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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٧-٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  إجراء تقييم متعّمق لربنامج األونكتاد: تقييم أنشطة األونكتاد

  املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي املستقل              
ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد واملكرسة ألقل البلدان          

بلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة           وال منواً
  وغريها من االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً

  نكتادومقدم من أمانة األتقرير     

   تنفيذيموجز    
حبثت الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربجميـة، يف دورهتـا              

لتقين اليت يـضطلع هبـا األونكتـاد    السادسة واخلمسني، التقييم املتعمق ألنشطة التعاون ا  
واملكرسة ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة             

 TD/B/WP/223الوثـائق   (وغريها من االقتصادات الصغرية واهلشة والـضعيفة هيكليـاً          
تقدم تقريـراً   وطلبت من أمانة األونكتاد أن      ). TD/B/WP/224 و TD/B/WP/223/Add.1و

عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ كافة التوصيات إىل الدورة القادمة للفرقة العاملـة املعنيـة         
  .وقد أعدت األمانة هذه املذكرة استجابةً هلذا الطلب). TD/WP/225(بالتعاون التقين 
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  مقدمة    
ة العاملة، تدابري ترمي     لتوصيات املقيِّمني اخلارجيني والفرق    لقد اختذت األمانة، تطبيقاً     -١

أنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين لصاحل أقـل البلـدان منـواً             وفاعلية  إىل تعزيز أمهية    
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها من االقتصادات الصغرية            

  .واهلشة والضعيفة هيكلياً، مثلما تبني الفقرات التالية

تركيز أوضح على أنشطة التعاون التقين لصاحل أقـل البلـدان منـواً               - الًأو  
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها         

  من االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً
التركيز "فيما خيص التوصية األوىل، فقد أشار املقيِّمون املستقلون يف تقريرهم إىل أن               -٢

على البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ليس واضحاً وضوحاً كافياً             
ومثلما أوضحت األمانة يف ردها اإلداري علـى  ). ٦١الفقرة  " (وينبغي حتديده حتديداً أفضل   

 فيما واضحةً هذه التوصية، وقد حّدد بالفعل أهدافاً تقرير التقييم، فإن األونكتاد يدعم فحوى
 A/65/6مثالً، الوثيقـة    (يتعلق بعمله مع هذه البلدان ضمن اإلطار االستراتيجي لفترة السنتني           

البلدان النامية غري الساحلية    وينبغي التذكري بأن والييت األونكتاد اليت تدعم        )). ١٠الربنامج  (
غري الساحلية واستراتيجية   برنامج عمل أملايت للبلدان النامية      (والدول اجلزرية الصغرية النامية     

مستقلتان عن والية األونكتاد لفائدة أقل البلدان       ) للدول اجلزرية الصغرية النامية    موريشيوس
وينبغي أال تكون حـاالت التـداخالت       . مؤمتر كل عشر سنوات   عقد  ، اليت تتبع مسار     منواً

  والدول منواًفئيت أقل البلدان     و  والبلدان النامية غري الساحلية    منواًالطبيعي بني فئيت أقل البلدان      
  .النامية مثرية للبس بشأن تركيز العمل الصغرية اجلزرية

 تقدمي شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصةومن بني األعمال اليت تضطلع هبا         -٣
 اليت خترج من قائمة هـذه البلـدان، ومـساعدهتا يف            منواًألقل البلدان   اخلدمات االستشارية   

 املرشـحة   وعلى مدى العقد األخري، كانت أقل البلدان منواً       . بسالسةتراتيجيتها لالنتقال   اس
بتقـدمي   الـشعبة    بادرتولذا  . نامية صغرية جزرية دول للخروج من قائمة هذه البلدان هي     

.  يف قائمة أقل البلدان منـواً      خدماهتا جملموعة الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تدخل أيضاً        
 لكافـة الـدول     وجه الضعف أاخلدمات االستشارية وحتليل     استمرت أيضا يف تقدمي      لكنها

شعبة أفريقيا وأقـل    وستواصل  . منواً كان وضعها بني أقل البلدان       اجلزرية الصغرية النامية أياً   
التمييز الالزم بني العمل املتعلق بالبلدان النامية        تسليط الضوء على     البلدان منواً والربامج اخلاصة   

 مـن  منواًري الساحلية أو الدول اجلزرية الصغرية النامية من جهة والعمل املتعلق بأقل البلدان           غ
  .)س املناسبة منهروواستخالص الد(جهة أخرى 



TD/B/WP/235 

3 GE.11-51145 

، فإن أحد اجملاالت اليت ينصب عليها التركيز بـشكل          منواًوفيما خيص أقل البلدان       -٤
 تويل زمام أمور الـسياسة العامـة        أساسي هو مسامهة األونكتاد يف بناء القدرات من أجل        

. وتقدمي املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة على حنو منسق من خالل اإلطار املتكامل املعـزَّز             
 جهود لتعزيز الروابط بني أعمال التحليل والبحث يف جمال السياسة العامة وأنـشطة              لذُتبو

االستراتيجية، ُترمجت أعمال البحث     مع هذه    ومتاشياً. املساعدة التقنية يف جمال بناء القدرات     
إىل موجزات سياسية وأدوات تدريبية تتاح من خالل حلقات العمـل الـيت تـدعم بنـاء                 

 عن هـذا،    وفضالً. ولية التشخيصية للتكامل التجاري   الدراسات األ نشر األحباث و  /القدرات
 احملددةة للطلبات    كذلك االستجاب  شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة      يشمل عمل   

، وإلعـداد   الدعم لتحديث دراسات التكامل التجاري املتعلقة بأقل البلدان منواً        للحصول على   
ولتحديد إمكانيات البلدان يف جمال التصدير، ولتقدمي خدمات        استراتيجيات التنمية التجارية،    

ومن خـالل   . اقالدعم االستشاري بشأن قضايا جتارية مثل قواعد املنشأ والنفاذ إىل األسو          
الدعم الذي تقدمه الشعبة للدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وتفاعلـها يف املراحـل             

، تشارك الشعبة   منواًاملبكرة مع الوحدات الوطنية لتنفيذ اإلطار املتكامل املعزز يف أقل البلدان            
  .ارة التقنية الالزمة املتصلة بالتجةعلى حنو استباقي يف التحديد املبكر للمساعد

حتديداً  يف تصميم أداة جديدة للمساعدة التقنية، وهي          أيضاً وكان األونكتاد استباقياً    -٥
 منواًاستراتيجية تنمية التجارة، اليت تستجيب بالتحديد لالحتياجات اليت تواجهها أقل البلدان            

طـراف يف   عند رسم االستراتيجيات التجارية بسبب التزاماهتا الثنائية واإلقليمية ومتعددة األ         
  .اجملال التجاري، وأهدافها اإلمنائية احملددة على الصعيد الوطين

 وتبني هذه األنشطة، إىل جانب العمل اجلاري املتصل مبجاالت التركيز اخلمـسة              -٦
ل اكماسـت ) أ(على سبيل املثال     ،مت حىت اآلن  و. ، تنفيذ هذه التوصية   ٦٢املذكورة يف الفقرة    

 املساعدة مـن    ميدتق) ب(؛  منواً من أقل البلدان      بلداً ١٢يف  استعراضات سياسات االستثمار    
 مثــل بوتــان منــواًأجــل االنــضمام إىل منظمــة التجــارة العامليــة لبلــدان أقــل 

وفيما خيص ) ج(وكمبوديا واليمن؛ وسان تومي وبرينسييب الشعبية   الدميقراطية الو ومجهورية
احل رواندا باالشتراك مـع وزارهتـا   رسم السياسات التجارية، أُعد إطار سياسي للتجارة لص   

كما استمر . املعنية بالتجارة والصناعة، وقاد هذا اإلطار البلد إىل اعتماد سياسة جتارية جديدة
تقدمي املساعدة للبلدان النامية غري الساحلية بشأن تيسري التجارة، وتقدمي الدعم بـشأن إدارة              

االت الثالثة، ضمن أطر النظام اآليل للبيانات        لواليات األونكتاد اخلاصة هبذه اجمل     الديون وفقاً 
  . وبرامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل على سبيل املثالاجلمركية

     من برنـامج عمـل تركيـا لـصاحل أقـل البلـدان منـواً               ١٥٦وتدعو الفقرة     -٧
لتحديات اليت تواجههـا أقـل      التصدي ل  ديواصل األونكتا " إىل أن    ٢٠٢٠-٢٠١١ للعقد

 ، يف جملس التجارة والتنميـة      وذلك ببناء توافق آراء بني احلكومات وخصوصاً       ،منواًالبلدان  
.  من خالل ما يقدمه هلذه البلدان من مساعدة تقنيـة          واملسامهة يف تنفيذ برنامج العمل أيضاً     
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ة يف جمايل البحوث والتحليل  احلفاظ على قدرات األونكتاد املؤسسي     ، ينبغي ذه الغاية هل اًوحتقيق
 منواً وسيواصل األونكتاد يف هذا الصدد دعم أقل البلدان          ."منواًللمسائل املتعلقة بأقل البلدان     

القدرة اإلنتاجية، وتعزيز املساعدة اليت يقدمها مـن أجـل اخلـروج       يف تعميم برنامج تنمية   
  .منواًسلس من قائمة أقل البلدان ال

  األونكتاد يف إجناز أنشطة تعاونه التقينحتسني كفاءة   - ثانياً  
 التعـاون    تعزيـز  بشأن أمهيـة  ) أ(٦٣على التوصية الواردة يف الفقرة      فق األمانة   وات  -٨

ويف هذا الصدد، فقد اضطلعت الشعبة دائما بدور تنسيقي مركـزي           . والتنسيق بني الُشعب  
ــ  ــل البل ــا وأق ــة اخلاصــة بأفريقي ــق باالســتراتيجيات اإلمنائي ــا يتعل ــواًدان فيم  من

وغريها من االقتصادات الصغرية    البلدان النامية غري الساحلية      و النامية الصغرية اجلزرية والدول
 واهلشة والضعيفة هيكلياً، مثلما يربز ذلك إطار األونكتاد االستراتيجي لعدة فتـرات مـن             

ة مـشتركة    آلي  هي مبثابة  ستعراض املشاريع الجلنة  لألونكتاد  وإىل جانب هذا، فإن      .)١(سنتني
وتسعى هذه اللجنة، من خالل     . بني الشعب لرصد مجيع القضايا ذات الصلة بالتعاون التقين        

اجتماعاهتا املنتظمة، إىل تعزيز تقاسم املعلومات بشأن القضايا املتصلة بالتعاون التقين، مبـا يف   
ق مـع   ذلك استعراض مقترحات املشاريع اجلديدة هبدف تعزيز التعاون بني الُشعب واالتسا          

وأعضاء جلنة اسـتعراض املـشاريع هـم        . واليات األونكتاد ومع استراتيجية التعاون التقين     
 ودائـرة   شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصـة        تعينهم كل شعبة، مبا فيها       منسقون

  .التعاون التقين
م، يرمي إىل ، فإن األونكتاد، بوجه عا)ب(٦٣الفقرة التوصية الواردة يف وفيما خيص   -٩

تكييف مجيع مشاريعه مع احتياجات البلدان املستفيدة من خالل إجراء مشاورات مستفيضة            
يف حالة بعض املشاريع مثل مشروع نظـام        و. منذ مرحلة وضع اإلطار املفاهيمي للمشاريع     

إدارة الديون والتحليل املايل ومشروع النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية، مثـة حـدود              
ورغـم أخـذ    . كييف الذي ميكن أن ختضع له الربجميات اليت اسُتحدثت على أساس عام           للت

طلبات املستخدمني يف االعتبار لدى حتديث وتطوير نسخ جديدة من هذه الربجميات، ُتجرى             
 وأخذ فرادى املتطلبات يف     ق وفورات حجم يف تطوير الربجميات     أحياناً عملية موازنة بني حتقي    

اد يعي هذه القيود، وقد سعى إىل احلد منها عن طريق إتاحـة وحـدات               واألونكت. االعتبار
كما حيدث مزيـد    . حاسوبية إضافية حمددة والبدء يف االنتقال حنو هندسة الربجميات املفتوحة         

من التكييف، حسب احتياجات املستفيدين، يف مرحلة التنفيذ عندما ُتدرج خدمات معينـة،       
  .وعات أنشطة املساعدة التقنيةمثل إدارة قواعد البيانات، يف جمم

__________ 

 .٤-١٠، الفقرة A/65/6 (Prog. 10) على سبيل املثال )١(
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برنامج نظـام إدارة     وعلى الرغم من هذا، ومثلما ذكر يف تقرير سابق، فقد أصدر            -١٠
 الـيت   - DMFAS 6 وهـي    - DMFASالديون والتحليل املايل نسخة جديدة من برجميـة         

 علـى    تقوم أيضاً  ، بل تستجيب ألفضل املمارسات احلديثة يف جمال إدارة الديون فحسب         ال
وتشمل هذه النسخة وصلة شبكية تتيح الوصول، على أسـاس          . ندسة الربجميات املفتوحة  ه

، واملعلومات والتطبيقات والبيانـات    DMFASمركزي، إىل مجيع الوحدات احلاسوبية لربجمية       
وباإلضافة إىل ذلك، تـوفِّر اهلندسـة       .  مستعِملو الربجمية  والوصالت اليت يستخدمها عموماً   

كما أن التكنولوجيـا    . فة ُتضاف وفقاً لالحتياجات احملّددة للبلدان املعنية      اجلديدة مسات مكيّ  
 تسمح أيضاً بربط هذه النسخة بغريهـا  DMFAS 6املفتوحة املستخدمة الستحداث النسخة 

إن . من الربجميات احلكومية ومجيع األدوات التحليلية العادية املستعملة يف مجيع البلدان املعنية           
للربنامج، رهناً بتـوافر   يف مجيع البلدان املستفيدة هدف رئيسي DMFAS 6استخدام نسخة 

  .موارد من خارج امليزانية
 توحيد املشاريع  من اتفاق أكرا ويف إطار       ٢١٤ للفقرة   وفيما خيص التمويل، ووفقاً     -١١

ضمن جمموعات مواضيعية متعددة السنوات ومتعددة املاحنني، تواصل األمانة تشجيع املاحنني           
 متعـددة املـاحنني ومتعـددة       لصناديق االستئمانية املواضيعية  احنني احملتملني على متويل     واملا

 . إمكانية التنبؤ يف ختطيط برامج املساعدة التقنية ذات الصلة وتنفيذها          تعزيز من أجل    السنوات
ومن بني هذه الصناديق االستئمانية، على سبيل املثال، الصندوق االستئماين اخلـاص بأقـل              

، الذي يعمل كقناة مهمة لتقدمي املساعدة التقنية والدعم يف جمال بناء القـدرات              منواًن  البلدا
وإذا كان الدعم متعدد الـسنوات هلـذا الـصندوق          .  يف الوقت املناسب   منواًألقل البلدان   

. مبزيد من السرعة واملرونـة     االستئماين أكرب، فإنه سيمكن من تلبية احتياجات هذه البلدان        
  .نة يف هذا الصدد على دعم احلكومات املاحنةوتعول األما

اإلبالغ عن األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد يف أقل البلـدان منـواً               - ثالثاً  
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها         

  من االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكلياً
، توافق األمانة على أن إتاحة املعلومـات        ٦٤ردة يف الفقرة    الوافيما خيص التوصية      -١٢

مـن البلـدان     فئات األربع الالبلدان املنتمية إىل    املفصلة املتعلقة باألنشطة املنجزة يف فرادى       
سيساهم يف إجراء تقييم كامل ألنشطة األونكتاد يف جمال التعاون التقين فيما يتعلق بفئـات               

 هذه املعلومات من خالل إحاطات إعالمية منتظمة واتصاالت         وميكن إتاحة . البلدان احملددة 
ويندرج املوجز األكمل هلذه األنشطة يف التقرير السنوي        . مع الوفود جتريها الُشعب املسؤولة    

ومع ذلك، فإن هذا التقرير     .  للتقرير ١بشأن التعاون التقين املقدَّم إىل الفرقة العاملة يف املرفق          
نجزة خالل سنة معينة يف إطار كل جمموعة وليس حسب البلـد ألن             يقدم قائمة األنشطة امل   

وهـذا  . من حيث الكم  تسمح بسهولة قياسها      ال حالياًاألمانة  تتبعها   احملاسبة اليت    ممارسات
تكون حتليلية بطبيعتها ومصممة لـدعم      غالباً ما   باألخص ألن املشاريع اإلقليمية واألقاليمية      

  .ث والتحليللبحيف جمايل اسياسة األونكتاد 
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  االستنتاج  - رابعاً  
 العمـل   جبرناماليت متخض عنها مؤخراً     باالستناد إىل توصيات هذا التقييم والنتيجة         -١٣

، ستستعرض األمانة استراتيجيتها وأنـشطتها      ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد   منواًلصاحل أقل البلدان    
اميـة غـري الـساحلية      عملها اخلاص بأقل البلدان منواً والبلـدان الن       وفعالية  لضمان مالءمة   

. اجلزرية الصغرية النامية وغريها من االقتصادات الصغرية واهلشة والضعيفة هيكليـاً           والدول
ة برامج األونكتـاد يف جمـال التعـاون الـتقين     يوقد ُحددت واسُتخدمت طرائق تعزيز فعال 

عمـل  وسُيواصل حتديدها واستخدمها، ومنها التعاون املعّزز بني الُشعب من خالل فـرق ال            
  . وجلنة استعراض املشاريع

        


