددددددددبحدت مهمدة األوندتداد المتمثلدة في تحقيق الرخداء للجميع ملحدة  

عهدد بريددجتداول  تحويدل أكثر من أة وقدت مضددددددددددددددى. وأشددددددددددددددارت إلى التحولت األربعدة التداليدة التي أبرزهدا  
القتصادات من خالل التنويع؛ والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقدر على الصمود؛ وتغيير سبل تمويل 
التنمية؛ وتحويل تعددية األطرار. وشدددددددت األمينة العامة على الطابع العالمي لكوندتاد، وعلى مسددددداهمتن 

لعام ألهدار التنمية المسدددددتدامة، وقالت إل من األهمية في سددددديا  اإلطار ا في تحقيق انتعاش أكثر شدددددمولا 
 بمكال اغتنام الفرصة للمضي قدما بشكل مختلف، ومعا، من أجل عالم يسد الفجوات بدل من فتحها.

وأشددددددددارت األمينة العامة إلى الدورة التحضدددددددديرية للفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء  -6
، لمعالجة كيفية تجسددديد عهد بريدجتاول في الخطة  2021ي تشدددرين الثاني/نوفمبر  البرنامجي التي ُعقدت ف

لقيود النموذج المقدم إلعداد الوثيقة. وكال هناك حرص على إبراز العناصدددددر   ، نظراا 2023البرنامجية لعام 
المرتبطدة بعهدد بريددجتداول في الفرل المخصدددددددددددددد  للتوجدن العدام وفي الفرول المقدابلدة لددل برندام  فرعي، مع 
  احترام هيكل الوثائق المحدد مسددبقا. وُأدرجت فقرات مكرسددة بشددأل مجالت جامعة مثل اإلحصدداءات والبيئة 
وتغير المناخ. وتبلور مبدأ فصدددددل النمو القتصدددددادة عن التدهور البيئي من أجل التنمية المسدددددتدامة، على 
النحو الدذة أبرزه عهدد بريددجتداول، في جميع أجزاء الخطدة البرندامجيدة، بمدا في ذلدك على مسددددددددددددددتو  البرام  

لاط الضدددوء عليها. وتتعلق مجال ت التركيز األخر  بالسدددتثمار؛  الفرعية، من خالل النتائ  المحددة التي سدددُ
والقتصدددداد الرقمي وتيسددددير التجارة؛ ووعطاء األولوية لحتياجات ومصددددال  البلدال النامية، بما في ذلك عن 
طريق تعزيز القدرات اإلنتاجية والتحول الهيكلي من أجل التنمية المسددددددددتدامة؛ والتخفيف من األثر السددددددددلبي 

المجالت للمسدددددددددددائل الجنسدددددددددددانية في التجارة والتنمية عن طريق إدماج  للجائحة؛ وتعزيز المعالجة المتعددة
البعد الجنسددددددددددددداني في البحوا وبناء القدرات. وفي الختام، لحظت األمينة العامة أل الجهود جارية لتعزيز  
اإلدارة القددائمددة على النتددائ  في مجددال البحددح والتحليددل وفي التعدداول التقني، بمددا في ذلددك وضددددددددددددددع إطددار  

 لمتابعة تنفيذ عهد بريدجتاول، على النحو الذة أشارت إلين الدول األعضاء.مؤشرات 

و يمددا يتعلق بددالتغييرات الهيكليددة داخددل المنظمددة، شددددددددددددددددددت األمينددة العددامددة على أهميددة الدددعم  -7
 التالية  10والمشاورات في إنجاز عمل األوندتاد، فأبرزت المبادرات التحويلية الد 

جديدة مسددتقلة ومشددتركة بين المنظمات، لسددتحداا عملية مسددتقلة   إنشدداء وحدة إحصددائية  )أ(  
ع ، مع الحرص على  لضمال جودة اإلحصاءات، دول إضفاء الطابع المركزة على األنشطة اإلحصائية للشُّ

 تنسيق ودعم جهود التوحيد والتسا  على نطا  المنظمة، لزيادة الدعم المقدم إلى الدول األعضاء. 
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ل بين دائرة إدارة الموارد وقسددددددددددددددم التعداول التقني، بمدا يكفدل اتبدال طريقدة  تحقيق التددامد  )ب( 
متدداملدة ألنشددددددددددددددطدة التخطيط واإلبالا الممولدة من الموارد العداديدة والخدارجدة عن الميزانيدة على السددددددددددددددواء، 
والسددددددماي بتعزيز اتسددددددا  عملية إقرار جميع اتفاقات المنظمة والموافقة عليها، وضددددددمال المتثال على نحو  

فضددددددل لسددددددياسددددددات رصددددددد األداء المالي والفني واإلبالا  يما يتعلق بالمشدددددداريع، وتعزيز القدرة على تحليل أ
البيانات؛ ووعادة تسدددددددددددمية الديال الموحد حديثا ليصدددددددددددب  دائرة دعم وودارة البرام ، اعترافا بتدامل عنصدددددددددددر  

 التعاول التقني.

للتواصدددل مع أصدددحاب المصدددلحة  إنشددداء وحدة جديدة في دائرة الدعم الحكومي الدولي،  )ج( 
اةخرين في مجال التنمية، بحيح ُيفسددددد  المجال أمامهم للمسددددداهمة بشدددددكل أفضدددددل في عمل األوندتاد، مع 
التسليم بضرورة أل يكول الدعم مدفوعا بالطل ، ويشكل مساهمة أولية في الجهود الرامية إلى تنشيط اةلية  

 الحكومية الدولية.

بة التدنولوجيا واللوجسدددددددتيات، يركز على التجارة اإللدترونية  إنشددددددداء فرل جديد في شدددددددع )د( 
 والقتصاد الرقمي.

إنشدددددداء فرل جديد في شددددددعبة أفري يا وأقل البلدال نموا والبرام  الخاصددددددة ُيعنى بالقدرات   )هد( 
واة؛  اإلنتاجية والتنمية المسددددتدامة؛ ووعادة تسددددمية فرل الفقر التجارة ليصددددب  فرل الفقر التجارة وعدم المسددددا

 وجعل المكت  اإلقليمي ألفري يا تابعاا في التسلسل اإلدارة بشكل مباشر للشعبة.

إدخددال تعددديددل طفيف على التركيز البرنددامجي ووعددادة تسددددددددددددددميددة فرل المفدداوضددددددددددددددددات   )و( 
والدبلوماسدددية التجارية التابع لشدددعبة التجارة الدولية والسدددلع األسددداسدددية ليصدددب  فرل النظم التجارية والخدمات  

 قتصاد اإلبداعي.وال

إنشددددداء ثالثة أفرقة عاملة مواضددددديعية ولجنتيين تنسددددديقيتيين ُتعنى بتقييم الجائحة؛ وكيفية  )ز( 
إدماج البيئة وتغير المناخ من منظور إنمائي في جميع أقسددددام األوندتاد؛ وكيفية تنسدددديق مشدددداركة األوندتاد  

 ؛ والتنسيق اإلحصائي؛ والتعاول التقني.20في مجموعة الد 

 تحسين سياسة منشورات األوندتاد لتعزيز تنفيذ برنام  المنشورات واتساقن. ي() 

 إنشاء هيكل مكر  في مكت  األمينة العامة للتعامل مع تعبئة الموارد لعمل األوندتاد. )ط( 

السددددددددددددددتثمدار في اسددددددددددددددتراتيجيدة اتصددددددددددددددالت جديدة وطموحة لكوندتداد، بالنظر إلى أل  )ة( 
نفيذ الولية وتسددهم في تحقيق أهدار المنظمة، وتعزز المشدداركة وتوفر الدعم التصددالت تشددكل جزءا من ت 

للسدددياسدددات اإلنمائية الفعالة؛ على أل تدول أنشدددطة التصدددالت قائمة على القضدددايا وتركز على المجالت  
 الرئيسية، بما يدعم تنفيذ عهد بريدجتاول.

تشددداورية التي جرت في الفترة التي سدددبقت  وأثنى ممثل إحد  المجموعات اإلقليمية على العملية ال -8
الدورة الثالثة والثمانين للفرقة العاملة. و يما يتعلق بتجن  مواصدددددددددددلة الخروج عن سدددددددددددكة التقدم نحو تحقيق 
أهدار التنمية المسدددددتدامة، ذكر أل من األهمية بمكال أل يظل األوندتاد صدددددوتا للبلدال النامية في مختلف  

لق بقضدددددددددايا الديول والتمويل، بما في ذلك من خالل تعزيز وحماية بيئة دولية المحافل، ول سددددددددديما  يما يتع
مواتية يمكن أل تؤدة إلى زيادة تدفقات السددددددددددددتثمار األجنبي المباشددددددددددددر؛ ووذكاء الوعي بالحاجة إلى زيادة 
الدعم المقدم إلى أشددددددددددد الفئات ضددددددددددعفا. وفي هذا السدددددددددديا ، أبرز ممثلو بع  المجموعات اإلقليمية وعدة 

ندوبين أهمية أنشددددددطة التعاول التقني التي يضددددددطلع بها األوندتاد، بما في ذلك ما يتعلق بالديول، وتمويل م
التنميددة، وتعبئددة الموارد من أجددل التعددافي من الجددائحددة، والتدددابير غير التعريفيددة، والدددعم المقدددم من وحدددة  

 تقديم المساعدة إلى الشع  الفلسطيني، ومؤشر الضعف.
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و عدة مجموعات إقليمية وعدة مندوبين إلى ضددددددددددرورة مواءمة الخطة البرنامجية مع وأشددددددددددار ممثل -9
عهد بريدجتاول. وفي هذا الصدددد، وب ية تعزيز اإلدارة القائمة على النتائ ، شدددد ممثلو بع  المجموعات  

ووضدددع  اإلقليمية على أنن من أجل التنفيذ الناج  لعهد بريدجتاول، سددديكول من المهم تحديد أهدار مرحلية
 مقاييس أداء مقابلة لتلك األهدار ومؤشرات قابلة لل يا  ومرتبطة بعمل األوندتاد.

ورحد  ممثلو بع  المجموعدات اإلقليميدة بدالمبدادرات التي حدددتهدا األميندة العدامدة، بمدا في ذلدك  -10
في األوندتاد.  مبادرة إنشدددددداء إطار اسددددددتراتيجي مؤات للتنمية لمعالجة القضددددددايا البيئية وقضددددددايا تغير المناخ 

وباإلضافة إلى ذلك، أشار ممثلو بع  المجموعات اإلقليمية إلى أل من المهم أيضاا تحسين إدماج قضايا  
نول الجنس وحقو  اإلنسدددددال في عمل األوندتاد، وفقا لعهد بريدجتاول؛ وتعزيز برنام  المنشدددددورات؛ وتعزيز  

ألخر  واألفرقة القطرية والمنسدددددددددددقين الم يمين؛  التنسددددددددددديق وتنظيمن، بما في ذلك مع كيانات األمم المتحدة ا
ع  لضمال التعاول والتآزر في مجال المساعدة التقنية.  وتحديد القضايا الشاملة عبر مختلف الشُّ

و يما يتعلق ب نشددددددداء وحدة إحصدددددددائية، شددددددددد ممثلو عدد قليل من المجموعات اإلقليمية على أنن   -11
ع  أيضددا أل تحتفظ بقدرات إحصددائية  يما يتعلق بمجالت عملها األسدداسددية. وأثنى ممثل إحد    ينبغي للشددُّ

قني على الرغم  المجموعدات اإلقليميدة وبع  المنددوبين على مدا قددمدن األوندتداد من بحدح وتحليدل وتعداول ت 
من القيود التي أملتهدا الجدائحدة، وأبرزوا أهميدة هدذا الددعم، بمدا في ذلدك مدا يتعلق، في جملدة أمور، بدالقددرات  
اإلنتاجية؛ والسددددددتثمار؛ وتسددددددخير العلم والتدنولوجيا والبتدار ألغراا التنمية؛ واتجاهات التجارة العالمية؛ 

حداجدة إلى تعزيز تمكين المرأة في المجدال الرقمي؛ وتعزيز األطر القدانونيدة  والتجدارة اإللدترونيدة والفجوة الرقميدة وال 
 والتنظيمية؛ واةثار غير المتدافئة للجائحة في مجالت القتصاد والتجارة والتنمية على الصعيد الدولي. 

وبينمدا أشددددددددددددددار ممثلو عدة مجموعات إقليميدة وعدة منددوبين إلى أل التنفيدذ النداج  لسددددددددددددددتراتيجيدة   -12
التعاول التقني يتوقف على اسدتقرار التمويل الطوعي المقدم من الدول األعضداء وكفايتن وومكانية التنبؤ بن، 
وأل وضددع اسددتراتيجية لتعبئة الموارد على نطا  المنظمة أمر أسدداسددي لسددد الفجوة بين العرا من التعاول  

وندتاد وولى ضمال تمويل عادل التقني والطل  علين، فقد شددوا على الحاجة إلى تمويل غير مخص  لك
ومسددددددتقر،  فضددددددال عن تحقيق التوازل بين المطال  والحتياجات والموارد؛ ووعطاء األولوية لتعبئة الموارد؛  
ومراعاة أفضددددل الممارسددددات داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها؛ والضددددطالل بدور أنشددددط في مسدددداعدة 

 مع احتياجات المانحين وأولوياتهم. المستفيدين على مواءمة الحتياجات واألولويات

وشددددددجع ممثل إحد  المجموعات اإلقليمية األوندتاد على مواصددددددلة إجراء تقييمات ألنشددددددطتن في  -13
مجال التعاول التقني. ولحظ ممثل مجموعة إقليمية أخر  مع التقدير أل األوندتاد سددددددددديواصدددددددددل، في إطار  

اعددة من حيدح النطدا  الجغرافي. وطلد  ممثدل إحد   اسددددددددددددددتراتيجيدة التعداول التقني، ترتيد  أولويدات المسدددددددددددددد 
المجموعات اإلقليمية عقد دورات تحضدديرية قبل دورات الفرقة العاملة، إلتاحة الفرصددة إلجراء حوارات غير 

 رسمية مع األمانة.

اسةةةةةتعراو ماةةةةةروب الخطة البرنامجية للونلتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي   -باء 
 جزء الثاني م  الميزانية البرنامجية المقترحة  ، ال2023لعام  

 (من جدول األعمال 3البند )

وقدم  . أدلى رئيس دائرة إدارة الموارد في األوندتاد ببيال اسدتهاللي بشدأل وثائق بند جدول األعمال -14
ومسدددددددار الموافقة علين، حيح   2023لمحة عامة عن تسدددددددلسدددددددل النظر في مشدددددددرول الخطة البرنامجية لعام 
وأعق  ذلك . الخطوةا األولى  2021نوفمبر  /شددددددددددددكلت الدورة التحضدددددددددددديرية للفرقة العاملة في تشددددددددددددرين الثاني

دارة العليا، بهدر مشاورات إلى جان  صياغة الخطة البرنامجية، بما في ذلك من خالل معتدف داخلي لإل
وتمثلت الخطوة الثانية في السدددتعراا الرسدددمي لمشدددرول . تعميم مراعاة عهد بريدجتاول في مشدددرول الوثيقة
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ولحظ رئيس الدائرة أل العناصددددددددر المرتبطة بعهد بريدجتاول قد  . الخطة البرنامجية من جان  الفرقة العاملة
م إلعداد ال وثيقة، ول سدددديما في تصدددددير األمينة العامة، الذة أعربت روِعيت ضددددمن حدود النموذج الذة ُقدِا

 يدن عن تطلعداتهدا؛ وفي القسددددددددددددددم المخصدددددددددددددد  للتوجدن العدام؛ وعلى مسددددددددددددددتو  البرام  الفرعيدة، في إطدار  
 .2023الستراتيجية والنتائ  الجديدة لعام 

ناصددددددددددددددر وشدددددددددددددددد ممثلو عدد قليل من المجموعات اإلقليمية على أنن في حين أل الوثيقة تقدم ع -15
واضددددددحة مرتبطة بعهد بريدجتاول في القسددددددم المخصدددددد  للتوجن العام، ف نن يمكن تحسددددددينها على مسددددددتو  

  2022البرام  الفرعية، بما في ذلك ما يتعلق بالنوات ؛ وأنن من المهم أيضددداا تدييف الخطة البرنامجية لعام 
ت بع  الوفود أل مقاييس األداء  ولحظ.  واألموال المتصددددددلة بها مع األولويات الجديدة في عهد بريدجتاول 

سدددتسدددتفيد من زيادة المواءمة مع عهد بريدجتاول، وأنن ينبغي اسدددتعراا بع  مؤشدددرات األداء المقابلة من 
 .أجل مزيد من الوضوي، وأل المؤشرات ذات الطابع النوعي ينبغي أل تدول أكثر تحديدا وقابلية لل يا 

مع التحول الجديد في النموذج الفدرة الذة أبرزه عهد بريدجتاول    وذكر أحد الوفود أنن، تمشدددددددددددياا  -16
 يما يتعلق ب دماج تغير المناخ من منظور إنمائي، من المهم إدراج جدول أعمال الدول الجزرية الصدددددددددغيرة  
 . النامية في عمل كل برنام  فرعي، بما في ذلك العمل المتعلق ب يا  الضعف والتديف مع تغير المناخ وتمويلن 

وأبرز ممثدددل إحدددد  المجموعدددات اإلقليميدددة أندددن ينبغي أل تحرص األمددداندددة على تعزيز الدفددداءة  -17
وشددجع ممثل مجموعة إقليمية أخر  على .  واإلدارة القائمة على النتائ  وأل تواصددل تعزيز إطار هذه اإلدارة

ع  لة ب شددددراك المرأة في  وشدددددد عدد قليل من الوفود على أهمية النتيجة المتصدددد .  مواصددددلة التنسدددديق بين الشددددُّ
التجارة اإللدترونية، وتوسدددديع نطا  مؤشددددر األداء في السددددنوات القليلة المقبلة، والنظر في تخصددددي  موارد 

 .إضا ية لمجال العمل هذا، تمشيا مع عهد بريدجتاول 

وأثنى ممثلو عددد قليدل من المجموعدات اإلقليميدة على األمداندة لمدا قددمتدن من وثدائق وأكددوا فدائددة  -18
ذه الوثائق في عملية السدددددددددددتعراا؛ وقالوا إنن ينبغي لكمينة العامة أل تلتمس موارد إضدددددددددددا ية حسددددددددددد   ه

وأبرز ممثل إحد  المجموعات  . القتضدددددددددددداء لتنفيذ عهد بريدجتاول، دعماا للمبادرات التحويلية التي أوجزتها
لدة أمر بدالا األهميدة وأندن ينبغي اإلقليميدة أل تنفيدذ السددددددددددددددتنتداجدات المتفق عليهدا في هدذه الددورة للفرقدة العدام

 .لكمانة أل تتابعها بدقة

ولحظ أحددد الوفود أل التنفيددذ الفعددال لعهددد بريدددجتدداول يتطلدد ، من ندداحيددة أولى، تعزيز التعدداول  -19
في   في جنيف والمندددددوبين  المندددددوبين  بين  التعدددداول  وتوثيق  نيويورك،  ومكتدددد   األوندتدددداد  بين  البرنددددامجي 

وشدد ممثلو عدد قليل من المجموعات اإلقليمية على أل من األهمية بمكال رسم .  نيةنيويورك، من ناحية ثا
 .أهدار مرحلية ووضع اةليات الضرورية لتتبع تنفيذ عهد بريدجتاول 

، ذكر مدير شددعبة العولمة واسددتراتيجيات التنمية في األوندتاد أل 1و يما يتعلق بالبرنام  الفرعي  -20
دز على جدول أعمال يسدتند إلى السدياسدات العامة ويركز على سدياسدات القتصداد عمل البرنام  الفرعي يرت 

الدلي، على الصددددعيدين الدولي والمحلي، واسددددتراتيجيات التحول الهيكلي في البلدال النامية، وتجميع ونشددددر 
حقيق اإلحصداءات المتعلقة بطائفة واسدعة من المتغيرات القتصدادية، بما في ذلك رصدد التقدم المحرز في ت 

.  ، وذلك مثالا من خالل مؤشددددرات مثل نب  أهدار التنمية المسددددتدامة 2030خطة التنمية المسددددتدامة لعام 

وفي الفترة المقبلة، سددديتواصدددل التركيز على هذه المواضددديع، إلى جان  رصدددد القدرة على تحمل الديول في  
ة تشدددددددددارك في دعم عدة أنشدددددددددطة  وأشدددددددددار المدير إلى أل الشدددددددددعب .  البلدال النامية في مرحلة ما بعد الجائحة

، (اللجندة الثدانيدة)حكوميدة دوليدة، مثدل عمليدة تمويدل التنميدة والعمدل في إطدار اللجندة القتصدددددددددددددداديدة والمداليدة  
عن القدرة على تحمل    تتعلق بقرارات الجمعية العامة بشددددددددأل مسددددددددألة األرا الفلسددددددددطينية المحتلة، فضددددددددالا 

. وعالوة على ذلك، مثلت الشددددددددعبة األوندتاد في  2030عام  الديول في البلدال النامية، ورصددددددددد تنفيذ خطة  
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. وذكر المددير أل عمدل 20  لاللجندة الددوليدة للشددددددددددددددؤول النقدديدة والمداليدة والفريق العدامدل اإلطدارة لمجموعدة ا
الشدددددعبة يتأثر بشدددددكل متزايد بالمفاوضدددددات التي تجرة في دورات مؤتمر األطرار في اتفاقية األمم المتحدة 

للصددددددددددلة بين البيئة والتنمية وآثارها على   غير المناخ، حيح يولي المجتمع الدولي اهتماماا اإلطارية بشددددددددددأل ت 
م من خالل  . البلدال النامية وأفاد بأل معظم أنشددددطة المسدددداعدة التقنية التي تضددددطلع بها الشددددعبة ل يزال يقد 

طة المسدددددداعدة التقنية كلما برنام  نظام إدارة الديول والتحليل المالي والفرول األخر  التي تشددددددارك في أنشدددددد 
. كداندت أموال حسدددددددددددددداب التنميدة متداحدة، مثدل مشددددددددددددددرول التحول الهيكلي الجدارة تنفيدذه في الجنوب األفريقي

وأخيرا، أفاد المدير بأل التحولت الرئيسدددددددددية األربعة التي أبرزها عهد بريدجتاول سدددددددددتدما  بالدامل في عمل 
الدولي والمحلي التي تتصدددد  للتحديات أمام التنويع الشدددعبة من خالل دراسدددة السدددياسدددات على الصدددعيدين 

 .وتحد من الهشاشة في البلدال النامية ووضع مقترحات لنموذج للعولمة يعود بالنفع على جميع البلدال

وأشددددار مندوب إلى أل أعمال البحح والمسدددداعدة التقنية التي تضددددطلع بها الشددددعبة بشددددأل مسددددألة  -21
وسدلم ممثل مجموعة إقليمية . ة بوجن خاص وقد ُأنجزت في الوقت المناسد األرا الفلسدطينية المحتلة مفيد

بددأل األوندتدداد بددذل جهدددا لجعددل األداء أكثر قددابليددة لل يددا ، فددذكر أنددن في حين أل نطددا  التغييرات التي 
ُأجريددت على الوثيقددة قيددد النظر محدددود، فدد نددن يمكن إجراء المزيددد من التغييرات لدي تعكس الوثيقددة عهدددا 

وأشدددددددددددددار ممثلو بع  المجموعات اإلقليمية إلى أنن سددددددددددددديتم تقديم تعليقات .  دجتاول على نحو أفضدددددددددددددلبري 
من التوضددددددي  بشددددددأل ما إذا كانت هناك خطط    وطل  وفد مزيداا . واقتراحات بشددددددأل فرول معينة من الوثيقة

لتقديم المسدددددددددداعدة إلى الدول الجزرية الصددددددددددغيرة النامية  يما يتعلق بالتحول الهيكلي والنوات  التي توضدددددددددد  
وفي هذا .  بالتفصدددددديل كيفية اسددددددتفادة بلدال أمريكا الالتينية من مشددددددرول بشددددددأل التحول الهيكلي في المنطقة

لدرو  المسددتفادة من األنشددطة في موريشدديو  يمكن أل تدول مفيدة لجميع الصدددد، أشددار المدير إلى أل ا
الدول الجزرية الصدغيرة النامية وأل التفاصديل المتعلقة بالمشدرول في أمريكا الالتينية سدتصدب  أكثر وضدوحا  

 .بمجرد توافر تمويل حساب التنمية

المشددددداريع في األوندتاد إلى أل ، أشدددددار مدير شدددددعبة السدددددتثمار و 2و يما يتعلق بالبرنام  الفرعي  -22
عهد بريدجتاول قد أكد وليات الدورات السدددددددددابقة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  يما يتعلق بالبرنام   

وتندداول بددالتفصدددددددددددددديددل اةثددار المترتبددة على .  الفرعي، وحدددد وقدددم معلومددات أوفر عن مجددالت عمددل معينددة
 يما يتعلق بالدعم اإلضددددافي المقدم إلى الدول األعضدددداء في تحقيق  اسددددتراتيجية البرنام  الفرعي، ول سدددديما

أهدار التنمية المسدددتدامة وتحسدددين نوعية التمويل والسدددتثمار المسدددتداميين؛ ودور السدددتثمار والمشددداريع في  
التحول الهيكلي من أجل التنمية المستدامة؛ وآثار اإلصالحات الضريبية العالمية على سياسات الستثمار؛ 

؛ وربط القتصددادات  2030مسدداهمة سددياسددات السددتثمار في تحقيق األهدار المناخية والبيئية لخطة عام  و 
وشدددددري كذلك األسدددددا  المنطقي لمؤشدددددرات األداء المقترحة  . المحلية بسدددددالسدددددل ال يمة العالمية بفعالية أكبر

يف من آثار الجائحة في  اسدددددددددتنادا إلى الركائز السدددددددددتراتيجية للشدددددددددعبة، وهي تطوير أدوات إلدترونية للتخف
الدول األعضدداء، وتوسدديع سددلسددلة السددتثمار لتعبئة جميع أصددحاب المصددلحة لسددد الفجوة التمويلية لتحقيق 
أهدار التنمية المسدددتدامة، وتعميم سدددياسدددات السدددتثمار من خالل وضدددع أطر للسدددياسدددات العامة، ول سددديما 

تقرير ية المسددتدامة الذة ُأطلق جنبا إلى جن  مع إطار سددياسددة السددتثمار لدعم التعافي من الجائحة والتنم
. واختتم المدير كلمتن بتسليط الضوء على بع  المبادرات الجديدة والحديثة 2021لعام   الستثمار العالمي

األوندتاد )التي أطلقتها الشدددددددددعبة في أعقاب الدورة الخامسدددددددددة عشدددددددددرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 .ل التحالف العالمي للمناطق القتصادية الخاصة والمرصد العالمي للتمويل المستدام، مث (الخامس عشر

وذكر ممثلو عددددد قليدددل من المجموعدددات اإلقليميدددة أل الخطدددة البرندددامجيدددة المقترحدددة في إطدددار   -23
ت تعكس المناقشدات التي جرت خالل الدورة التحضديرية للفرقة العاملة وتسدتجي  للتحديا 2البرنام  الفرعي  

وأثنى ممثلو عددد قليدل من المجموعدات اإلقليميدة على البرندام  الفرعي لمدا أنجزه من .  التي تطرحهدا الجدائحدة
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وتطوير أدوات الحكومة    2021عمل، بما في ذلك عقد المنتد  العالمي السدددابع لالسدددتثمار بنجاي في عام  
عة إقليمية على الحاجة إلى تحسددددددين وشدددددددد ممثل مجمو .  اإللدترونية التي يمكن اعتبارها من المنافع العامة

وطل   . مواءمة الصددياغة المتعلقة بنوات  البرنام  الفرعي بشددأل الضددرائ   يما يتعلق بسددياسددات السددتثمار
ممثلو عدد قليل من المجموعات اإلقليمية زيادة توضددددي  طبيعة البيانات التي ُيحصددددل عليها لرصددددد األداء  

ثل مجموعة إقليمية أخر  عن المواضددددددددديع المقبلة لالجتماعات وطريقة جمع هذه البيانات، واسدددددددددتفسدددددددددر مم
وفي هذا الصدددددددددددد، قدم المدير توضدددددددددديحات بشددددددددددأل المنهجية المتبعة في إطار البرنام   .  الحكومية الدولية

وباإلضدددددددددددددافة إلى ذلك، قدم  . الفرعي لإلبالا عن األداء وأبرز أهمية جمع التعليقات ذات الصدددددددددددددلة بانتظام
 .ضيع المقبلة لالجتماعات، مثل الستثمار وتغير المناخالمشورة بشأل الموا

، أوضدددددد  الموظف المسددددددؤول عن شددددددعبة التجارة الدولية والسددددددلع 3و يما يتعلق بالبرنام  الفرعي  -24
األسددداسدددية في األوندتاد بالتفصددديل الديفية التي سدددعت بها الشدددعبة إلى متابعة التحولت األربعة التي أبرزها 

في ذلك العناصدر المرتبطة ارتباطاا مباشدراا بالنتائ  المتوقعة، تمشديا مع أهدار التنمية    عهد بريدجتاول، بما
بأهمية دور األوندتاد في قضددايا التجارة والتنمية، شدددد الموظف المسددؤول على مسدداهمة   واعترافاا .  المسددتدامة

لى تناول قضدددددايا التجارة  الشدددددعبة في التحليل على نطا  األمم المتحدة والتزامها بمواصدددددلة الدعوة بنشددددداط إ
وقال إل الشددددعبة تعتزم اتبال نه  رشدددديق لتعميم عهد بريدجتاول  .  والتنمية في التقارير واألنشددددطة والمنتديات

ع  وعبرها، 2022في األنشدددطة في عام  ، من خالل البتدار في العمل، وتعزيز تبادل الخبرات داخل الشدددُّ
نتائ  واألثر، رح  المدير بالقتراحات المقدمة من أصددددحاب  و يما يتعلق ب يا  ال.  وتحسددددين جهود التوعية

 .المصلحة بشأل قياسات أخر  لتحسين تتبع األداء

وأعرب ممثلو بع  المجموعات اإلقليمية عن تقديرهم للتفاصددددددددديل المقدمة وأشدددددددددادوا بالعناصدددددددددر  -25
ليمية أل التصدددددة لتغير  وذكر ممثل مجموعة إق.  المرتبطة مباشددددرةا بتنفيذ عهد بريدجتاول في عمل الشددددعبة

المناخ ينبغي أل ينعكس بشددددددددكل أوضدددددددد  في جميع مناحي عمل الشددددددددعبة، وتسدددددددداءل عن النتيجة المتعلقة 
للتوقعات المتعلقة   . وطل  وفٌد توضدددددددددددددديحاا 2022بالتدابير غير التعريفية المدرجة كجزء من التوقعات لعام  
قضددايا الجنسددانية بسددب  الزيادة النسددبية في األنشددطة  بعدد المشدداريع والحلقات الدراسددية المتعلقة بالتجارة وال

 .2021في عام 

، قددمدت مدديرة شددددددددددددددعبدة التدنولوجيدا واللوجسددددددددددددددتيدات في األوندتداد 4و يمدا يتعلق بدالبرندام  الفرعي  -26
، مسدددددلطةا الضدددددوء على اسدددددتراتيجية البرنام  الفرعي، وأداء البرنام  في  2023مشدددددرول برنام  العمل لعام 

. وحددت المديرة اسددددددتجابة البرنام  الفرعي للطلبات  2023، والنتائ  والنوات  المخطط لها لعام 2021عام 
الواردة من الدددول األعضددددددددددددددداء، وفقددا لعهددد بريدددجتدداول، وذكرت أل األمددانددة تعتزم زيددادة عملهددا في مجددالي  

 .تصاد الرقمي وتيسير التجارة، وكالهما مشمول بالبرنام  الفرعيالق

وأشددددددددددادت عدة وفود بالعمل المضددددددددددطلع بن والجهود المبذولة في إطار البرنام  الفرعي من أجل  -27
وأعربدت عددة وفود أخر  عن .  إدمداج التوجهدات الجدديددة التي قددمتهدا الددول األعضدددددددددددددداء في عهدد بريددجتداول 

النقل؛ ولوجستيات التجارة؛  :  تنجزه من عمل جيد ومهم، بما في ذلك في المجالت التاليةتقديرها للشعبة لما  
والنظدام اةلي للبيداندات الجمركيدة، بمدا في ذلدك مدا يتعلق بدالنوافدذ الوحيددة؛ والتجدارة اإللدترونيدة والقتصدددددددددددددداد 

وأشددددددار بع  . نولوجيا والبتدارالرقمي، بما في ذلك برنام  التجارة اإللدترونية من أجل المرأة؛ والعلم والتد
المندوبين إلى الحاجة إلى توفير موارد إضدددددددددا ية لمواصدددددددددلة عمل الشدددددددددعبة وزيادتن، ول سددددددددديما في مجالي 
القتصداد الرقمي وتيسدير التجارة، من خالل موارد خارجة عن الميزانية فضدال عن مخصدصدات إضدا ية في  

 .إطار الميزانية العادية

، ركز مدير شدددددددددددعبة أفري يا وأقل البلدال نمواا والبرام  الخاصددددددددددة  5م  الفرعي و يما يتعلق بالبرنا -28
السددتراتيجية؛ واألداء :  التابعة لكوندتاد على المجالت الرئيسددية الخمسددة التالية، تمشددياا مع عهد بريدجتاول 
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.  يكلة الشدعبة ؛ والمنجزات المسدتهدفة؛ ووعادة ه2023؛ والنتائ  المخطط لها لعام 2021البرنامجي في عام  

وأشددددار المدير إلى الهدر الرئيسددددي للبرنام  الفرعي، وهو اإلدماج الفعال ألفري يا وأقل البلدال نموا والبلدال  
وشدددد على أهمية اسددتراتيجية  . النامية غير السدداحلية والدول الجزرية الصددغيرة النامية في القتصدداد العالمي

تعزيز القدرات اإلنتاجية؛ ودفع التحول الهيكلي؛ وبناء  :  يالشعبة، بما في ذلك، على وجن الخصوص، ما يل
القدرة على الصددددددددددددمود في وجن الصدددددددددددددمات؛ ودعم رفع البلدال من قائمة أقل البلدال نمواا مع الحفا  على 
الزخم الالزم والحرص على النتقال السدلس؛ وتنويع الصدادرات من أجل تحسدين إدماج أقل البلدال نموا في  

، شددددددمل أداء البرنام  الفرعي تعزيز فهم واضددددددعي السددددددياسددددددات للديول  2021وفي عام . ميالقتصدددددداد العال
و يما يتعلق بالنتائ   .  والتنويع القتصددددددددددادة وتحديات الموارد الطبيعية في الدول الجزرية الصددددددددددغيرة النامية

لدال نموا، ، شددددد المدير على بناء القدرة على الصدددمود القتصدددادة في أقل الب 2023المخطط لها في عام 
وتحسدددددددين مشددددددداركة البلدال األفري ية في سدددددددالسدددددددل ال يمة، وتعزيز القدرات اإلنتاجية والتحول الهيكلي؛ أما 

، فسدددلط الضدددوء على إعداد موجزات  يما يتعلق بسدددرعة تأثر خمسدددة من 2023بخصدددوص النوات  في عام 
ُعد الوطني واإلقليمي وعلى أقل البلدال نموا وتقييمات  يما يتعلق بالفجوات في القدرات اإلنتاجي  ة على الصددددُّ

وفي الختام، أفاد بأل الشدددعبة بذلت جهداا لتعزيز التدامل اإلقليمي، ول سددديما . مسدددتو  المقاطعات والبلديات
بما في ذلك بالنسدددددددددبة لمنطقة التجارة الحرة القارية )في مجال المسددددددددداعدة التقنية المتصدددددددددلة بقواعد المنشدددددددددأ 

، وسددالسددل ال يمة  (المفاوضددات في منظمة التجارة العالمية، ودعم أقل البلدال نموا  األفري ية، والمشدداركة في
 .اإلقليمية، وتنفيذ مشرول بشأل المرور العابر والنقل وتيسير التجارة لبلدال غرب أفري يا

ورح  ممثلو عدد قليل من المجموعات اإلقليمية وقلة من الوفود بالمسددددددددداعدة التقنية التي تقدمها  -29
عبة وبحوثها واسددددددتراتيجيتها وتوقعاتها، وعلقوا على مجالت تركيز مختلف أنشددددددطة البحح والمسدددددداعدة الشدددددد 

التقنية، ول سديما منهجية تقييم النتائ  المتوقعة، فضدال عن كيفية قيا  نتائ  مؤشدر القدرات اإلنتاجية وأثره 
سدددددداهموا في وضددددددع المؤشددددددر وأل   وأشددددددار المدير في هذا الصدددددددد إلى أل عدة خبراء. بين أقل البلدال نموا

. الشعبة ستبذل جهدا لضمال استفادة أقل البلدال نموا من هذه األداة لتحديد أة أوجن قصور وتعزيز التنمية

وفي الختام، أشددددار المدير إلى أل الشددددعبة عملت بالتعاول مع الشددددع  األخر  والشددددركاء اإلنمائيين بشددددأل  
و ما يدل على أل عمل الشدددددعبة يجسدددددد بشدددددكل جيد الركن مؤشدددددر القدرات اإلنتاجية ومؤشدددددر الضدددددعف، وه

 .المتعلق ببناء توافق اةراء

 استراتيجية التعاون التقني   -جيم 
 (من جدول األعمال 4البند )

(  TD/B/WP(83)/CRP.2عرضددت نائبة األمينة العامة لكوندتاد وثائق بنود جدول األعمال ) -30
التقني هي الجان  الثالح من المثلح متسدددداوة األضددددالل لكوندتاد، وتدمل وذكرت أل اسددددتراتيجية التعاول  

خطددة عمددل األمينددة العددامددة لكوندتدداد ورييتهددا ب يددة تنفيددذ عهددد بريدددجتدداول والخطددة البرنددامجيددة لكوندتدداد  
. وأشارت إلى أل القصد من المناقشات الجارية مع الدول األعضاء هو أل تفضي إلى الموافقة  2023 لعام
سددددمية على السددددتراتيجية في الدورة المقبلة لمجلس التجارة والتنمية، وسددددلطت الضددددوء على أربع سددددمات  الر 

، شددددددددددددت على الصددددددددددالت الوثيقة بين األركال الثالثة لكوندتاد، وهي البحح  أولا . رئيسددددددددددية لالسددددددددددتراتيجية
، وشددددددت  بعضددددها بعضدددداا   والتحليل، وبناء توافق اةراء، والتعاول التقني، التي يكمل بعضددددها بعضددددا ويثرة 

على الميزة النسددددددبية لكوندتاد في وضددددددع ُنه  وأدوات مصددددددممة خصدددددديصددددددا لالسددددددتجابة على أفضددددددل وجن  
، أبرزت أهمية إدماج اإلصالي الجارة لكمم المتحدة وما ثانياا . لالحتياجات اإلنمائية الطويلة األجل للبلدال

  المتحدة في اسدددتراتيجية التعاول التقني، فضدددالا  يتصدددل بذلك من تنسددديق مع نظام المنسدددقين الم يمين لكمم
عن الحداجدة إلى التددامدل بين األوندتداد والديداندات األخر  ذات الصددددددددددددددلدة في منظومدة األمم المتحددة ب يدة 
.  التحقق من األخذ بنه  أكثر اتسدددددددداقاا وتدامالا وكفاءة عند تقديم المسدددددددداعدة التقنية على المسددددددددتو  القطرة 
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جة إلى مزيد من التعاول بين الشددددع  من أجل زيادة التسددددا  والوضددددوي، ول سدددديما  ، أشددددارت إلى الحاثالثاا 
، رابعاا .  يما يتعلق بالشددددددركاء والمانحين، مع الحرص على وضددددددع أنشددددددطة أكثر اسددددددتدامة ويمكن التنبؤ بها
ى النتائ ،  تناولت بالتفصديل المنهجية المعتمدة في إطار السدتراتيجية  يما يتعلق بتحسدين اإلدارة القائمة عل

 .أة إيجاد حل لتحقيق التدامل بين التخطيط واإلدارة واإلبالا

ورح  ممثل مجموعة إقليمية وعدد قليل من الوفود بمشدددددددددرول السدددددددددتراتيجية وأعربوا عن تقديرهم  -31
للجهود التي تبدذلهدا األمداندة إلدمداج التوجهدات المسددددددددددددددتمددة من عهدد بريددجتداول ولتعزيز اإلدارة القدائمدة على 

وأشدددددددددددار ممثلو عدد قليل من المجموعات  .  نتائ  والتقييمات والتنسددددددددددديق بين الوكالت و يما بين الشدددددددددددع ال
اإلقليمية وأحد المندوبين إلى أل التأخر في تقديم السدددددتراتيجية لم يسدددددم  بالنظر المسدددددتفي  وأنن ل يمكن  

 .تقديم سو  اقتراحات أولية للمناقشات الحالية

موعات اإلقليمية وأحد المندوبين أهمية وجود اسدددتراتيجية واحدة متماسدددكة وأبرز ممثلو بع  المج -32
لجمع األموال كجزء من اسدددددتراتيجية التعاول التقني التي من شدددددأنها أل تحدد التوجين السدددددتراتيجي للتعاول  

ل  وشددددددد ممثل مجموعة إقليمية على أل السدددددتراتيجية سدددددتسدددددتفيد من تجميع طلبات التعاو .  التقني لكوندتاد
وأعرب ممثل مجموعة  .  التقني بوصدددفها برام  شددداملة ومتعددة السدددنوات ووقليمية ومن تحسدددين ترتيبات التمويل 

ر على  إقليمية أخر  عن قلقن إزاء إضددفاء الطابع الالمركزة على جمع األموال ألل هذا التجزي يمكن أل ُيفسدد 
 . لمنظمة والدعم الذة تتلقاه في المد  البعيد أنن غياب لالتسا  والستراتيجية، وسيؤثر سلباا على مصداقية ا 

وأهدار  2030وشدددددددد ممثل مجموعة إقليمية على ضددددددرورة مواءمة السددددددتراتيجية مع خطة عام  -33
وشدددد أحد المندوبين على ضددرورة مواءمة السددتراتيجية مع عهد بريدجتاول وتدييفها مع .  التنمية المسددتدامة

وشدددددددد مندوب آخر على أل التعاول التقني ينبغي أل يدعم . شددددددرالموضددددددول الرئيسددددددي لكوندتاد الخامس ع
، للمسدددددددددددداعدة على بناء القدرة على اإلصددددددددددددالحات الهيكلية في البلدال النامية، ول سدددددددددددديما أقل البلدال نمواا 

الصدمود. ولحظ مع التقدير، في هذا الصددد، اإلشدارة إلى نظام المنسدقين الم يمين في السدتراتيجية وطل   
وشدددددددددددددد  .  مزيدا من المعلومات عن كيفية تعاول األوندتاد مع المنسددددددددددددقين الم يمين في تقديم التعاول التقني

ممثل مجموعة إقليمية على أل التعاول التقني ينبغي أل يشددددمل أيضددددا، باإلضددددافة إلى تحليل السددددياسددددات، 
 .وجن القائم على النتائ تنفيذ ومتابعة التوصيات والتقييمات المتعلقة بالسياسات العامة لتعزيز الت 

وأشار ممثل مجموعة إقليمية ومندوب إلى أل الستراتيجية يمكن أل تستفيد من زيادة التركيز من  -34
واقتري مندوب أل يضدددددددددطلع األوندتاد بدور الدعوة للبلدال .  حيح أشدددددددددكال التعاول التقني والنطا  الجغرافي
وتسداءل مندوب .  تعاول التقني تمشديا مع األولويات الوطنيةالنامية لدي يقتري على المانحين تمويل برام  ال

 .آخر عما إذا كانت الستراتيجية وثيقة دائمة أو سيتم تحديثها في كل دورة من دورات المؤتمر

وأعربت نائبة األمينة العامة لكوندتاد عن تقديرها للتعليقات البناءة، وقدمت مزيدا من التفاصدددددديل  -35
المبدادم التوجيهيدة الدداعمدة لسددددددددددددددتراتيجيدة التعداول التقني، والحداجدة إلى تعزيز    عن ثالثدة مواضدددددددددددددديع، هي

هي   2030،  يما يتعلق بالمبادم التوجيهية، أكدت أل خطة عام  أولا . التنسيق، والحاجة إلى تحسين الدعوة
ن الولية ل يتجزأ م  خريطة الطريق الرئيسددددددية لالسددددددتراتيجية، وفي هذا السدددددديا  سددددددتدول السددددددتراتيجية جزءاا 

المتجددة لكوندتاد، وسدددددتسدددددتفيد من عهد بريدجتاول، ومن ريية األمينة العامة لكوندتاد وعمليات التشددددداور  
من   مشدددتركاا   ، أبرزت أهمية تعزيز التنسددديق كيما يتسدددنى لكوندتاد أل يقتري عمالا ثانياا . مع الدول األعضددداء

ار أكبر في منظومدددة األمم المتحددددة في ظددل  على نحو فعدددال، ومن ثم تحقيق اعتر "  توحيدددد األداء"أجدددل  
، قالت إنها تؤيد الفدرة القائلة إل السددتراتيجية  ثالثاا . مشدداركة مناسددبة في أطر التعاول على الصددعيد القطرة 

تحتاج إلى الدعم من خالل تعبئة الموارد الالزمة، وأل ذلك يمكن تح يقن عن طريق الدعوة المنسدددددددددددددقة إزاء  
 .المانحين
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 المسائل التنظيمية -ثالثاا  

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

انتخبت فرقة العمل المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرامجي، في جلسدددددددددددددتها العامة الفتتاحية  -36
رئيسداا لها، والسديد ناتي  يشديتسدوراسداترا (  سدويسدرا)، السديد مارتن زبيندل  2022فبراير  /شدباط 7المعقودة في 

 .نائباا للرئيس ومقرراا ( تايلند)

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

واعتمدت الفرقة العاملة، في جلسددددددددتها العامة الفتتاحية أيضدددددددداا، جدول أعمالها المؤقت الوارد في  -37
 :دول األعمال كاةتيوكال ج .TD/B/WP/313الوثيقة 

 .انتخاب أعضاء المكت  -1

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

اسدددددتعراا مشدددددرول الخطة البرنامجية لكوندتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي   -3
 .، الجزء الثاني من الميزانية البرنامجية المقترحة2023لعام 

 .استراتيجية التعاول التقني -4

 .ل األعمال المؤقت للدورة الرابعة والثمانين للفرقة العاملةجدو  -5

 .مسائل أخر   -6

من الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية -7  .اعتماد التقرير الذة ستقدا

 جدول األ مال المؤقت للدورة الرابعة والثماني  للفرقة العاملة   -جيم 

 (من جدول األعمال 5البند )

، على 2022فبراير  /شددددددباط 11وافقت الفرقة العاملة، في جلسددددددتها العامة الختامية، المعقودة في  -38
  /شددددددددددددددبداط   4جددول األعمدال المؤقدت للددورة الرابعدة والثمدانين، كمدا يرد في ورقدة غير رسددددددددددددددميدة ُعمِامدت في  

 .)انظر المرفق األول( 2022 فبراير

 مسائل أخرى   -دال 
 (من جدول األعمال 6البند )

 .لم ُتعرا أة مسائل أخر  على الفرقة العاملة للنظر فيها -39

 ا تماد التقرير التي ستقّدمه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية   -هاء 
 من جدول األعمال( 7)البند  

، على 2022شددددددباط/فبراير  11وافقت الفرقة العاملة، في جلسددددددتها العامة الختامية، المعقودة في   -40
المقرر بأل يقوم، تحت إشرار الرئيس، بوضع الصيغة النهائية للتقرير  -تقرير الدورة وأذنت لنائ  الرئيس 

م إلى مجلس التجارة والتنمية  .الذة سُيقد 
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 المرفق األول

 ؤقت للدورة الرابعة والثماني  للفرقة العاملةجدول األ مال الم  

 .انتخاب أعضاء المكت  -1

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

 .استعراا أنشطة التعاول التقني التي يضطلع بها األوندتاد وتمويل هذه األنشطة -3

 :تقييم أنشطة األوندتاد -4

 لمحة عامة؛: تقييم أنشطة األوندتاد )أ( 

 .العولمة والترابط والتنمية: لكوندتاد 1مستقل للبرنام  الفرعي   تقييم )ب( 

 .الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي -5

 .جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثمانين للفرقة العاملة -6

 .مسائل أخر   -6

من  -7  .الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنميةاعتماد التقرير الذة ستقدا
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 المرفق الثاني

 *الحضور  

حضددددددددر الدورة ممثلول عن الدول التالية األعضدددددددداء في الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية  -1
  :واألداء البرنامجي

 التحاد الروسي

 األرجنتين

 األردل

 إسبانيا

 إستونيا

 إكوادور

 ألمانيا

العربيدددددة   اإلمدددددارات 
 المتحدة

 إندونيسيا

 أنغول

 أوغندا

 -جمهوريدة  )إيرال  
 (اإلسالمية

 باكستال
 البرازيل

 بربادو 

 البرتغال

 بنغالديش

 بنما

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 -دولددددددة  )بوليفيددددددا  
 ( المتعددة القوميات

 بيرو

 تايلند

 تركيا

 تشيكيا

 تونس

 جامايكا

  

لين. ولالطالل على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *  .TD/B/WP(83)/INF.2تتضمن قائمة الحضور هذه المشاركين المسج 

 األسودالجبل  

 الجزائر

 الجمهورية الدومينيكية

 الجمهورية العربية السورية

 هورية تنزانيا المتحدةجم

 جمهورية كوريا

 جمهورية لو الديمقراطية الشعبية

 جنوب أفري يا

 جيبوتي

 دولة فلسطين

 رومانيا

 زامبيا

 سرة لندا

 السودال

 سويسرا

 شيلي

 صربيا

 الصين

 العرا 
 عمال

 غابول 

 غامبيا

 غواتيمال
 غيانا

 فانواتو

 فرنسا

 الفلبين

 (البوليفارية -جمهورية )فنزويال  

 فنلندا

 فييت نام

 كابو فيردة 

 كمبوديا

 كوبا

 كولومبيا

 الدونغو

 الدويت

 كينيا

 لبنال

 ليسوتو

 مدغشقر
 مصر
 المغرب
 المكسيك

 المملدة المتحدة لبريطانيا  
 العظمى وآيرلندا الشمالية 

 موريشيو 
 موزامبيق
 ناميبيا
 نيبال
 نيجيريا

 نيكاراغوا

 هايتي

 الهند

 هندوراس

 هنغاريا

 هولندا

 اليابان

 اليمن

 اليونان
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 :وحضر الدورة ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية -2

 التحاد األوروبي 

 :وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُممثلةا في الدورة -3

 المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم  
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