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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة اخلامسة والستون
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٤-٢جنيف، 

  تمن جدول األعمال املؤق) ب(٤البند 

العوملة والترابط والتنمية،   : ١تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي          
٢٠١٢-٢٠٠٨*  

   تنفيذيموجز    
طلب جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني، إجراء تقييم            
دة للتجارة  ؤمتر األمم املتح  التابع مل لربنامج الفرعي املتعلق بالعوملة والترابط والتنمية       لمستقل  
وكفـاءة أعمـال   )  تأثريمبا يف ذلك(هبدف تقييم مدى أمهية وفعالية  ) األونكتاد(والتنمية  

حسبما  إىل واليته واقتراح حتسينات       قياساً ٢٠١٢-٢٠٠٨الربنامج الفرعي خالل الفترة     
 /مـارس إىل حزيـران    /التقييم يف الفتـرة املمتـدة مـن آذار        ب واضطُلع. يكون مناسباً 

 واشتمل على استعراض الوثائق، وإجراء دراسات استقصائية على اإلنترنت          ،٢٠١٣ يونيه
  . ومقابالت مع أصحاب املصلحة الرئيسيني

قـام  قد   ١لص التقييم إىل أن الربنامج الفرعي       خيوخبصوص األمهية بصفة عامة،       
سـلكت  وقـد   . قضايا العوملة والتنمية  ملنظومة األمم املتحدة بشأن     بدوره كهيئة تفكري    

حىت اآلن  من الصعب   العمليات احلكومية الدولية لألمم املتحدة، لكن       طريقها عرب   سائله  ر
، لوحظ يف التقيـيم أن الربنـامج        الكفاءةوخبصوص  . على سياسات العوملة  تأثريها  تقييم  

.  قد استغل أوجه التآزر بني أركان عمله الثالثة لتحقيق أهدافه على حنو فعـال           ١الفرعي  
د القائمـة بـني الـشعب       التآزر عـرب احلـدو    زيادة حتسني أوجه    ىل  بيد أن مثة حاجة إ    

__________ 

الدكتور رالف ماورر، والسيدة ميهوكو سايتو، والـسيد لولـسيغد          : أعد هذا التقييم فريق تقييم مستقل       *  
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. من البحوث مبوارد بشرية حمدودة    مرموقاً   وقد أنتج الربنامج الفرعي رصيداً    . واملنظمات
الربنامج الفرعي الـذي    لة يف امليزانية من فعالية      التخفيضات املقب قلص  تأن  مناص من   وال  

لـص  خيأما فيما يتعلق بالفعاليـة،  . لقدرات املطلوبةدىن من ااآلن فعالً عند احلد األ   يعمل  
 ذات جودة عالية وحظيت بتقـدير        كانت عموماً  ١الربنامج الفرعي نواتج  التقييم إىل أن    
فعـال  التواصل على حنو    من  دائماً   مل يتمكن    ١غري أن الربنامج الفرعي     . الدول األعضاء 

 وال يقدم إطار اإلدارة القـائم     . ءاحتقيق توافق يف اآلر   من النجاح يف    مع الدول األعضاء و   
وتتعلـق  . حتسني الفعاليـة  تؤدي إىل   رضية  ُمعلى النتائج للربنامج الفرعي خارطة طريق       

 على النتائج للربنـامج الفرعـي؛       إطار اإلدارة القائم  حتسني   )أ: (توصيات التقييم مبا يلي   
يق عوملة حمورها   وضع برنامج متكامل للبحوث اليت جيريها األونكتاد من أجل حتق         ) ب(و

حتقيق عوملة حمورها التنمية يف إطـار       من أجل   تشجيع زيادة بناء القدرات      )ج(والتنمية؛  
   .اإلمنائي لألمم املتحدةالعمل ركن 
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  مقدمة     

  التقييم حول   -ألف  
طلب جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنفيذية السادسة واخلمـسني إىل أمانـة               -١

ويهـدف  . قييم مستقل لربناجمه الفرعي املتعلق بالعوملة والترابط والتنميـة        األونكتاد إجراء ت  
بشأن العوملـة والتـرابط      ختطيط وتنفيذ عمل األونكتاد يف املستقبل     استخدامه يف   التقييم إىل   
 منه يف خطـة األونكتـاد الربناجميـة لفترة الـسنتني اخلاصـة بـدورة             ، إسهاماً والتنمية

ويشكل التقيـيم   . بالتايل يف إجناز والياته بفعالية أكرب     فيسهم  قبلة،  التخطيط االستراتيجي امل  
  .الدول األعضاءأمام أمانة األونكتاد يف حتقيق مساءلة هبا أداة يستعان  أيضاً
وكفـاءة  )  تـأثري  مبا يف ذلك  (ويهدف التقييم إىل الوقوف على مدى أمهية وفعالية           -٢

وحسبما إىل والياته، وإىل اقتراح حتسينات مىت       اً  العمل الذي يضطلع به الربنامج الفرعي قياس      
انظر (وترد االختصاصات احملددة هلذا التقييم يف املواد الداعمة هلذا التقرير           . كان ذلك مناسباً  

   ).، املرفق الثالثTD/B/WP(65)/CRP.2 الوثيقة

  املنهجية  -باء  
 أحُد كبار   ٢٠١٣نيه  وي/مارس إىل حزيران  /أجرى التقييم يف الفترة املمتدة من آذار        -٣

وتـستند  .  الشخصية ابصفتهمعمالً  خرباء التقييم وسانده يف ذلك مندوبان لدى األونكتاد         
دراسات استقصائية علـى    إىل  نتائج واستنتاجات هذا التقرير إىل استعراض معمق للوثائق و        

يف ذلـك   مبن  اإلنترنت ومقابالت موسعة مع جمموعة واسعة خمتارة من أصحاب املصلحة،           
متعددة األطراف، وممثلون عـن     مناظرة  املنسقون اإلقليميون، واألمم املتحدة وهيئات أخرى       

واسـتخدم  . اجملتمع املدين، والصحافة، واألكادمييون وموظفو األونكتاد احلاليون والسابقون       
د على النتائج يربط النواتج على مستوى السياسات بنواتج األونكتا        اً  قائماً  حتليلياً  التقييم إطار 

  .هالداخلية ومواردوعملياته 

  نطاق التقييم   -جيم  
 ويشمل بالتايل تنفيـذ     ٢٠١٢إىل عام    ٢٠٠٨من عام   يستعرض التقييم الفترة املمتدة       -٤

السنة األوىل من والية الدوحة     كما يشمل   األونكتاد الثاين عشر    مؤمتر  برم يف   اتفاق أكرا الذي أُ   
ويهدف التقييم  . شر وبرامج فترة السنتني ذات الصلة     األونكتاد الثالث ع  مؤمتر  اليت انبثقت عن    

جزاء تلك األ التركيز على   عن طريق   يم الربنامج الفرعي املتعلق بالعوملة والترابط والتنمية        يإىل تق 
تستهدف مباشرة حتقيق اهلدف احملدد     اليت   ،شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية   وبرنامج عمل   من  
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فرع إحـصاءات   يشمل أعمال   هذا التقييم ال    نطاق  ، فإن   لذلكونتيجة  . من الربنامج الفرعي  
برامج فرعية أخرى تابعة لألونكتاد ومنظومـة األمـم املتحـدة       خيدم  ومعلومات التنمية الذي    

أنشطة املعهد االفتراضي ووحـدة تقـدمي املـساعدة إىل          يشمل معظم    كما ال ،   نطاقاً وسعاأل
تعميم املنظـور اجلنـساين يف      املتعلقة ب ة األونكتاد   وال يزال تنفيذ استراتيجي   . الشعب الفلسطيين 

  .)TD/B/WP(65)/CRP.2انظر الوثيقة (بداياته األوىل وال ميكن تقييمه حىت اآلن 

  برنامج األونكتاد الفرعي املتعلق بالعوملة والترابط والتنمية  -ثانياً  
 -اً  سيما أقلها منو وال-يف مساعدة البلدان النامية  "لألونكتاد  اإلمجايل  يتمثل اهلدف     -٥

ـ           صورة مفيـدة يف االقتـصاد      والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على االنـدماج ب
إىل هلا  تقسيمها  اإلمجالية ب  الوالية   )٢( السنتني اتوتعكس األطر االستراتيجية لفتر   . )١("العاملي

، )١الربنامج الفرعـي    (العوملة والترابط والتنمية    :  هي متخصصة مترابطة فرعية  مخسة برامج   
، )٣الربنـامج الفرعـي   (، والتجـارة الدوليـة   )٢الربنامج الفرعي   (واالستثمار واملشاريع   

، وأفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة       )٤الربنامج الفرعي   (التكنولوجيا واللوجستيات   و
  ).٥الربنامج الفرعي (
يف تعزيز وضع    هذا اإلطار اإلمجايل،     ، ضمن ١ اهلدف احملدد للربنامج الفرعي      ويتمثل  -٦

الوطين واإلقليمي والدويل، تـدعم النمـو       الصُُّعد  سياسات واستراتيجيات اقتصادية، على     
 ، والعمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميـع       ،واملستدامةللجميع   والتنمية الشاملة    ،املطرد

  .ا يف أقل البلدان منواًوالقضاء على اجلوع والفقر يف البلدان النامية، وال سيم
هـي إجـراء حبـوث       -أركان   على ثالثة    ١وتقوم استراتيجية الربنامج الفرعي       -٧

  : بغية حتقيق ما يلي-  والتعاون التقين، يف اآلراءاتوحتليالت، وحتقيق توافق
التـرابط بـني التجـارة،      الناشئة عـن    ددة  احملتدابري  الحتياجات و االحتديد    )أ(  

  على التنمية؛أثرها مار، والتكنولوجيا، وسياسات االقتصاد الكلي من حيث والتمويل، واالستث
فهم أفضل لالتساق بني القواعد واملمارسات والعمليـات        اإلسهام يف حتقيق      )ب(  

   خرى؛األهة اجلاالقتصادية الدولية، من جهة، والسياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية من 
، يف جهودها الراميـة إىل وضـع        ال سيما أقلها منواً   دعم البلدان النامية، و     )ج(  

التعـاون   ،٢٠١٠ منـذ عـام      ،استراتيجيات للتنمية تتالءم مع حتديات العوملة مبا يف ذلك        
   . الناميةبني البلدانفيما االقتصادي 

__________ 

 .١-١٠الفقرة ، A/63/6/Rev.1الوثيقة  )١(
 ،)A/63/6/Rev.1( ٢٠١١-٢٠١٠، والفتـرة    )A/61/6/Rev.1 (٢٠٠٩-٢٠٠٨األطر االستراتيجية للفترة     )٢(

 ).A/65/6/Rev.1( ٢٠١٣-٢٠١٢والفترة 
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، ١حتقيق أهداف الربنامج الفرعـي      الرامية إىل   مل األنشطة التنفيذية الرئيسية     توتش  -٨
  :ما يلي، على طر االستراتيجية املتتاليةا األكما حددهت

إجراء حبوث وحتليالت استشرافية يف الوقت املناسب بـشأن سياسـات             )أ(  
على أن تؤخذ   الديون والشؤون املالية،    وكذلك بشأن   االقتصاد الكلي والسياسات اإلمنائية،     

  نتائج املؤمترات الدولية الرئيسية ذات الصلة؛يف احلسبان 
يات عملية يف جمال السياسات من أجل وضع اسـتراتيجيات          صياغة توص   )ب(  

الستفادة من الفـرص ومواجهـة      بغية ا د الوطين واإلقليمي والدويل     ُعإمنائية مالئمة على الصُّ   
  حتديات العوملة؛

 يف اآلراء بـشأن سياسـات االقتـصاد الكلـي     اتتوافقدعم عملية بناء      )ج(  
  للبلدان النامية؛اع احملددة األوضوالسياسات اإلمنائية اليت تتالءم مع 

هلذه السياسات، مبا يف ذلـك التـدابري ذات الـصلة           اً  بناء القدرات دعم    )د(  
  ُحصر يف التدريب وبناء القدرات يف جمال إدارة ديـون           ما هوبالتمويل اخلارجي والديون، و   

  .فعالةبصورة 
ار األمـم املتحـدة     املقترح يف إط  ،  ١بتنفيذ الربنامج الفرعي    املتعلق  وبرنامج العمل     -٩

 هو الربنامج الذي وضعته شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية املسؤولة يف املقام            ،االستراتيجي
يشمل تشغيل الشبكة العامليـة ملراكـز       بصفته هذه   وهو  . ألول عن إدارة الربنامج الفرعي    ا

ـ     ؛)٣(البحوث املتخصصة يف جمال التنمية     ة بوصـفها    وتقدمي اخلدمات اإلحصائية واإلعالمي
السياسات وتدعم برنامج عمل األونكتـاد؛ وتـوفري حتلـيالت          واضعو   اأدوات يستعني هب  

لـشعب الفلـسطيين؛ وإجـراء حبـوث       إىل ا للسياسات االقتصادية وتقدمي املساعدة التقنية      
التكامل والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مبا يف        اليت يطرحها   وحتليالت تتناول حتديات التنمية     

  .)٤( الثالثيتعاونذلك ال

  النتائج واالستنتاجات  -ثالثاً  

  األمهية  -ألف  
 على مدى قدرهتا على     اًكبرياعتماداً  يعتمد حتقيق النمو االقتصادي يف البلدان النامية          -١٠

يف التغلـب علـى     ملـساعدهتا   سياسات وطنية وعاملية    وتلزم  . االندماج يف االقتصاد العاملي   
  .تحقيق تطلعاهتا املتعلقة بالتنميةلر املعلومات وبالتايل اهليكلية وعدم تناظاملعوقات 

__________ 

 .A/63/6/Rev.1الوثيقة  )٣(
 .A/65/6/Rev.1الوثيقة  )٤(
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املشاركة فيهـا   ويقوم النموذج املؤسسي لألونكتاد على عملية حكومية دولية باب            -١١
وتنبع األمهية اخلاصة   . املتصلة بالعوملة والترابط  القضايا  أمام مجيع الدول، وتناقش فيها      مفتوح  

ود املنتدى احلكومي الـدويل  من كونه يز -ريد لألونكتاد   يف الواقع الوضع الف   و -لألونكتاد  
لدول األعضاء بـشأن    إىل ا قدم املشورة   تتركز على العوملة والتنمية، و    مكرسة   حتليلية   ةبقدر

مع اجلهود اليت تبذهلا البلدان     بدرجة أكرب   تطابق العوملة   لضمان   السياساتيف جمال   اخليارات  
الضروري ياد احليكفل  رة والتنمية إلدارة برنامج األونكتاد      وتويل جملس التجا  . يف جمال التنمية  
اليت جتعله  يضفي عليه الشرعية    كما أنه   من مجيع األطراف    اً  صاغية واحترام اً  جلعله يلقى آذان  

  .واضعي السياسات على الصعيدين العاملي والوطينيوّجه 
ية العامة لألمم املتحدة    اجلمعاخلاصة املمنوحة من    وأشار فريق التقييم إىل أن الوالية         -١٢

واليت تنادي باملعاجلة املتكاملة لقضايا العوملة والتنمية املتعلقة بالتجـارة والتمويـل      لألونكتاد  
 تطورت تفاصيل   بينماو.  فريداً واالستثمار والتكنولوجيا هي ما يضفي على األونكتاد طابعاً       

 الـذي   ١٩٦٤عية العامة يف عام     هذه الوالية طوال الفترة املمتدة من تاريخ صدور قرار اجلم         
وهو األونكتاد   ،ألونكتادلمؤمتر  أحدث  نشئ مبوجبه األونكتاد يف البداية، حىت تاريخ انعقاد         أُ

البالغ األمهية  ملنظمة ال يزال يشكل العنصر      ذه ا ، فإن التوجه الشامل والتكاملي هل     الثالث عشر 
  .)٥(إسهامهاالذي يضفي قيمة مضافة على 

بشأن أعمال  اً  توصل إىل تفاهم مشترك بشأن والية األونكتاد، وحتديد       وقد أصبح ال    -١٣
وكان اختالف التوقعات فيمـا يتعلـق    .  ينطوي على حتديات أكرب    ،ونتائج الربنامج الفرعي  

وسـبق أن ُحـدِّد     . خالل انعقاد األونكتاد الثالث عـشر     قد تصدر املشهد    بدور األونكتاد   
عن تباين املصاحل االقتـصادية،     بصورة رئيسية    الناجم   ،ةاالعتالل يف العملية احلكومية الدولي    

أمهية الركن املتعلـق    يؤثر على   األسباب اجلذرية للقصور يف أداء املنظمة لكونه        أحد  باعتباره  
 مـن  ازادقـد  املشاركة تواضع ولوحظ أن ضعف احلضور و. على تأثريه ببناء توافق اآلراء و   

وقـد أدت   .  املنظمة على ممارسة التـأثري     لى قدرة أثرا ع تقويض العملية احلكومية الدولية و    
إىل تراجع التوقعات بشأن ما ميكن اخلروج به        اليت كانت أحياناً جدلية،      ،شات املتكررة قانامل

  . )٦(بناء توافق اآلراءل من عملية عسرية
البحـث   هـا شـكل في  ثالثة أركان وظيفية،    على  ويعتمد األونكتاد يف توليد القيمة        -١٤

،  السبب وهلذا. )٧( اآلراء وأنشطة التعاون التقين    اتبناء توافق  الذي يقوم عليه     ألساساوالتحليل  
 )٨(هيئـة تفكـري   على أنه    بوجه خاص،    ١ ما ُينظر إىل األونكتاد، وإىل برناجمه الفرعي         كثرياًف

بشأن خيارات السياسة العامة    واملشورة  والتوعية  الفكري  ر مواردها املعرفية لتوفري التوجيه      تسّخ
__________ 

 .A/RES/66/185الوثيقة  )٥(
 .UNCTAD/OSG/2006/1, paragraph 51ffالوثيقة  )٦(
 .٤٥، الفقرة ٢٠١٢تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام  )٧(
 .٢٣، الفقرة UNCTAD/OSG/2006/1انظر الوثيقة  )٨(



TD/B/WP/252 

7 GE.13-51041 

البحوث والتحليالت املبنية على    أسهمت  وقد  . لدعم قدرة البلدان النامية على وضع السياسات      
من منظور إمنائي يف فهم العوملة      األجل   ةرصد البيئة االقتصادية العاملية وحتديد االجتاهات الطويل      

ـ .  أفضل، ويف تنبيه الدول األعضاء إىل التحديات القائمة يف جمال الـسياسات        فهماً ن أن وميك
واضعي السياسات علـى     وأن توجَّه إىل     السياسات ونابعة من التحليل   بشأن  ُتستنبط توصيات   

ومن شأن ذلك أن ميكن واضعي السياسات علـى         . الصعيدين العاملي والوطين على حد سواء     
ا هلا انعكاساهت اإلمنائي للسياسات اليت    التأثري  املوازنة بدقة بني    أجل  الصعيدين العاملي والوطين من     

القـدرات هـو    وكان القصد من تدابري بناء      . على التجارة والتمويل واالستثمار والتكنولوجيا    
    .مواكبة اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتنفيذ هذه السياسات

النظرة الشمولية إىل العوملة اليت جتمع بني التجارة وما يتصل هبا من قضايا             قد ظلت   و  -١٥
وقد ميزه هذا املنظور اخلاص عن غريه من اهليئات املتعددة          . ألونكتادامن مسات   مترابطة مسةً   

 الذي شرع   ،تقرير التجارة والتنمية  وأصبح  . ةالقضايا االقتصادية العاملي  تتناول  األطراف اليت   
، التقريـر هـذا   وبعد  . املنفذ الرئيسي لتعميم رسائل املنظمة    هو  ،  ١٩٨١عام  يف  يف إصداره   

، ٢٤  جمموعة العشرين وجمموعـة ال    إىل  املقدمة  االستشارية  نشطة  األيدعم الربنامج الفرعي    
عـن  التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة (والتقارير التحليلية اليت تتناول مسائل حمددة    

   .)٩()اجتماعات اخلرباء(وات نشر خاصة وقن) ن اخلارجي والتنميةالقدرة على حتمل الدْي
، تسىن لألونكتاد حتديـد      بصورة عامة  ج الفرعي على التحليل   كيز الربنام وبفضل تر   -١٦

 الربنـامج   درجو. االجتاهات الناشئة يف البيئة االقتصادية العاملية فيما يتعلق بالبلدان الناميـة          
السوق ويعزز  بشأن   حيمي من التفاؤل املفرط      منوذج اقتصادي بديل  على تطبيق    الفرعي أيضاً 

  .ائيةيف الوقت نفسه دور الدولة اإلمن
عن ومع ذلك، فهو حيفز النقاش      . يف بعض األحيان  اً  وقد يبدو النهج البديل استفزازي      -١٧

ن األونكتاد من كسب حلفاء بني جمموعة البلدان وهو هنج مكّ.  احلكمة التقليدية  حتديطريق  
ـ   تإىل معارضة من البلدان املتقدمة اليت انُتقداً  لكنه أدى أيض  والنامية،   ار سياسـاهتا يف اإلط

واختذ األونكتاد مواقف خترج عن املألوف فأكد أن البحـوث  . االقتصاديةالعاملي للسياسات   
  .والتحليالت املتعلقة بالعوملة والترابط املتبادل بني الدول تستند إىل أساس متني

وال تتناول التوصيات السياساتية املستمدة من حبوث األونكتاد حاالت قطرية حمددة             -١٨
وتـرى بعـض    . ختلفةاملقطرية  الاالت  احليف تناول   " اجلميع يناسب   واحد"ج  هنيوجد   الإذ  

تركز كما جيب   ال  ، وليست عملية بالقدر الكايف، و     يةدجتريالدول األعضاء أن هذه البحوث      
القطرية بل ركزت على متغريات االقتصاد الكلي ومتخضت عـن توصـيات          التجارب  على  

لدان أمر تكييف هذه املشورة السياساتية العامة مـع         وُترك للب . سياساتية على املستوى الكلي   
  . اليت تنفرد هباأوضاعها

__________ 

 .يف فروع الحقة من هذا التقريرالواردة انظر املناقشة املنفصلة  )٩(



TD/B/WP/252 

GE.13-51041 8 

 لألونكتاد االجتاهات السائدة يف بيئة االقتـصاد الكلـي          ١وحدد الربنامج الفرعي      -١٩
ومع ذلك، فقد تبني أن البون بـني        .  من أجل توجيه التدابري السياساتية للبلدان النامية       ةالعاملي

ميثل نقطـة ضـعف يف حبـوث        واملواضيع األكثر ختصصاً    قتصاد الكلي   حتليل سياسات اال  
 منفصلة داخل األونكتاد حيث بات لكل برنامج        اتهويإذ أدى ذلك إىل ظهور      . األونكتاد

 )١٠(رسائل سياساتية غري متزامنـة يرسل   مما   ،املستقلةمنشوراهتا الرئيسية   شعبة حبوثها و  /فرعي
لرسـالة  ل بعض يف حالة االرتباك النامجة عن ذلك تقويضاً       وقد رأى ال  . )١١(متنافرةأحياناً  بل و 

عن طريـق   لتغلب على هذا التنافر     لومل تثمر حىت اآلن اجلهود املبذولة       . ألونكتاداجلوهرية ل 
  .حبوث األونكتاد يف إطار أكثر تكامالًإدراج 
االسـتقالل  مـن   عن أي تدخل وبروح     اً   حبوثه بعيد  ١الربنامج الفرعي   أجرى  وقد    -٢٠
، )١٢(بتحليـل البيانـات األساسـية   اً يف اختيار مواضيع حبوثه مسترشد    اً  وكان حر . فكريال

يت جرت يف جملس التجـارة      واالجتاهات السائدة يف البيئة االقتصادية الدولية، واملناقشات ال       
األخرى مل تكن من النـصوص      البحثية   النواتج و تقرير التجارة والتنمية   ومبا أن    .)١٣(والتنمية

فـإن  ومع ذلـك،    . ضت عليها الدول األعضاء، فهي ال تعكس سوى آراء األمانة         اليت تفاو 
  يف جدالًتثري   ة العاملي ة واملالي ةاالقتصاديالبنية   بشأن   تقرير التجارة والتنمية  بطرحها  املناظري اليت   
  .اجمللس أحياناً

 من حبوث    ملا أجراه  ١، عن تقديرها للربنامج الفرعي       عموماً ،وأعربت البلدان النامية    -٢١
عملية لالعتماد عليها يف    من خربات عاملية    أتاحه  تتعلق بالقضايا النظمية واهليكلية العاملية وما       

 ،الـدول األعـضاء   من جانب   ومثة اعتراف واسع النطاق     . وضع السياسات يف هذه البلدان    
 تفكري يف   جيريها األونكتاد وبوظيفته كهيئة   اليت   تث والتحليال و بقيمة البح  ،النامية واملتقدمة 

  .قضايا العوملة والترابط والتنمية
بشأن اإلدماج املـستدام للبلـدان       الدعوة يف جمال السياسات   توجيه جهود   وينبغي    -٢٢

وعلـى  . املستويات الوطنية واإلقليمية والعامليةإىل النامية يف النظام االقتصادي العاملي املترابط   
رنامج األونكتاد الفرعـي املتعلـق بالعوملـة        بفإن  املستوى الرمسي ومن الناحية املوضوعية،      

  . ُمنحت لهلوالية اليتقد استجاب لوالترابط والتنمية 
تقريـر التجـارة    حول  بصورة رئيسية   يتمحور  والنهج الذي اختذه الربنامج الفرعي        -٢٣

 التقريـر عن طريق    منفصالًتناوالً  العوملة  بالديون من   اجلوانب املتعلقة   وجيري تناول   . والتنمية
الدعويـة  األونكتاد  جهود  وقد وجدت   . املتعلق بالتنمية والقدرة على حتمل الديون اخلارجية      

العمليـات  عن طريق   السياسات القطرية والعاملية    عملية وضع   بشأن السياسات طريقها إىل     
__________ 

 .خمتلفةنشرها شعب تالبحثية الرئيسية اليت النواتج بشأن مواضيع ضئيالً  يرى خرباء التقييم تقارباً )١٠(
 .من األمثلة على ذلك تقييم آثار االستثمار األجنيب املباشر على التنمية )١١(
 . األساسيةعلى سبيل املثال، الترابط بني األسواق فيما يتعلق بالعمالت والسلع )١٢(
)١٣( UNCTAD/GDS/2012/1 ٦٣، ص) من النص اإلنكليزي(. 
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املتعلقة  البحوث والتحليالت    ستكونو. ملنظومة األمم املتحدة  اً  احلكومية الدولية األوسع نطاق   
 -  اآلراء بشأن التنمية االجتماعيـة     اتتوافقعملية بناء    يف   تسهاماأحد اإل ات العوملة   تحديب

أنشطة الدعوة هذه بأنشطة الدعوة اليت تنفـذها منظومـة   أيضاً وسُتدعم  .  العاملية االقتصادية
وتناقش اللجنة الثانية لألمم املتحدة     . وهذا النظام ناجح إىل حد ما     . األمم املتحدة يف البلدان   

 باالستناد إىل التوصيات الواردة فيه، )١٥( وتعتمد اجلمعية العامة قراراً)١٤(قرير التجارة والتنميةت
إدماج البلدان  من أجل   تدعو فيه إىل مزيد من التماسك يف النظم العاملية املتعلقة بدعم التنمية             

  .النامية يف النظام االقتصادي العاملي
سياسات التنمية قد انعكست أيـضاً      بشأن   الدعويةاألونكتاد  كذلك فإن جهود    و  -٢٤

تقريـر  بشأن   يف مناقشات اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة          بشكل ضمين 
وبذلك، جتـد آراء    . )١٦(األونكتادفيه   الذي يساهم    ‘احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل    ‘

األمـم  وبرامج  الجتماعية لصناديق   األونكتاد طريقها إىل جدول أعمال التنمية االقتصادية وا       
تداخلـها  أحيانـاً   الواليات و عدم وضوح   ومع ذلك، فإن    . املتخصصةوالوكاالت  املتحدة  

،  شىت وتعقيد قنوات اإليصال يؤدي إىل متييع الرسائل ومتييع املتابعة من جانب جهات فاعلة            
  .)١٧(عيد القطريالدعوة والتعاون يف جمال التنمية على الصجبهود ال سيما فيما يتعلق و

قنوات بديلة مؤثرة، مثل    نواجته البحثية عن طريق       أيضاً ١وقد قدم الربنامج الفرعي       -٢٥
األونكتاد دعم جمموعة   اعتاد  وباملثل،  . العاملي آلية جمموعة العشرين للتعاون االقتصادي واملايل     

اإلدارة حتـسني  ن  يف حتقيق االتساق يف السياسات وعرب عن موقف البلدان النامية بشأ         ٢٤  ال
 علـى عامـة     لتقرير التجارة والتنميـة   وقد ُعممت الرسائل السياساتية     . االقتصادية العاملية 

  .يف وضع السياساتإىل التأثري مرة أخرى يعودون  معلهاجلمهور 
 يف ظل عدم وجود ،األونكتادفإن وفيما يتعلق ببناء القدرات على املستوى القطري،     -٢٦

يف وضع  قد وجد نفسه    مقدمة كمنح،   لديه  ن وعدم وجود موارد كبرية      يف البلدا له  موظفني  
عن عليه تلبية طلبات الدول األعضاء      وقد تعني   . قارنة بغريه من اجلهات الفاعلة    باملغري مؤات   

برامج األمم املتحدة التنفيذية يف البلدان يف سياق إطار عمل األمم املتحـدة املـشترك               طريق  
حدَّ من  كان أمراً صعباً، فإنه     التنسيق بني الوكاالت    بالنظر إىل أن     لكنو. للمساعدة اإلمنائية 

  .قضايا العوملة والترابط والتنميةتناول نطاق 

__________ 

 .A/67/435/Add.1الوثيقة انظر، على سبيل املثال،  )١٤(
وبشأن النظام املايل   ) A/RES/67/196(اجلمعية العامة بشأن التجارة الدولية والتنمية       اعتمدهتا   القرارات اليت  )١٥(

 ).A/RES/67/197(الدويل والتنمية 
" التجارة الدولية "و" التوقعات االقتصادية العاملية  " بشأن   ٢ و ١بالفصلني  اإلسهامات املتعلقة يف املقام األول       )١٦(

 .٢الربنامج الفرعي يوفرها " التمويل الدويل من أجل التنمية"  املتعلقة ب وتلك ١يوفرها الربنامج الفرعي 
 .٥٢، الفقرة E/AC.51/2011/2الوثيقة انظر  )١٧(
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، ال ميلك األونكتاد     الكلي قتصادعلى مستوى اال  وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية       -٢٧
يقدمـه   فمـا . نفيذهاوتاالستراتيجيات  للتعاون التقين يدعم قدرات تصميم      اً  منتظماً  برناجم

يتصل اتصاالً  الربنامج الفرعي من خدمات استشارية ومشورة يف جمال السياسات ودعم تقين            
أما األنشطة األخرى اليت ُتمـول      . السياسات وليس ببناء القدرات   بشأن  الدعوة  هود   جب وثيقاً

للبحـوث  اً  دتعلق منها بالديون، فإهنا متثـل امتـدا       يال سيما ما    ومن أموال التعاون التقين،     
من التركيز على منطقة حمددة أو بلـد        اً  تتيح مزيد ووالتحليالت اليت جيريها الربنامج الفرعي،      

وتنفذ وحـدة تقـدمي املـساعدة إىل      . )١٨(لنتائج التحليالت على نطاق أوسع    اً  حمدد أو نشر  
وقد متكنت املنظمة مـن اسـتخدام       . تقع ضمن هذه الفئة   مشاريع   الشعب الفلسطيين أيضاً  

 لـدعم جهـود التـدريب العامليـة         ١قدرات التحليلية املوجودة داخل الربنامج الفرعي       ال
ـ         عن طريق   والشبكات األكادميية    اً املعهد االفتراضي واملرافق اليت ُتعقد فيها الـدورات وفق

  . من خطة عمل بانكوك١٦٦ملقتضيات الفقرة 
خبصوص  التعاون التقين    واليةاملوضوعة أخرياً من نطاق     األطر االستراتيجية   وضيقت    -٢٨

التدريب وبناء القـدرات يف جمـال اإلدارة الفعالـة          "ليقتصر على   العوملة والترابط والتنمية    
، وأشارت بصورة أساسية إىل مبادرة نظام إدارة الديون والتحليل املايل باعتبارهـا             "للديون

نكتاد بشأن العوملـة  من أنشطة التعاون التقين يف العمل الذي يضطلع به األو         الرئيسي  نشاط  ال
أحد برامج التعاون التقين الرئيسية، وهي جتمع بني إنشاء  هي  وهذه املبادرة   . والترابط والتنمية 

واملصارف بيانات الديون واإلبالغ عنها يف مكاتب الديون        تسجيل  لحزمة برجميات   وحتديث  
بينمـا  و. عـاملي ميكن تنفيذها على حنو فعال من مركز       هكذا  املركزية مع توفري التدريب؛ و    

 على يد وكاالت أخرى، فإن األونكتاد قد اكتسب ميزة تنافسية            تنفيذ املشروع أيضاً   ميكن
املشروع بصورة متتالية    أجل   متديدو. وسجل أدائه اجليد يف هذا اجملال     الفنية  خربته  عن طريق   

   .على خدماتهاملستمر الطلب مها أمران يؤكدان مع إسناد الواليات له 

  جاتاالستنتا    
ولذلك فإن الظرف مؤات لكي     . التنميةولنمو  اتحقيق  ل رئيسياًاً  العوملة حمرك تشكل    -٢٩

مساعدة البلدان النامية على االندماج بـشكل       عن طريق   اً  تأثريأكثر  األونكتاد  تكون أعمال   
واصل قد   لألونكتاد   ١ن الربنامج الفرعي    فإ يف الواقع، و. مستدام يف النظام االقتصادي املعومل    

لبلـدان  إىل ا كمـا قـدم     . زويد البلدان النامية بتحليالت عن االجتاهات والتوقعات العاملية       ت
البىن جعل  كيفية  املشورة يف جمال السياسات بشأن كيفية االستجابة للبيئة االقتصادية العاملية و          

  للبلدان النامية فيما يساورها من شواغل، وهـو بـذلك  ربأكبقدر  االقتصادية العاملية داعمة    
    .ميتثل التفاق أكرا ووالية الدوحة

__________ 

 ني ومشروع تشجيع اإلقراض واالقتـراض الـسيادي       ٢٤  جمموعة ال املضطلع به من أجل     مبا يف ذلك العمل      )١٨(
 .نرويج دوالر متوله النيي مال٣,٢ وهو مشروع تبلغ قيمته نياملسؤول
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متطاولة مناقشات  إسار  يف  لألمم املتحدة    العملية احلكومية الدولية     نظراً إىل وقوع  و  -٣٠
أوسـع نطاقـاً    بأزمة  وصراعات قوى بشأن القوة االقتصادية وإىل تأثر هذه العملية          وعسرية  

 تواجـه   واضعي الـسياسات   التواصل مع قدرة األونكتاد على    فإن  تتعلق بتعددية األطراف،    
مثـار  ،  تقرير التجارة والتنميـة    وقد أصبح الربنامج الفرعي نفسه، وبوجه خاص      . حتديات
، يف واقـع  توقد ضـعف . لنظام االقتصادي الدويل تشكل حتدياً ل  حتليالته  وأصبحت  خالف  
   .١على نطاق أعمال الربنامج الفرعي توافقات اآلراء احلال، 
جدول أعمـال العوملـة     إىل  بالنسبة   ١نكتاد وبرناجمه الفرعي    واستمرار أمهية األو    -٣١

. يف بناء توافـق اآلراء اإلسهام املستدامة يعتمد إىل حد كبري على قدرة الربنامج الفرعي على    
. بتقرير التجـارة والتنميـة   ج البحوث املتعلقويكمن احلل للخروج من هذا الوضع يف برنام  

 املوضـوعية بـشأن العوملـة       ات يف إذكاء املناقش   إجيابياً وينبغي أن يؤدي هذا التقرير دوراً     
هلذه الغاية، جيب أن يـصبح      اً  وحتقيق. والشواغل املتعلقة بالتنمية يف العملية احلكومية الدولية      

واالستقالل املتاح ألعمال البحث    .  أكثر فائدة جلميع الدول األعضاء     تقرير التجارة والتنمية  
نواجته البحثية من أجل    للربنامج الفرعي تكييف    يتيحان  والية   من ال  املستمدالعريض  والتوجيه  

   .حشد تأييد أكرب من البلدان
وقد أسهمت البحوث املتعلقة بالعوملة والترابط والتنمية يف حتقيق درجة أكرب مـن               -٣٢

لتقرير التجـارة   بفضل الطرح البديل    و. االتساق بني السياسات الوطنية والسياسات العاملية     
أتيح للبلدان االختيار من بني قائمة من السياسات املرتكزة على مسار من الـتفكري              والتنمية  

االقتصادي يعارض مسار التفكري االقتصادي السائد، وتتمتع البلدان يف شـأنه باحلريـة يف              
وقد أصبح املنظور   . ويلزم إجراء مناقشة أكثر متييزاً بغية دعم عملية رسم السياسات         . اعتماده

هة نظر البلدان النامية أقل ظهوراً يف ظل التركيز القوي يف اآلونة األخـرية              الذي يعكس وج  
  .على البِنية املالية العاملية

 دوره كهيئة تفكري بشأن العوملة والتنمية مـن أجـل           ١وقد أدى الربنامج الفرعي       -٣٣
وقد وجدت رسائل هذا الربنامج الفرعـي طريقهـا إىل العمليـات            . منظومة األمم املتحدة  

حلكومية الدولية اليت تقوم هبا األمم املتحدة بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعيـة ولكـن              ا
  .زال غري متقني منه تأثريها النهائي على سياسات العوملة ما

  الكفاءة  -باء  
تتوىل شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية املـسؤولية املوضـوعية عـن الربنـامج               -٣٤

ن هذه الشعبة، من وجهة نظر إدارة الربنامج الفرعي، تأخذ بنـْهج            بيد أنه يبدو أ   . ١ الفرعي
جتميعي نظراً إىل أن عدة أجزاء منها تؤدي مهام على صعيد األونكتاد ُتسهم يف مجيع الربامج                

  .١الفرعية التابعة لألونكتاد وليس فقط يف الربنامج الفرعي 
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ة األعمال اليت يقـوم هبـا       هو حمور عجل  ‘ فرع سياسات االقتصاد الكلي والتنمية    ‘و  -٣٥
وحـدة التعـاون والتكامـل      ‘و‘ فرع الديون ومتويل التنميـة    ‘  ف. الربنامج الفرعي بالشعبة  

فرع سياسات االقتـصاد    ‘يبنيان أعماهلما على أعمال     ‘ االقتصاديني فيما بني البلدان النامية    
، مبا يف ذلك إسهام   ويوجد قدر معقول من الدعم املتبادل بني هذه الكيانات        . ‘الكلي والتنمية 

فـرع  ‘، وقيام موظفي    تقرير التجارة والتنمية  يف وضع   ‘ فرع الديون ومتويل التنمية   ‘موظفي  
وحدة التعاون ‘بتقدمي إسهامات يف تقرير الديون، وحصول ‘ سياسات االقتصاد الكلي والتنمية

 االقتصاد الكلي  فرع سياسات ‘على الدعم من    ‘ والتكامل االقتصاديني فيما بني البلدان النامية     
 كما أن وحدة تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين واملعهد االفتراضي والدورات          . ‘والتنمية

 تعتمد مجيعاً على املعلومات واخلربة       من اتفاق بانكوك   ١٦٦املنصوص عليها يف إطار الفقرة      
 ١٦٦إطار الفقرة  املنصوص عليها يف فاملعهد االفتراضي والدورات. الفنية املتاحة لدى الشعبة   

 كجزء من مواد التدريس تقرير التجارة والتنمية يستخدمان، يف مجلة أمور، من اتفاق بانكوك
ويف . كمدرِّبني هبمـا  ‘ فرع سياسات االقتصاد الكلي والتنمية    ‘هبما ويعتمدان على اقتصاديي   

ترابط على اجلامعات املقابل، يستفيد هذا الفرع منهما كقناة لتعميم حبوثه وحتليالته املتعلقة بال    
  .)١٩(واملؤسسات البحثية وواضعي السياسات يف البلدان النامية

من األعمال البحثية املتعلقـة     ) دمفاس(ويستفيد نظام إدارة الديون والتحليل املايل         -٣٦
إىل وحدة البحوث بفرع الديون ومتويل التنميـة        ‘ دمفاس‘ويف املقابل، يقدم    . بقضايا الديون 

. ة الديون القطرية ويدعم العمل البحثي والتحليلي الذي يقوم به الفـرع           معلومات عن حال  
هذه اليت يأخذ هبا الفرع هو املؤمتر الـذي         عالقة تضافر الطاقات    وأحد األمثلة البارزة على     

وقد أكدت املقابالت اليت أُجريت مـع املـوظفني   . ُيعقد مرة كل سنتني بشأن إدارة الديون     
وأولئك العاملني يف البحـوث     ‘ دمفاس‘فني العاملني يف برنامج     وجود توازن جيد بني املوظ    

  .عوامل إجيابية خارجية لباقي الربنامج الفرعي‘ دمفاس‘ويتيح بروز برنامج . والتحليل
 يف ُشـَعب األونكتـاد      ١وميكن أيضاً تبّين وجود أنشطة متصلة بالربنامج الفرعي           -٣٧

أوجه تـضافر الطاقـات بـالنظر إىل أن         األخرى، ولكن ال جيري بصورة منهجية استغالل        
ومل تؤد احملاوالت الرامية إىل      .)٢٠(الشَُّعب تعمل كل منها باستقاللية كبرية عن باقي الشعب        

وتتبادل الشعب بـصورة    . حتسني التنسيق فيما بني الشُّعب إىل حتقيق تعاون أوثق فيما بينها          
ُيبقي كل منها األخرى علـى علـم        عامة اُألطر العامة ملشاريعها وتعليقات على مسوداهتا و       

وكثرياً ما ال تؤدي طلبات تقدمي . تفعله، ولكن التنسيق فيما بينها أقل من حيث منشوراهتا      مبا
 إال إىل احلصول على مشاركة وردود فعل سلبية إىل حد           تقرير التجارة والتنمية  إسهامات يف   

 التعاون يف جمال البحوث     كما أن . ما ولكن ال يوجد التزام موضوعي حقيقي يف هذا الصدد         
__________ 

 .UNCTAD/WEB/OSG/2011/4الوثيقة  )١٩(
انظر أيضاً الوثيقـة    . املقابالت اليت أجراها فريق التقييم تكشف عن منط قوامه وجود تعاون سطحي للغاية             )٢٠(

JIU/REP/2012/1 واملواد الالحقة١٦٤ واملواد الالحقة، و١٠٥، و٩٦، الفقرات . 
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ولذلك ال تشارك   . حيث تكمن أمهيته  الفعلي  ليس مفصَّالً بدرجة أكرب على مستوى العمل        
، مبـا يف ذلـك      لتقرير التجارة والتنمية  الشُّعب األخرى مشاركة حقيقية يف اإلعداد الفعلي        

  .اختيار مواضيعه
 بال يف أعمـال الـشُّعب       يدخل على حنو ذي   تقرير التجارة والتنمية    وال يبدو أن      -٣٨

فإن النظرة اخلاطفة على مواضيع شىت التقارير الرئيسية الـصادرة عـن الـشُّعب              . األخرى
ورغـم  .  والتقارير األخرى  تقرير التجارة والتنمية  ُتظهر وجود تالقح مواضيعي قوي بني        ال

وجود عملية إجازة تضمن عدم تقدمي رسائل متضاربة وجتنـب أي عـدم اتـساق بـني                 
، من ذلـك    تباينةشورات، فإنه توجد أمثلة حلاالت عرضت فيها التقارير وجهات نظر م          املن

على سبيل املثال آفاق االستثمار األجنيب املباشر وكذلك، يف وقت أحدث، سالسل القيمـة              
تقرير التجـارة   ومل يعد   . تقرير االستثمار العاملي   و تقرير التجارة والتنمية  العاملية املعروضة يف    

هو املنشور الرئيسي الوحيد لألونكتاد، يف ظل وجود عدة منشورات أخرى مثـل              والتنمية
ومـع   .)٢١(، تتنافس على تبوء مكان الصدارة     تقرير أقل البلدان منواً    و تقرير االستثمار العاملي  

زال هو التقرير الوحيد الذي ينقل الرسالة األساسية لألونكتاد بشأن السياسات        ذلك، فإنه ما  
  .اجة إىل معاجلة مسائل العوملة والترابط والتنمية معاجلة متكاملةفيما يتعلق باحل

 على مسائل االقتصاد الكلي إىل احلد       لتقرير التجارة والتنمية  ويؤدي التركيز القوي      -٣٩
كما أن اختيـار املواضـيع يف   . من التعاون مع الشُّعب األخرى اليت تركز على قضايا حمددة  

 وأعمال  تقرير التجارة والتنمية  راز االختالف يف املستوى بني      السنوات األخرية قد زاد من إب     
تقرير التجارة  واحملصلة هي أنه على مدى السنوات القالئل املاضية، أصبح          . الشُّعب األخرى 

وخارج نطاق . ‘فرع سياسات االقتصاد الكلي والتنمية ‘ بصورة فعلية هو أحد نواتج       والتنمية
ويـشري االفتقـار إىل     . تاد إحساس قوي بتبين هذا التقرير     هذه الشُّعبة، ال يوجد يف األونك     

  . على وجه الدقة١االتساق بني الشُّعب إىل عدم التيقّن خبصوص طبيعة الربنامج الفرعي 
ومل يكن التعاون فيما بني الشُّعب خبصوص تضافر الطاقات أمراً سهالً بالنظر إىل أن                -٤٠

واألونكتاد هو   .)٢٢(اً حلدوث التداخل واالزدواجية   الواليات الواسعة النطاق تترك جماالً كبري     
جـري حبوثـاً بـشأن      داخل منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقاً تُ       )٢٣(أحد أربعة كيانات  

إدارة الـشؤون  وقد اتسم تعاون األونكتـاد مـع       . االجتاهات والتوقعات االقتصادية العاملية   
 ‘احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل    ‘ر  االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة بشأن تقري      

  . نظراً إىل أنه استلزم اجلمع بني مناظري ورسائل خمتلفةبالتعقيد

__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx: الرابط )٢١(
 . والفقرات الالحقة٤٠، الفقرة E/AC.51/2011/2الوثيقة  )٢٢(
هي البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة يف األمـم املتحـدة،         )٢٣(

 .واللجان اإلقليمية
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وفيما يتعلق بالديون ومتويل التنمية، متكنت هذه الكيانات من حتديد دور كل منها               -٤١
النامية وعلى مجع   حتديداً أوضح بالنظر إىل أن األونكتاد ال يركز إال على قضايا ديون البلدان              

وتسجيل البيانات املتعلقة بالديون يف حني أن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يركـزان              
ويف داخل هيكل األمانة     .)٢٤(على القضايا النُّظمية العاملية وعلى إدارة الديون بصورة إمجالية        

ون بينما تتـوىل    العامة لألمم املتحدة، فإن األونكتاد هو جهة الوصل الوحيدة خبصوص الدي          
  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية تنسيق األعمال املتعلقة بتوفري التمويل من أجل التنمية

 التابع لألونكتاد اعتماداً كبرياً على هيئات األمم املتحدة         ١ويعتمد الربنامج الفرعي      -٤٢
ـ    البلدان ال  فاألونكتاد الذي ليس له وجود يف     . األخرى ألغراض تقدمي التعاون التقين     س ارمي

 على الكيفية اليت ُتدمج هبا البلدان النامية الشواغل املتعلقة بالعوملة يف براجمها             اً حمدود اً تأثري إالّ
وعلى الرغم من املشاركة الواسعة النطاق من جانـب األونكتـاد يف الـشراكات             . اإلمنائية

اجملموعة املشتركة بني   ‘كته يف   وآليات التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مشار         
والتابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة      ‘ الوكاالت واملعنية بالقدرات التجارية واإلنتاجية    

جلعل األمم املتحدة وهي اجملموعة اليت يتوىل األونكتاد قيادهتا، فإنه خيوض غمار معركة صعبة        
ية أكرب للقدرات املتصلة مبسائل العوملـة       برامج األمم املتحدة على الصعيد القطري تعطي أمه       

ذلك أن الواليات الواسعة النطاق والقصور املؤسسي وأوجه التنـازع           .)٢٥(والترابط والتنمية 
  .بشأن االختصاصات هي أمور جتعل التنسيق بشأن العوملة والقدرات اإلمنائية مسألة صعبة

 يف خطة وميزانية األمانة العامة      وال يقتصر األمر على أن إطار اإلجناز، كما هو معروض           -٤٣
. لألمم املتحدة لفترة السنتني، ليس هو باملعىن الضيق اإلطار اخلاص بالربنامج الفرعي املوضـوعي             

وحيقـق هـذا اإلطـار    . بل هو باألحرى اإلطار اخلاص بالشعبة والفروع والوحدات املكونة هلا       
فرع سياسات االقتـصاد    ‘(ربعة احلالية للشعبة    املواءمة بني اإلجنازات املتوقعة لثالثة من الفروع األ       

وال يوجـد   ).  ومعلومات التنمية  ن ومتويل التنمية، وفرع إحصاءات    و، وفرع الدي  ‘الكلي والتنمية 
وحدة التعاون والتكامل االقتصاديني    (بيان إجناز منفصل لربنامج العمل الرابع واألحدث من بينها          

دالً من ذلك عن هذا اإلجناز بوصفه مؤشر أداء بسيط داخـل            بل ُيعبَّر ب  ) فيما بني البلدان النامية   
أما وحدة تقدمي املساعدة    . ‘فرع سياسات االقتصاد الكلي والتنمية      ‘  لإطار اإلجناز املتوقع اإلمجايل     

  .إىل الشعب الفلسطيين، اليت تشكل جزءاً من هذا الفرع، فتحتفظ ببيان إجنازها املتوقع اخلاص هبا
طاراً منطقياً قياسياً يضم بنية هرمية من األنشطة والنواتج املترابطة اليت           واإلطار ليس إ    -٤٤

وبدالً من ذلك فإن شىت اإلجنازات هي يف واقع . ُتسهم معاً يف حتقيق أهداف الربنامج الفرعي     
للفرع تشري إىل مقتطفات واردة يف اتفاق أكرا أو والية الدوحـة ومـن مث               " واليات"األمر  

وهي ال تربط على وجه التحديد إسهامات الفروع املختلفـة          .  حد ما  تتصف بالعمومية إىل  
  .باهلدف املوضوعي للربنامج الفرعي

__________ 

)٢٤( Office of Internal Oversight Services audit of DMFAS, para. 25 (assignment no. AE2012/340/01, 
19 December 2012). 

يف ظل األهداف اإلمنائية لأللفية، مل تتحقق بدرجة معينة الشواغل اإلمنائية حىت على الرغم من أهنا كانـت                   )٢٥(
 .جزءاً من الشراكة العاملية لتحقيق اهلدف اإلمنائي
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ومؤشرات اإلجناز وتدابري األداء املرتبطة هبا ال تقيس على حنو مرضٍ اإلجنازات اليت               -٤٥
ـ            . ُيفترض أن تقيسها   ارة وعلى سبيل املثال، فعدد الدول األعضاء اليت ُتديل يف جملـس التج

تقرير التجارة  والتنمية ويف االجتماعات احلكومية الدولية األخرى ببيانات إجيابية عن جودة           
 ليس هو أفضل مؤشر على اجلودة الفعلية للتقرير، فضالً عن أن يكون مؤشراً علـى                والتنمية

د وقد ظل من الصعب إجيـا     . الترابطب املتعلقة حبوث األونكتاد وحتليالته      الذي متارسه  تأثريال
فـرع  ‘ويـستخدم  . مؤشرات ذات مغزى وميكن قياسها عند املستوى املناسب من التجميع  

العددية املطلوبـة   معلومات ذات جودة لتكملة املؤشرات      ‘ سياسات االقتصاد الكلي والتنمية   
  .يف اخلطة الربناجمية لفترة السنتني

طيط الوارد يف خطتها    وتقدم الشعبة بانتظام تقارير عن أدائها بالقياس إىل إطار التخ           -٤٦
فتقارير نظام  . الربناجمية لفترة السنتني الداخلة ضمن نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق         

املعلومات هذا نشري إىل أن الشعبة تعمل بكفاءة من حيث تنفيذ برنامج عملها العادي ومن               
ة األهداف احملددة كمياً    حيث أنشطتها يف جمال التعاون التقين نظراً إىل أهنا حتقق بصورة عام           

إىل حد كبري على    تسري  ، كانت أنشطة الشعبة     ٢٠١٢ويف هناية عام    . لفترات السنتني املعنية  
املسار الصحيح الذي ميكّن من حتقيق املؤشرات املستهدفة لفترة السنتني، وميكّـن بالتـايل              

ت التنفيـذ   وتراوحت معـدال  . بصورة مفترضة من حتقيق اهلدف اإلمجايل للربنامج الفرعي       
 يف املائة من النواتج احملددة      ٩٠ حول حنو    ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتريت السنتني   

  .يف الصكوك التشريعية، وهكذا كانت هذه املعدالت قريبة من املتوسط املتعلق باألونكتاد
ومع ذلك فإن اإلطار االستراتيجي ال يدعم حقاً عملية التخطيط للربنامج الفرعـي               -٤٧

ونظراً إىل أن رصد النتائج املتحققة ال ُيـسهم يف           .)٢٦(وإدارته ورصد أعماله واإلبالغ عنها    
حتسني إدارة النواتج، ينظر املوظفون إىل هذا العمل على أنه يصرف بال داعٍ انتباههم عـن                

وال تعكس املؤشرات احلالية بصورة صادقة إسهام وقيمة العمـل املتعلـق            . يقيعملهم احلق 
وُيـستخدم اإلطـار    . بالعوملة والترابط والتنمية يف تشكيل اخلطاب الفكري والـسياسايت        

علـى  (االستراتيجي بدوره كأداة إلبالغ جملس اإلدارة بالعمل الرمسي للربنـامج الفرعـي             
 االستراتيجي الفرقة العاملة التابعة جمللس التجارة والتنميـة         وتنظر يف اإلطار  ). مستوى الشعبة 
بيد أنه ال ميكن فعالً استخدام هذه املعلومات املتعلقة باألداء لتقييم وجهـة             . مرة كل سنتني  

ولذلك فإن قياس أداء الربنامج الفرعي هـو        . الربنامج وحتسينها ألغراض فترة السنتني التالية     
  .)٢٧( كوهنا أداة عملية للتخطيط واإلدارةعملية بريوقراطية أكثر من

ر  مل ُتـدَ   ١وهذا يعين من حيث املمارسة أن النتائج املتحققة من الربنامج الفرعـي               -٤٨
 صعوبة قياس إسهام حبوث األونكتاد وحتليالتـه        يف جانب منه  إدارة نشطة، وهو ما يعكس      

وجتري اإلدارة بـصورة فعالـة      . الترابط يف جدول أعمال العوملة والترابط والتنمية      ب املتعلقة
__________ 

 . والفقرات الالحقة١٠٥الفقرة ، JIU/REP/2012/1الوثيقة  )٢٦(
 . والفقرات الالحقة١٠٥، والفقرة ٩٦، الفقرة JIU/REP/2012/1الوثيقة  )٢٧(
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أما خطط . بأهداف املستوى األعلىهلا الوحدات دون وجود صلة قوية /مستوى الفروع على
قائمـة بـسيطة    عبارة عن   العمل على مستوى الفروع فهي ال تتركز على األهداف بل هي            

رة علـى   أمـا اإلدا  . وجامدة نسبياً باألنشطة اليت تعكس الطبيعة القانونية لكثري من املهـام          
مستوى الشعبة فقد ظلت تقوم على درجة ُيعتد هبا من تفويض السلطة وذلك بإعطاء الفروع      

  .والوحدات درجة مرتفعة من االستقالل الذايت يف أعماهلا
وقد أُضفي الطابع الرمسي على التوّجه االستراتيجي ألعمال الربنامج الفرعي وذلك             -٤٩

. يت وضعها جملس التجـارة والتنميـة وفرقتـه العاملـة        يف اخلطط الربناجمية لفترة السنتني ال     
. تتضمن هذه اخلطط الربناجمية لفترة السنتني توجيهات حمددة للربنامج الفرعي لألونكتاد           ومل

وكذلك مل خترج املناقشات الـيت دارت يف الفرقـة    . ٢٠٠٨كما أهنا مل تتغّير حقاً منذ عام        
ر إىل االتساق الظاهر بني أهداف الربنامج الفرعي        ومل يكن االفتقا  . العاملة مبزيد من التوجيه   

وبسبب أوجه القصور يف إدارة الربنامج الفرعـي إدارة         . وإجنازاته يشكل قلقاً يف هذا الصدد     
وتقـوم الوحـدات    . فعالة، فإن أعمال هذا الربنامج الفرعي تتسم أساساً بالتوجيه الـذايت          

تناد يف أعماهلا إىل مقتطفات من اتفاق أكـرا        والفروع العاملة يف إطار الربنامج الفرعي باالس      
  .ووالية الدوحة

فالفرقة العاملة تقـّيم    . والوضع معقد باملثل من حيث رصد أعمال الربنامج الفرعي          -٥٠
أعمال الربنامج الفرعي؛ بيد أن النقاش على املستوى احلكومي الدويل كثرياً ما يركز علـى               

ويعتمد رصـد   . ال الربنامج الفرعي تقييماً دقيقاً    حتقيق مصاحل جمموعات أكثر من تقييم أعم      
عمليات تقييم ذايت تقوم هبا الشعبة يف إطار عملية إدارة          أعمال الربنامج الفرعي أساساً على      

ويصبح الرصد  .  وهي عمليات تقييم ُتقبل كما هي      نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق    
مات الربنامج الفرعـي يف عمليـة رسـم         أكثر إثارة للتحديات بفعل صعوبات قياس إسها      
  .السياسات على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية

 قدراً الفتاً للنظر من البحوث مبوارد حمدودة جـداً مـن            ١وُينتج الربنامج الفرعي      -٥١
 إىل – ٢٠١٢ و٢٠٠٨فالناتج البحثي للربنامج الفرعي يف الفترة ما بـني عـامي    . املوظفني
 -‘ القدرة على حتّمل الدْين اخلارجي والتنمية ‘  ب والتقرير املتعلق    لتجارة والتنمية تقرير ا جانب  

 ورقات مناقشة خاصة ١٠، و)٢٩( ورقة مناقشة٢٤، و)٢٨( موجزاً سياساتيا١٣ًقد اشتمل على 
أما اإلسـهامات املقدمـة يف      . ، وورقات مؤمترات أخرى خاصة باألونكتاد     ٢٤  مبجموعة ال 

، تقريـر التجـارة والتنميـة     لدولية فتشمل وثائق سنوية للمجلس بشأن       العملية احلكومية ا  
 وورقات مؤمترات مـن     ‘احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل    ‘تقرير  وإسهامات سنوية يف    

وينظم الربنامج  . أجل اجتماعات أكرا والدوحة وتقارير خاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة         
دوليـة واجتماعـات أخـرى لألونكتـاد وُيـسهم          الفرعي أيضاً اجتماعات حكوميـة      

__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/Publications/Policy-Brief.aspx: الرابط )٢٨(
 .http://unctad.org/en/pages/publications/Discussion-Papers-(Series).aspx: الرابط )٢٩(
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وهو يقدم دعماً موضوعياً إىل اللجنة الثانية       . االجتماعات السنوية جمللس التجارة والتنمية     يف
. للجمعية العامة وينظم عدداً من األحداث اخلاصة للجمعية العامة بـشأن قـضايا الـديون              

القتصاد الكلي والديون، كما أدار     وشارك الربنامج الفرعي يف حلقات دراسية عديدة بشأن ا        
ونظم الربنامج الفرعي حلقات دراسـية وحلقـات        . ‘دمفاس‘عدة مشاريع حبوث وبرنامج     

أو دعمها دعماً موضوعياً، مبا يف ذلك مؤمتر األونكتاد والذي ُيعقد مرة كل سـنتني      /عمل و 
  .املعين بإدارة الديون

وظفاً مدرجة وظائفهم يف امليزانية      م ٥٨، كان لدى الشُّعبة     ٢٠١٢ويف هناية عام      - ٥٢
 موظفاً مـن الفئـة     ٣١ يف املائة من جمموع موظفي األونكتاد، منهم         ١٥العادية، أي حنو    

ويشغل مثانية وعشرون موظفاً وظائف ممولة من .  موظفاً من فئة اخلدمات العامة٢٧الفنية و
اعدة إىل الـشعب    وحدة تقدمي املـس   يف  (خارج امليزانية، مجيعهم باستثناء موظف واحد       

 ومشروع التمويل   )دمفاس(نظام إدارة الديون والتحليل املايل      يعملون يف إطار    ) الفلسطيين
  .السيادي املسؤول

باستثناء وحدة تقدمي املـساعدة إىل      (‘ فرع سياسات االقتصاد الكلي والتنمية    ‘وإن    -٥٣
لفئة الفنية، وفـرع    ، الذي يوجد لديه ما جمموعه تسعة موظفني من ا         )٣٠()الشعب الفلسطيين 

، الذي يوجـد    )ومشروع التمويل السيادي  ‘ دمفاس‘باستثناء برنامج   (الديون ومتويل التنمية    
لديه مخسة موظفني من الفئة الفنية وموظفان اثنان من فئة اخلدمات العامة، ممولة وظائفهم من 

ثيفة العمل وحتليالً   امليزانية العادية، فإن كالً منهما مسؤول عن منشور رئيسي يتطلب حبوثاً ك           
فرع سياسـات االقتـصاد الكلـي    ‘الذي يقوم به ويتصل حنو نصف مقدار العمل   . متعمقاً
 فيقوم بتجميعه فريـق     تقرير التجارة والتنمية  أما  .  اتصاالً مباشراً بإعداد هذا التقرير     ‘والتنمية

 مـن   موظفني عاديني صغري من ستة أو سبعة اقتصاديني ليس لديهم سـوى احلـد األدىن              
ما يعادل حنو ستة أشهر من العمل الداعم من الفئـة           (إسهامات اخلربة االستشارية اخلارجية     

خرباء بشأن تغري املناخ، والتبـادل      : مثالً(سيما بشأن القضايا املتخصصة      ، وال )الفنية سنوياً 
  ).الدويل، والنظام النقدي، وخرباء آسيويون بشأن مسألة عدم املساواة

فـاجلميع  . لقيام فريق صغري بإعداد تقرير رئيسي على أساس سنوي        وتوجد مثالب     -٥٤
ويقوم املوظفون بقدر كبري من العمـل       . ن يف كتابة التقرير وال توجد نوبات يف كتابته        معبأو

وُيشار إىل أن اجلهـود     . ولذلك فمواردهم مستغلة مبا يفوق طاقتهم     . اإلضايف لتحقيق ذلك  
تعلقة بالبحوث والتحليل رغم ختفيضات امليزانية قد بدأت        الرامية إىل احلفاظ على القدرات امل     

  .تؤثر على املقدار الذي ميكن مواصلته من الناتج ونشره

__________ 

 يف املائة   ٦٠تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين موظفان من الفئة الفنية يقضيان نسبة            يوجد لدى وحدة     )٣٠(
وقد أُجري مؤخراً تقييم هلذه الوحـدة رأي أن مـوارد   . من وقتهما يف أداء مهام تتصل بالبحث والتحليل      

 .)٤٧، الفقرة TD/B/58/6انظر الوثيقة (املوظفني متناسبة مع برنامج العمل املتواتر 
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وترتكز احملاسبة املالية للربنامج الفرعي واإلبالغ املايل عنه على ميزانيات الـشُّعب              -٥٥
هداف الربنامج الفرعي ولذلك تشمل األرقام تكاليف معينة ال تتصل حتديداً بإجناز أ      . وإنفاقها

ويف ظل هذا التحفظ، يقـدم جـدول       . يف حني أن بنود امليزانية ذات الصلة ليست مشمولة        
نظرة عامة على املوارد املالية املرصودة ألعمال       ) ، املرفق الثاين  TD/B/WP(65)/CRP.2(امليزانية  

  .الشعبة/الربنامج الفرعي
، وهو أكرب مْصدر    ‘دمفاس‘ديون والتحليل املايل    ويشتمل إطار امليزانية على نظام إدارة ال        -٥٦

 ٣,٧من التمويل اخلارج عن امليزانية للربنامج الفرعي الذي تبلغ ميزانيته السنوية )  يف املائة٨٠حنو (
ويتلقى كل من املعهد االفتراضي وفرع الديون التابع للشعبة مسامهات من حساب            . ماليني دوالر 

وتستفيد مشاريع شىت،   . )٣١( املشاريع اليت تدعم أنشطتهما األساسية     األمم املتحدة للتنمية من أجل    
وهـذه األمـوال   . سيما يف جمال الديون، من موارد التعاون التقين من خارج مصادر التمويل   وال

املستفاد منها تدعم بصورة خاصة عمليات توسيع نطاق البحوث والتحليالت مبا يسمح بالتركيز             
  . البلدان أو بتوسيع نطاق نشر النتائج التحليلية أو تروجيهابدرجة أكرب على املناطق أو

  االستنتاجات    
لكي حيقق الربنامج الفرعي أهدافه بصورة فعالة، فإنه يستغل تضافر الطاقات بني أركـان                -٥٧

فتضافر الطاقات بني البحث والتحليل من ناحية والتعاون التقين من الناحية األخـرى             . عمله الثالثة 
ورة جيدة نوعاً ما ضمن اإلطار الضيق للمشاريع العاملية اليت ميتد نطاقهـا إىل املـستوى                يسريان بص 
من العمل التحليلي الذي يقوم به الربنامج الفرعـي يف جمـال            ‘ دمفاس‘ويستفيد مشروع   . القطري

لـديون  الديون؛ ويف املقابل فإن الربنامج الفرعي على اطالع مباشر على اخلربة املتعلقة مبجال إدارة ا              
  .وله إمكانية الوصول إىل املكاتب القطرية املعنية بالديون واليت تتسم بالفائدة بالنسبة إىل حبوثه

ويلزم إجراء مزيد من التحسني يف حتقيق تضافر الطاقات عرب احلدود الفاصلة بـني                -٥٨
مية مل تـنعكس  فالنواتج البحثية املتعلقة بالعوملة والترابط والتن. الشعب وعرب احلدود التنظيمية 

بصورة منهجية يف أعمال التعاون التقين اليت تقوم هبا ُشعب أخرى نظـراً إىل أن البحـوث                 
وترمجة . املتعلقة باالقتصاد الكلي ال ترتبط ارتباطاً ذاتياً باالهتمامات املتخصصة هلذه الشُّعب          

ا على الصعيد القطري    املنظور املتعلق بالعوملة والترابط والتنمية إىل أعمال تعاون تقين يقوم هب          
ركن عمل األمم املتحدة املعين بالتنمية هي أمر يطرح حتـدياً بـالنظر إىل أن الـصلة بـني          
األونكتاد بوصفه هيئة التفكري يف منظومة األمم املتحدة بشأن العوملة وعملية بناء القـدرات              

فتوثيـق  . فيه الكفاية اليت تقوم هبا األمم املتحدة على الصعيد القطري هي صلة مل ُتحدَّد مبا              
التكامل ميكن أن يفيد عملية بناء القدرات الوطنية يف البلدان املعنية بغية جعل العوملـة قـوة                

  .إجيابية يف تنميتها
__________ 

تعزيز القدرات فيما يتعلق بتحليل التحديات الرئيسية اليت تواجه التنمية على نطاق العـامل يف               "ي مشروع   أ )٣١(
تعزيز القدرة على إدارة األصول واخلصوم إدارة       "ومشروع  " جامعات البلدان النامية حتليالً خيدم السياسات     

 ".فعالة يف املكاتب الوطنية إلدارة الديون
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ومزايا التكامل بني البحوث والتحليل من ناحية والعمل املتعلق ببناء توافق اآلراء مـن                -٥٩
املشاركة يف العملية احلكومية الدولية الـيت       الناحية األخرى تواجه حتديات بسبب عدم كفاية        

ومل حتدث  . فالنواتج البحثية مل حتظ مبستوى النقاش واالهتمام الذي تستحقه        . يتوالها األونكتاد 
عمليات بالغة األمهية لتحقيق التضافر يف الطاقات عن طريق تزويد العملية احلكوميـة الدوليـة         

  .ذات أمهية حمورية للنموذج املؤسسي لألونكتادبقدرهتا البحثية اخلاصة هبا، وهي عمليات 
وُينتظر أن تـؤدي    . واإلطار االستراتيجي ليس مالئماً كأداة إدارة للربنامج الفرعي         -٦٠

معاجلة هذا العيب إىل مساعدة الربنامج الفرعي يف ظل طاقاته احملدودة على أن يصبح أكثـر                
  .فعالية يف دعمه لبناء القدرات

  الفعالية  -جيم  
متشياً مع اإلطار االستراتيجي للربنامج الفرعي، فإن هذا الربنامج قد وجه جهـوده               -٦١

بصورة حمددة حنو زيادة فهم البيئة االقتصادية العاملية وفهـم خيـارات الـسياسات علـى                
، وركز على جهود البحث والتحليل اليت من شـأهنا إرشـاد            )٣٢(الصعيدين الوطين والدويل  

وأسهم الربنامج الفرعي أيـضاً يف زيـادة        . م به من رسم للسياسات    البلدان النامية فيما تقو   
سيما عن   االتساق بني رسم السياسات على الصعيد العاملي واحتياجات التنمية الوطنية، وال          

  .طريق استخدام ما يقوم به من حبوث وحتليالت يف عمليات بناء توافقات اآلراء
على نطاق واسع من جانب الدول األعضاء        بالتقدير   تقرير التجارة والتنمية  وحيظى    -٦٢

وتـبني  . ووسائط اإلعالم لقدرته على تصوير البيئة املعوملة وعرض مكوناهتا عرضاً توليفيـاً           
 اإلجيايب بصورة إمجالية ملا يتضمنه التقريـر مـن   التقريراالستقصاءات السنوية املتعلقة بقراءة   

جودة حتليلية، وإن كانت التقديرات     استنتاجات موضوعية بشأن السياسات وما يتسم به من         
فالتغذية املرتدة املتاحـة مـن      . )٣٣(املبداة أدىن نوعاً ما بشأن استنتاجاته املتعلقة بالسياسات       

األوساط األكادميية واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم بشأن البحوث املتعلقة بالعوملة والتـرابط            
 املعرب عنها يف التقييمات الذاتية للشعبة، متيـل         ، وهي التغذية  تقرير التجارة والتنمية  والتنمية و 

__________ 

" باء"الوارد يف اإلطار االستراتيجي للربنامج الفرعي، ومع اإلجناز املتوقع          " ألف"املتوقع  يتفق هذا مع اإلجناز      )٣٢(
 .األضيق نطاقاً اخلاص بالسياسات املتعلقة بالديون ومتويل التنمية

)٣٣( Report on the readership survey of main publications of UNCTAD in 2011, based on 110 

responses, and 2012, based on 48 responses (TD/B/WP(61)/CRP.1, TD/B/WP(64)/CRP.1). 
 ١١٠، باالسـتناد إىل     ٢٠١١عن استقصاء آراء القراء بشأن املنشورات الرئيسية لألونكتاد يف عام            تقرير(

 .) ردا٤٨ً باالستناد إىل ٢٠١٢ردود، ويف عام 
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وتؤكد دارسة استقصائية صغرية أجراها فريق تقييم       . أيضاً إىل أن تكون إجيابية إىل أبعد حد       
  .)٣٤( التقدير اإلجيايب بصورة عامة هلذا التقريرتقرير التجارة والتنميةلبشأن الصفات احملددة 

أُجريت مع ممثلي الدول األعضاء أن قلة منهم هـم          بيد أنه يتضح من املقابالت اليت         -٦٣
فمعظمهم يقتصرون على تصفح املوجز التنفيذي للتقرير لإلملام        . من يقرؤون التقرير بأكمله   

وترى بعض البلدان أن خط التفكري املتبع يف التقرير قريـب مـن             . بالقضايا والرسائل اهلامة  
ب وُيستخدم لدعم عمليـة رسـم       مواقف حكومات هذه البلدان ولذلك فإنه موضع ترحي       

وال يشارك آخرون يف اآلراء املعرب عنها يف التقرير وهـم ببـساطة             . السياسات احلكومية 
وبينما ذكر كثري من املندوبني أن أحد العوامل اليت تثبط عن قراءة التقريـر   . يتفاعلون معه  ال

يـر وتعقيـده،    بالتفصيل يرجع بدرجة كبرية إىل ضيق الوقت، ذكر البعض أن طـول التقر            
وصعوبة تطبيق التوصيات العامة الواردة فيه بشأن االقتصاد الكلي والسياسات، فضالً عـن             

البلدان هي أيضاً مثبطات عـن قراءتـه        /عدم إجراء مناقشات حمددة بشأن املواضيع واملناطق      
وقد حسنت املوجزات السياساتية من نقل الرسائل املوجهة يف البحوث املتعلقـة            . بالتفصيل

العوملة والترابط والتنمية، كما أن هذه املوجزات هي موضع تقدير واسع النطاق من جانب              ب
  .الدول األعضاء ووسائط اإلعالم

 يف جملس التجارة والتنمية فهو حمدود جداً        تقرير التجارة والتنمية  بأما النقاش املتعلق      -٦٤
عن ذلك، فإن الرسـائل     وفضالً  . بسبب الوقت احملدود املخصص يف جدول األعمال للتقرير       

السياساتية غري التقليدية اليت يطرحها التقرير قد حركت جذوة اخلالفات القائمة بني الـدول       
  .األعضاء يف هذا الصدد

 ليس موجهاً يف املقام األول إىل عامة الناس، فإن          تقرير التجارة والتنمية  ويف حني أن      -٦٥
كما أن مناقشة القضايا الـيت  . ي عليها التقرير  مجهوراً أوسع نطاقاً يتقاسم الرسائل اليت ينطو      

يطرحها التقرير عن طريق وسائط اإلعالم ميكن أن تؤثر على الرأي العـام وأن تنـساب يف                 
وفيما يتعلق بالصحافة،   . خامتة املطاف إىل عملية رسم السياسات عن طريق العملية السياسية         

ت األخرية واليت تتعلق بالواقع املـتغري يف        فإن الرسالة القوية الصادرة عن األونكتاد يف السنوا       
االقتصاد العاملي وباإلنذار املبكر بشأن االختالالت العاملية اليت تفضي إىل حدوث األزمة هي             

بيد أنه  . رسالة مثرية لالهتمام نظراً إىل أهنا تطرح وجهة نظر خمالفة يف النقاش املتعلق بالعوملة             
دَّدة اهلدف، اليت مشلت مؤمترات صحفية ومـوجزات        على الرغم من احلمالت اإلعالمية احمل     

رسائل فإن تغطية الصحافة مل تنصب دائماً على الرسائل الرئيسية يف التقرير، بـالنظر إىل أن                
  .الشواغل احملددة للبلد األم هلذه الصحافة هلا األولوية على الرسائل السياساتية اجملردة

__________ 

رة والتنمية يف الوقت املناسب وفائـدة هـذا         أكدت دراسة استقصائية أجراها فريق التقييم صدور تقرير التجا         ) ٣٤(
. التقرير بالنسبة إىل فهم قضايا ملحة فيما يتعلق مبسائل االقتصاد الكلي على نطاق العامل واستراتيجيات التنمية               

، فإنـه ال    ) رداً من احلكومات   ١٦ رداً منها    ٣٢(وبسبب معدل الردود املنخفض على الدراسة االستقصائية        
 .ئج الدراسة االستقصائية ممثلة للطائفة الواسعة من آراء القراء بالكامل بشأن هذا التقريرميكن أن تكون نتا
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ثري رسائله املتعلقة بالسياسات يتـأثران أيـضاً         هو وتأ  تقرير التجارة والتنمية  وبروز    -٦٦
بالتقارير األخرى الصادرة عن املؤسسات املتعددة األطراف اليت تنافس على جذب االنتبـاه             

  .العام وعلى أن حتظى سياساهتا بالتأثري على من يتلقوهنا بشأن موضوع العوملة والتنمية
من املنظمات األخرى، من تتبـع      ومل يتمكن األونكتاد، شأنه يف ذلك شأن الكثري           -٦٧

زال من غري الواضح املدى الذي جيري يف         ولذلك فما . تقرير التجارة والتنمية  مسار استخدام   
.  يف املؤسسات الوطنية لوضع السياساتتقرير التجارة والتنميةحدوده متثّل حتليالت ورسائل     

جذب اهتمام احلكومـات    وقد أحملت املقابالت اليت أُجريت مع الدول األعضاء إىل صعوبة           
  .ووجود منط متغري من استخدام هذا التقرير لدى الوزارات تبعاً ملصاحل وشواغل كل منها

وباعتبار األونكتاد هو وجهة الوصل يف منظومة األمم املتحدة بشأن قضايا الـديون،               -٦٨
درة علـى حتّمـل   فإنه هو وبرناجمه الفرعي قد أثارا يف النقاش الدويل اجلوانب املتعلقة مبدى الق        

إذ ُتناقَش يف الدورات السنوية للجمعية العامة التحليالت وتوصيات السياسات الواردة           . الديون
، ُعقـدت دورة    ٢٠١٢ويف عـام    . يف التقرير بشأن مسألة القدرة على حتّمل الديون والتنمية        

ـ            ديون وللعمـل   استثنائية للجنة الثانية للجمعية العامة كُرست للدروس املستفادة من أزمات ال
ومشلـت  . اجلاري القيام به بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات حل مشاكل الـديون            

  .الدورة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املؤسسات املالية املتعددة األطراف
 الربنامج  مع إعداد املبادئ املتعلقة باإلقراض واالقتراض السياديْين املسؤولْين، هَدفَ          -٦٩

بشأن املعايري اليت من شـأهنا      ") قانون غري ملزم  ("الفرعي إىل التشجيع على عقد اتفاق دويل        
املساعدة على منع التمويل السيادي الالمسؤول وإىل اإلسهام يف خامتة املطاف يف احلد مـن               

  .انتشار أزمات الديون ويف رعاية التنمية االقتصادية
د هو جهة الوصل يف األمـم املتحـدة بـشأن االقتـصاد     األونكتاونظراً إىل كون      -٧٠

تقريري /تقوم وحدة تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين بإعداد تقريرْين حبثيْين          الفلسطيين،
وتتـسم قـدرة    . سياسات كل فترة سنتني وُتسهم يف إعداد عدد من تقارير األمم املتحدة           

 .ة يف األونكتاد بأهنا حمدودة ألسباب سياسية      الوحدة على التأثري يف العمليات احلكومية الدولي      
وتقوم وحدة التعاون والتكامل االقتصاديني فيما بني البلدان النامية بإعداد حتليالت بـشأن             

زال الوقت مبكراً لتقييم مدى فعالية هذه الوحدة،         وما. قضايا التعاون بني اجلنوب واجلنوب    
  ).، املرفق األولTD/B/WP(65)/CRP.2انظر الوثيقة  (٢٠١٠اليت أُنشئت يف عام 

فهـذه  . وكان مدى القبول باجتماعات اخلرباء املتعددة الـسنوات بـْين بـْين             - ٧١
االجتماعات تتيح حمفالً لتقاسم املعرفة وتبادل اخلربات بشأن املواضيع اجلديدة والناشئة بني           

ات املعقـودة يف    وحىت وإن كان قد ذُكر أن االجتماع      . اخلرباء الوطنيني واخلرباء الدوليني   
وقت مبكر واليت أدارها الربنامج الفرعي قد متتعت مبشاركة جيدة من خرباء من البلـدان               
النامية وأهنا ولدت أيضاً مناقشات جيدة، فإنه توجد اليوم صعوبة متزايدة يف احلصول على              

وقد اخنفض على حنو مطـرد العـدد        . مشاركة ُيعتد هبا من اخلرباء القادمني من العواصم       
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. )٣٥(اإلمجايل لألشخاص الذين حيضرون اجتماعات اخلرباء اليت يدعمها الربنامج الفرعـي          
وباإلضافة إىل املعوقات العملية، فإن االفتقار إىل التمويل الذي ميكّن اخلرباء من املـشاركة     
والطبيعة النظرية لكثري من اإلسهامات املقدمة من بعض احملاورين والتقاسم احملدود للخربات 

طرية احلقيقية، إىل جانب ما يراه البعض حتيزاً مشاهداً يف اختيار احملاورين، هي مجيعها              الق
  .أمور حّدت من االهتمام هبذه االجتماعات

وقد أظهرت املقابالت اليت أُجريت أن بلداناً كثرية تقدر املعلومات املعروضـة عليهـا يف                 -٧٢
وكـثرياً  . اليت ُتجرى على الـصعيد الـوطين      اجتماعات اخلرباء باعتبارها مدخالت يف املناقشات       

تطلب هذه البلدان إىل املندوبني الذين يعملون يف جنيـف متثيلـها حـىت وإن كـان هـؤالء                    ما
ولكن بلدناً كثرية ُتسقط ببساطة هذه االجتماعـات        . يستطيعون دائماً تتّبع املناقشات املتخصصة     ال

ويفتقر العديد مـن االجتماعـات إىل       . حظاتمن حسباهنا متاماً أو ترسل فقط متدربني ألخذ مال        
  .وتوجد حاجة إىل إعادة تنشيط هذا املنرب الذي ميكن أن يكون مفيداً. مناقشات تفاعلية

  إىل اآلليات الدولية   ١وقد عملت اخلدمات االستشارية املقدمة من الربنامج الفرعي           -٧٣
. لعوملة لدى البلدان الناميـة    لتنسيق السياسات على تشجيع إجياد إطار عاملي داعم لشواغل ا         

فاملسار التمويلي اخلاص مبجموعة العشرين قد دعا مراراً األونكتـاد إىل تقـدمي خـدمات               
استشارية بشأن سياسات االقتصاد الكلي والتنمية، مبا يف ذلك العمالة، واإلدارة االقتـصادية    

ة األخرية موظفـو شـعبة      وقد ُدعي أيضاً يف اآلون    . العاملية، وتقلبات أسعار السلع األساسية    
. العوملة واستراتيجيات التنمية إىل املشاركة يف أعمال جمموعة العـشرين املتـصلة بالـديون           

وُتقـدَّر  .  من تطعيم املناقشات العاملية ببحوثـه وحتليالتـه        ١وهكذا متكّن الربنامج الفرعي     
جمموعـة العـشرين    إسهامات األونكتاد تقديراً خاصاً من جانب البلدان النامية األعضاء يف           

باعتبارها رأياً ثانياً ُيعرض إىل جانب آراء التيار الرئيسي اخلاصة بصندوق النقد الدويل والبنك 
جيهر باملناداة باالتساق الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وباعتبارها صوتا      

  .املنهجي يف الشؤون النقدية واملالية والتجارية الدولية
جمموعـة األربعـة    ، عمل األونكتاد أيضاً مـع       ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وفيما بني عامي      -٧٤

وتوىل األونكتاد رعايـة    . والعشرين احلكومية الدولية املعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية       
تقريـر التجـارة    ب ورقات مناقشة أكادميية وعرض أعماله التحليلية املتصلة         ١٠عملية إعداد   

وتشري التغذية . لى حتّمل الديون اخلارجية والتنمية على هذه اجملموعة التقنية   والقدرة ع  والتنمية
املرتدة اليت حصلت عليها الشعبة إىل أن إسهاماهتا كانت موضع تقدير لكوهنا قد دعمت كالً 
من القدرة التحليلية جملموعة األربعة والعشرين والقوة التفاوضية للبلدان النامية يف املناقشات            

  .ضات اليت أٌُجريت مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويلواملفاو
__________ 

أمـا يف   . ٢٠٠٩ مشاركاً يف عام     ١٦٥فاجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالتعاون الدويل قد اجتذب           )٣٥(
املعين بالتكامل والتعاون   ، فإن االجتماع الذي خلفه واملسمَّى اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات           ٢٠١٣عام  

واخنفض عـدد البلـدان املـشاركة       .  مشاركاً ٦٩ه  كلي قدر مل حيضره سوى عدد     ان االقتصادي   يف امليد 
 .)٢٠١٣( بلداً ٢٤إىل ) ٢٠٠٩( بلداً ٦٨ من
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ويف سياق عملية إعادة جدولة الديون يف إطار نادي باريس، أعد فـرع الـديون                 -٧٥
. ومتويل التنمية تقارير عن احلالة والتوقعات االقتصادية للبلدان اليت تطلب إعادة جدولة ديوهنا    

دافعني عن القدرة على حتّمل الديون، بإسداء املـشورة         وقام األونكتاد أيضاً، باعتباره أحد امل     
إىل البلدان، عند طلبها، يف عمليات إعادة التفاوض على ديوهنا الرمسية يف نـادي بـاريس،                

وفيما بـني عـام     . يف ذلك عن طريق حتليل شروط إعادة اجلدول يف إطار نادي باريس            مبا
  .اوض من هذا القبيل عملية إعادة تف١٥، شارك األونكتاد يف ٢٠١٢ و٢٠٠٩

وجتمع مؤمترات إدارة الديون، اليت ُتعقد مرة كل سنتني، بني واضعي الـسياسات               -٧٦
ومديري شؤون الديون وكبار ممثلي املؤسسات املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية واألوساط           

ىت تتـصل   األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص لكي يناقشوا مع نظرائهم قضايا آنية ش           
/ فمؤمتر األونكتاد الثامن إلدارة الديون، الذي ُعقد يف جنيف يف تـشرين الثـاين             . بالديون
وحيظى املـؤمتر بالتقـدير     .  بلدان ١٠٧ مشاركاً من    ٣٨٠، قد اجتذب حنو     ٢٠١١ نوفمرب

  .)٣٦(بوصفه حمفالً لتقاسم اخلربات يف جمال االستراتيجيات واملمارسات املتعلقة بإدارة الديون
 مـن اتفـاق   ١٦٦يف الفقـرة   ويقوم املعهد االفتراضي والدورات املنصوص عليها         -٧٧

 وحبوث الربنـامج    تقرير التجارة والتنمية  ، على أساس استخدام     ١بانكوك والربنامج الفرعي    
 ورسائل  تقرير التجارة والتنمية   يف جمال مواد التدريب ووحدات التدريب، بتعميم         ١الفرعي  

 يف  ى املدرسني األكادمييني والباحثني واملديرين من فئة اإلدارة الوسطى         لد ١الربنامج الفرعي   
وتتـيح  . وزارات املالية والتخطيط االقتصادي والتجارة واالستثمار واملـصارف املركزيـة         

ومل يبحث  . شبكات املعهد والدورات املذكورة هيكالً داعماً لتدعيم منظور العوملة والترابط         
  من اتفاق بـانكوك    ١٦٦يف الفقرة   د االفتراضي والدورات املذكورة     فريق التقييم تأثري املعه   

  .على عملية رسم السياسات
، فمن الصعب   ١وعلى الرغم من جودة النواتج الفردية اليت يعدها الربنامج الفرعي             -٧٨

ومن الصعب بصورة خاصة تقييم املدى الذي أثرت فيه حدوده          . حتديد مدى تأثريها املباشر   
اد التروجيية بشأن السياسات على األولويات والـسياسات املعتمـدة علـى            أنشطة األونكت 

الصعيدين العاملي والوطين والكيفية اليت أثرت هبا بالنظر إىل أن البلدان حرة يف تقّبل أو رفض                
  .املشورة املقدمة إليها بشأن السياسات االقتصادية

، قام نظام إدارة الـديون  ١لفرعي وفيما يتعلق بالتعاون التقين الذي يتواله الربنامج ا      -٧٩
بدعم قدرات البلدان النامية يف جمال اإلبالغ عن الديون وحتليلـها           ‘ دمفاس‘والتحليل املايل   

 ٥٨وجيري حالياً استخدام نظام جتميع بيانات الديون واإلبالغ عنها يف . طوال سنوات كثرية
يف الوقت احلايل االضطالع     مؤسسة تتصل بعملية إدارة الديون؛ وجيري        ٩٠بلداً من جانب    

موضع تقدير رفيع من جانـب      ‘ دمفاس‘وقد ظل نظام    .  بلداً ٣٥بأنشطة بناء القدرات يف     

__________ 

 .تقارير فرع الديون ومتويل التنمية )٣٦(
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املستفيدين منه وقد اجتذب هذا النظام موارد هامة خارجة عن امليزانية، تبلغ قرابـة سـتة                
 يف  ١٥بتها  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف العام، مبا يف ذلك مسامهات نس            

. )٣٧(املائة من البلدان املستفيدة، ممولة عن طريق قروض مقدمة من مؤسسات ماليـة دوليـة              
وقـد بـدأ يف     . )٣٨(أيضاً يتلقى دعماً قوياً مـن اجلهـات املاحنـة         ‘ دمفاس‘ نظام   زال ماو

ومن املتوقع أن حيدد بالتفصيل إجنازاته      ‘ دمفاس‘ تقييم منفصل لربنامج     ٢٠١٣أبريل  /نيسان
  .ال بناء القدراتيف جم
ويوجد مشروعان لبناء القدرات يربطان بني أنشطة البحث واألنشطة االستشارية            - ٨٠

لفرع الديون ومتويل التنمية فيما يتعلق مبجموعات قطرية حمددة؛ ومها مموَّالن من حساب             
رجيـة  بناء القدرات ملعاجلة اآلثار املالية للصدمات اخلا  "أي مشروع   (األمم املتحدة للتنمية    

تعزيـز  "ومـشروع   " وختفيف آثار تغري املناخ عن طريق أدوات مبتكرة إلدارة املخـاطر          
"). القدرات من أجل اإلدارة الفعالة لألصول واخلصوم يف املكاتب الوطنية إلدارة الـديون          

ومن املقرر إجراء تقييم خارجي هلذين املشروعْين عند االنتهاء منهما مما سـيتيح تقييمـاً               
  .ذا العملتفصيلياً هل

  االستنتاجات    
بصورة عامة، كانت األنشطة والنواتج املتعددة للربنامج الفرعي ذات جودة مرتفعة             -٨١

يكن مبقـدوره    بيد أن الربنامج الفرعي مل    . وكانت موضع تقدير من جانب الدول األعضاء      
ول األعـضاء   دائماً، بسبب صعوبة البيئة التشغيلية اإلمجالية، أن يتواصل بصورة فعالة مع الد           

كما أن  . وأن خيدم على حنو ناجح عملية بناء توافقات اآلراء داخل العملية احلكومية الدولية            
إطار اإلدارة القائم على النتائج، والذي يعمل الربنامج الفرعي يف إطاره، ال يتـيح خارطـة                

  .طريق ُمرضية تقود إىل حتسني الفعالية
د أوجه االحتكاك وعدم التوازن اليت يتصف        من حتدي  ١وقد متكن الربنامج الفرعي       -٨٢

ومما ال شك فيه    . هبا النظام االقتصادي العاملي وانعكاساهتا السلبية احملتملة على البلدان النامية         
أنه قد جرى االستماع إىل إنذاراته املبكرة وتوصياته املتعلقة بالسياسات، ولكن مل تعمل هبا              

ومع ذلك، فإن األزمات احلديثة الـيت أظهـرت         . تد به البلدان النامية بالضرورة على حنو ُيع     
احلدود القصوى لألسواق وخماطر هذه األسواق قد قّربت هنْج الربنامج الفرعي مـن التيـار               

ويوجد إحساس متزايد داخل األونكتاد بأن كثرياً من البلدان األعضاء          . الرئيسي االقتصادي 
  .قد بدأت تأخذ رسائله غري التقليدية جبدية أكرب

__________ 

 . والفقرات الالحقة٦١، الفقرة JIU/REP/2012/1تقرير وحدة التفتيش املشتركة  )٣٧(
بيان اجلهات املاحنة املقدم إىل االجتماع الثامن للفريق االستشاري املعين بنظام إدارة الديون والتحليل املايل                )٣٨(

 .٢٠١١نوفمرب /، تشرين الثاين)دمفاس(



TD/B/WP/252 

25 GE.13-51041 

ففـي  .  يف جمال بناء توافق اآلراء غري مستغلة بالكامل        ١وإمكانات الربنامج الفرعي      -٨٣
آلية حكومية دولية تنطوي على مصاحل خمتلفة، فإن الرسائل السياساتية غري التقليدية املوجهة             

كما أن اجتماعات اخلـرباء املتعـددة   .  ال تثري مناقشات موضوعية  تقرير التجارة والتنمية  يف  
نوات اليت كان ُيفترض فيها أن تعيد تنشيط اآللية احلكومية الدولية يتعني إعادة تنشيطها              الس

  .لكي جتتذب مزيداً من االهتمام من جانب الدول األعضاء
 بأنه باألحرى أداء جيد يف إطار احلدود الـضيقة          ١وقد اتسم أداء الربنامج الفرعي        -٨٤

جزءاً ال يتجزأ من البنيـة      ‘ دمفاس‘ برنامج   ويشكل. لقيمته املضافة خبصوص بناء القدرات    
وقد يشري حتليل مـدى     . وقد تأكدت فعالية الربنامج يف بناء القدرات      . العاملية إلدارة الديون  

القدرة على حتّمل الديون إىل مسار يؤدي إىل تقدمي إسهامات أكثر إنتاجية يف عمليـة بنـاء    
  .توافقات اآلراء

، عن طريق االستعراض املكتيب واملقابالت اليت أُجريـت    وقد شعر فريق التقييم أيضاً      -٨٥
ومع ذلـك، فليـست     . ألغراض هذا التقييم، بأن الفعالية املؤسسية لألونكتاد قد تضاءلت        

فالبعض يلقون بالالئمة على املعوقات املتعلقة باملوارد بينما يرى الـبعض           . األسباب واضحة 
ويعتقد فريق التقيـيم أن األونكتـاد       . اآلخر أن عدم وضوح التركيز هو املسؤول عن ذلك        

ومن الواضح أن الربنامج الفرعـي      . حباجة إىل مواصلة التركيز الدقيق على كفاءاته األساسية       
ويتعني االحتراس من زيادة ختفيض هذه      . يعمل بالفعل عند احلد األدىن الضروري من طاقته       

ن يتسبب ذلك يف تقليص فعالية      الطاقة يف ظل الظروف احلالية نظراً إىل أنه ال مندوحة عن أ           
  .الربنامج الفرعي

  التوصيات  -رابعاً  
ويتعني أن  . ١إعداد هنْج مفيد قائم على النتائج بغية توجيه أعمال الربنامج الفرعي              -٨٦

يكون هذا النْهج مرتكزاً على إطار منطقي مبين على أهداف وإجنازات موضوعية من شـأهنا       
رة أنشطة الربنامج الفرعي وإتاحة منـصة إلجـراء حـوار           إتاحة معامل ُيسترشد هبا يف إدا     

وينبغي للفريق العامل أن ينظر مـن جديـد يف          . موضوعي بشأن الربامج داخل هيئة إدارته     
 عن طريق التركيز على جـودة النـواتج   ١اإلطار احلايل لإلجنازات املتوقعة للربنامج الفرعي    
اف، وذلك أيـضاً خبـصوص عمليـات        ومدى فائدهتا وليس على استخدامها يف هناية املط       

 إدارة تشغيلية أكثر اتساقاً، ينبغي أن تـصبح  ١وسعياً إىل إدارة الربنامج الفرعي  . استعراضها
  .الشواغل املوضوعية جزءاً ال يتجزأ من عمليات اإلدارة املشتركة بني الشُّعب

رهـا  وضع جدول أعمال حبثي متكامل لألونكتاد حول موضوع العوملة الـيت حمو             -٨٧
فالبحث والتحليل املتعلقان بالعالقة املتبادلة بني التجارة والديون والتمويل واالستثمار          . التنمية

والتكنولوجيا والتنمية املستدامة يتطلبان جدول أعمال حبثياً يشمل شـىت جمـاالت عمـل              
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 يف  األونكتاد وجيسر اهلوة بني االجتاهات العاملية على مستوى االقتصاد الكلي والتعـديالت           
وميكن قيام اللجنة التوجيهية املقترحـة أو فريـق         . السياسات على مستوى االقتصاد اجلزئي    

  .حترير خاص بتنسيق عملية وضع وتنفيذ جدول األعمال البحثي املشترك/تنسيق
 عملية إعادة حتقيق التوازن يف موضع التركيز        تقرير التجارة والتنمية  وينبغي أن يعكس      -٨٨

  : أن تضم جزأين اثنني مهاتقرير التجارة والتنميةداد املستقبلية من وميكن لألع. البحثي
  رصد االجتاهات والقضايا القائمة يف البيئة االقتصادية العاملية

ينبغي أيضاً توسيع نطاق هذا التحليل لكي يشمل الظواهر األساسية، مثل             )أ(  
زمات، والتغّيرات اليت حتدث يف     التقلبات وأوجه عدم التيقّن املتزايدة يف السوق، واستمرار األ        

  النموذج اإلمنائي، وأزمة تعددية األطراف؛
التحليل املقارن ألثر التجارة والقضايا املرتبطة هبا على التنمية املستدامة مـن وجهـة نظـر                

  النامية البلدان
ميكن للبحوث األكثر تفصيالً بعمق أن تكون ذات قيمة بالغة للتغلب على              )ب(  

تقرير التجـارة    يف األونكتاد وأن تتيح عملية مشتركة بني الشُّعب خبصوص           التجزؤ الداخلي 
  ؛والتنمية

هـي  تقرير التجارة والتنميـة     والتغطية الواسعة الشاملة لقطاعات شىت يف         )ج(  
وزيادة االستجابة لشواغل الدول األعضاء من شأهنما املساعدة على أن يصبح هذا التقريـر              

  . ي ألونكتاد أقل جتزؤاًمرة أخرى هو التقرير الرئيس
تعزيز مشاركة األونكتاد يف العمل املتعلق جبدول أعمال األمم املتحـدة يف جمـال                -٨٩

التنمية مستقبالً وتعزيز صالته املؤسسية مع باقي مكونات منظومة األمم املتحدة بغية النهوض         
ن العمل اإلمنائي يف    بزيادة بناء القدرات من أجل العوملة اليت يكون حمورها التنمية داخل رك           

 أن يدعم هذا اجملهود عن طريق رصـد وتوجيـه           ١وميكن للربنامج الفرعي    . األمم املتحدة 
  .اجلهود العاملية املتعلقة بالعوملة اليت حمورها التنمية

        


