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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، 

     من جدول األعمال املؤقت٣البند   

استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه              
  األنشطة

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

  موجز    
 ٣٦,٣ظلت النفقات اإلمجالية ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد ثابتة عند مستوى     

 الثالث الركنا يشري إىل أن ، مم٢٠١٢يف عام من دوالرات الواليات املتحدة    مليون دوالر   
 ٣٢,٨وبلغت املسامهات يف الصناديق االستئمانية      . تفظ بدوره الرئيسي  حيزال  يلألونكتاد ال   

 إىل تقليل التمويـل القطـري        يرجع أساساً  ٢٠١١مليون دوالر، أي باخنفاض عن عام       
اجلمركية مبركزه  واحتفظ النظام اآليل للبيانات     . لربنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل     

.  يليه برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل        ،كأكرب أنشطة التعاون التقين لألونكتاد    
ما يصل  يف املائة من جمموع نفقات التعاون التقين لألونكتاد و    ٥٧ن  ان الربناجم اويشكل هذ 

ت يف  ونتيجة لذلك، كان للتقلبـا    . ٢٠١٢ يف املائة من جمموع املسامهات يف عام         ٦٠إىل
النفقات واملسامهات للربناجمني أثر كبري على جممل اإلحصاءات املتعلقة بالتعـاون الـتقين           

 يف املائة من    ٤٢,٧وتواصلت الزيادة يف مسامهات البلدان النامية، حيث شكلت         . السنوي
 مليون دوالر، ولكن تلك املسامهات كانـت        ١٤,٥جمموع املسامهات اليت بلغت قيمتها      

النظام اآليل للبيانات اجلمركية وبرنامج نظـام إدارة  مشاريع بري لتمويل   مكرسة إىل حد ك   
واخنفضت املـسامهات   .  يف نفس البلدان النامية املقدمة للمسامهات      الديون والتحليل املايل  
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 يف املائـة    ٣٥ ماليني دوالر، باخنفاض نسبته      ٩,٧حيث بلغت   من البلدان املتقدمة النمو،     
وللمرة األوىل، كـان    .  يف املائة من جمموع املسامهات     ٣٠وشكلت  ،  ٢٠١١مقارنة بعام   

ليهـا  ت يف املائـة،     ٤٨األكرب يف نفقات املشاريع، مبا يعـادل        النصيب  للمشاريع القطرية   
أمـا  .  يف املائة على التـوايل     ١٣ يف املائة و   ٣٩املشاريع األقاليمية واإلقليمية اليت شكلت      

 فقد استمر يف الزيادة     ، يف املائة  ٤٢الذي بلغ   ،   من جمموع النفقات   أقل البلدان منواً  نصيب  
إىل حتسني أثـر وكفـاءة      الرامية   اإلجراءات   توتواصل. جتاه استمر لعقد كامل    ال متابعاً

 ،٢٠١٢تم تعزيز منهجيات اإلدارة القائمة على النتائج يف عـام           ف. املساعدة املقدمة من األونكتاد   
زيـادة مـشاركة    وتواصـلت   . األموالوُعرضت على الدول األعضاء استراتيجية جلمع       

ويعد التنسيق فيما بني الوكـاالت      . عرب منظومة األمم املتحدة   االتساق  األونكتاد يف دعم    
الصناديق االستئمانية املتعددة املـاحنني     مثل  ( لالستفادة من عدد من آليات التمويل        شرطاً

ويعمل . طين واإلقليمي على الصعيدين الو  ) وصناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة      
 وال سيما من خالل اجملموعة      ،األونكتاد على توسيع نطاق تنسيقه مع الوكاالت األخرى       

املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، وهـي أكثـر             
ثر وتنشط تلك اجملموعة من خالل مبادرات مشتركة يف أك        . اآلليات فعالية يف هذا الصدد    

عند صياغة نسخة جديدة من     " توحيد األداء "هنج   طوعاً، ال سيما اليت تعتمد       بلداً ٣٠من  
  .إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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  مقدمة    
أُعد هذا التقرير لكي يسّهل على جملس التجـارة والتنميـة استعراضـه الـسنوي          -١

  .األونكتادلسياسات أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا 
وسيقدَّم هذا التقرير أيضاً إىل الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية              -٢

ألغراض استعراضها ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وفقاً لألحكام املنـصوص             
املؤرخ ) ٥٥-د(٤٩٥التنمية   من اتفاق أكرا ويف مقررات جملس التجارة و        ٢٢٠عليها يف الفقرة    

) ٥٧-د(٥٠٤ و ،٢٠٠٩سـبتمرب   /املؤرخ يف أيلول  ) ٥٦-د(٤٩٨ و ،٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول 
، ٢٠١١سـبتمرب   /املـؤرخ يف أيلـول    ) ٥٨-د(٥١٠، و ٢٠١٠سـبتمرب   /املؤرخ يف أيلول  

يف هـذه   التجارة والتنمية   ويوصي جملس   . ٢٠١٢سبتمرب  /املؤرخ يف أيلول  ) ٥٩-د(٥٥٠و
بني أمانة األونكتاد واملستفيدين واملاحنني احملتملني يف إطار         تنظيماًد تفاعل أكثر    املقررات بإجيا 

الفرقة العاملة اليت تشكل اآللية الرئيسية للتشاور فيما بني الدول األعضاء بشأن مجيع قضايا               
ـ . وتؤدي الفرقة العاملة املهام احملددة يف اختصاصاهتا املتفق عليها       . التعاون التقين  ذه وتذكر ه

ستستعرض املساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد بغية حتقيق مجلـة          "االختصاصات أن الفرقة    
أمور منها حتسني فعاليتها وزيادة الشفافية وتقاسم اخلربات الناجحـة وتـشجيع االتـصال              

  ".باملتلقني احملتملني
ـ ٢٠٠٧وكما شهدت السنوات السابقة منذ عام        -٣ زدوج ، استمر اتباع هنج املسار امل

 وذلك عن طريق تقدمي     ،٢٠١٢يف نطاق وتركيز أنشطة التعاون التقين لألونكتاد خالل عام          
  :اخلدمات التالية

خدمات املساعدة التقنية إىل البلدان واملناطق املستفيدة عن طريق الصناديق            )أ(  
  ا جهات ماحنة؛االستئمانية املموِّلة للمشاريع األقاليمية واإلقليمية والقطرية واليت تساهم فيه

خدمات الدعم على الصعيد القطري يف إطار إصالح األمم املتحدة وهنـج              )ب(  
  ".توحيد األداء"
األونكتاد الدعوة إىل ضرورة القيام     واصل  ويف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،         -٤

الصعيد على حنو فعال بإدراج الوكاالت غري املقيمة يف خطط األمم املتحدة للمساعدة على              
القطري، وكذلك زيادة التأكيد على املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمـال التجـارة    

  . واجملاالت ذات الصلة

  مصادر متويل التعاون التقين الذي يضطلع به األونكتاد  -أوالً  
ُتمّول أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد من املصادر الرئيسية الثالثـة               -٥
  : لتاليةا
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التمويل الثنائي، مبا يف ذلك من فرادى احلكومات، ومنظومة األمم املتحدة             )أ(  
  ومنظمات دولية أخرى، واملفوضية األوروبية، واجلهات املاحنة من القطاعني اخلاص والعام؛

  برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين؛  )ب(  
تحدة وغريهـا مـن الـصناديق       صناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم امل        )ج(  

  .االستئمانية املتعددة املاحنني

  التمويل الثنائي  -لفأ  
بوجه عام، وهي ختصص ألنشطة بعينها وتتفاوت        ال تزال التربعات غري قابلة للتنبؤ       -٦

، بلـغ إمجـايل     ٢٠١٢ويف عـام    ). ١ والرسم البياين    ١انظر اجلدول   (بشدة من عام آلخر     
ى احلكومات واجلهات املاحنة املتعددة األطراف واملنظمـات غـري          التربعات املقدمة من فراد   

 مليون دوالر، باخنفاض    ٣٢,٨احلكومية وقطاع مؤسسات األعمال ومؤسسات النفع العام        
السنة املاضية، ويرجع ذلك يف املقـام األول إىل اخنفـاض التمويـل    عن   يف املائة    ٢٦نسبته  

ل املايل والقيود املالية الشديدة اليت تـؤثر علـى          القطري لربنامج نظام إدارة الديون والتحلي     
واحتفظ النظام اآليل للبيانات اجلمركية مبركـزه كـأكرب أنـشطة           . اجلهات املاحنة الرئيسية  

ويـشكل هـذان   .  لألونكتاد ويليه برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل    ةالتقنياملساعدة  
ونتيجة لـذلك، كـان     . تعاون التقين لألونكتاد   يف املائة من جمموع نفقات ال      ٥٧الربناجمان  

للتقلبات يف النفقات واملسامهات للربناجمني أثر كبري على جممل اإلحصاءات املتعلقة بالتعاون            
  .التقين السنوي

  ١اجلدول 
  ٢٠١٢-٢٠٠٩ ،املسامهات يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد

  )دوالراتالبآالف (
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ٩ ٧٥٠  ١٤ ٤٤٧  ١٣ ٨٨٣  ١٣ ٦٥٨  )أ(املتقدمة النموالبلدان 
 ١٤ ٠١٧  ١٥ ١٦٣  ٩ ٤٥٣  ٩ ٩٦٧  )ب(البلدان النامية واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  ٣ ١٠٥  ٦ ٥٩١  ٣ ٦٢٨  ٢ ٥٩٦  املفوضية األوروبية
  ٥ ٢٧٧  ٦ ٥٧٣  ٣ ١٥٠  ٢ ٨٥٦  )ج(منظومة األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى

  ٦٦٠  ١ ٦٠٤  ٦٢٤  ٧٨١   واخلاصالقطاعان العام
٣٢ ٨٠٨ ٤٤ ٣٧٧ ٣٠ ٧٣٩  ٢٩ ٨٥٨  اجملموع  
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تـشمل    ال٢٠١٠-٢٠٠٩ للفتـرة  املسامهات يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد  : مالحظة
مسامهات األطراف الثالثة لتقاسم التكاليف عن طريق برنـامج األمـم املتحـدة             

  .اإلمنائي
  .امج األمم املتحدة للخرباء املعاوننيال تشمل املسامهات املخصصة لربن  )أ(  
البلـدان املقدمـة    نفـس   يف  املقامة  يتم االحتفاظ جبزء كبري من أجل األنشطة          )ب(  

من عوائد القروض أو املنح املقدمة مـن املؤسـسات املاليـة            ويكون التمويل   للمسامهات،  
  . الدولية
ائي  يف املرفــق اإلحــص١٠لالطــالع علــى التفاصــيل، انظــر اجلــدول   )ج(  

)TD/B/WP/253/Add.2.(  
 ،ماليني دوالر  ٩,٧ ما قيمته    ٢٠١٢وبلغت مسامهات البلدان املتقدمة النمو يف عام          -٧

 ٣٢من جمموع املسامهات من  نصيبها واخنفض. ٢٠١١ يف املائة عن عام ٣٥باخنفاض نسبته  
عدد من  ، قلل   ٢٠١٢ويف عام   . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣٠ إىل حوايل    ٢٠١١يف املائة عام    

. ٢٠١١مقارنة بعـام    وذلك  ،  احلاالتاملاحنني التقليديني مسامهاهتم، بل وأوقفوها يف بعض        
. ويرجع ذلك يف معظم األحيان إىل االخنفاض العام ملا يقدمونه من مساعدة إمنائيـة رمسيـة               

د يف  والبلدان العشرة املتقدمة النمو اليت قدمت أكرب املسامهات للصناديق االستئمانية لألونكتا          
التراكميـة،  ، مرتبة حسب املسامهات     ٢٠١٢إىل عام    ٢٠٠٩السنوات األربع من عام     فترة  
يرلندا الشمالية، السويد، فنلندا،    آملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    النرويج، سويسرا، امل  : هي

ــبانيا   ــدا، إس ــدا، كن ــسمربغ، هولن ــا، لك ــر اجلــدول (أملاني ــة ١٠انظ  يف الوثيق
TD/B/WP/253/Add.2( .         ًوقد وجه املاحنون مسامهاهتم أساسا إىل املشاريع األقاليمية دعمـا 
، واملـشاريع اإلقليميـة     )برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل      (ملشاريع إدارة الديون    

والوطنية للنظام اآليل للبيانات اجلمركية، وبناء القدرات يف جمال االسـتثمار، واالجتاهـات             
اإللكترونية، وسياسات  التنظيمية  ستثمار األجنيب املباشر، ونظام اللوائح      والقضايا املتعلقة باال  

 املتعلـق جبوانـب     التفاقاودعم  ،  املنافسة، ودعم مفاوضات التجارة والدبلوماسية التجارية     
وسياسات تكنولوجيا املعلومات    ، واملعهد االفتراضي،   املتصلة بالتجارة  حقوق امللكية الفكرية  
  .التنميةواالتصاالت من أجل 

يف املائـة مـن      ٤٢,٧(األكرب  بالنصيب  ، سامهت البلدان النامية     ٢٠١٢ويف عام     -٨
وختصص . مليون دوالر ١٤,٥للصناديق االستئمانية لألونكتاد مببلغ قدره ) جمموع املسامهات

 ألنشطة يف ذات البلدان، ومتول من القروض         البلدان النامية تقريباً   اكل املسامهات اليت تقدمه   
املنح املقدمة من املؤسسات املالية الدولية، وتوجه بالدرجة األوىل إىل تنفيذ برناجمي النظام             أو  

وشكل هذان الربناجمان جمتمعان    . اآليل للبيانات اجلمركية ونظام إدارة الديون والتحليل املايل       
جـة  ونتي. ٢٠١٢ يف املائة من جمموع مسامهات األونكتاد للتعاون التقين يف عام            ٦٠حوايل  

ن للتقلبات يف جمموع املسامهات للربناجمني أثر كبري على جممل إحصاءات التعاون            الذلك، ك 
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وبوجه عام، فإن متوسط حجم املسامهات ملشاريع برنـاجمي النظـام اآليل            . التقين السنوي 
للبيانات اجلمركية ونظام إدارة الديون والتحليل املايل يفوق نظريه للمشاريع األخرى الـيت             

ماليـني دوالر   ٣,٦ومن األمثلة اجليدة على ذلك املسامهة البالغ قـدرها   .  األونكتاد ينفذها
، اليت  ٢٠١١ملشروع ذايت التمويل لربنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل يف الفلبني عام             

 إىل  ٢٠١٠دان النامية مـن عـام       البلاملقدمة من   سامهت يف الزيادة االستثنائية للمسامهات      
  . ٢٠١١ عام

  ١الرسم البياين 
  ٢٠١٢-٢٠١١منشأ املسامهات املقدمة إىل الصناديق االستئمانية، 

  )النسب املئوية من جمموع املسامهات(

    
ومن بني اجلهات املاحنة املتعددة األطراف، ال تزال املفوضية األوروبية هـي أكـرب                -٩

 ٣,١ ، سامهت املفوضية مببلغ قدره    ٢٠١٢في عام   ف. نكتادلألنشطة التنفيذية لألو  منفرد  مساهم  
ويشكل . يف املائة من جمموع املسامهات للصناديق االستئمانية       ٩,٥ماليني دوالر، مبا شكل     

. ٢٠١٠ وعودة إىل مستويات عام ٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام     ٥٠ حبوايل   هذا الرقم اخنفاضاً  
يف مشروع أقاليمي إلدارة الديون، ومـشروع        ٢٠١٢وسامهت املفوضية األوروبية يف عام      

أقاليمي لدعم مفاوضات تيسري التجارة يف منظمة التجارة العاملية، ومشروع وطين للنظـام             
  .اآليل للبيانات اجلمركية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 واملقدمة من منظومـة األمـم املتحـدة         ٢٠١٢وبلغت املسامهات املتبقية يف عام        -١٠
. يف املائة يف جمموع املسامهات     ١٦,١ماليني دوالر، مبا يشكل      ٥,٢ت دولية أخرى    منظماو

يهدف إىل حتـسني إمكانيـة        ملشروع ويشمل ذلك مسامهة من منظمة الصحة العاملية دعماً       
 القطاعني  ةمسامهشهدت  ،  ٢٠١٢ويف عام   . احلصول على املنتجات الطبية يف البلدان النامية      

البلدان النامية
42.7%

 القطاعان اخلاص والعام
2.0%

البلدان
املتقدمة النمو

29.7%

املفوضية األوروبية
9.5%

األمم املتحدة 
ومنظمات 
  دولية أخرى
16.1%

34.2%

3.6%

32.6%

14.9%

14.8%

األمم املتحدة 
ومنظمات 
  دولية أخرى

البلدان 
املتقدمة النمو

 القطاعان اخلاص والعام

املفوضية األوروبية

البلدان النامية
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  يف املائة مـن جممـوع املـسامهات        ٢واليت تشكل    مليون دوالر    ٠,٦العام واخلاص البالغة    
  .٢٠١٠ ملستويات عام  حيث عادت أيضاً،٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام ٦٠بنسبة  اخنفاضاً

  برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية  -باء  
يف  املخصصة ألنشطة التعاون التقين      يف امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة، ُتدرج املوارد        -١١

 ٢٣كل من برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية، يف البـابني              إطار  
  . على التوايل٣٦و

واملسامهات املقدمة من برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية             -١٢
 إىل   كل سنتني ويـتم حتليلـها اسـتناداً        ال توزع على أساس سنوي بل يف إطار خمصصات        

أما املسامهات املقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصناديق مبـادرة           . النفقات السنوية 
وحدة العمل يف األمم املتحدة وغريها من الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني فتنـاظر               

  .النفقات السنوية
، ١٩٩٩ يف عـام   - ٣٦ البـاب    - حساب التنمية    ومنذ أن أنشأت اجلمعية العامة      -١٣

تزايدت أمهيته يف متويل مشاريع تنمية القدرات الرامية إىل حتسني إمكانات البلدان النامية يف              
وتضطلع عشرة كيانات يف األمانة العامـة  . طة األمم املتحدة للتنميةخباجملاالت ذات األولوية  

انات تشمل اللجـان اإلقليميـة اخلمـس، وإدارة         وهذه الكي . لألمم املتحدة بتنفيذ املشاريع   
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وموئل األمـم           

  .املتحدة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
بـع  وُيضطلع باملشاريع يف إطار شرائح تدوم كل منها لفترة تتراوح بني ثالث وأر              -١٤

السادسة اإلضـافية والـسابعة     :  مشاريع يف إطار الشرائح    ٢٠١٢وُنفذت يف عام    . سنوات
وتنعكس األمهية اليت توليها الدول األعضاء حلساب التنميـة يف          . والسابعة اإلضافية والثامنة  

 مليون دوالر يف إطار   ٢٣,٦ حيث ُوزِّع مبلغ قدره      - اخلاصة به التمويل  زيادة حجم حافظة    
لثامنة اجلديدة، وهو ما ميثل تقريباً ضعف املستوى األويل للتمويـل عنـد إنـشاء               الشرحية ا 

 يف املائة من جمموع احلافظة يف إطار ١٨وتبلغ حصة األونكتاد حوايل .  سنة١٢احلساب منذ 
 ماليني ٤,٢قدره ويف إطار الشرحية الثامنة، جنح األونكتاد يف احلصول على مبلغ . كل شرحية

يف  ٢٠١٥ و ٢٠١٢نية مشاريع من املقرر تنفيذها يف الفترة بني عـامي            خصص لثما  ،دوالر
وباإلضافة إىل ذلك، جيري بصورة منتظمة إعادة توزيع . ونكتادجماالت خمتلفة متصلة خبربة األ 

ومتكن األونكتاد من احلـصول     . األرصدة املتبقية من الشرائح السابقة كمخصصات إضافية      
 أُطلقت الـشرحية    ٢٠١٢ويف عام   . شرحية الثامنة اإلضافية  مليون دوالر يف إطار ال     ٠,٩على  

 من املقترحـات يف     وقدم األونكتاد عدداً  . مليون دوالر  ٢٩,٢التاسعة حبافظة يبلغ جمموعها     
. ماليـني دوالر   ٤,٨ منها مبيزانية جمموعها     ٨جماالت خمتلفة تتعلق خبربته، متت املوافقة على        

  .٢٠١٦ و٢٠١٤ة بني عامي وسيجري تنفيذ تلك املشاريع يف الفتر
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وعمليـة  . وتنظِّم قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة جوانب إدارة حساب التنميـة            -١٥
استعراض املشاريع واملوافقة عليها هي عملية ابتكارية بالنسبة إىل امليزانيـة العاديـة لألمـم               

 يف اسـتيفاء    وقد ُصممت هذه العملية لكي تتنافس مقترحات املشاريع فيما بينـها          . املتحدة
  .اجلمعية العامة ويف حتقيق اإلجنازات املتوقعة حتددها املعايري واملواضيع اليت

 -وُتقدَّم موارد مدرجة يف إطار برنامج األمم املتحدة العـادي للتعـاون الـتقين                 -١٦
، ظلـت النفقـات     ٢٠١٢ويف عام   .  من أجل اخلدمات االستشارية والتدريب     -٢٣ الباب

وكما كان احلـال يف املاضـي،       . ٢٠١٢ على مستواها مقارنة بعام      ٢٣املدرجة يف الباب    
 لتمويل أنشطة التـدريب     ربنامج العادي للتعاون التقين أساساً    الاسُتخدم مكون التدريب من     

 من خطة عمل األونكتاد     ١٦٦ مع الفقرة    املتصلة بالقضايا االقتصادية الدولية الرئيسية متاشياً     
  .)١(العاشر
األونكتاد على التعاون التقين مـن امليزانيـة        نفقات  ، بلغ جمموع    ٢٠١٢ويف عام     -١٧

انظـر  . (يف املائة من إمجايل النفقات     ٧,٣ مليون دوالر، وهو ما ميثل       ٢,٦الربناجمية العادية   
  ).TD/B/WP/253/Add.2 يف الوثيقة ٨اجلدول 

ية املتعددة  املسامهات املقدمة من اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمان         -جيم  
الشركاء من أجل دعم الربامج املشتركة للمجموعة املشتركة بني الوكـاالت           

  القدرات اإلنتاجيةبالتجارة وواملعنية 
 خصيـصاً يف إطار حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحـدة، ُصـممت               -١٨

لتفعيل هنـج    ()٢(مسامهات اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء       
من خالل التنفيذ الفعال للعمليات املنسقة املشتركة بني الوكاالت واحملددة يف           " توحيد األداء "

، متكن األونكتاد من احلصول     ٢٠٠٨ومنذ عام   . أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     
دة الـشركاء  على عدد من مسامهات اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمانية املتعـد   

، تألفت مشاركة األونكتاد يف مـسامهات       ٢٠١٢ويف عام   . ماليني دوالر  ٣,٣مببلغ إمجاليه   
مليون  ٠,٦اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء من مبلغ إمجاليه           

) TD/B/WP/253/Add.2 يف الوثيقـة  ٧ من هذا التقريـر واجلـدول   ٢انظر اجلدول   (دوالر  

__________ 

 .TD/B/WP/253/Add.1لالطالع على وصف لتلك األنشطة، انظر اجملموعة الرابعة عشرة يف الوثيقة  )١(
هي مسامهات مباشرة تقدمها جهة ماحنة أو أكثر إىل وكالـة            مسامهات اجلهات الشريكة احملددة    )٢(

وُتنشأ الصناديق االستئمانية املتعددة الـشركاء مـن        . واحدة أو أكثر لدعم التنسيق بني الوكاالت      
بنية عامة للصناديق  ئيةأعدَّت جمموعة األمم املتحدة اإلمنا(خالل وضع هيكل إدارة متعدد املستويات 

. حلكومات الوطنيـة واملـاحنني    ايضم ممثلني ملنظومة األمم املتحدة و     ) االستئمانية املتعددة الشركاء  
وتكمل مسامهات اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء عمليات الدعم           

  .املشتركة اليت تقوم هبا األمم املتحدة
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غراض العمليات املشتركة املنفذة يف ألبانيا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الو               أل
  .مبيقازالشعبية ورواندا وفييت نام ومو الدميقراطية

   ٢اجلدول 
املخصصات املرصودة لألونكتاد لدعم الربامج املشتركة جملموعة األمم املتحدة املشتركة          

شريكة الهات  اجلدرات اإلنتاجية عن طريق مسامهات      القو  بالتجارة بني الوكاالت واملعنية  
  ٢٠١٢-٢٠٠٩، ددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاءاحمل
  )بآالف الدوالرات(

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ 
  ٦٨  ٤١٤  ٢٠٠  ٢٩٢  صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  ٣٠  ٥٧  ١٢٠  ٢٤٠  صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة املخصص أللبانيا
  ١٠٦  ٥٧  ١٢٠  ٢٤٠  صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة املخصص لرواندا

  -  ٨١  ١٣٠  ٢١١  الصندوق االنتقايل للرأس األخضر
صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة املخصص جلمهورية         

  ١٨٢  ١٤٢  -  -  ترتانيا املتحدة
  ٨٣  -  ١٢٠  ٦٠  ة املخصص ملوزامبيقصندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحد

  ٤٦٩  ٦٩٤  ٥٩٠  ٨٠٣  اجملموع   
  . )http://mptf.undp.org (االستئماين املتعدد الشركاءالصندوق مكتب  :املصدر

  مسامهات اجلهات الشريكة احملددة  -١  
 يف برنـامج    ٢٠١١يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، يشارك األونكتاد منذ عام            -١٩

 ثالث سنوات موضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركـز التجـارة             مشترك مدته 
للـشؤون   بتمويل من أمانة الدولة   ،  )اليونيدو (ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     الدولية

 ١٥٠ ٠٠٠، تلقى األونكتاد دفعة ثانيـة قـدرها         ٢٠١٢ويف عام   . االقتصادية يف سويسرا  
 إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة        من ١ يف إطار الناتج     ويهدف املشروع، املنفذ  . دوالر

، إىل تطوير قطاع سياحة تنافسي مع التركيز بشكل خـاص           ٢٠١٥-٢٠١٢اإلمنائية للفترة   
  . والصناعات اليدويةالطبيعيةعلى الزراعة 

  الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء  -٢  
 كبلد جترييب يف مبادرة وحدة العمـل      ما خيص ألبانيا،  في ٢٠١٢عام  تلقى األونكتاد     -٢٠

 برنامج وحدة العمـل يف      من صندوق   دوالر ٣٠ ٠٠٠خمصصات قدرها   يف األمم املتحدة،    
ألغراض األنشطة املتعلقة بعمليات اجلمارك واملنافسة      األمم املتحدة املخصص أللبانيا، وذلك      

 وبا التابعة لألمم املتحـدة  وتعزيز االستثمار، اليت وضعت بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألور        
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وبرنامج األمم املتحدة  ومركز التجارة الدولية) الفاو(ألغذية والزراعة  األمم املتحدة ل  ومنظمة  
  . اليونيدو اإلمنائي
ما خيص موزامبيق، كبلد جترييب يف مبادرة وحدة العمـل يف األمـم             األونكتاد في وبدأ    -٢١

 .٢٠١٥-٢٠١٢للفتـرة   ملتحدة للمساعدة اإلمنائية    أنشطة جديدة يف إطار عمل األمم ا      املتحدة،  
 برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة        دوالر من صندوق   ٨٢ ٨٠٠ وتلقى خمصصات قدرها  

بالتعاون مع برنامج األمم    من أجل أنشطة داعمة لتنمية املشاريع، جيري تنفيذها          ٢٠١٢لعام  
  . ومركز التجارة الدوليةاو واليونيدو والفاملتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية 

مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة، تلقـى        يف  بلد جترييب   كوفيما يتعلق برواندا،      -٢٢
خمصـصات   ٢٠١٢األونكتاد من صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحـدة لعـام             

ووسع األونكتاد نطاق أنشطته يف برناجمني مـشتركني جـرى          .  دوالراً ١٠٥ ٩١٥ قدرها
: ، ومهاالقدرات اإلنتاجيةالتجارة ويذمها يف إطار اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بتنف
حسني بيئة األعمال التجارية؛    يهدف إىل تعزيز القدرات املؤسسية لت     اليونيدو  مشروع مع    )أ(
مشروع للتكامل اإلقليمي يف إطار شراكة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا واألونكتـاد             )ب(
  .ومركز التجارة الدوليةاليونيدو منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وو

مبادرة وحدة العمل يف األمـم  يف بلد جترييب كوبالنسبة إىل مجهورية ترتانيا املتحدة،        -٢٣
مع اجملموعة املشتركة بـني الوكـاالت،       ينفَّذ  املتحدة، يشارك األونكتاد يف برنامج مشترك       

ومركز واليونيدو  ركة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية واألونكتاد          ومبشا
 دوالراً من   ١٨٢ ٢٣١، تلقى األونكتاد خمصصات قدرها      ٢٠١٢ويف عام   . التجارة الدولية 

صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة املخصص جلمهورية ترتانيا املتحـدة لـدعم              
تعزيز التجارة واالستثمار مع اإلشارة حتديداً إىل سالسل القيمة املتكاملـة           األنشطة املتعلقة ب  

  .وزيادة فرص الوصول إىل األسواق الدولية
اإلنتـاج والتجـارة    : "ويف فييت نام، يشارك األونكتاد يف الربنامج املشترك املعنون          -٢٤

ي جتريـه اجملموعـة     ، الذ "املراعيان للبيئة من أجل زيادة الدخل وفرص العمل لفقراء الريف         
. املشتركة بني الوكاالت يف إطار برنامج البلد التجرييب ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة             

ومنظمة العمل الدولية ومركز التجـارة الدوليـة        الفاو  ويضم الربنامج املشترك األونكتاد و    
، تلقى ٢٠١٢ عام ويف. ، ويتلقى الدعم من صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةواليونيدو

  .  من الصندوق ألنشطة تنمية املشاريع دوالرا٦٧ً ٩٤٥األونكتاد خمصصات قدرها 

  التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -دال  
  كـبرياً  يشهد التعاون والتنسيق بني األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تعزيزاً           -٢٥

  : حول بعدين مترابطني مهاوتتركز هذه العالقة . ٢٠٠٦منذ عام 
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اجملاالت اليت يتالقى فيها عمل كل من الربنامج اإلمنائي واألونكتاد والـيت              )أ(  
ميكن فيها تضافر اجلهود من أجل جتنب االزدواج وإضافة القيمة من خالل مجع خربات كل               

 ٢٠٠٩ مارس/ارويتم التعاون يف إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني املنظمتني يف آذ          : من الوكالتني 
. ٢٠١٢-٢٠١٠حيث ُحددت عمليات ملموسة يف خريطة الطريق للعمل املشترك للفتـرة            

العمل البحثي،  (لثالث سنوات حتدد األنشطة املشتركة      " خريطة طريق "ووافق الطرفان على    
  ). والتوعية، واملساعدة التقنية والتعاون على الصعيدين القطري واإلقليمي

القـدرات  و  بالتجـارة  جمموعة األمم املتحدة املعنية   شطة  التعاون يف كل أن     )ب(  
يتوىل األونكتاد تنسيق األنشطة املـشتركة      :  على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين     اإلنتاجية

للمجموعة املشتركة بني الوكاالت، ولكن مبا أن األونكتاد ليس لديه مكاتب ميدانية، فـإن              
تمثل يف تيسري االتصاالت مع مكاتبه امليدانية كـان  دور مكتب الربنامج اإلمنائي يف جنيف امل  

  . بالغ األمهية لكفاءة األونكتاد واجملموعة املشتركة بني الوكاالت ككل

  متويل اخلرباء املعاونني  -هاء  
باإلضافة إىل مصادر التمويل املذكورة أعاله، يدعم بعض املاحنني برنامج األونكتاد             -٢٦

ويف . تحدة للخـرباء املعـاونني     تنفيذه يف إطار برنامج األمم امل      للخرباء املعاونني الذي جيري   
، سامهت أملانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا يف متويل أربـع وظـائف للخـرباء              ٢٠١٢ عام

ومولت إسبانيا وظيفة خبري للعمل يف دائرة التعاون الـتقين يف القـضايا املتـصلة               . املعاونني
حدة وعملية اإلصالح اجلارية على نطاق منظومـة األمـم   بربنامج وحدة العمل يف األمم املت    

  ). TD/B/WP/253/Add.2 يف الوثيقة ٦انظر اجلدول (املتحدة 
وتعرب األمانة عن امتناهنا للجهات املاحنة اليت تواصل تقدمي الـدعم بانتظـام إىل                -٢٧

 يف متويـل هـذا      برنامج األونكتاد للخرباء املعاونني وتدعو اجلهات املاحنة األخرى إىل النظر         
الربنامج الذي يتيح للمهنيني الشباب فرصة فريدة من نوعها للمشاركة يف العمل التحليلـي              

  . والتشغيلي الذي يضطلع به األونكتاد

  النفقات وختصيص موارد التعاون التقين  -ثانياً  
 عنـد   ، ظل إمجايل النفقات ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد مستقراً        ٢٠١٢يف عام     -٢٨

 الركن الثالث لألونكتاد احتفظ بـدوره      مليون دوالر، مما يشري إىل أن        ٣٦,٣مستواه البالغ   
 مليون دوالر، وبلغ متوسطه منذ      ٣٠ قد بلغ    ٢٠٠٥وكان جمموع النفقات يف عام      . الرئيسي

 مليـون دوالر يف     ٣٩ذروتـه إىل    ، ووصـلت     مليون دوالر سنوياً   ٣٦ذلك احلني حوايل    
  ).٣اجلدول  (٢٠١٠ عام
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  ٣اجلدول 
  ٢٠١٢-٢٠٠٩األونكتاد على التعاون التقين ومصادر األموال، نفقات جمموع 

  )مباليني الدوالرات والنسب املئوية(
        ٢٠١٢  
النسبة املئوية   املبلغ  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  من اجملموع
التغري باملقارنة بالسنة 

 )نسبة مئوية(السابقة 
  )٧,٥(  ٩١,٩  ٣٣,٤  ٣٦,٠  ٣٦,٦  ٣٦,١  الصناديق االستئمانية

الصناديق االستئمانية املتعددة 
الشركاء وصناديق برنامج وحدة 

  العمل يف األمم املتحدة

٤٧,٨(  ٠,٩  ٠,٣  ٠,٦  ٠,٩  ٠,٣(  

  ٩  ٧,٣  ٢,٦  ٢,٤  ١,٧  ٢,٤  امليزانية العادية وحساب التنمية
    ١٠٠,٠  ٣٦,٣  ٣٩,١  ٣٩,٢  ٣٨,٨  اجملموع    

  نوع املشاريع  -ألف  
يع التعاون التقين لألونكتاد على أسـاس املـشاريع والـربامج           استمر تقدمي مشار    -٢٩

  ).٢الرسم البياين (األقاليمية واإلقليمية والقطرية 

  املشاريع األقاليمية  -١  
املشاريع األقاليمية هي مشاريع مواضيعية تقدم أنشطة ميكن أن تستفيد منها مجيـع               -٣٠

 مليون دوالر،   ١٤,٢طار هذه املشاريع    ، بلغت النفقات يف إ    ٢٠١٢ويف عام   . البلدان النامية 
واخنفض جمموع عدد املشاريع األقاليمية اليت      .  يف املائة من جمموع النفقات     ٣٩وهو ما ميثل    

 ٢٠١١ يف عام     مشروعاً ٨٣  بمقارنة  ،   مشروعاً ٥٩ إىل   ٢٠١٢ترتبت عليها نفقات يف عام      
  .)مع استبعاد اخلرباء املعاونني ومشاريع حساب التنمية(
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  ٢م البياين الرس
  ٢٠١٢-٢٠١١نفقات التعاون التقين حسب نوع املشروع، 

  )كنسبة مئوية من جمموع نفقات املشاريع(
  ٢٠١١              ٢٠١٢  

  

  املشاريع اإلقليمية  -٢  
ماليـني دوالر، أي     ٤,٨، بلغ اإلنفاق على املـشاريع اإلقليميـة         ٢٠١٢يف عام     -٣١

يف املائة من جمموع     ١٣ميثل  مبا  عن السنة السابقة،     تقريباًمليون دوالر    ٢,٥قدره  باخنفاض  
 يف   مـشروعاً  ١٧بت عليها نفقـات     وبلغ جمموع عدد املشاريع اإلقليمية اليت ترت      . النفقات

واشتملت املشاريع اإلقليمية الكبرية اليت     . ٢٠١١ يف عام     مشروعاً ٢٣    ب مقارنة   ٢٠١٢ عام
النظـام اآليل   يتعلـق ب  مشروع دون إقليمي    :  ما يلي  على ٢٠١٢ كانت قيد التنفيذ يف عام    

ومشروع يتعلق باملنافسة ومشروع متعلق باللوائح التنظيمية اإللكترونيـة،     للبيانات اجلمركية   
ومشروع النظام اآليل للبيانات اجلمركية     مشروعان دون إقليميان يتعلقان ب     ؛يف أفريقيا وذلك  

ظيمية اإللكترونية ومشروع متعلق بقانون وسياسة املنافـسة،        دون إقليمي متعلق باللوائح التن    
؛ مشروع يتعلق بالنظـام اآليل للبيانـات        الكارييبمنطقة البحر   الالتينية و ذلك يف أمريكا    و

اجلمركية ومشروع متعلق بالتكامل اإلقليمي املوجه حنو التنمية يف جنوب شرق آسيا، وذلك             
  .آسيا واحمليط اهلادئيف منطقة 

48%33%

19%

39%
املشاريع القطرية

48%

13%

املشاريع األقاليمية

املشاريع اإلقليمية

املشاريع القطريةاملشاريع األقاليمية

املشاريع اإلقليمية
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  شاريع القطريةامل  -٣  
التعاون الـتقين  الرئيسي إلجناز أعمال  شكل  وألول مرة ال  املشاريع القطرية   أصبحت    -٣٢

 ١٧,٣املشاريع القطريـة    نفقات  ، بلغ جمموع    ٢٠١٢في عام   ف. لألونكتاد من حيث احلجم   
وشكلت املشاريع القطرية   . ٢٠١١بعام  دوالر مقارنة    ماليني   ٥ا  قدرهبزيادة  مليون دوالر،   

وبلغ جمموع عـدد املـشاريع      . ٢٠١٢األعمال املنفذة يف عام     يف املائة من جمموع      ٤٨حنو  
 يف   مـشروعاً  ١١٥    ب، مقارنة   ٢٠١٢ يف عام     مشروعاً ٩٦القطرية اليت ترتبت عليها نفقات      

ومعظم املشاريع القطرية ممولة إما ذاتياً أو من موارد تتاح لألونكتاد يف إطـار              . ٢٠١١عام  
ومجيع املشاريع اليت متوهلا الصناديق االستئمانية      . بعض اجلهات املاحنة  للثنائية  برامج املساعدة ا  

انظـر   (مشاريع قطريـة هي املتعددة املاحنني وصناديق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة        
املشاريع القطرية اليت ينفذها األونكتـاد مبجـايل        نفقات  تصل معظم   تو. )جيم-الفرع أوالً 

برنامج نظام إدارة   (وإدارة الديون   ) النظام اآليل للبيانات اجلمركية   (مارك  حتديث وإصالح اجل  
  ).الديون والتحليل املايل

قطرية جبميـع املنـاطق مقارنـة        النفقات على املشاريع ال    ٢٠١٢وزادت يف عام      -٣٣
  . ، باستثناء أوروبا حيث ظلت على مستوياهتا٢٠١١ بعام

  التوزيع املواضيعي  -باء  
أما ). ٤اجلدول  ( جمموعة مواضيعية    ١٧التعاون التقين لألونكتاد يف     مال  ُتصنف أع   -٣٤

الصناديق االستئمانية اليت تدعم األنشطة الشاملة لعدة قطاعات مثـل التجـارة والـشؤون              
اجلنسانية، أو التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، أو األنشطة املرتبطة مبشاركة اخلرباء واجملتمـع              

 ٦ اليت متثل حنو     ١٨تاد، فتصنف يف إطار جمموعة إضافية هي اجملموعة         املدين يف عمل األونك   
  .يف املائة من جمموع النفقات السنوية

ويتسم ختصيص املسامهات ملختلف اجملموعات املواضيعية بالتفاوت وعـدم تلبيتـه             -٣٥
دنا بالفعـل، يـتم االضـطالع       وكما أك . الطلبات الواردة يف إطار كل جمموعة مواضيعية      

 يف املائة من أنشطة التعاون التقين لألونكتاد يف إطار جمموعتني مواضيعيتني مهـا              ٦٠ حبوايل
 جمموعة فهي   ١٥وما تبقى من اجملموعات املواضيعية لألنشطة وعددها        . ١٢ و ١١اجملموعتان  
 ١ إىل ٧ يف احلكم وتتراوح نسبة متثيل كل منها يف جمموع األعمال املنفذة مـن             أصغر كثرياً 

   .يف املائة

  التوزيع اجلغرايف  -جيم  
 ماليني  ٩,٤) املشاريع القطرية واإلقليمية  يشمل  مبا  (النفقات يف أفريقيا    جمموع  بلغ    -٣٦

نفقـات  وقـد زادت    . بالعام السابق مقارنة  حمافظة على مستوياهتا    ،  ٢٠١٢دوالر يف عام    
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 نـصيب   لـغ ، ب ٢٠١٢ويف عام   . نفقات املشاريع اإلقليمية  بينما اخنفضت   املشاريع القطرية   
 ٢٣,٥ يف املائة مقابل   ٢٥,٨التعاون التقين   األعمال املنفذة لألونكتاد يف جمال      أفريقيا من جمموع    

  .٢٠١١يف املائة يف عام 
املـشاريع القطريـة    يشمل  آسيا واحمليط اهلادئ، مبا     منطقة   النفقات يف     جمموع وبلغ  -٣٧

مليون دوالر مقارنة    ٢ قدرها   بزيادة،  ٢٠١٢ماليني دوالر يف عام      ٧,٣حوايل  واإلقليمية،  
هـذه  نـصيب   وبلغ .واإلقليمية على السواءنفقات املشاريع القطرية   وزادت  . بالعام السابق 

يف يف املائـة     ٢٠التعـاون الـتقين     األعمال املنفذة لألونكتاد يف جمـال       املنطقة من جمموع    
  .٢٠١١يف املائة يف عام  ١٣,٥ مقابل ٢٠١٢ عام

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٢-٢٠٠٩ التقين حسب املنطقة واجملموعة، نفقات التعاون

  )بآالف الدوالرات(
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
 النسبة املئوية  املبلغ  املبلغ  املبلغ  املبلغ  

  ١٠٠,٠ ٣٦ ٣١١ ٣٩ ٠٧٣ ٣٩ ١٩٨ ٣٨ ٧٨٩  اجملموع 
            حسب املنطقة 

  ٢٥,٨  ٩ ٣٦٣  ٩ ١٨٨  ٧ ٥٥١  ٧ ٣٤٩  أفريقيا
  ٢٠,٠  ٧ ٢٦٨  ٥ ٢٨٧  ٦ ٨٩٥  ٧ ٩٥٩  آسيا واحمليط اهلادئ

  ١٢,٩  ٤ ٧٠١  ٥ ٠٥٤  ٥ ٨٥١  ٥ ٢٥٠ الكارييبومنطقة البحر أمريكا الالتينية 
  ٢,٢  ٧٨٤  ٧٩٩  ٦٩٠  ٧٢٨  أوروبا

  ٣٩,١ ١٤ ١٩٤  ١٨ ٧٤٦  ١٨ ٢١٢  ١٧ ٥٠٤  املستوى األقاليمي
            حسب اجملموعة

 بناء القدرات يف جمال - األوىل
املفاوضات التجارية والدبلوماسية 

  ريةالتجا

٢,٣  ٨٢٥  ٦٦٦  ٢ ٧٣٧  ٣ ٣٥٧  

 قدرات التحليل التجاري، - الثانية
  ونظم املعلومات

٠,٤  ١٥٤  ٣٢٤  ٣٨٧  ٣٢٣  

  ٢,٦  ٩٥٠  ١ ٠٧١  ٩٨٣  ٩٠١  البيئة التجارية وتنمية التجارة- الثالثة
 سياسة املنافسة، ومحاية - الرابعة

  املستهلك
٣,٢  ١ ١٧٨  ١ ٢٧٤  ١ ٢٣١  ٨٧٥  

ع األساسية، تنمية قطاع السل- اخلامسة
  واحلد من الفقر

٠,٧  ٢٧٠  ١ ٣٩٧  ١ ١٤٠  ١ ٣٢٨  

 اجتاهات وقضايا االستثمار - ةسادسال
  األجنيب املباشر

٢,٤  ٨٨٨  ٤٨٥  ٤٧٠  ٤١٦  
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  ٢,٥  ٨٩٧  ١ ٠٩٣  ٢ ٠٩١  ٢ ٤٥٤   سياسات االستثمار- السابعة
  ٦,٨  ٢ ٤٦١  ٢ ٢٨٨  ٧٨٥  ١ ٧٠١   تيسري االستثمار- الثامنة
  ٠,٩  ٣٢٧  ١ ٧٨٤  ١ ٨١٦  ٨٤٨  ع تنمية املشاري- التاسعة
  ٤,٣  ١ ٥٥٣  ١ ١١٥  ٧٥٣  ٤٢٦ العوملة واستراتيجيات التنمية - العاشرة

 تعزيز قدرة البلدان - احلادية عشرة
  النامية يف جمال إدارة الديون

١٦,٤  ٥ ٩٣٩  ٥ ٨٦٦  ٤ ٧٣٨  ٥ ٠٢٥  

  ٤٤,١ ١٦ ٠١٠  ١٤ ٧٦٢  ١٥ ٠٥٨  ١٤ ٦٧٥   النقل وتيسري التجارة- الثانية عشرة
 تسخري سياسات - ة عشرةثالثلا

وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت من أجل التنمية

١,٠  ٣٦٦  ٤٣٩  ٣٢١  ٤١١  

 أنشطة التدريب وبناء - ة عشرةرابعال
  القدرات املقدمة من عدة ُشعب

٢,٦  ٩٣٥  ١ ٩١٤  ٢ ٤١٥  ٢ ٥٣٠  

 العلم والتكنولوجيا - ة عشرةامساخل
  واالبتكار

٠,٥  ١٧٤  ٣٥٢  ٣٥٦  ٢٦٥  

 القدرات اإلنتاجية يف- ة عشرةسادسال
والدول  البلدان النامية غري الساحلية

اجلزرية الصغرية النامية واالقتصادات 
الضعيفة هيكلياً واملعرضة للمخاطر 

  والصغرية

١,٦  ٥٩٥  ٩٤١  ٨٩٢  ٧١٠  

 تعزيز الدعم املقدم - ة عشرةسابعال
إلدراج التجارة يف صلب خطط التنمية 

ورقات االستراتيجية أو ال/الوطنية و
 للحد من الفقر يف أقل البلدان منواً يف

  سياق اإلطار املتكامل املعزَّز

١,٧  ٦٢١  ٤٣٨  ٦٧٨  ٣١٣  

 التوجيه التنفيذي - ة عشرةثامنال
  واإلدارة وخدمات الدعم

٦,٠  ٢ ١٦٨  ٢ ٨٦٢  ٢ ٣٤٨  ٢ ٢٣١  

  ٤١,٩ ١٥ ٢٠١  ١٤ ١٨٥  ١٣ ٢٧٧  ١٦ ١٤٠  أقل البلدان منواً: منها

املشاريع يشمل  الكارييب، مبا   منطقة البحر   النفقات يف أمريكا الالتينية و     جمموع   غوبل  -٣٨
وشهدت نفقات  . ٢٠١١، باخنفاض طفيف عن عام      ماليني دوالر  ٤,٧اإلقليمية،  والقطرية  

.  زيادة طفيفة بينما اخنفضت نفقات املشاريع اإلقليمية حبوايل مليـون دوالر  املشاريع القطرية 
علـى  التعاون التقين   األعمال املنفذة لألونكتاد يف جمال      نطقة من جمموع    هذه امل ظل نصيب   و

  .٢٠١١بعام  مقارنة ١٢,٩مستوياهتا بنسبة 
دوالر  ٧٨٤ ٠٠٠ستة مشاريع وطنية بلغ جمموع نفقاهتا       هناك  أوروبا، كانت   ويف    -٣٩

متعلقة بالنظام اآليل    هذه املشاريع بصورة خاصة مشاريع       تومشل. ٢٠١٢قيد التنفيذ يف عام     
  .ألبانيا وجبل طارق وكوسوفوللبيانات اجلمركية يف 
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مقترنـة  ) ٣ والرسـم البيـاين      ٤اجلدول  (وينبغي أن ُتقرأ بيانات التوزيع اجلغرايف         -٤٠
ألف، وخاصة التعليقات الواردة بشأن املشاريع اإلقليمية        - ثانياًباملعلومات الواردة يف الفرع     

فقـط، الـيت متثـل    ير باملالحظة أن نفقات املشاريع اإلقليمية والقطرية       ومن اجلد . القطريةو
 .اإلقليميـة األنـصبة  يف االعتبار حلساب  يف املائة من جمموع النفقات، هي ما أُخذ          ٦١ حنو

عند جيب  وعالوة على ذلك،    .  من املشاريع األقاليمية   ولكن البلدان واألقاليم استفادت أيضاً    
من ذاتياً أو   إما  أن معظم املشاريع القطرية هي مشاريع مموَّلة         مراعاة   اإلقليميةاألنصبة  تفسري  

الصناديق االسـتئمانية   من خالل   موارد أتاحتها اجلهات املاحنة من براجمها للمعونة الثنائية أو          
  .املتعددة املاحنني
  ٣الرسم البياين 

  ٢٠١٢-٢٠٠٣نفقات التعاون التقين حسب املنطقة، 
  )ع النفقات السنويةكنسبة مئوية من جممو(

  
 يواصـل   ،استراتيجيته املتعلقة بتقدمي اخلدمات يف جمال التعـاون الـتقين         ويف إطار     -٤١

، بلغت نفقات التعاون التقين لدعم ٢٠١٢ففي عام . األونكتاد منح األولوية ألقل البلدان منواً 
، السابقالعام  يادة قدرها مليون دوالر تقريباً عن       مليون دوالر، أي بز    ١٥,٢أقل البلدان منواً    

على مدى السنوات الثمـاين املاضـية، بلـغ         و.  يف املائة من جمموع النفقات     ٤٢مبا يشكل   
، بلغ  ٢٠١٢ويف عام   .  مليون دوالر سنوياً   ١٤متوسط النفقات لدعم أقل البلدان منوا حوايل        

 مـن الـصني والنـرويج        البلدان منواً  جمموع املسامهات املقدمة للصندوق االستئماين ألقل     
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وتلقى . ٢٠٠٩ منذ عام     مطرداً وشهدت املسامهات اخنفاضاً  .  دوالر فقط  ١٠٠ ٠٠٠ حوايل
.  جهة ماحنة خمتلفة   ٢٠ ماليني دوالر من     ١٠، ما جمموعه    ٢٠٠٠الصندوق منذ إنشائه يف عام      

) ٥٩-د(٥١٥ لتنميـة من مقرر جملس التجارة وا     ٩وعلى حنو ما جرى التأكيد عليه يف الفقرة         
مدعوون إىل مواصلة املسامهة     القادرين   ، فإن شركاء التنمية   ٢٠١٢سبتمرب  /املؤرخ يف أيلول  

  .أقل البلدان منواًاخلاص بيف الصندوق االستئماين 

  اهليكل واألداء  -ثالثاً  

  متابعة تنفيذ القرارات احلكومية الدولية   -ألف  
ونكتاد يف جمال التعاون التقين تتمحـور حـول         ال تزال األنشطة اليت يضطلع هبا األ        -٤٢

وتتواصل اجلهود حـىت    . حتليل السياسات وتقدمي املشورة وبناء القدرات البشرية واملؤسسية       
 من مقـرر جملـس   ١١ من اتفاق أكرا والفقرة ٢١٧ و١٧٨اآلن، وفقاً ملا ورد يف الفقرتني  

، من أجل ضمان حتقيق قدر      ٢٠١٢سبتمرب  /الصادر يف أيلول  ) ٥٩-د(٥١٥التجارة والتنمية   
  .أكرب من االتساق بني برامج التعاون التقين والعمل التحليلي وبناء توافقات اآلراء

وقدمت تقارير األونكتاد السابقة بشأن التعاون التقين أمثلةً على أوجه التآزر بـني               -٤٣
ومتثـل  . أركان عمل األونكتاد الثالثة وركزت على جماالت االستثمار وسياسات املنافـسة          

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج تيسري التجارة كذلك خري مثال على الدور الذي ميكـن أن                
يؤديه حدثٌ يف جنيف لبناء توافق يف اآلراء أعقبه نشر للبحوث، يف إجناح مـشروع مـن                 

 /ويف آذار . مشاريع املساعدة التقنية يعود بالفائدة على الدول النامية األعضاء يف األونكتـاد           
 بشأن تدابري تيسري التجارة املنصوص      )٣(، أفضى عقد اجتماع اخلرباء املخصص     ٢٠١١ارس  م

 /عليها يف اتفاقات التجارة احلرة الثنائية واإلقليمية إىل إجناز أحد املنشورات يف كانون األول             
ويقدم املنشور حتليالً معمقاً ونظرة مستفيضة يف الرسوم اجلمركية وغريهـا         . ٢٠١١ديسمرب  

 اتفاقاً جتارياً جيري العمل هبا يف أفريقيـا وآسـيا           ١١٨ابري تيسري التجارة الواردة يف      من تد 
وهو يشمل اإلجراءات   . )٤(والقارة األمريكية وأوروبا، واالتفاقات املربمة بني املناطق اإلقليمية       

 السياساتية الرامية إىل وضع هنج متماسك بشأن تيسري التجارة يقوم على جتنب تعدد التدابري             
ويشري التحليل أيضاً إىل أن اخلربات املكتسبة ميكن أن         . وجهود التنسيق على الصعيد الوطين    

تسهم بالفعل يف تعزيز الطموح املتمثل يف عملية وضع القواعـد علـى املـستوى املتعـدد                 
__________ 

 /http://unctad.org/en(تيسري التجارة يف إطار الترتيبات التجاريـة اإلقليميـة          :  املخصص اجتماع اخلرباء  )٣(
Pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=21005.( 

)٤( UNCTAD (2011), Trade Facilitation in Regional Trade Agreements)  تيـسري  )٢٠١١(األونكتاد ،
 /http://unctad.org/en/PublicationsLibrary(يويورك وجنيـف،    ، ن )التجارة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية    

dtltlb2011d1_en.pdf.( 
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األطراف، ويف إتاحة سبل لالنتصاف من خماطر التمييز املمكنة من خالل ضمان التعاون فيما              
ان بشأن تطبيق أفضل املمارسات واعتماد املعايري الدولية، كوسيلة لضمان املواءمـة            بني البلد 

وقد طبقت طريقة التفكري هذه يف مشروع من مشاريع حساب األمـم            . مع املراجع املوحدة  
ا، وبـنغالديش، وبوتـان،      وجيري تنفيذه حالياً يف أوغنـد      ٢٠١١ بدأ يف    )٥(املتحدة للتنمية 

واعتمد املـشروع،   . انيا املتحدة، ورواندا، وكينيا، ونيبال، واهلند     وبوروندي، ومجهورية ترت  
، استراتيجية جتمع بني تقييم اجلهود الوطنية املبذولة حالياً ٢٠١٣الذي سينتهي العمل فيه عام 

وحـىت اآلن،   . اإلقليمي واملتعدد األطراف  لتيسري التجارة والصالت املمكنة على الصعيدين       
دماً كبرياً يف بناء القدرات يف البلدان املشاركة فاقت نتائجه ما كان            أحرز تنفيذ املشروع تق   

  .متوقعاً يف البداية
 ترشيد األنشطة املنفذة ضمن كل جمموعـة مواضـيعية          ٢٠١٢واستمر طوال عام      -٤٤

وهدفت اجلهود املبذولة إىل احلد من      . وتوحيد املشاريع يف إطار صناديق استئمانية مواضيعية      
لتنفيذية اليت يضطلع هبا األونكتاد ومن عدد الصناديق االستئمانية دون أن يؤثر      جتزؤ األنشطة ا  

  . ذلك على نطاق برامج التعاون التقين اليت يتوالها األونكتاد وعلى مضموهنا وتنفيذها
 ١٨٧، بلغ عدد الصناديق االستئمانية التـشغيلية ذات النفقـات           ٢٠١٢ويف عام     -٤٥

 حني شرع يف اإلجراءات اخلاصة      ٢٠٠٨ صندوقاً يف عام     ٢٦٢وقد بلغ هذا العدد     . صندوقاً
 ٢٢ مشروعاً، بينها    ٤٥، متكنت األمانة من أن تغلق مالياً        ٢٠١٢ويف عام   . باحلد من التجزؤ  

 ٢٩ومع ذلك، ُشرع يف تنفيذ      . )٦(اً مشروعاً قطري  ١٧ مشاريع إقليمية و   ٦مشروعاً أقاليمياً و  
  .  مشروعاً قطريا٢٣ً، منها ٢٠١٢مشروعاً جديداً يف عام 

وتقتصر عملية التجميع على الصناديق االستئمانية األقاليمية واإلقليمية املمَّولة مـن             -٤٦
 مـشروعاً   ١٧ مشروعاً أقاليمياً و   ٦٣وبلغة األرقام، ميثل ذلك ما جمموعه       . املاحنني الثنائيني 

مَّولة من برنـامج    وال تشمل عملية التجميع املشاريع امل     . ٢٠١٢إقليمياً بنفقات خالل عام     
األمم املتحدة اإلمنائي ومن احلساب اإلمنائي واملشاريع املمَّولة مـن الـصناديق االسـتئمانية       
املتعددة املاحنني وصناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة نظراً ألهنا ختضع لقواعد إدارية   

  . نيةومالية خمتلفة عن القواعد اليت ُتنظم مشاريع الصناديق االستئما
  

__________ 

تعزيز قدرات البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا لدعم مشاركتها الفعالة يف التفـاوض             "حيمل املشروع عنوان     )٥(
 /http://www.un.org/esa/devaccount" (على ترتيبات تيسري التجارة الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطـراف        

projects/2010/10-11AU.html(. 
معلقـة يف   ) تعهـدات (ُيغلق املشروع مالياً عند إمتام مجيع أنشطة املشروع املربجمة وعدم بقاء أية التزامات               )٦(

 .حسابات املشروع
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 يف االضطالع بدورها املركزي باعتبارها آلية       )٧(واستمرت جلنة استعراض املشاريع     -٤٧
وجتتمـع  . داخلية لضمان االتساق والتعاون بني الُشعب بشأن القضايا املتعلقة بالتعاون التقين       

مـوال  اللجنة عند اللزوم ملناقشة القضايا املتصلة بإدارة التعاون التقين، مبا يف ذلك مجـع األ              
ويتواصل أعضاء جلنة استعراض املشاريع     . وتوزيعها واملوافقة على مقترحات املشاريع اجلديدة     

مع دائرة التعاون التقين بشكل يومي تقريباً بـشأن مجيـع           ) أي جهات الوصل يف الُشعب    (
  .القضايا املتصلة بتحقيق االتساق يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين

ة عن كل جمموعة بانتظـام، حتـديث وثيقـة اجملموعـات            وتتوىل الشُّعب املسؤول    -٤٨
املواضيعية السبع عشرة اليت تعمم كوثيقة عمل غري رمسية صادرة عن الفرقة العاملة، وذلـك               

وتشمل . إلدراج األنشطة اجلارية واألنشطة املقترحة استجابةً للطلبات الواردة من املستفيدين         
مشاريع إقليمية يف صناديق اسـتئمانية متعـددة        الوثيقة مقترحات بإدماج مشاريع أقاليمية و     

وهتدف هذه اخلطوة إىل مواصـلة تقلـيص عـدد الـصناديق            . املاحنني ومتعددة السنوات  
ويـورد  . االستئمانية، وجتميع األنشطة، وتبسيط وهتذيب هيكل التعاون التقين لألونكتـاد         

اجلديدة واملغلقـة يف     معلومات بشأن املشاريع     TD/B/WP/253/Add.2 يف الوثيقة    ١٢اجلدول  
  .٢٠١٢ عام
وتلتزم األمانة مبواصلة جهودها الرامية إىل احلد من التجزؤ، وهي تعـوِّل علــى                -٤٩

وتعمد األمانة بانتظام إىل االتصال باملاحنني      . الدعم املقّدم من احلكومات املاحنة يف هذا الصدد       
وال تقوم األمانـة    .  أنشطة أخرى  لطلب اإلذن باإلغالق أو السداد أو نقل املبالغ املتبقية إىل         

  . هبذه العمليات إال بعد أن حتصل على موافقة رمسية من املاحنني
وتواصل األمانة حتديث جتميع القائمة اإلرشادية بالطلبـات الرمسيـة الـواردة يف               -٥٠
 للحصول على مساعدة األونكتاد، اليت جيري تعميمها كوثيقة عمـل        ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

وتطول القائمة باستمرار، وهي أداة مفيدة يف حتديـد         . درة عن الفرقة العاملة   غري رمسية صا  
احتياجات املستفيدين وأولوياهتم بطريقة شفافة، وينبغي أن تسترشد هبا اجلهات املاحنة فيمـا             

 مـن مقـرر     ٨تتخذه من قرارات بشأن ختصيص مسامهاهتا وفقاً للتوصية الواردة يف الفقرة            
  .٢٠١٢سبتمرب /املؤرخ يف أيلول) ٥٩-د(٥١٥ة جملس التجارة والتنمي

، طلب جملس التجارة والتنمية إىل األمانة تعزيز التنظـيم          ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٥١
املبادئ "وأعدت األمانة يف إطار االستجابة هلذا الطلب، وثيقة بعنوان          . واإلدارة يف األونكتاد  

وقد جـرى  ". ما يتعلق مبشاريع التعاون التقين    التوجيهية لتطبيق اإلدارة القائمة على النتائج في      
__________ 

التقنية جلنة استعراض املشاريع هي آلية مشتركة بني الُشعب الختاذ قرارات مجاعية بشأن عمليات املساعدة                )٧(
 ٢٠٠٨وقد حدد األمـني العـام لألونكتـاد يف عـام            . وأنشطة مجع األموال اليت يضطلع هبا األونكتاد      

وتتمثل أهداف ونطاق أعمال هذه اللجنة يف تبادل املعلومات واإلبالغ عنـها،            . اختصاصات هذه اللجنة  
ت وتبسيطها، ودعم جهود تعبئـة      وحتليل برامج التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وحتسني اإلجراءا         

 .املوارد، وضمان االتساق العام، وتعزيز دور األونكتاد على املستوى القطري
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وهي أداة متاحة جلميع    . ٢٠١٢ديسمرب  /تعميم الوثيقة على الدول األعضاء يف كانون األول       
مديري املشاريع املكلفني بتنفيذ مشاريع األونكتاد لالسترشاد هبا يف تصميم وإجناز األنشطة            

جيات واملمارسات الفضلى األكثر اسـتخداماً    ومتثل املبادئ التوجيهية جتميعا للمنه    . التنفيذية
وتشري املرفقات الواردة يف الوثيقة إىل أمثلة عديـدة للـسبل           . داخل منظومة األمم املتحدة   

  .املمكنة لتطبيق هذه املبادئ التوجيهية على عمليات حمددة
 وسيتطلب التطبيق الكامل هلذه املبادئ التوجيهية عملية تعلُّم خصوصاً يف أوسـاط             -٥٢

وحتقيقاً هلذه الغاية، ُشرع يف عملية نشر       . مديري املشاريع الذين مل يألفوا هذه األدوات بعد       
وُعقدت جلستا إحاطة عرب الفيديو مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية دون           . وتدريب

أن تكلف األونكتاد شيئاً، وذلك بغية تعلم طريقة تطبيق اإلدارة القائمة علـى النتـائج يف                
مبا يف ذلك املشاريع اليت توىل األونكتـاد تـصميمها    (اريع حساب األمم املتحدة للتنمية      مش

واملنهجية املستخدمة يف حساب التنمية هي منهجية متقدمة كثرياً ومناسبة وذات           ). وتنفيذها
  .صلة بالتعاون التقين يف األونكتاد

 تنظيم دورة تدريبية خمصصة     وينبغي أن تكون اخلطوة الثانية يف عملية النشر والتوعية          -٥٣
ملديري املشاريع يقدمها خبري يف اإلدارة القائمة على النتائج، على أن تكون مصممة خصيصاً              
مبا يتالءم مع خصوصيات مشاريع األونكتاد فضالً عن التنوع الكبري يف الطرائـق املعتمـدة               

 األمر حتديد املوارد الالزمة     وسيتطلب. واجملاالت املواضيعية اليت يقدم فيها األونكتاد املساعدة      
  .لتنظيم هذا التدريب

وستستعني جلنة استعراض املشاريع باملبادئ التوجيهية لدى مناقشة وثائق املـشاريع             -٥٤
اجلديدة ضماناً للجودة واالستدامة والكفاءة والفعالية يف األنشطة التنفيذية اليت يضطلع هبـا             

  . األونكتاد
تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد يتعلق بطلب جملس        ومثة جانب آخر من جوانب        -٥٥

وقد ُعمم مـشروع هـذه      . التجارة والتنمية إعداد استراتيجية يف األونكتاد جلمع التربعات       
 ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢االســتراتيجية علــى الــدول األعــضاء يف يــوم     

)UNCTAD/OSG/Misc/2013/1 .(      تيجية مجـع   وبالنظر إىل الصلة الوثيقة بني مشروع استرا
التربعات وتنسيق املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد، اقترحت األمانة أن تنظـر الـدول              

سـبتمرب للفرقـة   /األعضاء يف مشروع استراتيجية مجع التربعات خالل انعقاد دورة أيلـول         
وتتطلع األمانة إىل إجراء هذه املناقشة وما ستقدمه الدول األعضاء من مـسامهات             . العاملة

  . لكي يتسىن وضع الصيغة النهائية هلذه االستراتيجية
) www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects(وتتيح بوابة مـشاريع األونكتـاد         -٥٦

إمكانية الوصول إلكترونياً إىل معلومات شاملة عن مجيع مشاريع املساعدة التقنية اليت يضطلع             
مات حسب املشروع واجلهة املاحنـة والنطـاق        هبا األونكتاد كما تتيح إمكانية اختيار املعلو      

  . اجلغرايف واجملموعة املواضيعية



TD/B/WP/253 

GE.13-50872 22 

  اإلسهام يف حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة  -باء  
منذ إنشاء اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقـدرات التجاريـة              -٥٧

مني العام لألمم املتحدة بإطالقها رمسياً أثنـاء         وقيام األ  ٢٠٠٧أبريل  / يف نيسان  )٨(واإلنتاجية
يف ) األونكتاد الثاين عـشر   (انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          

تعزيـز دور  ) أ: (، حققت هذه اجملموعة ثالثة أهداف رئيـسية وهـي    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
لتقنية املتكاملة املقدمة من األمـم املتحـدة؛        التجارة والقدرات اإلنتاجية يف جمال املساعدة ا      

وتكثيف الصالت ) ج(؛ "توحيد األداء"ضمان التنسيق فيما بني الوكاالت يف إطار هنج   )ب(
  . بني الوكاالت غري املقيمة واملكاتب القطرية التابعة لألمم املتحدة

لألمم املتحدة  ام  وقد ورد ذكر اجملموعة املشتركة بني الوكاالت يف تقرير األمني الع            -٥٨
 كمثال ألفضل   ٢٠١٢عن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات لعام           

ويشري التقرير إىل أن اجملموعة املشتركة بني الوكاالت تقدم فرصاً جديدة للتعاون . املمارسات
ن نطـاق   املزيد من القدرة على االستفادة م     "يف جمال التنمية االقتصادية فضالً عن اكتساب        

وأعيد التأكيد على هذه الرسالة خـالل       ". اخلربات واملوارد اإلمنائية يف منظومة األمم املتحدة      
املناقشة اليت أجرهتا اجلمعية العامة بشأن االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف تشرين              

  . ٢٠١٢أكتوبر  /األول
ؤمتر احلكومي الدويل اخلامس    ، استضافت حكومة ألبانيا امل    ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -٥٩

الرفيع املستوى بشأن توحيد األداء ملناقشة اإلجنازات والتحديات والدروس املستخلصة حىت           
توحيـد  "وخالل انعقاد املؤمتر شددت الدول األعضاء على أن فوائد تطبيق مبـادرة             . اآلن
حدة باألسلوب الذي   فاقت أوجه القصور بكثري وأنه ال عودة إىل العمل مع األمم املت           " األداء

وأكدت الدول األعضاء أن امتالك احلكومات لزمام األمور فيما يتعلق          . كان متبعاً يف السابق   
باملساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة، فضالً عن االتساق مع األولويات الوطنية، قد حتـسن              

الت غري املقيمـة    وخالل املؤمتر، أثار األونكتاد قضايا تتعلق بالوكا      . ٢٠٠٧كثرياً منذ عام    
يسرت إىل حد كبري من فرص اسـتفادة احلكومـات    " توحيد األداء "وشدد على أن مبادرة     

ومنسقي األمم املتحدة املقيمني من خربات الوكاالت غري املقيمة، وخصوصاً فيمـا يتعلـق              
مل تسفر عن   " توحيد األداء "وشدد األونكتاد أيضاً على أن مبادرة       . جبوانب السياسات العامة  

__________ 

، اآللية املشتركة بني الوكاالت واليت تضم وكاالت مقيمة وأخرى غـري   ٢٠٠٧متثل هذه اجملموعة منذ عام       )٨(
ة فنية يف جمال التجـارة الدوليـة        مقيمة من وكاالت منظومة األمم املتحدة وتضطلع بواليات وتتمتع خبرب         

وينسق األونكتاد أعمال هذه اجملموعة اليت تضم حالياً اليونيدو، والفـاو، ومنظمـة             . والقطاعات اإلنتاجية 
العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة األمم         

ري الدويل، واللجان اإلقليمية اخلمس، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمـم            املتحدة للقانون التجا  
-http://www.unctad.org/en/Pages/TC/TC_United: انظـر املوقـع   . املتحدة خلدمات املـشاريع   

Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx. 
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حتسني درجة االتساق فحسب بل أسفرت أيضاً عن حتسن كبري يف جودة العمليات املشتركة              
  .إذ استفادت من جمموعة كبرية من اخلربات املتاحة داخل منظومة األمم املتحدة

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    -٦٠
ن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل أربـع           بشأ) A/Res/67/226(املشهود  

سنوات، وهو قرار يقّيم مدى فعالية وكفاءة واتساق وتأثري األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا              
األمم املتحدة لتحقيق التنمية، وحيدد توجهات السياسة العامة على نطاق املنظومة يف جمـال              

ظومة األمم املتحدة على الصعيد القطـري يف الفتـرة          التعاون اإلمنائي والطرائق املتبعة يف من     
ويدعو القرار إىل تعزيز االتساق والفعالية داخل املنظومة على الصعيد          . ٢٠١٦-٢٠١٣ من

وينبغي للمنظومة اإلمنائية لألمم املتحـدة      ". توحيد األداء "القطري، ويقر للمرة األوىل منوذج      
سني إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة         أن تواصل تعزيز عمليات الربجمة املشتركة وحت      

وعلى املستوى العاملي، ينبغي للمنظومة اإلمنائيـة لألمـم         . اإلمنائية باعتباره إطاراً استراتيجياً   
  .املتحدة أن تستثمر يف ترشيد العمليات داخل الوكاالت

  زيادة مشاركة األونكتاد واجملموعة املشتركة بني الوكاالت على الصعيد القطري  -١  

  املشاركة يف مشروع البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة  )أ(  
فضالً عن مشروع البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة املشار إليه               -٦١

يف الفصل األول، كانت اجملموعة املشتركة التابعة لألمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات            
 على النحو   )٩(أو تصميم برامج مشتركة   /اجية تضطلع وقت إعداد هذا التقرير، بتنفيذ و       اإلنت
  :التايل

يف الرأس األخضر، انتهت اجملموعة املشتركة من تصميم برنامج مـشترك             )أ(  
جديد سيجري تنفيذه ضمن إطار عمل األمم املتحـدة اجلديـد للمـساعدة اإلمنائيـة يف                

وهو . امج املشترك بتحقيق النمو الشامل واحلد من الفقر       ويتعلق الربن . ٢٠١٦-٢٠١٢ دورة
يشمل مشاركة األونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيـدو، ومركـز التجـارة             

وقد جرى احلرص على التنسيق مع اإلطار املتكامل        . الدولية، والفاو، ومنظمة العمل الدولية    
  ؛املعزز لدى صياغة الربنامج املشترك

ويف باكستان، شاركت اجملموعة املشتركة يف صياغة إطار عمـل األمـم              )ب(  
.  مع التركيز على النمو االقتصادي     ٢٠١٧-٢٠١٣املتحدة اجلديد للمساعدة اإلمنائية للفترة      

ويشمل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مشاركة األونكتاد، والفـاو، ومنظمـة             

__________ 

ثة عن العمليات القطرية الـيت تنفـذها        سُيعمم أثناء اجتماع الفرقة العاملة جدولٌ يتضمن معلومات ُمحدَّ         )٩(
 .اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
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تحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، واليونيـدو،         العمل الدولية، وبرنامج األمم امل    
  ؛ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ويف أوروغواي، تشارك اجملموعة املشتركة يف إطار عمل األمـم املتحـدة              )ج(  
التنمية املستدامة عـن    : "، يف سياق الناتج املعنون    ٢٠١٥-٢٠١١للمساعدة اإلمنائية للفترة    

ويـشمل  ". ماج يف النظام التجاري الدويل، وتنويع اإلنتاج، وزيادة االسـتثمار         طريق االند 
تدخل اجملموعة املشتركة كالً من األونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، واليونيـدو،             

  .ومركز التجارة الدولية، والفاو، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

على املستوى الوطين وآليات    " توحيد األداء "ت هنج   املشاركة يف دعم البلدان اليت اعتمد       )ب(  
  التنسيق اإلقليمية

باإلضافة إىل مشروع البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة، يتزايد              -٦٢
يف صياغة أطر عمل األمـم املتحـدة اجلديـدة          " توحيد األداء "عدد البلدان اليت تعتمد هنج      

: طريقة إعداد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة        "داً إىل   للمساعدة اإلمنائية، استنا  
). جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة     (٢٠١٠،  املبادئ التوجيهية لألفرقة القطرية لألمم املتحدة     

ويلتمس كثري من منسقي األمم املتحدة املقيمني املساعدة من اجملموعـة املـشتركة ملعاجلـة        
ن القضايا املتصلة بالتجارة والقدرات اإلنتاجيـة علـى الـصعيد           األولويات احلكومية بشأ  

  . القطري
، شاركت اجملموعة املشتركة يف تصميم وتنفيذ بـرامج مـشتركة           ٢٠١٢ويف عام     -٦٣

  .متفاوتة من حيث النطاق والتنظيم على املستويني الوطين واإلقليمي
  : الوطنيةعمليات اجملموعة املشتركة بني الوكاالت على املستويات  )أ(  

  جزر القمر، وسان تومي وبرينسييب، وليسوتو؛: أفريقيا  ‘١‘
  العراق، ومصر، ودولة فلسطني، : الدول العربية  ‘٢‘
أفغانستان، وبوتـان، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة        : آسيا واحمليط اهلادئ    ‘٣‘

  الشعبية، وميامنار، ونيبال؛ 
زبكـستان، وأوكرانيـا،    أذربيجـان، وأو  : أوروبا ورابطة الدول املستقلة     ‘٤‘

  وبيالروس، ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وكازاخستان؛
  . إكوادور وبنما: أمريكا الالتينية والكارييب  ‘٥‘
  : عمليات اجملموعة املشتركة على املستويات اإلقليمية  )ب(  

تعلقة  تشارك اجملموعة املشتركة بني الوكاالت يف املبادرة اإلقليمية امل.أفريقيا  ‘١‘
. بالصناعة والتجارة والوصول إىل األسواق اليت تتوىل تنـسيقها اليونيـدو          
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وهتدف العمليات اإلقليمية إىل تشجيع النمو املستدام وتوليـد الثـروات           
وحتقيق التكامل على الصعيد العاملي من خالل ثالث جماالت ذات أولوية،           

القـدرات  وهي تطوير السياسة الصناعية والتوجيه املؤسـسي، وحتـسني          
ويشمل تدخل  . اإلنتاجية والتجارية، وتدعيم التجارة بني البلدان األفريقية      

اجملموعة املشتركة األونكتاد، واللجنة االقتصادية ألفريقيـا، واليونيـدو،         
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التجـارة          

  ؛العاملية
، اشتركت مخس وكاالت مـن اجملموعـة        ٢٠١٢ يف عام    .الدول العربية   ‘٢‘

 األونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيدو، ومنظمة        -املشتركة  
 يف تـصميم مـشروع إقليمـي        - العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية    

مبادرة املعونة لـصاحل    "  ويعرف املشروع ب  . ألعضاء جامعة الدول العربية   
وهو يرمي إىل توفري منهاج إلجـراء إصـالحات         ،  "التجارة للدول العربية  

جتارية حمددة اهلدف وتعزيز التوظيف والقدرة على املنافـسة، والتـرويج           
ويستند إىل األنشطة اجلارية    . التجاري والتكامل اإلقليمي يف جمال التجارة     

ومن . اليت تضطلع هبا الوكاالت اخلمس يف املنطقة وعلى املستوى القطري         
، عمليات املشروع الذي حظي رمسياً بتأييد ٢٠١٣ق يف عام املتوقع أن تنطل 

وقد أطلقت املـشروع  . مؤمتر القمة العربية لتنموية االقتصادية واالجتماعية  
 مليون دوالر املؤسسةُ اإلسـالمية الدوليـة لتمويـل        ١١الذي تبلغ قيمته    

 من املاحنني الثنائيني اآلخرين، خالل      ٢٠التجارة، وسامهت فيه إىل جانب      
  ؛فترة عامني

 تشارك اجملموعة املشتركة بني الوكـاالت       .أوروبا ورابطة الدول املستقلة     ‘٣‘
يف املبادرات املشتركة لربنامج األمم املتحدة اخلاص املعين باقتصادات وسط          

، قدم األونكتاد واللجنة االقتصادية ألوروبا ورقـة        ٢٠١٢ويف عام   . آسيا
تتعلق بتبادل البيانـات اجلمركيـة      مفاهيم ملشروع املعونة لصاحل التجارة      

  .وتنسيقها

    ١ر اإلطا
  دور األونكتاد يف اإلطار املتكامل املعزز

يعترف اتفاق أكرا باإلطار املتكامل املعزز كآلية رئيسية لتقدمي املساعدة التقنية املتصلة              
ـ              ذا اإلطـار   بالتجارة إىل أقل البلدان منواً ويدعو االتفاق األونكتاد إىل تكثيف مسامهته يف ه

ويف هذا الصدد، يواصل األونكتاد، مبوارد حمدودة للغاية، اإلسهام بنشاط يف اإلطار            . وتعزيزها
وباإلضافة إىل ذلك، يقوم األونكتاد مبساعدة أقل البلدان منواً يف جمـال بنـاء              . املتكامل املعزز 
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ة الدعم اليت يقـوم  القدرات المتالك زمام األمور بشأن اإلطار املتكامل املعزز عن طريق أنشط       
 وعن طريق تقدمي اخلدمات     ،هبا األونكتاد قبل الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وبعدها       

  .االستشارية بشأن السياسات واالستراتيجيات التجارية
 أجرى األونكتاد حتديث الدراسة التشخيصية للتكامل التجـاري يف          ٢٠١٢ويف عام     

ووفـر  .  وموزامبيق تنفيذ الدراسات اخلاصة بكل منهما      غامبيا، وطلبت منه حكومتا السنغال    
  .الصندوق االستئماين لإلطار املتكامل املعزز التمويل لدراسات التحديث هذه

األونكتاد الثالـث عـشر،     (ونظم األونكتاد، خالل اجتماعه الوزاري الثالث عشر          
وناقشت اجتماعات . عزز، فطور عمل لوزراء أقل البلدان منوا حول اإلطار املتكامل امل  )الدوحة

خمتلفة خالل األونكتاد الثالث عشر أفضل السبل لدمج التجارة يف استراتيجيات التنمية الوطنية             
وباإلضافة إىل وزراء أقـل     . وطرائق تسريع إجناز النتائج يف املشهد االقتصادي العاملي اجلديد        

فيذية لإلطار املتكامل املعزز، واملدير البلدان منواً، كان بني املشاركني يف فطور العمل األمانة التن
  .التنفيذي ملنظمة التجارة العاملية، واألمني العام لألونكتاد

  :وُنفذ أيضاً عدد من األنشطة األخرى، وهي  
 نظم األونكتاد حلقة عمل وطنية لتوعية املسؤولني الرفيعي املـستوى بأمهيـة             .تشاد  

 وتوفري األدوات الالزمة لتعزيز امللكيـة الوطنيـة   إدماج التجارة يف استراتيجية احلد من الفقر، 
  .لإلطار

 قدم األونكتاد املـساعدة     .مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى       
. التقنية يف صياغة املستوى الثاين من مشروع اإلطار املتكامل املعزز، وتعزيز عمليـة اإلطـار              

ة يف تنفيذ املشاريع ذات األولوية احملددة يف مصفوفة         ويهدف املستوى الثاين إىل تقدمي املساعد     
  .اإلجراءات املبينة يف الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري

نظم األونكتاد حلقة عمل يف جزر القمر لصياغة اسـتراتيجية لتنميـة            . جزر القمر   
ليت حضرها  التجارة وأعد ورقات املعلومات األساسية الالزمة حللقة العمل اخلاصة بإقرارها وا          

  .مسؤولون حكوميون وجهات معنية باإلطار املتكامل املعزز
 ينفذ األونكتاد مشروعاً يتعلق بقواعد املنشأ، بتمويـل مـن الـصندوق             .كمبوديا  

االستئماين املتعدد املاحنني الذي أُنشئ على املستوى القطري يف إطار هنـج شـامل للقطـاع               
فذت بعثـات استـشارية بـشأن اسـتخدام         وقد ُعقد عدد من حلقات العمل ونُ      . التجاري

  .األفضليات التجارية وقواعد املنشأ
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تنظيم ومشاركة اجملموعة املشتركة بني الوكاالت على مستوى منظومة األمـم املتحـدة               -٢  
  وأحداث أخرى

ُنظمت دورة استثنائية للمجموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرة            -٦٤
وترأس الـدورة   .  مبناسبة انعقاد األونكتاد الثالث عشر     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢١ اإلنتاجية يف 

االستثنائية نائب األمني العام لألمم املتحدة ونائب األمـني العـام لألونكتـاد، وحـضرها        
.  وكالة من الوكاالت األعضاء يف اجملموعـة املـشتركة         ١١مسؤولون رفيعو املستوى من     

 وتقدمي منظور الوكاالت حـول      ٢٠٠٨مل املنجز منذ عام     وكانت الدورة فرصة لتقييم الع    
  .موضوع األونكتاد الثالث عشر

ونظم األونكتاد يف إطار مشروع ممول من حساب التنمية بالتعاون مع الوكـاالت               -٦٥
 ٢٤األعضاء يف اجملموعة املشتركة بني الوكاالت، حلقة عمل إقليمية يف نيبال يف الفترة مـن   

ومتثل اهلدف من حلقة العمل يف تعزيز القدرات يف جمال صوغ      . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧إىل  
خطط املساعدة املتصلة بالتجارة وحتسني إدراج التجارة يف أطر عمل األمم املتحدة اجلديدة              

وكانت حلقة العمل موجهة إىل املسؤولني احلكوميني املكلفني بوضـع          . للمساعدة اإلمنائية 
 - وتيمـور    ، وبوتـان  ،أفغانستان(لدان املختارة للمشاركة    ومجيع الب . استراتيجيات التنمية 

 العمل اإلقليميـة هـي بـصدد        يف حلقة )  ونيبال ، وفيجي ، وطاجيكستان ، وساموا ،ليشيت
الشروع يف دورة جديدة من دورات إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة يف                

 شاركت يف حلقة العمل جلنة وضم أعضاء اجملموعة املشتركة بني الوكاالت اليت. ٢٠١٣ عام
األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واللجنـة االقتـصادية             

وعقدت دورة وطنية استثنائية كُرست فقط      . واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واألونكتاد    
  .ومة نيبال ممثالً حلك١٥لنيبال يف هناية حلقة العمل اإلقليمية شارك فيها 

ويف إطار مشروع حساب التنمية نفسه، نظم األونكتاد، باالشتراك مع معهد األمم              -٦٦
املتحدة للتدريب والبحث دورة على اإلنترنت بشأن البعد التجاري ألطر عمل األمم املتحدة             

 من ممثلي احلكومات، واملنظمات غـري احلكوميـة،         ١٣٠وشارك حنو   . للمساعدة اإلمنائية 
أكتوبر /ت، واملؤسسات ذات الصلة يف الدورة اليت نظمت يف شهري تشرين األول           واجلامعا

  .٢٠١٢نوفمرب /وتشرين الثاين
 ٢٠١٢نـوفمرب   /ونظمت اجملموعة املشتركة بني الوكاالت نشاطاً يف تشرين الثاين          -٦٧

مثال على التنـسيق املـشترك بـني        : احلد من الفقر من خالل التجارة يف ليسوتو       "بعنوان  
وشارك وزير التجارة والصناعة يف ليسوتو ونائب األمني العـام لألونكتـاد يف             ". التالوكا

اجللسة واستعرضا دور وأنشطة اجملموعة املشتركة بني الوكاالت يف ليسوتو، اليت تقدم منوذجاً 
  .ممتازاً على التنسيق الناجح واملثمر بني الوكاالت يف جمال التجارة
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  تقدم إىل األماماالستنتاجات وسبل ال  -رابعاً  
تواصلت إجراءات املتابعة املتخذة استجابةً التفاق أكرا ووالية الدوحة ومقـررات             -٦٨

كمـا  . جملس التجارة والتنمية بشأن هيكل وأداء التعاون التقين الذي يضطلع به األونكتـاد            
يادة تواصلت اجلهود احلثيثة للحد من التجزؤ وجتميع األنشطة يف جمموعات مواضيعية، بغية ز            

ويتمثل اهلدف العام يف زيادة أثر أنشطة املشاريع        . االتساق والشفافية ولتعزيز اإلدارة الداخلية    
واستمر اإلنفاق بوترية ثابتة مما يبني الدور الرئيسي هلذا الـركن مـن أنـشطة               . واستدامتها
الت املتعلقة  وتواصلت الزيادة يف عدد الطلبات الواردة من املستفيدين يف مجيع اجملا          . األونكتاد

بوالية األونكتاد، فيما تراجعت املسامهات الطوعية للشركاء من البلدان املتقدمة وظلت غري            
ولذلك تعـذر   . وكان توزيع املسامهات بني جمموعات مواضيعية خمتلفة متفاوتاً       . قابلة للتنبؤ 

  .التخطيط الطويل أو املتوسط األجل للتعاون التقين
وُتـبىن مجيـع    .  إىل إرساء هنج اإلدارة القائمة على النتائج       وتتواصل اجلهود الرامية    -٦٩

املشاريع اجلديدة وفقاً لنهج اإلطار املنطقي لكي يتسىن تقييم مدى أمهية وجـودة وكفـاءة               
  .وتعتزم األمانة تعزيز جهودها يف هذا االجتاه خالل العام القادم. وفعالية وتأثري املشروع

. درة األونكتاد على اجتذاب املوارد من اجلهات املاحنة       وتعتزم األمانة أيضاً حتسني ق      -٧٠
استراتيجية األونكتاد جلمع التربعـات     "وترد يف التوصيات خارطة طريق يف الوثيقة املعنونة         

اليت ستجري مناقشتها يف الدورة     ) UNCTAD/OSG/MISC/2013/1" (ألنشطة التعاون التقين  
مانة إىل احلصول على التوجيه والدعم من الدول        وتتطلع األ . اخلامسة والستني للفرقة العاملة   

وعلى الرغم من تأثري األزمة االقتصادية على الدعم املـايل لـربامج        . األعضاء يف هذا الصدد   
األمم املتحدة، ظل األونكتاد قادراً على احلصول على دعم اجلهات املاحنة وهو يفخر بشكل              

 املمولة ذاتياً يف بلداهنم، وهو مـا ميثـل          خاص بزيادة الدعم املقدم من املستفيدين لألنشطة      
  .اعترافاً ملموساً بأمهية برامج األونكتاد

وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة، عملت اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية             -٧١
بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، اليت ظل األونكتاد يتوىل قيادهتا، على تعزيـز دورهـا أكثـر              

انتها كواحدة من أكثر اآلليات املشتركة بني الوكاالت دينامية داخل منظومة           واحتفظت مبك 
 عضواً، من املشاركة هبمة يف املراحـل        ١٥ومتكنت اجملموعة، اليت تتألف من      . األمم املتحدة 

التحضريية لعدد من أُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية على الصعيد القُطري ومـن              
وورد ذكـر   ". توحيـد األداء  " وأنشطة مشتركة داخل إطار مبـادرة        صياغة وتنفيذ برامج  

اجملموعة املشتركة بني الوكاالت كمثال على أفضل املمارسات يف تقرير األمني العـام عـن       
وما فتئ عـدد    . ٢٠١٢االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات لعام          

، ُتظهر النتائج اإلجيابية الـيت      ٢٠٠٨ ومنذ عام    .يتزايد" توحيد األداء "البلدان اليت تعتمد هنج     
أمر ممكٌن على الرغم من     " توحيد األداء "حققتها اجملموعة املشتركة بني الوكاالت أن حتقيق        

  .التعقيد الذي يتسم به جمال العمل املواضيعي هذا

        


