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  موجز    
يف جمال التعاون الـتقين املكرسـة ألقـل    بأنشطة األونكتاد   التقييم املتعلق    انطوى  

لبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة، والبلـدان           االبلدان منواً، و  
إجراء : ، على ثالث مراحل هياألخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليا    

ل املساعدة التقنيـة، واستقـصاء آراء اجلهـات         استعراض مكتيب ألنشطة األونكتاد يف جما     
املستفيدة بشأن برامج األونكتاد، وإجراء حتليل معمق لعشرة برامج خمتارة، ومشل ذلك القيام             

  .بزيارتني ميدانيتني
وقد أظهر االستعراض املكتيب أنه يف حني تشكل بـرامج األونكتـاد يف جمـال                 

الناحية املالية، قياساً مبجموع املـساعدة التقنيـة        املساعدة التقنية قدراً متواضعاً جداً من       
الدولية، فإن نسبة برامج األونكتاد املكرسة هلذه الفئات األربع من البلدان تعـد مرتفعـةً            

غري أن معظم هذه الربامج هي مـشاريع   . قياساً مبجموع برامج املساعدة التقنية لألونكتاد     
ى صعيد املساعدة التقنية يكتسبه من غيـاب أي         وحيتل األونكتاد موقعاً متميزاً عل    . إقليمية

وترى البلـدان املـستفيدة أن بـرامج        . تضارب للمصاحل بينه وبني احلكومات املستفيدة     
األونكتاد مرضيةٌ من حيث أمهيتها وفعاليتها وأثرها واستدامتها، يف حني ُيعتـرب غيـاب              

  .نية لألونكتادالتنسيق بني الُشعب عنصراً حيد من كفاءة برامج املساعدة التق
وتكمن التوصية األوىل يف أن املوقع املتميز لألونكتاد وأمهية أنشطته يقتضيان منه              

تكريس املزيد من املوارد وتعزيز اجلهود خلدمة هذه الفئات احملددة من البلدان، مع التركيز              
عو إىل أما التوصـية الثانيـة فتـد     . بشكل أكرب على األنشطة احملددة ذات امليزة التنافسية       

ضرورة اإلبالغ بشكل كامل وأكثر شفافية عن األنشطة املفصلة واملبالغ املصروفة علـى             
وأخرياً وليس آخراً، تتمثل مسألة     . كل بلد من البلدان املنتمية إىل الفئات األربع املذكورة        

  .هامة يف حتسني كفاءة األونكتاد يف جمال تنفيذ برامج املساعدة التقنية
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  مقدمة
  السياق  -ألف   

يضطلع األونكتاد بوالية حمددة هي دعم فئات معينة من البلدان النامية عن طريـق                -١
فالواليات اليت يستند إليها عمل األونكتاد لفائدة أقل البلدان منواً، والبلدان           . املساعدة التقنية 

رية الصغرية النامية، والبلدان األخرى ذات االقتـصادات        النامية غري الساحلية، والدول اجلز    
 لصاحل أقل   ٢٠١٠-٢٠٠١برنامج العقد   "الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليا، تنبثق أصالً من        

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً، واتفاق وإعالن            " البلدان منواً 
برنامج عمـل   "و" التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية     برنامج العمل من أجل     "أكرا، و 
  .وشىت قرارات ومقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة" أملايت
  .١وتظهر هذه الفئات األربع من البلدان يف الشكل   -٢

  ١الشكل 
لدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزريـة       أقل البلدان منواً، والب   : الفئات األربع من البلدان   

  الصغرية النامية، والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليا 
  )١(مجيع البلدان املكتوبة حبروف مائلة هي من فئة البلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لالستشاراتأبوتيكريشركة تيريي /األونكتاد، شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة  :راملصد
 

ــدان  مجيع البلدان املكتوبة حبروف مائلة هي من فئة البل
األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة       

 البلدان النامية غري الساحلية

  البلدان منواً أقل 

البلدان اجلزرية الصغرية

ــيت          البلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية والضعيفة هيكلياً ال
 ال تندرج حتت أي فئة خاص تعترف هبا األمم املتحـدة  

ريتريا   لسنغال      إ كمبوديا  ا
نغوال   ليبرييا   السودان  أ

اليون    بنغالديش     مدغشقر   سري
صومال    بنن  ل موريتانيا   ا

وغو   مبيا    ت موزامبيق   غا
ميامنار   غينيا   مجهورية ترتانيا املتحـدة 

هاييت   غينيا االستوائية  مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 
 اليمن  غينيا بيساو  جيبويت  

  مجهورية أفريقيا الوسطى    إثيوبيا 
 مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية   أذربيجان 

ــابقة   أرمينيا   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الس
وزبكستان   زامبيا                       أ

    أوغنـدا               زمبـابوي  
أفغانستان       باراغواي            ســوازيلند

جيكستان      بوتسوانا     بوتان   طا
بوركينا فاسو    قريغيزستان      بوليفيا    

بوروندي    كازاخستان        تركمانستان  
  تشاد  ليسوتو      تشاد        

مايل    مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية     
رواندا     

ــال                                                                             نيبــــــ
                                                                           مــــــــالوي

غرينادا    جزر سليمان  بابوا غينيا اجلديدة  
فانواتو    جزر مارشال  باالو

ومينيكا   بربادوس   فيجي    د

كرييبايت    الرأس األخضر  ترينيداد وتوباغو 
ملديف    ساموا  توفالو 
موريشيوس    سان تومي وبرينسييب    تونغا 

ــادين  تيمور  -  ليشيت ميكرونيزيا   سانت فنسنت وجزر غرين
ناورو    سانت كيتس ونيفيس    جامايكا  

سانت لوسيا     جزر البهاما 
سيشيل    جزر القمر 

لسلفادور    أوروغواي الكونغو    غواتيماال   ا
ورينام    البحرين ناميبيا    غيانا   س

لكامريون    عمان    بروين دار السالم   نيكاراغوا   ا
هندوراس    كوت ديفوار  غابون   بليز 
 كوستاريكا     غانا  بنما

)٣( 

 ) بلدا١٩ً(

)٢( 

)٤( 
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  :مالحظات
البلدان اليت  " (حجم االقتصاد "ُحدد واحد وتسعون بلداً بشكل غري رمسي على أساس            )١(  

البلدان " (لضعف اهليكلي اهلشاشة وا "و) ٢٠٠٥ مليار دوالر يف عام      ٣٢كان ناجتها احمللي اإلمجايل يقل عن       
اليت تقع خارج مربع البلدان اليت حققت أفضل أداء يف مؤشر األمم املتحدة املتعلق بـالتعرض للـصدمات                  

  ).  بلداً ناميا١٣٠ًيشمل  اخلارجية الذي 
 بلداً بعد االستعراض الذي أُجـري       ٤٩(قائمة األمم املتحدة الرمسية ألقل البلدان منواً          )٢(  

  ).٢٠٠٧ وبعد خروج الرأس األخضر من القائمة يف عام ٢٠٠٦م للقائمة يف عا
فئة البلدان النامية غري الساحلية اليت تعترف هبا األمم املتحدة استناداً إىل أسس جغرافية                )٣(  

  ). بلدا٣١ً(
  ). بلدا٢٩ً(قائمة األونكتاد غري الرمسية للدول اجلزرية الصغرية النامية، ألغراض حتليلية فقط   )٤(  

 املؤشرات االقتصادية والدميغرافية البسيطة للفئات األربع مـن         ١ويلخص اجلدول     -٣
والبلدان التسع وأربعون األقل منواً هي بوضوح الفئة الـيت         . البلدان املشمولة يف هذه الدراسة    

  .تضم أكرب عدد من السكان وأدىن مستوى من التنمية
  ١اجلدول 

أقل البلدان منواً، والبلـدان الناميـة غـري         : بلدانالبيانات املتعلقة بالفئات األربع من ال     
والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية          الساحلية،

  واهلشة والضعيفة هيكليا

 
  عدد

  البلدان

 لعامعدد السكان 
اجملموع،  (٢٠٠٩
  )باملاليني

جمموع الناتج احمللي   
ــام   ــايل لع اإلمج

: اجملمــوع (٢٠٠٩
ليـارات دوالرات  مب

  )الواليات املتحدة

نصيب الفـرد مـن     
الدخل القومي اإلمجايل   

بالدوالرات، املتوسط  (
  )بالنسبة للسكان

 ٥٨٠ ٥٣٥ ٨٣٤ ٤٩ )أ(أقل البلدان منواً

 ٩٣٦ ٤٢٨ ٣٩٥ ٣١ البلدان النامية غري الساحلية

 ٣٦٠ ٤ ٧٥ ١٨ ٢٩ )ب(الدول اجلزرية الصغرية النامية

  ت االقتصادات البلدان األخرى ذا
 ٧٦٧ ٢ ٣٤٥ ١٢٣ ١٩ )ج(الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً

  .لصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل" آفاق االقتصاد العاملي"نشرة : املصدر

  . بلدا٤٩ً  )أ(
  . اجلزرية الصغرية الناميةقائمة األونكتاد غري الرمسية للدول  )ب(
  .شة والضعيفة هيكلياً اليت ال تنتمي إىل أي فئة أخرىلبلدان ذات االقتصادات الصغرية واهلا  )ج(

وقد طلبت الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية يف دورهتـا              -٤
الثالثة واخلمسني إىل أمانة األونكتاد إجراء تقييم خارجي معمق ألنـشطة التعـاون الـتقين               

 النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة،         املكرسة ألقل البلدان منواً، والبلدان    
  .والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليا
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وهدف هذا التقييم هو التوصل إىل استنتاجات وتقـدمي توصـيات واسـتخالص               -٥
ه الفئة مـن    الدروس املستفادة من أجل توجيه األعمال اليت يضطلع هبا األونكتاد لصاحل هذ           

          .البلدان يف املستقبل، واملسامهة يف التنفيذ الفعال للواليـات املنبثقـة مـن اتفـاق أكـرا                
كما سيسهم هذا التقييم يف املناقشات اليت ستجري يف معرض التحضري ملؤمتر األمم املتحـدة      

  .٢٠١١الرابع املعين بأقل البلدان منواً، املقرر عقده يف عام 
هج التقليدي إىل تقييم مدى أمهية أنشطة التعاون التقين املضطلع هبـا يف             ويهدف الن   -٦

إطار مجيع برامج األونكتاد الفرعية لفائدة أقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الـساحلية،              
والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة         

ويـود  . وكفاءهتا واسـتدامتها ) مبا يف ذلك أثرها(قييم مدى فعالية هذه األنشطة      هيكليا، وت 
املقّيمون يف هذا الصدد تسليط الضوء على أن املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد حمدودة              
يف قيمتها املطلقة، وتشمل عدداً كبرياً نسبياً من األنشطة الصغرية، ومتيل بشكل واضح حنـو              

" عوامل أخـرى  "وهناك  . دعم الربجميات /ات واملشورة السياساتية والدعم اإلداري    بناء القدر 
عديدة تؤثر على األثر اإلمجايل ألنشطة األونكتاد يف جمال املساعدة التقنية، وال سيما يف جمال               

  .التجارة واالستثمار املعرض للتقلبات
 اجلغرافية للمـساعدة    ويتعني كذلك أن تويل عملية التقييم اهتماماً خاصاً للسمات          -٧

املقدمة، وأن تقّيم ما هو حمدد ومكّيف قطرياًً فيما يضطلع به األونكتاد من أنشطة يف جمـال                 
وهلذا الغرض، ينبغي أن تؤخـذ باالعتبـار   . املساعدة التقنية للفئات األربع املعينة من البلدان     

         قنية اليت يقـدمها األونكتـاد     األمهية اإلمجالية هلذه الفئات من البلدان يف جمموع املساعدة الت         
  . وما طرأ عليها من تغريات خالل األعوام األخرية

البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء على      (ومن بني األركان الثالثة لعمل األونكتاد         -٨
تركز هذه الدراسة التقييمية على التعاون الـتقين        ) الصعيد احلكومي الدويل، والتعاون التقين    

البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة،             ألقل املخصص
غري أن املقّيمني يودون    . والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليا       

اإلشارة إىل أن هذا التركيز ال يعين أن الركنني اآلخرين ليس هلما جدوى أو أمهيـة هلـذه                  
  .ات األربع من البلدانالفئ

  املنهجية  - باء  
استعراض حتليلي واسع النطاق،    : تشتمل املنهجية على ثالث خطوات متكاملة هي        -٩

  ".التمثيلية"ودراسة استقصائية للبلدان املستفيدة، وفحص معمق لعينة صغرية من الربامج 
يـة يف جمـال     وقد تضمن االستعراض التحليلي الواسع ألنشطة األونكتـاد اإلمجال          -١٠

املساعدة التقنية املوجهة إىل الفئات املعينة من البلدان متريناً إحصائياً استند إىل البيانات املتاحة              
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اليت قدمها األونكتاد، فضالً عن فحص مستفيض لالستعراضات السنوية اليت جيريها األونكتاد  
  .ألنشطته يف جمال التعاون التقين

ق على عينة من أنشطة املساعدة التقنيـة املقدمـة إىل           وُصمم استقصاء إلكتروين طُبّ     -١١
ومل ُيرسل االستقصاء إال للبلدان املستفيدة، وركز على أسئلة عامة          . الفئات املعينة من البلدان   

عن أمهية الربامج أو قابليتها للتكييف، ومدى كفاءهتا وتأثريها على تقرير السياسات، مـن              
ت أو أوجه القصور احلساسة امللحوظة يف تنفيذ الربامج أو    منظور األطراف اجمليبة، وعن الثغرا    

        : وقد اختريت برامج املساعدة التقنية املشمولة باالستقصاء وفقاً للمعـايري التاليـة           . فعاليتها
لضمان سرعة حتديد بيانات االتـصال باجلهـة         (٢٠٠٩مشاريع ال تزال ناشطة يف عام       ) أ(

          ؛)لـضمان قابليـة النتـائج للقيـاس        (٢٠٠٨بل عـام    مشاريع بدأت ق  ) ب(؛  )املستفيدة
مشاريع قطرية تستهدف مباشرة البلدان املندرجة يف الفئات األربع قيد النظر، أو برامج             ) ج(

 وقـد ُحـدد يف   . إقليمية يستفيد منها بلد واحد على األقل من بلدان الفئات األربع املعنيـة  
           على بيانات االتصال باجلهات املستفيدة فيمـا يتعلـق          برناجماً، وحصل املقّيمون   ٧٩البداية  

 شخصاً الذين استفادوا من هذه األنشطة ٣١٠ برناجماً منها، ويف النهاية اسُتطلعت آراء       ٤٧    ب
وقد وردت اثنتان وأربعون إجابة اسُتخدمت يف هـذا         . أو شاركوا فيها يف البلدان املستفيدة     

ميكن االطـالع علـى نتـائج       . ( املذكورة ٤٧    لا من الربامج     برناجماً ٢٢التحليل، ما يغطي    
  ").املواد الداعمة"، TD/B/WP/223/Add.1االستقصاء املفصلة يف الوثيقة 

" متثيلية" برامج   ١٠وانطوت اخلطوة الثالثة على إجراء فحص معمق لعينة صغرية من             -١٢
وكانـت  .  من ُشَعب األونكتاد   واختري برناجمان أو نشاطان لكل شعبة     . لفئات البلدان املعينة  

 برامج، والبلدان النامية غري الساحلية مشمولة ١٠ من أصل  ٨فئة أقل البلدان منواً مشمولة يف       
البلدان األخرى ذات    برامج منها، والدول اجلزرية الصغرية النامية مشمولة يف برناجمني و          ٦يف  

وقـد اسـتهدف    . رناجمني أيضاً  مشمولة يف ب   االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً    
نشاطان من الربامج املعنية بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واستهدف اثنـان       /برناجمان

وقد مشلت  . منها بلدان آسيا واحمليط اهلادئ، فيما استهدفت ستة برامج منها البلدان األفريقية           
دراسة املواد ذات الصلة املتاحـة      ) أ: (املنهجية اليت طُبقت على هذه الربامج العشرة ما يلي        

إجراء مقابالت  ) ب(؛  )وثائق األونكتاد والتقارير املتعلقة بالربامج واملنشورات وما إىل ذلك        (
بـسبب  " دراسيت حالتني إفراديتني  "    لمع اجلهات املستفيدة مباشرةً يف بلدين اختريا موضوعاً         

         ؛) زامبيا وبرناجمـان يف الـسلفادور      أربعة برامج يف  (استفادهتما من أكثر من برنامج واحد       
  .إجراء مقابالت مع موظفي األونكتاد املعنيني) ج(
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  قائمة الربامج العشرة التمثيلية 

 فئة البلدان املنطقة البلد )اجملموعة(الربنامج  الشعبة املرجع

شـــعبة العوملـــة   أ
 واستراتيجيات التنمية

ايل، نظام إدارة الديون والتحليل امل    
 )١١اجملموع (السلفادور 

أمريكا الالتينيـة    السلفادور
 والبحر الكارييب

البلـــدان األخـــرى ذات 
االقتصادات الصغرية واهلـشة    

 والضعيفة هيكلياً

شـــعبة العوملـــة   ب
 واستراتيجيات التنمية

نظام إدارة الديون والتحليل املايل،     
 )١١اجملموعة (زامبيا 

واً، البلدان النامية   أقل البلدان من   أفريقيا زامبيا
البلدان األخرى  غري الساحلية،   

ــصغرية  ــصادات ال ذات االقت
 واهلشة والضعيفة هيكلياً

شعبة التجارة الدوليـة يف      ه
السلع واخلدمات والسلع   

 األساسية

ــشترك   ــل امل ــامج املتكام الربن
للمساعدة التقنية، املرحلة الثانيـة،     

 )١اجملموعة (منطقة أفريقيا 

أقل البلدان منواً، البلدان النامية      أفريقيا ياُينفذ يف زامب
البلدان األخرى  غري الساحلية،   

ــصغرية  ــصادات ال ذات االقت
 واهلشة والضعيفة هيكلياً

شعبة التجارة الدوليـة يف      و
السلع واخلدمات والسلع   

 األساسية

توطيد القدرات املؤسسية وبنـاء     
القدرات يف جمال قوانني وسياسات     

املستهلك، بلـدان   املنافسة ومحاية   
 )٤اجملموعة (أمريكا الالتينية 

ي ـُينفذ ف
 السلفادور

أمريكا الالتينيـة   
 والبحر الكارييب

البلـــدان األخـــرى ذات 
االقتصادات الصغرية واهلـشة    

 والضعيفة هيكلياً

شعبة االستثمار وتنميـة     ح
 املشاريع

 منواً، البلدان النامية    أقل البلدان  أفريقيا زامبيا )٧اجملموعة (الكتاب األزرق، زامبيا 
البلدان األخرى  غري الساحلية،   

ــصغرية  ــصادات ال ذات االقت
 واهلشة والضعيفة هيكلياً

شعبة االستثمار وتنميـة     ط
 املشاريع

تعزيز أنـشطة تـشجيع وتيـسري       
 )٧اجملموعة  (االستثمار

أقل البلدان منواً، البلدان النامية      أفريقيا ُينفذ يف إثيوبيا
 غري الساحلية

ــا   ي ــعبة التكنولوجي ش
 واللوجستيات

ــة الو  ــور، مجهوري ممــرات العب
 -١٢اجملموعة  (الدميقراطية الشعبية   

جزء من مشروع احلساب اإلمنائي     
 املخصص لبناء القـدرات يف      ٤م

جمال تيسري التجـارة والنقـل يف       
البلدان النامية غري الساحلية وبلدان     

 ) العبور النامية

مجهورية الو  
  الدميقراطية

 عبيةالش

ــيط  ــيا واحمل آس
 اهلادئ

أقل البلدان منواً، البلدان النامية     
البلدان األخرى  غري الساحلية،   

ــصغرية  ــصادات ال ذات االقت
 واهلشة والضعيفة هيكلياً

ــا   م ــعبة التكنولوجي ش
 واللوجستيات

النظـام اآليل   االنتقال إىل نظـام     
ــة   ــات اجلمركي ــز البيان لتجهي

)ASYCUDA++(ــا  ، زامبيــ
  )١٢اجملموعة (

أقل البلدان منواً، البلدان النامية      أفريقيا زامبيا
البلدان األخرى  غري الساحلية،   

ــصغرية  ــصادات ال ذات االقت
 واهلشة والضعيفة هيكلياً

شعبة أفريقيا وأقل البلدان     ص
 منواً والربامج اخلاصة

تقدمي دعم مستمر حلكومة ملـديف      
يف سياق اخلروج املنتظر مللديف من      

امليزانيـة   موارد( منواً   فئة أقل البلدان  
 )العامة

ــيط  ملديف ــيا واحمل آس
 اهلادئ

أقل البلدان منواً، الدول اجلزريـة      
البلدان األخرى  الصغرية النامية،   

ذات االقتصادات الصغرية واهلشة    
 والضعيفة هيكلياً

شعبة أفريقيا وأقل البلدان     ق
 منواً والربامج اخلاصة

برنامج تعزيز خـدمات التجـارة      
 )١٧اجملموعة  (ارواالستثم

أقل البلدان منواً، الدول اجلزريـة       أفريقيا جزر القمر
البلدان األخرى  الصغرية النامية،   

ذات االقتصادات الصغرية واهلشة    
 والضعيفة هيكلياً
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  استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين  -أوالً   
ن التقين املخصصة ألقل البلدان     وقد استند استعراض أنشطة األونكتاد يف جمال التعاو         -١٣
والبلدان األخـرى ذات    ، والدول اجلزرية الصغرية النامية،       والبلدان النامية غري الساحلية    منواً،

، إىل مترين إحصائي استند إىل البيانات املتاحة        االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً    
راضات السنوية اليت جيريها األونكتاد اليت قدمها األونكتاد، فضالً عن فحص مستفيض لالستع 

  .٢٠٠٢ألنشطته يف جمال التعاون التقين منذ عام 
وركز التقييم على املساعدة التقنية اليت يكرسها األونكتاد للفئات األربع من البلدان              -١٤

ن والبلـدا ، والدول اجلزرية الصغرية النامية،       والبلدان النامية غري الساحلية    أقل البلدان منواً،  (
غري أن االستعراضات السنوية    ). األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً      

ألنشطة التعاون التقين مل تتضمن أي تصنيف للنفقات حسب فئات البلدان، باسـتثناء أقـل     
أوالً، تغري اهليكل التنظيمي لألونكتـاد      : كما يصعب حساب املبالغ لسببني مها     . البلدان منواً 

، وال توجد قاعـدة بيانـات       )أدخلت تغيريات على الشعب واجملموعات     (٢٠٠٢ام  منذ ع 
وقد أنشأ فريق التقييم قاعـدة      . إلكترونية تارخيية متجانسة ويعتد هبا عن مشاريع األونكتاد       

 مشروعاً، من قائمـة متاحـة       ٢١٠بيانات تشمل مشاريع األونكتاد الناشطة البالغ عددها        
وثانياً، إن جزءاً كبرياً من أنشطة املساعدة التقنيـة         . وين لألونكتاد للعموم على املوقع اإللكتر   

لألونكتاد، كما يتضح يف الفقرات التالية، ُيقّدم من خالل مشاريع إقليمية، ما حيـول دون               
  .تصنيف هذه النفقات بدقة حسب فئات البلدان

استعراض " منشوره   وجيري األونكتاد تقييماً سنوياً للمساعدة التقنية اليت يقدمها يف          -١٥
 أدنـاه،  ٣وكما يتضح يف اجلدول  ". أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويلها       

 يف املائة   ١٣فإن مستوى التعاون التقين الذي يتخذ شكل أنشطة قطرية متدٍن وحتاذي نسبته             
          املائـة   يف   ١٧وقد بلغ ذروتـه بنـسبة        (٢٠٠٢من أنشطة األونكتاد يف املتوسط منذ عام        

غري أنه، لألسباب املذكورة أعاله، ال ميكن إجراء استعراض للمساعدة التقنية           ). ٢٠٠٨عام  
املكرسة ألقل البلدان منواً باالعتماد على املشاريع القطرية وحدها، ولذا أُخذت يف االعتبـار              

، فـإن متوسـط     ونتيجة لذلك . تقديرات احلصة املخصصة هلذه البلدان من الربامج اإلقليمية       
           يف املائـة   ٤١، وقد ناهزت نـسبتها      ٢٠٠٢ يف املائة منذ عام      ٣٦حصة هذه البلدان تبلغ     

غري أن هذه االستعراضات السنوية ال تقّدم، لألسف، تقديرات مماثلة للفئـات            . ٢٠٠٨عام  
ـ      (الثالث األخرى من البلدان املعنية       ة الـصغرية   البلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزري

  ).والبلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياًالنامية، 
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٢أنشطة التعاون التقين املتعلقة بأقل البلدان منواً، الفترة 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  الفئة

 ٦,٦ ٤,٥ ٤,٧ ٣,٦ ٢,٧ ٢,٩ ٢,٨  يف أقل البلدان منواًاملشاريع القطرية

تقديرات األونكتاد لنفقات املشاريع املتعددة البلدان املوجهة      
 ألقل البلدان منواً

٩,١ ٨,٥ ٨,١ ٧,٨ ٧,٧ ٥,٩ ٣,٥ 

 ١٥,٧ ١٣,١ ١٢,٨ ١١,٤ ١٠,٤ ٨,٨ ٦,٣ جمموع النفقات املتعلقة بأقل البلدان منواً

 ٣٨,٣ ٣١,٥ ٣٥,٢ ٣٠,٥ ٣٠,٦ ٢٧,٨ ٢١,٨ املخصصة للتعاون التقينجمموع نفقات األونكتاد 

  ٪٤١ ٪ ٤١ ٪٣٦ ٪ ٣٧ ٪ ٣٤ ٪ ٣٢ ٪٢٩ حصة أقل البلدان منواً يف أنشطة التعاون لألونكتاد

  .استعراضات أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويلها  :املصادر

 يف املائة من املبلغ     ٩٤(لعظمى من املشاريع     أن الغالبية ا   ٥ و ٤ويظهر من اجلدولني      -١٦
تتركز يف أربع ُشَعب وعدد صـغري مـن         )  يف املائة من جمموع عدد املشاريع      ٨٤اإلمجايل و 

شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسـية         : اجملموعات، على النحو التايل   
، وشـعبة التكنولوجيـا   )١١جملمـوع  ا(، وشعبة العوملة واستراتيجيات التنمية   )١اجملموعة  (

             وشعبة أفريقيـا وأقـل البلـدان منـواً والـربامج اخلاصـة            ) ١٢اجملموعة  (واللوجستيات  
" معنيـاً "كما يظهر من اجلدولني أن عدد الربامج اإلقليمية اليت تشمل بلداً            ). ١٦اجملموعة  (

 عدد الربامج القطريـة املخصـصة       واحداً على األقل من فئات البلدان األربع يوازي تقريباً        
للبلدان املعنية، غري أن املبالغ اإلمجالية املخصصة للربامج اإلقليمية أكرب بطبيعة احلال من تلك              

ويتفاوت بشكل كبري توزيع الربامج اإلقليمية والقطرية، حيـث         . املخصصة للربامج القطرية  
لوجيا واللوجـستيات، يف حـني      تتركز احلصة األكرب من الربامج القطرية لدى شعبة التكنو        

هتيمن الربامج القطرية لدى شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والـسلع األساسـية              
برنامج قطري واحد فقـط لـدى شـعبة    (وشعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة     

 فقـط لـشعبة     التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسية، وأربعة برامج قطرية         
  ).أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة
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  ٤اجلدول 
  نفقات التعاون التقين مصنفة حسب فئة البلدان والشعبة

  )، بآالف الدوالرات٢٠٠٩-٢٠٠٠مبالغ جممعة للفترة (
شــعبة التجــارة   

الدولية يف السلع   
واخلدمات والسلع  

 األساسية

شــــعبة 
االســـتثمار 
ــة  وتنميــ

 املشاريع

شعبة العوملـة   
واستراتيجيات 

 التنمية

ــعبة  شـــ
التكنولوجيــا 
 واللوجستيات

شعبة أفريقيا وأقل   
ــواً   ــدان من البل
 والربامج اخلاصة

اإلدارة التنفيذية  
ــيم  والتنظــ

 اجملموع اإلداري

 ٢٣ ٩٩٣ ٣٠٤ ٣٩٩ ٢١ ٦٢٦ ١ ٤٠١ ٣٦ ٢٢٧ قطري أقل البلدان منواً
 ٦٤ ٦٩١ ٧٣ ١١ ٩٧٩ ٩ ٠٤٤ ١٩ ٦٧٢ ٦ ٠٣٧ ١٧ ٨٨٧ إقليمي 

البلدان النامية غري   
 الساحلية

 ١٣ ٣٦٥ ٢٤٨ ٢٢ ١٢ ٥٢٩ ٣٠٣ ٣٦ ٢٢٧ قطري

 ١٩ ٠٢٢ ٧٣ ١٧٨ ٣ ٦٨٧ صفر ١ ١٨٤ ١٣ ٩٠٠ إقليمي 
الــدول اجلزريــة 

 الصغرية النامية
 ٢ ٧٦٢ ٢٣ ٩٢ ٢ ٦٤٧ صفر صفر صفر قطري

 ٥ ٠٧٦ ٧٣ ٣٢٤ ١ ٧٥٧ صفر ٢٨٢ ٢ ٦٤٠ إقليمي 
ـ  البل رى دان األخـ

ــصادات ذات االق ت
ة ـالصغرية واهلـش  
 والضعيفة هيكلياً

 ٥ ٨٦٧ صفر صفر ٤ ٩٧٦ ٦٨٧ ٢٠٤ صفر قطري

  . لالستشاراتأبوتيكرياألونكتاد، شركة تيريي   :املصدر

  ٥اجلدول 
  برامج التعاون التقين مصنفة حسب فئة البلدان والشعبة

  )٢٠٠٩-٢٠٠٠عدد الربامج للفترة (
شــعبة التجــارة   

الدولية يف السلع   
دمات والسلع  واخل

 األساسية

شــــعبة 
االســـتثمار 
ــة  وتنميــ

 املشاريع

شعبة العوملـة   
واستراتيجيات 

 التنمية

ــعبة  شـــ
التكنولوجيــا 
 واللوجستيات

شعبة أفريقيا وأقل   
ــواً   ــدان من البل
 والربامج اخلاصة

اإلدارة التنفيذية  
ــيم  والتنظــ

 اجملموع اإلداري

 ٤٨ ٢ ٤ ٣٠ ٨ ١ ١ قطري أقل البلدان منواً

 ٣٩ ١ ٥  ١٠ ٢ ٨ ١٣ إقليمي 
البلدان النامية غري   

 الساحلية
 ٢٠ ١ ١ ١٢ ٤ ١ ١ قطري

 ١٩ ١ ١ ٥ ١ ٥ ٦ إقليمي 
الــدول اجلزريــة 

 الصغرية النامية
 ٨ ١ ١ ٦ صفر صفر  صفر قطري

 ٧ ١ ٣ ١ صفر ١ ١ إقليمي 
البلدان األخــرى   
ــصادات  ذات االقت
الصغرية واهلـشـة   

 والضعيفة هيكلياً

 ١٢ ١ صفر ٦ ٣ ٢ صفر قطري

  . لالستشاراتأبوتيكرياألونكتاد، شركة تيريي   :املصدر
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وفئة أقل البلدان منواً هي الفئة الوحيدة من البلدان اليت ميكن العثور على معلومـات                 -١٧
عنها يف استعراض األونكتاد ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا، ولكن حـىت يف هـذه                

 واألرقام هي جمرد تقـديرات، وتفاصـيل األنـشطة          االستعراضات فإن العديد من البيانات    
املضطلع هبا يف كل بلد من هذه البلدان يف سياق الربامج اإلقليمية أو املتعددة البلدان ليست                

  . موثقة بشكل جيد
وبالتايل فإن االستنتاج األول من مترين التقييم هو أن مثة حاجة إىل حتسني إجراءات                -١٨

حمتواهـا ونواجتهـا وميزانياهتـا      (اد حبيث يتسىن حتديد األنشطة      الرصد واإلبالغ يف األونكت   
  .على حنو أكثر تفصيالً ودقة لفئات البلدان احملددة قيد النظر) ومواردها، يف مجلة أمور

  التقييم التحليلي الواسع  -ثانياً   

  التعاون التقين لألونكتاد يف سياق املساعدة اإلمجالية املتعلقة بالتجارة  - ألف  
 تدفقات املساعدة املتعلقة بالتجارة املقدمة إىل الفئات األربع من          ٦يلخص اجلدول     -١٩

السياسات "البلدان املشمولة هبذا التقييم يف سياق برنامج املعونة من أجل التجارة ضمن فئيت              
قاعدة بيانات نظام اإلبـالغ عـن       : املصدر" (بناء القدرات اإلنتاجية  "و" واألنظمة التجارية 

ومـن  ). جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          /الدائنني
. الواضح أن جمموع املبالغ الصافية املقدم من األونكتاد ضئيل جداً مقارنةً باجملموع اإلمجـايل       

البلدان فعلى سبيل املثال، بلغ جمموع ما قدمته اجلهات املاحنة يف جلنة املساعدة اإلمنائية ألقل               
 ١٥,٧، يف حني قُّدر جمموع نفقات األونكتاد بنحو ٢٠٠٨ مليار دوالر يف عام ٢,٣٨٥منواً 

  . يف املائة من اجملموع١ أي أقل من -مليون دوالر 
غري أن األنشطة املكرسة هلذه الفئات األربع من البلدان متثل بالفعل جزءاً كبرياً من                -٢٠

وهي تعكس األمهية اليت يوليها األونكتاد هلذه البلدان . تادجمموع أنشطة التعاون التقين لألونك
وينطبق ذلك بشكل   . وأولويات اجلهات املاحنة، كما تتطابق مع أمّس احتياجات هذه البلدان         

  .خاص على أقل البلدان منواً
ويشري املستوى احملدود جداً من املساعدة اإلمجالية املتعلقة بالتجارة املقدمة إىل الدول           -٢١
جلزرية الصغرية النامية، والعدد احملدود من تدخالت األونكتاد لفائدة هـذه البلـدان، إىل              ا

ضرورة بذل املزيد من اجلهد لصاحل هذه الفئة من البلدان، على الرغم من أن هذه الفئة مـن                  
قد بلغت  ) البلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً       وفئة  (البلدان  
ل مستوًى أعلى من التنمية وال تواجه نفس مشاكل الفقر اليت تواجهها أقل البلدان منواً               بالفع

  .والبلدان النامية غري الساحلية
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  ٦اجلدول 
تقارير نظام اإلبالغ عن الدائنني وجلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٠لفترة  ل)أ(االقتصادي، املساعدة املتعلقة بالتجارة
  )مباليني الدوالرات والنسبة املئوية من جمموع املساعدات(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٢ ٣٨٥ ٢ ٠٣٢ ٢ ١٥٦ ١ ٦٨٧ ١ ١٥٥  ٩٣١ ٧٤٤ ٨٠٥ ١ ٠٤٦ أقل البلدان منواً
البلدان النامية غـري    

 الساحلية
١ ٨٩١ ١ ٧٥٦ ١ ٧٣٢ ١ ٢٧٥ ٩٩٤ ٧٢٢ ٧٣٧ ٥١٥ ٧٠٠ 

ة ـالدول اجلزري
 الصغرية النامية

٢٥١ ١٨١ ١٦٥ ٢٠٦ ١٠٤ ١٣٦ ١٧٢ ١٣٨ ١١٠ 

البلدان األخرى ذات 
االقتصادات الصغرية 

ة ـواهلشة والضعيف
 هيكلياً

٦٧٦ ٧٥١ ٣٥٢ ٤٠٤ ٣٤١ ٢٨٧ ٣٠٠ ٢٣٥ ٢٤٥ 

   والتنمية يف امليدان    قاعدة بيانات نظام اإلبالغ عن الدائنني وجلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون            :املصدر
  . لالستشاراتأبوتيكرياالقتصادي، وشركة تيريي   
  .ية وفئة بناء القدرات اإلنتاجيةفئة السياسات واألنظمة التجار: ٤ و١الفئتان   )أ(  

  التقييم الشامل  -باء   
يستند التقييم الشامل ألنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين اليت تستهدف الفئات              -٢٢
 مشاريع خمتارة، فضالً عن نتـائج       ١٠بع من البلدان إىل خربة فريق التقييم ونتائج حتليل          األر

           مشروعاً خمتلفاً، واالستعراض التحليلـي الـذي أجـراه فريـق           ٤٢دراسة استقصائية عن    
  .التقييم لألنشطة

لتنمية ومـا   إن مسعة األونكتاد ومتثيله الواسع وخربته املتراكمة يف ميدان التجارة وا            -٢٣
يتعلق هبما من مسائل قد بوأته مكانه فريدة بني املنظمات الدولية واجلهات املاحنة املتعـددة               

حلقة الوصل املفقودة بني    "فوالية األونكتاد وخربته يضعانه يف موقع فريد ليكون         . األطراف
صناعة يف  على حد تعبري وزير التجارة وال     " (التجارة من جهة والتنمية والفقر من جهة أخرى       

  ).٢٠١٠يوليه / متوز١زامبيا يف اجتماع مع فريق التقييم، لوساكا، 
وُينظر إىل األونكتاد باعتباره طرفاً حمايداً ليست له مصاحل متضاربة مـع البلـدان                -٢٤

املستفيدة، وشريكاً إمنائياً أكثر حياداً من اجلهات املاحنة الثنائية أو غريها من مؤسسات املعونة            
         ملؤسسات األخرى هلا مصاحل مالية هامة يف هذه البلـدان ولـذلك فهـي تعتـرب     فا. األكرب

كما أن األونكتاد قد شيد لنفسه مسعة       . معاً يف أي نقاش أو عملية تفاوضية      " احلكم واخلصم "
رصينة جداً ملا يتحلى به من خلفية حتليلية وخربة فيما يتعلق مبـصاحل أقـل البلـدان منـواً                   

ما يربهن عليه العدد اإلمجايل للدراسات اليت ينشرها األونكتاد هبذا الـشأن            وقضاياها، وهو   
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تقرير االستثمار العاملي، وتقرير التجارة والتنميـة، وتقريـر التنميـة           ومنها مثالً   (وجودهتا  
  ).االقتصادية يف أفريقيا، وتقرير أقل البلدان منواً

ثر الربامج وانعكاساهتا الفعليـة     على صعيد أ  (والواقع أن صغر حجم الربامج هو قيد          -٢٥
وميزة يف اآلن ذاته، حيث يتيح سد ثغرات حـساسة          ) على املسار اإلمنائي للبلدان املستفيدة    

، ال سيما يف جمال بناء القدرات، والدعم املركز لإلدارات احملليـة والـدعم              "صغرية"ولكن  
  .االستشاري للسياسات

  األمهية  -ثالثاً   
ساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد للفئات األربع مـن البلـدان           إن تقييم أمهية امل     -٢٦

املشمولة بالتحليل يف هذه الدراسة هي مهمة عسرية، خصوصاً ألن هذه القضايا ختتلف متاماً              
فبالنسبة ألقل البلدان منواً، تتمثل القضايا الرئيسية يف . بالنسبة لكل فئة من فئات البلدان املعنية  

والصعوبات املؤسسية وحلقات الوصل بني التجارة والفقر واخلروج من فئـة           التنمية والفقر   
أما بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية فإن مسأليت التكامل والنقل أكثـر            . أقل البلدان منواً  

أمهية، يف حني تتمثل القضايا األهم يف املوارد احملدودة والبعد عن التدفقات التجارية بالنسبة              
زرية الصغرية النامية، ويف التعرض للصدمات والكوارث الطبيعية بالنـسبة لفئـة            للدول اجل 

وعلى الرغم من هذه    ". البلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً       "
االختالفات ومن صغر احلصة اليت تستأثر هبا الربامج املخصصة لكل فئة من هذه الفئـات يف             

 لألونكتاد، فإن البلدان املستفيدة تعترب مساعدة األونكتاد هامـة جـداً        أنشطة التعاون التقين  
ويتضح ذلك ليس فقط يف الردود اإلجيابية على أسئلة االستقصاء املتعلقـة باألمهيـة              . عادةً

، وهي األعلى بني املواضـيع العامـة        ٥ إىل   ١ على سلم يتراوح من      ٤,٢العالمة املتوسطة   (
، وإمنا هي حقيقة أكدها مراراً كل من حتدث إليهم فريق           )تقصاءاخلمسة اليت استطلعها االس   

إضافة إىل ذلك، فإن مثة توافق قـوي يف اآلراء          . التقييم يف البلدان املستفيدة أثناء فترة التقييم      
. على االحتياجات الكبرية للفئات األربع املعنية من البلدان على صـعيد املـساعدة التقنيـة             

اليت تواجهها هذه البلدان يف االندماج يف نظام التجارة العامليـة،        ويرجع ذلك إىل الصعوبات     
أو الصدمات املنتظمة اليت تتعـرض هلـا األنـشطة          /وال سيما يف فترات التقلب الشديد و      

ولذلك فإن الطابع اإلمجايل ألنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبـا األونكتـاد             . االقتصادية
  .األربع من البلدان اليت يشملها هذا التقييميتالءم مع احتياجات وموارد الفئات 

ومعظم األنشطة اليت ُتنفذ يف الفئات األربع من البلدان ُتنفذ بناء على طلبها وتشارك                -٢٧
البلدان املستفيدة بشكل كبري يف تصميمها وحتديدها، وهو ما يفسر األمهية الشديدة ألنشطة             

حتليل احتياجات ومتطلبات البلدان لتحسني  (ي  التعاون التقين لألونكتاد سواء من منظور حتليل      
             أو مـن منظـور البلـدان املـستفيدة         ) اندماجها يف آليات وتدفقات التجـارة العامليـة       

  .نفسها وتعليقاهتا
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وقد أبدت البلدان املستفيدة ترحيبا بتلقي املزيد من املساعدة التقنية من األونكتـاد،               -٢٨
ولكنها مدركة أيضاً   ) ء ضمن الربامج القائمة أو برامج جديدة      سوا(على نطاق أوسع وأعمق     

  .حملدودية املوارد املتاحة
ويؤكد االستقصاء أن أهداف الربامج املنفذة تتفق بشكل كامل تقريباً مع أولويات              -٢٩

كما أن معدل االحنراف املعياري منخفض جداً       . البلدان وتراعي عادةً الطابع اخلاص لكل بلد      
" متوسطة"ئلة، وبالتايل فإن عدداً قليالً جداً من اجمليبني وصفوا أمهية األنشطة بأهنا             جلميع األس 

           نتـائج االستقـصاء     ٧ويستعرض اجلدول   ". هامة جداًً "يف حني وصفها معظم اجمليبني بأنه       
  .فيما يتعلق بعنصر األمهية

  ٧اجلدول 
  نتائج االستقصاء فيما يتعلق بعنصر األمهية

  )جيد/مرتفع= ٥نخفض إىل م= ١من (

 االحنراف املعياري املتوسط أمهية الربامج
عدد 

 اإلجابات

 ٣٧ ٠,٦ ٤,٤  هل تتفق أهداف املشروع مع احتياجات بلدكم وأولوياته؟-١س

النشاط الذي تعملون فيه مع األونكتـاد يراعـي         / هل تصميم املشروع   -٢س  
لـى صـعد التنميـة أو    بوضوح الطابع احملدد ملا يواجهه بلدكم من حتديات ع     

التجارة أو االستثمار، وال سيما وضعه كبلد من فئة أقل البلدان منواً، أو البلدان              
البلدان األخرى ذات   النامية غري الساحلية، أو الدول اجلزرية الصغرية النامية، أو          

 االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً؟

٣٦ ٠,٧ ٤,٢ 

   على حنو مالئم هذا الطابع احملدد لبلـدكم،        هل راعت أنشطة املشروع    -٣س  
ال سيما وضعه كبلد من فئة أقل البلدان منواً، أو البلدان النامية غري الساحلية، أو        

البلدان األخرى ذات االقتصادات الـصغرية      الدول اجلزرية الصغرية النامية، أو      
 واهلشة والضعيفة هيكلياً؟

٣٦ ٠,٧ ٤,١ 

 ٣٦ ٠,٧ ٤,٢ املتوسط اإلمجايل

  .٢٠١٠يونيه / لالستشارات، حزيرانأبوتيكريشركة تيريي /الدراسة االستقصائية لألونكتاد  :املصدر

أقل (وكما ذُكر سابقاً، فإن القضايا الرئيسية تتباين لكل فئة من فئات البلدان املعنية                -٣٠
غرية الناميـة، أو البلـدان   البلدان منواً، أو البلدان النامية غري الساحلية، أو الدول اجلزرية الص    

غري أن أهداف املساعدة التقنية     ) األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً      
ولذلك . الُشَعب/لألونكتاد تتباين بشدة أيضاً بني املشاريع وليست متجانسة بني اجملموعات         

ييم معمق، وأهـدافها     أدناه الصالت بني املشاريع العشرة اليت اختريت لتق        ٨يلخص اجلدول   
الرئيسية وأنشطتها، وجتزئة هذه األهداف إىل ثالثة عناصر مستقلة لبناء القدرات القطريـة،             

ومن املثري لالهتمام   . بناء املؤسسات، وتطوير املوارد البشرية، وإنشاء شبكات تعاونية       : وهي
سياسـاتية، تـدابري    تدابري  (مالحظة أن مجيع املشاريع هتدف إىل التأثري على بناء املؤسسات           

تشريعية، إنشاء منظمات وإدارات جديدة، استحداث منهجيات وآليات، تنصيب برجميـات         
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، وأن معظمها يهدف إىل تعزيز تطوير املوارد البشرية، ولكـن عـدداً      )جديدة وما إىل ذلك   
  .قليالً منها فقط يهدف إىل إنشاء شبكات تعاونية

  ٨اجلدول 
  بناء القدرات القطرية واألهداف واألنشطة الرئيسية للمشاريع العشرة اخلاضعة للتقييم

 إنشاء شبكات تعاونية تطوير املوارد البشرية بناء املؤسسات الربنامج  املرجع

 نظام إدارة الديون والتحليل املايل، السلفادور      أ
 )١١اجملموعة (

● ●  

  زامبيـا  نظام إدارة الديون والتحليل املـايل،      ب
 )١١اجملموعة (

● ●  

الربنامج املتكامل املشترك للمساعدة التقنيـة،       ه
  املرحلة الثانية، زامبيا

 )١اجملموعة (

● ● ● 

توطيد القدرات املؤسسية وبناء القدرات يف جمال        و
 قوانني وسياسات املنافسة ومحايـة املـستهلك،      

  السلفادور
 )٤اجملموع (

● ● ● 

  ياالكتاب األزرق، زامب ح
 )٧اجملموعة (

●   

 ● ● ●  )٧اجملموعة  (ترويج وتيسري االستثمار، إثيوبيا ط
 ممرات العبور، مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية       ي

 )١٢اجملموعة (
● ● ● 

النظـام اآليل لتجهيـز البيانـات       االنتقال إىل نظام     م
 )١٢اجملموعة  (، زامبيا)++ASYCUDA(اجلمركية 

● ●  

   إىل حكومة ملديف الدعم املقدم ص
 )موارد امليزانية العامة(

●   

   جزر القمربرنامج تعزيز خدمات التجارة واالستثمار، ق
 )١٧اجملموعة (

● ● ● 

  . لالستشاراتأبوتيكرياألونكتاد، شركة تيريي   :املصدر

فهـل   :  أدناه اختالف تصنيف هذه املشاريع، حسب خلفياهتا       ٩ويظهر من اجلدول      -٣١
ع بناء على طلب البلد؟ هل ُصمم بصورة مشتركة؟ وهل هناك عناصـر حمـددة      ُنفذ املشرو 

أقل البلدان منواً، أو البلدان النامية غري الساحلية، أو الـدول           (مكرسة ملختلف فئات البلدان     
البلدان األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلـشة والـضعيفة         اجلزرية الصغرية النامية، أو     

لالهتمام مالحظة أنه إذا كانت معظم املشاريع ُتنفذ بناء علـى طلـب             ؟ ومن املثري    )هيكلياً
ألن األونكتاد قد طور خربة يف نطاق واسع مـن          (البلدان ومعظمها ُتصمم بصورة مشتركة      

فإن من املريح بشكل خاص مالحظة أن هناك أيضاً عدداً مـن العناصـر              ) أساساً اخلدمات
  .من البلدان اليت يشملها هذا التحليلاملكرسة خلصائص كل فئة من الفئات األربع 
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  ٩اجلدول 
  املعلومات األساسية عن املشاريع العشرة املختارة لتقييم معمق

 تصميم مشترك يعتمد على الطلب الربنامج اإلحالة
املميزات اخلاصـة

 بفئة البلد
برنامج نظام إدارة الـديون والتحليـل املـايل،  أ

             السلفادور
  )  ١١       اجملموعة  (

● ● 

                                                رنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل، زامبيا ب  ب
 ● ●   )  ١١       اجملموعة  (

 ،                                               الربنامج املتكامل املشترك للمـساعدة التقنيـة        ه 
                          املرحلة الثانية، زامبيا

  ) ١       اجملموعة  (
●  

برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة  و
  أمريكا الالتينية، السلفادور

  ) ٤       اجملموعة  (
● ● 

                      الكتاب األزرق، زامبيا  ح
  ) ٧       اجملموعة  (

●  ● 

     بيا                         تشجيع وتيسري االستثمار، إثيو  ط
  ) ٧       اجملموعة  (

● ● 

           الشعبية                                   ممرات العبور، مجهورية الو الدميقراطية  ي
  )  ١٢       اجملموعة  (

● ● ● 

                                     االنتقــال إىل النظــام اآليل لتجهيــز البيانــات  م
                   اجلمركية، زامبيا

   )  ١٢       اجملموعة  (
● ● 

   ملديف،ةدعم حكوم ص
  )موارد امليزانية العامة(

 ● 

                                     برنامج تعزيز خـدمات التجـارة واالسـتثمار،  ق
           جزر القمر

  )  ١٧       اجملموعة  (
●  ● ● 

  . لالستشاراتأبوتيكريشركة تيريي األونكتاد،   :املصدر

  الفعالية واألثر -رابعاً  
ونكتـاد يف  ألنشطة التعاون الـتقين لأل شامل  من الصعب بوجه خاص تقييم األثر ال       -٣٢

، وذلك ألن أثر املساعدة التقنية على التجارة والتنمية ميكن أن           قيد النظر فئات البلدان األربع    
يكون غري قابل للقياس لعدة أسباب تتصل مببالغ التمويل الصغرية اليت يقـدمها األونكتـاد،               

ثمار وال ميكن توقع أن يزيـد االسـت       . جهات ماحنة أخرى  وطبيعة األنشطة، ووجود برامج     
 أن ينخفض الدين اخلارجي بـسبب       ، أو يف بلد مستفيد بسبب تقرير عن االستثمار       اإلمجايل
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.  التجارة بسبب براجميات جديدة للجمارك     تزيد، أو أن    العامبراجميات إلدارة الدين    استخدام  
ولكن ما ميكن توقعه بالتأكيد هو حتسن إدارة الدين، أو زيادة موثوقية قاعدة بيانات الـدين                

صـر رئيـسية    ا فهم الصالت بني االستثمار واألنشطة االقتصادية، وهي عن        حتسنعام، أو   ال
  . رصد التدفقات التجاريةنيلتحفيز االستثمار األجنيب املباشر، أو حتس

ويؤكد تقييمنا أن معظم األنشطة اليت تستهدف فئات البلدان األربع ُنفذت تنفيـذاً              -٣٣
ملساعدة التقنية يف الفئات احملددة من البلدان قيد النظر، فإن          إىل ا  ونظراً للحاجة املاسة  . مرضياً

 ملعاجلة املسائل التجارية واإلمنائية واملفاوضات التجاريـة        هامةعدم توفر قدرات إدارية حملية      
مثالً يوحي جدول أعمال الدوحـة للتنميـة، واالتفاقـات          (املتعددة يف معظم هذه البلدان      

ات الشراكة االقتصادية املتفاوض عليهـا مـع االحتـاد األورويب،       مثل اتفاق  اإلقليمية/الثنائية
املـستفيدة بـأن     من البلـدان  باملالحظات املرتدة   واستعراضنا التحليلي لألنشطة املنفذة، و    

وضع على  لمساعدة  ل فعالً عناصر أساسية هامة ومفيدة وكذلك دعماً تنفيذياً          يوفراألونكتاد  
األصـغر حجمـاً    اإلدارة، ال سيما يف البلدان      /كومةالسياسات على مستويات عالية من احل     

  .منواً قلاألو
ميدانية أُجريت يف السلفادور وزامبيا      وقد أكد التقييم املعمق لعشرة برامج وبعثات       -٣٤

فعالية املساعدة التقنية لألونكتاد وأثرها اإلجيايب كعامل مساعد، خاصة من حيـث حتفيـز              
نافسة ومحاية املستهلك ملنطقـة أمريكـا الالتينيـة يف          برنامج سياسات امل  و. النشاط احمللي 

، وكذلك برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل يف          )مبرحلتيه األوىل والثانية  (السلفادور  
 يف                                          النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركيـة     السلفادور وزامبيا، والكتاب األزرق يف زامبيا، و      

وأعـرب املـستفيدون    . أسفرت عن نتائج حملية جد إجيابيـة      زامبيا أمثلة جيدة للربامج اليت      
لبلـد، مثـل    على ا ذه الربامج، وهم يربزون اآلثار اإلجيابية       هل ارتياحهماحملليون بوضوح عن    

برنامج سياسات املنافسة ومحاية املـستهلك      بفضل  إنشاء هيئة مراقبة املنافسة يف السلفادور       
النظـام اآليل لتجهيـز     بفضل   الشحن العابر يف زامبيا       أو التوفيق بني   ،ملنطقة أمريكا الالتينية  

  .البيانات اجلمركية
قـصور  ال بنواحي   املتعلقةغري أن البلدان املستفيدة تذكر أيضاً عدداً من الصعوبات           -٣٥

وتتطلـب  . قلل يف بعض األحيان من أثر الـربامج       ت اليتاملوظفني احملليني وتناوهبم،    املتعلقة ب 
براجميات، مهارات  عبارة عن   ونكتاد، خاصة عندما تكون هذه املساعدة       املساعدة التقنية لأل  

االقتصاد واإلدارة واإلحصاء وإدارة قواعد البيانات ومعاجلة جمموعات كـبرية مـن            (عالية  
وغالباً ما يقوم هبذه املساعدة التقنيـة       ). خلإاخلوادمي،  /البيانات وإدارة شبكات حمطات العمل    

أو أخصائيو حاسوب ذوو مهارات عالية، ولكن لسوء احلـظ،  /خرباء ذوو مؤهالت عالية و    
تركـز   لدى الغالبية العظمى من املوظفني احمللـيني، و        األحيانتتوفر هذه اخلربة يف معظم       ال

حلقات العمل على قلة من /قدمها األونكتاد من خالل الدورات التدريبيةياملعارف التقنية اليت 
لدان املستفيدة عن احلاجة إىل دورات تدريبيـة إضـافية،          لذلك، أعربت الب  . اخلرباء احملليني 
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وتنظم البلدان املستفيدة أحياناً هذه الـدورات التدريبيـة         . سيما عندما يتناوب املوظفون    ال
 أهنا بلغت مستوى قدرة جيد، أو تلتمس املـساعدة مـن خـرباء               على بنفسها، مما يربهن  
حكومة تقدم السلفادور، /لديون والتحليل املايلإدارة ا مثالً، يف حالة نظام  (استشاريني دوليني   

  ).للبلداملساعدة جماناً الواليات املتحدة األمريكية 
. وحتظى االجتماعات االستعراضية يف جنيف أيضاً بتقدير كبري جداً من املستفيدين           -٣٦

اجتماعات إقليمية ومنتـديات    عقد  لذلك، اقترحوا   . غري أهنم أثاروا مسألة تكلفة املشاركة     
كوسائل مفيدة لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات، ال سيما للمـساعدة التقنيـة            إلكترونية  

  .املتصلة بالرباجميات وسياسات املنافسة
ر تلقي املعدات مثـل احلواسـيب       ويف بعض البلدان، ال سيما أقل البلدان منواً، ُيقدّ         -٣٧

الـضوئية، والرباجميـات    ، والطابعات، والناسخات، واملاسحات     )حمطات العمل واخلوادمي  (
كجزء من املساعدة التقنية، إذ قد ال تكـون         ) سيما إلدارة قواعد البيانات، مثل أوراكل      ال(

  .متاحة من املوارد احمللية
ويشكر املستفيدون مسؤويل األونكتاد على مرونتهم الكبرية وحسن تواصلهم مـع            -٣٨

ن أسفهم لعدم وجود أنشطة مكرسة أو       إال أهنم يف بعض األحيان يعربون ع      . املوظفني احملليني 
ورغم أن جل املساعدة والتعاون التقنيني لألونكتاد يعتمـد         . أنشطة معدة خصيصاً لفئة بلداهنم    

مثالً نظام إدارة الديون    (قدمها األونكتاد   يللربامج الكربى اليت    " العام"على الطلب، فإن الشكل     
                                  جيعل من الصعب حتقيـق التطـابق         )           ت اجلمركية                             النظام اآليل لتجهيز البيانا   والتحليل املايل أو    

  .ألونكتاد اقدمهيالذي " العرض" والبلدان املستفيدة                              املضبوط بني الطلب الذي تعرب عنه 
وتبني الدراسة أنه غالباً ما ُيعترب أن أهداف املشاريع قد ُحققت وأن خمتلف العناصر               -٣٩

ما أعربـت   ) ١٠ اجلدول   هاكما يبين (النتائج   وتؤكد هذه . عليه قد قُدمت وفقاً ملا هو متفق     
خـالل  ما قيل أيـضاً     البلدان املستفيدة بشأن املشاريع العشرة املختارة للتقييم املعمق و        عنه  

  .يف السلفادور وزامبياالبعثتني امليدانيتني 
  ١٠اجلدول 

  نتائج الدراسة االستقصائية بشأن الفعالية
  )جيد/مرتفع = ٥ إىل سيئ/منخفض = ١من (

  عدد اإلجابات  االحنراف املعياري   املتوسط  لربامجفعالية ا
 إىل أي مدى ُحققت أهـداف-٤السؤال  

  ٣٦  ٠,٨  ٣,٨ املشروع املتفق عليها؟
            ُ          إىل أي مدى قُدمت عناصـر- ٧  السؤال

  ٣٥  ٠,٩  ٣,٨                           املشروع حسبما هو متفق عليه؟
  ٣٥  ٠,٩  ٣,٨ املتوسط اإلمجايل  
  .٢٠١٠يونيه /األونكتاد، حزيران/اراتش لالستي أبوتيكريريتياالستقصائية لشركة دراسة ال  :املصدر
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، فـإن   كونه جيـداً  ورغم أن التقييم العاملي ألثر برامج األونكتاد يقترب أيضاً من            -٤٠
لقـرارات  لحتديد دقيـق    االفتقار إىل   والواقع أن نقطة الضعف تتمثل يف       . النتائج جد خمتلطة  

 الوقت نفسه أن برامج     يفذكر  فذه األونكتاد، بينما يُ    اليت أثر فيها الربنامج الذي ن      اتيةالسياس
وضـع  لرفيع  الستوى  املاألونكتاد تؤثر يف وضع السياسات يف البلد، وأن النواتج ُتناقش على            

وبالنسبة إىل أغلبية واسعة    . السياسات، وأن هناك عرضاً واضحاً ومفيداً للنواتج على اإلدارة        
م أنشطة التعاون التقين هذه إسهاماً إجيابياً يف تنمية         من أولئك الذين اسُتقصيت آراؤهم، تسه     

ويعرض . هتم، ويربر هذا األثر اإلجيايب مواصلة األنشطة املضطلع هبا        االقدرات وتعزيز مؤسس  
  . األثربعد نتائج الدراسة االستقصائية بشأن ١١اجلدول 

  ١١اجلدول 
  ثرنتائج الدراسة االستقصائية بشأن األ

  )جيد/مرتفع = ٥  إىلسيئ/منخفض = ١من (

 عدد اإلجاباتاالحنراف املعياري  املتوسط  أثر الربامج
أثر الربنامج يف وضع الـسياسات يف         كيف -١٠السؤال  
 بلدكم؟

٣٢    ٠٫٩    ٣٫٧   

نواتج /نتائج/ إىل أي مدى نوقشت استنتاجات     -١١السؤال  
وضع السياسات يف منظمتكم    ل الرفيع   ىالربنامج على املستو  

 ؟أو بلدكم
٣٣    ٠٫٩    ٣٫٨   

مفيـدة  / هل كانت هناك عروض واضـحة      -١٢السؤال  
 ؟إدارتكملنواتج ونتائج الربنامج يف 

٣٢    ١٫٠    ٣٫٨   

حتديد قرارات سياسـاتية    / ذكر ميكنكم هل   -١٣السؤال  
 تأثرت بالربنامج الذي نفذه األونكتاد؟

٣١    ٠٫٨    ٣٫٤   

 إىل أي مدى يسهم تـدخل األونكتـاد يف          -١٤السؤال  
 ؟هاعزيزوت تنمية قدرات مؤسستكم

٣٤    ٠٫٧    ٣٫٦   

 األثـر اإلجيـايب مواصـلة       يربر إىل أي مدى     -٥السؤال  
 األنشطة املضطلع هبا أو املدعومة بالربنامج؟

٣٢    ٠٫٦    ٤٫٢   

 ٣٢ ٠٫٨ ٣٫٧  اإلمجايلاملتوسط

  .٢٠١٠يونيه /األونكتاد، حزيران/ لالستثماراتأبوتيكريلشركة تيريي ستقصائية االدراسة ال  :املصدر

 باملشاريع العشرة املختارة لتقييم     فيما يتعلق خيص املزايا النسبية لألونكتاد     وميكن تل  -٤١
  :معمق على النحو التايل

بطبيعة احلال، يشكل الوصول إىل متويل املاحنني عنـصراً حامسـاً جلميـع              )أ(  
   هذه النقطة ذُكرت دائماً خالل املناقشات مع البلدان املستفيدة؛واحلق أناملشاريع، 
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 التعاون املستمر أيضاً عنصراً حامساً ألن العديد من املشاريع سبق أن            يشكل )ب(  
ويصح ذلك علـى اخلـصوص بالنـسبة إىل         ). أو تنفيذاً سابقاً  (عرفت مرحلة أوىل ناجحة     

مثالً (يف املرحلة الثانية  عمليات حتديث الرباجميات أو حتسينها ولكن أيضاً بالنسبة إىل املشاريع  
                       الربنامج املتكامل املشترك ة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية أو    برنامج سياسات املنافس  

  ؛)                للمساعدة التقنية
ليس من املفاجئ أن الصورة اجليدة لألونكتاد لدى البلدان املستفيدة وثقتها            )ج(  

ويصح ذلك بشكل خـاص بالنـسبة إىل براجميـات          . فيه عنصران رئيسيان ملزاياه النسبية    
نظام إدارة الديون   (وفة جيداً اليت سبق تثبيتها بنجاح يف عدد كبري من البلدان            األونكتاد املعر 

   ؛ )                                  النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركيةوالتحليل املايل و
 السياسات عنصر رئيسي يف عدد من املشاريع        واضعيأخرياً، إن القرب من      )د(  

  .املنافسة ومحاية املستهلك، وقانونأقل البلدان منواً، اخلروج من فئة املتصلة باالستثمار، و
وبشكل عام، بينما بلغ أثر وفعالية التعاون التقين لألونكتاد مستوى مرضـياً، فـإن     -٤٢

واملكّيفة مع عدد غري كاٍف من العروض احملددة         تبدو مستغلةً بشكل جيد،      فرص التعاون ال  
 تضطلع به الـشعبة املعنيـة       هلذه البلدان، باستثناء العمل االستشاري الذي     املكرسة  واجملمعة  

وهناك تركيز كبري ألنـشطة التعـاون الـتقين         . بأفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة     
لـدول اجلزريـة    لوإىل حد أقـل     (قل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية        أللألونكتاد  

 الضعيفة هيكلياً، بسبب  و  الصغرية واهلشة  االقتصاداتوالبلدان األخرى ذات    الصغرية النامية   
" العامة"أو الربامج   /املشتركة بني األقاليم و   /على الربامج اإلقليمية  ) اخنفاض مستوى األنشطة  

ورغـم أن     ).                                     النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية  مثالً نظام إدارة الديون والتحليل املايل و      (
ومـن مث بعـض     (كل بلـد    ب اخلاصةاملميزات  التنفيذ الفعلي هلذه الربامج يأخذ يف االعتبار        

ُتراعى مراعاة كاملة، علـى       ال املميزات، فإن هذه    )خصائص فئات البلدان قيد االستعراض    
  .األقل يف مرحليت تصميم الربامج وإعدادها

  الكفاءة -خامساً  
هناك مسائل هامة تتعلق بكفاءة أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا األونكتـاد               -٤٣

أهنـا    الكفاءة علـى    هذه وتنظر البلدان املستفيدة إىل   . ن األربع قيد االستعراض   لفئات البلدا 
تلبيـة  ومثل الرباجميات،   (أضعف نقطة يف تدخالت األونكتاد، مع مسائل تتراوح بني املرونة           

 مثل النفقات ( وعناصر التكلفة ) االحتياجات أو مواجهة التحديات الفورية، بني أمور أخرى       
 املشتركة مع وكاالت ماحنة أخرى وتكاليف التدخل باملقارنة مع وكاالت           العامة يف املشاريع  

، وتشمل صعوبات التواصل العرضية والقيود الـشديدة        ) أمور أخرى  يف مجلة ماحنة أخرى،   
  . املوارداملفروضة على
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ناجتـة  هذه القلة املالحظة يف كفاءة املساعدة التقنية املكرسة لفئات البلدان األربع            و -٤٤
وهنـاك نقـص يف     . بَعاملالحظة بني الشُّ  " املنافسة" و  عن اإلطار املؤسسي لألونكتاد    جزئياً

 رصـد    سـوء  ب للمساعدة التقنية املكرسة لفئات البلدان األربع، ويشكل       َعالتنسيق بني الشُّ  
  .ألنشطة املشتركة بني األقاليم املكرسة هلذه البلدان عائقاً لربامج أكثر شفافية وتنسيقاًا

عدا الشعبة املعنية بأفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة، ليست املساعدة           وفيما   -٤٥
أقل البلدان منواً أو البلدان النامية غـري الـساحلية أو           " (خاصة بفئة حمددة  "التقنية لألونكتاد   

ن األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والـضعيفة        االبلدالدول اجلزرية الصغرية النامية أو      
من  وعالوة على ذلك فإن جزءاً رئيسياً     .  ولكنها منظمة يف جمموعات مواضيعية خمتلفة      )يكلياًه

ب، ولكن مرة أخرى    َعشُّال  عدد قليل من   هذه املساعدة التقنية لفئات البلدان األربع مركزة على       
  .األربع ونكتاد هلذه الفئاتاألرصد يف الزمن احلقيقي ملا يتم على مستوى  وأدون أي تنسيق 

 بانطباعات قوية عـن     مع موظفي األونكتاد  من اجتماعاته   فريق التقييم   خرج  وقد   -٤٦
وأكد معظم موظفي البلدان املستفيدة الـذين أُجريـت معهـم           . تفاين املوظفني ومرونتهم  

 أيضاًغري أهنم اقترحوا      يف عالقتهم مع األونكتاد؛    اخلصائصمقابالت خالل هذا التقييم هذه      
 صـياغة ت أهنم يودون أن يشارك موظفو األونكتـاد أكثـر يف دعـم              يف كثري من احلاال   

ـ           . السياسات اور الـصحيح يف    ويف عدد حمدود من احلاالت، ذكروا صعوبة يف حتديـد احملَ
  .األونكتاد وصعوبة يف املتابعة عندما ُيغري املوظفون من شعبة إىل أخرى داخل األونكتاد

لبلدان املستفيدة لتنفيذ املـشاريع غالبـاً       الذي تدفعه ا  ) أو الرسم (ورغم أن السعر     -٤٧
ماً، فإن جمموع التكاليف وأعباء املشاريع تبـدو مرتفعـة،          ويكون منخفضاً جداً أو معد     ما
وعالوة على ذلك، يذكر املستفيدون أن لألونكتاد منافـسني         . سيما لتحديث الرباجميات   ال

انة الكومنولـث، ووزارة املاليـة يف       مثالً أم (يقدمون براجميات مماثلة أو خرباء دوليني جماناً        
  ).الواليات املتحدة األمريكية

  ١٢اجلدول 
  نتائج الدراسة االستقصائية بشأن الكفاءة

  )جيد/مرتفع = ٥ إىل سيئ/منخفض = ١من (
 عدد اإلجاباتاالحنراف املعياري  املتوسط  كفاءة الربامج

             حالت دون                                 هل كانت هناك ثغرات خطرية     - ٥        السؤال  
   ٣٣    ٠٫٩    ٢٫٥                  مل يعاجلها األونكتاد و     هداف   األ     حتقيق 

                                             هل كانت هناك أسباب غري متوقعة لعـدم         - ٦        السؤال  
   ٣٣    ١٫٢    ٢٫٤                   حتقيق أهداف املشروع؟

                                         هل كان من املمكن حتقيق نفس األهداف        - ٨        السؤال  
   ٣٥    ١٫٠    ٢٫٠              مع تدخل خمتلف؟

 ٣٤ ١٫٠ ٢٫٣  اإلمجايلاملتوسط  

  .٢٠١٠يونيه /األونكتاد، حزيران/اراتش لالستي أبوتيكريريتيلشركة ستقصائية الدراسة اال  :املصدر
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نكتاد مؤكـدة يف    والتقنية لأل  إن االستنتاجات املتعلقة بعدم كفاءة برامج املساعدة       -٤٨
والعالمات اليت أعطتها البلـدان املـستفيدة   ).  أعاله١٢انظر اجلدول (الدراسة االستقصائية   

يف املتوسط كانت عالمة الكفاءة     :  سؤاالً ٢٠ألدىن بني   الكفاءة هي ا  لألسئلة الثالثة املتصلة ب   
وأضعف نقطة أثارها   ).  أحسن عالمة  ٥مع كون    (٥ و  صفر  على سلم يتراوح بني    ٢,٣هي  

. املستجيبون للدراسة االستقصائية هي أنه كان ميكن حتقيق نفس األهداف مع تدخل خمتلف            
غـري أن   .  ُتعاجل من قبل األونكتاد    وذكروا عالوة على ذلك أن عدداً من الثغرات اخلطرية مل         

الدراسة االستقصائية تبني أيضاً أن ملسألة الكفاءة هذه أكرب احنراف معياري بني اجلوانـب              
األربعة احملقق فيها، مما يعين أن هذه الكفاءة ختتلف اختالفاً كبرياً باختالف الـربامج، علـى       

  .األقل من منظور البلدان املستفيدة
 أمهيـة   بسبب عدم الكفاءة قد يكون خارجاً عن سيطرة األونكتاد          ولكن جزءاً من   -٤٩

أو صعوبات التمويـل عنـدما تـأيت        (املالحظة  " حاالت الفشل "األحداث غري املتوقعة يف     
ميـع  شاملة جل  مسألة الكفاءة    وليست،  ) أمور أخرى  يف مجلة الطلبات من البلدان املستفيدة،     

تقديرات جد إجيابية مع أمثلة أو تصورات أكثر        على العكس، تتعايش نتائج أو      بل  . األنشطة
  .سلبية بكثري

  االستدامة - سادساً 
 اسـتدامة تشري استمرارية املساعدة التقنية لألونكتاد إىل قدرة البلدان املستفيدة على            -٥٠

  .فوائد مشروع ما على املدى الطويل
التقنية اليت يقـدمها   احمللي عنصر رئيسي يؤثر يف استدامة املساعدة      التملكورغم أن    -٥١

 املـوارد املاليـة     نقـص األونكتاد إىل فئات البلدان األربع املدروسة يف هذا التقرير، فـإن            
ويف حالـة  . كون عائقاً تصعب معاجلتـه    ين أن   كواملهارات، ال سيما يف أقل البلدان منواً، مي       

ـ        هذهتزداد  ونكتاد،  األ ة لألونكتـاد   االحتياجات بسبب احلصة الكبرية من املساعدة التقني
اليت قليالً ما تكون    ( ال تقتضي املهارات التقنية      اًوهي حق . القدراتبناء  لرباجميات و لاملكرسة  

جيـب أن متوهلـا     ) مثل أوراكل (فحسب، بل أيضاً معدات وبراجميات أخرى       ) متاحة حملياً 
  .البلدان املستفيدة

املساعدة التقنيـة مـن     ي  االستمرار يف تلق  وتقول معظم البلدان املستفيدة إهنا تود        -٥٢
األونكتاد، جزئياً بسبب متويل املاحنني وجزئياً لكفالة استدامة الربامج املنفذة علـى املـدى              

 معظم   يف ولكن مع ذلك ُتثار مسألة التكلفة     . املتوسط من خالل استمرار مساعدة األونكتاد     
 األوقات، وأن عـدم     ورغم أن املساعدة التقنية لألونكتاد حتظى بالتقدير يف معظم        . األحيان

تضارب املصاحل بني األونكتاد والبلدان املستفيدة ميزة تنافسية، فإن تكلفـة اسـتمرار أي               
  .مشروع عنصر حاسم يؤثر يف التجديد، ومن مث، االستدامة على املدى املتوسط
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وتؤكد الدراسة االستقصائية نظرة البلدان املستفيدة اجليـدة إىل اسـتدامة بـرامج              -٥٣
ولكن مسألة املوارد احملدودة املتاحة للمساعدة التقنية لألونكتاد ُتثار ومن مث، فمن            . داألونكتا

بني األسئلة األربعة املتصلة باستدامة املساعدة التقنية لألونكتاد، هناك ثالثة تضمنت إجابات            
  :، وميكن تلخيصها على النحو التايل١٣جد إجيابية، كما هو مبني يف اجلدول 

ستفيدون اإلبقاء على املرافق يف حالة تشغيل ومواصـلة األنـشطة،    يريد امل  )أ(  
، وُتعتـرب   اً حملي التزاماً مما يكفل يعترفون مبشاركة اإلدارة احمللية يف التخطيط من البداية،         هم  و

  التكنولوجيا املستخدمة مناسبة للبلد؛
لـى  ع من ناحية أخرى، ليست املنظمات املستفيدة قادرة حقاً على اإلبقاء          )ب(  

  .املرافق يف حالة تشغيل ومواصلة األنشطة لوحدها
  ١٣اجلدول 

  نتائج الدراسة االستقصائية بشأن االستدامة
  )جيد/مرتفع = ٥ إىل سيئ/منخفض = ١من (

 عدد اإلجاباتاالحنراف املعياري  املتوسط  استدامة الربامج
                      إدارتكـم يف إبقـاء      /                    هل ترغب مؤسستكم   -  ١٦        السؤال  

 ؟                  غيل ومواصلة األنشطة                املرافق يف حالة تش
٣٣ ٠٫٧ ٤٫٥ 

                       إدارتكم إبقاء املرافق    /                      هل تستطيع مؤسستكم   -  ١٦     ؤال     الس
 ؟                                  يف حالة تشغيل ومواصلة األنشطة لوحدها

٣٣ ٠٫٩ ٣٫٣ 

                       أو إدارتكم يف ختطـيط      /                      هل شاركتم أنتم و    -  ١٨        السؤال  
 ؟                  احمللية من البداية       املشاركة                     وتنفيذ التدخل لكفالة 

٣٣ ٠٫٩ ٤٫١ 

                                            التكنولوجيا املستخدمة يف التدخل مناسبة           هل - ٩        السؤال  
 ٣٢ ٠٫٨ ٤٫١                                                للظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بلدكم؟

 ٣٣ ٠٫٨ ٤٫٠  اإلمجايلاملتوسط  

  .٢٠١٠يونيه /األونكتاد، حزيران/راتشا لالستي أبوتيكريريتيلشركة ستقصائية الدراسة اال :املصدر

  االستنتاجات والتوصيات - سابعاً 

  االستنتاجات -لف أ 
 بالتحديـد   اليت تستهدف نشطة التعاون التقين لألونكتاد     ألليس هناك رصد صحيح      -٥٤

أو البلـدان   أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة             
ا جيعـل   ، مم صحيح عنها األخرى ذات االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً وإبالغ         
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من الصعب جداً إجراء تقييم دقيق وشامل، ال سيما بسبب أمهية هذه األنشطة املضطلع هبـا             
والفئة الوحيدة اليت ميكن إجياد     . )إقليمية أو مشتركة بني األقاليم    (أوسع نطاقاً   يف إطار برامج    

ير كثري مـن  ، كان ال بد من تقدا هي أقل البلدان منواً وحىت هنا    وهيكلة املعلومات املتعلقة هب   
البيانات واألرقام، وليست تفاصيل األنشطة املتعلقة هبذه البلدان بالذات يف سياق الـربامج              

  .اإلقليمية أو املشتركة بني األقاليم موثقة توثيقاً جيداً
ـ               -٥٥  ةغري أن هذه األنشطة متثل بالفعل جزءاً كبرياً من أنشطة التعاون الـتقين اإلمجالي

 يف املساعدة املتـصلة     تعملثري مما ُيالحظ مع جهات فاعلة أخرى        لألونكتاد، وهي أكرب بك   
 ويتطابق، هلذه البلدان،    واجلهات املاحنة ويعكس ذلك األمهية اليت يوليها األونكتاد،       . بالتجارة

فئة أقل البلدان   على  ويصح ذلك بوجه خاص     . أكثر احتياجات هذه البلدان إحلاحاً    مع  متاماً  
 املتصلة بالتجارة املقدمة إىل الدول اجلزريـة         جداً  اإلمجالية احملدودة   املساعدة شريوقد ت . منواً

 ،الصغرية النامية، مقترنة بالعدد احملدود من التدخالت اليت يقوم هبا األونكتاد هلـذه البلـدان     
ـ     )على الدول اجلزرية الصغرية النامية    (على ضرورة التركيز بشكل أكرب       ذه ، رغم أنه سبق هل

 أن  )الصغرية واهلشة والـضعيفة هيكليـاً     االقتصادات  دان األخرى ذات    البلوكذلك  (لدول  ا
حققت، يف املتوسط، مستوى أعلى من التنمية وال تواجه نفس املشاكل املتعلقة بالفقر الـيت               

  .تواجهها أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية
عتمد على الطلب، مع عنـصر      ومعظم األنشطة املنفذة دعماً لفئات البلدان األربع ت        -٥٦

عالقـة  ذلك  ول.  مع البلدان املستفيدة فيما خيص تصميم األنشطة وحتديدها        "مشترك"كبري  
باألمهية القوية جداً اليت تكتسيها أنشطة التعاون التقين لألونكتاد، عندما ُينظر إليها من زاوية              

 يف آليـات وتـدفقات      حتليل احتياجات البلدان والشروط الالزمة الندماج أفـضل       (حتليلية  
  .وكذلك من منظور وردود فعل البلدان املستفيدة نفسها) التجارة العاملية

حافز حاسم  كضع نفسه   ي ل تنيلدى األونكتاد كل من الوالية واخلربة الالزم      تتوفر  و -٥٧
ميكن من حتسني الصلة بني مسائل التجارة واملفاوضات من جهة، والتنمية واحلد من الفقـر               

ويصح ذلك على اخلصوص بسبب ما ُيالحظ من عدم وجود تـضارب يف        . من جهة أخرى  
ـ اجلهات املاحنة اختالف رئيسي مع وهواملصاحل بني األونكتاد والبلدان املستفيدة،    أو ة الثنائي

يف دعم أقل البلـدان     " موقعاً متميزاً "لذلك فإن لدى األونكتاد     .  من املنظمات الدولية   اغريه
البلـدان األخـرى ذات     غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية و      منواً والبلدان النامية    

الضعيفة هيكلياً يف اجلهود اليت تبـذهلا لالنـدماج يف النظـام           الصغرية واهلشة و  االقتصادات  
  .التجاري العاملي وزيادة الفوائد االقتصادية املستمدة من هذا االندماج

حيث ال يوجد ما يكفي من استغالالً كامالً، ليس مستغالً املوقع ولكن يبدو أن هذا  -٥٨
املكرسة هلذه البلدان، باستثناء العمل االستـشاري الـذي         العروض احملددة واملكيفة واجملمعة     

أنشطة التعـاون   تركز  و. تضطلع به الشعبة املعنية بأفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة         
البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية          ل  اليت يضطلع هبا األونكتاد لفائدة أق     التقين  
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البلـدان األخـرى ذات   لدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة و    لومستوى أدىن من األنشطة     (
املشتركة /على الربامج اإلقليمية  تركيزاً شديداً   ) الضعيفة هيكلياً الصغرية واهلشة و  االقتصادات  

 لفئـات البلـدان قيـد       ري املعدة خصيـصاً   غبني األقاليم املوزعة على مجيع البلدان ومن مث         
نوا أن مون أن يبّيذه األنشطة، وال يستطيع املقّيهلوال حيط ذلك من األمهية البالغة . االستعراض

.  حمددة للربنامج فيما يتعلق بفئات البلدان احملددة قد أثر سلباً على النتائج            مميزاتعدم وجود   
وقـد مت   .  ُتؤخذ متاماً يف احلسبان    بكل بلد ال  ولكنه، مع ذلك، يوحي بأن املميزات اخلاصة        

 مشاريع، ولكنه   ١٠التحقق من ذلك يف التحقيق املعمق الذي أجريناه على عينة مكونة من             
واضح للعيان أيضاً يف اهليكل اإلمجايل ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد، إذ إن معظمها يوجه              

ثبيت براجميات وما يتصل بذلك مـن       نطوي على ت  ي، خاصة عندما    "العام"من خالل الدعم    
  . أنشطة بناء القدرات

وهناك مسائل هامة تتعلق بكفاءة أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتـاد              -٥٩
وتنظر البلدان املستفيدة إىل الكفاءة على أهنا أضـعف نقطـة يف            . لفئات البلدان املستهدفة  

مثل الرباجميات، وتلبية االحتياجـات أو      (رونة  تدخالت األونكتاد، مع مسائل تتراوح بني امل      
النفقات العامة يف املـشاريع     (وعناصر التكلفة   ) مواجهة التحديات الفورية، بني أمور أخرى     

املشتركة مع وكاالت أخرى، وتكاليف التدخل باملقارنة مع وكاالت أخرى، بـني أمـور              
وهـي  . فروضة على املوارد  ، وتشمل صعوبات التواصل العرضية والقيود الشديدة امل       )أخرى

 جـزء   وقد يكون . عباملالحظة بني الشُّ  " املنافسة" و جزئياً نتيجة لإلطار املؤسسي لألونكتاد    
أثر األحداث غري املتوقعة يف املشاريع الـيت        (من عدم الكفاءة خارجاً عن سيطرة األونكتاد        

ستفيدة، بني أمـور  ، وصعوبات التمويل عندما يأيت الطلب من البلدان امل "فشلت"لوحظ أهنا   
على العكس، وفق ما أُشري إليـه       بل  . ميع األنشطة شاملة جل  مسألة الكفاءة    وليست،  )أخرى

  .أعاله، تتعايش نتائج أو تقديرات جد إجيابية مع أمثلة أو تصورات أكثر سلبية بكثري
 .وقد ُنفذت معظم األنشطة اليت تستهدف الفئات األربع من البلدان تنفيذاً مرضـياً             -٦٠

ولكن ليس من املمكن تقييم األثر اإلمجايل هلذه األنشطة على عمليـة إدمـاج البلـدان يف                 
تدفقات وآليات التجارة العاملية، إذ إن القدر املطلق من الدعم والعدد املنخفض من الـربامج              

، يبدو مـن املنـصف      حبتومن منظور حتليلي    .  أي عالقة سببية   إقامةجيعل من غري املمكن     
ع األونكتاد بني البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء على املستوى احلكـومي            القول إن مج  

يف لمساعدة  لالدويل، والتعاون التقين يوفر عناصر أساسية هامة ومفيدة وكذلك دعماً تنفيذياً            
البلـدان  أصـغر   اإلدارة، ال سـيما يف      /وضع السياسات على مستويات عالية من احلكومة      

  .منواً هاوأقل
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  توصياتال  -باء  
إىل حاجة األونكتاد إىل بذل لألونكتاد وأمهية أنشطة تعاونه التقين يشري املوقع املتميز     -٦١

وهناك ما يربر التركيز العايل على أقل       . هذه الفئات احملددة من البلدان    املزيد من اجلهد لدعم     
ة يف هذه البلـدان،     الحتياجات املاسة والقيود املفروضة على املوارد احمللي      ا بسببالبلدان منواً   

ولكن التركيز على البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ليس واضحاً             
االقتـصادات  البلدان األخـرى ذات     حالة  إن  و. وضوحاً كافياً وينبغي حتديده حتديداً أفضل     

احملليـة، وألن    القدرات   ألهنا أقوى من حيث   كلياً أقل وضوحاً    الصغرية واهلشة والضعيفة هي   
هشاشتها الكربى تنبع من تعرضها للكوارث الطبيعية، اليت قد ال يكون األونكتـاد جمهـزاً               

مسار أوضح لكـل    حتديد  وعلى أي حال، ينبغي وضع استراتيجية و      . جتهيزاً جيداً ملواجهتها  
املتاحة، ونظراً للكمية احملدودة من املوارد      . تفسري تركيز أنشطة األونكتاد   مع  فئة من البلدان    

يرى فريق التقييم أنه ينبغي حتديد األولويات، سواء من حيث البلدان املستهدفة أو من حيث               
، واألولويـات   األخرى اجلهات املاحنة  النسبية احملددة، وتدخالت     امليزةاألنشطة، على أساس    

  .والطلبات الوطنية للبلدان املستفيدة
تضارب يف املصاحل بـأن تركيـز       خربات األونكتاد، وعدم وجود     /وتوحي قدرات  -٦٢

  :أنشطة التعاون التقين اليت تستهدف فئات البلدان األربع ينبغي أن يتصل مبا يلي
وضع سياسات التجارة واالستثمار وبناء القدرات يف مؤسسات أصحاب          )أ(  
  ؛املعنينياملصلحة 
  قدرات املفاوضة التجارية؛ )ب(  
العالقـة  مستوى  املراحل األوىل لرفع     حتديد احتياجات البلدان املستفيدة يف     )ج(  

  اإلجيابية بني التجارة والتنمية إىل أقصى حد يف التوجه العام للسياسات؛
تقدمي الدعم من أجل إدارة النقاط احلامسة املتصلة بالتجارة، مبـا يف ذلـك       )د(  

  مساعدة البلدان النامية غري الساحلية على تيسري التجارة؛
 إدارة العالقات املالية الدولية فيما يتعلق باملفاوضات        تقدمي الدعم من أجل    )ه(  

  . مسائل الديون احملليةورمبا مشل ذلكاملتعلقة بالديون وإدارة الديون، 
. وتتمثل مسألة كربى إذاً يف حتسني كفاءة األونكتاد يف إجناز أنشطة تعاونه الـتقين              -٦٣

  :عزز كفاءة األونكتادت ميكن أن اليت تالية الثالثة الاالتاجملمني، ينبغي دراسة ومن منظور املقّي
على الفئـات األربـع     تطلب التركيز بشكل أكرب     من الناحية املؤسسية، ي    )أ(  

 واحلاجـة إىل حتديـد مـسار        ،يتناسب مع مستوى منوها االقتصادي وأولوياهتا الوطنية       مبا
يا وأقل البلدان منـواً     تعزيز دور وموارد الشعبة املعنية بأفريق     ،  يف األونكتاد أوضح  استراتيجية  

عب األخرى والشعبة املعنية بأفريقيـا وأقـل        ينبغي تعزيز التفاعل بني الشُّ    و. والربامج اخلاصة 
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ينبغي أن تتضمن مجيع أنشطة التعاون التقين مع بلدان تنتمي كما البلدان منواً والربامج اخلاصة   
البلدان منواً والربامج اخلاصـة يف      إىل الفئات األربع مدخالت من الشعبة املعنية بأفريقيا وأقل          

نية املفروضة على الشعبة املعنية بأفريقيـا وأقـل         اونظراً للقيود البشرية وامليز   . املرحلة األوىل 
  ؛لك سيتطلب قدراً أكرب من املواردالبلدان منواً والربامج اخلاصة، فإن ذ

نكتـاد أن   من ناحية مالءمة التدخالت لفئات البلدان احملددة، ينبغـي لألو          )ب(  
ستفيد من خربته املاضية وعالقاته الوثيقة مع البلدان املستفيدة لتصميم رزم حمددة، تـشمل              ي

جماالت التدخل املوصى هبا، ومصممة لتكييف تدخلها من أجل مطابقة أفضل لالحتياجات            
ة وبالنسبة إىل التدخالت الكربى لألونكتاد لفائـد      . دة لفئات البلدان األربع   واخلصائص احملدَّ 

                                                                       النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية ونظام إدارة الديون والتحليل         (فئات البلدان املستهدفة    
                        مح بإضـافات ووحـدات                                         ً              النتقال إىل هندسة براجميات أكثر انفتاحاً، مما يس              يتعني ا    ،   )    املايل

   ؛           منوذجية حمددة
من ناحية التمويل، يتمثل أحد القيود الواضحة املفروضـة علـى كفـاءة              )ج(  

األونكتاد يف عدم وجود جمموعات متويل متعددة السنوات وأكرب حجماً ميكن لألونكتاد أن             
وتشري . ستخدمها لالستجابة مبزيد من السرعة ولتعزيز مرونته فيما يتعلق باحتياجات البلدان          ي

أن يكون األونكتـاد    إىل ضرورة   القيود املفروضة على القدرات اإلدارية يف البلدان املستفيدة         
للموارد املاليـة   ، وال ميكن حتقيق ذلك دون تدفق        "استجابة سريعة "راً على توفري قدرات     قاد

  .أطول مدى وأكثر قابلية للتنبؤعلى حنو 
 عن األنشطة املفصلة واملبالغ املصروفة لفرادى       اً وشفاف  كامالً إبالغاًوينبغي اإلبالغ    -٦٤

ياق الربامج املـشتركة بـني األقـاليم        البلدان املنتمية إىل فئات البلدان األربع، وذلك يف س        
وينبغـي اإلبـالغ عـن      . اإلقليمية، حبيث يتأتى إجراء تقييم منتظم هلذه األنشطة       والربامج  

املتاحة حالياً للربامج القطرية وإتاحتها لألنـشطة املنفـذة يف          ) لكل بلد (املعلومات املفصلة   
مل ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد     وال ميكن إجراء تقييم كا    . الربامج املشتركة بني األقاليم   

  .فيما يتعلق بفئات البلدان احملددة إال عندما ُتتاح هذه املعلومات

        
  


