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 مقدمة  

ة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي في قصررررر األمم، ُعقدت الدورة الرابعة والثمانون للفرقة العامل
وواصررررررررررررلت الفرقة العاملة مداولتها في  . 2022تشرررررررررررررين الثاني/نوفمبر   7إلى   3في جنيف، في الفترة من  

  إطار غير رسمي.

اإلجراءات التي اتخةتتهةا الفرقةة العةاملةة المعنيةة بةالخطةة البرنةامجيةة واألداء   -أولا  
 ي دورتها الرابعة والثماني البرنامجي ف

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة -ألف 

 الستنتاجات المتفق  ليها  

 إن الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي 

من جرديرد أهميرة التقييم كر داة إداريرة من أجرل تعزيز المسرررررررررررررراءلرة، والتعلم في إطرار المنظمرة،    تؤكرد -1
ر القائم على األدلة، والشرفافية وفقاا لسرياسرة األونكتاد التقييمية وقواعد ومعايير التقييم التي وارعها وصرنع القرا 

 فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم؛

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة  

وتشررررررجع األمانة على (،  TD/B/WP/316بجودة "تقييم أنشررررررطة األونكتاد  لمحة عامة"    ترحب -2
  مواصرلة تعزيز أعمال التقييم، بما في لل  ما يتماىرى مع التوصريات الواردة في األمر اإلدارل المتعلق بالتقييم

 لقة به؛والمبادئ التوجيهية المتع( ST/AI/2021/3في األمانة العامة لألمم المتحدة  

بالتقدم الذل أحرزته األمانة في تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج، وتطلب مواصلة التقدم   تحيط علماا  -3
وفقاا للمبادئ التوجيهية والممارسررررات التي تتبعها األمانة العامة لألمم المتحدة من أجل تحسررررين فعالية عمل 

ًا عن إدما  العتبار  ات المتعلقة بحقوق اإلنسران والنوع الجتماعي في عمله، األونكتاد وكفاءته وأثره، فضر
 وتحقيق النتائج الرئيسية األخرى للتقييمات المقدمة؛

 لألونكتاد: العولمة والترابط والتنمية 1التقييم الخارجي للبرنامج الفر ي   

ولمررة والترابط  لألونكترراد  الع  1بررالوثيقررة المعنونررة "التقييم الخررارجي للبرنررامج الفرعي    تحيط علمرراا  -4
لألونكتراد     1والوثيقرة المعنونرة "التقييم الخرارجي للبرنرامج الفرعي  ( Corr.1و TD/B/WP/318والتنميرة"  

 (؛TD/B/WP(84)/CRP.1استجابة اإلدارة"    -العولمة والترابط والتنمية 

العتبرار رد   لألونكتراد، خخرذة في  1إلى األمرانرة أن تنفرذ التقييم الخرارجي للبرنرامج الفرعي   تطلرب -5
 اإلدارة واآلراء التي أعربت عنها الدول األعضرررررررررراء خًل الدورة الرابعة والثمانين للفرقة العاملة المعنية بالخطة 
البرنامجية واألداء البرنامجي، وأن تقدم، وفقاا لذل ، معلومات مسرتكملة عن حالة التنفيذ في الدورة السرادسرة  

 ؛2023والثمانين للفرقة العاملة في عام 

،  2023في دورتها السررررررررررادسررررررررررة والثمانين في عام   2إلى النظر في تقييم البرنامج الفرعي  تتطلع -6
وتلتمس من األمانة أن تسررتخدم التقييم السررابق للبرنامج الفرعي كنقطة مرج ية، وتسررلط الضرروء على أهمية 

 اختيار فريق تقييم مناسب لضمان جدوى التقييم والتوصيات وفائدتهما.

2022األول/أكتوبر   تشرين 7  

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/316
https://undocs.org/ar/ST/AI/2021/3
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/318
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/318/Corr.1
https://undocs.org/ar/TD/B/WP(84)/CRP.1
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 الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي -باء 

 الستنتاجات المتفق  ليها  

 إن الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي 

  وية المقترحة لألونكتادأهمية دور الدول األعضررررراء في إعداد الخطة البرنامجية السرررررن  تؤكد من جديد  - 1
  واألداء البرنامجي، وتهيرب ب مانة األونكتراد إلى أن ت خذ في العتبرار على النحو الواجب التعليقرات التي أبداهرا

 ؛2024األعضاء خًل الدورة بش ن إعداد الخطة البرنامجية المقترحة لعام 

مين العام، والورقة غير الرسررمية  للعروض التي قدمتها األمانة، بما في لل  األ تعرب عن تقديرها -2
 التي تم تبادلها والروابط مع عهد بريدجتاون التي تمت اإلىارة إليها؛

لت على الورقة غير الرسررررمية، ول سرررريما إدخال اسررررتعراض تنظيمي،   تًحظ -3 التحسررررينات التي ُأدخع
 نتائج كل برنامج فرعي؛وتحسين نوعية مقاييس األداء، والقيام بشكل متسق بتوفير خيارين على األقل ل

ب مانة األونكتاد إلى أن تواصرررررررل، قدر اإلمكان، إدما  التفاقات المبينة في عهد بريدجتاون في   تهيب  - 4
 وأن تشير إلى مصطلحاتها المتفق عليها وتستخدمها في السرديات لات الصلة؛   2024الخطة البرنامجية لعام 

 حولت األربعة التي حددها عهد بريدجتاون؛على أهمية مساهمة العمل في جميع الت  تشدد -5

بتقرارير المعلومرات اإلداريرة عن التمثيرل الجنسرررررررررررررراني والتمثيرل الجخرافي والتردريرب الرداخلي  ترحرب -6
 قدمتها األمانة وأتاحتها على بوابة المندوبين؛ لموظفي األونكتاد، التي

الدول األعضررررراء بشررررر ن تنفيذ   األمانة إلى اسرررررتكشرررررام سررررربل تقاسرررررم المعلومات المتاحة مع تدعو -7
 المنجزات المستهدفة.

 2022تشرين األول/أكتوبر  7

 اإلجراءات األخرى التي اتختتها الفرقة العاملة -جيم 

 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هته األنشطة -1 

 من جدول األعمال( 3 البند  

عنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي، في جلسرررررررررررتها العامة الختامية وافقت الفرقة العاملة الم -1
، على مشررررروع مقرر بشرررر ن اسررررتعراض أنشررررطة التعاون التقني  2022تشرررررين األول/أكتوبر  7المعقودة في 

م مشررررروع المقرر هذا إلى مجلس التجارة والتنمية   التي يضررررطلع بها األونكتاد وتمويل هذه األنشررررطة؛ وسررررُيقدق
 (.نظر فيه ويعتمده في دورته التنفيذية الثانية والسبعين  انظر المرفق األوللي 

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة  -2 

  أ( من جدول األعمال( 4 البند  

في الجلسرررررررررة العامة الختامية أيضررررررررراا، عقب النظر في الوثيقة المعنونة "تقييم أنشرررررررررطة األونكتاد   -2
  اعتمدت الفرقة العاملة السرتنتاجات المتفق عليها بشر ن بند جدول األعمال (،  TD/B/WP/316عامة"    لمحة 

 (. انظر الفصل األول، الفرع ألف، أعًه

 الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي  -3 

 من جدول األعمال( 5 البند  

ة الختامية أيضررراا، السرررتنتاجات المتفق عليها بشررر ن بند اعتمدت الفرقة العاملة، في جلسرررتها العام -3
 (.جدول األعمال  انظر الفصل األول، الفرع باء، أعًه

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/316
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 موجز الرئاسة -ثانياا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

افتتحرت الردورةا األمينرُة العرامرة لألونكتراد. وأدلى ببيرانرات المتكليمون اآلتي لكرهم  ممثرل جمهوريرة  -4
والصررررررين؛ وممثل التحاد األوروبي، باسررررررم التحاد األوروبي   77 لتنزانيا المتحدة، متحدثاا باسررررررم مجموعة ا

وممثل جمهورية كوريا، باسررررررررم ودوله األعضرررررررراء؛ وممثل الفلبين، باسررررررررم مجموعة خسرررررررريا والمحيط الهادئ؛  
وممثل دولة فلسرررررررطين، باسرررررررم (؛  مجموعة الدول المتقدمة غير المنضرررررررمة إلى التحاد األوروبي  جسررررررركانز

المجموعة العربية؛ وممثل كمبوديا؛ وممثل إندونيسرررررررريا؛ وممثل الجزائر؛ وممثل باكسررررررررتان؛ وممثل البرازيل؛ 
 وممثل التحاد الروسي؛ وممثل نيجيريا.

  2023ت األمينرة العرامرة لألونكتراد، في بيرانهرا الفتتراحي، إلى أن الخطرة البرنرامجيرة لعرام  وأىررررررررررررررار  -5
والعودة إلى المسرررررررررار (  19-ُقديعمت في سرررررررررياق تعاما غير متكافة من جائحة مرض فيرو) كورونا  كوفيد

، حيث  وقالت إن الوارع الحالي أسروأ بشركل ملحو .  2030الصرحي  لتحقيق خطة التنمية المسرتدامة لعام  
، تتمثل في  ء"عاصرررفة هوجا"ي يش العالم أزمات متتالية ومترابطة وصرررفها األمين العام لألمم المتحدة ب نها  

تخير المناخ والجائحة والحرب في أوكرانيا. فتخير المناخ يضرررررررررررررب بقوة أكبر كل عام، ويراكم التكاليف في  
الكوارث، نرايير  عن السررررررررررررررتثمرار في التنميرة    الوقرت الرذل تفتقر فيره البلردان إلى الحيز المرالي للتعرامرل مع

الطويلة األجل. ولم تنته الجائحة بعد ألن الفيرو) ل يزال موجوداا ولم يتم تحصررررررررررين معظم النا) في أقل  
البلدان نمواا، ولم يعويعض األطفال الوقت الضرررررائع في المدرسرررررة، ولم يعد الفقر إلى سرررررابق عهده. وقالت إن 

، والبلردان تترن  من أعبراء الرديون. ويقردر صررررررررررررررنردوق 2019كرانرت عليره في عرام    الردخول الحقيقيرة أقرل ممرا
في المائة من البلدان المنخفضررررررررة الدخل وما يقرب من ثلث البلدان المتوسررررررررطة الدخل   60النقد الدولي أن  

ما أثر تعاني من ارائقة الديون. وأخيراا، أطلقت الحرب في أوكرانيا العنان ألزمة تكلفة الم يشرة العالمية، م
ًا عن أسرعار الفائدة والدولر  على التضرخم، أسراسراا من خًل أسرعار المواد الخذائية واألسرمدة والطاقة، فضر
القول، ممرا يجعرل الواردات أكثر تكلفرة والرديون أكثر إرهراقراا، في حين تعراني التجرارة من ااررررررررررررررطراب كبير،  

 قتصاد.حيث إن الجخرافيا السياسية هي التي تقود العولمة وليس ال

وتتخذى األزمات على بعضررررررررررررها البعا، مع وجود حالت عدم مسرررررررررررراواة متتالية ُيتر  فيها عدد  -6
متزايد من النا) خلف الركب، وعدم السررررتقرار، من خًل الاررررطرابات الجتماعية والضرررريق. ويمكن أن 

توافر هرذه السررررررررررررررلع. تتحول األزمرة الحراليرة المتعلقرة برالقردرة على تحمرل تكراليف السررررررررررررررلع إلى أزمرة تتعلق ب 
غير كاما إلطعام العالم.   2023دون الحصرررررررول على ما يكفي من األسرررررررمدة، سررررررريكون حصررررررراد عام  فمن
لم تحصررررررل البلدان الفقيرة على معونة لمسرررررراعدة فقرائها، أصرررررربحت أزمة غًء الم يشررررررة العالمية أزمة  وإن

 ة الديون في البلدان النامية حتمية.إنسانية عالمية. وبالمثل، إن لم تستقر األسواق المالية، أصبحت أزم

وقرد أحرز األونكتراد تقردمراا في تنفيرذ العرديرد من التزامرات عهرد بريردجتراون. ونظراا للردور المركزل  -7
الذل يؤديه األونكتاد في فريق السرررررررررررتجابة لألزمات العالمية التابع لمنظومة األمم المتحدة، كان األونكتاد،  

توفير بيانات وتحليًت بالخة األهمية لتعزيز فهم العواقب القتصررررررررررررادية للحرب    منذ بداية النزاع، حيوياا في
ومسرراعدة صررانعي القرار على النتقال إلى حلول وواررع اسررتراتيجيات لمعالجة األزمة. وااررطلع األونكتاد 
ارة  أيضرراا بدور حيول في المفاواررات التي أسررفرت عن مبادرة البحر األسررود لنقل الحبوب والتفاق على تج

عاب لدعم  الحبوب واألسرررمدة الروسرررية دون عوائق في األسرررواق العالمية. وأدى إنشررراء فريق مشرررتر  بين الشررر 
العمل التحليلي للفريق إلى تحسين المرونة المؤسسية واتساق السياسات. وتتماىى توصيات السياسة العامة 

األربعة للعهد وتتناول قضررررايا رئيسررررية، مثل التي أبرزها األونكتاد في الموجزات الثًثة للفريق مع التحولت 
أعباء الديون في بلدان الجنوب، وتحويل النظم الخذائية، وبناء القدرة على الصررررررررررمود في ىرررررررررربكات التجارة،  
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وتم أيضررررراا تحسرررررين التنسررررريق  وزيادة السررررريولة للبلدان النامية، والدعوة إلى تحقيق أهدام التنمية المسرررررتدامة.
اآلراء داخرل األونكتراد ومنظومرة األمم المتحردة، بمرا في للر  عردة وكرالت، واللجران   والقردرة على بنراء توافق

  القتصررادية اإلقليمية، وأفرقة األمم المتحدة القطرية، وكذل  مؤسررسررات بريتون وودز، والقطاع الخام، والمنظمات 
ائل الموجهة إلى غير الحكومية المرتبطة بمؤتمر قمة النظم الخذائية، والدول األعضررررررراء. وتضرررررررمنت الرسررررررر 

 الربي ية والسنوية لصندوق النقد الدولي والبن  الدولي موقفاا موحداا ومتسقاا على نطاق المنظومة.   الجتماعات

  وىددت على أن العمل في إطار فريق الستجابة لألزمات العالمية والتفاقين الصادرين عن اسطنبول  -8
يررة من المكتررب التنفيررذل لألمينررة العررامررة، إلى غررايررة اتخررال قرار  قررد تلقى أموالا "انتقرراليررة" خررارجررة عن الميزان 

بشرر ن ما إلا كان ينبخي طلب اعتماد من الميزانية العادية؛ ويجرل النظر في التمويل في نيويور  لتوارري   
 غًم الموارد المستقبلية لهذا العمل.

رت دائرة إحصرررررراءات قائمة بذاتها وىررررررامل -9 ة لعدة منظمات، مما حافظ  ومن الناحية الهيكلية، ُأْنشررررررع
على سرررررعة البيانات واررررمن الجودة اإلحصررررائية. ووفرت الدائرة موقعاا تفاعلياا جديداا على ىرررربكة اإلنترنت 
يقدم تقديرات خنية تستند إلى البيانات بش ن التجارة العالمية والناتج المحلي اإلجمالي، ويبين خثار الصدمات  

عاب تعنى القتصرررادية العالمية المتعددة. وتا  مثقل تخيير ييكلي خخر في إنشررراء أفرقة عاملة مشرررتركة بين الشررر 
بقضررررايا ىرررراملة، مثل النوع الجتماعي والبيرة وتخير المناخ من منظور إنمائي، وعمل األونكتاد مع منظمة  

السررررابعة   التجارة العالمية ومجموعة العشرررررين. ويركز الفريق العامل المعني بالبيرة وتخير المناخ على الدورة
والعشررين المقبلة لمؤتمر األطرام، التي سريشرار  فيها األونكتاد في اسرتضرافة أحداث رفيعة المسرتوى بشر ن 
مواارررررررررررررريع مثل تمويل تحدل التكيف العالمي، والديون وتخير المناخ، والنتقال العادل. وسرررررررررررررريعزز الفريق 

جنساني في التجارة والتنمية من خًل برامج العامل المعني بالشؤون الجنسانية المعالجة الشاملة للمنظور ال
رئيسرية لألونكتاد من قبيل مبادرة التجارة اإللكترونية من أجل المرأة وبرنامج إدارة الموانة في إطار التدريب 
في مجال التجارة. وتقوم األفرقة العاملة المعنية بمنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشررين بتحسرين اتسراق  

 سيقها في هذين المنتديين، مما يزيد من القدرة على الدعوة في مجال السياسة العامة.المؤسسة وتن 

  وأىرررارت إلى أنه تم تحسرررين العملية الخاصرررة بمنشرررورات األونكتاد. ومنشرررورات األونكتاد أدوات للبحث  -10
قدم تفاصريل في  والدعوة للسرياسرات التي يحتا  إليها األعضراء، ول سريما في السرياق الحالي. وقالت إنها سرت 

 ، وردي اإلدارة، والخطط المتعلقة بلجنة المنشورات.1المناقشة بش ن تقييم البرنامج الفرعي 

وأىرررررارت، متابعة للتزامها بزيادة تعاون األونكتاد وىرررررراكاته، إلى العمل الذل اارررررطلع به الفريق  -11
حبوب. وأىرررررارت أيضررررراا إلى الشرررررراكات  المعني بالسرررررتجابة لألزمات العالمية ومبادرة البحر األسرررررود لنقل ال

عة مع بيرو ومع غرفة التجارة الدولية وأمانة الكومنولث. وسررررُتوققع مع المملكة  السررررتراتيجية الجديدة والموسررررق
العربية السرررررعودية وطاجيكسرررررتان ومنظمة الجمار  العالمية ثًث مذكرات تفاهم أخرى تخطي مجالت مثل 

م تيسرير السرتثمار (،  النظام اآللي للبيانات الجمركية  أسريكودا مبادرة التجارة اإللكترونية، و    وحماية المسرتهل ، وتقدي
 نحو تحقيق أهدام التنمية المستدامة.

، مع اسرررررررتراتيجية التعاون 2022ومن المتوقع أن يشرررررررهد التعاون التقني اختراقات جديدة في عام  -12
في المائة    54زادت المسررراهمات الخارجة عن الميزانية بنسررربة  التقني الجديدة وزيادة الميزانيات وإنجاز البرامج. و 

مليون دولر، من خًل زيادة الدعم المقدم من  51,2، وهو أعلى مسرررررررررتوى على اإلطًق بل  2021في عام 
  القتصررررررادات المتقدمة والنامية، وكذل  من التحاد األوروبي ومنظومة األمم المتحدة. واسررررررتناداا إلى األىررررررهر 

مليون دولر من الموارد الخارجة    24، اسرررتمر التجاه اإليجابي، مع تخصررري   2022ولى من عام  السررربعة األ 
في المائة، ليصررررررل إلى مسررررررتوى    33,5عن الميزانية للتعاون التقني. وعند التنفيذ، ارتفع إجمالي النفقات بنسرررررربة  

في المائة مقارنة    22بزيادة   اا، أل مليون دولر لدعم أقل البلدان نمو   19,1مليون دولر، منها    46,8قياسري بل   
ز تقرردم كبير في إدمررا  طرائق التنفيررذ الرقمي في تنفيررذ أنشرررررررررررررطررة  . 2020بنفقررات عررام  وعًوة على للرر ، ُأْحرع

  التعاون التقني التي يضررررطلع بها األونكتاد واسررررتخدام التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الفعالية والكفاءة والسررررتدامة. 
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، وهي تعتزم تقديمها  أدوات األونكتادجية التعاون التقني، يجرل أيضرررراا تنقي  مجموعة وعقب اعتماد اسررررتراتي 
 .2023في أوائل عام 

وأىرررررررارت إلى أن القيود المفروارررررررة على الشررررررركل والطول والمطبقة على وثيقة الخطة البرنامجية  -13
زال تنفيررذ عهررد ومع للرر ، مررا  .  2023هي نفسررررررررررررررهررا المطبقررة على الخطررة البرنررامجيررة لعررام    2024لعررام  

  بريدجتاون يحظى باألولوية. ولكل خيار من خيارات النتائج المقترحة للنظر فيها صررلة وااررحة وظاهرة بسرررد
عاب األونكتاد معلومات مفصرلة عن خيارات النتائج المقترحة وسرتتمكن من التفاعل  العهد وفقراته. وسرتقدم ىرُ

 مع األعضاء. 

ترتكز على التحولت األربعررررة لعهررررد   2024ترحررررة لنتررررائج عررررام  وأبرزت، أولا، أن الخيررررارات المق -14
بريدجتاون وتخطي القضرايا األكثر صرلة بالبلدان النامية، مثل اسرتراتيجيات التصرنيع األخضرر، وتعزيز قدرة  
الدول األعضررررررراء على فصرررررررل النمو القتصرررررررادل عن التدهور البيري وانبعاثات غازات الدفيرة، ومسررررررراعدة  

لى الحصرررررررررول على قطاعات خدمات مرنة ومسرررررررررتدامة، ومسررررررررراعدة أقل البلدان نمواا على البلدان النامية ع
الخرو  من القرائمرة بزخم. وثرانيراا، يخطي مشررررررررررررررروع الخطرة البرنرامجيرة مختلف مجرالت عمرل األونكتراد، من 

ابر  النتائج المتصررررررررررلة بالمنشررررررررررورات الرئيسررررررررررية، وبرامج بناء القدرات الرئيسررررررررررية، والمنتجات المميزة، إلى من 
األونكتررراد الفريررردة وقواعرررد البيرررانرررات الرقميرررة. وقرررالرررت إنهرررا تتطلع إلى تلقي تعليقرررات لتوجيررره كترررابرررة الخطرررة  

 .2024البرنامجية لعام 

وأىررارت إلى التزامها بتنفيذ عهد بريدجتاون، مدعوماا بخطة متعددة السررنوات لتقديم صررورة ىرراملة   -15
  جزء من إطار متعدد السررنوات  2024التالي فإن مقترحات عام حتى انعقاد الدورة السررادسررة عشرررة للمؤتمر. وب 

تقوم حاليُا بتطويره المؤسررسررة ككل. واإلدارة القائمة على النتائج أسرراسررية لهذا اإلطار. وقالت إنها اسررتعانت 
بخبير اسررررررتشررررررارل دولي مشررررررهور إلجراء عملية أولى عميقة وموسررررررعة لألونكتاد لتطبيق ممارسررررررات اإلدارة  

عاب القائمة على  . النتائج تحت اإلىرررام المباىررر لمكتب األمينة العامة، وطلبت المشرراركة الكاملة لمديرل الشرر 
وخًل عملية تقييم أولى، تبين وجود بعا الممارسرررررررررررررات الجيدة الداخلية، ول سررررررررررررريما فيما يتعلق بالتعاون  

عاب والفروع والوحدات. ورأت أن ثمة حاجة إلى تنسررررررررريق ال ممارسرررررررررات على نطاق  التقني، وفي بعا الشررررررررر 
األونكتاد. ويوجه ميثاق بريدجتاون إعداد نظرية التخيير والخطة واإلطار المتعددل السرررررنوات لألونكتاد. وقد  
ب بمواءمرة التخطيط مع واحرد أو أكثر من تحولت العهرد األربعرة. وترتبط النترائج المقترحرة   عرا قرامرت الشرررررررررررررر 

من   127أكثر من مجررالت العمررل الواردة في الفقرة    بمجررال عمررل واحررد أو  2024للخطررة البرنررامجيررة لعررام  
عاب أن تضرررع نتائج تتًءم مع اإلطار الشرررامل. وسررريتبع لل  تحديد مؤىررررات األداء   العهد. وُطلعب إلى الشررر 
م  للمسرررررراعدة في قيا) المنجزات المسررررررتهدفة واإلنجازات والمسرررررراهمات في العهد والوليات األخرى. وسررررررُتقدق

وإحضررار مؤسررسررة    2024لتقديم الخطة البرنامجية لعام   2023بحلول ىررباف/فبراير    مجموعة من المؤىرررات
 أكثر مرونة وكفاءة وىفافية إلى الدورة السادسة عشرة للمؤتمر.

عات صررريختهما النهائية   2023وأفادت ب ن الخطة البرنامجية والميزانية البرنامجية لعام  -16 اللتين ُوارررع
لات صرررررررررررلة. وقالت إن مقترحها المتعلق بالميزانية يتضرررررررررررمن موارد   تمثًن مسررررررررررر لة  2022في أوائل عام 

إاافية لمعالجة الوليات الموسعة بموجب عهد بريدجتاون، وكذل  الحتياجات المرتبطة بتنشيط األونكتاد.  
وفي حين ُأدرعجات سرت وظائف إارافية تتصرل مباىررة بالعهد، لم ُتقبال سروى ثًث وظائف كجزء من جهود 

وسررتقرر الدول األعضرراء  . 2022سررتسررتعرض اللجنة الخامسررة المقترش في تشرررين األول/أكتوبر التنشرريط. و 
ًا إارافياا. وقالت إنها سرتتعاون مع اللجنة الخامسرة إلقناع األعضراء ب ن   ما إلا كان األونكتاد سريتلقى تموي

أدلة وافرة   2022عام  الموافقة على موارد إاررافية تظل حاسررمة لتحقيق األهدام المشررتركة. وقد ُقديعمت في
عما يسرتطيع األونكتاد القيام به. ولرن كانت األوقات أصربحت أكثر صرعوبة، فإن األونكتاد قد تخير أيضراا. 
 وأصبحت المطالب أكثر إلحاحاا، وقد أظهر فريق األونكتاد أنه أكثر قدرة من أل وقت مضى على اإلنجاز. 
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 مناقشة بش ن التعاون الدولي  

عرردة مجموعررات إقليميررة والعررديررد من المنرردوبين علمرراا بررانتعررا  التمويررل من خررار   أحرراف ممثلو   -17
الميزانيررة للتعرراون التقني. واعترفوا بررامتنرران بزيررادة التبرعررات المقرردمررة إلى األونكترراد من عرردة بلرردان متقرردمررة  

ى خليرة مطرابقرة وزيرادة التزام األونكتراد بردعم بلردان الجنوب وتطلعراتهرا اإلنمرائيرة. ومع للر ، هنرا  حراجرة إل
طلب للمساعدة   200لضمان مواءمة أفضل ألموال المانحين مع متطلبات المستفيدين، حيث ظل أكثر من  

  دون تمويل. وترتبط هذه المسررررر لة بجهود حشرررررد الموارد التي أعلنتها األمانة  2021و   2018التقنية بين عامي 
 كمتابعة لستراتيجية التعاون التقني المعتمدة.  

أحد المندوبين إلى أن الدعم الذل يقدمه األونكتاد كان قييعماا للخاية لتنمية بلده. وقال إن انتعا   وأىررررار  - 18
التمويل من خار  الميزانية يعكس التضررررررررامن في دعم األونكتاد لكي يكون أكثر اسررررررررتجابة في السررررررررياق العالمي،  

ر الضرروء على المسرراعدة التقنية  سرريما للتصرردل للتحديات التي يواجهها أاررعف األعضرراء. وسررلط مندوب خخ  ل 
  التي يقدمها األونكتاد في بلده، وخ  بالذكر بناء القدرات لتعزيز النمو القتصادل، والتوصيات المتعلقة بسياسات 
السرتثمار من أجل سرياسرات اسرتثمار فعالة، واسرتراتيجيات الترويج، واتفاقات السرتثمار الدولية، وتيسرير األعمال  

 ن األمثلة األخرى على لل  التدريب على جمع البيانات المتعلقة بالتدابير غير التعريفية. التجارية. وساق بي 

وتوقعت إحدى المجموعات اإلقليمية وبعا المندوبين أن تسرررررررررم  األموال اإلارررررررررافية للتعاون التقني   -19
ورأوا أن التنفيذ  بتنفيذ اسرررررررتراتيجية التعاون التقني على نحو أكثر جدوى، بما يتماىرررررررى مع عهد بريدجتاون.  

الناج  يتوقف على التمويل الطوعي الكافي والمسررتقر والقابل للتنبؤ؛ ومن ىرر ن واررع اسررتراتيجية منفصررلة  
لجمع األموال أن يسررراعد في سرررد فجوة التمويل. وىرررجعوا أيضررراا على تعزيز وزيادة األنشرررطة المشرررتركة مع 

لمسرررررراعدة التقنية في مجالي التجارة والسررررررتثمار، وكالت األمم المتحدة األخرى، ول سرررررريما تل  التي تقدم ا
والبن  الدولي، من أجل تعظيم األثر التشرررخيلي وزيادة أوجه التكامل. وأقر مندوب خخر بالمشررراركة النشرررطة  
ش جهاز األمم المتحدة اإلنمائي، وىرررررررجع األونكتاد على تكثيف تعاونه مع أفرقة األمم  لألونكتاد في إصررررررًر

 ًل مكاتب المنسقين المقيمين وتبادل خبراته على أرض الواقع.المتحدة القطرية من خ

وقال مندوب خخر إن الدور العام لألونكتاد في مسررررررراعدة البلدان النامية يحتا  إلى تعزيز لتمكين   -20
ًا عن التعامل بفعالية مع أزمات الخذاء والطاقة والتمويل. وأارررررام أن  التعافي السرررررريع من الجائحة، فضررررر

مسررررتقلة لركيزة البحث والتحليل في األونكتاد ارررررورية لضررررمان اسررررتمرار المسرررراهمات في النقا  الطبيعة ال
 .  19-بش ن القضايا المنهجية وغيرها من القضايا الرئيسية، مثل كوفيد

وىرررررررررررررددت مجموعة إقليمية أخرى وأحد المندوبين على أن األونكتاد ينبخي أن يسرررررررررررررتفيد من خبرات   - 21
ويلة األمد. ورأيا أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسرررؤولياته المتعلقة بالمشررراريع قيد  المشررراريع السرررابقة والط 

التنفيذ بغية تحقيق أهدام التنمية المسررتدامة في ظل التوترات القتصررادية والمالية الحالية، دون نسرريان البلدان  
الت المرتبطة بالتجارة والتنمية أن  النامية وأقل البلدان نمواا. ومن ىرررر ن زيادة التضررررامن الدولي في جميع المج 

تعود بررالنفع على جميع البلرردان. وبررالتررالي، هنررا  ترر ييررد لمبررادرة األونكترراد لتقييم أثر عضرررررررررررررويررة األونكترراد على 
ًا عن تقديم مقترحات وتوصرررريات  الجهود المبذولة والتقدم المحرز نحو تحقيق أهدام التنمية المسررررتدامة، فضرررر

يتعلق ببرنامج تقديم المسرراعدة إلى الشررعب الفلسررطيني، كثيراا ما تكون الموارد البشرررية لتعزيز هذا األثر. وفيما 
والمالية محدودة للخاية بحيث ل يمكن تنفيذ األهدام وتحقيقها على نحو سرررررليم. وأهدام البرنامج مكرسرررررة في  

بين جميع    ب ب( من عهد بريدجتاون؛ ومن الضررررررررورل تحقيق تمويل عادل ومتوازن ومنصرررررررف   127الفقرة 
عاب األونكتاد لمسررراعدة جميع البلدان بفعالية، حيث إن الدعم الذل يقدمه األونكتاد قد أسرررهم في النجاش في   ىرررُ
كثير من المجالت. وقال إن المؤتمر السرررررررابع والعشررررررررين لألطرام في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشررررررر ن 

لجتماعية. وأخيراا، ىرررررددا على أهمية تنفيذ جميع فقرات  تخير المناخ مهم أيضررررراا بسررررربب اآلثار القتصرررررادية وا 
 عهد بريدجتاون وأعربا عن قلقهما إزاء التقارير المتعلقة بتخفيا المانحين للدعم المقدم إلى البلدان النامية. 
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 2024مناقشة بش ن الخطة البرنامجية لعام   

غير الرسرررررمية المقدمة بشررررر ن الخطة  رأت عدة مجموعات إقليمية والعديد من المندوبين أن الورقة  -22
ينبخي أن ُتوزقع في وقت مبكر للسرررماش بتنسررريق أفضرررل داخل المجموعات. ورأوا أن   2024البرنامجية لعام 

ومع لل ، ثمة . 2021هنا  تحسررررررناا ملحوظاا في الورقة غير الرسررررررمية الحالية، مقارنة بالمشررررررروع في عام 
ن التسررررررررراق بين مختلف البرامج الفرعية، ونوعية بعا حاجة إلى إدخال تحسرررررررررينات موجهة الهدم بشررررررررر 

المؤىررررات وواررروحها، وأهمية الدرو) المسرررتفادة، والمواءمة مع الوليات ومع المصرررطلحات المتفق عليها،  
ًا عن الجودة العرامرة للوثيقرة. وأعربوا عن تر ييردهم لألمينرة العرامرة لألونكتراد، بمرا في للر  من خًل   فضرررررررررررررر

ويور ، لضرررررمان الموافقة على خطة األونكتاد البرنامجية وميزانيته ومبادراته المقترحة، التفاعًت مع فرع ني 
واللتزام بتحويل المؤسررسررة إلى مؤسررسررة أقوى، تتماىررى مع عهد بريدجتاون، من أجل خدمة مصررال  البلدان 

لسررررنوات النامية على نحو أفضررررل. وطلبوا، مع مجموعات إقليمية أخرى، في عدة مناسرررربات، خطة متعددة ا
تتضرررررررررمن مؤىررررررررررات قابلة للقيا) لتنفيذ العهد. وأعربوا بذل  عن تطلعهم إلى تلقي خطة األمينة العامة في  
ىرررررركل وثيقة موحدة لرصررررررد التقدم المحرز في التنفيذ. ورأوا أن الوقت مهم، حيث انقضررررررت سررررررنة واحدة في  

بب الاررررررطرابات الناجمة عن الدورة التي يخطيها العهد، وأن فترة أربع سررررررنوات أقصررررررر ممكنة أيضرررررراا بسرررررر 
الجائحة. وفيما يتعلق بإطار اإلدارة القائمة على النتائج، فإن للبلدان النامية أكبر مصرررررلحة في ارررررمان أن 
تسفر التدخًت اإلنمائية عن نتائج وخثار ملموسة. وأعربوا عن قلقهم إزاء جدوى تطبيق اإلدارة القائمة على 

ورأوا أن التركيز ينبخي أن ينصرررررررررب على ركيزة المسررررررررراعدة التقنية، مع   النتائج على جميع ركائز األونكتاد.
إيًء العتبار الواجب لتوجيهات الدول األعضراء والطابع السرياسري والمتعدد األطرام لصرنع القرار. ودعوا 

 الدول األعضاء إلى المشاركة كما ينبخي مع المضي قدماا في تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج. 

وسررررلطت إحدى المجموعات اإلقليمية والعديد من المندوبين الضرررروء على المجالت لات األولوية  -23
ورأوا أن على األونكتاد أن يواصررل البحوث والتوصرريات إليجاد حلول دائمة . 2024للخطة البرنامجية لعام 

ر رأ) المال للمصررررررررررارم  لمشرررررررررراكل الديون المتزايدة، مثل تخفيف عبء الديون وإعادة ييكلتها، وزيادة تواف
اإلنمائية المتعددة األطرام وأسواق سندات المناخ. وينبخي أن تستمر الدعوة من أجل تعزيز تمويل التنمية،  

بليون   100ول سررررررررررررريما لكي تتكيف البلدان النامية مع اآلثار المتفاقمة لتخير المناخ، وللوفاء بالتعهد بتقديم  
وينبخي لألونكتاد أن يواصررررل البحوث القائمة على األدلة بشرررر ن  دولر سررررنوياا للصررررندوق األخضررررر للمناخ.

القضررررايا النظمية، وتعزيز اإلدارة القتصررررادية المؤاتية للتنمية، وإسررررداء المشررررورة في مجال السررررياسررررة العامة 
بشر ن تشرجيع السرتثمار، وتيسرير األعمال التجارية، وإعداد المشراريع لات الصرلة، وأن يواصرل تيسرير حوار  

ًا عن دعم وتصميم اتفاقات جديدة تكون أكثر السي  اسات العامة بش ن نظام اتفاقات الستثمار الدولية، فض
اتسرررراقاا مع األهدام اإلنمائية المتفق عليها وطنياا ودولياا. وينبخي تعزيز الحوار الدولي بشرررر ن تسررررخير العلم 

ديم المسرررررررررراعدة إلى الشررررررررررعب الفلسررررررررررطيني والتكنولوجيا والبتكار ألغراض التنمية. وينبخي تعزيز برنامج تق
ب نشرررطة تنفيذية كافية من أجل السرررتجابة بفعالية للطلب. ويمثل التحليل في الوقت المناسرررب أيضررراا أولوية 

على القتصرررررررررررررراد العرالمي والتجرارة والتنميرة،   19-في مجرالت التجراهرات العرالميرة في التجرارة وخثرار كوفيرد
ًا عن خثار اإلصًحات الضريبي   ة العالمية على البلدان النامية.فض

سررررررررررررريكون العام الثالث لتنفيذ التحولت األربعة المتوخاة في عهد    2024ولكر أحد المندوبين أن عام   - 24
برعيردجتراون. ولرذلر  من المهم ارررررررررررررمران توجيره الخطرة البرنرامجيرة نحو التنفيرذ وموجهرة التحرديرات المتخيرة التي  

ًا عن التحديات الجخرافية تواجهها البلدان النامية، مثل الجا  السررررررررياسررررررررية،    -   ئحة والنتعا  بعد الجائحة، فضرررررررر
بشررررررررررررر ن تحويرل    2024في للر  قضرررررررررررررايرا الطراقرة والتمويرل والخرذاء. ورأى أن أولويرات الخطرة البرنرامجيرة لعرام   بمرا 

وتعزيز    من خًل التنويع تتمثل في أهمية بناء قدرات البلدان النامية لًسررررتفادة من التحول الرقمي   القتصررررادات 
  دعم المشراريع الصرخرى والمؤسرسرات الصرخيرة والمتوسرطة. ورحب بفرع األونكتاد للنظم التجارية والخدمات والقتصراد 
.  اإلبداعي الذل تم تعريفه حديثاا، فقال إنه يتطلع إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال القتصرررررررراد اإلبداعي 
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  وأكثر مرونة، رأى أن تحقيق انتقال عادل في مجال الطاقة بالنسربةيتعلق بتعزيز اقتصراد أكثر اسرتدامة وفيما  
للبلرردان النرراميررة يحتررا  إلى مزيررد من التركيز. فعمليررات النتقررال في مجررال الطرراقررة لهررا دور رئيسرررررررررررررري في  
التخفيف من حدة المناخ؛ وسرررررررتتطلب القدرة على الصرررررررمود في وجه تخير المناخ بناء القدرات والسرررررررتثمار 

  ن النامية. وفيما يتعلق بتحسرين طريقة تمويل التنمية، ىردد على العمل الجارل لسرد فجوة السرتثمارلدعم البلدا 
من أجل تحقيق أهدام التنمية المستدامة من خًل معالجة القيود التي حددها األونكتاد، مثل القيود الدولية 

 ة، والحواجز التقنية. المنهجية، والحواجز السياسية والمؤسسية، والحواجز المالية القتصادي 

، المتمثلة أولا في مواصلة  2024وسلط مندوب خخر الضوء على أولويات الخطة البرنامجية لعام   -25
النظر بشرررررررررركل عاجل في تقاطع التنمية والتجارة وتخير المناخ والدعم العالمي الذل تحتاجه البلدان النامية، 

نات. ورأى أن التركيز ينبخي إعادة توجيهه أيضررررررررراا إلى بالنظر إلى حوادث ارتفاع درجات الحرارة والفيضرررررررررا
  التوصررررررية بحلول طويلة األجل ودائمة للتخفيف من أوجه الضررررررعف المتزايدة للبلدان النامية فيما يتعلق بالوفاء
برالتزامرات الرديون، بمرا في للر  من خًل تخفيف عربء الرديون، وامتيرازات الرديون، وإعرادة ييكلرة الرديون،  

نسررربة للبلدان المعرارررة للت ثر بتخير المناخ. وتكتسررري القضرررايا النظمية المترابطة في القتصررراد  بال ول سررريما 
ورحب بمختلف النتائج في  . 19-العالمي التي كان األونكتاد يعالجها أهمية خاصرررررررة وسرررررررط تداعيات كوفيد

عمال التجارية، إطار البرامج الفرعية المختلفة، مثل اسرررررررتراتيجيات التصرررررررنيع األخضرررررررر، وتحسرررررررين بيرة األ
 وتحسين فهم البتكار من أجل التنمية ودور التكنولوجيات الرائدة.

 مناقشة بش ن التقييمات  

اعترفرت عردة مجموعرات إقليميرة والعرديرد من المنردوبين بر ن التفكير الرداخلي داخرل األمرانرة أدى إلى  -26
وفي حين أنهم ل يوافقون على جميع النتائج،  ، مع اللتزام بالعمل. 1اسررررررررررتجابة اإلدارة لتقييم البرنامج الفرعي 

ول سرررررريما التوصرررررريات، فإنهم سرررررريعملون مع فريق التقييم واألمينة العامة لتحديد توازن مناسررررررب بين اإلجراءات  
وقال أحد المندوبين إن التقييمات التي سرررُتناقاش  .  1لتحسرررين العمل والكفاءة والنتائج في إطار البرنامج الفرعي 

دور األونكتاد في تقديم التعاون التقني وتحسررررررين ركائز البحث والتحليل وبناء توافق اآلراء.    سررررررتواصررررررل تعزيز 
وىرردد مندوب خخر على أن توصرريات المقييعمين الخارجيين المسررتقلين إلى الدول األعضرراء ل تدخل في نطاق  

لفرعية تحديداا واارررحاا. اختصررراصرررهم؛ وفي المسرررتقبل، ينبخي تحديد نطاق وحدود التقييمات الخارجية للبرامج ا 
وأعرب عن قلقه ألن اسرررتدامة النتائج ل تزال تشررركل تحدياا أسررراسرررياا في جهود المسررراعدة التقنية بسررربب الفتقار 

 إلى موارد مخصصة، وقال إنه يتطلع إلى الخطوات التي سيتم اتخالها لحل هذه المس لة. 

ارتياحهم ألن التقييمات السررررررابقة وجهت العمل وأعربت إحدى المجموعات اإلقليمية وعدة مندوبين عن   -27
وىررررررجعوا األونكتاد على مواصررررررلة إجراء تقييمات ألنشررررررطة  . 2024بشرررررر ن الخطة البرنامجية المقترحة لعام 

التعراون التقني وفقراا للمبرادئ التوجيهيرة وقواعرد ومعرايير تقييم األمم المتحردة. وقرال منردوب خخر إن عمليتي  
 ن تعززا الشفافية وتسهما في أداء األونكتاد وتشجعا مشاركة األعضاء.التخطيط والتقييم يمكن أ

وىررررددت مجموعة إقليمية أخرى على أهمية المناقشررررات المتعلقة بتقييم أنشررررطة األونكتاد، بما في   -28
سررررررررررنوات. وقالت إن البرنامج الفرعي يشرررررررررركل   10ألول مرة منذ ما يقرب من  1لل  تقييم البرنامج الفرعي 

تقييم يتي  أفكاراا قيمة عنصرررررراا هاماا من عناصرررررر البحوث وتحليل السرررررياسرررررات التي يجريها األونكتاد، وأن ال
عن األداء وأهمية المنشرورات المواروعية والمتسرقة، اسرتناداا إلى أدلة واارحة وخاارعة للمسراءلة. وتكتسري 
مراجعات األقران أهمية حاسرررمة، ليس لمصرررداقية المنشرررور فحسرررب، بل أيضررراا للمؤسرررسرررة. ومن ىررر ن تعميم 

ر في الجتماعات وأن يسررررررراعد في تنشررررررريط اآللية  الوثائق في الوقت المناسرررررررب أن يتي  مشررررررراركة بناءة أكث 
 الحكومية الدولية.
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وأىررررار ممثل مجموعة إقليمية أخرى إلى أهمية دورات الفرقة العاملة، حيث يقوم األعضرررراء بتقييم   -29
عمل األونكتاد وتوجيهه. وقال إن ىرفافية األمانة وخضروعها للمسراءلة أمران أسراسريان لضرمان تحقيق نواتج  

الية والكفاءة من الركائز الثًث لألونكتاد. وىردد على الحاجة إلى إلقاء نظرة نقدية على التقارير  تتسرم بالفع
المقدمة، وتحديد أفضرل الممارسرات الممكنة وسربل التحسرينات، وارمان الحصرول على تعليقات بشر ن تنفيذ  

اولت حبيسرة األوراق، مع تقييد  التوصريات، كوسريلة لتحقيق النتائج المتفق عليها للدورة. وكثيراا ما تظل المد
التنفيذ بسبب العملية الحكومية الدولية أو عدم كفاية المتابعة. ولتحسين تتبع التقدم المحرز بش ن التوجهات  

من عهد بريدجتاون، بما   120 أ( و118واألهدام التي يحددها األعضرررراء، ينبخي لألمانة أن تنفذ الفقرتين  
دت في لل  من خًل إنشررررررراء سرررررررجل للق رارات والنتائج لتيسرررررررير المتابعة. ورغم الثناء على التقارير التي أُعع

للدورة، فإنها بينت أيضررررراا أن العديد من التحديات الم لوفة ل تزال دون معالجة، ل سررررريما بالنسررررربة للبرنامج  
وقال إنه . 2013، الذل تشربه اسرتنتاجات فريق التقييم المسرتقل بشر نه اسرتنتاجات نتائج تقييم عام 1الفرعي 

 . 2024يدر  أن بعا التحسينات جارية وإنه ي مل أن ُتدرا  التعديًت الكبيرة في الخطة البرنامجية لعام 

وقالت ممثلة مجموعة إقليمية أخرى إن الجهود ينبخي أن تسررعى إلى اررمان اسررتمرار التزام عمل   -30
صرررررادم مرور عام على الدورة الخامسرررررة عشررررررة  األونكتاد بتنفيذ عهد بريدجتاون. وإن الدورة الحالية، التي ت 

 للمؤتمر، فرصرة سرانحة لمناقشرة األعمال المقبلة. وىرجعت إدارة األونكتاد على تقديم الدعم الكامل لبرامجها
  البالخة األهمية في جهودها الرامية إلى جمع األموال والتوعية، ألنها لات أهمية مواارري ية كبيرة وتحقق نتائج

  للفرقة العاملة، أعربت المجموعة   2022 مين تمويل كاما ومستداما لها. وفي دورة ىباف/فبراير  ملموسة؛ وينبخي ت 
اإلقليمية عن أملها في رؤية نتائج ملموسرررة ورسرررم خرائط أواررر  للبرنامج لمواءمته بشررركل وثيق مع أهدام 

ربت عن تطلعها إلى عهد بريدجتاون. وىرررركرت األمينة العامة على النقاف التي أبرزتها في هذا الصرررردد وأع
 سماع المزيد عن التطورات الملموسة خًل الدورة الحالية.

وفيمرا يتعلق بتنشرررررررررررررريط تعردديرة األطرام، أثنرت بعا المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين على  -31
تمويل،  قيادة األمينة العامة ودورها المركزل في فريق الستجابة لألزمات العالمية المعني بالخذاء والطاقة وال

بما في لل  التوصرررريات المتعلقة بالسررررياسررررة العامة تمشررررياا مع عهد بريدجتاون. وأىررررار المندوب إلى إنشرررراء 
أفرقة عمل مواارررررررري ية في المجالت الرئيسررررررررية وأعرب عن تطلعه إلى أن ُتدرا  األفرقة العاملة في الخطة  

 .2024البرنامجية لعام 

  واآلثار العالمية  19- أن التحديات المسررتمرة لجائحة كوفيد  وأىررارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى  -32
للحرب في أوكرانيا، وارررررمان السرررررتخدام الفعال للموارد الشرررررحيحة، وإنتا  منتجات مفيدة للدول األعضررررراء  
أصرربحت، في خضررم "األزمة الكوكبية الثًثية"، أكثر أهمية من أل وقت مضررى. وىررجع أيضرراا المشرراركين  

،  ق. وىررررددت مجموعة إقليمية أخرى على أن العديد من القضررررايا على الصررررعيد العالمي على النظر في الحقائ 
بمرا في لل  أزمة الخرذاء والطراقة المتنراميرة والحرب في أوكرانيرا، تؤثر حاليراا على عمرل األونكتراد. وفي إطار  

خدام عبارة  ممارسرررررررة حق الرد، أعرب أحد المندوبين عن عدم موافقته على تل  البيانات، وكذل  على اسرررررررت 
وأىررررار إلى أن لكر . 2024"الحرب في أوكرانيا" في الورقة غير الرسررررمية المتعلقة بالخطة البرنامجية لعام 

المسرررائل غير المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية ليس مناسرررباا. وىرررددت األمينة العامة لألونكتاد على 
إلى أكثر من أزمة واحدة ويراعي جميع العناصرررررررررر أن لكر األزمات المتتالية التي تؤثر على العالم يشرررررررررير 

 وقاعدة األدلة.

وأقرت األمينة العامة لألونكتاد بالقضايا والتعليقات التي أثارتها الوفود. ورداا على ىواغل محددة،   -33
أعربت عن اتفاقها مع المسررررررائل التي أثيرت بشرررررر ن التعاون التقني، بما في لل  فكرة إنشرررررراء خلية للمطابقة.  

لى الرغم من أن موارد التعرراون التقني وإنجررازه قررد زادت، فررإن عرردداا كبيراا من الطلبررات لم تتم تلبيتهررا.  وع
وتمثل هذه الفجوة وإدارة الطلب أمرين أسرررررررررررراسرررررررررررريين ومرتبطين بالتعاون الجديد مع منظومة األمم المتحدة، 
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والحتياجات. ويعمل فريق التعاون   في لل  مع األفرقة القطرية والمنسررقين المقيمين بشرر ن فهم الطلبات بما
التقني على تجميع المشرررررررراريع المتعلقة بنفس المسرررررررر لة الخاصررررررررة بعدة بلدان ألن لل  سرررررررريكون أكثر كفاءة 
ويسررم  بتوسرريع نطاقها، مع الحفا  على التركيز على كونها مدفوعة بالطلب. وقالت إن األونكتاد سرريجرل 

واعترفرت بر ن الردول .  2024ة بشررررررررررررررر ن الخطرة البرنرامجيرة لعرام  تنقيحرات مع مراعراة جميع التعليقرات الوارد
.  األعضراء، إن ُأتي  لها مزيد من الوقت لسرتعراض مشرروع الوثيقة، يمكنها تقديم مزيد من التعليقات المواروعية 
  وأفادت ب ن األونكتاد يعمل على مواءمة مؤىرررررررررررات التنفيذ لعهد بريدجتاون واإلدارة القائمة على النتائج لتجنب 

في الدورة التي سرررررتعقد في    2024وجود نظامين للمؤىررررررات. وتوقعت أن يكون عرض الخطة البرنامجية لعام 
واارررحاا ومرارررياا لألعضررراء. ورأت أن من الوااررر  أن اإلدارة القائمة على النتائج يمكن   2023ىرررباف/فبراير 

ا كرانرت اإلدارة القررائمررة على النتررائج  تطبيقهررا على ركرائز التعرراون التقني والبحررث والتحليررل. وفيمررا يتعلق بمررا إل 
تنطبق على ركيزة بناء توافق اآلراء، قالت إنها ل يمكن تطبيقها على قرارات الدول األعضررررررررراء ألن األونكتاد،  
من منظور تنظيمي، ل يمكن أن يكون مسرررؤولا عن النتائج التي تتوقف على قرارات الدول األعضررراء. ويمكن  

لرردعم ركيزة بنرراء توافق اآلراء في إطررار اإلدارة القررائمررة على النتررائج، وهو مجررال  أن تنرردر  إجراءات األمررانررة  
تندر  في إطار   يتطلب مزيداا من المناقشررررررة، في حين أن اإلجراءات المتعلقة باسررررررتقًلية الدول األعضرررررراء ل 
لة فريق الخبراء  اإلدارة القائمة على النتائج. وقد لحظ المندوبون مسررر لة مماثلة، على سررربيل المثال، في حا

وستسعى األمانة إلى تحسين ترىيد دورة  . 1الدولي المعني بتمويل التنمية في تقييم البرنامج الفرعي   الحكومي
 الفرقة العاملة في أربعة أيام، مع مًحظة أن الترجمة الشفوية عامل من هذه الجهود. 

لألزمات العالمية وبالعترام بها. ورحبت بالتعليقات على الجهود التي يبذلها فريق السرررررررررررررتجابة  -34
  من عهد بريدجتاون، أطلعت األعضرررراء على خخر المسررررتجدات المتعلقة   120 أ( و 118واسررررتجابة لتنفيذ الفقرتين  

وأىرررررررارت إلى . 2022بالعمل الجارل لتجديد بوابة المندوبين، التي يمكن أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 
الثًثة الصرررررادرة في إطار فريق السرررررتجابة لألزمات العالمية تتضرررررمن   أن التوصررررريات الواردة في الموجزات

مدخًت هامة من األونكتاد وتدعم القضرررايا المتصرررلة بالتحولت األربعة. وأىرررارت أيضررراا إلى التشرررديد على 
.  ارررررررورة تحقيق تمويل عادل ومنصررررررف عبر البرامج الفرعية لألمانة وتحسررررررين التعاون التقني في الدول العربية 

ًا  و  تعمل األمانة عن كثب مع لجنة السياسات اإلنمائية بش ن الخرو  من قائمة أقل البلدان نمواا بزخم، فض
عن إمكانية اجتماع اللجنة في جنيف في وقت ما. وكانت المناقشة الحالية بش ن النتقال في مجال الطاقة  

أيضررررراا المناقشرررررات المتعلقة بالحاجة    صررررر بة إل بدا التراجع واارررررحاا عن بعا اللتزامات. ويتابع األونكتاد
،  الحقيقية إلى تخفيف عبء الديون وإعادة ييكلة ديون البلدان النامية، بما فيها البلدان المتضرررة من الفيضرانات 

 الحجج المؤيدة. 2022تقرير التجارة والتنمية لعام وقدم 

 يل هته األنشطة  استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمو  -باء 

 من جدول األعمال( 3 البند  

قدم رئيس قسرررم التعاون التقني في األونكتاد لمحة عامة عن أنشرررطة المسررراعدة التقنية المضرررطلع   -35
عرررررررام   فررررررري  الررررررروثرررررررائرررررررق  2021برررررررهرررررررا  فررررررري  الررررررروارد   ،TD/B/WP/317  وTD/B/WP/317/Add.1  

  اهمات رقماا قياسررررررياا مرتفعاا فيما يتعلق وىرررررركلت األرقام المتعلقة بالنفقات والمسرررررر .  TD/B/WP/317/Add.2و 
 بالتبرعات الواردة.

، 2021في عام  19-وسرررررررررلط الضررررررررروء على المبادرات التي تم تطويرها اسرررررررررتجابة لجائحة كوفيد -36
سررررريما من خًل مشررررراريع األونكتاد التي يمولها حسررررراب األمم المتحدة للتنمية. وىررررردد على الجهود التي  ل

على أفضرل وجه للطلبات الواردة من الدول األعضراء بتحديث قاعدة بيانات طلبات    يبذلها القسرم لًسرتجابة
 .أدوات منقحة لألونكتادالتعاون التقني لألونكتاد وإعداد مجموعة 

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/317
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/317/Add.1
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/317/Add.2
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،  وفيما يتعلق بتقديم المسررراعدة التقنية يومياا لألونكتاد، لكر أن اسرررتخدام النواتج المتوخاة على اإلنترنت  -37
 ت مختلطة مع أصحاب المصلحة المحليين، أصب  متكرراا.مثل تنظيم اجتماعا

وعرض اسررررتراتيجية التعاون التقني التي تشررررمل تحسررررين اإلدارة القائمة على النتائج بدعم من بدء  -38
نفال الحل المتكامل للتخطيط واإلدارة واإلبًغ، وتعميم مراعاة المنظور الجنسرراني، وتعزيز التعاون فيما بين  

عاب وفيم  ا بين الوكالت من أجل زيادة التساق والت ثير على الصعيد القطرل.الش 

ش على نطاق منظومة األمم المتحدة، حيث  -39 وأخيراا، أىرار إلى زيادة مشراركة األونكتاد في اإلصًر
 وجود اتجاه إيجابي في الحصول على التمويل. 2021تؤكد بيانات عام  

يمية، تناول بمزيد من التفصرريل مكونات أنشررطة التعاون وبناءا على طلب إحدى المجموعات اإلقل -40
 التقني على اإلنترنت. ورحبت مجموعة إقليمية أخرى بزيادة توافر الموارد نتيجة لزيادة الشفافية والمساءلة.

وعرارت ممثلة لشر بة التكنولوجيا واللوجسرتيات التابعة لألونكتاد أنشرطة التعاون التقني في إطار  -41
.  2021في المائة من مجموع نفقات التعاون التقني لألونكتاد في عام   60، التي ىركلت  4رعي  البرنامج الف

  وعرارت النتائج المحققة في مجالت أتمتة الجمار ، وتيسرير التجارة، والنقل، وإدارة الموانة، والتجارة اإللكترونية 
 معرفة.والقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا والبتكار من أجل التنمية وتطوير ال

وأىرررررار ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية إلى النوعية والشرررررفافية والمسررررراءلة فيما يتعلق ب نشرررررطة  -42
.  التعاون التقني المعرواررررررة، التي يسرررررررت، في رأيه، زيادة في الموارد المتاحة للبرنامج الفرعي على مر السررررررنين 

رد داخرل األونكتراد للبرنرامج الفرعي. واقترش أن تتعراون المجموعرات اإلقليميرة على إعرادة تخصرررررررررررررري  الموا
  وأعربت ممثلة مجموعة إقليمية أخرى عن اهتمامها بالحصرررررررول على معلومات عن الكيفية التي تطور بها أثر
أنشررررطة التعاون التقني في إطار البرنامج الفرعي على مر الزمن. ودعت أيضرررراا إلى أن ُيخصررررق  ألمريكا  

تقني غير المخصرررررصرررررة. ولكر ممثل مجموعة إقليمية أخرى فوائد النظام الًتينية مزيد من موارد التعاون ال
ًا. وقال إن نظام أسريكودا سراعد  البلد في  اآللي للبيانات الجمركية  أسريكودا( في أتمتة الجمار ، في بلده مث
من زاد    الحصرررررررررررررول على معلومرات هرامرة عن التردفقرات التجراريرة وفي اعتمراد معرايير دوليرة للجمرار . وإن النظرام 

 الكفاءة والشفافية في الجمار . وىجع البلدان األخرى على اعتماده.

وقدم ممثل لشررر بة السرررتثمار والمشررراريع التابعة لألونكتاد لمحة عامة عن تقديم المسررراعدة التقنية  -43
، موارررحاا السرررمات الرئيسرررية واألثر. وقال إن الشررر بة نجحت في  2021في إطار البرنامج الفرعي في عام 

جيل جديد من سرياسرات السرتثمار والمشراريع من خًل تطوير أطر السرياسرات وتعزيز نهج سرلسرلة   تشركيل
السرررررررتثمار المجتم ية للمسررررررراهمة في زيادة السرررررررتثمار وتوجيهه في أهدام التنمية المسرررررررتدامة. وقدم أمثلة 

ًق وتنفيذ مجموعة  ملموسرررة على اسرررتجابة الشررر  بة للتحديات الرئيسرررية والناىررررة، بما في لل  من خًل إط
من التوصرريات لتعزيز السررتثمار من أجل النتعا  والتنسرريق المسررتدامين في إطار مشررروع "المبادرة العالمية 

". وىرردد على قيمة  19- من أجل عودة ظهور المشرراريع الصررخرى والمؤسررسررات الصررخيرة والمتوسررطة بعد كوفيد 
برادئ اإلدارة القرائمرة على النترائج، بمرا في للر  كجزء من تعزيز التعراون مع البرامج اإلنمرائيرة األخرى وتعميم م 

عاب. وىرردد بالتالي على دور اسررتعراض    سررياسررة السررتثمار في األونكتاد  مصررفوفة التنفيذ الخدمات األسرراسررية للشرر 
 .والمراقبين الرقميين لتيسير الستثمار   تعزيز إصًحات الستثمار من أجل التنمية المستدامة  - المباىر 

اقترحررت إحرردى المجموعررات اإلقليميررة، اعترافرراا منهررا بنوعيررة عمررل األونكترراد في مجررال السرررررررررررررتثمررار  و  -44
ذ  والمشررراريع، إبًغ الدول األعضررراء بقائمة خبراء في مختلف المجالت التي تخطيها المؤسرررسرررة. وطلبت أن ُتؤخا

ن أمريكا الًتينية والكاريبي. وأىررارت  في العتبار في أنشررطة التعاون التقني البلداُن المتوسررطة الدخل، ومنها بلدا 
مجموعة إقليمية أخرى إلى قيمة العمل المضررطلع به في إطار البرنامج الفرعي وتناولت بالتفصرريل الطرائق  

 للدعم المقدم من هذه المجموعة إلى البلدان النامية، بما في لل  في المشاريع مع الش بة.   التنفيذية
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الدولية والسرررلع األسررراسرررية التابعة لألونكتاد أنشرررطة التعاون التقني وعرارررت ممثلة لشررر بة التجارة   -45
 المضطلع بها. وسلطت الضوء على مواءمة األنشطة مع التحولت األربعة بموجب عهد برعيدجتاون.

وسرررلطت ممثلة إحدى المجموعات اإلقليمية الضررروء على المبادرة المشرررتركة بين الشررر بة واإلطار  -46
ز ف ي إطار منظمة التجارة العالمية بشرررر ن القطن كمثال جيد على التعاون. وسرررر لت عما إلا المتكامل المعزق

كرران من الممكن تكرار بوابررة األونكترراد بشررررررررررررررر ن الترردابير غير التعريفيررة في أفريقيررا في منرراطق أخرى وعن  
عترفت ب ن  إمكانية إدما  عناصررر في المنصررة اإللكترونية ألمانة التكامل القتصررادل ألمريكا الوسررطى. وا 

اسرتعراارات النظراء الطوعية بشر ن حماية المسرتهل  تتقدم وأن المتطوعين الجدد يسرمحون بمزيد من التعلم 
من المنظورات الوطنية. وأىررررررارت إلى الطلبات المتكررة لشررررررخل منصررررررب مدير الشرررررر بة وحثت على إكمال 

تاد في أمريكا الًتينية ومنطقة  عملية التوظيف. وىررررررددت أيضرررررراا على ارررررررورة زيادة التعاون التقني لألونك
 البحر الكاريبي.

وأىرررررررارت إحدى المندوبات إلى أعمال الشررررررر بة المتعلقة ب قل البلدان نمواا والتدابير غير التعريفية  -47
ع إلى غرب أفريقيا نطاق العمل مع  في سررياق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وىررجعت على أن ُيوسررق

 دود في ىرق أفريقيا.التاجرات عبر الح

وردت األمانة ب ن الشرر بة لديها مشرراريع حالية ومسررتقبلية سررتشررمل بلداناا في أمريكا الًتينية ومنطقة  -48
  البحر الكاريبي، وأعربت عن اسررررتعدادها لتوسرررريع نطاق العمل مع الوكالت في المنطقة. وأىررررارت إلى أن من

 دابير غير الجمركية على اإلنترنت.الممكن التصال بالش بة فيما يتعلق بمنصة الت 

وسررلط ممثل لشرر بة األونكتاد المعنية ب فريقيا وأقل البلدان نمواا والبرامج الخاصررة الضرروء على أن  -49
 22، بزيررادة قرردرهررا 2021مليون دولر في عررام    19,1دعم التعرراون التقني ألقررل البلرردان نمواا قررد ارتفع إلى  

 في المائة من إجمالي نفقات األونكتاد. 41ويمثل  2020في المائة عن عام 

  وقدم معلومات مسررتكملة عن أنشررطة التعاون التقني، مثل التقدم المحرز في البرنامج المتعدد السررنوات  -50
المشررررررررررررررتر  بين التحرراد األوروبي واألونكترراد من أجررل أنخول  البرنررامج الثرراني للترردريررب في مجررال التجررارة، 

  قييم الثخرات في القدرات اإلنتاجية. وقال إن التقييم أداة جديدة تسررررررتند إلى المؤىررررررر ومؤىررررررر القدرات اإلنتاجية، وت 
الذل اارررطلعت به األمانة في أربعة بلدان وعدة جماعات اقتصرررادية إقليمية في أفريقيا، مع خطط إلدراجه  

  دان نمواا التيكمسرراهمة في خصررائ  الضررعف التي ألنت بها الجم ية العامة والتي أعدها األونكتاد ألقل البل 
 تفي بمعايير الخرو  من القائمة.

وسررررر لت إحدى المجموعات اإلقليمية عن تعاون الشرررررعب مع الدائرة اإلحصرررررائية لألونكتاد بشررررر ن  -51
أعمال التعاون التقني لات الصررررررلة، ومنها على سرررررربيل المثال مشررررررروع حالي لحسرررررراب التنمية بشرررررر ن تقدير 

دت األمانة أن الشررر بة تتعاون بانتظام مع الزمًء اإلحصرررائيين بشررر ن التدفقات المالية غير المشرررروعة. وأك
 المشروع وغيره من المشاريع، مثل مؤىر القدرات اإلنتاجية والنظام اآللي للبيانات الجمركية.

  وسررلطت إحدى المجموعات اإلقليمية وبعا المندوبين الضرروء على فائدة األدوات والمشرراريع المتعلقة  -52
اإلنتاجية التي قدمها األونكتاد إلى القتصرررادات الضررر يفة، والمسررراعدة في الجهود الرامية إلى   ببناء القدرات

التنويع والتحول وبناء القدرة على الصرررررمود. وكررت األمانة التزامها بمواصرررررلة تقديم هذه المسررررراعدة العملية 
جديدة في   نمائيون أموالا القائمة على الطلب، مع التشرديد على اررورة أن يخصر  المانحون والشرركاء اإل

 هذه المجالت البالخة األهمية، بما في لل  من خًل الصندوق السترماني ألقل البلدان نمواا.

وقدم ممثل لشررررررر بة العاولمة واسرررررررتراتيجيات التنمية في األونكتاد أنشرررررررطة التعاون التقني في إطار   -53
بلداا من   60المالي تقديم الدعم لبناء القدرات إلى وواصررررررررررل نظام إدارة الديون والتحليل . 1البرنامج الفرعي  

  أجل إدارة الديون إدارة فعالة ومسررتدامة. وىررملت مؤىرررات اإلنجاز الرئيسررية تعزيز اإلبًغ عن الديون والشررفافية. 
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وأكمل فرع الديون وتمويل التنمية بنجاش مشررررررررررروعاا لحسرررررررررراب التنمية بشرررررررررر ن تعبرة الموارد المالية في زمن  
وأطلق مشررروعاا للمتابعة. وأسررهمت مشرراريع التعاون التقني لوحدة التعاون والتكامل القتصرراديين   19-كوفيد

فيمرا بين البلردان النراميرة في زيرادة الوعي بمركزيرة التعراون فيمرا بين بلردان الجنوب في إعرادة البنراء على نحو  
لى الشررعب الفلسررطيني بهدم أفضررل. وواصررلت وحدة تقديم المسرراعدة إلى الشررعب الفلسررطيني تقديم الدعم إ

تقييم التكلفة القتصرادية لًحتًل والتخفيف من حدة المصراعب الجتماعية والقتصرادية المعاكسرة. وأتاش 
المعهد الفترااري فرصراا لبناء القدرات لألكاديميين والباحثين حتى يتمكنوا من دعم صرانعي القرارات وتقديم  

 دية الوطنية.تحليًت لدعم صياغة السياسات القتصا

وأثنرت إحردى المجموعرات اإلقليميرة وأحرد المنردوبين على عمرل برنرامج نظرام إدارة الرديون والتحليرل  -54
 المالي وىكرا الجهات المانحة للبرنامج. وأعربت البلدان عن ارتياحها الشديد للتدريب والدعم المقدمين.  

واقترحت إحدى المجموعات اإلقليمية، وهي تعرب عن تقديرها للعمل المضرررررررطلع به، أن يعزز المعهد   -55
 الفترااي التعاون مع ُىعاب األونكتاد األخرى.

  وىرردد أحد المندوبين على أهمية عمل الوحدة الفلسررطينية. وأعرب أيضرراا عن قلقه إزاء الموارد المحدودة  -56
 وقال إن هنا  حاجة إلى حل مستدام للمشكلة.من الموظفين في الوحدة 

وعرض ممثل للدائرة اإلحصرررررررائية التابعة لألونكتاد أنشرررررررطة تنمية القدرات، وسرررررررلط الضررررررروء على  -57
 الجديدة للدائرة. الختصاصات

وىرررررررردد ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية على أهمية ارتفاع جودة البيانات واتسرررررررراقها وموثوقيتها   -58
 قية األونكتاد. ورأى أن اإلحصاءات دعامة للموثوقية، معرباا عن ت ييده لستقًلية اإلحصاءات. من أجل مصدا 

وطلب أحد المندوبين معلومات عن المشررررراريع المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشرررررروعة، بما في لل   -59
ابرت األمرانرة بر ن اختيرار البلردان مرا يتم تطويره واختبراره في البلردان الرائردة وكيفيرة اختيرار هرذه البلردان. وأجر 

  الرائدة يتم بناءا على دعوة لإلعراب عن الهتمام في المناسرربات اإلقليمية، وأن األسرراليب التي يسررتحدثها األونكتاد 
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ُتختبار على أنواع التدفقات المالية غير المشررررررررررروعة التي 

 رائدة. تختارها البلدان ال

وتسررررراءل المندوب كذل  عن سررررربب اختيار منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصرررررادل كراعا  -60
من أهدام التنمية المسررررتدامة بشرررر ن دعم التنمية، الذل يتضررررمن أيضرررراا  1-3-17مشررررار  لمؤىررررر الهدم 

ثرل في اإلبًغ عن عنراصررررررررررررررر التعراون فيمرا بين بلردان الجنوب. وأواررررررررررررررحرت األمرانرة أن دور األونكتراد يتم
البيانات المتعلقة بالسررررتثمار األجنبي المباىررررر والتمكين من بناء القدرات في مجال التعاون فيما بين بلدان 
الجنوب وما يتصررررررررل بذل  من إبًغ عالمي عن البيانات المتعلقة بالمؤىررررررررر، بالسررررررررتناد إلى اآلليات التي 

في الميدان القتصادل عن بيانات تستند إلى مجموع الدعم   تقودها البلدان. وأبلخت منظمة التعاون والتنمية
 الرسمي إلطار التنمية المستدامة للكيان، الذل يقتصر على العناصر المتفق عليها عالمياا.

وأىررررررار مندوب خخر إلى أهمية العمل المتعلق بالتدفقات المالية غير المشررررررروعة بالنسرررررربة للبلدان  -61
 أن يكثف جهوده إلىرا  مزيد من الدول األعضاء في جهود تنمية القدرات.النامية وطلب إلى األونكتاد 

وسرررر ل مندوب خخر عن رؤية الدائرة اإلحصررررائية المسررررتقلة لضررررمان جودة البيانات التي يقوم   - 62
عليها عمل األونكتاد التحليلي والسرررياسررراتي. وأكدت األمانة أن الدائرة على اسرررتعداد، في حدود الولية 

عاب األونكتاد في مجال نوعية البيانات واألخًقيات واألسررررررررررراليب والتحليل  والموارد ال  متاحة، لدعم ىرررررررررررُ
 القائم على البيانات. 
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 تقييم أنشطة األونكتاد -جيم 

 من جدول األعمال( 4 البند  

 تقييم أنشطة األونكتاد: لمحة  امة -1 

، وأىرررررررررارت إلى 2022-2021ت في الفترة قدمت األمانة تقريراا عاماا يخطي ثمانية تقييمات ُأْجرعيا  -63
لألونكتاد. وبوجه عام، لحظت التقييمات   2أنشررطة التقييم للسررنة المقبلة التي تشررمل تقييم البرنامج الفرعي  

 درجة عالية من األهمية ألعمال التعاون التقني واتساقاا قوياا مع ولية األونكتاد.  

ا من أن اسرتدامة النتائج وإدما  المنظور الجنسراني وأعربت بعا المجموعات اإلقليمية عن قلقه -64
وحقوق اإلنسرران ل تزال تشرركل تحدياا لمشرراريع األونكتاد. واعترفت األمانة بالشررواغل وبيقنت الجهود الجارية، 
بما في لل  تعزيز تدريب موظفي المشررررررررراريع. وإجمالا، أكدت األمانة من جديد أن نظام التقييم الذل يتبعه  

 يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للتعلم التنظيمي والمساءلة وعملية التحسين المستمر.  األونكتاد

 لألونكتاد: العولمة والترابط والتنمية 1التقييم الخارجي للبرنامج الفر ي  -2 

لألونكتاد بشررر ن العولمة   1قدم فريق تقييم مسرررتقل مؤلف من ثًثة أعضررراء تقييم البرنامج الفرعي  -65
تنمية. وأىررررررررار عموماا إلى أن البرنامج الفرعي وثيق الصررررررررلة بولية األونكتاد. وأىرررررررريد في التقييم  والترابط وال

بعمرل التعراون التقني الرذل يضررررررررررررررطلع بره البرنرامج الفرعي، ول سرررررررررررررريمرا نظرام إدارة الرديون والتحليرل المرالي، 
دائرة اإلحصررائية بعد إعادة ُأىرريد بعمل فرع اإلحصرراءات والمعلومات اإلنمائية  الذل أعيدت تسررميته بال كما

وقد ُأْنجعزات بنجاش نواتج البرنامج الفرعي التي صرررررررردر بها تكليف، وإن كان قد لوحظ أن (. الهيكلة الداخلية
قياسرراا كافياا نظراا لنق  الرصررد. ولحظ المقييعمون أيضرراا أن هنا   اا  مدى وصررول النواتج وأثرها ل يقا) دائم

ت البحوث واتجاهها العام، مما أدى إلى خًم بين الدول األعضرراء. ىررواغل ملحوظة بشرر ن اتسرراق منتجا
 واختتم تقرير التقييم بثماني توصيات للتحسين، ست منها لينظر فيها األونكتاد واثنتان للدول األعضاء.

وعراررررررت األمينة العامة لألونكتاد رد اإلدارة، مبينة التدابير التي سرررررريتخذها األونكتاد فيما يتعلق  -66
،  توصيات. وىملت التدابير إدخال مؤىرات لرصد المنتجات المعرفية، وإعادة التفكير في دور لجنة المنشورات بال 

 وإنشاء وحدة إلجازة السياسات لتعزيز اتساق منشورات األونكتاد.

وأثناء المناقشرررررة، لكرت بعا المجموعات اإلقليمية والعديد من المندوبين أن اسرررررتقًل األونكتاد  -67
.  يار موااررررريع البحوث ووجهات النظر جانب أسررررراسررررري من جوانب ولية المؤسرررررسرررررة وينبخي الحفا  عليه في اخت 

من دور في ركيزة بنراء توافق اآلراء ومن  1وفيمرا يتعلق بمرا للبحوث التي ُتجرى في إطرار البرنرامج الفرعي 
ة أن المجال بحاجة إلى إصًش. ، اعتبرت بعا المجموعات اإلقليمي تقرير التجارة والتنمية  أثر عليها، ول سيما 

المندوبين ت ييدهم لسررررتقًل األونكتاد في إجراء البحوث بخا النظر    وكررت مجموعة إقليمية أخرى وبعا 
 عن الدور المتصررور للبحوث في بناء توافق اآلراء. ولحظت إحدى المجموعات اإلقليمية ومندوب خخر أيضرراا 

 ية يتماىى مع ولية األونكتاد.  أن إنتا  البحوث من منظور البلدان النام

وسررلمت بعا المجموعات اإلقليمية وبعا المندوبين بإمكانية إدخال تحسررينات على تنفيذ فريق   -68
الخبراء الحكومي الردولي المعني بتمويرل التنميرة. ولكرت مجموعرة إقليميرة أخرى وبعا المنردوبين أن على 

 خبراء الحكومي الدولي بصورة مستقلة. األونكتاد أن يواصل طرش مواايع وأفكار فريق ال

ولكرت مجموعة إقليمية أخرى وبعا المندوبين أن اآلراء المتباينة بين الدول األعضرررررراء بشرررررر ن  -69
نواتج البرامج الفرعية يرج  أن تكون غير قابلة للحل نظراا لختًم اآلراء السرررياسرررية. غير أنهم أىررراروا 

التفاوض. ولحظت إحدى المجموعات اإلقليمية أن بعا التوصريات أن النواتج تتي  فرصرة للمناقشرة و   إلى 
ل تزال غير منفررذة وهي بررالتررالي وااررررررررررررررحررة مرة أخرى    1للبرنررامج الفرعي    2013المنبثقررة عن تقييم عررام  

ودعت بعا المجموعات اإلقليمية األمانة إلى رصرررررررررد تنفيذ التوصررررررررريات عن كثب. . 2022تقييم عام  في
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يمية والعديد من المندوبين أسرررررلة مختلفة عن مسررررائل من بينها تمويل اإلجراءات  وأثارت عدة مجموعات إقل
المتخذة في اسررتجابة اإلدارة، وتعزيز وحدة تقديم المسرراعدة إلى الشررعب الفلسررطيني، والدراسررة السررتقصررائية  

 المستخدمة في التقييم، وتنزيل المنشورات، والنوع الجتماعي.

مينة العامة لألونكتاد ب ن األمانة سرتحتا  إلى طلب موارد إارافية من ورداا على لل ، أجابت األ -70
اللجنة الخامسة التابعة للجم ية العامة لألمم المتحدة من أجل زيادة عدد الموظفين لمهمة إجازة السياسات،  
ت  ودعت األعضرراء إلى دعم المبادرة. وسررلطت الضرروء على األهمية التي تعلقها على تحسررين إدما  المنظورا 

الجنسررانية في عمل األونكتاد وعلى الكيفية التي واررعت بها هذا النهج مواررع التنفيذ على مسررتوى المديرين.  
إلى جميع  ورداا على مزيد من السرررتفسرررارات، لحظ فريق التقييم المسرررتقل أن الدراسرررة السرررتقصرررائية صررردرت 

وأواررر  المقييعمون أن معدل السرررتجابة  الدول األعضررراء في األونكتاد، وُأتيحت لها عدة أسرررابيع للرد عليها.  
في المائة معدل نمولجي بالنسربة لتقييمات األونكتاد. وأىراروا إلى أن تنقي     16للدراسرة السرتقصرائية البال   

بيانات تنزيل المنشرررررررررررورات من تقرير التقييم يعزى إلى مسرررررررررررائل تقنية تم تحديدها في األونكتاد؛ وفي الوقت  
 إنشاء نظم لتحسين رصد مدى انتشار منتجات البحوث وت ثيرها. نفسه، أكد لل  الحاجة إلى

 الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي -دال 

 من جدول األعمال( 5 البند  

 قردم ممثرل لخردمرات دعم وإدارة البرامج الترابعرة لألونكتراد لمحرة عرامرة عن عمليرة الميزنرة والمعرالم -71
، التي ُيرجق  أن تظل سررررارية  2023الرئيسررررية والتخييرات المطبقة على ىرررركل وثيقة الميزانية البرنامجية لعام 

وفيما يتعلق بالورقة غير الرسرررمية المقدمة إلى الدول األعضررراء، سرررلط الضررروء  . 2024بالنسررربة لوثيقة عام 
لت مقارنة بالسررنة السررابقة  اسررتعراض عام تمهيدل للمنظمة، وخياران على األقل   على التحسررينات التي ُأدخع

من خيارات النتائج لكل برنامج فرعي، وبيان للصلة بعهد بريدجتاون بالنسبة لكل خيار من خيارات النتائج.  
وقال أيضرراا إن األمانة سررت خذ في العتبار مناقشررة هذا البند من جدول األعمال عند واررع مشررروع الخطة  

، مع اررمان أن ُتؤخذ في العتبار أل مقترحات  2022نون األول/ديسررمبر البرنامجية المقرر تقديمه في كا
 لتحسين الورقة غير الرسمية الحالية وُتدرا  أيضاا في الورقة غير الرسمية التالية.

وخًل المناقشررررررررة، أقرت بعا المجموعات اإلقليمية بالتحسررررررررينات التي أدخلت على الورقة غير  -72
تحسرين مقاييس األداء. وفي الوقت نفسره، قالت إن من الممكن تحسرين سرياق الرسرمية الحالية، بما في لل  

الورقة غير الرسرررررررمية بتحديد األحداث والبيرة لات الصرررررررلة بعمل البرامج الفرعية ولكر الدرو) المسرررررررتفادة 
 لات الصلة بعمل البرامج الفرعية التي تؤثر على لل  العمل، بما في لل  الدرو) السلبية.

عا المجموعات اإلقليمية دعمها لإلجراءات التي نفذتها األمانة لزيادة التسررراق التنظيمي  وأبرزت ب  -73
 وواع خطة متعددة السنوات لتنفيذ عهد بريدجتاون. وأعربت عن تطلعها إلى تلقي الخطة المتعددة السنوات. 

العام ولحظت إحدى المجموعات اإلقليمية أن من الممكن تحسررررررررين التسرررررررراق بين السررررررررتعراض  -74
الوارد في الورقة غير الرسرمية والسرياق العام للبرامج الفرعية الخمسرة، في حين أن التحولت األربعة لميثاق 

 بريدجتاون لم تعالج بالتساول في الوثيقة ب كملها.

وىررجعت مجموعة إقليمية أخرى األمانة على مواصررلة تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة النهائية  -75
لات عليها. إلى الد   ول األعضاء، عندما تصدر الوثيقة عن نيويور ، حتى تكون على علم بالتخييرات التي ُأْدخع

وأواررر  ممثل األمانة أن جميع المقترحات المتعلقة بالتحسرررينات سرررتؤخذ في العتبار وُتدرا    - 76
لمتعدد السنوات،  ولحظ أيضاا أن اإلطار ا .  2023في النسخة التالية من الورقة غير الرسمية في عام  

م إلى الدول األعضرراء، سرريخطي جميع التحولت األربعة لعهد بريدجتاون تخطية ىرراملة في   الذل سررُيقدق
حين أن الورقة غير الرسرمية الحالية تيسرر مناقشرة الخطة البرنامجية المقبلة، التي تقتصرر على نتيجة 

 واحدة فقط في المستقبل لكل برنامج فرعي. 
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 مة الختاميةالجلسة العا -هاء 

كرر ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين بعا الرسررائل الرئيسررية التي ُنقعلات خًل   -77
الدورة. وىكرا المديرين على عرواهم بش ن العمل واإلنجازات التي تحققت في إطار ركيزة التعاون التقني،  

لسررررماش باسررررتخدام الوقت بمزيد من واقترحا أن يتسررررنى تبسرررريط المناقشررررة في الدورات المقبلة للفرقة العاملة ل
الكفاءة. وأعربا عن تطلعهما إلى تلقي معلومات مسررتكملة عن اسررتراتيجية التعاون التقني التي ُأقعرقت مؤخراا،  

، أن نتائج التقييم إيجابية 1ول سررررريما فيما يتعلق بجمع األموال. ولحظا، فيما يتعلق بتقييم البرنامج الفرعي 
مج الفرعي ينفذ وليته. ورأيا أن بعا المجالت ما زالت بحاجة إلى تحسررررررررين، وأقرا  وخلصررررررررا إلى أن البرنا

برد اإلدارة بشرررر نها، الذل حدد الكيفية التي تعتزم بها األمانة تنفيذ توصرررريات التقييم. وكررا أيضرررراا مقترحات  
  تنفيذ التدابير المتعلقة  بشررر ن عناصرررر محددة من التقييم والتوصررريات واسرررتجابة اإلدارة. ف ولا، ينبخي أن يحافظ 

  بركيزة البحث والتحليل دائماا على السرررررررررتقًل الفكرل لألمانة؛ وينبخي مواءمة التدابير مع الوليات التي يعمل
 البرنامج الفرعي في إطارها. وثانياا، إنهما مسررتعدان للتعاون مع األمانة واألعضرراء لتحسررين المسررائل اإلجرائية 

 م دورات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، واختيار أعضرررراء فريق واللوجسررررتية المتصررررلة بتنظي 
 المناقشررررة الذين يظلون مخلصررررين للولية األصررررلية لفريق الخبراء الحكومي الدولي الواردة في الختصرررراصررررات 

ء توافق اآلراء  التي تم التفاوض بشررررررررر نها بعناية. وتدر  المجموعة اإلقليمية مسرررررررررؤوليتها في إطار ركيزة بنا
وسررررتواصررررل العمل مع المجموعات اإلقليمية األخرى لبناء توافق اآلراء بشرررر ن موارررروع تمويل التنمية الهام. 

تنفرذ المقترحرات المقردمرة وتعكس  2024وأخيراا، أعربرا عن تطلعهمرا إلى تلقي وثيقرة للخطرة البرنرامجيرة لعرام  
 التنفيذ المتسق والمتوازن لميثاق بريدجتاون.  

أىررررررررررررررار ممثرل مجموعرة إقليميرة أخرى إلى تقرديره للتقردم المحرز في بنرد جردول األعمرال المتعلق و  -78
وأىرار إلى أن األعضراء يتعلمون العملية معاا وأن تحسرينات كثيرة . 2024بالمرحلة التحضريرية لبرمجة عام 

لت. وىرررررركر المقييعمين، ول سرررررريما مقييعمي البرنامج الفرعي   ييمات مهمة لتعزيز فعالية  ، وقال إن التق1قد ُأدخع
عمل األونكتاد ومصررداقيته. وكما يتضرر  من التوصرريات، ل تزال هنا  مشرراكل كثيرة، ل سرريما في البرنامج  

وأارررررررررام أن تصرررررررررميم األمينة العامة . 2013حيث ظلت المسرررررررررائل دون معالجة منذ تقييم عام  1الفرعي 
ع األعضرراء أيضرراا على أن ينظروا بعين  لألونكتاد على مواجهة التحديات يشررجع المجموعة اإلقليم ية. وىررجي

ناقدة في تنشرريط اآللية الحكومية الدولية التي دعا إليها عهد بريدجتاون وأن يشرراركوا بفعالية في التحسررينات  
الممكنة. وفيما يتعلق بانتعا  تمويل التعاون التقني، أىررررررررار إلى أن اإلدارة القائمة على النتائج والشررررررررفافية 

تا في عمل بعا البرامج الفرعية عبر الركائز الثًث تبين أهمية هذه الجهود. وىرررررررررررجع جميع اللتين لوحظ
 البرامج الفرعية على التعلم من هذه الممارسات الفضلى. 

وأعربررت ممثلررة مجموعررة إقليميررة أخرى عن تقررديرهررا لتقييم السررررررررررررررتعراض العررام وتقييم البرنررامج   -79
ًا عن المعلومات المسرررررررت 1 الفرعي .  2024كملة بشررررررر ن العملية التحضررررررريرية للخطة البرنامجية لعام  ، فضررررررر

 وقالت إنها تتطلع إلى متابعة المسائل المتبقية التي يتعين معالجتها.

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  

 انتخاب أ ضاء المكتب   -ألف 

 من جدول األعمال( 1 البند  

واألداء البرنررامجي، في جلسررررررررررررررتهررا العررامررة انتخبررت الفرقررة العرراملررة المعنيررة بررالخطررة البرنررامجيررة   -80
، السرررريد كيفيشرررريت لون   كمبوديا( رئيسرررراا لها والسرررريد 2022تشرررررين األول/أكتوبر  3الفتتاحية المعقودة في  

 مقرراا. -  مهدل رمعون  الجزائر( نائباا للرئيس
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 إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل   -باء 

 من جدول األعمال( 2 البند  

 2022تشررين األول/أكتوبر  3فرقة العاملة، في جلسرتها العامة الفتتاحية المعقودة في اعتمدت ال -81
 وبذل ، كان جدول األعمال كما يلي . TD/B/WP/315أيضاا، جدول أعمالها المؤقت الوارد في الوثيقة 

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هذه األنشطة.استعراض أنشطة التعاون  -3

 تقييم أنشطة األونكتاد  -4

 تقييم أنشطة األونكتاد  لمحة عامة؛  أ(

 لألونكتاد  العولمة، والترابط، والتنمية. 1تقييم خارجي للبرنامج الفرعي   ب(

 لبرنامجي.الدورة التحضيرية للخطة البرنامجية والمعلومات المتعلقة باألداء ا -5

 جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والثمانين للفرقة العاملة. -6

 مسائل أخرى. -7

مه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية. -8  اعتماد التقرير الذل ستقدي

 جدول األ مال المؤقت للدورة الخامسة والثماني  للفرقة العاملة   -جيم 

 من جدول األعمال( 6 البند  

،  2022تشرررررررين األول/أكتوبر   7وافقت الفرقة العاملة، في جلسررررررتها العامة الختامية المعقودة في  -82
 4على جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسررة والثمانين، بصرريخته الواردة في الورقة غير الرسررمية المؤرخة  

 (. انظر المرفق الثاني 2022تشرين األول/أكتوبر  

 مسائل أخرى  -دال 

 من جدول األعمال( 7البند   

 لم ُتعرض على الفرقة العاملة أل مسائل أخرى للنظر فيها. -83

 ا تماد التقرير التي ستقّدمه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية -هاء 

 من جدول األعمال( 8 البند  

في جلسرررررررررررتها العامة الختامية  وافقت الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي، -84
المقرر بر ن يقوم،  -، على تقرير الردورة وألنرت لنرائرب الرئيس2022تشرررررررررررررررين األول/أكتوبر    7المعقودة في  

م إلى مجلس التجارة والتنمية.  تحت إىرام الرئيس، بواع الصيخة النهائية للتقرير الذل سُيقدق

  

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/315
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 المرفق األول  

 مشروع مقرر ُيعرض  لى مجلس التجارة والتنمية لكي ينظر فيه  

 استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هته األنشطة    

 من جدول األعمال( 3 البند  

 إن مجلس التجارة والتنمية 

برراعتبرراره إحرردى  الرردور الررذل يضررررررررررررررطلع برره األونكترراد في مجررال التعرراون التقني    يؤكررد من جررديررد -1
األسرراسررية الثًث لعمل األونكتاد، ويشرردد على أهمية التنسرريق بين الركائز الثًث من أجل مسرراعدة  الركائز

 متسقة ومتعاادة؛

على أهميرة تعزيز تعردديرة األطرام من أجرل تحقيق أهردام خطرة التنميرة المسررررررررررررررتردامرة   يشررررررررررررررردد -2
 م المتحدة؛، بالتعاون مع وكالت أخرى في منظومة األم2030 لعام

بمبادرات األونكتاد الرامية إلى تقديم مسرراعدة تقنية سررريعة ومبتكرة وقائمة على الطلب من   يرحب -3
ًا   أجل الستجابة على أفضل وجه لقضايا التنمية، بما فيها القضايا الناىرة عن أثر األزمات العالمية، فض

 البلدان التي تت ثر تجارتها؛عن حالت الطوارئ والنزاعات وما بعد النزاعات األخرى في 

إلى األونكتاد أن يواصرررررررل جهوده الرامية إلى تزويد الدول األعضررررررراء بتعاون تقني ىرررررررامل    يطلب -4
ومتسررررررق تمشررررررياا مع وليته المتمثلة في مواصررررررلة تنفيذ اسررررررتراتيجية التعاون التقني لألونكتاد وتقديم مجموعة  

 لموارد في الوقت المناسب؛أدوات األونكتاد الجديدة واستراتيجية لتعبرة ا

ش منظومة األمم المتحدة   يشرررررررجع -5 األونكتاد على مواصرررررررلة جهوده في المشررررررراركة في تنفيذ إصررررررًر
اإلنمائية، بما في لل  من خًل تعزيز التعاون مع نظام المنسرررررررررررررقين المقيمين لألمم المتحدة، بالتعاون مع 

 مم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية؛الوكالت الشريكة من المجموعة المشتركة بين وكالت األ

الزيرادة في المسرررررررررررررراهمرات المقردمرة من البلردان المتقردمرة النمو والبلردان النراميرة   يًحظ مع الرتيراش -6
على السرواء، ويشردد على أهمية توفير تمويل كام ويمكن التنبؤ به لضرمان التعاون التقني الفعال، ويشرجع 

اهمات متعددة السرررررررنوات إلى التعاون التقني لألونكتاد، بما في لل  إلى الصرررررررندوق  أيضررررررراا على تقديم مسررررررر 
السررررررترماني ألقل البلدان نمواا، من أجل زيادة اسررررررتدامة المسرررررراعدة التقنية التي يقدمها األونكتاد، ويؤكد من 

والمساءلة، وكذل  جديد في الوقت نفسه الحاجة إلى تحسين تطبيق مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشفافية  
 اإلدارة القائمة على النتائج.
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 المرفق الثاني  

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

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

، 2024رنامجية لألونكتاد والمعلومات المتعلقة باألداء البرنامجي لعام اسرررررررررتعراض مشرررررررررروع الخطة الب  - 3
 الجزء ألف من الميزانية البرنامجية المقترحة. 

جدول األعمال المؤقت للدورة السرادسرة والثمانين للفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء  -4
 البرنامجي.

 مسائل أخرى. -5

مه الفرقة العاملة إلى مجلس التجارة والتنمية. اعتماد التقرير الذل -6  ستقدي
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 المرفق الثالث  

 *الحضور  

حضررررررررر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضرررررررراء في الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية  -1
  واألداء البرنامجي 

 التحاد الروسي

 األرجنتين
 إسبانيا

 أستراليا
 إكوادور
 ألبانيا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة

 إندونيسيا
 أنخول

 اإلسًمية(  -إيران  جمهورية  
 إيطاليا
 باكستان

 البحرين
 البرازيل
 بربادو)
 البرتخال

 بنما

 المتعددة القوميات(  -بوليفيا  دولة  
 بيرو

 بيًرو)
 تايلند

 تركيا

 جامايكا
 الجبل األسود

 الجزائر
 جزر البهاما

 الجمهورية الدومينيكية
 ية الكونخو الديمقراطيةجمهور 

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا

 جنوب أفريقيا

 جيبوتي
 دولة فلسطين

 زامبيا

 زمبابول 

 سرل لنكا

 السلفادور
 السنخال

 السودان

 سويسرا

 الصين
 العراق
 عمان

 غابون 
 غامبيا

 غواتيمال
 فرنسا
 الفلبين

 البوليفارية(  -فنزويً  جمهورية  

 فييت نام

 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كولومبيا
 الكونخو
 الكويت

 كينيا
 مدغشقر

 مصر
 المخرب

 المكسي 

 طانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبري

 ناورو

 نيبال

 نيجيريا

 نيكاراغوا

 الهند
 هولندا

 اليابان
 اليمن

 وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة في الدورة  -2

 التحاد األوروبي

    
  

لين. لًطًع على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *  . TD/B/WP(84)/INF.1تتضمن قائمة الحضور هذه المشاركين المسجق

https://undocs.org/ar/TD/B/WP(84)/INF.1
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