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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة السادسة واخلمسون
   ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٨-٦جنيف، 

  ل األعمال املؤقتمن جدو) أ(٤البند 

استجابة اإلدارة للتقييم املتعمِّق ألنشطة األونكتاد يف جمـال التعـاون               
التقين، املكرَّسة ألقل البلدان منواً، والبلدان النامية غـري الـساحلية،           
والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األخرى ذات االقتصادات        

  الصغرية واهلّشة والضعيفة هيكلياً

  مةمقد    
ترحِّب أمانة األونكتاد بالتقييم املتعمِّق ألنشطة األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين،              -١

املكرَّسة ألقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة،             
، (TD/B/WP/223والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلّشة والـضعيفة هيكليـاً           

، وتود أن ُتعرب عن شكرها لفريق التقييم علـى          TD/B/WP/224) و TD/B/WP/223/Add.1و
  .أجنزه من عمل ما
وجتـد  . وقد أحاطت األمانة علماً باالستنتاجات والتوصيات الرئيسية لعملية التقييم          -٢

ها األمانة ما يشجِّعها، بصفة خاصة، يف االستنتاجات اإلجيابية اإلمجالية اليت خلصت إلي
البلدان املستفيدة ترى أن برامج األونكتاد "عملية التقييم، وال سيما ما جاء فيها من أن 

كما أحاطت األمانة علماً مبا     ". ُمرضية من حيث أمهيتها وفعاليتها وأثرها واستدامتها      
خلصت إليه عملية التقييم من استنتاج مفاده أن كفاءة األونكتاد يف جمال تنفيذ برامج              

  .التقنية حتتاج إىل حتسنياملساعدة 
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وستويل األمانة اهتماماً كامالً ألية توصيات قد تود الـدول األعـضاء تأييـدها،                -٣
  .وستستخدم هذه التوجيهات لالسترشاد هبا يف األخذ بالنهج األمثل للعمل على هذا الصعيد

لـدول  ولدى النظر يف تقرير خرباء التقييم املستقلني، تود األمانة أن تعرض علـى ا               -٤
األعضاء بعض املعلومات اإلضافية فيما يتعلق بعملها يف جمال التعاون التقين لصاحل أقل البلدان      
منواً، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األخـرى ذات             

  .االقتصادات الصغرية واهلّشة والضعيفة هيكلياً

  اد بالنسبة للبلدان املستفيدةأمهية عمل األونكت  -أوالً   
خيلص خرباء التقييم إىل استنتاج مفاده أن أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين                -٥

بالنسبة لتلبية احتياجات البلدان املـستفيدة،      ) ٥٦ و ٢٧الفقرتان  " (باألمهية الشديدة "تتسم  
تتفق بشكل  "امج املنفّذة   وقد أكدت نتائج الدراسة االستقصائية اليت أُجريت أن أهداف الرب         

ومـع  ). ٢٩الفقرة  " ( الطابع اخلاص لكل بلد    كامل تقريباً مع أولويات البلدان وتراعي عادةً      
ال يوجد ما يكفي من العـروض احملـددة واملكّيفـة           "ذلك، يستنتج خرباء التقييم أيضاً أنه       

ية، والدول اجلزرية الـصغرية     املكّرسة ألقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحل       " واجملّمعة
يوحي بأن  "النامية، والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً، مما           

  ).٥٨الفقرة " (املميزات اخلاصة بكل بلد ال تؤخذ متاماً يف احلسبان
ـ              -٦ ى مث إن أنشطة املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا األونكتاد تكون دائماً موّجهـة عل

ومثة أمثلة تشمل   . املستفيدةوظروف البلدان   أساس الطلب ومكّيفة مبا يتالءم مع احتياجات        
مجيع ُشعب املساعدة التقنية املكّيفة حبسب احتياجات كل مستفيد حىت ضـمن املـشاريع              

مشروع "ومن األمثلة على ذلك املشروع األقاليمي املعنون        . اإلقليمية واملشتركة بني األقاليم   
ـ    " قدرات بشأن اإلدارة السليمة يف جمال تشجيع وتيسري االستثمار        بناء ال  عبة املنفَّذ من قبل ُش

االستثمار واملشاريع، وقد اشتمل على تقدمي الدعم لكل من زامبيا ومجهورية الو الدميقراطية             
كما أن املشروع األقاليمي لتقـدمي      . الشعبية بشأن تصميم وتنفيذ مواثيق التعامل مع العمالء       

م من أجل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية يقدم خدمات استشارية وُينفِّذ أنشطة يف              الدع
  .جمال بناء القدرات لصاحل فرادى البلدان حسب طلبها

وجتدر اإلشارة بصفة خاصة إىل أن عمليات التقييم املستقلة لكـل مـن برنـامج                 -٧
 وبرنـامج   ٢٠٠٦ية، املنفّـذ يف عـام       األونكتاد املتعلق باالنضمام إىل منظمة التجارة العامل      

 قـد   ٢٠٠٧األونكتاد املتعلق بتقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال االستثمار، املنفّذ يف عام            
جّد مفيدة ومركّزة وحسنة التوقيت، وهي داعمة للتنميـة         "خلصت إىل أن هذه التدخالت      

 ٢١ الصادرة يف    ؛TD/B/WP/190الوثيقة  " (ومستجيبة لالحتياجات املتغرية للبلدان املستفيدة    
وعلى حنو أكثر حتديداً فيما يتعلق بأدلة االسـتثمار ومـشاريع اإلدارة            ). ٢٠٠٦يوليه  /متوز
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السليمة يف جمال تشجيع االستثمار اليت تعود بالفائدة على أقل البلدان منواً، لوحظ أن مقدِّمي               
إال أنه ليس هناك سـوى  . ناخلدمات اخلاصة والعامة يوفرون أدلة استثمار للعديد من البلدا  "

ويف هذا اجملال، تسّد أدلة االسـتثمار الـيت         . القليل من هذه األدلة املتاحة ألقل البلدان منواً       
كما لوحظ أن ". ُيصدرها األونكتاد فجوة كبرية ال ميكن جلهات أخرى أن تسّدها بالضرورة

شجيع وتيسري االسـتثمار  تقييم منتصف املدة يؤكد أمهية مشروع اإلدارة السليمة يف جمال ت     "
بالنسبة الحتياجات التنمية االقتصادية الوطنية، وفرص وأولويات أقل البلدان منواً يف إطـار             
سعيها إىل حتقيق هدفها املتمثل يف اجتذاب االستثمار وتعزيز استثمارات الشركات املتعـددة         

  ".اجلنسيات وغريها من استثمارات القطاع اخلاص
 األونكتاد إىل تكييف مجيع مشاريعه مع احتياجات وظروف         وعلى العموم، يهدف    -٨

. البلدان املستفيدة عن طريق إجراء مشاورات مكثّفة بدءاً مبرحلة إعداد اإلطـار املفـاهيمي             
وتنبغي مالحظة أنه، يف حالة بعض املشاريع مثل مشروع نظام إدارة الديون والتحليل املـايل      

، مثة حدود للتكييـف     )أسيكودا(البيانات اجلمركية   ومشروع النظام اآليل لتجهيز     ) دميفاس(
ورغم أخـذ طلبـات     . الذي ميكن أن ختضع له الربجميات اليت مت تطويرها على أساس عام           

املستخدمني يف االعتبار لدى حتديث وتطوير نسخ جديدة من هذه الربجميات، ُتجرى أحياناً             
، وبني أخذ فرادى املتطلبـات يف     عملية موازنة بني حتقيق وفورات حجم يف تطوير الربجميات        

واألونكتاد يعي هذه القيود، وقد سعى إىل احلد منها عن طريق إتاحـة وحـدات               . االعتبار
كمـا  . مناذج حاسوبية إضافية حمددة والبدء يف االنتقال حنو هندسة الربجميات املفتوحة 
ما ُتدرج حيدث مزيد من التكييف، حسب احتياجات املستفيدين، يف مرحلة التنفيذ عند

خدمات معينة، مثل خدمات إدارة قواعد البيانات، يف جمموعة أنشطة املساعدة التقنية            
  .حسبما يطلبه املستفيدون

تركيز أوضح على البلدان النامية غري الـساحلية والـدول اجلزريـة              -ثانياً   
  الصغرية النامية

التركيـز  "يرهم أن   خبصوص التوصية األوىل، الحظ خرباء التقييم املستقلون يف تقر          -٩
على البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ليس واضحاً وضوحاً كافياً             

وتؤيد األمانة فحوى هذه التوصية، بل إهنا قـد         ). ٦١الفقرة  " (وينبغي حتديده حتديداً أفضل   
طار االسـتراتيجي  حّددت بالفعل أهدافاً واضحة فيما يتعلق بعملها مع هذه البلدان ضمن اإل 

وتستند هذه األهداف إىل الواليـات      )). ١٠الربنامج   (A/63/6مثالً، الوثيقة   (لفترة السنتني   
فعلى سبيل املثال، فيمـا     . الواضحة اليت أسندهتا الدول األعضاء إىل األونكتاد يف اتفاق أكرا         
  :يتعلق بالبلدان النامية غري الساحلية، ينص اتفاق أكرا على ما يلي



TD/B/WP(56)/CRP.1 

GE.10-51671 4 

ينبغي أن يقدم األونكتاد املساعدة التقنية إىل البلدان النامية غري الساحلية             -١٠٧"
وبلدان العبور النامية ملعاونتها يف ضمان توفري بنية حتتية وخدمات مالئمة وكفوءة،            

  ".وترتيبات فعالة للنقل العابر، من أجل دعم التجارة
بلدان النامية غري الـساحلية     ينبغي إعداد أدلة استثمارية من أجل مجيع ال         -١٥٠"

  ".اليت تطلب هذه األدلة، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية
ينبغي أن ُيجري األونكتاد حبوثاً لوضع توصيات سياساتية متكِّن البلدان            -١٦٥"

وينبغـي أن تـويل     . النامية من ختفيض تكاليف النقل وحتسني كفاءة النقل وترابطه        
 الحتياجات أضعف االقتصادات، وخباصة إلنشاء وتنفيـذ        البحوث اهتماماً خاصاً  

شبكات عبور مترابطة تستفيد منها البلدان النامية غري الساحلية وبلـدان العبـور             
وينبغي . النامية، على أن يؤخذ يف االعتبار إعالن أملايت الوزاري وبرنامج عمل أملايت           

  .".أيضاً توجيه االهتمام إىل تعزيز النقل املتعدد الوسائط
 يف ٢٠٠٨ويف هذا الصدد، ركّزت البحوث ونتائج التحليالت اليت أجريت منذ عام   -١٠

جمال تيسري التجارة والنقل واخلدمات ذات الصلة اليت هتم البلدان النامية غري الساحلية علـى               
على جمموعة واسعة من القضايا، مبا فيها تكاليف النقل، والعوامل احملدِّدة لقدرة البلدان النامية     

وقد أُطِلق يف إطار برنامج النظام اآليل لتجهيـز         . الوصول إىل شبكات النقل البحري العاملية     
مشروع جديد للتعاون اإلقليمي مع أمانة اجلماعة االقتـصادية         ) أسيكودا(البيانات اجلمركية   

ول والنقدية لوسط أفريقيا من أجل إنشاء وتنفيذ نظام لرصد حركة الترانزيت الدولية بني الد             
 وهـو أول    -األعضاء يف اجلماعة، مما سييسِّر التجارة لصاحل البلدان النامية غري الـساحلية             

  .كما سيصدر قريباً دليل استثمار خاص بزامبيا. مشروع من نوعه على نطاق العامل
 قـد حـّدد     ٥وتنبغي أيضاً مالحظة أن باب الربامج اخلاصة يف الربنامج الفرعـي              -١١

فبالنسبة للبلدان النامية غري الـساحلية،      . تعلق هباتني الفئتني من البلدان    بوضوح أهدافه فيما ي   
يتمثل اهلدف الرئيسي يف مساعدة البلدان املعنية على إعادة توجيه اقتصاداهتا حنو األنشطة اليت             

وبالنسبة للدول النامية اجلزرية الصغرية، يتمثل      . تكون أقل اعتماداً على احلركة املادية للسلع      
 يف تعزيز قدرة البلدان املعنية على تأمني الدعم الدويل الذي حتتاج إليه من أجل بنـاء                 اهلدف

  .مرونتها وقدرهتا على التكيف
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تعزيز التنسيق الداخلي بشأن أنشطة التعاون التقين املكرسة ألقل           -ثالثاً   
البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية، والـدول اجلزريـة          

ة، والبلدان األخرى ذات االقتـصادات الـصغرية        الصغرية النامي 
  واهلشة والضعيفة هيكلياً

، توافق األمانة على أن للتعاون والتنسيق       )أ(٦٣خبصوص التوصية الواردة يف الفقرة        -١٢
ويف هذا الصدد، متثِّل جلنة استعراض املشاريع آلية مشتركة بني الُشعب           . بني الُشعب أمهيتهما  

وتسعى اللجنة، من خالل اجتماعاهتا املنتظمـة،       . تصلة بالتعاون التقين  لرصد مجيع املسائل امل   
إىل تشجيع تقاسم املعلومات بشأن املسائل املتصلة بالتعاون التقين، مبا يف ذلـك اسـتعراض               
مقترحات املشاريع اجلديدة، بغية تعزيز التعاون بني الُشعب واتساق األنشطة مع الواليـات             

وميثل أعضاء جلنـة اسـتعراض املـشاريع    . ستراتيجية التعاون التقيناملُسندة إىل األونكتاد وا  
جهات الوصل اليت تعّينها خمتلف الُشعب، مبا يف ذلك الشعبة املعنية بأفريقيا وأقل البلدان منواً               

  .والربامج اخلاصة، باإلضافة إىل دائرة خدمات التعاون التقين

  ينتكييف التدخالت حسب احتياجات املستفيد  -رابعاً   
، يسر برنـامج نظـام إدارة الـديون         )ب(٦٣خبصوص التوصية الواردة يف الفقرة        -١٣

أن يفيد بأنه قد انتهى مؤخراً من تطوير نسخة جديدة من برنـامج             ) دميفاس(والتحليل املايل   
، وهي نسخة ال تستجيب ألحدث املمارسات الفضلى يف - DMFAS 6 -دميفاس احملوسب 
وتشمل هذه  . الربجميات املفتوحة  تستند أيضاً إىل هندسة      بل إهنا ،   فحسب جمال إدارة الديون  

 إىل مجيع الوحـدات النموذجيـة       ، على أساس مركزي   ،النسخة وصلة شبكية تتيح الوصول    
. لربنامج دميفاس، واملعلومات والتطبيقات والبيانات والوصالت اليت يستخدمها املـستعِملون        

 مسات مكّيفة حبسب احتياجـات      الربجمياتيدة هلذه   وباإلضافة إىل ذلك، توفِّر اهلندسة اجلد     
كما أن التكنولوجيـا املفتوحـة    . لالحتياجات احملّددة للبلدان املعنية   ضاف وفقاً   املستفيدين تُ 

 تتيح أيضاً ربط هذا الربنامج بغريه من الربجميات DMFAS 6 برنامج  نسخةاملستخدمة لتطوير
  .املعنيةموذجية املستعملة يف مجيع البلدان احلكومية فضالً عن األدوات التحليلية الن

اجلهات املاحنة و على املستفيدين من الربنامج DMFAS 6  برنامجوقد ُعرِضت نسخة  -١٤
. ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين  يف    املعقود خالل اجتماع الفريق االستشاري لربنامج دميفاس     

ويف وقت إجـراء  . ٢٠١٠عام  يف البلدان املستفيدة يف DMFAS 6وقد بدأ استخدام برنامج 
عملية التقييم، كانت زامبيا والسلفادور ال تزاالن تستخدمـان النسخة السابقة من برنـامج    

 يف مجيع البلدان املستفيدة هـدفاً  DMFAS 6  نسخةوميثل استخدام. (DMFAS 5.3)دميفاس 
  .رئيسياً للربنامج
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، فإن الربنامج اآليل لتجهيز     (TD/B/WP/224)وكما الحظ خرباء التقييم يف تقريرهم         -١٥
هو برنامج موجَّه حسب الطلب يأخـذ يف االعتبـار، قـدر            ) أسيكودا(البيانات اجلمركية   

ففي زامبيا، على سبيل املثـال،  . اإلمكان، االحتياجات احملددة لكل بلد من البلدان املستفيدة      
ددة خمصصة للبلـدان    يشتمل الربنامج احلاسويب الذي مت تركيبه يف هذا البلد على وظائف حم           

 أن مسؤولني من هيئة اإليرادات      منوترحب األمانة مبا ورد يف التقرير       . النامية غري الساحلية  
حتسني اإليرادات الضريبية من خالل     " الربجميات قد ساعدت على      أفادوا بأن هذه  الزامبية قد   

" حلدوديـة تقليص زمن العبور يف املراكـز ا      "على  و" احلصول على دخل أعلى من اجلمارك     
 وكالمها من العناصر الرئيسية يف تيسري التجارة لصاحل البلدان الناميـة غـري             -) ٦٦الفقرة  (

فتوحة، فقد كان هذا وسوف يظل هـدفاً        املربجميات  الوفيما يتعلق بتوفري هندسة     . الساحلية
ـ      ة يف مهماً ومستمراً من أهداف الربنامج، ضمن حدود اجلوانب األمنية اليت تتسم بأمهية بالغ

  .جمال اجلمارك

اإلبالغ عن األنشطة املضطلع هبا من ِقَبل األونكتاد يف أقـل البلـدان          -خامساً  
 ، والدول اجلزرية الصغرية النامية    ، والبلدان النامية غري الساحلية    ،منواً

  والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً
، توافق األمانة على أن تقـدمي معلومـات         ٦٤الفقرة  خبصوص التوصية الواردة يف       -١٦

مفّصلة عن األنشطة املنفّذة يف فرادى البلدان املنتمية إىل الفئات األربع من البلدان سُيسهم يف               
إجراء تقييم كامل ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد فيما يتعلق بفئات حمـددة              

علومات عن طريق اإلحاطات اإلعالمية املنتظمة واالتصاالت       وميكن تقدمي هذه امل   . من البلدان 
  .اليت جتريها الُشعب املسؤولة مع وفود البلدان

        
  


